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วัตถุประสงค์ ในการพิมพ์

วารสารเครอืข่ายญีปุ่น่ศกึษา (jsn journal) เป็นวารสารวชิาการของสมาคมญีปุ่น่ศกึษาในประเทศไทย 

จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น

2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู ้

ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและการพฒันาประเทศชาตใิน 

เชิงบูรณาการ 

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายทางการศึกษาในวงกว้างและเสริมสร้างความร่วมมือทาง

วิชาการในแขนงญี่ปุ่นศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

jsn Journal ประกอบด้วย บทความรบัเชญิ บทความวจิยั บทความวชิาการทีไ่ม่เคยตีพมิพ์ทีใ่ดมาก่อน   

บทวิจารณ์หนังสือ  บทความปริทัศน์ และรายงานสัมมนา โดยทุกบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ วารสารมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่แบบออนไลน์ บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์

จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการและการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกันด้วยระบบ

ปกปิดชื่อ  ข้อความและข้อคิดเห็นต่างๆ ในบทความเป็นของผู้เขียนบทความนั้นๆ ไม่ใช่ความเห็นของกอง

บรรณาธิการหรือของวารสาร 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 experiences, as well as utilize the journal as a source to enhance the body of knowledge 
that benefits our society and nationally-integrated development. 

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

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

 ค.ศ.2020 เป็นปีที่ทั่วโลกประสบวิกฤตจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 เกิดการชะงักงันทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม งานฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ถูกยกเลิกและแผนการจัด
มหกรรมกีฬาโอลิมปิก Tokyo 2020 ในเดือนกรกฎาคม ก็ถูกเลื่อนออกไปไม่มีก�าหนด ญี่ปุ่นจ�าต้องประกาศ 
“สถานการณ์ฉุกเฉิน” และสถาบันการศึกษาก็มีการปรับใช้เทคโนโลยีเรียนรูปแบบใหม่เพื่อจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ วิถีชีวิตใหม่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศญี่ปุ่น
   จากการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 จากศูนย์ดัชนีวารสารวิชาการไทย วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาถูกจัด
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ส่งผลให้วารสารฉบับนี้ดูบางตาไป อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการขอยืนยันว่าคุณภาพ
ของบทความในเล่มไม่ได้ลดน้อยถอยลง วารสารฉบบัปีที ่10 เล่ม 1 ทีท่่านก�าลงัถอือยูน่ีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก Mrs. Machiko 
Nakayama ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการจัดดอกไม้อิเคบานะ ซ่ึงศึกษาค้นคว้าถึงต้นก�าเนิดของอิเคบานะ และได้น�า
เสนอข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เพื่อให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของศิลปะการจัดดอกไม้อิเคบานะได้ชัดเจน 
   บทความ 4 เรื่องที่น�าเสนอในเล่มนี้ ได้แก่ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงไปของภาพ “ความเป็นหญิง” ของแม่
บ้านญีปุ่่นสมยัใหม่ในด้านความเป็นแม่ ความเป็นแม่บ้าน และความเป็นหญงิท�างาน: กรณศึีกษาหญงิญีปุ่น่ทีแ่ต่งงาน
กับชาวไทยในเชียงใหม่” สะท้อนทัศนคติของการปรับตัวของคนญี่ปุ่นในสังคมไทยปัจจุบัน  เรื่อง “ย้อนพินิจการ
อพยพชาวญีปุ่น่สูส่ยามสมยัเมจ”ิ เป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ ทีพ่าเราย้อนกลับไปในอดตีร้อยกว่าปีตรงกบัสมยัรชักาลที ่5 
ยคุนัน้คนญีปุ่น่อพยพออกนอกประเทศเพือ่แสวงโชคและความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ เป็นอกีด้านหนึง่ของประวัตศิาสตร์ความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ไม่เคยรู้มาก่อน
   เร่ือง “การวเิคราะห์ปัญหาด้านการใช้ภาษาญีปุ่น่ทีพ่บในการฝึกงาน: กรณศีกึษาผูเ้รยีนวชิาเอกภาษาญีปุ่น่” 
เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของโลกยคุใหม่ และบทความวชิาการเร่ือง “การส่งเสรมิการส่งออกเหล้าสาเกภายใต้นโยบาย Cool Japan” 
ได้สะท้อนให้เหน็ความพยายามของรฐับาลอาเบะในการสร้างกระแสนยิมญีปุ่น่ซึง่มคีวามแยบยลและส่งผลให้อาหาร
และเครื่องดื่มของญี่ปุ่นเป็นที่นิยมไปทั่วโลก
   นอกจากนี้มีบทวิจารณ์หนังสือ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “อิกิเรียว วิญญาณคนเป็นในวรรณกรรมญี่ปุ่น” ของ
อรรถยา สุวรรณระดา และเรื่อง “วาโชกุคืออะไร เจาะลึกวัฒนธรรมความอร่อยอูมามิ” เขียนโดย Professor  
Dr.Nobuo Harada บรรณาธิการแปลและเรียบเรียงโดยสรัญญา คงจิตต์ ซึ่งจัดเป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่งต่อการ
ท�าความรู้จักกับญี่ปุ่นในเชิงลึกด้านวรรณกรรมและวัฒนธรรมการกิน 
   สุดท้ายนี้ ใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านญี่ปุ่นศึกษาให้แก่
สังคมไทย โดยส่งมาที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsn และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อน�าเสนอแบบ
ออนไลน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาคมฯ ในวันที่ 27-26 พฤศจิกายน 2563
   กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบคุณเจแปนฟาวน์เดช่ัน ผู้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองแก่วารสารเครือข่าย
ญีปุ่น่ศกึษา รวมทัง้ผูเ้ขยีนและผูอ่้านบทความท่ีร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการรงัสรรค์ความก้าวหน้าให้บงัเกดิแก่การค้นคว้า
ด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยต่อไป 

รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
       บรรณาธิการวารสาร jsn Journal 
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1Machiko Nakayama  

Abstract

This article is an attempt to focus on the origin of ikebana, tatehana (standing branch or flower) style and 

to examine the process of the historical development of ikebana. First, we pay attention to the fact that 

the treetop of a big tree is brought into the house and is put up in a flower vase and decorated in the 

tokonoma (wall niche) even today after having been cut in the rituals of the mountain divinity, then we 

will examine what kind of effect the belief in big trees had on the formalization of tatehana style, established 

in the Muromachi period (1338–1573). We will examine how the tatehana style was formalized, how the 

tatehana style developed into rikka (standing branch or flower) style, established in the early Edo period 

(17th century), how seika or shoka (standing branch or flower) style in the latter part of Edo period (18th century) 

evolved from rikka style through the historical development of ikebana. Finally, we will conclude that this 

is ikebana.

Invited Paper 

The Historical Development of Ikebana*

Key words
Ikebana, tatehana, the mountain divinity, the central branch, the central axis, 

the tokonoma space

Machiko	Nakayama
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1.	 Definition	of	Ikebana
Ikebana is a traditional Japanese cut-

plant arrangement using branches, leaves,  

and flowers which are placed in containers 

or vases filled with water. These are then 

displayed in a room. At various periods in 

Japanese history, ikebana was called by 

different names, including tatehana 立花 

(standing branch or flower) from the late  

15th to the late 16th century, nageire なげ入 

[toss or throw in] from the late 15th century 

onward, rikka 立華 (standing branch or flower) 

from the 17th century onward, seika or shoka 

生花 (standing branch or flower) from the 

17th–18th century onward, bunjinbana 文人花  

[literati flowers] in the 18th and 19th century, 

as well as moribana 盛花 [piled flowers] 

from the 19th century onward. Today these 

arrangements are generically called ikebana. 

First, this paper will focus on the origin of 

ikebana, tatehana which was established 

during the Muromachi period (1338–1573).

2. The Starting Point of	 Ikebana—
Tatehana

There are various opinions about the 

origin of ikebana, tatehana. The Japanese 

scholar of religious mountains, Gorai Shigeru, 

writes in Yama no Shukyo—Shugen-do Kogi 

山の宗教－修験道講義 [Mountain Religion—The 

Lecture of Shugen-do] (1992) as follows: 

[The plant offering to the Shinto 

divinities and Buddha is a branch of 

tokiwagi 常磐木 (evergreen) or maki  

槙  (yew plum pine; Podocarpus 

macrophyllus). In addition, the ‘nose’ 

of a tree is termed as hana 鼻 and, 

generally, flowers sprout from the tip 

of the tree, therefore, the term hana 

花(flower) also signifies the object that 

the mountain divinity is said to live in 

after descending from the sky. People 

would hold up the object to the sky 

for the mountain divinity to descend 

upon and receive the offered prayers. 

This is tatehana 立花 or hanatate 

花立て (standing a branch straight)]. 

(Gorai 1992a, own translation) 

 Based on this statement, clues as to the 

origin of tatehana are as follow:

• the plant offering to the Shinto divinities 

and Buddha is a branch of an evergreen tree.

• the term hana (flower/nose) signifies the 

object that the mountain divinity is said 

to dwell in after descending from the sky. 

• the object that was held up was where 

the divine spirit receives the offered prayers. 

3. The Shinto Rituals of Standing a 
Branch Straight (Tobusadate) for the 
Mountain Divinity

The existence of the Shinto rituals of 

standing a branch straight called tobusadate 

鳥総立て was found while researching tatehana 

立花. The Shinto rituals of tobusadate are still 

held today in the Nagano Prefecture. It is 

thought that the people of Japan have 
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worshiped the mountain divinity by performing 

the customary practices of tobusadate since 

ancient times (Figure 1).

Figure 2 shows a photograph of the 

tobusadate ritual taken in the Higashimata 

national forest when the rite of Bassai 伐採  

or cutting trees was performed during the 

Onbashira-sai 御柱祭 festival dedicated to the 

mountain divinity that was held in May 2015.  

According to the mountain dwellers who 

participated in the Onbashira-sai festival of 

Shimosuwa, the customary practice of 

tobusadate has been performed in the forests 

of Shimosuwa in the Nagano Prefecture since 

ancient times. As for the manners and  

customs of tobusadate , an account of  

the ceremonial manners dedicated to the 

Figure 1. Tobusadate 鳥総立て in Kabumatsuri-no-Zu 
株祭之圖 [Figure of Tree Stump Festival] drawn in the 
Edo period. 
Source: Kisoshiki-Batsuboku-Unzai-Zue 木曽式伐木運材圖絵  

[The Document of Picture Depicting the Logging and the 
Log Hauling of Kiso] by Nagano Regional Forestry Office 
published in 1954.

Figure 2. The Shinto rituals of tobusadate 鳥総立て 

after cutting the big tree in May, 2015. See the cut-fir 
treetop in front of this photograph. By permission of 
Komatsu Naoto.

mountain divinity has been handed down  

from long ago. Furthermore, a similar story 

surrounding Mt. Yatsugatake in the Suwa  

District that has also been handed down to  

the Suwa people suggests a close relationship 

between the tobusadate 鳥総立て and the 

tatehana 立花. After the ceremony of cutting a 

big fir tree in 2015, the mountain dwellers 

participated in the Onbashira-sai festival and 

brought the treetop of the tree crown, called 

uraho 梢穂, to a house as a memorial object 

where it was put into a flower vase and placed 

to decorate the tokonoma 床の間 space (Figure 

3). It can be inferred from these customary 

practices that this treetop is highly likely to be 

the origin of tatehana established in the 

Muromachi period (1338–1573).
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Figure 4. The drawing of Mitsugusoku 三具足 . 

Mitsugusoku, a set of three items on the Buddhist altar 
table—a candle, an incense burner and a flower 
vase—were placed in front of sacred  scrolls.  
Source: Tatehana Zukan 立花図巻 (the 16th century 
figure rolls on ikebana) written 1554. The illustration is 
hand copied by the author from the manuscript.

4. How Tatehana	was Formalised  
In this section, we will examine the 

essence of tatehana in detail and discuss its 

development. 

4.1 The latent period of tatehana 

during the Nanbokucho period (1336–1392)

In Orig ins  of  Ikebana  Philosophy 

published in 1999, I defined tatehana as the 

style of cut-plant arrangement in which the 

focus is on a standing centre stem. In the early 

14th century it was a common practice to use 

karamono-dogu 唐物道具 or imported goods 

from China, as decorative items in the 

residences of noblemen. Mitsugusoku 三具足 

(Figure 4), translated as a set of three items 

on the Buddhist altar table—a candle, an 

incense burner and a flower vase—were often 

placed in front of sacred scrolls. During the  

Nanbokucho period, also known as the period 

of the Northern and Southern Courts, oshi-ita 

押板 (Figure 5), the original form of tokonoma 

床の間 (Figure 6), a fixed wall niche was created 

(Ikebana Sogo Daijiten [Ikebana General 

Encyclopaedia], 1980).

Figure 3. An example of the tobusadate 鳥総立て, 

called uraho 梢穂, put up in a flower vase placed in 
the tokonoma space in May, 2015. By permission 
of Yatsugatake Gakurokusoba Dayori.

4.2 The formalization of tatehana during 

the Muromachi period (1338–1573)

In the Muromachi period, another form of 

decoration, different from the room decoration, 

appeared. People collected flowers and plants  

as an offering to the Weaver Star (the Lyre’s 

Vega) during the Tanabata or Shichiseki 七夕, 

that is the festival of the Weaver on the 

seventh day of the seventh month. In the early 

Muromachi period, the events of Shichiseki 

Horaku 七夕法楽 [flowers placed for drinking 

party to enjoy the view] were continually  

held on July 7th in the lunar calendar. As a 

result of this festival, imported vases from 



6 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มิุนายน 2563 |  jsn Journal Vol. 10 No. 1 June 2020

China (kara-mono) also became popular at 

the Imperial Court. 

It was written in Kanmon-gyoki 看聞御記 

(a 15th century diary of Prince Fushimi-no-miya 

Sadafusa Shinno) as follows: 

[The hana-awase 花合せ [a contest 

to judge the quality of flowers] was 

performed mostly during the Tate- 

hana Horaku 立花法楽 in the prince 

imperial’s palace and became 

popular, and during the Tatehana 

Horaku of 1432, the kaisho 会所 

[gathering-place] was decorated 

with sixty-five flower vases full of 

blooming flowers]. (Hanawa, 1911, 

own translation)  

Figure 5. The drawing of oshi-ita 押板 (floor board). 
Oshi-ita is the original form of tokonoma 床の間. This 
tatehana was arranged in the Shogun’s residence in 
the 15th century. This board is a step towards the 
establishment of tokonoma. Three-dimensional drawing 
based upon the two-dimensional drawing of Zashiki 
Kazari no Shidai 座敷飾之次第 (the 15th century 
document of a set of decorative features) by Fujiwara 
Tadaoki.  
Source: Sendenshou 仙伝抄 [the book of secrets on 
ikebana] by Tanaka Jutaro, Okada Kozo published in 
1981. The illustration is hand copied by the author. 　

Figure 6. The drawing of tokonoma 床の間 (wall 
niche). The tokonoma is the most important space 
in the traditional house. An honoured guest or a 
highly respected person usually sits in front of it. The 
decoration of the tokonoma varies with each season. 
Source: Origins of Ikebana Philosophy by Nakayama 
Machiko published in 1999.

Some of the events held at the court were 

called kiku-awase 菊合せ [a contest to judge 

the quality of chrysanthemums], senzai-awase 

前栽合せ [a contest to judge the quality of 

garden plants and trees], and hana-awase 

where people came together bringing 

chrysanthemums, garden trees and plants,  

and cut flowers were divided into two teams. 

There remain some slightly formalised drawings 

of tatehana in Kaoirai no Kadensho 花王以来

の花伝書, which is a 15th century manuscript 

on ikebana, written by (Ikenobo) Kazoin (池坊) 

花蔵院 in 1486 (Hosokawa, 1985).  

According to this manuscript, trees, leaves, 

and flowers arranged in a vase came to be 

displayed in a zashiki 座敷 [Japanese style 

tatami-floored room] or a drawing room. Among 

written records, we found descriptions of  the 

tatehana forms from which we can recall the 

beginnings of tatehana as mentioned above. 
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After the Onin War 応仁の乱 (1467–1477), the 

seven branched standing form, tatehana, 

appeared. Tatehana is its proper name, but  

this form is also commonly known as Nanatsu-

eda or Nanaeda 七枝 [Seven Branches]. 

Due to the 10 years of the Onin War, 

most illustrations were lost. It is impossible 

to ignore the tatehana in any attempt at 

examining the traditional practices of ikebana. 

However, in one of the 15th century manuscripts 

on the theory of ikebana, a prototype of the 

tatehana form called Nanaeda 七枝 was 

found. One example of this prototype of 

tatehana can be seen in the diagram of a 

Nanaeda entitled Tenyorikudaru-Hana-no-Ezu 

天ヨリ下ル花之繪圖 [Figure of Flower Descending 

from the Heaven] (Figure 7) in Kegon Hiden no 

Daiji 華厳秘伝之大事, which is a 15th century 

manuscript of Kegon on ikebana, written by 

Ikenobo Kazoin 池坊花蔵院 in 1487 (Zoku Kado 

Kosho Shusei 1 [Collection of Writing on the 

Secrets of Way of Japanese Flower Arrangement 

Continued Vol.1], 1972).

This tatehana called Busshin-no-Hana 

仏神の花  [Flower of Buddha and Shinto 

Divinities] is described as follows: 

[In the figure of Kegon Hiden no Daiji 

華厳秘伝之大事, the fifth 五 branch (on 

the left as one faces it), is titled ‘Shi-

eda’ 師枝 [branch of master] and 

‘Shobutsu-retsuza’ 諸佛列座  [various 

Buddha sitting side by side]. The sixth 

六 branch (on the right as one faces it), 

was titled ‘Shoshin, Yoko or Yogo’ 諸

Figure 7. An example of the tatehana diagram entitled 
Tenyorikudaru-Hana-no-Ezu 天ヨリ下ル花之繪圖  

[Figure of Flower Descending from the Heaven]. 
Source: Kegon Hiden no Daiji 華厳秘伝之大事 (a 15th 
century manuscript of Kegon on ikebana) by Ikenobo 
Kazoin 池坊花蔵院 written in 1487.

神 影向 [the advent of various Shinto 

divinities], ‘Kami-eda’ 神枝 [branch of 

Shinto divinity]. This idea came from 

the traditional practice that the Shinto 

divinities and Buddha descend from 

the heaven to the standing plants and 

dwell in there. This was also handed 

down to rikka 立華]. (Ikebana Sogo 

Daijiten [Ikebana General Encyclopae-

dia], 1980)

We will now examine some tatehana 

figures in more details and discuss the religious 

and cultural background and then clarify the 

traditional practice of tatehana.

An important diagram entitled Tenyori 

kudaru-Hana-no-Ezu 天ヨリ下ル花之繪圖 

[Figure of Flower Descending from the Heaven] 
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rep resent ing  Shaka  Sanzon  釈迦三尊

[Sakyamuni triad]. The source of this diagram is 

Kegon Hiden no Daiji 華厳秘伝之大事, which is 

a 15th century manuscript of Kegon on ikebana 

by Ikenobo Kazoin 池坊花蔵院, written in 1487.

This diagram (Figure 8) is also known as  

Tenyorikudaru-Hana-no-Ezu 天ヨリ下ル花之繪

圖[Figure of Flower Descending from the 

Heaven]. It represents a fan-shaped form and 

has a central axis connecting the heaven with 

the earth. At the bottom of this diagram the 

words sashitome サシトメ [putting up a stick] is 

written, so we understand this as being fixed at 

the base. The characters shin 身 [body] and 

shaka 釈迦 [Sakyamuni] are written on the 

central branch in the diagram. These characters 

symbolically represent the body of Sakyamuni, 

that is the Buddha. Two smaller fan-shaped 

forms are drawn below this bigger fan-shaped 

diagram. The characters Fugen 普賢 indicating 

Samantabhadra (the bodhisattva of universal 

compassion) are written on the right, while the 

characters Monju 文殊 referring to Manjusri (the 

bodhisattva of wisdom and intellect) are written 

on the left. So we can say that these three 

diagrams represent symbolic representation 

of Shaka Sanzon 釈迦三尊 or the Sakyamuni 

triad, which is an image of the Buddha flanked 

by two attendants.

It can be deduced from the diagram 

that this was a religious practice in which the 

esoteric Buddhist monks of the Kegon 華厳,  

a sect of Buddhism based on the Avatamsaka 

Sutra or the Shugen-ja 修験者, the practitioners 

of the Japanese religion of Shugen-do 修験道, 

trained on mountains to receive spiritual 

enlightenment (Kamata, 2002). This practice 

is called mountain asceticism. They sit down 

quietly with their back up straight, and  

conjure an image of Buddha by focusing on 

the central branch of this diagram (Yamaori, 

1993; Yamaori, 1994; Wakamori, 1988; Miyake, 

2003). Furthermore, the characters Tencho 

Chikyu 天長地久 and the number seven (七)  

are written in the upper part of the central 

branch. According to the Encyclopaedia of  

the History of Japanese Manners and Customs 

(Nihon Fuzokushi Jiten, 1979), the term Tencho 

Chikyu means ‘heaven and earth exist forever.’ 

This phrase is extracted from the words of 

Lao-tzu 老子, the ancient Chinese philosopher. 

Figure 8. An example of the tatehana diagram  
entitled Tenyorikudaru-Hana-no-Ezu 天ヨリ下ル花之繪圖  
representing Shaka Sanzon 釈迦三尊 or the Sakyamuni 
triad. 
Source: Kegon Hiden no Daiji 華厳秘伝之大事 (a 15th 
century manuscript of Kegon on ikebana) by Ikenobo 
Kazoin 池坊花蔵院 written in 1487.
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It is possible to find this idiom in Taoist 

ancestral shrines even now. In addition, the 

characters Nichi-yo 日陽 or Sun Positive and 

Getsu-in 月陰 or Moon Negative are written 

in the middle part of the central branch. 

The Chinese principle of the positive (sun; 

yang) and negative (moon; yin) are synthe-

sised with specifically Japanese philosophies 

(Murayama, 1992). 

It can be argued from this diagram that 

the tatehana was created by ascetic monks 

or mountain priests who believed that the 

Shinto divinities and the Buddha would 

descend from the heaven to the tip of an 

evergreen tree and dwelt there. For that 

reason, this central branch has the central  

axis connecting the heaven with the earth.

The second diagram to be studied is 

the tatehana figure representing the Birth 

of Buddha 誕生仏 by the shugen-ja in the 

Todaiji Temple. This diagram is found in 

Kadenshou 花伝抄, which is a manuscript on 

ikebana, written around the 15th or 16th century. 

This tatehana (Figure 9) is likened to the 

physical body of a child prince who will 

become the Buddha, Siddhartha Gautama.  

This is because the characters Tenjo Tenge  

天上天下 [Heaven and Earth] are written at  

the top part of the central branch and the 

characters Yuiga Dokuson 唯我独尊 [Holy am I 

alone] are written in the right lower part. It is 

said in the Buddhist idiom that when Buddha 

was just born, he did not cry but one finger 

pointed to the heaven, one finger pointed to 

the earth, at the same time he said ‘I am the 

centre of the universe.’ We find that the 

characters 過去 [past] are connected to lotus 

seeds by a line, the characters 現在 [present] 

are tied to the lotus flower and the characters 

未来 [future] are tied to the bud of a lotus in 

this figure. In other words, the the past, present 

and future are condensed and visualised 

spatially. It can be imagined that in those days 

people looked up the large statue of the 

enlightened Buddha (approximately 16 metres 

high) at Todai-ji Temple in Nara and felt 

overwhelmed by comparing it to the small-

sized statue of a child prince (about 45 cm). 

In my book titled 500 Years of Ikebana 

published in 2013, this type of tatehana 

representing the Birth of Buddha, which had 

been practiced since ancient times, was created 

by ascetic monks, because the shugen-ja of 

the Tozan 当山 branch (one of main Shugen-

do branches) was found to make flower or 

branches offering to kami [Shinto divinity] and 

Figure 9. An example of the tatehana figure representing 
the Birth of Buddha 誕生仏.
Source: Kadenshou 花伝抄 (a  circa 15th-16th century 
manuscript on ikebana).
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the Buddha at the Todaiji Temple in Nara 

(Yamaori, 1991). From that, we conclude that the 

shugen-ja devised this type of tatehana.  

The same applies to Ikenobo Jushin’in  

池坊住心院 (shugen-ja of the Honzan 本山 

branch, another main Shugen-do branch), as it 

is written in old documents in Koya 高野文書 

that Ikenobo Jushin’in was offering flowers at 

Mt.Koya (Wakayama Prefecture) and devised 

his own tatehana in the 16th century (Gorai, 

1992a). It was also written in one of my 

previous books published in 2013 that 

there were many shugen-ja involved in the 

event celebrating the Birth of Buddha 

throughout Japan (Nakayama, 2013). Besides 

celebrating the Birth of Buddha, there were 

also other events such as opening ceremonies 

marking the climbing of the sacred mountains 

throughout Japan as well as the memorial 

ritual to the ancestors in the mountains on the 

8th day of the 4th month of the lunar calendar, 

during which this ritual of offering was carried 

out (Gorai, et al., 1980b; Gorai, et al., 1981a; 

Miyake, 1991). The sacred mountains were 

closely connected with the image of the Birth 

of Buddha since ancient times. There is a 

picture of a statue of the child prince placed 

in a tray to celebrate the Birth of Buddha dated 

to a 12th century scroll marking annual events 

in Japan.

It is interesting to note that the idea of 

past, present and future of the Shugen-do, that 

also worshipped the sacred mountains and 

believed that the divine spirit dwelt there, is 

different from the purer teachings of Bud-

dhism. For example, Dewa Sanzan 出羽三山, 

the three sacred peaks of Dewa (Yamagata 

Prefecture), is an ancient centre of the  

Shugen-do practice and pilgrimage. In Dewa 

Sanzan, Mt. Gassan 月山 (1,980 m) has been 

metaphorically likened to the past, Mt. Haguro 

羽黒山 (419 m) to the present and Mt.Yudono 

湯殿山 (1,504 m) to the future (Togawa, 1980). 

Thus the idea of past, present and future has 

been expressed in terms of a spatial axis. 

Therefore, we can say that the ascetic 

monks created this vertical standing form of 

tatehana with the central axis connecting the 

heaven with the earth.  

A third example of a tatehana diagram 

focuses on the central axis by Ikenobo Sen’no 

池坊専応. This diagram is taken from Sen’no 

Kuden 専応口伝, which is a 16th century oral 

traditions on ikebana, written in 1523.  

This is a vertical tatehana form (Figure 

10) reshowing a central axis. We see that the 

character 真 (shin; central branch) overlaps at 

the top of the central branch with the central 

axis connecting the heaven with the earth. And 

the characters 小真  or shoshin, referring to the 

small central branch, are connected at the top 

of the short central branch by a line in this 

diagram. Generally speaking, the shin and the 

shoshin make up centre. The kanji character 真 

(shin) means truth in Buddhism and Confu-

cianism. The kanji character 心 (shin) means 

immaculateness in Shintoism and pure heart in 

Buddhism, while the kanji character 身 (shin) 
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means a human body as well as the body of 

Buddha (Ikebana Sogo Daijiten [Ikebana 

General Encyclopaedia], 1980). Here it indicates 

a central standing branch representing the 

central axis of a mountain, because there are 

the two branches namely mikoshi みこし 

[looking over] in the middle right and left of 

this diagram. It is written in Ikebana Sogo 

Daijiten [Ikebana General Encyclopaedia] 

(1980) that a 17th century ikebana master, 

Ikenobo Senko II (二代池坊専好), expressed the 

scenery of far mountains by using the term 

mikoshi 見越 (みこし) in the entry word. In 

addition, we notice that Ikenobo Sen’no 池坊

専応 was, highly likely, a shugen-ja, because it 

was written in Ikebana Jinbutsushi いけばな人

物史 [History of Personage on Ikebana] (1977) 

by Hojo Akinao that the term Jiju 侍従 also 

means the name of a position in the shugen-ja. 

Hojo Akinao also gave this title to Ikenobo 

Sen’no as his official name 六角堂池坊侍従専応 

as is mentioned in Sen’no Kuden written in 1523. 

Therefore, we can say that this diagram 

reflects the mountain worship by Ikenobo 

Sen’no and shows the establishment of the 

symbolical tatehana with the central axis 

connecting the heaven with the earth.

The fourth tatehana we will look at is a 

figure of Chuo-no-hana 中央花 or Central 

Flower (Figure 11) by Sosei 宗清 found in Sosei 

Kadensho 宗清花伝書, which is a 16th century 

manuscript on ikebana, written in 1529.  

The image shows a tatehana placed in 

the middle of a flower base with four legs in 

Buddhist funeral rites. The kanji characters 

四方 (shiho; four directions) were written on 

the same manuscript. The four-character idiom 

Syo-Ro-Byo-Shi 生老病死 [birth, aging, sickness, 

death] was written in Kasho 花書, which is 

another 16th century manuscript on ikebana. 

Four descriptions like Hossin 発心 or spiritual 

awakening, Shugyo 修行 or ascetic practice,  

Bodai 菩提 or supreme enlightenment, and 

Nehan 涅槃  or Nirvana referring to the 

Buddha’s death were also mentioned in 

both  manuscripts. From the above, it is highly 

likely that Sosei was a shugen-ja. If so, the 

four-character idiom suggests the Buddhist 

legend of four sights (Shimon-Shutsuyu 四門

出遊) regarding the four gates handed down  

by word of mouth in Japan. The four sights 

refer to four things described in the legend  

of Gautama Buddha’s life. This legend relates 

as follows: 

[One day the prince went for a long 

Figure 10. An example of the tatehana diagram 
representing the central axis of a mountain by 
Ikenobo Sen’no 池坊専応. 
Source: Sen’no Kuden 専応口伝 (a 16th century oral 
traditions on ikebana) written in 1523.
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ride in a horse carriage from the east 

gate, and he learnt of inevitable 

aging in life. Then, going from the 

south gate, he saw a critically sick 

man. Later, when he went from  

the west gate, he met a funeral 

procession. Contemplating the suffering 

and the way to escape from the 

four kinds of suffering (birth, aging, 

sickness, death), he went out from 

the north gate and met an ascetic 

monk sitting quietly on the way. It 

is said that the prince decided to 

enter the priesthood when seeing 

this monk’s peaceful facial expres-

sion]. (Britannica Encyclopaedia, 2014)

In one of my previous books published  

in 2013, I indicated that the tatehana entitled 

Chuo-no-hana 中央花 or Central Flower 

symbolising four Buddhist gates was created  

by shugen-ja who paid respect to Buddha  

and the world of Mikkyo Mandara 密教曼荼羅 

or mandala of esoteric Buddhism. We find  

that this idea was created as the equivalent of 

the four gates in the Buddhist legend linked 

and the four gates of Shugen-do based on 

Shimon-Shugyo 四門修行 [Ascetic Practice of 

Four Gates]. The term Shimon-Shugyo refers to 

the realisation of true enlightenment by going 

through the four gates. For example, in the 

Omine Shugen-do 大峰修験道, the four gates 

were built as Hosshin-mon 発心門 or Gate of 

Spiritual Awakening, Shugyo-mon 修行門 or 

Gate of Ascetic Practice, Togaku-mon 等覚門 or 

Gate of Equality to Bosatsu (one of the 

Buddhist saints), and Myogaku-mon 妙覚門 

or Gate of True Enlightenment. All were built 

at the entrance of the mountain in Yoshino, 

along the Omine pilgrimage route up to the 

Ominesanji 大峰山寺 Temple, the sacred place 

at the top of Mt. Yoshino 吉野山 (Gorai et al.,  

1980a; Gorai et al., 1982). 

So we can say that this figure reflects the 

sacred mountain worship and has a central 

branch with the central axis connecting the 

heaven with the earth. 

A last example of a tatehana image to be 

studied here is the Sanhei-no-Hana 三へいの花 

or Flower of Tree Vases (Figure 12), by Sen’ami 

宣阿弥 found in Hanafu 花ふ, a 16th century 

manuscript on ikebana with esoteric Buddhist 

text, written in 1552.  

In this image, we see that three tatehana 

consist of three pine branches and some 

leaves. In a previous publication (2013), I 

indicated that this tatehana form is likened  

Figure 11. An example of the tatehana figure 
entitled Chuo-no-hana 中央花 or Central Flower by 
Sosei 宗清. 
Source: Sosei Kadensho 宗清花伝書 written in 1529.
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to the figure of Amida Sanzon 阿弥陀三尊 or 

three Buddhist divinities showing Amitabha 

Tathagata attended by Goddess of Mercy and 

Seishi Bosatsu or Mahasthamaprapta. There 

are scrolls representing Amida Sanzon drawn 

with Sanskrit characters as well as some 

examples of tatehana with themes fusing 

Shingon Mikkyo 真言密教 or Shingon esoteric 

Buddhism and Jodo 浄土 [Pure Land] Buddhism 

or a Buddhist practice with a particular focus 

on Amida Sanzon in the Hanafu manuscript. 

Traditionally, Amida Sanzon is offered flowers, 

but not in the form of tatehana. However, 

it can be inferred from old documents that this 

tatehana representing Amida Sanzon was 

probably created in the early Muromachi 

period. Indeed, it was written in old docu-

ments in Koya 高野文書 that there was a fusion 

of esoteric Buddhism and Jodo Buddhism from 

the Kamakura period to the Muromachi period 

(Gorai. et al., 1979). That is to say, the idea 

of integrating esoteric Buddhism and Jodo 

Buddhism spread fast in Mt. Koya and had a 

great influence on other mountains and then 

became common everywhere in the Muro-

machi period (Gorai, 1998; Yamaori, 2000). 

It can be inferred from the above that  

the unification of two different Buddhist sects 

(Tantric divinities of Shingon esoteric Buddhist 

sect and non-Tantric divinities of Jodo Buddhist 

sect) had gradually spread in the mountains 

and the esoteric Buddhist monk created new 

tatehana representing Amida Sanzon in the 

16th century. There is a hand-copied tatehana 

manuscript which Sen’ami monk handed down 

to an esoteric Buddhist monk, Ryuken, at the 

Hasedera Temple in Nara, attesting to that fact. 

This shows that Sen’ami was highly likely to  

be a mountaineering ascetic, because it was 

written in the manuscript of secrets (Hanafu) 

that Sen’ami became the pupil of one of the 

Ikenobo schools of Rokkaku-do in Kyoto. As 

there was a group of the Honzan 本山 branch 

(one of the main Shugen-do branches) related 

to the Tendai sect 天台宗, one of Buddhist 

sects near the pond in those days, we can 

conclude that this type tatehana, with the 

central axis connecting the heaven with the 

earth, was created by the shugen-ja. 

In summary, we found that in the late 

15th to the mid 16th century, tatehana practi-

tioners were almost all shugen-ja (ascetic 

monks or mountain priests). They had the 

basic idea that a tree is a sacred place  

Figure 12. An example of the tatehana entitled Sanhei-
no-Hana 三へいの花 (Flower of Tree Vases) by 
Sen’ami 宣阿弥. 
Source: Hanafu 花ふ (a 16th century manuscript on 
ikebana) written in 1552. 
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where the Shinto divinities and the Buddhist 

divinities dwelled in after their descent from 

heaven (Murayama, et al., 1979). That is to  

say, a tree or a branch plays a pivotal role 

orientating the cosmic axis between the 

heaven and the earth. It is also a passage 

connecting the heaven with the earth as  

well as the original place for the life to  

return to (Miyake, 2004a). Bearing in mind  

the above, we are convinced that the tall 

central branch of tatehana was the boundary 

marker where the mountain divinity dwelt. 

In other words, the reason why these tate-

hana were created is that the practice was an 

act of offering flowers and branches to the 

mountain divinity, because the mountain was 

considered to be a mysterious and awesome 

place (Yuasa, 1972; Nakayama, 2017). These 

also reflect the Japanese pre-Buddhist view of 

nature based on mountain worship (Ito & 

Richie, 1967; Gorai, 1992b; Miyake, 2000; 

Yamaori, 2001). 

4.3 The evolution of tatehana from  

the late Muromachi period (1338–1573) to 

the Azuchi-momoyama period (1573–1600)

After the transformation of the tatehana 

from a symbolic figure to a well-defined form 

during the Muromachi period, it was further 

transformed into a larger and more impressive 

tatehana form (Figure 13) from the late 

Muromachi period to the Azuchi-momoyama 

period. After Shogun Ashikaga lost his political 

power, the provincial warlords took control of 

the affairs of government. During the period 

of National Reunification (1568–1600), two 

military heroes, Oda Nobunaga (1534–1582) and 

Toyotomi Hideyoshi (1536–1598), successively 

ruled Japan through numerous provincial war-

lords. It was a time for the strengthening of  

the powers of the feudal authorities and  

the full development of castle architecture 

(Yamato, 2000). Therefore, the large-sized 

tatehana was created by the appearance of 

the larger tokonoma in the castle. Now we  

will examine the close relationship between 

the large-sized tatehana and the larger 

tokonoma space. 

Built in this time period, the Azuchi 

castle of Oda Nobunaga, the highest pavilion 

of the Azuchi castle (Tenshu-kaku 天守閣) 

which was seven stories high, was constructed 

Figure 13. The large-sized tatehana in Kadensho  
花伝書, Zashiki-Sogon-no-Zu 座敷荘厳之圖 (a 16th 
century manuscript on ikebana) written by Ikenobo 
Sen’ei 池坊専栄 in 1567. 
Source: Zoku Kado Kosho Shusei 2 [Col-lection of 
Writing on the Secrets of Way of Japanese Flower 
Arrangement Continued Vol.2] published in 1972.
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by Nobunaga. The roof tiles were red in colour 

and were edged with gold leaf. Up to the third 

floor served as Nobunaga’s living spaces. All 

the walls were painted stark white except for 

walls on the sixth floor which were painted a 

grave black and decorated with golden pillars. 

Pillars on the fifth floor were painted cinnabar 

red and under the handrails were carved 

dragons and killer whales, emblems of the 

imperial throne.   

Records of the interior of Oda Nobunaga’s 

Azuchi castle, indicate that the walls of the 

tokonoma space were completely covered in 

gold and painted over with bright wall paintings. 

In the shoin 書院—a room used for reading, 

writing and studying—the background walls  

of gold were decorated with patterns and 

motifs in the castle colours such as vivid  

green, flashy blue and bright red. The motifs 

were of magnificent animals such as hawks, 

tigers, and eagles, as well as majestic plants 

such as pine trees, oaks, and peonies. It is 

inferred from the majestic motifs that the 

design of the Azuchi castle was based on those 

of ancient Chinese palaces. As a result of this 

change, the background of the tokonoma 

space went from being a simple setting to a 

colourful wall with intricate paintings (Naka-

yama, 2002a). The materials and colours used 

for the tatehana also changed (Zusetsu 

Ikebana Bunkashi [The Illustrated Cultural 

History of Ikebana], 1973). During the Azuchi-

momoyama period the small-sized tatehana 

transformed in size, shape, and material into 

the large-sized one. However, the traditional 

practice and the basic form of the central 

branch with the central axis connecting the 

heaven with the earth did not change. 

In the Jurakudai 聚楽第 castle of Toyotomi 

Hideyoshi, there was a main ceremonial hall 

called ohiroma 大広間. The highest of these 

was known as jodan-no-ma 上段の間 or the 

upper room. Within this hall, the ceremony of 

giving audience known as Taimen 対面 was 

held. This was a ceremony in which Toyotomi 

Hideyoshi gave audience to the warriors who 

pledged their allegiance to him. The Taimen 

ceremony played an important role in 

strengthening the feudal system with a public 

display of allegiance. As the name suggests, 

the floor level of the jodan-no-ma is a step 

higher than that of the other rooms. The hall 

consisted of jodan-no-ma or the upper room, 

chudan-no-ma 中段の間 or the middle room 

and gedan-no-ma 下段の間 or the lower room. 

This style of architecture allowed social 

standing to be differentiated by virtue of those 

seated in the lower levels being aware of a 

higher authority. From the records, we note 

that Toyotomi Hideyoshi was seated in the 

upper room, while the daimyo [feudal lord] 

and warriors prostrated themselves on the 

ground in the hundred-tatami floored lower 

room. In front of the jodan-no-ma, there was 

the larger tokonoma space. The large-sized 

tatehana was situated in the larger tokonoma 

of the jodan-no-ma, a place symbolic of 

political power (Nakayama, 1999). 



16 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มิุนายน 2563 |  jsn Journal Vol. 10 No. 1 June 2020

5. Transformation of the Tatehana 
into the Rikka	in the Early Edo Period 
(17th century)

During the Azuchi-momoyama period, 

Japanese arts and culture reached full 

maturity. Castle architecture introduced from 

Europe flourished and residences of warlords 

also became larger. So, changes occurred in 

the ‘size’ of the tatehana when it was shifted 

from the small shoin of Muromachi-dono 

室町殿 or the residence of the Ashikaga 

shogunate to the large shoin of the castle 

of the provincial warlords. This shift resulted 

in a bigger version of tatehana being deve-

loped to suit the palatial interior of the 

castle of the provincial warlords. The tate-

hana was enlarged to match the size of the 

large tokonoma in the larger shoin of the 

castle. So, the small-sized tatehana drasti-

cally changed into the large-sized one in size, 

shape and material. However, it is not possible 

to separate the rikka from the tatehana in 

terms of traditional practice. The common 

features of both basic forms between tate-

hana (Figure 14a) and rikka (Figure 14b) are: 

• The central branch stands vertically in 

the centre of a vase.

• The central branch is using the treetop  

of an evergreen.

• There are seven main branches. 

• The role of main seven branches is 

almost same. 

• The central branch is called shin (centre).

Later in the period, changes occurred in the 

rikka style. In the early Edo period the central 

branch of the rikka must stand vertically (Figure 

15) as it was necessary to link the central axis 

between the heaven and the earth. But, in the 

mid Edo period the rikka with the curved 

central branch appeared. We will, now,  

discuss how the central axis connecting the 

heaven with the earth in the rikka was 

maintained with the curved central branch.

There is an example of rikka (Figure 16) 

in Shinkoku Heika Yodoshu 新刻瓶花容導集, 

which is a collection on ikebana by Ikenobo 

Senjo 池坊専定, published in 1797. We see 

that the curved central pine branch called shin 

心 is put upright into a vase and the small 

twofold pine branch stands vertically in the 

position of shoshin 正心 or correct central 

Figure 14a. The basic form of tatehana drawn by 
Ikenobo Sen’no 池坊専応. The character 真 (shin; 
central branch) is overlapped in the top of  a  central  
branch. The characters 小真 (shoshin; small central 
branch) are connected to the top of the short central 
branch by a line. 
Source: Sen’no Kuden 専応口伝 (a 16th century oral 
traditions on ikebana) written in 1523.
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branch, linking the central axis between the 

heaven and the earth. We understand that this 

shoshin branch plays an important role in the 

rikka for maintaining the centre line between 

the heaven and the earth, because this type of 

rikka becomes rich in variation and increases 

the stately feeling by using the central branch 

with a dynamic curve. This concept also 

influenced seika or shoka styles established in 

the same period. 

6. Appearance of Seika	or	Shoka	in the 
Mid Edo Period (18th century)

Rikka was still popular until the end of 

the Edo period. However, there gradually 

appeared many schools groping to create new 

ideas and new forms of ikebana. One of these 

Figure 14b. The basic form of rikka entitled 
Nanatsudogu-Shussho-no-Zu 七ツ道具出生之圖 [Figure 
of Birth of Seven Tools]. The character 心 (shin; central 
branch) is connected to the top of a central branch by 
a line. The characters 正心 (shoshin; correct central 
branch) are connected to the top of the short central 
branch by a line. 
Source: Rikka Kin’mo Zui 立華訓蒙圖彙 (a 17th century  
collection on ikebana) published 1696.

Figure 15. An example of the rikka with the vertical 
central branch entitled Hongatte-Shin-no-Hana 本勝

手真ノ花. The character 心 (shin; central branch) is 
written in the top of a central branch. The characters 
正心 (shoshin; correct central branch) are written in the 
top of the short central branch. 
Source: Kokon Rikka Daizen 古今立花大全 (a 17th 
century book on ikebana) by Juichiya Taemon 十一屋

太右衛門 published in 1683. In Kado Kosho Shusei 1 
[Collection of Writing on the Secret of Way of Japanese 
Flower Arrangement Vol.1], 1970.

new styles was known as seika or shoka. Many 

ikebana schools were established in the mid 

Edo period. It was written in The History of 

Ikebana by Kudo Masanobu (1989) that in the 

latter half of the 18th century, schools practicing 

the seika style such as Koryu 古流 established 

by Imai Sofu in 1770, Enshu 遠州 established 

by Shunjuken Ichiyo, Kodo 宏道 by Mochizuki 

Riunsai, as well as other schools such as Shofu 

正風, Irie 入江, and Doku 独.

Why did many seika schools appear 

during the mid Edo period (18th century)? This 

is due to the fact that as peace continued 

through the Edo period (1603–1867) in Japan, 
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Figure 16. An example of the rikka with the curved 
central branch. We can see the small twofold pine 
branch stands vertically in the position of shoshin  
正心. Other main branches became enlarged and 
increased the stately feeling all over the rikka by using 
the dynamic curved central branch called shin 心. 
Source: Shinkoku Heika Yodoshu 新刻瓶花容導集 (an 
18th century collection on ikebana) by Ikenobo Senjo 
池坊専定 published in 1797. In Kado Kosho Shusei 5 
[Collection of Writing on the Secret of Way of Japanese 
Flower Arrangement Vol.5], 1970.

the commoners were more involved in 

improving their quality of life. The extensive 

spread of ikebana among the ordinary people, 

was one of the results. Furthermore, the size 

of seika is smaller than rikka, but the charac-

teristic of seika is simple, elegant and sophis-

ticated. For that reason, seika coincided with the 

aesthetic sense called Iki 粋 or delicacy which 

was peculiar to the city of Edo (today Tokyo). 

From that time on, seika became very popular.

Here, we will compare the basic form 

of the three well-known ikebana schools—

Ikenobo 池坊 school, Koryu 古流 school, Enshu 

遠州 school—from their beginning to present 

day and see how they maintained the central 

axis between the top and the bottom in seika 

or shoka. First, we will mention the common 

features of three basic diagrams (Figure 17, 

Figure 18, Figure 19).  

• The concept of the universe represented 

as a circle.

• The circle is divided into two parts: 

in-kata (yin) on the right and yo-kata 

(yang) on the left.

• The central branch (Ten or shin) is 

represented in curved form. 

• The central axis connecting the heaven 

with the earth is indicated by a dotted 

line drawing from the top to the bottom.

From the above, we understand that the 

traditional practice continuing from tatehana 

did not change, though each seika or shoka 

school has different theories and concept. For 

example, the Ikenobo school saw the theory 

of shoka as a simplification of the tatehana 

style, the Koryu school created a concept of 

seika focusing on free and fluid expression, and 

the Enshu school established a seika theory  

placing importance on the basic form of sym-

bolic circle and curved line (Nishibori, 1942). 

What about other schools? There is 

another famous school called Shogetsudo 

Koryu 松月堂古流 .  The founder of the 

Shogetsudo Koryu school, Zeshinken Ichiro  

是心軒一露 (1734–1780), an 18th century master 

of ikebana, devised a seika form based on a 

belief in five elements called Godai 五大  

(地大 or earth, 水大 or water, 火大 or fire, 風大 

or wind and 空大 or air) in esoteric Buddhism. 
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Figure 18. The diagram of seika 生花 of Koryu 古流  
school. The dotted line indicates the central axis 
connecting the heaven with the earth. 
Source: The History of Ikebana published by Kudo 
Masanobu in 1989. This is hand copied by the author.

Figure 19. A diagram of seika 生花 of Enshu 遠州  
school. The dotted line indicates the central axis 
connecting the heaven with the earth. 
Source: The History of Ikebana by Kudo Masanobu 
published in 1989. This is hand copied by the author.

and comprises the five elements as a symbol 

of the universe. The main five branches have 

specific and different places are named shoka 

正花, sorei 相令, tsuyo 通用, tai 体, and tome 留 

(Nihon Sekibutsu Jiten [The Encyclopaedia of 

Japanese Stone Buddha], 1994).

From the above, we understand that 

Zeshinken Ichiro studied esoteric Buddhism 

and took ‘five great thoughts’ as five elements 

and assigned each of his principal stems to fit 

one of these elements. Nonetheless, the 

traditional practice continuing from tatehana 

did not change. Therefore, we can say that this 

seika form also has the central axis connecting 

the heaven with the earth. 

Another school is the Misho 未生 school. 

The founder of this school, Mishosai Ippo 

未生斎一甫 (1761–1824), created an ikebana 

philosophy based on the Yi-King 易経 or Book 

of Changes, using the principles of yin 陰 and 

Figure 17. A diagram of shoka 生花 of the Ikenobo 
池坊 school. The term shoka means small-sized 
ikebana and is only used by the Ikenobo school. 
The dotted line indicates the central axis connecting 
the heaven with the earth.
Source: The History of Ikebana by Kudo Masanobu 
published in 1989. This is hand copied by the author.

The diagram of ikebana represents Gotai 五体 

or 五躰 (the five parts of a body) based on 

Gorin-to 五輪塔 or Tower of Five Rings—地輪 

or earth as rectangle, 水輪 or water as a circle, 

火輪 or fire as a triangle, 風輪 or wind as a 

crescent and 空輪 or air as treasure ball  

(Figure 20). This basic form is drawn in a circle 
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yang 陽 and the theory taught by Lao-tzu 

老子 and Zhuang-zi 荘子. It was written in The 

History of Ikebana by Kudo Masanobu (1989) 

that with the Misho school, the ancient 

universal philosophy of squaring the circle 

was represented by a circle delineated within 

a square, with the latter’s four corners touching 

the circle, which is then divided diagonally into 

two halves to create two triangles defined by 

Taoist thoughts as one being positive or yang, 

the other negative or yin. Then standing each 

triangle either upright or on its side, within their 

limits three stems of heaven, earth and humanity 

are placed, thus composing this distinctive form. 

As an example of his work, there is the 

seika using chrysanthemums (Figure 21). This 

seika is based on the basic form of a triangle 

representing Ten 天 or Heaven, Chi 地 or Earth, 

and Jin 人 or Humanity. The central dotted line 

indicates the central axis connecting the 

heaven with the earth. So we can say that the 

traditional practice continuing from tatehana 

did not change. In the late Edo period, different 

schools of ikebana were established and 

ikebana came to have its own theory leading 

to its own style (Kajin Retsuden [A Series of 

Biographies of Ikebana Experts], 1984). 

Presently, the important branches are 

the three main stems as a fulfilment of a 

concept of trinity in all schools the role of Ten 

天 or Heaven, Chi 地 or Earth, and Jin 人 or 

Humanity in the universe. This idea owed its 

origin to the applied eight trigrams 八卦 and 

divination based on the Book of Changes 周易. 

Figure 20. The diagram of Gotai-no-Hanagata 五躰の

花形 or Flower Form of Five Parts of a Body. It 
symbolises Godai 五大 or five elements based on 
Gorin-to 五輪塔 or Tower of Five  Rings and has the 
central branch with the central axis connecting the 
heaven with the earth. 
Source: Ikebana Sogo Daijiten いけばな総合大事典  
[Ikebana General Encyclopaedia], 1980.

At the same time, this form was based on the 

traditional practice continuing from tatehana 

that the Shinto divinities and Buddha descend 

from the sky to the top of a tree branch.

7.  Conclusion
Although tatehana is the original central 

guide for ikebana, it has, over time, been 

overshadowed by rikka. However, it is important 

to understand and bring the essential principle 

of tatehana back to its rightful place—the 

centre for ikebana. Tatehana was born from 

ancient Japanese native beliefs, that big trees 

are places  where the mountain divinities 

dwell. They move from this dwelling down to 

the erected scared trees. Traditions say that 

the big trees in the deep mountains were 

brought down  to villages and were erected as 

wooden poles, and then became kami (the 
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Japanese folk divinity) in Suwa District, Nagano 

Prefecture. After the cutting of the big trees 

for the Onbashira-sai festival in the forest of 

Shimosuwa and Mt. Yatsugatake in Nagano 

Prefecture, the mountain dwellers participating 

in the Onbashira-sai festival brought the tallest 

part of the tree crown to the house as a 

memorial object and then put it into a flower 

vase or placed it in the tokonoma space. 

