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	 สำาหรับวารสารฉบับน้ี	ได้รับเกียรติจาก	Associate	Prof.	Dr.	Ryuko	TANIGUCHI 

จาก	 Institute	of	Japan	Studies,	Tokyo	University	of	Foreign	Studies	กรุณา 

มอบบทความรับเชิญให้วารสารตีพิมพ์	เรื่อง	“Contrastive	Studies	as	Methodology: 

An	example	with	 the	pragmatic	of	apology	and	thanks”	 ซ่ึงเป็นการศึกษา

เปรียบต่างการใช้ภาษาเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์เก่ียวกับการกล่าวคำาขอโทษและขอบคุณใน
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	 นอกจากนี้	 ในวารสารฉบับนี้	 มีบทความวิจัยและบทความวิชาการ	 3	 เรื่อง	
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Cold	War:	Two	Tigers	Sharing	a	Mountain	 ก็เปิดมุมมองให้เราได้คิดและติดตาม 

ต่อไปว่าเสือ	2	ตัวจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่
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Abstract

 Contrastive studies can be said to be one of 

the important methodologies to discover the universal-

ity and unique of languages and or language education. 

Nevertheless, if the objects of comparison are not cho-

sen carefully, the exercise will just simply become a 

list of similarities and differences. This paper introduces 

examples of typological classification at the pragmatics 

level, and argues for contrastive methodology in  

contrastive studies that analyze speech acts set of 

apology and thanking. 

Contrastive Studies as Methodology:
An example with the pragmatics of 

  apology and thanks

* Associate Professor Dr., Institute of Japan Studies, Tokyo University of 
Foreign Studies, 3-11-1, Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo, 183-8534 Japan,  
e-mail: ryukota@tufs.ac.jp

  Key words
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Thanking, Speech Acts, 
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1. Challenges of contrastive studies

 The application of contrastive 

studies in linguistics to language education 

is said to have started in the 17th century1. 

Contrasting the learner’s mother tongue 

and the target language as a means of pre-

dicting language transfer and difficulties in 

language acquisition, and analyzing mate-

rials and pedagogy plays an important role 

till today. Furthermore, contrastive studies 

is also a useful methodology not only as a 

goal of foreign language education based 

on the mother tongues, but also as a goal 

of unraveling the universality and unique-

ness of the language.

 However, many contrastive studies 

are mere listings of the similarities and dif-

ferences between languages. Inoue (2002:3) 

explains that such studies “only look at the 

descriptions of similarities and differences 

between languages, and does not evaluate 

fairly the true significance of comparing lan-

guages. … even the significance of contras-

tive studies in language education is purely 

evaluated from the perspective of being 

the source of information about similarities 

and differences”.

 Furthermore, it is also difficult to 

decide what to compare, at the word or 

sentence level, or language patterns. Just 

as a word in a particular language may not 

have an exactly similar word in another 

language, some aspects of a particular ex-

pression or linguistic behavior in a target 

language may be more or sometimes less 

than the original expression. In fact, those 

aspects that exceed the original expression 

are important to understand the differences 

in social and cultural customs that make up 

the linguistic background and often express 

the features of the society and culture, and 

not knowing them may lead to conflicts 

and other serious problems.  

 For example, in contrastive stud-

ies in pragmatics and Japanese language 

education, discourse completion tasks and 

role plays are often used as a method of 

collecting data. Usually, when setting task 

items and situations, one language is set 

as the standard for the comparison. For 

the language not set as the standard, there 

is a possibility of missing out on certain 

phenomena or features in other situa-

tions. Such risks are similarly found in role 

plays. In contrastive studies for language 

education, empirical studies matching ac-

tual situations of target language contribute 

somewhat to language education, but can 

only be said to be a reference for language 

education. When doing contrastive studies 

for the purpose of discovering the univer-

sality and uniqueness of a language, it is 

1 Refer to Kumagai (2002:21) and Krzeszowski (1990).

Ryuko Taniguchi
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2 Sueda (1993) et al.
3 Refer to Searle (1969) for more on the Theory of Speech Acts.

important to analyze the features of words, 

expressions and areas in both languages be-

fore choosing the objects to be contrasted.

 This paper will first chronological-

ly analyze the discourse act “apology”, a 

concept widely examined in pragmatics, 

then combine the discourse analyses in 

“apology” and “thanks” and introduce an 

example of contrastive studies for pragmat-

ics-based typological categorization.

2. Overview of apology studies

 Apologizing to someone for one’s 

action is something that we do regularly on  

a daily basis, and has been the focus of  

research in various fields. It has been  

researched as a concept of reciprocity in 

anthropology by M. Sahlins’ (1984 (1972)), 

and as a face and communication strategy 

in social psychology2.

 In linguistics, apology was seen as 

one of the speech acts in Searle’s (1969)3 

Theory of Speech Acts, paving the way 

for the development of apology studies 

in the western languages. The Theory 

of Speech Acts conceptualizes apology 

and makes it universal, and by regulat-

ing the conditions whereby a speech 

act is suitably carried out, characterizes 

each speech act and shows the conditions 

for apology and thanks. The following are  

the appropriate conditions for apology:

{Apologizing}

1. Propositional act : S expresses regret for 

a past act A of S.

2. Preparatory condition : S believes that A 

was not in H’s best interest.

3. Sincerity condition : Speaker regrets act A.

4. Essential condition : Counts as an apology 

for act A.

 Subsequently, situations of apo- 

logy, expressions, strategies, apology dis-

course, linguistic behavior of apology, etc. 

came to be researched in the fields of 

discourse studies, sociolinguistics, and so 

on. Representatives of such research are 

Blum-Kulka and Kasper (1989). In Brown and 

Levinson’s (1987) politeness theory, apol-

ogy act is classified as negative politeness. 

 Thanking has also been seen as a 

speech act and researched independently 

from apology. The appropriate conditions 

for thanking are as follows:

{Thanking}

1. Propositional act : P is a past action by X.

2. Preparatory condition : X believes that 

the act was in Y’s best interest.

3. Sincerity condition : X feels grateful for 

Y’s act.

4. Essential condition : X expresses his/

her emotion for Y’s act.
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 The Theory of Speech Acts is deve- 

loped for the English language. In English, 

the act of apologizing to someone for 

one’s action and the act of thanking some-

one for someone’s action are seen to be 

separate linguistic behavior with different 

expressions and situations, and have been 

researched by different researchers.

3. Combining research on apology and 

thanks

 Coulmas (1981) linked research  

on apology and thanks and proposed the  

following model for whether an act of apo- 

logy or thanks is carried out based on the 

presence of indebtedness:

    gratitude                regret
 
  no indebtedness        indebtedness    no indebtedness
 
         thanks   thanks        apologies    expressions of sympathy     

 Based on this model, the separa-

tion of expressions of apology and thanks in 

Japanese situations of showing appreciation 

can be explained.

 Set phrase expressions for expres-

sions of apology and thanks have been 

categorized by Sakuma (1983), Okutsu & 

Numata (1985), Kindaichi (1987) and Moriya-

ma (1999) etc. in Japanese studies. 

 Based on the conditions in the The-

ory of Speech Acts, Yamanashi (1986) points 

out that for apology and thanks, whether 

the subject in question is the speaker or 

the listener, and what emotional state the 

speaker has toward the act and how he/she 

expresses it, are acts to contrast. It is clear 

when referenced to the appropriate con-

ditions for apology and thanks mentioned 

above.

 In addition, Nakata (1989) analyzed 

scenario data for apology and thanks in Jap-

anese and English, and points out that while 

the targets of apology and thanks are clearly 

divided in English, apology and thanking acts 

are linked along a continuum in Japanese.  

Nakata (1989) explains that while apologiz-

ing for one’s act and showing appreciation 

for someone’s act are two separate entities 

in English, a positive act performed for one-

self by someone is seen as a negative act 

for the performer in Japanese. 
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4 Chinese data used in this paper is Chinese used in Taiwan.

4. Contrastive studies on apology and 

thanks

 In order to comprehensively ob-

serve both types of situations where apo- 

logy and thanking expressions are used, 

Taniguchi (2009), following the research on 

apology and thanks introduced in 3., select-

ed 400 discourses respectively which are 

close to natural discourse (130 for Arabic) 

from scenes where apology and thanks are 

shown in Japanese, Chinese4 and Arabic 

(Egyptian dialect) movies, TV dramas, and 

analyzed the apology and thank discourse 

data. Comparing the data of the three lan-

guages, it was found that Japanese and Ar-

abic expressions of apology are used much 

more than expressions of thanks and have 

more functions. On the other hand, Chinese 

expressions of thanks are used more often 

and have more complicated pragmatic 

functions. 

Figures 1 – 3 Show the expressions of apology and thanks in Japanese,

Chinese and Arabic grouped according to different pragmatic functions. 
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 The three languages also have a 

respective expression which has many prag-

matic functions including apology and thanks 

functioning to maintain smooth human rela-

tionships. They are “sumimasen” in Japanese, 

“bu-hao-yisi” in Chinese and “maʕliʃʃ” in 

Arabic.

 The following is an example from  

Japanese.

 It is a scene where a city office staff 

recommended to a woman visiting the city of-

fice to settle her divorce procedures to sit near 

a heater.

E.g. 1) 

	 職員「あんた、寒いでしょ。こっちきて 

	 あったまんなさい。」

 (Staff: You must be cold. Come sit 

 here and warm yourself.)

	 堂々「すいません。」

 (Man: Sorry (sumimasen).)

	 職員「さあどうぞ。」

 (Staff: Here. Please.)

	 堂々「すいません。」

 (Man: Sorry (sumimasen)). 

 

- Konshu tsumaga rikon shimasu5

 When the staff recommended to the 

man to move closer to the heater, he used 

“sumimasen” to show thanks, but because 

he didn’t move, the expression is seen as a 

rejection of the staff’s recommendation. When 

the staff recommended again, he used “sumi- 

masen” and moved closer to the heater. The 

second time is thus seen as an acceptance 

of the recommendation. Thus, this situation 

shows that the Japanese “sumimasen” may 

not necessarily be an acceptance of a speak-

er’s good turn and one has to rely on what 

the speaker does after the utterance to decide 

what meaning it takes on. 

 The next example is a conversation 

between a permanent staff and a contract staff 

in a company.

 It is a scene whereby he is the only 

contract staff among all the others who has 

renewed his contract.

E.g. 2) 正規社員「今日はなんか静かだね 

	 え。」

 (Perm staff: It’s especially quiet in our  

 office, today.)

	 派遣社員「すいません。僕だけちゃ 

	 っかり契約更新しちゃって。」 

 (Contract staff: Sorry (sumimasen).  

 Only I renewed my contract.)

- Haken no Hinkaku6

 Even though the other contract staff 

voluntarily terminated their contract and thus 

this contract staff has no need to apologize, 

he still apologized (by saying “sumimasen”) as 

he felt uncomfortable at being the only one to 

5 Fuji-TV, script by Yoshida Tomoko 2007.
6 TBS-TV, script by Kitagawa Eriko 2007.



7jsn Journal Vol.5 No.2 (Dec. 2015)

Contrastive Studies as Methodology: An example with the pragmatics of apology and thanks

renew his. This utterance is believed to be not 

expressing apology or thanks, but an intention 

to maintain peace and harmony with the sur-

rounding. In actual fact, the Japanese “sumi-

masen” not only expresses apology and thanks 

as seen in examples 1) and 2), but is also used 

to repair relationships. We can get a glimpse 

of Japanese sensitivity in the way it is used. 

 “Bu -hao - y i s i ”  i n  Ch i ne se  and 

“maʕliʃʃ” in Arabic are like the Japanese 

“sumimasen” in that they are also used to 

patch up relationships that have gone sour 

between different groups of people. 

 In the following Chinese example, the 

hotel staff used “bu-hao-yisi” before he went 

on to explain the hotel rates to the guest. This 

is believed to be an act of consideration for 

the guest because “bu-hao-yisi” can be consi- 

dered to be a slight apology before an expla-

nation of the hotel rates, something which is 

quite difficult to say.

