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	 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา	 (jsn	Journal)	 เป็นวารสารวิชาการของสมาคม

ญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย	จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

	 1.	 เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น	 ในสาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

	 2.	 เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์	นักวิชาการ	และนักศึกษาระดับปริญญาโทและ

เอกได้แลกเปลี่ยนความรู้	ประสบการณ์	 ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรู้ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติในเชิงบูรณาการ	

	 3.	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายทางการศึกษาในวงกว้างและ 

เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในแขนงญี่ปุ่นศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

	 jsn	Journal	ประกอบด้วย	บทความรับเชิญ	บทความวิจัย	บทความวิชาการที่

ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน	บทวิจารณ์หนังสือ	บทความปริทัศน์	และรายงานสัมมนา	โดย

ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	วารสารมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม 

และเผยแพร่แบบออนไลน์	 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการ 

ตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการและการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกันด้วยระบบ

ปกปิดช่ือ	 ข้อความและข้อคิดเห็นต่างๆ	 ในบทความเป็นของผู้เขียนบทความนั้นๆ	 

ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการหรือของวารสาร	jsn	Journal

วัตถุ ประสงค์ในการพิมพ์ 
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	 The	“jsn	Journal”	is	an	academic	journal	of	the	Japanese	Studies	

Association	 in	Thailand,	and	 is	published	once	a	year.	The	 journal	has	 

following	objectives:	

	 1.	To	be	a	channel	 for	 the	dissemination	of	 research	outputs	 

related	to	Japan	in	the	humanities	and	social	sciences.

	 2.	 To	be	 a	platform	 for	 scholars,	 practitioners,	 and	 graduate	 

students	to	share	their	knowledge	and	experience,	as	well	as	utilize	the	

journal	as	a	source	to	enhance	the	body	of	knowledge	that	benefits	our	

society	and	nationally-integrated	development.	

	 3.	 To	 expand	 the	 network	 as	well	 as	 strengthen	 academic	 

cooperation	in	the	area	of	Japanese	studies.

	 The	“jsn	 Journal”	consists	of	 invited	papers,	original	 research	

papers,	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.

Aim and Scope
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เรียน	ท่านผู้อ่านทุกท่าน

	 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาฉบับนี้เป็นฉบับท่ี	 4	 ของสมาคมญี่ปุ่นศึกษา

ในประเทศไทยซึ่งได้มีการตีพิมพ์ต่อเน่ืองมานับตั้งแต่ปี	2011	 โดยพิมพ์ปีละ	1	ฉบับ	 

ในแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยซึ่งผ่าน

การประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	สำาหรับวารสารฉบับปี	2014	นี้ได้เพิ่มบทวิจารณ์

หนังสือเพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วย		

	 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาฯ	 ผลิตวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาด้วยวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เป็นวารสารทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในระดับชาติ	 มีความเป็นอิสระจาก 

สถาบันการศึกษาทั้งหลาย	 เพื่อให้นักวิชาการด้านญี่ ปุ่นศึกษาจากสถาบันต่างๆ 

ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตน	 และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้าน 

ญี่ปุ่นศึกษาให้แก่แวดวงวิชาการในสังคมไทย	 โดยมี เนื้อหาครอบคลุมท้ังด้าน 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 เพื่อให้วารสารเครือข่ายญ่ีปุ่นศึกษาเป็นวารสาร 

ทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	 สมาคมญี่ ปุ่นศึกษาฯ	 จึงได้ดำาเนินการ 

นำาวารสารนี้ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย	 (Thai-Journal 

Citation	Index	Centre	หรือ	TCI)	ซึ่งขณะนี้กำาลังอยู่ระหว่างการดำาเนินงานและคาดว่า

จะสำาเร็จในเร็วๆ	นี้

	 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาฉบับนี้	 ดำาเนินการโดยบรรณาธิการท่านใหม่	 

คือ	รองศาสตราจารย์	ทัศนีย์	 เมธาพิสิฐ	ที่กรุณามารับหน้าที่ต่อเนื่องจากบรรณาธิการ 

ท่านเดิม	คือ	รองศาสตราจารย์	ดร.วรเวศม์	สุวรรณระดา	 ซ่ึงเป็นบรรณาธิการท่านแรก 

ที่บุกเบิกการทำาวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา	 โดยผลิตวารสารต่อเนื่องมา	 3	 ฉบับ 

นับตั้งแต่ปี	 2011	ซึ่งทางสมาคมญี่ปุ่นศึกษาฯ	 ใคร่ขอขอบพระคุณ	รองศาสตราจารย์	 

ดร.วรเวศม์	สุวรรณระดา	เป็นอย่างยิ่งมา	ณ	โอกาสนี้

สาส์น จากนายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษา 
         ในประเทศไทย
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	 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาฯ	เชื่อมั่นว่า	รองศาสตราจารย์	ทัศนีย์	เมธาพิสิฐ	กองบรรณาธิการ	และผู้จัดการ

วารสารชุดใหม่จะทำางานสานต่อจากกองบรรณาธิการชุดเดิม	 และคงไว้ซึ่งหลักการสำาคัญของวารสาร	 

นั่นคือ	คุณภาพและความเป็นอิสระทางวิชาการ

	 สุดท้ายนี้	 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา	 (jsn	 Journal)	 จะดำารงอยู่ได้หรือไม่	 มิได้ขึ้นอยู่กับ 

ผู้จัดทำาวารสาร	 แต่ข้ึนอยู่กับนักวิชาการที่จะร่วมกันส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสาร	 และขึ้นอยู่กับ 

ผู้อ่านทุกท่านที่จะช่วยกันสนับสนุนวารสาร	 สมาคมญ่ีปุ่นศึกษาฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 วารสารของ 

สมาคมญี่ ปุ่นศึกษาฯ	 นี้จะได้รับการตอบรับอย่างแข็งขัน	 ทั้งจากนักวิชาการด้านญี่ ปุ่นศึกษาและ 

ผู้ที่สนใจเร่ืองญ่ีปุ่นโดยทั่วไป	 เพื่อให้วารสารนี้ดำารงอยู่และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทยต่อไป 

ในอนาคต

	 	 	 	 	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.ศิริพร	วัชชวัลคุ

	 	 	 	 	 	 นายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

	 	 	 	 	 	 ธันวาคม	2014
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บรร ณาธิการแถลง

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน

	 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา	ปีที่	 4	 ฉบับที่	 1	ปี	 ค.ศ.	 2014	นี้ปรับเวลา 

การออกมาเป็นเดือนธันวาคมเพื่อให้สอดคล้องกับรอบปีการศึกษาท่ีเพิ่งปรับใหม่	 

และเนื่องในโอกาสที่สมาคมฯ	 มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษา 

ในประเทศไทย	 ครั้งที่	 8	 ในหัวข้อเรื่อง	 คลายปม:	 บทเรียนจากญี่ปุ่น	 ซ่ึงจัดขึ้นท่ี	 

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เดือนธันวาคม	2014	ในปีนี้	จึงมีบทความที่

ทันเหตุการณ์พอดี	วารสารเล่มนี้จึงประกอบด้วย	บทความรับเชิญ	1	เรื่อง	บทความวิจัย	

2	เรื่อง	และบทวิจารณ์หนังสือ	1	เรื่อง	

	 บทความรับเชิญเรื่อง	“Conflict	and	Democracy	 in	Modern	 Japan”	

ได้รับเกียรติจาก	Professor	Dr.	 Keiichi	 Tsunekawa	จาก	National	Graduate	 

Institute	 for	 Policy	 Studies	 (GRIPS),	 Japan	ซึ่งเดินทางมาจากญี่ปุ่นเพื่อร่วม 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในญี่ปุ่น	

สรุปความเป็นภาษาไทยในรูปของบทคัดย่อ	 โดย	คุณเอกสิทธิ์	หนุนภักดี	นักวิชาการ
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Abstract

	 The	process	of	democratization	in	Japanese	histo-

ry	has	witnessed	conflicts	and	vulnerable	democracy.		This	

paper	 focuses	on	the	endurance	of	democracy	 in	Japan,	

which	has	 taken	around	90	years	 to	become	endurable.	

This	 risky	process	can	be	divided	 into	three	phases.	The	

first	phase	was	from	the	Meiji	Restoration	to	the	first	Diet	

election	(1868-1890).	The	second	phase	was	the	period	of	

Taisho	Democracy.	The	Taisho	era	was	between	1912	and	

1926,	but	Taisho	Democracy	should	be	examined	over	

a	 longer	 time	span,	 ranging	 from	1905	to	1932.	The	 last	

phase	was	postwar	democracy	(1945-1958).	The	endurance 

of	democracy	became	a	 reality	 in	Japan	only	when	the	

social	and	political	 forces	 in	contention	finally	 realized	 

that	there	would	be	no	means	other	than	accepting	de- 

mocratic	rule	to	solve	the	differences	among	themselves.	
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1. Introduction
	 The	conflicts	in	the	modern	Japanese	

history	have	been	 related	 to	 the	process	of	

democratization.	 This	 paper	 is	 concerned	

with	the	endurance	of	democracy	rather	than	

a	mere	 transition	 from	a	non-democracy	 to	 

democracy.	

       

	 In	modern	 Japan,	 democratization	

was	not	an	easy	straight-forward	process	but	

was	a	process	 full	of	painful	 conflicts	with	

advances	and	retreats.	The	endurance	of	de-

mocracy	became	a	reality	in	Japan	only	when	

social	and	political	forces	in	contention	finally	

realized	that	there	would	be	no	means	other	

than	accepting	democratic	rule	of	the	game	to	

solve	differences	among	themselves.	I	believe	

that	 the	 similar	pattern	has	been	observed	

not	only	in	Japan	but	in	many	other	historical	

cases	as	well.

       

	 Why	is	it	difficult	to	have	an	endurable	

democracy?	Because	democracy	only	guaran-

tees	fair	procedures	such	as	voting	rights	and	

political	freedom,	but	does	not	guarantee	any	

substantial	 (material	and	 ideational)	benefits	

to	the	participants.	There	always	remains	un-

certainty	about	concrete	policies	coming	out	

of	 the	democratic	process.	Historically,	many	

people	hesitated	to	accept	such	uncertainty	of	

democracy	and	succumbed	to	the	temptation	

to	support	 individuals	or	organizations	which	

promised	to	deliver	concrete	 results	even	 if	

these	 individuals	or	organizations	were	not	

quite	democratic	players.				

       

2. Three phases of democratization
	 How	to	analyze	 the	democratization	

in	Japan?	It	took	around	90	years	for	democ-

racy	 to	become	endurable	 in	 Japan.	These	

90	years	can	be	divided	 into	three	phases	of	

democratization.	The	first	phase	 is	 from	the	

Meiji	 Restoration	 to	 the	 first	 Diet	 election	

(1868-1890).	The	second	phase	 is	 the	period	

of	the	Taisho	Democracy.	The	Taisho	era	was	

between	1912	and	1926	but	 the	Taisho	De-

mocracy	should	be	examined	in	a	longer	time	

span	ranging	from	1905	to	1932.	The	last	phase	

is	the	postwar	democracy	(1945-1958).

	 In	looking	at	each	of	the	three	phases	

of	democratization,	 this	paper	 focuses	on	3	

C’s:	 conflict,	 constraints	 and	 compromise.	 

I	will	first	 look	at	 the	nature	of	 the	conflict	

in	each	phase.	Second,	political	 and	 social	

forces	 in	contention	do	not	have	 free	hands	

in	 their	 choice	of	 strategies.	 Their	behavior	

is	 constrained	 by	 structural	 factors,	 both	 

domestic	and	international.	We	therefore	need	

to	 look	at	what	the	structural	constraints	 for	

democracy	are.	And	third,	 I	will	discuss	how	

the	conflicts	under	structural	constraints	came	

to	make	people	compromise	and	accept	de-

mocracy.
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 2.1 First Phase
	 In	 the	 first	 phase	 (1868-1890),	 the	

main	 conflict	was	between	 those	who	 at-

tempted	to	build	a	modern	centralized	state	

and	 those	who	were	adversely	affected	by	

such	endeavor	of	modernization.	 The	Meiji	

government	wanted	 to	build	a	 strong	 state	

by	using	 the	tax	 revenue	extracted	 from	ag-

riculture	and	the	sake	 (rice	wine)	production.	

Such	taxation	hurt	the	rural	population.		At	the	

same	time,	the	government	needed	to	reduce	

expenditures;	so	it	first	reduced	and	then	abol-

ished	the	stipend	payment	to	samurai	(the	for-

mer	dominant	class)	who	shared	about	5%	of	

the	population.	Samurai	lost	their	job,	income	

and	 social	 status.	 Consequently,	 the	Meiji	

government	faced	numerous	armed	rebellions	

of	peasants	and	former	samurai	 including	the	

1877	civil	war.

       

	 One	of	 the	 structural	 constraints	 in	

this	period	was	 the	power	 relation	between	

the	 government	 and	 the	 opposition.	 The	

central	government	was	superior	 in	 the	mili-

tary	capability	to	the	armed	rebels.	However,	

the	military	weakness	of	 the	opposition	was	

compensated	by	social	and	political	weakness	

of	 the	government.	Most	of	 the	government	

leaders	came	from	lower	echelons	of	the	sa-

murai	class	and	lacked	authority	as	legitimate	

leaders.	The	authority	of	 the	Emperor,	which	

the	Meiji	leaders	wanted	to	take	advantage	of,	

had	not	yet	been	firmly	rooted	in	society.	Fur-

thermore,	there	were	serious	divisions	among	

the	Meiji	leaders	over	foreign	policy,	economic	

policy	and	 their	 institutional	preferences.	 In-

ternationally,	the	Meiji	government	attempted	

to	 renegotiate	the	unequal	 treaties	with	 the	

western	powers	which	had	made	Japan	 lost	

its	autonomy	to	set	import	duties.	Japan	also	

was	 forced	to	give	the	extraterritorial	 right	to	

the	 foreign	governments.	However,	 since	the	

negotiation	did	not	 go	 smoothly,	 the	Meiji	

government	was	subject	to	nationalism-based	

criticism	from	the	opposition.	In	sum,	the	do-

mestic	and	international	structures	placed	the	

Meiji	government	in	a	politically	weak	position.	

       

	 Mutual	 compromise	 and	 a	 partial	

democratization	occurred	due	 to	 these	con-

straints	of	domestic	and	 international	struc-

tures.	While	 the	Meiji	 government	 crushed	

the	armed	opposition	by	force,	the	moderate	

leaders	 in	the	government	sought	for	a	com-

promise	with	moderate	opposition.	As	a	result,	

the	constitution	was	enacted	in	1889	and	the	

first	Diet	election	was	held	in	1890.	Due	to	the	

limited	suffrage,	 the	Diet	was	an	elite	 institu-

tion	represented	by	only	one	percent	of	 the	

population	(the	propertied	class).	However,	 it	

frequently	embarrassed	the	Meiji	government	

by	 rejecting	 government-proposed	budget	

plans.	

 2.2 Second Phase
	 During	 the	 second	 phase--Taisho	 

Democracy	 (1905-1932)--,	 the	nature	of	con-

flict	was	no	 longer	between	 state	builders	
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and	the	opposition	but	the	main	conflict	was	

fought	between	 the	 conservative	military/

bureaucratic	 elites	 (successors	 to	 the	Meiji	

leaders)	and	 the	urban	masses/middle	class	

people	over	price	policy,	tax	policy,	corruption	

of	 the	government	officials,	 and	 the	 lack	of	

voting	rights.	By	that	time,	political	parties	had	

grown	 through	 the	parliamentarian	process	

and	took	advantage	of	 the	social	discontent	

of	 lower	and	middle	class	people	 to	snatch	

the	government	power	from	the	conservative	

elites	 in	1918.	Before	 that	year,	 the	cabinet	

was	appointed	from	above	in	the	name	of	the	

emperor,	but	in	1918,	political	parties	were	al-

lowed	to	organize	the	government.	Thereafter,	

partisan	competition	emerged	as	a	new	form	

of	conflict	and	fostered	patronage	politics.

       

	 In	 this	period,	domestic	and	 interna-

tional	 structures	 strengthened	 the	 influence	

of	political	parties.	First,	due	to	the	economic	

growth,	new	social	forces	such	as	family-busi-

ness	groups	 (zaibatsu),	middle	class,	and	 in-

dustrial/tertiary-sector	workers	emerged	and	

became	counter-balancing	forces	vis-à-vis	con-

servative	elites.	Business	groups	contributed	to	

strengthening	parties	although	they	also	main-

tained	close	 relations	with	 the	conservative	

elites.	Middle	class	people	and	urban	masses	

went	out	to	streets	to	make	demands	on	the	

government;	workers	organized	 themselves	

and	went	into	strikes.	They	provided	counter-

balancing	forces	against	conservative	groups.	

	 Internationally,	 Japan	 regained	com-

plete	sovereignty	by	1911	and	being	confident	

of	 its	power,	Japan	started	to	enhance	 its	 in-

fluence	in	mainland	China.	Now,	both	the	con-

servative	elites	and	political	parties	could	ap-

peal	the	nationalist	sentiment	of	the	people.	

So,	 the	 international	 structure	allowed	both	

sides	to	take	advantage	of	expansionist	foreign	 

policy.

	 Political	parties	could	take	advantage	

of	the	discontent	among	the	masses	and	the	

middle	class	and	succeeded	to	form	the	first	

ever	party-led	government	 in	1918	and	intro-

duced	 the	male	universal	 suffrage	 in	1925.	

They	continued	 to	control	 the	government	

until	1932	except	 for	a	short	period	of	 time.	

The	military	and	bureaucratic	successors	to	the	

Meiji	 leaders	were	now	clear	minority	groups.	

They	 took	externally	expansionist	policy	but	

could	not	monopolize	the	nationalist	creden-

tial.	Being	in	a	weak	position,	they	were	forced	

to	accept	the	party-led	government.

	 However,	what	Japan	had	was	not	a	

full	democracy	but	a	semi-democracy.	Political	

parties	were	allowed	to	organize	the	cabinet	

but	 sovereignty	was	 still	 in	 the	hand	of	 the	

emperor.	 In	addition,	political	 freedoms	were	

restricted.	 Leftist	parties	 and	 radical	 social	

movements	were	banned.	

       

	 	 	 	 	 	 	The	demise	of	 the	Taisho	democracy	

started	in	the	early	1930s.	By	that	time,	struc-

tural	 conditions	 changed	 to	 the	advantage	
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of	military	and	bureaucratic	elites.	Political	

parties	 lost	 trust	among	the	masses	and	the	

middle	class	due	 to	many	corruption	 scan-

dals	and	undisciplined	partisan	struggles	over	

power.	When	the	military	turned	to	strengthen	

militarily	expansionist	activities	abroad,	espe-

cially	in	China	and	Manchuria,	political	parties	

could	not	 resist	 it	because	 they	 themselves	

had	attempted	 to	 refurbish	public	 support	

by	nationalist	discourses.	The	 result	was	 the	

demise	of	the	party	government	 in	1932	and	

the	enhancement	of	the	power	of	the	military,	

which	eventually	led	the	whole	nation	to	the	

devastating	war	and	defeat.

 2.3 Third Phase
	 The	third	phase	is	the	postwar	democ-

racy	 (1945-1958).	The	nature	of	conflict	was	

multi-faceted	and	much	more	complicated	

than	in	the	Meiji	period	or	in	the	Taisho	period.	

There	were	 three	kinds	of	conflict;	 (1)	Class	

conflict	between	labor	and	capital	represent-

ed	by	 leftist	parties	and	conservative	parties;	

(2)	Political	conflict	between	 those	who	en-

dorsed	 the	Taisho-Democracy-type	semi-de-

mocracy	and	those	who	wanted	to	have	a	full	

democracy;	 (3)	Policy	conflict	between	those	

who	urged	a	heavy	rearmament	of	Japan	and	

those	who	opposed	it.		A	great	majority	of	la-

bor	and	leftist	parties	supported	a	full	democ-

racy	and	opposed	a	heavy	rearmament;	capital	

and	conservative	parties	were	divided	in	their	

preference	on	democracy	and	rearmament.

       

	 Structural	 constraints	 in	 this	period	

were	 brought	 by	 the	 various	 reforms	 the	

American	occupation	 forces	 implemented	 in	

Japan.	These	measures	transformed	the	power	

structure	of	Japan	by	destructing	several	pillars	

of	the	prewar	regime	while	strengthening	new	

social	forces.	This	process	included	the	disso-

lution	of	big	family-business	groups;	the	disso-

lution	of	big	 landowners	by	the	 land	reform;	

the	dissolution	of	the	imperial	army,	navy	and	

air	 force;	 the	 introduction	of	many	political	

and	social	 rights	 into	Japan	which	 facilitated	

activities	of	 labor	unions,	 leftist	parties,	and	

liberal	mass	media.		Moreover,	power	balance	

in	Asia	was	 totally	 transformed;	conservative	

parties	 in	Japan	no	longer	could	take	advan-

tage	of	nationalist	appeal.	

       

	 Weakened	by	 the	 liberal	 reforms,	

facing	active	and	broad	resistance	from	leftist	

and	liberal	 forces,	and	not	being	able	to	use	

nationalism	 to	 cultivate	electoral	 support,	

the	conservative	forces	which	once	hoped	to	

recover	 the	prewar	 semi-democracy	eventu-

ally	accepted	the	1946	constitution	and	a	full	

democracy	by	1958.	Some	of	the	leftist	 forc-

es	 intended	 to	 realize	a	socialist	 revolution,	

but	were	also	 forced	 to	accept	democracy	

because	the	Japanese	public	opinion	did	not	

support	violent	methods	after	having	experi-

enced	heavy	sufferings	during	the	war.	Finally,	

democracy	became	the	only	game	in	town	in	

Japan.
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3. Conclusion
	 Here,	we	have	to	recall	 that	democ-

racy	only	guarantees	procedural	 fairness,	but	

do	not	guarantee	specific	policy	substances.	

Many	atrocities	 (including	human	 sufferings	

from	environmental	contamination)	can	occur	

under	democracy.	To	correct	such	deficiencies,	

democracy	must	upgrade	 itself	by	 improving	

the	rules,	institutions,	and	its	modus	operandi	

(method	of	operation).	Such	improvement	will	

occur	again	 through	conflicts	between	those	

who	demand	reforms	and	those	who	insist	on	

the	status	quo.

	 The	 above	 framework	 to	 explain	

democratization	can	apply	to	other	historical	

cases.	For	instance,	the	Brazilian	constitutions	

used	to	give	the	military	 the	tutelage	power	

to	maintain	 law	and	order	and	 the	Brazilian	

military	 frequently	 intervened	 in	politics.	The	

military-led	rule	between	1964	and	1985	left	a	

bitter	memory	of	repression,	the	loss	of	free-

dom	and	economic	distress.		When	the	civilian	

rule	was	recovered	in	1985,	all	political	forces	

and	civilian	groups	were	ready	to	accept	the	

democratic	rule	of	the	game.	In	Korea,	the	mil-

itary-led	government	faced	a	persistent	oppo-

sition	during	its	rule	between	1961	and	1987;	

the	1980	 repression	of	 the	Gwangju	uprising	

was	especially	harsh	and	substantially	lowered	

the	legitimacy	of	the	military	government.	The	

international	environment	such	as	Gorvachev’s	

conciliatory	policy	and	the	 imminent	hosting	

of	the	Olympic	Game	forced	the	Korean	mili-

tary	to	compromise.

