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ความสัมพันธ์ระหว่างแมงมุมกับชาวญี่ปุ่น:
กรณีศึกษาประเพณีแข่งแมงมุมกัดกันของเมืองคะจิกิ
ชมนาด ศีติสาร*

บทคัดย่อ
การแข่งแมงมุมกัดกันเป็นการละเล่นที่พบมากทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น การแข่งขัน
เมืองคะจิกิ จังหวัดคาโงชิม่า เป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมายาวนาน ในงาน
วิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย จะได้ น ำแนววิ เ คราะห์ กี ฏ วิ ท ยาชาติ พั น ธุ์ (Ethnoentomology) ที่ โ นะนะกะ เค็ น อิ ชิ 

(野中健一) นำเสนอมาเป็นกรอบในการมองการแข่งแมงมุมกัดกันของเมืองคะจิกิ โดยแบ่งข้อมูลออก
เป็นสองขั้นตอน คือขั้นตอนการครอบครองแมงมุมกับขั้นตอนการใช้ประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการนำ
แมงมุมที่ยังมีชีวิตกลับไปคืนแหล่งที่จับมา ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบในแต่ละขั้นตอนจะมองปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ (motivation) ของผู้ส่งแมงมุมเข้าแข่งขัน และปัจจัยจากภายนอกอันได้แก่สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ตลอดจนเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าแข่งขันมีความผูกพัน
กับแมงมุมที่จับมาและเลี้ยงดูอย่างลึกซึ้ง เพราะชัยชนะของแมงมุมทำให้ผู้เข้าแข่งได้ทั้งความภูมิใจและ
รางวัลมากมาย ความต้องการเอาชนะนำไปสู่การร่วมมือกันทำงานในกลุ่มเครือญาติ เพื่อให้ได้โอกาส
ครอบครองชัยชนะได้มากขึ้น และทำให้เกิดกลุ่มที่ชนะเป็นประจำ แต่กระนั้นการแข่งขันนี้ก็ดำรงอยู่ได้
เพราะเมืองคะจิกิใช้การแข่งขันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของเมือง นอกจากนี้เมืองคะจิกิเองก็เป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคมาแต่โบราณ จึงทำให้กลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมการแข่งกัดแมงมุมของภูมิภาคได้ง่าย
การแข่งแมงมุมกัดกันยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมืองผ่านขั้นตอนการนำแมงมุมกลับ
ไปคืนถิ่น เพราะชาวเมืองเชื่อว่า สภาพแวดล้อมที่แมงมุมอยู่ได้คือสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การอยู่
อาศัยของมนุษย์เช่นกัน 
คำสำคัญ : การแข่งแมงมุมกัดกัน เมืองคะจิกิ กีฏวิทยาชาติพันธุ์ 
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Relations between Spiders and the Japanese:
A Case Study on Spider Fighting Tradition of Kajiki Town
Chomnard Setisarn*

Abstract
Spider fighting is a popular sport in southern Japan. The spider fights of Kajiki Town,
Kagoshima Prefecture, in particular, are part of a popular tradition with a long history. This
research uses ethnoentomology analytical tools developed by Kenichi Nonaka to frame the
spider fighting tradition in Kajiki Town. The data collected shows that relations between
spiders and the Japanese people in this tradition may be divided into two phases, namely
the spider-catching phase and the spider-use phase, the latter includes both the fighting
and the release of the captive spiders to their natural habitats. Factors affecting the two
phases differ, and may be divided into intrinsic factors, such as the motivations of people
who care for and bring their spiders to fights, and extrinsic factors, such as natural
environment and socio-cultural conditions. Research results show that the people who
compete (and bring their spiders to fight) are deeply attached to their spiders which they
have carefully raised and nurtured, since a spider’s victory will bring them pride and
rewards (both monetary and status). Their desire for victory leads to much cooperation
among members of a competitor’s family and their relatives in order to increase the
chances of victory for each competitor’s spider. This also leads to some teams regularly
winning the competitions. The spider fighting tradition still continues because Kajiki Town
promotes it as an important economic activity and as tourism publicity. Since Kajiki Town
has also been the economic and cultural center of the prefecture from ancient times, it is
easy for this town to remain the center of the spider fighting tradition. Spider fighting even
has helped to conserve the town’s environment in the process of releasing spiders back to
their natural habitats. This comes from a local belief that the environment good for spiders
should also be good for human beings.   
Keywords : Spider fighting, Kajiki Town, Ethnoentomology
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1. บทนำ: การแข่งแมงมุมกัดกันในประเทศญี่ปุ่น

การแข่งแมงมุมกัดกันหรือที่เรียกภาษาญี่ปุ่นว่า “คุโมะกัซเซ็น” (クモ合戦) เป็นการละเล่น
ที่พบเห็นอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในบริเวณภูมิภาคคันโต โฮะกุริกุ
และพบมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไปทางตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณริมทะเลจะพบว่ามีหรือเคยมี
การละเล่นเช่นนี้อยู่มากเป็นพิเศษ (川名・斉藤1985: 203) ลักษณะที่พบร่วมกันของการละเล่นนี้
คื อ 1. มั ก พบในหมู่ บ้ า นชาวประมงเก่ า แก่ ห รื อ บริ เวณใกล้ เ คี ย ง 2. มี ก ารเลี้ ย งหรื อ ดู แ ลแมงมุ ม ที่
เทียบเท่ากับการเลี้ยง 3. นำแมงมุมมากัดกันบนท่อนไม้ที่วางในแนวนอน (川名・斉藤1985: 204) 

ส่วนชนิดของแมงมุมที่นำมากัดกันนั้น ตั้งแต่บริเวณหมู่เกาะอะมะมิไปจนถึงภูมิภาคโฮะกุริกุและ
ภู มิ ภ าคคั น โต หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า ส่ ว นใหญ่ ข องประเทศนิ ย มใช้ แ มงมุ ม ขนาดใหญ่ ช นิ ด ที่ เรี ย กว่ า 

“โคะงะเนะ” (ซึ่งในจำนวนนี้ยังรวมแมงมุม “นะงะโกะงะเนะ” และ “โอโจะโร” ด้วย) นอกจากนี้
ในบริเวณเกาะโอกินาวายังมีการนำแมงมุมขนาดเล็กชนิด “ชิบุซะโตะเงะ” ที่มีความยาวลำตัวเพียง 1
เซนติเมตรมากัดกัน ส่วนในบริเวณคาบสมุทรโบโซและโยโกฮาม่า นอกจากจะมีการนำโคะงะเนะงุโมะ
มาแข่งแล้ว ลักษณะเด่นของพื้นที่แถบนี้คือ มีการใช้แมงมุม “เนะโกะฮะเอะโตะริ” มากัดกัน (川名・
斉藤 1985: 207-208) อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารนำแมงมุ ม “จิ งุ โ มะ” และ “คะบะกิ โ กะมะชิ ” มาเล่ น กั น ใน
บริเวณคาบสมุทรมิอุระด้วย (川名・斉藤1985: 136)  
วิธีนำแมงมุมมากัดกันมีหลายวิธี ตั้งแต่นำแมงมุมสองตัวมากัดกันบนท่อนไม้ที่วางในแนวตั้ง
หรื อ แนวนอน ให้ ต่ อ สู้ กั น บนใยแมงมุ ม ตลอดจนให้ สู้ กั น บนพื้ น ดิ น ( 川名・斉藤 1985: 207) แต่
วิธีที่แพร่หลายที่สุดและยังมีการอนุรักษ์สืบทอดกันต่อมาจนถึงปัจจุบันได้แก่การนำแมงมุมมากัดกัน
บนท่อนไม้ที่วางในแนวนอน ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีการจัดแข่งทุกปีในเมืองคะจิกิ จังหวัดคาโงชิม่า, เขต
นะกะมุระ เมืองฌิมันโตะ จังหวัดโคชิ, คะฌิโนะอุระโง เขตโอเซะโตะ เมืองซะอิกะอิ จังหวัดนางาซากิ,
เมืองคุมาโมโต จังหวัดคุมาโมโต และเมืองคะอินัน จังหวัดวะกะยะมะ (関根2011: 2)

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเกี่ยวกับแมงมุมในเชิงมนุษยศาสตร์ควรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คืองานวิจัยที่ว่าด้วย
“แมงมุมกับวัฒนธรรม” (หรืออาจเรียกได้ว่า “แมงมุมกับคติชน”) ซึ่งมีขอบเขตตั้งแต่ชื่อเรียก
ความเชื่อ ไปจนถึงวรรณกรรมหรือนิทานหรือสุภาษิตคำพังเพยที่เกี่ยวข้องกับแมงมุม กับงานวิจัย
“การแข่งแมงมุมกัดกัน” ที่ให้ความสำคัญต่อการละเล่นที่ใช้แมงมุมเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีประเด็นใน
การศึกษา เช่น วิธีจับและฝึกแมงมุม กติกาการแข่งขัน ความเป็นมา การดำรงอยู่และการแพร่
กระจายของการละเล่ น ซะอิ โ ต ฌิ น อิ ช ิ โรและคะวะนะ ทะกะฌิ ( 斉藤・川名 1985) ได้ ศ ึ ก ษา
ค้นคว้าไว้ครอบคลุมทั้งสองประเด็นที่กล่าวมา ผลงานของทั้งสองนอกจากจะมีความโดดเด่นในแง่มีการ
รวบรวมประเพณีการแข่งแมงมุมกัดกันของทุกภูมิภาคในญี่ปุ่นไว้อย่างครบถ้วน ยังมีการนำเสนอแนวคิด
“แมงมุมร้าย” (クモ悪玉論) กับ “แมงมุมดี” (クモ善玉論)  ไว้ด้วย “แมงมุมร้าย” ส่วนใหญ่หมายถึง
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8



แมงมุมที่ปรากฏในวรรณกรรมต่างๆ  มีชื่อเรียกร่วมกันว่า “ท์ซุชิงุโมะ” (土蜘蛛) ซึ่งอาจหมายถึง
กลุ่มคนพื้นเมืองที่ไม่ยอมศิโรราบต่อราชสำนักในหนังสือเรื่อง ฮิตะชิโนะกุนิ ฟุโดะกิ (『常陸國風土記』)1
หรือปีศาจที่มีพลังวิเศษสามารถพ่นใยใส่คู่ต่อสู้ในบทละครโนเรื่องทุซ์ชิงุโมะ (『土蜘蛛』) หรือ
สัตว์ประหลาดที่มีพลังลึกลับสามารถทำให้มนุษย์ซึ่งแม้จะอยู่ห่างไกลล้มป่วยได้ในวรรณกรรมเรื่อง
ทะอิเฮะอิกิ (『太平記』) “แมงมุมร้าย” มีส่วนเป็นอย่างมากในการทำให้คนญี่ปุ่นมองแมงมุมในด้าน
ลบและเกลียดแมงมุม ส่วน “แมงมุมดี” คือแมงมุมที่อยู่ในวัฒนธรรมการละเล่นของมนุษย์ เช่น
ในการแข่งแมงมุมกัดกัน และยังหมายถึงแมงมุมซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ดีในความเชื่อของชาวไอนุอีกด้วย
นะกะมุระ เทะอิริ (中村1987) มองว่าในวรรณกรรมของญี่ปุ่นไม่ได้มีแต่ “แมงมุมร้าย” เสมอไปยังมี
“แมงมุมดี” อยู่ด้วย และยังเป็นแนวคิดที่เก่ากว่า “แมงมุมร้าย” เพราะมีความเชื่อแต่โบราณที่ว่า
แมงมุมเป็นลางดีซึ่งบอกว่าคนที่รอคอยจะมาหา เช่น ในวรรณกรรมเรื่องนิฮนโฌะกิ (『日本書紀』)
อีกทั้งในโคะกินวะกะฌู (『古今集』) และเก็นจิโมะโนะงะตะริ (『源氏物語』) ยังพบคำว่า “ซะซะงะนิ”
(แมงมุม) ในบทกวีซึ่งเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าว่า จะมีผู้ชายมาหาผู้หญิง ส่วน “แมงมุมร้าย” เพิ่งเริ่ม
ปรากฏตัวตั้งแต่เรื่องเฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ (『平家物語』) ซึ่งปีศาจ “ยะมะงุโมะ” เป็นสาเหตุทำให้
ตัวละครโยะริมิท์ซุป่วยเป็นไข้   ส่วนในเรื่องทะอิเฮะอิกิมีการกล่าวถึง “ยะมะงุโมะ” ว่าเป็นวิญญาณ
อาฆาตที่แปลงร่างมา นอกจากนี้นะกะมุระยังได้กล่าวถึงแมงมุมในฐานะที่เป็นเทพเจ้าแห่งน้ำและ
เทพเจ้าแห่งภูเขาอีกด้วย   
คะวะนะ ทะกะฌิ (川名1992) ก็ได้ศึกษาวิจัยแมงมุมทั้งสองประเภท แต่เน้นที่ประเภท
หลังหรือการแข่งแมงมุมกัดกันโดยเฉพาะในบริเวณคาบสมุทรโบโซ ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้มีประสบการณ์ในวัยเด็กโดยเน้นเกี่ยวกับวิธีการเล่นและชื่อเรียกแมงมุม ก่อนสรุปว่าการแข่งแมงมุม
กัดกันเป็นการละเล่นที่นิยมมากในญี่ปุ่นตอนใต้ ชนิดของแมงมุมที่ใช้ส่วนใหญ่คือโคะงะเนะตัวเมีย
อย่างไรก็ตาม ในบริเวณคาบสมุทรโบโซยังมีการนำแมงมุมตัวผู้ชนิดเนะโกะฮะเอะโตะริมากัดกัน ซึ่ง
เป็นการต่อสู้ที่สง่างามและดูน่าเกรงขามกว่าแมงมุมตัวเมีย นอกจากนี้ยังได้ชี้ว่า ในอดีตการนำแมงมุม
มากัดกันน่าจะเป็นวิธีที่ชาวประมงใช้ทำนายว่าจะจับปลาได้ดีเพียงใด ซึ่งต้นกำเนิดของการละเล่นนี้น่า
จะมาจากชาวประมงในเอเชียตะวันออก และได้แพร่กระจายเข้าสู่ญี่ปุ่นเช่นจังหวัดคาโงชิม่าและบริเวณ
ตอนใต้ ข องจั ง หวั ด ชิ บ ะตามกระแสน้ ำ อุ่ น คุ โระฌิ โ อะ เซะกิ เ นะ มิ กิ โ อะ ( 関根 2011, 2014) ได้
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งแมงมุมกัดกันที่จัดเป็นประจำทุกปีในปัจจุบัน โดยเน้นการแข่งขันที่นำ
แมงมุมชนิดโคะงะเนะมาต่อสู้กันบนไม้ท่อนยาวที่วางในแนวนอนและสรุปว่า การแข่งขันในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มีเมืองคะจิกิเป็นต้นแบบ อีกทั้งยังมีความพยายามในการยกระดับคุณภาพของการแข่งขัน 
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นอกจากนี้ ซะอิโต (斉藤1999: 57) ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับ “ท์ซุชิงุโมะ” ในฐานะ “แมงมุมร้าย” หรือกลุ่มคนที่ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ราชสำนักญี่ปุ่นว่า ยังพบในทั้งวรรณกรรมเรื่องโคะจิกิ (『古事記』) นิฮนโฌะกิ (『日本書紀』) และ ฮิเส็นโนะกุนิ ฟุโดะกิ (『肥前國
風土記』) ด้วย คนพวกนี้น่าจะเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่มาแต่โบราณก่อนจะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่น มีลักษณะเด่นคือ
สร้างที่อยู่อาศัยแบบ “ทะเตะอะนะจูเกียว” (บ้านขุดหลุมแนวตั้ง) หรือบ้านที่ขุดดินลงไปเพื่อทำเป็นพื้นแล้วทำหลังคาคลุมหลุมที่ขุดนั้น
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เช่ น การสร้ า งเทคนิ ค ใหม่ ๆ เพื่ อ ยุ ใ ห้ แ มงมุ ม เข้ า เผชิ ญ หน้ า กั น การฝึ ก ฝนทั ก ษะในการตั ด สิ น ของ
กรรมการเพื่อป้องกันไม่ให้แมงมุมตายขณะแข่ง
รายงานการสำรวจประเพณีการแข่งแมงมุมกัดกันของคะจิกิ (加治木町教育委員会1999) 

เป็นรายงานการศึกษาแมงมุมทั้งสองประเภทคือทั้งทางด้านวัฒนธรรมและการแข่งขันผ่านประเพณี
ของเมืองคะจิกิ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน เนื้อหาของรายงาน
ครอบคลุ ม ประวั ติ ค วามเป็ น มา การเปรี ย บเที ย บการแข่ ง แมงมุ ม กั ด กั น ในจั ง หวั ด ต่ า งๆ ของญี่ ปุ่ น
ลั ก ษณะทางชี ว วิ ท ยาของแมงมุ ม โคะงะเนะ และสิ่ ง ที่ โ ดดเด่ น คื อ งานวิ จั ย ของฌิ โ มะโนะ โทะฌิ มิ 

(下野敏見) ผู้เก็บข้อมูลด้วยวิธีการทางคติชนวิทยา 2 โดยเฉพาะการเปรียบเทียบระหว่างคนที่ตั้ง
บ้านเรือนอยู่บนฝั่งภูเขาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของแมงมุมกับผู้อยู่อาศัยบริเวณเชิงเขา
หรือในตัวเมืองก่อนสรุปว่า การแข่งแมงมุมกัดกันน่าจะเป็นการละเล่นของเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ทั้งบนฝั่ง
ภูเขาและที่ราบ แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็นการแข่งขันของผู้ใหญ่ และกลายเป็นประเพณีของเมืองคะจิกิ

3. แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

แมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโพดา (Phylum Arthropoda) หรือสัตว์ขาข้อ
ซึ่งเป็นไฟลัมเดียวกับแมลง แต่ต่างกันตรงที่แมลงอยู่ในชั้น (Class) Insecta ขณะที่แมงมุมอยู่ในชั้น
Arachnida เช่นเดียวกับแมงป่อง เห็บไร ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างแมลงกับแมงมุมคือ แมลงมี
ลำตัว 3 ส่วน  ขณะที่แมงมุมมีลำตัว 2 ส่วน (ส่วนหัวและอกรวมเป็นส่วนเดียวกัน) แมลงมีขา 3 คู่และ
ส่วนมากมีปีก ขณะที่แมงมุมมีขา 4 คู่และไม่มีปีก แต่เนื่องจากในชั้นเดียวกันนี้แมลงมีจำนวนชนิดมาก
ที่สุด จึงมีการศึกษาวิจัยในแง่ความสัมพันธ์กับมนุษย์ไว้มากที่สุด ขณะที่แมงมุมยังไม่มีกรอบการศึกษา
โดยเฉพาะ ในที่นี้ผู้วิจัยจึงขอนำศาสตร์ที่เกี่ยวกับกับการศึกษาแมลงมาประยุกต์ใช้ในการมองแมงมุม
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแมลงแบ่งออกได้เป็น 3 ศาสตร์หลักคือ กีฏวิทยา
ประยุกต์ (応用昆虫学 Applied Entomology) ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาแมลงในด้านที่สัมพันธ์กับ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น การใช้ประโยชน์จากแมลง การมองแมลงในฐานะเป็นแหล่งทรัพยากร
ใหม่ ตลอดจนการกำจั ด แมลงที ่ ใ ห้ โ ทษแก่ ม นุ ษ ย์ กี ฏ วิ ท ยาวั ฒ นธรรม ( 文化昆虫学 Cultural
Entomology) หรือการศึกษาแมลงและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแมลงในด้านต่างๆ เช่น วรรณคดี ภาษา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ศาสนา
สันทนาการ และกีฏวิทยาชาติพันธุ์ (民族昆虫学 Ethnoentomology) อันมีจุดเริ่มต้นมาจาก
ศาสตร์แขนงหนึ่งของชีววิทยาชาติพันธุ์ (民族生物学 Ethnobiology) ที่ต้องการศึกษาระบบอัตลักษณ์
ของกลุ ่ ม ชาติ พ ั น ธุ ์ ผ ่ า นแมลง ( 野中 2005: 4) สองศาสตร์ แรกนั ้ น ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ แมลงเป็ น
หลักในขณะที่ศาสตร์ที่สามเน้นการมองสังคมมนุษย์ผ่านแมลง เช่นที่ โนะนะกะ เค็นอิชิ ได้กล่าวไว้
ว่า “พฤติกรรมการใช้แมลง (ความเกี่ยวข้องกับแมลง) ของมนุษย์ควรได้รับการทำความเข้าใจจาก
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ปฏิสัมพันธ์ (ระหว่างพฤติกรรมกับนิเวศ-ผู้วิจัย) ซึ่งถูกทำให้เกิดขึ้นในสภาพการณ์ต่างๆ” (野中
2005: 6) นอกจากนี้ โนะนะกะได้นำเสนอกรอบการวิจัยกีฏชาติพันธุ์วิทยาโดยการนำวิธีการของ
มานุษยวิทยานิเวศ (生態人類学 Ecological Anthropology) มาประยุกต์ใช้ มานุษยวิทยานิเวศ
คือการศึกษาว่ามนุษย์ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้อย่างไรด้วยการเก็บข้อมูลเชิงสถิติในภาพรวมของ
การใช้สัตว์ผ่านอาชีพต่างๆ เช่น การล่าสัตว์และเก็บของป่า เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมงอย่างละเอียด
อย่างไรก็ดี เนื่องจากปริมาณการใช้แมลงในชีวิตมนุษย์ไม่ได้มากจนเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีพ
อีกทั้งไม่ได้ถูกใช้บริโภคเป็นอาหารหลักจึงไม่อาจนำวิธีการของมานุษยวิทยานิเวศมาใช้ได้โดยตรง จึง
ต้องปรับขอบเขตของการมองลง โดยแทนที่จะมองพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ในภาพรวมก็ให้มอง
การใช้แมลงเป็นกระบวนการ โดยแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ ขั้นตอนการครอบครอง (“จับหรือหามา
ได้อย่างไร”) กับขั้นตอนการใช้ประโยชน์ (“ใช้ประโยชน์อย่างไร”)         
ขั้นตอนการครอบครอง หมายถึง กระบวนการตั้งแต่พฤติกรรมการรับรู้เกี่ยวกับแมลงอัน
เป็นเป้าหมาย การค้นหา การค้นพบจนถึงการได้มาครอบครอง ในกระบวนการดังกล่าว ประเด็นที่
ต้องศึกษา ได้แก่ สิ่งที่สนับสนุนพฤติกรรมแต่ละอย่าง เช่น ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและสภาพนิเวศ
ของแมลง เทคนิคหรือการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ ในการจับทักษะทางร่างกายที่จำเป็นในการจับ ฯลฯ
ส่วนขั้นตอนการใช้ประโยชน์หรือกระบวนการในการนำแมลงไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างมีประเด็น
ที่ต้องศึกษาคือ ลักษณะเด่นอย่างไรของแมลงที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขั้ น ตอนต่ า งๆ เหล่ า นั้ น คื อ อะไร ซึ่ ง เมื่ อ นำขั้ น ตอนทั้ ง สองมา
รวมกันก็จะได้กระบวนการตั้งแต่การรับรู้เกี่ยวกับแมลง การจับ การใช้ประโยชน์ ซึ่งในแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการก็ควรวิเคราะห์ควบคู่ไปกับปัจจัยทั้งจากภายในของมนุษย์ (เช่น ความอยากได้ ความ
ต้องการในการบริโภค ความสนุกที่ได้จับและกิน พฤติกรรมในเชิงพิธีกรรม) และจากภายนอก (สภาพ
แวดล้ อ ม สั ง คมและวั ฒ นธรรม) แล้ ว นำข้ อ มู ล ทั้ ง หมดมาประมวลในภาพรวมเพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ ก าร
อภิปรายเกี่ยวกับความหลากหลายในการใช้สภาพแวดล้อม องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
บทบาทของการใช้ประโยชน์จากแมลงในสังคมมนุษย์ (野中 2005: 14-17)

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอบเขตของข้อมูล

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะได้นำแนววิเคราะห์กีฏวิทยาชาติพันธุ์ที่โนะนะกะเสนอมาเป็นกรอบใน
การมองการแข่งแมงมุมกัดกันของเมืองคะจิกิ โดยแบ่งการรวบรวมข้อมูลออกเป็นสองขั้นตอน คือ
ขั้นตอนการครอบครองแมงมุม (ความรู้เกี่ยวกับแมงมุมโคะงะเนะ การจับ การเลี้ยง การฝึก) กับ
ขั้นตอนการใช้ประโยชน์ (การแข่งขัน กติกา เทคนิคในการแข่งขัน ฯลฯ) ซึ่งในขั้นตอนหลังจะรวมถึง
การนำแมงมุมที่ยังมีชีวิตกลับไปคืนแหล่งที่จับมา รวมถึงความพยายามในการเพาะแมงมุมเพื่อการ
แข่งขันในปีต่อไปผ่านมุมมองของกระบวนการทำให้เป็นสัตว์เลี้ยง (domestication) ส่วนปัจจัยที่
ส่งผลกระทบในแต่ละขั้นตอนจะมองปัจจัยด้านแรงจูงใจ (motivation) ของผู้ส่งแมงมุมเข้าแข่งขัน
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และปั จ จั ย จากภายนอกอั น ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ ต ลอดจนเงื่ อ นไขทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม เพื่อทำความเข้าใจว่า 1. ผู้เข้าแข่งขันกับแมงมุมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 2. การแข่ง
แมงมุมกัดกันมีบทบาทอย่างไรต่อผู้เกี่ยวข้องและชาวเมืองคะจิกิ 3. สำนึกต่อธรรมชาติของผู้เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างไร  
ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้รวบรวมจากการลงพื้นที่เมืองคะจิกิ อำเภออะอิระ จังหวัดคาโงชิม่า
เพื่อเก็บข้อมูลและสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์
ค.ศ.2008 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-17 มิถุนายนปีเดียวกัน และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน
ค.ศ.2014 นอกจากนี้ ยังใช้ข้อมูลจากรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ NHK ชื่อ 「九州沖縄スペ
シャル：くも合戦にかける男たち」 (รายการพิ เ ศษคิ ว ชู โ อกิ น าวา: บรรดาผู้ ช ายที่ ทุ่ ม เทให้ แ ก่ ก าร
แข่งแมงมุมกัดกัน) ซึ่งออกอากาศในปี ค.ศ.2006 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวเมืองผู้เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันที่ปรากฏในบทความ 「民俗視点から見る加治木のくも合戦」 (การแข่งแมงมุมกัดกัน
ของเมืองคะจิกิจากมุมมองทางด้านคติชน) ซึ่งฌิโมะโนะ โทะฌิมิ ได้รวบรวมไว้ในรายงานการสำรวจ
ประเพณีการแข่งแมงมุมกัดกันของคะจิกิ (加治木町教育委員会1999) ตลอดจนบันทึกประสบการณ์
ส่วนตัวและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแข่งแมงมุมกัดกันของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งแทบทั้งหมดเป็น
กรรมการสมาคมอนุรักษ์การแข่งแมงมุมกัดกันของเมืองคะจิกิในบทที่ 4 ของรายงานฉบับเดียวกัน 
อนึ่ ง บทความนี้ ใช้ร ะบบการถอดอั กษรภาษาญี่ปุ่ นเป็ นภาษาไทยอัน เป็ นผลงานวิจั ยของ
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกเว้นคำที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น โอซาก้า โอกินาวา คิวชู คาโงชิม่า
มิยาซากิ เอโดะ ไทโช โชวะ ที่จะถอดอักษรตามประเพณีนิยม

5. ข้อมูลทั่วไปของเมืองคะจิกิและประวัติความเป็นมาของการแข่งแมงมุมกัดกัน

คะจิกิเป็นเมืองหนึ่งในอำเภออะอิระ (หรือ 加治木町姶良郡 แต่ในวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.
2010 ได้ถูกรวมกับเมืองกะโมและอะอิระ กลายเป็นเขตหนึ่งของ “เมืองอะอิระ” หรือ 姶良市 แต่
เพื่อให้สะดวกแก่การเข้าใจ ในบทความนี้จะขอเรียกว่า “เมืองคะจิกิ” ดังเดิม) ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง
จังหวัดคาโงชิม่าหรือส่วนเหนือสุดของอ่าวคาโงชิม่า มีพื้นที่ทั้งหมด 47.47 ตารางกิโลเมตร ระยะทาง
จากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 5 กิโลเมตรและจากทิศเหนือจรดทิศใต้ 12 กิโลเมตร ปัจจุบันมี
ประชากรประมาณ 23,000 คน3 สภาพภูมิประเทศมีทั้งเขตที่ราบ เขตหุบเขา และเขตที่ราบสูงซึ่ง
มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 250 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีนั้น ในเขตที่ราบสูงอยู่ที่ 16°c ส่วน
เขตที่ราบอยู่ที่ 18°c ซึ่งนับว่าอบอุ่นตลอดทั้งปี แต่ก็มีฝนตกชุกโดยเฉพาะในหน้าฝนซึ่งบางเดือน
อาจมีฝนตกมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร อาชีพของประชากรมีทั้งทำการเกษตรซึ่งมีความหลากหลายไป
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เนื่องจากถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอะอิระจึงไม่มีข้อมูลแยกเฉพาะของเมืองคะจิกิในปัจจุบัน จึงประมาณการจากตัวเลขการสำรวจ
ประชากรในปี ค.ศ.2010 ซึ่งมีประมาณ 22,431 คน
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ตามลักษณะภูมิประเทศ เช่น มีการปลูกข้าวในเขตที่ราบ ทำป่าไม้ในเขตภูเขาทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนการประมงมีทั้งการประมงน้ำจืดในแม่น้ำอะมิกะเกะที่ไหลผ่านกลางตัวเมืองและการ
ประมงน้ำเค็ม อาชีพอื่นๆ ได้แก่ ปศุสัตว์ (ม้า วัวเนื้อ วัวนม สุกร ไก่) การค้าอุตสาหกรรม
ประวัติความเป็นมาของการแข่งแมงมุมกัดกันซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายที่สุดปรากฏใน หนังสือ
การแข่งแมงมุมกัดกันเมืองคะจิกิที่ระลึกการแข่งขันครบรอบ 400 ปี และการตั้งเมืองครบ 80 ปี 

( 『 400 周年記念大会 祝町制施行 80 周年 加治木くも合戦大会 記念誌』 ) ออกโดยสมาคม
อนุรักษ์การแข่งแมงมุมกัดกันเมืองคะจิกิ ความว่า การแข่งแมงมุมกัดกันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อครั้งแม่ทัพ
โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะฌิ ยกพลไปรบที่เกาหลีในปี ค.ศ.1592 และ 1597 ในตอนนั้นฌิมะสุ โยะฌิฮิโระ
ผู้ปกครองเมืองคะจิกิได้นำทหารจากเมืองไปร่วมรบด้วย โยะฌิฮิโระสั่งให้ทหารรวบรวมแมงมุมโคะงะเนะ
ตัวเมียเป็นจำนวนมากเพื่อนำมาเล่นกัดกันให้ทหารที่ไปร่วมรบเพลิดเพลิน ทำให้การแข่งแมงมุมกัดกัน
กลายเป็นการละเล่นที่สืบทอดกันมาในเมืองคะกิจิ (อ้างถึงใน 川嵜1999: 69) 

6. ผลการวิจัย

6.1 ขั้นตอนการครอบครอง
6.1.1 ความรู้เกี่ยวกับแมงมุมของชาวเมืองคะจิกิ
ชาวเมืองคะจิกิเรียกแมงมุมโคะงุโมะว่า “ยะมะโกะบุ” (ヤマコブ) หรือ “ยะมะกก” (ヤマコッ)  

ส่วนผู้คลั่งไคล้ในการแข่งแมงมุมกัดกันนั้นเรียกว่า “ยะมะกก คิกเงะ” (ヤマコッキッゲ) ผู้เกี่ยวข้อง
เล่าว่า “ยะมะกก” มีอายุขัยเพียง 1 ปี แมงมุมตัวเมียจะวางไข่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 

โดยวางไข่ในถุงสีขาวขุ่นที่ทำขึ้นมาเอง มีความยาวประมาณ 4 ซม. และกว้างประมาณ 2.5 ซม. 

กล่าวกันว่าข้างในจะมีไข่ประมาณ 1,200-1,500 ฟอง แมงมุมตัวเมียจะตายไปในช่วงประมาณเดือน
กรกฎาคมหรื อ กั น ยายน ส่ ว นลู ก แมงมุ ม จะออกจากไข่ ใ นช่ ว งประมาณเดื อ นกั น ยายนถึ ง ตุ ล าคม 

หลังจากนั้นจะแทรกตัวอยู่ระหว่างซอกของรากต้นไม้หรือใบไม้เพื่อจำศีล ก่อนคลานออกมาเมื่ออากาศ
เริ่มอบอุ่นในช่วงต้นเดือนมีนาคม แมงมุมโคะงะเนะจะลอกคราบหลายครั้งกว่าจะโตเต็มที่ ว่ากันว่า
แมงมุมที่มีสัดส่วนลำตัวต่อส่วนหัวเป็น 8:1 เป็นแมงมุมที่สวยที่สุด อายุของแมงมุมที่จะมีสัดส่วนนี้
เมื่อเทียบกับมนุษย์จะเท่ากับวัยรุ่นประมาณ 18-20 ปี เนื่องจากแมงมุมที่นำมาแข่งกัดกันเป็นแมงมุม
ตัวเมีย จึงมีเชื่อเรียกอีกอย่างว่าแมงมุม “โจะโร” (ジョロー) ตัวผู้มีขนาดลำตัวเท่าก้านไม้ขีดและ
ไม่มีลวดลายสวยงาม ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไรนักเพราะเมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็จะถูกตัวเมียกินเป็น
อาหาร
แมงมุมโคะงะเนะมักพบในทุ่งหญ้าห่างจากชายฝั่งทะเลเข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตร หญ้าใน
ทุ่งควรสูงประมาณ 2-3 เมตรและไม่หนาทึบจนเกินไป นอกจากนี้ แมงมุมยังมักอยู่บนเนินหรือตลิ่งฝั่ง
ทิศใต้ซึ่งมีอากาศอบอุ่น และมีแมลงที่เป็นอาหารของแมงมุมบินมาติดใยได้ง่าย (前田1999: 158)  
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ลักษณะของแมงมุมที่กัดเก่งคือ ต้องมีรูปร่างสมส่วน ลำตัวไม่ใหญ่จนเกินไปและมีขายาว 

ความยาวของขาแต่ละข้างควรประมาณก้านไม้ขีด ชาวเมืองเมื่อจับแมงมุมมาได้ก็จะมาโอ้อวดกันว่า
แมงมุมของใครขายาวกว่ากัน เพราะถ้าขายาวจะทำให้ได้เปรียบในการต่อสู้เวลาเข้าประชิด นอกจากนี้
แมงมุมที่เพิ่งวางไข่มักจะดุและกระหายการต่อสู้ ว่ากันว่าหลังวางไข่ได้ประมาณ 10 วันแมงมุมจะดุ
ที่สุด อีกทั้งถ้าปล่อยให้อดประมาณ 2-3 วันก่อนการแข่งขันจะยิ่งทำให้แมงมุมฮึดสู้ เนื่องจากหวังจะ
เอาคู่ต่อสู้มาเป็นอาหาร อย่างไรก็ตาม การให้อาหารแมงมุมที่จับมาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องเรียนรู้
จากผู้มีประสบการณ์ เพราะถ้าให้กินอิ่มท้องเกินไปก็จะไม่อยากต่อสู้ แต่ถ้าให้กินน้อยเกินไปก็จะไม่มี
แรง อีกทั้งแมลงที่จะนำมาเป็นอาหารก็จะต้องยังมีชีวิต เพราะถ้าแมลงตายแล้วไม่เคลื่อนไหวแมงมุม
ก็จะไม่กิน ฯลฯ จะเห็นได้ว่า ความรู้ส่วนใหญ่ที่ชาวเมืองมีเกี่ยวกับแมงมุมโคะงะเนะล้วนเกี่ยวพันกับ
เรื่องการแข่งขันทั้งสิ้น 
6.1.2 วิธีจับ การเลี้ยง และการฝึกแมงมุม
โดยทั่วไปประมาณหนึ่งเดือนก่อนการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะออกไปจับแมงมุมโคะงะเนะ
มาเตรี ย มไว้ ในอดี ต ประมาณสมั ย ไทโชจนถึ ง ช่ ว งต้ น สมั ย โชวะ ยั ง สามารถจั บ แมงมุ ม ได้ ใ นเมื อ ง 

เช่นตามคันนาของนาที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ในป่าไผ่และพงหญ้าที่ค่อนข้างโปร่ง ทุ่งหญ้าใกล้ชุมชนที่
ผ่านการเผาทุ่งแล้วและมีหญ้าซุซุกิ เกาลัด ฯลฯ ป่าขึ้น แต่จะไม่ค่อยพบในป่าทึบ ทว่าตั้งแต่ช่วงหลัง
ของสมัยโชวะจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสภาพบ้านเรือนกลายเป็นชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น
ไม่ มี ส ภาพแวดล้ อ มให้ แ มงมุ ม อยู่ ไ ด้ เ หมื อ นก่ อ น ประกอบกั บ มี ก ารจั ด แข่ ง ขั น เป็ น งานใหญ่ ทำให้
แมงมุมมีจำนวนลดลงและไม่พอกับความต้องการ เพราะแต่ละคนจะจับแมงมุมประมาณ 50-150
ตัว (ปัจจุบันอาจไม่มากเท่านี้) จึงต้องมีการออกไปหาแมงมุมจากนอกเมือง4 เช่น เมืองอะอิระ เมือง
ฮะยะโตะ หากเป็นบริเวณไกลออกไป แหล่งที่มีแมงมุมอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก ได้แก่ ส่วนปลายของ
คาบสมุทรซะท์ซุมะและโอซุมิ โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลหรืออ่าวคาโงชิม่า บางคนไปไกลถึงแถบ
นิชินันในจังหวัดมิยาซากิหรือเกาะทะเนะงะฌิมะ แต่ผู้เข้าแข่งเป็นประจำและชนะบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่
จะมีแหล่งจับแมงมุมของตัวเองที่เป็นความลับเรียกว่า “ซุ” (รัง) ซึ่งเชื่อกันว่าจะมีแมงมุมตัวใหญ่และ
เก่งกว่าของคนอื่นอยู่ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับแมงมุมนั้น ในอดีตใช้ใบไผ่หรือกิ่งไม้แห้ง ส่วนแมงมุมที่จับได้จะใส่ใน
เครื่องจักสานที่คล้าย “ข้อง” ซึ่งปกติแล้วเอาไว้ใส่ปลาไหล แต่หากไม่มีข้องก็จะใส่ตะกร้า หรือถุง
กระดาษทำเองที่เจาะรูด้านข้างเพื่อให้มีอากาศถ่ายเท มีการใส่ผักหรือหญ้าซุซุกิหรือกิ่งต้นฮะงิไว้ใน
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ในวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.2008 หรือประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการแข่งขัน ผู้วิจัยได้ร่วมเดินทางไปกับสมาคมอนุรักษ์การแข่งแมงมุม
กัดกันของเมืองคะจิกิและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาพร้อมกับผู้ปกครองประมาณ 20 คน เพื่อไปจับแมงมุมโคะงะเนะ ในครั้งนั้นได้
เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 2 ชม. เพื่อไปถึงเมืองคุฌิระบริเวณตอนกลางของคาบสมุทรโอซุมิ ในวันดังกล่าว เด็กๆ ได้รับอนุญาตให้จับ
แมงมุมได้คนละไม่เกิน 10 ตัว
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ถุงเพื่อให้โป่งพอง แมงมุมจะได้ไม่ถูกทับตาย บางคนเอากิ่งไม้ขัดเป็นรูปไม้กางเขนใส่ไว้ในถุงเพื่อ
วัตถุประสงค์เดียวกัน นอกจากนี้ บางคนยังนำใยซึ่งเป็นบ้านของแมงมุมมาด้วย เพราะเชื่อว่าแมงมุม
จะอุ่นใจและไม่หนี ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับแมงมุมเปลี่ยนเป็นสวิง แมงมุมที่จับมาได้จะใส่ไว้ใน
ถุงตาข่ายซึ่งมีหลายขนาด ในถุงอาจใส่กิ่งไม้หรือใบไผ่แห้งลงไปเพื่อให้แมงมุมมีที่เกาะ
แมงมุมที่จับมาจะถูกเลี้ยงไว้ตามที่ต่างๆ ในบริเวณบ้าน เช่น บนต้นไม้ ในสวน โรงเรือน ห้อง
โรงรถ คอกวัว มีการให้อาหารจำพวกแมลง เช่น เพลี้ย เหลือบ แมลงวัน แมงปอ แมงมุมตัวผู้ ตั๊กแตน
ตัวเล็ก ผีเสื้อ นอกจากนี้ ยังมีการให้อาหารตามความเชื่อส่วนตัว เช่น นำไข่แดงไปลวกแล้วตำให้
ละเอียดก่อนพ่นใส่แมงมุม บ้างก็เชื่อว่าถ้าพ่นน้ำเกลือให้แล้วแมงมุมจะเติบโตดี (เพราะแหล่งที่อยู่
เดิมของแมงมุมอยู่ใกล้ทะเล) หรือถ้าพ่นเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้แมงมุมที่เพิ่งวางไข่จะทำให้แข็งแรง
เพราะแมงมุมอ่อนล้าจากการวางไข่ ในวันแข่งบางคนถึงกับพ่นสุรา “โฌชู” เพราะเชื่อว่าแมงมุมจะ
เลียสุราจนเมาแล้วรู้สึกฮึกเหิมตรงเข้าต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้ง่ายขึ้น  (丸岡1999: 153) ส่วนสิ่งต้องห้าม
ที่ไม่ควรเอาเข้าใกล้แมงมุมคือ สารพิษต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง บุหรี่ 
ในระหว่างเลี้ยงที่บ้าน แมงมุมบางตัวจะลอกคราบจนมีขนาดใหญ่ขึ้น บางตัวก็อาจวางไข่
ทำให้ตัวผอมลงต้องให้อาหารมากเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงวันแข่งขันประมาณ 10-15 วัน
ผู้เลี้ยงจะเริ่มคัดตัวที่หน่วยก้านดีให้เหลือประมาณ 5-10 ตัวเพื่อนำมา “ฝึก” ก่อนคัดเลือกตัวที่จะ
ส่งเข้าแข่งขัน การฝึกมีทั้งการสอนให้กระโจนเข้าหาคู่ต่อสู้ สอนให้ตัดใยของอีกฝ่าย บางคนบอกว่า 

การเลี้ยงไว้ในห้องที่ปูเสื่อตาตามิและมีคนเข้าออก จะทำให้แมงมุมเคยชินกับการปีนหนีเมื่อได้ยินเสียง
ฝีเท้าคน ซึ่งจะทำให้ตอนแข่งแมงมุมมักจะชอบอยู่ข้างบนคู่ต่อสู้ตามนิสัยที่ติดตัวมา และมีโอกาส
ตัด “เค็น” (ใยแมงมุมในภาษาถิ่น) ของคู่ต่อสู้ได้มากขึ้น (丸岡1999: 152) ฯลฯ ในช่วงฝึกฝนอาจ
มีการนัดกับเพื่อนๆ ให้เอาแมงมุมตัวเก่งมาเปรียบกันเพื่อดูชั้นเชิงของกันและกันด้วย  
6.2 ขั้นตอนการใช้ประโยชน์
6.2.1 การแข่งแมงมุมกัดกัน
ในอดีตการแข่งแมงมุมกัดกันเป็นการละเล่นของเด็กผู้ชาย วิธีเล่นก็คือต่างคนต่างก็ถือไม้ไผ่ที่มี
แมงมุมเกาะอยู่ไว้ในมือ เมื่อจะแข่งกันก็ย้ายแมงมุมตัวใดตัวหนึ่งมาไว้บนกิ่งไผ่ที่มีแมงมุมเกาะอยู่แล้ว
แมงมุมก็จะเริ่มต่อสู้กันโดยธรรมชาติ เด็กบางคนแกล้งโยนแมงมุมที่จับมาลงบนใยของแมงมุมอีกตัวให้
มันสู้กันเองก็มี กติกาการแข่งขันไม่ได้มีกำหนดไว้ชัดเจน ตัวที่หนีหรือถูกกัดเป็นแผล ถูกพันใยรอบตัวไม่
สามารถสู้ต่อไปได้ถือเป็นแพ้ 
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การแข่งแมงมุมกัดกันเริ่มเปลี่ยนจากการละเล่นของเด็กกลายเป็นการแข่งขันของผู้ใหญ่นับ
ตั้งแต่สมัยไทโชเมื่อเริ่มมีการจัดการแข่งขันใหญ่เป็นต้นมา นอกจากนี้ ยังกลายเป็นการแข่งขันของ
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองไปด้วย เนื่องจากการแข่งขันนัดสำคัญ เช่น รอบรองชนะเลิศและชนะเลิศมัก
ใช้สถานที่ในเมือง เช่น ศาลเจ้าคิริฌิมะ โรงละครคะจิกิ ในปี ค.ศ.1914 มีการก่อตั้ง “ชมรมผู้รักการ
กัดแมงมุม” (くも合戦同好会) ซึ่งสมาชิกจะมารวมตัวกันเพื่อจัดการแข่งขันในช่วงวันที่ 5 เดือน
5 ตามปฏิทินเก่า5 แต่การจัดงานต้องหยุดไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนมาเริ่มอีกครั้งในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ.1946 ในช่วงแรกชมรมฯ ยังเป็นผู้จัดแข่งอยู่ แต่ต่อมาหอการค้าของเมืองคะจิกิเข้า
มามีบทบาทแทน โดยได้รับเงินบริจาคจากเทศบาลเมือง โรงงานและร้านค้าต่างๆ ทว่าก็ยังไม่เพียงพอ
จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1991 จึงได้มีการก่อตั้ง “สมาคมอนุรักษ์การแข่งแมงมุมกัดกัน” 

(くも合戦保存会) ซึ่งบริหารโดยเก็บเงินค่าสมาชิก (ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 150 คน) ภายหลัง
จากที่สมาคมฯ เข้ามาเป็นผู้จัดงาน ได้มีการกำหนดให้จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่สามของเดือน
มิถุนายนของทุกปี สถานที่จัดงานคือศูนย์สังคมสงเคราะห์เมืองคะจิกิ ในปี ค.ศ.2008 และ 2014 

ที่ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลพบว่า แต่ละปีมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 100 กว่าคน (รวมการ
แข่งขันทุกประเภททั้งของผู้ใหญ่และเด็ก)
การแข่งแมงมุมกัดกันในเมืองคะจิกิทำโดยสร้าง “สนามแข่ง” หรือนำไม้ความยาวประมาณ
130 ซม. มาตั้งเป็นหลักแล้วเจาะรูเล็กตรงส่วนปลายเพื่อสอดไม้ขนาดเล็กกว่ายาวประมาณ 60 ซม.
เข้าไปในแนวนอนโดยสูงจากส่วนฐานของไม้ท่อนแรกในระดับสายตาของกรรมการ ไม้ท่อนแนวนอนนี้
เรียกว่า “ฮิโมะฌิ” ซึ่งจะเป็นสนามแข่งหรือเปรียบได้กับเวทีซูโม่ของการแข่งแมงมุมกัดกัน เมื่อเริ่ม
การแข่งขัน กรรมการจะวางแมงมุมตัวหนึ่งลงบนปลายไม้ก่อน แมงมุมตัวนี้เรียกว่าฝ่าย “คะมะเอะ”
(ฝ่ายตั้งรับ) จากนั้นจึงวางแมงมุมอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นฝ่าย “ฌิกะเกะ” (ฝ่ายรุก) ลงบนไม้ตามมาโดยให้
หันหน้าเข้าหากัน เมื่อแมงมุมทั้งสองตัวเคลื่อนเข้าหากันที่ระยะห่างประมาณ 12-13 ซม. กรรมการจะ
ยื่นมือมากั้นแมงมุมไม่ให้พุ่งเข้าหากัน และรอจนกว่าทั้งสองฝ่ายชักใยพันกับท่อนไม้แล้วจึงยกมือออก
เพื่อให้แมงมุมต่อสู้กัน วิธีเอาชนะคู่ต่อสู้มี 4 วิธีคือ 1. เมื่อสามารถพ่นใยพันส่วนลำตัวด้านหลัง (ชาว
เมืองคะจิกิเรียกว่า “ดน”) ของคู่ต่อสู้ได้ 2. เมื่อสามารถกัดส่วน “ดน” ของคู่ต่อสู้ได้ 3. เมื่อสามารถ
สลัดคู่ต่อสู้ให้หล่นจากไม้ได้ และ 4. เมื่อสามารถตัดเส้นใยของอีกฝ่ายที่ใช้ทิ้งตัวลงจากไม้จนขาดได้
อย่างไรก็ตาม หากแมงมุมทั้งสองตัวไม่แสดงให้เห็นว่ามีท่าทีต้องการต่อสู้ กรรมการก็อาจตัดสินให้
เสมอกันได้ หากแมงมุมอ่อนล้าไม่อยากต่อสู้กัน กรรมการจะทำให้แมงมุมตกใจเริ่มเคลื่อนเข้าหากัน
อีกครั้งด้วยการโรยทรายใส่แมงมุม ทรายที่ใช้ต้องเป็นทรายทะเลบริสุทธิ์ที่เก็บมาจากชายหาด ก่อนเอา
มาร่อนด้วยตะแกรงอีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้เม็ดทรายที่ละเอียดยิ่งขึ้น
5