E.g. 3) 均昊　“先生小姐、不好意思，本飯 

	 店的收費是以天計算的，即使是休 

	 息兩個小時價格還是不變。”

 (Hotel staff: Miss, I’m sorry (bu-hao-yisi),  

 but we charge on a daily basis. 

 So even if you stay 2 hours you have  

 to pay for 1 day.)

- “Wanzi bian Qinwa7” in Chinese

 The following is an example from 

Arabic. The son used “maʕliʃʃ” as a slight 

apology to pacify his father, who was excited 

by an extraordinary event.

E.g. 4) Son：ʔasʕl  il-imtiħaːn gih mufaːgiʔ,,wi,wi,,, 

 (It was a sudden test, and..)

 Father：eːh jaʕni eːh gih mufaːgiʔ jaʕni …

 (What do you mean by “a sudden test”? 

 Mother：maʕliʃʃ ya raʔuːf, haddi nafs- 

 ak,, maʕliʃʃ.

 (It’s all right, Raouf. Calm down. It’s  

 all right.)

 Father: ʔistanni ʔinti lau samaħti.

 (Wait, please.) 

                                    - “ʕala gussiti8” in Arabic

 These expressions of apology and 

thanks not only function pragmatically as re-

quests or rejections, but also function to main-

tain smooth human relationships and share a 

feature of being used as adjacency pairs.

Corresponding adjacency pair

e.g.1 A “sumimasen”

 B “sumimasen” (Japanese)

e.g.2 A “bu-hao-yisi”

 B “bu-hao-yisi” (Chinese)

e.g.3 A “maʕliʃʃ”

 B “maʕliʃʃ” (Arabic)

They are not obligatory.　

7 San-li TV script by Ruo Cai-juan 2005.
8 Script Taːmir ʔibrahiːm 2012.
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 Unlike English, German, and French, 

which see a positive act for oneself as 

separate from a negative act for the other 

person and thus the use of respectively dif-

ferent expressions, Japanese, Chinese and 

Arabic use apology expressions to not only 

express requests and rejections, but also to 

repair rough relationships.

 Based on the concept of topology9, 

Taniguchi (2013) attempted a classification 

of languages that see apology and thanks 

as coordinate phases (Japanese, Taiwanese 

Chinese, Egyptian Arabic) and those that 

don’t (English, German, French).

5. From a Western language approach to 

an Asian language approach

 Contrastive studies can be said to 

be one of the important methodologies 

to discover the universality and unique 

of languages and or language education. 

Nevertheless, if the objects of comparison 

are not chosen carefully, the exercise will 

just simply become a list of similarities and 

differences. 

 This paper has argued for the 

combination of apology research from En-

glish which has treated it separately from 

research on thanking, with research on 

thanking in Japanese, Chinese and Arabic, 

through examples of typological classifica-

tion to gain new perspectives.

 Linguistics studies tend to depend 

on the huge amount of research on English 

linguistics when looking for approaches. 

Nevertheless, when contrasting languages 

which are typologically and socio-culturally 

different, there is no necessity to approach 

it from a western language perspective. It 

may be possible that new perspectives can 

be gained from the results of research on 

the individual language accumulated over 

the years. Hints for new research can be 

found when we carefully observe features 

of the two languages as well as the social 

and cultural background of the language 

when comparing the target expressions or 

language behavior. 

9 It is the mathematical study of shapes and spaces. It is a major area of mathematics concerned with the most basic properties 
of space, such as connectedness, continuity and boundary. It is the study of properties that are preserved under continuous 
deformations. For the application of topology to linguistics research, refer to Moriguchi (2004).
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คำ� สำ�คัญ

บทละครโน,	บทละครโน

ท่ีแต่งในสมัยมุโระมะชิ,	

ภาพลักษณ์ของพ่อแม่ลูก,	

บทละครโนที่ ไม ่อยู ่ ใน

รายการแสดงในปัจจุบัน

บทคัดย่อ
 

	 งานวิจัยนี้ศึกษาภาพลักษณ์ของพ่อแม่ลูกในบทละครโน 

สมัยอื่นซ่ึงหมายถึงเรื่องที่แต่งหลังสมัยมุโระมะชิและเรื่องที่ยังไม่มี

หลักฐานแสดงว่าแต่งในสมัยมุโระมะชิ	 โดยเป็นเรื่องที่แสดงความ

สัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก	 จำานวน	146	เรื่อง	 และเปรียบเทียบ

กับภาพลักษณ์ของพ่อแม่ลูกในบทละครโนที่แต่งในสมัยมุโระมะช	ิ 

(คริสต์ศตวรรษที่	 14-16)	 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ	 เสาวลักษณ  ์

สุริยะวงศ์ไพศาล	 งานวิจัยนี้ จึงให้ภาพรวมของภาพลักษณ์ของ 

พ่อแม่ลูกในบทละครโนทุกสมัย

	 การวิจัยได้พบว่าภาพลักษณ์ของลูกและแม่ในบทละครโน

ท้ังสองกลุ่มเป็นภาพลักษณ์ด้านบวก	โดยเรื่องท่ีแต่งในสมัยมุโระมะช	ิ

มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของลูกคือ	การเสียสละชีวิตเพื่อพ่อ	ภาพลักษณ์

ท่ีโดดเด่นของแม่คือ	การปกป้องลูกโดยเฉพาะลูกชาย	ขณะท่ีเรื่อง 

ที่แต ่งในสมัยอื่น	 มีภาพลักษณ์ที่ โดดเด ่นของลูกคือ	 การดูแล 

พ่อแม่อย่างดี	ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของแม่คือ	การมีอาการวิกลจริต 

และเดินทางตามหาลูกซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกชาย	 ในทางตรงกันข้าม	 

ภาพลักษณ์ของพ่อในเรื่องที่แต่งในสมัยมุโระมะชิเป็นด้านลบมากกว่า

ด้านบวก	ภาพลักษณ์ด้านลบที่โดดเด่นคือ	การเป็นเหตุให้เกิดภัยแก่

ชีวิตลูกหรือเป็นเหตุให้เสียชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกสาว	แต่เรื่องที่แต่ง
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Abstract
 

	 This	research	compares	the	images	

of	 children	and	parents	 in	Noh	plays	of	 

different	periods.	 It	 studies	 the	 images	of	

children	and	parents	 in	Noh	plays	either	 

written	 after	 the	Muromachi	 period	 or	

of	 uncertain	 date	 (for	 convenience,	

“plays	 from	other	 periods”),	 a	 total	 of	

146	plays.	 It	 then	compares	 the	 images	

with	 those	 found	 in	 Noh	 plays	written	

during	 the	Muromachi	period	 (C14th	 -16th),	

a	 total	 of	 133	plays.	 The	 research	 thus	

gives	 a	 comprehensive	 picture	 of	 the	 

images	of	children	and	parents	in	Noh	plays	

of	all	periods.

	 The	study	finds	 that	 the	 image	of	

children	and	mothers	 in	both	 groups	of	

plays	is	a	positive	one.	In	plays	from	the	Mu-

IMAGES OF CHILDREN AND PARENTS IN  
NOH PLAYS FROM DIFFERENT PERIODS*

romachi	period,	the	most	salient	 image	of	 

children	 is	 life	 sacrifice	 for	 the	 father,	

whereas	 in	 those	 from	 other	 periods	

the	 focus	 is	 usually	 on	 filial	 care	 of	 

parents.	As	 for	mothers,	 in	plays	 from	the	

Muromachi	period,	they	are	mostly	shown	

protecting	their	children	especially	the	son;	

in	other	periods,	 they	are	driven	even	to	

insanity	as	 they	 search	 for	 lost	 children,	

mostly	the	son.	 In	contrast,	 in	Muromachi	

plays,	 fathers	 have	negative	 images,	 as	

they	threaten	the	life	of	or	actually	cause	

the	death	of	children.	 In	plays	 from	other	

periods,	 however,	 fathers	 are	portrayed	

more	positively.	The	most	salient	one	is	as	

protectors	of	their	children.
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1	 It	is	rather	difficult	for	scholars	to	specify	or	agree	on	the	date	and	author	of	a	particular	play	especially	those	outside	the	
current	repertoire.	In	many	cases,	scholars	have	no	evidence	to	rely	on.	Takemoto	Mikio,	Hashimoto	Aso,	ed.,	Noh	Kyougen	
hikkei,	Gakutousha,	1995,	provides	a	list	of	non-current	plays	that	have	strong	evidence	as	written	in	the	Muromachi	period.	
The	term	“Muromachi	period”	 in	this	book	does	not	necessarily	 refer	 to	the	historical	Muromachi	period	of	c.	1338-1573,	 
but	rather	vaguely	around	that	time.	 In	this	research,	any	play	not	listed	in	this	book	falls	under	the	category	of	“plays	of	 
other	periods”.

2	 Saowalak	is	the	former	given	name	of	Sirimonporn	Suriyawongpaisal,	the	first	author	of	the	present	paper.

1. Introduction
	 This	 research	analyzes	 images	of	

children	and	parents	 in	Noh	plays	written	

after	the	Muromachi	period	(1336-1573)	or	

of	uncertain	date	(for	convenience,	“plays	

of	other	periods”),	a	total	of	146	plays.1	 It	

then	compares	the	images	with	those	from	

Noh	plays	written	in	the	Muromachi	period	

as	presented	in	Saowalak	Suriyawongpaisal,	 

2006,	“The	Parent-Child	Image	in	Noh	Plays”2.	

This	 paper	 thus	 gives	 a	 comprehensive	 

picture	of	parent-child	images	in	Noh	plays	

of	all	periods.	

2. Methodology
	 The	 research	 follows	 the	 same	

methodology	 and	 terminology	 used	 in	

Saowalak’s	work,	which	can	be	summarized	

as	follows:

	 1.	The	Noh	plays	studied	are	“any	

plays	that	portray	the	image	of	the	father,	or	

the	mother,	or	the	child/children,	or	the	re-

lationship	between	them,	no	matter	wheth-

er	such	character	appears	as	 the	main	or	

minor	character,	or	is	simply	referred	to	in	

the	plays,	no	matter	whether	parent-child	

relationships	is	the	main	theme	or	story-line	

or	not”	(Saowalak	Suriyawongpaisal,	2006:4)

	 2.	The	study	focuses	on	the	image	

of	the	child,	 father,	and	mother	only	as	a	

child,	father,	and	mother,	and	not	as	a	per-

son	playing	any	other	 role	 in	society	 that	

may	also	appear	in	the	play.

	 3.	The	 judgment	as	a	positive	or	

negative	 image	 is	determined	by	the	per-

son’s	deeds	or	 intentions	as	the	play	nar-

rates	them	that	benefits	or	harms	the	other	

party.	

3. Results
	 Among	 the	146	plays	 in	 scope	of	 

the	 research,	 12	plays	 include	a	parent- 

child	bond	but	do	not	show	any	positive	

or	minus	 image.	The	 remaining	134	plays	

portray	the	image	of	the	child,	father,	and	

mother	as	follows.

 3.1 The Child
	 3.1.1	Positive	Images

		 A	 positive	 image	 of	 the	 child	 is	

more	conspicuous	than	a	negative	 image.	

This	 is	 the	same	result	as	 found	from	the	

Muromachi	plays,	but	there	are	both	similar	

and	different	expressions	of	filial	piety.	The	

similar	ones	are	 sacrifice	of	 life,	 revenge,	

rescue,	 visiting,	making	merit	 for	 a	dead	
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parent/s,	care	giving,	and	being	obedient.	

