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กวีนิพนธ์ส�ำหรับเด็กในหนังสือเรียนประถมศึกษา
ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
บทคัดย่อ
บทความนี้จัดท�ำจากโครงการวิจัยกวีนิพนธ์ส�ำหรับเด็กในหนังสือเรียนประถมศึกษา
ญีป่ นุ่ โดยศึกษาการน�ำกวีนพิ นธ์มาประกอบในหนังสือเรียนเพือ่ การเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่
ส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ตัง้ แต่ปที มี่ กี ารปฏิรปู การศึกษาและจัดพิมพ์หนังสือเรียน
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. 1952) จนถึงปัจจุบัน (สิ้นสุดการเก็บข้อมูลใน ค.ศ. 2014)
ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบททางสังคมและนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในแต่ละช่วงสมัยควบคู่กับ
การรวบรวมข้อมูลกวีนพิ นธ์ในหนังสือเรียน และข้อมูลเกีย่ วกับนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็ก แบ่ง
เป็น 4 ช่วงสมัย คือ ค.ศ. 1952-1971, 1971-1984, 1984-2000 และ 2000-2014 แม้ว่า
จะมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งการ
พัฒนาประเทศจนมีความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
การแข่งขันทางการศึกษาในทศวรรษ 1970-1980 หรือต่อมาในทศวรรษ 1990-2000 ซึ่ง
ญีป่ นุ่ กลายเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร เกิดปัญหาการกลัน่ แกล้งในโรงเรียนและการไม่เข้า
เรียน ที่เรียกกันว่า “ทศวรรษที่หายไป” (The Lost Decade) ซึ่งอาจเป็นแรงกดดันหนึ่งที่
ท�ำให้เด็กๆ ขาดความฝัน หรือหลังปี ค.ศ. 2000 ที่มีการปรับปรุงการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สังคมเศรษฐกิจที่มีรูปแบบไร้พรมแดน จากการศึกษาพบว่าไม่ว่าจะในช่วงสมัยใดกวีนิพนธ์
ถูกน�ำมาใช้ในหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาของญีป่ นุ่ ตลอดมา เพือ่ เน้นให้เด็กๆ ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของธรรมชาติรอบตัว เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ นอกจากมีเนือ้ หา
สอนภาษาและทักษะในการอ่านและเขียนแล้ว ยังแฝงความหมายทีล่ กึ ซึง้ ของความหวังและ
การให้ก�ำลังใจ การตระหนักรู้คุณค่าของชีวิต สะท้อนแง่คิดเกี่ยวกับชีวิตและความมีน�้ำใจ
ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ร่วมโลก ลักษณะเช่นนี้ท�ำให้กวีนิพนธ์จ�ำนวนมากยังมีการ
อ่านและเรียนรู้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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Children’s Poetry in Japanese Elementary
School Textbook after World War II
Abstract
This research paper is the study of Children’s Poetry in Japanese
elementary school textbook after World War II. (1952-2014) It can be
divided into 4 periods, which are 1952-1971, 1971-1984, 1984-2000 and
2000-2014. In 70-80 century, Japan was in an era of high economic
growth however during that time many problems arose concerning the
environment and competition in education. In 1990-2000, an era of
information and technology, there were many problems regarding bullying
and truancy in school. This period, which was called “the Lost Decade”,
caused the younger generation to lose interest in their aspirations and
dreams. After the year 2000, the Educational regulations were revised
to suit a borderless economic society. Even if there were a lot of
changes in Japan Society, Many poetries had been using in elementary
school textbooks, to teach the children about the importance of their
surroundings. Poetry motivates children to learn to observe and use
their imagination. They was not only used for teaching grammar, reading
and writing, but also represented the value of life and society. With all
of these reasons, the poetry in textbooks are widely read and studied in
every periods up until now.
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1. บทนำ�
กวีนพิ นธ์ของญีป่ นุ่ สืบทอดมาตัง้ แต่โบราณ ปรากฏใน
ประวัติศาสตร์วรรณคดีกว่าพันปี หนังสือรวมกวีนิพนธ์
เล่มแรกคือ “มันโยฌู” คาดว่ารวบรวมผลงานจากทั้ง
ชนชั้นสูงและสามัญชนไว้ในปลายคริสตศตวรรษที่ 700
กวีนิพนธ์มีความไพเราะและเปี่ยมด้วยสุนทรียะ จัดเป็น
วรรณคดีประเภทหนึง่ ทีท่ รงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ทีช่ าวญีป่ นุ่ ให้ความส�ำคัญกับการอ่านและเขียนมาช้านาน
กวีนิพนธ์ส�ำหรับเด็กเป็นอีกแขนงหนึ่งของงานประพันธ์
สมัยใหม่ แพร่หลายในช่วงหลังการเปิดรับวิทยาการ
จากตะวันตกเข้ามาพัฒนาประเทศในสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868)
แนวคิดด้านความก้าวหน้าทางการศึกษาและการใส่ใจใน
พัฒนาการของเด็กเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้วงการวรรณกรรม
ส�ำหรับเด็กเฟือ่ งฟูในยุคหนึง่ นักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็ก
จ�ำนวนมากที่สร้างสรรค์ผลงานอันยังคงเป็นที่รู้จักจนถึง
ปัจจุบัน
ผู้วิจัยได้เคยศึกษาหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา
ในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง1 พบว่า หนังสือ
เรียนและวรรณกรรมส�ำหรับเด็กทีม่ เี นือ้ หาชาตินยิ มถูกต่อต้าน
และก�ำจัดออกจากสังคมเป็นเวลานาน แต่จากการสร้างสรรค์
ผลงานประเภทวรรณกรรมส�ำหรับเด็กเพื่อการยกระดับ
คุณค่าทางจิตใจของเยาวชน โดยนักเขียนส่วนหนึง่ ทีเ่ คย
มีประสบการณ์ทยี่ ากล�ำบากในช่วงสงครามท�ำให้สงั คมยอมรับ
งานประพันธ์เพื่อเด็กอีกครั้ง การศึกษากวีนิพนธ์ส�ำหรับ
เด็กหลังสงครามในหนังสือเรียนจะท�ำให้ทราบถึงแนวคิด
ที่ผู้ใหญ่ต้องการปลูกฝังสู่เด็ก แนวคิดที่รัฐบาลให้ความ
ส�ำคัญกับการศึกษา และยังสะท้อนความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมญี่ปุ่นในแต่ละช่วงสมัย
ญีป่ นุ่ อยูภ่ ายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ.
1945-1952 นโยบายทางการศึกษาเปลีย่ นไปราวพลิกฝ่ามือ
เมื่อญี่ปุ่นได้รับอิสระในทางการเมืองแล้ว ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก็ตามมาอย่างรวดเร็ว รัฐบาล
ได้ ร วมศู น ย์ ก ลางอ�ำนาจทางการศึก ษาไว้ที่ก ระทรวง
ศึกษาธิการ มีการกวดขันเนื้อหา หลักสูตรการเรียน
การสอนและแบบเรียน ทศวรรษที่ 1950 มีการปรับปรุง
หลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษาใหม่โดยรัฐพยายาม

เน้นการให้ความส�ำคัญกับสถาบันจักรพรรดิและศาสนา
อีกครั้ง หลังจากทีค่ วามเชือ่ และศรัทธาถูกลบเลือนไป
เพราะสงคราม การพัฒนาการศึกษาหลังสงครามที่
เรียกกันว่า “การศึกษาใหม่” (新教育) ด�ำเนินไปด้วย
หลักการคือ “ความอิสระ ความสงบ และความเป็น
ประชาธิ ปไตย”2 มี ก ารปรั บปรุ ง หนั ง สื อ เรี ย นเป็ น
“ภาษาญี่ปุ่นใหม่” (新しい国語) เน้นเนือ้ หาฝึก
ทักษะทางภาษาทัง้ ฟังพูดอ่านเขียนทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
แต่ละระดับชั้น หนังสือเรียนทุกวิชาเปลี่ยนเป็นการ
ออกและควบคุมโดยองค์กรภาคเอกชน จึงมีความ
หลากหลายและเกิดการแข่งขันมากขึ้น
กระแสความสนใจในวรรณกรรมและวัฒนธรรม
ดั้ ง เดิ มมี ต ่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ ท ศวรรษที่ 1960 สั ง คม
ประชาธิปไตยท�ำให้สามารถศึกษาวิจยั ในหัวข้อทีเ่ คยเป็น
เรื่องต้องห้ามในอดีตได้อย่างอิสระ ในช่วงปี 19701980 สภาพเศรษฐกิจเจริญสูงสุด หนังสือภาพ การ์ตูน
และวรรณกรรมส� ำ หรั บ เด็ ก เป็ น ที่ นิ ย มแพร่ ห ลาย
อาจเนือ่ งจากผูค้ นโหยหาความอุดมสมบูรณ์ทางจิตใจ
ในขณะทีส่ งั คมอุดมไปด้วยความเจริญทางวัตถุ มีการ
เสียดสีจากต่างชาติด้วยค�ำพูด “Japan as No.1”
หรือการพยายามน�ำเสนอว่าญีป่ นุ่ เป็นหนึง่ ในประเทศ
เจริญแล้วบนเวทีโลก เช่น การจัดงาน Expo ทีโ่ อซาก้า
สังคมญี่ปุ่นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 ประสบ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ การพัฒนาล่าช้า รัฐบาล
ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดค�ำถามเกีย่ วกับความเป็นอยูข่ องคนญีป่ น่ ุ ประกอบกับ
ภัยธรรมชาติและภาวะกดดันจากทัง้ ในและต่างประเทศ
จนเป็นที่มาของการเรียกช่วงสมัยนี้ว่า “ทศวรรษ
ที่หายไป” (失われた 10 年) เกิดปัญหาสังคมด้าน
การศึกษาและศีลธรรม ความสิ้นหวังของผู้คนและ
ความไม่กระตือรือร้นของคนรุ่นใหม่ สังคมผู้สูงอายุ
คดีอาชญากรรมและการฆ่าตัวตายจากความเครียด
เพิ่ มสู ง ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ ญี่ ปุ่ น เข้ า สู ่ ศ ตวรรษที่ 21
รัฐบาลพยายามสร้างความหวังให้ประชาชนว่าจะคลี่คลาย
ปัญหาทุกอย่างลงได้ มีการออกแบบนโยบายในด้านต่างๆ
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โดยเฉพาะการปรับปรุงการศึกษาให้เข้ากับยุคสมัยแห่ง
ความเจริญทางข้อมูลข่าวสารทีไ่ ร้พรมแดน บรรยากาศของ
ความหวังคุกรุ่นขึ้นใหม่แต่กลับกลายเป็นความผิดหวั ง
เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเขตโตฮกกุ
(2011) ซึง่ กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่สร้างความ
สูญเสียมากมายนั้นท�ำลายความเชื่อถือที่ผู้คนเคยมีต่อ
รัฐบาลซ�้ำอีก
อย่างไรก็ตาม แม้สังคมญี่ปุ่นผกผันตามระบบ
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และภัยพิบัติ
ต่างๆ ตลอดช่วงเวลาหลังสงคราม รัฐบาลในทุกยุคสมัย