การกำหนดวันแข่งขันดังกล่าวเป็นอีกสาเหตุหนึ่งทำให้ผู้ใหญ่เข้ามามีบทบาทมากกว่าเด็ก เพราะวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินเก่า (ปฏิทิน
ทางจันทรคติ) บางครั้งก็ไม่ตรงกับวันหยุด เด็กๆ จึงต้องไปโรงเรียน ทำให้หน้าที่หลักตกเป็นของผู้ใหญ่ 
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ปัจจุบันมีการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภทคือ
1. การประกวดแมงมุมสวยงาม: แมงมุมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีสัดส่วนที่ถูกต้องหรือสัดส่วน
“ฮัตโตฌิน” หมายความว่า สัดส่วนลำตัวต่อส่วนหัวเป็น 8:1 มีขาที่ยาวและมีสีสวยเป็นมันเงางาม
2. การแข่งประเภททีมหรือแบบ “กัซเซ็น” (合戦の部): เป็นการแข่งขันที่ให้เจ้าของแมงมุม
สามารถส่งแมงมุมลงแข่งได้คนละ 3 ตัว และแมงมุมตัวที่ชนะมีโอกาสแข่งได้ 3 ครั้ง (ทุกครั้งที่ชนะ
จะได้ 1 คะแนน ถ้าเสมอจะได้ 0.5 คะแนน หรือถ้าไม่มีคู่ต่อสู้ก็จะได้ 0.5 คะแนนเช่นกัน) ส่วนตัวที่
แพ้จะหมดสิทธิ์แข่งต่อทันที เมื่อแข่งครบทั้ง 3 ตัวแล้วจะนำคะแนนที่ได้จากการแข่งขันของแมงมุม
ทั้งหมดมารวมกัน เจ้าของแมงมุมที่มีคะแนนรวมของแมงมุม 3 ตัวสูงสุดจะได้รางวัลชนะเลิศ
3. การแข่งประเภททัวนาเมนต์หรือแบบ “โอโฌ” (王将戦の部): เป็นการนำแมงมุมที่ชนะ
3 ครั้งทุกตัวมาแข่งแบบทัวนาเมนต์เพื่อหาผู้ชนะเพียงตัวเดียว
เนื่องจากผู้วิจัยยังหาหลักฐานไม่ได้ จึงไม่อาจระบุได้ชัดเจนว่า ในช่วงสมัยไทโชและโชวะ
มีคนจากที่ไหนเข้าร่วมการแข่งขันบ้าง แต่สันนิษฐานว่าในช่วงแรกที่เริ่มมีการจัดแข่งขัน ผู้เข้าร่วม
น่าจะเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองคะจิกิ ส่วนในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีหลังสุดคือ ค.ศ.2012-2014
สั ด ส่ ว นของผู้ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น เป็ น ดั ง แสดงในตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ ว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวเมื อ ง
คะจิกิและเมือ งในจั งหวั ดคาโงชิม่า (ซึ่ง ส่วนหนึ่งเป็นชาวเมื องหรือ มีญาติเป็น ชาวเมืองคะจิกิ และ
มาร่วมงานทุกปี) รองลงมาคือผู้คนจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น คุมาโมโต มิยาซากิ ซึ่งมีการละเล่นแบบ
เดียวกันและมีแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของแมงมุมโคะงะเนะ ส่วนผู้เข้าร่วมจากจังหวัดอื่น
ที่ห่างไกลมาก เช่น นารา โอซาก้า โตเกียว วะกะยะมะ เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแมงมุม (โตเกียว 

นารา) ผู้ที่สนใจการแข่งแมงมุมกัดกันและมาเรียนรู้วิธีจัดงานเพื่อนำไปปรับปรุงการแข่งขันในท้องถิ่น
ของตัวเอง (วะกะยะมะ) แต่ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า การแข่งแมงมุมกัดกันยังเป็นการละเล่นที่จำกัด
อยู่ในภูมิภาคคิวชูตอนใต้โดยมีเมืองคะจิกิเป็นศูนย์กลาง
ตารางที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันแยกตามเมืองและจังหวัดระหว่าง ค.ศ.2012-2014

Kagoshima

Aira
Kagoshima
Kirishima
Satsumasendai
Kanoya
Tarumizu
Amami
Izumi
Hioki
Kumamoto
Miyazaki
Nara
Tokyo
Osaka
Wakayama
รวม

2012
33
11
4
4
1
0
0
2
1
11
4
0
0
2
1
74

ประเภทผู้ใหญ่ (คน)
2013
31
14
6
0
2
0
2
2
0
13
3
1
0
0
0
74

2014

ไม่มี
ราย
ละเอียด

68

2012
33
4
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
43

ประเภทเด็ก (คน)
2013
2014
28
5
1
2
0
1
1
ไม่มี
0
ราย
ละเอียด
0
2
0
0
0
0
0
40
37

2012
66
15
5
5
2
0
0
2
1
13
0
0
1
2
1
117

จำนวนรวม (คน)
2013
59
19
7
2
2
1
3
2
0
15
3
1
0
0
0
114

2014
48
16
11

18

10
2
0
0
0
0
105

(ผู้วิจัยสรุปจากข้อมูลรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของเมืองคะจิกิ)
12
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สำหรับจำนวนผู้ส่งแมงมุมเข้าแข่งขันแยกตามเพศและประเภทการแข่งขันในปี ค.ศ.2014 เป็น
ไปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวนผู้เข้าแข่งขันแยกตามเพศและประเภทในปี ค.ศ.2014
รวม

ผู้ชาย

ผู้หญิง

ประเภทผู้ใหญ่

68

40

28

ประเภทเด็ก

37

16

21

(ผู้วิจัยสรุปจากข้อมูลรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของเมืองคะจิกิ)
ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันทั้งหญิงและชายต่างมีส่วนร่วมในการแข่งขันในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน การแข่งแมงมุมกัดกันไม่ใช่การละเล่นของเด็กผู้ชายเช่นในอดีต อย่างไรก็ตาม ในการ
เข้าแข่งขันนั้น ผู้เข้าแข่งเพียงแค่เอาแมงมุมของตัวเองออกจากถุงแล้วนำไปยื่นให้กรรมการ ซึ่งผู้หญิง
ก็อาจทำได้ไม่ยาก ตัวเลขที่เห็นนี้จึงไม่อาจสรุปได้เสมอไปว่า ผู้หญิงก็มีส่วนร่วมในการเลี้ยงและฝึก
เท่ากับผู้ชาย เพราะผู้แข่งในปัจจุบันมีแนวโน้มจะมาด้วยกันเป็นกลุ่ม (โดยเฉพาะกลุ่มเครือญาติ) 

ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป จึงเป็นไปได้ว่า ผู้จับและเลี้ยงแมงมุมที่แท้จริงยังคงเป็นผู้ชายอยู่
อนึ่ง ผู้ชนะการแข่งขันทุกประเภท (ลำดับที่ 1-3 ในการประกวดแมงมุมสวยงาม ลำดับที่ 

1-10 ของการแข่งขันประเภททีม และลำดับที่ 1 และ 2 ของการแข่งขันประเภททัวนาเมนต์) จะ
ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร ธง และของรางวัลอื่นๆ เช่น ข้าวสาร สุรา น้ำตาล รถจักรยาน 

เครื่องไฟฟ้า มากมายจนบางครั้งถึงกับต้องเตรียมรถยนต์มาขน ส่วนผู้ร่วมงานที่ไม่ได้ส่งแมงมุมเข้า
แข่งขันก็ยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากการจับฉลากด้วย ของรางวัลเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้มาจากการบริจาคของ
ห้างร้านในเมือง แต่ส่วนใหญ่ผู้จัดการแข่งขันต้องนำเงินซึ่งได้จากเงินค่าสมาชิกสมาคมอนุรักษ์การ
แข่งแมงมุมกัดกัน (ประมาณ 450,000 เยนต่อปี) และเงินช่วยเหลือจากเมือง (ปีละ 600,000 เยน) มา
ใช้เพื่อเตรียมการ ซึ่งในแต่ละปีนับเป็นเงินจำนวนไม่น้อย
6.2.2 การคืนแมงมุมกลับสู่ธรรมชาติ
จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของการแข่งแมงมุมกัดกันคือ เมื่อแข่งเสร็จแล้วแมงมุมที่ยังมีชีวิต (ไม่ว่าจะ
แพ้หรือชนะ) จะถูกนำกลับไปคืนธรรมชาติตรงจุดที่จับมา โดยเฉพาะกลุ่มผู้เข้าแข่งที่ชนะเป็นประจำจะ
เคร่งครัดในเรื่องนี้มาก เพราะเชื่อว่าหากนำไปปล่อย “รัง” หรือจุดที่แมงมุมอยู่อาศัยเดิม ปีหน้าก็จะได้
แมงมุมที่เก่งกลับมาอีก ดังนั้น การนำไปปล่อยก็จะต้องทำอย่างเป็นความลับเช่นเดียวกับตอนจับมา 

แต่คนทั่วไปที่ไม่ได้คาดหวังชัยชนะขนาดนั้นหรือไม่มีเวลานำกลับไปปล่อยก็จะฝากสมาคมฯ ให้นำไป
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ปล่อยแทน ในสถานที่จัดการแข่งขันจึงมีกล่องขนาดใหญ่ตั้งไว้ เพื่อให้ผู้คนเอาแมงมุมที่ไม่ต้องการแล้ว
มาใส่ แต่สมาคมฯ จะไม่นำแมงมุมกลับไปคืนทันที หากจะเก็บไว้หลังแข่งเสร็จประมาณหนึ่งสัปดาห์
ระหว่างนั้นก็จะนำแมงมุมเหล่านั้นไปจัดการแข่งแมงมุมกัดกันในโรงเรียนประถมศึกษาและสถานเลี้ยงดู
เด็กในเมือง เพื่อปลูกฝังความรู้สึกใกล้ชิดกับแมงมุม และสอนให้เด็กๆ มีแนวคิดสืบทอดประเพณีของ
เมืองต่อไป
ชาวเมืองคะจิกิเชื่อว่า สภาพแวดล้อมที่แมงมุมอยู่ได้คือสภาพแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์
ปราศจากมลภาวะและเป็นมิตรต่อมนุษย์ด้วย จึงมีการรณรงค์ให้ช่วยกันฟื้นฟูสภาพเมืองซึ่งแปรเปลี่ยน
ไปเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย โรงงาน หรื อ มี ก ารทำการเกษตรแบบใช้ ย าฆ่ า แมลง ให้ ก ลั บ มามี ส ภาพสะอาด
และงดงามดังเดิม ผลจากการรณรงค์ทำให้ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา เกษตรกรเริ่ม
ใช้ ย าฆ่ า แมลงน้ อ ยลง การโปรยยาฆ่ า แมลงกิ น ต้ น สนจากเฮลิ ค อปเตอร์ ก็ ล ดลง ทำให้ ใ นเมื อ งเริ่ ม
มี แ มงมุ ม โคะงะเนะให้ เ ห็ น มากขึ้ น ( 竹内 1999: 157) ผู้ วิ จั ย ได้ สั ม ภาษณ์ คุ ณ เซะกิ คะสุ เ อะ 

(อายุ 20 ปี) ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันในปี ค.ศ.2014 เธอเล่าว่าเธอจับแมงมุมได้หลังโรงเรียนประถมดะโจ
ในตัวเมือง บริเวณดังกล่าวมีแมงมุมโคะงะเนะอาศัยอยู่มากพอสมควร แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติใน
ตัวเมืองก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน การนำแมงมุมกลับไปคืนธรรมชาติจึงมีประโยชน์
ในแง่การกระตุ้นให้ชาวเมืองตื่นตัวต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม จุดประสงค์หลักของการนำแมงมุมกลับไปคืน น่าจะมาจากความ
คาดหวังในชัยชนะในปีต่อๆ ไปมากกว่า เห็นได้จากการทำอย่างเป็นความลับที่รู้กันเฉพาะกลุ่ม อีก
จุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อชัยชนะคือ การที่ผู้ชนะการแข่งขันประเภททัวนาเมนต์ ชื่อ
คุณอะกะสะวะ ฌิเงะกะสุ (ไม่ทราบอายุ) บอกว่าไม่ได้เอาแมงมุมไปคืนธรรมชาติ แต่จะนำกลับมา
เลี้ ย งต่ อ ที่ บ้ า น โดยเฉพาะไข่ ข องแมงมุ ม ตั ว ที่ ช นะจะเก็ บ รั ก ษาไว้ อ ย่ า งดี เ พื่ อ ให้ มี ลู ก แมงมุ ม เหลื อ
และอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านต่อไป คุณอะกะสะวะเป็นชาวจังหวัดมิยาซากิ เพิ่งเข้าเริ่มการแข่งขันเมื่อ
5 ปีก่อน แต่ก็สร้างผลงานการแข่งขันที่ดีอย่างต่อเนื่อง คือได้ที่ 3 ในประเภททีมในปี ค.ศ.2012 

และที่ 9 ของประเภทเดียวกันในปี ค.ศ.2013 จนมาชนะเลิศในปี ค.ศ.2014 การทำผลงานได้เช่นนี้
จึงน่าจะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแมงมุมตั้งแต่ยังเป็นไข่ เพราะปกติแล้วชาวเมืองคะจิกิจะไม่คิดเลี้ยงจาก
ไข่ เนื่องจากพอออกจากไข่ได้สักพักลูกแมงมุมก็จะปล่อยตัวไปตามกระแสลม กระจัดกระจายไปทุก
ทิศทางตามแต่ลมจะพาไป ประเด็นการเลี้ยงแมงมุมนี้จึงควรแก่การศึกษาอย่างละเอียดต่อไป
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6.3 ปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อการแข่งแมงมุมกัดกัน
6.3.1 ปัจจัยภายใน
ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยภายในที่สำคัญในที่นี้คือ แรงจูงใจ (motivation) ที่ทำให้คนออกหาแมงมุม
มากัดกัน ในอดีตก่อนจะมีการจัดการแข่งขัน เด็กผู้ชายแทบทุกคนของเมืองคะจิกิเคยมีประสบการณ์
การจับแมงมุมโคะงะเนะหลังเลิกเรียน แรงจูงใจในอดีตคือความสนุกที่จะได้ค้นพบแมงมุม ยิ่งได้เจอ
แมงมุมลักษณะดี เช่น ตัวใหญ่ ขายาว ก็จะยิ่งดีใจเป็นพิเศษ สามารถนำมาโอ้อวดเพื่อนๆ ได้ และหาก
เป็นแมงมุมที่เก่งจะยิ่งภาคภูมิใจ นับเป็นการละเล่นตามประเพณีที่ช่วยสร้างสัมพันธภาพในหมู่เด็ก
ผู้ชายแบบหนึ่ง
แต่เมื่อมีการจัดแข่งขัน มีการยกย่องผู้ชนะพร้อมแจกของรางวัล การละเล่นของเด็กนี้จึง
เปลี่ยนเป็นการแข่งขันที่จริงจังของผู้ใหญ่ แรงจูงใจจึงเปลี่ยนจากความสนุกเป็น “ความต้องการ
เอาชนะ” ผู้เข้าร่วมการแข่งขันบางคนบอกว่า “แมงมุมคือร่างที่แยกมาจากตัวเอง พอกลับบ้านก่อน
จะทักทายทุกคน ต้องไปดูแมงมุม (ที่จับมาเลี้ยงไว้) ก่อน” “แมงมุมเปรียบเหมือนลูกของตัวเอง” 

และ “เลี้ยงแมงมุมก็เพื่อต้องการเอาชนะ” (NHK スペシャル) แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าแข่งขันมองว่า
แมงมุมเป็นตัวแทนของตัวเองในการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรี ความต้องการเอาชนะแสดงให้เห็นในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การมีแหล่งจับแมงมุมลับของตัวเองที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณเซะงะวะ คะท์ซุฮิโกะ (อายุ 55 ปี)
เล่ า ให้ ผู้ วิ จั ย ฟั ง ว่ า เริ่ ม จั บ แมงมุ ม เพราะเพื่ อ นคื อ คุ ณ ทะเตะยะมะมาชวน แต่ ต่ อ มาตั ว เองก็ ไ ปหา
แมงมุมเองในแหล่งใหม่ เพื่อจะได้ตัวใหญ่กว่าของคุณทะเตะยะมะ เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงสำนึกของการ
มองเพื่อนเป็น “คู่ต่อสู้” (rival) บางครั้งถึงขั้นมีการไป “สอดแนม” ดังเช่นพฤติกรรมของชาวเมือง
ที่ปรากฏในบทความของหนังสือพิมพ์มินะมินิปปนฉบับวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1990 ว่า “พอใกล้ถึง
วันแข่ง จะมีคนที่อ้างว่าไปเล่นโกะแต่ความจริงไปสอดแนมคู่ต่อสู้เพิ่มขึ้น พวกเขาจะกวาดตามองไป
รอบๆ อย่างรวดเร็วด้วยสายตาคมกริบ พวกเขารู้ดีว่า แมงมุมตัวเก่งจะถูกเลี้ยงอย่างทะนุถนอมอยู่
ในห้องด้านใน ขณะที่แมงมุมตัวอื่นๆ จำนวนมากจะถูกทิ้งไว้ตรงปากโถงทางเข้าบ้าน” (อ้างถึงใน
下野1999: 132) 
ความต้องการเอาชนะได้พัฒนาเทคนิคในการแข่งขันอันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมา คือการร่วมมือ
กันในกลุ่มเครือญาติ ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงผู้ชนะการแข่งขันทั้ง 3 ประเภทคือ แมงมุมสวยงาม 

การแข่งประเภททีมและทัวนาเมนต์ในช่วงปี ค.ศ.1980-1991 ในที่นี้ผู้วิจัยไม่ได้ลงรายละเอียดว่าใคร
ชนะการแข่งขันประเภทใด และลงแต่นามสกุลของผู้เข้าแข่งขันเพื่อต้องการแสดงให้เห็นแนวโน้ม
ของการจับกลุ่มเครือญาติ จะเห็นได้ว่า โดยภาพรวมแล้วถึงแม้ว่าผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ 

จะเปลี่ยนหน้าไปในทุกปี แต่ก็มีบางครอบครัวที่ชนะอย่างสม่ำเสมอ (บางปีก็มากกว่าหนึ่งครั้ง) มาโดย
ตลอด เช่น ทะนิงุชิ, อิริเบะ, คุโบะตะ, เซะโตะงุชิ, ซุวะ (ส่วนที่แรเงา)
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ตารางที่ 3 ผู้ชนะและจำนวนครั้งที่ชนะในทุกประเภทของการแข่งแมงมุมกัดกันระหว่างปี ค.ศ.19801991
1980
Kitamori

1

Iribe

1

Kamizono

1

Nagatani

1

Tateyama

1

1981

1982

1983

1984

1

2

1

1985

1986

1987

1

1

1988

1989

1990

1991

รวม
1

1

1

9
1
1

1

Imabeppu

1

Hidaka

1

Kubota

1

Sumiyoshi

1

1
1
1

2
1

1

1

1

5
1

Maeda

1

1

Hamada

1

1

Oiwane

1

1

Setoguchi

1

1

Suwa

2

1

Anraku

1

Kubo

1

2

4
1

4
1
1

Katanosaka

3

Hamada

1

3
1

Taniguchi

3

Takeuchi

1

Tokuda

1

1

3

3

11
1

1

1

Maeda

1

Ishihara

1

1

3
1
1

Yoshimura

1

1

Mizutani

1

1

Fukaya

1

1

(ผู้วิจัยสรุปจากข้อมูลรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของเมืองคะจิกิ)
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ.2008 ผู้ วิ จั ย ได้ พ บกลุ่ ม ผู้ แข่ ง ขั น กลุ่ ม หนึ่ ง ซึ่ ง มากั น เป็ น จำนวนมาก
เมื่อได้สอบถามก็ทราบว่า คือกลุ่มของครอบครัวอิริเบะและคุโบะตะซึ่งทำสถิติชนะอย่างต่อเนื่องใน
ตารางที่ 3 รายละเอียดของสมาชิกในวันดังกล่าวเป็นดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ตัวอย่างกลุ่มเครือญาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน
นามสกุล

Iribe

Kubota

ชือ่
อายุ (ปี)

Mitsugu
(54)

Noriko
(53)

Makoto
(29)

ผลการ
แข่งขัน

ชนะเลิศ
กัซเซ็น

ชนะเลิศ
สวยงาม

ที่ 3
กัซเซ็น

Koji
(51)

Kayoko
(18)

Yoshihiro
(18)

Masuyama
Keiko
(16)

Hiroyasu
(35)

ชนะเลิศ
โอโฌ

รองชนะเลิศ
โอโฌ

Tomoko
(29)

Hamada

Sugiyama

Yoko
(60)

Nobuko
(30)

(ผู้วิจัยสรุปจากข้อมูลการสัมภาษณ์ในการลงพื้นที่ในปี ค.ศ.2008)
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สมาชิกของกลุ่มนี้เมื่อมองเผินๆ ก็เหมือนอยู่คนละครอบครัว แต่เมื่อสอบถามก็พบว่าคุณ
คุโบะตะ โคจิ เป็นน้องชายของคุณอิริเบะ โนะริโกะ ส่วนคุณมะซุยะมะ โทะโมะกะ นั้นนามสกุลเดิม
ก่อนแต่งงานคืออิริเบะ และคุณฮะมะดะ โยโกะกับคุณซุงิยะมะ โนะบุโกะ ก็เป็นญาติกับครอบครัว
อิริเบะด้วย
แผนภูมิที่ 1 อัตราการชนะเลิศของกลุ่มเครือญาติในช่วงปี ค.ศ.1989-2004
Iribe
14%
อื่นๆ
52%

Kubota
34%

(ผู้วิจัยสรุปจากข้อมูลรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของเมืองคะจิกิ)
และเมื่อดูสถิติการแข่งขันในช่วงปี ค.ศ.1989-2004 ก็พบว่า ทั้งสองครอบครัวนี้ได้ครอบครอง
ชัยชนะรวมทั้งสิ้นถึง 48% (แผนภูมิที่ 1) ซึ่งเมื่อมองจากครอบครัวอื่นๆ ก็อาจเรียกได้ว่าเป็นการ
ผูกขาดชัยชนะ ครอบครัวกลุ่มนี้ออกไปหาแมงมุมและนำกลับมาเลี้ยงในสถานที่เดียวกัน แต่เนื่องจาก
ไม่มีกติกาการจำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันจากครอบครัวเดียวกัน สมาชิกในกลุ่มจึงส่งแมงมุมที่เลี้ยงไว้
ร่วมกันลงแข่งได้ในชื่อของตัวเอง การที่แมงมุมจากกลุ่มนี้สามารถแข่งชนะได้หลายต่อหลายครั้งอาจมา
จากประสบการณ์การเลี้ยงและเทคนิคในการ “ฝึก” ถึงแม้ ณ ปัจจุบันยังไม่อาจพิสูจน์ความเกี่ยวข้อง
ระหว่าง “ความเก่ง” ของแมงมุมกับพันธุกรรม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า แมงมุมจากแหล่งที่ครอบครัว
เหล่านี้พบน่าจะมีส่วนสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางรูปร่างอันนำไปสู่ชัยชนะได้
นอกจากนี้ กรณีของผู้ชนะการแข่งขันซึ่งบอกว่าเพาะพันธุ์แมงมุมจากไข่ก็แสดงถึงความ
ต้องการเอาชนะ และน่าสนใจเมื่อมองในแง่การทำแมงมุมให้เป็นสัตว์เลี้ยง (domestic animal) โดย
ทั่วไปสัตว์เลี้ยงหมายถึงสัตว์ที่มนุษย์สามารถควบคุมการแพร่พันธุ์ (reproduction) ได้ ไม่ว่าสัตว์นั้น
จะเป็นฝ่ายเข้ามาหามนุษย์เองหรือมนุษย์เป็นผู้นำสัตว์นั้นออกมาจากกลุ่มในธรรมชาติ การทำให้
เป็นสัตว์เลี้ยงในระยะแรกอาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ แต่เมื่อมนุษย์เล็งเห็นประโยชน์หรือคุณค่าก็จะ
เริ่มควบคุมการแพร่พันธุ์อย่างจงใจและวางแผนมากขึ้น (野澤・西田1981: 3-4) สัตว์ป่าที่ถูกทำ
ให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (สุนัข แมว ม้า โค สุกร
แพะ แกะ ฯลฯ) สัตว์ปีก (ไก่ เป็ด ห่าน ไก่ฟ้า ฯลฯ) และแมลง (ผึ้ง ตัวไหม) (野澤・西田1981: 8)  
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เช่นที่ได้กล่าวไปแล้วว่า แมงมุมนั้นจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในชั้น (class) เดียวกับแมลง แต่ยังไม่มีรายงาน
การพยายามเพาะพันธุ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงแม้เคยมีรายงานการทดลองทางด้าน
พอลิ เ มอร์ ชี ว ภาพถึ ง ความแข็ ง แกร่ ง ของใยแมงมุ ม ( 田中2008: s1) แต่ ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ พั ฒ นาไปถึ ง ขั้ น
การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ความพยายามในการเพาะพันธุ์แมงมุมโคะงะเนะเพื่อใช้แข่งขันจึงอาจเป็น
จุดเริ่มต้นหนึ่งของการทำแมงมุมให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ควรต้องเก็บข้อมูลอย่างละเอียดต่อไป    
6.3.2 ปัจจัยจากภายนอก
6.3.2.1 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
แมงมุมโคะงะเนะเป็นแมงมุมที่มีชีวิตอยู่ในเขตภูมิอากาศอบอุ่นถึงเขตร้อน มีรายงานการ
พบเห็นน้อยมากในเขตภูมิอากาศหนาวเย็น ในประเทศญี่ปุ่นจึงไม่มีรายงานการพบแมงมุมชนิดนี้ใน
ฮอกไกโด แต่จะพบตั้งแต่บริเวณภูมิภาคคันโตลงมา โดยเฉพาะในภูมิภาคคิวชู ฌิโกะกุและหมู่เกาะ
ทางตอนใต้ซึ่งอากาศค่อนข้างอบอุ่นตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือพบมากในพื้นที่
ติดชายฝั่งทะเล จึงไม่ค่อยมีรายงานการพบในจังหวัดที่ไม่ติดกับทะเล เช่น นะงะโนะ ยะมะนะฌิ กุมมะ
(橋本1999: 118) ในความหมายดังกล่าว เมืองคะจิกิซึ่งมีอากาศอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี
ประมาณ 18 ํc จึงมีสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การดำรงชีวิตของแมงมุมโคะงะเนะ ถึงแม้ว่าสภาพ
บ้ า นเมื อ งที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจะทำให้ จั บ แมงมุ ม ในเมื อ งได้ น้ อ ยลง แต่ ค ะจิ กิ ยั ง อยู่ ใ นทำเลที่ ดี คื อ
อยู่ตรงกลางระหว่างคาบสมุทรซะท์ซุมะและโอซุมิและอยู่ติดกับอ่าวคาโงชิม่า ทำให้สามารถเดินทาง
ออกไปจั บ แมงมุ ม นอกเมื อ งได้ ส ะดวก นอกจากนี้ ข้ อ ดี ข องการจั บ แมงมุ ม จากบริ เวณคาบสมุ ท ร
ทั้งสองที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองคะจิกิคือจะได้แมงมุมที่มีขนาดใหญ่กว่าในเมืองในช่วงเดียวกัน เนื่องจาก
อากาศอบอุ่นเร็วกว่า แมงมุมจึงเจริญเติบโตได้ดีกว่า ทำให้ได้เปรียบในการเลี้ยงและแข่งขัน
6.3.2.2 เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ที่ตั้งของเมืองยังทำให้คะจิกิเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ
ของภู มิ ภ าคอี ก ด้ ว ย ในทางการเมื อ ง คะจิ กิ เ ป็ น จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ส ำคั ญ จุ ด หนึ่ ง ของคิ ว ชู จึ ง เป็ น ที่
หมายปองของตระกูลใหญ่หลายตระกูล เช่น อยู่ใต้การปกครองของตระกูลอะกะซะกะในสมัยเฮอัน
ตระกูลคะจิกิตั้งแต่ปลายสมัยเฮอันถึงปลายสมัยมุโระมะชิ ก่อนตกอยู่ใต้อาณัติของตระกูลฌิมะสุ
เมื่อตระกูลคะจิกิพ่ายแพ้ให้ฌิมะสุ ทะดะมะซะ ในปี ค.ศ.1496 แต่พอเข้าสู่ยุคสงครามกลางเมือง 

เมื่อโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะฌิกรีฑาทัพมายังคิวชู ตระกูลฌิมะสุได้ยอมศิโรราบแก่ทัพของฮิเดะโยะฌิ
คะจิ กิ จึ ง กลายเป็ น เมื อ งที่ ขึ้ น ตรงต่ อ ฮิ เ ดะโยะฌิ ก่ อ นกลั บ มาเป็ น ของตระกู ล ฌิ ม ะสุ อี ก ครั้ ง ในปี
ค.ศ.1599 ผู้ปกครองเมืองคะจิกิในขณะนั้นหรือฌิมะสุ โยะฌิฮิโระ ได้สร้างคฤหาสน์ที่ใจกลางเมือง
(ปัจจุบันคือบริเวณโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาคะจิกิ) เพื่อพำนักเป็นการถาวร
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โยะฌิ ฮิ โระนอกจากจะเป็ น นั ก รบที่ เ ก่ ง กาจ ยั ง ทุ่ ม เทให้ แ ก่ ก ารส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม การศึ ก ษา 

อันเป็นการวางรากฐานความเจริญให้แก่เมือง จนเมื่อเข้าสู่สมัยเอโดะ คะจิกิได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลาง
การสัญจร (宿場町) ของเส้นทางฮิงะฌิเมะและฮิโตะโยะฌิ อีกทั้งเป็นท่าเรือสำคัญในการค้าขาย
กับต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยมุโระมะชิ ตลอดจนเป็นท่าเรือซึ่งใช้ในการขนส่งคนและข้าวจากคิวชู
ตอนเหนือลัดผ่านอ่าวคาโงชิม่าลงสู่จังหวัดคาโงชิม่าอีกด้วย  
การที่ โ ยะฌิ ฮิ โระซึ่ ง เป็ น นั ก รบคนสำคั ญ ในยุ ค สงครามกลางเมื อ งของญี่ ปุ่ น ได้ มี ส่ ว นเป็ น
อย่างมากในการวางรากฐานความเจริญให้เมืองคะจิกิ ทำให้มีการโยงประเพณีการแข่งแมงมุมกัด
กันเข้ากับโยะฌิฮิโระเช่นที่ได้กล่าวไปแล้ว ถึงแม้ทฤษฎีดังกล่าวยังขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากใน
หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ อ ย่ า งเป็ น ทางการในยุ ค เดี ย วกั น ไม่ ป รากฏว่ า มี ก ารกล่ า วถึ ง เรื่ อ งนี้ เ ลย 

( 川嵜1999: 76) แต่ ก็ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า เรื่ อ งราวดั ง กล่ า วมี คุ ณ ค่ า ทางจิ ต ใจต่ อ ชาวเมื อ ง ทั้ ง ยั ง เป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสานประเพณีและสร้างความหมายแก่การแข่งแมงมุมกัดกันของเมือง
คะจิกิ คำว่า “เป็นประเพณีที่สืบทอดมากว่า 400 ปี” นับเป็นเสน่ห์และสร้างความ “ขลัง” ให้แก่
การแข่งขัน จนหากพูดถึงการแข่งแมงมุมกัดกัน คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเมืองคะจิกิ เห็นได้จากการที่
เมือง 5 เมืองซึ่งมีการจัดการแข่งแมงมุมกัดกันในปัจจุบัน มี 2 เมือง (คุมาโมโตและคะอินัน) ที่มาศึกษา
ดูงานและนำการแข่งขันของคะจิกิไปเป็นต้นแบบ (関根2011:  7) 
นอกจากนี้ อีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้การแข่งแมงมุมกัดกันของเมืองคะจิกิดำรงอยู่มาจนถึง
ปั จ จุ บั น คื อ ความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รในเมื อ งเอง ในช่ ว งปลายสมั ย ไทโชถึ ง ต้ น สมั ย โชวะ บรรดา
ผู้ ป ระกอบการและห้ า งร้ า นของเมื อ งได้ ร วมกลุ่ ม กั น ตั้ ง ชมรมทางธุ ร กิ จ เช่ น โคโฌกะอิ ( 興商会 )
สมาชิกของกลุ่มได้สานสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิ่น และผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์
ของเมืองเช่นเทศกาลกิอนคะจิกิ การแข่งแมงมุมกัดกัน เมื่อมีการตั้ง “ชมรมผู้รักการแข่งแมงมุมกัดกัน”
ก็ได้ชาวเมืองคะจิกิที่ออกไปประกอบธุรกิจในเมืองใหญ่เช่นคาโงชิม่าช่วยบริจาคเงินสนับสนุน แม้การ
จัดแข่งขันทำได้ลำบากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ต่อมาหอการค้าของเมืองคะจิกิได้เข้ามามี
บทบาท ทั้งยังได้รับเงินบริจาคจากเทศบาลเมือง โรงงานและร้านค้าต่างๆ เมื่อมีการก่อตั้ง “สมาคม
อนุ รั ก ษ์ ก ารแข่ ง แมงมุ ม กั ด กั น ” ในปี ค.ศ.1991 สมาคมซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ชื่ น ชอบและเชี่ ย วชาญ
เรื่องแมงมุม รวมทั้งมีฐานะทางเศรษฐกิจได้กลายเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าว แม้
เมื่อคะจิกิได้ถูกผนวกรวมเข้าเป็นเขตหนึ่งของเมืองอะอิระ การแข่งแมงมุมกัดกันซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในปี ค.ศ.1996 ก็ยังเป็นจุดขายสำคัญของการท่องเที่ยว
และได้รับบรรจุลงในเอกสารแนะนำการท่องเที่ยวของเมืองด้วย6

6

เช่ น 「姶良・伊佐地域広域観光マップ：戦国武将島津義弘を訪ねる」, 「鹿児島県姶良市観光ガイドブック：
あいら view Book」, 「姶良市指定文化財マップ」
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7. บทสรุป

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นอาจ
มองได้จากมุมมองอันหลากหลายได้แก่ “การล่า” “การกิน” “การบูชา” “การกำจัด” “การชื่นชม”
“การละเล่น” “การแสดงออก” (小松・篠原1997: 1) ในความหมายดังกล่าว โดยทั่วไปแมงมุมใน
ทัศนะของชาวญี่ปุ่นควรจัดอยู่ในกลุ่ม “การบูชา” เพราะถึงแม้เป็นสัตว์ที่ช่วยมนุษย์ในการจับแมลง
ให้โทษ แต่ด้วยรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวทำให้ไม่เป็นที่ชื่นชอบ ขณะเดียวกันความโดดเด่นของระบบนิเวศ
นั้นก็ทำให้เกิดความเชื่อโดยเฉพาะในด้านการทำนายในฐานะเป็นลางบอกเหตุต่างๆ (高橋1997: 104) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ศึกษาประเพณีการแข่งแมงมุมกัดกันของเมืองคะจิกิทำให้พบว่า เรายังสามารถ
มองแมงมุมได้จากมุมมองของ “การละเล่น” อีกด้วย ทั้งเมื่อได้นำแนววิเคราะห์กีฏวิทยาชาติพันธุ์
(Ethnoentomology) ของโนะนะกะมาเป็นกรอบในการมองก็จะพบว่า “การละเล่น” นั้นยังแฝงไว้
ด้ ว ยมิ ติ ข องความสั ม พั น ธ์ อั น ซั บ ซ้ อ นระหว่ า งคนกั บ แมงมุ ม กล่ า วคื อ ผู้ เข้ า แข่ ง ขั น รู้ สึ ก ผู ก พั น กั บ
แมงมุมที่จับมาอย่างลึกซึ้งผ่านขั้นตอนการเลี้ยงดูและการฝึกฝน แมงมุมไม่ได้เป็นแค่ “ของเล่น” ที่หา
ได้ในธรรมชาติ หากแต่เป็นเหมือนตัวแทนและสิ่งสร้างแรงจูงใจอย่างแรงกล้าของผู้เข้าแข่งขัน เพราะ
ชัยชนะของแมงมุมทำให้ผู้เข้าแข่งได้ทั้งความภูมิใจและของรางวัลมากมาย ความต้องการเอาชนะนำไป
สู่เทคนิคการแข่งขันอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคะจิกิ นั่นคือการร่วมมือกันทำงานในกลุ่มเครือญาติเพื่อ
ให้ครอบครองชัยชนะได้มากขึ้น แต่ถึงแม้เทคนิคนี้จะทำให้เกิดกลุ่มที่ผูกขาดชัยชนะ การแข่งแมงมุม
กัดกันก็ดำรงอยู่ได้ เพราะเมืองคะจิกิใช้การแข่งขันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมือง ทำให้ผู้เข้าแข่งขันทั่วไปที่ไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มอย่าง
เหนียวแน่นเพื่อชัยชนะ ตลอดจนชาวเมืองผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแข่งขันพลอยได้ประโยชน์และ
สามารถรู้สึกมีส่วนร่วมได้ นอกจากนี้ การเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูมิภาค
มาแต่โบราณ ผนวกกับการใช้ประโยชน์จากประวัติศาสตร์ในการสร้างประวัติความเป็นมาของการแข่ง
แมงมุมกัดกัน ทำให้เมืองคะจิกิกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมการแข่งแมงมุมกัดกันของภูมิภาคได้
ง่าย การแข่งแมงมุมกัดกันยังสะท้อนสำนึกต่อธรรมชาติของผู้เกี่ยวข้องผ่านขั้นตอนการนำแมงมุมกลับ
ไปคืนถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และความพยายามในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเมืองให้เอื้อต่อ
ระบบนิเวศของแมงมุม พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นว่า ชาวเมืองคะจิกิใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่
อาศัยมาก เนื่องจากพวกเขาคิดว่าสภาพแวดล้อมที่แมงมุมอยู่ได้คือสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การอยู่
อาศัยกับมนุษย์เช่นกัน 
ถึงแม้งานวิจัยนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปชี้ชัดในหลายด้าน เช่น การเพาะพันธุ์แมงมุม
ความต่อเนื่องของสถิติข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนแมงมุม ผู้เข้าแข่งขัน ความเปลี่ยนแปลงของสำนึกของ
ชาวเมืองที่มีต่อแมงมุมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ผู้วิจัยก็ได้พยายามทำความเข้าใจประเพณีอัน
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับสัตว์ (ในที่นี้คือแมงมุม) ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดกีฏวิทยา
ชาติพันธุ์ ซึ่งหากจะขยายขอบเขตการอภิปรายให้ครอบคลุมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในภาพรวม ก็ควรต้อง
ศึกษาเปรียบเทียบการแข่งแมงมุมกัดกันในภูมิภาคอื่นด้วย
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การขยายตัวของอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น กับการต่อต้านสินค้า
ญี่ปุ่นในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2511-2515
อัจฉราพร แสนอาทิตย์ *

บทคัดย่อ
ในช่วงต้นทศวรรษ 2510 ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจในไทยอย่างมากเนื่องจาก
สินค้าญี่ปุ่นได้รับความนิยม จนทำให้ไทยต้องขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นด้วยการมุ่งขยายการค้าและ
นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย โดยในช่วงเวลานี้ได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นอยู่บ้าง รวมถึงการรวมตัวกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งชมรม
ต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นในปี 2514 และการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน 2515 โดยศูนย์กลาง
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือ ศนท. โดยชูประเด็นเรื่องการขาดดุลการค้า รณรงค์งดซื้อสินค้า
ญี่ปุ่นและสนับสนุนสินค้าไทยแทน อย่างไรก็ดีจุดประสงค์ที่สำคัญของการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในปี 

2515 ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มีเรื่องของการต่อต้านรัฐบาลโดยวิพากษ์วิจารณ์ทางอ้อม
ด้วย การต่อต้านที่เกิดขึ้นนี้ต่างมีรากฐานมาจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ที่ขยายตัวอย่างมากใน
ช่วงทศวรรษ 2510 ทั้งการลงทุนอุตสาหกรรมในรูปแบบของโรงงาน หรือการลงทุนในกิจการด้าน
บริการ ซึ่งมีทั้งการลงทุนโดยญี่ปุ่น 100% และการร่วมทุนกับนักธุรกิจไทย-จีน โดยการลงทุนของญี่ปุ่น
มีทั้งเทคนิคในการลงทุนและเงินทุนจำนวนมากรวมถึงข้อมูลการตลาดที่ได้ศึกษามาอย่างดีจึงทำให้
สินค้าญี่ปุ่นเป็นที่นิยมและขายได้อย่างดี มีการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นมากมายจนทำให้ปริมาณการขาด
ดุลการค้ากับญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น
คำสำคัญ : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น, การขาดดุล, การต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น

* นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อยู่ : 66/2 เพชรบุรี ซ.5 แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 อีเมล์ : glamorousbuild@gmail.com
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The expansion of Japanese economic influences and the
anti-Japanese goods in Thailand during 1968 to 1972
Atcharaporn Sanartid *

Abstract
During the last quarter of 1960s, Japan had a tremendous impact on Thailand’s
economy due to the popularity of Japanese goods, causing Thailand a substantial trade deficit
with Japan because of the purpose of Japanese trade’s improvement in the Southeast Asia
and the Thai government’s economic policies. During that period, there were sporadic antiJapanese sentiments in Thailand, which led to the setup of the anti-Japanese movement by
Kasetsart University students in 1971 and the onset of campaigns against Japanese goods by
the National Student Center of Thailand (NSCT) in November 1972 calling for balancing trade
deficit with Japan. The campaigns aimed in part to blame the government for its economic
policies. It can be said that the anti-Japanese movements were rooted in Japanese expanded
economic influences in Thailand during the last quarter of 1960s to the last quarter of 1970s
through investments in factories and service sector, either in the forms of direct investment or
joint ventures with local businesses of Chinese descent. Japanese investments were guided by
technical know-how, a huge capital and well-studied marketing information, making Japanese
goods tremendously popular and causing Thailand a huge trade deficit. 
Keywords : Economic relations between Thailand and Japan, trade deficit, anti-Japanese goods
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1. บทนำ

การต่อต้านญี่ปุ่นที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆ นั้นเกิดขึ้นด้วยกัน 4 ครั้ง ได้แก่ การต่อต้านสินค้า
ญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน 2515 การประท้วงการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีทานากะ คาคุเออิ ของ
ญี่ปุ่น ในเดือนมกราคม 2517 การต่อต้านทั้งสองครั้งถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง โดยในครั้งแรกถือว่าเป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาในการทำกิจกรรมทางการเมืองที่
สำคัญต่อไปโดยเฉพาะในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ส่วนการประท้วงการมาเยือนของนายกฯ ญี่ปุ่นใน
เดือนมกราคม 2517 นั้นการต่อต้านเกิดขึ้นทั้งไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย โดยเฉพาะไทย
และอินโดนีเซียที่มีผู้คนมาร่วมชุมนุมจำนวนมาก เหตุการณ์นี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยน ทำให้ญี่ปุ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายต่างประเทศต่อเอเชียอาคเนย์ ส่วนการต่อต้านอีกสองครั้งนั้น ได้แก่
การประท้วงในช่วงการมาเยือนของนายกฯ นากาโซเน่ ยาสุฮิโร ในเดือนพฤษภาคม 2526 และการ
ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น ในเดือนธันวาคม 2527 แต่เหตุการณ์ทั้งสองครั้งมีความแตกต่างกับสองครั้งแรก
ในเรื่องของมวลชนและเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแต่มีความน่าสนใจในรายละเอียด
มาก1 โดยทั้ง 4 เหตุการณ์มีการเชื่อมโยงกับอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น บทความชิ้นนี้จะศึกษา
ในช่วงปี 2511-2515 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดกระแสการต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นในระดับแรก โดยจะศึกษาบริบททาง
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น รวมถึงปัจจัยภายในของไทยด้วย และกระแสการต่อต้านญี่ปุ่นที่
ปรากฏในหนังสือพิมพ์ บทสัมภาษณ์ และเอกสารส่วนบุคคลของนายบุญชนะ อัตถากร รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงเศรษฐการในช่วงเวลานั้น รวมถึงการศึกษาการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นของกลุ่มนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ถือว่าเป็นการเกิดขึ้นของการต่อต้านญี่ปุ่นโดยมวลชนครั้งแรกเรื่อยมา
จนถึงการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน 2515 เพื่อที่จะหาคำตอบว่าอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
ของญี่ปุ่นมีผลต่อการเกิดขึ้นของการต่อต้านในช่วงนี้ได้อย่างไร รวมถึงศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการ
ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในปี 2515 ด้วย
วิธีการศึกษาโดยจะศึกษาจากงานเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่น
กับไทย ในช่วงทศวรรษ 2510 การศึกษาจากหนังสือพิมพ์ ได้แก่ สยามรัฐ ชาวไทย ประชาธิปไตย 

พิมพ์ไทย ไทยรัฐ เดลินิวส์ และ Bangkok Post การศึกษาเอกสารชั้นต้นของนายบุญชนะ อัตถากร
กับเอกสารภาษาญี่ปุ่นที่มีบทสัมภาษณ์นายธีรยุทธ บุญมี ที่จัดทำขึ้นโดย JISU มหาวิทยาลัยเคโอ 

ประเทศญี่ปุ่น

1
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2. บทบาททางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

ในช่ ว งทศวรรษ 2510 เป็ น ช่ ว งที่ ญี่ ปุ่ น ขยายอิ ท ธิ พ ลทางเศรษฐกิ จ ในประเทศไทยอย่ า ง
กว้างขวาง โดยจะสังเกตได้จากดุลการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยไทยมีการขาดดุลการค้าให้กับ
ญี่ปุ่นเป็นปริมาณมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ อย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุน
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย อาคเนย์ ด้ ว ยเหตุ ผ ลเรื่ อ งวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ร าคาถู ก เป็ น สำคั ญ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การ
ขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมของญี่ ปุ่ น และปั ญ หาต้ น ทุ น การผลิ ต ในญี่ ปุ่ น ที่ สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จึ ง ออก
แสวงหาแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่า (ทวี ธีรวงศ์เสรี, 2524, น.221) สำหรับไทยนั้น
เป็นช่วงที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจ โดยในช่วงสมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้
มี น โยบายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และดึ ง ดู ด ให้ ทุ น ต่ า งชาติ เข้ า มาในประเทศด้ ว ยนโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น 

ในปี 2505 ซึ่งในช่วงเวลานั้นกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการขององค์การสนธิสัญญาป้องกัน
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีโต้ และศูนย์บัญชาการรบของสหรัฐอเมริกากับประเทศเพื่อนบ้าน
ของไทย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีทุนจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นจำนวนมาก ตามมาด้วยญี่ปุ่นและมี
ผลต่อการขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2548, น.69)
นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของรั ฐ บาลนี้ ส่ ง ผลให้ มี ก ารลงทุ น จากต่ า งชาติ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะ
ญี่ปุ่นทำให้เกิดการหลั่งไหลของสินค้าประเภททุนอย่างเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ประกอบกับ
แผนการตลาดของญี่ปุ่นทำให้มีสินค้าทั้งจำพวกวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูปจากญี่ปุ่น
หลั่งไหลเข้ามามากมาย นอกจากปัญหาการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากแล้วการส่งออกไปยัง
ประเทศญี่ ปุ่ น ยั ง มี ข้ อ จำกั ด อยู่ ม ากจึ ง ทำให้ ส่ ง สิ น ค้ า ออกไปยั ง ญี่ ปุ่ น ได้ เ ป็ น ปริ ม าณน้ อ ย (สุ วิ ท ย์ 