Three	categories	are	found	only	in	the	Mu- 

romachi	plays:	selling	oneself,	willingness	to	

take	over	suffering,	and	continued	love	for	

a	stepfather.	Categories	found	only	in	plays	

of	other	periods	are	praying	for	a	parent/s’	

longevity,	doing	super-human	deeds,	help-

ing	cause	reincarnation	as	a	human,	helping	

to	earn	a	living,	extended	love	for	a	step-

mother,	protecting	a	family’s	name,	caring	

for	 feelings,	and	meeting	expectations.	 In	

addition	 to	 the	above	different	 types	of	

filial	 categories,	 the	 focus	of	filial	 acts	 is	

also	different.	For	example,	eighteen	Mu- 

romachi	plays	feature	a	child’s	life	sacrifice	

for	parent/s,	whereas	only	 three	plays	of	

other	periods	have	 this	 element.	 In	 the	

plays	 from	other	periods,	 the	category	of	

care	 giving	 appears	most	 frequently.	 In	

summary,	the	study	finds	that	the	image	of	

children	in	both	groups	of	plays	is	a	positive	

one.	 In	plays	 from	the	Muromachi	period,	

the	image	of	self-sacrifice	is	most	common,	

whereas	 in	 those	 from	other	periods	 the	

focus	is	usually	on	filial	care	of	parents.	

	 3.1.2	Negative	Images

	 Negative	 images	of	 the	 child	are	

overshadowed	 by	 the	 positive	 ones	 in	

plays	of	all	the	periods	both	in	the	number	

of	plays	and	nature	of	unfiliality.	 Similar	

negative	images	in	the	two	groups	of	plays	

are	disobedience,	 and	neglect	 of	 one’s	

studies.	Plays	of	 later	periods	feature	new	

categories:	giving	trouble,	causing	a	mother	

to	commit	sin,	and	not	 returning	parents’	

benevolence.

	 3.1.3	Sons	vs	Daughters

	 As	is	the	case	with	the	Muromachi	

plays,	plays	of	other	periods	feature	the	son	

far	more	than	the	daughter.	One	difference	

is	that	the	son	in	plays	of	other	periods	has	

a	stronger	positive	image	than	the	daughter	

whereas	in	the	Muromachi	plays	their	posi- 

tive	image	is	more	or	less	the	same.	As	for	

the	negative	image,	the	daughter	in	plays	of	

other	periods	has	a	negative	image	in	about	

one	eighth	of	all	 the	plays	 featuring	 the	

daughter,	a	higher	figure	than	the	son.	This	

is	 the	opposite	of	the	Muromachi	plays	 in	

which	the	daughter	almost	never	has	a	neg-

ative	image.	In	summary,	the	overall	image	

of	the	son	got	better	as	time	passed,	which	

is	the	opposite	of	the	daughter.

	 3.1.4	The	recipient	of	filial	piety

	 In	the	Muromachi	plays,	the	father	

appears	almost	twice	as	often	as	the	moth-

er	as	the	recipient	of	the	child’s,	particular-

ly	the	son’s	filial	piety,	but	as	time	passed,	

the	situation	changed	dramatically.	In	plays	

of	other	periods,	they	are	equal	in	this	re-

spect.	One	interesting	point	is	whether	the	

father	and	mother	enjoy	filial	piety	when	

he	or	she	 is	still	alive	or	only	after	death.	

In	 the	category	of	 revenge,	 the	son	seeks	

revenge	against	an	enemy	who	killed	his	

father,	and	so	 it	 is	 the	dead	father	who	 is	

the	recipient	of	 this	act	of	filial	piety.	The	

ratio	of	dead	to	living	father	as	recipient	of	
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all	categories	is	about	half	and	half	in	plays	

of	both	groups,	but	the	mother	in	plays	of	

other	periods	not	only	enjoys	her	child’s,	

particularly	her	son’s,	filial	piety	more	than	

in	the	earlier	plays,	she	also	enjoys	it	during	

her	 lifetime	much	more	often	 than	after	

death.

		 3.1.5	The	recipient	of	unfiliality

	 In	Muromachi	 plays,	 the	 father	

enjoys	a	son’s	filial	piety	more	often	than	

does	a	mother	and	he	 is	also	affected	by	

a	child’s	unfiliality	 less	 than	a	mother.	 In	

plays	featuring	the	son’s	revenging	his	dead	

father’s	enemy,	which	is	quite	common,	it	

is	the	mother	who	suffers.	In	plays	of	other	

periods,	as	already	seen,	the	mother	equal-

ly	enjoys	the	child’s	filial	piety,	but	when	

it	 comes	 to	 suffering	 from	unfiliality,	 the	

mother	still	has	to	endure	this.

 3.2 Fathers
	 3.2.1	Positive	images

	 Unlike	what	 is	 found	 in	 the	Mu-

romachi	plays,	 in	plays	of	other	periods,	

positive	 images	of	 fathers	are	more	com-

mon	 than	 negative	 ones.	 Categories	 of	

positive	images	shared	with	the	Muromachi	

plays	 include	seeking	 revenge,	protecting,	

searching	as	an	insane	person	or	otherwise,	

and	creating	merit	 for	a	dead	child.	New	

categories	are	giving	priority	to	a	child	over	

duty,	caring,	forgiving,	and	giving	encourage-

ment,	while	the	category	of	sacrificing	 life	

is	not	found	in	plays	of	other	periods.	The	

father	 in	 the	play	Sekido	belongs	 to	 two	

categories:	protecting	and	giving	priority	to	

the	child	over	duty.	He	indeed	stands	out	

among	all	the	plays	in	both	groups	as	he	is	

the	only	samurai	who	ever	surrenders	to	an	

enemy	in	order	to	save	his	son’s	life.	

	 3.2.2	 Recipients	 of	 the	 fathers’	 

benevolence

	 In	 plays	 of	 other	 periods,	 sons	

appear	 far	more	often	 than	daughters	as	

recipients	of	a	 father’s	benevolence.	The	

situation	 did	 not	 change	much	 in	 later	 

periods.

	 3.2.3	Negative	images

	 The	categories	of	 threatening	 the	

life	 of	 or	 actually	 causing	 the	death	of	

children,	deserting,	and	causing	 long	sep-

aration	are	 found	 in	both	groups	of	plays.	

Another	point	of	 similarities	between	the	

two	groups	is	that	there	are	plays	that	fea-

ture	the	fathers’	positive	and	minus	images	

in	 the	same	play.	Furthermore,	all	 these	

plays	always	depict	the	minus	images	first.	

For	example,	the	father	in	Kitano kazuraki,	

of	other	periods,	goes	out	to	search	for	his	

daughter	after	deserting	her	because	of	the	

stepmother’s	slander.	

	 3.2.4	The	child	who	suffers

	 Daughters	 suffer	more	 than	 the	

sons	 from	harm	done	by	 fathers	 in	both	

groups	of	plays,	but	 in	plays	of	other	pe-

riods,	 the	picture	 looks	 a	 little	brighter.	

The	gap	between	the	daughters	and	sons	

becomes	 smaller.	Moreover,	 in	plays	of	
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3	 To	a	Buddhist,	making	someone	leave	the	priesthood	is	not	a	positive	image.	But	as	stated	before,	the	judgment	as	a	positive	
or	negative	image	is	determined	by	the	person’s	deeds	or	 intentions	as	the	play	narrates	them	that	benefits	or	harms	the	
other	party.	In	this	case,	the	mother’s	deed	will	benefit	the	child.	Even	if	it	harms	the	father,	this	is	not	within	the	scope	of	this	
research	which	studies	only	the	child	–	parents’	relations.

other	periods,	there	is	no	father	who	actu-

ally	intends	and	succeeds	in	killing	his	own	

daughter	with	his	own	hand	as	in Nureginu,	

a	Muromachi	play.

 3.3 Mothers
		 3.3.1	Positive	images

	 Mothers	 in	plays	of	other	periods	

maintain	the	strong	positive	images	seen	in	

Muromachi	plays,	although	the	degree	of	

their	 love	and	dedication	may	seem	 less	

commendable	or	extreme.	In	later	periods	

they	no	 longer	sacrifice	their	 lives	nor	do	

they	 sell	 themselves	 for	 the	 sake	of	 the	

children.	The	most	 frequently	 found	sto-

ries	about	the	mothers’	attachment	depict	

how	they	become	deranged	while	search-

ing	 for	 their	 lost	child.	New	categories	of	

mothers’	positive	images	are	how	they	give	

encouragement	to	their	son,	ask	a	priest	to	

educate	the	son,	and	successfully	urge	the	

father	to	leave	his	priesthood	in	order	to	go	

home	and	support	his	son.3 

	 3.3.2	Recipients	of	 the	mothers’	

dedication

	 The	situation	did	not	change	as	time	

passed.	Less	than	one	tenth	of	all	the	plays	

in	both	groups	that	portray	mother-daugh-

ter	relations	feature	how	daughters	receive	

benevolence	from	their	mothers.	Almost	all	

of	the	motherly	love	and	dedication	went	

to	the	son.	

	 3.3.3	Negative	images

	 	Only	one	Muromachi	play	portrays	

a	negative	image	of	a	mother.	In	that	play,	

the	parents	cause	the	death	of	the	daugh-

ter’s	partner.	A	negative	image	of	a	mother	

is	also	 rare	 in	plays	of	other	periods.	One	

play,	Chihiro no hama,	narrates	how	the	

mother,	 together	with	the	father,	obstruct	

their	daughter’s	love,	causing	her	to	drown	

herself.	 In	Kosodegoi,	 the	mother	disowns	

her	son	causing	him	to	roam	the	country,	

but	she	does	 it	 for	the	sake	of	the	son	 in	

the	hope	that	he	will	give	up	his	intention	

of	revenge,	which	would	finally	bring	him	a	

death	sentence.

 

4. Discussion
	 In	 comparison	with	 fathers,	 sons,	

and	 daughters,	mothers	 have	 the	 best	

images	 in	both	groups	of	plays.	They	are	

more	 attached	 and	dedicated	 than	 the	

fathers	 to	 their	 children.	This	 conclusion	

may	reflect	the	reality	of	Japanese	society,	

or,	for	that	matter,	most	societies.	Another	 

possibility	would	be	 that	 the	plays	pre- 

sent	an	idealized	image	of	a	mother’s	role,	

which	may	not	 reflect	 the	 reality	of	how	

mothers	actually	behaved.	Whichever	is	the	
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4	 For	example,	we	find	novels	depicting	how	the	wives	had	affairs,	or	left	their	husbands.	See	Osawa	Machiko,	2010.

case,	it	is	interesting	to	note	this	finding	in	

Noh	plays.	All	the	playwrights,	actors,	cho-

rus,	musicians	were	male.	The	significant	

patrons	were	also	males	and	so	the	plays	

were	products	of	 a	predominantly	male	

world.	 This	 situation	may	partly	 explain	

why	both	groups	of	plays	depict	father-son	

relations	more	often	than	father-daughter,	

mother-son,	or	mother-daughter	relations.	

Confucian	and	Buddhist	misogyny	may	also	

be	a	factor.	Male	playwrights,	however,	did	

not	try	to	present	more	positive	images	of	

fathers	 than	of	mothers,	or	perhaps	 they	

chose	not	 to	distort	 the	 real	picture.	The	

male	Noh	playwrights	had	and	expressed	

their	faith	in	women,	or,	more	precisely,	in	

their	mothers.	Unlike	modern	writers,	they	

consistently	present	 idealized	 images	of	

mothers.4	Naturally,	 in	all	societies	neither	

mothers	nor	fathers	are	perfect	all	the	time.	

Unfortunately	we	 are	 all	 human,	which	

means	we	all	make	mistakes.	 It’s	 interest-

ing	 to	note	that	modern	writers	are	more	

willing	to	discuss	flawed	mothers	than	were	

the	authors	of	the	Noh	plays.

	 The	above	finding	about	the	moth-

ers’	 images	 is	common	to	the	two	groups	

of	plays,	but,	in	fact,	there	are	quite	a	few	

interesting	differences	worth	discussing.	