	 In	conclusion,	democracy	was	born	of	

conflicts.	As	our	3	C’s	theory	indicates,	democ-

ratization	 in	Japan	proceeded	through	a	 long	

process	of	 conflict	 and	compromise	among	

social	and	political	 forces.	Such	process	was	

fostered	or	impeded	by	constraints	stemming	

from	domestic	and	international	structures.
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เศรษฐกิจและการพัฒนา

บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กยากจนในญี่ปุ ่นนี้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและสถานการณ์ของเด็กยากจนในญี่ปุ่นปัจจุบัน	

รวมถึงวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและมาตรการการแก้ไขปัญหา	

ในส่วนของวิธีการดำาเนินการวิจัยนั้นใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร	 (Docu-

mentary	research)

	 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุหลักของความยากจนที่พบใน

เด็กสืบเน่ืองมาจากความยากจนของพ่อแม่	ชนช้ันคนจนมีเพิ่มข้ึนตาม

ความแตกต่างทางชนชั้นในสังคมที่มีมากขึ้นๆ	 ในปัจจุบัน	และชนชั้น

คนจนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ทำางานแบบไม่ประจำา	นอกจากนี้แล้ว

ยังพบว่าครอบครัวที่มีแม่เป็นผู้เลี้ยงดูลูกคนเดียวมีอัตราความยากจน

ของเด็กที่สูงอย่างเห็นได้ชัด

	 ความยากจนในวัยเด็กยังส่งผลกระทบไปถึงตัวเด็กในอีก

หลายๆ	ด้าน	 เช่น	ความสามารถด้านการเรียน	พบว่าเด็กที่ยากจนมี

ความสามารถด้านการเรียนตำ่าลง	และความยากจนยังเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	นอกจากน้ันยังพบเด็กที่ไม่สามารถเข้า

รับการรักษาพยาบาลได้เนื่องจากพ่อแม่ค้างชำาระค่าประกันสุขภาพ	

	 ในส่วนมาตรการการแก้ไขปัญหานั้นรัฐบาลญี่ปุ่นมีมาตรการ

ให้ความช่วยเหลือในรูปของการจัดสรรเงินช่วยเหลืออยู่หลายด้าน	

เช่น	 เงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตร	 เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	แต่กลับ

พบว่า	 ญ่ีปุ่นมีการจ่ายเงินอุดหนุนอยู่ในระดับท่ีตำ่ามากเมื่อเทียบกับ

ประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ	นอกจากนั้นยังพบว่าญี่ปุ ่นเป็นประเทศ

เดียวที่มีอัตราความยากจนเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีได้รับเงินจัดสรรจากทาง

รัฐบาลแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับ	11	ประเทศใน	OECD	

	 เด็กซึ่งถือเป็นอนาคตและเป็นกำาลังท่ีสำาคัญของประเทศชาต ิ

กำาลงัเผชญิกบัปัญหาความยากจนทีมี่เพิม่มากขึน้ๆ	เช่นนีถ้อืว่าเป็นปัญหา 

ใหญ่มากทีเดียวสำาหรับญี่ปุ่นซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเด็กเกิดน้อย

ปัญหาเด็กยากจนในญี่ปุ่น
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Abstract

	 This	study	aims	to	study	the	problems	and	situ-

ation	of	child	poverty	 in	Japan	at	 the	present	time,	and	

to	analyze	their	 impact	and	to	devise	measures	to	solve	

these	problems.	Documentary	 research	was	 the	means	

employed	to	collect	the	data.

	 According	to	the	study,	 the	main	 factor	of	child	

poverty	was	 the	poverty	of	 the	parents.	At	present	 the	

number	of	poor	people	has	been	increasing	because	of	the	

increasing	differences	in	social	classes	in	Japan.	Most	of	the	

poor	people	do	not	have	permanent	jobs,	and	some	have	

only	a	part-time	job.	Additionally,	it	is	clearly	evident	that	

the	high	rate	of	child	poverty	mostly	occurs	in	the	family	

of	a	single	mother.

	 Poverty	affects	 the	children	 in	many	ways.	Most	

poor	children	have	 low	competence	 in	studying	and	al-

most	no	opportunity	to	pursue	higher	education.	Moreover,	

poor	children	do	not	 receive	medical	 services	because	

their	parents	cannot	pay	for	health	insurance.	In	order	to	

solve	these	problems,	the	Japanese	government	has	taken	

steps	to	provide	help	by	allocating	 funds	 in	many	ways,	

for	example	with	child	subsidies	and	education	subsidies.	

However,	compared	to	other	developed	countries,	 it	was	

found	 that	 Japan	has	paid	subsidies	at	very	 low	 levels.	

Moreover,	compared	to	the	eleven	other	countries	in	the	

OECD,	Japan	is	the	only	country	where	the	rate	of	poverty	

has	increased	despite	the	allocation	of	money.	

The Problems of Child Poverty in Japan

	 Japan’s	major	problem	is	

that	children,	who	are	the	future	

of	 the	country,	are	 facing	prob-

lems	of	poverty,	and	this	problem	

is	 exacerbated	by	 the	 fact	 that	

Japan	has	entered	the	era	of	the	

aged	society,	and	the	birth	rate	is	

low.
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1. บทน�ำ
	 คงยากที่จะเชื่อกันว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศ

มหาอำานาจทางเศรษฐกิจอันดับ	 3	 ของโลกใน

ปัจจุบันมีอัตราความยากจนของประชากรเด็กที่สูง

มากและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับประเทศ

ที่พัฒนาแล้วอ่ืนๆ	ยังมีคนญ่ีปุ่นอีกไม่น้อยที่คิดว่า

ประเทศของตนเองมีความเท่าเทียมกัน	มีประชากร

ที่อยู่ในชนชั้นกลางมากถึง	100	ล้านคน	และเป็น

ประเทศที่ห่างไกลจากคำาว่ายากจน	แต่จากประกาศ

ของกระทรวงสาธารณสุข	แรงงาน	และสวัสดิการ

ในปี	 2009	พบอัตราความยากจนของเด็กสูงถึง	

15.7%	ซึ่งหมายความว่ามีเด็ก	1	ใน	6	คนที่ตกอยู่

ในสภาพยากจนและคาดว่าในจำานวนนั้นอาจมีถึง	 

3	ล้าน	3	แสนคน	นอกจากนั้นแล้วจากประกาศของ

องค์กรยูนิเซฟในปี	 2012	 เร่ืองอัตราความยากจน

ของเด็กเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ	พบว่า

ญี่ปุ ่นมีอัตราความยากจนของเด็กสูงเป็นอันดับที่	

9	จาก	35	ประเทศใน	OECD1	อัตราความยากจน

ของเด็กญ่ีปุ่นที่มีสูงขึ้นนั้นไม่ใช่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ 

ไม่นานมาน้ี	แต่มีมาต้ังแต่ปี	 1985	ที่พบว่าอัตรา 

ความยากจนของเดก็ว่ามถีงึ	10.9%	หรือในประชากร 

เด็ก	10	คนจะมีเด็ก	1	คนที่ประสบปัญหายากจน

	 ญี่ปุ ่นเป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกิจซ่ึงมี	

GDP	 เป็นอันดับสามของโลก	แต่กลับเป็นประเทศ

ท่ีมีอัตราของเด็กยากจนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศที่พัฒนาแล้ว	 เป็นที่ทราบกันดีว่าญ่ีปุ ่น

กำาลังเผชิญปัญหาสังคมผู ้สูงอายุมากและมีอัตรา

เด็กเกิดน้อยในปัจจุบัน	จำานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้ม 

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 เมื่อนั้นแล ้วรัฐบาลจึงมีค ่า 

ใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบประกันสังคมเพิ่มมากขึ้นตาม

ไปด้วย	และแหล่งท่ีมาของงบประมาณนั้นส่วนใหญ่

แล้วมาจากการเก็บภาษีจากคนหนุ่มสาววัยทำางาน	

แต่คนหนุ่มสาวท่ีจะเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศ

นั้น	หากว่าในวัยเด็กไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก

ประเทศเท่าท่ีควร	 	คงไม่อาจเติบโตข้ึนเป็นกำาลัง

สำาคัญที่จะช่วยแบกรับอนาคตของประเทศได้	การ

ไม่ให้ความสำาคัญกับเด็กเหล่านั้นเท่ากับเป็นการ

ทำาร้ายประเทศ	ซึ่งในความเป็นจริงรัฐบาลญี่ปุ ่น

ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยกับปัญหานี้	 	 แต่อัตรา

ความยากจนในเด็กกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	การ

ศึกษาเรื่องปัญหาเด็กยากจนในญี่ปุ่นนี้มุ่งศึกษาถึง

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและผลกระทบด้านลบที่

เกิดขึ้น	 รวมทั้งมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ ่นในการ

รับมือกับปัญหา

2. ค�ำจ�ำกัดควำมของค�ำว่ำ “ควำมยำกจน”
	 กล ่าวกันว ่าคำาจำากัดความของคำาว ่า	

“ความยากจน”	 คือ	 “มาตรฐานการดำารงชีพท่ี 

ไม่อาจยอมรับได้”	 สำาหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวัด

อัตราความยากจนนั้นในส่วนของ	OECD	ใช้เกณฑ ์

รายได้ขั้นตำ่าต่อปีของครัวเรือน	 (หักภาษีและเงิน

ประกันสังคม	รวมบวกเงินบำานาญยังชีพหลังเกษียณ 

และเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ	 เป็นต้น)	 ซึ่งเกณฑ์

รายได้ข้ันตำ่าต่อปีของปี	2004	 ท่ีใช้วัดระดับความ

ยากจน	คือ	1,270,000	เยนต่อ	1	คน	ในครัวเรือน	

1,800,000	 เยนต่อ	2	คน	ในครัวเรือน	2,540,000	

เยนต่อ	 4	คน	 ในครัวเรือน	หากตำ่ากว่านั้นถือว่า 

เข้าข่ายชนชั้นยากจน	(Abe,	2008,	p.	48)

1	 OECD	(Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development)	องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา



ปัญหาเด็กยากจนในญี่ปุ่น

11jsn Journal Vol.4 No.1 (Dec 2014)

3. สำเหตุของควำมยำกจน
	 สาเหตุใหญ่ของเด็กที่ยากจนนั้นมาจาก

ความยากจนของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง	แน่นอนว่า

ในส่วนของเด็กที่ไม่มีผู ้ปกครองซึ่งเติบโตในสถาน

รับเล้ียงเด็กนั้นถือว่าเป็นเด็กกลุ ่มที่ยากจนมาก

ที่สุด	แต่สำาหรับในบทความนี้ขอศึกษาเกี่ยวกับเด็ก

ยากจนที่เกิดและเติบโตในครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองให้การดูแล	

	 ความยากจนเกิดจากสาเหตุปัจจัยหลาย

อย่าง	 แต่ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ	 เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 การ 

สูญเสียงานอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจตกตำ่าหรือ

โดนเลิกจ้าง	 เง่ือนไขในการจ้างงานแย่ลง	รายได้ที ่

ลดลง	 เป ็นต ้น	 นอกจากนั้นยังพบสาเหตุอื่นๆ	 

อย่างเช่น	การเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ	ค่าใช้จ่ายใน

การเลี้ยงดูบุตร	 การที่ต้องออกจากงานเนื่องจาก

เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุแล้วต้องแบกรับค่า

รักษาพยาบาลจำานวนมาก	หรือมีสาเหตุมาจาก

เหตุจำาเป็นส่วนบุคคล	 เช่น	ติดสุราหรือการพนัน	 

โดนหลอกลวงทำาให้ต้องเสียทรัพย์	 ไปคำ้าประกันให้

กับบุคคลอื่น	หรือเป็นหนี้บัตรเครดิตจำานวนมาก	

เป็นต้น	 ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่

เชื่อมโยงให้เกิดความยากจน	ความยากลำาบากใน

การดำาเนินชีวิต	(Iwata,	2007,	pp.	138-139)	

4. เด็กยำกจนในญี่ปุ่น
	 4.1)	อัตราส่วนของเด็กที่ยากจนในญี่ปุ่น

	 กลุ ่ มประชากรที่ มีสัดส ่วนของความ

ยากจนมากในญี่ปุ ่น	 ได้แก่	 กลุ ่มผู ้ สูงอายุ	 ซึ่งมี

สัดส่วน	 20	 -	 21%	หรือกล่าวได้ว่า	 ในผู้สูงอายุ	 

5	 คน	 จะมีคนที่ยากจน	 1	 คน	 ส ่วนกลุ ่มวัย 

กลางคนถือว ่ ามีอัตราความยากจนตำ่ าสุดคือ

ประมาณ	11	 -	 13%	 ในส่วนอัตราความยากจน 

ของกลุ่มประชากรที่เป็นเด็กนั้นพบว่า	 ในปี	2003	

มีถึง	13.7%	ต่อมาในปี	2006	เพิ่มข้ึนเป็น	14.2%	

และ	15.7%	ในปี	2009	ตามลำาดับ	ซึ่งในระยะเวลา

เพียง	3	ปี	จากปี	2006	ถึงปี	2009	มีเด็กที่ยากจน

เพิ่มขึ้นถึง	230,000	คน	หรือประมาณ	1	ใน	6	ของ

เด็กทั้งประเทศที่ตกอยู่ในสภาพยากจน

ปี ค.ศ. ที่ท�ำกำรส�ำรวจ 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

อัตรำส่วนควำมยำกจน

ในประเทศ

12.0% 13.2% 13.5% 13.7% 14.6% 15.3% 14.9% 15.7% 16.0%

อัตรำส่วนเด็กที่ยำกจน

ในประเทศ

10.9% 12.9% 12.8% 12.1% 13.4% 14.5% 13.7% 14.2% 15.7%

ตำรำงที่ 1	อัตราส่วนความยากจนในประเทศกับอัตราส่วนเด็กที่ยากจนในญี่ปุ่น	(ปี	1985	–	2009)

ที่มา:	กระทรวงสาธารณสุข	แรงงาน	และสวัสดิการ	ปี	2009
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	 นอกจากน้ันแล้วจากประกาศขององค์กร

ยูนิเซฟในปี	2012	 เรื่องอัตราส่วนของเด็กที่ยากจน

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ืนๆ 

พบว่า	ญี่ปุ ่นมีอัตราความยากจนของเด็กสูงเป็น

อันดับที่	9	จาก	35	ประเทศที่พัฒนาแล้วใน	OECD	

ดังจะเห็นได้จากในตารางที่	 2	 ในบรรดาประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว	35	ประเทศ	โรมาเนียเป็นประเทศที่

มีอัตราส่วนของเด็กยากจนมากท่ีสุดอยู่ท่ี	 25.5%	

รองลงมาคือ	สหรัฐอเมริกา	23.1%	ส่วนญี่ปุ่นนั้น

มีอัตราส่วนของเด็กที่ยากจนประมาณ	15%	อยู่

เป็นอันดับท่ี	9	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	ในจำานวน

เด็กประมาณ	20	ล้านคนทั่วประเทศญี่ปุ่น	มีเด็ก

ประมาณ	3,050,000	คน	ที่เติบโตอยู่ในครอบครัว

ที่ยากจน

อันดับที่ ประเทศ อันดับที่ ประเทศ

1 โรมาเนีย 25.5% 19 ฮังการี 10.3%

2 สหรัฐอเมริกา 23.1% 20 เบลเยี่ยม 10.2%

3 ลัตเวีย 18.8% 21 มอลตา 8.9%

4 บัลแกเลีย 17.8% 22 ฝรั่งเศส 8.8%

5 สเปน 17.1% 23 เยอรมัน 8.5%

6 กรีก 16.0% 24 ไอร์แลนด์ 8.4%

7 อิตาลี 15.9% 25 สวิสเซอร์แลนด์ 8.1%

8 ลิธัวเนีย 15.4% 26 เชก 7.4%

9 ญี่ปุ่น 14.9% 27 ออสเตรีย 7.3%

10 โปรตุเกส 14.7% 28 สวีเดน 7.3%

11 โปแลนด์ 14.5% 29 เดนมาร์ก 6.5%

12 แคนาดา 13.3% 30 สโลวีเนีย 6.3%

13 ลักเซมเบิร์ก 12.3% 31 นอร์เวย์ 6.1%

14 อังกฤษ 12.1% 32 เนเธอร์แลนด์ 6.1%

15 เอสโตเนีย 11.9% 33 ไซปรัส 6.1%

16 นิวซีแลนด์ 11.7% 34 ฟินแลนด์ 5.3%

17 สโลวาเกีย 11.2% 35 ไอซ์แลนด์ 4.7%

18 ออสเตรเลีย 10.9%

ตำรำงที่ 2	อัตราส่วนของเด็กที่ยากจน	(เปรียบเทียบ	35	ประเทศใน	OECD)	(ปี	2012)

ที่มา:	Report	Card	10,	Measuring	child	poverty
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	 4.2)	ลักษณะโครงสร้างของครอบครัว	และ 

อาชีพการงานของพ่อแม่ของเด็กที่ยากจน

		 จากการศึกษาพบว่ากลุ ่มเด็กที่มีความ

เสี่ยงที่จะเกิดปัญหายากจนได้ง่ายน้ันเป็นเด็กที่อยู่

ในครอบครัวท่ีมีแม่เป็นผู ้เลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียว	

ดังจะเห็นได้จากผลสำารวจเร่ืองพ้ืนฐานการดำาเนิน

ชีวิตของประชาชนในปี	2004	(ตารางท่ี	3)	 ในเรื่อง

โครงสร้างของครอบครัวญี่ปุ่นที่มีเด็กอายุตำ่ากว่า	20	

ปี	พบว่าประมาณ	63%	มีลักษณะเป็นครอบครัว

เดี่ยวที่ประกอบด้วย	พ่อ	แม่	และลูก	รองลงมาคือ

ครอบครัวที่มีคน	3	รุ่นอาศัยอยู่ด้วยกัน	มีประมาณ	

29%	หรือคิดเป็นประมาณ	1	ใน	3	ของครอบครัว

ทั้งหมด	ส่วนอีกประมาณ	4%	 เป็นครอบครัวที่มี

แม่เป็นผู้เลี้ยงลูกคนเดียว	และเป็นครอบครัวที่มีพ่อ

เป็นผู้เล้ียงลูกคนเดียวอยู่	 0.6%	ส่วนอีกประมาณ	

3%	กว่าที่เหลือมีลักษณะเป็นครอบครัวแบบอื่นๆ	

และเม่ือพิจารณาอัตราส่วนความยากจนโดยแยก

ตามประเภทของครอบครัวแล้ว	พบว่าครอบครัว

เดี่ยวท่ีมีเฉพาะพ่อ	แม่	และลูกกับครอบครัวท่ีมีคน	

3	รุ่นอาศัยอยู่ด้วยกันมีอัตราส่วนของเด็กที่ยากจน

จำานวนเท่ากันคือ	11%	ส่วนครอบครัวท่ีมีแม่เป็น 

ผู้เลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียวนั้นมีเพียงแค่ประมาณ	4%	

ซึ่งถือว่าตำ่ามากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 

อื่นๆ2	แต่กลับมีอัตราส่วนของเด็กท่ียากจนสูงมาก

อย่างเห็นได้ชัดเจนถึง	 66%	แสดงให้เห็นว่าเด็กที่

อาศัยอยู่ในครอบครัวที่แม่เป็นผู้เลี้ยงลูกคนเดียว

เกินกว่าครึ่งตกอยู่ในสภาพยากจน	นอกจากนั้นยัง

พบว่าแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวกว่า	 85%	ทำางานหา

เลี้ยงชีพด้วยตัวเอง	และมี	1	ใน	5	คนที่อยู่ในสภาพ

ทำางาน	2	แห่งควบคูก่นัไป	(Abe,	2008,	pp.	55-56)

2	 สหรัฐอเมริกามีอัตราส่วนของครอบครัวที่มีแม่เป็นผู้เลี้ยงลูกคนเดียว	15%	อังกฤษ	19%	เยอรมัน	9%

อัตรำส่วนโครงสร้ำง

ของครอบครัวญี่ปุ่น

อัตรำส่วน

เด็กที่ยำกจน

ครอบครัวเดี่ยวที่มีเฉพาะพ่อ	แม่	และลูก	 63.2% 11%

ครอบครัวที่มีคน	3	รุ่นอาศัยอยู่ด้วยกัน	 28.5% 11%

ครอบครัวที่มีแม่เป็นผู้เลี้ยงลูกคนเดียว 4.1% 66%

ครอบครัวที่มีพ่อเป็นผู้เลี้ยงลูกคนเดียว 0.6% 19%

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเป็นผู้เลี้ยงดู 0.1% ---

ครอบครัวแบบอื่นๆ 3.4% 29%

ตำรำงที่ 3	อัตราส่วนโครงสร้างของครอบครัวญี่ปุ่นและอัตราส่วนเด็กที่ยากจน	(ปี	2004)

ที่มา:	Abe,	2008,	p.	56
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	 ต่อไปเมื่อพิจารณาถึงอาชีพการงานของ

พ่อแม่ของเด็กที่อยู่ในฐานะยากจนแล้วพบว่า	 เด็ก

ท่ีอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ทำางานเป็นแรงงานแบบ

ประจำาในธุรกิจขนาดใหญ่มีอัตราความยากจนของ

เด็กอยู่ที่	 6%	ในขณะที่เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อ

แม่ทำางานเป็นแรงงานแบบประจำาในธุรกิจขนาด

กลางหรือขนาดย่อย	 (ธุรกิจที่มีจำานวนพนักงาน 

ไม่เกิน	30	คน)	นั้นมีอัตราความยากจนเพิ่มขึ้นไป

ถึง	3	เท่าคือ	19%	ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของเด็กที่อยู่

ในครอบครัวที่พ่อแม่ทำางานเป็นแรงงานแบบสัญญา	

หรือแรงงานแบบไม่ประจำามีอัตราความยากจนสูง

ถึง	29%	(Abe,	2008,	p.	68)	