ทัดพิทักษ์กุล, 2517, น.126-129) ญี่ปุ่นใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดโลก
ได้อย่างเอาจริงเอาจังด้วยกรรมวิธีต่างๆ อีกทั้งพ่อค้าญี่ปุ่นยังมีการรวมตัวกันเพื่อให้มีอำนาจในการ
เจรจาต่อรองคู่ค้า (เธียรชัย ลาภานันท์, 2534, น.155) อย่างการจัดตั้งองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย
เช่น JETRO (ศูนย์การค้าญี่ปุ่น) การตั้งหอการค้าญี่ปุ่น องค์การให้ความร่วมมือด้านเทคนิคในต่าง
ประเทศ (OTCA) ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของญี่ปุ่นประกอบกับนโยบายของญี่ปุ่นอย่างนโยบาย
ส่งเสริมการส่งออกมีการควบคุมสินค้านำเข้าและส่งออก ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมอำนาจ
ทางการตลาดอย่างการขนส่ง การประกันภัย และยังมีทุนมากจึงทำให้ไทยต้องเสียเปรียบดุลการค้าด้วย
เหตุนี้จึงทำให้ปริมาณการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและไทยก็ประสบกับปัญหาขาด
ดุลการค้ากับญี่ปุ่นมาโดยตลอด จนนำมาสู่การเจรจาแก้ปัญหาระดับรัฐบาลขึ้นครั้งแรก ในปี 2511 ที่
กรุงเทพฯ เพื่อเสนอแผนการค้าและเป้าหมายการส่งเสริมการส่งออกของแต่ละปี โดยการประชุม
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นจะจัดขึ้นทุกปี โดยมีการสลับสับเปลี่ยนสถานที่ประชุมระหว่างกรุงเทพฯ และ
โตเกียว (ทวี ธีรวงศ์เสรี, 2524, น.217) แต่ปัญหาการขาดดุลการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็ไม่ได้
คลี่คลายลงจึงได้สร้างความไม่พอใจขึ้นในระดับเจ้าหน้าที่รัฐ นักหนังสือพิมพ์และลงไปสู่ระดับประชาชน
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การเข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นทำให้บทบาทในสังคมโลกของญี่ปุ่นเน้นไป
ที่บทบาททางการค้ามากกว่า และด้วยความที่มุ่งผลกำไรจากการค้าจึงทำให้ละเลยบทบาทที่จำเป็นใน
ด้านอื่นๆ อย่างเช่นด้านวัฒนธรรมหรือการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น ญี่ปุ่นเร่งส่งเสริม
บทบาททางด้านเศรษฐกิจมาก ด้วยการที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวช่วยส่งเสริมซึ่งมีบทบาทสำคัญจึงทำให้
บทบาทของญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้เป็นไปในด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนมาก โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นเข้ามา
ลงทุนในต่างประเทศนั้น ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้ ได้แก่ 
1) การขายสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นในประเทศที่ญี่ปุ่นไปลงทุน อย่างเช่นบริษัทการค้าต่างๆ 
2) การแสวงหาตลาดใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและขาย
ให้แก่ประเทศที่ไปลงทุน 
3) เพื่อรักษาตลาดในประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อกำจัดข้อกีดกันทางภาษีและนำเข้าสินค้า
ญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถขายสินค้าในประเทศนั้นๆ ได้ต่อไป ส่วนใหญ่เป็นด้านอุตสาหกรรม 
4) เพื่อขยายตลาด สาเหตุเนื่องจากการแข่งขันในประเทศสูงและแรงงานมีราคาแพง 
5) เพื่อส่งเครื่องจักรของญี่ปุ่นไปให้บริษัทที่ลงทุนในประเทศนั้นๆ 
6) เพื่อส่งสินค้าวัตถุดิบหรือกึ่งสำเร็จรูปไปในประเทศนั้นๆ 
7) เพื่อส่งสินค้าไปยังประเทศที่ 3 
8) เพื่อส่งสินค้าไปญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจประเภทอาหาร (วิวัฒน์ชัย อัตถากร, 2517, 

น.12)
โดยสาเหตุที่ 3 และ 4 นั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไทยขาดดุลเนื่องมาจากสินค้าในประเภทอุตสาหกรรม
นั้นได้รับความนิยมและมีการแข่งขันน้อย (ซึ่งธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนั้นมีกิจการที่มีคนไทยเป็น
เจ้าของน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ขาดทั้งทุนและเทคนิคความรู้) 
การเข้ามามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้น สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่อยู่
เบื้องหลังการค้าขายระหว่างญี่ปุ่นและเอเชียอาคเนย์ โดยในสงครามเวียดนามมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ที่ทำให้การค้าของญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่า 20% โดยได้ผลกำไรจากการขายสินค้าเกี่ยวกับ
สงครามทั้งทางตรงคือสินค้าที่สหรัฐอเมริกาต้องใช้ในสงคราม และสินค้าทางอ้อมคือสินค้าญี่ปุ่นที่
ต้องส่งไปยังสหรัฐอเมริกาและเอเชียอาคเนย์ที่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาประจำการอยู่ (พัชรี สิโรรส,
2518, น.82) สำหรับประเทศไทยนั้น การเข้ามามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ที่ลักษณะ
การดำเนินนโยบายที่เน้นทางด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและการมีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวช่วยส่งเสริมเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น ปัจจัยที่สำคัญก็คือปัจจัยภายในของประเทศไทยเองซึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังเร่งพัฒนา
เศรษฐกิจจึงต้องการการลงทุนจากต่างชาติมาก ในยุคของนายกรัฐมนตรีสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีนโยบายเพื่อ
ดึงดูดให้ทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศอย่างนโยบายส่งเสริมการลงทุน ในปี 2505 ประกอบกับการที่
สหรัฐอเมริกาได้ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายอำนาจไปในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ทำให้
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กรุงเทพมหานครกลายเป็นกองบัญชาการขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรือซีโต้ และเป็นศูนย์บัญชาการการรบของสหรัฐอเมริกากับประเทศเพื่อนบ้านของไทย ผลประโยชน์
ของทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐอเมริกาต่างสอดคล้องกัน ดังนั้น จึงมีการหลั่งไหลเข้ามาของทุนจำนวนมาก
จากสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นที่ตามสหรัฐอเมริกามา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างมีผลทำให้เมืองขยายตัวและมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งกายภาพและทางวัฒนธรรม (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2548, น.69)
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทยในปี 25052 ให้สิทธิการยกเว้นภาษีนำเข้าและ
วั ต ถุ ดิ บ โดยแบ่ ง เป็ น สามกลุ่ ม ตามความสำคั ญ โดยกลุ่ ม แรก ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมเกษตร เหล็ ก 

เคมีภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า ภาษีเครื่องจักรเต็มจำนวนเป็นเวลากว่า 5 ปี กลุ่มที่สอง ได้แก่
อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเลคโทรนิค เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญรองมาจากกลุ่มแรก ได้รับการ
ยกเว้นภาษี 50% และกลุ่มที่สาม ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทแรงงานอย่างเช่น โรงงานผ้าที่มีการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี 1 ใน 3 ของภาษีทั้งหมด (Suehiro, 1998, p.181) นโยบายนี้
ส่งผลดึงดูดให้มีการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นทำให้เกิดการหลั่งไหลของสินค้า
ประเภททุนอย่างเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ประกอบกับแผนการตลาดของญี่ปุ่นทำให้มีสินค้า
ทั้งจำพวกวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูปจากญี่ปุ่นหลั่งไหลเข้ามามากมาย นอกจากปัญหา
การนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากแล้วการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นยังมีข้อจำกัดอยู่มากจึง
ทำให้ส่งสินค้าออกไปยังญี่ปุ่นได้เป็นปริมาณน้อย (สุวิทย์ ทัดพิทักษ์กุล, 2517, น.126-129) ญี่ปุ่นใช้
เทคนิคต่างๆ เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดโลกได้ อีกทั้งพ่อค้าญี่ปุ่นยังมีการรวมตัวกันเพื่อ
ให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองคู่ค้า (เธียรชัย ลาภานันท์, 2534, น.155) สาเหตุเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบดุลการค้ากับญี่ปุ่น ปัจจัยทางเทคนิคการค้าของญี่ปุ่น และนโยบายของไทย
เหล่านี้ต่างเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากและเป็น
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการขาดดุลทางการค้า นอกจากนี้ อีกสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่พอใจคือ
พฤติกรรมและภาพพจน์ที่ไม่ดีนักในสายตาของคนไทยของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเมืองไทย
ภาพพจน์ของคนญี่ปุ่นที่คนไทยรู้จักก็คือชาตินิยม ชอบรวมกลุ่ม การเป็นนักธุรกิจที่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่
ซื่อสัตย์ ตลอดจนมีการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความสะดวกทางด้านการค้าและการใกล้ชิดกับ
นักการเมืองของไทย สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าญี่ปุ่นเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจไทยมากขึ้น
เรื่อยๆ (บัญญัติ สุรการวิทย์, 2525, น.65) นอกจากนี้ พฤติกรรมของคนญี่ปุ่นที่ชอบรวมกลุ่มแต่คน
ญี่ปุ่นด้วยกันเองใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยไม่ยอมพูดภาษาอื่น ไม่ค่อยคลุกคลีกับคนในท้องถิ่น การบริหารงาน
ต่างๆ ก็มีการส่งคำสั่งตรงมาจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น ตำแหน่งผู้บริหารหรือตำแหน่งในระดับสูงก็จะเป็น
ของคนญี่ปุ่นเองที่ถูกส่งตัวมาจากบริษัทแม่และเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้รับตำแหน่งในระดับสูง
2

เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนนั้น มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ 2 ครั้ง คือในปี 2508 และ 2511 เป็นฉบับที่สอง และ สาม ตามลำดับ
ดูรายละเอียดของกฎหมายส่งเสริมการลงทุนได้ที่บทบาทการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย (วิวัฒน์ชัย อัตถากร, 2517, น.19-23)
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น้อย (พัชรี สิโรรส, 2518, น.92) แตกต่างกับบริษัทของสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปที่จะเชื่อใจและรับ
มอบหมายงานให้คนงานชาวไทยทำแต่ญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนจากญี่ปุ่นมาบ่อยๆ โดยมีวาระ 

3-6 ปี (Suehiro, 1998, p.197) นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังพยายามเข้าควบคุมกิจการในไทย โดยมีปริมาณ
การควบคุ ม ถึ ง 3 ใน 4 ของทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นของต่ า งชาติ ทั้ ง หมด ซึ่ ง ญี่ ปุ่ น เป็ น เจ้ า ของโดยตรง 

100% เต็ม และพยายามที่จะควบคุมกิจการที่ร่วมหุ้นกับคนไทยให้เป็นของญี่ปุ่นเอง 100% มากกว่า
นักลงทุนชาติอื่นๆ (เธียรชัย ลาภานันท์, 2534, น.148) นอกจากนี้ สินค้าที่ส่งออกไปยังญี่ปุ่นส่วนมาก
เป็ น สิ น ค้ า เกษตรยั ง ไม่ มี ม าตรฐานในการผลิ ต ที่ ดี พ อตามความต้ อ งการของญี่ ปุ่ น ทั้ ง ด้ ว ยเหตุ ผ ล
ทางด้านเทคโนโลยีหรือเกี่ยวกับสภาพอากาศของไทยที่ไม่แน่นอนทำให้ได้ปริมาณผลผลิตที่ไม่แน่นอน
ตามความต้องการ หรือนโยบายของรัฐบาลไทยเองที่เปิดโอกาสให้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามายัง
ประเทศไทยได้ ต ามความต้ อ งการบริ โ ภคภายในประเทศซึ่ ง รั ฐบาลสามารถตั้ง กำแพงภาษี เพื่ อ ลด
ปริมาณการนำเข้าได้โดยเฉพาะสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นประเภทสินค้าที่ทางศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทยได้ทำการรณรงค์ต่อต้านขึ้นในปี 2515 แต่การดำเนินนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะการควบคุมการนำเข้ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงทำให้ปริมาณนำเข้ามามากขึ้นตาม
ความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ
การลงทุนของญี่ปุ่นในไทยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการร่วมทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุน
กับกลุ่มธุรกิจไทย-จีนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดในไทยมานานพอสมควร กลุ่มทุนไทย-จีนที่
หันมาทำธุรกิจอุตสาหกรรมได้ร่วมทุนกับญี่ปุ่นเพราะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ในขณะเดียวกัน
ทางด้ า นญี่ ปุ่ น ก็ ยั ง ไม่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นตลาดประเทศไทยจึ ง ได้ จั บ มื อ กั บ กลุ่ ม ทุ น จี น ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญทางด้านตลาดไทยและอยู่ในไทยมานานกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในงานของสังศิต พิริยะรังสรรค์
ได้กล่าวว่า การลงทุนของต่างชาติที่ร่วมทุนกับกลุ่มทุนในไทยมีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย โดยไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำให้มีการผูกขาดทางธุรกิจมากขึ้น
โดยทุนในไทยซึ่งมีการผูกพันธ์และพึ่งพาผู้มีอิทธิพลก็จะใช้สิทธินั้นอำนวยความสะดวกแก่ตน นโยบาย
ส่วนใหญ่จึงเอื้อแก่นายทุนแทนที่จะส่งเสริมให้แก่กรรมกรหรือเกษตรกรไทย (สังศิต พิริยะรังสรรค์,
2525, น.16) ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทำให้ เ ทคโนโลยี ไ ม่ ต กทอดไปถึ ง ตั ว คนไทย ทำให้ ไ ม่ มี ก ารพั ฒ นาและ
ดำเนินกิจการที่เป็นของคนไทยเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ตลาดการค้าในธุรกิจอุตสาหกรรม
ตกเป็นของกลุ่มทุนร่วม โดยที่กลุ่มกรรมกรและเกษตรกรเป็นกลุ่มคนระดับล่างที่ได้รับผลประโยชน์
น้อยสุดจากนโยบายนี้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ได้สร้างความไม่พอใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลในกลุ่มปัญญาชนและหมู่นักศึกษารุ่นใหม่ ซึ่งสังศิตได้อธิบายอีกว่า การเข้ามาของกลุ่มทุน
ต่างชาตินี้ ช่วยกระตุ้นแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยกระฏุมพีทำให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ 

มีการตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น (เรื่องเดิม, น.42) กระแสความไม่พอใจอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
เริ่มแสดงออกมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2510 โดยเจ้าหน้าที่รัฐ นักหนังสือพิมพ์ ปัญญาชนไทย 
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ยกตัวอย่างเกี่ยวกับบทความต่อต้านอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้น เริ่มจากบทความเกี่ยว
กับทัศนคติของนักการเมือง นักวิชาการ และนักหนังสือพิมพ์ของไทยเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่ลงในหนังสือพิมพ์
ไมนิจิของญี่ปุ่น ในช่วงต้นปี 2513 เริ่มจากฉบับวันที่ 8 มกราคม 2513 ซึ่งได้แสดงความเห็นของนาย
บุญชนะ อัตถากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งได้รับการขนานนามจากหนังสือพิมพ์ว่าเป็น
ตัวตั้งตัวตีในการ “แอนตี้ญี่ปุ่น” ได้กล่าวว่าคนญี่ปุ่นเดินทางมายังประเทศไทยด้วยเครื่องบินญี่ปุ่น 

พักโรงแรมญี่ปุ่น รถบัสญี่ปุ่น ทานอาหารที่ภัตตาคารญี่ปุ่น และให้ความเห็นลงท้ายด้วยว่าไม่ควรที่จะ
ทำการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นที่กระทำตัวแบบนี้ นอกจากความคิดเห็นของนายบุญชนะแล้วยังมี
การกล่าวถึงความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งแสดงให้เห็นบทบาทของ
ญี่ปุ่นในช่วงต้นทศวรรษ 2510 ว่าเน้นไปที่ด้านเศรษฐกิจมากกว่าการส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกล่าวว่า
ญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นหนึ่งและมีวัฒนธรรมสูง แต่ในขณะที่มีพ่อค้าเข้ามาพยายามขาย
สินค้าของตนเป็นพันๆ คนนั้นจะหาอาจารย์คนญี่ปุ่นมาปาฐกถาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือจิตใจของ
คนญี่ปุ่นนั้นหาไม่ได้เลยสักคนเดียว3 ในช่วงการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐการของนายบุญชนะ ได้มี
การให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ ของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ Mainichi Asahi Nihonkeizai หรือสื่อ
อย่าง NHK ซึ่งทุกบทสัมภาษณ์ต่างเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยทาง
ญี่ปุ่นก็ได้มีการวิตกกังวลเกี่ยวกับกระแสการต่อต้านที่จะเกิดขึ้นในไทยจากความไม่พอใจทางเศรษฐกิจ
ซึ่งนายบุญชนะก็ได้ชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้าน พร้อมกับ
ย้ำในหลายๆ สื่อว่าตนไม่ใช่พวกแอนตี้ญี่ปุ่นแต่ที่ออกมาวิจารณ์เพราะเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและอยากให้ญี่ปุ่นมีการยอมรับเงื่อนไขและปรับปรุง ซึ่งเกี่ยวกับความกังวลเรื่องกระแสต่อ
ต้านนี้ทางประธานสมาคมหอการค้าญี่ปุ่นก็ได้มีการชี้แจงและหารือกับนายบุญชนะด้วย โดยจะให้มี
การพบปะกันเดือนละครั้งพร้อมกับกล่าวว่าในขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นอยู่มาก โดยบอกว่า
หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ได้มีการกล่าวเกินจริงและแปลความหมายของสิ่งที่นายบุญชนะต้องการจะ
สื่อผิดไป4
ในปี 2514 มีการก่อตั้ง “ชมรมต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการรุกรานทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น กระตุ้นให้นักศึกษาทุก
มหาวิทยาลัยร่วมกันต่อต้าน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในขั้นแรก แล้วชักชวนเพื่อให้ประชาชนลุก
ขึ้นต่อต้านอีกเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายอันที่จะช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น (เมืองใจ ระมิงค์วงศ์,

3
4

หจช.สบ. 18.8/45 เอกสารส่วนบุคคลของนายบุญชนะ อัตถากร เรื่องแปลบทความจากหนังสือพิมพ์ไมนิจิ
หจช.สบ. 18.8.2/77 เอกสารส่วนบุคคลของนายบุญชนะ อัตถากร เรื่องการสนทนากับ Mr.Yoshibo Abe ประธานหอการค้าญี่ปุ่น
Susumu Asai รองประธานหอการค้าญี่ปุ่น และ Mr.Rekuro
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2514, น.14) ซึ่งนอกจากจะออกแถลงการณ์5 ให้คนไทยต่อต้านการรุกรานทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
และร่วมมือกันส่งเสริมการใช้สินค้าไทยแล้ว ยังได้มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อทำการศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยของการขาดดุลทางการค้า จัดทำการสัมนาและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรู้จักสินค้าไทย และให้คนไทยได้ร่วมมือกันส่งเสริมการใช้สินค้าไทย โดยเฉพาะ
การเผยแพร่แนวคิด “ชาตินิยม” ไปยังนักศึกษาสถาบันต่างๆ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและเป็นกำลังในการ
พัฒนาชาติต่อไป (“ต่อต้านญี่ปุ่น”, 2514, น.2) จากความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ในคอลัมน์
หมายเหตุบันเทิงฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2514 นามปากกา “นันท์-สาย” ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็น
สนับสนุนการกระทำของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมกับให้ความเห็นว่าทุกวันนี้ประเทศ
ไทยเต็มไปด้วยสินค้าญี่ปุ่น โดยในคอลัมน์นี้ใช้ชื่อตอนว่า “พี่ยุ่นกินดิบ” เพราะผู้เขียนต้องการจะสื่อ
ให้เห็นว่า ทุกวันนี้การทำธุรกิจของญี่ปุ่นในเมืองไทยนั้น แทบจะไม่มีขั้นตอนไหนที่เงินเข้ากระเป๋า
คนไทยเลย แม้แต่การโฆษณาสินค้าในเมืองไทย หรือแม้กระทั่งธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ดำเนินการโดยธุรกิจญี่ปุ่น ทั้งการนำเที่ยว เที่ยวบิน โรงแรม ร้านอาหาร พร้อมทั้งเปรียบเปรยว่า
เมื อ งไทยจะเป็ น รั ฐ อิ ส ระของญี่ ปุ่ น ไปแล้ ว เพราะไม่ ว่ า จะไปทางไหนก็ มี แ ต่ สิ น ค้ า ญี่ ปุ่ น เต็ ม ไปหมด 

(“พี่ยุ่นกินดิบ”, 2514, น.13) นอกจากนี้ในฉบับเดียวกัน ผู้เขียนนามปากกาว่า “จันทร์ผา” ได้ลง
ความเห็นของลักษมี เอี่ยมเจริญ ในนิตยสาร “ภาพยนตร์ทีวี” เกี่ยวกับสื่อบันเทิงญี่ปุ่นว่า ปัจจุบัน
สื่อภาพยนตร์ญี่ปุ่นนั้นได้เข้ามาฉายในโทรทัศน์เมืองไทยอย่างมากมายและได้สอดแทรกชาตินิยม
รุ น แรงของญี่ ปุ่ น เข้ า ไปด้ ว ย พร้ อ มกั น นั้ น ยั ง ได้ บ อกว่ า สาเหตุ ก ารขาดดุ ล การค้ า กั บ ญี่ ปุ่ น ก็ เ พราะ
การนำเข้าภาพยนตร์การ์ตูนสำหรับเด็กเข้ามามากมาย ด้วยความเห็นแก่ตัวของบรรดาวงการค้า
ภาพยนตร์ (“ถึงจะเชย”, 2514, น.13) แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนถึงอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจของญี่ปุ่น ในปี 2514 นั้นแต่ไทยสามารถขายสินค้าให้แก่ญี่ปุ่นได้มากขึ้นประกอบกับญี่ปุ่นมี
การลดภาษีขาเข้าประเภทเกษตรและประมงแก่ไทยลงจึงให้ทำการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นของไทย 

ในปี 2514 ลดลง แต่ ต ราบใดที่ ม าตรการการนำเข้ า สิ น ค้ า ยั ง ไม่ รั ด กุ ม และประชาชนยั ง คงนิ ย ม
บริโภคสินค้าญี่ปุ่นอยู่ปัญหาการขาดดุลก็ใช่ว่าจะสามารถแก้ไขได้ การตั้งชมรมต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อต้านอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
ของญี่ปุ่นโดยนักศึกษาซึ่งแม้จะเป็นการกระทำเพียงกลุ่มเล็กๆ และเงียบหายไปในที่สุดซึ่งสาเหตุสำคัญ
น่าจะมาจากปัญหาภายในของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในปี 2514 แต่การเกิดขึ้นของชมรมต่อต้านสินค้า
ญี่ปุ่นนี้ ก็แสดงถึงความไม่พอใจบทบาททางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นซึ่งความไม่พอใจนี้ก็ได้ขยายตัวขึ้นใน
5
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ได้ออกแถลงการณ์วัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อต่อต้านการรุกรานทางเศรษฐกิจ 2) เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดในการพึ่ง
ตนเอง 3) เพื่อส่งเสริมให้นิยมสิ่งของที่ทำขึ้นในประเทศไทย 4) เพื่อศึกษาประเทศเพื่อนบ้านให้รู้จักดียิ่งขึ้น โดยทางชมรมจะมีการ
จัดอภิปรายเรื่อง “ใครจะกุมอำนาจทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต” โดย ดร.นิพนธ์ คันธเสวี เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีผู้ร่วมอภิปราย 

ได้แก่ ดร.วารินทร์ วงศ์หาญเชาวน์ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์และอาจารย์ผสม เพชรจำรัส โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ในวันที่ 29 มกราคม 2514
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เวลาต่อมา โดยมีบทความเกี่ยวกับอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นออกมาในเดือนเมษายน 2515
สั ง คมศาสตร์ ป ริ ทั ศ น์ วารสารวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในหมู่ นั ก ศึ ก ษาและปั ญ ญาชนได้ ว างแผง
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับภัยเหลืองขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
ในเมืองไทย โดยมีประเด็นสำคัญ 3 ประการดังนี้ ประเด็นแรกคือ ญี่ปุ่นเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยโดย
มีหุ้นส่วนที่เป็นคนไทยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าหุ้นส่วนคนญี่ปุ่นและอาศัยการให้สินบนเพื่อความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ประเด็นที่สองคือ การที่ไม่มีความจริงใจ ความเป็นสัตว์เศรษฐกิจ กล่าว
คือเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ภายในประเทศอย่างเต็มที่ และประการที่สามคือ การรวมกลุ่มกันเพื่อให้
มีอำนาจในการต่อรองทางการค้า6 นอกจากนี้ ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม
2515 ได้ลงบทความเกี่ยวกับการเป็นชาตินิยมของญี่ปุ่นซึ่งเป็นบทความที่นำเสนอรายละเอียดจากการ
สัมมนา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2515 โดย
นำเสนอปัจจัยที่ทำให้ญี่ปุ่นมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจนั่นก็คือ ความเป็นชาตินิยมพร้อม
กับนำเสนอว่ากุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นก็คือความเป็น
ชาตินิยมในหมู่ผู้บริโภคคนไทย (“Nationalism key to trade with Japanese”, 1972, p.3)
กระแสวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งไทยและญี่ ปุ่ น ได้ มี ม าอย่ า ง
ต่อเนื่องในช่วงทศวรรษ 2510 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับ
ความสนใจจากนั ก ศึ ก ษาและปั ญ ญาชน และเป็ น วารสารวิ ช าการหนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด
นักศึกษา ในช่วงทศวรรษ 2510 โดยในช่วงปี 2515 ข่าวเกี่ยวกับปัญหาการค้ากับญี่ปุ่นเกิดขึ้นมากมาย
ทั้งการตั้งเงื่อนไขผูกมัดในโครงการระยะยาวอย่างการสร้างสะพานที่สาธร การซื้อขายข้าวโพด และ
แร่ฟลูออไรด์ที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงข่าวการเกิดขึ้นของมวยคิกบ๊อกซิ่งที่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการนำศิลปะ
แม่ไม้มวยไทยไปดัดแปลงและมีการแสดงที่ย่ำยีศิลปะมวยไทย7 (เขียน ธีระวิทย์, 2517, น.326-327) 

การออกวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับภัยเหลืองขึ้นเพื่อแสดงถึงการคุกคามทางเศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่น น่าจะเป็นตัวช่วยจุดประเด็นที่ทำให้เกิดการรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น โดยศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2515
6

7

โดยบทความในสังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับภัยเหลืองนั้นได้มีบทความที่ได้ลงเกี่ยวกับภัยคุกคามทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ได้แก่ ภัยเหลือง :
การลงทุนของญี่ปุ่นในเมืองไทย โดย สุภาพ พัสอ๋อง, กฤษณา จริงจิตร, ญี่ปุ่นเป็นภัยเหลืองเพียงใด โดย เขียน ธีระวิทย์, ไทยสงสัย
โฉมหน้าใหม่ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น โดย วีรประวัติ วงศ์พัวพันธุ์, ยิวใหม่แห่งบูรพาทิศ โดย ธเนศ กองประเสริฐ, การขยายตัวของสัตว์
เศรษฐกิจ โดย โยชินางา ทาเมโงโร, ทัศน์วิสัยทางการเมืองและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น โดย กอง บ.ก. สังคมศาสตร์ปริทัศน์, ถอดหน้ากาก
ญี่ปุ่น โดย พันศักดิ์ วิญญูรัตน์
กรณีโนกูจิ คิ๊กบ๊อกซิ่งเริ่มจากการที่นายโนกูจิตั้งค่ายมวยที่โตเกียวและเชิญนักมวยไทยไปชกกับมวยของเขาซึ่งคิ๊กบ๊อกซิ่ง แล้วจัดฉากให้
แพ้อย่างราบคาบ ต่อมาได้ขยายกิจการมาเปิดในเมืองไทย และได้มีการโฆษณาที่ดูหมิ่นมวยไทยอย่างรุนแรง เช่น “คิ๊กบ๊อกซิ่งแตกต่างจาก
มวยไทยอย่างลิบลับ...ดุเดือดและรุนแรงกว่ามวยไทยหลายเท่าตัว” “คิ๊กบ๊อกซิ่งเป็นกีฬาที่คนทั่วไปรู้จักและนิยมกันมากกว่าศิลปะ
มวยไทย แม้แต่องค์การมวยโลกก็ยังรับรองเป็นทางการมากกว่ามวยไทยอีกด้วย” การโฆษณาที่ดูหมิ่นมวยไทยอย่างรุนแรงนี่เองจึง
ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่คนไทยและเกิดการประท้วงจนโนกูจิ คิ๊กบ๊อกซิ่งต้องปิดกิจการลง ดู รายงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น (เขียน ธีระวิทย์, 2517, น.326-327).
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8
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3. การต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น ในเดือนพฤศจิกายน 25158

ในเหตุการณ์นี้มีสมมติฐานด้วยกันสองประเด็นคือ 
1) ความไม่พอใจของนักศึกษาต่อการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลคณะปฏิวัติ โดย
สังเกตจากตัวเลขการขาดดุลของไทยกับญี่ปุ่นที่ขาดดุลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 24979 ต่อเนื่องกัน
มาเรื่อยๆ และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และสิ่งที่ยืนยันความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลอีกอย่างก็
คือ การหลีกเลี่ยงภาษีของนักธุรกิจญี่ปุ่นซึ่งแสดงให้เห็นความหละหลวมของกฎหมายและความไม่มี
ประสิทธิภาพของระบบราชการไทย10
2) การหยิบยกนำประเด็นชาตินิยมของนักศึกษามาใช้ในการรณรงค์ เป็นการนำประเด็น
ชาตินิยมทางเศรษฐกิจมาใช้โดยยกประเด็นการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นมาชี้แจงต่อประชาชน และ
เชิญชวน ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปร่วมมือเนื่องจากเป็นประเด็นระดับชาติ โดยเน้นการ
รณรงค์ ใช้ สิ น ค้ า ของไทยควบคู่ ไ ปกั บ การงดการใช้ สิ น ค้ า ญี่ ปุ่ น และต่ า งชาติ เ พื่ อ ลดปั ญ หาการขาด
ดุลการค้า 
แนวความคิ ด อุ ด มการณ์ ข องนั ก ศึ ก ษามี พั ฒ นาการมาตั้ ง แต่ ช่ ว ง 2500 เป็ น ต้ น ไปโดยมี
ทั้งปัจจัยภายนอก ภายใน มีพัฒนาการเปลี่ยนไปตามยุคต่างๆ โดยในช่วงต้น 2506 เริ่มมีการจับกลุ่ม
คุ ย เรื่ อ งราวปั ญ หาสั ง คม และมี ก ารทำกิ จ กรรมประเภทที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมมากขึ้ น เช่ น 

ค่ายอาสาพัฒนา กลุ่มเสวนา กลุ่มศึกษาค้นคว้าสภาพของสังคม เป็นต้น และต่อมาในช่วง 2512 

ก็มีการทำกิจกรรมที่เป็นการเมืองมากขึ้นอย่างเช่น การสังเกตการณ์เลือกตั้งในปี 2512 การคัดค้าน
การรัฐประหาร 251411 กลุ่มเหล่านี้มีบทบาทในการแสดงพลังของนักศึกษาอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมี
ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชนบทในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ มีฐานะเป็นรากฐานอัน
สำคัญอย่างหนึ่งทั้งความคิดและการรวมตัวเป็นองค์กรของขบวนการนักศึกษาไทยที่ต่อมาได้กลายมา
เนื่องจากพื้นที่ในการเขียนบทความมีจำกัด หากสนใจรายละเอียดในเหตุการณ์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น ในเดือนพฤศจิกายน 2515 สามารถดู
เพิ่มเติมได้ใน อัจฉราพร แสนอาทิตย์, อุดมการณ์ชาตินิยมของนักศึกษาไทยกับการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น พ.ศ. 2515, วารสารญี่ปุ่นศึกษา
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557, น.107-127.
9
ไทยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นในปริมาณที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาเรื่อยๆ โดยก่อน 2515 ไทยขาดดุลกับญี่ปุ่นสูงสุดถึง 6,337 ล้านบาท ในปี 2513
และขาดดุลกับญี่ปุ่นในปี 2514 เป็นมูลค่า 5,816 ล้านบาท ซึ่งประเด็นขาดดุลนี้ทาง ศนท. ได้ใช้เป็นประเด็นในแผ่นป้ายรณรงค์
ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน 2515 ด้วย ข้อมูลตัวเลขการค้า อ้างถึงใน การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น: ลักษณะและกลไกแห่ง
การพึ่งพา (สุธี ประศาสน์เศรษฐ์, 2525, น.80).
10
หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2515 หน้า 16, หนังสือพิมพ์ชาวไทย ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 หน้า 16,
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 หน้า 2 ต่างเสนอเกี่ยวกับการโกงภาษีของญี่ปุ่น ที่จะมีบัญชีที่แสดงต่อเจ้าหน้าที่
สรรพากรที่แสดงรายได้น้อยกว่ารายได้จริงไว้ต่างหากหนึ่งชุด และจากการเปิดเผยของนักธุรกิจไทยต่อหนังสือพิมพ์ก็พบว่าหน่วยงานของ
รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการรับสินบนจากนักธุรกิจญี่ปุ่นเพื่อความสะดวกทางธุรกิจด้วย
11
การรัฐประหารครั้งนี้ (พฤศจิกายน 2514) มีผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดแบบเสรีนิยม ซึ่งไม่ได้ให้ทางออกอะไร
มากนัก นอกจากความคับข้องใจและสับสนมากขึ้น การยุบสภาและเลิกใช้รัฐธรรมนูญได้พังทลายทฤษฎีการเมืองประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตกลงไปนักศึกษากลุ่มก้าวหน้าเริ่มให้ความสนใจแนวความคิดแบบสังคมนิยมมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า รัฐประหาร 2514 ได้ช่วยปิด
คำถามว่าเราจะไปทางไหนกัน แล้วเปิดคำถามที่ว่า เราจะไปกันอย่างไรแทน ดูใน ขบวนการนักศึกษาไทยจาก 2475-14 ตุลา 2516 

(วิสา คัญทัพ, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2546, น.57).
8
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เป็นหัวหอกในการต่อสู้ของรัฐบาลเผด็จการจนเกิดเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลา อันยิ่งใหญ่เพราะเป็นการ
รวมตัวของนักศึกษาผู้มีจิตใจดี มีอุดมคติ รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจการเมืองในลักษณะ “หัวรุนแรง”
และที่สำคัญในช่วงปี 2510-2512 ขบวนการค่ายอาสาฯ เป็นศูนย์รวมพลังของนิสิตนักศึกษาผู้ทำ
กิจกรรมจำนวนไม่น้อย (จรัล ดิษฐาอภิชัย, 2546, น.13-14) ซึ่งปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้
ได้ก่อให้เกิดแนวความคิดขึ้น ซึ่งการรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นนั้น เป็นการรณรงค์โดยมีอุดมการณ์
“ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ” ชาตินิยมในที่นี้คืออุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญกับชาติหรือผลประโยชน์
ของชาติ ชาตินิยมทางเศรษฐกิจก็คือ การที่นักศึกษาคำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ 

ซึ่งเป็นอุดมการณ์หลักในการรณรงค์เช่นเดียวกับการต่อต้านอเมริกาในการออกหนังสือภัยขาวของ
นักศึกษา (เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน, มปพ., น.36) แม้ญี่ปุ่นจะไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงในการรณรงค์ 

แต่การเคลื่อนไหวของนักศึกษาในครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความตื่นตัวและระดมมวลชน12
เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาระดับชาติและชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของรัฐบาลโดยใช้เรื่องเสียเปรียบทาง
ด้านเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นมาเป็นตัวจุดประเด็น โดยบทสัมภาษณ์ของธีรยุทธ บุญมี แกนนำในการรณรงค์
ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น ได้กล่าวว่าในช่วงสมัยก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลา นั้นนักศึกษายังไม่มีความตื่นตัวพอ 

ยังไม่เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมีพลัง จึงต้องหาจุดร่วมให้เกิดการรวมตัวจึงได้ชูประเด็นเรื่องการต่อต้าน
สินค้าญี่ปุ่นขึ้นมา เพราะในช่วงนั้นญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากำลังคุกคามเศรษฐกิจไทย 

และในช่วงนั้นไทยเองก็ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาของแพง ปัญหาการขาดดุลการค้ากับ
ญี่ปุ่น โดยประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันมากในสมัยนั้น (“สัมภาษณ์ธีรยุทธ 

บุญมี นักยุทธศาสตร์ใหม่ของฝ่ายก้าวหน้าไทย”, 2528, น.49) การให้สัมภาษณ์นายธีรยุทธ โดย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐระบุว่าได้มีการเตรียมการเริ่มการวางแผนกันตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2515 โดยนาย
ธีรยุทธ บุญมี เลขาธิการ ศนท. ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวไทยรัฐว่ามีการดำเนินการและจัดตั้งการตั้งแผนก
วิจัยญี่ปุ่นขึ้นเพื่อจัดเตรียมข้อมูล (“ดุลการค้า 3,500 ล้านบาท”, 2515, น.16) โดยนายประสาร
ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ ศนท. เผยว่างานที่ได้รับมอบหมายคือ การ
รวบรวมทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิชาการสถาบันต่างๆ นักธุรกิจ
ไทย เจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงอุตสาหกรรมและสื่อมวลชนต่างๆ (“ศูนย์นักศึกษา
รณรงค์เพื่อเศรษฐกิจไทยตั้งแผนกวิจัยธุรกิจญี่ปุ่นขึ้น” 2515, น.3) ซึ่งเหตุการณ์ที่อาจเป็นเหตุการณ์
ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2515 ก็คือ กรณีโนกูจิ 

คิ๊กบ๊อกซิ่ง ซึ่งธัญญา ผลอนันต์ ได้กล่าวว่ากรณีโนกูจิคิ๊กบ๊อกซิ่งเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความไม่พอใจ
ในหมู่ประชาชนและเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นขึ้น โดยเริ่มคุกรุ่นจากการ
ต่อต้านในระดับประชาชนแล้วในปี 2514 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการออก
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับภัยเหลือง (ธัญญา ผลอนันต์, 2518, น.18) อย่างไรก็ดีแม้จะไม่มีกรณี
โนกูจิคิ๊กบ๊อกซิ่งเกิดขึ้น การรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นของ ศนท. ย่อมเกิดขึ้นมาอยู่แล้ว เนื่องจากมี
12

เอกสาร พคท.B1.1.13/80 หมวดกิจกรรมนักศึกษา.
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การเตรี ย มการมาตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2515 และมี ก ารตั้ ง แผนกวิ จั ย ขึ้ น มาโดยเฉพาะ และก่ อ น
หน้านั้นยังมีการรณรงค์ในการใช้ผ้าดิบ13 ที่นำโดยธีรยุทธเองก่อนเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ ศนท. แต่กรณี
โนกูจิคิ๊กบ๊อกซิ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ช่วยทำให้การรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน
2515 ได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น เนื่องจากความรู้สึกไม่พอใจคนญี่ปุ่นของคนไทยจาก
กรณีโนกูจิคิ๊กบ๊อกซิ่งยังคงมีอยู่ซึ่งผู้จุดชนวนที่ทำให้ประชาชนตื่นตัวนั้นก็คือ หนังสือพิมพ์ จากการ
ใช้ภาษาที่ทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว (sensationalism) มีผลอย่างมากที่ทำให้ประชาชนตื่นตัว
รู้ สึ ก ร่ ว มในเหตุ ก ารณ์ ทั้ ง กรณี โ นกู จิ คิ๊ ก บ๊ อ กซิ่ ง รวมไปถึ ง การรณรงค์ ต่ อ ต้ า นสิ น ค้ า ญี่ ปุ่ น ในเดื อ น
พฤศจิกายนด้วย (Sirinut Kucharenpaibun, 2013, pp.481-482) โดยความสนใจเกี่ยวกับปัญหา
เศรษฐกิจของนักศึกษานั้นมีให้เห็นตั้งแต่การก่อตั้งชมรมต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ในปี 2513 แต่ยังเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่ได้รับความสนใจทั่วไป จนกระทั่งสังคมศาสตร์ปริทัศน์
ฉบับภัยเหลืองได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการลงทุนของญี่ปุ่น และการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่น การ
รณรงค์ของ ศนท. จึงเป็นการฉวยโอกาสในช่วงที่ไทยกำลังเจรจาเกี่ยวกับการค้ากับญี่ปุ่นมารณรงค์ 

เพื่อทำให้ดูเหมือนว่านักศึกษากำลังจะช่วยรัฐบาล แต่อันที่จริงทางด้านธีรยุทธเองก็ได้วิพากษ์วิจารณ์
ช่องโหว่ของนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล (พฤทธิสาน ชุมพล, ม.ร.ว., 2528, น.64) การนำ
ประเด็นที่เป็นปัญหาระดับชาติ คือปัญหาการขาดดุลกับญี่ปุ่นมาเป็นตัวชูประเด็น เพื่อให้ประชาชน
ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นของ ศนท. ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะสื่อมวลชน
ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงนักวิชาการที่ได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจในช่วงเวลาระหว่างที่
มีการรณรงค์ด้วย14 ด้วยเหตุนี้สื่อมวลชนจึงให้ความสนใจกับท่าทีของคณะปฏิวัติ เกี่ยวกับการรณรงค์
ต่ อ ต้ า นสิ น ค้ า ญี่ ปุ่ น ซึ่ ง มี เรื่ อ งของชาติ นิ ย มทางเศรษฐกิ จ มาเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย ฉะนั้ น ท่ า ที ข องรั ฐ บาล
คณะปฏิวัติจึงแสดงความเห็นด้วยกับนักศึกษา พลเอกประภาส จารุเสถียร รองหัวหน้าคณะปฏิวัติ
ก็ได้แสดงความเห็นด้วยกับการกระทำของนักศึกษาแม้ว่าทางฝ่ายผู้นำรัฐบาลก็มีการออกมาปล่อย
ข่าวลือเรื่องมือที่สามซึ่งทางฝ่ายนักศึกษา ธีรยุทธ บุญมี ก็ได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีมือที่สามแต่อย่างใด 

แต่ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2515 ที่เป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ทางฝ่ายนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
โครงการผ้าดิบเป็นโครงการที่ธีรยุทธ์ได้จัดทำก่อนเข้ารับตำแหน่ง โดยการดำเนินการของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หลายๆ ฝ่าย โดยการรณรงค์ให้ใช้ผ้าดิบเนื่องจากมีราคาถูก โดยเฉพาะในหมู่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้ รณรงค์ให้ใช้ผ้าดิบในการตัด
ชุดเครื่องแบบนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพฯ อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบ หรือแม้กระทั่งกลุ่มนักเรียนไทย
ในออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการผ้าดิบที่ศูนย์การค้าอินทรา ย่านประตูน้ำในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม
2515 ด้วย ดู (“นิสิตนักศึกษาจัดนิทรรศการเครื่องแต่งกายผลิตจากผ้าดิบ”, 2515, น.16).
14
มีการจัดสัมมนาอภิปรายในระดับวิชาการ คือ “โฉมหน้าเศรษฐกิจไทย” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2515 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมี
ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, ดร.กระมล ทองธรรมชาติ, นายมีชัย วีรไวทยะ การจัดอภิปราย “ทรรศนะต่อบทบาท
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในไทย” หรือภัยเหลือง ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ นายเรณู สุวรรณสิทธิ์, 

นายสมพร เทพสิทธา, ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์, และ ดร.เขียน ธีระวิทย์ และการอภิปราย “ปัญหาการค้าระหว่างไทยญี่ปุ่น” ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ ศาสตราจารย์เต็มศิริ บุณยสิงห์, นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ 

และนายสมพร เทพสิทธา
13
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ธรรมศาสตร์ได้มีการปิดประตูไม่ให้กลุ่มนักศึกษาที่รณรงค์ได้เข้าไปในมหาวิทยาลัย ซึ่งจากบทสัมภาษณ์
ของนายสั ม พั น ธ์ เศรษฐภรณ์ นายกสโมสรมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และนายนพดล เมฆใหญ่
ประธานเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ชาวไทยในเดือนธันวาคมว่า
สาเหตุที่ไม่เปิดประตูให้กลุ่ม ศนท. เข้าไปนั้นเพราะไม่ได้ขออนุญาตก่อนและยังไม่ได้รับคำตอบที่
ชัดเจนว่าทาง ศนท. ได้รับเงินก้อนหนึ่งในการรณรงค์ว่ามาจากไหน จำนวนเท่าไหร่ และยังกล่าวด้วยว่า
ในหนังสือที่มีการจำหน่ายในช่วงการรณรงค์นั้นมีโฆษณาสินค้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่าน
พหลโยธิน15 การให้สัมภาษณ์ของตัวแทนนักศึกษานั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า อาจมีการสนับสนุน
การรณรงค์ ใ นครั้ ง นี้ ข องกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ไทยที่ เ สี ย ผลประโยชน์ จ ากการดำเนิ น กิ จ การของญี่ ปุ่ น โดย
ตั้งแต่กรกฎาคม 2514 กลุ่มธุรกิจไทยประมาณ 30 แห่งได้มีการร่วมมือกันต่อต้านการครอบงำของ
ต่างชาติซึ่งนักธุรกิจไทยบางส่วนก็ไม่พอใจการขาดดุลกับญี่ปุ่นและกลัวการถูกครอบงำเช่นเดียวกับ
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในงานของ Hewison ได้กล่าวว่าเหตุการณ์รณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น
ในปี 2515 ไม่รุนแรงและก้าวหน้าเท่าไหร่เนื่องจากสมาคมการค้าฝ่ายธุรกิจประมาณ 30 แห่ง ได้
รณรงค์ต่อต้านบทบาทของชาวต่างประเทศในระบบเศรษฐกิจไทยมาก่อนแล้ว (ผาสุก พงษ์ไพจิตร,
คริส เบเคอร์, 2542, น.541)
นอกจากนี้ การที่นักศึกษาได้ยื่นหนังสือข้อเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 10 ประการ ยังเป็นการ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยู่ทางอ้อมด้วย เนื่องจากเนื้อหาทั้ง 10 ประการเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การ
ทำงานที่บกพร่องของคณะปฏิวัติทั้งเรื่องของกฎหมายแรงงาน ธุรกิจต่างด้าว การเก็บภาษีนำเข้า
ส่งออกและการควบคุมชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทย เป็นต้น พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะในทางแก้ไข
ปัญหาแก่รัฐบาลด้วย (“นักศึกษาเสนอเงื่อนไขสำคัญน.ส.พ.ญี่ปุ่นเตือนพวกพ่อค้า” 2515, น.16)
เนื่องจากข้อเสนอทั้ง 10 ประการนี้ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ดังนั้น จึงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
อย่างอ้อมๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความบกพร่องของรัฐบาลคณะปฏิวัติอีกทางหนึ่งด้วย
ในเดือนมกราคม สมาพันธ์นักศึกษาแห่งชาติญี่ปุ่น ได้ส่งตัวแทนไปสัมภาษณ์แกนนำ ธีรยุทธ
บุ ญ มี ในวั น ที่ 16 มกราคม 2516 ที่ ก รุ ง เทพฯ โดยถามถึ ง ปั จ จั ย และจุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ท ำให้ เ กิ ด การ
ต่ อ ต้ า นและถามเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมของประเทศ ซึ่ ง นายธี ร ยุ ท ธได้ ใ ห้
สัมภาษณ์ว่า ที่มาของการต่อต้านนั้นมีปัจจัยหลายประการโดยเริ่มมาจากญี่ปุ่น คนที่ต้องรับผิดชอบ
ก็ คื อ บริ ษั ท ญี่ ปุ่ น รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น และคนไทย โดยส่ ว นมากเป็ น การอ้ า งข้ อ มู ล ทางด้ า นปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจและพฤติกรรมของนักธุรกิจญี่ปุ่น (“Dai ikkai kyanpasu kouenkai jikkouiinkai”, 