The	first	issue	is	the	element	of	religion	and	

miracles.	Approximately	40%	of	plays	of	

other	periods,	but	only	around	16%	of	Mu-

romachi	plays	depict	 this	element.	There	

may	be	 two	possible	explanations.	One	

would	be	 that	belief	 in	miracles	became	

more	common	and	so	the	plays	 reflected	

this	new	reality.	The	other	would	be	that,	in	

later	periods,	religions,	both	Buddhism	and	

Shintoism,	played	a	lesser	role	in	Japanese	

society,	and	so	Noh	plays,	which	had	been	

one	kind	of	tool	for	spreading	faith	in	reli-

gions,	came	to	place	even	more	emphasis	

on	this	function.	

	 If	we	 further	analyze	 the	element	

of	 religion	and	miracles	 in	plays	of	other	

periods,	we	find	 that	 the	plays	probably	

reflect	 the	Japanese	society	after	 the	17th	

century	when	 Buddhism	was	 oversha- 

dowed	by	 Shintoism	and	Confucianism.	

Compared	with	Muromachi	 plays,	 there	

are	more	plays	of	other	periods	that	depict	

miracles	of	 reunion	and	 resurrection	that	

are	connected	 to	divine	power	of	Shinto	

deities.	There	are	also	more	stories	about	

rewards	for	filial	children	that	have	origins	

from	China,	including	stories	about	the	sage	

Mencius	（孟宗）,	Emperor	Shun	（舜）.	

	 In	this	regard,	we	find	this	element	

of	 religion	and	miracles	differs	 from	 the	

“this-world	 thinking	 and	 realistic	 sense	

of	 the	merchant	 townsmen”	 (Kawatake	

Toshio,	1971:7)	 in	the	Kabuki	and	Bunraku	

theater	of	the	Edo	period.	

		 Parent-Child	 relations	 appear	 in	

several	 forms	 in	 Japanese	 literature.	 For	

example,	parent-child	 relations	 in	Nihon 
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5	 In	Muromachi	plays,	we	see	this	kind	of	child	in	Tomoakira	and	Nagara no hashi.	The	spirit	of	the	son	in	Tomoakira	who	died	
sacrificing	his	life	for	his	father	comes	to	beg	a	priest	to	pray	for	his	father’s	salvation.	The	spirit	of	the	daughter	in	Nagara no 
hashi	says	she	is	willing	to	take	over	the	sufferings	of	his	deceased	father.

Ryōiki,	a	collection	of	Buddhist	 stories,	of	

the	early	Heian	period	(794-1185)	are	quite	

different	from	those	 in	Noh	plays.	Accord-

ing	 to	Naitō	Ayako	 (2000:70-78),	 in	Nihon 

Ryōiki,	holding	memorial	services	for	ones,	 

deceased	parents	 is	 the	normal	 form	of	

filial	piety.	Neither	care	giving	nor	financial	

support	are	expected.	Naitō	explains	 that	
this	 is	because	during	that	period	parents	

and	 grown-up	 children	were	 financially	

independent.	Naitō	concludes	that,	at	that	
time	whereas	 living	 parents	 supported	

and	protected	their	children,	after	death	a	

child’s	debt	to	parents	was	repaid	by	hold-

ing	memorial	services	 for	 them.	This	 form	

of	filial	piety	is	different	from	Confucianism,	

which	requires	children	to	both	take	good	

care	of	the	parents	while	 living	as	well	as	

make	merit	for	the	deceased	parents.	

	 As	this	research	demonstrates,	filial	

behavior	 in	Noh	plays	of	both	groups	is	 in	

accordance	with	Confucian	teachings.	How-

ever,	to	be	more	accurate,	it	goes	beyond	

Confucianism.	Children	 in	Noh	plays	 are	

filial	even	after	 their	own	death.	 In	one	

play	of	other	periods,	Hyakumanben,	 the	

spirit	of	a	young	son	pleads	 for	a	priest’s	

assistance	 in	 revenging	his	 father’s	death.	

He	had	tried	to	do	it	during	his	own	lifetime	

but	died	before	the	task	was	accomplished.	

This	 lingering	 attachment	 causes	him	 to	

agonize	further	in	the	afterworld.	Thanks	to	

his	posthumous	filial	devotion,	he	is	finally	

successful.	His	 spirit	actually	cuts	off	 the	

enemy’s	head.5

	 Having	 compared	 parent-child	 

relations	 in	Noh	plays	of	different	periods,	

the	 research	will	 be	more	meaningful	 

when	we	take	one	step	further	to	compare	

those	images	with	practices	in	the	present	 

globalized	 Japanese	 society.	 At	 first	 

glance,	one	might	 think	 that	present-day	

Japanese	society	is	almost	totally	different	

from	that	of	the	time	when	Noh	plays	were	

written	in	the	Muromachi	period	and	later,	

and	so	the	nature	of	filial	piety	must	also	

be	very	different.	That	may	not	be	totally	 

wrong,	 but	 a	 closer	 look	 reveals	 some	 

continuities.	

	 Filial	practices	continue	 in	modern	

Japan.	 Japanese	still	 value	creating	merit	

for	deceased	parents	and	visiting	 family.	

The	massive	return	home	during	the	Obon	

festival	 shows	 how	 Japanese	 carry	 out	

these	practices.	The	globalized	world	of	

fast	and	convenient	technology	makes	filial	

piety	easier	to	perform.	Making	phone	calls	

or	 showing	one’s	 face	 through	skype	can	

also	be	counted	as	forms	of	filial	piety.	As	

for	taking	care	of	aged	parents,	working	chil-

dren	are	aided	by	the	alternatives	of	day	

care	centers	and	 long-term	old	people’s	
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centers.	 Just	because	children	no	 longer	

sacrifice	their	lives	for	their	parents	or	seek	

revenge	on	a	 father’s	enemy,	we	should	

not	conclude	 that	present-day	 Japanese	

are	less	filial	than	in	the	past.	Forms	of	filial	

piety	naturally	changed	with	time	as	did	the	

nature	of	parents’	benevolence.	Parental	

love	may	be	universal	and	not	bound	by	

time,	but	today	Japanese	parents	may	not	

expect	to	rely	on	their	children	for	financial	

support	during	their	old	age.	They	are	con-

tent	to	 live	on	their	savings	and	pensions	

so	as	not	to	become	burdens	on	their	chil-

dren.

5. Conclusion
	 This	 paper	 is	 a	 comprehensive	

study	of	the	parent-child	relations	and	im-

ages	 in	the	Noh	plays	that	also	compares	

those	of	 the	Muromachi	period	with	ones	

from	other	times.	An	old	Japanese	proverb	

adopted	from	China	says, furuki wo tazune 

atarashiki wo shiru,	(or	onkochishin 温故知

新),	which	means	we	must	study	the	past	

in	order	 to	understand	 the	present.	 The	

images	of	the	children,	fathers,	and	moth-

ers	in	the	Noh	plays	may,	to	some	extent,	

give	us	a	better	 insight	 into	 the	Japanese	

families	 in	 the	 contemporary	 globalized	

Japan.	The	research	should	also	be	a	sig-

nificant	contribution	to	the	field	of	gender,	

which	has	become	one	of	 the	significant	

foci	in	the	study	of	Japanese	literature.	The	

paper	gives	a	picture	of	differences	in	moth-

er-son	relations,	mother-daughter	relations,	

father-son	 relations,	 and	 father-daughter	

relations.	 It	 also	offers	a	vivid	picture	of	

Japanese	women	 from	 the	Muromachi	

through	 the	Tokugawa	periods.	 Japanese	

women	have	been	said	to	be	subordinate	

and	submissive	to	men,	playing	an	inferior	

role	in	society,	but	this	paper	offers	a	some-

what	different	picture.	We	see	mothers	who	

are	brave	enough	to	help	 their	 sons	fight	

or	fight	seeking	revenge	for	their	sons,	and	

mothers	who	roam	the	country	for	years,	in	

one	play	of	other	periods	for	thirty	years,	to	

look	for	their	beloved	children.	We	also	see	

brave	daughters	who	fight,	 sacrifice	 their	 

life,	sell	 themselves,	or	dare	to	challenge	

the	authority,	all	 for	 the	 father	or	mother	

or	both.

	 Harumi	 Befu	 (1971:167-8)	 states	

that	the	“genesis	of	the	on（恩）relationship	

is	 found	 in	 the	parent-child	 relationship,	

where	parents	give	life	to	the	child,	provide	

nurturance,	 and	 socialize	him.	The	child	

is	 then	 forever	 indebted	 to	 the	parents...

Insofar	as	parents	expect	the	child	to	repay	

the	debt	 in	 socially	accepted	 forms,	 the	

child	must	behave	accordingly	 if	he	 is	not	

to	hurt	 the	parents’	 feelings	 and	conse-

quently	alienate	himself	from	them.”	Befu	

(1971:170)	also	states	ninjō （人情） refers	to	

a	person’s	natural	feelings	and	inclinations,	

which	may	or	may	not	be	 in	accord	with	

giri （義理） [meaning	 social	obligation].	 If	

conflict	arises	“there	are	three	alternatives:	
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one,	to	suppress	one’s	private	feelings	and	

honor	moral	principles;	two,	to	close	one’s	

eyes	from	moral	obligations	and	follow	the	

dictates	of	one’s	feeling;	and	three,	to	an-

nihilate	oneself	through	committing	suicide,	

being	able	neither	 to	 ignore	 the	society’s	

moral	obligations	nor	suppress	one’s	moral	

desires.”

	 In	all	the	Noh	plays	studied	in	this	

research,	 those	 three	 terms,	on, giri, and	

ninjō,	almost	never	appear,	the	only	excep-

tion	being	the	use	of	on	in	the	plays Saku-

rai,	Sakurai no eki,	and	Shigemori.	Although	

the	 terms	are	not	used,	we	find	children	

repaying	 the	debt	 they	owe	 to	 their	par-

ents.	They	strictly	carry	out	their	giri	without	

hesitation.	Conflicts	between	giri	and	ninjō 
are	presented	only	in	the	plays	Manjū and	
Sekido.	In	Manjū,	the	father	obeys	his	lord’s	
command,	even	though	it	means	killing	his	

own	son.	In	contrast,	the	samurai	father	in	

Sekido	surrenders	to	the	enemy	in	order	to	

save	his	son’s	life.	Thus,	in	the	former,	the	

father	chooses	giri,	whereas	in	the	latter,	he	

takes	the	opposite	course,	choosing	ninjō.	
	 Because	 every	 one	 of	 us	must	

be	 some	parents’	child,	 and	many	of	us	

become	 some	child’s	 father	or	mother,	

reading	about	other	children,	 fathers,	and	

mothers	 from	the	past	and	 in	a	different	

culture	is	interesting	and	potentially	inspir-

ing.	It	may	provide	good	models	to	follow,	

or	even	offer	hints	to	help	solve	problems	

within	one’s	own	family.	Modern	films	that	

take	 family	 life	as	 topics	always	seem	to	

attract	a	good	audience.	Synopses	of	 the	

279	Noh	plays	studied	in	this	research	are	in	

this	manner	valuable.	We	are	not	surprised	

to	 read	about	 vicious	 stepmothers	who	

make	plans	 to	 take	 the	 stepson’s	 life	 in	

such	plays	as	Katana (no shou),	Meimeichō,	
but	at	the	same	time	we	are	impressed	by	

the	stepmother	in	Shōgiseishu	who	asks	the	

executioner	to	take	the	life	of	her	own	son	

so	as	to	save	her	stepson.6	Her	action	finally	

brings	about	pardon	to	both	sons.

	 One	final	conclusion	we	may	draw	

from	this	 research	 is	 that	 it	has	shown	at	

least	 the	 following	 three	points	 that	 re-

mained	consistent	 throughout	 the	 span	

of	approximately	600	years	 from	the	Mur-

omachi	period.	First,	 the	strongly	positive	

image	of	 the	 child	 and	mother	 remains	

unchanged.	 Second,	 father-son	 relations	

are	featured	most	often.	Finally,	the	family	

member	most	often	portrayed	 is	 the	son,	

followed	by	 the	 father,	 and	 the	mother.	