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นทำาให้เข้าใจได้ว่า

เด็กที่ตกอยู ่ในสภาพยากจนส่วนใหญ่แล้วเติบโต

อยู่ในครอบครัวที่มีแม่เป็นผู้เลี้ยงดูคนเดียว	รวมถึง

ครอบครัวที่พ่อแม่ประกอบอาชีพและมีรายได้ที่ไม่

มั่นคง

5. ผลกระทบที่มีต่อเด็ก
	 จากการศึกษาพบว่าความยากจนในวัย

เด็กยังส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมไปถึง

ตัวเด็กในหลายๆ	ด้านด้วยเช่นกัน	ยกตัวอย่างเช่น

	 5.1)	ผลกระทบทางด้านการศึกษา

	 ในด ้านการศึกษาพบป ัญหาที่ เกิดขึ้น

กับเด็กยากจนหลายอย่าง	 โดยเห็นได้จากผลการ 

สำารวจที่กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการยื่นเรื่องขอ 

ลดหรือยกเว้นค่าเล่าเรียนของเด็กชั้นมัธยมปลาย 

ในโรงเรียนรัฐบาลในปี	2008	พบว่า	มีนักเรียนชั้น 

มัธยมปลายของโรงเรียนรัฐบาลที่ยื่นเรื่องขอลดหรือ 

ยกเว้นค่าเล่าเรียนด้วยเหตุจำาเป็นทางเศรษฐกิจของ

พ่อแม่เพิ่มขึ้นไปถึง	230,620	คน	ซึ่งถือว่าเป็นการ

เพิ่มขึ้นถึงประมาณ	3	เท่าของปี	1996	ซึ่งเป็นปีที่ได้

เริม่ทำาการสำารวจ	( ,	2010,	p.	95)	นอกจากนัน้ 

ยังพบว ่า	 ผู ้ขอความช ่วยเหลือด ้านการศึกษา	 

อย่างเช่น	อุปกรณ์การเรียนหรือค่าอาหารกลางวัน	

ซ่ึงองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินต่างๆ	 จัดต้ังข้ึนเพื่อให้

ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชั้นประถมและ

มัธยมต้นที่ประสบความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจมี

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี	 โดยที่ในปี	 2007	มีถึง	

1,420,000	คน	และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือก็

เพิ่มขึ้นจากปี	1998	เป็น	13.7%	หรือเกือบ	2	เท่า	

(Utsunomiya	&	Yuasa,	2009,	p.	26)

	 นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าพ่อแม่ที่มีรายได ้

สำาหรับใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรได้น้อย	จะส่งผลต่อ

โอกาสทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของตัวเด็ก 

เช ่น	 การเรียนพิ เศษหรือการเรียนเพิ่มเติม ท่ี 

นอกเหนือจากด้านวิชาการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ให้กับเด็ก	 เช่น	การเรียนกีฬาหรือดนตรี	 เป็นต้น	

รวมถึงโอกาสในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนของ

เด็กด้วย	

	 นอกจากนั้ นจากผลการสำ ารวจเรื่ อง

อัตราส่วนระดับการศึกษาของบิดาที่เชื่อมโยงกับ

ระดับการศึกษาของเด็กในปี	 2006	พบว่าระดับ 

การศึกษาของบิดามารดาที่มีรายได้ตำ่ามีเกณฑ์ตำ่า

เม่ือเปรียบเทียบกับบิดามารดาที่มีรายได้สูง	 และ

ยังส่งผลกระทบไปถึงระดับการศึกษาของบุตรด้วย	

ดังจะเห็นได้จากในตารางท่ี	4	จะเห็นได้ว่าบุตรของ

บิดาที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะสามารถ

ศึกษาจนจบระดับมหาวิทยาลัยได้ถึง	66%	ในขณะ

ท่ีบุตรของบิดาท่ีจบการศึกษาเพียงระดับมัธยมต้น 

จะจบการศึกษาระดับมัธยมต้นเช่นเดียวกับบิดา	

31%	 จบการศึกษาระดับมัธยมปลายถึง	 55%	

และมีเพียงแค่	 14%	ที่สามารถศึกษาจนจบระดับ

มหาวิทยาลัย		
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									 ในส่วนของเรื่องผลการเรียนนั้น	อาจจะ

กล่าวได้ยากว่าความยากจนส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อผลการเรียนของเด็ก	 แต่จากผลสำารวจของ

มหาวิทยาลัยโอชะโนมิสึ	 ในปี	2003	 (ตารางที่	 5)	

เปรียบเทียบเรื่องรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกับค่า

เฉลี่ยคะแนนวิชาเลขคณิตของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี	6	 ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองหลวง	แสดงให้เห็น

ว่า	 เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า	

3,000,000	 เยนต่อปี	 ได้คะแนนวิชาเลขคณิตเฉลี่ย

ตำ่ากว่าเกณฑ์มากเพียงแค่	31.6%	และจากตาราง

ยังเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

ตามรายได้ที่มากขึ้นของครอบครัวด้วย	

บุตรส�ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมัธยมต้น

บุตรส�ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมัธยมปลำย

บุตรส�ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมหำวิทยำลัย

บิดาสำาเร็จการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย

4% 30% 66%

บิดาสำาเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมปลาย

8% 53% 39%

บิดำส�ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมัธยมต้น

31% 55% 14%

รำยได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือน (เยน) ค่ำเฉลี่ยคะแนนวิชำคณิตศำสตร์ชั้น ป.6

ตั้งแต่ 2,000,000 ขึ้นไป 31.6%

ตั้งแต่	3,000,000	ขึ้นไป 42.1%

ตั้งแต่	4,000,000	ขึ้นไป 45.5%

ตั้งแต่	5,000,000	ขึ้นไป 43.9%

ตั้งแต่	7,000,000	ขึ้นไป 47.2%

ตั้งแต่	9,000,000	ขึ้นไป 59.4%

ตั้งแต่	10,000,000	ขึ้นไป 65.0%

ตั้งแต่	12,000,000	ขึ้นไป 68.4%

ตำรำงที่ 4	อัตราส่วนระดับการศึกษาของบิดาที่เชื่อมโยงกับระดับการศึกษาของเด็ก

ตำรำงที่ 5	ค่าเฉลี่ยคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น	ป.6	แบ่งตามรายได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือน	(ปี	2003)

ที่มา:	Abe,	2008,	p.	56

ที่มา:	Yamano,	2008,	p.	96
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	 นอกจากนั้นแล้วจากการสำารวจผลการ

สอบวัดผลการศึกษาระดับทั่วประเทศที่จัดขึ้นในปี	

2008	เรื่องอัตราส่วนการตอบคำาถามถูกของเด็กชั้น

ประถมปีที่	6	กับรายได้ของผู้ปกครอง	พบว่าเด็กชั้น

ประถมปีที่	6	มีอัตราการตอบคำาถามถูกเพิ่มมากขึ้น

ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ปกครอง	นอกจากนั้นแล้ว

ความยากจนยังส่งผลให้ความต้ังใจและมุ่งม่ันในการ

เรียนของเด็กลดลงอีกด้วย	(Aoto,	n.d.,	p.	6)										

	 5.2)	ผลกระทบทางด้านสุขภาพ

	 ในเรื่องของสุขภาพพบว่ามีเด็กยากจน

จำานวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลเม่ือ

เจ็บป่วย	 จากการสำารวจในเรื่องสุขภาพของเด็ก

ในปี	 2008	 ของกระทรวงสาธารณสุข	 แรงงาน	

และสวัสดิการพบว่าเด็กตั้งแต่ช้ันมัธยมต้นลงไป

ทั่วประเทศซึ่งอยู ่ ในสภาพไม่มีประกันสุขภาพ	

เนื่องจากพ่อแม่ค้างชำาระค่าประกันสุขภาพให้กับ

รัฐมีถึงประมาณ	33,000	คน	ส่งผลให้เด็กในกลุ่มนี้ 

ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้	 ( ,	

2010,	p.	95)	

	 นอกจากน้ียังพบปัญหาด้านโภชนาการใน

เด็กกลุ่มที่อยู่ในครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย	 เนื่องจาก

พ่อแม่หรือผู ้ปกครองจำาเป็นต้องทำางานล่วงเวลา

ในตอนเย็น	หรือทำางานในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อหา

รายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัวทำาให้กลับบ้านดึก

ไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ทาง

โภชนาการเท่าที่ควร	 และพบว่ามีเด็กในกลุ่มน้ี 

ไม่น้อยที่มาโรงเรียนโดยไม่ได้รับประทานอาหารเช้า 

หรือมีเด็กที่นำาอาหารกลางวันของโรงเรียนกลับ

ไปเป็นอาหารมื้อเย็น	 ส่งผลให้มีเด็กที่ได้รับสาร

อาหารไม่เพียงพอและมีปัญหาด้านสุขภาพมากเมื่อ

เทียบกับเด็กปกติทั่วไปในวัยเดียวกัน	 (Kobayashi,	

2009,	p.	91)

	 5.3)	ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในโรงเรียน

	 สภาพความไม ่ เท ่ า เทียมกันของเด็ก	

เช่น	 เสื้อผ้าท่ีเก่า	ขาด	สกปรก	อุปกรณ์การเรียน 

ไม่ครบ	หรือการไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของทาง

โรงเรียนร่วมกับเด็กคนอื่นๆ	ได้	 เป็นต้น	 เป็นสาเหตุ

หนึ่งท่ีทำาให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในโรงเรียน

ของเด็ก	 และส่งผลให้เด็กกลุ ่มนี้ไม่มีเพื่อน	 ถูก 

ล้อเลียนหรือกลั่นแกล้ง	นอกจากนั้นจากการศึกษา

ยังพบว่ามีเด็กเก็บตัวไม่ไปโรงเรียน	หรือต้องออก

จากโรงเรียนกลางคันในกลุ่มเด็กยากจนเพิ่มมากขึ้น	

(Kobayashi,	2009,	p.	90)

	 5.4)	ผลกระทบทางด้านครอบครัว

	 พบกรณท่ีีเด็กถกูทำาร้ายหรอืโดนทารณุกรรม 

เพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากพ่อแม่มีความเครียดจากเรื่อง

งานและสภาพเศรษฐกิจ	จากผลการสำารวจสถาน

รับให้คำาปรึกษาปัญหาเด็ก	11	แห่งในเขตโตเกียว

ของกรมสุขภาพ	และสวัสดิการของกรุงโตเกียวใน

ปี	 2003	พบว่าเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่

มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก

ทารุณกรรมจากพ่อแม่หรือผู ้ปกครองสูงกว่าเด็ก

ทั่วไป	 โดยเมื่อพิจารณาจากสภาพทางครอบครัว

ของเด็กที่ถูกทารุณกรรมในตารางที่	 6	พบว่าเด็ก

ท่ีถูกทารุณกรรมอยู่ในครอบครัวท่ีพ่อหรือแม่เป็น

ผู้เลี้ยงดูลูกคนเดียวและครอบครัวท่ีมีความลำาบาก 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจสูงถึง	 31.8%	 และ	 

30.8%	ตามลำาดับ	และเมื่อพิจารณาถึงเหตุปัจจัย

ท่ีรองลงมาของสภาพครอบครัวของเด็ก ท่ี ถูก

ทารุณกรรมพบว่าต่างมีสาเหตุมาจากความลำาบาก

เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
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	 นอกจากน้ียังพบปัญหาที่เชื่อมโยงมาจาก

สาเหตุของความยากจน	 เช่น	ปัญหาการกระทำาผิด

กฎหมายจากการสำารวจเยาวชนผู้ถูกต้องขังใหม่

จำานวน	5,248	คน	ในสถานต้องขังเด็กและเยาวชน

ของกระทรวงยุติธรรมในปี	 2004	พบว่าเป็นเด็ก

หรือเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนถึง	27.4% 

และยังพบว่ายิ่งเป็นความผิดร้ายแรงมากเท่าไหร่	

ส ่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับเยาวชนที่มาจาก

ครอบครัวที่มีฐานะยากจน	(Abe,	2008,	p.	14)

 

6. มำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำของรัฐบำล
	 ในขณะที่ อั ตราความยากจนของทั้ ง

ประเทศ	รวมถึงอัตราส่วนของเด็กยากจนในญ่ีปุ่น

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น	รัฐบาลมีมาตรการอย่างไร

ต่อปัญหานี้

	 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปหรือ

อเมริกาแล้ว	ญี่ปุ่นนั้นถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีอัตรา

การตกงานตำ่า	 รวมถึงคำากล่าวท่ีว่า	“ประชากรใน

ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในชนชั้นกลาง”	 ได้ฝังลึกอยู่

ในสังคมญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน	ด้วยเหตุนี้เองทำาให้

ท้ังรัฐบาลและผู ้คนในสังคมต่างไม่ให้ความสนใจ

ต่อปัญหาความยากจน	แต่พบความจริงที่ว่าอัตรา

ความยากจนของญี่ปุ่นสูงเมื่อเทียบกับประเทศใน	

OECD	อื่นๆ	ตั้งแต่ช่วงปีทศวรรษ	1980	เป็นต้นมา	

แต่กลับไม่มีมาตรการใดๆ	ออกมารองรับ		

	 หากจะพิจารณาจากการจัดสรรเงินของ

ภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนนั้นแต่ละประเทศ

จะมีมาตรการช่วยเหลือในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน

ออกไป	โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการนำาเอาเงินภาษี

ท่ีรัฐเก็บได้จากรายได้ของประชาชน	การจ่ายเงิน

ค่าประกันสังคมต่างๆ	มาจัดสรรเป็นเงินช่วยเหลือ

คืนกลับไปสู่ประชาชนในรูปของเงินอุดหนุนต่างๆ	

เช่น	 เงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตร	 เงินบำานาญผู้สูงอายุ	

เป็นต้น	แต่จากการศึกษาเรื่องอัตราความยากจน

สภำพทำงครอบครัว
เหตุปัจจัยที่รองลงมำ 3 ปัจจัย

① ② ③
1.	ครอบครัวที่มีพ่อหรือ

แม่เลี้ยงลูกคนเดียว

460	เรื่อง

(31.8%)

ล�ำบำกเนื่องจำก

สภำวะเศรษฐกิจ

โดดเดี่ยว การงานอาชีพ

ไม่มั่นคง

2. ล�ำบำกเนื่องจำก

สภำวะเศรษฐกิจ

446	เรื่อง

(30.8%)

ครอบครัวที่มีพ่อ

หรือแม่คนเดียว

โดดเดี่ยว การงานอาชีพ

ไม่มั่นคง

3.	โดดเดี่ยว 341	เรื่อง

(23.6%)

ล�ำบำกเนื่องจำก

สภำวะเศรษฐกิจ

ครอบครัวที่มีพ่อ

หรือแม่เลี้ยงลูก

คนเดียว

การงานอาชีพ

ไม่มั่นคง

4.	ความสัมพันธ์ระหว่าง

สามีภรรยาไม่ราบรื่น

295	เรื่อง

(20.4%)

ล�ำบำกเนื่องจำก

สภำวะเศรษฐกิจ

โดดเดี่ยว เหนื่อยล้าจาก

การเลี้ยงบุตร

5.	เหนื่อยล้าจากการ

เลี้ยงบุตร

261	เรื่อง

(18.0%)

ล�ำบำกเนื่องจำก

สภำวะเศรษฐกิจ

ครอบครัวที่มีพ่อ

หรือแม่คนเดียว

โดดเดี่ยว

ตำรำงที่ 6	สภาพทางครอบครัวของเด็กที่ถูกทารุณกรรม

ที่มา:	Yamano,	2008,	p.	107
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เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนได้รับเงินจัดสรรกับ

หลังจากที่ได้รับเงินจัดสรรเเล้วของ	 11	ประเทศ

ใน	OECD	ในปี	2007	 (แผนภูมิท่ี	1)	พบว่ามีเพียง

ญี่ปุ ่นประเทศเดียวที่มีอัตราส ่วนความยากจน 

เพิ่มขึ้นหลังจากท่ีได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือจาก 

รัฐบาลแล้วคือจาก	12.9%	 เพิ่มขึ้นเป็น	 14.3%	

และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปเหนืออย่าง

ฟินแลนด์	พบว่ามีอัตราความยากจนก่อนที่จะได้

รับเงินจัดสรรจากภาครัฐอยู่ที่	 18.1%	ซึ่งสูงกว่า

ญี่ปุ่น	แต่หลังจากท่ีได้รับเงินจัดสรรแล้วอัตราความ

ยากจนก็ลดลงอย่างมากเหลือเพียงแค่	2.8%	หรือ

อย่างท่ีฝรั่งเศสพบว่ามีอัตราความยากจนก่อนการ

ได้รับเงินจัดสรรสูงกว่าญ่ีปุ่นมากถึง	 27.7%	แต่

พอได้รับเงินจัดสรรต่างๆ	จากรัฐแล้ว	อัตราความ

ยากจนกลับลดลงมากจนตำ่ากว่าญี่ปุ่น	และจากผล

การสำารวจนี้แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดสรรเงิน

ภาษีของญี่ปุ่นไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน

ภายในประเทศแต่กลับยิ่งทำาให้สถานการณ์ความ

ยากจนในประเทศรวมถึงสถานการณ์ความยากจน

ของเด็กเลวร้ายลง

ที่มา:	Yamano,	2008,	p.	45

แผนภูมิที่ 1	อัตราส่วนความยากจนก่อนได้รับการจัดสรรจากรัฐและหลังจากท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐ	

(เปรียบเทียบระหว่าง	11	ประเทศหลักใน	OECD	รวมกับค่าเฉลี่ยของ	OECD)	(ปี	2007)

	 เมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนของรายจ่ายทาง

สังคมที่เกี่ยวกับครอบครัวของภาครัฐ3	ต่อ	GDP	ซึ่ง	

OECD	ได้ทำาการสำารวจในปี	2004	 (แผนภูมิที่	 2)	

แล้วพบว่าญี่ปุ่นมีอัตราส่วนของรายจ่ายทางสังคม

ที่เกี่ยวกับครอบครัวซึ่งรัฐบาลช่วยอุดหนุนตำ่ามาก

เพียง	0.6%	รองจากเม็กซิโก	สหรัฐอเมริกา	และ

สเปน	 เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลญี่ปุ ่นจ่ายเงิน

เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นอัตราส่วนท่ีน้อยมาก

เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วใน	OECD	อื่นๆ		

3	 รายจ่ายทางสังคมที่เกี่ยวกับครอบครัว	คือ	เงินที่รัฐบาลจ่ายให้ประชาชนเพื่อใช้ในครอบครัว	เช่น	เงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูเด็ก	เงินช่วยเหลือเมื่อ
ตอนคลอดบุตร	และเมื่อตอนลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร	เป็นต้น	
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	 สำาหรับในด้านการศึกษานั้น	 เมื่อพิจารณา

จากข้อมูลของ	OECD	ในปี	2008	เรื่องเงินอุดหนุน

ด้านการศึกษาของภาครัฐ	 (แผนภูมิท่ี	 3)	 พบว่า

ญี่ปุ่นมีอัตราส่วนของการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการ

ศึกษาอยู่ที่เพียงแค่	3.4%	ต่อ	GDP	ซึ่งเมื่อเทียบ

กับประเทศในยุโรปเหนืออย่างฟินแลนด์หรือสวีเดน

พบว่ารัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาสูงถึง	

5-7%	หรือแม้แต่ประเทศท่ีมีอัตราความยากจน

แผนภูมิที่ 2	อัตราส่วนของรายจ่ายทางสังคมที่เกี่ยวกับครอบครัวของภาครัฐต่อ	GDP	 (เปรียบเทียบ	26	

ประเทศใน	OECD)	(ปี	2004)
ที่มา:	Yamano,	2008,	p.	49
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ในเด็กสูงกว่าญ่ีปุ่นอย่างสหรัฐอเมริกากลับให้เงิน

ช่วยเหลือในด้านการศึกษาสูงกว่าญี่ปุ่น	ซึ่งถือว่าใน

เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาของญี่ปุ ่น

นั้นอยู่ในระดับตำ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

ที่พัฒนาแล้วอ่ืนๆ	และหากดูลงไปในรายละเอียด

จะเห็นว่า	 การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาทั้ง

ในระดับประถม	 มัธยมต้น	 (2.6%)	 และระดับ 

มัธยมปลาย	 (0.5%)	 ก็อยู ่ในระดับตำ่าที่สุดด้วย 

เช่นกัน	นอกจากน้ันแล้วการจ่ายเงินอุดหนุนด้าน

การศึกษาในกรณีของญี่ปุ ่นนั้น	 โดยมากมักจะ

อุดหนุนไปที่หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา	มีน้อย

มากที่จะช่วยเหลือไปที่เด็กโดยตรง	และส่วนใหญ่

แล้วจะเป็นระบบการให้กู้ยืมเงิน	ซึ่งหลังจากที่จบ

การศึกษาแล้ว	นักเรียนจะต้องเป็นผู้ใช้เงินคืนให้กับ

รัฐบาลโดยตรง	สำาหรับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษา

ต่อในระดับมัธยมปลายนั้นส่วนใหญ่แล้วครอบครัว

จะต้องเป็นผู้แบกรับภาระทั้งหมดไว้เอง

แผนภูมิที่ 3	อัตราส่วนของการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาของภาครัฐต่อ	GDP	(ปี	2008)

ที่มา:	Yamano,	2008,	p.	78

	 และหากพิจารณาจากเร่ืองการจ่ายเงิน

ค่าเบี้ยยังชีพ（生活保護）ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความ 

ช่วยเหลืออย่างเป็นทางการของภาครัฐก็พบข้อมูลที่

น่าสนใจว่า	ญี่ปุ่นมีอัตราการจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพใน

ปีงบประมาณ	2012	เพียง	1.6%	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ตำ่า

มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ	เช่น	อังกฤษ	9.27% 

(ปี	2010)	เยอรมัน	8.2%	(ปี	2009)	ฝรั่งเศส	5.7%	

(ปี	2010)	สวีเดน	4.5%	(ปี	2009)	(NHK,	2012)

	 จากมาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือ

ในด้านต่างๆ	ของรฐับาลญีปุ่น่ทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้างต้น

นี้	 ไม่ได้ทำาให้ความยากจนในประเทศลดน้อยลง	 

แต่กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 

ซ่ึงเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีรัฐบาลต้องหันกลับ

มาทบทวนมาตรการในการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง

ต่อไป	
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7. บทสรุป
	 ประเทศอังกฤษมีอัตราส ่วนของเด็ก

ยากจนสูงขึ้นถึงประมาณ	 8%	 ต้ังแต่ช่วงปลาย

ทศวรรษที่	1980	จนมาถึงปี	2000	มีตัวเลขของเด็ก

ยากจนสูงถึง	15.4%	แต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรี

โทนี่	 แบลร์	 ได้ออกประกาศกำาจัดความยากจนใน

เด็กให้หมดสิ้นไป	หน่วยงานต่างๆ	ของรัฐต่างหัน

มาให้ความสนใจและร่วมกันหามาตรการการแก้ไข 

ปัญหาความยากจนในเด็กอย่างเอาจริงเอาจัง 

ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือเด็กกว่า	7	แสนคนให้พ้น 

จากสภาพยากจนได้ในระยะเวลาเพียง	 5	ปี	 เด็ก

ยากจนในอังกฤษส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่

ที่ไม่ได้ทำางาน	ดังน้ัน	มาตรการในการแก้ปัญหา

จึงเน้นที่การหางานให้กับพ่อแม่ของเด็กเป็นหลัก	

ร่วมด้วยกับการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าแรงขั้นตำ่า	 เพิ่ม

บริการสถานรับดูแลเด็ก	สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

กับการเล้ียงดูบุตรควบคู ่ไปกับการทำางานให้พ่อ

แม่	 นอกจากน้ันยังมีนโยบายลดหย่อนภาษี	 และ

ให้เงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน	ด้วย

มาตรการท้ังหลายเหล่านี้ส่งผลให้เด็กที่อาศัยอยู่กับ

พ่อแม่ที่ไม่ได้ทำางานมีอัตราส่วนลดลงจาก	18.4%	

ในปี	1997	ลงมาอยู่ที่	15.3%	ในปี	2006	(Yamano, 

2008,	pp.	251-252)		

	 ในกรณีของประเทศเดนมาร์กสามารถเลิก

จ้างแรงงานที่เกินความจำาเป็นได้ทุกเมื่อ	แต่แรงงาน

ที่โดนให้ออกจากงานจะได้รับเงินค่าประกันการ

ตกงานจำานวนมาก	นอกจากนั้นที่เดนมาร์กยังมี

ระบบที่ว่าหากทำางานในประเภทเดียวกันจะได้รับ

เงินเดือนเท่ากัน	และเงินเดือนจะไม่ขึ้นแม้จะทำางาน

ที่เดียวติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	สิ่งที่สำาคัญคือ

การฝึกฝนทักษะในการทำางาน	ดังนั้น	การตกงานจึง 

ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง	อีก

ทั้งในประเทศยังมีสถานที่ฝึกอาชีพที่สามารถเข้า

รับการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่หลายแห่ง	

นอกจากนั้นในกรณีท่ีคลอดบุตรจะมีระบบพี่เลี้ยง

มาเยี่ยมที่บ้านเป็นประจำา	เมื่อเด็กอายุ	6	เดือนถึง	3 

ขวบจะได้รับสิทธิเข้าเนอร์สเซอรี่ฟรี	 ซ่ึงท่ีเดนมาร์ก

ประชาชนรับภาระเสียภาษีและเงินค่าประกันสังคม

ให้กับรัฐถึงกว่า	 70%	ของเงินเดือน	 จึงมีระบบ 

สวัสดิการที่สูงมากเช่นนี้	 (Nakatani,	 2008,	pp.	