It has long been thought that tatehana 

was one of the geneses of ikebana. However, 

it can be inferred from the above-mentioned 

customary practice that tatehana began from 

erecting the tallest part of the tree crown of a 

big tree used in the rituals of the mountain 

divinity. It could be also deduced by more 

Figure 21. An example of seika using chrysanthemums. 
This seika is based on  the basic form of triangle 
representing Ten 天 or Heaven, Chi 地 or Earth, and 
Jin 人 or Humanity. The central dotted line indicates 
the central axis connecting the heaven with the earth. 
Source: Ikebana Hyakuren 挿花百練 by Mishosai Ippo 
未生斎一甫 published in 1816.

detailed discussion of tatehana that it reflected 

the worship of the sacred mountains and 

represented the central axis of a mountain 

connecting the heaven with the earth. As a 

result, rikka was developed from tatehana, 

and shoka or seika evolved from rikka. From 

there, many different arrangements evolved 

following shoka or seika by using not only 

trees but also flowers like Japanese iris  

(ayame/shobu 菖蒲) and leaves like Aspidistra 

elation (haran 葉蘭) emerge. 

We conclude that in the Muromachi 

period, the starting point of ikebana, tatehana 

was used to place the cut branch taken from  

a big tree upright into a vase and had the basic 

form of the central branch with the central  

axis connecting the heaven with the earth  

and was based on the traditional belief that  

Shinto divinities and the Buddha descend  

from the sky to the top of a big tree. In the 

Azuchi-momoyama period, although the  

small-sized tatehana transformed in size, 

shape, and material into the larger work,  

the traditional practice and the basic form  

did not change. In the early Edo period rikka 

maintained this basic form and traditional 

practices. In the late Edo period this basic 

form and traditional practices continuing from 

tatehana were handed down from rikka to 

shoka or seika. Today ikebana is still being 

performed using the basic form and the 

traditional practices highlighted in this article.
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้ขีึน้เพ่ือศกึษาว่า (1) เมือ่หญงิญีปุ่น่อาศยัอยูใ่นบรบิทข้ามชาต ิจะเกดิการเปล่ียนแปลงของการรบัรูบ้ทบาท

ของผู้หญิงในฐานะแม่ แม่บ้าน และผู้หญิงท�างานหรือไม่ (2) หญิงญี่ปุ่นในบริบทข้ามชาติให้ความส�าคัญกับบทบาท

ทั้งสามของผู้หญิงอย่างไร และ (3) ศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงการรับรู้บทบาทของผู้หญิงเกิดขึ้นภายใต้เง่ือนไขใด 

เงื่อนไขดังกล่าวนี้ หากอ้างอิงตามทฤษฎีปฏิบัติการทางเพศสภาพแล้ว คือจุดที่เกิดความขัดแย้งระหว่างบรรทัดฐาน

ทีห่ล่อหลอมตวัตนของหญงิญีปุ่น่ข้ึนมา และความขดัแย้งดงักล่าวจะน�าไปสูก่ารตีความบทบาทเรือ่งเพศใหม่ ผลการ

ศกึษาพบว่าการเปลีย่นแปลงการรบัรูบ้ทบาทของผูห้ญงิ เกดิขึน้ภายใต้เงือ่นไขหลายอย่างทีแ่ตกต่างกนั และยงัพบว่า 

เมือ่บรรทดัฐานการกระท�าของสงัคมไทยและสงัคมญีปุ่น่กระทบกันเท่าน้ัน ทีห่ญงิญีปุ่น่จะเกดิความรูส้กึผิดในปฏบัิติ

การแสดงออกของตนเอง บ่งบอกว่าหญิงญี่ปุ่นมีตัวตนชั่วคราวที่เกิดขึ้นมาจากบรรทัดฐานการกระท�าของญี่ปุ่น

พชรพรรณ	กุลปวโรภาส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเปล่ียนแปลงไปของภาพ “ความเป็นหญิง”  

ของแม่บ้านญีปุ่่นสมัยใหม่ ในด้านความเป็นแม่ ความเป็น 

แม่บ้าน และความเป็นหญิงท�างาน: กรณีศึกษา 

หญิงญี่ปุ่นท่ีแต่งงานกับชายชาวไทยในเชียงใหม่

 คำา สำาคัญ
ผู้หญิงญี่ปุ่น, ความเป็นหญิง, ปฏิบัติการแสดงนอกกรอบ
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Abstract

The aims of this study were: (1) to study the perception of Japanese women in the transnational 

context regarding their roles as a housewife, a mother, and a working woman, and to see 

whether their perceptions had changed according to feminine performativity; (2) to observe 

how women have prioritized their roles as a housewife, a mother, and a working women; 

and (3) to ascertain the conditions that have an effect on the change of women’s perceptions 

of females’ roles regarding subversive performance. This, following the gender performativity 

concept, is the place where resistance has taken place at the boundaries of corporeal norms 

and which has led to the process of resignification and subversive performance. The results 

showed that the informants’ perceptions had changed according to different conditions, and 

they also showed that when corporeal norms and Thai norms collide, guilt feelings emerged 

from the temporary gender identity built by corporeal inscription.

Changes in Modern Japanese Women’s 

Perceptions of Three Aspects of Femininity—

Mother, Housewife, and Working Woman: A Case  

Study of Japanese Women who Married  

Thai Husbands and Settled in Chiang Mai

Key words
Japanese women, femininity, subversive performance

Pacharapan	Kulpawaropas
Chiang	Mai	University
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1. Background of the Study
The concept of gender as socially con-

structed suggests that ideal gender roles are 

created by a society’s traditions, cultures, and 

norms. Meads (1934) explains that a  person’s 

identity could be developed by the reactions 

of surrounding people which reflected their 

actions; Goffman (1959) compares people’s 

lives with a theatrical play, with surrounding 

people as the audience; Berger and Luckmann 

(1966) suggest that people perceive the con-

cept of gender through social expectations, 

such as those of family. Chodorow (1978) 

explains that these constructed genders were 

reproduced in society, first within the family, 

where babies receive psychological satisfac-

tion from their mothers. Fox & Worhol (1999) 

gave similar explanations for “a reproduction 

of housewife” which worked by girls’ imitation 

of their mothers’ actions. Foucault (1982) 

explains that one’s identity is shaped by power 

from society, for example the state. Butler 

(1990) suggests that gender identities are 

produced through the repetition of corporeal 

norms, which destabilized these norms so  

they would be temporalized and might lead  

to a resignification process which confirmed 

a person’s temporary identity.

2. Construction of Femininity in Japan
Gender roles have been practiced in-

tensely since Confucian ideology arrived in 

Japan and regulated women to stay under 

patriarchal system (Ko, Haboush, & Piggott, 

2003). Women’s situation worsened in the 

shogunate era and reached its worst in the 

Meiji period, when a law called Ie	system	was 

passed. Women’s legal and property rights 

were restricted, while men gained authority 

both domestically and publicly (Fukutake, 

1995). The effects of the Meiji civil code were 

present even in the interwar and post-war 

periods (Sato, 2003). Around the 1950s, during 

Japan’s economic ascending phase, workers’ 

wages increased, and the husband’s salary 

alone could cover household expenses; thus, 

the wife usually stayed at home (Tachibanaki, 

2010). Working women were seen as lower-

class people who could not afford to be a full-

time housewife (Lebra, 1984; cited in Dales, 

2009). This social structure, under which 

women were expected to stay at home to 

cover domestic tasks, persisted until recently. 

Even women who held part-time jobs would 

never loosen their responsibilities on house-

work (Tipton, 2002).

3. Social Expectations towards Women 
3.1 Japanese Women

The strong regulations mentioned earlier 

were canceled in accordance with social 

change, but some of the expectations still 

remained. Contemporary women were still 

humbler than men. They have many more 

social rules to follow, which could apparently 

be seen in their speaking (Raynolds, 1990; 

Smith, 1992; Ide, 1989; Mishina, 1994; Ide, 1997; 

Siegal and Okamoto, 2003; Heinrich, 2015); 
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which shows that women were being watched 

more than men (Mishina, 1994). Martin (2007) 

points out that there are social expectations 

on women’s performances, too. Sugihara and 

Katsurada (2000) describe the traits considered 

desirable in Japanese women as conformity, 

righteousness, perseverance, obedience, and 

kindness. There are many more distinct sets 

which determined desirable personality traits 

for men and women (Sugihara & Katsurada, 

2002). One of the expectations that pressures 

women the most is cooking. Allison (1991) 

points out that “both mother and child were 

being watched, judged, and constructed by 

obento (lunch boxes), for obento can socialize 

children and mothers into the gendered roles 

and subjectivities they are expected to.” 

(p. 198). Hence, school is another place where 

children learn gender roles through socia-

lization. Katsurada and Sugiura (2002) found 

that different kinds of schooling had different 

effects on the development of non-traditionally 

gendered personality aspects; female gender-

segregated schools changed girls’ attitudes 

towards their own gender roles, but not male 

gender roles. Education also affected decisions 

regarding marriage, for women with higher 

education tended to delay their marriage; but 

they would likely have rapid marriages later 

because they did not want to pass the proper 

age to get married. Only 6%–8% of Japanese 

women have never been married by age of 31 

(Shirahase, 2000; Raymo, 2003), which indicated 

that Japanese women still value “being a wife.” 

However, women with higher education might 

be denied, because for men, overeducation 

threatened women’s roles as “good wife and 

wise mother” (Hamana, 1993; Smith, 1987, 

cited in Ono & Piper, 2004). Yamamoto (2015) 

found that most daughters were impeded from 

entering higher education because advanced 

education is not considered necessary after 

their marriage. Raymo (2003) suggests that 

women with prestigious occupations still quit 

their job upon giving birth (Wei-Hsin, 2005). 

Holloway, Suzuki, Yamamoto, and Mindnich 

(2006) found that many women still think of 

employment as a threat to childrearing. 

Because of these factors, home became the 

place that belonged to the mother and the 

child. (Kawanishi, 2009).

The Japanese government tried to 

encourage women to go out to work more; 

however, women’s choices of working were 

still limited according to the “1.03-million-yen 

ceiling,” which referred to tax exemptions if 

their income did not exceed 1,030,000 JPY. 

Under this ceiling, women could access social 

security and healthcare services through their 

husbands’ coverage; their husbands could also 

claim tax refunds for the low-income spouse, 

and the husband’s employer also provided 

allowance for a low-income spouse (Abe, 2009). 

A housewife would receive support from the 

husband’s company until the family’s annual 

income reached 1,0600,000 JPY (Ono, 2018). 

There was an effort to use the womenomics 

model to recharge Japan’s economy; Japanese 
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prime minister Shinzo Abe claimed that this 

would encourage women to work. The concept 

of womenomics, coined by Kathy Matsui in 

1999, emphasized that women’s labor was 

useful in raising Japan’s demographic profile, 

instead of raising the birthrate or permitting 

more immigrants, both of which were difficult 

to practice (Matsui, 2007). Matsui pointed out 

the factors that prevented women from 

participating in the labor market. While Abe 

raised the motto that womenomics was to 

make all woman shine, Macnaughtan (2015) 

argued that it was a condescending statement 

that suggests that women have not been 

“shining” in Japan (p. 2). Macnaughtan (2015) 

explained that women had been essential 

in the paid-work market since the early 1960s, 

but only for a few years before marriage, 

and only in non-regular jobs, which led to 

the gendered employment of today. Under 

womenomics, women might be asked again 

to work to fill a gap left by missing migrant 

laborers, for it was considered impossible 

for women to work like men because they 

“cannot slot into the current workplace 

environment modelled upon core male 

commitment and male breadwinner needs, 

particularly when their responsibilities as 

mothers remain intact” (p.12). Schieder (2014) 

explains that when this policy encouraged 

women’s work to increase economic growth,  

it meant that Japan’s economy has long 

depended on women’s work as cheap and 

temporary labor (p. 57). This policy also ignored 

another aspect of female labor that has long 

contributed to the national economy in Japan 

(p.57): caring for children and elderly people 

and looking after the house. Women had been 

intensely responsible for this unpaid labor, and 

womenomics would only double-burden them 

with paid-work expectation. In other words,  

if the factors of kin labor were not being 

supported, womenomics would not solve 

gender inequality in the labor market but 

pressure women with more expectations. 

However, it was true that women started 

to step out of their gender roles and showed 

their will to work more for their own self-

actualization (Mirza, 2016), and they looked  

for partners who could help them by sharing 

responsibilities for chores. Lack of affordable 

daycare service was another problem. Monthly 

cost for nurseries was as high as 50,000 JPY, 

which was not subsidized by the government; 

this prevented many women from getting 

work. Plus, women still faced inequality in the 

workplace (Aronsson, 2014, p. 1). Thus, if they 

could not find a partner who intended to  

share household chores and childrearing,  

they tended to choose to resign from work  

and become a full-time housewife.

To find a solution, the term ikumen 

(referring to a husband who helps take care of 

the baby) has been presented to show a 

willingness to change perceptions of male 

gender roles. Many of male population 

disagreed with the ideal of the Showa-type 

father, and the persisting view that “men = 
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work, women = housework and childcare” is 

generally considered as a “curse” or “conviction” 

embedded in older generations (Goldstein-

Gidoni, 2019, p.7). However, although they 

generally believe that the father should also 

take part in childcaring and chores, lots of 

them tended see it as not possible in practice 

level. This is partly because of the pressure 

from their workplace, since they still were 

expected to donate time and effort to their 

jobs. (Mizukoshi, Kohlbacher, & Schimkowsky, 

2015; Goldstein-Gidoni, 2019). Hence, it is still 

difficult to change gender norms if the whole 

system is not reformed and corporeal norms 

remain the same.

3.2 Thai Women

Chiang Mai was basically a matriarchal  

society based on a matrilineal line system, 

which brought authority to women (Muecke, 

1984). Usually, daughters were seen as better 

than sons in many aspects (Liamputtong, 

Yimyam, Parisunyakul, Baosoung, & Sansiriphum, 

2002). Although women in Thailand were paid 

less overall, and it was difficult to reach a high 

position in an organization, they were not 

banned from any careers. Most of Thai women 

worked on their occupations, which indicated 

that they were not expected to resign from 

work after marriage (National Statistical Office 

Thailand & Department of Women’s Affairs and 

Family Development, 2008). Women going out 

to work was an ordinary, even expected,  

practice. Nevertheless, mothers’ roles were 

still prioritized. Liamputtong, Yimyam, Parisun-

yakul, Baosoung, and Sansiriphum (2002) found 

that women in Chiang Mai agreed that a mother 

should sacrifice herself for her children. Women 

also had many traditions and regulations to 

follow when pregnant (Liamputtong, Yimyam, 

Parisunyakul, Baosoung, & Sansiriphun, 2005).  

A mother should support her children, and a 

good mother should look after the whole  

extended family (Liamputtong, Yimyam, Parisun- 

yakul, Baosoung, & Sansiriphun, 2004). However,  

in Thai society, it was believed that mother-

hood should bring joy and happiness; thus, 

they would loosen the burden of domestic 

chores to focus on mother’s tasks.  

It can be seen that Thai and Japanese  

society have had different expectations of 

women. In Thailand, women were expected to 

work and earn income to support family;  

expectations towards women’s roles tended 

not to focus specifically on housekeeping or 

cooking but on child care in general. Hence, it 

was likely no barrier for women to go to work. 

4. Research Objectives
The aims of this study were: (1) to study 

whether the perception of Japanese women in 

a transnational context towards women’s roles 

had changed; (2) to observe how women 

prioritized their roles, and (3) to identify the 

conditions which induced the change in their 

perceptions.

The study area was in Chiang Mai, Thailand.
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5. Research Methodology

5.1 Unit of Analysis: The Three Women

The informants of this study were modern 

Japanese women living in Thailand. The term 

modern refers to Appadurai’s (1996) concept 

of global modern, which defines modernity as 

when people, technology, economic factors, 

media, and the idea of a society flows to 

different places. Tourism, immigrants, and 

refugees could be seen as the flow of people, 

and more and more Japanese have migrated 

overseas to find alternative lifestyles different 

from the traditional masculine and feminine 

gender roles (Sugihara & Katsurada, 2002). 

Many of them settled in Thailand, especially in 

Bangkok, Chon Buri and Chiang Mai. Unlike 

Japanese women in Bangkok and Chon Buri, 

who mostly migrated to Thailand because 

their husband was transferred to a company 

branch in Thailand, most Japanese women in 

Chiang Mai chose to settle in this town. Some 

of the informants said that it was because 

Chiang Mai is a town that combines urbanization 

and nature, which reminded them of rural 

towns in Japan. This environment, where they 

did not have to be under the eye of Japanese 

society (including a Japanese husband), was 

assumed to allow the informants to easily 

reinterpret their norms. Japanese women in 

their forties were chosen because they grew 

up in Japan at a time when traditional norms 

were practiced more intensely than in the 

current climate. The informants were chosen by 

snowball-sampling method and were divided 

into categories based on employment: three 

academic employees, two self-employed, and 

two full-time housewives. Information about 

informants is now provided.

5.2 Research Method

Informants of this study were chosen 

using a snowball sampling method. The metho- 

dologies used were (1) participatory and non-

participatory observation, (2) general and in-

depth interviews and (3) life history. During the 

conversations, questions related to their 

perceptions towards feminine roles were 

added. Questions about their life history were 

also asked in order to observe differences 

between their perceptions in the past and 

recently. Data collected was grouped according 

to the three feminine roles.

6. Findings

6.1 Roles of mother

The activity that all informants agreed 

was the most important for mother was 

cooking—not any cooking in general but 

cooking for children. However, this did not 

mean the informants liked to cook. “Cooking  

is not just cooking, but also requires a lot  

effort to gather cheap but good ingredients, 

which sometimes brings you to the neighbor 

town, and you must not use public trans-

portation for it will cost more,” said Natsu, 

unpleasantly. “It’s exhausting to have to cook 
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Table 1 Informants’ information

Age Family background Impression on 
gender roles

Education Present 
family

Career

Natsu 49 Mother: housewife
Father: working
Siblings: 1 elder 
brother, 1 younger 
sister

Felt secure 
when mother 
was present in 
the house, does 
not like cooking

Bachelor’s 
degree

1 son;
Husband 
was from 
a Chinese 
family

University 
lecturer

Ami 47 Mother: housewife
Father: owner of a 
restaurant
Siblings: 1 elder sister, 
1 elder brother

Admired 
mother’s 
dedication to 
cooking for the 
family

vocation 
training 
school

1 son,
1 daughter;
Husband 
was a tribe 
person

University 
lecturer

Rikako 45 Mother: housewife
Father: working
Siblings: 3 elder 
brothers

Everyone in 
the house 
was under 
the father’s 
authority

Bachelor’s 
degree

1 son;
Husband 
was a tribe 
person

Shop 
owner

Kyoko 47 Mother: housewife
Father: working
Siblings: 1 younger 
brother, 1 younger 
sister

Believes that it 
is natural that 
housework is for 
women

Bachelor’s 
degree

1 son;
Husband 
was Chiang 
Mai ‘s local 
resident

Shop 
owner

Nana
ka

40 Mother: housewife
Father: owned a 
business
She was the only 
child

Was educated 
by her mother, 
who fully 
believed in the 
picture of “a 
good woman”

Bachelor’s 
degree

1 daughter;
Husband 
was Chiang 
Mai’s local 
resident

Housewife

Mina
ko

41 Mother: housewife
Father: working
Siblings: 2 younger 
sisters

Disagrees with 
unequal gender 
practices in 
family

Bachelor’s 
degree

1 son,
2 daughters;
Husband 
was Chiang 
Mai’s local 
resident

Housewife
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every day; even for my son, I only cook for  

him from time to time.” Natsu confirmed that 

her work schedule generally prevented her 

from cooking: “Every morning when my friends 

in Japan, even though they had to go to work, 

made breakfast and obentos for their family, 

they always uploaded the photos onto the 

SNS. When I saw the photos, I always thought 

about how lucky I am… that I’m not in their 

shoes. I can never do that, and I would be seen 

as a flawed mother if I were in Japan. It’s 

wonderful that Thai people don’t consider it a 

necessary task for mothers. I know I may be 

bad as a mother because I’m not able to  

cook for my kid”. Interestingly, Natsu’s actual 

practice was that she regularly and dedicatedly 

cooked for her child. Ami, who appreciated  

her mother for filling the table with food 

especially cooked for family members and 

made separately from restaurant menus, 

interestingly did not cook often. She bought 

premade food from the market or brought  

her kids out to eat from food stalls. If the 

school arranged an outdoor activity and 

requested the students to bring their own 

lunch, Ami would just buy some grilled pork 

and sticky rice for the kids. “It functions the 

same,” Ami said, “because in Japan, the wives 

cook to lower living expenses. Premade food 

here is cheap, and I save some costs for my 

family, so it’s practically the same thing.” 

Rikako, who always mentioned mother’s love 

through food, never cooked for her baby. 

Actually, she rarely performed any of a mother’s 

traditional tasks. As Rikako owned a shop, she 

hired a few staff and let them take care of her 

baby. Anyway, Rikako believed that she took 

perfect care of her baby. It seemed that she 

counted her orders to the staff as her action. 

Regarding activities other than cooking, 

Natsu’s baby seemed to have colic, and she 

was exhausted from not having any rest while 

raising it by herself. When she went back to 

work, Natsu considered leaving her baby at a 

day-care. Although she had to deal with 

unbelievable guilt, Natsu found being apart 

from her baby for a while helped relieve her 

tense emotions; and she was able to feel 

affection toward her baby again. Thus, Natsu 

confirmed that It is a must that mother and 

baby do not stay together all the time. In  

front of customers and friends, Rikako cuddled 

her baby, smiled at it and talked to it with 

warm expressions. On the contrary, she rarely 

paid attention to it when customers or friends 

were not around. Nanaka sometimes spent  

her daytime at the child’s school. She 

confirmed that it was a mother’s duty to  

check on the child’s safety at school. Minako, 

a mother of three, switched between a full-

time housewife and a working woman. She 

took leave from work after giving birth to each 

baby and went back to work when the baby 

had grown enough. Minako chose not to hire a 

babysitter or to send the children to a daycare, 

for she felt the need to follow traditional 

practices.

Interestingly, each of the women, inclu-
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ding Rikako, asked the researcher whether their 

practices were acceptable. They were not very 

serious when asking these questions; they 

somehow had confidence in their practices, 

but wanted to make sure that the other person 

did not misunderstand them.

6.2 Roles of a housewife

Natsu hated the idea that there was a 

complete set of proper actions required for 

being considered a good woman. She argued 

that one could still be a good woman even if 

they could not follow these actions. However, 

Natsu actually did everything a good housewife 

should do. Rikako, similar to her approach to 

childcare, did not do any housework. Rikako 

had her staff take care of all shop areas except 

a room her family lived in. She did not clean 

the room by herself, either. She usually left 

the room cluttered, or sometimes ordered  

her husband to clean it. Every day, Kyoko 

completed her morning chores early, so she 

could prepare ingredients before the shop 

opened. She worked at the shop until 5 p.m., 

then started her evening chores. She often felt 

exhausted; however, she did not want to hire 

a housemaid, for she felt that it was her 

responsibility, so she must do it by herself. 

Nanaka was displeased about her husband  

not helping at all. “He’s unbelievable, he 

cannot even cook for himself! At least he 

should be able to feed himself!” she expressed 

angrily. Minako’s husband often was absent 

because of work, so she did housework alone. 

She felt exhausted all the time. “I know my 

husband’s tired, too, but I do want him to 

help. Housework is tough, but many hands 

could make light work,” she said

All of the informants (excluding Rikako) 

thought of housework as unlike mother’s tasks, 

which were natural things for women to do; 

housework, on the other hand, was “a duty” 

but a direct responsibility of a wife. They felt 

miserable bearing with it, yet they ended up 

doing it as well as they could. 

6.3 Roles of working women

Natsu got sad and lonely when her 

mother was not at home and declared that 

she would not stop working even if her family 

could afford for her to be a full-time house-

wife. She stated that work fulfilled her life and 

helped to change her emotions. Like Natsu, 

Ami confirmed that she would like to keep 

working even if her husband were earning 

enough. Rikako was comfortable with having 

shop staff take care of her baby and her  

house, but never allowed anyone to perform 

her business responsibilities. Nanaka’s mother 

believed that a girl would quit her job anyway 

when she got married, so it was not a big deal 

that Nanaka could not achieve her dream 

career. However, Nanaka always showed her 

will to work; even as a full-time housewife,  

she still was searching for a job that could be 

done from home. Minako, staying at home to 
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take care of her baby, showed her desire to 

work in the same way that Nanaka did.

7. Analysis
Natsu and Ami, who interacted with Thai 

people the most, learned that practices that 

disagree with their corporeal norms were ac-

ceptable in Thailand. Their perceptions had 

changed, but they showed different levels of 

acceptance. Natsu experienced greater guilt for 

using daycare than Ami did for not cooking. A 

possible explanation for this incident is roles 

prioritization. There are levels of importance 

between roles; nurturing one’s own baby 

might have a higher importance level than 

cooking for one’s children. Rikako and Kyoko 

did not get close to their customers the way 

Natsu and Ami did with their colleagues; hence, 

customers did not have much influence on 

them. Rikako understood that her duties as a 

mother and a wife were done properly through 

her staff; nevertheless, Rikako always showed 

affection towards her baby when she was with 

people who might evaluate her. This showed 

that, although she had confidence in her ac-

tions, she knew that her actions were not 

proper, and that she still cared about being 

seen as a good mother. Kyoko might be influ-

enced by Thai culture, where actions which 

earn income (both directly and indirectly) are 

considered “working,” when she confirmed 

that she was a working woman. However,  

Kyoko still followed patterns similar to those 

of full-time housewives in Japan: a wife who 

devotes her life to taking care of the house 

and supporting her husband in his business. 

Nanaka and Minako showed their passion for 

working. However, they did not actually try to 

find a job. Nanaka and Minako wholeheartedly 

devoted all their time to taking care of the 

house and to their children. 

7.1 Norms which are subversively used

The findings indicate that some norms 

were subversively used. These norms were 

indicated by the changes of practices and the 

women’s guilty feelings and could be seen in 

two forms: 1) deriving the meaning of a prac-

tice, and 2) assigning a new practice to the 

role’s category. The first form is shown by Rika-

ko and Kyoko. Rikako derived the whole set of 

mothers’ and housewives’ roles. She had the 

tasks performed according to the corporeal 

norm, but did not perform them herself. She 

knew that she should, as shown by her actions 

when she was with her friends or customers, 

but in her opinion, having her subordinates do 

it completed her tasks well. Kyoko, who con-

firmed that she was a working woman, derived 

both the meanings of housewife and working 

woman. The role of housewife, which covered 

doing domestic chores and supporting one’s 

husband in his business, was expanded to  

only being responsible for housework. The  

role of working woman, likewise, was separat-

ed from working a clerical job and earning  

a salary to doing any work that earns income. 

The second form was seen in Nanaka, who  
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understood that a mother must be concerned 

with her child’s education, added “staying at 

school to observe the child” to a mother’s 

roles. She explained that it was necessary,  

because observing the child’s safety, as well  

as the child’s activities with friends, were parts 

of taking care of the child’s education. Natsu 

and Ami demonstrated the combination of  

the first and second forms. Ami described 

“buying food from the market” as a practice 

for a housewife and mother, and derived  

the meaning of cooking to “an activity for  

decreasing family expense.” This new meaning 

was derived without consideration for factors 

related to cooking and budget management. 

Ami knew that a woman in Japan could  

never buy cheap food from supermarket for 

her family. In fact, Japanese women were 

expected to cook, so they were urged to find 

cheap ingredients to save the family budget. 

Natsu derived the meaning of mothers’ tasks 

into “doing things that were good for children” 

and then added “being parted from one’s own 

baby for a few hours a day” to the tasks. She 

confirmed that it was good for the baby  

because it brought back mother’s admiration. 

8. Discussion and Conclusion 
8.1 Discussion

Although the women’s perception of 

female roles had slightly changed, role prioriti-

zation remained the same; they prioritized a 

mother’s roles as the most important roles for 

women. When norms repetition was derived, 

different levels of acceptance were also seen; 

those who derived the roles of mother experi-

enced far greater feelings of guilt than those 

who derived the roles of housewife, for exam-

ple. Those with high acceptance of their 

actions seemed to have fewer guilty feelings. 

This indicated that perception change was 

easier to manage in roles with less importance. 

Subversive performances were found at 

different intensity and were more apparent 

in informants who were exposed more to 

Thai culture and more integrated into Thai  

society. The more they experienced Thai norms, 

the more they loosened their corporeal norms 

and adjusted themselves to the new defini-

tions of gender roles. However, when infor-

mants were reminded of the proper actions of 

women, they immediately disagreed with the 

derived version of norms, confirmed that such 

practices were not acceptable, and even felt 

guilt for doing so. This indicated that the 

identities which created guilty feelings were 

built according to their corporeal norms; and 

since they did not feel guilty all the time, it  

can be assumed that these identities were 

temporary. This agrees with Foucault’s idea 

that a person’s identity is shaped by the state 

(corporeal norms), and with Butler’s concept 

of gender performativity, which explains that 

temporary genders were built by the repetition 

of norms, and temporary gender identities can 

be induced by resistance, which emerged 

when the norms were challenged; Thai norms, 

in this case. 
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8.2 Conclusion

The findings show that transnational  

context affected women’s perception of femi-

nine roles. Conditions that induced the change 

of perception included the amount of time 

they spent with Thai people and the level  

of intimacy in their relationship. If informants 

could confirm that practices their Thai friends 

performed, although different from the norms 

they were regulated by, were acceptable, they 

tended to loosen their corporeal norms and 

demonstrate the derived version of gender 

norms. However, their perceptions did not 

completely change, and corporeal norms  

were not eliminated from them; thus, infor-

mants were stuck in between the two norms. 

This condition produced shame and resulted 

in guilty feelings towards actions that did not 

follow corporeal inscriptions. Nonetheless, 

guilty feelings did not present all the time, 

which confirmed that their identities were tem-

porary. As they have corporeal norms inscribed 

firmly enough to create this temporary gender 

identity, it is not likely these women would 

flee from Japanese gender identities entirely. 

They might have some norms loosened, but 

not much enough to completely change their 

perceptions of female roles.

It was found that not every conflict led to 

the feeling of guilt, which means that there 

might be conflict without ensuing resignifica-

tion. In that case, the resistance might not be 

strong enough to affect their gender identity, 

or their gender resignification was slight enough 

that it could not be observed. Subversive per-

formance might not be seen in every Japanese 

woman in a transnational context, since there 

must be variations of femininity among them. 

Narupon (2013) suggested that there are gen-

der multiplicities in any society, since “gender” 

is the space for negotiating the conditions of 

the society’s gender; hence, femininity might 

also have its multiplicities.
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บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาความเป็นมา แนวคิด และวิธีการอพยพแรงงานญี่ปุ่นออกไปยังต่างประเทศและความ

สัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-ไทยท่ีเก่ียวกับการอพยพ ผลจากการศึกษาพบว่าการปฏิรูปประเทศสมัยเมจิไม่ได้มีเฉพาะ

ภาพแห่งความส�าเร็จ แต่การเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นั้นได้ส่งผลต่อสังคมและเศรษฐกิจในช่วงแรก  

โดยเฉพาะปัญหาการเพิม่ข้ึนของประชากรและปัญหาความยากจน ดังน้ันเพือ่แก้ปัญหาและเพือ่การขยายอ�านาจตาม 

แนวคิดของญี่ปุ่น รัฐบาลจึงสนับสนุนให้ส่งออกแรงงานไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  ทั้งในรูปแบบที่รัฐบาลจัดส่งไปโดยตรง

และให้บรษิทัเอกชนเป็นผูด้�าเนนิการ และในช่วงเวลาดงักล่าวญีปุ่น่-ไทยเพิง่เริม่เปิดความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการ   

ไทยจงึเป็นพืน้ทีห่นึง่ทีญ่ีปุ่น่ให้ความส�าคญัและสนใจทีจ่ะส่งแรงงานอพยพมา  มกีารส่งผูอ้พยพชาวญีปุ่่นมาไทย  2 คร้ัง 

และกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าทีม่าส�ารวจพืน้ทีข่องไทย เพือ่พจิารณาความเหมาะสมท่ีจะจดัส่งผู้อพยพมา 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็นเรื่องของการพึ่งพากันภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติท่ี

สอดคล้องกัน 

นงลักษณ์	ลิ้มศิริ
คณะศิลปศาสตร์	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	
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Abstract

This research studies the background, the concept, and the process of Japanese migration for 

jobs sponsored by Japanese government and private migration companies as well as and the 

Japan-Thailand relations in the aspect of migration. The results of the study show that the Meiji 

reformation presented not only the success in its modernization, but also exerted impacts on its 

society and economy at the beginning of the Meiji period, especially the problems concerning 

the increase of the population and poverty. In order to solve these problems and expand its 

power, the government supported Japanese migrants to work in other regions. Moreover, when 

Japan-Thailand formal relationships were newly established, Thailand was consequently one of 

the significant and captivating regions for migration. There were two times of sending Japanese 

migrants to Thailand to grow rice, and some Japanese officials were sent to Thailand to explore 

the practicability of the labor migration. During that time the relationships between Japan and 

Thailand were becoming interdependent on each other for economies and foreign affairs.

The Reminiscence of the Migration of 
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Key words
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1.   บทนำา 
ปัจจบุนัมชีาวญีปุ่น่จ�านวนมากอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

จากการส�ารวจของกระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่น 

ปรากฏว่าใน ค.ศ. 2017 มีชาวญี่ปุ ่นพักอาศัยอยู่ใน 

ประเทศไทยมากเป็นอนัดบั 4 รองจากสหรฐัอเมรกิา จีน 

และออสเตรเลีย (Nippon.com, 2018) ซึ่งชาวญี่ปุ่น

ส่วนใหญ่เหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพและฐานะที่

มั่นคง แต่ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีต เม่ือญี่ปุ ่นเปิด

ประเทศก้าวเข้าสู่สมัยใหม่ในยุคเมจินั้น ขณะที่ญี่ปุ่น

ก�าลังเดินอยู่บนเส้นทางการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย 

ในอีกเส้นทางหนึ่งญ่ีปุ ่นก็ต้องเผชิญกับปัญหาการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม เช่น การขาดแคลนอาหาร การเพิม่ขึน้ 

ของประชากรและแรงงานส่วนเกิน ซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึง 

ที่ท�าเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าประเทศที่มั่งคั่ง 

อย่างเช่นญีปุ่น่ในปัจจบุนัจะมปีระชาชนยากจนจ�านวนมาก 

ต้องอพยพหนคีวามอดอยากขาดแคลนไปยงัดนิแดนต่าง  ๆ  

เพื่อชีวิตที่ดีและสุขสบายกว่าแผ่นดินของตนเอง และ

ในขณะที่ญี่ปุ่นต้องตกอยู่ในสภาวะท่ียากล�าบาก ไทย

หรือสยามในขณะนั้นเข้าไปเก่ียวข้องด้วยโดยได้ลงนาม

ในสัญญาพันธไมตรีอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกใน 

ค.ศ.1887 / พ.ศ.2430 และเป็นดนิแดนหนึง่ทีเ่ป็นจดุหมาย 

ส�าหรับความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของชาวญีปุ่น่ เรือ่งราวของชาว 

ญี่ปุ ่นที่ต ้องดิ้นรนต่อสู ้ เพื่อการด�ารงชีวิตก่อนท่ีจะ

ประสบความส�าเร็จ รวมทัง้นโยบายทีต้่องการใช้ไทยเป็น 

พื้นที่เศรษฐกิจในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างเป็น

ทางการเมือ่ 100 กว่าปีทีผ่่านมา ยงัไม่มีการศกึษามากนกั 

ทั้งวงวิชาการต่างประเทศและในงานวิชาการของไทย  

งานวจิยัชิน้นีจ้งึต้องการขยายพรมแดนแห่งความรู ้

ด้านประวัติศาสตร์ญี่ปุ ่นในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่มิติของ

ความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศสมัยเมจิ แต่เป็น

เรื่องการอพยพแรงงานที่เป็นผลจากปัญหาและความ

ยากล�าบากของการพัฒนาประเทศในสมัยดังกล่าว 

รวมทั้งสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่นกับไทย

ในมิติที่ไทยเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องเกี่ยวกับการอพยพ 

นั้นด้วย 

2.   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เร่ืองราวการอพยพชาวญ่ีปุ ่นในสมัยเมจิได้รับ

ความสนใจจากนักวิชาการตะวันตกและญี่ปุ่น รวมทั้ง 

ไทยด้วย แต่น่าสงัเกตว่าการศกึษาส่วนใหญ่จะมุง่ไปทีก่าร 

ส่งแรงงานผู้อพยพไปยังภูมิภาครอบมหาสมุทรแปซิฟิก 

เช่น ฮาวาย  สหรฐัอเมรกิา และละตนิอเมรกิา  โดยเฉพาะ 

ในสหรัฐอเมริกามีนักวิชาการอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ ่น 

ที่เกิดในอเมริกาได้น�าเสนอผลงานเกี่ยวกับบรรพบุรุษ

ซ่ึงเป็นผู้อพยพชาวญี่ปุ ่นในสหรัฐอเมริกายุคเริ่มแรก 

เช่น งานของ Yuji Ichioka เร่ือง The Issei : the world 

of the first generation Japanese immigrants, 

1885-1924  ศึกษาประสบการณ์ของผู้อพยพชาวญี่ปุ่น

รุ่นแรกในสหรัฐอเมริกาในเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งด้าน

ความคิด การกระท�า และบทบาทของสมาคมชาวญี่ปุ่น 

ที่มีต่อชุมชนชาวญี่ปุ่น (Ichioka, 1988) ในขณะที่ Gary 

Y. Okihiro ศึกษาเรื่องราวการต่อต้านผู้อพยพชาวญี่ปุ่น 

ในงานเรื่อง Cane Fires: The Anti-Japanese 

Movement in Hawaii, 1865-1945 ว่า กระแสต่อต้าน 

ชาวญ่ีปุน่ในฮาวายเกดิขึน้อย่างเป็นระบบ นบัต้ังแต่ ค.ศ.1865 

ที่ชาวญี่ปุ ่นเริ่มไปท�างานเป็นแรงงานในฮาวายจนถึง

สงครามโลกครัง้ที ่2 (Gary, 1991) และงานของ Evelyn 

Nakano Glenn เรือ่ง Issei, Nisei, War Bride : Three 

Generations of Japanese American Women in 

Domestic Service ที่ศึกษามุมมองทางสังคมและทาง

ประวัติศาสตร์กับผู้หญิงชาวญี่ปุ่น 3 รุ่น ได้แก่ 1) Issei 

ผูห้ญงิรุน่แรกทีเ่ดนิทางเข้ามาก่อน ค.ศ. 1924/พ.ศ.2467 

2) Nisei ผู้หญิงรุ่นที่ 2 ซึ่งเกิดที่อเมริกา 3) War Bride 

เจ้าสาวระหว่างสงครามผู้ทีอ่พยพเข้ามาหลังสงครามโลก 

ครั้งที่ 2 (Glenn, 1986)  

อีกแนวทางหน่ึงในการศึกษาของนักวิชาการใน

สหรัฐอเมรกิาคอื ศกึษาปัจจยัแห่งการอพยพซึง่ส่วนใหญ่

มกัจะให้ความส�าคญักับแรงจงูใจทางด้านเศรษฐกจิเป็นหลกั 

เช่น ในงานของ Hosok O. ใน Cultural Analysis of 

the Early Japanese Immigration to the United 

States During Meiji to Taisho Era 1868-1926 
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(O, 2010) และงานของ Yosaburo Yoshida เร่ือง 

“Sources and Causes of Japanese Emigration” 

(Yoshida, 1909) 

ส�าหรับความสนใจของนักวิชาการญ่ีปุ่นมีผลงาน 

ทัง้ทีเ่ป็นภาษาญีปุ่น่และภาษาองักฤษ เริม่ด้วยงานค้นคว้า 

เกีย่วกบัประสบการณ์ผูอ้พยพไปฮาวาย เช่น งานของ Doi 

Yadaro (土井 弥太郎)  เรื่อง 山口県大島郡ハワイ移民史 

กล่าวถึงสาเหตุที่ผู้อพยพในช่วงแรกที่เดินทางไปฮาวาย 

รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเดินทาง การท�างานและชีวิต

ความเป็นอยูใ่นไร่อ้อยของผูอ้พยพในฮาวาย  (土井, 1980) 

และงานของ Tanno Isao (丹野勲) 明治日本の海外

移民、移住・殖民政策と南進論 ～南洋、南方ア

ジアを中心として～ (丹野, 2015) ศกึษา “แนวคดิและ 

ทฤษฎีมุ่งสู่ทางใต้” และนโยบายการอพยพย้ายถิ่นฐาน

ที่มีผลต่อการเดินทางออกไปยังต่างประเทศในสมัย

เมจิ โดยเน้นศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และหมู่เกาะทางใต้รวมทั้งฮาวาย 

นอกจากนี้ยังมีหนังสือชุด 移民史 ของ Konno 

Toshihiko (今野敏彦) และ Fujisaki Yasuo (藤崎康

夫) รวบรวมเรื่องราวการอพยพชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไป

ยังภูมิภาคต่าง ๆ  3 เล่ม เล่มที่ 1 การอพยพไปยังทวีป

อเมริกาใต้โดยเฉพาะบราซิล (今野&藤崎, 1984) เล่มท่ี 2 

การอพยพไปยงัเอเชยีและภมูภิาคโอเซยีเนีย (今野&藤崎, 

1985) เล่มที่ 3 การอพยพไปอเมริกาและแคนาดา 

(今野&藤崎, 1986) ซ่ึงในเล่มที ่ 2 นัน้มีเนือ้หาเกี่ยวกับ

การอพยพมาไทยผ่านการด�าเนินงานของ Iwamoto 

Chitsuna (岩本千綱) ผูม้บีทบาทส�าคญัในการตัง้บริษทั 

รวบรวมและพาผู ้อพยพมายังเมืองไทยเป็นครั้งแรก 

(今野 & 藤崎, 1985, 199-209) นอกจากนี้ Fujisaki 

Yasuo ยงัมผีลงานชือ่日本人移民 写真・絵画集成１  

ハワイ・北米大陸 รวบรวมภาพ แสดงให้เห็นถึงความ

เสียสละและความทุกข์ยากท่ีผู ้อพยพต้องเผชิญใน

ฮาวายและสหรัฐอเมริกา (藤崎, 1997)

นอกจากการศึกษาประวัติศาสตร์การอพยพไป

ยงัภมูภิาคต่าง  ๆ  แล้ว ยงัมกีารศกึษานโยบายของรฐับาล 

กบัการอพยพแรงงานไปต่างประเทศ เช่น งานของ Hirai 

Shogo (平井松午) จากเรื่อง 近代日本における移民

の創出過程と多出地域の形成～北海道移民と梅

外移民との比較から～(平井, 2002) ชี้ให้เห็นว่าการ 

อพยพไปต่างประเทศเป็นวิธีหน่ึงของการลดจ�านวนคน

ยากจนภายในประเทศด้วย ขณะที่งานของ Yaginuma 

Koichiro (柳沼孝一郎) ディアス政権の産業振興・

殖民政策と日本人移民～メキシコのコーヒー産

業と日本人殖民構想の史的背景～ (柳沼, 1999) แสดง 

ให้เหน็ความเชือ่มโยงระหว่างนโยบายของรฐับาลญีปุ่น่กบั 

การก่อร่างสร้างจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นในเม็กซิโก เป็นต้น

ในงานค้นคว้าเรื่องการอพยพสมัยเมจิในญี่ปุ่นนั้น 

ม ี2 เรือ่งทีน่่าสนใจซึง่น�าเสนอการอพยพแรงงานมายงัไทย 

ได้แก่ งานของ Yoshikawa Toshiharu (吉川利治) เร่ือง

「‘アジア主義’者のタイ国進出～明治期の～局面～」 

(吉川, 1978) กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาและแนวคิด

ของ Iwamoto Chitsuna และ Ishibashi Usaburo 

(石橋禹三郎) ที่จะส่งผู้อพยพชาวญี่ปุ่นมายังไทย และ

กล่าวถึงบทบาทของ Inagaki Manjiro (稲垣万次郎) 

อคัรราชทตูญีปุ่่นคนแรกประจ�าประเทศไทย (ค.ศ. 1896- 

1905/พ.ศ.2439-2448) ส่วนงานค้นคว้าอีกชิ้นหนึ่งคือ 

1890 年代に於ける岩本千綱昌険的タイ事業：渡

タイ(シャム) 前の経歴と移民事業を中心に (上) 

ของ Murashima Eiji (村嶋 英治) (村嶋, 2016) ถือ

เป็นงานค้นคว้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการอพยพ

แรงงานมาสยามที่มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยเน้นบทบาท

ของ Iwamoto Chitsuna 

ในส่วนของไทยแม้จะมกีารศกึษาเกีย่วกับสมยัเมจ ิ

แต่ส่วนมากจะเป็นการศึกษาการพัฒนาประเทศใน

บริบทของความเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม หรือความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เช่น งานของ

วุฒิชัย มูลศิลป์ วิเคราะห์เปรียบเทียบไทย-จีน-ญี่ปุ่น ใน

ยุคจักรวรรดินิยมใหม่ (วุฒิชัย มูลศิลป์, 2551), และ

วิทยานิพนธ์ของสุรางค์ศรี ตันเสียงสม “ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่รัชสมัย
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว” (สุรางค์ศรี 

ตนัเสียงสม, 2520) และการศกึษาความเปล่ียนแปลงทาง 

สงัคมและผูค้นผ่านวรรณกรรม เช่น บทความของปิยะนชุ 

วริเิยนะวัตร์ เร่ือง “ภาพผูห้ญิงญ่ีปุน่ทีส่ะท้อนในงานเขยีน 

สมยัเมจ”ิ (ปิยะนชุ วิริเยนะวตัร์, 2549) และบทความของ 

นนัท์ชญา มหาขนัธ์ เร่ือง “การศึกษาของญ่ีปุน่ในยคุการ 

ปฏิรูปการศึกษาสมัยเมจิ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ 

วรรณกรรมเดก็เร่ือง ‘องุน่หนึง่พวง’ และ ‘เซเบกบัน�า้เต้า’” 

(นันท์ชญา มหาขันธ์, 2018) เป็นต้น

สาระจากงานค้นคว้าทีผ่่านมาพบว่า เรือ่งราวการ 

อพยพในสมัยเมจเิป็นประเดน็หนึง่ทีไ่ด้รบัความสนใจจาก 

นักวชิาการ แต่พ้ืนทีใ่นการศกึษาส่วนใหญ่จะมุ่งไปทีก่ารส่ง 

แรงงานผู้อพยพไปยงัภมูภิาคโดยรอบมหาสมทุรแปซฟิิก 

เช่น ฮาวาย สหรัฐอเมรกิา เป็นต้น ในขณะทีเ่รือ่งราวการ

ส่งแรงงานมายงัประเทศไทยมปีรากฏบ้าง เช่น งานค้นคว้า 

ของนักวิชาการญ่ีปุ่น 2 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 

ประวัติศาสตร์ไทย และมีการกล่าวถึงโดยสังเขปใน

หนังสือ移民史ส่วนงานค้นคว้าโดยนักวิชาการไทยนั้น

ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังและเป็นระบบ 

ดงันัน้การ “ย้อนพนิจิ” ด้วยการศกึษาประวตัศิาสตร์ 

การอพยพชาวญีปุ่่นสูไ่ทยสมัยเมจซ่ึิงยงัไม่มกีารศกึษาอย่าง 

จรงิจงัในงานวชิาการของไทย จะช่วยเพิม่องค์ความรูป้ระวตัิ 

ศาสตร์สมัยเมจิในแง่มุมและมิติท่ีหลากหลายมากข้ีน 

รวมทั้งยังสะท้อนย้อนให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับญี่ปุ่นที่จุดเริ่มต้นให้มีมิติที่กว้างและชัดเจนด้วย

3.    วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญคือ ศึกษา

ความเป็นมา แนวคิด และวิธีการอพยพแรงงานญี่ปุ่น

ออกไปยงัต่างประเทศ และการอพยพแรงงานญีปุ่น่มายัง 

ไทย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั้ง 2 ประเทศเริ่มสถาปนาความ

สัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างกันด้วย  

4.    วิธีวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารของ

ฝ่ายญี่ปุ่นและไทย เพื่อน�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาศึกษา 

และประมวลหาความรู ้ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมา

ของการอพยพแรงงานญ่ีปุ่นและความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-

ไทยในประเด็นเกี่ยวกับการอพยพ 

คำาอธิบาย “การอพยพหรือผู้อพยพ” ที่ต้องการ

น�าเสนอในรายงานฉบบัน้ีหมายถงึการอพยพหรอืผู้อพยพ

จากถิน่ฐานเดมิเพือ่ขายแรงงาน เป็นการอพยพออกไปเพือ่

ท�างานหารายได้ โดยผ่านกระบวนการส่งออกแรงงานของ

รัฐหรือของเอกชน มักจะเรียกว่า “แรงงานอพยพ” 

นอกจากนี ้ ส�าหรบัชือ่เฉพาะในบทความทีเ่ป็นชือ่ซึง่คนไทย 

คุ้นเคยจะใช้ภาษาไทยตามแบบนิยม ส่วนชื่อที่คนไทย

ไม่คุ ้นเคยจะทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ และส�าหรับ 

ช่ือญี่ปุ่น จะวงเล็บภาษาญี่ปุ่นเม่ือปรากฏเป็นครั้งแรก 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความสะดวกที่จะสืบค้นข้อมูล

ต่อไป

 

5.    ผลการวิจัย
การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของผู้คนจากประเทศ

หนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดข้ึน

ได้เสมอ เนื่องจากมนุษย์ย่อมแสวงหาที่อยู่อาศัยที่มี

ความสะดวกสบายและเหมาะสมกับตนเอง ส�าหรับ

การอพยพของญี่ปุ่นมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยเอโดะ

ก่อนท่ีรฐับาล Bakufu (幕府) จะประกาศปิดประเทศใน 

ค.ศ. 1639 / พ.ศ. 2182 โดยเป็นการอพยพจากถิน่ฐานเดมิ 

เพื่อค้นหาชีวิตที่ดีกว่า และเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งอาจจะ

อพยพไปตามล�าพังหรอืไปเป็นกลุม่ ดงัท่ีมร่ีองรอย “เมอืง

ญีปุ่น่” ซึง่เป็นทีพ่กัพิงหรอืแหล่งค้าขายของญีปุ่น่ในอดีต

ตามภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้หลงเหลืออยู ่ และเริม่ 

เปลี่ยนเป็นการอพยพออกไปเพื่อขายแรงงานท�างานหา

รายได้ โดยผ่านกระบวนการส่งออกแรงงานของรัฐ

หรือของเอกชนในสมัยเมจิ
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1. เมจิยุคสมัยแห่งการอพยพ  

การอพยพชาวญ่ีปุ่นออกไปยังต่างประเทศเพ่ือ

ท�างานหารายได้ มีความชดัเจนและมจี�านวนมาก เริม่ขึน้ 

ในสมัยเมจิด้วยปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งคือ ญี่ปุ่นได้น�า

หลักการ “สร้างชาติร�่ารวย สร้างกองทัพแข็งแกร่ง” 

(Fukokukyouhei-富国強兵) และ “สร้างประเทศชัน้น�า” 

(Ittoukoku一等国) มาใช้เป็นนโยบายแห่งชาต ิและเพือ่ 

ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแนวทางของประเทศ

ตะวันตกที่พัฒนาแล้ว รัฐบาลเมจิได้ด�าเนินการปฏิรูป

เปลี่ยนแปลงประเทศหลายด้าน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมอืงการปกครอง การศกึษา ฯลฯ แต่เน่ืองจากญีปุ่น่ 

ไม่ได้เป็นประเทศที่ร�่ารวยทัดเทียมกับตะวันตก ความ

จ�าเป็นที่ต้องใช้ทรัพยากรและทุนจ�านวนมากในการ

พัฒนาประเทศส่งผลให้ญี่ปุ่นในขณะนั้นอยู่ในภาวะท่ี

ระส�า่ระสาย ไม่เพยีงแต่จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจและปัญหา 

การว่างงานเท่านัน้ ยงัท�าให้เกดิความเหลือ่มล�า้ทางรายได้ 

ระหว่างเมอืงกบัชนบทอย่างรนุแรง (Kornicki, 1998, 43)

ปัจจัยเบื้องต้นดังกล่าวส่งผลให้ชาวชนบทพร้อม

ทีจ่ะอพยพไปยงัทีต่่าง  ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

มีชาวญี่ปุ ่นจ�านวนมากอพยพไปยังฮาวาย อเมริกา

ออสเตรเลยี และแมนจูเรยี ด้วยความหวงัว่าจะยกระดับ 

คณุภาพชวิีตให้ดขีึน้ โดยเริม่ต้นจากการเป็นแรงงานอพยพ 

ชัว่คราว (出稼ぎ人) หลงัจากนัน้จงึอพยพออกไปตัง้ถ่ินฐาน 

และเป็นพลเมืองถาวรในท่ีสุด ซ่ึงการอพยพชาวญ่ีปุ่นท่ี

เกิดขึ้นตลอดสมัยเมจิแบ่งออกเป็น 3 ช่วงส�าคัญ คือ

ช่วงแรก การอพยพรุ่นบุกเบิก (ค.ศ. 1868-1885/ 

พ.ศ.2411-2428)

ช่วงที่ 2 การอพยพภายใต ้สัญญาระหว ่ างรั ฐ 

(ค.ศ.1885-1894 / พ.ศ.2428-2437)

ช่วงที่ 3 การอพยพภายใต ้การด�าเนินการของ 

บ ริษั ท ส ่ ง ออกผู ้ อพยพ เต็ ม รู ป แบบ  

(ค.ศ.1894-1912 / พ.ศ.2437-2455)

ช่วงแรก การอพยพรุน่บกุเบกิ (ค.ศ.1868-1885/ 

พ.ศ.2411-2428)

การอพยพที่ มีผู ้ด�าเนินการส่งคนออกไปเพื่อ

ท�างานแลกค่าตอบแทนในช่วงแรกนีเ้ป็นเรือ่งทีสื่บต่อจาก 

ปลายสมยัเอโดะ โดยเร่ิมต้นจากฮาวายซ่ึงขาดแคลนแรงงาน 

อย่างมากในขณะนัน้ รฐับาลจงึได้ตดิต่อให้ Eugene Miller 

Van Reed นกัธรุกจิชาวอเมริกนัซึง่เป็นกงสุลฮาวายประจ�า 

โยโกฮามาช่วยเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่นให้ส่งแรงงานไปยงั

ฮาวายเพ่ือท�างานในไร่อ้อยและอตุสาหกรรมน�า้ตาล แต่เน่ือง 

จากในขณะนัน้ญีปุ่่นยงัเตม็ไปด้วยความวุ่นวายและการ

ขัดแย้งทางความคิด การส่งแรงงานไปยังฮาวายจึงยัง

ไม่เกดิขึน้ และแม้ว่าจะเปล่ียนรัฐบาลเข้าสู่ยคุใหม่สมัยเมจแิล้ว 

รั ฐบาลก็ ไม ่ เห็นด ้ วย ท่ีจะส ่ งแรงงานออกไปยั ง 

ต่างประเทศ เหตผุลหนึง่ทีน่่าสนใจคือรฐับาลเมจเิกรงว่า 

ผู้อพยพชาวญี่ปุ่นจะถูกใช้งานหนักมีฐานะไม่ต่างจาก

ทาสผิวด�าและผู้อพยพชาวจนี (今野&藤崎, 1986, 20-23) 

อย่างไรก็ตาม ใน ค.ศ.1868/พ.ศ.2411 Eugene Miller 

Van Reed ได้ลักลอบส่งแรงงานชาวญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่

เป็นวัยรุ่นชายซ่ึงมีทั้งชาวนา ช่างฝีมือ และอดีตซามูไร 

ไปท�างานท่ีฮาวาย 153 คน และทีเ่กาะกวมอกี 40 คน

โดยทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตจากรฐับาล (Japan International 

Cooperation Agency (JICA), 2015, 15) ประวตัศิาสตร์ 

ญีปุ่น่เรยีกผูอ้พยพกลุม่นีว่้า “Gannenmono” (元年者) 

หมายถึง ผูอ้พยพปีแรกสมยัเมจิ (Gannen mono – the 

first overseas emigrants, n.d.) 

