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การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน�ำเสนอภาพลักษณ์
สตรีในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นร่วมสมัย ภายหลัง
การเกิดขึ้นของกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ
บทคัดย่อ
งานวิจยั ชิน้ นีศ้ กึ ษาลักษณะความเปลีย่ นแปลงของการน�ำเสนอภาพลักษณ์ตวั ละครหญิงในละคร
โทรทัศน์ญปี่ นุ่ ยุคร่วมสมัย เพือ่ ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการบัญญัตกิ ฎหมายความเท่าเทียมทาง
เพศกับอิทธิพลทีม่ ตี อ่ สังคม โดยน�ำ “กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำงานทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่าง
เพศ” (The Equal Employment Opportunity Law 1985 - 男女雇用機会均等法) และ
“กฎหมายพืน้ ฐานว่าด้วยสังคมทีม่ คี วามเท่าเทียมกันทางเพศ” (Basic Law for a Gender-Equal
Society, 1999 - 男女共同参画社会基本法) มาเป็นกรอบเวลาในการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การ
เก็บข้อมูลละครทีไ่ ด้รบั ความนิยมระหว่างปี ค.ศ. 1977 ถึง ปีค.ศ. 2016 จ�ำนวน 300 เรือ่ ง น�ำมา
จ�ำแนกตามช่วงปีทอี่ อกอากาศเป็น 6 ช่วงเวลา และจ�ำแนกหัวข้อวิเคราะห์ออกเป็น 5 ประเด็น
ได้แก่ เพศของตัวละครเอก การท�ำงานของตัวละครหญิง ระดับหรือต�ำแหน่งของตัวละครหญิงใน
ทีท่ ำ� งาน สถานภาพการสมรสของตัวละครหญิง และลักษณะนิสยั ของตัวละครหญิง พบว่าการ
บัญญัตกิ ฎหมายทัง้ 2 ฉบับ มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนต่อการน�ำเสนอเพศของตัวละครเอก และ
สถานภาพการท�ำงานของตัวละครหญิง นอกจากนีย้ งั พบว่าภาพลักษณ์ของสตรีญปี่ นุ่ ทีน่ ำ� เสนอใน
ละครญีป่ นุ่ เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม โดยกลายเป็นผูห้ ญิงท�ำงานทีม่ บี ทบาทในสังคม มีความมัน่ ใจ
และมีภาวะความเป็นผูน้ ำ� มากขึน้ อย่างไรก็ดี ในเบือ้ งลึกยังปรากฏความไม่เท่าเทียมอยูบ่ า้ ง โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับระดับหรือต�ำแหน่งในการท�ำงาน ทีแ่ ม้วา่ จะพบว่ามีการน�ำ
เสนอภาพของสตรีทที่ ำ� งานเพิม่ มากขึน้ แต่สว่ นมากยังไม่ได้รบั ต�ำแหน่งหรือความรับผิดชอบทีส่ งู
มากนัก
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ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น, กฎหมายความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย, ภาพลักษณ์สตรี,
สังคมญี่ปุ่น, สื่อกับสังคม
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The Effect of Gender Equality Laws on
the Presentation of Women’s Images
in Contemporary Japanese Drama
Abstract
This research studies a relationship between the enforcement of gender equality
laws and the images of women’s character reflected in contemporary Japanese
drama by using the enforcement of the Equal Employment Opportunity Law
(EEOL), 1985 and the Basic Law for a Gender-Equal Society (BLGES), 1999 as the
time frame. Researchers used ideas about changing women’s roles in Japan and
the relationship between mass communication and society to guide the study.
300 high-rating Japanese trendy dramas from 1977 to 2016 has been collected and
analyzed. The study distinguished 5 subjects for analysis: the protagonist’s gender,
the women’s character role, the level or position of the women’s characters that
were working, the character of the women’s marital status, and the personality of
the women characters. This study found that the enforcement of EEOL and BLGES
influences the image of Japanese women represented in Japanese drama. Since
the enforcement of the laws, Japanese women have been reflected in dramas
more as working women with more power in society. In addition, the women’s
characters have been presented as being able to rely more on themselves,
having their own opinions, and having more leadership than previous images.
However, even though there are more working women represented in Japanese
dramas nowadays, there are still some inequality reflected, especially regarding
the position and roles of women in workplace since not many of them are in
high-ranking positions.
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1. บทน�ำ
บทบาทชายหญิงในสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่ง
ประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว ได้ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนในลักษณะของการที่
ผูช้ ายเป็นฝ่ายท�ำงานนอกบ้าน ในขณะทีผ่ หู้ ญิงท�ำหน้าที่
เป็ น ผู ้ ดู แ ลภารกิ จ เกี่ ย วกั บ บ้ า นและครอบครั ว ทั้ ง นี้
เนือ่ งจากผูช้ ายจ�ำเป็นต้องท�ำงานหนักเพือ่ พัฒนาประเทศ
ดังนั้นความรับผิดชอบในการดูแลบ้านทั้งหมด จึงกลาย
เป็นเป็นหน้าทีข่ องฝ่ายหญิงโดยปริยาย ดังนัน้ ค่านิยมต่อ
บทบาทของผู้หญิงในช่วงการสร้างฟื้นฟูประเทศ จึงให้
ความส�ำคัญกับความเป็นแม่และภรรยาที่ดี มากกว่า
บทบาทของการเป็นผู้หญิงท�ำงาน ซึ่งลักษณะของการ
แบ่งแยกบทบาทชายหญิงดังกล่าว นับได้วา่ เป็นลักษณะ
เด่ น ประการหนึ่ ง ของญี่ ปุ ่ น ในยุ ค ก้ า วกระโดดทาง
เศรษฐกิจก็ว่าได้
อย่างไรก็ดีภายหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ องเป็นต้นมา ความเคลือ่ นไหวในการเรียกร้องเพือ่
สิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศมีมากยิ่งขึ้น จนน�ำ
ไปสู่การบัญญัติกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็น
ดังกล่าวที่ส�ำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการให้
โอกาสการท�ำงานทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างเพศ (the Equal
Employment Opportunity Law - 男女雇用機会均
等法) ในปี ค.ศ. 1985 เพื่อสร้างให้เกิดการปฏิบัติที่เท่า
เทียมกันในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน เช่น การจ้างงาน การก�ำหนด
เงินเดือน การเลื่อนต�ำแหน่ง การพัฒนาบุคลากร การ
ก�ำหนดการเกษียณอายุ หรือการเลิกจ้าง เป็นต้น รวมถึง
การบัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มีความเท่า
เทียมกันทางเพศ (Basic Law for a Gender-Equal
Society - 男女共同参画社会基本法) ขึ้นในปี ค.ศ.
1999 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมที่เคารพสิทธิ
มนุษยชนระหว่างชายและหญิงอย่างแท้จริง
การบัญญัตกิ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความเท่าเทียม
ระหว่างชายและหญิงข้างต้น นับเป็นจุดเริ่มต้นการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทชายและหญิงในประเทศญี่ปุ่นยุค
ร่วมสมัย ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความ
จริงจังกับการด�ำเนินนโยบายสนับสนุนให้ผหู้ ญิงเข้ามามี
ส่วนร่วมในตลาดแรงงาน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้
ผู้ชายสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรมากยิ่งขึ้นใน
ปัจจุบนั ภาพการเปลีย่ นแปลงไปของบทบาทของผูห้ ญิง
ในสังคมญี่ปุ่นยุคร่วมสมัย จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มี
ความน่าสนใจในการท�ำการศึกษา
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ ทบทวนภาพการ
เปลีย่ นแปลงไปของบทบาทผูห้ ญิงในสังคมญีป่ นุ่ ผ่านการ
ศึกษาการน�ำเสนอของละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น เนื่องจาก
ละครโทรทัศน์เป็นสื่อหนึ่งที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้
เป็นอย่างดี ท�ำให้ผชู้ มได้รจู้ กั สังคมมากขึน้ เข้าใจค่านิยม
ในสังคมได้มากขึน้ ได้เห็นวิถชี วี ติ การด�ำเนินชีวติ ของผูค้ น
ในสังคมมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางทีท่ ำ� ให้
เข้าใจสภาพสังคมทีแ่ ท้จริงมากยิง่ ขึน้ (ฉัตรรวี คูหาวิชานันท์,
2009) นอกจากนี้ โ ทรทั ศ น์ ยั ง ท� ำ หน้ า ที่ สื่ อ สารกั บ
ประชาชน โดยถ่ายทอดความคิด ค่านิยม และทัศนคติ
ต่าง ๆ ผ่านเนื้อหาของละคร สะท้อนสิ่งที่มีอยู่และเป็น
อยูใ่ นสังคมให้คนได้รบั รู้ ตลอดจนสามารถเป็นเครือ่ งมือ
หนึ่งในการสร้างภาพแห่งความเป็นจริงในสังคมขึ้นมา
ใหม่ด้วย (วราภรณ์ ศรีกาญจนเพริศ, 2001) ดังนั้นจึง
อาจกล่ า วได้ ว ่ า ละครโทรทั ศ น์ เ ปรี ย บเสมื อ นกระจก
สะท้อนภาพสังคมแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดีนั่นเอง
รูปแบบการด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา
บทบาทของตัวละครเพศหญิงในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 เป็นต้นมา โดยใช้ช่วงเวลาของการ
บัญญัติกฎหมายส�ำคัญเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ
ทั้ง 2 ฉบับที่ได้ระบุข้างต้น มาเป็นกรอบเวลาส�ำคัญที่ใช้
ในการวิ จั ย โดยหวั ง ว่ า การศึ ก ษาดั ง กล่ า วจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมญี่ปุ่นในยุคร่วมสมัย อีกทั้งยัง
สามารถส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นญี่ ปุ ่ น ศึ ก ษาได้
ไม่ ม ากก็ น้อย
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2. วัตถุประสงค์

• ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 ถึงปี ค.ศ. 1984
เพื่อศึกษาว่าการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้ เป็นช่วงเวลาก่อนการบัญญัตกิ ฎหมายความเท่าเทียมกัน
โอกาสการท�ำงานทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างเพศ (the Equal ในการจ้างงาน1
• ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 ถึงปี ค.ศ. 1992
Employment Opportunity Law - 男女雇用機会均
เป็นช่วงเวลา 5 ปี หลังการบัญญัติกฎหมาย
等法) และกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มีความเท่า
• ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ถึงปี ค.ศ. 1998
เทียมกันทางเพศ (Basic Law for a Gender-Equal
Society - 男女共同参画社会基本法) ส่งผลต่อการน�ำ เป็นช่วงเวลาก่อนบัญญัตกิ ฎหมายพืน้ ฐานว่าด้วยสังคมที่
เสนอภาพลักษณ์ของตัวละครผู้หญิงในละครโทรทัศน์ เท่าเทียมกันทางเพศ
• ช่วงที่ 4 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 ถึงปี ค.ศ. 2005
ญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไร
เป็นช่วงเวลา 5 ปี หลังบัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วย
สังคมทีม่ คี วามเท่าเทียมกันทางเพศ และหลังการปรับแก้
3. แนวทางการด�ำเนินการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย เริ่ ม ต้ น จากการทบทวนวรรณกรรมที่ กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำงานที่เท่าเทียมกัน
เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาเป็นกรอบแนวคิดในการ ระหว่างเพศ
• ช่วงที่ 5 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ถึงปี ค.ศ. 2012
ด�ำเนินการวิจัย ตลอดจนเพื่อน�ำมาใช้ก�ำหนดประเด็น
หัวข้อส�ำคัญทีจ่ ะให้เป็นแนวทางในการศึกษา จากนัน้ ได้ ภายหลังการปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำ
น�ำการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำงาน งานฯ ครั้งที่ 2
• ช่วงที่ 6 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ถึงปี ค.ศ. 2016
ที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ (The Equal Employment
Opportunity Law, 1985 - 男女雇用機会均等 ภายหลังการปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการ
ท�ำงาน ฯ ครั้งที่ 3
法,1985) และกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มีความ
นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
เท่าเทียมกันทางเพศ (Basic Law for a Gender-Equal
Society, 1999 -男女共同参画社会基本法, 1999) มา ผู้วิจัยได้จ�ำแนกประเด็นหัวข้อในการศึกษาออกเป็น ก)
ใช้เป็นกรอบเวลาส�ำคัญในการวิจัย โดยเก็บข้อมูลละคร เพศของตัวละครเอก ข) สถานภาพการท�ำงานของตัวละคร
ย้อนไปถึงในปี ค.ศ. 1977 หรือ 8 ปีก่อนมีการบัญญัติ หญิง ค) ต�ำแหน่งของตัวละครหญิงในสถานทีท่ ำ� งาน ง)
กฎหมายความเท่าเทียมในการจ้างงานในปี ค.ศ. 1985 สถานภาพการสมรส และ จ) ลักษณะนิสยั ของตัวละคร
เพื่อน�ำมาใช้เป็นข้อมูลที่ได้ มาใช้เปรียบเทียบความแตก เอกทีเ่ ป็นเพศหญิง
การรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บตัวอย่างตัวละครผูห้ ญิง
ต่างของการน�ำเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครเพศหญิง
จากละครโทรทัศน์ประเภท Trendy drama2 ทีไ่ ด้รบั
ก่อนและหลังการบัญญัติกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการจ�ำแนกช่วงปีที่ ความนิยมสูงสุดของแต่ละปี ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1977-2016 รวม
ทัง้ สิน้ 300 เรือ่ ง จากเว็บไซต์ nendai-ryuukou.com ซึง่
ออกอากาศละครออกเป็น 6 ช่วง ได้แก่
1