341-342)

	 ในส่วนของญ่ีปุ่นนั้น	ความยากจนในเด็กมี

สาเหตุใหญ่มาจากความยากจนของพ่อแม่	วิธีแก้ไข

ที่ดีที่สุดคือแก้ไขที่สาเหตุนั้น	แต่ที่ญี่ปุ่นมีสภาพการ

จ้างงานต่างจากอังกฤษ	คือ	1	 ใน	3	ของจำานวน

แรงงานในญี่ปุ่นปัจจุบันเป็นแรงงานแบบไม่ประจำา	

ซ่ึงเรื่องน้ีเป็นผลมาจากนโยบายในการท่ีจะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานให้กับภาคธุรกิจของ

รัฐบาลญี่ปุ่น	 และที่ญ่ีปุ่นก็ไม่เหมือนกับเดนมาร์ก	

ถึงแม้ทำางานประเภทเดียวกัน	แต่ถ้าเปรียบเทียบ

กับแรงงานแบบประจำาแล้วแรงงานแบบไม่ประจำา

ถือว่ามีรายได้และสวัสดิการที่ตำ่ากว่ามาก	 	 ส่วน

แรงงานแบบไม่ประจำาในภาคอุตสาหกรรมยิ่งไม่มี

ความมั่นคงเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงท่ีจะโดนเลิก

จ้างตามสภาพเศรษฐกิจ	ถ้าหากนโยบายด้านการ

จ้างงานของประเทศยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป	ปัญหา

ความยากจนของเด็กก็คงไม่มีวันแก้ไขได้	 รัฐบาล

ต้องหันมาเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาความ

ยากจนในประเทศ	 ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ให้เงินช่วยเหลือ	

แต่ต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุทั้งในเรื่องการจ้างงาน

ท่ีมั่นคง	และการให้ความช่วยเหลือในทางท่ีเอื้อต่อ

แม่ท่ีเลี้ยงลูกคนเดียว	 เพื่อให้เด็กท่ีตกอยู่ในสภาพ

ยากจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เท่าเทียมกับเด็ก

ทั่วๆ	 ไป	 เพื่อที่เด็กเหล่าน้ีจะเป็นกำาลังสำาคัญของ

ประเทศต่อไปในอนาคต
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บทวิจารณ์หนังสือ

	 หลังเหตุกำรณ์ภัยพิบัติร้ำยแรง	3	เรื่อง	(The	Triple	Disaster)	ในเดือนมีนำคม	2011	

ในภูมิภำคโทโฮคุ	(Tohoku)	ทำงตะวันออกเฉียงหนือของญี่ปุ่น	มีหนังสือจ�ำนวนมำกถูกเขียนขึ้น 

เพื่ออธิบำยเหตุกำรณ์น้ัน	 ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรจัดกำรภัยพิบัติ	 เช่น	แผ่นดินไหวและสึนำม	ิ 

หรือกำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ที่ระเบิดขึ้นหลังแผ่นดินไหว	และกำรแพร่กระจำยของรังส	ี

รวมไปถึงกำรสะท้อนภำพควำมรู้สึกของผู้คนที่ประสบภัยท้ังภัยธรรมชำติและภัยจำกโรงไฟฟ้ำ

นิวเคลียร์	หนังสือที่พิมพ์ออกมำในระยะแรกหลังเหตุกำรณ์ภัยพิบัติมักเป็นกำรเล่ำสถำนกำรณ์	

อธิบำยเหตุกำรณ์และสะท้อนมุมมองของผู้เกี่ยวข้อง	ทั้งฝ่ำยผู้ประสบภัย	ผู้ช่วยเหลือและ 

ผู้ก�ำหนดนโยบำยในระดับต่ำงๆ	 ในขณะที่หนังสือท่ีพิมพ์ออกมำในระยะหลัง	นอกจำกจะ

อธิบำยเหตุกำรณ์ดังกล่ำวแล้ว	 มักจะมีส่วนของกำรวิเครำะห์เพิ่มเติมขึ้นด้วย	 โดยเฉพำะ

หนังสือที่เขียนขึ้นโดยนักวิชำกำรในระยะ	1	ปีหลังเหตุกำรณ์นี้	อย่ำงไรก็ตำม	หนังสือท่ีเขียน

โดยนักวิชำกำรส่วนมำกจะมีเนื้อหำที่เฉพำะเจำะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นควำมสนใจหรือ

ควำมเชี่ยวชำญของนักวิชำกำรท่ำนนั้น	มำกกว่ำท่ีจะให้ภำพกว้ำงครอบคลุมหลำยประเด็นที่

เกี่ยวเนื่องกัน	พร้อมกับให้กำรวิเครำะห์ที่สะท้อนภำพรวม

	 ผู้วิจำรณ์เลือกหนังสือเรื่อง	After	the	Great	East	Japan	Earthquake:	Political	

and	Policy	Change	 in	Post-Fukushima	Japan	ด้วยเหตุผลว่ำต้องกำรอ่ำนหนังสือที่

อธิบำยถึงเหตุกำรณ์ภัยพิบัติร้ำยแรง	3	 เรื่องของญ่ีปุ่นในลักษณะท่ีละเอียด	ครอบคลุม	มีกำร

วิเครำะห์	วิจำรณ์	รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มในอนำคตของประเด็นส�ำคัญที่มีควำมเก่ียวเน่ือง

เชื่อมโยงกัน	ระหว่ำงกำรเมืองและนโยบำยสำธำรณะที่ส�ำคัญ	คือ	นโยบำยกำรคลัง	นโยบำย

เรื่องพลังงำน	และนโยบำยกำรเกษตร	 โดยเฉพำะเร่ืองควำมปลอดภัยของอำหำรและควำม

มั่นคงทำงอำหำรของประเทศ
*	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.	 ศิริพร	วัชชวัลคุ	คณะรัฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,	 ท่ีอยู่:	2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหำรำชวัง 

เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200,	อีเมล:	mirtu06@yahoo.com
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	 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหำท้ังหมด	9	บท	โดยท่ีบทท่ี	1	 เป็นกำรอธิบำยถึง

สภำพทำงกำรเมือง	 เศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่นก่อนหน้ำเหตุกำรณ์ภัยพิบัติร้ำยแรง	 3	 

เรื่อง	และมีกำรตั้งโจทย์หลักของหนังสือ	นั่นคือ	กำรเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์

ภัยพิบัติ	 ค�ำถำมที่เป็นโจทย์หลักของหนังสือเล่มนี้แม้จะเป็นค�ำถำมท่ีเรียบง่ำย	แต่ต้องใช้

ควำมรู้และควำมเข้ำใจในระบบกำรเมือง	 เศรษฐกิจและสังคมญี่ปุ่นประกอบในกำรตอบ	ซึ่ง

ค�ำตอบได้ปรำกฏในบทที่	9	ซึ่งเป็นบทสรุปของหนังสือ	ในขณะที่บทที่	2	ถึงบทที่	8	เป็นกำร

หยิบเอำประเด็นนโยบำยสำธำรณะที่ส�ำคัญมำอธิบำยให้เห็นควำมเปลี่ยนแปลง	หรือไม่

เปลี่ยนแปลง	หลังเหตุกำรณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้น	พร้อมทั้งอธิบำยถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัว

แสดงต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงนั้น	 โดยเฉพำะควำมสัมพันธ์ของตัวแสดง	3	ตัว	

คือ	รัฐ	(รัฐบำล)	ภำคประชำสังคม	และภำคเอกชน	

	 สิ่งท่ีเป็นจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้มีทั้งในส่วนของผู้เขียนและเนื้อหำของหนังสือ	ใน

ด้ำนผู้เขียนซึ่งมีทั้งหมด	6	คน	 เป็นผู้เขียนชำวยุโรปท้ังหมด	และเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น

ในช่วงเวลำที่เกิดเหตุกำรณ์ภัยพิบัติ	ท�ำหน้ำท่ีในฐำนะผู้ก�ำหนดนโยบำยหรือผู้ให้ข้อมูลแก่

ผู้ก�ำหนดนโยบำยของสหภำพยุโรปที่ประจ�ำในญี่ปุ่น	กำรที่บุคคลเหล่ำนี้อยู่ในชุมชนของผู้

ก�ำหนดนโยบำย	ท�ำให้พวกเขำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ	 ได้มำกและลึก	ซึ่งท�ำให้หนังสือ

เล่มนี้อุดมไปด้วยข้อมูลเชิงลึกหลำยเร่ือง	 รวมถึงกำรเจรจำต่อรองในระดับนโยบำยของ

ข้ำรำชกำร	 นักกำรเมืองและภำคเอกชน	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบำยสำธำรณะต่ำงๆ	 ใน

ช่วงเวลำที่เกิดภัยพิบัติด้วย	นอกจำกนั้น	ด้วยกำรที่ผู้เขียนเป็นชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยู่ในญี่ปุ่น	

รวมทั้งมีควำมเข้ำใจระบบกำรเมือง	 เศรษฐกิจและสังคมญี่ปุ่นในระดับหนึ่ง	พวกเขำจึงให้

มุมมองและกำรวิเครำะห์ที่วำงอยู่บนหลักกำรทำงวิชำกำรที่เป็นควำมเชี่ยวชำญของพวกเขำ

แต่ละคน	บวกกับแง่มุมที่เปรียบเทียบกับระบบต่ำงๆ	 เหล่ำนั้นในยุโรป	 ซ่ึงมีท้ังส่วนท่ีเหมือน

และแตกต่ำงจำกระบบในประเทศญี่ปุ่น	 จำกวิธีกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบดังกล่ำวนี้	 ท�ำให้

หนังสือมีแง่มุมที่น่ำสนใจและแตกต่ำงไปจำกหนังสือเล่มอื่น

	 ในส่วนของเนื้อหำนั้น	สิ่งที่เป็นจุดแข็งของหนังสือก็คือกำรหยิบยกประเด็นนโยบำย

สำธำรณะที่ส�ำคัญและเกี่ยวโยงกัน	 3-4	 เรื่องมำอภิปรำยและวิเครำะห์	 นั่นคือ	นโยบำย

กำรคลัง	 โดยเฉพำะเรื่องกำรขึ้นภำษี	นโยบำยพลังงำนโดยเฉพำะกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์	

และบทบำทของญ่ีปุ่นในกำรสนับสนุนนโยบำยเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	ซึ่ง

โดยธรรมชำติของเร่ืองแล้วมีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงใกล้ชิดแต่มีควำมขัดแย้งกันอย่ำงมำก 

และนโยบำยด้ำนกำรเกษตรโดยเฉพำะควำมปลอดภัยของอำหำร	ซึ่งภำคกำรเกษตรของ

ญี่ปุ ่นได้รับผลกระทบอย่ำงมำกจำกกำรแพร่กระจำยของรังสีที่เกิดจำกกำรระเบิดของ

โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์	ข้อค้นพบที่น่ำสนใจและมีลักษณะร่วมของนโยบำยดังกล่ำวก็คือ	 เกิด

กำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงของนโยบำยนั้นๆ	หลังเหตุกำรณ์ภัยพิบัติร้ำยแรง	3	ประกำร	แต่
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ระดับของกำรเปลี่ยนแปลงไม่เท่ำกันในแต่ละนโยบำย	และบทบำทของตัวแสดงแต่ละตัวที่

เกี่ยวข้องกับนโยบำยเหล่ำนั้นมีอิทธิพลในกำรก�ำหนดทิศทำงของนโยบำยไม่เท่ำกัน	 ในขณะ

เดียวกัน	ส�ำหรับบำงประเด็นแล้วผลจำกกำรศึกษำของผู้เขียนพบว่ำ	ไม่ว่ำจะมีเหตุกำรณ์ภัย

พิบัติร้ำยแรง	3	ประกำรหรือไม่ก็ตำม	ประเด็นนั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลง	 เช่น	ระบบกำรเมือง

ของญี่ปุ่นที่ยังไม่สำมำรถบรรลุถึงระบบสองพรรค	กำรมีนโยบำยที่มีลักษณะแตกกระจำย

ไม่มีเอกภำพ	หรือบทบำทของนักกำรเมืองที่ขำดภำวะผู้น�ำ	 ในขณะท่ีบำงประเด็นไม่ว่ำจะ

มีเหตุกำรณ์ภัยพิบัติร้ำยแรง	3	ประกำรหรือไม่ก็ตำม	นโยบำยนั้นก็จะมีกำรเปลี่ยนแปลง

อย่ำงแน่นอน	ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงน้ันเกิดขึ้นจำกเหตุผลอื่นมำก่อน	แต่เหตุกำรณ์ภัยพิบัติ

ร้ำยแรง	3	ประกำรเป็นตัวเร่งหรือเป็นจุดเปลี่ยน	(Turning	Point)	ที่ผลักดันให้กระบวนกำร

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	 เช่น	นโยบำยกำรลดระดับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท่ี

ประกำศโดยรัฐบำลพรรค	DPJ	 เพรำะภำคเอกชนไม่สนับสนุน	 ซ่ึงทิศทำงของนโยบำยถูก

กดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงมำตั้งแต่ก่อนเหตุกำรณ์ภัยพิบัติร้ำยแรง	3	ประกำรแล้ว	แต่ผลจำก

เหตุกำรณ์ภัยพิบัติและกำรขำดแคลนพลังงำน	ท�ำให้ภำคเอกชนต้องหันกลับมำใช้พลังงำน

จำกน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติมำกขึ้น	ซึ่งท�ำให้ระดับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกไม่สำมำรถ

ลดลงได้ตำมเป้ำหมำย	หรือนโยบำยกำรปฏิรูปภำคเกษตร	 ซ่ึงมีแรงกดดันให้ต้องปฏิรูปมำ

ก่อนเหตุกำรณ์ภัยพิบัติร้ำยแรงแล้ว	 โดยเฉพำะกำรรวมที่ดินกำรเกษตรให้เป็นผืนใหญ่เพื่อให้

ได้	economy	of	scale	ในกำรผลิต	กำรเกิดข้ึนของภัยพิบัติกลำยเป็นจุดเปล่ียนท่ีส�ำคัญท่ี

ท�ำให้กำรปฏิรูปภำคเกษตรเกิดขึ้นอย่ำงจริงจัง	หลังจำกที่	3	จังหวัด	คือ	Miyagi,	Iwate	และ 

Fukushima	ซึ่งเป็นภำคเกษตรที่ส�ำคัญของประเทศถูกท�ำลำยด้วยเหตุกำรณ์ภัยพิบัต ิ

ร้ำยแรง	3	ประกำร

	 นโยบำยที่ส�ำคัญ	 2	ประกำรที่อำจกล่ำวได้ว่ำ	 ถ้ำปรำศจำกเหตุกำรณ์ภัยพิบัติ 

ร้ำยแรง	3	ประกำรแล้ว	กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำวนี้จะไม่อำจเกิดข้ึนได้	นั่นก็คือ	

นโยบำยกำรขึ้นภำษีผู้บริโภคและนโยบำยพลังงำนที่เปลี่ยนจำกกำรพึ่งพิงพลังงำนนิวเคลียร์

ไปสู่นโยบำยพลังงำนแบบผสมของพลังงำนทดแทนรูปแบบต่ำงๆ	 เนื่องจำกนโยบำยทั้งสองนี้ 

เป็นเรื่องอ่อนไหวและมีต้นทุนทำงกำรเมืองสูง	ท�ำให้นักกำรเมืองโดยปกติแล้วไม่กล้ำที่จะ

ด�ำเนินกำรโดยเฉพำะกำรขึ้นภำษี	ทั้งๆ	ที่ทุกฝ่ำยในประเทศไม่ว่ำนักกำรเมือง	นักธุรกิจ	

ข้ำรำชกำร	แม้แต่ประชำชนทั่วไป	ก็ตระหนักว่ำเพื่อแก้ปัญหำหนี้สำธำรณะของประเทศแล้ว	

กำรขึ้นภำษีเป็นเรื่องจ�ำเป็น	แต่เรื่องนี้ก็ถูกชะลอเวลำมำโดยตลอด	กำรเกิดขึ้นของเหตุกำรณ์

ภัยพิบัติร้ำยแรง	3	ประกำร	กลำยเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้ทัศนคติของผู้คนในสังคม

เปลี่ยนและยอมรับกำรขึ้นภำษี	ด้วยเหตุผลของกำรตระหนักว่ำ	 มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้งบ

ประมำณจ�ำนวนมำกส�ำหรับกำรฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ	รวมทั้งภำระหนี้สินของ 

ประเทศ	ไม่สมควรจะต้องเป็นภำระส�ำหรับคนรุ่นหลังต่อไป	รัฐบำล	DPJ	ด้วยนโยบำยดังกล่ำว 
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บทวิจารณ์หนังสือ

จึงประสบควำมส�ำเร็จในกำรขึ้นภำษีผู้บริโภคในปี	 2011	 เช่นเดียวกับนโยบำยพลังงำน

ที่ก่อนปี	 2011	 รัฐบำลญี่ปุ ่นประกำศทิศทำงพลังงำนของประเทศว่ำพลังงำนนิวเคลียร์

จะมีสัดส่วน	50	%	ของแหล่งพลังงำนของประเทศในปี	 2030	และจนถึงปีนั้น	 โรงงำน

ไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์จะถูกสร้ำงขึ้นอีกหลำยแห่งทั่วประเทศ	ผลจำกภัยพิบัติร้ำยแรง	3	

ประกำรโดยเฉพำะกำรระเบิดของโรงงำนไฟฟ้ำนิวเคลียร์ที่	Fukushima	ท�ำให้นโยบำยนี้ถูก

เปลี่ยนอย่ำงเบ็ดเสร็จ	 ในปี	2012	รัฐบำลญี่ปุ่นประกำศนโยบำยพลังงำนใหม่เป็นนโยบำย

แบบผสมระหว่ำงพลังงำนนิวเคลียร์กับพลังงำนอื่น	 เช่น	พลังงำนแสงแดด	พลังงำนลม	

พลังงำนน�้ำ	เป็นต้น	นโยบำยนี้ถือเป็นกำรเปิดศักรำชใหม่ของกำรพัฒนำพลังงำนในประเทศ	

ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำญี่ปุ่นมีศักยภำพที่จะพัฒนำพลังงำนรูปแบบใหม่	และสำมำรถที่จะเป็นผู้น�ำ

ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนเหล่ำนั้นด้วย	

	 ประเด็นสุดท้ำย	ที่ผู ้วิจำรณ์มองเห็นคุณูปกำรของหนังสือเล่มนี้นอกเหนือไป

จำกเร่ืองอื่นๆ	ที่กล่ำวมำแล้ว	ก็คือ	กำรฉำยภำพบทบำทของภำคประชำสังคมของญี่ปุ่นท่ี

เข้มแข็งมำกขึ้น	และมีบทบำทมำกขึ้นในกระบวนกำรนโยบำยของประเทศ	 โดยเฉพำะใน

นโยบำยส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตควำมเป็นอยู่ของพวกเขำ	เช่น	ควำมปลอดภัยของอำหำร

และกำรแพร่กระจำยของรังสีท่ีเกิดจำกกำรระเบิดของโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์	 นอกจำกนั้น	ผู้

วิจำรณ์ยังเห็นด้วยกับควำมเห็นโดยสรุปของบรรณำธิกำรของหนังสือว่ำ	 กำรจะกล่ำวว่ำมี

กำรเปล่ียนแปลงเชิงนโยบำยในญี่ปุ่นหรือไม่หลังเหตุกำรณ์ภัยพิบัติร้ำยแรง	 3	ประกำรน้ัน	

ไม่สำมำรถกล่ำวในลักษณะทั่วไปได้	 เพรำะกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยข้ึนอยู่กับ

เร่ืองหรือประเด็นที่เลือกศึกษำและมุมมองของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องนั้น	ซึ่งผู้เขียนแต่ละคนก็มี

วิธีกำรศึกษำและมุมมองที่แตกต่ำงกันไป	

	 เมื่ออ่ำนหนังสือจบ	นอกจำกจะได้ควำมรู้เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ภัยพิบัติร้ำยแรง	 3	

ประกำร	และกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยสำธำรณะที่ส�ำคัญแล้ว	ผู้วิจำรณ์รู้สึกได้ถึงควำม

นับถือ-ชื่นชมที่ผู้เขียนแต่ละคนมีต่อสังคมและคนญี่ปุ่น	 ท่ีสำมำรถจัดกำรชีวิต	 ชุมชนและ

ประเทศโดยภำพรวม	ภำยใต้สถำนกำรณ์ยำกล�ำบำกได้อย่ำงน่ำช่ืนชม	รวมท้ังได้ฉำยภำพ

ของอนำคตที่เป็นไปได้ของญี่ปุ่นให้ผู้อ่ำนได้เข้ำใจ	ดังนั้น	ส�ำหรับผู้ท่ีอยำกเข้ำใจสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ	ของญี่ปุ่นหลังเหตุกำรณ์	“วันที่	11	มีนำคม”	แล้ว	หนังสือเล่มนี้จะเป็นค�ำตอบที่ดีได้
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมา	การ

ดำารงอยู่	 แนวโน้ม	ความเปลี่ยนแปลง	และความแตกต่างระหว่าง

ดนตรีในหมู่เกาะโอคินาวาและดนตรีของชาวไอนุในเกาะฮอกไกโด	

ซ่ึงเป็นดนตรีชาติพันธุ์ที่ยังคงดำารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน	 โดยใช้แนวคิด

ทางมานุษยวิทยาการดนตรีร่วมกับแนวคิดทางประวัติศาสตร์	ทั้งการ

ทบทวนวรรณกรรม	การลงพื้นที่ภาคสนาม	และการสัมภาษณ์ข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ

	 ผลการศึกษาพบว่านอกจากดนตรีราชสำานกัอย่างดนตรกีางาคุ 

หรือดนตรีประกอบการแสดงของประเทศญี่ปุ ่นในปัจจุบันแล้ว	 ยัง

มีดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ของญี่ปุ่นอีก	2	กลุ่มที่ยังคงอยู่	 คือ	ดนตรี

ในเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

ชาติพันธุ ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู ่มานาน	และมีบทบาทมาจนถึงปัจจุบัน		

ด้วยความที่เป็นดนตรีที่อยู่ในหมู่เกาะ	จึงทำาให้มีการรักษาวัฒนธรรม

ดนตรีแบบดั้งเดิมควบคู่ไปกับการเข้ามาของดนตรีญี่ปุ ่นจากเกาะ

ใหญ่ได้อย่างดี	แต่มีความแตกต่างระหว่างดนตรีทั้ง	 2	คือ	ดนตรีของ 

โอคนิาวาเป็นดนตรทีีย่งัคงดำารงอยูท่่ามกลางความเข้มแข็งทางชาตพินัธุ ์

ที่ยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของหมู ่เกาะทำาให้ดนตรีโอคินาวา 

ยังคงเป็นดนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตามปกติ	 ขณะท่ีดนตรีใน

เกาะฮอกไกโด	ซึ่งเป็นดนตรีของชาวไอนุซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลัก

ดั้งเดิมกลับไม่ได ้มีบทบาทที่เป ็นดนตรีที่ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตใน

ปัจจุบัน	 เน่ืองจากชาวไอนุในปัจจุบันมีจำานวนน้อยมาก	ดนตรีของ

ชาวไอนุจึงค่อยๆ	ลดความสำาคัญและบทบาทหน้าท่ีลงไป	ทางรัฐบาล 

ท้องถิ่นจึงได้เข้ามาส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรม
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Abstract

	 The	objective	of	 this	 study	 is	 to	 investigate	 the	

history,	existence,	 trend,	and	change	between	the	 local	

music	of	Okinawa	Island	and	the	Ainu	music	of	Hokkaido	

Island.		This	study	obtain	information	from	various	sources:	

the	ethnomusicology	method,	historical	study,	 literature	

review,	field	study,	and	deep	interviews.