ยังให้ความส�ำคัญกับนโยบายด้านการศึกษาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีคณะกรรมการ
การศึกษาและส�ำนักพิมพ์หนังสือเรียนที่ด�ำเนินงานตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
จากรายงานการด�ำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาฯ ญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture,
Sports, Science and Technology) สามารถสรุป
อิทธิพลของบริบททางสังคมกับนโยบายการปรับปรุงการศึกษา
ของรัฐบาลตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ดังนี้

ตาราง 1 การเปลี่ยนแปลงของการปรับปรุงการศึกษาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง3
1945-1952 สมัยของการสร้างพื้นฐานการศึกษาระบบใหม่จากคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการการศึกษา
บริบททางสังคม
ความเป็นอิสระและประชาธิปไตย ภายใต้กรอบที่
สหรัฐอเมริกากำ�หนด

นโยบายทางการศึกษาหลัก
- มีรัฐธรรมนูญ กฎหมายพื้นฐานการศึกษาใหม่
- ระบบการศึกษา 6-3-3 กฎหมายโรงเรียน
- ขยายการศึกษาภาคบังคับและระบบแจกหนังสือเรียน
- จัดตั้งคณะกรรมการการศึกษา

1952-1971 สมัยการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับความเจริญทางเศรษฐกิจ
บริบททางสังคม
ความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ความต้องการ
บุคคลากรสูง รายได้ประชากรเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความ
ตื่นตัวทางการศึกษา

นโยบายทางการศึกษาหลัก
- ปรับปรุงคู่มือครูหลายครั้ง
- ระบบการศึกษาสมัยใหม่ (1968)
- ระบบโรงเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัย
- มีระบบเงินสนับสนุนสำ�หรับมหาวิทยาลัยเอกชน

1971-1984 การปรับปรุงระบบการศึกษาภายใต้ความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง
บริบททางสังคม
นโยบายทางการศึกษาหลัก
ความเจริญทางเศรษฐกิจมีความมั่นคง การศึกษาแบบอัดแน่น - ปรับเงินเดือนครู (1974)
การแข่งขันสอบเข้า การก่อปัญหาโดยนักเรียน
- ปรับคู่มือครู (1977) ลดชัว่ โมงเรียนและเนื้อหาวิชา (ยุคของ
yutori to juujitsu)
- กำ�หนดให้เรียนชั้นเรียนละ 40 คน

สรุปความจากรายงานของกระทรวงการศึกษาแห่งประเทศญีป่ นุ่ 文部科学省、学制百年史編集委員会（2009）『戦後教育改革の流れ』
www.mext.go.jp/b_menu/kihon/data/d002.pdf สิบค้นวันที่ 1 ก.ค.2560
3

104 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 | jsn Journal Vol.7 no.2

ตาราง 1 การเปลี่ยนแปลงของการปรับปรุงการศึกษาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ต่อ)
1984-2000 การปรับปรุงการศึกษาหลังการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ให้ความสำ�คัญกับปัจเจกบุคคล
บริบททางสังคม
รูปแบบอุตสาหกรรมเปลี่ยนไป มีความเป็นสากล สังคมแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาผ่อนปรนมากขึ้น การแข่งขันสอบ
เข้ามีช่วงอายุน้อยลง การกลั่นแกล้งในโรงเรียน การไม่เข้า
เรียน ความสามารถทางการเรียนของเด็กลดลงจากการเป็น
สังคมเมืองและครอบครัวเดี่ยว

นโยบายทางการศึกษาหลัก
- ปรับคู่มือครู เน้นให้มีทักษะการเรียนรู้ใหม่ สอนการใช้ชีวิต
เน้นให้ผู้เรียนรู้เอง มีอิสระทางความคิด เสริมพื้นฐานความ
รู้ให้แน่น
- กำ�หนดระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยข้อสอบกลาง
- สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา การสอบเทียบใน
มหาวิทยาลัย ระบบการเรียนทางไกลทั่วประเทศ
- การศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษานอกระบบ
- ระบบการตรวจประเมินในโรงเรียน

2000- การปรับปรุงการศึกษาหลังสภาประชาชนมีบทบาทในการปรับปรุงการศึกษา เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่
บริบททางสังคม
นโยบายทางการศึกษาหลัก
สังคมเศรษฐกิจมีรูปแบบไร้พรมแดน ปัญหาการกลั่นแกล้งใน - สภาประชาชนเพือ่ ปรับปรุงการศึกษา นำ�เสนอการสร้างคน
โรงเรียน การไม่เข้าเรียน อาชญากรรมโดยเด็ก ความเท่า
ที่มีความเป็นคน มีความเป็นเอกลักษณ์ สร้างโรงเรียนที่ทัน
เทียมกันที่มากเกินไป ระบบการศึกษาที่ตามกระแสความ
ต่อยุคสมัย
เปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ทัน
- แผนปรับปรุงในศตวรรษที่ 21 สร้างบรรยากาศให้เรียนอย่าง
มีความสุข มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นนิติบุคคล
- พัฒนาพืน้ ฐานการศึกษา ให้นกั เรียนเพิม่ ศักยภาพ พัฒนาครู
เน้นการเรียนในสถานที่จริง การสนับสนุนทางการเงินเพื่อ
การศึกษา

ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหารายละเอียดของกวีนิพนธ์
ส�ำหรับเด็กทีป่ รากฏในหนังสือเรียนของญีป่ นุ่ โดยก�ำหนด
ขอบเขตการวิจยั เป็นช่วงสมัยหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
จนถึง ค.ศ. 2014 และได้วเิ คราะห์แนวคิดและความหมาย
ของกวี นิ พ นธ์ แ ต่ ล ะบท ควบคู ่ กั บ บริ บ ททางสั ง คม
ที่ เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงสมัยคือ ค.ศ. 19521971, 1971-1984, 1984-2000 และ 2000-2014
ตามที่ปรากฏในตาราง 1
“คู ่ มื อ การเรี ย นการสอน ( 学習指導要領
Gakushuushidouyouin)”4 มีการปรับปรุงทุก 10 ปี
โดยคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ การปรับปรุงที่มี
ความส�ำคัญคือ ค.ศ 1958-60 เน้นเรือ่ งวิชาการ การเรียน
พื้นฐาน เพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.ศ. 1968-1970 เน้นการศึกษาสมัยใหม่ เพิ่มเนื้อหา

การเรียนคณิตศาสตร์และการบูรณาการ ค.ศ. 1977-78
เน้นการศึกษาแบบผ่อนปรน (Yutori no aru) ปรับ
เนือ้ หาให้ภาระการเรียนเหมาะสมขึน้ ค.ศ. 1989 เน้นการ
สร้างบุคคลากรให้มจี ติ ใจดี ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมได้ เพิ่มเนื้อหาการศึกษาด้านการใช้ชีวิตและ
จริยธรรม ค.ศ. 1998-1999 เน้นการศึกษาพื้นฐานและ
เสริมสร้าง “พลังในการใช้ชวี ติ ” (生きる力) ให้เกิดการ
เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ค.ศ. 2002 เน้นการศึกษาแบบผ่อนปรน
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นมนุษย์
ค�ำว่า “การศึกษาแบบยุโตะริ” (ゆとり教育) หมายถึง
การศึกษาในช่วงทศวรรษที่ 80 ถึงต้นทศวรรษที่ 2000
ไม่ใช่ภาษาทางการทีร่ ฐั ก�ำหนด แต่เป็นชือ่ เรียกทีช่ าวญี่ปุ่น
ใช้ทั่วไป มีความหมายล้อเลียนการปรับปรุงการศึกษา
ของรัฐบาล ที่พยายามลดภาระในการเรียนให้น้อยลง

สาระส�ำคัญของคูม่ อื การสอนนัน้ กระทรวงการศึกษาฯ ญีป่ นุ่ ได้เผยแพร่ทวั่ ประเทศ และมีตพี มิ พ์ในเว็บไซต์ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/
idea/1304372.htm
4
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เพื่อแก้ปัญหาสังคมที่นักเรียนมีความเครียดอย่างมาก
หลังการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด โดยมีการ
ระบุคำ� ว่า “ยุโตะริ” ไว้ในคูม่ อื การเรียนการสอน การศึกษา
แบบผ่อนปรนนี้ท�ำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
นักเรียนมีศักยภาพทางวิชาการต�่ำลง ท�ำให้เกิดการ
ปรับปรุงใหม่ เพิม่ เนือ้ หาการเรียนการสอนใหม่หลัง ค.ศ.
2012 หนั ง สื อเรี ย นวิช าภาษาญี่ปุ่น ส�ำหรับ นัก เรียน
ระดับประถมศึกษาได้ปรับขนาดและจ�ำนวนหน้าตาม
การปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือการเรียนการสอนดังกล่าว
ในบทความนี้ ขอน�ำเสนอตัวอย่างศึกษาที่เป็นกวี
นิพนธ์จากหนังสือเรียนของสามส�ำนักพิมพ์หลักที่ได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลให้จดั พิมพ์หนังสือเรียนต่อเนือ่ งจนถึง
ปัจจุบัน และยังเป็นสามอันดับต้นทีม่ สี ว่ นแบ่งในตลาด
การจัดพิมพ์หนังสือเรียนทีโ่ รงเรียนประถมศึกษาทัว่ ประเทศ
เลือกใช้ ได้แก่ ส�ำนักพิมพ์นฮิ นโฌะเซะกิ (Nihonshoseki
日本書籍) ส�ำนักพิมพ์มิท์ซุมุระโทะโฌะ (Mitsumuratosho 光村図書) และส�ำนักพิมพ์โตเกียวโฌะเซะกิ
(Tokyoshoseki 東京書籍)
งานวิ จั ย นี้ ท� ำ ให้ ท ราบว่ า หนั ง สื อ เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษานั้นเป็นเครื่องมือให้ผู้ใหญ่น�ำเสนอแนวคิด
ที่ต้องการปลูกฝังต่อเด็ก รวมทั้งถ่ายทอดคุณค่าทาง

วรรณศิลป์ของกวีนิพนธ์ส�ำหรับเด็กระดับประถมศึกษา
ของญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย

2. การสำ�รวจกวีนิพนธ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียน
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เปรียบเทียบ
สามสำ�นักพิมพ์
ส�ำนักพิมพ์นิฮนโฌะเซะกิ (Nihonshoseki 日本
書籍) ส�ำนักพิมพ์มท
ิ ซ์ มุ รุ ะโทะโฌะ (Mitsumuratosho
光村図書) และส� ำ นั ก พิ ม พ์ โ ตเกี ย วโฌะเซะกิ
(Tokyoshoseki 東京書籍) เป็นส�ำนักพิมพ์ที่จัด
พิมพ์หนังสือเรียนทีม่ ผี ใ้ ู ช้มากทีส่ ดุ สามอันดับต้น มีนโยบาย
ในการจัดพิมพ์ที่ชัดเจนและตอบรับนโยบายของรัฐบาล
ในการปรั บปรุ ง การศึ ก ษาในแต่ ล ะยุ ค สมั ย ปั จ จุ บัน
ทั้ ง สามแห่งให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 3
ประเด็นคือ 1. ส่งเสริมความรู้และทักษะ 2. สร้างความ
สามารถทางการคิด การตัดสินใจ การน�ำเสนอ 3. ผลักดัน
ให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ ความเป็นมนุษย์ 5 การน�ำ
กวีนิพนธ์มาเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนนั้น อาจสามารถ
สนับสนุนการเรียนรูท้ งั้ เชิงวิชาการและจิตใจ ตามนโยบาย
ดังกล่าวได้