ดงันัน้การเดนิทางออกไปต่างประเทศเพือ่ขายแรงงาน 

ในครัง้แรกนีร้ฐับาลไม่ได้ให้การสนบัสนนุ และผูอ้พยพที ่

เดนิทางออกไปกป็ระสบความยากล�าบากจากสภาพอากาศ 

และค่าครองชพีทีส่งู ผูอ้พยพบางคนจบชวิีตตวัเองด้วยการ 

ฆ่าตัวตายเพือ่หนปัีญหาต่าง  ๆ  (今野&藤崎, 1986, 35) 

รัฐบาลญี่ปุ่นฟ้อง Eugene Miller Van Reed ต่อ 

เอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมรกิาประจ�าญีปุ่่น แต่ในขณะน้ัน

เนื่องจากฮาวายเป็นรัฐอิสระไม่ได้อยู ่ภายใต้อ�านาจ 

การปกครองของสหรัฐอเมริกา1 สหรัฐอเมริกาจึงไม่

สามารถด�าเนินการต่าง ๆ  ได้ ญี่ปุ ่นท�าได้เพียงห้ามส่ง

แรงงานไปยังต่างประเทศ (今野&藤崎, 1986, 30-31)

จากความ ผิดพลาดที่ เ กิ ดขึ้ น ในก ลุ ่ มของ 
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“Gannenmono” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้รัฐบาลเมจิ 

หันมาให้ความส�าคัญกับการอพยพเพื่อบุกเบิกพื้นที่ใหม่

ภายในประเทศท่ีฮอกไกโด ซึง่เริม่ขึน้ตัง้แต่แรกทีรั่ฐบาลเมจิ 

เข้าไปจดัการปกครองฮอกไกโดเมือ่ ค.ศ.1869/พ.ศ.2412 

และได้ตัง้ “ส�านกังานการตัง้ถิน่ฐานฮอกไกโด” (Hokkaido 

Development Bureau) ใน ค.ศ.1874/พ.ศ.2417 

สนับสนุนให้ประชาชนอพยพไปบุกเบิกและตั้งรกรากใน

ภูมภิาคดงักล่าว ประชาชนจ�านวนมากจากทัว่ประเทศสนใจ 

สมัครเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะประชาชนจากจังหวัด

ฮิโรชิมา (広島県ホームページ, 2017)

ช่วงท่ี 2 การอพยพภายใต้สญัญาระหว่างรฐั (ค.ศ. 

1885-1894/พ.ศ.2428-2437)

การอพยพช่วงท่ี 2 ยงัคงเป็นความต้องการแรงงาน 

จากฮาวายทีเ่ร่ิมขึน้ใน ค.ศ.1881/พ.ศ.2424 (土井, 1980) 

เมือ่พระเจ้า Kalakaua แห่งฮาวาย เสดจ็เยอืนญีปุ่น่เพือ่ 

กระชบัสมัพันธไมตรีกบัจกัรพรรดิญีปุ่น่  พร้อมทัง้ร้องขอ 

ให้รัฐบาลญี่ปุ่นส่งแรงงานญ่ีปุ่นเดินทางไปยังฮาวายเพื่อ

ท�างานในไร่อ้อย ระยะแรกรัฐบาลญีปุ่น่ปฎเิสธ ทัง้นีอ้าจจะ 

เนือ่งด้วยปัญหาและความล้มเหลวจากผูอ้พยพกลุม่แรก 

ทีผ่่านมา แต่เมือ่มกีารเจรจาและทางฮาวายยนิยอมทีจ่ะ 

ยกเลิกสทิธิสภาพนอกอาณาเขตให้ ฝ่ายญ่ีปุน่จงึยอมลงนามใน 

“สนธิสญัญาการย้ายถิน่ฐาน” (Immigration Convention) 

เปิดศกัราชการส่งแรงงานญีปุ่่นออกไปต่างประเทศภายใต้ 

การด�าเนนิการของรฐั ซึง่สนธสิญัญาดงักล่าวก�าหนดว่า 

ในช่วงเวลา 10 ปี จาก ค.ศ.1885-1894/พ.ศ.2428-2437 

ญีปุ่น่จะส่งแรงงานจ�านวน 29,000 คน ไปยงัฮาวายเพ่ือเป็น 

แรงงานในไร่อ้อย แรงงานกลุม่นีจึ้งมช่ืีอเรียกว่า “แรงงาน 

สัญญารัฐบาล” (Government Contract Laborers/ 

官約移民) (Japan International Cooperation Agency 

(JICA), 2015, 16) ซึ่งเป็นแรงงานอพยพชั่วคราว เช่น

เดียวกับผู้อพยพรุ่นบุกเบิกที่ออกไปท�างานในช่วงเวลา

หนึ่งและจะเดินทางกลับพร้อมกับเงินที่ได้รับเมื่อสัญญา

สิ้นสุด ส่วนใหญ่แรงงานเหล่านี้จะมีสัญญาท�างานคนละ

ประมาณ 3 ปี  

เมือ่ลงนามในสนธิสญัญาแล้ว รฐับาลญีปุ่น่เริม่ต้น 

รับสมัครผู้อพยพที่จังหวัดฮิโรชิมาและจังหวัดยามากุจิ 

หลังจากน้ันได้ทยอยรับสมัครและส่งแรงงานออกไป 

เป็นระยะ ๆ   น่าสงัเกตว่า มผีูท้ีต้่องการเดนิทางออกไปท�างาน 

ในต่างประเทศจ�านวนมาก เหน็ได้จากการรับสมคัรผูอ้พยพ 

ครั้งที่ 1 ซึ่งต้องการแรงงานเพียง 600 คน แต่มีผู้สมัคร

ทั้งประเทศ 28,000 คน (今野&藤崎, 1986, 69) 

ทั้งนี้เนื่องจากผู้อพยพส่วนใหญ่มีความคาดหวังและ

แสวงหาค่าตอบแทนที่สูงจากการท�างาน  จึงคาดหวังว่า 

การอพยพจะเป็นหนทางหนึง่ทีช่่วยแก้ปัญหาความยากจน 

ท�าให้ประชาชนที่อดอยากสามารถหารายได้เพิ่มขึ้น

การอพยพไปยงัฮาวายช่วงที ่2 ภายใต้สญัญาระหว่าง 

รฐัด�าเนนิการมาจนครบ 10 ปี ทางฝ่ายญีปุ่น่ได้ส่งผู้อพยพ 

ไปทั้งหมด 26 ครั้งครบตามจ�านวน 29,000 คน และ

หลังจากครบสัญญาแล้วผู้อพยพส่วนหน่ึงเดินทางกลับ

ญี่ปุ่น ขณะที่บางส่วนได้ตั้งหลักแหล่งถาวรอยู่ที่ฮาวาย 

และมีบางส่วนย้ายไปยังแคลิฟอร์เนีย  

น่าสังเกตว่าขณะทีก่ารอพยพช่วงท่ี 2 ด�าเนนิอยูน่ัน้ 

มีความเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อการอพยพในช่วงที่ 3 

หลายประการ ได้แก่

1. การปรากฏขึน้ของแนวคดิ Enomoto Takeaki

Enomoto Takeaki (榎本 武揚 ค.ศ.1836-

1908/พ.ศ.2379-2451) เป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญ

ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ ่นทั้งในสมัยเอโดะและสมัยเมจิ 

ทีส่�าคัญ Enomoto เป็นนกัการเมอืงคนแรก ๆ  ในสมยัเมจ ิ

ที่มีแนวคิดเรื่องการขยายอ�านาจลงสู่ทางใต้ และมี

บทบาทอย่างมากในการส่งเสรมิการอพยพชาวญีปุ่น่ผ่าน 

แนวคิดอาณานิคมโดยส่งคนไปท�างานและตั้งถิ่นฐานใน

ดนิแดนต่าง  ๆ  แถบมหาสมทุรแปซิฟิก อเมรกิากลาง และ 

อเมรกิาใต้ ดงัจะเหน็ว่าเมือ่ Enomoto ขึน้มาด�ารงต�าแหน่ง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ (ค.ศ.1891-1892 

/พ.ศ. 2434-2435) ได้ตั้งแผนกอพยพ (移民課) ขึ้นใน

1 ขณะนัน้ฮาวายเป็นรัฐอสิระโดยทีมี่ชาวอเมรกินัจ�านวนมากอาศยัอยูแ่ละท�าธรุกจิบนเกาะนัน้ ฮาวายถกูผนวกเป็นส่วนหนึง่ของสหรฐัอเมริการเมือ่ ค.ศ.1898/พ.ศ.2441
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กระทรวงต่างประเทศเพื่อดูแลและสนับสนุนการอพยพ

ด้วยการหาพื้นที่ใหม่สร้างเป็นอาณานิคม (植民地) ให้

ชาวญีปุ่น่ไปตัง้ถิน่ฐานในต่างประเทศ  Enomoto มคีวามคดิ 

ว่า การจดัหาทีด่นิและส่งผูอ้พยพไปยงัพืน้ทีต่่าง  ๆ  เพือ่อาศยั 

อยูอ่ย่างถาวร เป็นวิธทีีส่นัตแิละมคีวามส�าคัญอย่างมาก 

ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจ (Enomoto 

Takeaki, n.d.)

แม้ว่า Enomoto จะออกจากต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการ 

กระทรวงต่างประเทศแล้ว แต่กย็งัคงมบีทบาทส�าคญัใน 

การสนบัสนนุการอพยพ ใน ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 ขณะที ่

ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 

การพาณชิย์ (ค.ศ.1894-1897/พ.ศ.2437-2440) Enomoto 

ก็ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานสมาคมอาณานิคมด้วย

2. การก่อตั้งสมาคมเอเชีย (東邦協会)

สมาคมเอเชียเป็นสมาคมทางวิชาการท่ีสนับสนุน

งานค้นคว้าเกีย่วกบัภมิูภาคเอเชยีแปซฟิิก ก่อตัง้ขึน้ด้วยการ 

รวมตัวของผูท่ี้สนใจทฤษฎมุ่ีงสูท่างใต้  (南論) ทฤษฎเีอเชียนิยม 

(アジア主義) ทฤษฎีการค้าอิสระ (自由貿易論) ใน 

ค.ศ.1891/พ.ศ.2434  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศใน

ภมูภิาคเอเชยีก�าลงัเป็นทีส่นใจของชาวญ่ีปุน่อย่างกว้างขวาง    

ในเวลาต่อมา “สมาคมเอเชีย” พัฒนากลายเป็น

สมาคมของกลุม่นักชาตนิยิมและเอเชยีนยิม  เป็นสถานที ่

ที่บุคคลเหล่านี้ใช้เป็นเวทีแสดงผลงานและแนวคิดของ

ตนเองเรยีกร้องให้รฐับาลขยายอาณาเขตไปยงัต่างประเทศ 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีเ่กษตรกรรม แหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิรวมท้ัง 

ตลาดให้มขีนาดใหญ่ขึน้เช่นเดียวกบัประเทศพัฒนาอืน่  ๆ  

ในเวลานัน้ แต่ใช้วิธกีารแบบสนัตด้ิวยการส่งออกประชากร 

หรือแรงงานอพยพ ซึง่รฐับาลกใ็ห้การสนบัสนนุ ในช่วงเวลา 

ดังกล่าวจึงมีการส่งคนไปส�ารวจดินแดนต่าง ๆ  ทั้งใน 

ลาตินอเมริกา และเอเชีย ตัวอย่างนักชาตินิยมและ

เอเชียนิยมทีม่บีทบาทต่อความสมัพนัธ์ญีปุ่น่-ไทยในช่วง

เร่ิมต้นทีไ่ด้ใช้สมาคมแห่งนีแ้สดงความคดิเหน็ของตนเองต่อ

สถานการณ์ในขณะนั้นคือ Inagaki Manjiro ปัญญาชน

รุ่นบกุเบกิสมยัเมจแิละเคยด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคม 

แห่งนี ้ ต่อมาได้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเอกอคัรราชทตู 

ญีปุ่น่ประจ�าไทยคนแรก (ค.ศ.1897-1907/พ.ศ.2440-2450) 

(吉川, 1978, 88-89) (Inagaki Manjiro, n.d.) Inagaki 

Manjiro ได้เสนอความคิดเห็นว่าญี่ปุ่นจะปลอดภัยจาก

การรกุรานขององักฤษและรสัเซยีได้ด้วยการรกัษาความ 

เป็นกลางและต้องมอี�านาจในดนิแดนต่าง ๆ  รอบมหาสมทุร 

แปซิฟิก พร้อมกับได้เสนอแนวคิดส�าคัญไว้ว่า “ยุคสมัย

ของมหาสมทุรแปซฟิิกก�าลงัจะมาถึงแล้ว” (อชิิอ ิโยเนะโอะ 

และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 88-89)

3. การก่อตั้งสมาคมอาณานิคม (殖民協会)

แนวคิดการอพยพประชาชนออกไปยงัต่างประเทศ 

เป็นเป้าหมายส�าคัญมีมานานตั้งแต่เริ่มต้นยุคสมัยเมจ ิ

ตัวอย่างหนึ่งที่ เห็นได ้คือ เคยมีการบรรยายเรื่อง 

“ยุทธศาสตร์ในการอพยพไปต่างประเทศ”(国民政略) 

เสนอแนวคิดว่า ญีปุ่น่ควรจะขยายอ�านาจและอาณาเขต 

ด้วยการหาเมืองขึ้นตามแบบอังกฤษ แต่ไม่ควรใช้ก�าลัง

หรือใช้ทหารเข้ายึด ควรใช้วิธีลงทุนซื้อหรือเช่าที่ดินจาก

ประเทศต่าง  ๆ  แล้วส่งคนออกไปท�างานบนทีด่นิดงักล่าว 

เพือ่ให้ผลิตผลทางเกษตรเป็นของญีปุ่น่ (村嶋, 2016, 185) 

ต่อมาภายใต้การสนับสนุนของ Enomoto ข้าราชการ 

นกัการเมอืง และนกัวชิาการทีม่แีนวคิดดงักล่าวได้รวมตวักัน 

ก่อตั้งสมาคมอาณานิคมขึ้นเมื่อ ค.ศ.1893/พ.ศ.2436 

โดยมวีตัถปุระสงค์ส�าคญัคอื ส่งชาวญีปุ่น่ไปยังต่างประเทศ 

เพื่อตั้งรกรากซ่ึงเป็นการขยายอาณานิคมของญี่ปุ ่น 

อย่างสันติ และแก้ปัญหาการเพิ่มจ�านวนประชากร 

ชาวญี่ปุ่น รวมทั้งขยายเส้นทางการเดินเรือและการค้า

ของญี่ปุ่น  (柳沼, 1999, 6-7)

เมื่อสมาคมอาณานิคมก่อตั้งเรียบร้อยแล้ว ใน 

ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 Enomoto Takeaki ได้รับเลอืกต้ัง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่

สมาคมมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมการอพยพ

แรงงานญี่ปุ ่นไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  นอกจากน้ีในช่วง 

ค.ศ.1893-1894/พ.ศ.2436-2437 รัฐบาลโดยกระทรวง

ต่างประเทศของญี่ปุ ่นยังได้เริ่มให้ความสนใจส�ารวจ

หลายพื้นที่ทั้งในอเมรกิาใต้และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 

เช่น ส�ารวจเมก็ซโิก ภาคเหนอืเบอร์เนยีว ชายฝ่ังคาบสมทุร 
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มลาย ูรวมทัง้ส�ารวจไทย จากรายงานการส�ารวจในท่ีต่าง  ๆ  

สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลญ่ีปุ่นไม่ได้ต้องการส่งแรงงาน

ไปเพียงชั่วคราวเพื่อเป็นแรงงานในระยะเวลาสั้น  ๆ  แต่

รัฐบาลเริ่มมีจุดหมายว่าต้องการส่งผู้อพยพออกไปเพ่ือ

ท�าเกษตรกรรมในระยะยาว หรอืให้อยูอ่ย่างถาวรในพืน้ที ่

ปลายทางที่อพยพไป เช่น ค.ศ.1897/พ.ศ.2440 ญี่ปุ่น

สามารถเจรจาท�าสัญญาซื้อที่ดินของเม็กซิโก เริ่มสร้าง

อาณานิคมส�าหรับส่งผู ้อพยพจากญ่ีปุ่นไปตั้งรกราก

ท�าการเกษตรและพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ โดยเรียก

โครงการนีว่้า “เขตอาณานคิม Enomoto” (榎本植民地) 

ซึง่ถือเป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้างอาณานคิมทางการเกษตร 

เป็นที่แรก  (東, 2014) 

4. การเกิดขึ้นของบริษัทส่งออกผู้อพยพ

ก่อนที่สัญญาการส่งแรงงานระหว่างญ่ีปุ่นและ

ฮาวายในการอพยพช่วงที่ 2 จะสิ้นสุดลง ปรากฏว่าม ี

ผู้ต้องการเดินทางออกไปท�างานยังต่างประเทศเพิ่มข้ึน

อย่างรวดเร็วและงานในพื้นท่ีปลายทางก็มีหลากหลาย

มากขึ้น จึงมีการตั้งบริษัทส่งออกผู้อพยพ (移民会社) 

ขึ้นเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นคือ บริษัท Kissa Emigration 

(吉佐移民会社) ค.ศ.1891/พ.ศ.2434 และตามมาด้วย

บริษัทอื่น ๆ  เช่นบริษัท Meiji Emigration (明治移民 

株式会社 - ค.ศ.1892/พ.ศ.2435) บริษัท Yokohama 

Emigration (横浜移民会社-ค.ศ.1892/พ.ศ.2435) 

เป็นต้น โดยรัฐบาลเร่ิมให้บรษัิทเอกชนทีต่ัง้ข้ึนมานี ้จดัส่ง 

แรงงานอพยพไปต่างประเทศ เช่น บรษิทั Kissa Emigration 

จัดส่งผูอ้พยพไปยงัทีต่่าง ๆ  ได้แก่ ควนีส์แลนด์ ในออสเตรเลยี, 

หมู่เกาะฟิจิ, เกาะ Guadeloupe ทางตะวันออกของ

ทะเลแคริบเบียน และ New Caledonai ในมหาสมุทร

แปซิฟิกตอนใต้ เพ่ือท�างานในเหมือง เก็บหอย และ

สร้างถนน เป็นต้น (Azuma, 2014)

อย่างไรกต็าม แม้ว่ารฐับาลจะสนบัสนนุและเข้ามา 

ดูแลการอพยพในช่วงที่ 2  แต่การส่งออกผู้อพยพก็ยังมี

ปัญหาเนือ่งจากไม่มกีารวางแผนทีเ่ป็นระบบ มข้ีอมลูจาก 

รายงานหลายแห่งแสดงให้เหน็ว่า ผูอ้พยพมีความเป็นอยู ่

อย่างยากล�าบาก และถกูใช้งานอย่างหนัก และมผีูอ้พยพ 

เสยีชีวติเป็นจ�านวนมาก เช่น  ค.ศ.1886/พ.ศ.2429 ผูอ้พยพ 

42 คนที่ถูกส่งไปยังเกาะกวมถูกใช้แรงงานอย่างหนัก 

ประกอบกบัสภาพแวดล้อมไม่ด ี เมือ่ท�างานครบตามสญัญา 

พบว่ามีผู้เสียชีวิต 14 คน เหลือผู้ที่เดินทางกลับประเทศ

เพียง 28 คนเท่านั้น (丹野, 2015, 79) ค.ศ.1894/ 

พ.ศ.2437 ผูอ้พยพทีเ่ดนิทางไปท�างานทีไ่ร่อ้อยในเกาะฟิจิ 

จ�านวน 305 คน ล้มป่วยเสียชีวิตถึง 111 คน (丹野, 

2015, 79) เป็นต้น

จากความล้มเหลวและปัญหาต่าง  ๆ  ทีผู่อ้พยพต้อง 

ประสบท�าให้รัฐบาลพยายามสร้างความมั่นคงและ

ความปลอดภยัให้แก่ผู้อพยพ ดังจะเหน็ว่าในเดอืนเมษายน 

ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 ก่อนสญัญาระหว่างรฐัจะสิน้สดุลง 

รัฐบาลประกาศใช้ “ระเบียบการคุ้มครองผู้อพยพ” 

(Emigrant Protection Regulation - 移民保護規則) 

เพื่อควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทและปกป้อง 

ผลประโยชน์ของผู้อพยพ เช่น ก�าหนดขัน้ตอนทีบ่รษิทัจะ

ต้องด�าเนินการ การวางเงินประกัน และบทลงโทษ

บรษัิททีไ่ม่ปฏิบตัติามระเบยีบ เป็นต้น (丹野, 2015,  80) 

เมื่อมีระเบียบที่ชัดเจนแล้ว ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน

รฐับาลอนญุาตให้บรษิทัส่งออกผูอ้พยพด�าเนนิการส่งออก

ผู้อพยพอย่างเต็มรูปแบบ (Japan International 

Cooperation Agency (JICA), 2015, 29) เป็นจดุเริม่ต้น 

ของการส่งออกแรงงานญี่ปุ่นในช่วงที่ 3

ช่วงที่ 3 การอพยพภายใต้การด�าเนินการของ 

บริษัทส่งออกผู้อพยพเต็มรูปแบบ (ค.ศ.1894-1912/

พ.ศ.2437 -2455)

เมื่อ “สนธิสัญญาการย้ายถิ่นฐาน” ระหว่างญี่ปุ่น

และฮาวายสิ้นสุดลงใน ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 รัฐบาลได้

ยุติบทบาทการส่งออกแรงงานไปฮาวาย และให้บริษัท

ส่งออกแรงงานของเอกชนเข้ามาด�าเนินงานอย่าง 

เต็มรูปแบบ ในช่วงแรกมีบริษัทส่งออกผู้อพยพที่ได้รับ

หนงัสอืยนิยอมจากรฐับาลมากกว่า 70 แห่ง (坂口,  2010,  54) 

ยคุนีจ้งึเป็นยคุทีแ่รงงานส่วนใหญ่เดนิทางออกไปตามสัญญา 

จ้างกับบรษิทัส่งออกผูอ้พยพ โดยบรษิทัจะเป็นผูด้�าเนนิการ 

ตัง้แต่รบัสมคัรผู้ประสงค์ทีจ่ะอพยพ เป็นตวักลางเจรจากบั 
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สถานทีท่�างานปลายทางทีผู่อ้พยพต้องการเดนิทางไป และ 

ยงัดแูลเกีย่วกบัการด�าเนนิชวีติของผูอ้พยพ เช่น ค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนนิชีวติ การเจบ็ป่วย เป็นต้น และหลงัจากนัน้ 

ต่อมาอกี 2 ปี เพ่ือให้หลกัเกณฑ์ข้อบงัคับการอพยพมีความ 

ชัดเจนและผู้อพยพมีความปลอดภัยมากขึ้น รัฐบาลได้

ประกาศใช้ “กฎหมายการคุม้ครองผูอ้พยพ” (Emigrant 

Protection Act-移民保護法) (丹野, 2015, 80-85) 

เป็นครั้งแรกใน ค.ศ.1896/พ.ศ.2439

การด�าเนินการของบริษัทส่งออกผู้อพยพท�าให้

สามารถส่งผูอ้พยพออกไปยงัภมูภิาคต่าง ๆ  กว้างขวางมาก 

ยิ่งขึ้น เช่น นอกจากบริษัทจะจัดส่งผู้อพยพไปท�างานใน     

ไร่อ้อยทีฮ่าวายแล้ว ยงัส่งไปยงัมลาย ูภมูภิาคทางมหาสมทุร 

แปซิฟิก ทางตอนใต้แถบหมู่เกาะ Thursday และ

ออสเตรเลยี รวมทัง้เริม่มกีารส่งออกผูอ้พยพไปยงัเปรดู้วย 

ช่วง ค.ศ.1901-1908/พ.ศ.2444-2451 มผีูอ้พยพทีเ่ดนิทาง 

ไปยงัฮาวาย อเมริกา และแคนาดาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

(出稼ぎ〜明治時代の日本から カナダへの移民, n.d.) 

แต่สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อสหรัฐอเมริกา

ได้ลงนามใน “ข้อตกลงสุภาพบุรุษ” (Gentleman’s 

Agreement) ค.ศ.1907/พ.ศ.2450 จ�ากดัโควต้าผูอ้พยพ 

ชาวญี่ปุ่นที่จะเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันไม่

ให้คนเหล่านัน้เข้ามาแย่งงานคนอเมรกินั ส่งผลให้จ�านวน 

ผู้อพยพผ่านบริษัทลดน้อยลงและบริษัทส่งออกผู้อพยพ

กค่็อย ๆ  ลดจ�านวนลงด้วย จนกระทัง่ ค.ศ.1920/พ.ศ.2463 

เหลอืบริษทัผูอ้พยพเพยีงบรษิทัเดียวเท่านัน้ (丹野, 2015, 

80-85) หลงัจากนัน้ต่อมาการอพยพออกไปยงัต่างประเทศ 

ของชาวญีปุ่น่ จงึเป็นเรือ่งส่วนตวัตามความต้องการและ 

การด�าเนินการผู้อพยพเอง  

การอพยพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอดสมัยนั้น

สะท้อนถงึการสนบัสนนุของรัฐบาล ดงัจะเหน็ว่าในช่วงแรก 

ด้วยความกงัวลใจเรือ่งความปลอดภยัของผูอ้พยพ รวมทัง้ 

สถานการณ์ภายในประเทศยงัมคีวามวุน่วายทางการเมอืง 

เนื่องจากช่วงของการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย รัฐบาลจึง

ไม่เห็นด้วยกับการอพยพแรงงานออกไปยังต่างประเทศ  

แต่เมือ่ประเทศมคีวามม่ันคงมากข้ึน รฐับาลจงึเริม่สนับสนนุ 

การอพยพอย่างจรงิจงั ไม่ว่าจะเป็นการลงนามใน “สนธสัิญญา 

การย้ายถิ่นฐาน” กับฮาวาย การตั้งสมาคมอาณานิคม 

การออกระเบียบและกฎหมายการคุ้มครองผู้อพยพก็

เพื่อเตรียมการส่งแรงงานอพยพให้มั่นคงและเพ่ือความ

ปลอดภัยของผู้อพยพด้วย  

ปัจจัยที่รัฐบาลให้ความสำาคัญต่อการอพยพ

นอกจากการแพร่หลายของแนวคิดและสมาคมที่

ส ่งเสริมให้มีการอพยพดังที่ได้กล่าวในข้างต้นแล้ว 

ปัจจัยที่รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการอพยพแรงงานไป

ยังต่างประเทศที่มักจะถูกกล่าวถึงคือ  

1. ปัญหาประชากรทีเ่พิม่ขึน้มาก จากสถติจิ�านวน 

ประชากรตลอดสมัยเมจิจะพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ 

ประชากรมมีาอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะนบัแต่ ค.ศ.1883/ 

พ.ศ.2426 (เมจิที่ 16) อัตราการเกิดของประชากรใน

แต่ละปีไม่ต�า่กว่า 1 ล้านคน (人口の推移, n.d.) จ�านวน 

ประชากรเพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่ในการท�ากินยังไม่ได้รับ

การพัฒนาและยังไม่ได้มีการจัดระบบที่ชัดเจน ด้วยเหตุ

นี้เป้าหมายส�าคัญในเบื้องต้นของรัฐบาลคือการระบาย

ประชากรท่ีล้นงานและขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ เช่น การส่งคนไปบุกเบิก

พืน้ทีท่ีฮ่อกไกโด หรอืไปท�างานทีฮ่าวาย รวมทัง้การส่งคน 

ไปตั้งรกรากใน “เขตอาณานิคม Enomoto” ที่เม็กซิโก

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นต้น ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่ใน

การเพาะปลูกและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้อีก

ทางหนึ่งด้วย  (柳沼, 1999) 

2. ปัญหาความยากจน นอกจากจ�านวนประชากร 

ทีเ่พ่ิมมากขึน้แล้ว ปัจจยัส�าคญัทีเ่ก่ียวเนือ่งกนัคอื ในจ�านวน 

ประชากรทีม่เีป็นจ�านวนมากนัน้ยงัมผู้ีทีม่ฐีานะยากจนอยู ่

นโยบายการพฒันาประเทศและการเรียกเก็บภาษแีบบใหม่ 

ที่ชาวนาต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ชาวนาส่วนหนึ่ง 

ต้องขายทีด่นิให้กบันายทนุและเปล่ียนฐานะไปเป็นผู้เช่า 

ที่ดิน (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2538, 134)  นอกจากนั้น 

การสลายโครงสร้างชนชั้นทั้ง 4  ซึ่งประกอบด้วยชนชั้น

ปกครอง (ซามูไร) เกษตรกร ช่างฝีมือ และพ่อค้าให้เป็น

ประชาชนที่สามารถเลือกอาชีพได้อย่างเสรี ท�าให้สังคม
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ค่อนข้างป่ันป่วน การค้าขายฝืดเคอืง ราคาสินค้าทีจ่�าเป็น 

ต่อชวีติประจ�าวนัเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งจากปลายสมยั 

เอโดะถึงต้นสมัยเมจิ เช่น ราคาข้าวเพิ่มขึ้น 3.7 เท่า 

ราคาน�า้มนัทีใ่ช้ในครัวเรอืนเพิม่ขึน้ 4 เท่า ปรากฏการณ์หนึง่ 

ที่สะท้อนให้เห็นปัญหาความเดือดร้อนจากการครองชีพ 

ของประชาชนคือ นับแต่เปิดศักราชใหม่ของรัฐบาลเมจิ 

มกีารปล้นโรงรับจ�าน�า ร้านค้าข้าว และร้านเหล้าเกดิขึน้ 

บ่อยคร้ัง เป็นเวลานานหลายปีกว่าทีร่ฐับาลจะแก้ปัญหา 

ได้ (幕末から維新の混乱, n.d.) 

รฐับาลญีปุ่น่ตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว ด้วยเหตุนี ้

เป้าหมายส�าคัญในเบื้องต้นของรัฐบาลคือ การระบาย

ประชากรที่ล้นงานและการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูก 

ซึ่งเร่ิมต้นด้วยการอพยพภายในประเทศไปยังฮอกไกโด 

และค่อย  ๆ  ขยายตวัขึน้ไปสูก่ารอพยพไปยงัภูมภิาคต่าง  ๆ  

ในต่างประเทศทัง้ทีเ่ป็นการอพยพไปท�างานช่ัวคราว เช่น 

การไปปลกูอ้อยพชืเศรษฐกจิทีฮ่าวายดังทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว 

และส่งผู ้อพยพไปตั้งรกรากอย่างถาวรด้วยการสร้าง 

“เขตอาณานคิม” (植民地)  ตามแนวคิดของ Enomoto 

และสมาคมอาณานคิม เหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนทัง้หมดนีแ้สดง 

ให้เหน็ว่า ขณะทีรั่ฐบาลเมจใิห้ความส�าคัญกบัการพัฒนา 

ประเทศให้ทันสมัยตามแบบอย่างตะวันตกตามที่คน

ส่วนใหญ่เข้าใจและรับรูแ้ล้ว ในอีกด้านหนึง่รฐับาลก็ต้อง 

พยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศด้วย 

การอพยพผู้คนจึงเป็นนโยบายหน่ึงท่ีด�าเนินคู ่ขนาน 

ไปกับการพัฒนาประเทศ และมีไทยเข้าไปมีส ่วน

เกี่ยวข้องในช่วงหนึ่งด้วย

2. ไทยในแนวคิดอพยพแรงงานของญี่ปุ่น 

2.1 ชาวญีปุ่น่ในไทย :  จากอยธุยาถงึการเปิดความ 

สัมพันธ์อย่างเป็นทางการ

การศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย

ที่ผ่านมาปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า มีชาวญ่ีปุ่นเดินทาง

เข้ามาสู่ไทยนับตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัย

รตันโกสนิทร์ แต่การเดนิทางส่วนใหญ่เป็นการอพยพมา 

ส่วนตัว หรืออาจจะเข้ามาเป็นกลุม่เพ่ือหาทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่ 

การประกอบอาชีพ หรอืเพือ่หนภียัทางการเมอืง ทีม่กีาร 

กล่าวถึงเสมอคือการเข้ามาของ Yamada Nagamasa 

และหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นในสมัยอยุธยา  

ส�าหรบัยคุของการอพยพในสมยัเมจินัน้กย็งัคงมชีาว 

ญีปุ่น่จ�านวนหนึง่เดนิทางมาแสวงโชคในไทยด้วยตัวเองและ 

ตามความต้องการของตนเองเพือ่ชวีติทีด่กีว่า ชาวญีปุ่น่รุน่ 

แรกทีเ่ดนิทางมายงัไทยเมือ่ประมาณ ค.ศ.1875/พ.ศ.2418  

(村嶋, 2013, 14) ประกอบด้วย “Karayuki-san” 

หมายถงึผู้หญงิทีเ่ดนิทางไปประกอบอาชพีขายบรกิารใน 

ต่างประเทศ และพวกซามไูรบางคนทีไ่ม่สามารถปรบัตวั 

ให้เข้ากับสังคมใหม่สมัยเมจิ จึงเดินทางออกมาผจญภัย

แถบคาบสมุทรมลายู และเข้ามาท�ามาหากินในไทย 

การเดินทางติดต่อระหว่างชาวญี่ปุ ่นกับไทยใน 

รูปแบบดังกล่าวยังคงด�าเนินการเรื่อยมา จนกระทั่ง 

ค.ศ.1887/พ.ศ.2430 เมือ่ญีปุ่่นและไทยลงนามใน “ปฏิญญา 

ทางพระราชไมตรีและการค้าระหว่างประเทศสยามกับ

ประเทศญีปุ่น่” ท�าให้ความสัมพนัธ์ของ 2 ประเทศมคีวาม 

ใกล้ชิดมากขึน้ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ทีน่่าสนใจคอื มี 

ชาวญีปุ่น่เดนิทางเข้ามายงัไทยเพือ่ท�างานให้กบัทางราชการ 

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง  ๆ  เช่น Kuichi Tayama  

(田山九一) สถาปนกิทีเ่ดนิทางมาไทยปลาย ค.ศ.1891/ 

พ.ศ.2434 ท�างานในกระทรวงมหาดไทย Hisaki Nobechi 

(野邊地久記) วศิวกรด้านรถไฟ เดนิทางมาเดอืนพฤษภาคม 

ค.ศ.1892/พ.ศ.2435 ให้ค�าปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

การก่อสร้างรถไฟในไทย เป็นต้น (村島, 2013, 16)  

ในเวลาต่อมาเดอืนสงิหาคม ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 ชาวญ่ีปุน่ 

ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพได้รวมตัวตั้ง “สมาคมสยาม

ญี่ปุ่น” (日暹協会) (村島, 2013, 17-18) และในขณะ 

ทีช่าวญีปุ่น่ในไทยตัง้สมาคมขึน้มานัน้  เป็นช่วงเวลาเดยีว 

กับที่รัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้บริษัทเอกชนด�าเนินการส่ง

ผูอ้พยพออกไปท�างานยงัต่างประเทศได้ ด้วยเหตนุีใ้นปลาย 

ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 มเีหตุการณ์ใหม่ทีย่งัไม่เคยมมีาก่อน 

ในความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยคือการน�าผู้อพยพ

ชาวญี่ปุ่นเดินทางมายังไทยแบบแรงงานอพยพชั่วคราว

ถึง 2 ครั้งคือ
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ครั้งแรก การอพยพชาวนาจากจังหวัดยามากุจิ

จ�านวน 32 คนเดินทางมาเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1894/

พ.ศ.2437

ครั้งที่ 2 การอพยพชาวนาจากจังหวัดคุมาโมโตะ

จ�านวน 20 คนเดินทางมาเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1895/ 

พ.ศ.2438

การอพยพชาวนาท่ีเกิดขึ้นน้ีถือเป็นจุดเริ่มต้นการ

อพยพในรูปแบบใหม่ตาม “นโยบายส่งออกแรงงานญ่ีปุน่” 

ทีร่ฐับาลอนญุาตให้ “บรษิทัส่งออกผูอ้พยพ” ของเอกชน 

เป็นผู้ด�าเนินการ

2.2 ญี่ปุ่นกับความสนใจประเทศไทย

การส่งผู้อพยพเข้ามายังไทยเพื่อเป็นแรงงานนั้น

เกดิข้ึนพร้อม  ๆ  กบัการแพร่หลายของแนวคิดเอเชียนยิม 

ในญี่ปุ่น กล่าวคือในช่วงเวลาดังกล่าวญี่ปุ่นมีความสนใจ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ

สถานการณ์ความไม่มัน่คงและขยายอทิธิพลของตะวนัตก

เข้ามาในภมูภิาคดงักล่าว  เช่น การทีอ่งักฤษยดึครองพม่า 

เป็นเมอืงขึน้ใน ค.ศ.1885/พ.ศ.2428 การยดึครองเวียดนาม 

ของฝร่ังเศสและสถาปนาเป็นสหภาพอนิโดจีนใน ค.ศ.1887/ 

พ.ศ.2430 รวมทัง้การสถาปนาสหพนัธ์มลายขูององักฤษ 

ใน ค.ศ.1888/พ.ศ.2431 (ชลดา โกพัฒตา, 1996,  

89-90) สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้

ญีปุ่น่สนใจภมิูภาคนีร้วมทัง้เรือ่งราวของไทยเพิม่มากขึน้ 

นักคิดและปัญญาชนชาวญี่ปุ ่นหันความสนใจมายัง

เอเชีย ทั้งการเข้ามาปกป้องให้ความช่วยเหลือและการ

ขยายอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ เช่น มีการรวมตัวกัน

ตั้งสมาคมเอเชียเพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น และ

ขยายพื้นท่ีการอพยพผู ้คนจากที่มุ ่งไปยังฮาวายและ

ฮอกไกโดมายังแถบมหาสมุทรแปซิฟิกซ่ึงหมายถึง

เอเชียด้วย

ตัวอย ่างแนวคิดเ ก่ียวกับเอเ ชียของนักคิด 

คนส�าคัญ  ๆ  นอกจาก Inagaki ทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว  

ยงัมแีนวคิดของนกัคิดคนอืน่  ๆ  เช่น แนวคดิของ Suganuma 

Teifu (菅沼貞風) ที่พูดถึงการปลดปล่อยเกาหลีและ

ฟิลปิปินส์ให้เป็นเอกราชแล้วดงึมาเป็นพนัธมติรกับญีปุ่น่ 

และต้องพยายามให้ประเทศอืน่ทีอ่ยูโ่ดยรอบ เช่น เวียดนาม 

พม่า ไทย อินเดียเข้ามาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น พร้อมทั้ง

กล่าวถงึการระบายจ�านวนประชากรญีปุ่่นทีม่มีากเกนิไป 

ในขณะนัน้ให้ออกไปยงัฟิลปิปินส์ ทัง้ยงัเสนอว่าญีปุ่น่ควร 

จะช่วยปกป้องเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จากการรกุรานของ 

องักฤษและฝรัง่เศส โดยเฉพาะไทยนัน้ ญีปุ่น่ไม่ควรจะเป็น 

ศัตรกูบัไทยซ่ึงเป็นประเทศเอกราชมาแต่โบราณ และควร 

จะส่งคนที่มีความรู้ความสามารถช่วยไทยรักษาเอกราช

และพัฒนาประเทศให้มั่งคั่งทันสมัย (吉川, 1978, 80) 

อกีตวัอย่างหนึง่ของ “แนวคดิเอเชยีนยิม” ทีน่่าสนใจ 

คือแนวคิดของ Ishibashi Usaburo  ที่ได้เคยเสนอแก่

สมาชิกของสมาคมอาณานิคมว่า 1) ควรขยายกิจการ

การสร้างอาณานคิมชาวญีปุ่น่ 2) ควรส่งชาวญีปุ่น่เข้าไป 

ท�างานกับรัฐบาลไทย 3) ควรรวบรวมซื้อกิจการรถไฟ  

4) ควรซื้อที่ดินบนคาบสมุทรมลายู นอกจากนี้เมื่อ 

Ishibashi ได้ยินข่าวฝรั่งเศสยกกองเรือมาปิดปากแม่น�้า

เจ้าพระยา ในเหตุการณ์ “วิกฤตการณ์ ร.ศ.112” (ค.ศ.

1893/พ.ศ.2436) Ishibashi เป็นบคุคลหน่ึงทีเ่ดนิทางมาไทย 

เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (吉川, 1978, 86)  

แนวคิดข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็น

ความสนใจที่ญี่ปุ่นมีต่อเอเชียและต่อไทยในขณะที่ลัทธิ

อาณานิคมก�าลังขยายเข้ามาในภูมิภาคดังกล่าว ในขณะ

เดียวกันทางฝ่ายไทยก็อยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนา

ประเทศให้ทันสมัยเพื่อที่จะหลีกหนีจากการคุกคามของ 

ประเทศตะวันตก ไทยจึงมีทัศนะที่ดีต่อญี่ปุ่น ให้ความ

ส�าคญัและสนใจญีปุ่น่ในฐานะประเทศเอเชยีทีม่แีนวทาง 

ในการพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามแบบตะวนัตก 

ได้อย่างรวดเรว็ ดงัปรากฏว่าพระบาทสมเดจ็พระจลุจอม 

เกล้าเจ้าอยูห่วัทรงสนพระราชหฤทัยศกึษาความเจรญิด้าน 

ต่าง  ๆ  ของญี่ปุ่น และโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้าราชการและ

นกัเรยีนไปศึกษาทีญ่ีปุ่น่ และมกีารตดิต่อในรูปแบบของรฐั 

ต่อรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ญี่ปุ่นและไทยลงนามใน 

“ปฏญิญาทางพระราชไมตรแีละการค้าระหว่างประเทศ

ญีปุ่น่กับประเทศสยาม” ค.ศ.1887/พ.ศ.2430 ยิง่ท�าให้ไทย 

เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของชาวญี่ปุ่นกว้างขวางขึ้น  



54 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2563 |  jsn Journal Vol. 10 No. 1 June 2020

ในขณะที่เรื่องราวของประเทศในเอเชียได้รับการ

กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง และความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย

อย่างเป็นทางการเริ่มต้นเปิดฉากขึ้นใน ค.ศ.1887/ 

พ.ศ.2430 หลงัจากนัน้ต่อมาไม่นานใน ค.ศ.1894/พ.ศ. 2437 

การอพยพชาวญี่ปุ ่นมายังไทยได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 

ด้วยความร่วมมือของฝ่ายญ่ีปุน่ คือ Iwamoto Chitsuna 

และไทย คอื เจ้าพระยาสุรศกัดิม์นตร ี(เจิม แสง-ชูโต) 

Iwamoto Chitsuna  เกิดเม่ือ ค.ศ.1858/พ.ศ.2401 

เป็นบคุคลหนึง่ทีอ่ยูใ่นกลุ่มของผูส้นใจ “แนวคดิเอเชียนยิม” 

ทีไ่ม่เหน็ด้วยกบันโยบายล่าอาณานคิมของมหาอ�านาจยโุรป 

ทีร่กุรานประเทศเลก็ ๆ  และเห็นว่าประเทศในเอเชยีควรจะ 

รวมตวักนัต่อสูก้บัยโุรป เม่ือเกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับ 

ฝรัง่เศสใน “วกิฤตการณ์ ร.ศ.112” Iwamoto ก็ได้เดนิทาง 

มาไทยเพือ่ตดิตามสถานการณ์  (村嶋, 2016, 180-181)

ส�าหรับบทบาทเก่ียวกับการส่งผู้อพยพมาไทยน้ัน  

จากงานค้นคว้าของ Murashima Eiji ซึ่งศึกษาเรื่องราว

ของ Iwamoto โดยละเอยีด (村嶋, 2016)  ได้อธิบายว่า 

Iwamoto ชอบการผจญภัยและสนใจการเมือง เคยรับ

ราชการเป็นทหาร แต่ถูกปลดออกจากราชการจึง

ประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้วยพื้นฐานการศึกษาดีท�าให้มี

ความรู้ความสามารถตดิต่อคนในวงการต่าง  ๆ  ได้  Iwamoto 

มคีวามสนใจความเป็นไปของเอเชีย และสนใจการอพยพ 

คนญีปุ่น่ไปต่างประเทศเช่นเดยีวกบัคนร่วมสมยัในสงัคม 

ญีปุ่น่ขณะนัน้ Murashima ได้อ้างหลกัฐานการเดนิทางไป 

ประเทศต่าง  ๆ  ของ Iwamoto ว่ามกีารเดนิทางรวม 13 ครัง้ 

โดยเดนิทางมาไทย 7 ครัง้ และการที ่Iwamoto สนใจและ 

ต้องการเดนิทางมาไทย เพราะได้ทราบข่าวจากหนงัสือพมิพ์ 

ที่ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับไทยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ

อย่างยิง่หลังจากทีส่มเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 

เทวะวงศ์วโรปการ เสดจ็เยอืนญ่ีปุน่ใน ค.ศ.1888/พ.ศ.2431 

ภายหลงัการสถาปนาความสมัพนัธ์ระหว่างกนัอย่างเป็น 

ทางการ ซึง่เป็นช่วงเวลาทีค่นญ่ีปุน่ทัง้ประเทศให้ความสนใจ 

ทัง้กับผูม้าเยอืนและประเทศไทยด้วย Iwamoto เดนิทาง 

มายงัไทยเป็นครัง้แรกใน ค.ศ.1892/พ.ศ.2435 เพือ่ส�ารวจ 

ลูท่างการท�าธรุกจิ โดยใช้เวลาส�ารวจหาธรุกิจทีเ่หมาะสม 

อยู่ในไทยประมาณครึ่งปี และในขณะที่อยู่เมืองไทย 

เพื่อนชาวญี่ปุ่นได้ชวนให้มาพักอยู่ที่ “บ้านศาลาแดง”2 

ของเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรีซึ่งมีชาวญี่ปุ่นพักอาศัยอยู่

จ�านวนหนึง่ จงึได้มโีอกาสพดูคยุและเสนอโครงการอพยพ 

ชาวญี่ปุ่นมายังไทย  

เจ ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเห็นด ้วยและได ้ให ้

ค�าแนะน�าพร้อมท้ังให้ทนุก่อตัง้ “บรษัิทอพยพญีปุ่่น-สยาม” 

ขึน้ทีก่รงุเทพ นอกจากนีย้งัสญัญาว่าจะให้ใช้ทีด่นิบริเวณ 

ศาลาแดงพร้อมทั้งเครื่องมือเกษตรแก่ผู ้อพยพด้วย 

(อิชิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 169)  

Iwamoto  จึงได้เดินทางกลับไปยังญี่ปุ่นใน ค.ศ.1893/

พ.ศ.2436 เริ่มด�าเนินการท�าธุรกิจส่งออก-น�าเข้าสินค้า

จากญี่ปุ่นและไทย และอพยพชาวญี่ปุ่นมายังไทย และ 

ได้พยายามตั้งบริษัทส่งออกสินค้าและส่งออกผู้อพยพที่

ญี่ปุ่น แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จเนื่องจากทุนไม่พอ (村嶋, 

2016, 177)

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตร ี (เจิม แสง-ชูโต) หรือ

จอมพลมหาอ�ามาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรีเป็น 

ผู ้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้วาง

พระราชหฤทยัให้สนองงานส�าคัญ  ๆ หลายด้านทัง้ด้านการ 

ทหารและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งบทบาทส�าคัญที่รู ้จักกัน 

โดยทั่วไปคือ บทบาททางทหาร3 นอกจากนี้ยังเป็นผู้มี 

ความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์ไกล เช่น ออกแบบสร้าง 

โรงทหารหน้าหรือกระทรวงกลาโหมดังที่เห็นในปัจจุบัน 

น�าไฟฟ้าและสัง่ซือ้เครือ่งชัง่ตวงวดัในระบบเมตรกิเข้ามา

ใช้ในประเทศไทยเป็นครัง้แรก รวมทัง้ส่ังรถบดถนนเข้ามา 

ใช้ท�าถนนในเมืองไทย เป็นต้น (ชมรมคนรกัศรีราชา, ม.ป.ป.) 