	 The	results	of	the	study	found	that,	besides	Royal	

Gagaku	or	Japanese	Performance	Music,	the	other	two	very	

important	types	of	music	are	the	music	on	Hokkaido	and	

Okinawa	 Island.	These	two	are	considered	to	be	antique	

types	of	music	and	have	existed	on	these	islands	for	a	very	

long	time,	but	still	exert	a	great	deal	of	influence	on	the	 

Japanese	people	today.	However,	there	are	also	differences 

between	these	two	musical	styles.	The	Okinawa	music	 is	

still	extant	in	the	daily	life	of	the	Okinawa	people	and	has	

helped	to	make	Okinawa	music	the	way	it	is.		On	the	other	

hand,	the	music	on	Hokkaido	Island	has	faded	away	since	

the	Ainu	on	Hokkaido	are	a	minority	at	present.		As	a	result,	

in	order	to	conserve	Hokkaido	music,	the	government	has	

had	to	provide	special	support	for	it.

A Comparative Study of the Existence of 
Ethnic Music in Japan between Hokkaido 
and Okinawa

Noppadol Tipyarat*

Prince of Songkla University, Pattani Campus

	 From	 the	 study	of	 these	

two	types	of	music,	 it	was	 found	

that	 the	existence	of	 any	music	

mainly	depends	on	 the	 strength	 

of	the	local	people	in	that	specific 

region.	 Another	 important	 fact	 

is	 that	 government	 support	also	

plays	a	very	crucial	role	in	support- 

ing	 the	existence	of	any	 type	of	

music.

  Key words
C omp a r a t i v e 	 s t u d y ,	 

Ethnomusicology,	Hokkai-

do,	Okinawa
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญ
	 ประ เทศญี่ ปุ ่ น เป ็นประ เทศหนึ่ งที่ มี

ลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นเกาะจำานวนหลาย

เกาะที่รวมกลุ่มกันเป็นหมู่เกาะ	ประกอบด้วยเกาะ

หลักจำานวน	 4	 เกาะคือ	 	 เกาะฮอกไกโด	 	 เกาะ

ฮอนชู	 	 เกาะคิวชู	 	และเกาะชิโคคุ	นอกจากนี้ยังมี

หมู่เกาะน้อยใหญ่อีกเป็นจำานวนมาก	ขณะเดียวกัน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะ 

มีเกาะน้อยใหญ่	ทั้งเกาะหลักและเกาะอื่นๆ	ไล่เรียง

จากทิศเหนือลงมาทิศใต้เป็นแนวตั้ง	 ในลักษณะทำา

มุมตะวันตกและตะวันออก	และแม้พ้ืนที่ส่วนใหญ่

ของญี่ปุ ่นจะอยู ่เหนือเส้นศูนย์สูตรซึ่งมีอากาศที่

ค่อนข้างหนาวเย็น	แต่พื้นที่บางส่วนทางตอนล่างก็

อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร	จึงทำาให้ลักษณะภูมิอากาศของ

ประเทศญ่ีปุ ่นนั้นมีความหลากหลายตามไปด้วย 

เช่นเดียวกัน	(チッパヤラト, 2004, p. 12)

	 น อ ก จ า ก น้ี ห า ก จ ะ พิ จ า ร ณ า จ า ก

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของญ่ีปุ่น	แม้จะทราบ

กันโดยทั่วไปว่าประชากรส่วนใหญ่ของญี่ปุ ่นจะ

อาศัยอยู่ที่เกาะฮอนชูซ่ึงเป็นเกาะหลักท่ีสำาคัญ	ที่

เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและยังเป็นศูนย์กลางการ

ปกครองของประเทศญ่ีปุ ่นมาแต่แรกเริ่ม	 และ

แม้ว่าในเกาะฮอนชูรวมถึงเกาะน้อยใหญ่ใกล้เคียง

อื่นๆ	 เคยมีการแบ่งเขตแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นหมู่

เหล่าต่างๆ	 ในอดีตท่ีผ่านมาก็ตาม	แต่ก็ได้มีความ

พยายามรวบรวมความเป็นหน่ึงเดียวของความ

หลากหลายเหล่าหน้ีให้เกิดขึ้นสมัยโชกุนโทกุคาวะ 

(ปราณี	จงสุจริตธรรม	 (แปล),	2549,	น.	24)	จน

กระทั่งในปัจจุบันก็ได้มีการรวมกลุ ่มกันจนเกิด

ความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ความเชื่อว่าทุกคนคือ

ลูกพระอาทิตย์	และทำาให้เห็นภาพว่าภาพรวมของ

คนญ่ีปุ่นน้ันมีความเป็นหนึ่งและมีชาติพันธุ์ที่ผสม

ผสานเป็นหน่ึงเดียวกันแล้วก็ตาม	แต่หากพิจารณา

จากประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นจริงอีกมุม

หนึ่งจะพบว่า	แม้ทุกวันนี้ประเทศญี่ปุ่นมีความเป็น 

หนึง่เดยีวดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้วในหลายมติ	ิหากแต่ในกลุม่ 

ชาติพันธุ์ต่างๆ	ที่ดูเหมือนมีการผสมผสานกลายเป็น

หนึ่งเดียวที่ปรากฏอยู่นั้น	 ก็ยังคงมีกลุ ่มชาติพันธุ ์

ดั้งเดิมของหมู ่เกาะต่างๆ	 ในประเทศญี่ปุ ่นยังคง

ดำารงอยู ่	 และมีวิถีชีวิตแทบจะเหมือนเช่นเดิมใน 

ช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีตภายใต้การถูกควบรวมเป็น

หนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้	 ซึ่งที่เห็นได้

ชัดนั่นก็คือ	บริเวณเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของ

ประเทศญ่ีปุ่นและบริเวณหมู่เกาะโอคินาวาทางตอน

ล่าง	ซึ่งแม้ปัจจุบันทั้ง	2	เมืองนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง 

ของประเทศญี่ปุ ่นไปแล้วก็ตาม	 แต่ด ้วยความ 

เข้มแข็งของวิถีทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน

ท้ัง	2	พื้นท่ีนี้	 และความโดดเด่นในอัตลักษณ์ต่างๆ

ที่ทั้ง	2	เมืองนี้ยังคงมีอยู่	จึงทำาให้ลักษณะทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้ัง	2	 เมืองดังกล่าวมีความเป็น

ตัวตนของตัวเองควบคู่ไปกับความเป็นญี่ปุ ่นที่แผ่

ขยายมาจากส่วนกลางขนานกันไป

	 สิ่งหนึ่งในเชิงวัฒนธรรมที่ เห็นได้อย่าง

เด่นชัดในเรื่องดังกล่าวนี้คือ	 เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ

วัฒนธรรมทางด้านดนตรี	 เนื่องจากท้ัง	2	พื้นท่ีนั้น

ยังคงมีลักษณะทางด้านดนตรีท่ีมีความเป็นตัวของ

ตัวเองที่แตกต่างจากดนตรีในภาพรวมของประเทศ

อย่างชัดเจน	 โดยมีความสอดคล้องกับลักษณะทาง

ภูมิประเทศ	สังคม	และวัฒนธรรมของสถานท่ีและ

กลุ่มชาติพันธุ ์นั้นๆ	 (William	P.	Malm,	 1959,	 

pp.	266	-	267)	การดำารงอยู่ของวัฒนธรรมดนตร ี

พื้นถิ่นใน	 2	 พื้นที่ดังกล่าวแม้จะมีการดำารงอยู  ่

ท่ามกลางการเข้ามาของวัฒนธรรมส่วนกลางของ 

ญี่ปุ่นเหมือนกัน	 แต่การท่ีแต่ละแห่งยังคงรักษา

ความเป็นตัวตนดั้งเดิมทางวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะ

ทางด้านดนตรีได้นั้นจะอยู่ภายใต้ปัจจัยและบริบทท่ี 
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แตกต่างกนั	ดงัน้ัน	จงึเป็นเรือ่งทีน่่าศกึษาว่าลกัษณะ 

ทางดนตรีในกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง	2	 เกาะดังกล่าวที่ยัง

คงดำารงอยู่นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้าง	และมีสาเหตุ

หรือปัจจัยใดทั้งที่เหมือนและมีความแตกต่างที่ยัง

คงทำาให้ดนตรีชาติพันธุ์ดั้งเดิมของทั้ง	2	แห่งนี้ยังคง

ดำารงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 1.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสภาพ

การดำารงอยู่ของดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่นใน

เกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา

	 2.	 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความ

เหมือน	 ความแตกต่าง	 และแนวโน้มในความ

เปลี่ยนแปลงของดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น

3. วิธีการศึกษา
	 การศึกษาเรื่อง	 “การศึกษาเปรียบเทียบ

การดำารงอยู ่ของดนตรีชาติพันธุ ์ในประเทศญี่ปุ ่น

ระหว่างเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา”	มีวิธี

ดำาเนินการศึกษาคือ

	 1 . 	 ศึ ก ษ า ข ้ อ มู ล จ า ก เ อ ก ส า ร แ ล ะ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ	(Literature	Review)	

ทั้งเน้ือหาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร	์

ภูมิประเทศ	ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม	กลุ่ม

ชาติพันธุ์	และดนตรี		ตลอดจนบริบทอื่นๆ	ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้	ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา

	 2.	 นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทบทวน

วรรณกรรมมาเรียบเรียงและจัดเป็นหมวดหมู่	 เพื่อ

เชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆ	ให้เห็นความสัมพันธ์

	 3.	 ลงพื้นที่ภาคสนาม	 (Field	Work)	

ในพื้นที่ทั้ ง 	 2	 แห ่ง เพื่อ เก็บข ้อมูลในส ่วนท่ีมี

ความจำาเป็น	 โดยเฉพาะเรื่องราวของดนตรีและ

ปรากฏการณ์ต ่างๆ	 ท่ีเ ก่ียวข ้องกับสังคมและ

วัฒนธรรมของพื้นที่ทั้ง	 2	 แห่งที่ส่งผลกระทบต่อ

ดนตรี	

	 4.	 สัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Inter-

view)	 โดยการกระจายคำาถามปลายเปิดตามแหล่ง

ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตาม

ความเหมาะสม

	 5.	ศึกษาข้อมูลทางด้านดนตรีเพิ่มเติมจาก

ข้อมูลดิจิตอลต่างๆ	ทั้งที่เกี่ยวกับบทเพลงและข้อมูล

พื้นฐานของพื้นที่ทั้ง	2	แห่ง

	 6.	นำาข้อมูลทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม	

การลงพื้นท่ีภาคสนาม	การสัมภาษณ์	และจากการ 

ศกึษาข้อมลูจากสือ่ดจิติอล	มารวบรวมและเรยีบเรยีง 

เป็นหมวดหมู่อีกครั้ง

	 7.	นำาผลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

กัน	 ท้ังในส่วนของเนื้อหาดนตรี	ปัจจัยและสาเหตุ

ท่ีทำาให้ดนตรีแต่ละพื้นท่ีมีความเปลี่ยนแปลง	 ท้ัง

ความเหมือนและความแตกต่าง

	 8.	นำาผลการศึกษาท่ีได้มาสรุป	วิเคราะห์	

พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในแง่มุม 

อื่นๆ	หรือการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้
	 การศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ใน

การศึกษาประกอบด้วย

	 1.	 แนวคิดทางมานุษยวิทยาการดนตร	ี

(Ethnomusicology)	 เป็นแนวคิดในการศึกษา

ดนตรีข้ามวัฒนธรรมหรือดนตรีท่ีแตกต่างจากเขต

วัฒนธรรมดนตรีของผู ้ศึกษา	 การศึกษาจะเน้น

ความเชื่อมโยงในบริบททางด้านดนตรีที่เกี่ยวข้อง

กับสังคมและวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ	 ซึ่งการ



การศึกษาเปรียบเทียบการดำารงอยู่ของดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่นระหว่างเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา

27jsn Journal Vol.4 No.1 (Dec 2014)

ศึกษาครั้งน้ีเก็บข้อมูลทางด้านดนตรีและบริบทที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง	2	แห่ง	ทั้งที่เกาะฮอกไกโด	โดย

การลงพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์ชาวไอนุ	 และพิพิธภัณฑ์

ฮอกไกโดภายในมหาวิทยาลัยฮอกไกโด	 สำาหรับ 

หมู่เกาะโอคินาวานั้น	ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่เมืองนะฮะ 

ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางสังคมและ 

วัฒนธรรมของหมู่เกาะนี้ในการเป็นพื้นที่หลักในการ 

เกบ็รวบรวมข้อมลู	ซึง่ได้ข้อมลูจากศูนย์การท่องเทีย่ว 

โอคินาวาและชุมชนชานเมืองรอบๆ	เมืองนะฮะ

	 2 . 	 แ น ว คิ ด วิ ธี วิ ท ย า วิ จั ย ใ น เ ชิ ง

ประวัติศาสตร์ย้อนรอย	 (Historical	Approach)	

เป ็นหลักคิดในการศึกษาประวัติศาสตร ์ เ พ่ือ

ค้นหาสาเหตุและบริบทที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่

ต้องการศึกษา	ทั้งในลักษณะของพัฒนาการและ 

การเปรียบเทียบข้อมูล	 โดยในงานชิ้นนี้นำามาใช้เพื่อ

การศึกษาประวัติศาสตร์ของเกาะฮอกไกโดและ 

หมู ่เกาะโอคินาวา	 เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลและ

ค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมในการเก็บข้อมูลร่วม

ด้วยอีกส่วนหนึ่ง

5. ผลการศึกษา
	 การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ 

ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะ 

โอคินาวา	 ซึ่งจะเก่ียวข้องกับสภาพภูมิประเทศ	 

ภูมิอากาศประวัติศาสตร์	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และ 

การเมืองรวมถึงวัฒนธรรม	 ที่สำาคัญคือลักษณะ 

ทางดนตรี	 รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำารงอยู่ของ 

ดนตรีพื้นเมืองของทั้ง	 2	 แห่ง	 และการวิเคราะห ์

เปรียบเทียบสาเหตุและปัจจัยของการดำารงอยู่	ทั้ง 

ความเหมือนและความแตกต่าง	 โดยแยกผลการ 

ศึกษาเป็น	3	ส่วน	คือ	 เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเกาะ 

ฮอกไกโด	 เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหมู่เกาะโอคินาวา 

และการ วิ เคราะห ์ เป รียบ เที ยบสา เหตุ และ 

ปัจจุบันทางด้านดนตรีและการดำารงอยู ่ในพื้นที ่

ทั้ง	2	แห่ง	ดังนี้

 

 5.1 ลักษณะโดยทั่วไปและวัฒนธรรม

ทางด้านดนตรีของเกาะฮอกไกโด
	 เกาะฮอกไกโด		เป็นเกาะหลัก	1	ใน	4	แห่ง

ของประเทศญี่ปุ่น	ตั้งอยู่ทางตอนบนของประเทศ	

มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่	 2	รองจากเกาะฮอนชูซึ่ง

เป็นเกาะขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวง

และศูนย์กลางการค้าการลงทุนของประเทศญี่ปุ่น	

เกาะฮอกไกโดมีพื้นท่ีประมาณ	83,453.57	ตาราง

กิโลเมตร	มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ	5	ล้านคน		

(หรือคิดเป็นร้อยละ	4	ของประชากรทั้งประเทศ)	

ด้วยความที่เกาะฮอกไกโดตั้งอยู ่ทางตอนบนสุด 

ของประเทศ	จึงทำาให้เกาะฮอกไกโดมีสภาพอากาศ

ท่ีหนาวเย็นเป็นส่วนใหญ่เกือบท้ังปี	 มีเพียงช่วง

ฤดูร้อนประมาณ	3	 -	4	 เดือนเท่านั้นท่ีช่วยทำาให้

เกาะฮอกไกโดนี้มีสภาพอากาศท่ีอบอุ ่นอยู ่บ ้าง	

อย่างไรก็ตามอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของเกาะฮอกไกโด

ในแต่ละช่วงนั้น	หากเทียบกับที่อื่นๆ	 โดยเฉพาะ

แถบโตเกียวหรือภูมิภาคคันโตแล้ว	 จะตำ่ากว่าเขต

ภูมิภาคดังกล่าวโดยเฉลี่ยอยู ่ประมาณ	10	องศา

เซลเซียส	 สำาหรับการจัดแบ่งส่วนการปกครองท่ี

เกาะฮอกไกโดนั้น	 ถือได้ว ่าทั้งเกาะมีฐานะเป็น

เพียงแค ่จังหวัดเดียว	 โดยมีเมืองซัปโปโรเป ็น 

เมืองหลวงของจังหวัดท่ีเป ็นท้ังศูนย ์กลางการ

ปกครอง 	 เศรษฐกิ จ 	 สั งคม	 การศึ กษาและ 

การคมนาคม	และมีการกระจายโครงสร้างพื้นฐาน

ไปยังเมืองข้างเคียงอื่นๆ	 ท่ีมีความเหมาะสมอยู่บ้าง	

(วศิน	เพิ่มทรัพย์,	2556,	น.	5)
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	 สำ าหรับประวัติ ศาสตร ์ความเป ็นมา

ของพื้นที่เกาะฮอกไกโดนั้น	 เนื่องด้วยสภาพทาง

ภูมิประเทศและภูมิอากาศส่วนใหญ่ที่มีความหนาว

เย็น	 และยังเป็นพื้นที่เกาะที่แยกตัวออกมาจาก

แผ่นดินใหญ่	ทำาให้ในอดีตไม่ค่อยมีประชากรอาศัย

อยู่บริเวณเกาะแห่งนี้มากนัก	 ดังนั้น	 ร่องรอยทาง

ประวัติศาสตร์และอารยธรรมและหลักฐานต่างๆ

ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเกาะในลักษณะที่เป็นการ

ก่อสร้างจากฝีมือของมนุษย์นั้นไม่สามารถพบเจอ

ได้ในเกาะน้ีได้ง่ายนักตามไปด้วย	แต่จากหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ที่สามารถพบได้ในเกาะฮอกไกโด

เท่าท่ีค้นพบอยู ่บ้างทำาให้ทราบว่า	 เดิมทีเดียวมี

ชาวพ้ืนเมืองดั้งเดิมท่ีอาศัยอยู่ในเกาะนี้มาก่อน	 ซ่ึง

เรียกกันว่า	“ชาวไอนุ”	ซึ่งมีลักษณะทางชาติพันธุ์ที่

แตกต่างจากชาวญ่ีปุ่นโดยท่ัวไป	 ซ่ึงบ้างก็ว่ามีความ

คล้ายคลึงกับ	“ชาวเอสกิโม”	 ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์

ทางตอนบนของโลกแถบอลาสก้าท่ีอาศัยอยู ่ใน

สภาพอากาศท่ีมีความหนาวเย็นมากกว่า	 แต่ก็มี

หลักฐานอื่นๆ	แย้งว่า	แท้จริงแล้วชาวไอนุเป็นผู้คนที ่

สืบเช้ือสายมาจากแถบไซบีเรียหรือทางตอนใต้ของ

มหาสมุทรแปซิฟิค	 (William	P.	Malm,	 1959,	 

p.	267)

ภาพที่ 1	ศาลาว่าการเมืองซัปโปโรของเกาะฮอกไกโด

(โดย	ผู้เขียน)
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	 ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือ	ข้อมูลจาก

พิพิธภัณฑ์เกาะฮอกไกโดที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

นั้นระบุว่า	ลักษณะเด่นของชาวไอนุจะมีผิวพรรณที่

ขาวกว่าผู้คนทางเกาะฮอนชู	ส่วนผู้ชายจะมีขนยาว 

มาก	และมีหลักฐานที่ทำาให้เชื่อว่า	ชาวไอนุมีเชื้อสาย 

คอเคซอยหรือสืบตระกูลมาจากชาวผิวขาว	 ซึ่ง 

เป็นคนละเชื้อสายกับชาวญี่ปุ ่นทางฝั่งเกาะฮอนช	ู

แต่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย		เมื่อ

มีการทดสอบความเชื่อมโยงของ	DNA	กลับพบว่า 

ชาวไอนุกับชาติพันธุ์สายคอเคซอยกลับไม่มีความ

สัมพันธ์กัน	ปัจจุบันจึงยังไม่มีหลักฐานใดสามารถ

ยืนยันอย่างชัดเจนได้ว ่าแท้จริงแล้วชาวไอนุมี 

ต้นกำาเนิดมาจากที่ใดกันแน่

	 ไม่ว่าในความเป็นจริงชาวไอนุเหล่านี้จะมี

ต้นกำาเนิดทางชาติพันธุ์หรืออพยพมาจากพื้นท่ีใดก็ 

แล้วแต่	 จากหลักฐานท่ีมีก็นับว่าน่าจะเป็นกลุ ่ม 

ชาติพันธุ์แรกๆ	ที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้เกือบ	15,000	ปี 