1973, pp.16-17) นอกจากบทสัมภาษณ์แล้วนายธีรยุทธยังได้อภิปรายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและการ
หจช.ก/ป/2515/17 ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ เรื่องนิสิตนักศึกษา : การรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นและการส่งเสริมให้ใช้สินค้าไทย วันที่ 25
พฤษภาคม 2515
16
ใช้ตัวย่อว่า JISU มาจาก Nihon kokusai gasusei rengou
15
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คุ ก คามทางเศรษฐกิ จ ญี่ ปุ่ น ร่ ว มกั บ ตั ว แทนของ ศนท. ในการพู ด ถึ ง บทบาทของญี่ ปุ่ น ฝากไปถึ ง
นายกรั ฐ มนตรี ท านากะของญี่ ปุ่ น ด้ ว ย โดยบทอภิ ป รายทั้ ง หมดนี้ ตั ว แทนจากสมาพั น ธ์ นั ก ศึ ก ษา
แห่งชาติญี่ปุ่นได้นำไปร่วมในงานอภิปรายเรื่อง “ความเป็นสมัยใหม่ของประเทศพัฒนาแล้วกับจุดยืน
ของญี่ปุ่น : การต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย” ณ วันที่ 20 มกราคม 2516 ที่มหาวิทยาลัย
เคโอ17 ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากนายธีรยุทธไม่สามารถเดินทางมาร่วมได้จึงมีตัวแทนเดินทางมายัง
ประเทศไทยเพื่อไปสัมภาษณ์ ในงานอภิปรายนี้มีตัวแทนจากสมาพันธ์นักศึกษาแห่งชาติญี่ปุ่น กลุ่ม
วิจัยสหพันธ์โลกมหาวิทยาลัยเคโอ ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทญี่ปุ่นมาร่วมกันอภิปรายโดยมีการทำ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิติศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์และคณะบริหารของมหาวิทยาลัยเคโอ โดย 54% เห็นว่าสาเหตุมาจากการดำเนิน
กิจการของบริษัทญี่ปุ่น มี 17% เห็นว่าพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นต่อคนในเอเชียเป็นประเด็นหลักใน
การต่อต้าน 57% คิดว่าการรณรงค์ต่อต้านนี้ทำไปเพื่อเศรษฐกิจของไทย โดยมีนักเรียนให้ความ
สนใจเกี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นสิ น ค้ า ญี่ ปุ่ น ถึ ง 98% โดยสรุ ป ผลการสำรวจว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเกิ ด
การต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นนั้นคือการดำเนินกิจการของบริษัทญี่ปุ่น แต่ก็มีปัญหาภายในไทยเองอย่าง
การเมืองและเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วย (Ibid, p.43) สังเกตว่าบทสัมภาษณ์ของนายธีรยุทธรวมถึงบท
อภิปรายจะเน้นไปที่บทบาททางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ในขณะที่เป้าหมายของการรณรงค์ที่แท้จริง 

จากจดหมายถึ ง บรรณาธิ ก ารของสั ง คมศาสตร์ ป ริ ทั ศ น์ หรื อ บทสั ม ภาษณ์ ข องนายธี ร ยุ ท ธเองใน
ภายหลัง ได้กล่าวว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือ การวิจารณ์รัฐบาลโดยนำประเด็นที่เป็นปัญหาในขณะนั้น
อย่ า งการขาดดุ ล กั บ ญี่ ปุ่ น เพื่ อ หาจุ ด ร่ ว มกั น เพื่ อ ร่ ว มพลั ง ประชาชน ซึ่ ง อาจทำให้ บ ทสั ม ภาษณ์ ที่
ให้ กั บ ฝ่ า ยญี่ ปุ่ น ในช่ ว งเวลาที่ ก ำลั ง ดำเนิ น กิ จ กรรมรณรงค์ เ น้ น ไปทางด้ า นเศรษฐกิ จ (ในขณะที่ ใ ห้
สัมภาษณ์อยู่ในช่วงรณรงค์ต่อต้านสินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศ ในเดือนมกราคม 2516) อย่างไร
ก็ดีจุดเริ่มต้นเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยในสรุปของการอภิปรายของญี่ปุ่นก็เห็นว่าการดำเนิน
กิจการของญี่ปุ่นในไทยนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา โดยมีการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจไทยรวมอยู่ด้วย
แม้ทางด้านญี่ปุ่น อย่างการอภิปรายดังกล่าวหรือทางด้านสื่ออย่างเช่น ไมนิจิจะไม่ได้สรุปว่าการต่อต้าน
สินค้าญี่ปุ่นเป็นเพียงเครื่องมือวิจารณ์รัฐบาลไทย แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าการรณรงค์ครั้งนี้เกิดจากความ
ไม่พอใจรัฐบาลส่วนหนึ่งด้วย
จากการอภิปรายที่จัดขึ้นในญี่ปุ่นนั้นแสดงให้เห็นถึงความสนใจของคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับการ
ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในไทยและความสนใจของปัญหานี้ของนักศึกษาญี่ปุ่น ซึ่งถ้ามองในระดับรัฐบาลแล้ว
ประเทศไทยที่ต่อต้านประเทศเดียวอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นมากเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดการต่อต้าน
แพร่ขยายไปทั่วเอเชียอาคเนย์แล้วอาจเกิดผลกระทบต่อญี่ปุ่นอย่างหนักญี่ปุ่นจึงให้ความสนใจต่อกรณีนี้
แต่ในระดับรัฐบาลยังคงหยั่งท่าทีแต่ก็ยังมีการศึกษาและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ประกอบกับใน
17
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ปลายปี 2516 ได้เกิดการปฏิวัติทางการเมืองของนักศึกษาไทยครั้งใหญ่ด้วย จึงทำให้เรื่องนี้หยุดชะงัก
ลง แต่การต่อต้านได้เกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคม 2517 ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศในเอเชียอาคเนย์
นำมาสู่การปรับนโยบายต่างประเทศต่อเอเชียอาคเนย์ใหม่อีกครั้ง 

4. สรุป

ในช่วงต้นทศวรรษ 2510 นั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในไทยอย่างมากทั้ง
เทคนิคการลงทุนที่มีข้อมูลทางการตลาดของประเทศไทยอย่างละเอียด การร่วมทุนกับนักธุรกิจจีนใน
ไทยที่มีความเชี่ยวชาญทางการตลาด รวมถึงการใช้เงินทุนในการโฆษณาทำให้สินค้าได้รับความนิยม
ประกอบกับกระแสทางวัฒนธรรมในการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยเนื่องมาจากสงครามเวียดนามกำลังได้รับ
ความนิยมในกลุ่มคนเมือง และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้
สินค้าญี่ปุ่นแพร่หลายเข้ามาในไทยและเป็นสาเหตุของการขาดดุล ปัญหาการขาดดุลกลายเป็นปัญหา
เรื้อรังที่ไม่สามารถแก้ไขได้จนเกิดกระแสการต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นในช่วงทศวรรษ 2510 รวมถึงการรณรงค์
ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในปี 2515 ที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

ภาพที่ 1 นักศึกษาเดินรณรงค์ในสัปดาห์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นที่หน้า
ศูนย์การค้าราชดำริอาเขต 
ที่มา: (“คว่ำบาตรสินค้าญี่ปุ่น”, 2515, น. 7)

เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8

37

บรรณานุกรม

เขียน ธีระวิทย์. (2517). รายงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทยกับญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.
คว่ำบาตรสินค้าญี่ปุ่น. (2515, 21 พฤศจิกายน), ชาวไทย, น.7.
จรัล ดิษฐาอภิชัย. (2534). ก่อนจะถึง ๑๔ ตุลา. กรุงเทพฯ : บี.เจ.เพลท โปรเซสเซอร์.
ดุลการค้า 3,500 ล้านบาท. (2515, 10 พฤศจิกายน), ไทยรัฐ, น.16.
ต่อต้านญี่ปุ่น. (2514, 28 มกราคม). พิมพ์ไทย, น. 2. 
ถึงจะเชย. (2514, 23 เมษายน), สยามรัฐ, น.13
ทวี ธีรวงศ์เสรี. (2524). สัมพันธภาพทางการเมืองระหว่างไทยกับญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์.
ธัญญา ผลอนันต์. (2518). การต่อต้านญี่ปุ่นจากยามาดะถึงทานากะ. สังคมศาสตร์ปริทัศน์. 13(3-4), 9-20.
เธียรชัย ลาภานันท์. (2534). บันทึกความทรงจำเทียม โชควัฒนา พ.ศ. 2514-2515. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
นักศึกษาเสนอเงื่อนไขสำคัญน.ส.พ.ญี่ปุ่นเตือนพวกพ่อค้า. (2515, 22 พฤศจิกายน), ประชาธิปไตย,
น.16.
นิสิตนักศึกษาจัดนิทรรศการเครื่องแต่งกายผลิตจากผ้าดิบ. (2515, 29 มิถุนายน), ชาวไทย, น.16.
บัญญัติ สุรการวิทย์. (2525). 10 ปีของการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น : ภาพพจน์ที่เปลี่ยนแปลงไป. กรุงเทพฯ:
นำอักษรการพิมพ์.
เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน. (มปพ.). บ้านเมืองของเรากำลังลงแดง : แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของ
รัฐประหาร 6 ตุลาคม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการภาษาและตำรา.
ประจักษ์ ก้องกีรติ. (2548). และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร, คริส เบเคอร์. (2542). เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.
พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
พัชรี สิโรรส. (2518). ญี่ปุ่นในเอเชียอาคเนย์ : การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

ในเอเชี ย อาคเนย์ . กรุ ง เทพฯ: โครงการศึ ก ษาพิ เ ศษด้ า นเอเชี ย อาคเนย์ คณะรั ฐ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พี่ยุ่นกินดิบ. (2514, 23 มีนาคม), สยามรัฐ, น.13.
พฤทธิสาน ชุมพล, ม.ร.ว. (2528). ย้อนระลึกถึง คนรุ่นใหม่ กำเนิดขบวนการนักศึกษา. ปาจารยสาร.
12 (6), 60-68.
ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ แ ต่ ง . (2528). สั ม ภาษณ์ ธี ร ยุ ท ธ บุ ญ มี นั ก ยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่ ข องฝ่ า ยก้ า วหน้ า ไทย. 

ปาจารยสาร. 12(2), 47-61.
เมืองใจ ระมิงค์วงศ์. (2514, 5 กุมภาพันธ์ ). ชมรมต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น, สยามรัฐ, น.14. 
วิวัฒน์ชัย อัตถากร. (2517). บทบาทการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
วิสา คัญทัพ, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. (2546). ขบวนการนักศึกษาไทยจาก 2475-14 ตุลาคม 2516.
กรุงเทพฯ: สายธาร.
38

เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8

ศู น ย์ นั ก ศึ ก ษารณรงค์ เ พื่ อ เศรษฐกิ จ ไทยตั้ ง แผนกวิ จั ย ธุ ร กิ จ ญี่ ปุ่ น ขึ้ น . (2515, 12 กรกฎาคม), 

สยามรัฐ, น.3.
สังศิต พิริยะรังสรรค์. (2525). พัฒนาการของชนชั้นนายทุนไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุ ธี ประศาสน์ เ ศรษฐ์ . (2525). การค้ า ระหว่ า งไทยกั บ ญี่ ปุ่ น : ลั ก ษณะและกลไกแห่ ง การพึ่ ง พา.
กรุงเทพฯ: นำอักษรการพิมพ์.
สุวิทย์ ทัดพิทักษ์กุล. (2517). รายงานภาวะเศรษฐกิจและการค้าของญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ข่าว
พาณิชย์.
Dai ikkai kyanpasu kouenkai jikkouiinkai. (1973). ความเป็นสมัยใหม่ของประเทศพัฒนา
แล้วกับจุดยืนของญี่ปุ่น : การต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย [Teikai hatsu koku no
kindaika to nihon no tachiba:Tai ni okeru nihon seihin fubaiundou]. Nihon
kokusai gakusei rengou.
Nationalism key to trade with Japanese. (1972, 1 August), Bangkok Post, p.3.
Sirinut Kucharenpaibun. (2013). การเคลื่อนไหวของนักศึกษาในช่วงทศวรรษ 1970: เหตุการณ์
โนกูจิคิ๊กบ๊อกซิ่งและกรณีการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น [1970 nendai ni okeru taigakusei
undou: Noguchi kickboxing jiken to nihonseihin fubaiundou wo shirei ni].
Research journal of graduate student of Letters, Hokkaido University.
Suehiro Akira. (1998). Capital accumulation in Thailand 1855-1985. Chiangmai:
Silkworm.

เอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หจช.ก/ป/2515/17 ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ เรื่องนิสิตนักศึกษา:การรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นและการ
ส่งเสริมให้ใช้สินค้าไทย วันที่ 25 พฤษภาคม 2515.
หจช.สบ.18.8/45 เอกสารส่วนบุคคลของนายบุญชนะ อัตถากร เรื่องแปลบทความจากหนังสือพิมพ์
ไมนิจิ วันที่ 11 มกราคม 2513.
หจช.สบ.18.8.2/77 เอกสารส่วนบุคคลของนายบุญชนะ อัตถากร เรื่องการสนทนากับ Mr.Yoshibo
Abe ประธานหอการค้าญี่ปุ่น Susumu Asai รองประธานหอการค้าญี่ปุ่น และ Mr.Rekuro
วันที่ 21 มกราคม 2513.

เอกสารจากหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์

เอกสาร พคท.B1.1.13/80 หมวดกิจกรรมนักศึกษา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2515.

เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8

39

ประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
การคลี่คลายความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
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บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศในภูมิภาคนี้
เกือบทั้งหมด โดยศึกษาและตีความข้อมูลจากหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ ที่ เขี ย นโดยคนพื้ น ถิ่ น ซึ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ บ าดแผลของประเทศในภู มิ ภ าคนี้ ที่ เ กิ ด
จากการกระทำของญี่ปุ่น ประกอบกับงานวิจัยของกลุ่มศึกษาความสัมพันธ์นานาชาติด้านวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยโตเกียว เพื่อศึกษาถึงแนวทางที่ญี่ปุ่นใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้งกับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
ผลการศึ ก ษาพบว่ า หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ญี่ ปุ่ น ได้ รื้ อ ฟื้ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ระหว่างกัน ทำให้
“ประวัติศาสตร์บาดแผล” ระหว่างญี่ปุ่นกับภูมิภาคนี้เจือจางลง
คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์บาดแผลญี่ปุ่น-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สงครามโลกครั้งที่ 2
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Traumatic History between Japan and Southeast Asia and a 

History of Dispute Resolution since World War II
Dome Kraipakorn *

Abstract
This article studies a trumatic history between Japan and Southeast Asian countries
following Japanese occupation of most parts of this region during World War II, History books,
written by Southeast Asian locals describe the wounds inflicted by Japanese soldiers 

on countries in the region. Furthermore, a piece of research conducted by the International
Culture Relations Study Group of Tokyo University was added to gain insight into the process of
dispute resolution between Japan and Southeast Asian countries.
The study found that Japan has revitalized its relationships with Southeast Asian
countries since World War II through cultural and technological exchange. This has contributed
to healing the past wounds between the two parties.
Keywords : Trauma History between Japan and Southeast Asia, World War II.
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ความนำ

หากพิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลกในรอบ 100 ปี ที่ ผ่ า นมานี้ 

[นับย้อนหลังจาก ค.ศ. 2014 ที่บทความชิ้นนี้ถูกเขียนขึ้นกลับไปถึง ค.ศ. 1914 ที่เกิดเหตุการณ์
สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามครั้งสำคัญครั้งแรกของโลกซึ่งมีผู้เสียชีวิตในสงครามประมาณ 10 ล้าน
คน1] อาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1939-1945 เป็นเหตุการณ์นองเลือด
ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ดังปรากฏว่าเฉพาะการสู้รบที่กรุงสตาลินกราด
และเคิร์สก์ในประเทศรัสเซีย เมื่อ ค.ศ. 1945 มีทหารฝ่ายเยอรมนีที่แนวรบด้านตะวันออกเสียชีวิต
ประมาณ 6 ล้านคน รวมถึงมีชาวรัสเซียที่เสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนี้ถึง 13 ล้านคน (ฮาร์มัน, 2557, 

น. 857) ขณะที่ในสงครามโลกครั้งนี้มีชาวยิวที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตามนโยบายของอดอฟ ฮิตเลอร์ 

ผู้นำเยอรมนีไปไม่ต่ำกว่า 6 ล้านคน (บราเซียร์, 2550, น. 178) อีกทั้งยังมีชาวจีนที่ถูกกองทัพญี่ปุ่น
สังหารหมู่และทารุณกรรมในช่วง ค.ศ. 1937-1945 ที่ญี่ปุ่นยึดครองเมืองนานกิงของจีนไปไม่น้อยกว่า
32,000 คน2
ในเชิ ง แนวคิ ด ทางสั ง คมศาสตร์ อ าจกล่ า วได้ ว่ า เหตุ ก ารณ์ ส งครามโลกครั้ ง ที่ 2 ถื อ เป็ น
“ประวั ติ ศ าสตร์ บ าดแผล” [trauma history] คื อ เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ที่ ท ำให้ บุ ค คลผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เหตุการณ์นั้นได้รับความทุกข์ระทมเจ็บปวดต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึก โดยความทุกข์ระทม
เหล่านี้ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของบุคคลหรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และมีการจัดการ
กับความทรงจำเกี่ยวกับอดีตอันเจ็บปวดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น การชำระสะสางเรื่องราวที่
เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องนั้นๆ อย่างกระจ่างชัดอันจะนำไปสู่การเยียวยาให้บุคคลหรือสังคมที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รู้สึกว่าความทรงจำเกี่ยวกับอดีตที่เจ็บปวดไม่มารบกวนจิตใจของตนอีกต่อไป
ตลอดจนการจัดการในรูปแบบของความพยายามลบเลือนเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตที่เจ็บปวดด้วยการ
ทำลายสิ่งของหรือบันทึกใดๆ ที่จะทำให้บุคคลนั้นๆ หรือผู้คนในสังคมนั้นๆ ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต
ที่เจ็บปวด การเงียบเฉยไม่พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดอีกต่อไป3

1

2

3
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ตัวเลขผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในที่นี้อ้างอิงจาก ฮาร์มัน, 2557. น.660; หมายเหตุ-ข้อความในวงเล็บสี่เหลี่ยม [...] ในที่นี้และที่
อื่นๆ ตลอดบทความเป็นข้อความที่ผู้เขียนบทความจัดทำเพื่ออธิบายความเพิ่มเติมให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของบทความ ส่วนข้อความใน
วงเล็บ (...) เป็นการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบทความ
ดู จาง, 2549; จำนวนชาวจีนที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นสังหารหมู่และทารุณกรรมโดยกองทัพญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองนานกิงมีการระบุไว้
ต่างกัน เช่น เอกสารฝ่ายทหารญี่ปุ่นระบุว่าในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองนานกิงมีชาวจีนเสียชีวิตประมาณ 40,000 คน งานวิจัยของฝ่ายทหาร
เกษียณอายุของญี่ปุ่นระบุว่ามีชาวจีนเสียชีวิตประมาณ 32,000 คน ข้อมูลของซุนจ้ายเวย นักวิชาการชาวจีนระบุว่ามีชาวจีนในนานกิง
ถูกญี่ปุ่นสังหารไปมากกว่า 227,400 คน ในที่นี้ผู้เขียนบทความยึดตัวเลขจากงานวิจัยของฝ่ายทหารเกษียณอายุของญี่ปุ่นเป็นตัวเลข
ประมาณการขั้นต่ำ
ความหมายของ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ในที่นี้สรุปเก็บความจาก ธงชัย วินิจจะกุล, 2539, น.182-183; Hodgkin, Katharine and
Redstone, Susannah (editors), 2003, pp.97-103.
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8

จากข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ป รากฏอยู่ ใ นขณะนี้ คื อ ญี่ ปุ่ น ประเทศที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในฐานะผู้สังหารและกระทำทารุณกรรมต่อผู้คนในประเทศต่างๆ หลายประเทศ
มีความพยายามจัดการกับ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ที่ญี่ปุ่นกระทำต่อชาวจีนและชาวเกาหลีใน
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยการจัดทำหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็กญี่ปุ่นโดยเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่มีการกล่าวถึงการกระทำที่โหดร้ายต่อชาวจีนของกองทัพ
ญี่ปุ่น รวมทั้งให้เหตุผลเรื่องที่ญี่ปุ่นไปยึดครองเกาหลีว่าเป็นการทำเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ
ญี่ปุ่นไม่ให้ชาติอื่นๆ ใช้เกาหลีเป็นฐานเข้าโจมตีญี่ปุ่นและตัดเนื้อหาเกี่ยวกับการบังคับให้หญิงสาวชาว
เกาหลีเป็นโสเภณีทหารบริการกองทัพญี่ปุ่นในสมรภูมิต่างๆ ออกจากแบบเรียน โดยความพยายาม
ลบเลือนความทรงจำเกี่ยวกับอดีตอันเจ็บปวดที่ญี่ปุ่นกระทำต่อชาวจีนและชาวเกาหลีทำให้ประเทศจีน
และประเทศเกาหลีต้องออกมาประท้วงแบบเรียนฉบับนี้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นอนุมัติให้
ใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนของญี่ปุ่นได้ (ดู นิภาพร รัชตพัฒนากุล, 2544, น. 26-33; “จาก-คำให้การ
ผู้จัดพิมพ์ถึง-ข้อเรียกร้องจากเกาหลี”, 2544, น. 34-39)
บทความชิ้นนี้พยายามศึกษาเกี่ยวกับ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศใน
ภูมิภาคนี้เกือบทั้งหมด รวมทั้งการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง

1. การขยายอำนาจของกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ 1940 เป็น
ช่วงที่กองทัพญี่ปุ่นขยายอำนาจเข้ายึดครองดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบทั้งหมด
เริ่มจากการโจมตีมลายูและฟิลิปปินส์ในปี 1941 [พร้อมๆ กับการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐ
อเมริกา] ก่อนที่จะทยอยยึดครองฟิลิปปินส์, มลายู, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, อินโดจีนของฝรั่งเศส 

ได้ในปี 1942 ขณะที่ประเทศไทยรักษาเอกราชของตนไว้ได้ด้วยการยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทาง
ผ่านเขตแดนของไทย ส่วนกรณีของพม่า กองทัพญี่ปุ่นรุกคืบเข้าไปโดยมีกองทัพกู้ชาติของพม่าเป็น
เสมือนแนวร่วมในการขับไล่อังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมออกไปจากพม่า (ทาร์ลิ่ง (บรรณาธิการ),
2552, น. 5-8; ออสบอร์น, 2544, น. 188-193) 
สาเหตุที่กองทัพญี่ปุ่นขยายอำนาจเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายประการด้วยกัน
อย่างแรกคือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ดังที่หนังสือ “ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์”
ระบุว่าญี่ปุ่นขยายอำนาจเข้ามาในภูมิภาคนี้เนื่องจากต้องการวัตถุดิบไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การดำรงชีวิตของชาวญี่ปุ่น (ทาร์ลิ่ง (บรรณาธิการ), 2552, น. 5-6) สอดคล้องกับที่หนังสือของ
นากามุระ ทาคาฟุสะ ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ระบุว่าเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของ
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8
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ญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ 1920 - ทศวรรษ 1930 มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ญี่ปุ่นต้องนำเข้าวัตถุดิบ
จำนวนมากจากต่ า งประเทศเพื่ อ ตอบสนองต่ อ การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมภายในญี่ ปุ่ น ขณะที่
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นตกอยู่ในสภาพ “เงินฝืด” เนื่องจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ผิดพลาดของ
รัฐบาล ปริมาณทองคำสำรองของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นลดลงเรื่อยๆ จนต้องซื้อทองคำจากฝ่าย
เอกชนและประชาชน รวมทั้งขายพันธบัตรและหุ้นต่างประเทศเพื่อหาเงินมาอุดหนุนการนำเข้าวัตถุดิบ
มาป้อนภาคอุตสาหกรรม ทำให้ญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงครามเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ประกอบกับการที่สหรัฐอเมริกาประกาศห้าม
ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ญี่ปุ่นในปี 1941 ผลักดันให้ญี่ปุ่นต้องขยายอำนาจ
เข้าครอบครองพื้นที่ตั้งแต่พม่าจนถึงหมู่เกาะโซโลมอน [ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ใกล้ๆ เกาะปาปัว
นิวกินี] ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ญี่ปุ่นต้องการ (ทาคาฟุสะ, 2530, น. 51-69)
ปัจจัยประการต่อมาคือ การที่รัฐบาลญี่ปุ่นในช่วงแรกของยุคโชวะ4 ได้เปลี่ยนแปลงแนวทาง
ของประเทศจากแนวทาง “ออกจากเอเชีย” และ “เข้าสู่ยุโรป” หรือการก้าวออกจากการเป็นประเทศ
ในเขตอารยธรรมจีนสู่การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยอย่างชาติยุโรปที่ใช้กันในช่วงเริ่มการปฏิวัติ
เมจิ5 พลิกกลับมาสู่แนวทาง “กลับเข้าสู่เอเชีย” และ “ละทิ้งยุโรป” หรือการกลับคืนสู่อารยธรรมที่
เป็นต้นกำเนิดของตน [คืออารยธรรมญี่ปุ่นบนพื้นทวีปเอเชีย] และขจัดการแทรกแซงของมหาอำนาจ
ภายนอก [ชาติตะวันตก] ให้หมดไปจากเอเชียโดยญี่ปุ่นในฐานะประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย
จะเป็นผู้รับผิดชอบพัฒนาทวีปเอเชียให้เติบโตก้าวหน้า ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้นำไปสู่การที่ญี่ปุ่นเข้า
ยึดครองประเทศต่างๆ เพื่อก่อตั้ง “วงศ์ไพบูลย์ร่วมกันแห่งมหาเอเชียบูรพา” ตลอดช่วงปี 1941-1945
ก่อนที่จะพ่ายแพ้ต่อกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตร (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2548, น. 25-76)
การขยายอำนาจเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกองทัพญี่ปุ่นในหลายกรณีได้นำ
ไปสู่ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศนั้นๆ ดังเห็นได้จากตัวอย่างกรณีของสิงคโปร์
ซึ่งหนังสือประวัติศาสตร์สิงคโปร์ฉบับที่ เออร์เนส ชิว และเอ็ดวิน ลี ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ จัดทำขึ้นได้กล่าวถึงสภาพของสิงคโปร์ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น
ไว้ว่า
...ท่ามกลางความวุ่นวายไร้ระเบียบและความสับสนอลหม่านในระยะแรกๆ ของการเข้า
ยึดครอง ทหารญี่ปุ่นถือว่าตนเป็นกฎหมายเสียเอง ประชาชนต่างตื่นตระหนกที่เห็นญี่ปุ่นนำศีรษะคน
จำนวนมากมาเสียบไว้ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ และมีการตบตี เตะต่อย กักขังอย่างทารุณ ข่มขืน
และทรมาน...
(ชิว และ ลี (บรรณาธิการ), 2557, น. 133)
4
5
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ยุคโชวะหมายถึงช่วง ค.ศ. 1926-1989; คำว่า “ช่วงแรกของยุคโชวะ” ในที่นี้หมายถึงช่วง ค.ศ. 1926-1945.
ยุคเมจิหมายถึงช่วง ค.ศ. 1868-1912 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิรูปเมจิใน สุรางค์ศรี ตันเสียงสม, 2551, น.42-69; โกโต-โจนส์, 2554,
น.76-104.
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8

หรือกรณีของพม่าซึ่งหนังสือประวัติศาสตร์พม่าฉบับของหม่องทินอ่อง นักประวัติศาสตร์
ผู้มีชื่อเสียงของพม่าได้กล่าวถึงสภาพของพม่าในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองไว้ว่า
...ระยะเวลาที่กองทหารญี่ปุ่นปกครองเพียง 3 ปี แต่สำหรับชาวพม่าแล้วเดือดร้อนยิ่งกว่า
ระยะเวลาที่อังกฤษปกครองมา 60 ปี...ระบบตำรวจลับที่นำมาตรวจตราแบบทหาร ยังมีผลให้มีการ
ทรมานคนที่สงสัยว่าทำผิด ตลอดทั้งเฆี่ยนตีพยานที่ให้การอย่างไร้ความปราณี ประชาชนทั้งหลายต่าง
ได้รับความอับอายโดยทั่วหน้า...
(หม่องทินอ่อง, 2556, น. 305)
เป็นที่น่าสังเกตว่าสำหรับความทรงจำของชาวไทยต่อเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มี
ทั้งส่วนที่กล่าวถึงสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยและ
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังไม่ประกาศยินยอมให้ญี่ปุ่นยกทัพผ่านไทยและส่วนที่ให้ภาพทหาร
ญี่ปุ่นในลักษณะที่เป็นมิตรต่อชาวไทย ดังเห็นได้จากที่โกวิท ตั้งตรงจิตร ได้ถ่ายทอดความทรงจำจาก
ประสบการณ์ชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ว่าเมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ตำรวจไทยส่วนหนึ่งได้ต่อสู้จนเสียชีวิตร่วม 20 นาย ขณะเดียวกัน
กองทัพญี่ปุ่นส่วนที่ยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรก็ปะทะกับตำรวจและยุวชนทหารของไทยโดยฝ่ายไทย
มีผู้เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บสาหัสและไม่สาหัสอีก 3 ราย (โกวิท ตั้งตรงจิตร, 2554, น. 100-108) 

ในขณะที่ณรงค์ จันทร์เรือง ได้เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตในวัยเยาว์ที่ต้องหนีภัยเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร
ทิ้งระเบิดทำลายที่ตั้งของทหารญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ ไปอยู่ที่วัดทองพุ่ม จังหวัดสระบุรีและได้พบกับ
ทหารญี่ปุ่นที่ตั้งกองอยู่บริเวณนั้นโดยณรงค์และเด็กวัดได้นำผลไม้ไปให้ทหารญี่ปุ่นและได้รับข้าวตัง
จากทหารญี่ปุ่น รวมถึงได้ไปอาบน้ำในแม่น้ำพร้อมกับทหารชาวญี่ปุ่น (ณรงค์ จันทร์เรือง, 2555, 

น. 13-42)
บั น ทึ ก ความทรงจำเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ของคนไทยร่ ว มสมั ย ที่
ยกมาแสดงให้เห็นว่าความทรงจำต่ออดีตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ของชาวไทยมีทั้งด้านที่เป็น
“ประวัติศาสตร์บาดแผล” และด้านที่เป็นความทรงจำดีๆ ต่อชาวญี่ปุ่น โดยความทรงจำอย่างหลังคงมี
ที่มาจากการที่ทหารญี่ปุ่นมีท่าทีเป็นมิตรกับไทยทั้งด้วยเหตุที่ญี่ปุ่นเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องขอความ
ร่วมมือจากไทยในการใช้ไทยเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญต่อการเคลื่อนกำลังทหารเข้าสู่พม่า
และมลายู จึงดำเนินนโยบายต่อไทยในลักษณะผ่อนปรนเพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยมองว่า
ญี่ปุ่นเป็นมิตรและให้ความร่วมมือกับกองทัพญี่ปุ่น6 หรืออาจจะด้วยอุปนิสัยส่วนตัวที่เป็นมิตรของตัว
ทหารญี่ปุ่นเองก็เป็นได้7
6
7

ดูเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของกองทัพญี่ปุ่นต่อไทยใน พวงทิพย์ เกียรติสหกุล, 2554, น.16-35; โทชิฮารุ, 2550.
ณรงค์ จันทร์เรือง เล่าถึง “น้าเตี้ย” นายทหารญี่ปุ่นที่ให้ข้าวตังและเล่นน้ำกับตนในลักษณะที่ชี้ว่านายทหารผู้นั้นเอ็นดูเด็กชายณรงค์หรือ
ไอ้แดงค่อนข้างมาก ยกมือลูบหัวเขา [ณรงค์] หลายครั้ง
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8
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นอกจากกรณีที่กล่าวแล้ว “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังเห็นได้จากกรณีการขยายอำนาจเข้าไปในเวียดนามของกองทัพ
ญี่ปุ่น ดังที่หนังสือประวัติศาสตร์เวียดนามฉบับที่เหวียนคักเวียน นักประวัติศาสตร์คนสำคัญของพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามเขียนขึ้นได้กล่าวถึงสภาพของเวียดนามในช่วงที่กองทัพญี่ปุ่นขยายอำนาจเข้าไป
ว่าญี่ปุ่นได้ตกลงแบ่งผลประโยชน์ร่วมกับฝรั่งเศส เจ้าอาณานิคมเวียดนาม โดยฝรั่งเศสยอมให้กองทัพ
ญี่ปุ่นเดินทางเข้าเวียดนามได้ รวมทั้งส่งข้าวจำนวนมากให้แก่กองทัพญี่ปุ่น การดังกล่าวส่งผลให้ชาว
เวี ย ดนามถู ก บั ง คั บ ให้ ส่ ง ข้ า วเพื่ อ เป็ น เสบี ย งของกองทั พ ญี่ ปุ่ น ทั้ ง ๆ ที่ เวี ย ดนามเองก็ อ ยู่ ใ นสภาพ
ขาดแคลนอาหารและชาวเวียดนามต้องประสบกับความยากจน ราคาสินค้าในตลาดพุ่งขึ้นสูงกว่า
เงินเดือนของชาวเวียดนามถึง 20 เท่า (เหวียนคักเวียน, 2552, น. 240-247) หรือกรณีการขยาย
อำนาจเข้าไปในบรูไนของกองทัพญี่ปุ่นซึ่งปรากฏว่าในปี 1941 กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกเข้ายึด
กั ว ลาบื อ เลต แหล่ ง บ่ อ น้ ำ มั น และแก๊ ส ธรรมชาติ ข องบรู ไ น โดยที่ บ รู ไ นและอั ง กฤษเจ้ า อาณานิ ค ม
ของบรู ไ นไม่ ไ ด้ ต่ อ ต้ า น จากนั้ น แม่ ทั พ ญี่ ปุ่ น ได้ เข้ า เฝ้ า สุ ล ต่ า นอะห์ มั ด ตายุ ด ดี น เพื่ อ ให้ สุ ล ต่ า นลง
พระปรมาภิไธยมอบอำนาจให้ญี่ปุ่นซึ่งสุลต่านทรงลงพระปรมาภิไธยด้วยดี หลังจากเข้าปกครองบรูไน
แล้วกองทัพญี่ปุ่นได้กระทำการที่อยู่ในข่ายสร้างความรู้สึกเจ็บปวดให้ชาวบรูไนหลายอย่าง เช่น กำหนด
ให้ชาวบรูไนต้องแสดงความเคารพทหารญี่ปุ่นตามแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่น ปล่อยปละละเลยเรื่องแจกจ่าย
อาหารและยาให้ชาวบรูไนจนเกิดสภาพความอดอยากและการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค กดขี่
เอาอาหารจากชาวบรูไนเมื่อกองทัพญี่ปุ่นขาดแคลนเสบียงอาหาร (ดลมนรรจน์ บากา และชัยวัฒน์ 

มีสัณฐาน 2557, น. 58-61)

2. การคลี่คลาย “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ

จากข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ญี่ ปุ่ น ได้ ส ร้ า ง
“ประวัติศาสตร์บาดแผล” ให้แก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบทั้งหมด ประเด็นที่
น่าสนใจคือ หลังสงครามโลกยุติลงได้ราวทศวรรษเศษ ญี่ปุ่นพยายามที่จะคลี่คลาย “ประวัติศาสตร์
บาดแผล” ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ต่อไปนี้

2.1 การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามและฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองบัญชาการสูงสุดซึ่งมีสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้นำได้เข้ายึดครองญี่ปุ่นเป็นเวลา 7 ปี [ค.ศ. 1945-1952] ตลอดช่วงเวลานี้สหรัฐอเมริกาได้บริหาร
ประเทศควบคู่ไปกับรัฐบาลญี่ปุ่นโดยสลายกองทัพญี่ปุ่นและปลูกฝังประชาธิปไตยให้ชาวญี่ปุ่น นำเอา
รูปแบบและสถาบันทางการเมือง-เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามาใช้ในญี่ปุ่น เพื่อให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่
สงบ มีการปกครองแบบประชาธิปไตย และเป็นประเทศพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาในการสกัดกั้นการ
ขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชีย 
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ภายหลังการยึดครองของสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลงตามสนธิสัญญาซานฟรานซิสโกเมื่อปี 1952
รัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายโยะชิดะ ชิเกะรุ ได้เปลี่ยนแปลงประเทศจากนโยบายการปกครอง
แบบกระจายอำนาจที่กองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรกำหนดไว้ให้มาเป็นนโยบายการบริหาร
ประเทศแบบรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง แต่ยังคงเก็บรักษามรดกของฝ่ายสัมพันธมิตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อญี่ปุ่นไว้ เช่น รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1946 ที่มีข้อกำหนดไม่ให้ญี่ปุ่นมีกองทัพของตนเอง
ทำให้ญี่ปุ่นไม่ต้องใช้งบประมาณด้านการทหารและใช้เงินส่วนที่ควรจะเป็นงบประมาณด้านการทหาร
ในการลงทุนทางเศรษฐกิจแทน นอกจากนี้ รัฐบาลนายโยะชิดะได้เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของ
ญี่ปุ่นเป็นนโยบายไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศและดำเนินการบริหารประเทศโดยมีจุด
มุ่งหมายด้านการค้าเป็นหลัก 
เมื่อรวมเข้ากับการที่รัฐบาลให้ตั้งกลุ่มเครือข่ายบริษัท “เคะอิเระท์ซุ” [Keiretsu] ขึ้นมาแทน
สถาบันผูกขาดทางการเงินและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นหรือ “ไซบัตสุ” [Saibatsu] ซึ่งสหรัฐอเมริกาให้
ยกเลิกไป ส่งผลให้รัฐบาลนายโยะชิดะ รวมทั้งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี 2 คนต่อมาคือ นายอิเกะดะ
ฮะยะโตะ [Ikeda Yamato] และนายซะโต เออิซะกุ [Sato Eisaku] ซึ่งสานต่อนโยบายของนาย
โยะชิดะตลอดช่วงทศวรรษ 1960 และทศวรรษ 1970 สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นให้ฟื้นตัว
และขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1950-1970 จนสามารถก้าวจากสถานะผู้แพ้สงครามมาเป็น
ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก8
เป็นที่น่าสังเกตว่านับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1960 - กลางทศวรรษ 1970 ญี่ปุ่นให้ความ
สำคัญกับการปรับความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ตลอดจนเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
และน้ำมันดิบจากประเทศแถบตะวันออกกลางเข้าสู่ญี่ปุ่นด้วย ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงดำเนินนโยบายรักษาผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนด้วยการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจำนวนมากแก่ประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาคนี้ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นใน
ช่วงทศวรรษ 1980 และทศวรรษ 1990 ได้สานต่อนโยบายสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่รัฐบาลช่วงปลายทศวรรษ 1960 ดำเนินการไว้ (สมใจ ตะเภาพงศ์, 2540)
2.2 การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ แล้ ว ยั ง พบว่ า นั บ ตั้ ง แต่ ท ศวรรษ 1970 

จนถึงทศวรรษ 1990 ญี่ปุ่นได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีกับประเทศใน
8

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับญี่ปุ่นในช่วง 3 ทศวรรษหลังสงครามครั้งที่ 2 ในที่นี้เรียบเรียงจาก สุรางค์ศรี ตันเสียงสม, 2551, น.99-131; อรรถจักร์
สัตยานุรักษ์, 2548, น.26-53.
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแบ่งย่อยเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ (ดูรายละเอียดใน สุริชัย หวันแก้ว (บรรณาธิการ),
2545, น. 1-47)
1) การแลกเปลี่ยนด้านภูมิปัญญา ความคิด ในประเด็นต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
2) การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อให้การสนับสนุนนักวิจัยและการวิจัยที่เกี่ยวกับ
ญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3) การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างนักศึกษาและนักวิชาการชาวญี่ปุ่นกับนักศึกษาและ
นักวิชาการจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4) การแลกเปลี่ยนด้านเยาวชนเพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างเยาวชนชาวญี่ปุ่นกับเยาวชนจาก
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5) การแลกเปลี่ยนด้านกีฬา ในรูปแบบของการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และการ
แลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอนกีฬาระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6) การแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7) การแลกเปลี่ยนทางศิลปะระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8) ความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
9) การแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มเอกชนและรัฐบาลท้องถิ่นในญี่ปุ่นกับชุมชนชาวเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่ย้ายไปตั้งถิ่นฐานในญี่ปุ่น หรือการที่ชุมชนชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนท้องถิ่น
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กล่าวมานี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สุริชัย
หวันแก้ว (บรรณาธิการ), 2545, น. 48-50) ด้วยวัตถุประสงค์นี้เมื่อมองจากแง่มุมทางประวัติศาสตร์
อาจพิจารณาได้ว่าโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นความพยายามของญี่ปุ่นที่ต้องการลบหรือลดความทรงจำเกี่ยวกับการกระทำที่
โหดร้ายของกองทัพญี่ปุ่นต่อคนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ญี่ปุ่นอาศัยโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทั้ง 9 ด้านเป็นเครื่องมือ
ในการลบหรือลดความทรงจำเกี่ยวกับการกระทำที่โหดร้ายของกองทัพญี่ปุ่นต่อคนพื้นเมืองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในทัศนะของผู้เขียนบทความเห็นว่าโครงการนี้เป็น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการที่ญี่ปุ่นใช้ในการจัดการกับ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ที่กองทัพญี่ปุ่นในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้กระทำต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังปรากฏว่าในช่วงทศวรรษ
1980 ที่นายยะซุฮิโระ นะกะโซะเนะ [Yasushiro Nakasone] ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและ
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินการมา
แล้วช่วงหนึ่ง รัฐบาลนายนะกะโซะเนะ ได้จัดการ “ประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศใน
เอเชีย” ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีระหว่างญี่ปุ่นกับ
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มีนัยของความพยายามลบเลือน “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ที่กองทัพ
ญี่ปุ่นเคยกระทำต่อประเทศในเอเชียในทำนองเดียวกับที่โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ พยายาม
ลบเลือนประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังเห็นได้จากข้อเท็จจริง
ที่ ว่ า ในช่ ว งก่ อ นและหลั ง ตั้ ง รั ฐ บาลของนายนะกะโซะเนะ ญี่ ปุ่ น ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตำราเรี ย น
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนโดยแก้ไขข้อความที่เขียนว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้ “รุกราน”
จีนและเกาหลีเป็นข้อความที่มีความหมายเบาลงว่าญี่ปุ่นได้ “รุกล้ำ” จีนและเกาหลี หรือเขียนข้อความ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในจีนและเกาหลีโดย
ตัดประธานของประโยค [ซึ่งควรจะเป็นคำว่า “ญี่ปุ่น”] ออกไป (มะซะยะซุ, 2544, น. 248-253)
จำเป็นต้องกล่าวด้วยว่าการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
รูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีส่งผลให้ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ระหว่าง
ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจือจางลงระดับหนึ่ง ดังเห็นได้จากกรณีของอินโดนีเซียซึ่งในหนังสือ
“ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย” ฉบับที่เขียนโดย เอลซา ไชนุดิน นักวิชาการชาวอินโดนีเซียได้กล่าวถึง
ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียช่วงที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองว่าการปกครองของญี่ปุ่นมีการใช้ความรุนแรงมากกว่า
ช่วงที่เนเธอร์แลนด์ปกครองอินโดนีเซีย แต่เอลซาก็กล่าวถึงญี่ปุ่นในด้านดีด้วย เช่น ชาวญี่ปุ่นยอมรับ
ความสำคัญของศาสนาอิสลามต่อคนพื้นเมืองและรื้อฟื้นการตั้งสภาอิสลามอันยิ่งใหญ่ของอินโดนีเซีย
[M.I.A.I] หรื อ ในปี 1944 ซึ่ ง ญี่ ปุ่ น ใกล้ จ ะแพ้ ส งคราม ญี่ ปุ่ น ได้ ป รั บ ท่ า ที ต่ อ ขบวนการชาติ นิ ย มใน
อินโดนีเซียโดยเปิดช่องทางให้ขบวนการชาตินิยมในอินโดนีเซียทำกิจกรรมสร้างชาติได้ รวมทั้งกองทัพ
เรือญี่ปุ่นยังให้เงินสนับสนุนการเดินทางของซูการ์โนและฮัตตา ผู้นำขบวนการชาตินิยมที่ออกเดินทาง
ไปยังส่วนต่างๆ ของอินโดนีเซียเพื่อโฆษณาปลุกสำนึกชาตินิยมในหมู่ชาวอินโดนีเซีย (เอลซา, 2552, 

น. 316-322)
หรือกรณีของสิงคโปร์ซึ่งพบว่าหนังสือประวัติศาสตร์สิงคโปร์ฉบับที่ เออร์เนส ชิว และเอ็ดวิน
ลี จัดทำขึ้น แม้จะกล่าวถึงสภาพสิงคโปร์ในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองว่าเป็นช่วงที่ทหารญี่ปุ่นใช้ความรุนแรง
ต่อผู้คนในสิงคโปร์ แต่อีกด้านหนึ่งก็กล่าวว่าผู้มีอำนาจสูงสุดในญี่ปุ่นมีนโยบายประนีประนอมกับชาว
พื้นเมืองและชาวจีนในสิงคโปร์ โดยการใช้ความรุนแรงต่อผู้คนในสิงคโปร์ในช่วงแรกของการยึดครอง
เป็นนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติของตัวแม่ทัพญี่ปุ่นผู้ทำหน้าที่บริหารสิงคโปร์ในขณะนั้น เมื่อมีการ
เปลี่ยนตัวแม่ทัพผู้บริหารสิงคโปร์ การใช้ความรุนแรงต่อผู้คนในสิงคโปร์ก็ลดลง อีกทั้งโดยทั่วไปแล้ว
ญี่ปุ่นมักเป็นมิตรกับชาวมลายู ไม่คุกคามชีวิตและทรัพย์สินของชาวมลายูซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์
(ชิว และลี (บรรณาธิการ), 2557, น. 135-140)

เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8

49

3. ปัจจัยที่สนับสนุนให้ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจือจางลง

ประเด็ น สุ ด ท้ า ยที่ จ ะกล่ า วในบทความนี้ คื อ การที่ ญี่ ปุ่ น สามารถรื้ อ ฟื้ น ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
หรือเจือจาง “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ที่ญี่ปุ่นกระทำต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สองได้ก็ด้วยมีปัจจัยสำคัญ 2 ประการเป็นตัวเกื้อหนุน

3.1 ปัจจัยภายในของญี่ปุ่น: การยอมรับความผิดพลาดในอดีตและการสร้างวาทกรรม
ประวัติศาสตร์ว่าด้วย “ความเป็นญี่ปุ่น” ขึ้นใหม่
งานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมและบุ ค ลิ ก ภาพของชาวญี่ ปุ่ น โดย รุ ธ ฟุ ล ตั น เบเนดิ ค ท์ 

นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันได้นำเสนอว่าชาวญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการปรับเปลี่ยน
ความคิดต่อการทำสงครามโดยมองว่าการทำสงครามรุกรานผู้อื่นเป็น “ความผิด” การดำเนินนโยบาย
จักรวรรดินิยมที่ใช้กำลังทหารสร้างความยิ่งใหญ่ให้ญี่ปุ่นดังที่เคยทำในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่ใช่
เส้นทางที่นำชาติไปสู่เส้นทางแห่งเกียรติยศหรือความยิ่งใหญ่ (เบเนดิคท์, 2525, น. 169)
นอกจากการยอมรับว่าในอดีตญี่ปุ่นเลือกวิธีการสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่ด้วยการทำสงครามอัน
เป็นแนวทางที่ผิดพลาดแล้ว อีกด้านหนึ่งยังพบว่าภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง สังคมญี่ปุ่น
ได้สร้างวาทกรรมประวัติศาสตร์ว่าด้วย “ความเป็นญี่ปุ่น” [ชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้น
เพื่อกำหนดความสัมพันธ์เชิงอำนาจของคนในสังคมญี่ปุ่น และ/หรือความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่าง
ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศอื่นๆ] ขึ้นใหม่โดยใจความสำคัญของวาทกรรม “ความเป็นญี่ปุ่น” ที่ถูก
สร้างขึ้นใหม่คือ การปลุกเร้าให้ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ มีสำนึกในการพัฒนาประเทศของตน (อรรถจักร์
สัตยานุรักษ์, 2554, น. 43-45) และให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นๆ ซึ่งอย่างหลังนี้เห็นได้จากตัวอย่าง
ของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้กล่าว
ในตอนต้นแล้ว หรือการที่ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่กัมพูชาและติมอร์เลสเต โดยญี่ปุ่น
มีสถานะเป็นประเทศใหญ่ที่สุดที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ 2 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวเธอร์บี, 2556, น. 82-83) ตลอดจนทัศนะต่อประเทศในเอเชียและแอฟริกาของปัจเจกชน
ชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และแสดงทัศนะในลักษณะที่เห็นว่าควร
มีการช่วยเหลือให้ประชาชนในเอเชียและแอฟริกาส่วนที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นเหมือนที่ญี่ปุ่นเคยผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากมาแล้ว ดังเห็นได้จากงานเขียนของ คุโรยานางิ
เท็ตสึโกะ นักเขียนผู้มีชื่อเสียง (ดู เท็ตสึโกะ, 2552)
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3.2 ปัจจัยภายในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมหรือ
การใช้ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ขณะที่ญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนความคิดเป็นการยอมรับความผิดพลาดในอดีตและสร้างวาทกรรม
ว่าด้วย “ความเป็นญี่ปุ่น” ที่มีส่วนในการเจือจาง “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ที่ญี่ปุ่นได้กระทำต่อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็พบว่าปัจจัยภายใน
ของบางประเทศมีส่วนสนับสนุนให้ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศนั้นๆ เจือจาง
ลง ดังเห็นได้จากกรณีของสิงคโปร์ซึ่งมีการนำเสนอความทรงจำเกี่ยวกับอดีตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์ในลักษณะการแสดงภาพและเสียงเน้นเหตุการณ์ที่โหดร้ายหลัง
สิงคโปร์โดนโจมตีด้วยเครื่องบิน (ชาญวิทย์ ตรีประเสริฐ, 2553, น. 99-100)
เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เพิ่งกล่าวมา เป็นที่น่าสังเกตว่าความทรงจำเกี่ยวกับสิงคโปร์ใน
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งถูกนำเสนอในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์ ไม่เน้นการนำเสนอเรื่องราว
การกระทำที่โหดร้ายของกองทัพญี่ปุ่นโดยตรง แต่นำเสนอภาพความทุกข์ของผู้คนในสิงคโปร์ที่เกิดจาก
การโจมตีทางอากาศ [ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการโจมตีที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่นโดยกองทัพอากาศของฝ่าย
สัมพันธมิตร] ผู้เขียนบทความเห็นว่าเราสามารถเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของ
สิงคโปร์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเน้นเรื่องความโหดร้ายที่ผู้คนในสิงคโปร์ได้รับจากเหตุการณ์การ
โจมตีทางอากาศแทนที่จะเน้นเรื่องความโหดร้ายที่เกิดจากน้ำมือของกองทัพญี่ปุ่น หากเรามองจาก
เงื่อนไขทางการเมืองและสังคมของสิงคโปร์ที่เน้นความสำคัญของการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมหรือสังคม
ที่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ซึ่งอยู่ร่วมกันโดยยอมรับความหลากหลายทางเชื้อชาติ
ศาสนา ไม่เหยียดหยามหรือดูถูกคนเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ดังเห็นได้จาก
ตัวอย่างของการนำเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศในสิงคโปร์ที่มีกฎห้ามนำเข้าภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเชิงดูถูก
คนเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งหรือลบหลู่ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง (อัมพร จิรัฐติกร, 2555, น. 23)
อีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจคือ กรณีของไทยซึ่งพบว่ามีการสร้างอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์
ในช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ทั้ ง ที่ ส ร้ า งโดยฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต ร [และรั ฐ บาลไทยอนุ ญ าตให้ ส ร้ า งได้ ] 

เช่ น สุ ส านทหารสั ม พั น ธมิ ต ร, สุ ส านทหารสั ม พั น ธมิ ต รช่ อ งไก่ , สุ ส านทหารสั ม พั น ธมิ ต รดอนรั ก ,
พิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาด และที่สร้างโดยฝ่ายญี่ปุ่น [และรัฐบาลไทยอนุญาตให้
สร้างได้] เช่น อนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์
ในทางปฏิบัติแล้วอนุสรณ์เหล่านี้ได้รับการดูแลให้สะอาดและมีต้นไม้ ดอกไม้ ประดับให้
ดู ส วยงาม แต่ ไ ม่ มี ก ารจั ด พิ ธี ก รรมเพื่ อ รำลึ ก ถึ ง “ประวั ติ ศ าสตร์ บ าดแผล” ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง
สงครามโลกโดยฝ่ายไทย มีเพียงญาติของผู้เสียชีวิตหรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิต
จนกระทั่งรัฐบาลไทยริเริ่มนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 1980 จึงมีการจัดงานสัปดาห์สะพานข้าม
แม่น้ำแควโดยจัดเป็นการแสดงแสงสีเสียง หลังจากนั้นจึงจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
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ไม่ใช่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรำลึกถึง “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต (ดู พวงทิพย์
เกียรติสหกุล, 2545, น. 76-101) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ของรัฐบาลไทยไม่ได้จัดขึ้นเพื่อให้คนไทยรำลึกถึงความโหดร้ายที่ทหารญี่ปุ่นกระทำต่อคนไทยหรือ
กระทำในแผ่นดินไทย แต่เป็นการจัดขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมหรือ
มีส่วนร่วมงานแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

4. ส่งท้าย

บทความนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศ
ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 และการคลี่ ค ลายปั ญ หาระหว่ า ง
ทั้ ง 2 ฝ่ า ยนั บ ตั้ ง แต่ ส งครามโลกครั้ ง ที่ 2 ปิ ด ฉาก ข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ จ ากบทความนี้ ส รุ ป อย่ า งง่ า ยๆ คื อ
“ประวัติศาสตร์บาดแผล” ระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจือจางลงด้วยการที่ญี่ปุ่นใช้
แนวทางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อ
รื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีปัจจัยภายในของญี่ปุ่นและปัจจัยภายในของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวสนับสนุนให้การรื้อฟื้นความสัมพันธ์อันดีและลดรอยร้าวใน “ประวัติศาสตร์
บาดแผล” ดำเนินไปได้
กรณีศึกษานี้คงเป็นตัวอย่างที่อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ หากได้มีการศึกษา
ค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือนำไปศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆ ในโอกาส
ต่อไป
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การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น–ไทยในการขนส่งทางเรือ
ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
ยูจิ มิซูคามิ *

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาการก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท เดิ น เรื อ ร่ ว มทุ น ระหว่ า งญี่ ปุ่ น กั บ ไทยในช่ ว งระหว่ า ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยศึกษาเอกสารทางการทูตเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้ง ปัญหาและอุปสรรค 

รวมถึงวัตถุประสงค์และกลวิธีในการพยายามที่จะเข้าควบคุมธุรกิจการเดินเรือในประเทศไทยซึ่งเป็น
ประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การที่ญี่ปุ่นมุ่งหวังจะมีอำนาจเหนือบริษัทเดินเรือไทยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดยใช้การ
สนับสนุนส่งเสริมการสร้างบริษัทเดินเรือเป็นบันไดไปสู่การควบคุมการเดินเรือของรัฐวิสาหกิจไทย 

ถึงแม้มีอุปสรรคจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น กฎหมายการเดินเรือที่จำกัดสิทธิ์การถือครองหุ้นของ
คนต่างชาติ รวมถึงปัญหาเงินลงทุนของฝั่งไทย แต่ญี่ปุ่นก็ใช้รูปแบบบริษัทที่มีที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นและ
มีอำนาจในการบริหารอย่างแท้จริงอยู่เบื้องหลัง และเมื่อสงครามเริ่มขึ้น ญี่ปุ่นก็สามารถตั้งบริษัทที่มี
คนญี่ปุ่นอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงได้สำเร็จตามแผน แต่อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นก็ไม่มีอำนาจมากพอ
ที่จะควบคุมการเดินเรือของไทยได้ทั้งหมด
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Establishment of the Japanese-Thai Maritime Joint Venture
Company during the Second World War
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Abstract
This article focuses on the establishment of maritime joint venture company between
Japan and Thailand during the Second World War and describes how Japan attempted to
control Thai maritime industry. Japan aimed at extending Japanese influence over the Thai
maritime industry and to use it as an alternative transportation in the case of emergency.
However, due to many obstacles, Japan had to change its plan and to compromise with
Thailand. One of the results was that the company should be controlled indirectly by a
Japanese advisor, mandated from Thai and Chinese nominal shareholders. With the outbreak
of the Pacific war, nonetheless, Japan managed to form the company directly governed 

by Japanese executives and shareholders as previously planned. Still, the company under 

the influence of Japan could not exercise all control over the Thai maritime industry.
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บทนำ

หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อิทธิพลของแต่ละประเทศในยุโรปได้ลดน้อยลง ในขณะที่อิทธิพล
ทางเศรษฐกิจและการทหารของญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศในแถบเอเชียก็ขยายเพิ่มขึ้น สยามเองก็มีการ
นำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องจักรอุตสาหกรรมจากญี่ปุ่นมากขึ้น ทำให้มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ที่ แ น่ น แฟ้ น กั บ ญี่ ปุ่ น แต่ พ อช่ ว งปี 1930 (พ.ศ.2473) ญี่ ปุ่ น เริ่ ม ถู ก โดดเดี่ ย วจากนานาประเทศ
สืบเนื่องจากการบุกแมนจูเรีย และช่วงท้ายทศวรรษญี่ปุ่นก็เริ่มวางแผนที่จะขยายอิทธิพลเสริมสร้าง
วงศ์ไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา ในขณะนั้นสยามถือเป็นประเทศที่สำคัญสำหรับญี่ปุ่น เนื่องจาก
เป็นแหล่งสนับสนุนเสบียงอาหารและเป็นแหล่งส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับญี่ปุ่นจึงลึกซึ้งยิ่งขึ้น การค้าระหว่างประเทศก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในระหว่างนั้นญี่ปุ่นประสบ
ปัญหาจำนวนเรือที่ไม่เพียงพอต่อการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนเรือมีไม่มากเท่าอังกฤษ
และอเมริกา ทั้งยังมีการนำเรือสินค้าไปใช้ในการทำสงครามจีน-ญี่ปุ่น ในปี 1937 (พ.ศ.2480) และจาก
มาตรการโดดเดี่ยวจากสันนิบาตชาติ ทำให้ญี่ปุ่นต้องหันมาใช้ประโยชน์จากการเดินเรือของประเทศ
ไทยที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยมุ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทางการทหารที่จะดำรงไว้ซึ่งการเดินเรือ
ขนส่งไปยังประเทศของตน และในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได้มีการก่อตั้งบริษัทเดินเรือร่วมทุน
ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยขึ้น
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ และการเมื อ งของญี่ ปุ่ น ในช่ ว งปี 1930
(พ.ศ.2480) มาจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นมีเป็นจำนวนมาก1 อีกทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การขยายตัวของการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็มีมากมาย แต่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของ
การเดินเรือซึ่งถือเป็นฐานผลักดันการค้าระหว่างประเทศยังไม่อาจกล่าวได้ว่ามีอย่างเพียงพอ ถึงแม้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทางรถไฟในประเทศไทยและการใช้งานในช่วงสงครามแปซิฟิกจะมี
อยู่หลายชิ้น2 รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับเรือสินค้าหรือการเดินเรือระหว่างสงครามของญี่ปุ่นก็มีอยู่
ค่อนข้างมาก3 เรื่องราวอันน่าสลดใจเกี่ยวกับความเสียหายของเรือสินค้าที่ถูกใช้ระหว่างสงครามก็เป็นที่
รู้จักกันดี แต่ทว่า การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการขยายตัวของการเดินเรือญี่ปุ่นในไทยนั้นยังมีไม่
มากพอ
งานวิจัยนี้จึงจะพิจารณาถึงวิธีการของญี่ปุ่นในการพยายามควบคุมการเดินเรือของประเทศ
ไทยซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้อยู่ภายใต้อำนาจของตนเอง และมุ่งศึกษาการก่อตั้งบริษัทเดินเรือ
ร่วมทุนไทยญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นว่า มีประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งบริษัทรวมถึงมีปัญหาอุปสรรคในการ
ก่อตั้งอย่างไร และญี่ปุ่นได้ใช้ประโยชน์จากบริษัทดังกล่าวในรูปแบบใด โดยศึกษาจากเอกสารประวัติ
1
2
3

Swan (2009)、 Flood (1967)、村嶋 (1992)、吉川 (1999)、吉川 (2011a) เป็นต้น
吉川利治 (2011b)、柿崎 (2009) เป็นต้น
山本 (1986)、海上労働協会 (2007)、駒宮 (1987)、日本郵船 (1971)、野間恒 (2002) เป็นต้น
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ทางการฑูตของญี่ปุ่นเรื่อง “ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเดินเรือร่วมทุนไทยญี่ปุ่น” โดยบทความนี้จะประกอบ
ด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการอธิบายความเป็นมาและพัฒนาการของการเดินเรือในไทยของ
ญี่ปุ่น ส่วนที่ 2 เป็นการเรียบเรียงปัญหาอุปสรรคการเดินเรือของญี่ปุ่น และส่วนที่ 3 เป็นการทบทวน
ความเป็นมาของการต่อตั้งบริษัทเดินเรือร่วมทุนไทยญี่ปุ่น และการสรุปวิธีการที่ญี่ปุ่นพยายามใช้เพื่อ
ควบคุมการเดินเรือของไทย

1. การพัฒนาการขนส่งทางเรือของญี่ปุ่นในไทย

1.1 การเดินเรือระหว่างกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น
จุดเริ่มต้นของการเดินเรือในไทยของบริษัทเดินเรือญี่ปุ่นนั้น เริ่มต้นในปี ค.ศ.1906 โดยบริษัท
เดินเรือญี่ปุ่น Nippon Yusen ได้ร่วมมือกับบริษัท Borneo company ของอังกฤษเช่าจดทะเบียน
เรือของประเทศนอร์เวย์ เพื่อใช้ในการขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ และฮ่องกง จำนวน 2 ครั้งต่อ 1 เดือน
โดยมี ก ำหนดเวลาขนส่ ง ที่ แ น่ ชั ด และมี คู่ แข่ ง สำคั ญ ในเส้ น ทางเดี ย วกั น นี้ คื อ บริ ษั ท Northern 

German Lloyd แต่ในปี 1907 (พ.ศ.2450) ตัวแทนของทั้ง 2 บริษัทได้ประชุมหารือกัน มีข้อสรุปว่า
บริษัทเดินเรือญี่ปุ่น Nippon Yusen จะถอนตัวออกจากเส้นทางนี้โดยบริษัท Northern German
Lloyd จะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยให้เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และฮ่องกงนั้นถือเป็นเส้นทางที่สำคัญ
สำหรับธุรกิจการส่งออกของญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณการส่งออกสินค้าญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทยนั้นยังไม่มากนักทำให้ความจำเป็นในเส้นทางการเดินเรือมีน้อย ดังนั้นแล้วการขนส่งจึง
ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ 
จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่า การที่ยังไม่มีเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมต่อกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่นโดยตรง
ทำให้ต้องมีการขนถ่ายสินค้าที่ฮ่องกงซึ่งเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ทำให้ต้นทุนสินค้าของญี่ปุ่นมี
ราคาสูง และเป็นอุปสรรคในการค้าระหว่างประเทศ4
1.2 การขยายเส้นทางเดินเรือเชื่อมต่อกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น
การขยายเส้ น ทางการเดิ น เรื อ ของบริ ษั ท เดิ น เรื อ ญี่ ปุ่ น ในไทยคื อ ช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 1
เนื่องจากในขณะนั้นเรือขนส่งของยุโรปส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ขนส่งเพื่อสงคราม ส่งผลให้ปริมาณเรือ
ส่งสินค้าจากยุโรปมายังประเทศอาณานิคมในแถบเอเชียมีไม่เพียงพอ จึงเป็นโอกาสให้สินค้าของญี่ปุ่น
ได้เข้ามาวางขายในตลาดทดแทน (石井・吉川,1987) แต่ทว่าในเส้นทางหลักอย่างเส้นทางกรุงเทพฯสิงคโปร์นั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของบริษัท Straits Steamship Company, Norway Steamship 

และ Siam Steamship ทำให้เรือขนส่งของญี่ปุ่นไม่สามารถเข้าไปแข่งขันได้ (大阪毎日新聞, 1914.

4 	
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11.4) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ปี 1916 (พ.ศ.2459) ที่ประชุมของสมาพันธ์หอการค้า
คันไซ (Kansai shougyokaigisho) เห็นชอบให้เปิดเส้นทางเดินเรือใหม่หลังสงครามโลก โดยคาดคะเน
ว่าการขนส่งข้าวในเส้นทางการเดินเรือฮ่องกง-ไซง่อน-กรุงเทพฯ นั้นจะมีโอกาสทำรายได้อย่างงาม 

(大阪毎日新聞,1916.7.28) อีกทั้งในปี 1918 (พ.ศ.2461) รัฐบาลฝรั่งเศสได้รับผลกระทบจาก
สงครามทำให้ ศั ก ยภาพในการขนส่ ง สิ น ค้ า ลดลง ได้ เ สนอให้ รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น เปิ ด เส้ น ทางเดิ น เรื อ ใน
เส้นทางทะเลใต้ (中外商業新報,1918.4.24) ทำให้บริษัทโอซาก้าโชเซนเริ่มเดินเรือในเส้นทางกรุงเทพฯชวา และบริษัท ยามาชิตะคิเซน ก็เตรียมตัวที่จะเดินเรือในเส้นทางทะเลใต้นี้เช่นกัน เส้นทางเดิน
เรือของบริษัทโอซาก้าโซเซนนั้นใช้ประเทศสิงคโปร์เป็นฐานหลักเชื่อมต่อเส้นทางกรุงเทพฯ-สิงค์โปร์ปนตีอานัก (ตะวันตกของอินโดนีเชียในปัจุบัน) -ชวา โดยมีความถี่ในการเดินเรือเดือนละ 2 ครั้ง 

(大阪新報,1919.1.10) จากนั้นในปี 1919 (พ.ศ.2462) บริษัทโอซาก้าโซเซนได้การสนับสนุนเงิน
จากสำนักงานข้าหลวงของไต้หวันเป็นจำนวนเงินกว่า 120,000 เยนเพื่อเปิดเส้นทางการเดินเรือใน
ทะเลใต้เส้นทางที่สองเชื่อมต่อเมืองจีหลง (Keelung)-เกาสง (Kaohsiung)-ฮ่องกง-ไซง่อน-กรุงเทพฯสิงคโปร์ โดยใช้เรือไอน้ำขนาดใหญ่กว่า 2,000 ตัน จำนวน 2 ลำ เดินทางไปกลับเดือนละ 1 ครั้ง
(台湾日日新報,1919.3.29) ในระหว่างนั้นช่วงปี 1918 (พ.ศ.2461) บริษัทยามาชิตะคิเซนก็เปิด
เส้นทางเดินเรือ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไซง่อน-ฮ่องกง-สิงคโปร์ด้วยความถี่เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่มี
กำหนดเวลาประจำ และบริษัทมิตซูบิชิก็มีการเดินเรือในเส้นทาง สิงคโปร์-กรุงเทพฯ-ไซง่อน-ไฮฟองฮ่องกง-ซัวเถา-เซี่ยเหมิน ด้วยความถี่ 1 ครั้งในทุกๆ 2 เดือน (神戸新聞,1919.4.14 ว 大阪朝日新聞,
1919.5.30) แต่ถึงแม้จะมีการขยายเส้นทางเดินเรือดังนี้ แต่อย่างไรก็ตามเส้นทางเดินเรือเหล่านี้ยัง
ไม่ได้เป็นการเชื่อมตรงระหว่างกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น
นอกจากนี้ การที่สิงคโปร์ซึ่งถูกปกครองโดยอังกฤษได้กำหนดมาตรการห้ามนำเรือสัญชาติ
อื่นขนข้าวไทย (大阪時事新報,1919.7.19) ส่งผลให้จำนวนการขนส่งข้าวของเรือญี่ปุ่นในเส้นทาง
ระหว่างสิงค์โปร์-กรุงเทพฯ ลดจำนวนอย่างรวดเร็ว บริษัทยามาชิตะคิเซน และบริษัทมิตซูบิชิ จึงได้
ถอนตัวจากเส้นทางนี้ และบริษัทโอซาก้าโซเซนเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก (大阪時事新報,
1919.7.8) เนื่องจากเหลือเรือขนาด 1,400 ตันเพียง 2 ลำที่เดินเรือระหว่างกรุงเทพฯ ไปชวาเพียง 

20 ครั้งต่อปีเท่านั้น (大阪時事新報,1920.7.14) การกำหนดมาตรการเช่นนี้นับเป็นปัญหาสำหรับ
การขยายเส้นทางการเดินเรือเพื่อเชื่อมตรงระหว่างกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น
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แผนที่ 1 การขยายเส้นทางเดินเรือ
1.3 การเดินเรือเชื่อมตรงระหว่างกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น
ในปี 1923 (พ.ศ.2466) บริษัทโอซาก้าโซเซน ได้เปิดเส้นทางใหม่ระหว่างเมืองจีหลงกับ
สิงคโปร์เพื่อให้บริการเชื่อมต่อระหว่าง ฮ่องกง-ไซง่อน-กรุงเทพฯ-สิงคโปร์และเกาะสุมาตรา โดยใช้เรือ
ที่ทรงพลังอย่างคิชูมารุ (2,568 ตัน) และเรือบุโชมารุ (2,567 ตัน) (中外商業新報,1923.4.16 วว
台湾日日新報 ,1923.7.16) ในปี 1924 (พ.ศ.2467) ได้ มี ก ารแก้ ไขหนั ง สื อ สั ญ ญาพระราชไมตรี
ทางการค้าและการเดินเรือระหว่างกรุงสยามและญี่ปุ่น5 เมื่อเล็งเห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของมูลค่า
การค้ า ระหว่ า งประเทศในแถบพื้ น ที่ ท ะเลใต้ ในปี 1926 บริ ษั ท โอซาก้ า โชเซนจึ ง ได้ เ พิ่ ม เส้ น ทาง
ระหว่างกรุงเทพฯ - ไต้หวันไปจนถึงหมู่เกาะหลักของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขนส่งระหว่าง
กรุงเทพฯ กับญี่ปุ่นโดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้า (Swan, 2009) แต่อย่างไรก็ตาม คู่แข่งของบริษัท
โอซาก้าโซเซนในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และญี่ปุ่นก็คือบริษัทมิตซุยนั้นเอง โดยบริษัทมิตซุยนั้น
ได้เข้ามาสู่ธุรกิจการเดินเรือเพื่อที่จะสร้างอุปสงค์การต่อเรือให้กับตัวเอง และเพื่อขจัดปัญหารายได้
ที่ไ ม่ก ระเตื้ องจากงานด้า นต่ อเรือ หลั งสงคราม โดยเริ่ม เดิ นเรือ เส้ นทางเชื่ อมตรงระหว่า งญี่ ปุ่น กับ
กรุงเทพฯ ในปี 1928 (พ.ศ.2471) โดยใช้เรือ อิโคมะซังมารู (3,173 ตัน) และเรือมิอิเคะยามะมารู
(3,193 ตัน) ในการให้บริการในเส้นทางนี้ (Swan, 2009) โดยบริษัทโอซาก้าโชเซนมีเรือที่ใช้เป็น
ประจำ ได้แก่ เรือสุหราปายามารุ หนัก 4,391 ตัน และเรือบัทเบียมารุ หนัก 4,391 ตัน ส่วนเรือที่ใช้
ชั่วคราวนั้นได้แก่ เรือเซคโคมารุหนัก 3,173 ตัน เรือเซยไคมารุหนัก 3,173 ตัน ในขณะที่บริษัทมิตซุย
มีเรือที่ใช้เป็นประจำ คือ นาจิยามะมารุ หนัก 4,306 ตัน และไทไคมารุ หนัก 4,306 ตัน 
5
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ในภายหลังประเทศไทยได้ยกเลิกสนธิสัญญาการค้าพระราชไมตรีทางการค้าและการเดินเรือกับประเทศอื่นๆ เพื่อขจัดข้อตกลงที่ไม่เป็น
ธรรมและได้กลับมาทำข้อตกลงกับญี่ปุ่นให้มีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้นในปี 1937
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ในปี 1933 (พ.ศ.2476) รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกฎจำกัดการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศขยายผล
ถึงการนำเข้าข้าวจากสยามซึ่งเคยได้รับข้อยกเว้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่งทางเรือ
อีกด้วย เนื่องจากสินค้ากว่า 90% ของการขนถ่ายสินค้าจากไซง่อนไปกรุงเทพฯ สำหรับทั้งสองบริษัท
เป็นข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ การจำกัดการนำเข้าข้าวจากต่างชาตินี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ต่อบริษัท
ทั้งสอง (大阪朝日新聞,1933.10.11) อีกทั้งเนื่องจากทั้ง 2 บริษัทจำเป็นที่จะต้องส่งออกขนด้าย
ดิ บ และเหล็ ก ราวๆ 600-700 ตั น จากท่ า เรื อ เมื อ งโกเบ โดยบริ ษ ั ท โอซาก้ า โชเซนขนส่ ง เดื อ นละ
2 ครั้ง บริษัทมิตซุยขนส่งเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้น การที่ยกเลิกเส้นทางเดินเรือนี้จึงเป็นเรื่องยาก
(神戸新聞,1933.10.15)
ถึ ง แม้ ก ารยกเลิ ก การนำเข้ า ข้ า วจากไทยจะก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสำหรั บ ธุ ร กิ จ เดิ น เรื อ แต่ ก าร
ส่งออกสินค้าญี่ปุ่นไปยังไทยก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 1935 (พ.ศ.2478) บริษัทโอซาก้าโชเซน
จึงสร้างเรือเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเดินทางและขนส่งจำนวน 2 ลำคือ เรือไซง่อนโก
และเรือบังโคะคุโกหนัก 5,400 ตัน รวมกับเรือสุหราปายามารุ และเรือบาทาเบียมารุ เป็นจำนวน
ทั้งหมด 4 ลำ และได้เพิ่มกำหนดการเดินเรือเป็นประจำ 5 ครั้งในระยะเวลา 2 เดือน โดยเรือรุ่นใหม่นี้
สามารถย่นระยะเวลาขนส่งจากเมืองโมจิ (ฟุคุโอกะ) ไปกรุงเทพฯ ได้ถึง 5 วัน (神戸又新日報,1934.
9.26-1934.10.2) เรือบังโคคุมารุ (บางกอก) ได้เทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกในวันที่ 9
ตุลาคม 1937 (พ.ศ.2480) ท่ามกลางความยินดีของชาวเมืองที่มาต้อนรับ ในวันที่ 10 ตุลาคม 1937 

ในพิธีฉลองการเทียบท่ามีทั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ 

และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมพิธีและเข้าชมประมาณ 300 คน ซึ่งขณะนั้นบริษัทโอซาก้าโชเซน ได้ยกเลิก
สัญญากับบริษัท อังโกรสยามยกเลิกการเป็นตัวแทนในกรุงเทพฯ แล้วเปิดบริษัทตัวแทนขึ้นมาใหม่ที่
ตึกนายเลิศโดยบริหารจัดการเอง6
ในปี 1941 (พ.ศ.2484) ทั้งบริษัทโอซาก้าโชเซน และบริษัทมิตซุย ได้เพิ่มปริมาณเรือใน
เส้นทางกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น บริษัทละ 1 ลำ บริษัทโอซาก้าโชเซน เพิ่มเรือเดหลีมารุ (2,936 ตัน) อีก
1 ลำ จากเดิมมีเรือ 2 ลำ คือ เรือเซยโคมารุบังโคะคุมารุ ส่วนบริษัทมิทซุยนั้น เพิ่มเรืออาคาหงิซันมารุ
(4,714 ตัน) อีก 1 ลำ จากเดิมมีเรืออาคาชิซันมารุ (4,541 ตัน) เรืออาซาฮิซันมารุ (4,541 ตัน) 2 

ลำ รวมทั้งหมดแล้วมีเรือในเส้นทางนี้อยู่ทั้งสิ้น 6 ลำด้วยกัน (大阪朝日新聞,1941.5.4)
จะเห็นได้ว่า ในที่สุดบริษัทเดินเรือญี่ปุ่นก็ได้พัฒนาและขยายเส้นทางเดินเรือเชื่อมตรงกับ
กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น แต่ทว่า การดำเนินการไม่ได้ราบรื่นยังมีอุปสรรคปัญหามากมายดังต่อไปนี้

6
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2. อุปสรรคการเดินเรือของญี่ปุ่น

2.1 การเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่นของชาวจีน
ปัญหาของธุรกิจการเดินเรือของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในไทยส่วนหนึ่งก็มีผลมาจากการเคลื่อนไหว
ต่อต้านญี่ปุ่นของชาวจีน ในปี 1928 (พ.ศ.2471) ได้มีกรณีที่ญี่ปุ่นบุกรุกเข้าไปยังเมืองจี่หนานทำ
ให้เกิดการประท้วงต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในประเทศจีน แม้แต่ในไทยเองก็เกิดการปฏิเสธสินค้าญี่ปุ่น
เช่นเดียวกัน อีกทั้งกิจการโรงสีส่วนใหญ่เป็นของชาวจีนทำให้ยกเลิกการทำธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่น ที่
ท่าเรือกรุงเทพฯ ญี่ปุ่นต้องประสบปัญหาการปฏิเสธการทำงานของกรรมกรทำให้เกิดความล่าช้าของ
การทำงานเกิดเป็นผลกระทบครั้งใหญ่ต่อธุรกิจญี่ปุ่น และการเดินเรือของบริษัทญี่ปุ่น ในปี 1931
(พ.ศ.2474) กลุ่มทหารญี่ปุ่น Kwantung ก็ได้เข้าบุกรุกแมนจูเรียทำให้เกิดกระแสต่อต้านญี่ปุ่นเกิดขึ้น
ในหมู่คนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยขึ้นมาอีกครั้ง อีกทั้งในปี 1937 (พ.ศ.2480) ได้เกิดสงคราม 

จีน-ญี่ปุ่นขึ้น ทำให้การเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีนโยบายต่อต้านรัฐบาล
ญี่ปุ่นของรัฐบาลพรรคกกมินตั๋งและกระแสความเป็นชาตินิยมในกลุ่มคนจีนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
เป็นตัวผลักดันอยู่เบื้องหลังสถานการณ์การต่อต้านญี่ปุ่นนี้มีอยู่ต่อเนื่อง เมื่อขาดแรงงานกรรมกร 

บริษัทโอซาก้าโชเซนและบริษัทมิตซุยจึงตัดสินใจที่จะหยุดเดินเรือในเส้นทาง กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่นเป็น
การชั่วคราวอย่างไม่มีทางเลือก ต่อมาในปี 1938 (พ.ศ.2481) รัฐบาลไทยได้มีการจับกุมคนจีนผู้ที่
ยั่วยุให้เกิดกระแสต่อต้านญี่ปุ่นกว่า 5,000 คน และกว่า 4,000 คนในนั้นถูกตัดสินให้เนรเทศออก
จากไทยทำให้กระแสต่อต้านญี่ปุ่นมอดดับลง แต่ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อบริษัทญี่ปุ่นในระหว่าง
นั้นค่อนข้างใหญ่หลวง (石井・吉川,1987;村嶋,1996b) 
ในสภาวะที่บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี แต่ความขัดแย้ง
กับคนจีนก็ขยายตัวขึ้นตาม ทำให้การขนส่งสินค้าทางเรือของญี่ปุ่นในขณะนั้นอยู่ในสภาวะที่มีความ
เสี่ยงสูง
2.2 ข้อเรียกร้องช่วงสงครามกับการควบคุมการเดินเรือ
สงครามจี น -ญี่ ปุ่ น ที่ เริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 7 กรกฎาคม 1937 (พ.ศ.2480) ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเดินเรือขนานใหญ่ กองทัพต้องการส่งของไปยังสมรภูมิจึงบังคับใช้เรือ
สิ น ค้ า ทำให้ จ ำนวนเรื อ ไม่ เ พี ย งพอส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ เดิ น เรื อ อยู่ ใ นภาวะย่ ำ แย่ รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น ได้ มี ก าร
ประกาศใช้มาตรการควบคุมการเพิ่มราคาค่าเช่าเรือและขนสินค้าในกรณีไม่เร่งด่วนในเดือนสิงหาคม
ปีเดียวกัน ส่งผลให้กลุ่มสมาคมสหภาพการขนส่งทางเรือ, กลุ่มสมาคมเจ้าของเรือญี่ปุ่น, สมาพันธ์
การเดินเรือเอกชน ก็ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมค่าขนส่งและค่าเช่าเรือของตนเองเพื่อรับรอง
นโยบายของรัฐบาล ถึงแม้รัฐบาลจะยอมรับมาตรการดังกล่าวแต่ก็ได้มีการประกาศใช้กฎหมายและ
ข้อบังคับอีกหลายประการเพื่อควบคุมการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ในเดือนกันยายน
ได้มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมการเดินเรือเฉพาะกิจขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะควบคุมการ
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ขนส่งวัสดุสิ่งของสำคัญ ควบคุมอัตราค่าบริการ รักษาอำนาจในการควบคุมเรือโดยเริ่มจากการกำหนด
ระบบการอนุ ญ าตเข้ า และส่ ง ออกทางเรื อ กำหนดขอบเขตเส้ น ทางการเดิ น เรื อ ตลอดจนถึ ง ออก
ระเบียบการควบคุมรูปแบบการขนส่งสินค้าและการเดินทางด้วยเรือ ควบคุมราคาค่าบริการ ไปจนถึง
เริ่มใช้ระบบควบคุมการสร้างเรือและระบบพนักงานบนเรืออีกด้วย รัฐบาลโดยมติของคณะรัฐมนตรี
ได้รับรองร่างมาตรการควบคุมการเดินเรือ ในเดือนสิงหาคมปี 1939 (พ.ศ.2482) จากมาตรการ
ดังกล่าวก่อให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการเดินเรือในกระทรวงคมนาคมขึ้น จากเหตุการณ์นี้
ทำให้ระบบการควบคุมการเดินเรือมีความเข้มงวด จากระบบการควบคุมอัตราค่าบริการก็มีการขยาย
ไปยังการควบคุมการปล่อยเรือ และทำให้ระบบการใช้เรือระหว่างสงครามมีความรัดกุม ยิ่งไปกว่านั้น
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1940 (พ.ศ.2483) รัฐบาลได้บังคับใช้กฎหมายควบคุมการเดินเรือ (山本,
1986) เพื่อควบคุมเรือในงานรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่า จากการที่จำนวนเรือขาดแคลนเนื่องจากถูกนำไปใช้ในสงคราม
และกฎข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาล ทำให้การจัดสรรเรือขาดความยืดหยุ่นถึงแม้การค้าระหว่างญี่ปุ่นกับ
ไทยจะขยายตัวขึ้นก็ตาม
2.3 การแยกตัวของญี่ปุ่นและการถอนตัวของเรือสินค้ายุโรป
หลังจากเหตุการณ์แมนจูเรียและได้ถอนตัวออกจากสันนิบาตชาติ ญี่ปุ่นก็เริ่มต้นสงคราม
จีน-ญี่ปุ่นและทำให้ถูกโดดเดี่ยวจากสังคมโลกมากยิ่งขึ้น การพึ่งเรือต่างชาติสำหรับการขนส่งระหว่าง
ญี่ปุ่น-ไทยก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มสัมพันธมิตรก็ได้เริ่มจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่ 2
ขึ้นในปี 1939 (พ.ศ.2482) ทำให้จำนวนเรือขนส่งที่มุ่งไปยังเอเชียมีน้อยลง ดังตารางที่ 1 ที่แสดง
จำนวนเรือที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพฯ แยกตามสัญชาติ จะเห็นได้ว่าในเดือนพฤศจิกายน ปี 

1939 (พ.ศ.2482) นั้น เรือของญี่ปุ่นที่เทียบท่าอยู่มีจำนวน 3 ลำ โดยมีปริมาณน้ำหนักบรรทุก 9,327
ตัน ในขณะนั้น สถานภาพทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในไทยอยู่ในระดับแนวหน้า แต่ปริมาณการขนส่ง
ที่ทำได้ในขณะนั้น เมื่อเทียบกับเรือของนอร์เวย์ซึ่งเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีเรือ 45 ลำ บรรทุกได้ 48,174 

ตันแล้วยังห่างไกล และมีจำนวนไม่ถึงครึ่งเมื่อเทียบกับเรือของอังกฤษซึ่งเป็นอันดับ 2 มีเรือ 18 ลำ 

บรรทุกได้ 25,016 ตัน และเรือของเดนมาร์กซึ่งเป็นอันดับ 3 มีเรือ 6 ลำ บรรทุกได้ 23,285 ตัน 

ในเดือนมีนาคม ปี 1940 (พ.ศ.2483) สงครามยุโรปได้มีการขยายวงกว้างทำให้ปริมาณเรือจาก
นอร์เวย์ อังกฤษ เดนมาร์ก ที่เป็นสามอันดับต้นๆ มีจำนวนลดลง ในขณะที่เรือจากญี่ปุ่นมีการเพิ่ม
จำนวน เป็น 4 ลำ 
ปริมาณการขนส่งของญี่ปุ่นมีเพิ่มขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มากพอที่จะควบคุมท่าเรือกรุงเทพฯ
ได้ ดังนั้น ในสภาวการณ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสงคราม ไม่เห็นหนทางที่จะเพิ่มจำนวนเรือญี่ปุ่นให้
มากกว่านี้ หนทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา คือ การผลักดันให้เรือของประเทศไทยซึ่งถือเป็น
ประเทศพันธมิตรมาอยู่ภายใต้ความควบคุมของตนเอง จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัทเดินเรือร่วมทุน
ญี่ปุ่น-ไทย 
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ตารางที่ 1 เรือที่จดทะเบียนเข้ามายังท่าเรือกรุงเทพฯ
ประเทศ

ญี่ปุ่น ฮอลแลนด์

อิตาลี

เดนมาร์ก อังกฤษ

ไทย

นอร์เวย์ อเมริกา ปานามา

รวม

พฤศจิกายน 1939
จำนวน
ตัน

3

4

2

6

9,327

15,834

5,957

23,285

18

9

45

25,016 4,902 48,174

0

0

87

-

-

132,495

1

1

75

4,914

2,726

103,233

มีนาคม 1940
จำนวน
ตัน

4

4

0

3

12,235

15,291

-

7,518

13

9

40

16,706 4,902 38,941

ที่มา : 財団法人日本タイ協会会報第２０号昭和１５年８月

3. การก่อตั้งบริษัทร่วมระหว่างญี่ปุ่นกับไทย

3.1 การเตรียมการของบริษัทยามาชิตะคิเซ็น
เดือนเมษายน 1941 (พ.ศ.2484) ตัวแทนผู้ดูแลของบริษัทยามาชิตะคิเซ็นได้เข้าพบพูดคุย
กับวนิช ปานะนนท์ อธิบดีกรมพาณิชย์ โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นด้วยและมีการลงนามรับรองร่างโครงการ
ที่จะรวมกันจัดตั้งบริษัทการเดินเรือร่วมระหว่างญี่ปุ่น-ไทยโดยขั้นต้นไว้ด้วย ต่อมาในเดือนมิถุนายน
นายยามาชิตะ คาเมะซาบุโร่ ประธานของบริษัทยามาชิตะคิเซนก็ได้ส่งเอกสารขออนุมัติจัดตั้งบริษัท
เดินเรือร่วมญี่ปุ่น-ไทยให้แก่นายมุราตะ โชโซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น บริษัท
ยามาชิตะคิเซนได้ระบุในเอกสารไว้ว่า “รัฐบาลไทยร้องขอความช่วยเหลือจากบริษัทของเราในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการเดินเรือของไทยโดยจะเร่งดำเนินการก่อตั้งบริษัทเดินเรือร่วมทุนญี่ปุ่น-ไทย
อย่างเร่งด่วนหลังจากได้รับการสนับสนุน ซึ่งกองทัพเรือญี่ปุ่นได้ลงความเห็นว่าการสนับสนุนการเดิน
เรือแก่ไทยนั้น นอกจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วเป็นประโยชน์ในด้านการทหาร จึงมีคำสั่งให้
ดำเนินมาตรการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน”
ในแผนการเดิ ม นั้ น ควรจะเป็ น บริ ษั ท The Eastern Navigation Co.Ltd. ที่ จ ะเข้ า ไป
ตั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ แล้วเปิดสาขาขึ้นที่โกเบและโตเกียวรวมไปถึงการเปิดสาขาย่อยตาม
ท่าเรือที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศในแถบเอเชีย งบลงทุนอยู่ที่ 3,000,000 บาทโดยมาจาก
บริษัทยามาชิตะคิเซน 1,500,000 บาทและจากฝั่งไทยอีก 1,500,000 บาท บริษัทยามาชิตะคิเซน
นั้นได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นและได้เสนอเรือสินค้าจำนวน 2-3 ลำ และกำหนดให้
ประธานบริษัทเป็นชาวไทยโดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นคนไทยและคนญี่ปุ่น หากไม่มีปัญหาที่
ข้ อ งเกี่ ย วกั บ กฎหมายข้ อ ห้ า มในไทยผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารงานที่ แ ท้ จ ริ ง ก็ จ ะเป็ น คนญี่ ปุ่ น นอกจากนี้ 

กัปตันเรือและพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา ล้วนแล้วแต่เป็นคนญี่ปุ่น ลูกเรือชาวไทยเองหากผ่าน
การฝึกอย่างเพียงพอแล้วก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ระดับผู้บังคับบัญชาได้ยกเว้นตำแหน่งกัปตันเรือ
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ส่วนผลกำไรนั้นจะเน้นเพื่อใช้พัฒนาธุรกิจการเดินเรือ จึงจัดสรรเงินส่วนใหญ่ในการปรับลดการเสื่อม
สภาพของตัวเรือด้วย จึงได้มีการกำหนดสัดส่วนของผลกำไรที่จะนำมาจัดสรรแบ่งปันไว้ที่ไม่เกิน 20%
ถึงแม้จะเป็นบริษัทร่วมระหว่างญี่ปุ่นกับไทยแต่เนื่องจากได้รับความคุ้มครองจากกองทัพเรือญี่ปุ่น 

ดังนั้น จึงมีระเบียบข้อบังคับให้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพเรือ
ในสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนเรือนั้น การจัดหาเรือสินค้าให้กับไทยถือ
เป็นการขัดต่อนโยบายการเดินเรือจึงจำเป็นต้องหาเหตุผลที่เหมาะสมมารองรับ ซึ่งบริษัทยามาดะคิเซน
นั้นได้ใช้เหตุผลทั้ง 3 ข้อต่อไปนี้ในการอธิบาย
1. เพื่อเป็นการยกเลิกการร่วมมือระหว่างไทยและประเทศตะวันตก เดิมทีศักยภาพในการ
ขนส่ ง ทางเรื อ ของไทยนั้ น ต่ ำ การนำเข้ า และส่ ง ออกนั้ น จึ ง ต้ อ งพึ่ ง พิ ง เรื อ ของต่ า งชาติ แต่ เ นื่ อ งจาก
ประเทศจากยุ โรปต้ อ งถอนเรื อ ขนส่ ง สิ น ค้ า ออกจากแถบเอเชี ย จากผลกระทบของสงคราม ทำให้
เกิดสภาวะขาดแคลนเรือขึ้น การค้าขายของไทยจึงเกิดสภาวะชะงักงัน หากปล่อยสถานการณ์ให้
ดำเนินต่อไปประเทศไทยก็จะเกิดสภาวะวิกฤติและอาจจะส่งผลให้เข้าร่วมมือกับอังกฤษและอเมริกา
และสร้างธุรกิจเดินเรือของตนเองโดยไม่พึ่งญี่ปุ่น
2. เพื่อที่การขนส่งทางเรือของญี่ปุ่นนั้นจะสามารถใช้ประโยชน์จากการขนส่งของไทยได้ ถ้า
สถานการณ์เลวร้ายจนถึงที่สุดการเดินเรือของญี่ปุ่นจะถูกจำกัดวงแคบ แต่การขนส่งทางเรือของ
ประเทศที่เป็นกลางอย่างไทยจะไม่ได้รับผลกระทบ ถือได้ว่าเป็นทัพเสริมพิเศษให้กับการขนส่งทางเรือ
ของญี่ปุ่น และสามารถใช้จัดส่งสิ่งของสำคัญที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นได้อีกด้วย
3. เพื่อที่จะสามารถใช้เรือที่มีเจ้าของเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในไทยได้ เนื่องจากเรือของคนจีน
ที่อาศัยอยู่ในไทยนั้นมักจดทะเบียนสัญชาติเป็น ปานามา นอร์เวย์ กรีก เป็นต้น ทั้งประเทศอังกฤษ
และอเมริกาก็มีความคิดที่จะรวบกิจการกับเรือเหล่านี้ไว้อยู่ภายใต้การดูแลของประเทศตนเอง ชาวจีน
ที่เป็นเจ้าของเรือนั้นโดยส่วนใหญ่คิดที่จะเปลี่ยนสัญชาติเรือไปเป็นประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก
สงครามที่ยุโรปแต่ทว่าบริษัทเดินเรือในไทยยังมีมาตรฐานที่ไม่น่าไว้วางใจ ดังนั้น หากมีการจัดตั้งบริษัท
ร่วมระหว่างไทยและญี่ปุ่นจะทำให้เจ้าของเรือชาวจีนหันมาเลือกสัญชาติไทย และหากสามารถรวบ
กิจการเรือเหล่านี้ได้ก็จะเป็นส่งผลให้ญี่ปุ่นสามารถควบคุมชาวจีนเหล่านี้ได้โดยอ้อม หากญี่ปุ่นไม่
คว้าโอกาสนี้ไว้ชาวจีนเหล่านี้ก็อาจจะหันไปเข้าร่วมกับอังกฤษก็เป็นได้ อีกทั้งโดยส่วนใหญ่แล้วเรือที่มี
เจ้าของเป็นคนจีนนั้นส่วนใหญ่จะถูกใช้ในเส้นทางขนส่งที่จะสนับสนุนพรรคกกมินตั๋งซึ่งหากเรือเหล่านี้
อยู่ภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่น ก็จะส่งผลดีต่อสงครามจีน-ญี่ปุ่นอีกด้วย
3.2 กฎหมายการเดินเรือไทยและการปรับเปลี่ยนแผนการ
หลังจากที่มีการยื่นคำร้องขอจัดตั้งบริษัท พนักงานของบริษัทยามาชิตะคิเซนก็ได้เดินทางไปยัง
กรุงเทพฯ เพื่อที่จะยื่นแผนการจัดตั้งบริษัทให้แก่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยแต่พวกเขากลับพบ
กำแพงอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ นั่นคือการออก พ.ร.บ.เรือสยาม ในปี 1938 (พ.ศ.2481) ซึ่งกำหนดขึ้น
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ภายใต้นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจ มีเนื้อหาระบุไว้ว่าในกรณีที่เจ้าของเรือสัญชาติไทยเป็นบริษัท
ร่วมหุ้นจะต้องมีคณะกรรมการบริหารเป็นคนไทยเกินครึ่ง และเงินส่วนลงทุนนั้นผู้ถือหุ้นต้องเป็น
คนไทยไม่น้อยกว่า 70% ดังนั้น การวางแผนตามเดิมที่จะให้ญี่ปุ่นกับไทยลงทุนคนละครึ่งก็จะไม่ตรง
เงื่อนไขและไม่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทยามาชิตะคินเซนกับนายทาคาทซึกะนักการฑูต
ทหารเรือ ได้หารือตัดสินใจที่จะปรับแก้แผนการจัดตั้งบริษัท โดยแผนใหม่นั้นกำหนดให้ญี่ปุ่นถือหุ้น
30% และให้เป็นบริษัทสัญชาติไทย หากแต่ได้กำหนดให้มีการมอบอำนาจในส่วนของไทย 70% นั้น
แบ่งให้ญี่ปุ่นสามารถควบคุมได้อีก 25% จึงเป็นส่วนที่ไทยควบคุมได้จริงๆ 45% ภายนอกดูเหมือนว่า
ฝ่ายไทยจะถือครองหุ้นกว่า 70% แต่ในความเป็นจริงอำนาจเกินครึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นได้เลือกผู้ที่
ญี่ปุ่นสามารถสั่งการได้เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดและทำงานให้กับฑูตทหารเรือของญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน
อีกทั้งมีสัญชาติไทยชื่อ คาวาคิตะ เป็นผู้ถือหุ้นหลัก รวมถึงเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Thai Industrial
Commercial Co.Ltd. ลักษณะการดำเนินการคือการเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้าและยังครอบคลุมธุรกิจ
นายหน้าขายประกันและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย เมื่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาแผนของ
บริษัทยามาชิตะคิเซนแล้วก็ได้อนุมัติให้ดำเนินการด้วยเรือแค่ 1 ลำ ส่วนเงินทุนประกอบการนั้น
เนื่องจากมีนโยบายขัดขวางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจากอังกฤษทำให้ไม่สามารถเตรียมเงิน
บาทได้ ต้ อ งลดทุ น จดทะเบี ย นลงเหลื อ เพี ย งแค่ 1,000,000 บาทเท่ า นั้ น อย่ า งไรก็ ต าม นายวนิ ช 