ตาราง 2 กวีนิพนธ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาของสามสำ�นักพิมพ์หลัก ค.ศ.1952-2014
คัดมาเฉพาะที่มีตีพิมพ์เกิน 3 ครั้ง หรือมีตีพิมพ์ในสองสำ�นักพิมพ์ขึ้นไป เลขหน้าชื่อเรื่องคือค.ศ.ที่ตีพิมพ์ เลขใน ( ) คือชั้นป.
日本書籍(Nihonshoseki)

ค.ศ. 1952-1970 1954, 56, 60, 64, 70

光村図書 (Mitsumuratosho)

1954, 58, 60, 64, 67

東京書籍(Tokyoshoseki)

1954, 60, 64, 68, 70

2 สนพ. ขึ้นไป

70「花ふぶき」阪基越郎(4)

64, 68, 70「花ふぶき」阪本越郎(5)

พิมพ์เกิน 3 ครั้ง

60, 64, 70「畑うち」「虫け
ら」「水」大関松三郎(6)

64, 68, 70「花ふぶき」阪本越郎(5)

ค.ศ. 1971-1983 1973, 76, 79, 82

1971, 74, 77, 80, 83

1974, 80

横浜国立大学教授 髙木まさき「新しい学習指導要領のポイント1. 知識及び技能, 2. 思考力，判断力，表現力等 3.学び
に向かう力，人間性等」ข้อมูลจากส�ำนักพิมพ์มิท์ซุมุระโทะโฌะ(สืบค้นทาง http://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasho/s_kokugo/newcs/
5

index.html วันที่ 1 ก.ค.2560)
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ตาราง 2 กวีนิพนธ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาของสามสำ�นักพิมพ์หลัก ค.ศ.1952-2014 (ต่อ)
คัดมาเฉพาะที่มีตีพิมพ์เกิน 3 ครั้ง หรือมีตีพิมพ์ในสองสำ�นักพิมพ์ขึ้นไป เลขหน้าชื่อเรื่องคือค.ศ.ที่ตีพิมพ์ เลขใน ( ) คือชั้นป.

2 สนพ. ขึ้นไป

พิมพ์เกิน 3 ครั้ง

日本書籍(Nihonshoseki)

光村図書 (Mitsumuratosho)

東京書籍(Tokyoshoseki)

73, 76 「あめのうた」つるみ
まさお (1)
76「アヒルのうた」室生犀星 (1)
76「新しい歯」小林純一(3)
73, 76「花ふぶき」阪本越郎(4)
79, 82「茂作じいさん」小林
純一(4)
76「土」三好達治(5)
79, 82「からす」白岩晃(6)

77, 80, 83 「おさるがふねをかき
ました」まどみちお (1)
77「あひるの歌」室生犀星 (2)
77, 80, 83「夕日がせなかをおし
てくる」阪田寛夫 (3)
71, 74「新しい歯」よだじゅん
いち (3)
71,7 4「茂作じいさん」小林純一(5)

80 「おさるがふねをかきまし
た」まどみちお (1)
74 「雨のうた」鶴見正夫 (2)
80 「新しい歯」与田準一 (3)
74, 80 「夕日がせなかをおして
くる」阪田寛夫 (3)
74, 80 「土」三好達治 (4)
74 「花ふぶき」阪本越郎 (5)
80 「からす」白岩晃 (5)

73, 79, 82 「虫けら」 (6)
73, 76, 79 「雑草」北山冬彦 (6)

71, 74, 77 「ぶらんこ」おかむ
ら たみ (1)
71, 74, 77, 80, 83 「くじらぐも」
なかがわりえこ (1)
71, 74, 77 「雪かきぼうき」よだ
じゅんいち (2)
77, 80, 83 「夕日がせなかをおし
てくる」阪田寛夫 (3)
77, 80, 83 「春の歌」草野心平 (4)
77, 80, 83 「かぼちゃのつるが」
原田直友 (4)
77, 80, 83 「おさるがふねをかき
ました」まどみちお (1)
71, 74, 77 「三日月」松谷みよ
子 (4)
71, 74, 77, 80 「ゆずり葉」河井
酔名 (6)

ค.ศ. 1984 - 2000 1986, 89, 92, 96

2 สนพ.ขึ้นไป

1986, 89, 92, 96

1986, 89, 92, 96

86 「落ち葉」三越左千夫 (3)
86, 89 「夕日がせなかをおして
86, 89, 92, 96 「なわ一本」高木 くる」阪田寛夫 (3)
あき子 (3)
86, 89, 92, 96 「春の歌」草野心
86, 89, 92, 96 「春の歌」草野
平 (4)
心平 (4)
86, 89 「かぼちゃのつるが」原
86, 89 「白い建物」村野四郎 (5) 田直友 (4)
86, 89, 92, 96 「ふるさと」高野
辰之 (5)
89, 92 「スポーツ」鶴見正夫 (6)
92, 96 「紙風船」黒田三郎 (6)

86, 89, 92, 96 「夕日がせなかを
おしてくる」阪田寛夫 (3)
86, 89 「おちば」三越左千夫 (3)
86, 89 「かぼちゃのつるが」原
田直友 (4)
86, 89 「白い建物」村野四郎 (4)
86, 89, 92 「スポーツ」鶴見正
夫 (6)
86, 89 「紙風船」黒田三郎 (6)
92 「なわ一本」高木あきこ (3)
92, 96 「ふるさと」室生犀星 (5)
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ตาราง 2 กวีนิพนธ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาของสามสำ�นักพิมพ์หลัก ค.ศ.1952-2014 (ต่อ)
คัดมาเฉพาะที่มีตีพิมพ์เกิน 3 ครั้ง หรือมีตีพิมพ์ในสองสำ�นักพิมพ์ขึ้นไป เลขหน้าชื่อเรื่องคือค.ศ.ที่ตีพิมพ์ เลขใน ( ) คือชั้นป.

พิมพ์เกิน 3 ครั้ง

日本書籍(Nihonshoseki)

光村図書 (Mitsumuratosho)

東京書籍(Tokyoshoseki)

86, 89, 92, 96 「いるか」谷川俊
太郎 (1)
86, 89, 92 「はしるのだいすき」
まどみちお (1)
86, 89, 92, 96 「たんぽぽ」川
崎洋 (2)
86, 89, 92, 96 「なわ一本」高木
あき子 (3)
89, 92, 96 「三年よ」阪田寛夫 (3)
86, 89, 92, 96 「春の歌」草野
心平 (4)
86, 89, 92 「初雪」大木実 (4)
86, 89, 92, 96 「雲」山村暮鳥(5)
86, 89, 92 「山頂」原田直友(5)
86, 89, 92, 96 「かきの実」与田
準一 (5)
86, 89, 92, 96 「ふるさと」高野
辰之 (5)
86, 92, 96 「雪」三好達治 (6)

89, 92, 96 「くじらぐも」なかが
わりえこ (1)
86, 89, 92, 96 「ふきのとう」く
どうなおこ (2)
86, 89, 92, 96 「春の歌」草野
心平 (4)
86, 89, 92, 96 「ゆずり葉」河井
酔名 (6)
86, 89, 92, 96 「生きる」谷川俊
太郎 (6)

86, 89, 92, 96 「おさるがふねを
かきました」まどみちお (1)
86, 89, 92 「なみは手かな」こ
わせたまみ (2)
86, 89, 92 「食べもの」なかえ
としお (2)
86, 89, 92 「金のストロー」み
ずかみかずよ (3)
86, 89, 92 「すいれんのはっ
ぱ」浦かずお (3)
86, 89, 92, 96 「夕日がせなかを
おしてくる」阪田寛夫 (3)
86, 89, 92, 96 「土」三好達治 (4)
86, 89, 92 「雑草のうた」鶴岡
千代子 (5)
86, 89, 92, 96 「ぼくの家だけ

ค.ศ. 2000 - 2014 2000
「いるか」谷川俊太郎 (1)
「春の歌」草野心平 (4)
「ふるさと」高野辰之 (5)

2 สนพ. ขึน้ ไป

พิมพ์เกิน 3 ครั้ง

「紙風船」黒田三郎 (6)
「雪」三好達治 (6)

あかりがともらない」野長瀬
正夫 (5)
86, 89, 92, 96 「川」谷川俊太郎 (5)
86, 89, 92 「スポーツ」鶴見正夫 (6)
86, 89, 92 「けれども大地は」
新川和江 (6)

2000,02,05,11

2000,02,04,10,14

02, 05 「いるか」谷川俊太郎 (2)
11「どきん」谷川俊太郎 (3)
00, 02, 05, 11 「春の歌」草野心
平 (4)
05 「雪」三好達治 (5)
00, 02, 05, 11 「生きる」谷川俊
太郎 (6)

00 「いるか」谷川俊太郎 (2)
04 「どきん」谷川俊太郎 (3)
00,02「生きる」谷川俊太郎 (5)
04 「紙風船」黒田三郎 (6)
04 「雪」三好達治 (6)
04 「ふるさと」高野辰之 (6)
10, 14 「紙風船」黒田三郎 (5)
14 「生きる」谷川俊太郎 (6)

00, 02, 05, 11 「うたにあわせて
あいうえお」くどうなおこ (1)
00, 02, 05, 11 「くじらぐも」な
かがわりえこ (1)
00, 02, 05, 11 「ふきのとう」く
どうなおこ (2)
00, 02, 05, 11 「大きくなあれ」
阪田寛夫 (2)
00, 02, 05, 11 「わたしと小鳥と
すずと」金子みすゞ (3)
00, 02, 05, 11 「春の歌」草野心
平 (4)
00, 02, 05 「海雀」北原白秋 (5)
00, 02, 05, 11 「生きる」谷川俊
太郎 (6)