Daughters	appear	 least	often.	These	three	

features	seem	to	 reflect	Japanese	society	

of	the	past	and	help	understand	the	forma-

tion	of	modern	society.

6	 	We	may	be	reminded	of	the	stepmother	and	biological	mother	in	the	modern	film	“Stepmom”	by	Chris	Columbus	(starring	
Julia	Roberts),	in	which	they	move	us	to	deeply	appreciate	motherly	love	and	dedication.
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Play title

Fathers’ images
in 48 plays

Mothers’ images
in 33 plays

Children Images
in 84 plays

34
positive 
images

21
minus
images

32
positive 
images

1
minus 
image

77
positive 
images

12
minus
images

Akutagawa	monogurui /
Asukagawa	(kou) /
Batourui /
Biragata /
Bugaku	shoujou /
Chihiro	no	hama / /
Chikurou /
Chiyozuruhime /
Chuujouhime / /
Fuefukikawa / /
Fue	no	maki / / /
Fumi	monogurui / / /
Funamodoshi /
Futatabi	no	waranbe /
Genzai	doujouji /
Goetsu / /
Gyoushun / /
Hadaka	oni /
Hakozaki	monogurui /
Hanamaru /
Hanami	Soga /
Harutoki / /
Hatsuse	monogurui /
Hikonoyama /
Hira / /
Horo	(kou) /
Hotokezakura /
Hyakumanben /
Ichiya	Kagekiyo /
Ikuta	monogurui /
Ikuta	Tadanori /
Imaizumi /
Inaba	shoujou /
Isozaki	(kou)
Isozaki	(hei)

6. Appendix 

List	of	the	146	plays	of	other	periods	showing	images	in	134	plays
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Play title

Fathers’ images
in 48 plays

Mothers’ images
in 33 plays

Children Images
in 84 plays

34
positive 
images

21
minus
images

32
positive 
images

1
minus 
image

77
positive 
images

12
minus
images

Iwashiro	monogurai /
Iwato	shoujou /
Izumo	shoujou /
Izu	myoujin /
Juuren	(kou) / /
Juuren	(otsu) / /
Kagami	ga	ike /
Kanao / /
Kanazawa	shoujou /
Kanrataifu
Kariba	Soga /
Karukaya /
Kasasagi /
Kasatori	kyoujo /
Katami	Atsumori / /
Kirikane	Soga
Kitanokazuraki / / /
Kobiragata /
Koshikibu / /
Kosodegoi / / /
Koubu	孝婦 /
Koubu	厚婦 / /
Kouya	Atsumori /
Kowata	monogurui
Kumazakishirou /
Kurama’iri /
Kuruijishi / / /
Kusu	no	tsuyu /
Masegiku / / /
Matsurahime /
Meimeichou /
Minatogawa	 
(Genzai	Kusunoki) /
Misaki / /
Miyaji	monogurui /
Morichika /
Mousou /
Myoujuukihan /
Nadachi / /
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Play title

Fathers’ images
in 48 plays

Mothers’ images
in 33 plays

Children Images
in 84 plays

34
positive 
images

21
minus
images

32
positive 
images

1
minus 
image

77
positive 
images

12
minus
images

Nakayama	monogurui /
Nanakusa /
Nao’ie / /
Naritsune /
Narumi	doushin
Ninkei /
Okkake	Suzuki /
Omoidegawa / /
Onoe	no	mae /
Orihime /
Reishoujo /
Rokkakudou	(otsu) /
Rouben /
Ruisenkou
Sadadera
Sahogawa /
Sahogawa	kyoujo / /
Saijaku /
Sakurai /
Sakurai	no	eki / /
Sakuramaki
Sanjatakusen
Sanninkou	(kou) /
Sanninkou	(otsu) /
Sarashina	monogurui /
Sasayakinohashi / /
Sassatsu	shoujou /
Satomeguri
Sayoginuta /
Sekido /
Senjo /
Serata /
Shichinin	shoujou /
Shigure	Komachi /
Shimameguri	(otsu) /
Shinobuzuri
Shiohi	monogurui /
Shirataki	no	mae /
Shishido / /
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Play title

Fathers’ images
in 48 plays

Mothers’ images
in 33 plays

Children Images
in 84 plays

34
positive 
images

21
minus
images

32
positive 
images

1
minus 
image

77
positive 
images

12
minus
images

Shitsuke	no	hashi /
Shoujoumae /
Shoukyuu / / /
Shutoku	shoujou /
Sorawarabe /
Sotonohama	nenbutsu /
Suhou	no	naiji /
Sumiregusa /
Sumiyoshigama /
Sumiyoshi	no	onna /
Susonozuka /
Suzuki	monogurui /
Taimen	Soga /
Taketoshi / / /
Tamahori /
Tamatori / /
Tamazaki	shoujou /
Tametomo /
Tango	monogurui /
Taoyame	sennin /
Tateri /
Tatsuta	monogurui /
Tokiwa	mondou /
Toushinbou / /
Tsukushi	monogurui /
Unohana	monogurui /
Ushi /
Wada	Sakamori / /
Wakakusa /
Wasuregusa /
Watarai	monogurui /
Yukibikuni /
Yumitsugi	monogurui / / / /
Yoroi /
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คำ� สำ�คัญ

บันทึกซะระฌินะ,	ธิดาของ

ซุงะวะระ	โนะ	ทะกะซุเอะ,	

การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์	

การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน                      *บันทึกซะระฌินะ

บทคัดย่อ

	 บันทึกซะระฌินะ	（更級日記） เป็นบันทึกการเดินทาง 

และบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของผู ้ เขียน	 เขียนขึ้นราว	 ค.ศ.1060 

	ไม่ทราบชื่อผู้เขียน	ทราบแต่ว่าผู้เขียนเป็นธิดาของขุนนางชื่อซุงะวะระ	 

โนะ	ทะกะซุเอะ	（菅原孝標） ในบันทึกช้ินนี้	ผู้เขียนยังได้เล่าถึงการ

ไปนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ	หลายครั้ง	 โดยมักเล่าถึง

ความฝันท่ีผู้เขียนฝันเห็นระหว่างที่ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์	บทความ

วิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุหรือ 

แรงจูงใจของการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้เขียน	 บันทึกซะระฌินะ  

ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจคุณค่าความส�าคัญของการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ของผู้หญิงชนชั้นสูงญี่ปุ่นสมัยเฮอัน	จากการศึกษาพบว่า	ความเช่ือว่า 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาปรากฏในความฝันและช่วยดลใจให้แก ่ผู ้ ท่ีม ี

จิตศรัทธา	 เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ท�าให้ผู้หญิงชนชั้นสูงสมัยเฮอัน

นิยมเดินทางไปนมัสการขอพรเพื่อขอให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ช่วยดลใจเรื่อง

อนาคต	ความฝันนั้นยังช่วยสร้าง	 “ความหวัง”	อันก่อให้เกิดพลัง 

ในการด�ารงชีวิตอยู่ต่อไป

さ ら し な に っ き

すがわら たかすえ
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Abstract

 Sarashina Nikki	 is	 the	diary	about	 the	author’s	

journey	and	her	life.	It	was	written	around	1060	A.D.	by	an	

author	known	only	as	the	daughter	of	Sugawara	no	Taka-

sue.	The	diary	also	tells	about	the	author’s	pilgrimage	trips	

to	many	holy	places	and	her	dreams	during	 those	 trips.	

This	article	aims	 to	study	 the	motive	of	 the	pilgrimages	

made	by	the	author	of	Sarashina	Nikki.	This	study	will	help	

understand	the	significance	of	pilgrimages	of	Japanese	high	

class	ladies	in	the	Heian	period.	From	the	study,	the	belief	

that	the	sacred	Manitou	will	come	to	give	guidance	to	the	

believer	in	a	dream	is	a	motive	for	high	class	ladies	to	take	

pilgrimage	trips	in	order	to	get	guidance	about	their	future.	

The	dream	also	gives	“hope”	which	gives	them	power	to	

continue	their	lives.

Pilgrimages in                       *Sarashina Nikki
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1. บทน�ำ
 บันทึกซะระฌินะ	（更級日記） เป็นบันทึก 

การเดินทางและบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของผู ้เขียน	

คาดว่าเขียนข้ึนราว	ค.ศ.1060	 	 ไม่ทราบชื่อผู้เขียน	 

ทราบแต่ว่าผู้เขียนเป็นธิดาของขุนนางชื่อซุงะวะระ	 

โนะ	ทะกะซุเอะ	（菅原孝標） มีทั้งหมด	25	ตอน	 

มีลักษณะเป็นร้อยแก้วแทรกด้วยกลอนวะกะ	ส่วนที ่

เป็นบันทึกการเดินทางเป็นบันทึกช่วงที่ผู ้ เขียน 

ติดตามบิดาเดินทางจากเมืองคะสุซะ	（上総） กลับ

สู่เมืองหลวงรวมถึงการเดินทางไปสักการะตามวัด

ต่างๆ	ส่วนบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของผู้เขียนเป็นบันทึก

ที่เขียนข้ึนในช่วงบั้นปลายชีวิตของผู้เขียนโดยเล่า

ย้อนถึงอดีตตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตและแต่งงานมี

ครอบครัวจนกระท่ังถึงช่วงบั้นปลายชีวิตที่ต้องอยู่

อย่างโดดเดี่ยว

	 เนื้อเร่ืองกล่าวถึงชีวิตของผู้เขียนตั้งแต่อาย	ุ

13	ปีไปจนถึงอาย	ุ52	ปี	ผู้เขียนมีความใฝ่ฝันตั้งแต่

เด็กอยากเป็นเหมือนตัวละครหญิงในเรื่อง	 เก็นจิ

โมะโนะงะตะริ	ที่ได้พบรักกับชายหนุ่มรูปงาม	 ใน

ที่สุดผู้เขียนได้ติดตามบิดาไปอยู่ในเมืองหลวง	แต่

ชีวิตจริงมิได้มีความสุขเหมือนกับในนิยาย	ผู้เขียน

ต้องสูญเสียมารดาและแม่นม	 อีกทั้งสามีก็ยังมา

ตายจากไปอย่างกะทันหันอีก	บั้นปลายชีวิตต้อง

อยู่อย่างเปล่าเปลี่ยว	ความฝันตามจินตนาการของ 

ผู ้ เขียนจึงพังทลายลง	 ชื่อ	 ซะระฌินะ	 （更級）  

มาจากชื่อเมืองที่สามีของผู้เขียนได้ไปรับราชการอยู่	

นับเป็นผลงานท่ีเด่นในด้านการพรรณนาอารมณ์

สะเทือนใจได้อย่างลึกซึ้ง

	 ในวรรณกรรมชิ้นนี้ 	 ผู ้ เขียนเล่าถึงการ

ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดและศาลเจ ้าต ่างๆ	 

หลายครั้ง	การเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์	（物詣）  

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นิยมกันมากในสมัยเฮอัน

และปรากฏให้เห็นในวรรณกรรมหลายชิ้น	ใน	บันทึก 

ซะระฌินะ	ผู้เขียนได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ไปนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธ์ิตามสถานท่ีต่างๆ	รวม	11	ครัง้	 

โดยมักเล่าถึงความฝันท่ีผู ้เขียนฝันเห็นระหว่าง

ที่ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายครั้ง	 จากภาพที่

สะท้อนใน	บันทึกซะระฌินะ	ท�าให้ทราบว่าผู้หญิง 

ชนชัน้สงูสมยันัน้มกันยิมเดนิทางไกลเพือ่ไปไหว้พระ 

ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 	 บางครั้งถึงกับเดินทาง 

ทางเท้าซึ่งนับว่าเป็นเรื่องล�าบากส�าหรับผู ้หญิง 

ชนช้ันสูงยุคนั้นท่ีปรกติมักจะอยู ่แต ่ในวังหรือ

คฤหาสน์	จึงเป็นประเด็นที่น่าขบคิดว่า	การเดินทาง

ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ินั้น	นอกจากจะเป็นสิ่งที่สะท้อน