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กิจการด้านการเกษตร ในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดี

2 อยูบ่ริเวณหัวมมุถนนสลีมตดักบัถนนพระราม 4 ทีต่ัง้ของโรงแรมดสุติธานใีนปัจจบุนั
3 แม่ทัพปราบฮ่อคร้ังท่ี 1 ใน ค.ศ.1885/พ.ศ.2428  แม่ทพัปราบฮ่อครัง้ที ่2 ใน ค.ศ.1887/พ.ศ.2430  ผูบ้ญัชาการกรมทหารบก (15 เมษายน ค.ศ.1890/พ.ศ.2433-27 มนีาคม  

ค.ศ.1892/พ.ศ.2435) และแม่ทพัปราบเงีย้วเมืองแพร่ ค.ศ.1902/พ.ศ.2445
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กระทรวงเกษตราธกิารใน ค.ศ.1892/พ.ศ.2435 (พวงเพชร 

สรัุตนกวกีลุ, 2516, 27) ดแูลจดัสรรทีด่นิให้เกดิประโยชน์ 

ทีส่�าคญัคอืดแูลการบกุเบกิทีด่นิใหม่ในโครงการขุดคลอง 

รังสติทีรั่ฐบาลออกหนงัสอือนญุาตให้บริษทัเอกชนขดุคลอง 

และพัฒนาทีด่นิในบรเิวณรงัสติ ปทมุธาน ี เมือ่ ค.ศ.1888/

พ.ศ.2431 (สุนทรี อาสะไวย์, 2530, 5-8) ซึ่งโครงการ 

ดังกล่าวเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีรัฐบาลต้องการแรงงานเข้ามา

บุกเบิกท�าประโยชน์ในบริเวณที่ดินดังกล่าว

การทีเ่จ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรีเหน็ด้วยและให้การ 

สนบัสนนุโครงการอพยพชาวนาของ Iwamoto น่าจะมา 

จากนสิยัและความสนใจส่วนตัวทีมี่ความคดิรเิริม่และสนใจ 

ลงทนุท�าธรุกจิ ดงัปรากฏว่าเจ้าพระยาสรุศักดิม์นตรีเคย 

พัฒนาที่ดินในครอบครองที่มีอยู่จ�านวนมาก ทั้งในพื้นที่

ศาลาแดงและราชประสงค์ เป็นต้น (村嶋, 2016, 183) 

ประกอบกับขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบายที่จะบุกเบิกขยาย

พ้ืนทีท่�านาบริเวณทุง่รงัสติทีร่าบแม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง 

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีจึงเห็นว่าการอพยพแรงงาน

จากญี่ปุ่นของ Iwamoto จะมีประโยชน์ (村嶋, 2016, 

183-184) ทัง้นีย้งัมีหลกัฐานว่า เจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตร ี

ได้เตรยีมพืน้ทีส่�าหรบัชาวญีปุ่น่ทีจ่ะอพยพเข้ามาบกุเบกิ 

ทีทุ่ง่รังสติด้วยการสร้างประตก้ัูนน�า้ “จฬุาลงกรณ์” ประต ู

กัน้น�า้ “เสาวภา” และขดุคลองชลประทานเตรยีมไว้  ดงัที ่

เจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรีกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า ต้องพัฒนาประเทศให ้

อดุมสมบรูณ์ และตัง้ใจจะใช้ประโยชน์จากชาวนาญีปุ่น่อพยพ 

(อิชิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 169) 

Iwamoto และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นผู้ที่มี

ส ่วนส�าคัญท�าให้แนวคิดการอพยพคนญ่ีปุ ่นมาไทย 

เกิดขึ้นได้จริง และแม้ว่าการอพยพชาวนาญี่ปุ่นเข้ามา

จะเกิดขึ้น 2 ครั้ง ในช่วงเวลาสั้น ๆ  และท้ายที่สุดก็ต้อง

ยุติลงก็ตาม แต่เรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความเชื่อม

โยงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น-ไทยในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์

อย ่างเป ็นทางการและช่วงเริ่มต ้นของการพัฒนา

ประเทศในยุคสมัยท่ีญ่ีปุ่นยังมีสภาพเป็นประเทศก�าลัง

พัฒนาที่ต่างจากปัจจุบัน

3. การดำาเนินการอพยพแรงงานญี่ปุ่นสู่ไทย 

3.1 บทบาทของเอกชนโดย Iwamoto 

หลังจากได้รับค�าแนะน�าและข้อตกลงเกี่ยวกับ

ความช่วยเหลอืจากเจ้าพระยาสรุศักดิม์นตรีแล้ว ในเดือน 

กมุภาพนัธ์ ค.ศ.1893/พ.ศ.2436  Iwamoto เดนิทางกลับ 

ญีปุ่น่เพือ่หาทนุและเครอืข่าย  เตรยีมรวบรวมชาวญีปุ่น่มา 

ท�างานทีไ่ทย ท่ีส�าคญัคือได้เข้าไปร่วมกจิกรรมใน “สมาคม 

เอเชยี” บรรยายเผยแพร่ความรูเ้รือ่งราวของไทยให้ชาวญีปุ่น่ 

ได้รบัรูใ้นโอกาสต่าง  ๆ (村島, 2016, 177-179) ทีน่่าสนใจ 

คอื Iwamoto ได้แสดงให้เหน็แนวคดิของตนต่อสยามใน 

มมุมองของผูน้ยิม “แนวคดิเอเชยีนยิม” ในการอภปิราย 

“เรือ่งเมอืงสยาม” โดยเปรยีบเทยีบไทยและฮาวาย ซึง่เป็น 

ประเทศทีญ่ีปุ่น่ได้ส่งผู้อพยพจ�านวนมากออกไปว่า “เมอืง 

สยามอยู่ห่างจากญีปุ่น่ประมาณ 2,500 ลีท้ะเล (1 ลีท้ะเล 

ประมาณ 2 กิโลเมตร) จะว่าใกล้ก็ไม่ใกล้นัก แต่ก็ยังใกล้

ญีปุ่น่กว่าฮาวายถงึ 800 กว่าล้ีทะเล วกิฤตการณ์ของสยาม 

จะส่งผลกระทบถงึจนีด้วยอย่างใหญ่หลวงทัง้ทางรปูธรรม 

และนามธรรม เรือ่งอนาคตของสยาม เราชาวญีปุ่น่จะน่ิง 

ดดูายไม่ได้ เปรยีบเสมอืนไฟลามไหม้อยู่ใกล้บ้าน” (อิชอิ ิ

โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 96)

นอกจากนี ้Iwamoto ยงัเขยีนจดหมายถึงหนงัสือพมิพ์ 

และลงโฆษณาต่าง  ๆ เกีย่วกบัการท�าธรุกิจในไทย รวมทัง้ 

ลงข่าวเผยแพร่สถานการณ์ของไทย และอธบิายถงึสญัญา 

พร้อมทั้งผลประโยชน์ที่ผู ้อพยพจะได้รับเมื่อเดินทาง 

มาท�านาในไทย โดยมีสาระว่า (村島, 2016, 203)

1. จะให้ผู้อพยพเช่าที่ดินท�าการเกษตร 10 ไร่ ต่อ 

1 คน (เตรียมไว้ให้)

2. พื้นที่ที่ให้เช่าจะสามารถปลูกข้าว 2 รอบ

3. ผู้อพยพต้องจ่ายค่าเช่าที่ดิน 20 เซน ต่อ 1 ไร่

4. เมือ่เดนิทางมาถงึไทย ผูอ้พยพสามารถกูย้มืเงนิจาก 

บรษิทัได้ไม่เกนิ 50 เยน หลงัการเกบ็เก่ียวข้าวต้องผ่อนช�าระ 

เป็นรายเดือน ภายใน 12 เดือน โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย

5. มอีปุกรณ์ท�าการเกษตรหรอืบ้านให้ผูอ้พยพเช่า 

ชั่วคราว

6. ในพื้นที่ 10 ไร่สามารถเก็บเกี่ยวได้ 260 เยน
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5 ในขณะนัน้ญีปุ่น่-ไทยเพิง่สถาปนาความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการ ยงัไม่มีการตัง้สถานกงสุลและสถานทตูญีปุ่น่ในไทย กระทรวงต่างประเทศจึงมอบหมายให้กงสลุประจ�าสงิคโปร์ซึง่อยูใ่กล้
ไทยเป็นผู้ด�าเนินการ

4 รายละเอยีดการส�ารวจของ Sito Miki ดเูพิม่เตมิใน นงลกัษณ์ ลิม้ศริ.ิ (2561), ญีปุ่น่-ไทย ใน “รายงานการเดนิทางส�ารวจประเทศสยาม” ใน ศริพิร วชัชวลัค,ุ (บรรณาธกิาร) ญีปุ่น่
หลากมติ.ิ (น.15-65.). กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

ต่อปี คาดการณ์ว่าจะมีก�าไร 90 เยน

7. เมือ่เดนิทางมาถึงไทยเพือ่ท�าเกษตรกรรม บรษิทั 

จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 1 เดือนแรก 

ข่าวคราวเกีย่วกบัไทยและการด�าเนนิการเรือ่งการ

อพยพของ Iwamoto ท�าให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักไทยเพิ่มขึ้น  

ขณะอยู่ที่ญี่ปุ่นเพื่อประชาสัมพันธ์หาทุนเพิ่มเติม 

และรวบรวมผูอ้พยพมาไทยนัน้ ได้เกดิ “วกิฤตการณ์ ร.ศ. 

112” ทีไ่ทย ด้วยแนวคิดเอเชียนิยมทีต่่อต้านการรกุราน 

ประเทศเลก็  ๆ  ของมหาอ�านาจตะวนัตกและเหน็ความส�าคญั 

ของไทยดังที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น Iwamoto เดินทาง

กลบัมาอีกคร้ังใน ค.ศ.1983/พ.ศ.2526 และระหว่างกลับมา 

อยู่ทีไ่ทยในคร้ังนื ้Iwamoto มโีอกาสพาตวัแทนของ Tsuda 

Seichi（津田静一）สมาชิกคนหนึง่ของ “สมาคมอาณานคิม” 

ที่เห็นด้วยกับแนวคิดเช่า-ซ้ือท่ีดินในประเทศอื่นและ 

อพยพประชาชนออกไปท�ากินเป็นการสร้างอาณานิคม

แบบสนัตทิ�าการส�ารวจดสูถานทีข่องไทย เพือ่ขอจะเช่าพ้ืนที ่

ส�าหรับท�านาและอพยพชาวญ่ีปุ่นมา (村島, 2013, 186-187) 

และได้เป็นผู้ประสานน�าคณะของ Saito Miki (斎藤幹) 

กงสุลญี่ปุ่นประจ�าสิงคโปร์ซ่ึงเดินทางมาส�ารวจดูความ

เหมาะสมในการที่จะขอเช่าพื้นท่ีส�าหรับการอพยพ 

แรงงานญีปุ่น่ออกมาท�านาเข้าพบเจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตร ี

ก่อนที ่Iwamoto จะเดินทางกลบัไปญ่ีปุน่อกีครัง้เพือ่ด�าเนนิ 

การรวบรวมผูอ้พยพมาไทย และสามารถพาผูอ้พยพมายงั 

ไทยได้ 2 ครั้ง

3.2 บทบาทของรัฐบาลโดย Saito Miki4 

แม้ว่าญีปุ่น่มนีโยบายส่งเสริมการอพยพประชาชน 

ไปต่างประเทศอย่างชดัเจน แต่ส�าหรบัการอพยพมายงัไทย

น้ันรัฐบาลค่อนข้างให้ความส�าคัญและระมัดระวัง  

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวญี่ปุ่น-ไทยเพิ่งสถาปนาความ 

สัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ญี่ปุ ่นยังไม่ได้สิทธิสภาพ 

นอกอาณาเขต รัฐบาลน่าจะยงัไม่มัน่ใจในความปลอดภยั

ของบริษัทและผู้อพยพ ด้วยเหตุนี้เมื่อทราบว่าเอกชน

โดย Iwamoto ก�าลังด�าเนนิการเพือ่ส่งออกผู้อพยพมายงัไทย 

กระทรวงต่างประเทศจึงได้ส่ง Saito Miki กงสุลญี่ปุ่น

ประจ�าประเทศสิงคโปร ์5 และ Inagaki Manjiro 

ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเดินทางมาส�ารวจดู

ความเป็นไปได้ในการอพยพแรงงานมายังไทย พร้อมทั้ง

ส�ารวจท่าทีของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน

การที่จะให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่ญี่ปุ ่น โดย

กระทรวงต่างประเทศได้มคี�าสัง่ถึง Saito ช้ีแจงภาระของ 

งานในครั้งนี้ดังความตอนหนึง่ว่า “...ประเทศสยามเป็นที่

ทีเ่หมาะสมส�าหรบัอพยพหรอืไม่ ความรูส้กึของชาวพืน้เมือง 

เป็นอย่างไร...” (外務省, 1894) และให้สังเกตท่าทีของ

ข้าราชการผู้ใหญ่ฝ่ายไทยในเร่ืองการท�าสนธิสัญญาให้

สิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับญี่ปุ่นด้วย (外務省, 1894) 

ด้วยเหตนุี ้วนัท่ี 31 มนีาคม ค.ศ.1894 Saito เดิน 

ทางมาส�ารวจพ้ืนทีป่ลูกข้าวส�าคัญ  ๆ  ในกรุงเทพและบรเิวณ 

ใกล้เคียง ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน และได้เขียนรายงาน

เกีย่วกบัสภาพของไทยในสมยันัน้พร้อมทัง้เสนอความคิด 

เกี่ยวกับการอพยพมีใจความส�าคัญตอนหนึ่งว่า “...เมื่อ

พิจารณาภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์ของดินใน

ประเทศสยามแล้ว ทีดิ่นผนืกว้างใหญ่นีม้คีวามเหมาะสม 

มากทีสุ่ด หากการปลูกข้าวเป็นจดุประสงค์ของการอพยพ 

ช่วงเวลานีจ้งึเป็นโอกาสดทีีจ่ะให้ชาวนาญีปุ่่นอพยพมา...” 

(齋藤, 1894) และรายงานว่า ผูป้กครองและข้าราชการไทย 

กต้็องการให้ชาวนาญีปุ่่นอพยพมาเพือ่บกุเบกิพืน้ทีส่�าหรบั 

ท�านา รวมทั้ง Saito ยังได้เสนอเพิ่มเติมว่า เมื่ออพยพ

ชาวนาญ่ีปุ่นมานัน้ นอกจากการปลกูข้าวแล้วควรจะควบคมุ 

กระบวนการผลิตข้าวทัง้หมด ได้แก่ การปลูกข้าว การเป็น 

เจ้าของโรงสแีละการมสีทิธใินการส่งออกข้าว ประเดน็ที ่

น่าสนใจและสะท้อนให้เหน็ว่า  การจะอพยพชาวญีปุ่น่มา 

ไทยน้ันน่าจะอยู ่ในแนวคิดของการสร้างอาณานิคม 
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แบบสันติคล้ายกับอาณานิคมเกษตรกรรมของญี่ปุ่นใน

เมก็ซิโก ทีร่ฐับาลซ้ือทีด่นิเพือ่ส่งคนไปบกุเบกิและต้ังหลกั 

แหล่ง โดย Saito เสนอให้ซื้อที่ดินในไทยว่า “ถ้าหาก

ชาวญี่ปุ ่นมีแผนต้องการส่งแรงงานอพยพเข้ามาใน

ประเทศสยาม โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกข้าว สิ่งที่ทุกคน

จะต้องท�าก่อนอืน่คอืการจดัซือ้ทีด่นิในพืน้ทีช่ลประทาน 

ปทมุธาน ีซึง่เป็นพ้ืนทีด่ทีีสุ่ดส�าหรบัอพยพคนเข้าไป ไม่ม ี

ที่อื่นที่ดีกว่านี้แล้วในปัจจุบัน” (齋藤, 1894)

บทบาทของภาครัฐเกี่ยวกับการอพยพด�าเนินการ 

มาถึงเพียงแค่เดินทางมาส�ารวจพื้นที่จริงและได้พบกับ

ข้าราชการระดับสูงของไทย และท�ารายงานเสนอต่อ

กระทรวงต่างประเทศญีปุ่น่เท่านัน้ แต่แนวคดิทีจ่ะส่งออก 

ผู้อพยพมาไทยยุติลงเนื่องด้วยเหตุผลบางประการที่จะ

ได้กล่าวต่อไป   

3.3 การอพยพและชีวิตผู้อพยพในไทย

เมื่อเดินทางกลับญี่ปุ่นครั้งที่ 2 หลังจากเหตุการณ์ 

ร.ศ.112 สิน้สดุลงแล้ว Iwamoto สามารถรวบรวมผูอ้พยพ 

ชาวญี่ปุ่นส่งมาไทย 2 ครั้งโดยที่ภาครัฐยังไม่ได้ยื่นมือมา

ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการเดินทางมายังไทยของผู้อพยพ

ทัง้ 2 ครัง้นี ้สะท้อนให้เหน็ภาพชวีติมมุหนึง่ของชาวญีปุ่น่ 

สมัยเมจิที่ต้องต่อสู้กับความขาดแคลนและชีวิตท่ียาก

ล�าบากโดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

การอพยพครั้งที่ 1

การอพยพครั้งแรก Iwamoto สามารถรวบรวม

ชาวนาจากจังหวัดยามากุจิที่ต้องการเดินทางมายังไทย

ได้จ�านวน 32 คน โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะมาท�านาตามที่ 

Iwamoto ได้ตกลงไว้กับเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี กลุ่ม

ผูอ้พยพรวมทัง้ Iwamoto ออกเดนิทางจากเมืองท่าโกเบ 

ในเดือนธนัวาคม ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 และเม่ือเดนิทาง 

มาถงึไทยเป็นช่วงหน้าแล้งไม่มฝีนยงัไม่สามารถท�านาได้ 

ผูอ้พยพต้องเผชิญกบัความยากล�าบากและปัญหาต่าง ๆ

ในงานของ อชิิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ 

ได้บรรยายชวิีตของชาวนาทีอ่พยพมา 32 คนว่า เม่ือเดนิทาง 

มาถึงไทย Iwamoto ได้มอบให้ “บริษัทอพยพญี่ปุ่น- 

สยาม” ที่ตั้งไว้ในไทยดูแลผู้อพยพเหล่านั้น แต่บริษัทก็

ไม่ได้ปฏบิตัติามข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของค่าจ้างหรอื 

ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ชาวนาไม่มทีนุทีจ่ะหาเครือ่งไม้เคร่ืองมอื 

ได้ครบถ้วน จากความเดอืดร้อนทีไ่ด้รบัทุกคนจงึได้พยายาม 

ดิ้นรนหาทางออกของตัวเอง ผู้อพยพ 4-5 คนที่พอมีเงิน

อยู่บ้างเดินทางต่อไปที่สิงคโปร์ อีก 7 คนไปท�างานเป็น

กรรมกรสร้างเส้นทางรถไฟสายโคราช อกี 15 คนไปท�างาน 

เป็นกรรมกรทีเ่หมอืงภขูนองทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ของไทย ส่วนทีเ่หลอืแยกย้ายกนัท�างานในร้านต่าง  ๆ  ของ 

คนญีปุ่น่ในกรงุเทพฯ ดังนัน้ชาวนาชดุแรกนีจึ้งไม่มใีครได้ 

ท�านาตามเป้าหมายทีต่กลงไว้กบับรษิทัแต่อย่างใด (อิชอิิ 

โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 170-171)

นอกจากความผิดหวังที่เหตุการณ์ในไทยไม่ได้

เป็นไปตามที่คาดหวัง ท�าให้ผู้อพยพทุกคนต้องพยายาม

ดิ้นรนเพื่อหาทางออกให้กับตัวเองแล้ว ถึงแม้ว่าผู้อพยพ

บางคนจะหางานท�าได้ แต่ชีวติกไ็ม่ได้ดขีึน้ตามทีค่าดหวงั 

หลายคนต้องอยูอ่ย่างยากล�าบากและบางคนต้องเสยีชีวติ 

ดังปรากฏว่าชาวนาท่ีไปท�างานในเหมืองภูขนองทุกคน 

ล้มป่วย 10 คนเสียชีวิตด้วยไข้มาลาเรีย และอีก 2 คน 

เสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรค (村嶋, 2013, 21)

การอพยพครั้งที่ 2  

การอพยพครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อ  Iwamoto ได้น�า 

ผูอ้พยพชดุแรกมาส่งถงึไทย หลงัจากนัน้จงึเดนิทางกลบั 

ไปญี่ปุ ่นโดยไม่รู ้ข่าวการเสียชีวิตของผู้อพยพรุ่นแรก 

เมื่อกลับไปญี่ปุ ่น Iwamoto ได้ให้ “บริษัทฮิโรชิมา 

การส่งออกจ�ากดั” รวบรวมผูอ้พยพจากจงัหวดัคมุาโมโตะได้ 

60 คน แต่ในครั้งนี้ Iwamoto ไม่สามารถเดินทางมาส่ง 

ผู้อพยพได้ด้วยตัวเองเนื่องจากล้มป่วยกะทันหัน บริษัท

ฮโิรชิมาการส่งออกจ�ากัดจงึให้ Miyazaki Toten ซึง่เป็น 

ชาวคุมาโมโตะที่ก�าลังจะเดินทางมาไทยเป็นตัวแทน

ของบริษัทเดินทางมาส่งผู้อพยพที่ไทย อย่างไรก็ตาม 

ก่อนที่ออกเดินทางออกจากญี่ปุ่นบริษัทได้ข่าวการเสีย

ชีวิตของผู้อพยพกลุ่มแรกจึงมีการปรับจ�านวนผู้อพยพ  

คงเหลือผู้อพยพทีต้่องการมาไทยเพยีง 20 คนส่วนทีเ่หลือ 

อีก 40 เลือกที่จะเดินทางไปฮาวาย 

  การน�าผู้อพยพมายังไทยครั้งที่ 2 นี้เกิดภาพ 
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ซ�้ารอยเดิมกับครั้งแรก เนื่องจากเมื่อเดินทางมาถึงไทย

ปรากฏว่า “บริษัทส่งออกผู้อพยพญี่ปุ่น-สยาม” ได้เลิก

กจิการไปแล้ว  ผูอ้พยพจงึต้องเข้าไปขอพกัที ่“บ้านศาลา 

แดง” ของเจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรใีนระยะหนึง่ หลงัจากนัน้ 

ผู ้อพยพ 5 คนแยกไปท�างานที่ร้านของชาวญี่ปุ ่นใน

กรุงเทพฯ อีก 15 คน ไปท�างานที่บริษัทอู่เรือ แต่ต่อมา

ผู้อพยพ 8 คนได้ย้ายไปท�างานสร้างทางรถไฟสายอยธุยา-

โคราชเนื่องจากมีรายได้ที่ดีกว่า แม้จะมีการห้ามปราม

เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ�้ากับครั้งแรกก็ตาม (อิชิอิ 

โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 172-173) 

แต่สุดท้ายเหตกุารณ์กเ็กดิซ�า้รอยเดมิ ผูอ้พยพทีท่�างานสร้าง 

ทางรถไฟทุกคนเป็นไข้มาลาเรียเสียชีวิต 6 คน (村嶋, 

2013, 21)   

ในที่สุดการท�านาที่เป็นเป้าหมายการอพยพก็ต้อง 

ยตุลิง และ Miyazaki ทีพ่าผูอ้พยพมาพยายามหาทาง 

ช่วยเหลือแต่ก็ไม่ส�าเร็จจึงตัดสินใจเดินทางกลับญี่ปุ่นใน

เดอืนมิถุนายน ค.ศ.1896/พ.ศ.2439 (อิชิอิ โยเนะโอะ 

และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 173-174 )

ภาพชีวิตของผู้อพยพที่เกิดข้ึนในไทยไม่ว่าจะเป็น 

การอพยพครั้งแรกหรือครั้งที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความ

ยากล�าบาก ความขาดแคลน และความต้องการชวีติทีด่ข้ึีน 

ของชาวญี่ปุ่นที่อพยพออกมาจากแผ่นดินเกิด ผู้อพยพ

กลุม่แรกต้องใช้ชวีติอย่างอดอยาก กนิอยูอ่ย่างประหยดั 

ไม่ได้รบัประทานอาหารท่ีมคีณุภาพเนือ่งจากต้องการเก็บ 

เงินกลบัไปญีปุ่น่ ดงัมเีรือ่งเล่าเกีย่วกับผูอ้พยพทีไ่ปท�างาน 

ในเหมืองภขูนองว่า แม้ว่าผูคุ้มเหมอืงชาวฝรัง่เศสจะแบ่ง 

อาหารจ�าพวกเนื้อให้ แต่เหล่าคนงานก็เอาเนื้อเหล่านั้น

ไปแลกเป็นเงินจากชาวบ้าน  หรือในยามที่เจ็บป่วยผู้คุม

เหมอืงชวนให้เดนิทางกลบักรงุเทพฯ ด้วยกัน พวกผูอ้พยพ 

ไม่ยอมเดินทางออกมาเนื่องจากเสียดายเงินค่าเดินทาง  

“...ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากการท่ีชาวนายากจนชาวญ่ีปุ่นใน

สมยัเมจคิดิแต่เพียงว่า ถ้าหาเงนิได้แม้เพยีงเลก็น้อยกจ็ะเกบ็ 

สะสมไว้เพื่อน�ากลับไปบ้านเกิดเมืองนอน” แต่ในที่สุด

หลายคนก็ต้องจบชีวิตลงท่ีไทย (อิชิอิ โยเนะโอะ และ 

โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 171) ส่วนผู้อพยพกลุ่มที่ 2 

กเ็ช่นกนั ผูอ้พยพทีท่�างานเป็นกรรมกรสร้างทางรถไฟสาย 

อยุธยา-โคราช ก็เสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียเนื่องจาก

ต้องการรายได้ทีม่ากขึน้  แม้ว่าจะได้รบัค�าเตอืนถงึอนัตราย 

ที่อาจจะต้องเสียชีวิตเหมือนผู้อพยพรุ่นแรกก็ตาม  

โศกนาฏกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของภาพชีวิต

ที่เกิดข้ึนในช่วงแรกของการอพยพชาวญี่ปุ่นมายังไทย

และภมูภิาคอืน่  ๆ  ในสมยัเมจ ิ แต่อย่างไรในท้ายทีสุ่ดญีปุ่น่ 

ก็สามารถก้าวผ่านอุปสรรคความยากล�าบากนี้และสร้าง 

ความมั่นคงมั่งคั่งให้กับประเทศได้ในเวลาต่อมา

ส�าหรับบุคคล 2 คนที่มีบทบาทส�าคัญท�าให้การ

อพยพเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย 

คือ Iwamoto แม้จะไม่ได้เดินทางพาผู้อพยพกลุ่ม 2 มา

ด้วยตัวเอง แต่ต่อมาก็ได้เดินทางกลับมายังไทยในปี 

ค.ศ.1896/พ.ศ.2439 เมือ่ทราบว่าการอพยพไม่ประสบ 

ความส�าเรจ็จงึบวชและออกธดุงค์ไปยงัลาวและเวียดนาม

(อชิอิ ิโยเนะโอะ และโยชกิาวะ โทชฮิาร,ุ 2542, 174-175) 

ส่วนเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเม่ือลาออกจากราชการได้

ลงทนุท�าธรุกจิเปิดบรษัิท “ป่าไม้ศรรีาชา” ทีอ่�าเภอศรรีาชา 

(ชมรมคนรักศรีราชา, ม.ป.ป.)

4. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการยุติโครงการ

อพยพชาวญี่ปุ่นมาไทย

แม้ว่า Iwamoto จะมคีวามกระตอืรอืร้นและสามารถ 

ส่งผู้อพยพมาไทย 2 ครั้ง และรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ให้ความ

สนใจส่งเจ้าหน้าทีม่าส�ารวจสภาพความเป็นไปและพืน้ที่ 

เพาะปลูกของไทย แต่กเ็งยีบหายไป ไม่มกีารอพยพชาวนา 

มายังไทยอีกเลย ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาในภายหลัง

เป็นผู้อพยพอิสระที่เดินทางมาส่วนตัว และอีกส่วนหนึ่ง

คอืเจ้าหน้าทีห่รือผูเ้ชีย่วชาญทีร่ฐับาลส่งเข้ามา สาเหตุท่ี 

การส่งออกชาวนามายงัไทยยตุลิงนัน้น่าจะมาจากปัจจยั 

หลายส่วนคือ

4.1 ทางฝ่ายญี่ปุ่น

1. ฝ่ายเอกชน - Iwamoto 

Iwamoto เริม่ต้นด�าเนนิการอพยพด้วยความมุง่มัน่ 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ Iwamoto มีมากที่สุด แต่สิ่งที่ Iwamoto 

ขาดคือ ความพร้อมทางด้านเงินทนุ ดงัจะเห็นว่าโครงการ 
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เร่ิมต้นด้วยทนุสนบัสนนุจากเจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตร ี และ 

ในขณะที่การอพยพด�าเนินการอยู่น้ันก็ยังต้องยืมทุน

จากเจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรอีกีหลายครัง้ เช่น ในขณะที ่

เดินทางพาผู้อพยพชุดแรกมาถึงฮ่องกง และได้พบกับ

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีระหว่างทาง Iwamoto ยืมเงิน

จ�านวน 800 จากเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นค่าใช้จ่าย

พาผูอ้พยพเดนิทางต่อมายงัไทย (村嶋, 2016, 205-206) 

หลังจากนั้นเมื่อพาผู ้อพยพมาถึงไทยไม ่มีค ่าดูแล 

ผูอ้พยพตามสัญญาทีต่กลงกนัไว้ จงึต้องยมืเงนิจากเจ้าพระยา 

สรุศกัดิม์นตรเีป็นค่าใช้จ่าย ซึง่ความไม่พร้อมในด้านทุน 

น่าจะมีส่วนท�าให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีไม่มั่นใจท่ีจะ

ให้การสนับสนุนต่อไป  

นอกจากเงนิทนุทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากฝ่ายไทยแล้ว 

ในระยะแรกฝ่ายญีปุ่น่โดย Tsuda ซึง่มคีวามคดิสอดคล้อง 

กบั Iwamoto ในการอพยพชาวนาออกไปตัง้หลกัแหล่งใน

ต่างประเทศเพือ่ขยายอ�านาจและผลผลติทางการเกษตร 

ได้ให้ความสนใจจะให้ทนุสนบัสนนุ โดยส่งคนมาส�ารวจท่ีไทย 

กบั Iwamoto แต่สมาชกิในสมาคมเอเชยีเหน็ว่าโครงการ 

ของ Iwamoto ไม่น่าจะประสบความส�าเรจ็ ประกอบอกี 

เหตุผลหนึ่งคือ Tsuda มีทุนไม่มากพอ ในที่สุดก็ได้ถอน

ตวัออกจากโครงการดงักล่าว (村嶋, 2016, 197-198)

ปัจจยัส�าคญัอกีประการหนึง่คอื ภมิูหลงัความเป็นมา 

ของ Iwamoto การถูกปลดออกจากราชการทหารด้วยเหตผุล 

ที่ทางราชการระบุว่า ประพฤติตนไม่เหมาะสมมีหนี้สิน

จ�านวนมาก ท�าให้เสียชื่อเสียงของตนเองและหน่วยงาน

ในสังกัด (村嶋, 2016, 165) อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ท�าให้ทางฝ่ายญี่ปุ่นโดยเฉพาะ Saito และ Inagaki รู้สึก

ไม่ไว้วางใจ Iwamoto ตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้พบกันที่ไทย

เมื่อ Iwamoto มาต้อนรับและประสานให้เข้าพบ

เจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรก่ีอนที ่ Iwamoto จะเดนิทางกลับ 

เพื่อรวบรวมผู ้อพยพชุดแรก ดังปรากฏหลักฐานว่า 

Inagaki ได้เขียนจดหมายเตือน Tsuda ผู้ท่ีสนใจจะ 

ให้การสนับสนุน Iwamoto ว่าควรจะต้องระมัดระวัง 

ไม่ควรให้การสนับสนุน Iwamoto ในการท�าธุรกิจใน

ด้านนี้ รวมทั้งยังมีจดหมายถึง Matsukata Masayoshi 

(松方正義) นักการเมืองคนส�าคัญขณะนั้น6 ในเรื่อง 

เดียวกันด้วย (村嶋, 2016, 192-195)

ในเวลาต่อมาขณะที ่Iwamoto ทีท่�าธรุกจิพาผูอ้พยพ 

มาสยามกย็งัมพีฤติกรรมบางอย่างทีไ่ม่เหมาะสม  เช่น ไม่ 

ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการพาผู้อพยพกลุ่มแรกมาไทย

โดยไม่ได้ขออนุญาตจากราชการ เมื่อ Saito ทราบข่าว 

ได้เขียนรายงานถงึ Hara Takashi (原敬) อธิบดกีรมการ 

พาณชิย์ กระทรวงต่างประเทศแจ้งให้ทราบเรือ่งดงักล่าว 

เพื่อทางการจะได้ควบคุมการอพยพให้มีความเข้มงวด

มากขึ้น (村嶋, 2016, 204) 

บุคคลที่กล่าวมานี้ล้วนแต่อยู่ในกลุ่มของผู้ที่สนใจ

เอเชีย ทัง้ในฐานะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ หรือ 

สมาชิกในสมาคมเอเชีย หรือสมาชิกสมาคมอาณานิคม  

ดังน้ันจึงเป ็นไปได้ที่ทั้งหมดคงทราบความเป็นไป

ระหว่างกนั และการท่ี Iwamoto ด�าเนนิการต่าง ๆ  อย่าง 

รีบร้อนไม่รัดกุมและดูเหมือนไม่ค�านึงถึงความเดือดร้อน

ของผู้อพยพ ประกอบกับภูมิหลังที่ถูกปลดจากราชการ

จึงน่าจะมีส่วนท�าให้ Iwamoto มีปัญหาในเรื่องของ

ความน่าเชื่อถือจึงไม่ได้รับการสนับสนุนให้ด�าเนินธุรกิจ

ด้านนี้ต่อไป

2. ฝ่ายรฐับาล - Saito Miki และ Inagaki Manjiro

Saito Miki และ Inagaki Manjiro ในฐานะ 

ข้าราชการของกระทรวงต่างประเทศทีไ่ด้รบัความไว้วางใจ 

ให้มาส�ารวจไทยเพื่อพิจารณาดูความเหมาะสมท่ีจะส่ง 

ผูอ้พยพมานัน้ นอกจากจะมคีวามกังวลใจในการด�าเนนิงาน 

ของ Iwamoto แล้ว ยงัมคีวามกงัวลในใจเรือ่งของความ 

สัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทย เนื่องด้วยขณะนั้นญี่ปุ่นยัง

ไม่ได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจากไทย ชาวญี่ปุ่นที่

กระท�าความผิดยังต้องอยู่ภายใต้อ�านาจของศาลไทยที่

ญี่ปุ่นเห็นว่ายังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ รวมทั้งเรื่อง

ความปลอดภยัของผูอ้พยพด้วย ดงัจะเหน็ว่าภาระส�าคัญ 

6 นายกรัฐมนตรีญีปุ่น่ 2 สมัย คอื ค.ศ.1891-1892/พ.ศ.2434-2435 และ ค.ศ.1896-1898/พ.ศ. 2439-2441
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ในการเดนิทางมาส�ารวจประเทศไทยมทีัง้ “ภารกจิปกต”ิ 

คือส�ารวจดูความเป็นไปได้ท่ีจะอพยพชาวนาญ่ีปุ่นมายัง

ไทย และ “ภารกิจแฝง-พิเศษ” คือ สังเกตท่าทีของผู้น�า

ไทยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่จะมอบให้

แก่ญี่ปุ่น (นงลักษณ์ ลิ้มศิริ, 2561, 17-19)

สิ่งหนึ่งท่ีเห็นได้ถึงความห่วงใยที่รัฐบาลญี่ปุ ่นมี

ต่อทั้งกับผู ้อพยพและกับความสัมพันธ์ญี่ปุ ่น-ไทยคือ 

หลังจากที่ Iwamoto พาผู้อพยพมายังไทยได้ไม่นาน  

วันที่ 8 เมษายน ค.ศ1896/พ.ศ.2439 รัฐบาลได้ออก

กฎหมายป้องกนัผูอ้พยพก�าหนดว่าผูอ้พยพทีอ่อกเดนิทาง 

ไปต่างประเทศจะต้องมผีูค้�า้ประกัน 2 คน โดยระบปุระเทศ 

ท่ีจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายนีมี้ 5 ประเทศ คอื สหรฐัอเมริกา 

แคนาดา ออสเตรเลยี ฮาวาย และประเทศในเอเชียม ี“ไทย” 

ประเทศเดียวเท่านั้น (村嶋, 2016, 157) หลังจากนั้น 

ต่อมาเดือนมีนาคม ค.ศ.1896/พ.ศ.2439 กระทรวง 

ต่างประเทศได้อนุมัติให้ตั้งสถานทูตญี่ปุ่นใประเทศไทย 

โดยมี Inagaki Manjiro ด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต

ญี่ปุ่นคนแรกเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.1896/พ.ศ.2439 

(อิชิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 99) 

4.2 ทางฝ่ายไทย

1. ฝ่ายเอกชน  -  เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นผู้น�าทางฝ่ายไทยที่

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการอพยพแรงงานของ 

Iwamoto ตัง้แต่เร่ิมแรกเนือ่งจากมคีวามสนใจและแนวคดิ 

ท่ีใกล้เคยีงกนั แต่อย่างไรก็ตามด้วยพฤตกิรรมทีไ่ม่น่าไว้วางใจ 

ของ Iwamoto ภายหลงัจากการตัง้บรษิทัและด�าเนนิการ 

แล้ว เจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรจึีงเริม่ถอนตวัออกจากโครงการ 

ดังกล่าว ไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  ประกอบกับ

หลังจากนั้นไม่นานนัก วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ.1896/

พ.ศ.2440 เจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรไีด้ลาออกจากราชการ 

(ลักษมี รัตตสัมพันธ์, 2516, 34-35) การลาออกจาก

ต�าแหน่งเสนาบดีย่อมท�าให้บทบาทและอ�านาจที่เคยมี

ลดน้อยลง หลังจากที่ลาออกจากราชการเจ้าพระยา 

สรุศกัดิม์นตรีก็ได้หันไปประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยการ

เปิดบริษัท “ป่าไม้ศรีราชา” อย่างจรงิจงั น่าจะเป็นเหตผุล

หนึ่งที่ท�าให้ความสนใจเรื่องการอพยพค่อย ๆ  หมดไป 

ด้วยเหตุนี้เมื่อผู ้สนับสนุนส�าคัญทางฝ่ายไทยถอนตัว

ออกมา ก�าลังในการด�าเนินการต่าง ๆ  ย่อมลดลงและ 

ยุติลงในที่สุด

2. ภาครฐับาล  -  ความไม่พร้อมในด้านการเตรยีมการ

แม้ว่ารฐับาลไทยจะมโีครงการพฒันาทีด่นิด้วยการ 

ขุดคลองรังสิตและต้องการแรงงานเพ่ือบุกเบิกพื้นที่นา

ผืนใหม่ โดยเฉพาะแรงงานจากญี่ปุ่น แต่การที่โครงการ

เพิง่เริม่ขึน้เพยีง 3-4 ปี จงึยงัไม่มคีวามพร้อมในด้านต่าง ๆ  

จากรายงานการส�ารวจของ Saito ที่บรรยายถึงสภาพ

ทุ่งนาที่รังสิตในขณะนั้นว่า  พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพ

เป็นป่าทีย่งัไม่ได้บกุเบิก ความเป็นอยูข่องชาวนาบริเวณ 

ดังกล่าวอยู่อย่างยากล�าบาก (齋藤, 1894) ดังจะเห็นว่า

กลุ่มผู้อพยพทั้ง 2 กลุ่มที่เดินทางมาถึงไทยก็ไม่ได้เข้าไป

ท�านาที่รังสิต และเมื่อมีปัญหาโดย “บริษัทอพยพญี่ปุ่น-

สยาม” ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ชาวนาดิ้นรนหางานใหม่

โดยการไปท�างานสร้างเส้นทางรถไฟ และท�างานเหมือง

ที่อยู่ไกลจากกรุงเทพฯ

นอกจากนี้แม้ว่าบางพื้นที่จะได้บุกเบิกไปได้แล้ว  

แต่พื้นที่ทั้งหมดก็แทบไม่ได้น�าไปใช้เพื่อการเพาะปลูก 

เนื่องจากพ้ืนที่ส ่วนใหญ่เป็นของผู ้มีบรรดาศักดิ์ใน

กรุงเทพฯ ที่ต้องการซื้อที่ดินกักตุนราคาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  

รวมทั้งยังมีปัญหาการลักลอบขุดคลองเพื่อหวังที่ดิน

สองฝ่ังคลอง และหาก�าไรจากการซือ้ขายทีด่นินัน้ (ทวศีลิป์ 

สืบวัฒนะ, 2521, 36-39) ที่ดินดังกล่าวจึงยังไม่ได้ใช้ใน

การเพาะปลูกอย่างจริงจัง

ความไม่พร้อมของฝ่ายไทยน่าจะเป็นอีกปัจจัย

หนึ่งที่ฝ่ายญี่ปุ่นยังไม่มั่นใจที่จะส่งผู้อพยพมา แม้ว่าจะ

ทราบว่าทางรัฐบาลไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนและ

ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวนาญี่ปุ ่นเมื่ออพยพมายังไทย  

นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่น่าจะต้องพิจารณาประกอบด้วยคือ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นหลังจากได้

รับชัยชนะในสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น (Russo-Japanese 

War ค.ศ. 1904-1905/พ.ศ. 2447-2448) รัฐบาลได้หัน

มาให้ความสนใจกับการเกณฑ์ทหารเพื่อสร้างกองทัพ
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มากกว่าการส่งคนออกไปเป็นแรงงานในต่างประเทศ 

รวมทั้งหลังจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่อต้านแรงงานคน

ต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนและชาวญี่ปุ่นตาม “สัญญา

สภุาพบรุุษ” (Gentleman’s Agreement) ใน ค.ศ. 1907/ 

พ.ศ.2450 รัฐบาลญ่ีปุ ่นมีจุดหมายปลายทางใหม่ 

มุ่งไปที่ฟิลิปปินส์และอเมริกาใต้แทน (O, 2010) โดย 

ค.ศ.1899/พ.ศ.2442 ญีปุ่่นได้ลงนามในสัญญาส่งผูอ้พยพ 

กบัเปรู และเร่ิมส่งผูอ้พยพกลุม่แรกไปยงัเปรจู�านวน 790 

คน และค.ศ.1903/พ.ศ.2446 มีแรงงานญี่ปุ่นจ�านวน 

3,000 คน เดนิทางไปฟิลิปปินส์เพือ่สร้างทางหลวง หรือ 

บริษทัอพยพแรงงานญ่ีปุน่ส่งคนงานจ�านวน  1,470 คน  ไป 

ท�างานก่อสร้างท่ีเมือง Benguet ซ่ึงตั้งอยู ่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉยีงเหนอืของเกาะลซูอน (丹野, 2015, 33-36)  

การที่เอกชนผู้เคยส่งผู้อพยพมาไม่สนใจและยุติ

บทบาท ประกอบกับรัฐบาลญ่ีปุ่นมองเห็นพื้นท่ีอพยพ

แห่งใหม่ที่มีความเป็นไปได้และมั่นคงกว่าจึงหันความ

สนใจไปในพ้ืนทีใ่หม่นัน้ โครงการอพยพชาวญีปุ่น่มาไทย 

จึงยุติลง 

6.    บทส่งท้าย

แม้ว่าการเริ่มต้นส่งแรงงานชาวญี่ปุ่นมาไทยไม่

ประสบความส�าเร็จ และรัฐบาลเมจิหันไปสนับสนุน

การส่งออกแรงงานในภมูภิาคอืน่  ๆ  แต่ความสนใจทีญ่ีปุ่น่ 

มีต่อไทยทั้งในส่วนของประชาชนหรือส่วนของรัฐไม่ได้

ยุติหรือหายไป  โดยเฉพาะรัฐบาลยังให้ความสนใจและ

เห็นว่าไทยยังมีความส�าคัญที่จะสร้างดุลอ�านาจใน

ภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้น่าจะเป็นด้วยไทยเป็นประเทศเดียว 

ในภูมิภาคนี้ที่ยังเป็นอิสระไม่ได้ตกอยู่ในการยึดครอง

ของมหาอ�านาจตะวันตกเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งหลายในเวลานั้น แนวคิดและเป้าหมายของรัฐบาล

เมจิมุ่งอยู่ที่การสร้างสัมพันธไมตรีท่ีดีกับไทยในฐานะ

พันธมิตรของญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้และขณะเดียวกันก็สร้าง

อิทธิพลในดินแดนแห่งน้ีเหมือนกับประเทศมหาอ�านาจ

ตะวนัตก โดยรัฐบาลเมจิยงัคงให้อิสระแก่ประชาชนทัว่ไป 

ทีจ่ะออกเดนิทางไปแสวงโชคหรอืหาทีท่�ากนิใหม่ได้ด้วย 

ตนเองตามที่ต้องการ ดังจะเห็นว่าหลังจาก ค.ศ.1895/

พ.ศ.2438 จนสมยัเมจสิิน้สดุลง ยงัคงมชีาวญีปุ่น่เดินทาง 

ย้ายถิน่ฐานมายงัไทยอย่างต่อเนือ่ง ไทยยงัเป็นดนิแดนแห่ง 

ความหวงัของการแสวงโชค และเป็นดนิแดนทีร่ฐับาลญีปุ่น่ 

ตลอดสมยัเมจเิหน็ความส�าคญัทีจ่ะให้ประชาชนเดนิทาง 

ออกมา จ�านวนผู้เดินทางเข้ามาในไทยจากสมัยรัชกาล 

ที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 6 เพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อย  ๆ  จนสามารถ

รวมตัวตั้งสมาคมชาวญี่ปุ่น (日本人会) ขึ้นเป็นครั้งแรก

ในเดือนกนัยายน ค.ศ.1913/พ.ศ.2456 (村島, 2013, 5) 

และสมาคมชาวญี่ปุ ่นแห่งนี้ยังคงด�าเนินการมาจน 

ถึงปัจจุบัน

การมองย้อนเรื่องราวการอพยพในประวัติศาสตร์

ญี่ปุ่นเป็นองค์ความรู้อีกด้านหนึ่งที่นอกจากจะสะท้อน

ให้เห็นภาพของญี่ปุ ่นในช่วงก้าวแรกของการพัฒนา

ประเทศ  การอพยพแรงงานและผู้คนเป็นแนวทางหนึง่ของ 

การแก้ปัญหาทางเศรษฐกจิและการขยายอ�านาจตามแบบ 

อย่างประเทศมหาอ�านาจเทศตะวันตก นอกจากนี้ยัง

สะท้อนให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-ไทยว่า

ไม่ได้มีเฉพาะบริบทของความส�าเร็จในการพัฒนา

ประเทศให้ทันสมัยดังที่มีการกล่าวถึงและศึกษาอย่าง

กว้างขวางเท่านัน้  แต่การอพยพแรงงานทีเ่กิดขึน้คร้ังนัน้ 

แสดงถึงความสัมพันธ์ในจุดเริ่มต้นของ 2 ประเทศที่อยู่

ภายใต้บรรยากาศของลัทธิจักรวรรดินิยมและทุนนิยม  

ส่งผลให้เกิดการพึ่งพากันที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์

เป็นเป้าหมายที่ส�าคัญ ขณะที่ไทยพัฒนาและขยายพื้นที่

เพื่อการเกษตร ฝ่ายญี่ปุ่นใช้วิธีที่จะขยายอาณาเขตด้วย

การส่งแรงงานออกไปยงัภูมภิาคต่าง  ๆ  เพือ่ท�าการเกษตร 

ในรปูแบบอาณานคิมเกษตรกรรม  โดยมไีทยอยูใ่นความ 

ต้องการของญีปุ่น่ด้วย ญีปุ่น่มองว่าไทยเป็นหนึง่ในสถานที่ 

ทีญ่ีปุ่น่ควรจะส่งผูอ้พยพออกมา  ในปัจจบุนัแม้ว่าบรรยากาศ 

ทางการเมอืงระหว่างประเทศจะเปลีย่นไป แต่ความสมัพนัธ์ 

ของท้ัง 2 ประเทศยังคงอยู่บนรากฐานของการพึ่งพา

ระหว่างกนับนผลประโยชน์แห่งชาตอิย่างแน่นแฟ้นดงัเช่น 

Sadoshima Shiro (佐渡島志郎) เอกอัครราชทูต 

ญี่ ปุ ่นประจ�าประเทศไทย (ค.ศ.2015 - 2019/ 
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พ.ศ.2558-2562) ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้ามีความเช่ือม่ันว่า 

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะมีความเกื้อกูลและมี

ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่ง ๆ  ขึ้นไป” (สถานเอก 

อัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย, 2017)
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บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่พบในการฝึกงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น 

ผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทยจ�านวน 26 คน วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การใช้แบบสอบถามเพื่อ

ส�ารวจภาพรวมของปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น และการสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบรายละเอียดของสถานการณ์ที่ 

เกิดปัญหา ผลการศึกษาพบว่า ในบรรดาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมายประสบปัญหาด้าน “คลังค�าศัพท์

เฉพาะทางทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน” (ร้อยละ 100) มากทีสุ่ด ตามด้วย “การเลือกค�าศัพท์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์” 

(ร้อยละ 92.31) และ “การฟังภาษาถิ่น” (ร้อยละ 92.31) เป็นปัญหาล�าดับรองลงมา นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ยังสะท้อนให้เห็นว่า แม้กลุ่มเป้าหมายจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากในช้ันเรียนเพื่อการส่ือสารท่ัวไป

ได้ แต่เมื่ออยู่ในสถานการณ์การท�างานท่ีซับซ้อน กลุ่มเป้าหมายกลับประสบปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นอันเนื่อง

มาจากข้อจ�ากัดของการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนที่ไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาเชิงธุรกิจได้อย่างเพียงพอ
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ธนภัส	สนธิรักษ์

คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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Abstract

This study aims to analyze the problems concerning Japanese language use that occurred during 

an internship program. The target group was 26 Thai students majoring in the Japanese language. 

Data were collected using 2 methods: questionnaires in order to obtain a general picture of the 

problems concerning Japanese language usage and an interview session to probe the details of 

the situations in which those problems occurred. The results showed that the target group had 

the most problems with “lexicon of technical terms” (100%), “choice of words appropriate for the 

situation” (92.31%), and “dialect listening comprehension” (92.31%). Furthermore, the data from 

the interview session revealed that while the target group was capable of general communication 

by applying what they had learnt in the classroom, they found it difficult to use the Japanese 

language efficiently when engaged in complex working situations due to the lack of business-

related contents that were not sufficiently covered in the classroom.