ช่วงเวลาก่อนการบัญญัติกฎหมายความเท่าเทียมในการจ้างงาน ระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977-1984 ก�ำหนดจากแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ nendairyuukou.com ที่มีข้อมูลละครโทรทัศน์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977
2
ละครโทรทัศน์แนว Trendy drama เป็นละครโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 1980 โดยในช่วงแรกจะน�ำเสนอที่จะดึงดูดความสนใจของวัย
รุน่ (Youth) เป็นหลัก ละครแนว Trendy drama ในช่วงนีจ้ ะพูดถึงรูปแบบการใช้ชวี ติ ในเมือง มีความทันสมัย เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายโดดเด่น เป็นการ
สะท้อนการบริโภควัตถุของวัยรุน่ ญีป่ นุ่ แต่ในช่วงปี 1991 ละครแนว Trendy drama ได้เปลีย่ นลักษณะเนือ้ เรือ่ งทีเ่ ป็นการเน้นการน�ำเสนอภาพความ
เป็นอยู่ของคนหนุ่มสาวที่ต้องดิ้นรน เพื่อความรัก มิตรภาพ การท�ำงานและความฝัน โดยมักมีฉากอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น โตเกียว เป็นต้น (Iwabuchi,
2002 อ้างถึงใน ฉัตรรวี คูหาวิชานันท์, 2009, น.4) นอกจากนี้ ละครแนว Trendy drama เป็นละครโทรทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นชีวิตประจ�ำวันของคน
ญี่ปุ่นทั่วไป ทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ (สุภาวรรณ วรรธนะศุภกุล, 2007 อ้างถึงใน ฉัตรวดี คูหาวิชานันท์, 2009, น.4)
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เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมกระแส
นิยมในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ยุค 1950 จนถึงปัจจุบัน
ประกอบกับการเก็บรายละเอียดเกีย่ วกับละครแต่ละเรือ่ ง
ผ่านเว็บไซต์และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ วิเคราะห์
ลักษณะการเปลีย่ นแปลงของการน�ำเสนอภาพลักษณ์และ
บทบาทของตัวละครผูห้ ญิงในละครโทรทัศน์ญปี่ นุ่

4. การทบทวนวรรณกรรม
(1) การเปลีย่ นแปลงไปของบทบาทสตรีในญีป่ นุ่
แนวความคิดของคนญี่ปุ่นต่อผู้หญิงที่ผ่านมามักมองว่า
ผู้ชายเป็นใหญ่เหนือผู้หญิง ท�ำให้ในสังคมญี่ปุ่นมีการ
กีดกันการท�ำงานของผู้หญิง ผู้หญิงมักถูกสอนให้ขี้อาย
ถูกอบรมอย่างเข้มงวด และถูกกีดกันไม่ให้แสดงความ
สามารถหรือท�ำอะไรที่มากกว่าขอบเขตของการเป็นผู้
หญิง นอกจากนี้การจ�ำกัดบทบาทของผู้หญิงยังสามารถ
เห็นได้ในเชิงภาษาศาสตร์อีกด้วย กล่าวคือ ผู้ชายญี่ปุ่น
มักเรียกภรรยาของตนว่า “คะนะอิ” (kanai: 家内) ที่มี
ความหมายว่าอยูใ่ นบ้าน (ฉัตรวี คูหาวิชานันท์, 2009, น.
18-23) ซึ่ ง หากตี ค วามจากมุ ม มองด้ า นภาษา ก็ จ ะ
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในสังคมญี่ปุ่นนั้น มีการ
แบ่งแยกบทบาทของผูห้ ญิงในสังคมทีช่ ดั เจนเพียงใด จาก
บทบาทที่ถูกก�ำหนดขึ้นอย่างชัดเจน ในฐานะผู้ที่ต้องท�ำ
หน้าทีด่ แู ลบ้านและครอบครัวอย่างดีทสี่ ดุ ส่งผลให้ผหู้ ญิง
ในสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ความ
ส�ำคัญกับการแต่งงานเป็นอย่างมาก การแต่งงานเป็น
เสมือนเป้าหมายในชีวติ ของผูห้ ญิง เมือ่ ผูห้ ญิงแต่งงานไป
แล้ว ผู้หญิงจะอุทิศตนในการเป็นภรรยา รวมถึงในการ
เป็นแม่อย่างเต็มที่เพื่อความสุขของครอบครัว รวมถึงผู้
หญิ ง จะตระหนั ก อยู ่ เ สมอว่ า กิ จ กรรมทางสั ง คมนอก
ครอบครัวเป็นสิง่ ทีภ่ รรยาไม่ควรไปเกีย่ วข้องด้วย (ชนิดา
ตั้งถาวรสิริกุล, 1998, น.33)
เมื่อพิจารณาย้อนกลับไปถึงระบบครอบครัวพื้น
ฐานในสังคมญีป่ นุ่ ทีเ่ รียกว่า ระบบอิเอะ (家) ทีเ่ ป็นระบบ
3