ให้เห็นความเช่ือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนญี่ปุ่นยุคนั้น 

แล้ว	 ยังมีคุณค่าความหมายอะไรอื่นอีกหรือไม่	 

เหตุใดจึงเป็นท่ีนิยมปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในกลุ่มผู้หญิงชนชั้นสูงยุคนั้น
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย    
	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับสาเหตุหรือ

แรงจูงใจของการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้เขียน	

บันทึกซะระฌินะ	 ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจคุณค่าความ

ส�าคัญของการเดินทางไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของ 

ผู้หญิงชนชั้นสูงญี่ปุ่นสมัยเฮอัน	
 

3. สมมุติฐำนกำรวิจัย
	 ความเช่ือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาปรากฏใน

ความฝันและช่วยดลใจให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธา	 เป็น

แรงจูงใจอย่างหนึ่งท่ีท�าให้ผู ้หญิงชนช้ันสูงสมัย 

เฮอันนิยมเดินทางไปนมัสการขอพรเพื่อขอให้ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจเรื่องอนาคต	
 

4. ขอบเขตและวิธีวิจัย
	 ศึ กษาการไปนมัสการสิ่ งศั กดิ์ สิทธิ์ ที่

ปรากฏใน	บันทึกซะระฌินะ	โดยจะวิเคราะห์สาเหตุ

หรือแรงดลใจที่ท�าให้ผู้เขียนคิดเดินทางไป	รวมทั้ง

さ ら し な に っ き

すがわら たかすえ

か ず さ

ものもうで

さらしな
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน	พร้อมทั้งค้นคว้าข้อมูล

วิจัยที่เก่ียวข้องมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อหา 

ข้อสรุป

	 ต้นฉบับ	บันทึกซะระฌินะ	ที่ใช้ในบทความ 

วิจัยนี้มาจาก	ซะระฌินะนิกกิ	（更級日記）	ที่ทาง

ส�านักพิมพ์คะโดะกะวะ	（角川学芸出版）	ตีพิมพ์ 

ไว้เมื่อ	ค.ศ.2009	ส่วนระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่น 

ที่ใช้ในบทความชิ้นนี้เป็นระบบถอดอักษรซึ่งเป็น 

ผลงานวิจัยใน	พ.ศ.2530	ของอาจารย์สาขาวิชา 

ภาษาญี่ปุ ่น	 ได้แก่	 ผศ.ดร.กัลยาณี	 สีตสุวรรณ,	

ผศ .สุ ชาดา	 สัตยพงศ ์ , 	 ผศ .ดร . เสาวลักษณ ์	 

สุริยะวงศ์ไพศาล	 (ปัจจุบันคือ	 ศ.ดร.สิริมนพร	 

สุริยะวงศ์ไพศาล)	 อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร	์

คือ	 ผศ.ดร.สุดาพร	ลักษณียนาวิน	 และอาจารย ์

ภาควิชาภาษาไทยคือ	ผศ.ดุษฎีพร	ช�านิโรคศานต	์

คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส่วน

ค�าบางค�าที่ใช้กันแพร่หลายแล้วยังคงใช้ตามความ

นิยมเดิม			

5. ผลกำรศึกษำและบทวิเครำะห์
	 การไปนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่บันทึกไว้ใน	

บันทึกซะระฌินะ	มีท้ังหมด	11	ครั้ง	 โดยเป็นการ

ไปนมัสการท่ีผู้เขียนเดินทางไปด้วยตัวเอง	10	ครั้ง	 

และโดยพระที่เป็นตัวแทนไปนมัสการแทนอีก	1	ครั้ง	 

ดังสรุปเป็นตารางข้างล่างนี้

ตำรำงที่ 1	การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน	บันทึกซะระฌินะ

ครั้งที่ เดือนปี สถำนที่ สำเหตุหรือแรงดลใจ

	1 เดือน	4	
ค.ศ.1025

วัดเรียวเส็น
(霊山寺）

四月つごもりがた、さるべきゆゑありて、東山なる所へうつろふ…霊山近き所なれば、

詣でて拝みたてまつるに、(p.48-49)
ช่วงปลายเดือน	4	มีความจ�าเป็นต้องย้ายไปอยู่แถบภูเขาฮิงะฌิยะมะ...วัดเรียวเส็นอยู่ละแวก 
ใกล้ๆ	จึงไปนมัสการ

2 เดือน	8	
ค.ศ.1032

วัดโคริว
（広隆寺

หรืออุสุมะซะ
太秦）

八月ばかりに、太秦にこもるに…七日さぶらふほども、ただあづま路のみ思ひやられ

て、よしなし事からうじてはなれて。「平らかにあひ見せたまへ」と申すは、仏もあはれ

と聞きいれさせたまひけむかし。(p.59-60)
ประมาณเดอืน	8	ไปนมสัการทีอุ่สมุะซะ	(วดัโคริว)	...ระหว่างทีไ่ปนมสัการทีนั่น่เป็นเวลา	7	วนัน้ัน	
ฉนัเฝ้าพะวงแต่เรือ่งของพ่อทีย้่ายไปประจ�าอยู่ทีห่วัเมืองตะวนัออก	ท�าให้ห่างหายจากความคิด
เพ้อฝันไร้สาระไปชั่วคราว	“ขอให้พ่อปลอดภัยกลับมาให้ฉันได้พบอีก”	สิ่งศักดิ์สิทธิ์คงรับฟัง
ค�าอธิษฐานของฉันด้วยความสงสารเห็นใจ

3 ค.ศ.1033-
1035

วัดคิโยะมิสุ
（清水寺）

かうて、つれづれとながむるに、などか物詣でもせざりけむ。母いみじかりし古代の

人にて、「初瀬には、あなおそろし、奈良坂にて人にとられなばいかがせむ。石山、

関山越えていとおそろし。鞍馬は、さる山、率て出でむいとおそろしや。親上りて、と

もかくも」とさしはなちたる人のやうにわづらはしがりて、わづかに清水に率てこもりた

り。 (p.62)
ตอนที่อยู่ว่างๆ	ไม่มีอะไรท�านี้	ท�าไมถึงไม่ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสักแห่งนะ	แม่ฉันเป็น
คนหวัโบราณขีกั้งวล	“จะไปวดัฮะเซะ	หนทางกด็นู่ากลวั	หากถูกคนจบัตวัไปแถวเนนิเขานะระ 
จะท�ายังไงกันดี	ถ้าจะไปวัดอิฌิยะมะก็ต้องข้ามภูเขาเซะกิ	ดูน่ากลัวจะตายไป	ส่วนวัดคุระมะ	
ภูเขา	(ลาดชัน)	แบบนั้น	จะพาเจ้าเดินทางไปด้วยก็น่ากลัวออก	รอให้พ่อเจ้ากลับเมืองหลวง 
มาก่อนค่อยว่ากัน”	แม่คอยเป็นกงัวลในตวัฉนัราวกบัว่าฉันจะเป็นภาระ	แต่กพ็าฉนัไปไหว้พระ
ที่วัดคิโยะมิสุใกล้ๆ	
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ครั้งที่ เดือนปี สถำนที่ สำเหตุหรือแรงดลใจ

4 ค.ศ.1033-
1035

วัดฮะเซะ
（初瀬寺）

母、一尺の鏡を鋳させて、え率て参らぬ代はりにとて、僧を出だし立てて初瀬に詣で

さすめり。「三日さぶらひて、この人のあべからむさま、夢に見せたまへ」など言ひて、

詣でさするなめり。そのほどは精進せさす。(p.63)
แม่สั่งให้หลอมสร้างกระจกขนาดหนึ่งฟุตขึ้นมา	และให้พระรูปหนึ่งเป็นตัวแทนไปนมัสการที่ 
วัดฮะเซะโดยบอกว่าให้ไปแทนตัวเองที่พาฉันไปไม่ได้	ดูเหมือนแม่จะบอกพระรูปนั้นว่า	“ขอ
ท่านช่วยไปพ�านักท่ีนัน่	3	วนั	และให้สิง่ศกัด์ิสทิธิม์าปรากฏให้ความฝันและช่วยบอกถึงอนาคต
ของเด็กคนนี้ในความฝันของท่านด้วย”	ในระหว่างนั้นแม่ก็ให้ฉันถือศีลกินเจ

5 เดือน	11	
ค.ศ.1045

วัดอิฌิยะมะ
（石山寺）

今は、昔のよしなし心もくやしかりけりとのみ思ひ知りはて、親の物へ率て参りなどせ

でやみにしも、もどかしく思ひ出でらるれば、今はひとへに豊かなる勢ひになりて、ふ

たばの人をも、思ふさまにかしづきおほしたて、わが身もみくらの山に積み余るばか

りにて、後の世までのことをも思はむと思ひはげみて、十一月の二十余日、石山に参

る。(p.87)
ตอนนี้ฉันรู้สึกเสียดายอยู่ลึกๆ	 ว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้คิดท�าอะไรจริงจังเสียที	 อีกทั้งเรื่องที่แม่ 
ไม่ได้พาฉันไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยจนแล้วจนรอดนั้นก็ยังรู้สึกติดค้างอยู่ในใจฉัน	 ตอนนี้ 
ฉนัหวังอยากจะให้ชวิีตเจรญิรุ่งเรืองมากยิง่ๆ	ข้ึน	อยากจะเลีย้งดลููกๆ	ให้ได้ดดีัง่ใจคดิ	ตวัฉนัเอง 
ก็มีทรัพย์สินมากมายก่ายกองแทบจะสุมเก็บไว้ไม่หมด	 จึงเกิดความคิดว่าควรที่จะคิดเผื่อถึง
ชาติหน้าเอาไว้ด้วย	ในวันที่	20	กว่าๆ	เดือน	11	ฉันจึงไปไหว้พระที่วัดอิฌิยะมะ

6 เดือน	10	
ค.ศ.1046

วัดฮะเซะ
（初瀬寺）

วัดโทดะอิ
（東大寺）

ศาลเจ้าอิโซะ
โนะกะมิ
（石上神宮）

そのかへる年の十月二十五日、大嘗会の御禊とののしるに、初瀬の精進はじめて、

その日、京を出づるに、.....「物見て何にかはせむ。かかるをりに詣でむ志を、さり

ともおぼしなむ。かならず仏の御しるしを見む」と思ひ立ちて、その暁に京を出づる

に、.....」(p.89)
วันที่	25	เดือน	10	ปีถัดมา	ขณะที่ผู้คนก�าลังวุ่นอยู่กับการช�าระล้างมลทินก่อนพิธีดะอิโจเอะ	 
ฉนัก็เริม่ถอืศลีกนิเจเตรยีมจะไปไหว้พระทีว่ดัฮะเซะ	และในวนันัน้กอ็อกเดนิทางจากเมืองหลวง 
.....	 “ไปชมดูพิธีแล้วจะได้อะไรขึ้นมา	 ไปไหว้พระในเวลาเช่นนี้แหละ	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้
เห็นถึงความตั้งใจจริง	และคงแสดงอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นเป็นแน่”	คิดดังนั้นแล้วจึง
ออกเดินทางจากเมืองหลวงในตอนเช้าของวันนั้น
つとめてそこを立ちて、東大寺に寄りて、拝みたてまつる。石上もまことに古りにける

こと、思ひやられて、むげに荒れはてにけり。(p.92)
พอรุ่งเช้าก็ออกเดินทางจากที่นั่น	 แวะไหว้พระที่วัดโทดะอิจิ	 และแวะศาลเจ้าอิโซะโนะกะมิ
ด้วยซึ่งฉันคิดว่ามันก็ดูเก่าแก่สมกับค�าเรียกจริงๆ	สภาพมันช่างรกร้าง