00, 02, 04, 10, 14 「たけのこ ぐ
ん」ぶしかえつこ (2)
00, 02, 04, 10, 14 「夕日がせなか
をおしてくる」阪田寛夫 (3)
00, 02, 04, 10, 14 「ふしぎ」金子
みすゞ (4)
00, 02, 04, 10, 14 「よかったな
あ」まどみちお (4)
04, 10, 14 「水平線」小泉周二 (4)
00, 02, 04, 10, 14 「水のこころ」
高田敏子 (5)
00, 02, 04 「五月」室生犀星 (6)
04, 10, 14 「いのち」小海永
二 (6)
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จากการส�ำรวจสามารถสรุปได้ดังตารางข้างต้น
ซึ่งวิเคราะห์กวีนิพนธ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนแต่ละ
สมัยได้ดังนี้
ค.ศ. 1952-1970
สมัยการปฏิรปู การศึกษาให้สอดคล้องกับความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ มีความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ความต้องการบุคคลากรสูง รายได้ประชากรเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการศึกษา
จ�ำนวนกวีนิพนธ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนของทั้ง
3 ส�ำนักพิมพ์มีทั้งหมด 108 บท ในชั้น ป.3, 5 และ 6
มี จ� ำ นวนเกิ น 20 บท กวี นิ พ นธ์ ส ่ ว นใหญ่ ก ล่ า วถึ ง
ธรรมชาติ ฤดูกาล สัตว์ต่างๆ การละเล่น
กวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากส�ำนักพิมพ์
นิฮนโฌะเซะกิ มี 3 บทคือ 「畑うち」 「虫けら」 「水」
แต่งโดย 大関松三郎 (ป. 6) จากส�ำนักพิมพ์โตเกีย
วโฌะเซะกิ มี 1 บทคือ 「花ふぶき」 แต่งโดย 阪本
越郎 (ป. 5) มีกวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือเรียนของ
สองส�ำนักพิมพ์ขึ้นไป 1 บทคือ 「花ふぶき」
ค.ศ. 1971-1983
สมัยของการปรับปรุงระบบการศึกษาภายใต้ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง มีความเจริญทางเศรษฐกิจ
ทีม่ นั่ คง แต่ระบบการศึกษาเป็นแบบอัดแน่น การแข่งขัน
สอบเข้า การก่อปัญหาโดยนักเรียน รัฐบาลมีนโยบาย
ให้ โ รงเรี ย นลดชั่ ว โมงเรียนและเนื้อหาวิช า (ยุคของ
yutori to juujitsu) เช่นเดียวกับวิชาอื่นๆ หนังสือเรียน
ภาษาญีป่ นุ่ ในระดับประถมศึกษาก็มกี ารปรับปรุงเนื้อหา
และลดปริมาณเรื่องอ่านลง
จ�ำนวนกวีนพิ นธ์ทปี่ รากฏในหนังสือเรียนของทัง้ 3
ส�ำนักพิมพ์มีทั้งหมด 136 บท ในชั้น ป. 3-6 มีจ�ำนวน
เกิน 20 บท โดยมีจ�ำนวนมากขึ้นตามล�ำดับชั้นปี
ชั้น ป. 5-6 มีจ�ำนวนเกิน 30 บท กวีนิพนธ์ส่วนใหญ่
กล่าวถึงธรรมชาติ ฤดูกาล การกล่าวถึงสัตว์ตา่ งๆ ในเชิง
เปรียบเทียบเปรียบเปรย การแฝงความหมายของความฝัน
หรือความหวัง การกล่าวถึงสันติภาพ กวีนพิ นธ์ทตี่ พี ิมพ์
เกิน 3 ครัง้ จากส�ำนักพิมพ์นฮิ นโฌะเซะกิ คือ 「虫けら 」
「雑草」 แต่งโดย 北山冬彦 (ป. 6) กวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์
เกิน 3 ครัง้ จากส�ำนักพิมพ์มทิ ซ์ มุ รุ ะโทะโฌะ เช่น 「くじら
ぐも」 なかがわりえこ 「おさるがふねをかきま

した」 まどみちお (ป. 1) 「雪かきぼうき」 よだ
じゅんいち

(ป.2) 「夕日がせなかをおしてくる」

阪田寛夫

(ป. 3) 「春の歌」 草野心平 (ป. 4)「かぼ

ちゃのつるが」 原田直友 「三日月」 松谷みよ子

(ป. 5) 「ゆずり葉」 河井酔名 (ป.6) ฯลฯ
มีกวีนพิ นธ์ทต่ี พี มิ พ์ในหนังสือเรียนของสองส�ำนักพิมพ์
ขึน้ ไป 9 บทคือ 「あめのうた」 鶴見正夫 「、アヒル

のうた」 室生犀星 、「おさるがふねをかきまし
た」 まどみちお (ป. 1-2) 「新しい歯」 与田準一、
「夕日がせなかをおしてくる」 阪田寛夫

(ป. 3)

「花ふぶき」 阪本越 郎、「 茂作じいさん」 小林

(ป. 4-6)
ค.ศ. 1984-2000
มีการปรับปรุงการศึกษาหลังการจัดตัง้ คณะกรรมการ
เฉพาะกิ จ ให้ ค วามส� ำ คั ญกั บปั จ เจกบุ ค คล รู ปแบบ
อุตสาหกรรมเปลี่ยนไป มีความเป็นสากล สังคมแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาผ่อนปรนมากขึ้น การแข่งขัน
สอบเข้ามีช่วงอายุน้อยลง การกลั่นแกล้งในโรงเรียน
การไม่เข้าเรียน ความสามารถทางการเรียนของเด็กลดลง
จากการเป็นสังคมเมืองและครอบครัวเดี่ยว นโยบาย
ทางการศึกษาต้องปรับปรุงใหม่เพื่อตอบรับสภาพสังคม
ที่มีจ�ำนวนเด็กน้อยและมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
จ�ำนวนกวีนพิ นธ์ทปี่ รากฏในหนังสือเรียนของทัง้ 3
ส�ำนักพิมพ์มีทั้งหมด 135 บท ในชั้น ป. 2-6 มีจ�ำนวน
เกิน 20 บท กวีนพิ นธ์ในชัน้ ป. 1 มักมีการสอนเรือ่ งการอ่าน
อักษร และการกล่าวค�ำทักทาย ในชั้นอื่นๆ นอกจากมี
เนือ้ หากล่าวถึงธรรมชาติ ฤดูกาล เหมือนกวีนพิ นธ์ในสมัย
อื่นแล้ว ยังมีการแฝงความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ครอบครัว กิจกรรมในโรงเรียน
กวี นิ พ นธ์ ที่ ตี พิ มพ์ เ กิ น 3 ครั้ ง จากส� ำ นั ก พิ มพ์
นิฮนโฌะเซะกิ มี 12 บทคือ 「いるか」 谷川俊太郎
「はしるのだいすき」 まどみちお (ป. 1) 「たん
ぽぽ」 川崎洋 (ป. 2) 「なわ一本」 高木あき子
「三年よ」 阪田寛夫 (ป. 3) 「春の歌」 草野心平
「初雪」 大木実 (ป. 4) 「雲」 山村暮鳥 「山頂」
純一 、「土」 三好達治、「からす」 白岩晃

原田直友 「かきの実」 与田準一 「ふるさと」

5) 「雪」 三好達治 (ป. 6)
กวี นิ พ นธ์ ที่ ตี พิ มพ์ เ กิ น 3 ครั้ ง จากส� ำ นั ก พิ มพ์
มิทซ์ มุ รุ ะโทะโฌะ มี 5 บทคือ 「くじ ら ぐ も」 なか
がわりえこ (ป. 1) 「ふきのとう」 くどうなおこ
(ป. 2) 「春の歌」草野心平 (ป. 4) 「ゆずり葉」 河
井酔名 「生きる」 谷川俊太郎 (ป. 6)
高野辰之 (ป.
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กวี นิ พ นธ์ ที่ ตี พิ ม พ์ เ กิ น 3 ครั้ ง จากส� ำ นั ก พิ ม พ์
โตเกียวโฌะเซะกิ มี 12 บทคือ 「おさるがふねをか
きました」 まどみちお (ป.1) 「なみは手かな」
こわせたまみ 「食べもの」 なかえとしお (ป.2)
「金のストロー」 みずかみかずよ 「すいれん

のはっぱ」 浦かずお 「夕日がせなかをおして
くる」 阪田寛夫

(ป.3) 「土」

三好達治

(ป.4)

「雑草のうた」 鶴岡千代子 「ぼくの家だけあ
かりがともらない」 野長瀬正夫 「川」 谷川俊
太郎 (ป.5) 「スポーツ」 鶴見正夫 「けれども
大地は」 新川和江 (ป.6)

มีกวีนพิ นธ์ทต่ี พี มิ พ์ในหนังสือเรียนของสองส�ำนักพิมพ์
ขึ้นไป 9 บทคือ 「スポーツ」 鶴見正夫 「紙風船」
黒田三郎 「ふるさと」 室生犀星 「白い建物」
村野四郎 「かぼちゃのつるが」 原田直友 「春の

歌」 草野心平 「なわ一本」 高木あきこ 「夕日
がせなかをおしてくる」

阪田寛夫

「落ち葉」

三越左千夫

ค.ศ. 2000-2014
การปรับปรุงการศึกษาหลังสภาประชาชนมีบทบาท
ในการปรับปรุงการศึกษา เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่
สังคมเศรษฐกิจมีรปู แบบไร้พรมแดน ปัญหาการกลัน่ แกล้ง
ในโรงเรี ย น การไม่ เ ข้าเรียน อาชญากรรมโดยเด็ก
ความเท่าเทียมกันที่มากเกินไป ระบบการศึกษาที่ตาม
กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ทัน
ส�ำนักพิมพ์นฮิ นโฌะเซะกิตอ้ งปิดกิจการและยกเลิก
การจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ เรียนในปี ค.ศ. 2004 หลังจาก
ที่ ตี พิมพ์เผยแพร่หนังสือเรียนครั้งสุดท้ายใน ค.ศ. 2000
โดยมีนกั วิจารณ์บางส่วนกล่าวว่าสาเหตุสว่ นหนึง่ อาจเป็น
เพราะมีการกล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสงครามโลก
ครั้งที่สองของญี่ปุ่นในหนังสือเรียนชั้นมัธยมต้น6
หลัง ค.ศ. 2000 จ�ำนวนกวีนพิ นธ์ทปี่ รากฏในหนังสือ
เรียนของอีก 2 ส�ำนักพิมพ์ ในชั้น ป. 2-6 มีจ�ำนวนเกิน
20 บท กวีนพิ นธ์ในชัน้ ป. 1 มักมีการสอนเรือ่ งการอ่าน
อักษร และการกล่าวค�ำทักทาย ในชั้นอื่นๆ กล่าวถึง
ธรรมชาติ ฤดู ก าล ที่ น ่ า สนใจคื อ มี ก ารน� ำ กวี นิ พ นธ์
ทีป่ รากฏในหนังสือเรียนสมัยอืน่ ก่อนหน้านีม้ าตีพมิ พ์ใหม่
อีกครั้ง มีการแฝงความหมายเกี่ยวกับความหวังและ
คุณค่าของชีวิต
6

กวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากส�ำนักพิมพ์
มิท์ซุมุระโทะโฌะ มี 8 บทคือ 「うたにあわせてあ
いうえお」 く ど うなおこ 「く じ らぐ も」