ปานะนนท์ ก็ได้ให้อนุมัติและมีการเริ่มเตรียมการอีกครั้ง
3.3 การโจมตีนายวนิช ปานะนนท์
ในช่วงเดือนกันยายนปี 1941 (พ.ศ.2484) ในขณะที่แผนการของบริษัทยามาชิตะคิเซน
กำลั ง จะเป็ น รู ป เป็ น ร่ า งนั้ น รั ฐ บาลไทยก็ เริ่ ม มี ท่ า ที ที่ เ ปลี่ ย นไป สิ่ ง ที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง นั้ น คื อ การโจมตี
นายวนิช ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลญี่ปุ่นจากคู่แข่งทางการเมืองนั่นเอง เนื่องจากในขณะนั้น
นายวนิชมีข้อขัดแย้งกับ นายวิลาศ โอสถานนท์ ผู้ควบตำแหน่งรัฐมนตรีทั่วไปและอธิบดีกรมโฆษณา 

ในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 7 วันที่ 18 กันยายน ในหนังสือพิมพ์ “ไทยใหม่” ได้มีการลง
ข่าวจดหมายสนเท่ห์เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของนายวนิช ปานะนนท์ มากมาย โดยมีข้อกล่าวหาว่า
นายวนิชได้รับสินบนจาก “ประเทศหนึ่ง” ในสมัยที่รับตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิง, ขายข้าวให้แก่
“ประเทศหนึ่ง” ในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดกลาง, มีแผนที่จะทำให้ไทยนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของ
“ประเทศหนึ่ง” การกล่าวโจมตีนายวนิชครั้งนี้กลายเป็นจุดสนใจในหมู่คนไทยอย่างกว้างขวาง (Swan,
2009) ดังนั้น จึงมีการตั้งข้อสงสัยจากคู่แข่งทางการเมืองเกี่ยวกับการลงนามอย่างไม่เป็นทางการที่
โตเกียวเมื่อเดือนเมษายน ว่าเป็นการกระทำเกินอำนาจกลายเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งบริษัท
สถานทูตญี่ปุ่นก็ได้สอบถามปัญหาจากนายวนิชซึ่งจากคำอธิบายของนายวนิชนั้นกล่าวว่า
ข้อตกลงที่โตเกียวนั้นเป็นไปในนามส่วนตัว โดยมีแผนที่จะยื่นเสนอโครงการต่อรัฐบาล โดยได้ทำ
7
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Swan (2009) กล่าวว่า นายพันเอกหลวงพรหมโยธี (มังกรพรหมโยธี) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นแหล่งข่าว
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รายงานแสดงผลการสำรวจบริษัทเดินเรือในประเทศไทย เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดย
ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนเรือ และผลักดันให้มีการดำเนินการตามข้อตกลง รวมถึงได้กล่าวว่า
มีการคาดการณ์ไว้แล้วว่า นายวิลาศ โอสถานนท์ จะต้องเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้ ทั้งนี้เห็นว่าบริษัท
ยามาชิตะคิเซนได้ดำเนินการตามแผนการแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่เข้าใจสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งได้
เสนอว่าให้ถอดถอนตนเองออกจากโครงการนี้ และเสนอให้ร่วมดำเนินการกับผู้ทำธุรกิจรายอื่นใน
ฐานะโครงการของบริษัทเอกชน
ฝ่ายรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นก็ยังลำบากใจที่จะสนับสนุนแผนการนี้เช่นเดียวกัน เหตุผลนั้นก็เพราะว่า 
1) ทางรัฐบาลญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าการเซ็นสัญญาของนายวนิชนั้นเป็นเจตจำนงค์ของจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม หรือไม่ 
2) ตำแหน่งทางการเมืองของนายวนิชเริ่มสั่นคลอนเนื่องจากถูกฝ่ายตรงกันข้ามโจมตีอย่าง
ต่อเนื่อง
3) ถึงแม้ว่าจะถอดนายวนิชออกจากโครงการ แต่การเริ่มก่อตั้งในฐานะธุรกิจเอกชนโดยไม่
ได้อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลไทยก็จะทำให้บริษัทไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกจาก
รัฐบาลไทยในการบริหารจัดการและอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต 
ดั ง นั้ น เมื่ อ ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งฝั่ ง ญี่ ปุ่ น ได้ ห ารื อ กั น จึ ง ได้ มี ม ติ ใ ห้ เริ่ ม การตั้ ง บริ ษั ท ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
ตุลาคมโดยไม่ให้นายวนิชมีบทบาทที่ชัดเจน แต่ให้บุคคลที่ใกล้ชิดเป็นผู้ถือหุ้นฝั่งไทย ส่วนกรณีคดี
บั ต รสนเท่ ห์ แ สดงความสงสั ย ต่ อ นายวนิ ช นั้ น จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้น โดยสถานทูตญี่ปุ่นนั้นก็ได้รับคำตอบจาก จอมพล ป. พิบูลสงคราม ว่า “อีกไม่
นานก็คงจะสามารถขจัดข้อสงสัยในตัวนายวนิชได้” ดังนั้น ทางญี่ปุ่นจึงได้ระงับการดำเนินการชั่วคราว 

ต่อมาปลายเดือนตุลาคมก็ได้มีการประกาศผลการพิจารณาความผิดของนายวนิช และเมื่อกระบวนการ
ตรวจสอบยุติลงและการไล่ต้อนนายวนิชสิ้นสุดลง บริษัทก็ได้ดำเนินการตามแผนการต่อไปโดยขั้นตอน
แรกของการจัดตั้งบริษัทคือ การจดทะเบียนบริษัทในวันที่ 11 พฤศจิกายนในปีเดียวกัน

ประการ

3.4 อุปสรรคสำคัญ 2 ประการ
ถึ ง แม้ น ายวนิ ช จะพ้ น จากข้ อ กล่ า วหา แต่ ก็ ยั ง มี อุ ป สรรคต่ อ การตั้ ง บริ ษั ท เหลื อ อยู่ อี ก 2

1) ท่าทีของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ในความตึงเครียดของสถานการณ์ต่างประเทศนั้นจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไม่ต้องการให้
ประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสงคราม จึงตั้งมั่นอยู่ในความเป็นกลาง แต่เมื่ออัครราชฑูตของอังกฤษ
ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น-ไทยจึงได้สอบถามมายัง จอมพล ป. พิบลูสงคราม
ซึ่งได้ตอบกลับไปว่า “เรื่องนั้นไม่เป็นความจริง” ด้วยสาเหตุนี้ทำให้การระบุชื่อคนญี่ปุ่นลงในเอกสาร
จัดตั้งบริษัทนั้นยิ่งทำได้ยากขึ้น
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2) ปัญหาผู้ลงทุนฝั่งไทย
ในส่วนของการลงทุนฝั่งไทย 45% นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการลงทุนจากชาวจีนที่อาศัย
อยู่ในไทย ซึ่งกังวลว่าหากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรวมทุนกับญี่ปุ่น หรือการมีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น
เปิดเผยออกมา จะทำให้ถูกโดดเดี่ยวจากกลุ่มคนจีนที่สนับสนุนพรรคกกมินตั๋งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

จึงมีการร้องขอไม่ให้ใส่ชื่อคนญี่ปุ่นลงในเอกสารการจัดตั้งบริษัท
ท่ามกลางสถานการณ์อันละเอียดอ่อนนี้ บรรดาผู้เกี่ยวข้องทางฝั่งญี่ปุ่นจึงได้พิจารณาราย
ละเอียดการจัดตั้งบริษัทอีกครั้ง โดยได้ข้อสรุปว่าจะไม่ให้ชื่อคนญี่ปุ่นปรากฏทั้งในรายการของผู้ถือหุ้น
และกรรมการบริษัท และได้แต่งตั้งให้นายเชนซึ่งเป็นญาติของวนิชและเป็นผู้ดูแลธุรกิจการค้าของ
บริษัทซะริโนะเป็นประธานบริษัทและผู้ถือหุ้นหลักฝั่งไทย ในคณะกรรมการบริหารบริษัท 7 คนนั้น 

2 คน ได้ถูกเลือกมาจากบริษัทข้าวไทย และนอกจากคาวาคิตะแล้ว ยังเลือกคนจากครอบครัวของ
นายเชนอีก 4 คนทำให้มีคนที่มีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นอยู่ถึง 5 คน อีกทั้งผู้จัดการยังเป็นคนญี่ปุ่นที่
ได้รับมอบอำนาจในการควบคุมงานทั้งหมดจึงกล่าวได้ว่าฝ่ายญี่ปุ่นเป็นผู้กุมอำนาจในการบริหารจัดการ
บริ ษั ท ยามาชิ ต ะคิ เซนไม่ พ อใจต่ อ ข้ อ สรุ ป ดั ง กล่ า ว และได้ ยื่ น เอกสารแสดงข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ
กระทรวงทหารเรือและกระทรวงการคมนาคม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยแสดงความไม่พอใจที่
ญี่ ปุ่ น ไม่ ส ามารถปรากฏชื่ อ ในตำแหน่ ง สำคั ญ ทั้ ง ๆ ที่ ไ ด้ พ ยายามจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ญี่ ปุ่ น -ไทยให้
ถูกต้องตามกฎหมายของไทยและเห็นว่าการที่ฝ่ายไทย (นายวนิช) ร้องขอไม่ให้ใส่ชื่อญี่ปุ่นให้เห็น
ชัดเจนนั้น อาจเนื่องจากมีเงินทุนไม่พอจึงต้องพึ่งพิงเงินลงทุนจากชาวจีนที่อาศัยอยู่ในไทยซึ่งหาก
เป็นเช่นนั้นจริง มีข้อเสนอว่าให้ญี่ปุ่นสำรองจ่ายเงินลงทุนของไทยให้ก่อน ในเงื่อนไขที่ว่าต้องจำกัด
ผู้ถือหุ้นฝั่งไทยให้เป็นคนไทยที่แท้จริง
สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้พิจารณารับข้อเสนอของบริษัทยามาชิตะคิเซน และได้
แจ้งข้อเสนอ 3 ประการสุดท้ายต่อรัฐบาลญี่ปุ่นดังนี้
1) กำหนดให้กลุ่มผู้ถือหุ้นฝั่งไทยนั้นจะต้องเป็นคนไทยแท้ไม่ใช่คนจีน สำหรับเงินส่วนที่ไม่
พอนั้นญี่ปุ่นจะสำรองจ่ายให้ก่อน ข้อเสนอแรกนี้เป็นการขจัดชาวจีนที่กังวลใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มี
ต่อญี่ปุ่นออกไป ทำให้คนญี่ปุ่นอยู่ในตำแหน่งบริหารได้ และสามารถเป็นผู้ควบคุมบริษัทได้อย่างแท้จริง
แต่ปัญหาคือ เรื่องนี้ก็จะขัดแย้งกับคำพูดของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่กล่าวไว้ว่า “การตั้งบริษัทร่วม
ทุ น ระหว่ า งญี่ ปุ่ น -ไทยนั้ น ไม่ เ ป็ น ความจริ ง ” และมี โ อกาสที่ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากรั ฐ บาลไทย
นอกจากนี้ การที่ญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนโดยส่วนใหญ่ในขณะที่ฝั่งไทยลงทุนเพียงน้อยนิด อาจทำให้ฝั่งไทย
จะไม่ค่อยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น ท้ายที่สุดแล้ว ในวงการธุรกิจของไทยอยู่
ภายใต้ความควบคุมของคนจีนจึงมีแนวโน้มว่าบริษัทที่ไม่มีคนจีนเกี่ยวข้องจะไม่สามารถพัฒนาบริษัท
ได้อย่างราบรื่น
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2) ผู้ ถื อ หุ้ น หลั ก และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะต้ อ งเป็ น คนไทยหรื อ คนจี น ที่ อ ยู่ ใ นไทย และไม่
ให้ความเป็นบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น-ไทยปรากฏให้เห็น แต่ต้องมอบอำนาจการบริหารจัดการทั้งหมดให้
ผู้จัดการชาวญี่ปุ่น โดยข้อเสนอนี้ไม่มีคนญี่ปุ่นอยู่ในผู้บริหารระดับสูง เบื้องหน้าจึงทำให้ดูเหมือนว่า
ไม่ใช่บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น-ไทยวิธีการนี้จะทำให้ขออนุญาตก่อตั้งบริษัทได้ง่ายแต่ยังเหลือปัญหาในการ
ควบคุมบริษัท หมายความว่าถ้ากลุ่มผู้บริหารระดับสูงมีอำนาจมากเกินไปผู้จัดการก็จะไม่สามารถ
ทัดทานมติของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นคนไทยได้ แต่อย่างไรก็ตามการที่ไม่มีชื่อของคนญี่ปุ่นอยู่
ในบริษัทนั้นก็จะทำให้สามารถใช้งานเรือที่มีเจ้าของเป็นชาวจีนได้ง่ายขึ้นด้วย
3) ให้ดำเนินการตามข้อตกลงเริ่มแรกที่จะให้ผู้ถือหุ้นเป็นฝั่งญี่ปุ่น 55% ฝั่งไทย 45% นั้น โดย
ผู้ถือหุ้นฝั่งไทยก็จะเป็นนายเชน, บริษัทข้าวไทย, โคะฟุคุคินเซน ส่วนชื่อผู้ถือหุ้นฝั่งญี่ปุ่นนั้นจะเป็น
คาวาคิตะ 25% และคนจีนเซี่ยงไฮ้ที่มีความสัมพันธ์อันลึกซึงกับยามาชิตะคิเซน 30% คณะกรรมการ
บริษัทระดับสูงจะเป็นฝั่งไทย 3 คน ฝั่งญี่ปุ่น 4 คน (คาวะคิตะและคนจีน 3 คน) โดยผู้ที่ได้รับมอบ
ฉันทะในการดูแลบริษัทจากคาวะคิตะและคนจีนจะร่วมประชุมกรรมการบริหารแทน ข้อเสนอแนะนี้
จะทำให้บริษัทดูเหมือนเป็นบริษัทร่วมระหว่างไทย-จีนทำให้ไม่เกิดกระแสต่อต้านในการจัดตั้งบริษัท
และยังสามารถใช้เรือที่มีเจ้าของเป็นคนจีนได้อีกด้วย อีกทั้งการมอบหมายให้ชาวจีนเซี่ยงไฮ้ที่น่าเชื่อถือ
ควบคุมบริษัทยังจะน่าไว้วางใจได้มากกว่าที่จะปล่อยให้ฝั่งไทยดำเนินการเองทั้งหมด 
รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นด้วยกับข้อเสนอข้อ 3 และได้ดำเนินการเจรจาตามแนวทางนี้จากโทรเลข
จากเจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่น ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พบว่ายามาชิตะคิเซนและนายวนิชได้หารือกัน
โดยมีผลสรุปดังนี้ประเด็นสัดส่วนของการถือหุ้นของญี่ปุ่น 55% นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ให้แบ่ง
เป็นของคาวะคิตะ 2% และของชาวจีนเซี่ยงไฮ้ 53% ส่วนเงินลงทุนของฝั่งไทยนั้นให้ลงทุนเอง 15%
ส่วนที่เหลืออีก 30% นั้นให้กู้ยืมจากญี่ปุ่นมาชำระก่อน คณะกรรมการบริษัท 7 คนนั้นให้ 3 คนเป็น
คนจีนเซี่ยงไฮ้ คาวาคิตะนั้นให้เป็นเพียงผู้ถือหุ้นหลักแต่ไม่มีตำแหน่งบริหาร และมีจุดเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากก็คือ ไม่ใช้ชื่อคนญี่ปุ่นเป็นผู้จัดการ โดยมีเหตุผลว่าในขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นต้องระบุชื่อ
ผู้จัดการ หากปรากฏชื่อของคนญี่ปุ่นอาจมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธจากรัฐบาลไทย แต่ข้อแลกเปลี่ยน
คื อ ผู้ จั ด การชาวไทยนั้ น ก็ จ ะเป็ น เพี ย งแค่ ใ นนามและเป็ น เหมื อ นหุ่ น ยนต์ ที่ ค อยทำตามคำสั่ ง ของที่
ปรึกษาชาวญี่ปุ่น โดยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นก็จะได้เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานของผู้จัดการ โดยรับการ
มอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นฝั่งญี่ปุ่น และเข้าประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารและในการประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วย
ฝั่งญี่ปุ่นนั้นคำนึงถึงการอนุมัติจัดตั้งบริษัทเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ถึงแม้ดูเหมือนว่าจะยอม
รอมชอมให้ฝั่งไทยแต่ก็ได้หาหนทางที่จะมีอำนาจควบคุมบริษัทไปพร้อมๆ กันด้วย
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3.5 การจัดตั้งบริษัท
ในวันที่ 8 ธันวาคม ปี 1941 สงครามแปซิฟิกได้เริ่มต้นขึ้น เป็นจังหวะเดียวกับที่ทหารญี่ปุ่น
เข้ า สู่ ท างภาคใต้ ข องประเทศไทย รั ฐ บาลของจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม นั้ น จำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งยอม
เห็นด้วยกับการตั้งฐานทัพของญี่ปุ่นอย่างไม่มีทางเลือก ต่อมาวันที่ 10 รัฐบาลไทยก็ได้ตอบรับสนธิ
สัญญาพันธมิตรไทย - ญี่ปุ่น9 ประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศที่เป็นกลางมาเป็นประเทศ
พันธมิตรของญี่ปุ่นและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกองทัพญี่ปุ่น ดังนั้น การร่วมมือทางการพัฒนาเส้นทาง
เดินเรือระหว่างไทย - ญี่ปุ่นนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเกรงใจประเทศอังกฤษอีกต่อไป และเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างฉับพลันก่อนที่จะลงทะเบียนจัดตั้งบริษัทก็
ทำให้แผนการจัดตั้งบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ วันที่ 14 ธันวาคม จากการเจรจาของวนิช
จากฝั่งไทย แผนการเดิมจึงได้นำกลับมาใช้ใหม่ คือการยกเลิกการใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นชาวจีนและฝั่ง
ญี่ปุ่นให้ยามาชิตะคิเซนถือหุ้น 30% คาวาคิตะ ถือหุ้น 25% ส่วนคณะกรรมการบริษัทนั้นให้มีคน
ญี่ปุ่น 3 คนจากทั้งหมด 7 คน เมื่อรวมกับคาวาคิตะแล้วถือว่ามีผู้บริหารระดับสูงที่เป็นชาวญี่ปุ่น
เกินครึ่ง ผู้จัดการก็เปลี่ยนเป็นคนญี่ปุ่น รองผู้จัดการเป็นคนไทย ในวันที่ 24 ธันวาคม การลงทะเบียน
จัดตั้งบริษัทก็เสร็จสิ้นลง และสามารถจัดตั้งบริษัทได้อย่างไร้ซึ่งปัญหา 
การที่ ไ ทยเข้ า ร่ ว มกั บ ฝั่ ง อั ก ษะทำให้ ก ารจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ที่ ฝ่ า ยญี่ ปุ่ น สามารถควบคุ ม ได้ ง่ า ยก็
สำเร็จไปอย่างราบรื่นตามเจตนารมณ์เดิม หากแต่ว่าเจตนารมณ์เดิมของฝั่งญี่ปุ่นที่ต้องการใช้ประโยชน์
จากการเดินเรือในฐานะประเทศที่เป็นกลางอย่างไทยและการใช้ชื่อไทยในการเช่าเรือชาวจีนที่เป็น
กลางเพื่ อ ใช้ ใ นการเดิ น เรื อ ในทะเลแถบเอเชี ย ตลอดจนไปถึ ง การใช้ เรื อ เพื่ อ การขนส่ ง สิ น ค้ า ไปยั ง
ญี่ปุ่นนั้นไม่บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้น ภาระอันใหญ่หลวงสำหรับการบริหารบริษัทที่จัดตั้งขึ้นนั้น ก็คือ
การจัดหาเรือให้เพียงพอนั่นเอง บริษัทยามาชิตะคิเซนนั้นได้ร้องขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นจัดหาเรือสินค้า 

หรือเรือเชลยให้กับบริษัทร่วมทุน 2 ลำ ซึ่งได้ขออนุญาตจากกองทัพที่จะมอบเรือ “บิวะมารุ” (เป็น
เรือที่ยึดมาจากฮอลแลนด์ชื่อเดิม Beatriz น้ำหนัก 5,608 ตัน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกองทัพให้ใช้
ในการขนส่งให้กับบริษัทร่วมทุน และในวันที่ 23 เมษายน ปี 1942 ก็ได้รับอนุมัติจากสำนักงานจัดการ
ทางทะเล เรือลำนี้ก็ได้ใช้ในการขนส่งข้าวระหว่างพื้นที่ที่อยู่ในการปกครองของญี่ปุ่นโดยมีกรุงเทพฯ
เป็นศูนย์กลางในเส้นทางกรุงเทพฯ - ต้าเหลียง - สิงคโปร์ - อินโดนีเซีย (เมืองขึ้นของฮอลแลนด์) ไป
จนถึงหมู่เกาะบอเนียว จากปัญหาการขาดแคลนเรือขนส่งของญี่ปุ่นทำให้มีการเตรียมการที่จะเดินเรือ
ระหว่างกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น-ฟิลิปปินส์โดยขนส่งข้าวจากกรุงเทพฯ ไปยังที่ต่างๆ และนำเข้าสิ่งของที่จำเป็น
ต้องใช้ในไทยมาจากแหล่งต่างๆ

9
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3.6 แผนการรวมบริษัทครั้งใหม่
ในเดือนพฤษภาคมกองทัพเรือญี่ปุ่นได้มีแผนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนไทยญี่ปุ่นขึ้นมาใหม่ ในแผนนี้
ระบุให้บริษัทร่วมทุนใหม่นี้ต้องมีเงินลงทุนจากไทยและญี่ปุ่นคนละครึ่ง โดยจัดเส้นทางเดินเรือไปยัง
ภูมิภาคอื่นทั่วไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพียงแค่จะควบคุมเส้นทางการเดินเรือในภาคใต้ของไทย
เท่านั้นแต่ยังตั้งเป้าที่จะสนับสนุนการเดินเรือเส้นทางญี่ปุ่นไทยในยามจำเป็นอีกด้วย ญี่ปุ่นนั้นไม่ได้
ดำเนินการเฉพาะธุรกิจการเดินเรือเท่านั้น ยังขยายไปถึงการบริหารจัดการท่าเรือ รวมถึงการเสริม
อำนาจในการควบคุมระบบการเดินเรือของไทยอีกด้วย เพื่อที่จะจัดตั้งบริษัทดังกล่าวนั้น ทางฝั่งญี่ปุ่น
มีแผนการที่จะมอบเรือขนส่งจำนวน 2 ลำ และร้องขอให้การลงทุนฝั่งไทยเป็นสิ่งของอาคารสถานที่
เช่น โกดัง ท่าเรือ และเรือลากที่ทหารญี่ปุ่นยึดครองอยู่ แผนการสร้างบริษัทใหม่ในครั้งนี้อาจกล่าว
ได้ว่าค่อนข้างโหดร้าย เป็นแผนการที่ท้ายที่สุดหวังจะฮุบเอาบริษัทเดินเรือในประเทศของไทยทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยเดินเรือทะเลจำกัด และบริษัทร่วมทุนที่ตั้งมาก่อนคือ Thai Industrial &
Commercial Co.Ltd. ถือว่าเป็นแผนการที่หวังควบคุมธุรกิจการเดินเรือทั้งหมดของไทย ซึ่งการ
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในครั้งนี้มีแผนที่จะดึงเอาบริษัทที่ทำการค้าในเส้นทางญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ อย่าง
บริษัทมิตซุย, มิตซูบิชิ, โอซาก้าโชเซ็น, โทอะไคอุน เข้ามาร่วมทุนด้วย โดยวางโครงสร้างพนักงาน
ให้มีประธานบริษัทเป็นคนไทย, รองประธานฯ เป็นคนญี่ปุ่น, ผู้บริหารระดับสูงเป็นคนไทยและคน
ญี่ปุ่นเท่าๆ กันแต่อำนาจการบริหารอยู่ที่ฝั่งญี่ปุ่นซึ่งใช้อำนาจผ่านผู้จัดการชาวญี่ปุ่นนั่นเอง บริษัท
ยามาชิ ต ะคิ เซนได้ ยื่ น ขอเรื อ ชางไฮมารุ (ยามาชิ ต ะคิ เซย์ เ ป็ น เจ้ า ของ 6,372 ตั น ) นารุ โ อะมารุ 

(ไทเฮย์คิเซย์ 7,723 ตัน) ทซึรุชิมะมารุ (บริษัทขนส่งอุวาจิมะ 6,613 ตัน) ต่อสำนักงานจัดการทางทะเล
เพื่อที่จะรองรับแผนการรวมบริษัทครั้งนี้แต่ทว่าไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเหตุผลว่าจำนวนเรือไม่
เพียงพอ อีกทั้งเรือสินค้าระหว่างประเทศที่บริษัทไทยเดินเรือทะเลเป็นเจ้าของทั้ง 5 ลำยังถูกอังกฤษยึด
ไปได้ทั้งหมด และอยู่ในสภาวะที่ต้องหยุดกิจการ อีกทั้งเรือลากก็ยังอยู่ในการควบคุมดูแลของกองทัพ
ญี่ปุ่นโดยตรง แผนการสร้างบริษัทร่วมทุนอันใหม่ จึงต้องล้มเลิกไป

บทสรุป

บทความชิ้นนี้เป็นการศึกษาว่าญี่ปุ่นนั้นมีการพัฒนาการขนส่งทางเรือในไทยอย่างไร โดย
มุ่งเน้นศึกษาการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น-ไทย และพิจารณาว่านโยบายเกี่ยวกับการเดินเรือของญี่ปุ่น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ญี่ปุ่นได้ใช้กระบวนการใดที่จะควบคุมการขนส่งทางเรือของประเทศที่
เป็นพันธมิตรอย่างไทย ผลการศึกษาพบว่า การจัดตั้งบริษัทเดินเรือร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่นนั้นมี
บริษัทยามาชิตะคิเซนเป็นหลักที่จะทำการต่อรองกับนายวนิช ปานะนนท์ ในฐานะตัวแทนฝ่ายไทย
อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งบริษัทของฝั่งไทยและญี่ปุ่นนั้นก็ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ฝั่งญี่ปุ่นนั้นมีความต้องการที่จะรักษาความสามารถในการเดินเรือในช่วงสงครามโดยหวังใช้ประโยชน์
จากเรือที่มีเจ้าของเป็นชาวจีนในการขนส่งสำหรับประเทศของตนญี่ปุ่นจึงมุ่งหวังที่จะควบคุมการขนส่ง
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ทางเรือของประเทศไทย ในขณะที่ฝั่งไทยซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ได้ยึดถือหลักชาตินิยมทางเศรษฐกิจ จึงต้องพยายามรักษาตนเป็นกลาง แต่ก็ต้องการการสนับสนุนจาก
ญี่ปุ่นในการพัฒนาการเดินเรือของไทย การประกาศกฎหมายการเดินเรือในปี 1939 ที่ระบุถึงการจำกัด
สิทธิ์การถือครองหุ้นของคนต่างชาติเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการจัดตั้งบริษัทสำหรับญี่ปุ่น นอกจากนี้
สถานภาพในรัฐบาลของนายวนิชที่อยู่ในสภาวะไม่มั่นคง ก็เป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ใหญ่กว่า
แผนการจัดตั้งบริษัทต้องหยุดชะงักจนกว่าการสืบสวนข้อกล่าวหาของนายวนิชจากฝ่ายคู่แข่งทางการ
เมืองจะสงบลง ถึงแม้วนิชจะหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาดังกล่าว ก็ยังมีปัญหาเรื่องความพยายามตั้งตน
เป็นกลางของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ของไทย รวมถึงปัญหาเงินลงทุนจากฝั่งไทย และความ
สัมพันธ์กับคนจีนที่อยู่ในไทย ท้ายที่สุดแล้ว ญี่ปุ่นได้คำนึงถึงการอนุมัติจัดตั้งบริษัทเป็นประการสำคัญ
ที่สุด จึงได้ยอมรอมชอมให้กับฝ่ายไทย จัดตั้งบริษัทที่ไม่ปรากฏความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น หากแต่มีการ
เตรียมวางนโยบายที่จะยึดอำนาจการบริหารจัดการผ่านที่ปรึกษาฝ่ายญี่ปุ่น ผลลัพธ์คือ เมื่อสงคราม
แปซิฟิกได้เริ่มขึ้น ญี่ปุ่นก็สามารถจัดตั้งบริษัทได้ตามประสงค์ หากแต่หมายความว่าเป้าหมายที่จะใช้
ประโยชน์จากเรือชาวจีนและจากการเดินเรือไทยที่เป็นกลางเพื่อสนับสนุนการขนส่งของญี่ปุ่นนั้นไม่
ประสบผลสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นได้ใช้ความสำเร็จในการสร้างบริษัทการเดินเรือในไทยเป็นบันได
ไปสู่การควบคุมบริษัทการเดินเรือของรัฐบาลไทยและมุ่งเป้าที่จะขยายการควบคุมระบบการเดินเรือ
ของไทยให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
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การจัดการเชิงสถาบันกับประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนา: กรณีศึกษาการปฏิรูปนโยบายและองค์กรการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนาของญี่ปุ่นในทศวรรษที่ 2000*

ศิริพร วัชชวัลคุ**

บทคัดย่อ
นั บ ตั้ ง แต่ ท ศวรรษที่ 2000 เป็ น ต้ น มา ประเทศผู้ ใ ห้ (Donors หรื อ Providers) โดย
เฉพาะประเทศผู้ให้ที่เป็นสมาชิกของ OECD-DAC ให้ความสำคัญแก่เรื่องประสิทธิผลของการให้
ความช่ ว ยเหลื อ (Aid Effectiveness) มากขึ้ น และได้ พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น แนวทางให้
ประเทศผู้ให้ทั้งหลายใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับการดำเนินนโยบาย และโครงการพัฒนาของตน
ญี่ ปุ่ น เป็ น ประเทศผู้ ใ ห้ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของ OECD-DAC และเห็ น ชอบกั บ หลั ก การเรื่ อ ง
ประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงพยายามที่จะดำเนินนโยบาย
และกระบวนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ของตนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางของ OECD-DAC โดยเฉพาะ
การปฏิรูปองค์กรการให้ความช่วยเหลือ โดยการควบรวม JICA กับ JBIC เข้าด้วยกันในปี 2008
รวมทั้งกำหนดทิศทางนโยบายการให้ความช่วยเหลือใหม่หลายประการ ในช่วงทศวรรษที่ 2000
บทความนี้ พยายามที่จะตอบคำถามว่า การปฏิรูปนโยบายและองค์กรการให้ความช่วยเหลือ
ในทศวรรษที่ 2000 ของรั ฐ บาลญี่ ปุ่ น มี ส่ ว นในการสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของความ
ช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร และมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับอย่างไร โดยวิธีการศึกษาใช้
รูปแบบทั้งการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ให้และผู้รับ และการไปดูพื้นที่ของโครงการ
โดยเลือกศึกษาเฉพาะโครงการด้านการเกษตรและการศึกษาที่ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
กัมพูชา และสหภาพเมียร์มาร์ ซึ่งเป็นประเทศ “หลังความขัดแย้ง” ที่มีการจัดการองค์กรและสถาบัน
ในประเทศที่ค่อนข้างอ่อนแอ โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องการจัดการสถาบันเป็นแนวทางในการศึกษา
ผลของการศึกษาพบว่า จากแง่มุมของผู้ให้การปฏิรูปนโยบายและองค์กรการให้ความช่วยเหลือ
ของญี่ปุ่น ทำให้ทิศทางในระดับนโยบายของการให้ความช่วยเหลือของประเทศมีความชัดเจนและ
ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น (Streamline) ลดปัญหาการแตกกระจายของความช่วยเหลือ (Aid
Fragmentation) เพราะถูกดำเนินการโดยหน่วยงานเดียว ทั้งยังสามารถประสานงานได้ดีขึ้น (Aid
Coordination) ระหว่างผู้ให้ต่างๆ ในประเทศผู้รับ และระหว่างผู้ให้กับผู้รับด้วย อย่างไรก็ตาม ใน
ระดับปฏิบัติการ การที่รูปแบบและการทำหน้าที่ขององค์กรผู้ให้มีความครอบคลุมและมีทิศทางที่
ชัดเจนมากขึ้น (comprehensive and streamline) ประกอบกับความอ่อนแอเชิงโครงสร้างสถาบัน
ของประเทศผู้รับ อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้ให้กับประเทศผู้รับในลักษณะที่ลด
ทางเลือกของประเทศผู้รับลง
* บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการเชิงสถาบันกับประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือการพัฒนา: กรณีศึกษา
การให้ความช่วยเหลือของญี่ปุ่นและไทย ในประเทศลุ่มน้ำโขง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย สกว. และมูลนิธิเอเชีย
** รศ.ดร., คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200, E-mail: mirtu06@yahoo.com
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Institutional Arrangement and Aid Effectiveness:
The case study of Japan’s aid provision to Mekong countries
Siriporn Wajjwalku***

Abstract
Since 2000s, donors or providers, particularly the members of OECD-DAC, have paid
more attention to aid effectiveness, and developed several indicators as guidelines for policy
and project implementation. Japan, as a member of OECD-DAC, had complied with those
direction and guidelines by policy reform as well as organizational merging in 2008.
This article tried to explain whether the policy reform and organizational merging had
increased efficiency and effectiveness of Japan’s aid. The case study of JICA and its overseas
offices in Cambodia and Myanmar were selected. Documentary research and in-depth
interview as well as field research were main methods for data collection while the concept of
institutional arrangement was applied as a conceptual framework.
The findings showed that, from donor’s perspective, Japan’s policy reform and
organizational merging helped to improve aid coordination as well as decrease the seriousness
of aid fragmentation, resulting to aid effectiveness. However, at practical level, from recipient’s
perspective, the more efficiency the donor’s aid process are, the less option the recipient may
have.
Keywords : Institutional arrangement, aid effectiveness, Japan’s aid policy, process, and
organization (JICA and its overseas office), post conflict countries in Mekong
sub-region (Cambodia and Myanmar)
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1. บทนำ

การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกเชื่อว่า มีส่วนช่วยในการสนับสนุน
ให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถก้าวข้ามความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เพื่อการมีชีวิตที่ดี
ของประชากรของตนได้ บนความเชื่อนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วจำนวนมากได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒนา และสนับสนุน รวมถึงดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ในประเทศกำลังพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ผลจากการดำเนินการดังกล่าว ไม่ได้
บรรลุผลตามความเชื่อที่ประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาทั้งหลายมี นั่นคือ การลดความยากจน
ในประเทศกำลังพัฒนา สถานการณ์นี้ นำไปสู่คำถามเรื่องประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของความ
ช่วยเหลือ
ความสนใจของประเทศผู้ให้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความช่วยเหลือเพื่อ
การพั ฒ นาถู ก หยิ บ ยกมาถกเถี ย งกั น มากขึ้ น นั บ ตั้ ง แต่ ท ศวรรษที่ 2000 เป็ น ต้ น มา โดยที่ ป ระเด็ น
หลักของข้อถกเถียงเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสำคัญ 2-3 ประการ คือ
การจัดการสถาบัน (Institutional Arrangement) กับการประสานงานการให้ความช่วยเหลือ (Aid
Coordination) และการแตกกระจายของความช่วยเหลือ (Aid Fragmentation) บนความเชื่อใน
หลักการที่ว่า การจัดการสถาบันที่มีประสิทธิภาพผ่านองค์กรที่มีความสามารถจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการประสานงานการให้ความช่วยเหลือ และลดปัญหาของการแตกกระจายของความช่วยเหลือลง
บทความนี้ ให้ ค วามสนใจกั บ ปั ญ หาความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการให้ ค วาม
ช่วยเหลือของประเทศผู้ให้ โดยเน้นที่ปัญหาการประสานงานการให้ความช่วยเหลือและการแตก
กระจายของความช่วยเหลือ รวมทั้งอธิบายถึงความพยายามของประเทศผู้ให้ในการแก้ไขปัญหานี้
ผ่านกระบวนการจัดการเชิงสถาบัน โดยใช้ญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษา โดยที่เนื้อหาของบทความแบ่งเป็น 2
ส่วน ส่วนแรกเป็นการอภิปรายถึงปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการให้ความช่วยเหลือ
และแนวทางการแก้ ปั ญ หา ส่ ว นที่ ส องเป็ น การอธิ บ ายถึ ง กรณี ศึ ก ษาของญี่ ปุ่ น ที่ พ ยายามเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการให้ความช่วยเหลือของตน โดยเน้นที่การจัดการเชิงสถาบันที่สะท้อน
ผ่านการปฏิรูปนโยบายการให้ความช่วยเหลือและองค์กรที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ คือ JICA ใน
ช่วงหลังปี 2008 เป็นต้นมา ที่ JICA ควบรวมกับ JBIC แล้ว และเลือกศึกษาเฉพาะโครงการด้าน
การเกษตรและการศึกษาที่เป็นรูปแบบการให้แบบให้เปล่า (Grant) และความร่วมมือทางเทคนิค
(Technical Cooperation-TC) รวมทั้งศึกษาการทำงานของสำนักงาน JICA ในต่างประเทศ คือ
กัมพูชาและสหภาพเมียร์มาร์ ซึ่งเป็นประเทศหลังความขัดแย้งและมีการจัดการเชิงสถาบันที่อ่อนแอ
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2. การประสานงานการให้ความช่วยเหลือ การแตกกระจายของความช่วยเหลือ และ
ประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือ (Aid Coordination, Aid Fragmentation
and Aid Effectiveness)

การแตกกระจายของการให้ความช่วยเหลือเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศผู้ให้และประเทศผู้รับ
และเกิดขึ้นได้ในหลายแง่มุม โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ สำหรับประเทศผู้รับที่มีความต้องการความ
ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนามาก โดยเฉพาะประเทศที่เพิ่งพ้นจากความขัดแย้งหรือประเทศที่ประสบ
ปัญหาความอดอยากยากจนอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น กัมพูชา สหภาพเมียร์มาร์ หรือหลายประเทศ
ในทวีปแอฟริกา ประเทศเหล่านี้จะดึงดูดผู้ให้จำนวนมากให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยที่ประเทศ
ผู้ให้เหล่านั้น ต่างฝ่ายต่างก็ให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์และวิธีการของตนเอง สภาพดังกล่าวนี้
ทำให้เกิดการแตกกระจายของการให้ความช่วยเหลือในหมู่ผู้ให้ต่อผู้รับเดียวกัน (Aid Fragmentation)
ในอีกด้านหนึ่ง สถานการณ์ดังกล่าวนี้ก็อาจเรียกอีกแบบหนึ่งได้ว่าเป็น Donor Concentration กล่าว
คือ ผู้ให้จำนวนมากมุ่งเป้าไปที่ประเทศผู้รับเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่คำถามทั้งจากผู้ให้และผู้รับว่ากระบวนการนี้
ก่อให้เกิดการชี้นำโดยผู้ให้ (Donor Domination) และลดทอนอำนาจในการเลือกของประเทศ
ผู้รับหรือไม่
ในระดับปฏิบัติการ การศึกษาของ Fengler & Kharas แสดงให้เห็นว่า มีการแตกกระจาย
ของความช่วยเหลือในระดับโครงการมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะจำนวนของประเทศผู้ให้เพิ่มขึ้น ในเวลา
เดียวกันประเทศผู้ให้ก็มักจะเพิ่มจำนวนโครงการมากกว่าที่จะเพิ่มงบประมาณต่อโครงการ (Fengler &
Khras, 2010) ซึ่งการเพิ่มจำนวนโครงการมีผลต่อการเพิ่มค่าบริหารจัดการทั้งในด้านงบประมาณ
และบุคลากร หรือพูดในอีกด้านหนึ่งก็คือ เงินความช่วยเหลือถูกแบ่งไปเป็นค่าจัดการโครงการมาก
เกินไป เมื่อเทียบกับปริมาณที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศผู้รับจริงๆ นอกจากนั้น การมีโครงการ
ใหม่แต่ขนาดเล็กจำนวนมาก แทนที่จะเป็นการขยายผลของโครงการเก่า (scaling up) หรือสร้าง
ความต่อเนื่องให้โครงการเก่า ทำให้ผลในระยะยาวของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและความยั่งยืน
ของการพัฒนาของประเทศผู้รับถูกตั้งคำถาม
สำหรับประเทศผู้รับเอง การแตกกระจายของความช่วยเหลือยังปรากฏออกมาในรูปของการมี
ตัวแสดงหลายตัวในการรับความช่วยเหลือ ทั้งหน่วยงานรัฐที่กระจายไปตามกระทรวง (Line ministries)
และหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ (NGOs) ซึ่งตัวแสดงต่างๆ เหล่านี้จะแข่งขันกันในการรับความช่วยเหลือ ทำให้
จำนวนโครงการและงบประมาณความช่วยเหลือที่ได้รับมาถูกกระจายไป (Actor Fragmentation)
ทำให้ผู้รับแต่ละหน่วยงานได้รับความช่วยเหลือในจำนวนที่จำกัด ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของโครงการ
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การประสานงานการให้ความช่วยเหลือ เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ประเทศผู้ให้เผชิญ และเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างประสิทธิผลของความช่วยเหลือในประเทศผู้รับ การขาดการประสานงานในหมู่
ผู้ให้ และระหว่างผู้ให้กับผู้รับ เป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การแตกกระจายของความช่วยเหลือ ในเวลา
เดียวกัน การประสานงานการให้ความช่วยเหลือโดยตัวของมันเองก็มีปัญหาในเรื่องการเพิ่มค่าใช้จ่าย
และเวลาสำหรับการบริหารจัดการด้วย Arne Disch อธิบายว่า การประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
เกิดขึ้นใน 2 ระดับ คือ ระดับระหว่างประเทศ และระดับประเทศผู้รับความช่วยเหลือ (Disch, 1999)
ในระดับระหว่างประเทศ การประสานงานการให้ความช่วยเหลือ มักปรากฏออกมาในรูปของการ
จัดประชุมระหว่างประเทศ เช่น การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น หรือ
เกิดจากการผลักดันขององค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินนโยบายสนับสนุนเรื่องนี้ เช่น OECD-DAC ซึ่ง
การประสานงานที่เกิดจากองค์กรเหล่านี้ มักจะมีลักษณะเป็นการขับเคลื่อนโดยประเทศผู้ให้ (Donor
driven) เป็นหลัก
สำหรับการประสานงานการให้ความช่วยเหลือในระดับประเทศผู้รับ โดยปกติแล้วปรากฏ
ออกมาในรูปของการประชุมหารือระหว่างผู้ให้กับผู้รับ โดยผ่านหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ในประเทศผู้ให้ประสานกับหน่วยงานของผู้ให้ในประเทศผู้รับ (Overseas office) และหน่วยงาน
ผู้รับในประเทศผู้รับ (counterpart) การประชุมดังกล่าวนี้ มีทั้งในระดับมหภาค (ประเทศ) และระดับ
ภาคส่วน (sector) ซึ่งในระยะหลังการประชุมในระดับภาคส่วนมักจะมีมากกว่า และมีผลในการ
ขับเคลื่อนการประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่า อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการประสานงานการ
ให้ความช่วยเหลือ ไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการอันเป็นผลจากความไม่มีประสิทธิภาพ
ขององค์กรที่ปฏิบัติการเพียงอย่างเดียว หากแต่มีสาเหตุเบื้องลึกมาจากปัญหาเชิงสถาบันของการให้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาด้วย ดังนั้น การพัฒนาสถาบัน (Institutional Arrangement) จึงกลาย
เป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จของการประสานงานการให้ความช่วยเหลือ (Disch, 1999) เพราะ
มันคือ การกำหนดกฎกติกาที่ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามร่วมกัน รวมทั้งเป็นแนวทางให้องค์กรการให้
ความช่วยเหลือนำไปใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกในระดับปฏิบัติการด้วย

3. การจัดการสถาบัน (Institutional Arrangement)