ที่ถือผู้ชายเป็นหลัก พ่อบ้านจะเป็นผู้ถือรายได้ทั้งหมด
จากกิจการครอบครัว เป็นผู้มีอ�ำนาจทั้งหมดเรื่องค่าใช้
จ่ายในบ้าน ในเรื่องค่าใช้จ่ายประจ�ำวัน ภรรยาจะเป็นผู้
จัดการด้วยเงินติดกระเป๋าจ�ำนวนไม่มากนัก ลูกผูห้ ญิงไม่
ได้เป็นที่ต้องการในด้านการสืบเชื้อสายในสังคมญี่ปุ่น
ตามระบบอิเอะ และมีสถานะเพียงผูด้ แู ลงานบ้าน งานเรือน
เท่านั้น เนื่องจากลักษณะจารีตประเพณีที่ผู้หญิงต้อง
แต่งงานออกไปอยูก่ บั ครอบครัวอืน่ ดังนัน้ สิง่ ทีค่ รอบครัว
คาดหวังจากลูกสาวก็คือ ให้ดูแลงานบ้าน หรือออกไป
ท�ำงานในโรงงานทีต่ อ้ งการเพียงแรงงานหญิงเงินเดือนต�ำ่
ซึ่งด้วยโครงสร้างเช่นนี้เอง ท�ำให้เกิดแรงงานหญิงที่เข้า
มาท�ำงานในอุตสาหกรรมทอผ้าเป็นจ�ำนวนมาก และมี
บทบาทส�ำคัญในการสร้างอุตสาหกรรมญี่ปุ่นขึ้นในช่วง
เวลาถัดไป (บุญยง ชื่นสุวิมล แปลจาก Fukutake
Tadashi, 1995, น.22-29)
ต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง
อัตราประชากรทีเ่ ข้าไปใช้แรงงานในโรงงานมีเพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 70 กล่าวคือ สังคมญีป่ นุ่ ได้เปลีย่ น
จากสังคมที่มีผู้ประกอบอาชีพในระดับครอบครัวไปเป็น
สั ง คมที่ ค รอบครั ว ส่ ว นใหญ่ มี ส มาชิ ก ที่ ใ ช้ แ รงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จ�ำนวนแรงงานทีเ่ พิม่
ขึน้ นี้ หมายรวมถึงจ�ำนวนแรงงานหญิงด้วยเช่นกัน ขณะ
เดียวกันภายหลังจากที่สงครามโลกสิ้นสุดลง ได้มีการ
เรียกร้องความเสมอภาคของชายหญิงอย่างเป็นรูปธรรม
และมีจ�ำนวนแรงงานหญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ยุคทีเ่ ศรษฐกิจญีป่ นุ่ เจริญเติบโตอย่างก้าว
กระโดด (บารนี บุญทรง, 2004, น.45-47) โดยจาก
เอกสารประกอบการประชุมการปรับโครงสร้างภาษี ครัง้ ที่
18 ของกระทรวงการคลังญีป่ นุ่ ณ วันที่ 3 กันยายน ค.ศ.
20153 พบว่ามีอัตราแรงงานสตรีมีจ�ำนวนลดลงจาก
ร้ อ ยละ 28.69 มาอยู่ที่ร้อยละ 23.52 จากจ�ำนวน
ประชากรทัง้ หมด ณ ช่วงเวลานัน้ แต่เห็นได้อย่างชัดเจน
ว่าจ�ำนวนผูห้ ญิงทีอ่ อกไปท�ำงานนอกบ้านทีเ่ ป็นลักษณะ

ค้นเมือ่ 18 ธันวาคม 2017, จาก http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/11/17/27zen18kai2.pdf
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ตาราง 1 การเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนผูห้ ญิงท�ำงานตามต�ำแหน่งงานเทียบกับจ�ำนวนประชากรทัง้ หมดจากเอกสาร
			 ประกอบการประชุมการปรับโครงสร้างภาษี ครั้งที่ 18 ของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น (2015, น.3-5)
ปี

ท�ำงานที่บ้าน

เจ้าของกิจการ

นายจ้าง

ผู้บริหาร

1955

53.06%

15.71%

31.24%

0%

1975

25.23%

14.10%

58.76%

1.91%

ของนายจ้างเพิม่ สูงขึน้ เกือบเท่าตัว และจากเอกสารฉบับ
นีย้ งั ระบุอกี ว่าไม่ปรากฏจ�ำนวนของนายจ้างทีเ่ ป็นผูห้ ญิง
จนมาถึง ปี ค.ศ. 1970 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976
เป็นต้นมา พนักงานหญิงก็มจี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และในปัจจุบัน จ�ำนวนพนักงานหญิงมีจ�ำนวนเป็น 1 ใน
3 ของจ�ำนวนแรงงานทั้งหมด
ข้อมูลจากเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะสังคมและโครงสร้างครอบครัว จากที่ผู้ชายเคย
เป็นใหญ่และได้เปรียบ กลายมาเป็นโครงสร้างของความ
สัมพันธ์ในครอบครัวทีม่ คี วามเสมอภาคระหว่างชายหญิง
มากยิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือสถานะของผู้หญิงได้ถูก
ยกระดับขึ้น
แต่อย่างไรก็ดี บารนี บุญทรง (2004, น.45-46)
พบว่า ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็นต้นมา อุปสรรค
ส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้หญิงญี่ปุ่นที่ท�ำงานประจ�ำไม่สามารถ
ท�ำงานได้อย่างต่อเนือ่ ง มี 3 ประการ ได้แก่ 1.) กฎหมาย
และวัฒนธรรมการจัดการแบบญี่ปุ่น 2.) ทัศนคติทาง
สังคมของญี่ปุ่น และ 3.) ภาระทางครอบครัว ในทาง
กฎหมายนั้น แม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายว่าด้วย
การให้โอกาสการท�ำงานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ เพื่อ
เป็นการปกป้องผู้หญิงและสวัสดิการของผู้หญิง แต่ใน
ขณะเดียวกัน การออกกฎหมายนี้ก็เป็นการกีดกันเรื่อง
ความเท่าเทียมในการจ้างงานในทางอ้อมด้วย เนื่องจาก
การให้โอกาสการท�ำงานเพื่อความเท่าเทียมกันนั้นได้
ยกเลิกสิทธิต่าง ๆ ที่เคยมีของผู้หญิง เช่น สิทธิในการลา
คลอดบุตร เป็นต้น ส่วนวัฒนธรรมการจัดการแบบญี่ปุ่น
ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานคือ การมีอภิสทิ ธิ์ 3 ประการ
28