(ป. 1) 「ふきのとう」 く ど う
なおこ 「大きく なあれ」 阪田寛夫 (ป. 2) 「わた
しと小鳥とすずと」 金子みすゞ (ป. 3) 「春の歌」
草野心平 (ป. 4) 「海雀」 北原白秋 (ป. 5) 「生きる」
谷川俊太郎 (ป. 6)
กวี นิ พ นธ์ ที่ ตี พิ มพ์ เ กิ น 3 ครั้ ง จากส� ำ นั ก พิ มพ์
โตเกียวโฌะเซะกิ มี 8 บทคือ 「たけのこぐん」 ぶし
かえつこ (ป. 2) 「夕日がせなかをおしてくる」
阪田寛夫 (ป. 3) 「ふしぎ」 金子みすゞ 「よか
なかがわりえこ

ったなあ」 まどみちお 「水平線」 小泉周二

(ป. 4) 「水のこころ」高田敏子(ป. 5) 「五月」 室生
犀星 「いのち」 小海永二 (ป. 6)
มีกวีนพิ นธ์ทต่ี พี มิ พ์ในหนังสือเรียนของสองส�ำนักพิมพ์
ขึ้นไป 7 บทคือ 「いるか」 谷川俊太郎 「どきん」
谷川俊太郎 「春の歌」 草野心平 「紙風船」 黒
田三郎 「ふるさと」 室生犀星 「雪」 三好達治
「生きる」 谷川俊太郎

จากการส�ำรวจข้างต้นท�ำให้ทราบว่า กวีนพิ นธ์ที่
มักน�ำมาประกอบการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
ประถมศึกษานั้น ล้วนถ่ายทอดความงดงามของชีวิต
และธรรมชาติ ผู้แต่งส่วนใหญ่เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง
ในวงการวรรณกรรมส�ำหรับเด็ก กวีนพิ นธ์ทงั้ หมดใช้ภาษา
ทีเ่ ข้าใจง่ายและงดงาม เหมาะสมกับระดับชัน้ การศึกษา
ของนักเรียน กวีนิพนธ์ที่ได้รับการคัดสรรให้บรรจุใน
หนังสือเรียนในอดีต มีจำ� นวนไม่นอ้ ยทีย่ งั คงน�ำมาใช้ในยุค
หลังด้วย แม้ว่านโยบายการศึกษาของรัฐบาลมีการ
ปรับเปลี่ยน ทั้งการลดเนื้อหาในช่วง ค.ศ. 1971-1983
ซึ่งพบว่ามีการตัดเรื่องอ่านที่เป็นวรรณกรรมไปบ้าง แต่
กวีนิพนธ์ส�ำหรับเด็กยังคงมีปรากฏอยู่แทบทุกระดับชั้น
แสดงให้เห็นว่ากวีนิพนธ์เป็นเรื่องอ่านที่ท�ำให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่น และยังปลูกฝังการเรียนรู้คุณค่า
ของสุนทรียศาสตร์ ยกระดับความคิดและจิตใจของผูเ้ รียน
นอกจากนัน้ กวีนพิ นธ์แต่ละบทมีความสัน้ กระชับ เหมาะกับ
การเรียนรูท้ งั้ ในชัน้ เรียนและการส่งเสริมให้คดิ อย่างอิสระ
ตรงกับนโยบายปรับปรุงการศึกษาในสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
การเน้นความเป็นปัจเจกของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
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3. เนื้อหากวีนิพนธ์ที่ปรากฎในหนังสือเรียน
ในแต่ละสมัย
ผูว้ จิ ยั ขอยกตัวอย่างกวีนพิ นธ์บางส่วนจากการส�ำรวจ
ใน 2. โดยวิเคราะห์บริบททางสังคมและผู้แต่งประกอบ
แบ่งเป็น 4 ช่วงสมัยต่อไปนี้
3.1. กวี นิ พ นธ์ที่ป รากฎในหนัง สือ เรีย น ค.ศ.
		1952-1970
		 กวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากและตีพิมพ์
ในหนั ง สื อ เรี ย นของสองส�ำนัก พิม พ์ขึ้น ไปคือ “กลี บ
ดอกไม้โปรยปราย” 「花ふぶき」 (ป.5) แต่งโดยซะกะ
โมะโตะ เอ็ตสึโร (阪本越郎)
ซะกะโมะโตะ เอ็ต สึโร (Sakamoto Etsuro
1906-1969) เป็นกวีที่มีผลงานจ�ำนวนมากตั้งแต่ก่อน

花ふぶき

（阪本越郎）

東京書籍『小学校国語 5年上』1964
さくらの花の散る下に、
小さな屋根の駅がある。
白い花びらは散りかかり、
停車場の中は、
花びらで

いっぱい

花びらは、男の子のぼうしにも、
せおった荷物の上にも来てとまる。
この村のさくらの花びらをつけたまま、
遠くの町へ行く子もあるんだな。
待合室のベンチの上にも、
白い花びらは散りかかり、
旅人は

花びらの上にこしかけて、

春の山脈をながめている。

และระหว่างสงคราม เขาศึกษาอักษรศาสตร์สาขาจิตวิทยา
และยังเคยแปลกวีนิพนธ์ของเยอรมัน หลังสงคราม
เขามีบทบาทในวงการการศึกษา มีผลงานด้านการวิจารณ์
กวีนิพนธ์และการศึกษาศาสตร์แห่งกวีนิพนธ์ เขาเขียน
ทฤษฎีการอ่านและแต่งกวีนพิ นธ์ซงึ่ ถูกน�ำไปใช้ประกอบ
หนังสือเรียนระดับมัธยมด้วย “กลีบดอกไม้โปรยปราย”
นี้ ใช้ภาษาเรียบง่าย ท�ำให้เกิดจินตภาพ การกล่าวถึง
กลีบดอกซากุระและการเดินทาง สะท้อนภาพสมัยสงคราม
เด็กผูช้ ายทีต่ อ้ งมีหน้าทีเ่ ป็นทหารรับใช้ชาติกบั ความรู้สึก
คิดถึงบ้าน กลีบดอกซากุระที่ร่วงโปรยปรายไปในทุกที่
ยังสื่อถึงความเป็นคนญี่ปุ่น แฝงความรู้สึกอาลัยอาวรณ์
เป็นกวีนิพนธ์ที่สร้างอารมณ์เศร้า เหงา และงดงาม

กลีบดอกไม้โปรยปราย (ป. 5)
ซะกะโมะโตะ เอ็ตสึโร
เบื้องใต้กลีบดอกซากุระที่ร่วงหล่นมา
คือหลังคาของสถานีรถไฟเล็กๆ
กลีบสีขาวโปรยลงปกคลุม
ที่จอดรถไฟ
เต็มไปด้วยกลีบดอกไม้
เจ้ากลีบดอกไม้ หยุดพักบนหมวกของเด็กผู้ชาย
และยังแวะเยือนบนเป้สะพายหลัง
มีเด็กบางคนที่ต้องจากไปแดนไกล
ทั้งที่มีกลีบดอกไม้ติดไปด้วย
บนม้านั่งในห้องรอรถไฟ
ก็มีกลีบสีขาวโปรยลงปกคลุม
คนเดินทางนั่งบนกลีบสีขาวเหล่านั้น
มองเหม่อไปยังเทือกเขาฤดูใบไม้ผลิ
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3.2 กวี นิ พ นธ์ ที่ป รากฎในหนัง สือ เรีย น ค.ศ.
		1971-1983
มีกวีนพิ นธ์ทต่ี พี มิ พ์ในหนังสือเรียนของสอง
สำ�นักพิมพ์ขน้ ึ ไป เช่น “เพลงฝน” (ป. 2) ท์ซรุ มุ ิ มะซะโอะ
「 あめのうた」 鶴見正夫 กวี น ิ พ นธ์ ท ี ่ ส ำ�นั ก พิ ม พ์
มิทซ์ มุ รุ ะโทะโฌะนำ�มาตีพมิ พ์เกิน 3 ครัง้ เช่น “แสงอาทิตย์
ยามเย็นช่วยดันหลัง” (ป. 4) ซะกะตะ ฮิโระโอะ 「夕日が
せなかをおしてくる」 阪田寛夫 “เพลงฤดูใบไม้ผลิ”
(ป. 4) คุซะโนะ ชิมเปะอิ 「春の歌」草野心平
		 ท์ซุรุมิ มะซะโอะ (Tsurumi Masao 19261995) เป็นนักเขียนรุ่นใหม่ที่มีผลงานเป็นวรรณกรรม
ส�ำหรับเด็กมากมาย เพลงและกวีนพิ นธ์ของเขาได้รบั รางวัล
ระดับสากลหลายชิน้ เขาสามารถใช้คำ� ทีเ่ รียบง่ายแต่ทำ� ให้
เด็กๆ วาดภาพตามได้ ทั้งจังหวะ เสียงและฉันทลักษณ์
มีรปู แบบทีช่ ดั เจนลงตัว กวีนพิ นธ์บทนีก้ ล่าวถึงธรรมชาติ
แต่แฝงความหมายที่ลึกซึ้งของการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน
แสดงให้เห็นความส�ำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาติ ความปรารถนาดีของเพือ่ นร่วมโลก
		 ซะกะตะ ฮิโระโอะ (Sakata Hiroo 19252005) เป็นนักเขียนทีช่ นื่ ชอบศิลปะการแสดง นอกจาก
นวนิยาย หนังสือแปลแล้ว เขายังสร้างสรรค์กวีนพิ นธ์
และบทเพลงส�ำหรับเด็กที่มีท่วงท�ำนองที่ไพเราะและมี
「あめのうた」

ความหมายลึกซึง้ โดยเลือกใช้คำ� ทีเ่ รียบง่ายและส่งเสริม
จินตนาการ กวีนพิ นธ์บทนีน้ ำ� ชีวติ ประจ�ำวันมาแต่งเป็น
เรือ่ งราวในจินตนาการ แสงอาทิตย์สามารถเป็นแรงผลักดัน
ให้สู้ชีวิตได้ สอนให้ตระหนักถึงชีวิตคน ว่าแม้วันหนึ่ง
วันจะเรียบง่ายแต่ก็มีคุณค่า
คุซะโนะ ชิมเปะอิ (1903-1988) กวีที่มี
ภูมิล�ำเนาที่จังหวัดฟุกุชิมะ เข้ามาศึกษาในโรงเรียน
มัธยมที่โตเกียว ย้ายไปเรียนที่ประเทศจีนและเดินทาง
กลับมา เขาได้สร้างสรรค์ผลงานควบคู่ไปกับนักเขียน
และกวีชื่อดัง เช่น มิยะซะวะ เก็นจิ หนังสือรวมกวี
นิพนธ์เล่มหนึง่ ชือ่ “บันได 100 ขัน้ ” (『第百階級』1928)
แต่งเป็นเรื่องราวของ “กบ” เท่านั้น ตั้งแต่นั้นเขาก็ยัง
เขียนกวีนพิ นธ์ในสายตาของกบมาตลอด กวีนพิ นธ์บางส่วน
ของเขายังถูกน�ำมาประพันธ์ท�ำนองประกอบ ท�ำให้เป็น
เพลงเด็กทีค่ น้ ุ หูดว้ ย กวีนพิ นธ์ชอื่ “เพลงฤดูใบไม้ผลิ” นี้
นอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ด้านอักษรและค�ำศัพท์ส�ำหรับเด็กประถมศึกษาแล้ว
ยังสะท้อนความงดงามของธรรมชาติในมุมมองของสัตว์
ตัวเล็กๆ ให้เด็กๆ ได้สังเกตและสัมผัสความรู้สึกของมัน
ในคู่มือการสอนหลายแห่งยังมีแบบฝึกหัดให้นักเรียน
คิดจินตนาการ ว่า “คุโมะ” หมายถึง “เมฆ” หรือ
“แมงมุม” กันแน่
เพลงฝน (ป. 2) ท์ซุรุมิ มะซะโอะ