มาแล้ว	ชาวไอนุมีวัฒนธรรมต่างๆ	เป็นของตัวเอง	ทั้ง 

เรื่องภาษา	การแต่งกาย	อาหาร	ดนตรี	ประเพณี

และระบบจารีต	แต่ต่อมาด้วยความท่ีพ้ืนท่ีเกาะมี

ความกว้างใหญ่และเหมาะต่อการทำาเกษตรกรรม

และกสิกรรม	 	จึงเริ่มมีการอพยพของผู้คนต่างถิ่น 

เข้ามาในพืน้ท่ีมากขึน้	โดยเฉพาะผูค้นจากเกาะฮอนช ู

ที่เป็นกลุ่มผู้คนต่างถิ่นกลุ่มแรกๆ	ที่ได้อพยพย้าย 

เข้ามาตั้งถ่ินฐานในเกาะฮอกไกโด	และในช่วงเวลา

ดังกล่าวมีลัทธิการรวมชาติญี่ปุ่นเกิดขึ้น	จึงทำาให้เกิด

ภาพที่ 2	วัฒนธรรมการแต่งกายและดนตรีของชาวไอนุ

(โดย	ผู้เขียน)
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การหลอมรวมระหว่างชาติพันธุ์ของชาวไอนุดั้งเดิม

กับผู้คนต่างถิ่นที่เดินทางมาจากเกาะฮอนชูจนทำาให้

ความเป็นตัวตนทางชาติพันธุ ์ของชาวไอนุเริ่มถูก

วัฒนธรรมจากเกาะฮอนชูผสมผสานจนเริ่มจางหาย

ไปเกือบหมด (金本正武, 1998, p. 159)

	 การเข้ามามีบทบาทในเกาะฮอกไกโดของ

ผู ้คนจากเกาะฮอนชู	 เริ่มมีความชัดเจนมาตั้งแต่

เมื่อประมาณ	100	กว่าปีที่ผ่านมา	ดังจะเห็นได้ว่า

ลักษณะโบราณสถานหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ	ในเกาะ

ฮอกไกโดนี้มีช่วงอายุในช่วงประมาณ	100	กว่าปีที่

ผ่านมาด้วยเช่นกัน	และแทบทั้งหมดล้วนมีลักษณะ

ทางวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมตะวันตก		

ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาที่ชาวญี่ปุ ่นจากเกาะ

ฮอนชูอพยพเข้ามาอาศัยที่เกาะฮอกไกโดนั้นเป็น

ช่วงเวลาเดียวกับที่ญี่ปุ่นเร่ิมเปิดประเทศ	 จึงทำาให้

เกิดการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาผสม

ผสานอีกส่วนหนึ่ง	 และสาเหตุอีกส่วนหนึ่งน่าจะ

มาจากการที่เกาะฮอกไกโดมีสภาพที่ต้ังใกล้ชิดกับ

รัสเซียทางตอนล่าง	 จึงอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ี

ทำาให้เกิดการเข้ามาของวัฒนธรรมแบบตะวันตกได้

ง่ายด้วยเช่นกัน	ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นที่เห็นเด่นชัด

ได้แก่	 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้าง

ต่างๆ	ในเมือง	เช่น	ท่าเรือ	หอนาฬิกา	ป้อมปืนใหญ่		

การแต่งกาย	อาหารการกิน	 รวมถึงรูปแบบวิถีใน

การดำารงชีวิตในอีกหลายส่วน

	 วิถีดั้งเดิมของชาวไอนุนั้นมีความเรียบง่าย 

ด้วยความที่วิถีชี วิตอยู ่กับสภาพอากาศที่หนาว

เย็น	 จึงทำาให้ร่างกายสามารถปรับตัวตามสภาพ

แวดล้อมที่หนาวเย็นจนเกิดเป็นความเคยชิน	 ข้าว

ของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ	 มักจะผลิตใช้เองจาก

วัสดุต่างๆ	 ในท้องถ่ิน	 เช่น	 เสื้อผ้าท่ีคิดค้นจากถุง

กระเพาะปลาที่ช ่วยสร้างความอบอุ ่นได้ในฤดู

หนาว	 เส้ือที่ทำาจากขนสัตว์	หรือแม้กระทั่งรองเท้า

ที่ประยุกต์จากหนังปลา	ซึ่งทั้งหมดนี้ทำาให้เห็นว่า 

ชาวไอนมุอีารยธรรมทีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์กบัสิง่รอบตวั 

อย่างใกล้ชิดมาก	และยังรู้จักการถนอมอาหารไว้

ในช่วงฤดูหนาว	 เช่นการนำาสัตว์นำ้ามาแช่ไว้ในกล่อง 

หรือหลุมท่ีทำาหรือขุดจากหิมะ	 ทำาให ้มีอาหาร 

รับประทานจนเกือบตลอดท้ังปี	สำาหรับบ้านเรือน

หรือท่ีพักอาศัยนั้น	ชาวไอนุจะนำาหญ้าชนิดหนึ่งท่ี

เรียกกันว่าหญ้า	Kaya	มาทำาเป็นหลังคาและฝาบ้าน	

ซ่ึงมีรูปแบบบ้านคล้ายๆ	 กับสไตล์กัสโซ่ท่ีมรดกโลก

ชิราคาว่าในแถบชูบุ	 (ตอนกลางของเกาะฮอนชู)	ซึ่ง

หญ้านี้มีคุณสมบัติพิเศษท่ีช่วยป้องกันความหนาว	

และยังช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในของบ้านไม่ให้

หนาวเย็นเกินไปได้เป็นอย่างดี	 จึงถือได้ว่าชาวไอนุ 

ก็ถือเป็นกลุ่มคนผู้ซ่ึงรู ้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมและสามารถพาตัวรอดได้จากภูมิปัญญา

ของตนเองที่ผสมผสานกับความชาญฉลาดในการ

ประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวในการดำารงชีวิต	

	 สำาหรับระบบความคิดและค่านิยมต่างๆ	

โดยเฉพาะเรื่องของความเช่ือนั้น	 ชาวไอนุเช่ือว่า

เทพเจ้ามีอยู่จริง	แต่ความเป็นเทพเจ้าของตามแนว

ความเช่ือของชาวไอนุนั้น	 เป็นลักษณะของการ 

แฝงตัวอยู่กับสิ่งรอบตัว	 ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้	 ภูเขา	

ลำาธาร	ทะเล	ตลอดจนในสัตว์ต่างๆ	 โดยเฉพาะหมี	

จึงทำาให้ชาวไอนุค่อนข้างให้ความสำาคัญกับหมีเป็น

พิเศษ	และช่วยดูแลปกป้องสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างดี	

	 สิ่งท่ีน่ายินดีสำาหรับชาวไอนุก็คือ	 แม้ว่า

จากหลักฐานต่างๆ	ที่ค้นพบทำาให้เชื่อได้ว่า	ชาวไอนุ 

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนเกาะฮอกไกโดมา

นานแล้วก็ตาม	แต่รัฐสภาของญี่ปุ่นเพิ่งมีมติให้การ 

รับรองและยอมรับว ่า	 ชาวไอนุ เป ็นชาติพันธุ ์ 

พื้นเมืองของญี่ปุ่นในปี	 2551	ที่ผ่านมา	ซึ่งแม้ถือ 

ได้ว่าเป็นเรื่องที่ควรภาคภูมิใจ	แต่ก็อาจเป็นการสาย

เกินไปสำาหรับการดำารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ ์ของ

ตนเอง	 เนื่องจากในปัจจุบันนี้ชาวไอนุแท้ๆ	แทบจะ

ไม่หลงเหลืออยู่	 และส่วนที่ยังคงดำารงเผ่าพันธุ์อยู่
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ก็ได้ผสมผสานกับชาติพันธุ์อื่นๆ	จนแทบไม่เหลือ

ความเป็นตัวตนของชาวไอนุไปแล้ว	ดังนั้น	หากจะ

กล่าวถึงความเป็นดนตรีชาติพันธุ์ของเกาะฮอกไกโด

ท่ามกลางความหลากหลายและการผสมผสาน 

ของกลุ่มชาติพันธุ ์ต่างๆ	 ในเกาะฮอกไกโดที่มีนั้น	 

ความหมายในการศึกษาเกี่ยวกับดนตรีชาติพันธุ ์

ของเกาะฮอกไกโดคร้ังน้ีจะหมายถึงดนตรีของชาว

ไอนุผู ้ซึ่งเป็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ที่เก ่าแก่และมีความ

สำาคัญของเกาะฮอกไกโดนั่นเอง	

	 ในส่วนของลักษณะโดยทั่วไปของดนตรี

ชาติพันธุ ์ที่นี่	 คือการนำาสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้

ในการสร้างวัฒนธรรมทางด้านดนตรี	 ไม่ว ่าจะ

เป็นการใช้คำาร้องที่มีการใช้ภาษาพื้นถิ่น	 เคร่ือง

ดนตรีที่มีความเรียบง่ายและทำาจากวัสดุที่หาได้ใน

เขตวัฒนธรรมของตนเอง	รวมถึงบทบาทและหน้าที่

ของดนตรีที่มุ ่งเน้นพิธีกรรมหรือเกี่ยวข้องกับวิถี 

ชีวิตอื่นๆ	ที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับความบันเทิงเพียง 

อย่างเดียว	 เช่น	 ดนตรีพิธีกรรม	ดนตรีขับกล่อม	

ดนตรีเลี้ยงเด็ก	หรือดนตรีเพื่อการวิงวอนเทพเจ้า	

ซึ่งดนตรีชาติพันธุ ์ของเกาะฮอกไกโดก็เช ่นกัน	 

ดนตรีชาวไอนุซ่ึงเป็นตัวแทนของดนตรีพื้นถ่ินนี ้

ล้วนแล้วแต่มีลักษณะตรงตามลักษณะข้างต้น 

แทบทุกประการ	 และส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีที่มี 

การบรรเลงช้ินเดียว	ส่วนการขับร้อง	มีการขับร้อง

วงท้ังร้องเดียว	การร้องประกอบเสียงดนตรี	 และ

การขับร้องหมู	่(Stanley	Sadie	(ed.),	1980,	p.	548)

	 ดนตรีของชาวไอนุส ่ วนใหญ ่มีความ

สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการร้องเพลง	 และการ

เต้นรำาที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทพเจ้าในงานเทศกาล

และเก่ียวข้องกับจิตวิญญาณและสัตว์	 เช่น	 หมี	

ปลาวาฬ	 นกฮูก	 และเต่าทะเล	การขับร้องและ

การบรรเลงดนตรีพิธีกรรมในลักษณะนี้ส่วนใหญ่

จะเกี่ยวข้องกับการพรรณนา	การทักทายปราศรัย			

หรือการท่องเวทมนตร์คาถา	หรือหากเป็นการร้อง

เล่นทั่วไปก็จะขับร้องคนเดียวผสมผสานกับการ 

ปรบมือให้จังหวะ	 และบางครั้งยังมีการขับร้อง

หมู ่ร ่วมกันโดยล้อมเป็นวงกลมเพื่อใช้เป็นดนตรี

ประกอบการเต ้นรำาหรือการแสดง	 (Will iam	 

P.	Malm,	1959,	p.	268)	เครื่องดนตรีที่สำาคัญของ

เกาะฮอกไกโด	ได้แก่	ทนโกริ	และ	มุคกุริ

ภาพที่ 3	เพลงโซรันบุชิของชาวไอนุ

ที่มา:	http://www.flutetunes.com/tunes.php?id=517
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	 “ทนโกริ”	 เป็นเคร่ืองดนตรีที่จัดอยู ่ใน

ลักษณะพิณ	ขึงด้วยสายจำานวน	5	สาย	ตัวเครื่อง

ดนตรีทำาจากไม้เนื้อแข็ง	การบรรเลงอาศัยการวาง

พาดเครื่องดนตรีไว้ท่ีบ่าทางด้านซ้ายแล้วให้ปลาย

เครื่องดนตรีวางลงที่ ตัก	 ใช้มือขวาบรรเลงโดย

นิ้วดีดสายทั้ง	 5	ส่วนมือซ้ายกดสายให้มีความตึง

หย่อนและสั้นยาวเพื่อให้เกิดเสียงต่างๆ	การบรรเลง

ส่วนใหญ่จะบรรเลงประกอบการขับร้องประกอบ

พิธีกรรมหมู่เพื่อบูชาเทพเจ้าหรือขจัดปัดเป่าสิ่งที่

ไม่ดีงามต่างๆ	แต่ปัจจุบันการบรรเลงทนโกริเร่ิมมี

ความเปลี่ยนแปลงและทำาให้คนทั่วไปเกิดการเข้าใจ

ผิดว่า	 เคร่ืองดนตรีทนโกรินี้เป็นเครื่องดนตรีสำาหรับ

การบรรเลงแสดงเดี่ยวเพ่ือความบันเทิง	 เน่ืองจาก

คนทั่วไปมักจะเห็นการบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดน้ี 

เพื่อการแสดงให้นักท่องเที่ยวชมตามพิพิธภัณฑ์	

สถานท่ีท่องเที่ยว	 หรือเทศกาลท่ีเกี่ยวกับเกาะ

ฮอกไกโดที่จัดขึ้นตามสถานที่ภายนอกเกาะ

	 “มุคกุริ”	 เป็นเครื่องดนตรีชาติพันธุ ์ของ

ชาวไอนุ ท่ีปรากฏบนเกาะฮอกไกโดอีกช้ินหนึ่ง		

เครื่องดนตรีชนิดนี้มีลักษณะพิเศษในการบรรเลง 

ก็คือ	นอกจากจะต้องใช้มือบรรเลงท้ัง	2	ข้างแล้ว	

ยังต้องอาศัยปากในการช่วยบรรเลงอีกด้วย	 เสียง

ท่ีออกมานั่นผู ้คนท่ัวไปมักจะเข้าใจว่าเสียงของ	 

“มุคกุริ”	เหมือนกับการให้จังหวะโดยทั่วไป	แต่หาก

ได้ฟังเสียงและพิจารณาระดับเสียงท่ีบรรเลงออกมา 

ให้ดีแล้วจะพบว่า	 เครื่องดนตรีชนิดนี้ไม่ได้ผลิต 

เสียงที่เป็นจังหวะเท่านั้น	แต่สามารถสร้างจังหวะที่

มีระดับเสียงต่างๆ	 เป็นทำานองได้อีกด้วย	 (William	

P.	Malm,	1959,	p.	267)

ภาพที่ 4	เครื่องดนตรี	“ทนโกริ”

(โดย	ผู้เขียน)

ภาพที่ 5	วิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีมุคกุริ

(โดย	ผู้เขียน)
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 5.2 ลักษณะโดยทั่วไปและวัฒนธรรม

ทางด้านดนตรีของหมู่เกาะโอคินาวา
	 ป ัจจุบันแม้เป ็นที่ทราบกันดีว ่า	 ความ

พยายามมาแต่ครั้งอดีตในเรื่องที่เกี่ยวกับสำานึกร่วม

ในความเป็นญี่ปุ ่นจะสามารถสร้างความเข้มแข็ง

และความเป็นกลุ ่มก้อนเดียวกันต่อคนญี่ปุ ่นโดย

ทั่วไปอย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็ตาม	แต่สิ่งสำาคัญประการ

หนึ่งที่ไม่อาจจะลบล้างความเป็นตัวตนด้ังเดิมของ

บางท้องถ่ินได้	คือเรื่องของประวัติศาสตร์และความ

เป็นมาของพื้นที่นั่นเอง	ดังเช่นในหมู่เกาะโอคินาวา

ซ่ึงเป็นจังหวัดลำาดับที่	 47	 ของประเทศญี่ปุ ่น	 ท่ี 

ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาก

จะทำาให้เกิดความผสมกลมกลืนกับแนวคิดความ

เป็นญ่ีปุ่นหนึ่งเดียวนี้ได้อย่างแนบสนิท	 โดยเฉพาะ

ลักษณะของเมืองที่เคยมีฐานะเป็น	“ประเทศราช”	

หรือ	“ราชอาณาจักร”	มาก่อน	 ในชื่อที่ผู้คนทั่วไป

รู้จักกันดีว่า	“อาณาจักรริวกิว”	 (Stanley	Sadie 

(ed.),	1980,	p.	543)

	 หมู่เกาะโอคินาวา	 (หรือริวกิวในอดีต)	นั้น	 

เป็นหมู่เกาะเล็กๆ	ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะคิวชู

ประเทศญีปุ่่น	มลีกัษณะท่ีเป็นเกาะต่างๆ	วางเรยีงตวั 

ทอดยาวเป็นเส้นโค้งไปจนถึงไต้หวัน	คิดเป็นระยะ

ทางทอดยาวประมาณ	1,200	กิโลเมตรทางบริเวณ

คาบสมุทรฟิลิปปินส์	ซึ่งล้อมรอบไปด้วยทะเลจีนใต้

และมหาสมุทรแปซิฟิก	 ถือได้ว่าเป็นดินแดนของ

ประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเกาะฮอนชูมาก

ท่ีสุด	มีประชากร	 (เฉพาะชาวญ่ีปุ่น)	 ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่

ประมาณ	1.423	ล้านคน	มีเมืองหลวงของจังหวัดชื่อ

ว่าเมือง	“นะฮะ”	โดยมีเกาะเล็กเกาะน้อยประมาณ	

60	 เกาะ	 โดยมีเกาะโอคินาวาเป็นเกาะหลักที่มี 

ความสำาคัญที่สุด	(Stanley	Sadie	(ed.),	1980,	p. 

544)	เนือ่งจากเป็นศนูย์กลางทางการปกครอง	การค้า 

เศรษฐกิจ	การทหาร	และการท่องเที่ยว		และยังเป็น

ที่ตั้งของฐานทัพของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยเข้า

มายึดครองหมู่เกาะนี้ในอดีตและยังคงวางกองกำาลัง

ทางทหารเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค	ณ	ที่นี่มาจนถึง

ภาพที่ 6	ปราสาทชูริซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของโอคินาวา

สมัยเป็นราชอาณาจักรริวกิวในอดีต

ที่มา:	https://yujinishuge.files.wordpress.com/2012/01/091210_top.jpg
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ปัจจุบัน	นอกจากน้ียังมีเกาะอื่นๆ	ที่มีความสำาคัญ 

ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันอีกหลายเกาะ	เช่น	เกาะมิยะโกะ 

เกาะยะเอะยะมะ	 เกาะเซ็งกะกุ	 เป็นต้น	 (ชาธร	 

โชคภัทระ	และ	ธนนา	สภารักษ์ปัญญา,	2556,	น.	3)

	 ด้วยความที่โอคินาวาเคยเป็นดินแดนที่

มีความยิ่งใหญ่และมีระบบการปกครองเป็นของ

ตนเองมาก่อน	ทำาให้โอคินาวามีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมจากการซึมซับวัฒนธรรมที่ได้เข้า

มาผสมผสานในช่วงเวลาต่างๆ	 และกลายเป็น

วัฒนธรรมที่เข้ามามีบทบาทต่อตนเองอย่างมาก 

แต ่ เมื่อเวลาผ ่านไปในที่สุดความหลากหลาย 

เหล่าน้ันแม้จะได้หลอมรวมจนมาเป็นวฒันธรรมใหม่ 

ของโอคินาวา	 แต่ก็ไม่ได้ทำาให้ความเข้มแข็งทาง

วัฒนธรรมของโอคินาวาด้ังเดิมถูกผสมผสานไป

จนหมด	 ในทางตรงข้ามกลับมีความเข้มแข็งและ 

โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ		

	 ที่ผ่านมารัฐบาลกลางของญ่ีปุ่นไม่ค่อยให้

ความสำาคัญกับหมู่เกาะโอคินาวามากนัก	ส่วนหน่ึง

อาจด้วยเหตุผลที่เป็นดินแดนที่ห่างไกล	ประกอบ

กับการคมนาคมในอดีตไม่สามารถเดินทางได้อย่าง

สะดวกเหมือนทุกวันน้ี	 แต่ในปัจจุบันโอคินาวา

ได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีสำาคัญแห่งหนึ่งของ

ญี่ปุ่นไปแล้ว	และยังนับเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ท่ี

สำาคัญทางการทหารทั้งสำาหรับญี่ปุ ่นและประเทศ

สหรัฐอเมริกา

	 “โอคินาวา”	นับเป็นเมืองท่าที่สำาคัญใน

อดีต	ซึ่งปรากฏหลักฐานจากหนังสือเอกสารต่างๆ	 

ว ่ามีเรือสำาเภาจากประเทศและดินแดนต่างๆ	 

เข้ามาติดต่อค้าขาย	ณ	เมืองนี้อยู่สมำ่าเสมอ	เช่น	เรือ

สำาเภาจากประเทศจีน	และเรือสำาเภาจากดินแดน

ที่เรียกว่า	 “นัมบัน”	ซึ่งสันนิษฐานว่าคำาว่านัมบัน

น่าจะหมายถึงประเทศที่อยู่ทางทะเลใต้	ยังมีการ 

ระบถุงึเมอืงต่างๆ	ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้หลายๆ 

ประเทศ	อาทิ	ชวา	สุมาตรา	รวมทั้งเมืองสำาคัญใน

สยามขณะนั้น	คือ	อยุธยาและปัตตานีด้วยเช่นกัน	

(นภดล		ทิพยรัตน์,	2550,	น.	29)

	 จากประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับ

โอคินาวาและประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น	พบว่า 

จีนและเกาหลีนับเป ็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ ท่ี เข ้ามา 