An Analysis of the Problems of Japanese 

Language Use during an Internship 

Program: A Case Study of Students 

Majoring in the Japanese Language
*

Key words
problems of Japanese language use, internship program, students majoring in the 

Japanese language 
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1. บทนำา
การฝึกงานในสถานประกอบการท่ีต้องใช้ภาษา

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งแนวทางส�าคัญในการสร้างบุคลากรท่ีมี

ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นให้มีคุณสมบัติสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน เน่ืองจากเป็นการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นน�าทักษะความรู้ที่

ศึกษามาไปประยุกต์ใช้ในการท�างานจริง ได้เรียนรู ้

วัฒนธรรมการท�างานแบบญี่ปุ่น ตลอดจนพัฒนาตนเอง

ผ่านประสบการณ์ด้านวิชาชีพ รวมถึงใช้เป็นแนวทางใน 

การพิจารณาเลือกอาชีพหลังส�าเร็จการศึกษาได้อีกด้วย 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการฝึกงาน 

จงึเปิดโอกาสให้นสิิตชัน้ปีที ่4 ทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม 

ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจ

ศึกษาในภาคปลาย โดยขั้นตอนที่นิสิตต้องปฏิบัติตาม

สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1

ทัง้นี ้ การลงทะเบยีนเรียนวชิาสหกิจศกึษามีเงือ่นไข 

ว่านิสิตจะต้องประเมินความรู้ท่ีได้จากการฝึกงานรวม

ถึงประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาญ่ีปุ่นระหว่าง

การฝึกงานของตนเองเป็นรปูเล่มรายงานการปฏิบตังิาน 

สหกิจศึกษา อย่างไรก็ตาม จากการประเมินรายงานที่

ผ่านมา ท�าให้ทราบถึงปัญหาด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นของ

นิสิต เช่น ไม่สามารถฟังจับใจความในสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นพูด 

การฟังค�าศพัท์เฉพาะทางไม่เข้าใจ เป็นต้น ซึง่ปัญหาดงักล่าว 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 片桐・椿 (2002) และ

タナサーンセーニー他 (2005) ซึ่งพบว่าทักษะที่มี

แนวโน้มเป็นปัญหาส�าหรบับณัฑติส่วนใหญ่ ได้แก่ ทกัษะ 

ด้านการฟัง-พูด และค�าศัพท์เฉพาะทาง กล่าวคือ แม้

บัณฑิตจะผ่านการฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา

ต่างๆ ตลอดหลักสูตรแล้วก็ตาม แต่ทักษะเหล่านั้นกลับ

ไม่เพียงพอต่อการฝึกงานในสถานประกอบการ ซึง่ปัญหา 

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นใน

ชั้นเรียนกับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการท�างานจริง 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัยใดที่แสดง

ให้เห็นถึงภาพรวมของปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ ่น

อย่างครบถ้วนทัง้ 4 ทกัษะ อีกทัง้งานวจิยัทีม่กีลุ่มเป้าหมาย 

เป็นผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นยังมีไม่มากนัก งานวิจัย

ชิ้นนี้จึงต้องการศึกษาต่อยอดโดยขยายขอบเขตการ

วิจัยให้ครอบคลุมทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน อีกทั้งเพิ่ม

หวัข้อด้านค�าศัพท์ ไวยากรณ์ การแปล/ล่าม เพือ่วเิคราะห์ 

ภาพรวมของปัญหาด้านการใช้ภาษาญ่ีปุ่นของผู้เรียน

วิชาเอกภาษาญี่ปุ ่น และเสนอแนะแนวทางต ่อ

หลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้

ด้านภาษาญี่ปุ่นที่สามารถประยุกต์ใช้ในการท�างานจริง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ตารางที่ 1 ขั้นตอนส�าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา

ระยะเวลา รายละเอียด

ภาคต้น ชั้นปีที่ 4 นิสิตเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาซึ่งจัดโดยสาขาวิชา → พิจารณา

สถานประกอบการในเบื้องต้นด้วยตนเอง → พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค�าชี้แนะและ

ก�าหนดสถานประกอบการ → จัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งสถานประกอบการ

ภาคปลาย ชั้นปีที่ 4 นิสิตปฏิบัติงานในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา (16 สัปดาห์) → พบอาจารย์

ที่ปรึกษาในวันนิเทศสหกิจศึกษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน → 

ส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับการประเมินผล
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่

พบในการฝึกงานของผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางต่อหลกัสูตรเกีย่วกบัการ 

พัฒนาทักษะด้านภาษาญ่ีปุ่นท่ีจ�าเป็นต่อการท�างานให้

กับผู้เรียนก่อนส�าเร็จการศึกษา

3. ทบทวนวรรณกรรม
3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถด้านการใช้

ภาษาญี่ปุ่นของบัณฑิต

การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้

ภาษาญี่ปุ่นของบัณฑิตถือเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีจะช่วย

ให้สถาบันการศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถของ

บัณฑิตให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

ได้ โดยงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นของ

บัณฑิตชาวไทยในสถานประกอบการ ได้แก่ 片桐・椿 

(2002), タナサーンセーニー他 (2005), ธิตสิรณ์ (2012)

片桐・椿 (2002) ได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บ

ข้อมูลเพื่อน�าไปวิเคราะห์การใช้ภาษาญ่ีปุ่นของบัณฑิต

ชาวไทยวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่ซ่ึง

ท�างานในต�าแหน่งล่าม นักแปล และเลขานุการ มัก

ประสบปัญหาด้านการฟัง เน่ืองจากชาวญ่ีปุ่นในสถาน

ประกอบการพูดเร็วจนไม่สามารถฟังจับใจความได้ อีก

ทั้งยังประสบปัญหาเรื่องค�าศัพท์เฉพาะทางและภาษา

ถิ่นที่ใช้ในสถานประกอบการ 

タナサーンセーニー他 (2005) ได้เก็บข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เพ่ือส�ารวจการ

ใช้ภาษาญีปุ่น่ในสถานการณ์เชงิธรุกจิ โดยมกีลุม่เป้าหมาย 

เป็นบัณฑิตชาวไทยที่เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่นและได้ท�างาน

ในสถานประกอบการทีต้่องใช้ภาษาญีปุ่น่จ�านวน 25 คน 

ผลปรากฏว่า  บณัฑติประสบปัญหาด้านการฟังเนือ่งจาก 

ความเร็วในการพูดของชาวญี่ปุ่น และการออกเสยีงทีฟั่ง

ไม่ชัดเจนซึ่งมักพบในชาวญี่ปุ่นเพศชาย ในขณะที่ด้าน 

ค�าศัพท์และไวยากรณ์ บัณฑิตส่วนใหญ่ประสบปัญหา

เน่ืองจากไม่สามารถเรียนรู้ค�าศัพท์เฉพาะทางได้จากใน

ห้องเรียน

ธิติสรณ์ (2012) ได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

เพื่อศึกษาความสามารถด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถาน

ประกอบการ โดยเฉพาะทักษะการสนทนา โดยมีกลุ่ม

เป้าหมายเป็นบัณฑิตชาวไทยที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นใน

มหาวิทยาลัย และได้ท�างานในสถานประกอบการญี่ปุ่น 

จ�านวน 205 คน ผลปรากฏว่า เมื่อบัณฑิตอยู่ในสถาน 

การณ์ทีม่กีารใช้ภาษาญีปุ่น่ในระดบัทีย่ากขึน้ บณัฑติมกั 

ประสบปัญหาด้านการฟัง เช่น การฟังค�าอธิบาย การฟัง

บรรยาย นอกจากนี ้ บัณฑิตยังประสบปัญหาด้านการ

สนทนาทางโทรศัพท์และการเป็นล่ามอีกด้วย

3.2 งานวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของสถาน

ประกอบการ

การส�ารวจความคาดหวังของสถานประกอบการ

ที่มีต่อความสามารถด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นของบัณฑิต

ชาวไทยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงทักษะท่ีสถานศึกษา

จ�าเป็นต้องพัฒนาให้บัณฑิตมีความพร้อมในการท�างาน 

โดยงานวจิยัทีส่�ารวจประเดน็ดงักล่าว ได้แก่ 前野他 (2013, 

2015), Nareenoot (2013) และศิริวรรณ (2561)

前野他 (2013) ได้ส�ารวจความคาดหวังของ 

สถานประกอบการจ�านวน 63 แห่งที่มีต่อคุณสมบัติของ

บุคลากร ผลการส�ารวจบ่งชี้ว่า ความสามารถด้านภาษา

ญี่ปุ่นที่สถานประกอบการเห็นว่าส�าคัญมากที่สุด ได้แก่ 

ความสามารถด้านการสนทนาในชีวิตประจ�าวัน ความ

สามารถด้านการสนทนาในการท�างาน ความสามารถด้าน 

การอ่าน-เขยีนพืน้ฐาน ความสามารถด้านการล่าม ความ 

สามารถในการติดต่อด้วยอีเมล ตามล�าดับ 

นอกจากนี้ 前野他 (2015) ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับ

ประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์บุคลากร

ด้านทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการญี่ปุ ่นใน

กรุงเทพฯ จ�านวน 10 คน ท�าให้ทราบว่าความสามารถ

ด้านภาษาญี่ปุ่นที่จ�าเป็นมากที่สุดในมุมมองของสถาน
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ประกอบการ คอื การล่ามซ่ึงครอบคลมุทัง้การล่ามทัว่ไป 

และการล่ามระดับสูง นอกจากนี้ สถานประกอบการได้

เสนอแนะว่าต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยสอดแทรก 

ค�าศัพท์เฉพาะทางเชิงธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

Nareenoot (2013) ได้ศึกษาความคาดหวังของ

สถานประกอบการญี่ปุ ่นในประเทศไทยท่ีมีต ่อคุณ 

สมบัติของบุคลากรด้านภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แบบสอบถาม

จ�านวน 52 ฉบับ และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น

จ�านวน 14 คนซึ่งเคยท�างานร่วมกับบัณฑิตชาวไทย ผล

การศึกษาพบว่า สถานประกอบการคาดหวังว่าบัณฑิต

ควรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษา

ญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และควรมี

ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 ขึ้นไป อีกทั้ง

คาดหวังให้บัณฑิตมีความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่นเชิง

ธุรกิจ ตลอดจนทักษะการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษา

ญี่ปุ่น นอกจากนี้ สถานประกอบการยังเสนอแนะว่า 

สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

ฝึกงานก่อนส�าเร็จการศึกษา 

ศริวิรรณ (2561) ได้สมัภาษณ์สถานประกอบการที ่

นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 17 คนได้ไปฝึกงาน 

เพื่อศึกษาปัญหาการฝึกงานและทักษะในการท�างาน 

ผลปรากฎว่า สถานประกอบการได้ประเมนิความสามารถ 

ด้านภาษาญี่ปุ ่นต�่ากว่าค่าเฉลี่ยเม่ือเทียบกับทักษะ 

การท�างานด้านอ่ืน ๆ  เช่น ความมีระเบียบวินัยและ

บุคลิกภาพ เป็นต้น โดยสถานประกอบการเสนอแนะว่า 

ควรสอดแทรกค�าศพัท์พืน้ฐาน ศัพท์เฉพาะทางในโรงงาน 

เช่น ค�าศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ เคร่ืองมือ การขนส่ง 

ความปลอดภยั เป็นต้น เพือ่เตรยีมความพร้อมให้นกัศกึษา 

ก่อนเริ่มฝึกงาน

จากงานวจิยัทีผ่่านมาจะเหน็ว่า มมุมองของบณัฑติ 

และสถานประกอบการที่มีต่อความสามารถด้านการใช้

ภาษาญี่ปุ่นมีจุดร่วมกัน กล่าวคือ สิ่งที่เป็นปัญหาด้าน

การใช้ภาษาญีปุ่น่ของบณัฑติ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ 

ในการฟัง-พดู ความสามารถในการแปล-ล่าม กลบักลาย 

เป็นทักษะส�าคัญที่สถานประกอบการคาดหวังจาก

บัณฑิต

4. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนีม้กีลุม่เป้าหมายคอื ผู้เรยีนวชิาเอกภาษา 

ญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัย จ�านวน 26 คนที่ไปฝึกงาน

ในสถานประกอบการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน

พฤษภาคม ปี พ.ศ.2562 (ต่อจากนี้ จะเรียกว่า “กลุ่ม

เป้าหมาย”) หน้าที่ที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้รับมอบ

หมาย ได้แก่ การล่ามและแปล (15 คน) ตามด้วย 

การแปลเป็นหลัก (8 คน) โดยประเภทสถานประกอบ

การสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ประเภทสถานประกอบการและจ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่ไปฝึกงาน

ประเภทสถานประกอบการ จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย

อุตสาหกรรมการผลิต                     7 คน (ร้อยละ 26.92)

สื่อสิ่งพิมพ์                     5 คน (ร้อยละ 19.23)

การท่องเที่ยวและการโรงแรม                     3 คน (ร้อยละ 11.54)

การสื่อสารและคอมพิวเตอร์                     3 คน (ร้อยละ 11.54)

การจัดหางาน                     2 คน (ร้อยละ 7.69)

อื่นๆ (เช่น การบัญชี การประกันภัย เป็นต้น)                     6 คน (ร้อยละ 23.08)
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1 ค่าตัวเลขที่ปรากฏในวงเล็บคือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ

วิธกีารเกบ็ข้อมลูแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที ่1 ได้แก่ การ 

ใช้แบบสอบถามเพ่ือส�ารวจภาพรวมของปัญหาด้านการใช้ 

ภาษาญีปุ่น่ทีพ่บในการฝึกงาน โดยก่อนสร้างแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ของผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นย้อนหลัง 3 ปี ตลอดจน

รวบรวมปัญหาด้านการใช้ภาษาญ่ีปุน่ทีพ่บจากการทบทวน 

งานวิจัยก่อนหน้า เพ่ือน�ามาเป็นข้อมูลในการสร้าง

แบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 

ค่า 5 ระดบั (Likert scale) โดยแบ่งระดบัความเป็นปัญหา 

ออกเป็น “มากท่ีสดุ (5)” “มาก (4)” “ปานกลาง (3)” “น้อย 

(2)” “น้อยที่สุด (1)” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประเมิน

ตนเองตามความเป็นจริง ส่วนที่ 2 ได้แก ่ การสัมภาษณ์

แบบรายบคุคลเพือ่ให้ทราบรายละเอยีดของสถานการณ์ 

ที่เกิดปัญหาขึ้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม

เป้าหมายที่มาเข้ารับการสัมภาษณ์จ�านวน 15 คน โดยผู้

วจิยัจะขอให้กลุม่เป้าหมายบรรยายถึงสถานการณ์ทีเ่กดิ 

ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นระหว่างการฝึกงาน โดย

ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 35 นาทีต่อคน

5.    ผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1 ระดบัปัญหาด้านการใช้ภาษาญีปุ่น่ในภาพรวม

จากการจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้วิจัยได้รับค�าตอบกลับมาทั้งสิ้น 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

100 ทั้งนี้ เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีต้องการวิเคราะห์

ประเด็นที่ เป ็นปัญหาจนอาจส่งผลกระทบต่อการ 

ฝึกงาน ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะค่าตัวเลขในช่องที่ได้รับ

การประเมนิโดยกลุม่เป้าหมายว่าเป็นปัญหาระดบัปานกลาง 

ถึงมากที่สุด เพื่อค�านวณผลรวมระดับปัญหา จากนั้นจึง

ค�านวณให้เป็นค่าเฉลี่ย แล้วแจกแจงระดับโดยก�าหนด

ให้ผลรวมระดับปัญหาที่อยู ่ระหว่างร้อยละ 81-100 

เท่ากบัมากทีสุ่ด ร้อยละ 61-80 เท่ากบัมาก ร้อยละ 41-60 

เท่ากบัปานกลาง ร้อยละ 21-40 เท่ากบัน้อย และร้อยละ 

1-20 เท่ากับน้อยที่สุด เมื่อเรียงล�าดับปัญหาจากระดับ

มากที่สุดจนถึงระดับน้อยที่สุด จะสามารถแสดงข้อมูล

ได้ตามตารางที่ 3-7

ตารางที่ 3 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับมากที่สุด (ผลรวมระดับปัญหาอยู่ระหว่างร้อยละ 81-100)

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา
จ�านวนผู้ประเมินระดับปัญหา (คน) ผลรวมระดับ

ปัญหา1
ปานกลาง มาก มากที่สุด

ค�าศัพท์ คลังค�าศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3 11 12  26 (100.00)

ค�าศัพท์ การเลือกค�าศัพท์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 12 10 2  24  (92.31)

การฟัง การฟังภาษาถิ่น 7 6 11  24  (92.31)

การฟัง
การฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อโต้ตอบใน
สถานการณ์เชิงธุรกิจ

10 12 2  24  (92.31)

การฟัง
การฟังจับใจความในหัวข้อเก่ียวกับการท�างาน
เม่ือชาวญ่ีปุ่นพูดด้วยความเร็วตามธรรมชาติ

11 6 6  23  (88.46)

ค�าศัพท์ คลังค�าศัพท์พื้นฐานที่่ใช้ในการปฏิบัติงาน 12 9 1  22  (84.62)

การพูด การสนทนาโต้ตอบในหัวข้อเก่ียวกับการท�างาน 12 10 0  22  (84.62)

การพูด การกล่าวรายงานเพื่อสรุปเนื้อหาการท�างาน 13 9 0  22  (84.62)
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ตารางที่ 4 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับมาก (ผลรวมระดับปัญหาอยู่ระหว่างร้อยละ 61-80)

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา
จ�านวนผู้ประเมินระดับปัญหา (คน) ผลรวมระดับ

ปัญหาปานกลาง มาก มากที่สุด

การพูด
การสนทนาโดยเลือกระดับภาษา (รูปสุภาพ
และรูปกันเอง) ให้เหมาะสมกับคู่สนทนา

13 6 2  21  (80.77)

ไวยากรณ์
การเลือกใช้ส�านวนเชิงธุรกิจที่เคยศึกษามาได้
อย่างเหมาะสม

12 8 0  20  (76.92)

การพูด
การสนทนาด้วยภาษาสุภาพ (敬語) ได้อย่าง
เหมาะสม

11 8 1  20  (76.92)

การแปล/
ล่าม

การแปล / ล่ามเป็นภาษาไทยที่สละสลวย 
ตรงตามหลักภาษาไทย

10 9 1  20  (76.92)

การแปล/
ล่าม

การแปล / ล่ามจากเนื้อหาภาษาไทยเป็น
ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง

6 10 4  20  (76.92)

การเขียน
การเขียนเอกสารที่เกี่ยวกับการท�างาน เช่น 
เอกสารการประชุม รายงาน เป็นต้น

10 6 3  19  (73.08)

การแปล/
ล่าม

การแปล / ล่ามจากเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

12 6 0  18  (69.23)

ค�าศัพท์
การอ่านของอักษรคันจิในชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อ-
นามสกุลของชาวญี่ปุ่น ชื่อสถานที่ เป็นต้น

10 6 2  18  (69.23)

ไวยากรณ์
การเลือกใช้รูปประโยคที่เคยศึกษามาได้อย่าง
เหมาะสม

14 3 0  17  (65.38)

ตารางที่ 5 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับปานกลาง (ผลรวมระดับปัญหาอยู่ระหว่างร้อยละ 41-60)

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา
จ�านวนผู้ประเมินระดับปัญหา (คน) ผลรวมระดับ

ปัญหาปานกลาง มาก มากที่สุด

การเขียน การเขียนอีเมลเพื่อติดต่อในเชิงธุรกิจ 10 4 1  15  (57.69)

การฟัง
การฟังจับใจความในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิต
ประจ�าวันเมื่อชาวญี่ปุ่นพูดด้วยความเร็ว 
ตามธรรมชาติ

10 3 1  14  (53.85)

การอ่าน
การอ่านเพื่อจับประเด็นเนื้อหาของเอกสาร 
ที่เกี่ยวกับการท�างาน

11 3 0  14  (53.85)

การอ่าน
การอ่านเพื่อท�าความเข้าใจความหมายของ
เอกสารที่เกี่ยวกับการท�างาน

11 1 0  12 (46.15)
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ตารางที่ 6 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับน้อย (ผลรวมระดับปัญหาอยู่ระหว่างร้อยละ 21-40)

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา
จ�านวนผู้ประเมินระดับปัญหา (คน) ผลรวม

ระดับปัญหาปานกลาง มาก มากที่สุด

ค�าศัพท์ การใช้ค�าศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 12 9 1  10  (38.46)

การเขียน
การเขียนข้อความบันทึกอย่างง่ายเพื่อติดต่อ
ภายในบริษัท เช่น memo เป็นต้น

6 2 0   8  (30.77)

ตารางที่ 7 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ผลรวมระดับปัญหาอยู่ระหว่างร้อยละ 1-20)

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา
จ�านวนผู้ประเมินระดับปัญหา (คน) ผลรวม

ระดับปัญหาปานกลาง มาก มากที่สุด

การพูด
การสนทนาโต้ตอบในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิต
ประจ�าวัน

5 0 0   5  (19.23)

จากข้อมูลในตารางท่ี 3-7 สามารถกล่าวได้ว่า

แต่ละประเด็นล้วนมีความจ�าเป็นที่ต้องปรับปรุงเพื่อ

ให้การฝึกงานของผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นด�าเนินไป

อย่างราบรืน่ อย่างไรกต็าม เนือ่งจากงานวิจยัชิน้นีมุ้ง่เน้น 

ที่จะวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่จ�าเป็นต้องปรับปรุงอย่าง

เร่งด่วนเพื่อลดปัญหาด้านการใช้ภาษาญ่ีปุ่นที่เกิดขึ้น 

มากเป็นล�าดบัแรกๆ ผูวิ้จยัจงึเลือกเฉพาะประเดน็ปัญหา 

ทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุถงึระดบัปานกลาง (ตารางที ่ 3-5) 

มาวิเคราะห์ในหัวข้อถัดไป

5.2  ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับมากที่สุด

โดยจ�าแนกตามกลุ่มทักษะ

จากผลการวิจัยสามารถแสดงปัญหาการใช้ภาษา

ญีปุ่น่ทีอ่ยูใ่นระดับมากทีสุ่ดได้ตามตารางที ่8 โดยปัญหา 

ทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มทกัษะค�าศพัท์ภาษาญีปุ่น่มจี�านวน 3 หวัข้อ 

ได้แก่ คลังค�าศพัท์เฉพาะทางทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน (ร้อยละ 

100.00) การเลือกค�าศัพท์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

(ร้อยละ 92.31) และคลังค�าศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 84.62)

ตารางที่ 8 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับมากที่สุดโดยจ�าแนกตามกลุ่มทักษะ

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา

ค�าศัพท์
คลังค�าศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100.00), การเลือกค�าศัพท์ให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ (ร้อยละ 92.31), คลังค�าศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 
84.62)

การฟัง
การฟังภาษาถิ่น (ร้อยละ 92.31), การฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อโต้ตอบในสถานการณ์
เชิงธุรกิจ (ร้อยละ 92.31), การฟังจับใจความในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างานเมื่อชาวญี่ปุ่นพูด
ด้วยความเร็วตามธรรมชาติ (ร้อยละ 88.46)

การพูด
การสนทนาโต้ตอบในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างาน (ร้อยละ 84.62), การกล่าวรายงานเพื่อสรุป
เนื้อหาการท�างาน (ร้อยละ 84.62)
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     ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใน

กลุ่มทักษะค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นดังตัวอย่างต่อไปนี้

(1) “ค�าศพัท์เฉพาะเลยค่ะอย่างแรก คอืช่วงเดอืน 

มีนาคมเนี่ย ทางนิตยสารเขาจะท�าคอลัมน์ wellness 

spa คลินิกสุขภาพ แล้วพอหนูออกไปรีวิวที่ตามคลินิก 

คร้ังแรกฟังอะไรไม่รูเ้ร่ืองเลยค่ะ ค�าศพัท์ทกุอย่างเกีย่วกับ 

สขุภาพ ทัง้เครือ่งมือเครือ่งไม้ หนูฟังอะไรไม่รูเ้รือ่งเลยค่ะ 

ทัง้ภาษาไทยและภาษาญีปุ่น่เลย เพราะเหมอืนเป็นศพัท์ 

ทางแพทย์บ้าง ศัพท์เฉพาะบ้าง” (กลุ่มเป้าหมาย 20/ 

สื่อสิ่งพิมพ์)2

(2) “ค�าศัพท์เฉพาะทาง อันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่แล้ว 

อย่างที่เวลาต้องแปลจ๊อบ ถ้ามันเป็นเกี่ยวกับ บางทีเป็น

วศิวะอย่างเงีย้ค่ะ หนก็ูพอเข้าใจว่ามนัเป็นศัพท์ทีเ่ราไม่ได้ 

เรียนอยู่แล้ว การไป install, maintenance อะไรแบบ

เนีย้ค่ะ นอกจากนีก้พ็วกศพัท์ไอทอีะค่ะ เวลาจะต้องมาแปล 

ก็ต้องมาหาทีละค�า” (กลุ่มเป้าหมาย 22/การจัดหางาน)

(3) “ค�าศพัท์ทีเ่ป็นศัพท์เฉพาะ เช่น เกีย่วกบัธุรกจิ

กจ็ะไม่ได้ใช้ค�าว่า “ลกูค้า” ว่า「お客様」เวลาเขาพดูถงึ 

เขาก็จะใช้เป็น「顧客」เหมือนจะมีค�าท่ีเป็นค�าเฉพาะ

ที่เราไม่เคยเรียนมาก่อน แล้วก็ศัพท์เก่ียวกับอสังหา 

ริมทรัพย์ซึ่งไม่เคยเจอมาก่อน” (กลุ่มเป้าหมาย 7/อื่นๆ)

คลังค�าศัพท์เฉพาะทาง ตลอดจนคลังค�าศัพท ์

พ้ืนฐานทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานถอืเป็นอปุสรรคต่อการท�างาน 

ของกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากเน้ือหาการท�างานแต่ละ

ประเภทมีรายละเอียดแตกต่างกัน การเรียนรู้ค�าศัพท์

ดังกล่าวภายในห้องเรียนให้ได้เพียงพอจึงเป็นไปได้ยาก 

ซึ่งผลการวิจัยนี้เป็นไปในทางเดียวกันกับงานวิจัยที่ 

ผ่านมาที่ระบุว่า บัณฑิตท่ีท�างานในสถานประกอบการ 

ญี่ปุ ่นมักประสบปัญหาด้านคลังค�าศัพท์ท่ีใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอ (片桐・椿 2002, タナサー

ンセーニー他 2005, ธิติสรณ์ 2556) ในขณะที่สถาน

ประกอบการเองก็คาดหวังให้ทางมหาวิทยาลัยเตรียม

ความพร้อมบณัฑติให้มคีวามรู้ด้านคลังค�าศัพท์เฉพาะทาง 

มากยิ่งขึ้น (前野他 2015, ศิริวรรณ 2561)

ส�าหรบักลุ่มทกัษะการฟังภาษาญีปุ่น่ ทกัษะทีไ่ด้รบั 

การประเมินว่าเป็นปัญหาในระดับมากที่สุดมี 3 หัวข้อ 

ได้แก่ การฟังภาษาถ่ิน (ร้อยละ 92.31) การฟังบทสนทนา 

ทางโทรศพัท์เพือ่โต้ตอบในสถานการณ์เชงิธรุกิจ (ร้อยละ 

92.31) และการฟังจบัใจความในหัวข้อเกีย่วกบัการท�างาน 

เมื่อชาวญี่ปุ่นพูดด้วยความเร็วตามธรรมชาติ (ร้อยละ 

88.46) โดยบทสัมภาษณ์ในข้อ (4) - (5) เป็นประเดน็ปัญหา 

ด้านการฟังภาษาถิน่ ข้อ (6) เป็นประเด็นปัญหาด้านการ

ฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อโต้ตอบในสถานการณ์

เชิงธุรกิจ และข้อ (7) - (8) เป็นประเด็นปัญหาด้านการ

ฟังจับใจความในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างานเมื่อชาวญี่ปุ่น

พูดด้วยความเร็วตามธรรมชาติ

(4) “เพราะว่าด้วยความที่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็น

ส�าเนยีงฝ่ังคันไซ การพดูของผู้ชายส่วนใหญ่กจ็ะเสียงทุม้ๆ 

หน่อย แล้วกพ็ดูค่อนข้างเร็ว มนัจะผดิกันกบัตอนทีเ่รยีน 

อาจารย์จะค่อยๆพูด อธิบายให้เราได้ยินชัดๆ ช้าๆ แต่ที่

นี่เหมือนบางทีว่าถ้าเขาจะถามอะไร อยู่ดีๆ เขาก็จะพูด

รัวใส่ขึ้นมาเลย บางทีก็ฟังไม่ทัน ต้องขอเขารอบสอง

รอบสาม พอเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊ป นายเขาก็จะรู้สึกเริ่ม

ร�าคาญละ เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนวิธีพูด บางทีก็เปลี่ยนไปใช้

ภาษาอังกฤษพูดกับเราแทน” (กลุ่มเป้าหมาย 14/ 

อุตสาหกรรมการผลิต)

(5) “ภาษาถิ่นค่ะ ตอนแรกหนูงงมากค่ะ เป็นคัน

ไซเบ็ง เช่น จะท�าอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหม เดี๋ยวปริ๊นต์มาให้

ดูได้ไหมก่อนกลับ「プリントしたやろ？」หนูก็

2 ข้อมูลที่แสดงภายในวงเล็บหลังบทสัมภาษณ์คือ รหัสกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ / ประเภทสถานประกอบการที่ไปฝึกงาน
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แบบ「やろ」คืออะไรเหรอ หนูไม่รู ้ตรงนี้เลยค่ะ” 

(กลุ่มเป้าหมาย 5/อื่นๆ)

(6) “อย่างคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะ กว่าจะคุยได้

หนูต้องเรียบเรียงค�าพูดนาน อาจจะใช้เวลา 4-5 นาที

เลยกว่าจะกดโทรฯ แต่ละครั้ง คิดว่าปกติควรจะโทรฯ 

ได้เลย พวกศัพท์ที่ใช้ก็จะใช้เป็นศัพท์ง่ายๆ คือตั้งใจว่า

จะใช้ยกย่อง ถ่อมตน แต่พอเอาเข้าจริงๆ ก็ต้องพูดแล้ว 

ก็เลยไม่ใช้ แต่ก็ใช้รูป ます อยู่ จะไม่ใช้เพลนฟอร์ม 

เพราะไม่ถนัดอยู่แล้ว มีครั้งหน่ึงท่ีพูดออกไปแล้ว อีก

ฝ่ายหนึง่ฟังไม่ออก แต่หนเูปลีย่นค�าแทน แต่กจ็ะพดูช้าๆ 

ตะกกุตะกกั เขากร็อฟัง” (กลุม่เป้าหมาย 22/การจดัหางาน)

(7) “ตอนแรกรู้สึกว่าฟังดแีล้ว แต่ว่าพอเอาเข้าจรงิๆ 

คนญี่ปุ่นที่บริษัทเขาพูดเร็วมาก หนูไม่แน่ใจว่าปกติเขา

พูดเร็วกันขนาดนี้เลยไหม เพราะว่าหนูอยู่ญี่ปุ่นมาทั้งปี

ตอนไปเรียน ก็ยังไม่เคยเจอเร็วขนาดนี้ เร็วมาก หนูฟัง

ไม่ออกเลย 100% หนนู่าจะจับได้ 40% เช่น เขาถามหนู 

เกี่ยวกับฟีดแบ็กว่าบริษัทนี้เขาตอบกลับมาว่ายังไง 

(ย่อ) แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นงานของหนูแล้ว เขาพูดคุยกับ

หนูเรื่องงาน อันนี้อาจจะประมาณ 70-80% ได้ ถ้าอยู่ๆ 

เขาชวนคยุ อยากจะพูดขึน้มาก็จะฟังไม่ทนั” (กลุม่เป้าหมาย 

22/การจัดหางาน)

(8) “ด้วยเสยีงเขาก็ไม่ใช่ส�าเนยีงไทยแบบเรา ส�าเนียง 

ด้วยอะ อาจารย์「ご飯を食べましたか」แต่เวลาเขา 

พดูกจ็ะพูดเร็ว แต่ละคนกไ็ม่เหมอืนกนั” (กลุม่เป้าหมาย 

8/อุตสาหกรรมการผลิต)

จากบทสัมภาษณ์พบว่า ในกรณีที่ไปฝึกงานใน

สถานประกอบการที่มีพนักงานชาวญี่ปุ่นจากภูมิภาค

คันไซ กลุ่มเป้าหมายมักประสบปัญหาด้านภาษาถ่ิน 

เน่ืองจากพนักงานชาวญี่ปุ ่นกลุ ่มนี้อาจไม่ใช ้ภาษา

มาตรฐานในการสือ่สาร ในขณะทีก่ารเรียนการสอนภาษา 

ญี่ปุ ่นภายในชั้นเรียน โดยเฉพาะรายวิชาฟัง-พูด

อาจารย์ผู ้สอนจะใช้ภาษามาตรฐานเป็นหลักในการ

ฝึกฝน นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนชาวญี่ปุ่นอาจพูดช้า

กว่าปกตเิพือ่ให้ผูเ้รยีนฟังจบัใจความได้ง่าย ท�าให้ผูเ้รยีน 

ไม่คุ ้นชินกับความเร็วในการพูดตามธรรมชาติของ

เจ้าของภาษา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ปรากฏในงานวิจัยของ 

片桐・椿 (2002) タナサーンセーニー他 (2005) 

Nareenoot (2013) และธิติสรณ์ (2556) เช่นกัน ทั้งนี้ 

เม่ือสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับส่ิงที่ทางสาขาวิชา

สามารถช่วยเตรียมความพร้อมได้ล่วงหน้าก่อนการ

ฝึกงาน กลุ่มเป้าหมาย 7 ได้ให้ข้อมูลป้อนกลับว่า 

“อยากให้มีแบบวิชาบังคับที่ต้องไปฟังสัมมนาที่เป็น

ภาษาญี่ปุ ่น แบบฟังของจริง ได้ฟังภาษาญี่ปุ ่นบ้าง

เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เรียนอยู่ หนูมองว่าเราอ่าน เราจ�า 

เราเขียน เราพูด แต่เราไม่ค่อยได้ฟังภาษาญี่ปุ่นจริงๆ 

ในระดับที่เป็นความเร็วของคนญี่ปุ่นจริงๆ อาจจะไม่ได้

ต้องเป็นเนื้อหาธุรกิจก็ได้ แต่อาจจะเป็นเนื้อหาที่เราฟัง

เพื่อจะจับใจความ การที่เราได้ฟังเรื่อยๆ แล้วท�าให้รู้ว่า

บางทีเขาก็พูดรวบค�าเนอะ บางทีเขาก็มีการตัดบทแบบ

นี้เนอะ หรือว่าเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าการที่คนญี่ปุ่นพูด

แบบนี้เขาต้องการจะสื่ออะไร” นอกจากนี้ การฟังบท

สนทนาทางโทรศพัท์เพือ่โต้ตอบในสถานการณ์เชงิธรุกิจ 

ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่กลุ่มเป้าหมายประสบมากที่สุด 

เนื่องจากการสนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ธุรกิจ

ต้องอาศัยทักษะการสนทนาโต้ตอบกับอีกฝ่ายอย่าง

รวดเรว็ อกีท้ังต้องค�านงึมารยาทในการสนทนาทางโทรศพัท์ 

ตลอดจนการใช้ภาษาสุภาพและการใช้ส�านวนเชิงธุรกิจ

ส�าหรับทักษะการใช ้ภาษาญี่ปุ ่นที่ ได ้รับการ

ประเมินว่าเป็นปัญหาในระดับมากที่สุดอีก 2 หัวข้อจัด

อยู่ในด้านทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ การสนทนา

โต้ตอบในหวัข้อเกีย่วกับการท�างาน (ร้อยละ 84.62) และ 

การกล่าวรายงานเพือ่สรุปเนือ้หาการท�างาน (ร้อยละ 84.62) 

โดยตัวอย่างของปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายได้กล่าวถึงใน

บทสัมภาษณ์มีดังนี้
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(9) “การพูด อย่างเวลาที่คนญี่ปุ่นมาคุยด้วย มา

สื่อสารอะไรอย่างงี้ หนูก็จะตอบได้แค่สั้นๆ คือฟังรู้เรื่อง

แต่ตอบส้ัน เพราะว่าบางทีเหมือนหนูจะคิดนาน คิด

ประโยคในใจอะไรแบบนี้อะค่ะ ก็เลยใช้เวลา” (กลุ่มเป้า

หมาย 3/การสื่อสารและคอมพิวเตอร์)

(10) “ก็เหมือนพูดในที่ประชุมอะไรอย่างนี้ค่ะ 

เขาก็ถามค�าถาม แต่หนูก็ยังตอบเป็นประโยคยาวๆ ไม่

ค่อยได้ ตอบไปทีละนิดๆ รู้สึกว่ามันไม่ราบรื่นเท่าไหร”่ 

(กลุ่มเป้าหมาย 2/การสื่อสารและคอมพิวเตอร์)

(11) “น่าจะเป็นเรื่องของการพูด บางทีตื่นเต้น

ท�าให้แบบพูดตะกุกตะกัก ท�าให้รู้สึกกดดันกับตัวเอง 

เพราะว่าบรรดาชาวญ่ีปุ่นเขาก็ค่อนข้างจะตั้งใจฟังเรา” 

(กลุ่มเป้าหมาย 13/อุตสาหกรรมการผลิต)

เมือ่เป็นการสนทนาในสถานประกอบการซ่ึงมคีวาม 

ซบัซ้อน กลุม่เป้าหมายมักประสบปัญหาด้านทกัษะการพดู 

เนื่องจากการเรียนการสอนบทสนทนาภายในห้องเรียน

มักมุ่งเน้นที่การท่องจ�ารูปแบบและส�านวนต่างๆ อีกทั้ง

มีข้อจ�ากัดด้านเวลาส�าหรับการฝึกฝนภายในห้องเรียน 

กลุ่มเป้าหมายจึงมีโอกาสฝึกสนทนาโดยประยุกต์ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์การท�างานได้น้อย ท�าให้ขาด

ความคล่องตวัในการสนทนาโต้ตอบ โดยกลุม่เป้าหมาย 15 

ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “อาจจะให้เรียนพูดเยอะๆ หน่อย 

ไหมคะ เพราะว่าเหมือนที่ผ่านมา เราอ่านจะเน้นไปทาง

ด้านไวยากรณ์หรือพวกโครงสร้างประโยคมากเกินไป 

อยากให้เน้นให้นิสิตกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นโดย

ใช้ภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้องใช้ค�าศัพท์ที่สวยหรูมาก แต่ขอให้

กล้าพูด” นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมาย 20 ได้ให้ข้อมูลป้อน

กลับที่แสดงความคิดเห็นครอบคลุมทั้งทักษะการพูด 

และทักษะการฟังว่า “จริงๆ บทเรียนที่เรียนอยู่ทุกวันนี้

มันก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะคะ ทั้งตัวบทสนทนาที่เป็น

เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ ทั้งการเรียนล่าม เรียนแปลหรือว่า

เรียนการเขียน คือมันได้ใช้หมดเลย แต่ถ้าเกิดได้ฟัง ได้

พูดมากขึ้นก็ดีค่ะ เพราะช่วงปี 2 ค่ะ จะมีคลาสคอน

เวอร์เซชัน่ทีไ่ด้ฟังเหมอืนกนั แต่กย็อมรบัว่าตอนนัน้กฟั็ง 

ไม่ค่อยได้ เหมือนอยากฟังมากขึ้นอีก” ข้อมูลป้อนกลับ

เหล่านีส้ะท้อนให้เห็นว่า การเรยีนการสอนบทสนทนาท่ี 

เน้นการท่องจ�ารูปแบบและส�านวนเป็นหลัก อาจไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นนัก หากขาดการ

ฝึกสนทนาในรูปแบบที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกล้า

และม่ันใจในการพูด และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะ

การพูดได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ การสนทนาโต้ตอบ

ในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างานยังเกี่ยวข้องกับคลังค�าศัพท์

เฉพาะทางที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ท�าให้กลุ่มเป้าหมายไม่

สามารถพดูหรอืกล่าวรายงานเพ่ือสรปุเนือ้หาในประเดน็ 

ดังกล่าวได้ โดยประเด็นนี้มีความจ�าเป็นที่ต้องปรับปรุง

และพัฒนาเป็นล�าดับต้นๆ เนื่องจากความสามารถด้าน

การสนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างานเป็นสิ่งที่สถาน

ประกอบคาดหวังต่อตัวบัณฑิต (前野他 2013)

จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา

การใช้ภาษาญี่ปุ่นท่ีอยู่ในระดับมากที่สุดข้างต้น ข้อมูล

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ค�าศัพท์เฉพาะทาง ค�าศัพท ์

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเรียนรู ้ได้ 

อย่างครอบคลุมภายในชั้นเรียนอันเนื่องมาจากความ

หลากหลายของลักษณะงาน ด้วยเหตนุี ้เมือ่กลุ่มเป้าหมาย 

พบค�าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยในฝึกงานจึงเกิดอุปสรรคด้าน

การใช้ภาษาญี่ปุ่นตามมา โดยเห็นได้จากบทสัมภาษณ์

ของกลุ่มเป้าหมาย 8 ทีบ่รรยายถงึอปุสรรคขณะปฏบิตังิาน 

ล่ามว่า “วันน้ันไม่มีใครอยู่เลยในแผนกล่าม แล้วแบบ

เขาก็ถามหนู คนญี่ปุ่นเขาก็พูดมา พรึ๊บ เร็วมาก หนูก็ฟัง

ไม ่รู ้ เรื่อง ไม ่รู ้ เรื่องเลย แต ่ว ่าจับได ้แค ่ค�าเดียว 

คือค�าว่า 工場 แค่นั้นน่ะ (ย่อ) สุดท้ายก็คือพอเราฟัง

ไม่รู้เรื่องทั้งหมด มันก็คือจบ สุดท้ายแปลไม่ได้ค่ะ เขา

คุยกันเป็นภาษามือจนรู้เรื่อง” สถานการณ์ดังกล่าว

แสดงให้เหน็ว่า ความไม่เข้าใจค�าศัพท์เฉพาะประกอบกับ 

ความเร็วในการพูดตามธรรมชาติของชาวญี่ปุ่นส่งผลให้

กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถล่ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แม้กลุ ่มเป้าหมายจะพยายามซักถามเพื่อตรวจสอบ

ความหมายกับชาวญี่ปุ ่นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

แล้วก็ตาม ทว่าในสถานการณ์การท�างานที่คาดหวังให้

กลุ่มเป้าหมายล่ามได้อย่างถูกต้องและแม่นย�าภายใน

ระยะเวลาอนัจ�ากดั การตรวจสอบความหมายของค�าศพัท์ 

ให้ครบถ้วนจึงเป็นไปได้ยาก จึงอาจกล่าวได้ว่าปัญหา

ด้านค�าศัพท์เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีเช่ือมโยงไปสู่ปัญหาด้าน

อื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น ปัญหาด้านการฟัง 

การล่าม การสนทนา เป็นต้น และส่งผลกระทบให้กลุ่ม

เป้าหมายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ลุล่วงในที่สุด

5.3  ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับมากโดย

จ�าแนกตามกลุ่มทักษะ

ปัญหาการใช้ภาษาญ่ีปุ่นท่ีกลุ่มเป้าหมายประเมิน

ว่าเป็นปัญหาในระดับมากมี 9 หัวข้อ โดยกระจายอยู่ใน 

5 กลุ่มทักษะตามที่แสดงในตารางที่ 9

ประเด็นปัญหาอันดับแรกจัดอยู ่ในกลุ ่มทักษะ 

การพูดภาษาญีปุ่น่ ได้แก่ การสนทนาโดยเลอืกระดบัภาษา 

(รูปสุภาพและรูปกันเอง) ให้เหมาะสมกับคู ่สนทนา 

(ร้อยละ 80.77) ในขณะท่ีปัญหาด้านทกัษะการพดูภาษา 

ญีปุ่น่อกีข้อหนึง่คอื การสนทนาด้วยภาษาสภุาพ (敬語) 

ได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 76.92) โดยจะเห็นตัวอย่าง

ปัญหาได้จากบทสัมภาษณ์ดังนี้

(12) “ระดับภาษาที่ใช้ในการพูดอะค่ะ ด้านการ

ใช้ภาษาสุภาพ ภาษาธรรมดาอะไรแบบนี้ค่ะ เผลอพูด

รปูปกตใิส่เขา ทัง้ๆ ทีเ่ขาเป็นเจ้านาย” (กลุม่เป้าหมาย 1 

/การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

(13) “โดยทั่วไปที่ใช้ส่วนใหญ่จะได้ใช้ในรูปます

ฟอร์มเป็นส่วนใหญ่ ก็จะติดที่จะพูดเป็นรูปปกติ หรือว่า

เป็นรปูますฟอร์มมากกว่าทีจ่ะใช้รปูยกย่องหรือถ่อมตวั 

เช่น ตอนเป็นล่าม บางทีเราจะถามเขาว่า เขาโอเคไหม 

แทนที่จะใช้「よろしい」เราก็จะหลุดค�าว่า「いい

ですか」ออกไป ซึง่มนัเป็นภาษาทีไ่ม่ได้ใช้กบัลูกค้า แล้ว 

กจ็ะมสัีบสนเวลาเราแปล รปูหน้าเป็น お แล้วข้างหลังเป็น 

する เป็นรูปถ่อมตวั แล้วก ็お～なるบางทกีใ็ช้สลบักนั” 

(กลุ่มเป้าหมาย 7/อื่นๆ)

ตารางที่ 9 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับมากโดยจ�าแนกตามกลุ่มทักษะ

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา

การพูด
การสนทนาโดยเลือกระดับภาษา (รูปสุภาพและรูปกันเอง) ให้เหมาะสมกับคู่สนทนา  
(ร้อยละ 80.77), การสนทนาด้วยภาษาสุภาพ (敬語) ได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 76.92)

การแปล/ล่าม
การแปล/ล่ามเป็นภาษาไทยที่สละสลวยตรงตามหลักภาษาไทย (ร้อยละ 76.92),  
การแปล/ล่ามจากเนื้อหาภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง (76.92),  
การแปล/ล่ามจากเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง (69.23)

ไวยากรณ์
การเลือกใช้ส�านวนเชิงธุรกิจที่เคยศึกษามาได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 76.92),  
การเลือกใช้รูปประโยคที่เคยศึกษามาได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 65.38)

การเขียน
การเขียนเอกสารที่เกี่ยวกับการท�างาน เช่น เอกสารการประชุม รายงาน เป็นต้น  
(ร้อยละ 73.08) 

ค�าศัพท์
เสียงอ่านของอักษรคันจิในชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อ-นามสกุลของชาวญี่ปุ่น ชื่อสถานที่ เป็นต้น 
(ร้อยละ 69.23)
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(14) “บางทีลูกค้ามาติดต่ออย่างเงี้ยค่ะ บางทีเรา

ก็จะเผลอใช้ค�าศัพท์ หรือรูปประโยคที่เป็น丁寧 แต่

ไม่ใช่ในเชิงธุรกิจอะค่ะ อย่างเช่นหนูถามเขาว่า มาหา

งานใช่ไหม หนกูเ็ผลอพดูออกไปเลยว่า「就職ですか」 

แค่เนีย้อะค่ะ จรงิๆ กน่็าจะ「ご就職でしょうか」”  

(กลุ่มเป้าหมาย 6 /การจัดหางาน)

จากบทสมัภาษณ์พบว่า กลุม่เป้าหมายมีแนวโน้มใช้ 

ค�าศพัท์รปูกนัเองบ่อยคร้ังจนเกดิความเคยชิน จนกระท่ัง 

น�าไปใช้ในสถานประกอบการโดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ 

แม้กลุ่มเป้าหมายจะพยายามเลือกใช้รูปสุภาพในการ

สนทนาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถเลือกใช้ภาษาสุภาพ

ได้อย่างทีต่ัง้ใจไว้ ซ่ึงผลการศกึษานีส้อดคล้องกบังานวจิยั 

ของ タナサーンセーニー他 (2005) ซึ่งระบุว่าการ

ใช้ภาษาสุภาพเป็นหนึ่งในปัญหาส�าคัญของบัณฑิตท่ี

ท�างานในสถานประกอบการญี่ปุ่น

กลุ่มทักษะต่อมาคือ กลุ่มทักษะการแปล/ล่าม

ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งทุกหัวข้อได้รับการประเมินว่าเป็นปัญหา

ในระดับมาก โดยแบ่งออกเป็นการแปล/ล่ามเป็นภาษา

ไทยที่สละสลวยตรงตามหลักภาษาไทย (ร้อยละ 76.92) 

การแปล/ล่ามจากเน้ือหาภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่นได้

อย่างถกูต้อง (76.92) ตามด้วยการแปล/ล่ามจากเนือ้หา 

ภาษาญีปุ่น่เป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง (69.23) ซึง่ตรง 

กับผลการศึกษาของธิติสรณ์ (2012) ที่ระบุว่าบัณฑิตมี

ปัญหาด้านการล่ามด้วยภาษาญี่ปุ่น โดยตัวอย่างปัญหา

ด้านการแปล/ล่ามที่พบในการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีดังนี้

(15) “ตอนแปลเอกสารเกีย่วกับผูถื้อหุน้ของบรษิทั 

ประชุม หนูไม่มีความรู้เรื่ององค์กรอะไรขนาดน้ันค่ะ 

ไฟล์ท่ีเขาให้มามาจากญ่ีปุน่ กฎหมายบางทีเป็นกฎหมาย 

ญีปุ่น่ ซึง่เวลาจะแปลก็ไม่รูว่้าจะแปลอย่างไรให้สละสลวย” 

(กลุ่มเป้าหมาย 5/อื่นๆ)

(16) “บางทีมนักเ็ป็น擬音語มาแล้ว เรากอ็าจจะ 

งงว่ามันแปลว่าอะไร แล้วเราไม่เข้าใจจริงๆ เราก็ต้อง

ถามคนญี่ปุ่นในบริษัทหรืออะไรอย่างนี้อีกทีครับ บางที

เราก็หาในพจนานุกรมไม่เจอ หรือบางทีเจอแล้ว ความ

หมายจรงิๆ มนักเ็ป็นอกีอย่างหนึง่ไปเลย” (กลุ่มเป้าหมาย 

9/การสื่อสารและคอมพิวเตอร์)

(17) “สมมตุว่ิาหนฟัูงประโยคภาษาญีปุ่น่ประโยคนี ้

ไม่ออก หนูก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดออกมายังไงในช่วงเวลา

ที่มี มันสั้นแค่นิดเดียว ในช่วงเวลาที่มันสั้นแค่นิดเดียว 

อนัเนีย้ ถ้าจะให้คดิเป็นตวัเลขออกมากอ็าจจะแค่ 1 วนิาท ี

หรือ 2 วินาทีประมาณนี้ เราต้องฟังภาษาญี่ปุ่น แปล 

จบัใจความ สรปุ แล้วกถ่็ายทอด คอืมนัเป็นกระบวนการ 

ทีม่นัเยอะมากเลยค่ะกบัระยะเวลาเท่านี ้ หนกูเ็ลยรูส้กึว่า 

อันนี้มันยาก แล้วก็รู้สึกกดดัน” (กลุ่มเป้าหมาย 15/ 

อุตสาหกรรมการผลิต)

(18) “เหตกุารณ์ตอนทีเ่ขาให้เราไปช่วยฟังแล้วล่าม 

ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนญี่ปุ่นค่ะ 

(ย่อ) เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเขาก็พูดอธิบายยาวมาก หนูก็จับได้

เป็นบางค�า ก็แปลออกมาเฉพาะค�าที่หนูจับได้ แล้วทีนี้

ส่ิงที่หนูแปลออกมามันไม่ใช่ประเด็นที่เขาต้องการพูด 

คนญีปุ่น่เขากพู็ดออกมาว่าไม่น่าจะใช่นะ เขากเ็ลยไปพดู 

กบัคนญีปุ่น่ทีเ่ขาได้ภาษาไทยว่า เขาต้องการพดูแบบนีน้ะ 

ก็เลยรู้สึกว่าพอเราไม่ได้ตรงนี้ ก็เลยรู้สึกว่าท�าให้งานเขา

ไม่เดิน” (กลุ่มเป้าหมาย 6/การจัดหางาน)