鶴見正夫
東京書籍 1974

あめは

ひとりじゃ

うたえない、

きっと

だれかと

やねと

いっしょに

やねのうた

つちと

いっしょに

つちのうた

かわと

いっしょに

かわのうた

はなと

いっしょに

はなのうた。

あめは

だれとも

なかよしで、

どんな

うたでも

しってるよ。

やねで

とんとん

やねのうた

つちで

ぴちぴち

つちのうた

かわで

つんつん

かわのうた

はなで

しとしと

はなのうた。

いっしょだよ。

ฝนนั้น ร้องเพลงคนเดียวไม่ได้
ต้องมีคนร้องด้วยกัน
ร้องกับหลังคา เป็นเพลงหลังคา
ร้องกับดิน เป็นเพลงดิน
ร้องกับแม่น�้ำ เป็นเพลงแม่น�้ำ
ร้องกับดอกไม้ เป็นเพลงดอกไม้
ฝนนั้น เป็นเพื่อนได้กับทุกคน
ไม่ว่าเพลงไหนก็รู้จักหมด
ร้องเพลงหลังคา เสียงตุบๆ
ร้องเพลงดิน เสียงจั้กจั้ก
ร้องเพลงแม่น�้ำ เสียงซู่ซู่
ร้องเพลงดอกไม้ เสียงเปาะๆ
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夕日が背中を押してくる

阪田寛夫

夕日が背中を 押してくる まっかな腕で 押してくる
歩くぼくらの うしろから でっかい声で よびかける
さよなら

さよなら

晩ごはんが

さよなら

待ってるぞ

きみたち

あしたの朝

ねすごすな

夕日が背中を 押してくる そんなに押すな あわてるな
くるりふりむき 太陽に ぼくらも負けず どなるんだ
さよなら

さよなら

晩ごはんが

さよなら

待ってるぞ

太陽

あしたの朝

ねすごすな

夕日が背中を 押してくる でっかい腕で 押してくる
握手しようか

わかれ道

ぼくらはうたう

さよなら

さよなら

さよなら

すてきな

いい日だね

あしたの朝

さよなら

きょうの日

さようなら

太陽と

きょうの日
またあおう

“แสงอาทิตย์ยามเย็นช่วยดันหลัง” (ป.4)
ซะกะตะ ฮิโระโอะ
แสงอาทิตย์ยามเย็นช่วยดันหลัง
ใช้แขนแดงๆ ดันหลัง
ส่งเสียงดังมาจากด้านหลังพวกเราที่กำ�ลังเดิน
ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน พวกเจ้า
อาหารเย็นรออยู่ พรุ่งนี้อย่าตื่นสายนะ
แสงอาทิตย์ยามเย็นช่วยดันหลัง
อย่าดันแรงสิ อย่าเพิ่งรีบ
หันกลับไปมองตะวันแล้วก็ส่งเสียงตอบไม่ยอมแพ้
ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน ดวงอาทิตย์
อาหารเย็นรออยู่ พรุ่งนี้อย่าตื่นสายนะ
แสงอาทิตย์ยามเย็นช่วยดันหลัง
ใช้แขนท่อนใหญ่ดันหลัง
จับมือกันหน่อย ถึงทางแยกแล้ว
พวกเราร้องเพลงไปกับดวงอาทิตย์
ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน ลาแล้ววันนี้
เป็นวันที่ดีนะ พรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่
ลาก่อน วันนี้ ลาก่อน

เพลงฤดูใบไม้ผลิ (ป.4) คุซะโนะ ชิมเปะอิ

「春のうた」 草野心平
光村図書4年生 国語
ほっ

まぶしいな

ほっ

うれしいな

みずは

つるつる

がぜは

そよそよ

ケルルン

クック

ああいいにおいだ
ケルルン

クック

ほっ

いぬのふぐりがさいている

ほっ

おおきなくもがうごいてくる

ケルルン

クック

ケルルン

クック

โอ๊ะ แดดจ้าจังเลย
โอ๊ะ ดีใจจังเลย
น�้ำ ลื้นลื่น
ลม พัดเบาๆ เย็นสบาย
เกะรุรุน กุ๊ก
โอ้ กลิ่นหอมสดชื่น
เกะรุรุน กุ๊ก
โอ๊ะ ดอกเวโรนิก้าบานอยู่
โอ๊ะ เมฆก้อนโตลอยมา
(ในอีกความหมายหนึ่ง “แมงมุมตัวใหญ่ขยับมา”)
เกะรุรุน กุ๊ก
เกะรุรุน กุ๊ก
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ตัวอย่างกวีนพิ นธ์นเี้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของกวีนิพนธ์
จ�ำนวนมากที่น�ำมาใช้ในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา
ในยุคหลังสงครามจนถึงคริสตศตวรรษที่ 80 รูปแบบ
ของกวีนิพนธ์นั้นประพันธ์โดยมีจังหวะและค�ำที่จ�ำง่าย
สามารถท่องตามหรือร้องเป็นเพลงโดยบางชิ้นมีท�ำนอง
แต่งประกอบด้วย นักเขียนมีความเชี่ยวชาญในด้าน
วรรณกรรมส�ำหรับเด็ก และมีความจริงใจในการส่ง
เสริมให้เด็กๆ รักการอ่านและรักในบทกวี เนือ้ หาของกวี
นิพนธ์ลว้ นแต่แสดงความงดงามของสัตว์ตา่ งๆ ธรรมชาติ
รอบตัว แฝงแนวคิดที่ต้องการให้เด็กมีความผูกพันกับ
ธรรมชาติและมีจินตนาการที่เป็นอิสระเสรี
ความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีเ่ กิดขึ้น
อย่างรวดเร็วท�ำให้สังคมญี่ปุ่นมีการแข่งขันสูง ปัญหา
สิง่ แวดล้อมรุนแรงขึน้ อย่างมากในช่วงทศวรรษที่ 70-80
ผู้วิจัยมองว่านักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กพยายามใช้
กวีนพิ นธ์ในหนังสือเรียนถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติ
ให้เด็กๆ ตระหนักและเกิดความคิดและจินตนาการทีง่ ดงาม
นอกเหนือจากการแข่งขันทางวิชาการทีเ่ ป็นกระแสสังคม
ในยุคนั้น

3.3. กวี นิ พ นธ์ ที่ ปรากฎในหนั ง สื อเรี ย น ค.ศ.
		1984-2000
มีกวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือเรียนของสอง
ส�ำนักพิมพ์ขึ้นไป และกวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจาก
ส�ำนักพิมพ์นิฮนโฌะเซะกิ เช่น “โลมา (อยู่ไหม)” (ป. 2)
「いるか」 谷川俊太郎 “มีชีวิต” (ป. 6) 「生きる」 谷
川俊太郎 ของทะนิกะวะ ฌุนตะโร 「なわ一本」 (ป. 3)
高木あき子 「ふるさと」 高野辰之 (ป.5) กวี นิ พ นธ์ ที่
ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากส�ำนักพิมพ์มิท์ซุมุระโทะโฌะ เช่น
「く じ らぐ も」 なかが わりえこ (ป.1) 「ふきの
とう」 く どうなおこ (ป. 2) 「春の歌」 草野心平
(ป. 4) 「ゆずり葉」 河井酔名 “ลูกพลับ” โยะดะ จุนอิชิ
「かきの実」 与田準一 「雪」 三好達治 (ป. 6) กวีนิพนธ์
ที่ ตี พิ ม พ์ เ กิ น 3 ครั้ ง จากจากส� ำ นั ก พิ ม พ์ โ ตเกี ย ว
โฌะเซะกิ เช่น 「なみは手かな」 こわせたまみ (ป. 2)
「金のストロー」 みずかみかずよ 「夕日がせなかを
おしてくる」 阪田寛夫

「スポーツ」

(ป. 3) 「土」 三好達治 (ป. 4)
鶴見正夫 (ป. 6)

โลมา(อยู่ไหม) (ป.2) ทะนิกะวะ ฌุนตะโร

「いるか」谷川俊太郎
日本書籍 1992
いるかいるか
いないかいるか
いないいないいるか
いつならいるか
よるならいるか
またきてみるか

いるかいるか
いないかいるか
いるいるいるか
いっぱいいるか
ねているいるか
ゆめみているか

โลมา อยู่ไหม
ไม่อยู่หรือโลมา
ไม่อยู่ ไม่อยู่ โลมา
จะอยู่เมื่อไร
ตอนดึกอยู่ไหม
ลองมาดูอีกทีไหม
โลมา อยู่ไหม
ไม่อยู่หรือโลมา
อยู่ อยู่ โลมา
โลมาอยู่กันเยอะเลย
โลมาที่นอนอยู่
กำ�ลังฝันอยู่หรือเปล่า
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「 生きる」谷川

俊太郎

生きているということ
今生きているということ
それはのどがかわくということ
木もれ陽がまぶしいということ
ふっと或るメロディを思い出すということ
くしゃみをすること
あなたと手をつなぐこと
生きているということ
いま生きているということ
それはミニスカート
それはプラネタリウム
それはヨハン・シュトラウス
それはピカソ
それはアルプス
すべての美しいものに出会うということ
そして
かくされた悪を注意深くこばむこと

“มีชีวิต” (ป.6) ทะนิกะวะ ฌุนตะโร
การมีชีวิตอยู่
การที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้
นั่นคือการที่เรารู้สึกหิวน้ำ�
รู้สึกแสบตาเพราะแสงแดดที่ส่องลอดทิวไม้
การนึกถึงทำ�นองเพลงที่เคยได้ยินขึ้นมา
การจาม หรือการจับมือเธออยู่
การมีชีวิตอยู่
การที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้
นั่นคือกระโปรงสั้นเหนือเข่า
นั่นคือโดมดูดาว
นักดนตรีเอกโจฮัน สเตราท์
จิตรกรชื่อปิกัสโซ
เทือกเขาแอลป์
การได้เจอทุกสิ่งที่สวยงาม
และการปฏิเสธความเลวร้ายที่แอบซ่อนอยู่ในใจ

生きているということ
いま生きているということ
泣けるということ
笑えるということ
怒れるということ
自由ということ

การมีชีวิตอยู่
การที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้
นั่นคือการที่เราร้องไห้ได้
การที่เราหัวเราะได้
การที่เรายังรู้สึกเกรงกลัว
การที่เรามีอิสระ