มีบทบาทในโอคินาวามากท่ีสุด	 และเข้ามาก่อน

ที่ญี่ปุ ่นจะเข ้ามายึดครองโอคินาวา	 (William	 

P.	Malm,	1959,	p.	266)	ทำาให้วฒันธรรมส่วนต่างๆ	

รวมทั้งการดนตรีและการแสดงของโอคินาวาได้รับ

อิทธิพลจากจีนค่อนข้างมาก	และโดดเด่นมากกว่า

วัฒนธรรมของชาติอื่นๆ	สำาหรับเกาหลีนั้นแม้ว่า

จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับโอคินาวาไม่น้อยไปกว่าจีน

ก็ตาม	แต่หากพิจารณาถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม

ของเกาหลีแล้วก็จะพบว่าวัฒนธรรมของเกาหลี

นั้นก็เป็นสิ่งท่ีถูกสร้างข้ึนและได้รับอิทธิพลมาจาก

วัฒนธรรมของจีนเช่นเดียวกัน	และวัฒนธรรมจีน 

ที่เข้ามายังโอคินาวาแม้ส่วนหนึ่งจะผ่านมาทาง

คาบสมุทรเกาหลีก่อนเข้ามายังโอคินาวาก็ตาม	 ก ็

ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก	 จึงไม่ใช่เรื่อง

แปลกท่ีดนตรีโอคินาวาจะมีความใกล้เคียงกับดนตรี

จีนอยู่มาก	แต่ดนตรีโอคินาวาก็ยังคงเป็นดนตรีที่มี

อัตลักษณ์เป็นของตนเองผสมผสานอยู่อย่างเด่นชัด 

ทั้งเรื่องของภาษาที่เป็นคำาร้องภาษาถิ่นดั้งเดิมของ

โอคินาวาและการร่ายรำาประกอบท่ีเป็นแบบฉบับ

ของตนเอง	 ตลอดจนเอกลักษณ์ท่ีมีการขับร้อง

ประกอบการบรรเลงด้วยพิณสามสายพ้ืนเมืองของ 

ตนเองที่ เรียกว ่า	 “ซันชิน”	 อย ่างเหนียวแน่น	 

(William	P.	Malm,	1959,	p.	267)	ด้วยความท่ี 

สภาพท่ีตัง้ของโอคนิาวาตัง้อยูใ่นบรเิวณเส้นศนูย์สูตร 

ทำาให้ท่ีนี่มีสภาพอากาศท่ีร้อน	สิ่งท่ีเก่ียวข้องกับ

วัสดุอุปกรณ์ที่ทำาเครื่องดนตรีจึงประกอบด้วยสิ่งที่

ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยเรื่องสภาพภูมิประเทศ

ดังกล่าวนี้ด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ

วัสดุอุปกรณ์ในการทำาเครื่องดนตรี
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	 “ซันชิน”	แม้ว่าจะทำามาจากไม้เนื้อแข็ง

เช่นเดียวกันกับ	 “ซามิเซ็น”	 ซึ่งเป็นเครื่องดนตรี

หลักประเภทเดียวกันของเกาะฮอนชู	 แต่ความ 

แตกต่างนั้นนอกจากขนาดของซันชินจะเล็กกว่า 

ซามิเซ็นแล้ว	หนังที่นำามาขึงทำาเครื่องดนตรีก็มีความ 

แตกต่างกันด้วย	ซึ่งหากเป็นซันชินของโอคินาวาจะ

ขงึด้วยหนงัง	ู(Stanley	Sadie	(ed.),	1980,	p.	544)	ซึง่

เป็นสัตว์ที่พบได้โดยทั่วไปในเขตอากาศร้อนชื้นใกล้

เส้นศูนย์สูตรเช่นเดียวกับหนังหน้าซอของซอด้วง 

ของไทยและซอหลายชนิดของประเทศต ่างๆ 

ในเขตเมืองร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 แต่

หากเป็นซามิเซ็นของเกาะฮอนชูแล้ว	ซามิเซ็นของ

เกาะฮอนชูจะขึงด้วยหนังแมวหรือหนังสุนัขเป็น 

ส่วนใหญ่	(ยูกิโอะ	ฮัตโตริ	และคณะ,	2554,	น.	96)		

ส่วนไม้ดีดของโอคินาวาจะทำาจากไม้หรือกระดูก

สัตว์	 เช่น	กระดูกโค	 (ควาย)	ที่เป็นสัตว์ที่หาได้ง่าย

ในโอคินาวาเป็นรูปแท่งโค้งงอสำาหรับสวมด้วยนิ้วช้ี 

และใช้ดดี	และบางคร้ังยงัมกีารนำาวัสดุอืน่มาทดแทน 

เช่น	พลาสตกิ	หรอื	เรซ่ิน	(Stanley	Sadie	(ed.),	1980, 

p.	 544)	ขณะที่ไม้ดีดซามิเซ็นของฮอนชูจะทำามา 

จากไม้เนื้อแข็งและมีลักษณะคล้ายทัพพีท่ีมีด้ามจับ 

แต่ส่วนท่ีดีดสายจะทำาเป็นแผ่นแบนเรียบแต่ถ้า

เป็นไม้ดีดแบบดั้งเดิมจะทำาจากหนังเต่า	 (ยูกิโอะ	 

ฮัตโตริ	และคณะ,	2554,	น.	96)	สำาหรับการบรรเลง

นั้น	 	แต่เดิมซันชินมักจะบรรเลงเดี่ยวประกอบการ

ขับร้องเป็นหลัก	ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ของบทเพลง

โอคินาวาจะเป็นการสะท้อนสภาพวิถีชีวิตความ 

เป็นอยู่	 รวมถึงค่านิยม	ความภาคภูมิใจในตัวตน

ของชาวโอคินาวา	 โดยบางครั้งเนื้อร้องในบทเพลง 

ท่ีปรากฏนั้นคนญี่ปุ ่นโดยท่ัวไป	 หรือแม้แต่ชาว 

โอคินาวาบางคนก็อาจไม่เข้าใจความหมายท่ีชัดเจน	

เพราะความไม่เข ้าใจในเรื่องของภาษาถ่ินดีพอ

เนื่องจากเนื้อร้องของเพลงบางส่วนยังเป็นภาษา

โบราณของชาวโอคินาวาที่ไม่ได้ใช้สื่อสารเป็นภาษา

หลักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมากนัก	 (Stan-

ley	Sadie	(ed.),	1980,	pp.	544	-	545)

ภาพที่ 7	การบรรเลงซันชินประกอบการแสดงพื้นเมือง

(โดย	ผู้เขียน)
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ภาพที่ 8	โน้ตเพลงฮะนะของโอคินาวาที่มีการบันทึกแบบดั้งเดิมด้วยอักษรโรมันจิและคันจิ

ที่มา:	http://shamisenbr.blogspot.com/2010/10/begin-sanshin-no-hana.html

ภาพที่ 9	โน้ตเพลง	安里屋ユンタ	(เพลงอะสะโตยะยุนตะ)	ของโอคินาวาที่บันทึกแบบโน้ตตะวันตก

ที่มา:	http://www.respect-record.co.jp/discs/res150.html

	 จากหลักฐานทางประวั ติศาสตร ์ของ 

โอคินาวาและจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งของ

หมู่เกาะโอคินาวานั้น	ทำาให้เห็นว่าประวัติศาสตร์

และสภาพภูมิประเทศได้ส่งผลโดยตรงกับลักษณะ

ทางดนตรี	ประกอบกับเป็นเมืองที่ถูกเข้ามาปกครอง 

จากหลายชนชาติ	 แต่ชาวโอคินาวาก็ยังคงรักษา

ความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้ด้วยการเลือกรับปรับ

ใช้วัฒนธรรมต่างชาติภายใต้บริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม	 แม้แต่วัฒนธรรมส่วนกลางจากเกาะ

ฮอนชู	 ซ่ึงเป็นดินแดนหลักของญี่ปุ ่นเองก็ยังไม่

สามารถเข้ามาซึมซับแทนที่วัฒนธรรมของโอคินาวา

ได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนพื้นที่อื่นๆ
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 5.3 ป ัจจัยของการด�ารงอยู ่ ของ

ดนตรีชาติพันธุ์ในเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะ 

โอคินาวา
	 จากลักษณะเฉพาะและลักษณะทางดนตรี

ชาติพันธุ์ของเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา

ดังที่กล่าวไปข้างต้นนั้นทำาให้พบว่า	การดำารงอยู่ของ

ดนตรีชาติพันธุ์ของทั้ง	 2	 เกาะมีทั้งปัจจัยที่เหมือน

และแตกต่างกัน	 ซึ่งสามารถจำาแนกปัจจัยได้ดัง 

ต่อไปนี้

 1) ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ ประวัติ

ของเกาะทั้ง	2	แห่งแม้จะมีที่มาที่ไปท่ีแตกต่างกัน	 

แต่ก็ต่างส่งผลกระทบให้เกิดการสร้างวัฒนธรรม

ทางดนตรี ท่ีเป ็นแนวทางของตนเองมาแต่ครั้ง

อดีตของดนตรีชาติพันธุ ์ในแต่ละพื้นที่ทั้งสิ้น	 ซึ่ง

ประวัติศาสตร์เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลบเลือน

ออกไปจากหลักฐานที่ปรากฏหรือความทรงจำาที่

ถ่ายทอดออกมาจากรุ่นสู่รุ ่นได้	 ดังน้ัน	วัฒนธรรม

ทางด้านดนตรีที่เป็นดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ของเกาะ

ทั้ง	2	แห่ง	จึงถูกสร้างและอยู่ในประวัติศาสตร์ของ

แต่ละแห่ง	ซึ่งส่งผลต่อการดำารงอยู่ในฐานะที่ดนตรี

เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงใน

ปรากฏการณ์นั้นๆ	และการดำารงอยู่ตามไปด้วย

 2) ปัจจัยด้านสภาพทางภูมิประเทศและ

ภูมิศาสตร	์สภาพที่ตั้งของเกาะทั้ง	2	ถือได้ว่ามีส่วน 

ช่วยให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ทางด้านดนตรี	 และ 

ส่งผลต่อการดำารงอยู่ของดนตรีได้เป็นอย่างดีเช่นกัน 

และยงัมส่ีวนสำาคัญทำาให้เกดิความโดดเด่นของดนตร ี

ของทั้ง	 2	 เกาะที่แตกต่างจากดนตรีของญี่ปุ ่นใน

เกาะฮอนชูซ่ึงอยู่ในส่วนกลาง	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

การผลิตเครื่องดนตรี	บทเพลง	บทบาทและหน้าที่

ของดนตรีในสังคม	ตลอดจนบริบททางด้านดนตรีที่

เกี่ยวข้องอื่นๆ	แต่ประการที่สำาคัญคือ	การที่พื้นที่ทั้ง 

2	 แห่งมีสภาพเป ็นเกาะและมีสภาพอากาศที่ 

แตกต่างจากส่วนกลาง	ทำาให้การเข้าถงึของวฒันธรรม 

ส่วนกลางของญี่ปุ่นเป็นไปได้ยากกว่า	หรือหากจะ

เข้ามาได้ก็ไม่สอดรับกับวิถีชีวิตและไม่เหมาะสมกับ

สภาพอากาศของพื้นที่เกาะทั้ง	2	แห่งนั่นเอง

 3) ป ัจจัยด ้ านชาติพันธุ ์ และความ 

เข้มแข็งของชุมชน	 ซ่ึงท้ัง	2	 เกาะต่างมีฐานเดิมใน

เรื่องชาติพันธุ์ท่ีชัดเจนแตกต่างจากส่วนกลางและ

มีความผูกพันรักใคร่สามัคคีในฐานะที่เป็นสังคม

ชนบท	ดังนั้น	จึงเป็นเรื่องปกติท่ีคนท่ีแตกต่างทาง

ชาติพันธุ์ย่อมมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง

กันและย่อมรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมของตนเอง	ดังนั้น	

ปัจจัยเร่ืองของชาติพันธุ ์ในแต่ละพ้ืนที่จึงนับเป็น

ปัจจัยหนึ่งท่ีทำาให้ดนตรีชาติพันธุ์ของท้ัง	2	 เกาะนี้

ยังคงดำารงอยู่	แต่ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ	 ในส่วน

ของเกาะฮอกไกโดนั้น	 กลุ ่มชาติพันธุ ์ไอนุซึ่งเป็น 

ชาตพินัธุข์องเกาะมจีำานวนน้อยมากในปัจจบุนั	ดงันัน้ 

รูปแบบและความเป็นตัวตนทางด้านดนตรีจึงอยู่ 

เฉพาะในหมูช่าวไอนใุนวงจำากัด	(Stanley	Sadie	(ed.),	 

1980,	p.	548)	ขณะท่ีในโอคินาวานั้น	ประชากร

แทบท้ังหมดหรือส่วนใหญ่เป็นชาวโอคินาวาดั้งเดิม		

ดังนั้น	วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ของโอคินาวาจึงได้

รับความนิยมและปรากฏในวงกว้างอย่างท่ัวถึงท้ัง

พื้นที่โอคินาวามากกว่าเมื่อเทียบกับเกาะฮอกไกโด

 4) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากรัฐบาล 

ด้วยลักษณะเฉพาะและบริบทต่างๆ	 ท่ีท้ัง	2	 เกาะ

มีความเป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่คร้ังอดีตและ 

แตกต่างจากส่วนกลางค่อนข้างมาก	ทำาให้รฐับาลญีปุ่น่ 

จึงต้องให้ความสำาคัญในการสร้างความภูมิใจใน

เอกลักษณ์	 เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะ

ความคิดที่เกิดการข่มเหงทางวัฒนธรรมระหว่างกัน		

เพราะรัฐบาลญี่ปุ ่นตระหนักดีว่าพื้นที่แต่เดิมของ

แต่ละเกาะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง	โดยเฉพาะ

ท่ีหมู่เกาะโอคินาวาท่ีเคยเป็นประเทศราชมาก่อน

ย่อมจะมีความรู้สึกอ่อนไหวมากกว่าหากจะต้องรับ

และทำาทุกอย่างจากส่วนกลางท่ีอาจมีวัฒนธรรม
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ที่ไม่สอดรับหรือทับซ้อนกับวัฒนธรรมเดิมของตน	 

ดังนั้นการสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมให ้

ยังคงอยู่จึงมีความสำาคัญยิ่ง

 5) ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว	 เนื่องด้วยทั้ง

เกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวาต่างเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่มีความสำาคัญของญ่ีปุ ่น	 ดังน้ัน	 การ 

ส่งเสรมิการแสดงออกซึง่วฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

ของท้องถิน่	รวมถงึเรือ่งราวทางด้านดนตรเีพือ่ส่งเสรมิ 

การท่องเที่ยวและโน้มน้าวให้ผู ้คนเข้ามาเยี่ยมชม

จึงมีส่วนสำาคัญยิ่ง	ดังนั้น	ภาคส่วนต่างๆ	ทั้งรัฐและ

เอกชนในพื้นที่	 รวมถึงสถาบันการศึกษา	จึงมีความ

พยายามในการส่งเสริมดนตรีชาติพันธุ ์เหล่านี้ให้

คงอยู่	 เพ่ือช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาม

ไปด้วย	 จึงทำาให้ดนตรีชาติพันธุ ์ทั้ง	 2	 เกาะยังคง

ดำารงอยู่ได้	อย่างไรก็ตามการสนับสนุนในลักษณะนี ้

ก็มีผลในทางตรงกันข้าม	 เน่ืองจากรูปแบบและวิธี

การนำาเสนอเพื่อการท่องเที่ยวนั้น	มักจะเป็นการนำา

เสนอให้เหมาะสมกับเวลาและธุรกิจการท่องเที่ยว		

ดังนั้น	อาจทำาให้รูปแบบและบทบาทของดนตรีใน

สังคมทั้ง	2	แห่งที่ถูกต้องตามแบบแผนผิดเพี้ยนไป

จากแบบแผนดั้งเดิมแท้ไปได้ด้วยเช่นกัน	

	 อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของ

ในส่วนของดนตรีสังคีตลักษณ์ทางดนตรี	 ระหว่าง

ดนตรีฮอกไกโดและดนตรีหมู ่เกาะโอคินาวากับ

ดนตรีประจำาชาติญี่ปุ่นนั้น	พบว่ามีลักษณะสำาคัญที่

คล้ายคลึงกันหลายประการ	กล่าวคือ	ดนตรีด้ังเดิม

ส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีที่ใช้เสียง	5	โทนเสียงหลักเช่น

เดียวกันเกือบทั้งหมด	ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำาคัญทาง

ด้านดนตรีของเอเชียตะวันออก	สำาหรับจังหวะที่ใช ้

จะปรากฏเป็นจงัหวะหลกัแบบคูเ่ท่านัน้	คอื	แบบ	2/4 

และ	4/4	จงัหวะ	ไม่ปรากฏบทเพลงทีใ่ช้	3/4	จงัหวะ 

(Stanley	Sadie	 (ed.),	 1980,	p.	545)	 เว้นแต ่

บทเพลงสมยัใหม่หรอืประยกุต์มาจากดนตรีตะวันตก

6. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
	 จากผลการศึกษาในเรื่อง	 “การศึกษา

เปรียบเทียบการดำารงอยู ่ของดนตรีชาติพันธุ ์ใน

ประเทศญี่ปุ่นระหว่างเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะ

โอคินาวา”	นั้นจะเห็นว่า	 แม้ในปัจจุบันประเทศ

ญี่ปุ ่นจะมีความเข้มแข็งด้านจิตสำานึกในเชิงความ

รู้สึกร่วมในความเป็นญี่ปุ่น		ที่เกิดจากความพยายาม

ในอดีตท่ีต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คน

ในประเทศที่เคยแยกเป็นกลุ่มเหล่าต่างๆ	 ให้กลับ

มาเป็นหนึ่งเดียวจนสำาเร็จ	และส่งผลให้วัฒนธรรม

ตามท้องถิ่นต่างๆ	ที่เคยปรากฏตามพื้นที่แต่ละแห่ง	

ท่ีบางแห่งเคยมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้ถูก

หลอมรวมกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมหนึ่งเดียวไปด้วย

กันเกือบทั้งหมดแล้วก็ตาม	แต่ทว่ายังมีพื้นที่บาง

แห่งซึ่งแม้จะถูกหลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ประเทศญี่ปุ่นไปแล้วในปัจจุบัน	 ก็ยังคงรักษาความ

เป็นตัวตนดั้งเดิมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น	 ท่ี

เห็นได้ชัดเจนคือบริเวณเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะ

โอคินาวา	 เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ	ทำาให้

วัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นที่ทั้ง	2	แห่งนี้ยังคงดำารงอยู่

จนถึงปัจจุบัน	รวมถึงวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของ 

กลุ ่มชาติพันธุ ์ดั้งเดิมในพื้นที่เกาะฮอกไกโดและ 

หมู่เกาะโอคินาวา

	 การดำารงอยู ่ดังกล่าวนั้นเกิดจากปัจจัย

หลายประการด้วยกัน	 ซ่ึงมีท้ังความเหมือนและ

ความแตกต่างของสาเหตุแห่งการดำารงอยู่	 สาเหตุ

แห่งการดำารงอยู่ของดนตรีพื้นเมืองในเกาะทั้ง	 2	

แห่งท่ีเหมือนกัน	 ได้แก่	สภาพท่ีตั้งของท้ัง	2	แห่ง 

ที่มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกต่างจาก

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น	กล่าวคือ	ฮอกไกโด

อยู ่ทางตอนบนสุดของประเทศ	 แต่โอคินาวาอยู ่

ทางตอนล่างสุดของประเทศ	ซึ่งปัจจัยด้านนี้ส่งผล 

ต่อการเกิดเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของดนตรีและการ 

ยากต่อการเข้ามามีอิทธิพลหรือการผสมผสานจาก 
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ดนตรีในลักษณะอื่น	ส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ของพื้นที่แต่ละแห่ง	เนื่องจากความโดดเด่นของกลุ่ม 

ชาตพินัธ์ุในพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างจากผูค้นส่วนใหญ่ 

ในประเทศ	หรือการที่ดนตรีเหล่านี้มีความแปลก

โดดเด่นและแตกต่างจากวัฒนธรรมส่วนกลาง 

จึงสามารถนำามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและ 

ประกอบอาชพีได้อกีช่องทางหน่ึงด้วย	นอกจากน้ียงัม ี

อทิธพิลของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพ้ืนท่ีทัง้	2	 

แห่งที่มีทั้งการเข้ามายึดครองและการปรองดองกับ 

กลุ่มชาติพันธุ์เดิมของส่วนการปกครองกลางของ 

ญีปุ่น่ก็ไม่ได้ทำาให้ความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของทั้ง	

2	เกาะหายไป	แต่ในทางกลับกัน	กลับมีส่วนช่วยให้

สังคมและชุมชนในพื้นที่นั้นเกิดความเข้มแข็งและ

การรักษาความเป็นตัวตนดั้งเดิมของวัฒนธรรมนั้น

ไว้อย่างเหนียวแน่นตามไปด้วย

	 การศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า	 การรวมกัน

เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวนั้น	 ไม่จำาเป็นต้องมาจาก 

วิธีคิดด้วยการบีบเค้นเพื่อการยอมรับวัฒนธรรม 

ส่วนกลาง	แต่หากสามารถหาทางออกได้ร่วมกนัได้ด้วย 

วิธีคิดในการยอมรับซึ่งกันและกันในความแตกต่าง 

ก็จะทำาให้เกิดความผสมกลมเกลียวเป็นหนึ่งได	้	

และยังสามารถลดรอยร้าวทางประวัติศาสตร์ในแง่

ท่ีไม่ดีท่ีเคยมีมาได้อีกด้วย	 ท่ีสำาคัญในความแตกต่าง

นั่นไม่ได้มีความหมายถึงการแตกแยกเพียงแง่มุม 

เดียวเสมอไป	 แต่ความแตกต่างยังอาจหมายถึง 

อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของสังคมหรือชุมชนนั้นท่ีแสดง

ถึงการอยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแย้งกันด้วยการเคารพใน

ความเป็นตัวตนท่ีอาจแตกต่างซ่ึงกันและกันนั่นเอง		

ดังเช่นกรณีศึกษาเกี่ยวกับดนตรีชาติพันธุ์ในญี่ปุ่น

ครั้งนี้
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หลัก เกณฑ์และคำ�แนะนำ�สำ�หรับ  
       ก�รเตรียมบทคว�มต้นฉบับ

	 วารสาร	 jsn	Journal	 เปิดรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยต้นฉบับจาก

อาจารย์	 นักวิชาการ	นักวิจัย	นักศึกษา	และบุคคลทั่วไป	ที่ทำางานวิชาการเกี่ยวกับ

ญี่ปุ่นศึกษา	บทความที่ส่งมายังกองบรรณาธิการเพื่อรับการพิจารณาสำาหรับตีพิมพ์ต้อง

เป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน	และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์

ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น	บทความอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ก็ได้	 รูปแบบของการจัดเตรียมบทความจะต้องเป็นไปตามแนวทางของวารสาร	 ก่อนท่ี

บทความจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร	บทความจะต้องผ่านการอ่านและการประเมิน

คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ	หรือ	ผู้รู้เสมอกัน	ด้วยระบบ

ปกปิดชื่อ	หนึ่งบทความจะมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอย่างน้อย	2	ท่าน

    

แนวทางการจัดเตรียมต้นฉบับ

	 บทความต้นฉบับที่จะเสนอเพ่ือรับการพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวไม่เกิน	

20	หน้ากระดาษ	A4	 โดยจัดหน้ากระดาษด้วยขนาดมาตรฐาน	บทความต้นฉบับจะ

ประกอบด้วย	4	ส่วน	

	 ส่วนที่หนึ่ง	 (หน้าแรก)	ระบุ	ชื่อบทความ	ชื่อ-สกุลผู้เขียน	สังกัด	บทคัดย่อ	คำา

สำาคัญ	3-5	คำา	และเชิงอรรถที่ระบุชื่อ	ที่อยู่	และอีเมลที่ติดต่อของผู้เขียน	เป็นภาษาไทย	

	 ส่วนที่สอง	(หน้าที่สอง)	มีรายละเอียดเหมือนในหน้าแรกทุกประการ	โดยเขียน

เป็นภาษาอังกฤษ	

	 ส่วนที่สาม	(ตั้งแต่หน้าที่สามเป็นต้นไป)	เป็นเนื้อหาของบทความโดยเรียงลำาดับ

ตามมาตรฐานปกติของการเขียนบทความ	ทั้งนี้	ผู้เขียนควรใช้ตัวเลขอารบิคในการเรียง

ลำาดับองค์ประกอบของบทความในส่วนของบทนำาจนถึงบทสรุป

	 ส่วนที่สี่	 เอกสารอ้างอิงหรือภาคผนวก	(ถ้ามี)	 ให้เขียนต่อท้ายจากบทสรุปตาม

ลำาดับโดยไม่ต้องใช้ตัวเลขในการเรียงลำาดับ	การจัดทำาเอกสารอ้างอิงให้ใช้ระบบ	APA	

(American	Psychological	Association)
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รูปแบบของการนำาเสนอ

	 การเตรียมต้นฉบับบทความให้มีระยะห่างระหว่างบรรทัด	single	space	กรณี

ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	ให้ใช้ตัวอักษร	Th	Sarabun	PSK/Th	Sarabun	

New	ขนาดของตัวอักษรที่ใช้มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	ชื่อบทความ:	ตัวเข้ม	ขนาด	20	พอยท์

	 2.	ชื่อ-สกุลของผู้เขียน:	ตัวเข้ม	ขนาด	16	พอยท์	 (สังกัดของผู้เขียน:	ตัวเอียง	

ขนาด	16	พอยท์)

	 3.	บทคัดย่อ:	ตัวปกติ	ขนาด	16	พอยท์	(ไม่เกิน	10	บรรทัด)

	 4.	คำาสำาคัญ:	ตัวปกติ	ขนาด	16	พอยท์	(ไม่เกิน	5	คำา)

	 5.	หัวเรื่อง:	ระดับต้น	(เช่น	1.XXX,	5.XXX,	เอกสารอ้างอิง,	ภาคผนวก)	ตัวเข้ม	

ขนาด	18	พอยท์,	ระดับรองลงไป	(เช่น	1.1,	2.1.3)	ตัวเข้ม	ขนาด	16	พอยท์	

	 6.	เนื้อหา:	ตัวปกติ	ขนาด	16	พอยท์

	 7.	เชิงอรรถในหน้าแรกและหน้าที่สอง:	ตัวปกติ	ขนาด	12	พอยท์	(มีสองส่วน)

	 * 	 รายละเอียดบางประการที่ ผู้ เขียนต้องการระบุ เกี่ ยวกับบทความ	

กิตติกรรมประกาศ	ฯลฯ

	 **	 ระบุตำาแหน่งทางวิชาการหรือตำาแหน่งอื่นของผู้เขียนบทความ	 ท่ีอยู่และ	

e-mail	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	รองศาสตราจารย์	ดร…	,	ที่อยู่:	.......,	e-mail:	......