คือ การจ้างงานตลอดชีพ การเลือ่ นต�ำแหน่งและปรับเงิน
เดือนตามอาวุโส และสมาชิกภาพในสหภาพแรงงานของ
บริษัท โดยผู้หญิงมักถูกแบ่งเป็นพนักงานแรงงานเสริม
หรือในสายงานธุรการ ซึ่งไม่เข้าข่ายในการรับอภิสิทธิ์ 3
ประการข้างต้น
จากการศึกษาของบารนี (2004, น.51-53) ยังพบ
ว่าทัศนคติทางสังคมของญี่ปุ่นที่ส่งผลกระทบต่อการ
ท�ำงานของผู้หญิงญี่ปุ่น มีทั้งสิ้น 4 ประการ คือ
ก) ทัศนะเรือ่ งการแต่งงาน ผูห้ ญิงญีป่ นุ่ ในช่วงหลัง
สงคราม มองว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากกว่าการ
หางานท�ำและนิยมแต่งงานก่อนอายุ 25 ปี
ข) ทัศนะเรื่องการศึกษา คนญี่ปุ่นมองว่าผู้หญิงไม่
จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาสู ง เท่ า กั บ ผู ้ ช าย เพราะเมื่ อ
แต่งงานมีครอบครัวก็ต้องให้ความส�ำคัญกับครอบครัว
เป็นอันดับแรก
ค) ทัศนะเรื่องการท�ำงาน โดยมีค่านิยมว่าผู้หญิง
ควรลาออกจากงานเมือ่ แต่งงานหรือมีลกู ท�ำให้ผบู้ ริหาร
บริษทั มักมองว่าผูห้ ญิงมีความมุง่ มัน่ และอุทศิ ตัวเพือ่ การ
ท�ำงานได้ไม่เท่าผู้ชาย
ง) ทัศนะเรือ่ งการเป็นแม่บา้ น กล่าวคือผูช้ ายมีหน้า
ทีท่ ำ� งานนอกบ้าน ในขณะทีผ่ หู้ ญิงต้องดูแลกิจการต่าง ๆ
ภายในบ้าน
ส�ำหรับภาระทางครอบครัวที่ผู้หญิงญี่ปุ่นต้องรับ
ผิดชอบ ประกอบด้วยภาระงานบ้าน ตลอดจนภาระการ
ดูแลลูกและผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งผล
ให้ผู้หญิงญี่ปุ่นไม่สามารถท�ำงานนอกบ้านได้อย่างต่อ
เนือ่ งนัน่ เอง และมีการก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูห้ ญิงว่าจะ
ต้องเป็น “ภรรยาที่ดี แม่ที่ฉลาด” (นโยบายภาครัฐในปี
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ค.ศ. 1899) โดยมุง่ ไปทีค่ วามสุภาพอ่อนโยน ความถ่อมตน
และส่งเสริมผู้ชายในเรื่องของการศึกษา การเลี้ยงดูลูก
ดูแลบ้าน และผู้สูงอายุเป็นการท�ำงานเพื่อชาติ รัฐบาล
พยายามสร้างต้นแบบของผูห้ ญิงใหม่ผา่ นทางค่านิยมต่าง ๆ
และยังได้ออกประกาศว่าบ้านเป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่
สามารถทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้ในปี 1887 จนมา
ถึ ง ปี 1945 ผู ้ ห ญิ ง ญี่ ปุ ่ น จึ ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
เท่ า เทียมกับผู้ชาย
ข้อมูลข้างต้นท�ำให้เห็นความเปลีย่ นแปลงบทบาท
ของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคม
มากขึ้น จากเดิมที่บทบาทในการเข้าสังคม การออกสู่
สังคมภายนอกนอกบ้านเป็นหน้าทีข่ องผูช้ าย และผูห้ ญิง
มีหน้าที่ในการดูแลและจัดการภายในบ้านเพียงอย่าง
เดียว การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่น
ที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดมาจากปัจจัยในสังคมหลายประการ
เช่น ความต้องการแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่ม
ขึ้น ท�ำให้ความต้องการแรงงานหญิงเพิ่มสูงขึ้นตามไป
ด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังปรากฏอุปสรรคในการ
ท�ำงานของผู้หญิงอยู่หลายประการ รวมถึงทัศนคติใน
หลายประเด็น เช่น ทัศนะเรื่องการแต่งงานที่มีมาตั้งแต่
ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 หรือทัศนคติเรือ่ งการศึกษา
ในสังคมญีป่ นุ่ เป็นต้น ท�ำให้การแสดงบทบาททางสังคม
ของผู้หญิงยังไม่สามารถท�ำได้อย่างเต็มที่มากนัก
(2) กฎหมายกับความเท่าเทียมของชายและหญิงใน
สังคมญี่ปุ่น
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิงในสังคมญีป่ นุ่ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำงานที่เท่า
เทียมกันระหว่างเพศ (男女雇用機会均等法) ได้รบั การ
บัญญัตขิ นึ้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1985 โดยกฎหมายฉบับนีเ้ ป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมญี่ปุ่นของรัฐบาลที่พยายามที่
จะพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเท่า
เทียมกันในการจ้างงาน4 ต่อมาในปี ค.ศ.1997 ได้มีการ
พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจังอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน
แก่ผู้หญิงที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
การพิจารณาแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ เป็นการ
ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อชายและหญิงในการจ้าง
งานอย่างเท่าเทียมกัน เนือ่ งจากรัฐบาลมองว่าหากสังคม
ญีป่ นุ่ เข้าสูส่ ภาวะของการขาดแรงงาน ผูห้ ญิงจะกลายมา
เป็นบุคลากรส�ำคัญที่จะเข้ามาทดแทนแรงงานดังกล่าว
รัฐบาลจึงต้องหาแรงจูงใจหรือสิ่งตอบแทนที่จะกระตุ้น
ให้ผู้หญิงออกมาท�ำงานนอกบ้านมากยิ่งขึ้น ความเท่า
เที ย มกั น นี้ ไ ม่ ไ ด้ ห มายรวมแค่ ก ารยกเลิ ก สิ ท ธิ ค วาม
คุ ้ ม ครองต่ า ง ๆ แต่ ร วมถึ ง สิ่ ง ตอบแทน เช่ น โอกาส
ก้าวหน้าในเงินเดือนและต�ำแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึง
การได้รบั การยอมรับจากเพือ่ นร่วมงานในฐานะพนักงาน
ประจ�ำ (บารนี บุญทรง, 2004, น.46)
ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 รัฐบาลญีป่ นุ่ ท�ำการปรับแก้
กฎหมายฉบับนี้เพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 โดยพยายามแก้ไข
ข้อบกพร่องบางประการ ได้แก่ พยายามให้กฎหมายมีผล
บังคับใช้กบั แรงงานทุกคนแทนทีจ่ ะบังคับใช้อยูท่ แี่ รงงาน
หญิงเท่านั้น พยายามขยายขอบเขตของกฎหมายเกี่ยว
กับข้อบังคับในการเลือกปฏิบตั ทิ างอ้อม และออกข้อห้าม
ในการปฏิบตั ใิ ดๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับผูห้ ญิงทีล่ าดูแลบุตร
ทีภ่ ายหลังจากทีก่ ลับเข้ามาท�ำงานอีกครัง้ และในปี ค.ศ.
2013 รัฐบาลญีป่ นุ่ ก็ได้ดำ� เนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ฉบั บ นี้ อี ก ครั้ ง โดยมี ใ จความส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ การปรั บ
ขอบเขตนิยามของการปฏิบัติที่เข้าข่ายการเลือกปฏิบัติ
ทางอ้อม การเพิ่มตัวอย่างการเลือกปฏิบัติทางเพศ การ
แก้ไขแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุกคามทางเพศ การก�ำหนด
มาตรการเพื่อการป้องกันและรับมือหลังเกิดเหตุคุกคาม