生きているということ
いま生きているということ
いま遠くで犬が吠えるということ
いま地球が廻っているということ
いまどこかで産声があがるということ
いまどこかで兵士が傷つくということ
いまぶらんこがゆれているということ
いまいまが過ぎていくこと

การมีชีวิตอยู่
การที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้
นั่นคือเสียงหมาเห่ามาแต่ไกล
โลกยังคงหมุนอยู่
ที่ไหนสักแห่งยังมีทารกเกิดมา
ที่ไหนสักแห่งยังมีทหารที่บาดเจ็บ
ตอนนี้ชิงช้ายังแกว่งไกว
ตอนนี้ ตอนนี้กำ�ลังจะผ่านไปอีกแล้ว

生きているということ
いま生きているということ
鳥ははばたくということ
海はとどろくということ
かたつむりははうということ
人は愛するということ
あなたの手のぬくみ
いのちということ

การมีชีวิตอยู่
การที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้
นกกระพือปีกบิน
ทะเลส่งเสียงกังวาน
หอยทากคลานต้วมเตี้ยม
ผู้คนรักกัน
จับมืออบอุ่นของเธอ
นั่นคือการมีชีวิต
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กวีนิพนธ์ 2 บทนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งที่สร้างชื่อ
เสียงให้ ทะนิกะวะ ฌุนตะโร เป็นที่รู้จัก เนื้อหาให้ก�ำลัง
ใจและสะท้อนให้คิดถึงคุณค่าของชีวิต การใช้ชีวิตนั้น
ไม่ว่าจะเหนื่อยยากเต็มไปด้วยอุปสรรค หรือจะมีความ
สุขก็ตาม ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตล้วนมีความหมายที่
มนุษย์ตอ้ งยอมรับและควรภูมใิ จกับการมีชวี ติ อยูข่ องตน
ทะนิกะวะ ฌุนตะโร (Tanikawa Shuntaro
1931-) เป็นกวี นักแปล นักวาดภาพ นักเขียนบทละคร

かきの実

ได้รับรางวัลด้านอักษรศาสตร์มากมาย สร้างสรรค์ผล
งานมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ นับเพียงหนังสือรวมกวีนิพนธ์
อย่างเดียวก็มีถึงกว่า 80 เล่ม กวีนิพนธ์ส�ำหรับเด็กของ
เขาหลายชิ้นยังได้ถูกน�ำมาเป็นบทเพลง และมีกิจกรรม
รณรงค์ด้านลิขสิทธิ์ในวงการกวีนิพนธ์ญี่ปุ่นด้วย เขาใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย เรียบเรียงถ้อยค�ำอย่างสละสลวย
แต่แฝงหลังปรัชญาในการด�ำรงชีวิตและการตระหนัก
ถึงคุณค่าในตัวตน

“ลูกพลับ” โยะดะ จุนอิชิ

よだじゅんいち
東京書籍

つゆがしもに変わり、
しもは朝ごとに白くなる。

村のかきの実は、赤くうれ、
赤く、赤くうれ、
低いえだから、だんだんへっていく。

空は一日、青くすみ、
青く、青くすみ、
からすのむれが、
ごまをまいたように飛ぶ。

そんな日が続き、
同じような日が続き、
こずえに残されたかきの実、一つ。

実は赤く光り、
赤く、赤く光り、
冬が来た信号のように、
村でいちばん早く朝日をあびる。

ฤดูฝนเปลี่ยนเป็นน้ำ�ค้างแข็ง
น้ำ�ค้างเป็นสีขาวทุกเช้า
ลูกพลับในหมู่บ้านสีแดงสด
สีแดง สีแดงสด
ค่อยๆ หายไปจากกิ่งที่อยู่เตี้ยก่อน
ฟ้าสีกระจ่างทั้งวัน
สีฟ้า สีฟ้ากระจ่าง
ฝูงนกกา
บินเป็นกลุ่มกระจายกันเหมือนโรยงา
วันแบบนี้ผ่านไปเรื่อยๆ
วันแบบเดียวกันนี้ต่อเนื่องไป
เหลือลูกพลับบนต้นหนึ่งผล
ลูกพลับสีแดงเปล่งประกาย
สีแดง สีแดงเปล่งประกาย
เหมือนเป็นสัญญาณการมาถึงของฤดูหนาว
ได้อาบแสงอาทิตย์เช้าก่อนใครในหมู่บ้าน
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โยะดะ จุนอิชิ (Yoda Junichi 1905-1997)
เป็นกวีและนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กที่มีต�ำแหน่ง
เป็นผูน้ ำ� กิจกรรมเพือ่ เด็กมาตลอด เขาเคยเป็นบรรณาธิการ
นิตยสารอะกะอิโตะริ เช่นเดียวกับคิตะฮะระ ฮะกุชูและ
ซุสุกิ มิเอะกิชิ นอกจากเขียนหนังสือแล้ว เขายังเป็น
อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย นิ ฮ นโจะฌิ และมี บ ทบาท
ในสมาคมนักเขียนของญีป่ นุ่ ด้วย กวีนพิ นธ์บทนีเ้ ป็นการ
เล่าเรือ่ งการเปลีย่ นของฤดูกาล ความงามของสิง่ เล็กน้อย
กล่าวถึงลูกพลับกับพระอาทิตย์ซงึ่ มีความหมายแฝงถึงการ
ให้ก�ำลังใจในการด�ำรงชีวิตต่อแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป
สะท้อนภาพสงครามในอดีตและความหวังในอนาคต
นอกจากนัน้ ยังแฝงความหมายของความส�ำคัญของสรรพสิ่ง
และคนแต่ละคน นอกจากนั้นประโยค “เหลือลูกพลับ
บนต้นหนึ่งผล” แฝงความหมายเกี่ยวกับความคาดหวัง
ต่ออนาคตและการแสดงพลังชีวิตของสิ่งที่จะเกิดใหม่
โดยใช้ธรรมเนียม “คิมะโมะริ” (木守り) คือการเหลือ
ลูกพลับไว้บนต้นหนึ่งผลเพื่อให้ปีหน้าผลิดอกออกผล
ต่อไปมาน�ำเสนอในกวีนิพนธ์
สภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ชะงัก งัน โดยเฉพาะ
หลังวิกฤติฟองสบูแ่ ตกในช่วงปลาย ค.ศ. 1990 ความเจริญ

「わたしと小鳥とすずと」

金子 みすゞ

และการใช้จา่ ยอย่างฟุม่ เฟือยเริม่ ถูกตัง้ ค�ำถาม เกิดปัญหา
สั ง คมและคดี อ าชญากรรมเพิ่ ม ขึ้ น มากมาย ผู ้ ค น
ให้นิยามว่าเป็นยุคของ “ทศวรรษที่หายไป” (The Lost
decade) วัยเรียนและวัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไม่มีความฝัน
ปัญหาการจัดการระบบการศึกษาแบบยุโตะริ (ผ่อนปรน
ลดจ�ำนวนวิชาและปริมาณ) ท�ำให้เกิดช่องว่างระหว่าง
เด็กรุน่ ใหม่กบั ผูใ้ หญ่ในยุคก่อนหน้านี้ กวีนพิ นธ์ทปี่ รากฏ
ในหนังสือเรียนยุคนี้ นอกจากมีเนื้อหาสอนภาษาและ
ทักษะในการอ่านและเขียนเหมือนกับที่เคยมีมาแล้ว
ยังแฝงความหมายทีล่ กึ ซึง้ ของการให้กำ� ลังใจ หรือเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับการตระหนักรู้ของคุณค่าของชีวิตและสังคม
3.4 กวีนิพนธ์ที่ปรากฎในหนังสือเรียน
		 ค.ศ. 2000-2014
		 มีกวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือเรียนของสอง
ส�ำนักพิมพ์ขนึ้ ไป เช่น “โลมา (อยูไ่ หม)” (ป. 2) “มีชีวิต”
(ป.6) ทะนิกะวะ ฌุนตะโร กวีนิพนธ์ที่ส�ำนักพิมพ์มิท์ซุ
มุระโทะโฌะน�ำมาตีพิมพ์เกิน 3 ครั้ง เช่น “ฉัน นกน้อย
กระดิ่ง” (ป. 3) คะเนะโกะ มิซุสุ 「わたしと小鳥と
すずと」 金子みすゞ 「春の歌」 草野心平 (ป. 4)

ฉัน นกน้อย กระดิ่ง (ป.3) คะเนะโกะ มิซุสุ

光村図書 2000
私が両手をひろげても、
お空はちっとも飛べないが、
飛べる小鳥は私のように、
地面を速く走れない。

私が体をゆすっても、
きれいな音はでないけど、
あの鳴る鈴は私のように、
たくさんな唄は知らないよ。
鈴と、小鳥と、それから私、
みんなちがって、みんないい。

ถึงฉันจะกางแขนออกสุดสองข้าง
ยังไม่อาจโผบินบนฟ้าได้
แต่เจ้านกน้อยบินเก่งนั้นไซร้
ไม่อาจวิ่งรวดเร็วบนดินได้เหมือนฉัน
ถึงฉันสั่นร่างกายอย่างไร
ก็ไม่อาจมีเสียงใสกังวานได้
แต่กระดิ่งที่ส่งเสียงก้องนั้นไซร้
ก็ไม่รู้จักเพลงมากมายเหมือนฉันหรอก
ทั้งกระดิ่ง นกน้อยและตัวฉัน
เราต่างกัน ทุกคนต่างมีดี
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คะเนะโกะ มิซุสุ (Kaneko Misuzu 1903-1930)
เป็นนักเขียนสตรีทมี่ ชี วี ติ ในช่วงปลายสมัยไทโช เธอเสีย
ชีวิตด้วยวัยเพียง 26 ปี แต่ก็มีผลงานทั้งกวีนิพนธ์และ
บทเพลงถึงกว่า 500 บท โดยเขียนลงในนิตยสาร
ส�ำหรับเด็กและผูห้ ญิงจนเป็นทีร่ จู้ กั และติดตาม กวีนิพนธ์
บทนี้กล่าวถึงการที่คนมีความแตกต่างกัน แต่ทุกคน
ล้วนมีความสามารถและความดีของตน เป็นบทกลอน
ทีม่ คี วามหมายให้กำ� ลังใจผูอ้ า่ น และสะท้อนให้เห็นสภาพ
สังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้น
กวีนิพนธ์ที่มีความหมายลึกซึ้ง เกี่ยวกับชีวิตและ
ความเอือ้ อาทรทีม่ นุษย์มตี อ่ กันเหล่านี้ ปรากฏในหนังสือ
เรียนของทั้งสามส�ำนักพิมพ์ และยังถูกน�ำมาตีพิมพ์ทั้ง
ในหนังสือเรียนยุคก่อน 1990 และในศตวรรษที่ 21 ด้วย
แสดงให้เห็นว่า แม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไป ญี่ปุ่นเข้าสู่
การพัฒนาและความเสือ่ มถอยทางเศรษฐกิจ สังคมโลก
ปัจจุบนั ทีเ่ ต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและความไร้พรมแดน
กวีนิพนธ์ที่ถ่ายทอดความส�ำคัญของชีวิตคนยังได้รับ
การยอมรับและถูกน�ำมาใช้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ
การคัดเลือกกวีนิพนธ์เหล่านี้เป็นการสะท้อนภาพสังคม
ทีผ่ คู้ นสิน้ หวังหรือต้องการสิง่ ยึดเหนีย่ วทางจิตใจ การอ่าน
บทประพั น ธ์ นี้ อ าจท� ำ ให้ เ ด็ ก ๆ สะกิ ด ใจเหลี ย วมอง
สิ่ ง รอบตัว เพื่อค้นหาตัวตนและความงดงามที่ซ่อนอยู่
ในชีวิตประจ�ำวันของพวกเขา