	 8.	เชิงอรรถในเนื้อหาบทความ:	เขียนไว้ในแต่ละหน้า	ตัวปกติ	ขนาด	12	พอยท์	

เรียงลำาดับด้วยตัวเลขอารบิค

	 9.	ตาราง:	ตัวเข้มหรือตัวปกติ	ขนาด	ไม่เกิน	16	พอยท์	(ตามความเหมาะสม)

	 10.	เอกสารอ้างอิง:	ตัวปกติ	ขนาด	16	พอยท์

	 11.	ภาคผนวก:	ตัวปกติ	ขนาด	16	พอยท์

	 12.	หากมีความจำาเป็นต้องใช้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นให้ใช้	MS	Mincho	ตัวอักษร

ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้โดยทั่วไปในเนื้อหาให้มีขนาด	10.5	พอยท์	หากเป็นการใช้ภาษาญ่ีปุ่นใน

ส่วนอื่นๆ	ของบทความให้ปรับขนาดตามความเหมาะสมโดยยึดถือหลักเกณฑ์ข้างต้น
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ตารางและภาพ

	 ผู้เขียนจะต้องเรียงลำาดับตารางและภาพโดยใช้ตัวเลขอารบิค	 (เช่น	ตารางท่ี	1	

ภาพที่	2)	และต้องระบุชื่อตารางและภาพหลังตัวเลขด้วย	ชื่อตารางกำากับไว้เหนือตาราง 

ชื่อแผนภูมิ	 รูปภาพ	กำากับไว้ใต้ภาพ	 ขนาดของตัวอักษรในตารางและภาพใช้ตาม 

หลักเกณฑ์ข้างต้นโดยพิจารณาตามความเหมาะสม	ความสวยงาม	และลักษณะของ

เน้ือหา	ต้องระบุแหล่งที่มาของตารางและภาพให้ครบถ้วน	หากเป็นผลการศึกษาหรือ

เรียบเรียงโดยผู้เขียน	ให้ระบุด้วย	เช่น	คำานวณ/เรียบเรียง/สรุปโดยผู้เขียน

     

การอ้างอิงในเนื้อหาและรายการเอกสารอ้างอิง

	 การอ้างอิงในเนื้อหาให้ระบุชื่อสกุลของผู้เขียน	ตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้า

ภายในวงเล็บ	ตัวอย่างเช่น	กรณีหนังสือ	บทความในวารสาร	หรือรายงานวิจัย	(ธำารงศักดิ์ 

อายุวัฒนะ,	2547,	น.	20)	หรือ	 (Feuchtwanger,	2002,	p.	99)	กรณีหนังสืออ้างอิง	

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 2542,	 2546,	น.	 37)	หรือ	 (Merriam- 

Webster’s	collegiate	dictionary,	1993,	p.	125)	กรณีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	(ชวนะ	 

ภวกานันท์,	2548)	หรือ	(Lesley	University,	2005)

	 ในการจัดทำารายการเอกสารอ้างอิงขอให้ใส่ใจใน	4	หัวข้อต่อไปนี้	 1)	 การ

เรียงลำาดับเอกสารอ้างอิงตามพจนานุกรม	2)	การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ	และ 

การเว้นวรรค	3)	การใช้ตัวอักษรใหญ่	หรือ	 เล็ก	และ	4)	การขีดเส้นใต้	 	 ข้อมูลพื้นฐาน

และตัวอย่างกรณีการอ้างอิงที่ใช้กันทั่วไปกรุณาดูตามตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง	

(Examples	of	References	list)	ด้านล่าง	 	สำาหรับรายละเอียดอื่นๆ	ขอให้ศึกษาจาก	

American Psychological Association (APA) 6th edition style Examples.	from	

www.edu.au/tutorials/citing/apa-a4.pdf.
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Criteria and guidelines for preparing
            the original copy of an article

	 The	“jsn	Journal”	welcomes	original	academic	articles	or	research	

papers	written	by	professors,	scholars,	 researchers,	students,	and	private	

persons	that	are	working	in	the	area	of	Japanese	studies.	The	articles	to	be	

submitted	to	the	editor’s	office	consideration	to	be	published	must	not	

have	been	published	before	and	also	must	not	be	subject	to	the	consi- 

deration	process	for	publication	in	other	journals	or	media.	The	article	may	

be	written	in	Thai	or	English,	and	must	be	written	in	the	format	provided	

by	the	Journal.	Before	the	article	is	approved,	it	will	be	read	and	assessed	

by	an	expert	in	the	field	of	knowledge	pertaining	to	the	article,	with	the	

assessment	method	being	the	double-blind	reviewer	system.	Each	article	

is	assigned	to	at	least	2	reviewers.

Preparing the article

	 The	article	to	be	considered	for	publication	in	the	Journal	should	

not	be	longer	than	20	pages	(A4)	with	standard	page	layout.	The	original	

copy	must	consist	of	three	sections.	The	first	section	(first	page)	contains	

the	name	of	the	article,	first	and	last	name	of	the	author,	his/her	affiliation,	

the	abstract,	keywords,	and	a	footnote	in	the	Thai	language.	The	second	

section	(second	page)	contains	the	same	information	as	in	section	1,	but	

in	English.	The	third	section	(from	the	third	page	onwards)	is	the	main	part	

of	 the	article	written	 in	 the	standard	order	 for	article	composition.	The	

author	should	number	the	paragraphs	from	the	preface	to	the	conclusion	

using	Arabic	numerals	in	sequence.	If	there	is	a	reference	list	or	appendix,	it	

should	be	attached	at	the	end	of	the	conclusion	without	being	numbered.	

The	reference	list	must	comply	with	APA	(American	Psychological	Associa-

tion)	format.
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Presentation format

	 The	article	must	be	written	using	 single-space	 format,	and	Th	

Sarabun	PSK	or	Th	Sarabun	New	must	be	used	as	the	font	type	for	both	

the	Thai	and	English	languages.	The	sizes	of	the	fonts	are	as	follows:

 1. Name of the article:	20	point	size.

 2. First and last name of author:	16	point	in	bold	(affiliation:	16	

point	in	italics).

 3. Abstract:	normal	font,	16	point	(maximum	10	lines).

 4. Keywords:	normal	font,	16	point	(maximum	5	words).

 5. Headings:	first	level	(i.e.	1.xxx,	5.xxx.	reference	list,	and	appen-

dix),	18	point	in	bold,	second	level	and	so	on	(i.e.	1.1,	2.1.3),	16	point	in	

bold.

 6. Main content: normal	font,	16	point.

 7. Footnotes in the first and second pages: normal	font,	12	point	

(there	are	2	possible	types	of	footnotes):

	 a.	 *Information	 that	 the	author	wishes	 to	add	about	 the	article	

such	as	acknowledgements.

	 b.	 **Specifying	academic	 titles	or	other	 titles	of	 the	author,	an	 

address,	and	an	e-mail	by	following	this	format:	

	 Associate	Professor	(Dr.)…..,	Contact	Address:	…..,	e-mail:	…..

 8. Footnotes in the main content:	written	in	each	page	in	normal	

12	point	font	in	Arabic	number	sequence.

 9. Table:	bold	or	normal	font,	not	larger	than	16	point	(as	suitable).

 10. Reference list:	normal	font,	16	point.

 11. Appendix:	normal	font,	16	point.

 12. Others:	 If	Japanese	characters	are	required,	the	author	must	

select	MS	Mincho	font.	The	size	of	the	Japanese	characters	used	generally	

in	the	main	content	is	10.5	point	(same	size	as	16-point	Th	Sarabun	PSK	or	

Th	Sarabun	New	characters).	If	Japanese	characters	appear	in	other	parts	

of	the	article,	their	size	should	be	adjusted	to	the	most	suitable	size	by	

following	the	aforementioned	criteria.
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Tables and figures

	 The	author	must	place	 tables	and	figures	 in	Arabic	numerical	 

sequence	(i.e.	Table	1,	Figure	2)	and	specify	the	name	of	the	table	and	

figure	after	the	number.	The	table	title	must	be	typed	in	the	top	row	of	the	

table.	The	title	for	the	figure	is	placed	directly	below	the	figure.	The	font	

size	in	the	table	and	figure	should	follow	the	aforementioned	criteria	and	 

according	 to	 the	suitability,	appearance,	and	style	of	 the	content.	The	 

complete	source	of	a	table	and	figure	must	be	included.	If	it	is	the	work	 

of	 the	 author,	 the	 source	must	be	entered	 as	 “Calculated/written/ 

summarized	by	the	author.”

Citation in text and References list

	 The	citations	in	text	and	references	list	should	give	readers	enough	

information	 to	 locate	each	 source.	To	 refer	 to	 the	content,	 the	first	

and	last	name	of	the	author	must	be	detailed,	 followed	by	the	year	of	 

publication	and	the	relevant	page	number	 in	parentheses.	For	 instance,	

in	the	case	of	a	book,	article	 in	a	 journal,	or	a	research	paper:	 (ธำารงศักดิ์	

อายุวัฒนะ,	2547,	น.	20)	or	 (Feuchtwanger,	2002,	p.	99).	 In	 the	case	of	 

a	 reference	book:	 (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542,	2546,	น.	37)	or	

(Merriam-Webster’s	collegiate	dictionary,	1993,	p.	125).	And	in	the	case	of	

an	e-document	(ชวนะ	ภวกานันท์,	2548)	or	(Lesley	University,	2005).	

	 When	compiling	a	reference	list,	please	pay	particular	attention	to	

the	following:	1)	sequence;	2)	punctuation	and	spacing;	3)	capitalization;	

and	4)	underlining.	This	guide	covers	basic	information	and	examples	for	

the	most	common	types	of	citations.	For	full	information,	please	consult	

American Psychological Association (APA) 6th edition style Examples.	from	

www.edu.au/tutorials/citing/apa-a4.pdf.
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง (Examples of References list)

หนังสือ (Books)

อรรถยา	สุวรรณระดา.	 (2555).	ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น.	 กรุงเทพฯ:	 สำานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Wood,	E.	W.,	Jr.	(2006).	Worshipping	the	myths	of	World	War	II:	Reflections	

on	America’s	dedication	to	war.	Washington,	DC:	Potomac	Books.

Rogers,	T.	T.,	&	McClelland,	 J.	L.	 (2004).	Semantic cognition: A parallel  

distributed processing approach.	Cambridge,	MA:	MIT	Press.

Oguma,	E.	(1995).	Tanitsu	minzoku	banashi	no	kigen:	“Nihonjin”	no	jigazou	

no	keifu	 [The	myth	of	 the	homogeneous	nation:	Genealogy	of	 

“Japanese	people’s”	self-portrait].	Tokyo:	Shinyo	Sha.

小熊 英二. (1995). 『単一民族話の起源<日本人>の自画像の系譜』. 東京：

新曜社.

หนังสือแปล (Translated books)

ฟุฮิโตะ	ชิโมยามะ.	(2553).	รู้ไว้ ก่อนใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น	[The	Rules	of	Living	in	Japan]	

(ทัศนีย์	 เมธาพิสิฐ,	ผู้แปล).	กรุงเทพฯ:	สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม	สสท.	

(ต้นฉบับพิมพ์	ปี	ค.ศ.2008)

Oguma,	E.	(2002).	A	genealogy	of	‘Japanese’	self-images	(D.	Askew,	Trans.).	

Melbourne:	Trans	Pacific	Press.	(Original	work	published	1996)

ホワイト, W.F. (2000). 『ストリート・コーナー・ソサエティ』 (Street corner  

society) （奥田道大, 有里典三 訳）, 東京: 有斐閣.（原著1993年）

บทความในหนังสือที่มีบรรณาธิการ (Article in an edited book) 

สุมิตร	คุณานุกร.	 (2520).	การวางแผนการสอน	ในไพฑูรย์	สินลารัตน์	 (บรรณาธิการ),	

คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน.	 (น.	 58-69).	 กรุงเทพฯ:	หน่วยพัฒนา

คณาจารย์ฝ่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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Gill,	M.	J.,	&	Sypher,	B.	D.	 (2009).	Workplace	 incivility	and	organizational	

trust.	In	P.	Lutgen-Sandvik	&	B.	D.	Sypher	(Eds.),	Destructive organiza-

tional communication: Processes, consequences, and constructive 

ways of organizing	(pp.	53-73).	New	York,	NY:	Taylor	&	Francis.

砂川有里子(2013 ) . 「コーパスを活用した類義語研究─複合辞「ニツ

レテ」と「ニシタガッテ」─」藤田保幸(編) ,  『形式語研究論集』 

(35-60). 大阪:和泉書院.

บทความในวารสาร (Journal articles)

ประมูล	สัจจิเศษ.	(2541).	ปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย.	สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 

19	(2),	34-39.

Carlson,	L.	A.	(2003).	Existential	theory:	Helping	school	counselors	attend	

to	youth	at	 risk	 for	violence.	Professional School Counseling,	6(5),	

10-15.

Landman,	 Fred	 (1989a).	Groups,	 I.	Linguistics and Philosophy,	 12	 (5),	 

559-605.

Landman,	Fred	 (1989b).	Groups,	 II.	Linguistics and Philosophy,	 12	 (6),	 

723-744.

	 หมายเหตุ:	กรณีที่อ้างอิงหลายบทความจากผู้เขียนคนเดียวกันให้กำากับที่หลังปี

ด้วยอักษร	a	b	c	ตามลำาดับ	

坂本正(1993).「英語話者における 『て形』 形成規則の習得について」『日本

語教育』 80: 125-135.

รายงานวิจัย รายงานของรัฐบาล (Research Reports, Government Reports)

ฉันทนา	บรรพศิริโชติ	หวันแก้ว.	 (2535).	การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับ

เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส: เด็กทำางาน	 (รายงานผลการวิจัย).	 กรุงเทพฯ:	

สถาบันวิจัยสังคม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

U.S.	Department	of	Health	and	Human	Services,	National	 Institutes	of	

Health,	National	Heart,	ung,	and	Blood	Institute.	(2003).	Your guide 

to lowering blood pressure.	(NIH	Publication	o.	03-5232).	Retrieved	

from	http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_low/

hbp_low.pdf
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Ministry	of	Foreign	Affairs.	 (1997,	 June	12).	Peru	 jiken	choosa	 iinkai	no	

hokoku	ni	tsuite	no	Ikeda	Gaimu	Daijin	no	kishakaiken	[Press	 inter-

view	with	Foreign	Minister	 Ikeda	on	the	report	of	the	 investigation	

committee	on	the	Peru	Incident].	Ministry	of	Foreign	Affairs,	Japan.	

Retrieved	 from	http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hoka/peru/	 

index.html

สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (Computer Software, Databases and Websites)

ชวนะ	ภวกานันท์.	(2548).	ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้.	ค้นจาก

	 http://www.businesstgai.co.th/content.php?data=	407720-opinion

Lesley	University.	(2005).	Basic	APA	format	for	citing	print	materialist	media.	

Retrieved	from	http://lesley.edu/library/guide/citation

文 化 庁  ( 2 0 0 2 ) . 「 国 語 表 記 の 基 準 常 用 漢 字 表 記 」 ,  国 語 施 策 情

報システム. ht tp : / /www.bunka . go . j p / kokugo/ma in . a sp? 

fl=list&id=1000003929&clc=1000000068

ไม่มีชื่อผู้แต่ง (No authors)

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.2542.	(2546).	กรุงเทพฯ:	นานมีบุ๊คส์.

More	jobs	waiting	for	college	grads.	(1986,	June	17).	Detroit Free Press,	pp.	

1A,	3A.

สำานักงานกองบรรณาธิการ (Editorial office of jsn Journal)

	 Room	606,	Faculty	of	Political	Sciences,	Thammasat	University,	

	 Pranakorn,	Phraborom	Maha	Ratchawang,	Bangkok	10200,	Thailand

	 Tel.	Fax.	02-221-2422

	 URL:	jsat.or.th

	 e-mail:	jsn.jsat@gmail.com
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	 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย	จัดการประชุมวิชาการเป็นประจำาทุกปี	โดยมีกิจกรรม	ปาฐกถา

พิเศษ	เวทีสัมมนา	และการเสนอผลงานวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา	และในปี	2558	จะจัดในเดือนธันวาคม

 สถานที่:		 โรงแรมในอำาเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	(รายละเอยีดจะแจ้งให้ทราบภายหลงั)

 เจ้าภาพร่วมจัด:	 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตปัตตานี

 กำาหนดเวลาเปิดรับบทความดังนี้

	 31	พฤษภาคม	2558	 	 ปิดรับบทคัดย่อ

	 15	มิถุนายน	2558		 	 แจ้งผลบทคัดย่อที่ผ่าน/ไม่ผ่านการพิจารณา

	 15	สิงหาคม	2558		 	 ปิดรับบทความที่นำาเสนอ	(ฉบับเต็ม)

	 ธันวาคม	2558		 	 	 นำาเสนอผลงาน

	 บทความวิจัยที่นำาเสนอต้องไม่เคยเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน	บทความท่ีส่งเข้ามาจะได้รับการพิจารณา

โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย	2	ท่าน	รับเฉพาะบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น	ผู้นำาเสนอสามารถ

เลือกนำาเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	ผลงานท่ีนำาเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณา 

ตีพิมพ์ในเอกสารหลังการประชุมวิชาการ	หรือ	ในวารสาร	jsn	Journal

	 สมาคมฯ	จึงใคร่ขอเชิญชวนนักวิจัย	นักวิชาการ	และ	นักศึกษาท่ีสนใจส่งบทคัดย่อเก่ียวกับญ่ีปุ่น

ศึกษา	ในสาขา	เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	ภาษาศาสตร์	วรรณคดี	การศึกษา	หรือสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ติดต่อสอบถามได้ที่

อีเมล:	jsat2015@gmail.com	

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เวปไซต์สมาคมฯ	URL:	jsat.or.th

 จัดโดย

 สนับสนุนโดย

ก�รประชุมวิช�ก�รญี่ปุ่นศึกษ� ครั้งที่ 9 ประจำ�ปี 2558
จัดโดย สม�คมญี่ปุ่นศึกษ�ในประเทศไทย (สญศท)
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	 Japanese	Studies	Association	 in	Thailand	annually	organizes	a	conference	on	a	

specific	theme.	The	conference	program	will	feature	a	keynote	speech,	panel	discussions,	

and	academic	presentations.	In	2015,	the	conference	is	scheduled	for	December.

 Place:	 	 	 at	a	hotel	in	Hatyai,	Songkla	Province	(to	be	announced	later)

 Host Institution:	 Faculty	of	Humanities	and	Social	Sciences,	Prince	of	Songkla 

	 	 	 	 University,	Pattani	Campus

 Submission Schedule:

	 31	May	2015	 	 Abstract	Submission	Deadline

	 15	June	2015		 	 Accept/Reject	Notification	Date	

	 15	August	2015		 Paper	Submission	Deadline	(Full	paper)

	 December	2015		 Presentation

	 The	conference	accepts	manuscripts	of	original	 research	 that	has	not	been	 

published	anywhere	else.	All	submitted	papers	will	be	reviewed	by	a	minimum	of	two	

reviewers.	The	conference	accepts	 full	paper	 in	Thai	and	English	only.	Presenters	are	 

allowed	to	present	their	papers	 in	Thai	or	English.	Selected	papers	will	be	published	in	 

the	proceedings	of	the	conference	or	in	the	“jsn	Journal”.	

	 We	 invite	abstract	submissions	 for	a	 research-based	paper	 related	to	Japan	 in	

any	relevant	area:	economics,	sociology,	politics,	linguistics,	literature,	education	or	other	 

related	areas.

For further information please contact us:

e-mail:	jsat2015@gmail.com		

The	abstract	submission	form	can	be	downloaded	at	URL:	jsat.or.th

 Co-organized by:

                                                         

   

   

 Supported by:

The 9th National Conference of Japanese Studies 2015
Organized by Japanese Studies Association in Thailand (JSAT)
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ชื่อ-นามสกุล..............................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................อีเมล...................................................
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