4

ในปี ค.ศ.1972 มีการออกกฎหมายสวัสดิการหญิงท�ำงานขึน้ แต่มวี ตั ถุประสงค์ขนึ้ เพือ่ ปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพือ่ ให้ผหู้ ญิง
มีความสะดวกในการท�ำงานนอกบ้านควบคูไ่ ปกับการดูแลงานบ้านให้มากทีส่ ดุ แต่ไม่ได้มงุ่ เน้นเรือ่ งการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง (บารนี
บุญทรง, 2004, น.46)
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ทางเพศ และการ ก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อควร
ระวังของนายจ้างในการบริหารเมื่อมีการจ้างงานแยก
ตามสายงาน (ปิยวรรณ อัศวราชันย์, 2016)
การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ผู้หญิงมีแรง
จูงใจที่จะออกมาท�ำงานภายนอกมากขึ้น จนถึงในช่วง
กลางปี 1999 รัฐบาลญีป่ นุ่ ได้ออกกฎหมายอีกฉบับได้แก่
กฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มีความเท่าเทียมกันทาง
เพศ (男女共同参画社会基本法) โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่
สร้างความเท่าเทียมกัน สร้างการเคารพสิทธิของคนไม่
ว่าจะชายหรือหญิงให้เท่าเทียมและสร้างสังคมทีช่ ายหญิง
มีส่วนรวมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมให้มากยิง่ ขึน้ ผลส�ำรวจของกระทรวงกิจการภายใน
และการสื่ อ สารของญี่ ปุ ่ น จากเอกสารประกอบการ
ประชุมการปรับโครงสร้างภาษี ครั้งที่ 18 ปี ค.ศ. 2015
พบว่า จ�ำนวนสตรีทเี่ ป็นประชากรแรงงานในปีค.ศ. 2013
มีจ�ำนวน 28 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.7 แสน
คน หรือร้อยละ 1.3 ซึ่งนับว่าเป็นจ�ำนวนสูงที่สุดในรอบ
16 ปีทผี่ า่ นมา แสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงญีป่ นุ่ มีแนวโน้มทีจะ
ท�ำงานมากขึ้นแม้จะแต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วก็ตาม
จากยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่น (ฉบับแก้ไข) ปี
ค.ศ. 2014 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศนโยบายในการฟื้นฟู
ญี่ปุ่นเรื่องความเท่าเทียมกันของแรงงาน โดยจะเพิ่ม
จ� ำ นวนผู ้ ห ญิ ง ท� ำ งานและตั้ ง เป้ า ให้ มี ส ตรี ใ นระดั บ ผู ้
บริหารมากขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในปี ค.ศ. 2020 โดย
ก�ำหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของญีป่ นุ่ เนือ่ งจากภาวะของสังคมผูส้ งู อายุ
และสังคมการขาดแคลนแรงงานทีร่ นุ แรงมากขึน้ ในญีป่ นุ่
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5. ผลการวิจัย
จากการเก็บตัวอย่างตัวละครผู้หญิงจากละคร
โทรทัศน์ทไี่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดของแต่ละปี ตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1977-2016 รวมทั้งสิ้น 300 เรื่อง และน�ำมาวิเคราะห์
ตามประเด็นหลักทั้ง 5 ของการวิจัย พบว่า ในประเด็น
เกี่ยวกับเพศของตัวละครเอก (ตาราง 2 และแผนภูมิ 1)
นั้น ช่วงปี ค.ศ. 1977-1984 ละครที่มีตัวละครเอกเป็น
เพศหญิงมีเพียงแค่ร้อยละ 15.38 เท่านั้น แต่หลังจากที่
ประเทศญีป่ นุ่ ได้บญ
ั ญัตกิ ฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการ
ท�ำงานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ขึ้นในปี ค.ศ. 1985
พบว่าละครที่มีตัวละครเอกเป็นเพศหญิง มีเพิ่มสูงขึ้นถึง
3 เท่า อยู่ที่ร้อยละ 48.84 หลังจากนั้นค่อย ๆ ลดลงมา
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 36.67 ในช่วงระยะเวลาปี ค.ศ. 1993-1998
ที่เป็นช่วงก่อนบัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มี
ความเท่าเทียมกันทางเพศ และในปี ค.ศ. 1999 ที่มีการ
บัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มีความเท่าเทียม
กันทางเพศ และปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาส
การท�ำงานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ก็ส่งผลกับละคร
โทรทัศน์อกี ครัง้ โดยละครทีม่ ตี วั ละครเอกเป็นผูห้ ญิงเพิม่
ขึ้นจากช่วงเวลาก่อนหน้ามาอยู่ท่ีร้อยละ 41.18 และ
แม้ว่าในปี ค.ศ.2006-2012 ตัวเลขจะตกลงมาเล็กน้อย
แต่ก็ได้ขยับสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปี ค.ศ.2013-2016 ภาย
หลังจากทีม่ กี ารปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการ
ท�ำงานทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างเพศครัง้ ที่ 3 ในปี ค.ศ.2013
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ตาราง 2 อัตราร้อยละของละครที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก
ตัวละครเอก
ผู้หญิง

ผู้ชาย

อัตราส่วนของละครที่มีผู้
หญิงเป็นตัวละครหลัก

1977-1984

4

22

15.38%

1985-1992

21

22

48.84%

1993-1998

22

38

37.70%

1999-2005

28

40

41.18%

2006-2012

26

39

40.00%

2013-2016

17

22

43.59%

ช่วงปีที่ออกอากาศ

แผนภูมิ 1 อัตราร้อยละของละครที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักเปรียบเทียบกับปีที่บัญญัติกฎหมาย
ส�ำหรับประเด็นเกีย่ วกับ สถานภาพการท�ำงานของ
ตัวละครหญิง ( ตาราง 3 และแผนภูมิ 2) ในละคร
โทรทัศน์ญี่ปุ่นนั้น เมื่อพิจารณาละครที่ได้รับความนิยม
ในแต่ละช่วงเวลาพบว่า ละครโทรทัศน์ในช่วงก่อนทีจ่ ะมี
การบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำงานที่
เท่าเทียมกันระหว่างเพศ หรือช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.
1977-1984 มีอัตราตัวละครหญิงท�ำงานอยู่ที่ร้อยละ
53.85 และหลังจากที่มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการ
ให้โอกาสการท�ำงานทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างเพศ ในปีค.ศ.
1985 พบว่าอัตราส่วนของตัวละครหญิงทีท่ ำ� งานนัน้ เพิม่

สูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 76.19 หลังจากนั้นลดลงเล็กน้อย
มาอยู่ที่ร้อยละ 71.67 และเมื่อกฎหมายพื้นฐานว่าด้วย
สังคมที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศได้รับการบัญญัติขึ้น
ในปี ค.ศ. 1999 ตลอดจนมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการ
ให้โอกาสการท�ำงานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ก็ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับละครโทรทัศน์อีกครั้งเช่น
เดียวกันกับในประเด็นที่ 1 (เพศของตัวละครเอก) โดยมี
อัตราส่วนของตัวละครหญิงที่ท�ำงานเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 82.35 หลังจากนั้นพบว่าอัตราส่วนของจ�ำนวน
ตัวละครหญิงที่ท�ำงานมีลดลง แต่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีก
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ตาราง 3 อัตราร้อยละของตัวละครเอกเพศหญิงที่ท�ำงานเปรียบเทียบกับตัวละครเอกที่เป็นเพศชาย