ตามที่ Disch ได้กล่าวไปแล้วว่า “สถาบัน” เป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จของการ
ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะไปมีผลต่อการลดการแตกกระจายของความช่วยเหลือและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลของความช่วยเหลือในประเทศผู้รับต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอก็
คือ ความหมายของ “สถาบัน” (Institution) ที่ Disch และนักวิชาการด้านการจัดการสถาบันและการ
พัฒนาหมายถึงนั้น มีความหมายกว้างขวางครอบคลุม และแตกต่างจาก “องค์กร” (Organization)
มาก
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Douglass North และ Elinor Ostrom แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ต้องเข้าใจถึงความ
แตกต่างของความหมายระหว่าง “องค์กร” กับ “สถาบัน” โดยที่ “องค์กร” หมายถึง กลุ่มคนที่รวมกัน
เพื่อกระทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายร่วมกัน (North, 1990) ในขณะที่ “สถาบัน” โดยเนื้อหาหลัก หมายถึง
ข้ อ กำกั บ ที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ กำกั บ /บั ง คั บ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ และโดยการกำกั บ พฤติ ก รรมนี้
สถาบันจึงสามารถเพิ่มความสามารถในการประมาณการถึงปฏิกริยาของมนุษย์ และสามารถทำให้
พฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์เป็นไปได้ หรือเป็นไปไม่ได้ (Ostrom, 2002) มิติสำคัญของความเป็น
สถาบัน คือ กฎเกณฑ์/ระเบียบแบบแผน ที่มนุษย์ในสังคมมีร่วมกันเพื่อบ่งบอกว่า อะไรที่สามารถ
ทำได้หรือไม่ได้ ภายใต้สถานการณ์เช่นไร กฎเกณฑ์/ระเบียบแบบแผนนี้ จึงเป็นเหมือน “กติกา” (Rule
of game) ที่ผู้เล่นทุกฝ่ายมีร่วมกัน และยึดถือปฏิบัติร่วมกันในสังคม
ข้อสังเกตของ Ostrom ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง “สถาบัน” กับ “การพัฒนา” ก็คือ
ปัญหาหลักของการพัฒนา ไม่ใช่การขาดเงิน (missing money) แต่เป็นการขาดสถาบัน (missing
institution) ดังนั้น ไม่ว่าประเทศผู้ให้จะออกแบบการให้ด้วยความตั้งใจดีเพียงไร และไม่ว่าปริมาณเงิน
จำนวนเท่าไรจะถูกมอบให้แก่ประเทศผู้รับ การพัฒนาในประเทศผู้รับไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ ถ้า
ความเป็นสถาบันในประเทศผู้รับไม่มีความมั่นคงและไม่มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคคล
ภายในประเทศให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและการใช้เงินความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (Ostrom,
2002)
Handmer & Dovers อธิบายความหมายของ “สถาบัน” ว่า สถาบัน หมายถึง ข้อตกลง,
กฎเกณฑ์, กระบวนการ หรือวิถีปฏิบัติที่ถาวรและพยากรณ์ได้ ซึ่งสนับสนุนโครงสร้างการแลกเปลี่ยน
และความสัมพันธ์ในสังคม โครงสร้างการแลกเปลี่ยนและความสัมพันธ์นี้ รวมถึง มิติทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม บุคคล ระบบกฎหมายและการบริหารงาน สถาบันอาจปรากฏ
ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นกฎหมาย หรือเป็นเพียงประเพณีปฏิบัติ ในทาง
ปฏิบัติการจริง สถาบันอาจเป็นระเบียบ กฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่ชัดเจนมาก และมี
ผลบังคับมาก หรือในทางกลับกัน อาจเป็นความเข้าใจร่วมกันที่มีอยู่ในสังคมก็ได้ สถาบันช่วยทำให้
เกิดการจัดองค์กรของความร่วมมือ หรือความพยายามร่วมกันภายใต้ความคิด ความรู้สึกร่วมกันใน
การกระทำบางอย่าง และลดความจำเป็นในการต่อรองในเรื่องของความคาดหวังและสัญญาในเชิง
พฤติกรรมของมนุษย์ และแม้ว่าสถาบันจะมีความถาวรแต่มันก็สามารถถูกดัดแปลง และปรับเปลี่ยน/
ปรับตัวได้ เกิดขึ้นใหม่ และอาจหายไปได้ สถาบันโดยทั่วไปแล้ว ปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์ทาง
สั ง คมที่ ซั บ ซ้ อ น และภายใต้ ร ะบบความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ส ถาบั น หลายสถาบั น ตั ว แสดงหลายตั ว และ
องค์กรหลายองค์กร (Handmer & Dovers, 2013)
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บนคำอธิบายข้างต้น สิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับในประเด็นเรื่องการ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาก็คือ การขาดสถาบันที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในประเทศผู้รับที่
กำลังพัฒนาหรือเพิ่งผ่านพ้นสภาพความขัดแย้งภายใน และมีเวลาไม่เพียงพอในการจัดการสร้าง
สถาบันภายในประเทศ มากกว่านั้น ในบางประเทศนอกจากการขาดความเป็นสถาบันแล้ว ยังขาด
องค์กรในระดับปฏิบัติการเพื่อรับความช่วยเหลือและนำความช่วยเหลือไปดำเนินโครงการด้วย ใน
ขณะที่บางประเทศ แม้ว่าจะมีองค์กรในระดับปฏิบัติการ แต่เพราะการขาดความเป็นสถาบันทำให้เกิด
สภาพของการขาดการประสานงานของหน่วยงานในประเทศผู้รับและระหว่างผู้รับกับผู้ให้ด้วย ในด้าน
ของประเทศผู้ให้นั้น ด้วยความที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศเหล่านี้มักจะมีสถาบันและองค์กร
ที่ชัดเจน แข็งแรง มากกว่าประเทศผู้รับ สามารถที่จะกำหนดทิศทาง และการดำเนินการได้มากกว่า
อย่างไรก็ตาม การมีสถาบันและองค์กรของฝ่ายผู้ให้ที่ชัดเจน ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันเสียทีเดียวว่า
จะไม่มีสภาพของการขาดการประสานงานในหมู่ผู้ให้ และกระบวนการให้ของผู้ให้ที่มีสถาบันและ
องค์กรชัดเจนจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเสมอไป
ประสบการณ์ของประเทศผู้ให้ที่ผ่านมาในระยะเวลาหลายทศวรรษแสดงให้เห็นว่า ประเทศ
ผู้ให้แต่ละประเทศมีสถาบันและองค์กรของตนเองในการดำเนินนโยบายและโครงการการให้ความ
ช่วยเหลือ ซึ่งในบางครั้งก็เป็นกฎเกณฑ์หรือวิถีปฏิบัติร่วมในหมู่ผู้ให้ด้วยกัน หรือทั้งในหมู่ผู้ให้และ
ผู้รับ แต่ในบางครั้งก็ไม่ใช่ ซึ่งหมายความว่า ประเทศผู้ให้แต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์/วิถีปฏิบัติของตนเอง
ที่แตกต่างจากประเทศผู้ให้อื่น และแตกต่างจากประเทศผู้รับด้วย และสิ่งนี้นำไปสู่ความไม่ลงตัวในการ
ทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ จากประสบการณ์ดังกล่าวนี้ ทำให้ชุมชนของผู้ให้โดย
เฉพาะประเทศสมาชิก OECD-DAC ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเป็นสถาบันให้แก่
ประเด็นเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา และได้พยายามกำหนดกฎเกณฑ์หรือวิถีปฏิบัติ
ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการทำงานร่วมกัน เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลของความช่วยเหลือในประเทศผู้รับ

4. ญี่ปุ่น: การจัดการสถาบัน การปฏิรูปนโยบายและองค์กรการให้ความช่วยเหลือ และ
ประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

ญี่ ปุ่ น เป็ น ประเทศผู้ ใ ห้ ร ายใหญ่ ข องโลก และเป็ น สมาชิ ก OECD-DAC ข้ อ มู ล จาก JICA
White Paper ในปี 2013 แสดงให้เห็นว่า ในปี 2011 และ 2012 ญี่ปุ่นจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก
ในฐานะผู้ให้ โดยมีอัตราการให้ความช่วยเหลือเป็นรองประเทศผู้ให้รายใหญ่ 4 ประเทศตามลำดับ
คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน และฝรั่งเศส (JICA White Paper, 2013) ในฐานะที่
เป็นสมาชิกของ OECD-DAC ญี่ปุ่นมีพันธะผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่ประเทศสมาชิก
OECD-DAC เห็นพ้องต้องกันและตกลงกันว่าจะดำเนินการ
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ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ให้ที่มีประวัติศาสตร์การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนามาอย่างยาวนาน
นับถอยหลังไปถึงทศวรรษที่ 1950 เมื่อญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเป็นครั้งแรกในรูปแบบ
ของค่าปฏิกรรมสงคราม นับจากนั้นเป็นต้นมา ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแก่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น
ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศผู้ให้ที่มีกฎเกณฑ์ แบบแผนในการให้ความช่วยเหลือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการมีธรรมนูญการให้ความช่วยเหลือในปี 1992 และ 2003 (ODA
Charter 1992, Revised ODA Charter 2003) และแผนการระยะกลางของการให้ความช่วยเหลือ
(Medium Term Policy on ODA) ซึ่งเป็นแผนที่มีการปรับเปลี่ยนทุก 5 ปี ในระดับปฏิบัติการ ญี่ปุ่น
ได้จัดตั้งองค์กร (Organization/ Agency) ขึ้นมาหลายองค์กรในระยะแรก เพื่อทำหน้าที่ในการ
ประสานงานการให้ความช่วยเหลือและดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ในประเทศผู้รับ โดยแบ่งตาม
รูปแบบของความช่วยเหลือที่ให้ กล่าวคือ JICA เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินโครงการ
ที่เป็นความช่วยเหลือในรูปแบบเงินให้เปล่า (Grant) และความร่วมมือทางวิชาการ (Technical
Cooperation-TC) ในขณะที่ JBIC เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปแบบเงินกู้ (Loan)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่านโยบายการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของญี่ปุ่นจะมีความเป็น
สถาบั น มาก รวมทั้ ง มี อ งค์ ก รในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่ ชั ด เจนและเป็ น ระบบ แต่ ญี่ ปุ่ น ก็ เ ผชิ ญ ปั ญ หา
เช่ น เดี ย วกั บ ประเทศผู้ ใ ห้ อื่ น ๆ นั่ น คื อ การถู ก ตั้ ง คำถามว่ า การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ของญี่ ปุ่ น นั้ น มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ งบประมาณ และโครงการพัฒนามีลักษณะแตกกระจายหรือไม่ การดำเนินการ
ขาดการประสานงานและไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ และสุดท้าย ความช่วยเหลือของญี่ปุ่นก่อให้เกิด
ประสิทธิผลในประเทศผู้รับหรือไม่ เพื่อตอบสนองต่อคำถามดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นเพียรพยายามใน
การปรับนโยบายและทิศทางการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งปฏิรูปองค์กรการให้ความช่วยเหลือใหม่
หลายครั้ง
ในด้านของการปฏิรูปองค์กร ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า JBIC และ JICA เป็นองค์กรที่
ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของญี่ปุ่น โดยทำหน้าที่เดียวกัน
แต่แยกกันด้วยวิธีการให้ความช่วยเหลือ ทำให้ถูกตั้งคำถามในเรื่องความสอดคล้องเชิงนโยบายและ
การประสานงาน ในปี 2008 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ประกาศการปรับองค์กรการให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนบางส่วนของหน่วยงาน JICA และจัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นภายใน (New
JICA และ JICA Research Institute) ในเวลาเดียวกัน ก็ปรับเปลี่ยนหน่วยงาน JBIC ใหม่ ให้เป็น
องค์กรด้านนโยบายการเงิน ซึ่งกระบวนการนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเปลี่ยน บางส่วน
ขององค์กร JICA และ JBIC ที่ประกาศในปี 2006 (The Law for Partial amendment to the JICA
และ The Law for Partial amendment to the JBIC)
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กล่าวโดยเฉพาะสำหรับ JICA องค์กรนี้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1974 ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ
(MOFA) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทำหน้ า ที่ ใ นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ การพั ฒ นาของญี่ ปุ่ น ในปี
2003 JICA ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น ภายใต้กฎหมายการเป็นองค์กร
อิสระของ JICA (an independent administration institution under the law concerning the
Independent Administration Institution, Japan International Cooperation Agency Law
No.136, 2002) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นและของโลก โดยการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา การปรับเปลี่ยนในปี 2008 ถือได้ว่า
เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นการรวมองค์กร JICA เดิมนี้เข้ากับ Overseas
Economic Cooperation Organization (OECO) ของ JBIC กลายเป็น New JICA และมีการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยขึ้นภายในองค์กรด้วย วิสัยทัศน์ของ JICA ในปัจจุบัน คือ การสนับสนุนการพัฒนาแบบ
ครอบคลุมและมีพลวัตร (Inclusive and Dynamic Development) ซึ่งหมายถึง การพัฒนาที่
สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงประเด็นและความสำคัญของการพัฒนาโดยตนเอง มีส่วนร่วม
ในการดำเนินการ และได้รับผลของการพัฒนานั้นอย่างเต็มที่ ในเวลาเดียวกัน การพัฒนานั้นต้อง
เป็นการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากระยะกลางไปถึงระยะยาว และต้อง
สามารถลดความยากจนในประเทศกำลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลาได้ (www.jica.go.jp)
เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น New JICA ได้กำหนดพันธกิจสำคัญไว้ 4 ประการ คือ
หนึ่ง การกล่าวถึงวาระของโลก โดยที่ JICA จะใช้ประสบการณ์และความรู้ของญี่ปุ่นร่วมกับชุมชน
ระหว่างประเทศในการตระหนัก และแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นสากล และมีผลต่อประชากรโลกในวง
กว้าง สอง การลดความยากจนโดยผ่านการเจริญเติบโตแบบเท่าเทียม โดยที่ JICA จะสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคคล ปรับปรุงเชิงสถาบันและนโยบาย และให้
ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการลดความยากจน
อย่างต่อเนื่อง สาม ญี่ปุ่นจะเสนอการสนับสนุนที่มุ่งเป้าไปสู่การปรับปรุงระบบพื้นฐานที่สำคัญและ
จำเป็นสำหรับรัฐ และระบบที่ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพบนความต้องการของประชาชน
สี่ ญี่ปุ่นจะสนับสนุนความพยายามในการสร้างความสามารถเชิงสถาบันและสังคม และเพิ่มความ
สามารถของประชาชนในการจัดการกับปัญหา/ภัย ในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์โดยตัวของ
พวกเขาเอง บนพื้นฐานของพันธกิจ 4 ประการนี้ New JICA ได้วางยุทธศาสตร์ในการดำเนินการไว้ 4
ประการ กล่าวคือ ประการแรก การผนวกรวมเงินความช่วยเหลือ โดยที่ New JICA ได้รวมการจัดการ
การให้ความช่วยเหลือทั้งสามแบบ (grant, loan และ TC) ไว้ที่ New JICA เพื่อที่จะได้เสนอความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาได้อย่างครอบคลุม ประการที่สอง New JICA ให้ความช่วยเหลือ
ที่มีลักษณะ seamless จะนำรูปแบบและวิธีการต่างๆ ของการให้ความช่วยเหลือมาประยุกต์ใช้ให้
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เหมาะสมแก่ประเทศผู้รับแต่ละประเทศโดยตรงและกว้างขวางครอบคลุม ประการที่สาม การสนับสนุน
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา โดยที่ New JICA มุ่งหมายที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ดีสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ซึมซับความต้องการที่เปลี่ยนไปของประเทศเหล่านี้โดยผ่านการทำงานในพื้นที่และให้ความสำคัญแก่
ความพยายามในการช่วยตนเอง (self-help effort) ของประเทศเหล่านี้ และประการสุดท้าย New
JICA โดยผ่ า นสถาบั น วิ จั ย ของ JICA เอง จะใช้ ปั ญ ญาที่ ไ ด้ จ ากประสบการณ์ ก ารทำงานในพื้ น ที่
พร้อมกับนำเครือข่ายของนักวิชาการญี่ปุ่นและจากที่อื่นทั่วโลกมาร่วมกันในการสร้างความรู้ใหม่ใน
สาขาวิชาการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (www.jica.go.jp)
จากการปฏิรูปองค์กรและการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของ JBIC และ JICA ในปี 2008
โดยเฉพาะในกรณีของ JICA ที่กลายเป็น New JICA นั้น แสดงให้เห็นถึงความพยายามของญี่ปุ่นใน
การแก้ปัญหาสำคัญ 2 ประการ นั่นคือ การแตกกระจายของความช่วยเหลือและการประสานงาน
การให้ความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในประเทศผู้ให้ การควบรวม 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน
ทำให้ทิศทางการให้ความช่วยเหลือในระดับนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้น เพราะถูกกำหนดด้วย
หน่วยงานเดียว ในเวลาเดียวกัน ความสามารถและความชัดเจนในเชิงงบประมาณก็สามารถกำหนดได้
เช่นกัน (Aid Predictability) เพราะการจัดการงบประมาณของการให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบไม่ว่า
จะเป็ น เงิ น กู้ เงิ น ให้ เ ปล่ า หรื อ ความร่ ว มมื อ ทางเทคนิ ค ถู ก ดำเนิ น การโดยหน่ ว ยงานเดี ย วเช่ น กั น
นอกจากนั้น ในระดับโครงการ การมีองค์กรผู้ให้เดียวที่ทำหน้าที่ทั้งประสานงานและปฏิบัติการการให้
ความช่วยเหลือทุกรูปแบบแก่ประเทศผู้รับ ทำให้สามารถเห็นภาพรวมและระยะยาวของโครงการ
ของประเทศผู้รับได้ และช่วยให้โครงการมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และสนับสนุนกันและกันด้วย
ตัวอย่างของโครงการพัฒนาดังกล่าวนี้ ได้แก่ โครงการ Cambodia-Japan Cooperation Counter
(CJCC) ในกัมพูชาที่ JICA สนับสนุนการก่อสร้าง ซึ่งเป็นความช่วยเหลือในลักษณะ Hardware ที่
ใช้ เ งิ น ให้ เ ปล่ า และหลั ง จากนั้ น ก็ ส นั บ สนุ น การฝึ ก อบรม รวมทั้ ง ให้ บุ ค ลากรของฝ่ า ยญี่ ปุ่ น มาร่ ว ม
ฝึกสอน-ทำกิจกรรมในศูนย์ด้วย ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของ TC ซึ่งเป็น Software
ทำให้ CJCC เป็นตัวอย่างของโครงการพัฒนาที่ครบสมบูรณ์และมีความยั่งยืนในการทำกิจกรรม
เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การจะสรุปว่าการควบรวมองค์กรผู้ให้ให้เหลือเพียงองค์กรเดียวที่มีอำนาจ
หน้าที่โดยตรงและชัดจน (centralized authority) เป็นวิธีการที่ทำให้กระบวนการให้ความช่วยเหลือ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในประเทศผู้รับนั้น อาจเป็นการสรุปที่เร็วเกินไป ด้วยเหตุผลว่า
ประสิทธิผลในประเทศผู้รับไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพจากฝ่ายผู้ให้เพียงฝ่ายเดียว ในเวลาเดียวกัน
ประสิทธิภาพในฝ่ายผู้ให้ก็ไม่ได้เกิดจากการจัดการองค์กรการให้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากยังต้องการ
การจัดการเชิงสถาบันอย่างอื่นประกอบด้วย
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รัฐบาลญี่ปุ่นตระหนักดีว่า ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้ความช่วยเหลือ
โดยการปฏิรูปองค์กรผู้ให้ เช่น JICA เพียงประการเดียว ไม่อาจพาไปสู่ความมีประสิทธิผลของความ
ช่วยเหลือได้ และเพื่อให้ความมีประสิทธิผลของความช่วยเหลือเกิดขึ้นจริง การปฏิรูปองค์กรของ
JICA ต้องการการปรับตัวเชิงสถาบันของญี่ปุ่นเป็นกรอบในการกำกับหรือรองรับการดำเนินการในเรื่อง
นี้ด้วย ซึ่งการปรับตัวเชิงสถาบันที่เห็นได้จากการปฏิรูปนโยบายการให้ความช่วยเหลือของญี่ปุ่นใน
ทศวรรษที่ 2000 คือ ความพยายามที่จะสร้างความสอดคล้อง หรือการดำเนินการตามระเบียบ
แบบแผนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาที่ถูกกำหนดไว้แล้วโดยกลุ่ม OECD-DAC ซึ่งญี่ปุ่นก็
เป็นสมาชิกอยู่ด้วย โดยผ่านเครื่องมือทางนโยบายและแผนปฏิบัติการที่สำคัญ คือ ODA Charter,
The Medium-Term Policy on ODA, Japan’s Country Assistance Policy, Sectoral
Development Policy, Priority Policy Issues for International Cooperation และ Rolling
Plan โดยที่แบบแผนหรือแนวทางหลักของการให้ความช่วยเหลือจะวางอยู่บนหลักการที่สำคัญคือ
การให้ความสำคัญแก่ผู้รับ (Recipient centrality) การบรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ (MDGs) และ
ความเป็นหุ้นส่วนระดับโลก (Global partnership)
การให้ความสำคัญแก่ผู้รับ หรือ Recipient centrality นี้ ถือเป็นแบบแผนหลักที่ประเทศ
ผู้ให้ที่เป็นสมาชิกของ OECD-DAC เห็นตรงกันนับตั้งแต่ทศวรรษ 2000 ว่า เป็นเครื่องมือสำคัญ
ของการทำให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในประเทศผู้ รั บ นั่ น คื อ เกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
แนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกกำหนดโดย OECD-DAC ไม่ว่าจะเป็น Paris Declaration 2005 หรือ
Busan Partnership 2011 ล้วนสะท้อนแนวคิดนี้ และโดยผ่านทาง Country Assistance Policy
and Programs ที่เป็นนโยบายการให้ความช่วยเหลือที่เฉพาะรายประเทศ (country-specific aid
policy) รัฐบาลญี่ปุ่นจะคำนึงสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศผู้รับ รวมถึง
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศผู้รับด้วย ในกระบวนการสร้างและพิจารณาโครงการ
การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศนั้น ในระดับปฏิบัติการ JICA โดยเฉพาะสำนักงานในประเทศผู้รับ
จะร่วมมือ-ประสานงานกับองค์กรอื่น เช่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศผู้รับ และหน่วยงาน
ของประเทศผู้รับในการปฏิบัติการนี้ โดยผ่านคณะทำงานรายประเทศ (Country based ODA Task
Forces-ODA-TFs) คณะทำงานรายประเทศนี้ จะทำหน้าที่ในการติดตามและวิเคราะห์ความก้าวหน้า
และความต้องการด้านการพัฒนาของประเทศผู้รับ ข้อมูลจากคณะทำงานรายประเทศในประเทศ
ผู้รับ (สำนักงาน JICA ในประเทศผู้รับ หรือ สถานเอกอัครราชทูตในประเทศผู้รับ) จะได้รับการยอมรับ
และให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นข้อมูลจากพื้นที่ที่ตรงกับความต้องการของผู้รับมากที่สุด ในเวลา
เดียวกัน Rolling Plan ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแบบแผนเรื่อง Recipient
Centrality โดยที่ Rolling Plan คือการทำข้อมูลของโครงการในประเทศผู้รับ โดยเริ่มตั้งแต่โครงการ
ได้รับการพิจารณาอนุมัติและปฏิบัติการ โดยเฉพาะโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยจัดประเภท
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ตามลำดับความสำคัญของเรื่อง ประเด็นในการพัฒนา และโปรแกรมที่สัมพันธ์กับความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนา ข้อมูลจาก Rolling Plan นี้ จะถูกนำกลับไปเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบาย
ทิศทาง และโครงการความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศผู้รับต่อไป
ในส่วนของความพยายามในการบรรลุถึงเป้าหมายของสหัสวรรษ หรือ MDGs โดยเฉพาะ
MDGs 1 คือ การลดความยากจนนั้น ญี่ปุ่นในฐานะประเทศผู้ให้รายใหญ่สนับสนุนทิศทางและแนว
ปฏิบัติที่ให้ความสำคัญแก่เรื่องนี้เช่นเดียวกับสมาชิก OECD-DAC อื่นๆ โดยผ่านทาง “ประเด็นที่
ได้รับความสำคัญ” (Priority Issues) ที่ระบุไว้ใน Japan’s Medium Term Policy on ODA ที่เน้น
ในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) โดยภายใต้มุมมองเรื่องความมั่นคงของมนุษย์นี้
รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญแก่ประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง และการลดความยากจน เป็นหนึ่งในสี่เรื่องนั้น
ที่นอกเหนือจากการเติบโตอย่างยั่งยืน การกล่าวถึงประเด็นระดับโลก (ปัญหาระดับโลก) และการสร้าง
สันติภาพ ในระดับปฏิบัติการ JICA ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศผู้รับ จะพิจารณา
สนับสนุนโครงการที่จะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของมนุษย์และการลดความยากจน โดยเน้นการ
พัฒนาในระดับภาคส่วน (Sectoral Development Policy and Program) โดยเฉพาะการพัฒนา
ภาคเกษตรและชนบท อันเป็นพื้นที่ที่ความยากจนมีความรุนแรงมาก เช่น ในกัมพูชาและสหภาพ
เมียร์มาร์ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคเกษตรที่สนับสนุนโดย JICA และสถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นในทั้งสองประเทศ ผ่านโครงการ Grant for Grassroots and Human Security (GGPs) จะได้
รับความสำคัญมาก ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้กระบวนการให้และรับความช่วยเหลือเป็นกระบวนการ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มของหลายฝ่ า ย ชุ ม ชนของผู้ ใ ห้ คื อ OECD-DAC ได้ ป ระกาศหลั ก การ
“หุ้นส่วนระดับโลก” (Busan Global Partnership 2011) ขึ้น เพื่อดึงดูดและสนับสนุนให้ตัวแสดง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในประเทศผู้ให้และประเทศผู้รับมีส่วนร่วมในกระบวนการให้และรับความ
ช่วยเหลือด้วย เพื่อตอบสนองต่อหลักการดังกล่าว ญี่ปุ่นได้พัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือที่เปิด
โอกาสให้หน่วยต่างๆ ในประเทศผู้รับ เช่น NGOs, CSOs และภาคเอกชน มีส่วนร่วมได้มากขึ้น โดยใน
ระดับปฏิบัติการ JICA ในฐานะหน่วยหนึ่งของ ODA-TFs ในประเทศผู้รับ จะประสานงานกับตัวแสดง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นในประเทศผู้รับ เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนในกระบวนการดังกล่าว
บนความพยายามที่จะจัดการกับแบบแผน/วิธีปฏิบัติ ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิผลนี้ นอกเหนือจากการปฏิรูปนโยบายและองค์กรผู้ให้อย่าง JICA แล้ว การสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรระดับปฏิบัติการในพื้นที่ (ประเทศผู้รับ) ก็มีความสำคัญด้วย MOFA ได้เน้นย้ำ
ถึงความสำคัญ และการมีบทบาทนำของ ODA-TFs ในกระบวนการสร้างและดำเนินนโยบาย และ
ภายใต้ ODA-TFs นี้ สำนักงาน JICA ในประเทศผู้รับ (Overseas Offices) จึงทำหน้าที่สำคัญใน
การรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้รับ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและการแตกกระจายของการให้ความ
ช่วยเหลือ ในเวลาเดียวกัน ก็ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานผู้ให้อื่นในประเทศผู้รับ และกับหน่วย
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งานต่างๆ ของประเทศผู้รับด้วย Overseas Offices เหล่านี้ ถือเป็นจุดแข็งในเชิงองค์กรของผู้ให้แบบ
ญี่ปุ่นที่ช่วยทำให้เกิดประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือในประเทศผู้รับ ซึ่งประเทศผู้ให้รายใหญ่
ของโลกประเทศอื่นต่างก็ใช้ Overseas Offices ในการประสานงานเช่นเดียวกัน เช่น USAID หรือ
DFID เป็นต้น ในเวลาเดียวกัน จากมุมมองของผู้รับ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สำนักงาน JICA ใน
พนมเปญและย่างกุ้ง รวมทั้งหน่วยงานประสานงาน (เช่น CDC ในพนมเปญ) และหน่วยงานผู้รับในทั้ง
สองประเทศ ชี้ให้เห็นว่า บทบาทของ Overseas Offices ของ JICA ในทั้งสองประเทศมีส่วนช่วยใน
การประสานงาน และลดต้นทุนทั้งในเชิงเวลาและงบประมาณในการประสานงานระหว่างผู้ให้และผู้รับ
จากประสบการณ์ที่กล่าวมานี้ของญี่ปุ่น ข้อสรุปขั้นต้นที่สามารถสร้างขึ้นได้ก็คือ ประการแรก
ในเชิงสถาบัน ประเทศผู้ให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการให้
ความช่วยเหลือของตนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ถูกกำหนดโดยชุมชนระหว่างประเทศ ด้วยความ
เชื่ อ ว่ า การดำเนิ น การดั ง กล่ า วจะมี ส่ ว นช่ ว ยสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ค วามเป็ น สถาบั น ของการให้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ทั้งของตนเองและชุมชนของประเทศผู้ให้ในภาพรวม อันจะนำไปสู่
ประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาในประเทศผู้รับ ประการที่สอง ในระดับองค์กร
การปฏิรูปองค์กรการให้ความช่วยเหลือ โดยการรวมอำนาจหน้าที่ (centralize) ของการกำหนด
นโยบายและทิศทางการให้ รวมทั้งการดำเนินกระบวนการให้ความช่วยเหลือให้อยู่ที่องค์กรเพียง
องค์ ก รเดี ย ว เป็ น วิ ธี ก ารที่ ช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาการแตกกระจายของความช่ ว ยเหลื อ เพิ่ ม โอกาสของ
การประสานงานการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ แ บบแผน/วิ ธี ป ฏิ บั ติ / ความ
เป็นสถาบันของการให้ความช่วยเหลือในประเทศผู้ให้ ในเวลาเดียวกัน การกระจายอำนาจหน้าที่
(delegate) ขององค์กรผู้ให้ (หนึ่งเดียว) ไปสู่สำนักงานขององค์กรนั้น ในประเทศผู้รับ (Overseas
Offices) เป็นวิธีการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างผู้ให้กับผู้รับ และสร้าง
ความเข้าใจในประเทศผู้รับในเรื่องแบบแผน/วิธีปฏิบัติ/ความเป็นสถาบันของการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนาของประเทศผู้ให้ด้วย
อย่างไรก็ตาม บนข้อสรุปดังกล่าวข้างต้น ประเด็นที่น่าสังเกตในเชิงองค์กรที่ทำหน้าที่ให้
ความช่วยเหลือของญี่ปุ่น คือ ความขัดแย้งระหว่างหลักการกับการปฏิบัติจริง กล่าวคือ ในขณะที่
ทิ ศ ทางการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ของญี่ ปุ่ น ในปั จ จุ บั น วางอยู่ บ นความเชื่ อ ที่ ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของความ
ช่ ว ยเหลื อ จะเกิ ด ขึ้ น ได้ ม ากกว่ า ถ้ า โครงการความช่ ว ยเหลื อ มี ลั ก ษณะขนาดใหญ่ และขยายผลไป
จากโครงการเดิมที่ประสบความสำเร็จแล้ว (scaling up) แทนที่จะให้ความช่วยเหลือแก่โครงการ
ใหม่ขนาดเล็กจำนวนมากที่มีความเสี่ยงในการดำเนินการ และไม่อาจประกันความสำเร็จได้ รวมทั้ง
ผลลัพธ์อาจจะน้อย เนื่องด้วยขนาดของโครงการที่เล็ก ในแง่นี้ การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของ
โครงการ GGP โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศผู้รับ จะขัดแย้งกับหลักการดังกล่าวข้างต้น
แต่ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลจากโครงการ GGP ก็แสดงให้เห็นถึงหลักการ ความพยายามและความสำเร็จ
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ในระดับหนึ่งของโครงการ GGP ในการตอบโจทย์ เรื่องการลดความยากจนในระดับพื้นที่ การเข้าถึง
ความช่วยเหลือโดยกลุ่มผู้รับในระดับพื้นที่ และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับตัวแสดงและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระดับพื้นที่ ซึ่งมีขนาดเล็กและเฉพาะเจาะจง ในอีกด้านหนึ่ง แม้ว่าในเชิงโครงสร้างองค์กร
ทั้งสถานเอกอัครราชทูตและ JICA จะสังกัดหน่วยงานเดียวกันคือ MOFA ซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่อง
การแตกกระจายของความช่วยเหลือและการประสานงานการให้ความช่วยเหลือ แต่ในเชิงหลักการเรื่อง
การรวมศูนย์อำนาจหน้าที่ของการให้ความช่วยเหลือแล้ว การให้ความช่วยเหลือแบบ GGP ก็สะท้อนถึง
ความไม่สอดคล้องกันของหลักการดังกล่าว เพราะมีองค์กรที่ทำหน้าที่ในการให้ 2 องค์กร เหมือนที่เคย
เป็นในอดีต

5. กรณีศึกษากัมพูชาและสหภาพเมียนมาร์

กัมพูชา
กัมพูชาจัดเป็นประเทศยากจนมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย อันเป็นผลมาจากความขัดแย้ง
ภายในประเทศและสงคราม กัมพูชาเพิ่งผ่านพ้นสภาพดังกล่าวและกระบวนการสันติภาพและพัฒนา
ประชาธิปไตยที่ถูกริเริ่มในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ความขัดแย้งทางการ
เมืองและสงครามไม่เพียงแต่หยุดยั้งกระบวนการพัฒนาประเทศ หากยังทำลายทรัพยากรที่สำคัญ
ที่สุดของประเทศอีกด้วย นั่นคือ ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งโครงสร้าง สถาบันและองค์กรต่างๆ ดังนั้น
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ กัมพูชาจึงเป็นประเทศที่พึ่งพิงความช่วยเหลือและความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาจากต่างประเทศสูงมาก (Aid dependent country)
การศึกษาของ Chanboreth Ek and Hack Sok พบว่า โครงสร้างและสถานการณ์เรื่อง
ความช่วยเหลือของกัมพูชามีลักษณะแตกกระจาย การประสานงานการให้-รับความช่วยเหลือเป็น
ปัญหาท้าทายที่สำคัญอันเป็นผลเนื่องมาจากการแตกกระจายของความช่วยเหลือ ประเด็นเรื่องการ
ให้ความช่วยเหลือที่ถูกผลักดันโดยผู้ให้ (Donor driver) ความสนใจ/ตั้งใจในเรื่องความเป็นเจ้าของ
จากฝ่ายกัมพูชามีน้อย รวมทั้งความสอดคล้องระหว่างทิศทางการให้ความช่วยเหลือจากประเทศ
ผู้ให้กับแนวทางการพัฒนาประเทศของกัมพูชาที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติ (The
National Strategic Development Plan - NSDP) กับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของ
กัมพูชา (The Cambodia Millennium Development Goals - CMDGs) กลายเป็นประเด็นสำคัญ
ที่ได้รับการถกเถียงกันอย่างจริงจังมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเรื่อง
ความช่วยเหลือ ในเวลาเดียวกัน ความสามารถในเชิงสถาบันและบุคลากรของกัมพูชาก็เป็นปัญหา
รุ น แรงในกระบวนการการให้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ อั น มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของความช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ย
(Chanboreth Ek & Hack Sok, 2010)
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ตามที่ระบุในยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความเป็นหุ้นส่วน (Development
Cooperation and Partnership Strategy 2014-2018) The Cambodian Rehabilitation and
Development Board (CRDB) และ Council for the Development of Cambodia (CDC) ทำ
หน้าที่เป็นศูนย์กลาง (focal print) ในการประสานงานเรื่องความช่วยเหลือ โดยทำงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่สำคัญคือ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ (Ministry of
Foreign Affairs and International Cooperation) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน้าต่างทางการทูต กระทรวง
วางแผน (Ministry of Planning) ซึ่งทำแผน 3 ปีเรื่องการลงทุนในภาคสาธารณะร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (Ministry of Economy and Finance) เป็นผู้
เตรียมกรอบนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาคสำหรับแผนระยะกลาง รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณ
และการติดตามผลการดำเนินงาน ส่วนกระทรวงอื่นๆ (Line Ministries) ก็จะเตรียมแผนการลงทุน
รายสาขา โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการวางแผนและ CRDB/CDC
ในส่วนของการประสานงานระหว่างหน่วยงานเหล่านี้และกับผู้ให้ด้วยนั้น จะมีการประสานงาน
3 ระดับ คือ ระดับแรก เป็นเวทีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของกัมพูชา (Cambodian Development
Cooperation Forum) ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการหารือระดับนโยบายและที่มาของทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนา ระดับที่สอง คือ คณะกรรมการประสานงานระหว่างรัฐบาลกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนา (Government-Development Partner Coordination Committee - CDCC) เป็น
คณะกรรมการที่ประชุมกัน 2-3 ครั้งต่อปี เพื่อหารือทั้งเชิงนโยบายและเทคนิค/ปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนา คณะกรรมการนี้จะนำโดยรัฐบาลและร่วมด้วยประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่างๆ รวมถึง
การหารือในประเด็นที่ข้ามภาคส่วนด้วย (cross sectoral issues) และระดับที่สามเป็นระดับคณะ
ทำงาน (Technical Working Groups - TWGs) ซึ่งมีอยู่ 19 คณะ เป็นการหารือในระดับเทคนิค
เฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องทรัพยากร การดำเนินการ และการติดตามผลของการพัฒนา
รัฐบาลกัมพูชาพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
กับประเทศผู้ให้ต่างๆ นับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1990 แต่การปรับโครงสร้างอย่างกว้างขวางและ
ครอบคลุมได้ถูกดำเนินการในปี 2004 ภายใต้การปรับโครงสร้างที่ถูกชี้นำโดยรัฐบาลนี้ คณะทำงาน
ร่วมระหว่างรัฐบาลกับผู้ให้ (Joint government-donor technical working group) ถูกตั้งขึ้น
สำหรับสร้างความเข้มแข็งให้แก่การดำเนินการประสานงานเฉพาะภาคส่วนและเฉพาะเรื่องระหว่าง
รัฐบาลกัมพูชากับประเทศผู้ให้ คณะทำงานแต่ละชุดจะมีประธานที่เป็นข้าราชการอาวุโสจากกระทรวง
หรือหน่วยงานของรัฐบาล ในเวลาเดียวกันเพื่อที่จะสนับสนุนการสื่อสารกับผู้ให้ด้วย ตัวแทนจาก
ประเทศผู้ให้หนึ่งหรือสองประเทศก็จะถูกคัดเลือก และเสนอให้เข้ามาร่วมในคณะทำงานแต่ละคณะ
นอกจากนั้น เพื่อที่จะประสานการทำงานของคณะทำงานแต่ละคณะและเป็นพื้นที่สำหรับการปรึกษา
หารือในเรื่องการพัฒนาและประสิทธิผลของความช่วยเหลือ คณะกรรมการประสานงานระหว่างรัฐบาล
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กับผู้ให้ (Government-Development Partner Coordination Committee - GDCC) จะทำ
หน้าที่ดังกล่าว รวมถึงประเมินความก้าวหน้าของคณะทำงานแต่ละคณะโดยใช้กลไกการประชุมอย่าง
สม่ำเสมอ
ในกรณีของญี่ปุ่น ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า JICA โดยสำนักงานในกรุง
พนมเปญจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ “โต๊ะญี่ปุ่น” ภายใต้ CDC ในกระบวนการให้-รับความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างๆ โดยที่ความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากระจุกตัวอยู่ใน
ภาคส่วนการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค พลังงาน และภาคเกษตร ในขณะที่ความช่วยเหลือใน
รูปแบบความร่วมมือทางวิชาการกระจายตัวไปในทุกภาคส่วน โดยมีภาคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และภาคเกษตรได้รับความช่วยเหลือมากที่สุด (ดูรายละเอียดใน http://www.jica.go.jp/cambodia/
english/index.html) และนอกเหนือจากความช่วยเหลือที่ได้รับผ่าน JICA แล้ว กัมพูชายังรับความ
ช่วยเหลือในรูปแบบ GDP จากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในกรุงพนมเปญ โดยมี
CDC ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานอีกด้วย ข้อมูลจากสถิติแสดงให้เห็นปริมาณของการให้ความช่วยเหลือ
แบบ GDP ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะส่วนที่ให้แก่ NGOs ของญี่ปุ่นที่ทำโครงการพัฒนาต่างๆ
ในกัมพูชา (ดูรายละเอียดใน http://www.kh.emb-japan.go.jp)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยังพบว่า นอกเหนือจากการประสานงานการให้ความช่วยเหลือโดย
ผ่านสำนักงาน JICA และสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพนมเปญแล้ว JICA ยังมีสำนักงานย่อยในพื้นที่
ที่มีโครงการของ JICA ดำเนินการอยู่อีกด้วย เช่นที่พระตะบอง รวมทั้ง JICA ยังให้ผู้เชี่ยวชาญของ
ตนเองเข้าไปร่วมดำเนินโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับด้วย (Counterpart) กระบวนการ
ดังกล่าวนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและลดการแตกกระจายของความช่วยเหลือที่ไปจาก
ญี่ปุ่นสู่กัมพูชา อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้จากฝ่ายกัมพูชาเองแล้วอาจไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการ
ประสานงานการให้ความช่วยเหลือของกัมพูชากับประเทศผู้ให้อื่นๆ โดยภาพรวม รวมทั้งอาจไม่
ตอบโจทย์การแตกกระจายของความช่วยเหลือที่กัมพูชาได้รับจากประเทศผู้ให้ต่างๆ ด้วย เพราะการจะ
ตอบโจทย์ทั้งสองข้อนั้นได้ การพัฒนาสถาบันและองค์กรจากฝ่ายกัมพูชาเป็นเรื่องหลักที่ต้องดำเนินการ
ก่อน แม้ว่าข้อมูลจากเอกสารของฝ่ายกัมพูชาจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างสถาบัน
และองค์กรในการประสานงานการให้-รับความช่วยเหลือ แต่ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและการ
สัมภาษณ์พบว่าปัญหาดังกล่าวยังดำรงอยู่ ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างเงื่อนไข
แวดล้อมทางการเมือง อันจะนำไปสู่การสร้างสถาบันและองค์กรในการรับความช่วยเหลือและประสาน
งานการให้ความช่วยเหลือของกัมพูชาให้เข้มแข็งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งและเร่งด่วน ถ้าทั้งประเทศ
ผู้ให้และประเทศผู้รับต้องการสร้างความมีประสิทธิผลของความช่วยเหลือและการพัฒนาในระยะยาว
ในกัมพูชา
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ในส่ ว นของประสิ ท ธิ ผ ลของความช่ ว ยเหลื อ ของญี่ ปุ่ น ในกั ม พู ช า โดยดู จ ากประเด็ น เรื่ อ ง
ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) และความเป็นเจ้าของ (Ownership) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของ Paris
Declaration 2005 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้รับมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาโครงการ
และดำเนินโครงการร่วมกับผู้ให้ตลอดกระบวนการทำงาน ซึ่งทำให้ผู้รับรับรู้ถึงความเป็นหุ้นส่วนร่วม
กับผู้ให้ รวมทั้งตระหนักถึงความเป็นเจ้าของที่มีต่อโครงการด้วย อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่อาจต้อง
ศึกษาให้ลึกซึ้งลงไปอีก ก็คือความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วม (Participation) กับการเป็นหุ้นส่วน
รวมถึงความรับผิดชอบของฝ่ายผู้รับด้วย (Recipient responsibility) เนื่องจากการมีส่วนร่วมเพียง
ประการเดียว อาจไม่ได้ประกันการเกิดขึ้นของความเป็นหุ้นส่วน ถ้าปราศจากสำนึกรับผิดชอบจากฝ่าย
ผู้รับ ในเวลาเดียวกัน ความสอดคล้องของโครงการพัฒนาที่ได้รับความช่วยเหลือกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศผู้รับ (Alignment) ก็เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ
ประสิทธิผลของการพัฒนา ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับพบว่า การดำเนินการมีผลในทางบวก คือ
มีความสอดคล้องกันในส่วนของโครงการกับนโยบาย แต่ปัญหาไปอยู่ที่ระบบและกระบวนการ/ขั้นตอน
ของการให้-รับความช่วยเหลือที่แตกต่างกันของผู้ให้และผู้รับ (Harmonization) อันเป็นผลมาจาก
ความอ่อนแอเชิงสถาบันและองค์กรของฝ่ายผู้รับ ซึ่ง JICA พยายามแก้ปัญหานี้ โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญ
มาช่วยในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลในทางลบคือมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดสถานการณ์เรื่องการชี้นำโดยผู้ให้ (Donor Domination) ได้
สหภาพเมียร์มาร์
สหภาพเมียร์มาร์จัดเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียเช่นเดียวกับกัมพูชา
ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในประเทศและสงคราม รวมทั้งการตัดขาดจากโลกภายนอกที่ทำ
ให้การเข้าถึงประเทศนี้มีน้อย จนกระทั่งประเทศเพิ่งเปิดตัวต่อโลกภายนอกอีกครั้งเมื่อปี 2012
อันที่จริงแล้ว แม้ว่าสหภาพเมียร์มาร์จะปิดประเทศ แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว สหภาพเมียร์มาร์ก็
รับความช่วยเหลือและมีความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศผู้ให้บางประเทศอยู่ เพียงแต่ข้อมูลใน
เรื่องดังกล่าวมีอยู่จำกัด ดังนั้น สถานการณ์เรื่องการให้-รับความช่วยเหลือของสหภาพเมียร์มาร์น่าจะ
แตกต่างจากกรณีของกัมพูชาในแง่ที่ว่า ในกรณีของสหภาพเมียร์มาร์นั้น มิใช่ว่าประเทศไม่มีสถาบัน
หรือองค์กรในการจัดการเรื่องนี้ แต่มีในแบบของตนเองที่แตกต่างจากที่ประเทศผู้ให้คาดหวัง โดย
เฉพาะประเทศผู้ให้แบบ OECD-DAC รวมทั้งแตกต่างจากประเทศผู้รับอื่นๆ ด้วย
ข้อมูลจาก Nay Pyi Taw Accord for Effective Development Cooperation ซึ่งเป็น
เอกสารของรัฐบาลสหภาพเมียร์มาร์แสดงให้เห็นถึงจุดยืนเชิงนโยบายและแบบแผนปฏิบัติของสหภาพ
เมียร์มาร์ในเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การให้-รับความช่วยเหลือ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศผู้ให้ทั้งหลายกับสหภาพเมียร์มาร์ที่ชัดเจนในเรื่องของความเป็นอิสระและความแตกต่างจาก
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แบบแผนปฏิบัติของประเทศผู้รับโดยทั่วไป นอกจากนั้น ข้อมูลจากการศึกษาของ Lex Rieffel and
James W.Fox แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สหภาพเมี ย ร์ ม าร์ มี อ งค์ ก รในการจั ด การเรื่ อ งความช่ ว ยเหลื อ อยู่
ชัดเจน 3 องค์กร กล่าวคือ หนึ่ง Foreign Aid Management Central Committee ซึ่งทำหน้าที่
บริหารจัดการการกระจายและใช้ประโยชน์ของความช่วยเหลือต่างประเทศ ทั้งเงินกู้และเงินให้เปล่า
เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น ไปจากงบประมาณของประเทศ และรวมถึ ง การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศด้ ว ย
คณะกรรมการชุดนี้ มีประธานาธิบดีเป็นประธานและประกอบด้วย รองประธานาธิบดี 2 คน สอง
Foreign Aid and Grant Management Working Committee ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีช่วย 16 คน ทำหน้าที่บริหารจัดการการกระจายความช่วยเหลือจากต่างประเทศและเงินให้
เปล่าผ่านการหารือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และประเทศผู้ให้ต่างๆ ในขณะเดียวกันก็จะเสนอ
ลำดับความสำคัญของแผนพัฒนารายสาขาและรายพื้นที่แก่คณะกรรมการกลางที่บริหารเรื่องความ
ช่วยเหลือ รวมทั้งประสานงานกับ The National Economic and Social Advisory Council
และสาม The National Economic and Social Advisory Council (NESAC) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 18 คน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำหน้าที่ให้ข้อคิดเห็น-เสนอแนะ
ในการร่างแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์การปฏิรูป สนับสนุนการลงทุนทั้งภายในและจากต่างประเทศ
รวมทั้งเงินความช่วยเหลือและเงินให้เปล่า (Rieffel & Fox, 2013)
ในกรณีของญี่ปุ่น ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า JICA โดยสำนักงานในเมือง
ย่างกุ้งจะประสานงานกับหน่วยงานที่ขอรับความช่วยเหลือ (Counterpart) ในร่างโครงการและดำเนิน
กระบวนการให้-รับความช่วยเหลือ แต่แน่นอนว่าการดำเนินการดังกล่าวทุกเรื่องต้องได้รับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากรัฐบาล โดยผ่านคณะทำงานความช่วยเหลือต่างประเทศและการบริหารเงินให้
เปล่า โดยที่ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจะกระจุกตัวอยู่ในภาคเกษตร สาธารณสุข (สุขภาพ) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการคมนาคมขนส่ง ในขณะที่ความร่วมมือทางวิชาการก็จะกระจุกตัวอยู่ใน
ภาคเกษตรและสาธารณสุขเช่นเดียวกัน (ดูรายละเอียดใน http://www.jica.go.jp/myanmar/
english/index.html) และนอกจากความช่วยเหลือที่ได้รับผ่าน JICA แล้ว สหภาพเมียร์มาร์ยังรับ
ความช่วยเหลือในรูปแบบ GGP จากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในกรุงเนปิดอร์อีกด้วย
แต่ ณ ขณะนี้ ข้ อ มู ล ยั ง ไม่ แ น่ ชั ด ว่ า กระบวนการให้ - รั บ ความช่ ว ยเหลื อ GGP เป็ น อย่ า งไร และ
หน่ ว ยงาน/องค์ ก รที่ ด ำเนิ น การเป็ น อย่ า งไร แต่ ข้ อ มู ล ด้ า นสถิ ติ จ ากสถานทู ต ญี่ ปุ่ น ในกรุ ง เนปิ ด อร์
แสดงให้เห็นว่า ความช่วยเหลือแบบ GGP มีความต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะความ
ช่วยเหลือที่ให้แก่องค์กร NGOs ของญี่ปุ่นที่ดำเนินโครงการในสหภาพเมียร์มาร์ (ดูรายละเอียดใน
http://www.mm.emb-japan.go.jp)
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ข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่า JICA สำนักงานในเมืองย่างกุ้ง ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ
JICA ในกรุงพนมเปญ คือ ประสานงานกับหน่วยงานผู้รับ รวมทั้งมีสำนักงานย่อยในพื้นที่ที่โครงการ
ดำเนินอยู่ และมีผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับด้วย เช่นเดียวกับใน
กรณีของกัมพูชา ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ JICA โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในหน่วยงาน
เหล่านั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และหน่วยงานผู้รับตระหนักถึงความสำคัญของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ที่
นอกเหนือจากทำหน้าที่ให้คำแนะนำในด้านวิชาการในการดำเนินโครงการแล้ว ยังทำหน้าที่ช่วย
ประสานงานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของสหภาพเมียร์มาร์ก็เป็นเช่นเดียวกับสถานการณ์
ในกัมพูชา กล่าวคือ กระบวนการนี้ ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการมีแบบแผนการปฏิบัติด้านการให้-รับ
ความช่วยเหลือที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองของสหภาพเมียร์มาร์ รวมทั้งไม่สามารถบอกได้ด้วยว่า
กระบวนการให้-รับความช่วยเหลือของสหภาพเมียร์มาร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ คำถาม
สำคัญสำหรับกรณีของสหภาพเมียร์มาร์น่าจะอยู่ที่ว่า การจัดการเชิงสถาบันและองค์กรการให้ความ
ช่วยเหลือในลักษณะนี้ มีผลต่อเรื่องประสิทธิผลของความช่วยเหลือและการพัฒนาหรือไม่ และจำเป็น
หรือไม่ที่ประเทศผู้รับต้องมีการจัดการสถาบันและองค์กรในแบบประเพณีที่ประเทศผู้รับอื่นๆ มี
ในส่วนของประสิทธิผลของความช่วยเหลือโดยดูจากตัวชี้วัดเรื่องความเป็นหุ้นส่วน ความเป็น
เจ้าของ และความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มีลักษณะ
เดียวกับกรณีของกัมพูชา คือ เป็นบวก ในขณะที่ประเด็นเรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนการให้และรับ
ความช่วยเหลือ ยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้ เนื่องจากข้อมูลการศึกษามีน้อยเกินไป โดยเฉพาะข้อมูล
เอกสารจากฝ่ายผู้รับ