4. บทสรุป
กวีนพิ นธ์ของญีป่ น่ ุ วรรณคดีประเภทหนึง่ ทีเ่ ป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมทรงคุณค่า มีความไพเราะและสืบทอดมานาน
กวีนิพนธ์ส�ำหรับเด็กแพร่หลายจากแนวคิดตะวันตก
ที่รับมาในสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868) พร้อมกับระบบการ
ศึกษาสมัยใหม่ นักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กจ�ำนวน
หนึ่งถูกมองว่าผลิตงานเพื่อนโยบายทางการทหารของ
รัฐบาลในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ท�ำให้เกิดการ
รณรงค์และผลิตผลงานเพือ่ เด็กอีกครัง้ หลังสงครามสิน้ สุด
และพ้นจากการควบคุมของสหรัฐอเมริกา
ผู้วิจัยได้ศึกษากวีนิพนธ์ส�ำหรับเด็กที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนของญีป่ นุ่ โดยศึกษาแนวคิดและความหมาย
ของกวีนพิ นธ์แต่ละบทควบคูก่ บั บริบททางสังคมทีเ่ กี่ยวข้อง
แบ่งเป็น 4 ช่วงสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย

ทางการศึ ก ษา คื อ ค.ศ. 1952-1971, 1971-1984,
1984-2000 และ 2000-2014 (อ้างอิงจากตาราง 1)
ค.ศ. 1952-1970 สมัยการปฏิรูปการศึกษาให้
สอดคล้องกับความเจริญทางเศรษฐกิจ มีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ความต้องการบุคคลากรสูง
รายได้ ป ระชากรเพิ่ ม ขึ้ น ประชาชนมี ค วามตื่ น ตั ว
ทางการศึกษา กวีนพิ นธ์ทตี่ พี มิ พ์เกิน 3 ครัง้ จากและตีพิมพ์
ในหนังสือเรียนของสองส�ำนักพิมพ์ขนึ้ ไปคือ “กลีบดอกไม้
โปรยปราย” 「花ふぶき」 (ป. 5) แต่งโดยซะกะโมะโตะ
เอ็ตสึโร (阪本越郎) ใช้ภาษาเรียบง่าย ท�ำให้เกิด
จินตภาพ การกล่าวถึงกลีบดอกซากุระและการเดินทาง
สะท้อนการเปรียบเปรยถึงชีวิตและธรรมชาติ ยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไปได้ลึกซึ้ง นอกจากนั้นช่วงทศวรรษที่ 70
มี ง านเขี ย นและวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วกั บ สงครามโลก
ครั้งทีส่ องกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง กวีนิพนธ์ที่สะท้อน
ความเศร้ า โศกของสงครามจึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
ถ่ายทอดแนวคิดนี้สู่เด็กได้
ค.ศ. 1971-1983 เป็นสมัยของการปรับปรุง
ระบบการศึกษาภายใต้ความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง
มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่มั่นคง แต่ระบบการศึกษา
เป็นแบบอัดแน่น รัฐบาลมีนโยบายให้โรงเรียนลด
ชัว่ โมงเรียนและเนือ้ หาวิชา (ยุคของ yutori to juujitsu)
แม้ว่าหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษาก็
มีการปรับปรุงเนือ้ หาและลดปริมาณเรือ่ งอ่านลง แต่จำ� นวน
กวีนิพนธ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนกลับเพิ่มขึ้น และมี
จ�ำนวนมากขึ้นตามล�ำดับชั้นปี กวีนิพนธ์ส่วนใหญ่กล่าว
ถึงธรรมชาติ ฤดูกาล การกล่าวถึงสัตว์ต่างๆ ในเชิง
เปรี ย บเที ย บเปรี ย บเปรย การแฝงความหมายของ
ความฝันหรือความหวัง การกล่าวถึงสันติภาพ มีกวีนิพนธ์
ที่ตีพิมพ์ในหนังสือเรียนของสองส�ำนักพิมพ์ขึ้นไป เช่น
“เพลงฝน” ท์ซรุ มุ ิ มะซะโอะ 「あめのうた」 鶴見正夫
กวีนิพนธ์ที่ส�ำนักพิมพ์มิท์ซุมุระโทะโฌะน�ำมาตีพิมพ์
เกิน 3 ครั้งเช่น “แสงอาทิตย์ยามเย็นช่วยดันหลัง”
ซะกะตะ ฮิโระโอะ 「夕日がせなかをおしてくる」
阪田寛夫 “เพลงฤดู ใ บไม้ ผ ลิ ” คุ ซ ะโนะ ชิ ม เปะอิ
「春の歌」 草野心平 ซึ่งสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการ
มีความหวังและการสูช้ วี ติ และให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติ
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ค.ศ. 1984-2000 มีการปรับปรุงการศึกษาหลัง
การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ให้ความส�ำคัญกับ
ปัจเจกบุคคล รูปแบบอุตสาหกรรมเปลี่ยนไป มีความ
เป็นสากล สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร การศึกษาผ่อนปรน
มากขึน้ ในขณะทีก่ ารกลัน่ แกล้งในโรงเรียน การไม่เข้าเรียน
เป็นปัญหารุนแรงขึ้น ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
รุนแรงในช่วงทศวรรษที่ 70-80 ในหนังสือเรียนมีกวี
นิพนธ์ปรากฏเป็นจ�ำนวนมาก มีเนือ้ หากล่าวถึงธรรมชาติ
ฤดูกาล และยังแฝงความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ครอบครัว กิจกรรมในโรงเรียน ส่วนหนึ่ง
น�ำกวีนพิ นธ์ทเี่ คยมีในหนังสือเรียนชัน้ ประถมศึกษาในยุค
ก่อนหน้านี้มีตีพิมพ์ใหม่ เช่น“ลูกพลับ” โยะดะ จุนอิชิ
「かきの実」 与田準一 “โลมา (อยูไ่ หม)” ทะนิกะวะ
ฌุนตะโร 「いるか」 谷川俊太郎 ทั้งรูปแบบในการ
ประพั น ธ์ แ ละแนวคิ ด ที่ ก วี ต ้ อ งการส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ๆ
รักการอ่านและรักในบทกวี มีในกวีนพิ นธ์ทเี่ กีย่ วกับความ
งดงามของธรรมชาติและท�ำให้เกิดจินตนาการทีเ่ ป็นอิสระเสรี
ลักษณะเช่นนีท้ ำ� ให้เห็นได้วา่ นักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็ก
พยายามใช้กวีนิพนธ์ตอบโต้กับการแข่งขันทางวิชาการ
ที่เป็นกระแสสังคมในยุคนั้น
ค.ศ. 2000-2014 การศึกษาหลังสภาประชาชน
มีบทบาทในการปรับปรุงการศึกษา มีการปรับให้เหมาะสม
กับสังคมสมัยใหม่ สังคมเศรษฐกิจมีรูปแบบไร้พรมแดน
แต่เมือ่ สภาพเศรษฐกิจของญีป่ นุ่ ชะงักงัน โดยเฉพาะหลัง
วิกฤติฟองสบูแ่ ตกในช่วงปลาย ค.ศ. 1990 ความเจริญและการ
ใช้จา่ ยอย่างฟุม่ เฟือยเริม่ ถูกตัง้ ค�ำถาม เกิดปัญหาสังคมและ
คดีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นมากมาย ผู้คนให้นิยามว่าเป็น
ยุคของ “ทศวรรษทีห่ ายไป” (The Lost decade) วัยเรียน
และวัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไม่มีความฝัน ปัญหาการจัดการ

ระบบการศึกษาแบบยุโตะริ ท�ำให้เกิดช่องว่างระหว่าง
เด็กรุน่ ใหม่กบั ผูใ้ หญ่ในยุคก่อนหน้านี้ กวีนพิ นธ์ทปี่ รากฏ
ในหนังสือเรียนยุคนี้ แฝงความหมายที่ลึกซึ้งของการให้
ก� ำ ลั ง ใจ ชี วิ ต และความเอื้ อ อาทรที่ ม นุ ษ ย์ มี ต ่ อ กั น
การตระหนักรู้ของคุณค่าของชีวิตและสังคม กวีนิพนธ์
เหล่านี้ปรากฎในหนังสือเรียนของทั้งสามส�ำนักพิมพ์
และยังถูกน�ำมาตีพิมพ์ทั้งในหนังสือเรียนยุคก่อน 1990
และในศตวรรษที่ 21 ด้วย เช่น “มีชวี ติ ” (ป. 6) ทะนิกะวะ
ฌุนตะโร 「生きる」 谷川俊太郎 “ฉัน นกน้อย กระดิง่ ”
(ป.3) คะเนะโกะ มิซุสุ 「わたしと小鳥とすずと」
金子みすゞ ซึง่ เหมือนเป็นภาพสะท้อนสังคมทีผ่ ค้ ู นสิน
้ หวัง
หรือต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ รู้สึกสับสนในความ
แตกต่าง แสดงให้เห็นว่า แม้ญี่ปุ่นเข้าสู่การพัฒนาและ
ความเสื่ อ มถอยทางเศรษฐกิ จ ในสั ง คมโลกปั จ จุ บัน
ทีเ่ ต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและความไร้พรมแดน กวีนิพนธ์
ทีถ่ า่ ยทอดความส�ำคัญของชีวติ คนยังได้รบั การยอมรับและ
ถูกน�ำมาใช้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีความหวังและ
ค้นหาตัวตน
กวีนพิ นธ์ในหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาตั้งแต่
สมัยหลังสงครามจนถึงศตวรรษที่ 21 สามารถช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 3 ประเด็นคือ 1. ส่งเสริมความรู้
และทักษะ 2. สร้างความสามารถทางการคิด การตัดสินใจ
การน�ำเสนอ 3. ผลักดันให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้
ความเป็นมนุษย์ ซึง่ ส�ำนักพิมพ์ผผู้ ลิตพยายามตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลมาตลอด ทั้งจ�ำนวนกวีนิพนธ์และ
เนือ้ หาการน�ำเสนอมีความคล้ายคลึงกันทุกช่วงสมัย คือ
สะท้อนความผูกพันกับธรรมชาติและความงดงามของชีวิต
แม้ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนไป แต่กวีนิพนธ์ส�ำหรับเด็ก
ยังมีความส�ำคัญต่อวงการการศึกษาอยู่เสมอมา
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