ในขณะที่สถานประกอบการมีความคาดหวังให้

บัณฑิตมีความสามารถด้านการล่ามแบบทั่วไปและการ

ล่ามระดับสูง (前野他 2013) ตลอดจนมีความสามารถ

ด้านการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญีปุ่่น (Nareenoot 2013) 

อย่างไรก็ตาม จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นจะเห็นว่า ปัญหา

ด้านการแปล/ล่ามภาษาญี่ปุ ่นมีความเก่ียวโยงกับ

ปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาด้านค�าศัพท์ ปัญหาด้าน

การฟังภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ แม้การแปล/ล่าม

เนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องจะไม่

เป็นปัญหาเท่ากับหัวข้ออื่นๆ แต่ความช�านาญด้านการ
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ใช้ภาษาไทยที่ไม่เพียงพออาจส่งผลให้ไม่สามารถแปล/

ล่ามจากภาษาญ่ีปุน่เป็นภาษาไทยทีเ่ข้าใจง่าย สละสลวย 

ตรงตามหลักภาษาไทยได้ดีเท่าที่ควร

ส�าหรับประเดน็ปัญหาทีพ่บในกลุม่ทกัษะไวยากรณ์ 

ได้แก่ การเลอืกใช้ส�านวนเชงิธรุกิจทีเ่คยศึกษามาได้อย่าง 

เหมาะสม (ร้อยละ 76.92) และการเลือกใช้รูปประโยค

ที่เคยศึกษามาได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 65.38) ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายยังคงประสบปัญหาด้าน

ไวยากรณ์ในสถานการณ์การท�างาน แม้จะเคยศึกษารูป

ประโยคหรือส�านวนเชิงธุรกิจเหล่านั้นมาแล้วก็ตาม

(19) “บางทีกใ็ช้ค�าช่วยไม่ค่อยถกู ท�าให้เกิดความ 

เข้าใจผิดเล็กน้อย เช่น เขาให้แจ้งให้กับพี่คนขับรถไปส่ง

เอกสารให้เขา พอดีเหมือนหนูใช้ค�าช่วยผิด อย่างเช่น 

「に」มันก็กลายเป็นสลับที่กัน เขาก็จะสับสน” (กลุ่ม

เป้าหมาย 13/อุตสาหกรรมการผลิต)

(20) “นอกจากค�าศัพท์เฉพาะแล้ว ก็จะมีพวก 

ค�าช่วยอะไรแบบนี้ด้วยครับท่ีบางทีเราอาจจะรีบร้อนไป 

แล้วท�าความเข้าใจพลาดไป เช่น「に」「で」「は」 

อะไรพวกนี้ครับ ทีนี้พอมันไปผสมกับค�าศัพท์ที่เราไม่

เข้าใจเราก็รีบแปลไปก่อนด้วยที่ว ่าตอนนั้นมันรีบ” 

(กลุ่มเป้าหมาย 9/การสื่อสารและคอมพิวเตอร์)

อาจกล่าวได้ว่า แม้กลุม่เป้าหมายจะเคยศกึษาไวยา- 

กรณ์ภายในชัน้เรียนมาโดยตลอด แต่เมือ่อยูใ่นสถานการณ์ 

การฝึกงานแล้ว กลุม่เป้าหมายกลับไม่สามารถน�าความรู ้

ดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ได้ดนีกั จากการสมัภาษณ์เพิม่เตมิ 

พบว่า สาเหตุที่ท�าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความผิดพลาด 

ด้านไวยากรณ์มีความแตกต่างกันไป เช่น ความประหม่า 

ความไม่คุ้นเคยกับการพูดรูปประโยคที่ยาวและซับซ้อน 

เป็นต้น ยิง่ไปกว่านัน้ ส�านวนเชิงธรุกจิทีเ่รยีนภายในชัน้เรียน 

อาจน�าไปประยกุต์ใช้ได้ยาก เน่ืองจากแต่ละสถานการณ์ 

มีรายละเอียดปลีกย่อยไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ กลุ่ม

เป้าหมายยังมีปัญหาในกลุ่มทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น 

ได้แก่ การเขยีนเอกสารทีเ่ก่ียวกบัการท�างาน เช่น  เอกสาร 

การประชุม รายงาน เป็นต้น (ร้อยละ 73.08) รวมถึง

กลุม่ทักษะค�าศัพท์ภาษาญีปุ่น่ ได้แก่ เสยีงอ่านของอักษร 

คันจิในชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อ-นามสกุลของชาวญี่ปุ่น ชื่อ

สถานท่ี เป็นต้น (ร้อยละ 69.23) เน่ืองจากหัวข้อดงักล่าว 

เป็นสิ่งที่สามารถศึกษาและฝึกฝนภายในห้องเรียนได้

เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ท�าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ

ติดขัดเมื่อต้องเขียนเอกสารการประชุม หรือเม่ือต้อง

อ่านอักษรคันจิในชื่อเฉพาะที่ไม่คุ้นเคย

จากการวิเคราะห์ลักษณะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมาย 

ประเมินให้อยู่ในระดับมากจะเห็นได้ว่า การสนทนาเชิง

ธุรกิจที่ต ้องเลือกใช้ระดับภาษาและความสุภาพให้

สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนการ

แปล/ล่ามให้ถูกต้องและสละสลวยยังคงเป็นปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมาย แม้ว่าหัวข้อโดยส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงที่ได้

ศึกษาเรียนรู้ภายในห้องเรียนไปแล้วก็ตาม แต่เนื่องจาก

การท�างานจริงมีความหลากหลายทางสถานการณ์ สิ่งที่

ได้ศกึษาเรยีนรู้ภายในชัน้เรยีนจงึอาจไม่เพียงพอ และส่ง

ผลให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์

การท�างานได้อย่างเหมาะสม

5.4  ปัญหาการใช้ภาษาญ่ีปุน่ในระดบัปานกลาง 

โดยจ�าแนกตามกลุ่มทักษะ

ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่กลุ่มเป้าหมายประเมิน

ว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลางมี 4 หัวข้อ โดยกระจาย

อยู่ใน 3 กลุ่มทักษะตามที่แสดงในตารางที่ 10

ส�าหรับประเด็นปัญหาที่อยู่ในระดับปานกลางใน

กลุ่มทักษะการเขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลเพื่อติดต่อใน

เชงิธรุกจิ ได้รบัการประเมนิว่าเป็นปัญหามากทีสุ่ด (ร้อยละ 

57.69) ล�าดับต่อมาคือกลุ่มทักษะการฟัง ได้แก่ การฟัง

จบัใจความในหัวข้อเกีย่วกบัชวีติประจ�าวัน เมือ่ชาวญีปุ่น่ 

พดูด้วยความเร็วตามธรรมชาต ิ (ร้อยละ 53.85) ตามมา 

ด้วยกลุ่มทักษะการอ่าน ได้แก่ การอ่านเพื่อจับประเด็น

เนือ้หาของเอกสารทีเ่ก่ียวกบัการท�างาน (ร้อยละ 53.85) 
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และการอ่านเพื่อท�าความเข้าใจความหมายของเอกสาร

ที่เกี่ยวกับการท�างาน (ร้อยละ 46.15)

เมื่อพิจารณาการประเมินระดับปัญหาโดยกลุ่ม

เป้าหมายในภาพรวมตั้งแต่ตารางที่ 8-10 จะเห็นว่า 

ประเด็นปัญหาในกลุ่มทักษะการเขียนและการอ่านได้

รับการประเมินว่าเป็นปัญหาน้อยกว่ากลุ่มทักษะอื่นๆ 

แม้ในตารางที่ 9 จะแสดงข้อมูลว่าประเด็นปัญหาด้าน

การเขยีนเอกสารท่ีเกีย่วกบัการท�างานจะได้รบัการประเมนิ 

ว่าเป็นปัญหาระดับมาก (ร้อยละ 73.08) แต่ยังถือได้ว่า

เป็นปัญหาน้อยกว่ากลุ่มทักษะการฟังและการพูด โดย

สาเหตุหนึ่งที่กลุ่มทักษะการฟังและการพูดได้รับการ

ประเมินว่าเป็นปัญหามากในระดับต้นๆ เป็นเพราะกลุ่ม

เป้าหมายต้องฟังและพูดเพื่อสื่อสารโต้ตอบอย่าง 

ฉับพลันภายในสถานประกอบการ

(21) “การเป็นล่ามมนัต้องใช้เวลาในการประมวลผล 

น้อยมากค่ะ มันไม่ได้มีเวลาประมวลผลเหมือนการนั่ง

แปล อะไรแบบเนี้ย แล้วอีกอย่างหนึ่ง สถานการณ์ด้วย

ก็มีปัจจัย สถานการณ์ที่มันแบบมีคนเยอะๆ ประมาณ 

10 คนอย่างเนี้ย รอเราแปลในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่เรา

รับสารมา” (กลุ่มเป้าหมาย 15/อุตสาหกรรมการผลิต)

บทสมัภาษณ์ของกลุม่เป้าหมาย 15 เป็นตัวอย่างท่ี 

บ่งชีว่้า การล่ามซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัทัง้ทักษะการฟังและ 

พดูเพือ่สือ่สารโต้ตอบอย่างฉบัพลนัถือเป็นอุปสรรคใหญ่ 

อกีประการหนึง่ส�าหรบักลุ่มเป้าหมาย เนือ่งจากมเีวลาไม่ 

มากในการเลือกค�าศัพท์และเรียบเรียงประโยค อีกทั้ง

สถานการณ์การท�างานยงัมแีรงกดดนัจากปัจจยัภายนอก 

มากกว่าในชัน้เรยีน ท�าให้กลุม่เป้าหมายเกดิปัญหาด้าน 

การใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ง่าย ในทางกลับกัน บทสัมภาษณ์

ของกลุ่มเป้าหมายบางส่วนสะท้อนให้เห็นว่า ทักษะการ

เขียนและการอ่านไม่เป็นปัญหาในการฝึกงานมากนัก

ตามที่แสดงในข้อ (22) - (23) เนื่องจากมีเวลาในการ

สืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้มากกว่า

(22) “บางทีกไ็ปถามคนญีปุ่น่ทีดู่แลเรือ่งการตรวจ 

บล็อกอะไรเงี้ยค่ะว่า ถ้าใช้รูปนี้ ใช้รูปไวยากรณ์นี้ ใช้ค�า

ศัพท์ค�านี้จะโอเคไหม เข้าใจหรือเปล่า แล้วก็มีการไปหา

ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตว่า สมมุติเราอยากถ่ายทอดค�านี้

ออกมา แล้วในภาษาญีปุ่น่เขาจะใช้ว่าอะไร  แล้วสมมุตว่ิา 

ถ้ามันมีค�าหลายค�าอีก ก็แบบคอยดูไปเรื่อยๆ ว่าค�าไหน

ที่มันเหมาะที่สุด” (กลุ่มเป้าหมาย 1/การท่องเที่ยวและ

การโรงแรม)

(23) “คือหนูนั่งข้างพี่กราฟฟิกที่เป็นคนญี่ปุ่น หนู

ก็จะสะกิดถามเขาว่า ถ้าหนูเขียนญี่ปุ่นแบบนี้ เขาเข้าใจ

ไหม เขาก็จะมีแนะน�าค�าอื่นมาบ้างว่า ถ้าจะเขียนแบบนี้

ใช้ค�านี้ดีกว่า เขาก็จะแนะน�าเรามา” (กลุ่มเป้าหมาย 20 

/สื่อสิ่งพิมพ์)

บทสัมภาษณ์ข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า ทกัษะการเขยีน 

ตารางที่ 10 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับปานกลางโดยจ�าแนกตามกลุ่มทักษะ

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา

การเขียน การเขียนอีเมลเพื่อติดต่อในเชิงธุรกิจ (ร้อยละ 57.69)

การฟัง การฟังจับใจความในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันเมื่อชาวญี่ปุ่นพูดด้วยความเร็วตามธรรมชาติ 
(ร้อยละ 53.85)

การอ่าน การอ่านเพื่อจับประเด็นเนื้อหาของเอกสารที่เกี่ยวกับการท�างาน (ร้อยละ 53.85), การอ่านเพื่อ
ท�าความเข้าใจความหมายของเอกสารที่เกี่ยวกับการท�างาน (ร้อยละ 46.15)
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เป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เวลาในการเรียบเรียง

ประโยคให้ถกูต้องและสละสลวย อกีทัง้สามารถตรวจสอบ 

ความถูกต้องจากเจ้าของภาษา หรือพนักงานท่ีปรึกษา

ที่มีประสบการณ์ ในขณะเดียวกัน ทักษะการอ่านก็ไม่

ถือว่าเป็นปัญหามากนัก เนื่องจากมีเวลาในการท�าความ

เข้าใจเนือ้ความได้มากกว่า จงึอาจสรปุได้ว่า กลุม่เป้าหมาย 

ประสบปัญหาด้านการใช้ภาษาญ่ีปุ่นท่ีเก่ียวข้องกับ

ทักษะการอ่านและการเขียนน้อยกว่าทักษะด้านอื่นๆ 

เนื่องจากมีความยืดหยุ่นด้านเวลาในการสืบค้นข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ

6.    สรุปผลและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่ม

เป้าหมายซึ่งเป็นผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น โดยมีวัตถุ- 

ประสงค์เพือ่ส�ารวจภาพรวมของปัญหาด้านการใช้ภาษา 

ญี่ปุ่นที่พบในการฝึกงาน ผลการศึกษาท�าให้ทราบว่าใน

ประเด็นปัญหาทักษะการใช้ภาษาญ่ีปุน่จ�านวน 24 หวัข้อ 

ซึ่งครอบคลุมทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ค�าศัพท์ 

ไวยากรณ์ การแปล/ล่ามน้ัน ปัญหาท่ีกลุ่มเป้าหมาย

ประสบมากที่สุดคือด้านค�าศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเดน็ของคลงัค�าศพัท์เฉพาะทางทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน 

(ร้อยละ 100.00) จากการสัมภาษณ์พบว่า แม้กลุ่มเป้า

หมายจะสามารถสื่อสารด้วยทักษะภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน

ได้ แต่เมื่อพบกับค�าศัพท์เฉพาะทางท่ีไม่เคยเรียนรู้ 

มาก่อนก็จะเกิดอุปสรรคในการท�าความเข้าใจ และ 

เป็นสาเหตทุีก่่อให้เกิดปัญหาด้านอืน่ๆ ตามมา โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง ทักษะด้านการฟัง-พูด เช่น การฟังจับใจความ

ในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างานเมื่อชาวญ่ีปุ ่นพูดด้วย

ความเร็วตามธรรมชาติ (ร้อยละ 88.46) การสนทนา

โต้ตอบในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างาน (ร้อยละ 84.62) 

การกล่าวรายงานเพื่อสรุปเนื้อหาการท�างาน (ร้อยละ 

84.62) เป็นต้น ซึ่งได้รับการประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย

ว่าเป็นปัญหาในระดับมากที่สุด

นอกจากนี้ ในส่วนของข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ซึ่ง

สะท้อนถึงสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายคาดหวังจากทางสาขาวิชา

บ่งชีว่้า กลุม่เป้าหมายต้องการให้มกีารน�าเอาสถานการณ์ 

จริงเข้ามาปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

ภายในห้องเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน�าตัวอย่างของ 

สถานการณ์จริงเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและ

ทักษะการฟัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานตลอด

จนการท�างานจริงที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นต้องพบเจอกับคู่

สนทนาและรูปแบบการสนทนาที่หลากหลาย

จากผลสรุปข้างต้นประกอบกับการสัมภาษณ์

กลุม่เป้าหมาย ผูวิ้จยัมข้ีอเสนอแนะต่อหลกัสตูรเพือ่เป็น 

แนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาญ่ีปุ่นที่จ�าเป็นต่อ

การท�างานให้กับผู้เรียนก่อนส�าเร็จการศึกษาดังนี้

1. ผู้สอนควรตระหนักถึงความส�าคัญของค�าศัพท์

เฉพาะทาง และสอดแทรกค�าศัพท์เหล่าน้ีในรายวิชาให ้

มากยิ่งขึ้นเพ่ือสร้างคลังค�าศัพท์เบื้องต้น เช่น เพิ่ม

เอกสารเชิงธุรกิจที่พบได้จริงในการท�างานในรายวิชา

การอ่าน สอดแทรกแบบฝึกหัดที่เสริมสร้างความรู้ด้าน

ค�าศัพท์เฉพาะทางในรายวิชาการแปลและการล่าม 

เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยและเห็นความ

ส�าคัญของค�าศัพท์เฉพาะทางที่ต้องพบเมื่อออกไปสู่โลก

การท�างาน 

2. ผู ้สอนควรเพิ่มโอกาสให้ผู ้เรียนได้สัมผัสกับ

ภาษาญีปุ่น่ทีใ่ช้จรงินอกเหนอืจากในห้องเรียนให้มากยิง่ขึน้ 

เช่น เพิม่การใช้สือ่ภาพและเสยีงท่ีมเีนือ้หาเกีย่วกบัสถาน 

การณ์การท�างานในรายวชิาการฟัง-พดูและรายวชิาล่าม 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้สนทนาแลก

เปล่ียนกับเจ้าของภาษานอกเหนือจากอาจารย์ผู้สอน

ชาวญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับความเร็วใน

การพูดตามธรรมชาติของชาวญี่ปุ่น ตลอดจนรูปแบบ

การออกเสียงและส�าเนียงที่แตกต่างกัน 
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3. ส�าหรับหลักสูตรที่ยังไม่มีรายวิชาฝึกงาน สาขา

วิชาควรพิจารณาบรรจุรายวิชาดังกล่าวเพ่ิมในหลักสูตร

เพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมก่อน

ส�าเร็จการศึกษา โดยข้อมูลจากบทสัมภาษณ์บางส่วน

สะท้อนให้เห็นว่า การใช้หลกัสตูรทีเ่น้นเนือ้หาเชงิทฤษฎี 

เป็นหลักอาจท�าให้ผู้เรียนประสบปัญหาในการเช่ือมโยง

ไปสู่การปฏิบัติจริง นอกจากน้ี ผู้เรียนยังไม่สามารถ

ประยุกต์ใช้ทักษะได้อย่างครอบคลุมด้วยการฝึกฝน

ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว การฝึกงานจึงเป็น

โอกาสที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและปรับตัวให้

เข้ากับการท�างานจริงได้อย่างมีราบรื่นต่อไป

7.   ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
จากข้อมลูของงานวจิยัชิน้นีท้�าให้ทราบว่า แม้ปัญหา 

ด้านทักษะการอ่าน-เขียนจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ท�างานมากเท่ากับปัญหาด้านค�าศัพท์และด้านทักษะ

การฟัง-พูด ทว่ากลุ่มเป้าหมายยังคงประสบปัญหาด้าน

ทักษะการอ่าน-เขียนในระดับปานกลาง เช่น การเขียน

อีเมลเพื่อติดต่อในเชิงธุรกิจ การอ่านเพื่อจับประเด็น

เนื้อหาของเอกสารที่เกี่ยวกับการท�างาน เป็นต้น การ

ศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ทั้งในด้านทักษะ 

ตลอดจนการประยุกต์ใช ้จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วย 

พัฒนาทักษะด้านภาษาญ่ีปุ่นที่จ�าเป็นต่อการประกอบ

วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

นโยบาย cool Japan เป็นนโยบายที่ส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิม (traditional 

culture) และวัฒนธรรมสมัยนิยม (popular culture) ของญี่ปุ่น อย่างเช่น อะนิเมะ แฟชั่น และอาหารญี่ปุ่น ซึ่ง

รวมถงึเหล้าสาเกไปยงัต่างประเทศ การส่งเสรมิการส่งออกเหล้าสาเกภายใต้นโยบาย cool Japan นัน้ เกีย่วข้องกบั

โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการส่งออกเหล้าสาเก วิธีการด�าเนินนโยบายและแผน

งานของหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงมบีทบาทหน้าทีแ่ตกต่างกนัไป โดยมคีณะรฐัมนตรขีองญีปุ่น่เป็นผูก้�าหนดกรอบนโยบาย 

และหน่วยงานต่างๆน�าไปปฏบิตัติามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานของตนเอง โดยมคีวามร่วมมอืระหว่างภาค

รัฐด้วยกันเองและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อด�าเนินนโยบายส่งเสริมการส่งออกเหล้าสาเก โดยใน

บทความวิชาการนี้ได้ท�าการวิเคราะห์การด�าเนินนโยบายส่งเสริมการส่งออกโดยใช้หลักส่วนประสมทางการตลาด 

(marketing mix) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (product)  ราคา (price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (place) การ

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย (promotion) นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบที่ส�าคัญอีกประการคือ

การน�านโยบายหรอืแผนต่างๆไปใช้ของผูผ้ลติเหล้าสาเก โดยในบทความนีไ้ด้เลือกตวัอย่างผู้ผลิตเหล้าสาเกทีป่ระสบ

ความส�าเร็จในการส่งออกเหล้าสาเกมา 2 บริษัทคือ บริษัทอิมะโยะทสึคาสะชุโซ และบริษัทอาซาฮิชุโซ เพื่อให้มอง

เห็นภาพรวมของแนวทางและกระบวนการส่งเสริมการส่งออกเหล้าสาเกไปยังต่างประเทศของญี่ปุ่น และเข้าใจ

แนวทางการปรับใช้นโยบายและแผนต่างๆของผู้ผลิตเหล้าสาเกได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานให้สินค้าใน

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของไทยสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ปิยาภรณ์	จันทร์สวย
สำานักวิชาพื้นฐานและภาษา	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การส่งเสริมการส่งออกเหล้าสาเก

ภายใต้นโยบาย Cool Japan

 คำา สำาคัญ
การส่งออกเหล้าสาเก นโยบาย cool Japan
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Abstract

The “cool Japan policy” is a policy that supports the export of Japanese traditional and popular 

cultural products and services, such as anime, fashion, and Japanese foods, including Japanese 

sake, overseas. The promotion of Japanese sake exports under this policy involves the structure 

and role of agencies or organizations related to promoting Japanese sake exports and the agencies’ 

and organizations’ policy operations. The main organizations that decide the overall policies are 

the cabinet office, the government of Japan, and other agencies/organizations that apply such 

policies according to their authority. The details of the promotion of Japanese sake exports in this 

article are analyzed according to marketing mix, product, price, place, and promotion. Further, 

another point concerning the promotion of Japanese sake exports is the application of the cool 

Japan policy by Japanese sake makers. In this article, the two Japanese sake makers, Imayotsukasa 

Shuzo Co., Ltd. and Asahi Shuzo Sake Brewing Co., Ltd., which have succeeded in exporting sake 

overseas, are used as case studies in order to provide an overview of the export procedures of 

Japanese sake overseas and to gain a better understanding of policy adaptation which is basic 

knowledge that enterprises in the same industry in Thailand can utilize to achieve success. 

The Promotion of Japanese Sake Exports 

under the Cool Japan Policy

Key words
Japanese sake exports, cool Japan policy

Piyaporn	Chansuay
College	of	General	Education	and	languages,	

Thai-Nichi	Institute	of	Technology
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1. บทนำา
เหล้าสาเกเป็นหนึ่งในสุราพื้นบ้านของญี่ปุ่น และ

ถกูเรยีกว่าเป็นสรุาแห่งชาตขิองญ่ีปุน่ (國酒：Kokushu)  

ในเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิธีการผลิต

เหล้าสาเกที่สมาคมผู้ผลิตเหล้าสาเกและโชจู1 (The 

Japan Sake and Shochu Makers Association)  

จดัท�าขึน้ ได้กล่าวว่าเหล้าสาเกไม่ได้เป็นเพยีงสรุาแต่เป็น 

ตวัแทนของวฒันธรรมญีปุ่น่ เหล้าสาเกมคีวามผกูพนักับ 

สังคมญี่ปุ ่นมายาวนานเริ่มแรกเหล้าสาเกอยู่ในสังคม

ญี่ปุ่นในฐานะเครื่องดื่มของเทพเจ้า และในช่วงศตวรรษ

ที่ 8-10 ได้กลายมาเป็นเครื่องดื่มในราชส�านักที่ดื่มโดย

จกัรพรรดแิละใช้ในพธิกีารต่างๆ ต่อมาในศตวรรษที ่12-15 

เหล้าสาเกถูกผลิตโดยวัดและศาลเจ้า และเริ่มใช้เทคนิค

การผลติแบบเดยีวกับทีใ่ช้ในปัจจุบนั ในศตวรรษ 17 หรอื 

สมัยเอโดะเหล้าสาเกได้มีการกระจายแหล่งสินค้าให้

แพร่หลายจากแหล่งผลิตในโอซาก้าและเกียวโตไปยัง

เมอืงเอโดะหรือโตเกยีวในปัจจบุนั เหล้าสาเกมกีารค้าขาย 

และดืม่อย่างแพร่หลายอย่างมากในสมยัเอโดะ กลายเป็น 

รากฐานของวัฒนธรรมการกินด่ืมของญ่ีปุ่นท่ีมีมาจนถึง

ปัจจบุนั เหล้าสาเกยงัอยูใ่นสงัคมญ่ีปุน่และมีบทบาทส�าคญั 

ในเชิงวฒันธรรม เข่น การด่ืมเหล้าสาเกชมดอกซากรุะใน 

ฤดูใบไม้ผลิ (花見酒：Hanamizake) การดื่มเหล้าชม

พระจนัทร์ในฤดใูบไม้ร่วง (月見酒：Tsukimizake) การ 

ดื่มเหล้าชมหิมะในฤดูหนาว (雪見酒：Yukimizake) 

ซึง่เป็นการดืม่เหล้าสาเกตามฤดกูาล นอกจากนีย้งัมกีารด่ืม 

เหล้าสาเกสมนุไพรในวนัปีใหม่ เพือ่ป้องกนัโรคภยัไข้เจบ็ 

การดื่มเหล้าสาเกในพิธีแต่งงานแบบชินโตที่เรียกว่า 

ซัง-ซัง-คุ-โดะ (三三九度：san-san-ku-do)2 หรือใน

งานเล้ียงฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ เป็นต้น (Sake 

Culture, 2017)

ถงึแม้ว่าเหล้าสาเกจะมคีวามผูกพนักบัสังคมญีปุ่น่ 

มายาวนาน แต่การบรโิภคเหล้าสาเกในประเทศญีปุ่น่ได้ 

ลดลงเรื่อย ๆ  โดยในปี ค.ศ.2017 มีปริมาณลดลงเหลือ 

1 ใน 3 ของปริมาณการบริโภคสูงสุดในปี ค.ศ.1975 (酒

文化研究所, 2017, 2) เนื่องจากตั้งแต่เข้าสู่สมัยใหม่

นับจากสมัยเมจิ (ปี ค.ศ.1868) ก็มีสุราต่างประเทศมาก 

มายหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น เบียร์ วิสกี้ 

ไวน์ วัฒนธรรมการกินดื่มของคนญี่ปุ่นก็ค่อยๆ เปลี่ยน 

แปลงไป นอกจากนีสั้งคมญีปุ่น่ยงัประสบปัญหาการลดลง 

ของจ�านวนประชากร ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ กระแสการ

รกัษาสุขภาพ การใช้ชวีติของคนวยัหนุม่สาวและวยัท�างาน 

กเ็ปล่ียนแปลงไปมคีวามเป็นตะวนัตกมากข้ึน ชอบดืม่เบยีร์ 

หรอืไวน์ในมือ้อาหารมากขึน้ อกีทัง้มีแนวโน้มจะชอบดืม่ 

เครื่องดื่มแบบค็อกเทลและ Sparkling มากขึ้นอีกด้วย

ปัจจยัต่างๆ เหล่านีต่้างส่งผลให้ปรมิาณการบริโภคเหล้า 

สาเกในประเทศลดลง (青葉, 2018) โดยในปี ค.ศ.1975 

เหล้าสาเกมีปริมาณการบริโภคสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 28 

ของตลาดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ญีปุ่น่ แต่ในปี ค.ศ.2017 

จากภาพที่ 1 ปริมาณการบริโภคเหล้าสาเกลดลงเหลือ

ร้อยละ 6.4 ในขณะที่โชจู มีปริมาณการบริโภคร้อยละ 

9.9 เบียร์ร้อยละ 31.3 ฮัปโปชุ3 ร้อยละ8.7 ไวน์และ

เหล้าผลไม้ ร้อยละ 4.3 (国税庁, 2018, 3)

ในขณะที่ตลาดภายในประเทศมีการบริโภคลดลง

แต่ตลาดต่างประเทศกลับมีการบริโภคเหล้าสาเกเพิ่ม

มากขึ้นจากภาพที่ 2 ในปี ค.ศ. 2012 มียอดขายในการ

ส่งออกไปต่างประเทศ 8.9 พันล้านเยน มีปริมาณการ

ส่งออก14,131 กิโลลิตร ในปี ค.ศ. 2018 มียอดขายใน

การส่งออกไปยังต่างประเทศ ถงึ 22.2 พนัล้านเยน และม ี

ปรมิาณการการส่งออกสงูสดุถงึ 25,747 กิโลลติร (ประมาณ 

14 ล้านขวด 1.8 ลิตร) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งยอดขาย

1 โชจู (焼酎：Shochu) เป็นสุราพื้นบ้านญี่ปุ่นประเภทสุรากลั่น ในขณะที่เหล้าสาเกเป็นสุราหมัก
2 ซัง-ซัง-คุ-โดะ (三三九度：san-san-ku-do) เป็นการดื่มเหล้าสาเกในพิธีแต่งงานจากจอกเหล้าสาเก 3 ขนาด โดยดื่มถ้วยละ 3 ครั้ง รวมเป็นดื่มทั้งหมด 9 ครั้ง ถ้วยขนาดเล็กที่สุด

หมายถึงสวรรค์ ขนาดกลางหมายถึงโลก ขนาดใหญ่หมายถึงมนุษย ์
3 ฮัปโปชุ หมายถึง เบียร์ที่มีส่วนผสมของข้าวสาลีในปริมาณน้อยกว่าเบียร์ทั่วไป (low-malt beer) และเนื่องจากข้าวสาลีซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างแอลกอฮอล์มีปริมาณน้อย

ลงจึงท�าให้มีระดับแอลกอฮอล์ต�่า
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และปรมิาณการส่งออกอย่างต่อเนือ่งโดยในปี ค.ศ.2018 

ยอดขายจากการส่งออกอนัดับ 1 คอืประเทศสหรฐัอเมรกิา 

631.3 ล้านเยน อันดับ 2 คือ ฮ่องกง 377.4 ล้านเยน 

อันดับ 3 คือ จีน 358.7ล้านเยน  อันดับ 4 คือ เกาหลีใต้ 

221.2 ล้านเยน อันดับ 5 คือ ไต้หวัน 135.1 ล้านเยน  

ในขณะทีป่รมิาณการส่งออก อนัดบั 1 คือ ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา 5,952 กิโลลิตร อันดับ 2 เกาหลีใต้ 5,351 

กิโลลิตร อันดับ 3 จีน 4,146 กิโลลิตร อันดับ 4 ไต้หวัน 

2,238 กิโลลิตร อันดับ 5 ฮ่องกง 2,097 กิโลลิตร  

(内閣府, 2019, 3) (ตารางที่ 1)

ภาพที่ 1 ส่วนแบ่งทางการตลาดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ.1987-2017

ที่มา :国税庁 (2018, 3)

ภาพที่ 2 ปริมาณการบริโภคและยอดขายในการส่งออกเหล้าสาเกไปต่างประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ.2012-2018

ที่มา : 内閣府 (2019, 2) 
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ส่วนหนึง่ทีส่่งเสริมให้เกดิการเตบิโตของเหล้าสาเก 

ในตลาดต่างประเทศนัน้เกิดจากจ�านวนร้านอาหารญีปุ่น่ 

ในต่างประเทศทีม่มีากขึน้ และความนยิมของเหล้าสาเก 

ทีม่มีากขึน้หลงัจากอาหารญีปุ่น่ได้รบัการจดทะเบยีนจาก 

องค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีจั่บต้องไม่ได้ 

ในปี ค.ศ.2013 แต่ยังมีปัจจัยส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังการ

เตบิโตของเหล้าสาเกในตลาดต่างประเทศคอื นโยบายการ 

ส่งเสริมการส่งออกเหล้าสาเกไปต่างประเทศภายใต้

นโยบาย Cool Japan เนื่องจากการบริโภคเหล้าสาเก

ภายในประเทศลดลง ท�าให้เปลีย่นมามุ่งเน้นสร้างยอดขาย 

และปริมาณการบริโภคจากตลาดในต่างประเทศแทน 

ในบทความนี้จะศึกษาหน้าท่ีและความร่วมมือของ

หน่วยงานต่าง ๆ  ในการส่งเสริมการส่งออกเหล้าสาเก

ภายใต้นโยบาย Cool Japan การน�านโยบายไปใช้ และ

ผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้น เพื่อเข้าใจถึงแนวทางและ

กระบวนการส่งเสริมการส่งออกเหล้าสาเกไปยังต่าง

ประเทศของประเทศญี่ปุ่น และเพื่อเป็นความรู้ให้สินค้า

ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอย่างเช่นสุราพื้นบ้าน

ไทยหรืออุตสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกันของไทยที่เป็น

อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ

อตุสาหกรรมทีม่เีอกลักษณ์หรอืเสน่ห์ของไทย เช่น ผ้าไทย 

อาหารไทย น�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้

2. หน้าทีข่องหน่วยงานต่างๆ ในการส่งออกเหล้า 
สาเกตามนโยบาย Cool Japan

นโยบาย Cool Japan เกิดขึ้นเนื่องจากภายใน

ประเทศญี่ปุ่นมีจ�านวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องมี

หลายอตุสาหกรรมทีรุ่ง่เรอืงในอดตีถดถอยลง การบรโิภค 

ภายในประเทศลดน้อยลง การเติบโตทางเศรษฐกิจที่พึ่ง

อุตสาหกรรมยานยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าก�าลังประสบ

ปัญหา รฐับาลต้องเปล่ียนทศิทางด้วยการน�าเสนอสินค้า 

และบริการของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ 

เช่น มังงะ (การ์ตูน) ภาพยนตร์ ดนตรี เกม แฟชั่น รวม

ถงึอาหารญีปุ่น่ เป็นการส่งออกสนิค้าและบรกิารท่ี Cool 

ของญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศ และเชื้อเชิญชาวต่างชาติให้

มาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดการบริโภคขึ้นในประเทศ 

ตารางที่ 1 ยอดขายและปริมาณการส่งออกเหล้าสาเกไปยังต่างประเทศในปี ค.ศ.2018

ประเทศ ยอดขาย (ล้านเยน) ประเทศ ปริมาณ (กิโลลิตร)

1. สหรัฐอเมริกา 631.3 1. สหรัฐอเมริกา 5,952

2. ฮ่องกง 377.4 2. เกาหลีใต้ 5,351

3. จีน 358.7 3. จีน 4,146

4. เกาหลีใต้ 221.2 4. ไต้หวัน 2,238

5. ไต้หวัน 135.1 5. ฮ่องกง 2,097

6. สิงคโปร์ 83.7 6.แคนาดา 684

7.แคนาดา 52.9 7. สิงคโปร์ 610

8. ออสเตรเลีย 44.6 8. ไทย 604

9. เวียดนาม 44.0 9. ออสเตรเลีย 502

10. อังกฤษ 32.4 10. เวียดนาม 462

ที่มา : 内閣府 (2019, 2)
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และน�าไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจและการเพิ่ม

การจ้างงานในประเทศญี่ปุ่นต่อไป (経産省, 2018a, 1) 

ผลิตภัณฑ์อาหารญ่ีปุ ่นรวมถึงเหล้าสาเกเป็น

สินค้าอย่างหนึ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนส่งเสริมการ 

ส่งออก โดยได้มีหน่วยงานหลายฝ่ายเกี่ยวข้องด้วยกัน

ทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึง่การส่งเสรมิการส่งออกเหล้าสาเก 

ตามนโยบาย Cool Japan มมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.2012 จนถึง 

ปัจจบุนั และในแต่ละหน่วยงานน้ันมหีน้าท่ีความรบัผดิชอบ 

ดังนี้

2.1. คณะรฐัมนตร ี(内閣府：Cabinet Office, 

Government of Japan)

คณะรัฐมนตรีมีหน้าท่ีในการก�าหนดและวางแผน

กลยุทธ์ในการส่งเสริมการส่งออกเหล้าสาเกก�าหนด

แนวทางหรือทศิทางในการส่งเสรมิเหล้าสาเก รวมถึงวาง 

กรอบนโยบายต่าง ๆ  เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ  ยึดเป็นหลัก

ในการด�าเนินนโยบายต่อไป อีกทั้งส่งเสริมการส่งออก

ตามนโยบาย Cool Japan เป็นแผนแยกตามประเทศ

ปลายทางที่ส่งออก 

2.2 กระทรวงการต่างประเทศ (外務省：Ministry 

of Foreign Affairs)

กระทรวงการต่างประเทศท�าหน้าท่ีในการสื่อสาร

ข้อมลู ประชาสมัพันธ์และส่งเสรมิการขายผ่านการจดังาน 

อีเวนท์ต่าง ๆ  โดยใช้สถานทูตและ Japan House โดย 

Japan House ถูกสร้างขึ้นใน 3 เมืองใหญ่ คือ เซา

เปาโล ลอสแอนเจลิส และลอนดอน เพื่อสร้างความ 

เข้มแข็งและเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญในการสื่อสารข้อมูล

ทัง้ข้อมลูท่ัวไปเกีย่วเหล้าสาเก รวมถงึเสน่ห์หรอืคณุสมบตั ิ

เฉพาะตัวของเหล้าสาเกแต่ละประเภท เพื่อส่งเสริมการ

ตลาดเหล้าสาเกทั้งในและต่างประเทศ

2.3 กระทรวงเศรษฐกจิ การค้า และอตุสาหกรรม 

(経産省：Ministry of Economy, Trade and 

Industry)

กระทรวงเศรษฐกจิ การค้า และอุตสาหกรรมหรอื 

METI มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาตลาดเหล้าสาเกใน

ต่างประเทศตามนโยบาย Cool Japan ดูแลเรื่องการ

ลงทุนเพื่อการส่งออกเหล้าสาเก บุกเบิกช่องทางการจัด

จ�าหน่ายเหล้าสาเกในต่างประเทศ ร่วมมอืกบัศนูย์ส่งเสรมิ 

ผลิตภัณฑ์อาหารญีปุ่น่ (日本食品海外プロモーション

センター：JFOOD) ในการเจาะตลาดในแต่ละประเทศ

2.4 กรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (観光庁：Japan 

Tourism Agency)

กรมการท่องเท่ียวญี่ปุ่นรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น โครงการ Visit Japan 

การส่งเสริมการน�าเที่ยวโรงงานสุราในท้องถิ่นต่าง ๆ  

ของประเทศญี่ปุ่น วิเคราะห์แนวโน้มการบริโภคของ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่น

2.5 กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง  

(農水省：Ministry of Agriculture forestry and 

Fisheries)

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมงหรือ MAFF 

ท�าหน้าที่ในการส่งเสริมสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

อาหารญี่ปุ่นให้มีความแพร่หลายในต่างประเทศ เพ่ิม

อุปสงค์ในตลาดต่างประเทศจากวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น 

2.6 กรมสรรพากร (国税庁：National Tax 

Agency : NTA)

กรมสรรพากรหรือ NTA มีหน้าที่ในการส่งเสริม

การผลิตเหล้าสาเกให้มคีวามแพร่หลาย เตรยีมความพร้อม 

ด้านต่าง ๆ  เพื่อการส่งออกเหล้าสาเก ส่งเสริมการให้

ความรู้เกี่ยวกับเหล้าสาเก

2.7 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ (日本

貿易振興機構 (ジェトロ) ：Japan External Trade 

Organization (JETRO ))
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องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศหรือ JETRO 

ท�าหน้าทีใ่นการให้ค�าแนะน�า ค�าปรกึษาทางธรุกิจเพือ่การ 

ส่งออก จัดงานอีเวนท์ต่าง ๆ  เพื่อการเจรจาทางธุรกิจ 

2.8 สมาคมผู้ผลิตเหล้าสาเกและโชจู (日本酒

造組合中央会：The Japan Sake and Shochu 

Makers Association)

สมาคมผู้ผลิตเหล้าสาเกและโชจู ท�าหน้าที่เป็น

ตัวกลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน 

(ผู้ผลิตเหล้าสาเก) โดยจะน�าเอาแผน นโยบาย รวมถึง

ข้อมูลจากการประชุมต่าง ๆ  ในการส่งเสริมการส่งออก

เหล้าสาเกมาถ่ายทอดให้กับผู้ผลิตเหล้าสาเกได้น�าไป

ปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลาง

ในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางการตลาดให้กับ 

ผู้ผลิตเหล้าสาเกอีกด้วย  (内閣府, 2018a,.12-15)

3. การดำาเนินนโยบายส่งเสริมการส่งออกเหล้า
สาเกของหน่วยงานต่างๆ

หลังจากหน่วยงานต่าง ๆ  วางแผนงานตามหน้าที่

แล้วก็ต้องน�าแผนงานนัน้มาปฏิบตั ิซ่ึงการด�าเนนิงานเพือ่ 

ส่งเสริมการส่งออกเหล้าสาเกนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

สินค้าได้รับการบริโภคอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ 

บทความนีจ้งึได้ใช้กรอบความคดิทางการตลาดเรือ่งส่วน 

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มาใช้อธิบาย

การด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ได้ โดยแยกตาม

ส่วนประสมแต่ละตัวคือ Product (สินค้าและบริการ)  

Price (ราคา) Place (ช่องทางการจัดจ�าหน่าย) และ 

Promotion (การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ส่งเสรมิการขาย) 

(สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2540, น.29-32)

3.1 Product

การด�าเนินนโยบายเกี่ยวกับสินค้าเหล้าสาเกนั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายสร้าง Sake Brand หรือการ

สร้างตราสินค้า (Branding) ให้กับเหล้าสาเก เป็นการ

วางแนวทางให้กับผูผ้ลติเหล้าสาเกในการสร้างตราสนิค้า 

ให้กับผลติภณัฑ์ของตนเอง การสร้างตราสนิค้าของเหล้า 

สาเกนี้หมายถึงเหล้าสาเกที่เป็นสุราแห่งชาติญี่ปุ่นโดย

รวม ไม่ได้เฉพาะเจาะลงถึงประเภทของเหล้าสาเก โดย

ได้วางต�าแหน่งของสินค้า (Product Positioning) ใน

ระดับสูง เป็นเหล้าสาเกคุณภาพสูง (Premium Sake)4

มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภคชาวต่างชาติท่ีเป็น 

กลุ่มผู้บริโภคระดับกลางและระดับสูง โดยการสร้างตรา 

สินค้าเหล้าสาเกจะมีเรื่องราว (Story) เป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญของอัตลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity)  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างอัตลักษณ์ของตราสินค้า

จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นอกจากน้ี

การออกแบบฉลากสนิค้าให้เหมาะกบัลกูค้าชาวต่างชาต ิ

ก็เป็นอีกส่วนส�าคัญในการสร้างตราสินค้าเหล้าสาเก ซึ่ง

สามารถอธิบายได้ ดังนี้

3.1.1. การสร้างอตัลกัษณ์ของตราสินค้าเหล้าสาเก

เหล้าสาเกท่ีผลิตในภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่

แตกต่างกัน รวมถึงวัตถุดิบและกรรมวิธีในการผลิตที่

แตกต่างกนั กจ็ะได้เหล้าสาเกทีมี่ลักษณะเฉพาะตวัทีห่ลาก 

หลายแตกต่างกนัไปในแต่ละท้องถิน่ทีผ่ลติ คณุภาพข้าว 

น�้า และโคจิ (麹：kouji)5 ในท้องถิ่นต่างๆ รวมถึง 

4 เหล้าสาเกแบ่งออกได้เป็นเหล้าสาเกคุณภาพสูงและเหล้าสาเกระดับธรรมดาซึ่งแตกต่างไปตามอัตราการขัดสีเมล็ดข้าว และการเติมแอลกอฮอล์ เหล้าสาเกคุณภาพสูง แบ่งออก
ได้เป็น 

 1. จุนไมชุ (純米酒：Junmaishu) มีอัตราการขัดสีเมล็ดข้าวร้อยละ 70 ขึ้นไป ไม่เติมแอลกอฮอล์ 
 2. จุนไมไดกินโจชุ (純米大吟醸酒：Junmaidaiginjoushu) มีอัตราการขัดสีเมล็ดข้าวไม่เกินร้อยละ 50 ไม่เติมแอลกอฮอล์
 3. จุนไมกินโจชุ (純米吟醸酒：Junmaiginjoushu) มีอัตราการขัดสีเมล็ดข้าวไม่เกินร้อยละ 60 ไม่เติมแอลกอฮอล์
 4. ไดกินโจชุ (大吟醸酒：Daiginjoushu) มีอัตราการขัดสีเมล็ดข้าวไม่เกินร้อยละ 50 เติมแอลกอฮอล์ร้อยละ 10
 5. กินโจชุ (吟醸酒：Ginjoushu) มีอัตราการขัดสีเมล็ดข้าวไม่เกินร้อยละ 60 เติมแอลกอฮอล์ร้อยละ 10
 6. ฮอนโจโซ (本醸造：Honjouzou) มีอัตราการขัดสีเมล็ดข้าวไม่เกินร้อยละ 70 เติมแอลกอฮอล์ร้อยละ 10
5 เชื้อราที่ใช้ในการหมักเหล้าสาเก
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ประวัติศาสตร์การผลิตเหล้าสาเกเป็นส่วนส�าคัญใน

การน�ามาใชส้ร้างอตัลักษณ์ให้กับเหล้าสาเก และเมือ่ได้

เหล้าสาเกทีร่สชาติแตกต่างกันอาหารที่รับประทานร่วม

กันก็ถูกน�ามาจับคู่ต่างกันไปด้วย เกิดเป็นวัฒนธรรมใน

การรับประทานอาหารขึ้นมา

จากอัตลักษณ์ของตราสินค้าเหล้าสาเกดังกล่าว

อาจสรุปเป็นข้อความท่ีจะสื่อสารไปยังผู ้บริโภคเพื่อ

สร้างตราสินค้าได้ว่า เหล้าสาเกเป็นสุราแห่งชาติญ่ีปุ่น 

เป็นสุราคุณภาพสูงมีประวัติศาสตร์การผลิตยาวนาน มี

คุณภาพสินค้าและลักษณะเฉพาะตัวท่ีหลากหลาย 

แตกต่างกันตามภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละ

ท้องถิ่นที่ผลิต สร้างความเพลิดเพลินในการดื่มด้วยการ

จับคูก่บัอาหารทีรั่บประทานเพ่ือเสรมิรสชาตซ่ึิงกันและกัน

3.1.2. ฉลากสินค้า

ฉลากสินค้าเหล้าสาเกนั้นต้องสอดคล้องกับ

ข้อความที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เหล้าสาเกส่วน

ใหญ่มกีารตัง้ช่ือตราสนิค้าเป็นภาษาญีปุ่น่ และเขียนด้วย 

การเขยีนพูก่นัเป็นอกัษรภาษาญีปุ่่น เพือ่คงความงดงาม 

แบบญ่ีปุ่น มีฉลากสินค้าบอกประเภทและรสชาติของ

สินค้าเป็นภาษาญี่ปุ่น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีการทบทวน

แนวทางการออกแบบฉลากสินค้าของเหล้าสาเกใหม่ 

เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติ 

และเพื่อใช้ประโยชน์จากเรื่องภูมิศาสตร์ในการผลิตมา

เป็นจุดแข็งให้กับสินค้าและเพื่อเป็นไปตามข้อความที่

ต้องการส่ือสารไปยงัผู้บรโิภค ในกรณกีารใช้ประโยชน์ด้าน 

ภมูศิาสตร์การผลตินัน้คณะรัฐมนตรต้ีองการส่งเสรมิระบบ 

ฉลากที่แสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical 

Indentations) เพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของตราสินค้า

เหล้าสาเก ในขณะเดียวกันฉลากสินค้าก็ต้องเข้าใจง่าย

ส�าหรบัลูกค้าชาวต่างชาตด้ิวย การทีช่ือ่ตราสินค้า ประเภท 

สินค้า รสชาต ิ ถกูเขยีนด้วยภาษาญีปุ่น่นัน้ยากส�าหรบัชาว 

ต่างชาตใินการท�าความเข้าใจ ดงันัน้สมาคมผูผ้ลติเหล้า 

สาเกและโชจ ู และ JFOOD จงึพยายามสร้างมาตรฐาน 

ในการท�าฉลากสินค้าเพื่อสนับสนุนการสร้างตราสินค้า

เหล้าสาเกให้เข้มแขง็ และเนือ่งจากลกัษณะบรรจภุณัฑ์ 

ของสรุาพืน้บ้านทัง้ 3 ประเภทนัน้คล้ายคลงึกนัมาก สมาคม 

ผู ้เหล้าสาเกและโชจูจึงได้สร้างสัญลักษณ์เพื่อเป ็น

มาตรฐานในการแบ่งประเภทสรุาพ้ืนบ้านทัง้ 3 ประเภท 

ออกจากกนั คอื เหล้าสาเก โชจ ูและอะวะโมะร ิ(泡盛： 

Awamori)6 (ภาพที ่ 3) และอยู่ระหว่างพจิารณารปูแบบ

ฉลากสินค้าแบ่งตามพืน้ทีก่ารผลติ (内閣府, 2018a, 4)

6 อะวะโมะริเป็นสุรากลั่นที่มีถิ่นก�าเนิดและการบริโภคหลักที่จังหวัดโอกินาวะ

 ภาพที่ 3 สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการแบ่งประเภทสุราพื้นบ้าน

 ที่มา : 日本酒造組合中央会 (2018)

ส่วนทาง JFOOD ได้ท�าตาราง Matrix แบ่งรสชาต ิ

ของเหล้าสาเกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เข ้าใจง่าย

ส�าหรับชาวต่างชาต ิ(ภาพท่ี 4) โดยแบ่งรสชาตเิหล้าสาเก 

ออกเป็น 4 รสชาติ +1 โดยรสชาติแรก คือ Aromatic 

มีกลิ่นหอมและรสชาติสดชื่น ออกเปรี้ยวนิด ๆ  ขณะที่ 

Smooth Refreshing จะมรีสชาตสิดชืน่ ละมนุล้ิน ส่วน 

Rich จะมีรสชาติเข้มข้น กลิ่นไม่แรงมาก รสกลมกล่อม 

และ Aged จะเป็นแบบ Dry  สุดท้ายคือ +1 เป็น 
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Sparkling หรอืเหล้าสาเกทีเ่ตมิโซดาลงไปเพือ่ให้ดืม่ง่าย 

ขึ้น ในเว็บไซต์ของ JFOOD จะแนะน�าอาหารที่เข้ากับ 

เหล้าสาเกแต่ละประเภทและรสชาตต่ิาง ๆ  ในเวบ็ไซต์จะ 

บอกว่าเหล้าสาเกนัน้มรีสชาตอิะไรใน 4 รสชาติ +1 และ 

ชื่อตราสินค ้าที่ เขียนด้วยภาษาญี่ปุ ่นอ ่านว ่าอะไร 

สามารถซื้อได้ที่ไหน ร้านอะไร เดินทางอย่างไร (日本食

品海外プロモーションセンター, 2018, 15-19 )

นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2013 กระทรวงเศรษฐกิจ 

การค้า และอุตสาหกรรมยังได้ใช้งบประมาณเสริมเพื่อ

พัฒนาแอปพลิเคช่ันในมือถือเพ่ืออ่านฉลากสินค้าเหล้า

สาเก โดยบริษัท Sakefan World ได้รับงบประมาณไป

พัฒนาแอปพลิเคช่ันในหลายภาษาเพื่อให้เข้าใจราย

ละเอยีดของฉลากสนิค้าเหล้าสาเกได้ดข้ึีน (浜松, 2018, 1)