6. บทสรุป

ความพยายามในการสร้างประสิทธิผลของการพัฒนาในประเทศผู้รับ เป็นแรงผลักดันสำคัญที่
ทำให้ประเทศผู้ให้ใส่ใจกับกระบวนการการให้ของตนมากขึ้น ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
รวมทั้งการศึกษาในหลายกรณี ทำให้ประเทศผู้ให้ตระหนักถึงข้อจำกัดของประเทศผู้รับ และหันมา
สร้างประสิทธิภาพจากประเทศผู้ให้แทนความพยายามในการสร้างประสิทธิภาพในประเทศผู้รับซึ่ง
ทำได้ยาก ความพยายามในการสร้างระเบียบแบบแผนการปฏิบัติในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ง
การสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กรที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ เป็นวิธีการหนึ่งที่ประเทศผู้ให้ โดย
เฉพาะประเทศสมาชิก OECD-DAC พยายามส่งเสริมให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการลดการแตกกระจาย
ของความช่วยเหลือ และการประสานงานการให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
ประการหนึ่งจากมุมมองของผู้รับในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบัน องค์กร และประสิทธิผลของการให้ความ
ช่วยเหลือ ก็คือ เส้นแบ่งระหว่างการประสานงานการให้ความช่วยเหลือ (Aid coordination) กับการ
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กระจุกตัวของผู้ให้ (Donor concentration) และสถานการณ์การชี้นำของผู้ให้ (Donor domination)
ในประเทศผู้รับ ข้อเท็จจริงสำคัญในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศที่เป็น “ประเทศหลังความ
ขัดแย้ง” คือ ความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง ทั้งในเรื่องของกฎระเบียบ/ แบบแผนการปฏิบัติ (Institution)
และองค์กร (Organization) ในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาหรือการรับความช่วยเหลือ
ก็ตาม ดังนั้น สถานการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ ประเทศผู้ให้เป็นผู้ดำเนินการประสานงานและบริหาร
จัดการ ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการในกระบวนการความช่วยเหลือ (Aid Process) ผลที่
ตามมาคือ การประสานงานที่มีประสิทธิภาพในหมู่ผู้ให้เป็นแรงกดดันให้ผู้รับต้องปฏิบัติตาม หรือ
ลดทางเลือกของผู้รับลง ในเวลาเดียวกัน อาจมีบางภาคส่วนของผู้รับที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่
ภาคส่วนนั้นไม่ได้รับความสำคัญจากประเทศผู้ให้ ภาคส่วนนั้นก็จะถูกละเลย และสถานการณ์ลักษณะ
ตรงกันข้ามอาจจะเกิดขึ้นในภาคส่วนที่ประเทศผู้ให้ให้ความสำคัญมาก ประสบการณ์ของญี่ปุ่นใน
กัมพูชาและสหภาพเมียร์มาร์สะท้อนภาพนี้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งเป็นโครงการที่ดึงดูดผู้ให้จำนวนมาก ทำให้เกิดสภาพ donor concentration ได้ง่าย ดังนั้น สิ่งที่
ควรได้รับการเสริมสร้างในอนาคตเพื่อลดปัญหานี้ก็คือ การเสริมสร้างสถาบันและองค์กรในประเทศ
ผู้รับให้เข้มแข็งมากขึ้น
สำหรับประเด็นที่ควรได้รับการศึกษาต่อไปในอนาคตที่น่าสนใจมี 2 เรื่อง คือ บทบาทของ
โครงการแบบ GGP ในประเทศกำลังพัฒนาว่ามีส่วนช่วยในการสนับสนุนการพัฒนาในประเทศผู้รับ
มากน้อยเพียงใด เนื่องจากกระบวนการของ GGP ไม่สอดคล้องกับหลักการการรวมศูนย์องค์กรการให้
ความช่วยเหลือและการขยายผลความสำเร็จของโครงการขนาดใหญ่ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ บทบาทของ
ตัวแสดงใหม่ๆ ในโลกของผู้ให้ เช่น NGOs, CSOs และภาคเอกชน โดยเฉพาะในกรณีของญี่ปุ่นที่
ให้ความสำคัญแก่บทบาทของ NGOs มากในกระบวนการความช่วยเหลือในระยะหลังๆ คำถามสำคัญ
ในเรื่องนี้ก็คือ บทบาทของ NGOs ตอบโจทย์ของประเทศผู้ให้ หรือประเทศผู้รับ ในเรื่องการพัฒนาและ
ประสิทธิผลของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในประเทศผู้รับ
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อัตลักษณ์เชิงภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาย่านเจแปนนิสทาวน์สุขุมวิทกรุงเทพฯ
ชลธิชา แสวงผล *

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวญี่ ปุ่ น ที่ แ สดงออกผ่ า นกิ จ กรรมและภู มิ ทั ศ น์
(Landscape) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทำความเข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอั ต ลั ก ษณ์ กั บ พื้ น ที่ / การใช้
พื้นที่ (ในที่นี้ขอเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า “อัตลักษณ์เชิงภูมิทัศน์”) โดยใช้ย่านเจแปนนิสทาวน์สุขุมวิท
เป็นกรณีศึกษา ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับอัตลักษณ์รูปธรรมและอัตลักษณ์นามธรรม
ของ Garnham Harry L. (1941) และหทัยมาต ปรูณานนท์ (2546) มาวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บด้วยการ
ศึกษาเอกสาร ลงพื้นที่สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพบว่า 1) ด้านภูมิทัศน์ มีการใช้องค์ประกอบของวัตถุซ้ำๆ ในพื้นที่ 

2) ด้านรูปแบบกิจกรรมและประเพณี ภายในย่านพบเพียงกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากกว่าการ
ประกอบประเพณี ท างวั ฒ นธรรมญี่ ปุ่ น ดั ง เดิ ม 3) ด้ า นทั ศ นคติ แ ละความผู ก พั น ต่ อ ย่ า น ชาวญี่ ปุ่ น
ในกลุ่มที่เข้าอยู่ใหม่โดยระยะเวลาพำนักในย่าน ช่วงเวลา 1-2 ปีมีความผูกพันกับย่านมากกว่ากลุ่ม
นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่อยู่อาศัยเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากย่านเป็นเสมือนปากท้องในชีวิตประจำวัน
ผลสรุปที่ได้คือ อัตลักษณ์ของญี่ปุ่นในย่านเจแปนนิสทาวน์สุขุมวิทกรุงเทพฯ นั้นเกิดจาก
การทำงานร่วมกันของอัตลักษณ์นามธรรมผ่านกิจกรรมและอัตลักษณ์รูปธรรมผ่านภูมิทัศน์ในพื้นที่
ดังกล่าว ทั้งนี้กิจกรรมที่สร้างอัตลักษณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมเชิงประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ใน
ทางกลับกัน กิจกรรมในชีวิตประจำวันโดยชาวญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสัญญะของความ
เป็นญี่ปุ่นก็เพียงพอที่จะสร้างอัตลักษณ์ของญี่ปุ่น ดังนั้น “อัตลักษณ์เชิงภูมิทัศน์” จึงมีบทบาทสำคัญ
ในการสร้างอัตลักษณ์ของคนญี่ปุ่นในต่างแดน โดยอัตลักษณ์ดังกล่าวเกิดจาก 1) กระบวนการผลิตซ้ำ
2) สัญญะ และ 3) กิจกรรมในชีวิตประจำวัน
คำสำคัญ : อัตลักษณ์, ภูมิทัศน์, ย่านสุขุมวิท, ชาวญี่ปุ่น

* นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่: 76/126 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000, E-mail: Chonti_kik@hotmail.com
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Landscape Identity: A Case Study of the Japanese
Town in Sukhumvit, (Bangkok)
Chontichar Sawangpol *

Abstract
This study explores the identity of Japanese as expressed through their activities and
landscape. The objective of this study is to understand the relationships between such an
identity and their area/area usage (in this case, the relationships are referred to as “landscape
identity”) of the Japanese town in the Sukhumvit area. The researcher applied concepts and
theories concerning concrete and abstract identities proposed by Harry L. Graham (1941) and
Hathaimart Prunanon (2001) in order to analyze the data which were collected using a study of
documents, a field study and unstructured interviews. 
Survey results indicated that: 1) in terms of landscape, repetitive visual objects were
used in the selected area; 2) in terms of activity and cultural patterns, only normal daily
routines were observed in the area, with Japanese traditional cultural activities rarely
displayed; and 3) in terms of attitude and attachment to the area, recent Japanese residents
with lengths of stay of 1-2 years had a stronger bond with the area than did tourists and longer
living groups, since the area was regarded as their source of income and living.
In conclusion, the identity of Japanese in the Japanese town in the Sukhumvit area of
Bangkok was created by the collaboration of abstract identity through activities, and concrete
identity through the landscape of such area. The activities which created the identity were not
necessarily traditional cultural ones. On the other hand, daily-life activities of the Japanese
people taking place in the area were full of Japanese signs that were sufficient to create a
Japanese identity. Thus, the “landscape identity” played an important role in the creation of a
Japanese identity overseas. Such an identity was created by a reproduction procedure, signs
and daily activities.
Keywords : Identity, Landscape, Sukhumvit area, Japanese

* Graduate Student, Program of Landscape Architecture, Graduate School of Kasetsart University.
Address: 76/126 A.Mung, Nonthaburi 11000, E-mail: Chonti_kik@hotmail.com
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1. บทนำ

ศตวรรษที่ 20 เป็นโลกในยุคโลกาภิวัตน์ (World Of Globalisation) ที่สิ่งต่างๆ สามารถ
เชื่อมโยงกันอย่างเสรี การเดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นจากยุคก่อน มนุษย์สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้และรับรู้เรื่องราวข่าวสารข้อมูลทั่วทุกมุมโลกจากโลกระบบอินเตอร์เน็ตหรือที่นิยม
เรียกว่าโครงข่ายการสื่อสารแบบไร้สาย โดยเฉพาะเมืองในแต่ละประเทศ มีผู้คนจากหลากหลายชาติ
เข้ามาอยู่รวมกันเกิดเป็นสังคมของกลุ่มชนต่างๆ ในเมืองไม่ว่าจะเป็น ชาวไทย ชาวจีน ชาวมุสลิม หรือ
ต่างชาติหลากหลายมากมาย เกิดเป็นพหุสังคมในพื้นที่ต่างๆ 
อภิญญา เฟื่องสกุล (2546) กล่าวว่า “การที่เรารับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมความสัมพันธ์ของความหลายหลากของวัฒนธรรมคือการมีวัฒนธรรม
ที่หลากหลายอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวและไม่พยายามครอบงำ” กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่แสดงรูปแบบ
ของพหุวัฒนธรรมได้อย่างโดดเด่น คือ ความหลากหลายกลุ่มชนชาติที่อยู่ร่วมกันและแต่ละชนชาติ
สามารถแสดงอัตลักษณ์ของตนได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันนับได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบทบาท
อยู่ในวงการเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก โดยได้พัฒนาประเทศจากการเป็นประเทศเกษตรกรรมมา
เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์นานาชนิดออกไปสู่ตลาดโลกอย่างมากมาย จนกล่าว
ได้ว่าไม่มีประเทศใดในโลกนี้เลย ที่จะไม่มีสินค้าที่ผลิตจากญี่ปุ่นเข้าไปจำหน่าย และทำให้ประเทศญี่ปุ่น
เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นได้เข้าไปลงทุนประกอบการด้านต่างๆ ใน
ประเทศที่กำลังพัฒนารวมถึงชาวญี่ปุ่นมีความน่าสนใจทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดวิถีการดำรงชีวิตที่
โดดเด่น
อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกับชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยมาช้านาน
ทั้งนี้อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของสิ่งนั้นๆ การทำความเข้าใจ อัตลักษณ์ของชาว
ญี่ปุ่นในด้านภูมิสถาปัตยกรรมย่านเจแปนนิสทาวน์ มีรูปแบบการใช้พื้นที่และวิถีชิวิตของชาวญี่ปุ่นที่
สามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของย่านที่แสดงตัวตนของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย ชาวญี่ปุ่นปัจจุบันมี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ตามอัตราสถิติการพักพิงที่อยู่อาศัยในประเทศไทย (สถานทูต
ญี่ปุ่นในประเทศไทย, 2551) และความเข้าใจสามารถส่งเสริมการอยู่รวมกันอันดีในสังคมไทย ดังนั้น
ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานปัจจัยต่างๆ ในการใช้พื้นที่ (Place) ของชาวญี่ปุ่นจึงมีส่วนสำคัญที่
ช่วยให้เกิดความเข้าใจภูมิทัศน์ของชาวญี่ปุ่นได้มากขึ้น โดย ณ ที่นี้ ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาบริเวณย่าน
เจแปนนิสทาวน์ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางด้านพื้นที่ที่มีการยอมรับและรับรู้ว่าเป็นย่าน
เจแปนนิสทาวน์ที่โดดเด่น ความน่าสนในการแสดงตัวตนในพื้นที่ต่างๆ ของชาวญี่ปุ่นไม่ว่าจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของสินค้า อาหาร ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นเองก็ตาม ผู้วิจัยมีความสนใจถึง
ความเป็นตัวตนของชาวญี่ปุ่นที่ส่งผ่านการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น
ผ่านรูปแบบการแสดงออกทางพื้นที่ (Identity in Japanese Place) ส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์ย่าน
เจแปนนิสทาวน์ได้อย่างชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังต่อไปนี้
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาหาความรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง รู ป แบบองค์ ป ระกอบทางภู มิ ทั ศ น์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด
อั ต ลั ก ษณ์ ท างภู มิ ทั ศ น์ ย่ า นเจแปนนิ ส ทาวน์ และสร้ า งความเข้ า ใจด้ า นทั ศ นคติ ข องชาวญี่ ปุ่ น ต่ อ
อัตลักษณ์ทางภูมิทัศน์ของย่านเจแปนนิสทาวน์

3. ทฤษฎีกรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษารูปแบบอัตลักษณ์ในแง่มุมต่างๆ ผู้วิจัยสามารถสรุปทฤษฎีและแนวความคิด
หลักในงานวิจัย โดยทฤษฎีหลักที่ผู้วิจัยเลือกเข้ามาใช้ในงานวิจัยนั้น สามารถวางกรอบแนวคิดงานวิจัย
หลักได้โดยใช้การรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีของ Garnham Harry L. และ หทัยมาต ปรูณานนท์
เข้าด้วยกัน โดยผู้วิจัยสรุปประเด็นจากแนวคิดคือ อัตลักษณ์นั้นสามารถแบ่งการสื่อสารออกเป็น
รูปแบบสองแบบด้วยกันคือ รูปแบบรูปธรรมและรูปแบบนามธรรมโดยสามารถแบ่งได้โดย รูปแบบทาง
รูปธรรมนั้นถูกสื่อสารออกมาให้เห็นทางสายตา อาทิ องค์ประกอบของสิ่งของ อาคาร วัสดุที่ตกแต่ง
ลวดลายทางวัฒนธรรม เป็นต้น ส่วนรูปแบบนามธรรมนั้นถูกสื่อสารออกมาในแง่ของรูปแบบกิจกรรม
และความรู้สึกของชาวย่าน ที่แสดงออกจากการใช้ชีวิตประจำวันจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะทาง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นต้น 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องมืองานวิจัยแนวทางความคิดในแง่ของรูปแบบรูปธรรม และ
รูปแบบนามธรรม อธิบายข้อมูลในงานวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้กรอบแนวความคิด การศึกษาอัตลักษณ์ย่าน
เจแปนนิสทาวน์ โดยการรวบรวมแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยข้างต้นถูกนำมาอธิบายปรากฏการณ์
ต่างๆ ที่แสดงถึงการเกิดย่านและความมีลักษณะเฉพาะของย่าน
อัตลักษณ์ย่านเจแปนนิสทาวน์
อัตลักษณ์
ด้านกายภาพ
ภูมิศาสตร์พื้นที่
ภูมิอากาศ
สถาปัตยกรรม
วัสดุพื้นถิ่น
ถนน (Streetscape)

รูปธรรม

นามธรรม

ชาวญี่ปุ่น

ด้านสังคม
กิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน
วัฒนธรรมประเพณี
ความเชื่อและทัศนคติ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในงานวิจัย
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จากแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยข้างต้นเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในอัตลักษณ์
ย่านเจแปนนิสทาวน์ มีกรอบความคิดที่ถึงลักษณะด้านทางกายภาพภายที่เกิดขึ้นมีส่วนช่วยส่งเสริมของ
ความมีเอกลักษณ์ของย่าน ปัจจัยของการเกิดกิจกรรมของช่วงเวลาต่างๆ ของย่าน ถึงการนำปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดย่านญี่ปุ่นในย่านการค้าของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจในอัต
ลักษณ์ย่านเจแปนนิสทาวน์ที่แสดงออกทางภูมิทัศน์ โดยพิจารณาจากย่านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น
ในกรอบแนวคิดในงานวิจัยผู้วิจัยมีความคาดหวังเพื่อสร้างความเข้าใจพหุวัฒนธรรมในสังคมยุคโลกา
ภิวัฒน์ด้านภูมิสถาปัตยกรรมเป็นหลัก 

4. วิธีการดำเนินการ

ในการศึกษาในหัวข้อเรื่องอัตลักษณ์ย่านเจแปนนิสทาวน์ เริ่มจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ทางเอกสารเป็นขั้นตอนแรกของการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจก่อนกำหนดการสำรวจ
พื้นที่ศึกษาในขั้นปฐมภูมิ
จากขั้นตอนการตรวจเอกสารเพื่อศึกษาข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจพร้อม
ทั้งพัฒนาเครื่องมืองานวิจัยในการศึกษาและเป็นพื้นฐานการทำความเข้าใจก่อนเข้าเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่
ต่อไปโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เครื่องมือการทำงานวิจัย คำสำคัญ
ที่ใช้ในการค้นคว้า อัตลักษณ์ ย่าน และชาวญี่ปุ่น
ส่วนที่ 2 : ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อสามารถแบ่งแยกฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ออกมาได้อย่างถูกต้อง โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติพื้นที่ย่านเจแปนนิสทาวน์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรม พิธีกรรม ประวัติศาสตร์
ญี่ปุ่น และงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีแล้ว ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยกำหนดแนวคิดที่เหมาะสมที่นำเข้ามาอธิบายงานวิจัย พร้อมทั้งพัฒนาออกแบบ
เครื่องมืองานวิจัยจากทฤษฎีเพื่อการสำรวจพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมตามลำดับความสำคัญของข้อมูล
ทางด้านอัตลักษณ์ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถแบ่งสัดส่วนพื้นที่ ทั้งนี้ขอบเขตงานวิจัยจากการตรวจสอบงานวิจัย
และเลือกวิธีการศึกษาโดยบูรณาการเครื่องมือวิจัยดังนี้
ขั้นตอนภาคสนามจากการพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย สามารถกำหนดและแบ่งการสำรวจเก็บ
ข้อมูลโดยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนโดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
1. สำรวจปัจจัยพื้นฐานทางด้านกายภาพ โดยรวบรวม โดยเน้นมุมมองของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเกิดย่านเจแปนนิสทาวน์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
1.1 กลุ่มภูมิทัศน์ถนน (Streetscape)
1.2 กลุ่มศิลปวัฒนธรรมของย่าน (Arts & Culture of District)
1.3 กลุ่มกิจกรรมของย่านเจแปนนิสทาวน์ (Activity of Japanese Town)
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2. สำรวจและเก็บข้อมูลด้านทัศนคติของชาวญี่ปุ่นบริเวณย่านเจแปนนิสทาวน์โดยแบ่งกลุ่ม
สัมภาษณ์โดยใช้ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มได้ดังนี้
2.1 ตัวแทนกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 3 ปี
ขึ้นไป (Long Term Residents) เป็นตัวแทนที่สะท้อนทัศนคติที่มีต่อย่านเจแปนนิสทาวน์ของชาว
ญี่ปุ่นที่พลัดถิ่นฐานมาเป็นเวลานาน ห่างหายจากวัฒนธรรมและประเพณี และเรียนรู้การใช้ชีวิตต่างถิ่น
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
2.2 ตัวแทนกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลาสั้นๆ ช่วงเวลา
ตั้งแต่ 1-2 ปี (Short Term Residents) แสดงถึงทัศนคติที่มีต่อย่านเจแปนนิสทาวน์ของชาวญี่ปุ่น
ที่มีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ย่านนี้ชั่วคราวอาจเนื่องจากความจำเป็นทางด้านหน้าที่การงาน ซึ่งชาวญี่ปุ่น
กลุ่มนี้ยังมีความผูกพันกับวัฒนธรรมและประเพณีเดิมอยู่
2.3 ตัวแทนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น (Tourists) แสดงถึงทัศนคติที่มีต่อย่านเจแปนนิส
ทาวน์ของชาวญี่ปุ่นที่ยังมีความผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่อย่างเต็มเปี่ยม การเก็บ
ข้อมูลด้านทัศนคติของชาวญี่ปุ่นผู้วิจัยไม่ได้กำหนดจำนวนประชากรชาวญี่ปุ่นแบบตายตัวเพื่อทำให้
ผู้วิจัยที่ได้รับข้อมูลด้านทัศนคติที่หลากหลายจากชาวญี่ปุ่นในย่าน เบื้องต้นผู้วิจัยใช้การสอดแทรกเข้า 

ไปในกลุ่มสนทนาของชาวญี่ปุ่นในย่านโดยอาศัยล่ามเป็นผู้ช่วยในการสื่อสาร และกำหนดการสนทนา
แบบ Unstrctured Interview โดยกำหนดระยะเวลาเก็บข้อมูลในงานวิจัยเป็นเวลา 3 เดือนสามารถ
เก็บข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นในย่านจำนวน 120 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มจำนวนไม่เท่ากัน 

5. กรอบพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 2: ขอบเขตพื้นที่
ที่มา : Google earth, (2014)

พื้นที่ศึกษาย่านเจแปนนิสทาวน์สุขุมวิท ตั้ง
อยู่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริเวณ
ซอยสุ ขุ ม วิ ท 33/1 โดยมี ข อบเขตพื้ น ที่ ทิ ศ เหนื อ ติ ด
กั บ ถนนซอยสุ ขุ ม วิ ท 35 ทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ ถนนสุ ขุ ม วิ ท
ตรงข้ามสวนสาธารณะเบญจสิริ ทิศตะวันออกติดกับ
ถนนซอยสุขุมวิท 33/1 โดยผู้วิจัยกำหนดขอบเขตพื้นที่
จากการสำรวจพื้ น ที่ เ บื้ อ งต้ น โดยการสั ง เกตจำนวน
ประชากรชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในย่านสุขุมวิทและกำหนด
พื้นที่ศึกษาโดยรอบโดยตีกรอบจากความหนาแน่นของ
การใช้พื้นที่ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นที่ที่รับรู้โดย
ส่วนใหญ่ว่าเป็นย่านเจแปนนิสทาวน์จากอดีตถึงปัจจุบัน
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6. ผลการศึกษา

จากการประมวลผลการศึกษาที่ได้จากการสำรวจภาคสนามภายในพื้นที่กรณีศึกษาและการ
สอบถามและสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 4 กลุ่ ม ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า รู ป แบบทางกายภาพและรู ป แบบด้ า น
กิจกรรมในชีวิตประจำวันส่งเสริมความเป็นตัวตนของย่าน โดยสามารถสื่อสารทางภาพลักษณ์ตัวตน
ของชาวญี่ปุ่นผ่านกระบวนการสื่อสารทางพื้นที่ได้จากการสำรวจพื้นที่ของย่าน ทั้งสามารถเชื่อมโยง
ความเข้าใจได้ดังนี้
บริบทพื้นที่ที่ส่งผลต่อการเกิดย่านเจแปนนิสทาวน์: ผู้วิจัยเลือกพื้นที่เปรียบเทียบโดยเลือก
ย่านเจแปนนิสทาวน์ เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังเกตว่าทำเลที่ตั้งนั้นมีความคล้ายกับที่สุขุมวิทมาก
เนื่องจากย่านเจแปนนิสทาวน์ที่ศรีราชาเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ตั้งโครงการศรีราชานคร ที่เป็นโครงการย่าน
ที่พักอาศัยขนาดใหญ่ และมีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยู่ด้านหน้า
ย่านมีความคล้ายกับย่านสุขุมวิท มีห้างเอ็มโพเรียมอยู่ด้านหน้าของย่าน ประกอบกับสวนสาธารณะ
ระดับชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ ด้านหน้าของย่านเจแปนนิสทาวน์ที่สุขุมวิทนั้นมีสวนสาธารณะเบญจสิริอยู่
หน้า ส่วนย่านเจแปนนิสทาวน์ศรีราชา มีสวนสาธารณะเกาะลอยอยู่ทางด้านหลังย่าน ด้านคมนาคม
และสังเกตได้ว่า ย่านเจแปนนิสทาวน์ทั้งสองที่มีการเดินทางที่สะดวกสบายเนื่องจากทั้งสองพื้นที่มีพื้นที่
ติดกับถนนเส้นหลักทำให้การเดินทางค่อนข้างจะสะดวกสบายมาก 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบบริบทต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดย่านเจแปนนิสทาวน์ 
รายการบริบทพื้นที่โดยรอบย่าน
ติดถนนหลักทางหลวง
รถโดยสารมวลชน
รถไฟฟ้ามหานคร
เรือโดยสาร
อาคารพาณิชยกรรม
อาคารสำนักงาน
ที่พักอาศัย คอนโดมีเนียม อพาร์ทเมนท์
ตลาด ซุปเปอร์มาเก็ต
ร้านอาหารญี่ปุ่น
ห้างสรรพสินค้า
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
สวนสาธารณะ
สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี
สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

ย่านเจแปนนิสทาวน์สุขุมวิท
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
x

ที่มา: จากการสำรวจพื้นที่
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ย่านเจแปนนิสทาวน์ศรีราชา
O
O
x
x (มีเรือนำเที่ยว)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ด้านกายภาพ: ย่านเจแปนนิสทาวน์พบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่ผสมผสานระหว่างภูมิทัศน์
ดั ง เดิ ม ย่ า นการพาณิ ช ย์ เ ดิ ม ของกรุ ง เทพฯ และองค์ ป ระกอบร่ ว มทางศิ ล ปะญี่ ปุ่ น รวมเข้ า ด้ ว ยกั น 

องค์ประกอบในย่าน อาทิ โคมแดง โนรีน ป้ายสัญลักษณ์ มีลักษณะการใช้ซ้ำๆ กระจายอยู่ทั่วๆ ย่าน 

องค์ประกอบหลักๆ ในย่านส่วนใหญ่เป็นองค์ประกอบที่สามารถสื่อสารกับความเป็นญี่ปุ่นในเชิงสัญญะ
สื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม รูปแบบวัสดุตกแต่งอาศัยการสอดแทรกวัสดุพื้นถิ่นและวัสดุเลียนแบบ
ทางญี่ปุ่นตามเอกลักษณ์ของเมืองต่างๆ เข้ามาตกแต่งอาคารในย่าน ในส่วนเรื่องพรรณไม้ในย่านพบ
ค่อนข้างน้อยและพรรณไม้ส่วนใหญ่พบเพียงพรรณไม้ในกระถางปลูกเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ใน
ปัจจุบัน

ภาพที่ 3 ตัวอย่างรูปแบบอาคารในย่านเจแปนนิสทาวน์
ที่มา: จากการเก็บข้อมูลสำรวจพื้นที่

ภาพที่ 4 รูปแบบอาคารในย่านเจแปนนิสทาวน์
ที่มา: จากการเก็บข้อมูลสำรวจพื้นที่
ภาพที่ 5 อาคาร UFM ในย่านเจแปนนิสทาวน์
ที่มา: จากการเก็บข้อมูลสำรวจพื้นที่
จุดหมายตา (Landmark) สำคัญของย่านคือ ตึกอาคาร Fuji Supermarket ซึ่งจากมุมมอง
ทางสายตาพบเห็นได้ว่าเป็นจุดรวมพลของชาวญี่ปุ่นในย่าน เป็นจุดที่ชาวญี่ปุ่นนัดพบกันในช่วงเวลา
ต่างๆ ของแต่ละวัน เนื่องจากชาวญี่ปุ่นในย่านมักหาซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันได้ที่นี่ จึงส่ง
ผลให้พื้นที่บริเวณนี้จึงเปรียบเสมือน Landmark ทางความรู้สึกที่นึกถึงย่านเมื่อไรก็จะนึกถึงที่แห่งนี้
เป็นที่แรก
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ภาพที่ 6 ตัวอย่าง Map Analysis ที่ใช้ในงานวิจัยย่านเจแปนนิสทาวน์
ที่มา: จากการเก็บข้อมูลสำรวจพื้นที่และจัดทำภาพประกอบรายงานของผู้วิจัย
ด้านกิจกรรม: กิจกรรมนั้นมีเพียงกิจวัตรประจำวันจับจ่ายซื้อสินค้าในการดำรงชีวิต กิจกรรม
ด้านประเพณีไม่พบในพื้นที่ย่าน อันเนื่องจากสาเหตุหลักคือ เรื่องความแตกต่างระหว่างภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ ตลอดจนวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม กิจกรรมส่วนใหญ่มักเป็นกิจกรรมที่สำคัญ
ต่อการดำรงชีวิตมากกว่าประเด็นอื่นๆ กิจกรรมในย่านสัมพันธ์กับช่วงเวลาต่างๆ เนื่องจากกิจกรรมใน
แต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับเปิดให้บริการของร้านประเภทต่างๆ ตลอดจนช่วงเวลาทำงานของชาวญี่ปุ่นเอง
ทำให้กิจกรรมในย่านจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นมีการปรับให้สามารถปฏิบัติในที่พักได้ตามความสะดวกของแต่ละครอบครัว
อื่นๆ
จับจ่ายสินค้า
พบปะสังสรรค์
รับประทานอาหาร
ช่วงเวลา
0
อื่นๆ 0
จับจ่ายสินค้า
พบปะสังสรรค์
รับประทานอาหาร
ช่วงเวลา

0

อื่นๆ
จับจ่ายสินค้า
พบปะสังสรรค์
รับประทานอาหาร
20

40

ช่วงเวลาที่สอง 0
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30
30

10
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20.00 น. - 03.00 น.
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12.00 น. - 19.00 น.
0.40 น. - 11.00 น.
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30

40

40
60
10

0
20
40
เปอร์เซ็นประชากรในแต่ละช่วงเวลา

60

ภาพที่ 7 แผนภูมิแสดงกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา
ที่มา: จากการเก็บข้อมูลสำรวจพื้นที่และจัดทำแผนภูมิประกอบการรายงานของผู้วิจัย
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ทัศนคติชาวญี่ปุ่น: ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับย่านคือ สามารถพบเจอเพื่อน
ชาวญี่ปุ่นได้ในย่านนี้ สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในย่านได้เนื่องจากมีชาวญี่ปุ่นอยู่จำนวนมากและสัญลักษณ์
จำพวกป้ายร้านค้าหรือข้อมูลต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นทำให้ง่ายต่อการดำรงชีวิตในต่างแดนอย่างประเทศ
ไทย โดยทัศนคติของตัวแทนชาวญี่ปุ่นกลุ่ม Long Term Residents เริ่มมีการปรับตัวและรับรู้สภาพ
แวดล้ อ มทั่ ว ไปของกรุ ง เทพมหานครที่ อ ยู่ อ าศั ย ส่ ง ผลให้ ค วามรู้ สึ ก ถึ ง ความแตกต่ า งของย่ า นไม่
รู้สึกมากนักเนื่องจากมีความคุ้นเคยกับที่อยู่อาศัยในชีวิตประจำวัน และด้านกิจกรรมแสดงถึงการ
เรียนรู้และรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่และความเป็นไปได้ถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่รับรู้และ
ขาดหายจากวัฒนธรรมดังเดิมตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ โดยแง่คิดที่น่าสนใจคือ ตัวอย่าง
กลุ่ม Long Term Residents ยังมีความหวังที่จะทำให้ย่านพัฒนาไปในอนาคตที่ต้องใช้ระยะเวลา
เป็นตัวการในการสะสมแรงผลักดันที่จะทำให้ย่านเกิดกิจกรรมด้านประเพณีหรือการมีส่วนร่วมของชาว
ญี่ปุ่นในย่านในสักวัน โดยอาจจะเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆ เช่น ทำความสะอาดย่าน กิจกรรมวันอาหาร
ญี่ปุ่น วันเด็ก วันปีใหม่ เพื่อหวังมีส่วนช่วยผลักดันกิจกรรมทางประเพณีอื่นๆ ได้ในอนาคต เป็นต้น
ส่วนกลุ่ม Short Term Residents ส่วนใหญ่แล้วยังคงมองข้ามกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีแต่
กลับมองกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและชาวญี่ปุ่นในย่านมากกว่าเรื่องอื่นๆ
ทั้งนี้ข้อคิดที่น่าสนใจจากการสัมภาษณ์เห็นได้ว่าชาวญี่ปุ่นที่มีระยะเวลาในการพำนักอยู่ใน
ประเทศใช้เวลา 1-2 ปี (Short Term Residents) ทำให้เกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมร่วมกิจกรรมกับชาวไทยเป็นเจ้าบ้าน พร้อมทั้งยังเห็นมุมมองด้านกายภาพทางพื้นที่มีส่วน
ให้ย่านญี่ปุ่นแสดงอัตลักษณ์ของย่านได้จากองค์ประกอบทางศิลปวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในพื้นที่ต่างๆ 

ของย่าน และย่านมีส่วนช่วยส่งเสริมกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นที่เข้าอยู่ใหม่ได้มาก
ทั้งอาหาร เพื่อนชาวญี่ปุ่น ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่สามารถทำให้คลายความคิดถึงบ้านเกิดได้
โดยในกลุ่ม Tourists ไม่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม
ในย่าน เนื่องด้วยระยะเวลายังไม่เพียงพอต่อการเกิดกิจกรรมใดๆ ข้อคิดที่น่าสนใจจากการสัมภาษณ์
เห็นได้ว่าชาวญี่ปุ่นที่มีระยะเวลาในการพำนักอยู่ในประเทศใช้เวลาสั้นๆ เห็นได้ว่ารูปแบบทางกายภาพ
ส่งผลต่อความรู้สึกคุ้นเคยค่อนข้างง่ายเนื่องจากชาวญี่ปุ่นในกลุ่ม Tourists ยังคงมีความทรงจำเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมหลักอย่างชัดเจน และเวลามีส่วนสำคัญที่ทำให้การรับรู้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตรูปแบบวัฒนธรรม
ประเพณีในชีวิตประจำวันที่จะทำให้ชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้มีมโนภาพได้ชัดเจนขึ้น
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ด้านกายภาพพื้นที่
สัญลักษณ์และองค์ประกอบทางศิลปะมี
ส่วนช่วยส่งเสริมตัวตนย่าน

อัตลักษณ์ย่านเจแปนนิสทาวน์

ด้านรูปแบบกิจกรรม
กิจกรรมในชีวิตประจำวันช่วยผลักดันความ
ผูกพันระหว่างชาวญี่ปุ่นกับย่านเจแปนนิสทาวน์
ด้านทัศนคติของชาวญี่ปุ่น
ความแตกต่างเรื่องระยะเวลามีผลต่อการรับรู้
และทัศนคติที่มีต่อย่าน

ภาพที่ 7 แสดงตารางการสรุปผลการศึกษาเบื้องต้น

7. บทวิเคราะห์

รูปแบบการเกิดของย่านเจแปนนิสทาวน์: การเกิดของย่านเจแปนนิสทาวน์นั้นมีการเกิดที่
ค่ อ นข้ า งคล้ า ยคลึ ง กั น จากบริ บ ทต่ า งๆ ที่ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาพบว่ า ย่ า นเจแปนนิ ส ทาวน์ มั ก เกิ ด จากการที่
ประชากรชาวญี่ ปุ่ น กระจุ ก ตั ว อยู่ ต ามจุ ด ต่ า งๆ ของย่ า นจากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น เวลานาน พื้ น ที่ ที่
เลือกอยู่อาศัยมักจะเลือกตามความสะดวกสบายในการทำงาน ใกล้เพื่อนชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ก่อนเดิม
แล้ว ย่านที่ได้รับความนิยมจะเป็นย่านการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านที่พักอาศัย การคมนาคม
ความปลอดภัย ตลอดจนแหล่งบันเทิงต่างๆ ที่สามารถส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันเกิดความสะดวกสบาย
ในชีวิตประจำวันและยังรู้สึกถึงความปลอดภัยเนื่องจากมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นจำนวนมากอาศัยอยู่ในย่าน
เดียวกัน การรวมตัวของชาวญี่ปุ่นนั้นพัฒนาเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นสาเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจ
การค้า ตลอดจนการท่องเที่ยวที่ส่งผลให้เกิดย่านเจแปนนิสทาวน์อีกหลายๆ ที่ในประเทศไทย
รูปแบบรูปธรรมในด้านกายภาพที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของย่านเจแปนนิสทาวน์: รูปแบบ
รูปธรรมที่ผู้วิจัยเสนอในด้านมุมมองของการสำรวจเชิงกายภาพที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของย่าน เห็นได้
จากรูปแบบเอกลักษณ์สิ่งต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมความมีอัตลักษณ์ของย่านให้ชัดเจนและแตกต่างจากย่าน
อื่นๆ ด้านกายภาพทั้งสองพื้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหากจะแตกต่างตรงประเภทของการใช้งานอาคาร
ในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากความจำกัดด้านพื้นที่และอาคารเป็นอาคารพาณิชย์ โดยย่านเจแปนนิสทาวน์
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มีรูปแบบการประยุกต์ใช้อาคารโดยในแต่ละชั้นของอาคารจะมีร้านค้าประเภทต่างๆ ซ้อนอยู่ภายใน
อาคารเดี ย วกั น เจ้ า ของร้ า นมั ก อาศั ย อยู่ ที่ อื่ น บริ เวณเดี ย วกั น ด้ ว ย เนื้ อ ที่ รู ป แบบอาหารแบ่ ง แยก
โดยชัดเจนตามประเภทของร้านอาคารพาณิชย์ 1 อาคารก็มีเพียงร้านประเภทเดียวในแต่ละชั้น โดย
ทั้งนี้ในแง่มุมขององค์ประกอบศิลปะในย่าน ได้แก่ องค์ประกอบสถาปัตยกรรมต่างๆ วัสดุของย่าน
องค์ประกอบสัญลักษณ์ศิลปะญี่ปุ่น (Japan Symbol) โดยทั้งย่านเจแปนนิสทาวน์ เห็นได้ว่ามีการนำ
ศิลปะทางวัฒนธรรม วัสดุจากธรรมชาติ เข้ามาช่วยส่งเสริมบรรยากาศให้ย่านเพิ่มความมีลักษณะ
เฉพาะมากยิ่ ง ขึ้ น การใช้ ตั ว อั ก ษรญี่ ปุ่ น ที่ มี รู ป แบบภาษาที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ท ำให้ ป้ า ยร้ า นค้ า หรื อ ที่ พั ก
โรงพยาบาล ธนาคาร ที่มีการสอดแทรกภาษาญี่ปุ่นเข้ามาใช้ให้บรรยากาศภายในย่านสื่อสารกับเจ้าของ
ย่านได้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันในต่างแดนของชาวญี่ปุ่น กายภาพจุดเด่น (Landscape) หรือ
สัญลักษณ์ของย่านยังขาดความชัดเจนอาทิเช่น ย่านเสาชิงช้า ก็จะมีเสาชิงช้าขนาดใหญ่เป็นจุดหมายตา
แต่สำหรับย่านเจแปนนิสทาวน์นั้นไม่มีการสร้างจุดหมายตาให้เป็นเอกลักษณ์ในการจดจำของย่าน ด้าน
พรรณไม้พบจำนวนพรรณไม้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากข้อกำจัดของพื้นที่ พรรณไม้ที่พบมีเพียงไม่กี่ชนิด
ปลูกใส่กระถางตามหน้าร้านเสียมากกว่า โดยทั่วไปลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มีส่วนผลักดันความ
เป็นอัตลักษณ์ของย่านให้เด่นชัดโดยชัดเจน
รูปแบบนามธรรมในด้านกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี: รูปแบบกิจกรรมในย่านกิจกรรม
ส่วนใหญ่เป็นกิจวัตรประจำวันที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่าการสืบสานประเพณีดังเดิมเนื่องด้วย
ส่วนใหญ่แล้วชาวญี่ปุ่นในย่านประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเวลาในการดำรงชีวิตส่วนใหญ่จะหมด
ไปกับเวลาทำงาน กิจกรรมหลักของย่านจึงมักเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่ ด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีเนื่องจากภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ตลอดจนข้อจำกัด
ทางพื้นที่ย่านประเพณีที่ยังคงทำอยู่มักจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวของชาวญี่ปุ่นเอง มากกว่าการ
ประกอบประเพณีที่ต้องอาศัยพื้นที่ในย่าน กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานที่เหมือนการรวมตัวของชาวญี่ปุ่นในย่านเกิดขึ้นค่อนข้างยากอันเนื่องจากกิจวัตรประจำวันที่
แตกต่างกันออกไป รวมถึงองค์กรเพื่อชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยยังขาดการติดต่อจากชาวญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยทำให้ส่งผลต่อการขาดข่าวสารและการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น ดังนั้น กิจวัตรประจำวันมีส่วน
สำคัญในการขับเคลื่อนการเกิดกิจกรรมในพื้นที่ส่งผลให้ย่านสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
กิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาและข้อจำกัดด้านพื้นที่ กิจกรรมยังส่งผลต่อความรู้สึกของบุคคลภายนอกและ
ภายในย่านเอง หากแต่กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีต้องอาศัยวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของย่าน
และประชากรชาวญี่ปุ่นที่จะรวมตัวกันและสร้างสรรค์ประเพณีเฉพาะของตนได้ต่อไปในอนาคต
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ทัศนคติชาวญี่ปุ่นต่อย่านเจแปนนิสทาวน์: ทัศนคติชาวญี่ปุ่นต่อย่านเจแปนนิสทาวน์ปัจจัย
เรื่องระยะเวลามีส่วนสำคัญต่อทัศนคติมุมมองด้านอัตลักษณ์ของย่านเจแปนนิสทาวน์ จุดที่น่าสนใจ
สำหรับมุมมองด้านอัตลักษณ์นั้นคือ การรวมตัวของชาวญี่ปุ่น การได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารแม้อยู่
ต่างแดน องค์ประกอบด้านกายภาพส่งผลต่อความรู้สึกด้านมุมมองของชาวญี่ปุ่น ย่านเจแปนนิสทาวน์มี
ความสำคัญต่อการเริ่มต้นชีวิตในต่างแดน อักษรภาษาหรือองค์ประกอบทางศิลปะในย่านทำให้ความ
รู้สึกชาวญี่ปุ่นอุ่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน จากข้อมูลข้างต้นจุดหมายตา (Landmark) ชาวญี่ปุ่นคือ
Fuji Supermarket กลายเป็นจุดสำคัญในย่านที่ชาวญี่ปุ่นมักนัดพบปะและประกอบกิจวัตรประจำวัน
จับจ่ายซื้อสินค้า 

8. ข้อสรุปงานวิจัย

จากผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ข้างต้นตั้งแต่ การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่สามารถ
ผลักดันกรอบแนวคิดที่มีส่วนสนับสนุนขั้นตอนการวิจัย โดยทั้งหมดของการศึกษาในแต่ละขั้นตอน
ทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของย่านเจแปนนิสทาวน์ ได้ดังข้อสรุปดังต่อไปนี้
อัตลักษณ์ย่านเจแปนนิสทาวน์สุขุมวิทนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยรูปแบบสองรูปแบบคือ 1) รูปแบบรูป
ธรรมและนามธรรมทำให้ ย่ า นเกิ ด ลั ก ษณะเฉพาะ องค์ ป ระกอบด้ า นกายภาพเป็ น ปั จ จั ย แรกใน
การแสดงตัวตนของพื้นที่ส่งผ่านการสื่อสารด้านมุมมองทางสายตาเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ชาวญี่ปุ่นและ
บุคคลภายนอกย่านเข้าใจการสื่อสารจากองค์ประกอบด้านกายภาพ การใช้องค์ประกอบทางศิลปะทาง
วัฒนธรรมในกระบวนการใช้ซ้ำทำให้เกิดแรงปะทะต่อผู้คนในย่าน และการเกิดองค์ประกอบถูกดึงจาก
ความหลังของชาวญี่ปุ่น ทำให้องค์ประกอบอัตลักษณ์ด้านรูปธรรมนั้นช่วยผลักดันการเกิดอัตลักษณ์
ของย่านได้อย่างต่อเนื่อง 2) รูปแบบนามธรรมด้านกิจกรรมเริ่มจากการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตประจำวัน
การประกอบกิจวัตรประจำวันเพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ในต่างแดนได้ รูปแบบนามธรรมด้านกิจกรรม
นั้นมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมที่ไม่ตายตัว
ถูกปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากการย้ายถิ่นฐาน
ดังนั้น อัตลักษณ์ย่านเจแปนนิสทาวน์ประกอบด้วยเอกลักษณ์ทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมที่
ผสมผสานและดำเนินไปพร้อมๆ กัน การดำเนินวิวัฒนาการของย่านยังคงดำเนินอยู่จากอดีตตลอด
จนถึงปัจจุบันและก้าวสู่อนาคต รูปแบบกายภาพของย่านสามารถแปลผันตามรูปแบบทางนามธรรมได้
อาทิการที่ชาวญี่ปุ่นมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ จับจ่ายซื้อสินค้าทำให้พื้นที่ด้านกายภาพถูกแสดงออกมา
ในด้านการค้าขาย เป็นต้น และรูปแบบนามธรรมสามารถแปรผันตามกายภาพได้โดยเห็นได้ว่าย่านเป็น
ย่านพาณิชย์ตึกแถวที่เหมาะต่อการค้าขายทำให้ประเภทของอาคารเป็นร้านค้าส่งผลให้กิจกรรมในย่าน
เจแปนนิสทาวน์เป็นกิจวัตรประจำวันมากกว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีเนื่องจากพื้นที่ทาง
กายภาพไม่เอื้ออำนวย โดยทั้งสองปัจจัยมีผลกระทบซึ่งกันและกันเสมอ 
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9. ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากงานวิจัยเป็นงานวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ในกระบวนการศึกษาในด้านภูมิสถาปัตยกรรม
ที่มีส่วนสนับสนุนด้านสังคมศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทำให้ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจทั้งในแง่
ภูมิสถาปัตยกรรมและสังคมศาสตร์ดังนี้
1. การพัฒนาภูมิทัศน์ย่านเจแปนนิสทาวน์เพื่อชาวญี่ปุ่น
2. พื้นที่การส่งเสริมกิจกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในต่างแดน
3. ปัจจัยระยะเวลาที่อยู่อาศัยมีผลต่อความรู้สึกต่อย่านอย่างไร
4. การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีในต่างแดน
โดยหัวข้อที่น่าสนใจนี้เป็นหัวข้อที่ผู้วิจัยพบจากการศึกษางานวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้
ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่างานวิจัยจะเป็นพื้นฐานข้อมูลและจุดประกายแนวคิดงานวิจัยอื่นๆ ได้ในอนาคต
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