ท�ำงาน

ไม่ท�ำงาน

อัตราส่วนของละครที่มีตัว
ละครเอกที่เป็นผู้หญิง
ท�ำงาน

1977-1984

14

12

53.85%

1985-1992

32

10

76.19%

1993-1998

43

17

71.67%

1999-2005

56

12

82.35%

2006-2012

46

19

70.77%

2013-2016

33

6

84.62%

ช่วงปีที่ออกอากาศ

สถานภาพการท�ำงานของตัวละครหญิง

แผนภูมิ 2 อัตราร้อยละของตัวละครเอกเพศหญิงที่ท�ำงานกับตัวละครเอกที่เป็นเพศชายเปรียบเทียบกับ
			 ปี ที่ บั ญ ญัติก ฎหมาย
ครั้งในช่วงปี ค.ศ. 2013-2016 ซึ่งเป็นช่วงปีที่มีการปรับ
แก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำงานที่เท่าเทียม
กันระหว่างเพศครัง้ ที่ 3 โดยเพิม่ ขึน้ มาเป็นร้อยละ 84.62
ในประเด็นเกี่ยวกับ ระดับหรือต�ำแหน่งของตัว
ละครหญิงในสถานที่ท�ำงาน5 พบว่าตัวละครหญิงใน

ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีต�ำแหน่งเป็นพนักงาน
ระดับล่างหรือเจ้าหน้าที่ธรรมดา ไม่ได้มีการมอบหมาย
หน้าที่หรือให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่มีความรับผิดชอบมากนัก
(ตาราง 4 และแผนภู มิ 3) ซึ่ ง หลั ง จากการบั ญ ญั ติ
กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำงานที่เท่าเทียมกัน

5

ระดับหรือต�ำแหน่งของตัวละคร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ตัวละครระดับล่าง คือ เจ้าหน้าทีธ่ รรมดา ไม่ได้รบั มอบหมายหรือมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบมากนัก
2. ตัวละครระดับกลาง คือ เจ้าหน้าทีใ่ นระดับหัวหน้าหรือผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ กล่าวคือเป็นตัวละครทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือมีความรับผิดชอบ รวมถึงมีผใู้ ต้บงั คับบัญชา
3. ตัวละครรระดับสูง คือ เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริหารหรือระดับจัดการทีไ่ ด้รบั มอบหมายในการดูแลงานและผูบ้ งั คับบัญชา
32
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ตาราง 4 อัตราร้อยละของต�ำแหน่งต่างๆ ของตัวละครหญิงในสถานที่ท�ำงาน
อัตราส่วนของระดับหรือต�ำแหน่งของตัว
ละครหญิงที่ท�ำงาน

ต�ำแหน่ง
ช่วงปีที่ออกอากาศ

พนักงาน
ระดับล่าง

พนักงาน
ระดับกลาง

ผู้จัดการ/
ผู้บริหาร

พนักงาน
ระดับล่าง

พนักงาน
ระดับกลาง

ผู้จัดการ/
ผู้บริหาร

1977-1984

11

0

3

78.57%

0.00%

21.43%

1985-1992

27

5

0

84.38%

15.63%

0.00%

1993-1998

37

3

3

86.05%

6.98%

6.98%

1999-2005

47

8

1

83.93%

14.29%

1.79%

2006-2012

32

10

4

69.57%

21.74%

8.70%

2013-2016

26

7

0

78.79%

21.21%

0.00%

แผนภู มิ 3		 อั ต ราร้ อ ยละของต�ำแหน่ ง ต่ า งๆ ของตั ว ละครหญิ ง ในสถานที่ ท�ำงานเปรี ย บเที ย บกั บ ปี ที่
				 บั ญ ญัติก ฎหมาย
ระหว่างเพศ ในปี ค.ศ. 1985 พบว่าถึงแม้จะมีจำ� นวนของ
ตัวละครหญิงทีท่ ำ� งานในระดับกลางเพิม่ ขึน้ แต่สว่ นมาก
ยังเป็นตัวละครระดับล่างหรือเจ้าหน้าทีธ่ รรมดา แต่หลัง
จากทีม่ กี ารบัญญัตกิ ฎหมายพืน้ ฐานว่าด้วยสังคมทีม่ คี วาม
เท่าเทียมกันทางเพศ ในปี ค.ศ. 1999 ตลอดจนมีการปรับ
แก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำงานที่เท่าเทียม
กันระหว่างเพศในปี ค.ศ. 1997 พบความเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับต�ำแหน่งของตัวละครหญิงในสถานที่ท�ำงาน
กล่าวคือตัวละครหญิงที่ท�ำงานในระดับล่างลดลงเป็น
ล�ำดับ ในขณะที่ตัวละครหญิงที่ท�ำงานในระดับกลางมี
จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ตัวละครหญิงที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งงานระดับสูง ก็ยงั คงมีตวั เลขทีต่ ำ�่ มาก เมือ่ เทียบ
กับต�ำแหน่งระดับล่างและกลาง
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ตาราง 5 อัตราร้อยละของสถานภาพการสมรสของตัวละครหญิง
ช่วงปีที่ออกอากาศ

สถานภาพ

อัตราส่วนของสถานภาพของตัวละครหญิง

โสด

แต่งงาน

ไม่ระบุ

โสด

แต่งงาน

ไม่ระบุ

1977-1984

10

8

8

38.46%

30.77%

30.77%

1985-1992

24

12

6

57.14%

28.57%

14.29%

1993-1998

46

12

2

76.67%

20.00%

3.33%

1999-2005

50

13

5

73.53%

19.12%

7.35%

2006-2012

50

10

5

76.92%

15.38%

7.69%

2013-2016

27

10

2

69.23%

25.64%

5.13%

แผนภูมิ 4 อัตราร้อยละของสถานภาพการสมรสของตัวละครหญิงเปรียบเทียบกับปีที่บัญญัติกฎหมาย
ส�ำหรับประเด็นเกีย่ วกับ สถานภาพการสมรสของ
ตัวละคร พบว่าตัวละครหญิงมีสถานภาพโสดเพิ่มสูงขึ้น
จากช่วงปี ค.ศ. 1977-1984 โดยภายหลังจากการบัญญัติ
กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำงานที่เท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศ พบว่าอัตราส่วนของตัวละครหญิงที่ไม่ได้
แต่งงานหรือมีครอบครัวนัน้ เพิม่ สูงขึน้ จากร้อยละ 38 ใน
34