รายได้ท�าสัญญากบับรษิทัทีมี่ความเชีย่วชาญในการสร้าง 

ตราสินค้าเพื่อออกแบบแนวคิด โลโก้ ขวด และวางแผน

การตลาดทั้งหมด เช่น บริษัทโคจิกะชุโซ (小鹿酒造) 

ในจังหวัดคาโงะชิมะท�าสัญญากับบริษัท Barbara Pool 

เพ่ือสร้างสินค้าส�าหรับกลุ ่มลูกค้าวัยรุ ่นที่เป็นลูกค้า

ระดับสูงในประเทศไต้หวัน (経産省, 2019a, 3) หรือ 

บริษัทฮิจิริชุโซ (聖酒造) ร่วมมือกับบริษัทวะคะเซะ (和

風) ในโครงการ Japan Brand Produce ของกระทรวง

เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม เพื่อสร้างตราสินค้า

ให้เป็นที่เป็นรู้จักอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ (浜松, 

2018, 1)

3.2 Price

ในการส่งออกเหล้าสาเกไปยังต่างประเทศน้ันได้

ใช้กลยทุธ์ราคาสงู (Premium Pricing) เพือ่ให้สอดคล้อง 

กับการสร้างตราสินค้า การวางต�าแหน่งของสินค้าและ

ภาพลักษณ์ของสินค้าที่เป็นสินค้าระดับสูง มีคุณภาพดี 

เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละประเทศที่เป็นผู้

บริโภคระดับกลางและระดับสูง โดยในสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดหลักจะเน้น

ท�าตลาดระดับกลางและสูง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่

ช่ืนชอบเหล้าสาเกซ่ึงเป็นลูกค้าระดับสูงมีฐานลูกค้าที่

มั่นคงแล้ว จึงต้องการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้า

ระดับกลางเพื่อให้มีการบริโภคที่แพร่หลายมากขึ้น 

ส่วนประเทศไทย สิงคโปร์ อิตาลี ฝรั่งเศส บราซิล 

รัสเซีย เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการบุกเบิกพัฒนาจะ

มุ่งเน้นท�าตลาดลูกค้าระดับสูง เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มี

ก�าลังซื้อและเป ็นผู ้น�าเทรนด์กลยุทธ ์ราคานี้คณะ

รัฐมนตรีเป็นผู้ก�าหนดแล้วสมาคมผู้ผลิตเหล้าสาเกและ

โชจูจะเป็นตัวกลางในการส่งต่อไปยังผู้ผลิตเหล้าสาเก 

กลยุทธ ์ราคาที่ใช ้ในการส่งออกเหล้าสาเกไปต่าง

ประเทศนั้นมีความแตกต่างกับกลยุทธ์ราคาของตลาด

เหล้าสาเกภายในประเทศเป็นอย่างมาก ตลาดเหล้าสาเก 

ภายในประเทศนั้นใช้กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อแข่งขัน

ภาพที่ 4 แผนภาพแบ่งรสชาติเหล้าสาเก

ท่ีมา : 日本食品海外プロモーションセンター (2018, 15)

ในการส่งเสริมการสร้างตราสินค้าเหล้าสาเกนั้น

การให้ความรู้ผู้บริโภคเกี่ยวกับเหล้าสาเก การตั้งราคา 

การบริหารช่องทางการจัดจ�าหน่าย  การโฆษณาประชา 

สัมพันธ์ ส่งเสริมการขายนั้นต้องเป็นไปตามข้อความที่

ต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภคต้องสอดคล้องส่งเสริมซ่ึง

กันและกัน ในการสร้างตราสินค้านี้ผู้ผลิตเหล้าสาเกบาง
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(Competition Pricing) จึงมีการตั้งราคาสินค้าในราคา

ถกู เนือ่งจากตลาดเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ภายในประเทศ 

มีการแข่งขันที่รุนแรง

3.3 Place

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายนั้นสมาคมผู้ผลิตเหล้า 

สาเกและโชจู และสมาคมผู้ค้าปลีกสุราแห่งโตเกียวได้มี

ความร่วมมือในการบุกเบิกช่องทางการขายสินค้าและ

การขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ เนื่องจากผู้ผลิตเหล้า

สาเกจ�านวนมากเป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก 

(SMEs) มีเงินทุนไม่มากพอที่จะจัดการเรื่องการขนส่ง 

และกระจายสินค้าได้ด้วยตนเอง จึงได้มีตัวกลางในการ

ประสานงานและสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว โดยสมาคม

ผู้ค้าปลีกสุราแห่งโตเกียวได้มีการจัดงานแสดงสินค้า

และจัดงานเพื่อเจรจาธุรกิจกับผู้จ�าหน่ายสุราจากต่าง

ประเทศ ซึ่งการจัดแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจนั้น

มีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงมีทางสมาคมเป็นผู้จัด

และร่วมกันจัดกับหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น กระทรวงการ

ต่างประเทศ และ JETRO เป็นต้น การจัดงานรูปแบบ

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจ 

เช่น งาน Nihon Promotion Dinner ที่จัดขึ้นที่เมือง

เวลลิงตนั ประเทศนวิซแีลนด์ ในเดอืนมีนาคม ปี ค.ศ. 2018 

โดยกระทรวงต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานคือผู้จ�าหน่าย

สุราในต่างประเทศ รวมถึงร้านอาหารต่างๆ ในงานจะ

เป็นงานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น และมีการน�าเสนอ

เหล้าสาเกเสิร์ฟพร้อมกับเมนูอาหารที่เข้ากันกับเหล้า

สาเกแต่ละประเภท หลังจากจบมือ้อาหารก็เป็นการเจรจา 

ข้อเสนอทางธุรกิจต่างๆ (外務省, 2019, 4) หรือในงาน 

Imbibe Live 2018 และ Imbibe Live 2019 ซึ่งจัดใน

ลอนดอนต่อเนือ่งกนัถงึ 2 ปี งานนีจ้ดัข้ึนโดยความร่วมมอื 

ของ JETRO และกรมสรรพากร โดยเป็นงานจดับธูส่งเสรมิ 

การขายผลติภณัฑ์สุราของญ่ีปุน่ ทัง้เหล้าสาเก โชจู อะวะ 

โมะริ ในงานนี้มีร้านอาหาร บาร์ ตัวแทนจ�าหน่ายจาก

โรงแรมต่าง ๆ  มาเข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คน (日

本貿易振興機構, 2019, 2) และได้รับความสนใจและ

การแสดงความคิดเห็นจากผู้จ�าหน่ายสุราคุณภาพสูงใน

ประเทศอังกฤษเป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสส�าคัญใน

การบุกเบิกหรือขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

กลยุทธ์ส�าคัญส�าหรับช่องทางการจัดจ�าหน่าย

เหล้าสาเกในต่างประเทศนั้น ไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เกต หรือ

ร้านสะดวกซือ้ เนือ่งจากการสร้างตราสินค้าเหล้าสาเกนัน้ 

สินค้าที่ส่งออกเป็นเหล้าสาเกคุณภาพสูง และมีการวาง

ต�าแหน่งและภาพลักษณ์สินค้าไว้ในระดับสูง จึงมุ่งเน้น

เจาะกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางและสูง ช่องทางการจัด

จ�าหน่ายทีส่�าคัญในการส่งออกเหล้าสาเกในต่างประเทศ 

นัน้คอืร้านอาหาร บาร์ รวมถงึโรงแรมระดับสงู เนือ่งจาก 

ช่องทางการจดัจ�าหน่ายเหล่านีม้พีนกังานทีส่ามารถอธบิาย 

รายละเอยีด ลักษณะเฉพาะตวั รวมถงึเมนอูาหารทีเ่ข้ากนั 

กับเหล้าสาเกให้กับลูกค้าได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอัตลักษณ์

ของตราสินค้าและเป็นข้อความในการสร้างตราสินค้าที่

ต้องการส่ือสารมายังผู้บริโภคอีกด้วย นอกจากนี้การ

จ�าหน่ายผ่านทางอินเทอร์เนตก็เป็นอีกทางหน่ึงที่คณะ

รัฐมนตรีส่งเสริมและให้หาข้อมูลทางการตลาดเพิ่มเติม 

ซึ่งทางสมาคมผู้ผลิตเหล้าสาเกและโชจูก็ได้รับนโยบาย

มาแล้วท�าการส�ารวจตลาดเพื่อศึกษาความต้องการของ

ตลาดในแต่ละประเทศต่อไป

ในส่วนของการขนส่งเหล้าสาเกไปต่างประเทศ

นั้นจ�าเป็นต้องมีการรักษาอุณหภูมิระหว่างขนส่งโดยใช้

ตู้สินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer Container)เป็น 

การขนส่งโดยการแช่เยน็เพือ่รกัษาอณุหภูมใิห้เหมาะสม 

แต่ในบางครั้งประเทศที่อยู ่ไกลการใช้ตู ้สินค้าแบบ

ควบคมุอณุหภมูอิย่างเดยีวกไ็ม่สามารถรกัษาคุณภาพของ 

สินค้าไว้ได้ ทางสมาคมผู้ผลติเหล้าสาเกและโชจจูงึได้สนบั 

สนนุให้มกีารวจิยัเกีย่วกบัการชะลอความเสือ่มสภาพของ 

เหล้าสาเก ในขณะเดยีวกนัสมาคมผูค้้าปลีกสรุากไ็ด้พยายาม 

หาวธิกีารขนส่งไปยงัประเทศปลายโดยใช้เวลาน้อยทีส่ดุ 

และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยสมาคมผู้ค้าปลีกสุรา

ได้ใช้วิธีการขนส่งเป็นล็อตเล็ก ๆ  เพื่อให้การใช้ตู้สินค้า
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แบบควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สามารถเก็บรักษาคุณภาพสินค้าในอุณหภูมิที่เหมาะสม

ได้ดีที่สุด ปัจจุบันบริษัท JF Hillebrand Japan ซึ่งเป็น 

1 ในสมาชกิของสมาคมผูค้้าปลีกสุราได้ให้ข้อมูลว่าส�าหรบั 

การขนส่งแบบธรรมดาไปฮ่องกงจะขนส่งเดอืนละ 1 ครัง้ 

ไปปารีส 6 สัปดาห์จะขนส่ง 1 ครั้ง และในการขนส่ง

เหล้าสาเกคุณภาพสูงทุกประเภทจ�าเป็นต้องการขนส่ง

ด้วยตู้สินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Sake Experience 

Japan, 2018)

นอกจากนีย้งัมคีวามร่วมมอืของกรมการท่องเทีย่ว 

ญีปุ่น่ สมาคมผูผ้ลิตเหล้าสาเกและโชจ ู กับสนามบนินานา 

ชาตินาริตะ ฮาเนดะ คันไซ จูบุ ในการจัดบูธแสดงสินค้า

ส่งเสริมการขายและทดลองดืม่เหล้าสาเกให้กบันกัท่องเทีย่ว 

ชาวต่างชาติ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของช่องทางการจัด

จ�าหน่ายที่น�าไปสู่การสนับสนุนการส่งออกเหล้าสาเก 

ทีบ่ธูนีม้กีารท�าแผ่นพบัให้ข้อมลูความรูต่้าง ๆ  เก่ียวกับเหล้า 

สาเก รวมถึงมีแคมเปญต่าง ๆ  โดยมีการประชาสัมพันธ์

ผ่านเว็บไซต์ของสนามบิน ความร่วมมือน้ีมีระยะเวลา

ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม ปี ค.ศ.2013 - เดอืนธนัวาคม ปี ค.ศ. 

2021 โดยในปี ค.ศ.2017 มีผู้ผลิตเหล้าสาเกเข้าร่วม

โครงการนี ้231 ราย มลีกูค้าเข้าร่วม 51,700 คน ขายได้ 

38,000 ขวด มีรายได้ประมาณ 104 ล้านเยน (内閣府, 

2018b, 3)

3.4 Promotion

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย

นั้นมีการท�าโดยการจัดอีเวนท์ต่าง ๆ  ที่หน่วยงานต่าง ๆ

จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกระทรวงการ

ต่างประเทศ JETRO กรมสรรพากร สมาคมผู้ผลิตเหล้า

สาเกและโชจู จะรับผิดชอบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

และส่งเสริมการขายทีม่กีลุม่เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการ 

ร้านอาหาร บาร์ และโรงแรมต่าง ๆ  ในขณะที่ JFOOD 

และสมาคมผู้ผลิตเหล้าสาเกและโชจู จะรับผิดชอบการ

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายท่ีมีกลุ่ม

เป้าหมายเป็นผู้บริโภคทั่วไป ในแผนการประชาสัมพันธ์

และส่งเสริมการขายน้ันคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ใช้

สถานทตูและ Japan House เป็นฐาน (Platform) ส�าคญั 

ในการจัดงานอีเวนท์เพื่อท�าการประชาสัมพันธ์และ

ส่ือสารข้อมูลต่างๆไปยงัผู้บริโภคในต่างประเทศ อย่างเช่น 

งานประชาสัมพันธ ์และส่งเสริมการขายที่จัดโดย

กระทรวงต่างประเทศในปี ค.ศ.2018 ได้เชญิผูป้ระกอบการ 

ร้านอาหารมายัง Japan House ทั้งที่เซาเปาโล ลอส

แอนเจลสิ และลอนดอน เพ่ือให้ร่วมทดลองดืม่เหล้าสาเก 

(Sake Taste Testing) ซ่ึงในงานจะมเีหล้าสาเกคณุภาพ 

สูงหลากหลายมาน�าเสนอ ทั้งยังมีการดื่มเหล้าสาเกร่วม

กับการรับประทานอาหารเมนูต่าง ๆ  อีกด้วย หรืองาน 

London Craft Week ที่สมาคมผู้ผลิตเหล้าสาเกและ

โชจูเป็นผู้จัดขึ้นที่ Japan House ในเดือนพฤษภาคม ปี 

ค.ศ.2019 ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้าและทดลองดื่มสุรา 

การจัดงานในรูปแบบนี้จะช่วยให้ความรู้แก่ผู ้ที่

เกี่ยวข้องกับการขายเหล้าสาเก อย่างร้านอาหาร บาร์ 

โรงแรมให้ได้รูจ้กัเหล้าสาเก เข้าใจคณุสมบัตแิละเสน่ห์ของ 

เหล้าสาเก อกีท้ังท�าให้รูว่้าอาหารแบบใดควรรบัประทาน 

กบัเหล้าสาเกแบบใด ช่วยให้สามารถคดัเลอืกเหล้าสาเก 

ที่เหมาะกับธุรกิจของตนเองมาขายได้ และยังสามารถ

อธิบายคุณสมบัติเหล่านี้ให้ลูกค้าเข้าใจได้อีกด้วยจึง

เป็นการช่วยผลักดันสินค้าไปสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้การ

จัดงานในรูปแบบดังกล่าวยังเป็นการสร้างเครือข่ายทาง

ธรุกจิในแต่ละประเทศทีท่�าการส่งออกเหล้าสาเกอกีด้วย 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายเหล้า

สาเกในต่างประเทศไม่ได้มเีพยีงการจดังานรปูแบบข้างต้น 

เท่านัน้ ยงัมกีารประชาสัมพนัธ์เหล้าสาเกโดยการให้เหล้า 

สาเกท�าหน้าท่ีเหมอืนพนักงานต้อนรับ (Reception) ใน 

ทุกมื้ออาหารในงานเลี้ยงรับรองของหน่วยงานรัฐบาล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเลี้ยงที่จัดขึ้นโดยสถานทูต 

ส ่ ว นส� า คั ญอย ่ า งหนึ่ ง ใ นก า รท� า โ ฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ คือการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเหล้า 

สาเกให้กบัผู้บรโิภค เนือ่งจากมคีนจ�านวนไม่น้อยเข้าใจผิด 
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เกี่ยวปริมาณแอลกอฮอล์ในเหล้าสาเกว่ามีปริมาณมาก 

อีกท้ังถูกมองว่าดื่มแล้วจะเมาค้างถูกเข้าใจว่าต้องด่ืม

แบบร้อนเท่านั้น หรือเป็นเครื่องดื่มหลังอาหาร ซึ่งสิ่งที่

ถกูต้องคอืเหล้าสาเกดืม่พร้อมกบัตอนรบัประทานอาหาร 

(読売新聞, 2018) ความเข้าใจผิดหรือความไม่ถ่องแท้

ในข้อมูลของผู ้บริโภคน้ันส่งผลโดยตรงต่อยอดขาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีท้ังปริมาณและ

ยอดขายสูงสุดในการน�าเข้าเหล้าสาเก คิดเป็น 1 ใน 3 

ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่ง

ก็คือผู้บริโภคชาวอเมริกันมีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ

เหล้าสาเก ผูบ้ริโภคจ�านวนไม่น้อยเป็นกลุ่มลกูค้าท่ีหลงใหล 

ในเสน่ห์ของเหล้าสาเกทั้งรสชาติและความงดงามทาง

วฒันธรรม ยอดขายในประเทศสหรัฐอเมรกิาจงึสงูขึน้ทกุปี 

(青葉, 2018) 

ความรู้เกี่ยวกับเหล้าสาเกนั้นเก่ียวข้องกับเรื่อง

ประเภท คณุภาพ และรสชาตขิองเหล้าสาเก ซึง่จะเป็นส่วน 

ที่สัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของตราสินค้าและการสร้างตรา 

สนิค้าเหล้าสาเกทีท่างหน่วยงานต่าง ๆ  พยายามวางแผน 

กลยุทธ์ขึ้นมา แต่ถ้าผู้บริโภคไม่มีความรู้พื้นฐานในสิ่งนี้

ความพยายามที่จะสื่อสารผ่านตราสินค้าก็จะไม่ส�าเร็จ

ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีนโยบายส่งเสริมการให้

ความรูเ้กีย่วกับเหล้าสาเก ซ่ึง JETRO และสมาคมผูผ้ลติ 

เหล้าสาเกและโชจไูด้ด�าเนนิงานโดยแบ่งกลุม่เป้าหมายเป็น 

2 กลุ่ม คอืผูจ้�าหน่ายเหล้าสาเกในต่างประเทศ (ร้านอาหาร 

บาร์ โรงแรม) และผู้บริโภคเหล้าสาเกในต่างประเทศ 

การให้ความรู้แก่ผู้จ�าหน่ายเหล้าสาเกนั้นเป็นการให้

ความรู้เพื่อที่จะสามารถคัดเลือกเหล้าสาเกและให้ค�า

แนะน�าที่ถูกต้องเกี่ยวกับเหล้าสาเกให้แก่ลูกค้าได้ส่วน

การให้ความรู ้แก่ผู ้บริโภคนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เข้าใจถึงคุณสมบัติ และลักษณะเฉพาะตัวที่หลากหลาย

ของเหล้าสาเก JETRO และสมาคมผูผ้ลติเหล้าสาเกและ 

โชจูได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ และท�าวีดีโอให้

ความรูใ้นเร่ืองต่าง ๆ  ผ่านเวบ็ไซต์ของสมาคมผูผ้ลติเหล้า 

สาเกและโชจู รวมถึงท�าแผ่นพับ วารสาร ดีวีดีให้ข้อมูล

ความรู้โดยท�าเป็นภาษาของประเทศนั้น ๆ  ใช้แจกเมื่อ

จัดงานแสดงสินค้า งานอีเวนท์ รวมทั้งงานสัมมนาต่าง ๆ

เกี่ยวกับเหล้าสาเก ซึ่งเนื้อหาที่ให้ความรู้นั้นมีการท�าให้

เข้าใจง่ายส�าหรับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ JETRO ยังได้

สร้าง Sake & Shochu Academy และ Sake 

Sommelier Association เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน

สุราพื้นบ้านญี่ปุ่นทั้งเหล้าสาเกและโชจูในต่างประเทศ

ให้มีจ�านวนมากขึ้น (日本貿易振興機構 2019, 4)

การให้ความรู้เกี่ยวกับเมนูอาหารที่รับประทาน

แล้วเข้ากันกับเหล้าสาเกก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงที่ท�าควบคู่

ไปกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่ง JFOOD เป็นผู้รับ

ผิดชอบด�าเนินงานส่วนนี้ซึ่งถือว่าเป็นการท�าโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายเป็นผู้บริโภคที่เป็นบุคคล

ไม่ใช่ผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ  การให้ความรูเ้กีย่วกบั 

เมนอูาหารทีเ่ข้ากบัเหล้าสาเกจะเน้นการจบัคูก่บัอาหาร 

ของแต่ละประเทศ เพือ่ให้เหล้าสาเกสามารถดืม่ได้อย่าง 

แพร่หลาย ไม่จ�าเป็นต้องดืม่กบัอาหารญีปุ่น่เท่านัน้ JFOOD 

ได้ท�าเว็บไซต์ FOOD AND SAKE ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การอ่านฉลาก ประเภทและรสชาตขิองเหล้าสาเก แนะน�า 

ว่าเมนอูาหารต่าง ๆ  เหมาะกบัเหล้าประเภทอะไร รสชาติ 

เป็นอย่างไร มีเหล้าประเภทนี้กี่ตรายี่ห้อ ร้านอาหารที่

สามารถดืม่เหล้าสาเกนัน้ได้อยูท่ีไ่หน เดนิทางไปอย่างไร

เมนูอาหารที่แนะน�าในเว็บไซต์ ได้แก่ Oysters, 

Prosciutto, Calamari, Fish & Chips, Cheese เป็นต้น 

นอกจากเว็บไซต์ของ JFOOD ที่ท�าเพื่อให้ความรู้ และ

เพือ่โฆษณาประชาสัมพนัธ์แล้วยงัมกีารใช้ช่องทาง Social 

Media เช่น Facebook Youtube Instragram Twitter 

และมกีารใช้สือ่ต่าง ๆ  เช่น นติยสาร หรอืหนงัสือพมิพ์ของ 

ประเทศนัน้ ๆ  โดยภาพทีใ่ช้ในการโฆษณาในส่ือจะเป็นภาพ 

ในซรีีย์เดยีวกันคอื ภาพอาหารและแก้วทรงสงู (ภาพที ่5) 

ภาพที่ใช้โฆษณามีดีไซน์เรียบหรูและจะมีการเปลี่ยน

ภาพอาหารไปในแต่ละโฆษณา ซึ่งหมายถึงเหล้าสาเก 

ที่สามารถรับประทานร่วมกับอาหารได้หลากหลาย ซึ่ง

สอดคล้องกับอตัลักษณ์และการสร้างตราสินค้าเหล้าสาเก 
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ว ่าเป ็นสินค ้าที่ มีลักษณะเฉพาะตัว ท่ีหลากหลาย 

สามารถเพลิดเพลินในการดื่มร่วมกับอาหารประเภท

ต่างๆได้นอกจากนี้ยังได้มีการท�าป้ายโฆษณาหน้าร้าน

อาหารเป็นรูปเดียวกับท่ีลงโฆษณาเป็นการย�้าภาพจ�า

และเชื่อมโยงข้อมูลให้กับผู้บริโภค อีกทั้ง JFOOD ยังมี

การจัดงานแสดงสินค้า งานอีเวนท์ต่าง ๆ  โดยร่วมมือกับ

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงจัดขึ้นอีกด้วย (日本

食品海外プロモーションセンター, 2019, 11-16)  

นอกจากจะมกีารท�าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ดังกล่าวแล้ว 

ยังมีการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งไปที่ผู้บริโภค อย่างเช่น การ

จัดงานสัมมนาและทดลองดื่มเหล้าสาเกท่ีไต้หวัน ในปี 

ค.ศ.2017 โดยผู้ร่วมงานเป็นบุคคลทั่วไป และมีการท�า

วีดี โอเพื่อประชาสัมพันธ ์ เหล ้าสาเกในไต ้หวันมี

ความยาว 30 นาที ฉายเป็นเวลา 5 เดอืน ซ่ึงวดีโีอนีจั้ดท�า 

โดยสมาคมผูผ้ลติเหล้าสาเกและโชจ ู(外務省, 2019, 5) 

ในการประชาสัมพันธ์ให้เหล้าสาเกแป็นท่ีรู ้จัก

ของชาวต่างชาติและมีปริมาณการบริโภคมากข้ึนใน

อนาคต การน�าเที่ยวโรงงานสุราภายในประเทศญี่ปุ่นก็

เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เหล้าสาเกออกสู่

ตลาดโลก เป็นจดุเริม่ต้นส�าหรบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตทิี ่

มาเทีย่วญีปุ่น่ได้ลองดืม่เหล้าสาเกทีผ่ลติในท้องถิน่ต่าง ๆ  

และได้ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานของเหล้าสาเกผ่านสาเกผ่านโรงสุราแต่ละที่ที่

ได้ไปท่องเที่ยว โดยกรมการท่องเที่ยวและสมาคมผู้ผลิต

เหล้าสาเกและโชจูเป็นผู้สนับสนุนการน�าเที่ยวโรงงาน

สุรานี้ ซึ่งนอกจากจะได้ท่องเที่ยวโรงงานสุราแล้วยังได้

ท่องเทีย่วในชุมชนใกล้เคียง ได้เรยีนรูว้ถีิชีวติของชาวญีปุ่น่ 

การไปเทีย่วโรงงานสรุาไม่เพยีงแต่จะได้ความเพลดิเพลนิ 

ยงัได้ความรูเ้กีย่วกบัเหล้าสาเก โรงสรุาบางแห่งได้ให้นกั 

ท่องเทีย่วได้ลองท�าเหล้าสาเก รวมถงึเปิดสอนการท�าเหล้า 

สาเกในการน�าเที่ยวโรงสุรานี้ด้วย นักท่องเที่ยวจะได้รู้

และเข้าใจถึงเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะตัวของเหล้า

สาเกของแต่ละท้องถิน่ทีไ่ปเทีย่ว ผ่านวตัถดุบิ และกรรมวธิ ี

การผลิต ซึง่การน�าเท่ียวโรงสรุาน้ีนอกจากจะช่วยประชา 

สัมพันธ์เหล้าสาเกแล้วยังช่วยเพิ่มยอดขายเหล้าสาเก

จากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโรงสุราอีกทั้งยังเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่นน้ันอีกด้วย ท�าให้มี

รายได้ไหลเวียนเข้ามาในชุมชนจากโรงแรมที่พักอาศัย 

ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยว

ไป (熊坂, 2016, 3)

ภาพที่ 5 ภาพโฆษณาเหล้าสาเกในสื่อต่างๆ    

ที่มา : 日本食品海外プロモーションセンター (2018, 22)
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กรมการท่องเทีย่วได้มอบหมายให้องค์การส่งเสรมิ 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศญ่ีปุน่ (Japan National Tourism 

Organization: JNTO) ส่งเสริมการน�าเที่ยวโรงสุราโดย

ให้ค�าแนะน�าและความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตเหล้าสาเก 

เช่น การท�าคูม่อืแนะน�าเมนอูาหารทีห่ลากหลายให้เหมาะ 

กบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการ 

น�าเท่ียวโรงสุราและเสน่ห์ท่ีแตกต่างของโรงสุราแต่ละท่ี

ผ่านเว็บไซต์ของ JNTO และเว็บไซต์ saketours และ

จัดท�า Japan Tax Free Shopping Guide เพื่อให ้

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถซ้ือเหล้าสาเกได้โดย

ไม่ต้องเสียภาษี และในเว็บไซต์ของสมาคมผู้ผลิตเหล้า

สาเกและโชจูก็มีการประชาสัมพันธ์การน�าเท่ียวโรงสุรา

น้ีเช่นกันและมีผู ้ผลิตเหล้าสาเกทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศญีปุ่น่เข้าร่วมในการน�าเทีย่วโรงสรุา และในแต่ละ 

ปีมนีกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตจิ�านวนมากเข้าร่วมการน�าเทีย่ว 

โรงสุรานี้ (観光庁, 2018, 1-2) ท�าให้เหล้าสาเกเป็นที่

รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในหมู่นักท่องเท่ียวต่างชาติ และ

เกิดการซื้อซ�้าเมื่อกลับไปยังประเทศของตนเองซึ่งเป็น 

การสนับสนุนการส่งออกเหล้าสาเกอีกทางหนึ่ง

4. การนำานโยบายไปใช้ของผู้ผลิตเหล้าสาเก
นอกจากการด�าเนินนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ

แล้วการน�านโยบายและแผนต่าง ๆ  มาใช้ของผู้ผลิตเหล้า 

สาเกก็เป็นส่วนส�าคัญว่าแผนนั้นจะประสบผลส�าเร็จ

หรือไม่ แต่ก่อนจะกล่าวถึงส่วนนี้ การที่ผู้ผลิตเหล้าสาเก

จะได้รบัความช่วยเหลือหรอืเข้าร่วมนโยบาย Cool Japan 

นั้นมีหลักเกณฑ์บางประการอยู่

นโยบาย Cool Japan นั้นเป็นนโยบายที่สร้าง

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน หลักเกณฑ์การ

ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือต่างๆตามนโยบาย 

Cool Japan มีดังนี้ (経産省, 2019b, 3)

1. ต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณลักษณะของ

วฒันธรรมดัง้เดมิ หรอืวฒันธรรมท้องถิน่ หรอืมเีอกลักษณ์ 

ของญี่ปุ่น สินค้าและบริการที่เป็นแฟชั่น เกม อนิเมะ 

ผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุราญี่ปุ่น 

หรือสินค้าและบริการอื่นใดที่เป็นเสน่ห์ของญี่ปุ่นที่ต่าง

ประเทศไม่มี เพื่อสร้างความต้องการของตลาดเพื่อการ

ส่งออกและสร้างความนิยมในต่างประเทศ

2. ภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมอืท�าตามนโยบาย 

แผนแม่บทของนโยบาย Cool Japan

3. ต้องน�าผลประโยชน์และรายได้กลับสู่ประเทศ

ญี่ปุ่น 

โดยสามารถแบ่งสัดส ่วนการให ้เงินทุนตาม

ประเภทสินค้าและบริการได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2 สัดส่วนการให้เงินทุนตามนโยบาย Cool Japan แบ่งตามประเภทสินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ ร้อยละ ร้อยล้านเยน

Media and Content 52 447

Lifestyle 21 181

ธุรกิจอาหารและบริการ 17 149

Inbound (ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ) 8 63

Healthcare 1 11

ธุรกิจผสมผสาน 1 10

ที่มา : 経産省 (2019b, 5)
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ในหมวดหมู ่ธุรกิจอาหารและบริการน้ันได้มี

ผลติภณัฑ์สรุาญีปุ่น่ซ่ึงรวมถงึเหล้าสาเกอยูด้่วย ซ่ึงหลงัจาก 

อาหารญี่ปุ่นได้รับการจดทะเบียนจากองค์การยูเนสโก

ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ ในปี ค.ศ.2013 

ส่งผลให้อาหารญ่ีปุ่นได้รับความนิยมมากข้ึนและส่งผล

ให้วัฒนธรรมการดื่มเหล้าสาเกแพร่หลายไปท่ัวโลกด้วย

เช่นกัน ร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศในปี ค.ศ.2013 

เพิ่มขึ้นเป็น 89,000 ร้าน จากเดิมในปี ค.ศ.2006 มี

เพียง 24,000 ร้าน (粟島, 2017, 52)

ส�าหรับผู ้ผลิตเหล้าสาเกที่จะเข้าร่วมนโยบาย 

Cool Japan ถ้าเข้าหลกัเกณฑ์ทีก่ล่าวมาข้างต้นก็สามารถ 

เข้าร่วมนโยบาย Cool Japan ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์ดงักล่าวแล้วไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ 

หรือ SME ก็สามารถเข้าร่วมได้ขอเพียงให้ความร่วมมือ

ปฏิบัติตามนโยบายโดยมีหลักการส�าคัญ ดังนี้ (経産省, 

2016, 2)

1. สร้างกระแสนิยมญี่ปุ่น - ประชาสัมพันธ์เสน่ห์

ของญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

2. สร้างรายได้ในต่างประเทศ - สร้างกลยุทธ์เพื่อ

ท�ารายได้ในต่างประเทศ

3. ส่งเสริมการบรโิภคในญ่ีปุน่ - เชิญชวนนกัท่องเท่ียว 

ต่างชาตแิละส่งเสรมิการบรโิภคในญ่ีปุน่ เช่น การน�าเทีย่ว 

โรงสุรา

ปัจจุบันมีผู ้ผลิตเหล้าสาเกท่ัวประเทศญ่ีปุ ่น

ประมาณ 1,700 ราย แต่ท�าการส่งออกตามนโยบาย 

Cool Japan ประมาณ 200 ราย เป็นผู้ผลิตรายใหญ่

ประมาณ 25 ราย ซ่ึงมีปรมิาณการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 

60 ของการส่งออกทั้งหมด (国税庁, 2019, 6) จากที่

คณะรัฐมนตรีก�าหนดเป้าหมายและทิศทางแผนการ 

ส่งเสริมการส่งออกเหล้าสาเกตามนโยบาย Cool Japan 

โดยมหีน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐัและเอกชนน�าไปด�าเนนิงาน 

ในส่วนของผู้ผลิตเหล้าสาเกนั้นมีตัวกลางที่น�านโยบาย

และแผนการต่างๆมาถ่ายทอดคอืสมาคมผูผ้ลติเหล้าสาเก 

และโชจู เพื่อให้ผู้ผลิตเหล้าสาเกได้เข้าใจถึงกรอบการ

ด�าเนินงาน และน�าข้อมูลต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะ

กับธุรกิจของตนเอง ซึ่งจะขอยกตัวอย่างการด�าเนินงาน

ของผู้ผลิตเหล้าสาเกที่ประสบความส�าเร็จจากการส่ง

เสริมการส่งออกตามนโยบาย Cool Japan คือการ

ด�าเนนิงานของบรษิทัอมิะโยะทสึคาสะชโุซ (今代司酒造)  

และบริษัทอาซาฮิชุโซ (旭酒造)

 

4.1 บริษัทอิมะโยะทสึคาสะชุโซ

บริษัทอิมะโยะทสึคาสะชุโซก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1767 ในสมยัเอโดะ และเป็นผูผ้ลิตเหล้าสาเกอนัดบั 1 ใน 

จังหวัดนีงาตะมาตลอดจนกระทั่งเข้าสู่สมัยเมจิยอดขาย

ได้ลดลงเรือ่ย ๆ  การส่งออกเหล้าสาเกของบรษิทัอมิะโยะ 

ทสึคาสะชโุซ เริม่ขึน้โดยเข้ารับความช่วยเหลือจากนโยบาย 

Cool Japan เมื่อ 4 ปีก่อน โดยมีจุดเริ่มต้นจากงาน 

อีเวนท์ที่สมาคมผู้ผลิตเหล้าสาเกและโชจูจัดขึ้นที่ฮ่องกง 

ซึ่งจากการเข้าร่วมอีเวนท์ครั้งนั้นท�าให้ได้พบผู้จ�าหน่าย

เหล้าสาเกจากฮ่องกง ไต้หวัน และสิงคโปร์ และใน

ปัจจุบันการส่งออกก็ส่งออกไปยัง 3 ประเทศนี้เป็นหลัก 

ทั้งยังขยายการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาอีก

ด้วย โดยจะไม่ท�าการขายในซเูปอร์มาร์เกตแต่จะมุง่เน้น 

การขายในร้านอาหารระดบัสงู จดุเด่นของบรษิทัอมิะโยะ 

ทสึคาสะชุโซ คือผลิตแต่จุนไมชุ (純米酒) เท่านั้น มี

สนิค้าส�าคญัคอืเหล้าสาเกชือ่อมิะโยะทสคึาสะ (今代司) 

บริษทัให้ความส�าคัญในเร่ืองรสชาตขิองสนิค้า ไม่มุง่เน้น 

เรื่องเพิ่มปริมาณการผลิต แต่ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสูง 

การจัดเตรียมสินค้าเพื่อการเจรจาธุรกิจในการส่งออก

นัน้ขึน้อยูก่บัประเทศทีเ่จรจาด้วย รสชาตขิองเหล้าสาเก 

หรือแม้แต่ดีไซน์ของขวดและโลโก้ก็ต่างกัน เช่น คนจีน

ชอบสีแดงและสีทอง การท�าบรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีความ

สอดคล้องกับความชอบของผูบ้รโิภคในท้องถิน่ทีส่่งออก 

สนิค้า นอกจากนีก้ารน�าเทีย่วโรงงานสรุาก็มนีกัท่องเทีย่ว 

ชาวต่างชาติจ�านวนมากให้ความสนใจซึ่งนอกจากจะได้

ทัศนศึกษาโรงงานสุรา เยี่ยมชมชุมชนต่าง ๆ  แล้วยังม ี

มุมทดลองชิมเหล้าสาเกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม
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เหล้าสาเกที่มีรสชาติต่าง ๆ  อีกด้วย และในจ�านวนนัก

ท่องเทีย่วทีไ่ด้ทดลองชมิเหล้าสาเกมปีระมาณ 5,000 คน 

ต่อปี ได้สมัครเป็นสมาชิกของโรงสุราบริษัทอิมะโยะทสึ

คาสะชุโซ และเมื่อกลับไปประเทศตนเองแล้วมีการซ้ือ

ผ่านแคตาล็อกในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งช่วยให้บริษัท

ประสบความส�าเร็จมียอดขายเพิ่มขึ้น การน�าเที่ยว

โรงงานสุราใน 1 ปีมีนักท่องเที่ยวประมาณ 20,000 คน 

หรือ 30 คันรถบัสเลยทีเดียว ส่วนในการโฆษณาประชา 

สมัพนัธ์จะใช้เวบ็ไซต์ และ Social Media เช่น facebook 

twitter และใช้ช่องทางการขายผ่านทางอินเทอร์เนต 

(熊坂, 2016, 7-8)

4.2 บริษัทอาซาฮิชุโซ

บริษัทอาซาฮิชุโซเป็น SME ที่มีเหล้าสาเก 獺祭

(Dassai) เป็นสินค้าส�าคัญ อาซาฮิชุโซเข้าร่วมนโยบาย 

Cool Japan ตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 โดยท�าตามนโยบาย 

Cool Japan ในการใช้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตร์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้าง 

อตัลกัษณ์ให้ตราสนิค้า เปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์สนิค้าให้ 

เป็นสนิค้าร่วมสมยั โดยวางต�าแหน่งสนิค้าในระดบัสงูและ 

ตั้งราคาสูง เน้นขายลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

เป็นกลุม่ลกูค้าทีม่คีวามช่ืนชอบเหล้าสาเก และมกี�าลังซ้ือ 

เน้นหากลุม่ลกูค้าทีม่ศีกัยภาพเป็นส�าคญั การเปลีย่นแปลง 

ภาพลักษณ์ให้ลูกค้าต่างประเทศยอมรับนั้นส่งผลถึง

ภาพลักษณ์ของเหล้าสาเกในประเทศญี่ปุ่นด้วย เพื่อให้

เปลี่ยนภาพลักษณ์เหล้าสาเกจากสินค้าของคนสูงวัย

เป็นสินค้าร่วมสมัย สามารถขยายกลุ่มลูกค้า เพิ่มการ

บรโิภคภายในประเทศได้ อาซาฮิประสบผลส�าเรจ็ในการ 

ด�าเนินงานอย่างมากโดยในปี ค.ศ.2016 มยีอดขายสูงจน 

อยู่ในอันดับที่ 8 ของผู้ผลิตเหล้าสาเกที่มียอดขายสูงสุด

เทยีบเท่าผูผ้ลติรายใหญ่ (帝国データバング, 2017, 1) 

และสามารถดูได้จากภาพที่ 6 ยอดขายของอาซาฮิชุโซ

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี ค.ศ.2014 เป็นต้นมา (粟島, 

2017, 50) นอกจากนีอ้าซาฮิชโุซได้เพิม่กลยทุธ์ของตนเอง 

เข้าไป คือ การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต

เพือ่ให้ได้เหล้าสาเกท่ีมคีณุภาพสงู เพือ่เพิม่ความสามารถ 

ในการแข่งขัน ในอดีตอาซาฮิชุโซเคยประสบปัญหาการ

ขาดแคลนโทจิ (杜氏) หรือผู้ควบคุมการผลิตเหล้าสาเก 

เมื่อโทจิอายุมากขึ้นก็ไม่มีคนสืบทอดความรู้วิธีการผลิต 

อาซาฮิชุโซจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและผสม

ผสานความรู ้จากโทจิสืบทอดไม่ให้กรรมวิธีการผลิต

สูญหายขาดตอน ทั้งยังพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

ส่วนช่องทางการจัดจ�าหน่ายนั้นอาซาฮิชุโซมี

การกระจายสินค้าไปในหลายประเทศทัว่โลก โดยเน้นขาย 

ในร้านอาหาร ทั้งในนิวยอร์ก ลอนดอน ปารีส รวมแล้ว 

กว่า 20 แห่งทั่วโลก อาซาฮิชุโซให้ความส�าคัญกับการ

จบัคู่อาหารกบัเหล้าสาเก และการอธบิายถึงคณุลกัษณะ 

เฉพาะ หรือความพิเศษของเหล้าสาเกให้ลูกค้าฟัง สิ่งนี้

ท�าให้มูลค่าเพิ่มที่อยู่ในตราสินค้าสามารถสื่อสารไปยัง 

ผู้บริโภคได้ ในด้านการท�าโฆษณาประซาสัมพันธ์นั้น 

อาซาฮชิโุซได้มโีอกาสเข้าร่วมการสร้างตราสนิค้าท้องถิน่ 

ของจงัหวดัยามางจุ ิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของบรษิทัอาซาฮชิโุซ โดย 

เขตอิวะคนุไิด้มแีคมเปญช่ือ 「ちかくに　いわくに」 

ในปี ค.ศ.2017 ซึง่เป็นส่วนหนึง่ท่ีช่วยสร้างความเข้มแขง็ 

ให้กับตราสินค้าทั้งของท้องถิ่นเองและของอาซาฮิชุโซ 

นอกจากนี ้ อาซาฮชิโุซยงัให้ความร่วมมอืท�าตามนโยบาย 

Cool Japan เพือ่เชญิชวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติและ 

ส่งเสรมิการบรโิภคภายในประเทศญีปุ่น่โดยการน�าเทีย่ว 

โรงงานสุรา โดยสร้างร้านจัดโชว์สินค้า Dassai ขึ้นในปี 

ค.ศ.2016 พร้อมแสดงประวัติความเป็นมาของโรงสุรา

และสินค้า

จากการด�าเนินนโยบาย Cool Japan ของหน่วย

งานต่าง ๆ  และการน�านโยบาย Cool Japan มาใช้ของ

ผู้ผลิตเหล้าสาเกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้มีปริมาณการ

ส่งออกเหล้าสาเกไปยงัต่างประเทศมากขึน้ จะเหน็ได้จาก 

กราฟปริมาณการส่งออกในภาพที่ 2 ผู้ผลิตเหล้าสาเกที่

เข้าร่วมนโยบาย Cool Japan ทีเ่ป็นผู้ผลิตรายใหญ่มเีพยีง 

25 ราย จากผูส่้งออกทัง้หมด 200 ราย ดงันัน้ ผูผ้ลติเหล้า 
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สาเกส่วนใหญ่ท่ีเข้าร่วมนโยบาย Cool Japan ส่วนใหญ่ 

จึงเป็น SME ซึ่งถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

อย่างเช่นการจบัคูธ่รุกิจ การวางแผนโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

การให้ความรูเ้กีย่วกบัเหล้าสาเกให้เป็นแนวทางเดยีวกนั 

ทั่วโลก คงยากที่ SME ที่ขาดการบริหารจัดการที่ดี ทั้ง

การตลาด ทรัพยากรบคุคล และเงนิทนุจะท�าได้เพยีงล�าพงั 

ผู้ผลิตเหล้าสาเกเหล่านี้สามารถส่งออกเหล้าสาเกไปยัง

ร้านอาหารทั้งที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ ่นและไม่ใช่ร้าน

อาหารญี่ปุ่น รวมถึงโรมแรม ผับ บาร์ ในต่างประเทศทั่ว

โลก จะเห็นได้จากตารางที่ 1 ประเทศที่เหล้าสาเกได้รับ

ความนิยมแพร่หลายมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลง

มาเป็น เกาหลีใต้ ฮ่องกง และจีน นอกจากนี้ในยุโรป

เหล้าสาเกก็ได้รับความนิยมไม่น้อย ไม่ว่าจะในลอนดอน 

ปารีส เรียกได้ว่ามีแฟนของเหล้าสาเกในร้านอาหารต่าง ๆ  

เกดิขึน้อย่างแพร่หลาย พวกเขาทัง้หลายช่ืนชอบในรสชาต ิ

สนุกกับการจับคู่อาหารกับเหล้าสาเก และวิธีการดื่มที่

หลากหลาย รวมถึงเชฟผูท้�าอาหารเองกห็ลงใหลในเสน่ห์ 

ของเหล้าสาเกและน�ามาใช้ในการประกอบอาหารทีม่คีวาม 

หลากหลาย (読売新聞, 2018) สิง่นีแ้สดงถึงความส�าเรจ็ 

ในการประชาสัมพนัธ์ให้ความรูเ้กีย่วกบัเหล้าสาเก และการ 

สร้างตราสินค้า การสร้างอัตลักษณ์ของเหล้าสาเก ผ่าน

ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน 

การส่งออกทีม่ากขึน้ในแต่ละปีช่วยสร้างรายได้ให้ 

กับผู้ผลิตเหล้าสาเกให้สามารถด�ารงอยู่ต่อไปได้ในภาวะ

การแข่งขันทางการตลาดเครื่องแอลกอฮอล์ภายใน

ประเทศทีส่งู การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดใีห้กบัเหล้าสาเกใน 

ต่างประเทศนั้นช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเหล้าสาเก

ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุม่สนิค้าเหล้าสาเกระดบัสูง 

เช่น จุนไมชุ กินโจชุ จุนไมกินโจชุ ที่เป็นสินค้าส่งออก

หลักนั้นพบว่าสินค้ากลุ่มนี้ก็ได้รับความนิยมภายใน

ประเทศมากขึน้และมปีรมิาณการบรโิภคสงูขึน้ ต่างจาก 

เหล้าสาเกระดับธรรมดา (普通酒) (ภาพที ่7)  นอกจากนี ้

การน�าเที่ยวโรงงานสุรา เพื่อส่งเสริมการบริโภคภายใน

ประเทศนัน้นอกจากจะได้ท่องเทีย่วและเรยีนรูว้ฒันธรรม 

แล้วยงัท�าให้เกิดการซ้ือเหล้าสาเกเพิม่ข้ึน นกัท่องเทีย่วม ี

การรับประทานอาหารญี่ปุ่น ดื่มเหล้าสาเก ซื้อของฝาก

ในทีท่ีไ่ปพกัหรอืไปเย่ียมชม จงึท�าให้มยีอดขายเหล้าสาเก 

รวมถึงสุราพื้นบ้านอื่น ๆ  ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วย 

ภาพที่ 6 ยอดขายเหล้าสาเกของบริษัทอาซาฮิชุโซเปรียบเทียบกับยอดขายของเหล้าสาเกทั่วประเทศ

ที่มา : 日本酒造組合中央会 (2017)
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กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วย จากผลส�ารวจของ

องค์การท่องเทีย่วญีปุ่น่ในปี ค.ศ.2018 โดยเก็บข้อมลูจาก 

ชาวต่างชาติจ�านวน 1064 คน ที่เข้าร่วมการน�าเที่ยว

โรงงานสรุาพบว่าในระหว่างการน�าเทีย่วโรงงานสรุาเหล้า 

สาเกมปีริมาณการบรโิภคและจ�านวนการซ้ือเป็นของฝาก 

มากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 66.6 และร้อยละ 61.6 

ตามล�าดบั ในขณะทีโ่ชจมีูปรมิาณการบรโิภคร้อยละ 25.9 

และจ�านวนการซ้ือเป็นของฝากร้อยละ 32.6 เหตผุลทีใ่ช้ 

ในการซื้อของฝาก อันดับ 1 คือ รสชาติดี อันดับ 2 คือ 

บรรจุภณัฑ์ด ี อันดบั 3 คอื เพราะเป็นของประจ�าท้องถิน่ 

จะเห็นได้ว่าการน�าเที่ยวโรงงานสุราได้ช่วยสร้างโอกาส

ในการขายท�าให้ผู้ผลิตเหล้าสาเกและสุราพื้นบ้านญี่ปุ่น 

อื่นๆมียอดขายเพิ่มขึ้น (観光庁, 2018, 31-32)

ภาพที่ 7 ปริมาณการบริโภคเหล้าสาเกระดับสูงตั้งแต่ปี ค.ศ.2008-2015 

ที่มา : 国税庁 (2017)

5.   สรุป
การเตบิโตของเหล้าสาเกในต่างประเทศตัง้แต่ปี ค.ศ. 

2012 จนถึงปัจจุบันนั้นเกิดจากการส่งเสริมการส่งออก 

เหล้าสาเกไปยงัต่างประเทศอย่างเป็นระบบภายใต้นโยบาย 

Cool Japan ซึง่การด�าเนนินโยบายนีป้ระสบความส�าเร็จ 

เนื่องจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การ

ก�าหนดกรอบนโยบาย เป้าหมายการด�าเนนิงานและทศิทาง 

ทีช่ดัเจนของคณะรัฐมนตรี การแบ่งหน้าทีข่องหน่วยงาน 

ต่าง ๆ  ที่สนับสนุนส่งเสริมกันอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกระ

ทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ

อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง กรม

สรรพากร กรมการท่องเที่ยว องค์การส่งเสริมการค้า

ต่างประเทศ (JETRO) ศูนย์ส่งเสรมิผลิตภณัฑ์อาหารญีปุ่น่ 

(JFOOD) สมาคมผู้ผลิตเหล้าสาเกและโชจซูึง่เป็นตวักลาง 

ระหว่างภาครัฐและเอกชน มีบทบาทส�าคัญในการน�า

กรอบนโยบายและข้อมูลต่าง ๆ  ถ่ายทอดให้ผู้ผลิตเหล้า

สาเกได้น�าไปวางแผนการตลาดให้กับธุรกิจของตนเอง

อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกต่อไป

6. ข้อเสนอแนะ
แนวทางการส่งเสริมการส่งออกเหล้าสาเกภายใต้

นโยบาย Cool Japan นี้ มีทั้งความร่วมมือทั้งภาครัฐ

ด้วยกัน และระหว่างภาครัฐและเอกชน อีกทั้งการน�า

นโยบายไปใช้ของผู้ผลิตเหล้าสาเกและการปรับใช้ให้
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เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ซึ่งผู้เขียนมองว่าสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์กับอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมท่ีเป็น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ความเป็น

ไทยที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมได้ เช่น ผ้าไทย อาหารไทย 

เป็นต้น เนื่องจากคุณลักษณะเป็นไปตามแนวทางสินค้า

และบริการที่นโยบาย Cool Japan ส่งเสริมจึงน่าจะ

สามารถน�ามาปรบัใช้ได้ นอกจากนีน้โยบาย Cool Japan 

ยงัส่งเสรมิธรุกิจสนิค้าและบรกิารในหลายด้าน งานเขยีน 

ชิ้นนี้อาจเป็นประโยชน์ในการน�าไปต่อยอดหรือศึกษา

เกี่ยวกับนโยบาย Cool Japan ในด้านอื่น ๆ  รวมถึงการ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหล้าสาเกในด้านอื่น ๆ  ต่อไปได้

ในส่วนของสุราพื้นบ้านไทยนั้นผู้เขียนก็หวังว่า

บทความนี้จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมสุราพื้น

บ้านไทย แต่ด้วยข้อจ�ากดัหลายอย่าง โดยเฉพาะข้อจ�ากัด 

ทางด้านกฎหมาย อาจจะเป็นไปได้ยาก แม้ว่าประเทศไทย 

จะเปิดเสรีการผลติสรุาพืน้บ้านในปี พ.ศ.2544 แต่กฎหมาย 

กย็งัเอือ้ประโยชน์ให้กลุ่มนายทนุรายใหญ่ ผู้ประกอบการ 

รายเล็กต้องเป็นสหกรณ์ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

เกษตรกร หรอืองค์กรการเกษตรทีใ่ช้เครือ่งจักรทีม่กี�าลงั 

รวมต�่ากว่า 5 แรงม้า หรือคนงานน้อยกว่า 7 คน ท�าให้

ผูป้ระกอบการรายย่อยไม่มีโอกาสเติบโต แม้รวมกลุม่กัน 

กข็าดความสามารถในการแข่งขนั รฐัเปิดเสรแีต่ไม่มกีาร 

ให้ความรู้และโอกาสด้านการผลิต การตลาด ท�าให้ผู้จด

ทะเบียนการผลิต 6000 กว่าราย ประสบปัญหากันถ้วน

หน้า (ไทยพีบีเอส, 2561)

เม่ือต้นปี พ.ศ.2562 มีพรรคการเมืองหน่ึงได้น�า

ประเด็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมสุราพื้นบ้านไทย

มาใช้ในการหาเสียง ได้กล่าวถึงเรื่องที่ไทยได้ขาดทุนทั้ง

ทางรายได้และวฒันธรรมจากการทีต่ลอด 10 ปีทีป่ระเทศ 

ไทยได้ส่งออกข้าวอนิดกิา (Indica) ไปญีปุ่น่ เพ่ือผลิตเหล้า 

อะวะโมริ 2 แสนตันคิดเป็นมูลค่า 3 พันล้านบาท ญี่ปุ่น

ส่งออกเหล้าอะวะโมะริกลับมาขายที่ทองหล่อราคาราว 

2,500 บาทต่อลติร คิดเป็นมูลค่าเพิม่ประมาณ 170 เท่า 

เป็นโอกาสทีต่่างชาตเิห็นคณุค่า แต่คนไทยไม่มโีอกาสท�า 

และกล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายบางมาตราเพื่อฟื้นฟู

อตุสาหกรรมสุราพืน้บ้านไทย (กรงุเทพธรุกิจ, 2563) นอก 

จากนี ้ ยงัมบีทความวชิาการทีเ่สนอให้รฐัสนบัสนนุส่งเสรมิ 

สุราพื้นบ้านไทยซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินและฟื ้นฟู

เศรษฐกิจชุมชุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐควรให้ความ

ช่วยเหลือในด้านความรู ้วิทยาการสมัยใหม่ต่อยอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ 

และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กฎหมายการอนุญาตผลิตสุราและจ�าหน่ายสุราพื้นบ้าน

ซึ่งส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้าง

อาชพี กระจายรายได้ให้กบัชมุชน เพ่ิมมูลค่าให้กบัวตัถดุบิ 

พืชผลทางการเกษตร (นิสิต อินทมาโน, 2562,35)

จะเห็นได้ว่าหากจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมสุราพื้น

บ้านไทยกลไกส�าคญันัน้อยูท่ี่รฐับาล เช่นเดยีวกบันโยบาย 

Cool Japan นั้นมีหัวใจส�าคัญอยู่ที่คณะรัฐมนตรีที่เป็น

ผู้ก�าหนดทศิทาง กรอบนโยบายในการส่งเสรมิการส่งออก 

แล้วน�าไปสู่ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ส�าหรับ

สรุาพ้ืนบ้านไทยน้ันในช่วงเกอืบ 20 ปีทีผ่่านมา หลงัจาก 

เปิดเสรีการผลิตสุราพื้นบ้านรัฐบาลไทยยังไม่มีแนวทาง

การสนับสนุนอุตสาหกรรมสุราพื้นบ้านไทยที่ชัดเจน แม้

จะมีสื่อต่าง ๆ  เช่น โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ รวมถึง 

บทความวิชาการกล่าวถึงการฟื้นฟูอุตสาหกรรมสุราพื้น

บ้านไทยเป็นระยะ แต่หากรัฐบาลไม่เป็นเป็นผู้ริเริ่มคง 

เป็นเรื่องยากที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมสุราพื้นบ้านไทย
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อันท่ีจริงความเชื่อเรื่องวิญญาณก็เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลสูงในวัฒนธรรมไทย มีต�านานเกี่ยวกับความอาฆาตพยาบาท
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หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาส�าคัญ 5 บท แต่ละบทที่มีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้

บทน�า กล่าวถึงความหมายของอิกิเรียวและความเชื่อเกี่ยวกับอิกิเรียวของชาวญี่ปุ่น อรรถยาได้เริ่มต้นโดย
กล่าวถึงกรณีของโระกุโจในวรรณกรรมเก็นจิโมะโนะงะตะร ิ และเสนาบดีที่ชื่อ ซุงะวะระ โนะ มิชิสะเนะ โระกุโจ 
เป็นอิกิเรียวที่มีชื่อเสียง ขณะที่มิชิสะเนะเป็นฌิเรียวซึ่งผู้คนรู้จักกันดีมาจนถึงปัจจุบัน ความเหมือนกันของตัวอย่าง
ทั้งสองคือความเป็น “วิญญาณอาฆาต” ต่างกันเพียงแค่ ตัวอย่างแรกเป็นวิญญาณอาฆาตของคนเป็น ส่วนตัวอย่าง
หลังเป็นของคนตาย การที่อรรถยาพยายามเปรียบเทียบให้เห็นเช่นน้ีก็เพ่ือจะน�าไปสู่การอธิบายวัตถุประสงค์ของ
หนังสือเล่มนี้ว่า ต้องการจะศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพลักษณ์และความคิดความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณอาฆาต
ของคนเป็นซึ่งชาวไทยยังไม่คุ้นเคยนั่นเอง  

บทที ่ 1 อกิเิรยีวในวรรณกรรมสมยัเฮอัน เป็นการอธบิายเกีย่วกับอกิเิรียวทีป่รากฏในวรรณกรรมสมยัเฮอนั  
4 เรื่อง ได้แก่ เก็นจิโมะโนะงะตะร ิ(源氏物語) โยะรุโนะเนะสะเมะ (夜の寝覚め) คนจะกุโมะโนะงะตะร ิ(今昔物

語集) และซะระฌินะนิกก ิ(更級日記) จุดเด่นของอิกิเรียวในสมัยนี้คือมักเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่อาฆาตแค้นชาย
ผูท้อดทิง้ตนไป ความไม่สมหวังในรกัจงึกลายเป็นแรงผลกัดนัให้วญิญาณของหญงิผูน้ัน้ออกไปท�าร้ายชายทีเ่ป็นสาเหตุ 
นอกจากน้ียังมีเรื่องราวของอิกิเรียวของคนใกล้ถึงฆาตที่มาปรากฏให้เห็นในรูปของดวงไฟที่โบยบินออกจากร่างใน
ลักษณะเป็นลางบอกเหตุด้วย

บทที ่2 อกิเิรยีวในวรรณกรรมสมัยคะมะกุระ-มุโระมะช ิเป็นการอธบิายเกีย่วกบัอกิเิรยีวทีป่รากฏในวรรณกรรม 
สมัยคะมะกุระ-มุโระมะชิ 4 เรื่อง ได้แก่ โฮเง็นโมะโนะงะตะร ิ (保元物語) เฮะอิเกะโมะโนะงะตะร ิ (平家物語) 
มะซุกะงะม ิ (増鏡) และอะโอะอิโนะอุเอะ (葵上) อิกิเรียวในสมัยนี้ยังคงสืบทอดภาพลักษณ์ความเป็นวิญญาณ
อาฆาตมาจากสมัยเฮอัน เว้นแต่ตัวละครผู้กลายเป็นอิกิเรียวได้เปลี่ยนจากผู้หญิงมาเป็นจักรพรรดิ ขุนนาง ตลอดจน
กลุ่มคนผู้พ่ายแพ้ในสงครามแย่งชิงอ�านาจทางการเมือง 

บทที ่3 อิกเิรยีวในวรรณกรรมสมยัเอโดะ เป็นการอธบิายเกีย่วกับอกิเิรียวทีป่รากฏในวรรณกรรมสมยัเอโดะ 
4 เรื่อง ได้แก่ อิงงะโมะโนะงะตะร ิ (因果物語) โซะโระริโมะโนะงะตะร ิ (曾呂利物語) โฌะโกะกุเฮียะกุโมะโนะ
งะตะริ (諸国百物語) และคิบิท์ซุโนะกะมะ (吉備津の釜) เช่นเดียวกับสมัยเฮอัน อิกิเรียวในสมัยนี้เกิดมาจาก 
แรงพยาบาทของความรักเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตัวละครผู้กลายเป็นอิกิเรียวเริ่มมีความหลากหลาย คือมีทั้ง
นกัรบ หญงิชาวบ้าน ภรรยาของเจ้าเมอืง และยงัมีอกิเิรยีวท่ีปรากฏให้เหน็แต่ส่วนหวัล่องลอยในยามค�า่คนืทีเ่รยีกว่า 
“โระกุโระกุบิ” (轆轤首) ด้วย

บทที่ 4 อิกิเรียวในวรรณกรรมสมัยใหม่ เป็นการอธิบายเกี่ยวกับอิกิเรียวที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยใหม่ 
4 เรื่องได้แก่ ฟุฌิงินะกะงะม ิ (不思議な鏡) เฮียะกุโมะโนะงะตะร ิ (百物語) มุซุเมะโนะอิกิเรียว (娘の生霊) และ 
อิกิเรียว (生霊) ตัวอย่างของวรรณกรรมที่ยกมานี้แสดงให้เห็นว่า แม้ญี่ปุ่นได้เข้าสู่สมัยใหม่ แต่เรื่องราวของอิกิเรียว
กย็งัคงเป็นวตัถดุบิทีถ่กูน�ามารงัสรรค์เป็นวรรณกรรม อย่างไรกต็าม อกิเิรยีวทีป่รากฏในวรรณกรรมเหล่านีต่้างกผ่็าน 
การปรุงแต่งให้เข้ากับยุคสมัย คือมีความน่ากลัวลดน้อยลง ตัวละครเป็นคนทั่วไป มีการผสมผสานแนวคิดสัจนิยม 
มหัศจรรย์ (magical realism) ในการด�าเนินเรื่อง ทั้งสาเหตุการกลายเป็นอิกิเรียวก็ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่การยึดติดใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แต่ยังขยายขอบเขตออกไปสู่การยึดติดในวัตถุด้วย

บทสรุป อรรถยาพยายามสรุปเรื่องของอิกิเรียวโดยมองผ่าน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) สาเหตุที่อิกิเรียวแยก
ออกจากร่าง (2) แนวคิดวิธีแก้เรื่องอิกิเรียว และ (3) ภาพลักษณ์ของอิกิเรียวที่ปรากฏ ในจ�านวนนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุด
ในทัศนะของผู้วิจารณ์คือประเด็นที่ (2) อรรถยาได้อธิบายไว้ว่า ในสมัยเฮอันจนถึงคะมะกุระ-มุโระมะชิ เมื่ออิกิเรียว
ถกูมองว่าเป็นสาเหตขุองอาการเจ็บป่วยกจ็ะมกีารนมินต์พระมาท�าพธิขีบัไล่วญิญาณออกไป แต่ในวรรณกรรมสมยัใหม่ 
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เมื่อเกิดปรากฏการณ์อิกิเรียวก็มักมีการพยายามมองให้เห็นถึงต้นตอของปัญหา และพยายามแก้ไขด้วยหลักเหตุผล
ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และตั้งอยู่บนความเป็นจริง เช่น หากอิกิเรียวเกิดจากอารมณ์ที่หมกมุ่นยึดติดกับสิ่งใด ก็
ให้ออกห่างจากสิ่งนั้นเสีย แล้วอิกิเรียวก็จะหายไป 

นอกจากนี ้ หนงัสอืเล่มนีย้งัให้ข้อมลูเกีย่วกบัประวตัขิองผูแ้ต่งวรรณกรรมเรือ่งทีผู่เ้ขยีนได้หยบิยกมาวเิคราะห์ 
ไว้ในภาคผนวก ท�าให้ผู้อ่านเข้าใจภูมิหลังของวรรณกรรมแต่ละเรื่องได้ดียิ่งขึ้น  

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มน้ีไม่ได้อยู่ท่ีเพียงการวิเคราะห์ให้เห็นภาพของอิกิเรียวที่สะท้อนความคิด
ความเชือ่ของผูค้นในแต่ละช่วงเวลา แต่ผูอ่้านยงัจะได้เพลิดเพลินกบัอรรถรสของวรรณกรรมในแต่ละยคุสมยัทีผู้่เขยีน 
ได้หยิบยกเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องมาและแปลภาษาไทยก�ากับเอาไว้ ท�าให้เข้าใจง่ายและได้เรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นสมัยต่าง ๆ  
ไปในตัวผ่านฝีมือการแปลช้ันครูของผู้เขียนซ่ึงแตกฉานตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่นโบราณจนถึงภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน หนังสือ
เล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางการวิจัยวรรณกรรมญี่ปุ่น ขณะเดียวกันก็เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่
ชื่นชอบงานเขียนคลาสสิกสไตล์ญี่ปุ่นด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจารณ์ก็คิดว่า หากมีการอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้ก็น่าจะท�าให้เนื้อหาสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น

ประเด็นแรกอาจกล่าวได้ว่าเป็นความแตกต่างระหว่างศาสตร์ กล่าวคือ อรรถยาได้กล่าวถึงความหมาย 
ของอิกิเรียวไว้ในบทน�าว่า “อิกิเรียวหมายถึงวิญญาณในร่างของมนุษย์ที่มีชีวิต สามารถแยกส่วนหนึ่งออกจากร่าง
ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ออกมาปรากฏให้เห็นข้างนอก” (หน้า 1) และได้ให้ค�าอธิบายเพิ่มเติมโดยน�าการแบ่งประเภทของ
วิญญาณในทางคติชนวิทยามาประกอบว่า วิญญาณแบ่งออกเป็นอิกิเรียวและฌิเรียว อิกิเรียวนั้นเป็นวิญญาณอิสระ 
สามารถออกจากร่างของมนุษย์ล่องลอยไปยังที่ต่าง ๆ  ได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการแบ่งประเภทของวิญญาณเอา
ไว้เช่นนั้น แต่ในความเป็นจริง คติชนวิทยาให้ความส�าคัญต่อการศึกษาลักษณะของวิญญาณ (霊魂、魂) ซึ่งมีทั้ง
ด้านดีและด้านร้ายมากกว่า โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า เมื่อกลายเป็นวิญญาณร้ายแล้วจะต้องบวงสรวงอย่างไร หรือ
ท�าอย่างไรจึงจะไม่กลายเป็นวิญญาณร้าย ในความหมายดังกล่าว นักคติชนจึงไม่ค่อยแยกแยะระหว่างอิกิเรียวกับ 
ฌิเรียว แต่กลับให้ความสนใจต่อพลังด้านร้ายที่ทั้งอิกิเรียวและฌิเรียวหรือนัยหนึ่ง “วิญญาณ” ได้ปลดปล่อยออกมา
มากกว่า ผู้วิจารณ์ในฐานะนักคติชนจึงสนใจว่า เพราะเหตุใดอิกิเรียวในวรรณกรรมของญี่ปุ่นจึงดูจะมีบทบาทที ่
ค่อนข้างโดดเด่นกว่าฌิเรียว นอกจากนี้ ในตัวอย่างของวรรณกรรมที่อรรถยายกมามีบางเรื่องที่มีการกล่าวถึงความ
อาฆาตแค้นของทั้งอิกิเรียวและฌิเรียวอยู่ร่วมกัน เช่น กรณีของโระกุโจ หรือเรื่องราวในโฮเก็นโมะโนะงะตะร ิดังนั้น
หากมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอิกิเรียวและฌิเรียวในทางวรรณกรรมให้เห็นก็น่าจะท�าให้หนังสือเล่ม
นี้มีมุมมองที่กว้างขึ้น

ประเดน็ทีส่องเกีย่วข้องกบัการเลอืกตวัอย่างวรรณกรรมในแต่ละสมยัมาน�าเสนอ ผูว้จิารณ์ยงัไม่เหน็เกณฑ์ 
ทีช่ดัเจนในการเลอืกวรรณกรรมนอกจากค�าว่า “เรือ่งราวเกีย่วกบัอกิเิรยีวทีน่่าสนใจทีม่ปีรากฏอยูใ่นวรรณกรรมญีปุ่น่ 
แต่ละสมัย” (หน้า 6) อีกทั้งจ�านวนเรื่องของแต่ละสมัยก็มีเท่ากันคือ 4 เรื่อง ซึ่งก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นจ�านวนที่มาก
หรือน้อยอย่างไร ผู้วิจารณ์อนุมานว่า อรรถยาน่าจะได้เลือกวรรณกรรมมีค�าว่า “อิกิเรียว” ปรากฏ และอิกิเรียวนั้น
ก็มีบทบาทส�าคัญในเนื้อเรื่อง อย่างไรก็ตาม ในเรื่อง ฟุฌิงินะกะงะม ิ(不思議な鏡) ของโมะริ โองะอิกลับไม่ปรากฏ
ค�าว่า “อิกิเรียว” ในเนื้อหาส่วนที่ผู้เขียนยกมา มีแต่ค�าว่า “ทะมะฌิอิ” (魂) หรือวิญญาณ แต่มีการกล่าวถึงการที่
วิญญาณออกจากร่างและโบยบินไปยังท่ีต่าง ๆ  จริงอยู่ว่า วิญญาณในทัศนะของชาวญี่ปุ่นมีคุณสมบัติพื้นฐานคือ
สามารถเคลื่อนไปยังที่ต่าง ๆ  เช่นเดียวกับอิกิเรียว แต่ “ทะมะฌิอิ” นั้นเหมือนกับ “อิกิเรียว” ทุกประการจริงหรือ  
ผู้วิจารณ์คิดว่า หากมีการอธิบายเกณฑ์ในการคัดเลือกวรรณกรรม และกล่าวถึงสัดส่วนของวรรณกรรมที่มีการ
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กล่าวถงึอกิเิรียวในแต่ละสมยัมาประกอบไว้กน่็าจะท�าให้ผูอ่้านไม่สับสน และสิง่ทีผู่เ้ขยีนต้องการน�าเสนอกจ็ะมีน�า้หนกั 
มากขึ้น

ประเด็นสุดท้ายเกี่ยวพันกับโครงสร้างของหนังสือ หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ “วิเคราะห์ภาพลักษณ์
รวมทั้งความคิดความเชื่อเกี่ยวกับอิกิเรียวที่แปรเปลี่ยนไปในแต่ละสมัย” (หน้า 6) เพ่ือท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังกล่าว อรรถยาได้แบ่งโครงสร้างของหนังสือออกเป็น 2 แกนคือแกนแนวราบและแกนแนวดิ่ง แกนแนวราบหรือ
การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ท่ีเน้นลักษณะเด่นของอิกิเรียวในวรรณกรรมแต่ละสมัย (synchronic study) คือ 
สิ่งสรุปไว้ในตอนท้ายของบทที่ 1-4 ส่วนแกนแนวดิ่งหรือการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ (diachronic 
study) เห็นได้ในการอธิบายให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยผ่านประเด็น 3 ประเด็นในบทสรุป ผู้วิจารณ์ 
คิดว่า ผู้เขียนประสบความส�าเร็จในการสอดประสานแกนแนวราบกับแนวดิ่งเข้าด้วยกัน ท�าให้หนังสือเล่มนี้มี
โครงสร้างที่มั่นคง ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการน�าเสนอภาพของ 
อิกิเรียวในแต่ละยุคสมัยแล้ว หากในตอนท้ายผู้เขียนจะได้ “ทลายโครงสร้าง” แล้วแบ่งประเภทของอิกิเรียวตาม
ลักษณะที่ปรากฏ เช่น อิกิเรียวที่อาฆาตแค้น อิกิเรียวที่ผละร่างเมื่อความตายมาเยือน อิกิเรียวที่เป็นปีศาจ อิกิเรียว
อันเกิดจากความเจ็บป่วย จากนั้นก็อภิปรายสาเหตุ ทางแก้ไข ภาพลักษณ์ของอิกิเรียว ฯลฯ โดยแยกตามประเภท
อิกิเรียวที่ได้แบ่งขึ้นใหม่ ผู้วิจารณ์คิดว่าผลงานเรื่องนี้น่าจะยิ่งทวีความลึกซึ้งและมีมิติที่หลากหลายขึ้น ซึ่งท้ายที่สุด
แล้วก็น่าจะช่วยให้ชาวไทยเข้าใจความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณของชาวญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง 
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วาโชกุคืออะไร เจาะลึกวัฒนธรรมความอร่อยอูมาม ิ เป็นหนังสือแปลจากหนังสือเรื่อง Washoku towa 
nanika: umami no bunka o saguru เขียนโดย Professor Dr. Nobuo Harada เมื่อปี ค.ศ.2014 ท่านเป็น 
ผู้เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมญ่ีปุ่น มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับอาหารญี่ปุ่นมากมาย ได้แก่ “Edo no 
ryourishi (ประวัติศาสตร์อาหารยุคเอโดะ)” “Washoku to nihonbunka (อาหารญี่ปุ่นกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น)” 
และได้เขียนหนังสือเล่มน้ีข้ึนในโอกาสท่ีอาหารญ่ีปุ ่นได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น “มรดกโลกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ.2013

ผลงานนี้แปลโดยคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี Professor 
Dr. Shigeharu Tanabe เป็นบรรณาธิการท่ีปรึกษา และอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ เป็นบรรณาธิการแปลและ 
เรียบเรียง จัดพิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทยเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 โดยการสนับสนุนของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ



วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2563  |  jsn Journal Vol. 10 No. 1 June 2020110

วาโชกุคืออะไร เจาะลึกวัฒนธรรมความอร่อยอูมาม ิ ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 7 บท ซึ่งผู้เขียนเจาะลึก
วฒันธรรมการกินอาหารญีปุ่น่ “วาโชกุ” ในเชงิประวตัศิาสตร์ โดยกล่าวถงึการเปลีย่นแปลงของรปูแบบอาหารทัง้หมด 
6 ประเภท ได้แก่ 1. ชินเซ็นเรียวริ (อาหารถวายเทพเจ้า) 2. ไดเกียวเรียวริ (อาหารราชส�านัก) 3. โชจินเรียวริ (อาหาร
มังสวิรัติ) 4. ฮนเซ็นเรียวริ (อาหารพิธีการ) 5. ไคเซกิเรียวริ (อาหารพิธีชงชา) 6. ไคเซกิเรียวริ (อาหารงานสังสรรค์) 
รวมถึงรูปแบบที่เป็นอิสระของ “วาโชกุ” ในยุคปัจจุบันและอนาคต 

ในแต่ละบทมีใจความพอสังเขปดังนี้

บทน�า “วาโชกุ” คืออะไร 
ผู้เขียนเปิดประเด็นด้วยค�าถามง่าย ๆ ว่า ราเม็งเป็น “วาโชกุ” หรือไม่  เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านได้คิดค�านึงไป

พร้อมกับผู้เขียนว่านิยามค�าว่า “วาโชกุ” ควรก�าหนดอย่างไร ภาพลักษณ์และลักษณะเฉพาะของ “วาโชกุ” เป็น
อย่างไร ตามทัศนะของผู้เขียน ลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมการกินมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามกาลเวลา  
รูปแบบอาหารญี่ปุ ่นก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อม ดังนั้นนิยามของค�าว่า “วาโชกุ” จึงน่าจะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

บทที่ 1 วัฒนธรรมข้าวกับปลา-ต้นก�าเนิด”วาโชกุ”
วฒันธรรมการบริโภคข้าวและข้าวสาลี ซ่ึงเป็นอาหารหลกัของญีปุ่น่มาช้านาน มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 

ที่ยืนยันได้ว่าประเทศญ่ีปุ่นเป็น “ดินแดนราบลุ่มอันอุดมไปด้วยต้นข้าว” ชาวญี่ปุ่นนิยมปลูกและรับประทานข้าว
สายพันธุ์จาปอนิกา บรรดาของกินเล่นหรือเครื่องดื่มเหล้าสาเก ก็ล้วนท�ามาจากข้าว ความนิยมการบริโภคข้าวคู่กับ
ปลา การท�าปลาหมกั “นาเรซชิู” ซ่ึงเป็นวธีิการถนอมอาหารอย่างหนึง่ทีท่�าให้เกิดรสชาตอูิมามหิรอืรสอร่อยของอาหาร 
รวมถึงการท�าถั่วหมัก (มิโซะ) และโชยุ (ซอสถั่วเหลือง) ถือว่าเป็นวัฒนธรรมความอร่อยในแบบฉบับของญี่ปุ่น 
ด้วยเหตุนี้การหมักข้าวหุงคู่กับปลาที่เรียกว่า “ซูชิ” จึงเปรียบเสมือนตัวแทนความอร่อย “อูมามิ” นั่นเอง

บทที่ 2 การใส่ใจในการต้อนรับเทพเจ้า-ต้นแบบของ “วาโชกุ”
“ชินเซ็นเรียวริ” อาหารที่ท�าขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้า ซึ่งมนุษย์ก็ได้กินด้วย คือรูปแบบอาหารของญี่ปุ่นที่

เก่าแก่ที่สุด การถวายอาหารนี้มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับราชพิธีบูชาเทพเจ้าที่จักรพรรดิพระองค์ใหม่จัดพิธีเฉลิมฉลอง
เมื่อขึ้นครองราชย์ ที่เรียกว่า “ไดโจไซ” ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า อาหารในยุคแรกนี้ ไม่ว่าจะของดิบหรือสด ต้องผ่าน
กระบวนการหมักดองแบบ “ซูชิ” หรือ “นามาซุ” และมีการตกแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อแสดงถึงความใส่ใจดูแล 
ด้วยความเต็มใจ ที่เรียกว่า “โมเตนาชิ” กล่าวคือ “ชินเซ็นเรียวริ” คือต้นแบบของ “วาโชกุ” ซึ่งเน้นรสตามธรรมชาติ
ไม่ปรุงแต่ง ประเด็นที่น่าสนใจ คือ มีการห้ามบริโภคเนื้อสัตว์บางประเภทมาตั้งแต่ยุคยาโยอิ อีกทั้งยังมีประกาศ
กฎหมายห้ามกินเนื้ออย่างชัดเจนในศตวรรษที่ 7 ด้วยเหตุผลทางพุทธศาสนา ผนวกกับสภาพทางภูมิประเทศที่ราย
ล้อมด้วยทะเล จึงส่งผลให้ข้าวกับปลาเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นในวัฒนธรรมการกินของคนญี่ปุ่น

บทที่ 3 อาหารจากต่างแดน –“วาโชกุ” กับประเทศจีน
“ไดเกยีวเรียวร”ิ (อาหารราชส�านกั) เกดิข้ึนในสมยัเฮอัน เป็นอาหารของบรรดาขนุนางอ�ามาตย์ เมนอูาหาร 

ถูกแบ่งตามชนชั้น มีพัฒนาการด้านภาชนะถาดรองเสริมขา “เซ็ง” คล้ายโตกในภาคเหนือของไทย เกิดเทคนิคการ
หั่นแล่อาหารเพื่อไม่ให้สูญเสียรสอร่อย พ่อครัวจึงถูกเรียกว่า “โฮโจนิน” (ผู้มีความช�านาญในการใช้มีด) และอิทธิพล
ของพุทธศาสนานิกายมหายานที่ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์ ส่งผลให้ “โชจินเรียวริ” อาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจ ได้รับ
การพัฒนามากขึ้น เดิมทีได้รับอิทธิพลมาจากจีนและต่อมาได้พัฒนาเป็นอาหารคล้ายอาหารมังสวิรัติที่มีการปรุงรส
แล้ว เรียกว่า “โชจินโมโนะ” ในแบบฉบับของญี่ปุ่น อาหารประเภทผักนี้ถือเป็นงานหนึ่งของนักบวช พ่อครัวผักถูก
เรียกว่า “โชไซนิน”
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บทที่ 4 วัฒนธรรมการกินที่มุ่งเน้น “อูมามิ”-การประกอบสร้างความเป็น “วาโชกุ”
ในสมยัคามาครุะ วถีิการกนิของนกัรบ มธัยัสถ์ เรยีบง่าย และไม่มกีารด่ืมสรุา แต่ในสมยัมโุรมาจเิกดิรปูแบบ 

อาหารที่เรียกว่า “ฮนเซ็นเรียวริ” (อาหารพิธีการ) มีการจัดพิธี “โอนาริ” เพื่อต้อนรับโชกุน อาหารในพิธีการนี้จึงมี
ความหรูหรา “ชิจิโกซัง โนะ เซ็ง” หรืออาหารชุดหลักแบบ 7-5-3 ซึ่งหมายถึงการเตรียมส�ารับอาหารจ�านวนเลขคี่ 
ซึ่งผู้เขียนมองว่า การเสิร์ฟอาหารเป็นเลขคี่ของ “ฮนเซ็นเรียวริ” นี้คือ การปฏิรูปอาหารครั้งใหญ่ที่ต่างจากจีน ท�าให้
ภาพลักษณ์ของ “วาโชกุ” มีความโดดเด่นขึ้น 

การเลี้ยงอาหารจัดเป็นพิธีกรรมอย่างหน่ึงซึ่งต้องกระท�าด้วยการเอาใจใส่ดูแลอย่างเต็มใจ ในยุคเซ็งโงคุ 
จึงเกิดรูปแบบอาหาร “ไคเซกิเรียวริ” 懐石料理 (อาหารพิธีชงชา) ตามแนวคิด “อิจิโงอิจิเอะ” (หนึ่งชีวิตหนึ่งพบ) 
ซึ่งมุ่งจะสร้างความยินดีให้แขก ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาล ใส่ใจในการใช้ภาชนะและพิถีพิถันในการประดับ
ตกแต่งอาหาร และสร้างบรรยากาศในห้องชงชาด้วย อาหารหลักที่ประกอบด้วย 1 ซุป 3 กับ กลายเป็นรูปแบบของ
อาหาร “วาโชกุ” และสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

บทที่ 5 การสร้างสรรค์ “อูมามิ”-จินตนาการที่เสริมสร้าง “วาโชกุ”
ความอร่อยหรืออูมามิเกิดจากการคิดค้น “ดาชิ” ซึ่งเป็นน�้าซุปส�าหรับปรุงรส “ดาชิ” แบ่งเป็น 2 ประเภท

คือ “คัตสึโอดาชิ” ที่มาจากปลาคัตสึโอะ และ “คมบูดาชิ” ที่มาจากสาหร่ายคมบุ ความอร่อยนี้เกิดจากการหมัก
และเป็นเครื่องปรุงรสที่ส�าคัญของอาหารญี่ปุ่น ต่อมามีการพัฒนา “มิโซะ” ถั่วหมัก “โชยุ” ซอสถั่วเหลือง น�้าส้ม
สายชู และ “มิริน” ที่เกิดจากการหมักสาเก นอกจากนี้ยังมีเกลือและน�้าตาล โดยมีการน�าเข้าน�้าตาลจากจีนและ 
รีวกีว เกิดการค้าแบบแลกเปลี่ยนน�้าตาลกับสาหร่ายคมบุในยุคก่อนสมัยใหม่

บทที่ 6 อาหารเพื่อความเพลิดเพลินในยุคเอโดะ-พัฒนาการของ “วาโชกุ”
ยุคเอโดะเป็นยุคที่สงบสุข การพัฒนาเส้นทางระบบขนส่งท�าให้การค้าพัฒนา รูปแบบอาหารก็พัฒนาไปสู่

ความมีอิสระ ไม่มีข้อก�าหนดที่ตายตัวเช่นในอดีต เกิดทั้งร้านอาหารและต�าราอาหาร เทคนิคการปรุงอาหาร ได้รับ
การเผยแพร่แก่คนทั่วไป จนเกิดพ่อครัวมือสมัครเล่น  อาหารทอดน�้ามัน เท็มปูระ และอาหารประเภทเส้น โซบะ
และอูด้ง ก็เกิดขึ้นในยุคนี้และจัดเป็นอาหารชั้นสูง  

การขยายตัวของร้านอาหารจ�านวนมากท�าให้เกิด “ไคเซกิเรียวริ” 会席料理 หรืออาหารที่จัดเลี้ยงในงาน
สังสรรค์ ซึ่งยังคงยึดหลัก 1 ซุป 3 กับ แต่เปลี่ยนจาก “การดื่มชา” มาเพลิดเพลินกับ “การดื่มสุรา” แทน กุญแจ
ส�าคัญที่ท�าให้ “วาโชกุ” กลายเป็นเรื่องของสามัญชนทั่วไป คือ การพิมพ์ต�าราอาหาร และต่อมาอาหารก็กลายเป็น
เรื่องละเล่น เกิดโรงเรียนสอนท�าอาหาร มีการประลองการท�าอาหาร และผู้คนเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร
ประเภทข้าวกล่อง “มากุ โนะ อูจิ” อาหารข้าวกล่องในโรงละครคาบูกิ คือ วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกิดจากการหล่อหลอม
ระหว่างการกินและการละเล่นนั่นเอง

บทที่ 7 ก้าวไปสู่อาหารแบบใหม่-“วาโชกุ” ยุคสมัยใหม่และยุคปัจจุบัน
ในยคุเมจ ิ วฒันธรรมตะวนัตกทีเ่ข้ามาส่งผลให้เกดิการเผยแพร่อาหารตะวนัตกในสังคมสามญัชน ฟกูซูาวะ 

ยกูจิิ เชญิชวนให้ด่ืมนมววั บรโิภคเนือ้ววั มปีระกาศยกเลกิการฉนัเนือ้ของพระสงฆ์และอนญุาตให้พระสงฆ์มภีรรยาได้ 
ใน ค.ศ.1873 การเปิดรับอาหารต่างชาติ ทั้งอาหารตะวันตก อาหารจีนและอาหารเกาหลี ส่งผลให้เกิดเมนูอาหาร
ประยุกต์ ได้แก่ โครกเกะ ราเม็ง เกี๊ยวซ่า เนื้อย่าง อย่างไรก็ตามในสังคมญี่ปุ่น “วาโชกุ” ในพิธีมงคลส�าคัญ ๆ  ยังคง
ยึดรูปแบบ “ฮนเซ็นเรียวริ” (อาหารพิธีการ) 
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ช่วงสงครามวัฒนธรรม ความขาดแคลนอาจท�าให้วัฒนธรรมการกินถดถอย แต่ในยุคโชวะหลังพ่ายแพ้ใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากอเมริกา มีการปรับวิธีการกินของประชาชน หันมาเน้นเรื่องโภชนาการ
มากขึ้น ข้าวถูกแทนที่ด้วยขนมปัง มีความนิยมกินเนื้อสัตว์ มีการพัฒนาอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอกปลา ร้านอาหาร
เพื่อครอบครัวผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ผู้คนรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น และการที่สตรีเข้าสู่สังคมการท�างาน
มากขึ้น ส่งผลให้เกิด “นากาโชกุ” คือความนิยมในการซื้ออาหารปรุงส�าเร็จ หรืออาหารข้าวกล่องมารับประทานที่
บ้านหรือที่ท�างาน

บทสรุป	อนาคตของ	“วาโชกุ” 
ในยุคโชวะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อาหารเป็นหนึ่งในความเพลิดเพลิน ผู้คนเดินทางไปศึกษาวิธีท�า

อาหารยังต่างประเทศและน�ากลับมาประยุกต์ในบ้านเกิด ท�าให้เส้นแบ่งระหว่างอาหารญี่ปุ่นและอาหารชาติอื่น 
ถูกขจัดออกไป ญี่ปุ่นผลิตบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปส่งออกจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ปูอัด ข้าวหน้าเนื้อ ซูชิบาร์ ราเม็ง 
ข้าวปั้น กลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและพบเห็นได้ทั่วไปในต่างประเทศ จากวิวัฒนาการที่ยาวนานและการปรับตัวเข้ากับ
โลกปัจจุบัน ท�าให้ “วาโชกุ” ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ ผู้เขียนจึงเรียกร้องให้ได้ขบคิดว่าจะน�าข้อดีของ  
“วาโชกุ” มาก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร 

ในทัศนะของผู้วิจารณ ์ วาโชกุคืออะไร เจาะลึกวัฒนธรรมความอร่อยอูมาม ิ เป็นหนังสือที่อัดแน่นไปด้วย
สาระความรูท้ีเ่กีย่วกบัอาหารทัง้ในเชงิประวตัศิาสตร์และเชงิวฒันธรรมทางสงัคม การอ่านหนงัสอืเล่มนีท้�าให้ตระหนกั 
ถึงความเชื่อมโยงของอาหารที่มีต่อส่วนอื่น ๆ  ในสังคม นอกจากจะเชื่อมโยงกับภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ วัฒนธรรม
ท้องถ่ินแล้ว ยงัมนียัทีเ่กีย่วข้องกบัการเมอืง การปกครอง ประเพณี ความเชือ่ ศาสนา ภาษา และสภาวะของบ้านเมอืง 
ในยุคนั้น ๆ  แต่ด้วยความที่หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้คนญี่ปุ่นทั่วไปได้อ่าน การร้อยเรียงเรื่องราวต่าง ๆ  จึงไม่มี
การอธิบายความหมาย แต่เป็นการสอดแทรกเกรด็เล็กน้อยในเชิงประวติัศาสตร์และแนะน�าหลกัฐานเชงิประวตัศิาสตร์ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร รวมไปถึงการอธิบายความต่างของค�า เช่น ไคเซกิเรียวริ (懐石料理・会席料理) เป็นต้น 
เรือ่งราวทีเ่กีย่วกบั “วาโชก”ุ แต่ละรปูแบบทีก่ล่าวถงึจงึมมีติทิีซ่บัซ้อนและลุ่มลกึ หนงัสือแปลเล่มนีจ้งึเหมาะส�าหรบั 
ผู้ที่มีพื้นความรู้ด้านประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่นและมีความช่ืนชอบในอาหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะผู้อ่านที่ได้เคยไปใช้ชีวิตใน
ประเทศญี่ปุ่นอยู่บ้างในช่วงระยะ 50 ปีนี้ น่าจะได้ย้อนร�าลึกถึงเรื่องราวอาหารในสังคมญี่ปุ่นได้ดี 

อย่างไรกต็าม เนือ้หาเชงิวัฒนธรรมโดยเฉพาะอาหารมกัจะมีค�าศพัท์เฉพาะทางมากมาย การจะอ่านหนงัสือ 
เล่มนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในแต่ละหน้า แต่ละบท จึงไม่ใช่เรื่องง่าย และอาจจะยากไปสักนิดส�าหรับผู้อ่านทั่วไป 
ทีไ่ม่มพีืน้ความรูเ้ก่ียวกับญีปุ่น่มากนกั กระนัน้กต็ามเหน็ได้ถึงความพยายามทีจ่ะส่ือสารของผู้แปลด้วยการแปลตวับท 
โดยการใช้ค�าทับศพัท์เป็นหลกั ก�ากบัค�าแปลภาษาไทยไว้และใส่อักษรญีปุ่น่เท่าทีจ่�าเป็น ท�าให้อ่านได้ไม่ตดิขัด มกีาร 
ถ่ายถอดอักษรอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลกัเกณฑ์การเขียนทบัศัพท์ภาษาญีปุ่น่ของส�านกังานราชบณัฑติยสภา ทั้งยังมี
ดัชนีค�าศัพท์ในภาคผนวก ค�าแปล เสียงอ่านโรมันจิ และอักษรภาษาญี่ปุ่น รวมไปถึงการระบุเลขหน้าที่เก่ียวข้อง 
ดัชนีค�าศัพท์นี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้ที่ประสงค์จะศึกษาในเชิงลึกและสามารถเลือกอ่านเพื่อท�าความเข้าใจเฉพาะค�าได้

ในทัศนะของผู้วิจารณ์ หากจะให้ข้อมูลเสริมในภาคผนวกเพื่อให้การอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ประโยชน์เพิ่ม
มากขึ้นมีอยู่ 2 ประการ คือ 1) การเพิ่มข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับยุคสมัยของญี่ปุ่น ซึ่งในเล่มนี้มีการกล่าวอ้างตั้งแต่สมัย
โจมง จนถึงสมัยโชวะ 2) การเพิ่มสารบัญรูปภาพสีเพื่อให้เข้าใจด้วยสายตา จะช่วยให้จินตนาการถึงรูปแบบอาหารที่
มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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การจะแปลหนงัสือภาษาต่างประเทศสกัหนึง่เล่ม ไม่ใช่เรือ่งง่าย และยิง่เป็นเรือ่งราวทีเ่จาะลกึเชงิวัฒนธรรม 
ด้วยแล้ว ผู้แปลยิ่งต้องใส่ใจในรายละเอียดและความถูกต้อง นับว่าหนังสือเล่มนี้ คือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากความเพียร
พยายามในการแปลและการถ่ายทอดสาระเชิงวัฒนธรรมออกมาเป็นภาษาไทยที่สละสลวยของบรรณาธิการและ
คณะผู้แปลและเรียบเรียง ผลงานน้ีจึงมีคุณค่าต่อการยกระดับองค์ความรู้ความเข้าใจในด้านอาหารญี่ปุ่นให้แก ่
สังคมไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็รับเอาวัฒนธรรมการกินแบบญี่ปุ่นเข้ามาอย่างมาก เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่
สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นในเชิงลึก และเมื่อได้รู้ความเป็นมาของอาหารญี่ปุ่นเหล่านี้แล้ว น่าจะท�าให้
เข้าใจวัฒนธรรมความคิดและปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในอาหารญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
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ค�าแนะน�าในการเตรียมต้นฉบับ
วารสารเครือข่ายญีปุ่น่ศกึษาเป็นวารสารวชิาการ จดัพิมพ์และเผยแพร่โดยสมาคมญีปุ่น่ศึกษาแห่งประเทศไทย 

ปีละ 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเผยแพร่ความรู้และแนวคิด
ด้านญี่ปุ่นศึกษาในแขนงต่าง ๆ   
1. การเตรียมต้นฉบับ

1.1 การพิมพ์ จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word กระดาษขนาด A4 ระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน 
ขนาด 1 นิ้ว จัดรูปแบบเนื้อหาเป็น 1 คอลัมน์ พร้อมระบุหมายเลขหน้าในต�าแหน่งมุมขวาล่าง  ความยาวไม่เกิน 20 
หน้ากระดาษ

1.2 ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New 
   1.2.1 ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 point แบบหนา
   1.2.2 บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา 
   1.2.3 หัวข้อใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบหนา
   1.2.4 เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
   1.2.5 เอกสารอ้างอิง (APA Style) ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
   1.2.6 อักษรภาษาญี่ปุ่นใช้ Ms Mincho ขนาด 10 point
1.3 การเว้นวรรค
   1.3.1 การเว้นวรรคให้เคาะแป้นเว้นวรรค (Space bar) เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
   1.3.2 การย่อหน้าหรือการเว้นวรรคทีร่ะยะห่างกว่าปกตใิห้ใช้การต้ังระยะวรรคด้วยขนาดแทบ็ (Tab)
   1.3.3 การพิมพ์ข้อความภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น และตัวอักษรกับตัวเลขให ้

     เว้นวรรค 1 ครั้ง
2. องค์ประกอบและรปูแบบการเขยีนบทความเพือ่ตพีมิพ์ในวารสาร ดรูายละเอยีดในเวบ็ไซต์สมาคมฯ jsat.or.th
3. การส่งต้นฉบับ

ส่งบทความผ่านระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online: ThaiJO) 
ได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsn  

4. ค่าใช้จ่าย
ค่าด�าเนินการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน จ�านวนเงิน 3,000 บาท ช�าระ

ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร ์เลขที่บัญชี 114-220077-4

หมายเหต	ุ กรณทีีผู่ท้รงคณุวฒุปิระเมนิคณุภาพผลงานทางวชิาการมคีวามเหน็ว่า	 ผลงานทางวชิาการนัน้ 
ไม่สมควรตีพิมพ์	เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ	ทางกองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์	“ไม่คืนค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด”
5. การส่งหลักฐานการช�าระเงิน

ส่งส�าเนาหลักฐานการช�าระเงินค่าด�าเนินการ มายังอีเมล jsn.jsat@gmail.com ภายในไม่เกิน 14 วัน 
นับจากวันที่ส่งบทความ
6. การตอบแทนผู้เขียน

กองบรรณาธกิารจะจดัส่งวารสารฉบบัทีผ่ลงานของผู้เขยีนได้รบัการตพีมิพ์ จ�านวน 2 ฉบบั กรณทีีม่ผู้ีเขยีนร่วม 
กองบรรณาธิการขออนุญาตจัดส่งให้แก่ชื่อผู้เขียนท่านแรก
ติดต่อสอบถาม

กองบรรณาธิการวารสาร jsn Journal ทางอีเมล: jsn.jsat@gmail.com
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Manuscript Preparation and Submission Guidelines
The Japanese Studies Network Journal, jsn Journal, is a biannual academic journal  

published and disseminated by the Japan Studies Association of Thailand. It aims to encourage 
academics, the faculty, as well as the general public to share and disseminate knowledge on 
Japanese studies that accommodates multi-disciplinary perspectives.
1. Preparation of a manuscript

1.1 Page format The manuscript shall be prepared in a one-column Microsoft Word file, 
and fit into no more than 20-page A4, with one-inch margin left on each of the four sides and 
page number being shown in the lower right corner.

1.2 Fonts The following font styles and sizes using TH Sarabun PSK or TH Sarabun New 
are preferred:

   1.2.1 article title, bold 18-point;
   1.2.2 abstract, both in Thai and English, regular 14-point;
   1.2.3 section title, bold 14-point;
   1.2.4 manuscript text, regular 14-point;
   1.2.5 references (APA style), regular 14-point;
   1.2.6 Japanese characters, Ms Mincho -10point.
1.3 Spacing:
   1.3.1 Use single spacing (tap the space bar only once);
   1.3.2 Use a pre-determined tab for indenting or irregular spacing;
   1.3.3 Leave one single spacing before typing a different language or switching back  

     and forth between characters and numbers.
2. Elements and format of a manuscript See more detail in URL: jsat.or.th
3. Submission of a manuscript

A manuscript can be submitted online via our journal management system, Thai Journals 
Online (ThaiJO), at https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsn 
4. Processing fees

The author shall make a transfer payment of 3,000 baht into Siam Commercial Bank 
savings account, Tha Prachan branch, account number 114-220077-4, in compensation for a 
peer-review procedure conducted by a panel of two experts.

Note:	In	the	event	that	a	final	judgment	is	made	to	not	recommend	the	submitted	
manuscript	for	publication	on	quality	assessment	grounds,	the	editorial	board	reserves	
the	right	“to	withhold	the	processing	fees”	in	this	regard.
5. Sending proof of payment

The author shall send a copy of payment of the processing fees to jsn.jsat@gmail.com 
within 14 days following the submission.
6. Sending proof of publication

The editors shall send two copies of the Journal’s issue on which the manuscript is  
accepted for publication to the corresponding author, or the first author in the case of multiple authors.
Contact:

The jsn Journal Editorial Board via e-mail: jsn.jsat@gmail.com 
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มาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียน

1.1  ผลงานทางวิชาการทีส่่งเพือ่พจิารณาตีพิมพ์ในวารสารเครอืข่ายญีปุ่น่ศึกษา ต้องเป็นผลงานทีย่งัไม่เคยตพีมิพ์ 

หรอืเผยแพร่ทีใ่ดมาก่อน และต้องไม่อยูร่ะหว่างการพจิารณาเพ่ือตพีมิพ์ในวารสารหรอืส่ิงพมิพ์ทางวชิาการอืน่ 

ทั้งนี้ไม่รวมบทความรับเชิญ

1.2 ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาจะต้องไม่มีส่วนใดที่ปรากฏ

ให้เห็นว่าเป็นการลอกเลียนผลงานทางวิชาการทั้งของตนเองและของผู้อื่น รวมทั้งจะต้องมีการอ้างอิงที่

ครบถ้วน และถูกต้องตามข้อก�าหนดของวารสาร

1.3  ผู้เขียนจะต้องไม่บิดเบือนข้อมูล หรือสร้างข้อมูลที่เป็นเท็จในการรายงานผลการวิจัย

1.4 ผูท้ีมี่ชือ่ปรากฏเป็นผูเ้ขียนบทความทกุคนจะต้องมส่ีวนร่วมในการท�าวจิยัโดยแท้จรงิ และต้องระบช่ืุอผูเ้ขยีน 

ทุกคนตั้งแต่ต้น

1.5 ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการท�าวิจัย รวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการวารสาร

2.1  บรรณาธิการจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมิน

2.2 บรรณาธิการมีการตรวจสอบบทความอย่างจริงจังในด้านการลอกเลียนผลงานทางวิชาการด้วยเครื่องมือ 

และวิธีการที่เชื่อถือได้ 

2.3  บรรณาธกิารมกีระบวนการประเมนิคุณภาพบทความอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคตส่ิวนบคุคล โดยคัดเลอืก 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมในสาขานั้น ๆ  จ�านวนไม่ต�่ากว่า 2 คน

2.4  ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเน้ือหาของบทความท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนและผู้ประเมินบทความนั้น

2.5  กรณีที่ผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คนไม่สอดคล้องกัน จะต้องสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิรายที่ 3 เพื่อให้ได้

ข้อสรุป

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมิน

3.1  ประเมินคุณภาพบทความอย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติ ตามก�าหนดเวลา

3.2  ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเนื้อหาของบทความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณภาพ

3.3  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ หากพบการกระท�าผิดจรรยาบรรณ เช่น การบิดเบือนผลการ

วิจัย สร้างข้อมูลเท็จในการรายงานผลการวิจัย หรือคัดลอกผลงานทางวิชาการในงานที่ประเมิน 

3.4  ผูป้ระเมนิต้องไม่ชกัจงูหรอืเสนอแนะให้ผูเ้ขยีนอ้างอิงผลงานวชิาการใด ๆ  เพือ่เพิม่จ�านวนการอ้างองิผลงาน 

ของตนหรือพวกพ้อง

3.5 ผู้ประเมินบทความจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ กรณีที่ผู้ประเมินมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน

บทความ
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Publishing Ethics Guidelines

1. On part of the author(s):
1.1  Any manuscript submitted for review and publication in the jsn Journal must never be 

published before, and must not be under consideration for publication in any journal or 
other academic publication. Invited articles, however, are excluded.

1.2 Plagiarism and/or duplication, in whole or part, including self-plagiarism, shall not be 
tolerated. Accurate and thorough referencing shall be duly made in accordance with the 
Journal’s strict referencing guidelines.

1.3  The author(s) shall not be involved in manipulation and/or falsification with respect to 
the presentation of his/her research findings.

1.4  The author list, which shall be submitted along with the manuscript, shall reflect the 
individuals’ genuine contributions to the work.

1.5  The author shall specify any source(s) of research funding, and shall declare any potential 
conflicts of interest. 

2. On part of Journal editors:
2.1  The editors must not possess any conflicts of interest with the author(s) and reviewers.
2.2  The editors shall reserve the right to put all submissions through rigorous and reliable 

plagiarism checking tools and methods.
2.3  The editors shall ensure a fair review procedure that is free from personal prejudice by 

subjecting every submitted manuscript to a peer-review procedure conducted by a 
panel of no less than two qualified experts from related field(s).

2.4  The editors shall not disclose any information or content of the manuscript under review, 
including any information about the author(s) and the reviewers thereof.

2.5  In the case that the review conducted by two experts produces an inconclusive result, 
the editors shall resort to the expertise of a third reviewer in an effort to find a common 
ground.

3. On part of reviewers:
3.1  The reviewers shall provide an objective review that is free from prejudice and bound by 

an appropriate time frame.
3.2  The reviewers shall not disclose any information or content of the manuscript under review.
3.3  The reviewers shall notify the editors of any unethical behavior encountered over the 

course of review process, such as manipulation or falsification of research findings, or 
plagiarism, etc.

3.4  The reviewers shall not exert influence on the author(s) in a way that results in the 
solicitation of citations of the reviewers’ works or the works of people in their circle.

3.5  The reviewers shall notify the editors of any potential conflicts of interest they may share 
with the author(s).
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