ช่วงปี ค.ศ. 1977-1984 มาอยู่ที่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี ค.ศ. 2013-2016 กลับเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง โดยอัตราส่วนของ
ตัวละครที่เป็นโสด ลดลงต�่ำกว่าร้อยละ 70 ในขณะที่ตัว
ละครที่แต่งงานกลับมีเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง
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ตาราง 6 อัตราร้อยละของลักษณะนิสัยของตัวละครเพศหญิง
ลักษณะนิสัย

อัตราส่วนของลักษณะนิสัยของตัวละคร

ช่วงปีที่ออกอากาศ

เรียบร้อย
และเป็นผู้ตาม

มั่นใจและ
มีความเป็นผู้น�ำ

เรียบร้อยและ
เป็นผู้ตาม

มั่นใจและ
มีความเป็นผู้น�ำ

1977-1984

15

11

57.69%

42.31%

1985-1992

20

22

47.62%

52.38%

1993-1998

32

28

53.33%

46.67%

1999-2005

26

42

38.24%

61.76%

2006-2012

25

40

38.46%

61.54%

2013-2016

13

26

33.33%

66.67%

แผนภูมิ 5 อัตราร้อยละของลักษณะนิสัยของตัวละครเพศหญิงเปรียบเทียบกับปีที่บัญญัติกฎหมาย
ประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นเกีย่ วกับ ลักษณะนิสยั
ของตัวละครเอกที่เป็นเพศหญิง โดยจากการเก็บข้อมูล
เกีย่ วกับลักษณะนิสยั ของตัวละครหญิงในละครโทรทัศน์
พบว่ามีตัวละครหญิงที่มีนิสัยมั่นใจและมีความเป็นผู้น�ำ
เพิม่ สูงขึน้ เป็นล�ำดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังจากการ
บัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำงานที่เท่า

เทียมกันระหว่างเพศ ในปี ค.ศ. 1985 และกฎหมายพื้น
ฐานว่าด้วยสังคมทีม่ คี วามเท่าเทียมกันทางเพศ ในปีค.ศ.
1999 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังจากปี ค.ศ. 1999 หรือ
ช่วงเวลาหลังบัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มี
ความเท่าเทียมกันทางเพศ และหลังการปรับแก้กฎหมาย
ว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำงานที่เท่าเทียมกันระหว่าง
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เพศ เป็นต้นมา พบว่าการน�ำเสนอภาพลักษณ์ของตัว
ละครที่มีความมั่นใจและมีความเป็นผู้น�ำ เพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนอย่างต่อเนือ่ ง (ร้อยละ 52.38 ในช่วงปี ค.ศ. 19851992 และร้อยละ 61.76 ในช่วงปี ค.ศ. 1999-2005 ตาม
ล�ำดับ) จึงสามารถกล่าวได้วา่ อัตราส่วนของตัวละครหญิง
ที่มีนิสัยมั่นใจในตัวเองและมีภาวะผู้น�ำนั้น แสดงให้เห็น
ว่าผูห้ ญิงในสังคมญีป่ นุ่ สามารถแสดงความเป็นตัวของตัว
เองได้และสามารถแสดงความคิดเห็นในสังคมได้มากขึน้

6. อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การน�ำเสนอภาพ
ลักษณ์ของสตรีในละครแนว Trendy Drama ของญี่ปุ่น
มีความเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงที่ผันตามการ
บัญญัติหรือปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียม
ระหว่างหญิงชายอย่างชัดเจนได้แก่ ประเด็นเกีย่ วกับเพศ
ของตัวละครเอก ซึง่ มีตวั ละครเอกทีเ่ ป็นเพศหญิงเพิม่ ขึน้
ทุกครั้งที่มีการบัญญัติหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นเกีย่ วกับสถานภาพการท�ำงานของตัวละครหญิง
โดยการน�ำเสนอตัวละครหญิงที่ท�ำงานก็มีอัตราส่วนที่
เพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่มีการบัญญัติหรือแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกัน
ส�ำหรับในประเด็นเกีย่ วกับระดับหรือต�ำแหน่งของ
ตัวละครหญิงในสถานทีท่ ำ� งาน สถานภาพการสมรสของ
ตัวละคร และลักษณะนิสัยของตัวละครเอกที่เป็นเพศ
หญิงนั้น แม้ว่าจะมีการน�ำเสนอภาพของผู้หญิงท�ำงานที่
อยู่ในต�ำแหน่งระดับกลางเพิ่มมากขึ้น แต่การน�ำเสนอ
บทบาทของตั ว ละครเพศหญิ ง ที่ อ ยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง สู ง ใน
องค์กร ก็ยังคงมีตัวเลขที่ต�่ำอยู่เป็นอย่างมาก

36

นอกจากนี้การน�ำเสนอภาพของผู้หญิงท�ำงานที่มี
สถานภาพโสด อี ก ทั้ ง มี ค วามมั่ น ใจในตนเองและมี
ลักษณะของความเป็นผู้น�ำมากขึ้นตามล�ำดับ แต่ก็ไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาของการบัญญัติ
หรื อ ปรั บ แก้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเท่ า เที ย ม
ระหว่างหญิงชายที่ชัดเจนแต่อย่างใด โดยมีแค่เพียง
ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับลักษณะนิสยั ของตัวละครเอกเพศหญิง
ที่มีความมั่นใจและมีความเป็นผู้น�ำ ที่มีเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนในช่วงปี ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา ซึ่งอาจเป็นผลที่
สืบเนือ่ งมาจากการบัญญัตกิ ฎหมายพืน้ ฐานว่าด้วยสังคม
ที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศในปี ค.ศ. 1999 และการ
ปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�ำงานที่เท่า
เทียมกันระหว่างเพศ ในปี ค.ศ. 1997
จากการวิเคราะห์ขอ้ งต้นสรุปได้วา่ ละครโทรทัศน์
แนว Trendy Drama ในญี่ปุ่น น�ำเสนอบทบาทของผู้
หญิงญีป่ นุ่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงผ่านเนือ้ หาของละคร นอกจาก
นี้ เห็นได้ว่าการเพิ่มตัวละครเพศหญิงที่เป็นตัวแทนของ
ผู้หญิงท�ำงานให้มีมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ครั้งที่มีการบัญญัติ
หรือปรับแก้ข้อกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับความเท่า
เทียมกันระหว่างหญิงชาย แต่การน�ำเสนอภาพของผู้
หญิงทีป่ ระสบความส�ำเร็จระดับสูงในฐานะผูน้ ำ� องค์กรก็
ยังคงมีอยูต่ ำ�่ และเห็นการเปลีย่ นแปลงน้อยมาก อย่างไร
ก็ตาม ตัวเลขสถิติที่ลดลงหลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายแต่ละช่วงนั้น ยังเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว
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