7 ฤดูใบไม้ผลิ	
ไม่ทราบปี	
ค.ศ.	แน่ชดั
(ระหว่าง	
1047-
1054)

วัดคุระมะ
（鞍馬寺）

春ごろ、鞍馬にこもりたり。山際霞みわたりのどやかなるに、山の方より、わづかにと

ころなど掘りもて来るもをかし。出づる道は花もみな散りはてにければなにともなき

を。(p.95)
ช่วงฤดูใบไม้ผลิ	 ไปนมัสการที่คุระมะ	ตอนที่หมอกปกคลุมจางๆ	ทั่วบริเวณหุบเขานั้น	 เห็น
คนถือหัวมันที่ขุดได้ออกมาจากภูเขา	เป็นภาพที่น่าดู	เส้นทางขากลับดอกซากุระร่วงไปหมด
แล้วจึงไม่มีอะไรน่าชม	

8 เดือน	10
ไม่ทราบปี	 
ค.ศ.	แน่ชดั	
(ระหว่าง	
1047-
1051)

วัดคุระมะ 十月ばかりに詣づるに、道のほど山のけしき、このころは、いみじうぞまさるものなりけ

る。(p.95)
ตอนที่ฉันกลับไปไหว้	(ที่วัดคุระมะ)	อีกครั้งในเดือน	10	ทิวทัศน์ภูเขาระหว่างทางช่างงดงาม
ตระการตาเป็นพิเศษ
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ครั้งที่ เดือนปี สถำนที่ สำเหตุหรือแรงดลใจ

9 ไม่ทราบปี	 
ค.ศ.	แน่ชดั	
(ระหว่าง	
1049-
1053)

วัดอิฌิยะมะ 二年ばかりありて、また石山にこもりたれば、よもすがら雨ぞいみじく降る。旅居は雨

いとむつかしきものと聞きて、 (p.97)
ผ่านไป	 2	 ปีจึงได้ไปนมัสการที่วัดอิฌิยะมะอีกครั้ง	 ฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืน	 ได้ยินว่า 
จุดหมายที่จะไปหากฝนตกจะเดินทางล�าบาก	

10 ฤดใูบไม้ร่วง	
ไม่ทราบปี	
ค.ศ.	แน่ชัด
(ระหว่าง	
1049-
1053)

วัดฮะเซะ また初瀬に詣づれば、はじめにこよなくもの頼もし。ところどころに設けなどして、行き

もやらず。山城の国柞の森などに、紅葉いとをかしきほどなり。初瀬川渡るに、初瀬

川たちかへりつつ訪ぬれば杉のしるしもこのたびや見むと思ふもいと頼もし。(p.97)
ได้ไปนมัสการที่วัดฮะเซะอีกครั้ง	 เมื่อเทียบกับครั้งที่แล้ว	ครั้งนี้รู้สึกว่าเดินทางได้อย่างวางใจ	
ระหว่างทางมีคนโน้นคนนี้มาต้อนรับ	จะผ่านเลยไปก็ไม่ได้	บริเวณป่าเมืองยะมะฌิโระ	ใบไม้
แดงก�าลังเปลี่ยนสีดูงดงาม	 ตอนข้ามแม่น�้าฮะเซะ	 ฉันก็คิดขึ้นว่า	 “คลื่นในแม่น�้าฮะเซะซัด
ย้อนกลับ	 เหมือนตัวฉันที่ย้อนกลับมาเยี่ยมเยียนที่นี่อีกครั้ง	 ความศักดิ์สิทธิ์ของกิ่งซุงิที่เห็น
ในความฝันก็คงจะเห็นประจักษ์กันในคราวนี้กระมัง”	คิดดังนั้นก็รู้สึกมีก�าลังใจ

11 ไม่ทราบ
ปี	ค.ศ.	
แน่ชัด	
(ระหว่าง	
1050-
1054)

วัดโคริว 世の中むつかしうおぼゆるころ、太秦にこもりたるに、宮に語らひきこゆる人の御もと

より文ある、返りごと聞こゆるほどに、鏡の音の聞こゆれば、繁かりしうき世のことも忘ら

れず入相の鐘の心ぼそさにと書きてやりつ。(p.99)
ตอนที่ความสัมพันธ์กับสามีไม่ราบรื่น	 ฉันได้ไปนมัสการที่อุสุมะซะ	 (วัดโคริว)	 มีจดหมายส่ง
มาจากคฤหาสน์ของท่านมิยะจากคนที่มักพูดคุยถามไถ่ทุกข์สุขกันเป็นประจ�า	 ตอนจะตอบ
จดหมายกลับ	 ได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นจึงเขียนกลอนส่งไปว่า	 “(แม้จะหลบมาอยู่ที่นี่แต่ก็)	 
มิอาจลืมเรื่องราวทางโลกได้	เสียงระฆังในยามเย็นชวนให้รู้สึกวังเวงใจ”

	 จากตารางข้างต้น	 สามารถแบ่งการไป

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้เขียนได้เป็น	3	ช่วงใหญ่ๆ	

คือ

	 ช่วงที่	1	ได้แก่	การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์

ครัง้ที	่1	ถงึครัง้ท่ี	4	ซึง่เป็นช่วงท่ีผูเ้ขยีนอาย	ุ18-28	ปี 

และยังไม่ได้แต่งงาน	ช่วงน้ีผู้เขียนยังไม่มีความคิด 

ที่จะไปไหว้พระอย่างจริงจัง	 เพียงแต่ไปไหว้พระ 

ที่วัดละแวกใกล้ๆ	 เช่น	วัดเรียวเส็น	วัดโคริวจิ	หรือ

วัดคิโยะมิสุ	เท่านั้น	ส่วนวัดที่อยู่ห่างไกลนั้น	ผู้เขียน

เพียงแค่ให้พระตัวแทนเดินทางไปนมัสการที่วัดนั้น

แทน	ดังเช่นการไปนมัสการครั้งที่	 4	ที่มารดาของ 

ผู ้เขียนขอให้พระรูปหนึ่งเป็นตัวแทนไปไหว้พระ 

ที่วัดฮะเซะแทนตนเองกับลูก	 เน่ืองจากกลัวความ 

ยากล�าบากในการเดินทาง	

	 ช่วงที่	2	ได้แก่	การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ครั้งที่	5	และ	6	ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เขียนอายุ	38-39	ปี	

ซ่ึงจะเห็นว่าได้ทิ้งช่วงห่างจากครั้งที่	 4	ถึง	 10	ปี	

ช่วงนี้ผู้เขียนได้เข้าไปท�างานในวังและได้แต่งงานมี

ครอบครัวแล้ว	ผู้เขียนคิดที่จะเดินทางไปนมัสการ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีวัดต่างๆ	 ท่ีมารดาเคยบอกไว้ว่าจะพา

ผู้เขียนไปแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไป	ช่วงนี้จะเห็นถึง

ความตั้งใจจริงของผู้เขียนที่คิดอยากจะเดินทางไป

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์	และยังมีเรื่องเกี่ยวกับความฝัน

ท่ีผู้เขียนฝันเห็นระหว่างเดินทางไปวัดอิฌิยะมะและ

วัดฮะเซะด้วย	

	 ช่วงที่	3	ได้แก่	การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ครั้งที่	7	ถึงครั้งที่	11	ซึ่งผู้เขียนไม่ได้ระบุเวลาแน่ชัด	 

ทราบเพียงว่าอยู่ในช่วงระหว่าง	ค.ศ.1047-1054	ซึ่ง 

เป็นช่วงท่ีผู้เขียนอายุ	 40	ปีข้ึนไป	การไปนมัสการ 

สิง่ศักดิส์ทิธิช่์วงนีไ้ม่ค่อยมรีายละเอยีดและไม่ได้ระบ ุ

สาเหตุการเดินทางแน่ชัด	มักเน้นบรรยายทิวทัศน์

ระหว่างทางหรือสิ่งที่พบเห็นหรือได้ยินในช่วงนั้น

	 นอกจากการไปนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิ	์11	ครัง้ 

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว	ในตอนท้ายเรื่อง	ผู้เขียน 
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ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตตนเองรวมทั้ง 

ความคิดความเชื่อที่ตนเองมีต่อการไปนมัสการ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เอาไว ้ด ้วย	 ดังนั้น	 ผู ้วิจัยจึงจะขอ 

วิเคราะห์โดยแบ่งย่อยออกเป็น	4	หวัข้อ	ได้แก่	การไป

นมสัการสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 3	ช่วงดังกล่าว	และความคิด

ความเชื่อของผู้เขียนในช่วงบั้นปลายชีวิตที่มีต่อการ

ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 

 5.1 กำรไปนมัสกำรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ครั้งท่ี 

1 ถึง 4 (ช่วงผู้เขียนอำยุ 18-28 ปี)
 

ครั้งที่	1	วัดเรียวเส็น	（霊山寺）

四月つごもりがた、さるべきゆゑありて、東山なる

所へうつろふ…霊山近き所なれば、詣でて拝み

たてまつるに、 (p.48-49)
ช่วงปลายเดือน	4	 มีความจ�าเป็นต้องย้ายไปอยู่แถบ
ฮิงะฌิยะมะ...วัดเรียวเส็นอยู ่ละแวกใกล้ๆ	 จึงไป
นมัสการ

 	 จากเนื้อความในบันทึก	ผู้เขียนไม่ได้ระบุ

สาเหตุที่ต้องย้ายไปอยู่แถบฮิงะฌิยะมะ	（東山） 

ทราบข้อมูลแต่เพียงว่าผู้เขียนได้ไปอาศัยอยู่ที่นั่น

ตั้งแต่เดือน	4	ค.ศ.1025	จนถึง	เดือน	8	ปีเดียวกัน	

โดยในระหว่างนั้นผู้เขียนได้ไปไหว้พระที่วัดเรียวเส็น 

ในละแวกใกล้ๆ	 ด้วย	 วัดเรียวเส็นเป็นวัดที่อยู ่ใน 

เทือกเขาเรียวเส็น	（霊山） ซึ่งเป็นหนึ่งในเทือกเขา	 

36	 ลูกในแถบฮิงะฌิยะมะ	 ต้ังอยู ่ในเขตจังหวัด 

เกียวโตในปัจจุบัน	การไปไหว้พระในคร้ังน้ีไม่ได้ม ี

จุดประสงค์อะไรเป็นพิเศษและไม่ได้มีการบันทึก

รายละเอียดแต่อย่างใด	 เพียงแต่เป็นการแวะไป 

ไหว้พระในละแวกใกล้ๆ	ที่ผู้เขียนพ�านักอยู่เท่านั้น
  

ครั้งที่	2	วัดโคริว	(広隆寺）

八月ばかりに、太秦にこもるに...七日さぶらふほ

ども、ただあづま路のみ思ひやられて、よしなし

事からうじてはなれて。「平らかにあひ見せたま

へ」と申すは、仏もあはれと聞きいれさせたまひ

けむかし。 (p.59-60)

ประมาณเดือน	8	 ไปนมัสการที่อุสุมะซะ	 (วัดโคริว)	
...ระหว่างที่ไปนมัสการที่นั่นเป็นเวลา	7	วันนั้น	ฉัน
เฝ้าพะวงแต่เร่ืองของพ่อที่ย้ายไปประจ�าอยู่ที่หัวเมือง
ตะวันออก	ท�าให้ห่างหายจากความคิดเพ้อฝันไร้
สาระไปชั่วคราว	“ขอให้พ่อปลอดภัยกลับมาให้ฉันได้
พบอีก”	สิ่งศักด์ิสิทธิ์คงรับฟังค�าอธิษฐานของฉันด้วย
ความสงสารเห็นใจ

	 ในเดือน	8	ค.ศ.1032	ผู้เขียนได้ไปไหว้พระ 

ที่อุสุมะซะ	 （太秦） หรือวัดโคริว	 (広隆寺）  

วัดแห่งนี้ เป ็นวัดเก ่าแก ่สร ้างขึ้นตั้งแต ่ช ่วงต ้น

ศตวรรษท่ี	7	ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเกียวโตในปัจจุบัน	

จากบันทึกจะเห็นได้ว่าผู้เขียนเฝ้าคอยกังวลแต่เรื่อง

ของบิดาที่ย้ายไปประจ�าอยู่หัวเมืองตะวันออก	บิดา

ของผู้เขียนคือ	ซุงะวะระ	 โนะ	ทะกะซุเอะ	 ในวันที	่ 

13	 เดือน	 7	 ค.ศ1032	 ทะกะซุเอะซึ่งขณะน้ัน

อายุ	 60	ปีได้รับแต่งตั้งให้ไปดูแลหัวเมืองฮิตะชิ	 

（常陸） ซ่ึงป ัจจุบันอยู ่ ในเขตจังหวัดอิบะระกิ	 

（茨城県）	 คร้ังนี้ผู ้ เขียนไม่ได้เดินทางตามบิดา 

ไปด้วย	ยังคงอาศัยอยู่ท่ีบ้านในเกียวโตเมืองหลวง	

การไปไหว้พระในครั้งนี้	ผู้เขียนไม่ได้ระบุจุดประสงค์

การไปเอาไว้	แต่ได้บรรยายอารมณ์ความรู้สึกในช่วง

นั้นว่าผู้เขียนได้แต่เป็นห่วงบิดาที่ต้องจากกันไปนาน

หลายปีและได้อธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พ่อ

กลับมาโดยปลอดภัย	

 

ครั้งที่	3	วัดคิโยะมิสุ	（清水寺）

かうて、つれづれとながむるに、などか物詣でも 

せざりけむ。母いみじかりし古代の人にて、「初瀬 

には、あなおそろし、奈良坂にて人にとられなば

いかがせむ。石山、関山越えていとおそろし。鞍

馬は、さる山、率て出でむいとおそろしや。親上

りて、ともかくも」とさしはなちたる人のやうにわづ

らはしがりて、わづかに清水に率てこもりたり。そ

れにも例のくせは、まことしかべいことも思ひ申さ

れず。 (p.62)
ตอนที่อยู ่ ว ่ างๆ	 ไม ่มีอะไรท�านี้ 	 ท�าไมถึงไม ่ ไป
นมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ไหนสักแห่งนะ	 แม่ฉันเป็น
คนหัวโบราณขี้กังวล	 “จะไปวัดฮะเซะ	หนทางก็
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

ดูน ่ากลัว	 หากถูกคนจับตัวไปแถวเนินเขานะระ
จะท�ายังไงกันดี	 ถ้าจะไปวัดอิฌิยะมะก็ต้องข้าม 
ภูเขาเซะกิ	 ดูน ่ากลัวจะตายไป	 ส ่วนวัดคุระมะ	 
ภูเขา	 (ลาดชัน)	แบบนั้น	จะพาเจ้าเดินทางไปด้วย
ก็น่ากลัวออก	รอให้พ่อเจ้ากลับเมืองหลวงมาก่อน
ค่อยว่ากัน”	 แม่คอยเป็นกังวลในตัวฉันราวกับว่า 
ฉันจะเป็นภาระ	แต่ก็พาฉันไปไหว้พระที่วัดคิโยะมิสุ 
ใกล้ๆ	 แต่ด้วยนิสัยติดตัวมาแต่เดิมของฉัน	 ฉันจึง 
ไม่ได้ต้ังใจท่ีจะไปกราบไหว้อย่างจริงจังแบบท่ีควร
จะท�า

	 ในช่วง	ค.ศ.1033-1035	 (ในบันทึกไม่ได้

ระบเุดอืนปีแน่ชดั)	ผูเ้ขยีนได้ไปไหว้พระทีวั่ดคิโยะมสิ ุ

กับมารดา	วัดคิโยะมิสุเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่คนญี่ปุ่น 

นิยมไปนมสัการมาแต่โบราณ	สร้างขึน้เมือ่	ค.ศ.805	 

ปัจจุบันต้ังอยู ่ในเขตจังหวัดเกียวโต	 จากบันทึก

จะเห็นว ่ามารดาของผู ้ เขียนรู ้สึกกลัวที่จะต้อง

พาผู ้เขียนเดินทางไปไหว้พระที่วัดต่างๆ	 ซึ่งอยู  ่

ห่างไกลและเดินทางล�าบาก	 จึงได้แต่พาผู้เขียนไป

ไหว้พระที่วัดคิโยะมิสุที่อยู่ใกล้ๆ	 เท่านั้น	นะกะโนะ	

โคอิจิ	 ได้วิเคราะห์ไว้ว่า	“มารดาผู้เขียนรู้สึกกลัวจึง 

ไม่ได้พาผู้เขียนไปยังวัดที่อยู่ห่างไกล	เอาแต่คิดค�านึง

ถึงความปลอดภัยมาก่อนเป็นล�าดับแรก	 สุดท้าย

แล้วก็เลือกเอาวัดคิโยะมิสุที่อยู่ใกล้ที่สุด	สรุปก็คือ

ไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ได้ทั้งนั้น	ขอเพียงแค่สามารถ

ดลบันดาลเรื่องท่ีขอให้สมปรารถนาได้ก็พอ	 ไม่ได้

ยึดติดว่าจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดฮะเซะ	

วัดคิโยะมิสุ	หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดใด”	 (นะกะโนะ	

โคอิจิ,	1989,	น.97)	ตัวผู้เขียนเองก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะ

ไปนมัสการที่ใดอย่างจริงจังเช่นกัน	สาเหตุส่วนหน่ึง

อาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากมารดา	 และอีก

ส่วนหน่ึงก็น่าจะเป็นเพราะนิสัยของตัวผู้เขียนเอง

ที่ไม่ใช่คนที่คิดท�าอะไรจริงจังซึ่งก็เป็นดังที่ผู ้เขียน

ได้กล่าวออกตัวไว้แล้วในข้างต้น	ลักษณะนิสัยของ 

ผู้เขียนที่ไม่คิดอะไรจริงจังเช่นนี้จะเห็นได้จากตอนท่ี

ยกมาต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน	

別当とおぼしきが寄り来て、「行くさきのあはれな

らむも知らず、さもよしなし事をのみ」と、うちむつ

かりて、御帳のうちに入りぬと見ても、うちおどろ

きても、「かくなむ見えつる」とも語らず、心にも思

ひとどめでまかでぬ。 (p.62)
พระท่ีดูเหมือนจะเป็นเจ้าอาวาสของวัดน้ีเดินเข้ามา
หาฉัน	“ช่างไม่รู้ตัวเลยว่าอนาคตจะมีชะตากรรมน่า
เวทนาแบบนั้น	มัวแต่คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนั้นอยู่
ได้”	พระรูปนั้นกล่าวอย่างอารมณ์เสียและเดินเข้าไป
หลังม่านกั้น	ฉันสะดุ้งตื่นจากความฝันนั้น	และไม่ได้
เล่าให้ใครฟังว่า	“ฝันเห็นเรื่องแบบนี้”	ได้แต่ออกจาก
วัดไปโดยไม่ได้คิดติดใจอะไร

	 ในระหว่างท่ีผู้เขียนไปพ�านักท่ีวัดคิโยะมิส	ุ

คืนหนึ่งผู้เขียนฝันเห็นมีพระรูปหนึ่งมากล่าวชี้แนะ

อนาคตให้	แต่ทว่าผู้เขียนกลับไม่ได้คิดติดใจเกี่ยวกับ 

ความฝันนั้นแต่อย่างใด	 ท้ังๆ	 ท่ีหากเป็นคนอื่นแล้ว	 

กค็งคดิว่าเป็นความฝันทีส่ิง่ศกัดิส์ทิธ์ิมาช่วยชีแ้นะให้ 

และคงตั้งใจสวดมนต์ภาวนามากยิ่งขึ้น	แต่ผู้เขียน 

กลับไม่ได้คิดติดใจความฝันนั้นและไม่ได้คิดที่จะ

สวดมนต์ภาวนาด้วยความมุ่งมั่นมากข้ึนแต่อย่างใด	 

การที่ในบ้ันปลายชีวิตผู้เขียนได้ย้อนนึกถึงและได้

บันทึกความฝันดังกล่าวเอาไว้ใน	 บันทึกซะระฌินะ  

แสดงให้เห็นว ่าผู ้ เขียนคงจะนึกเสียใจเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ในตอนนั้นว่า	หากหลังจากท่ีได้ฝันเห็น

ดังนั้นแล้ว	ผู้เขียนได้ต้ังใจไปนมัสการและสวดมนต์

ภาวนาอย่างจริงจังแล้ว	บางทีอาจไม่ต้องเผชิญกับ

เรื่องน่าเศร้ามากมายในชีวิตหลังจากนั้นก็เป็นได	้ 

ความรู ้สึกเสียใจภายหลังของผู ้ เขียนที่ไม ่ได ้ไป

นมัสการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆ	อย่างที่

ควรจะเป็นนั้น	 เห็นได้ชัดในตอนท้ายของบันทึกนี	้

ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงในหัวข้อ	5.4	ต่อไป	

 ครั้งที่	4	วัดฮะเซะ	(พระตัวแทน)

	 การไปนมัสการครั้งท่ี	 4	อยู่ในช่วง	ค.ศ.	

1033-1035	 ครั้งนี้ผู ้ เขียนไม่ได ้เดินทางไปเอง	

มารดาของผู้เขียนได้ขอให้พระรูปหน่ึงเป็นตัวแทน

べつたう
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ไปนมัสการกราบไหว้แทนตนเองและลูก	ดังตอนที่

ยกมาต่อไปนี้

母、一尺の鏡を鋳させて、え率て参らぬ代はりに

とて、僧を出だし立てて初瀬に詣でさすめり。「三

日さぶらひて、この人のあべからむさま、夢に見

せたまへ」など言ひて、詣でさするなめり。そのほ

どは精進せさす。 (p.63)
แม่สั่งให้หลอมสร้างกระจกขนาดหนึ่งฟุตขึ้นมา	และ
ให้พระรูปหนึ่งเป็นตัวแทนไปนมัสการที่วัดฮะเซะโดย
บอกว่าให้ไปแทนตัวเองที่พาฉันไปไม่ได้	 ดูเหมือน
แม่จะบอกพระรูปนั้นว่า	“ขอท่านช่วยไปพ�านักที่นั่น	
3	วัน	 ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยชี้แนะอนาคตเด็กคนนี้
ในความฝันของท่านด้วย”	 ในระหว่างนั้นแม่ก็ให้ฉัน
ถือศีลกินเจ

	 ดังที่กล่าวถึงแล้วในข้างต้นว่า	มารดาของ

ผู้เขียนรู้สึกกลัวที่จะต้องพาลูกสาวเดินทางไกลไป

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ห่างไกล	จึงได้แต่พาผู้เขียน 

ไปยังวัดใกล้ๆ	 เท่านั้น	 นอกจากนี้	 อีกวิธีหนึ่งซึ่ง 

ก็สามารถหลีกเลี่ยงการต้องเผชิญกับความยาก

ล�าบากของการเดินทางไกลได้	ก็คือการให้ผู้อื่นเป็น 

ตัวแทนไปกราบไหว้นมัสการให้แทน	ซึ่งในครั้งนี้

มารดาของผู้เขียนได้ขอให้พระรูปหนึ่งน�ากระจกไป 

บูชาบวงสรวงที่วัดฮะเซะโดยหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ 

มาช่วยชีแ้นะท�านายอนาคตของลกูสาวให้ในความฝัน 

ของพระรูปนั้น	ซึ่งก็ปรากฏว่าพระรูปนั้นได้กลับมา

เล่าความฝันให้มารดาของผู้เขียนฟังดังนี้	

この僧帰りて、「夢をだに見で、まかでなむが、 

本意なきこと、いかが帰りても申すべきと、いみじ

うぬかづき行ひて、寝たりしかば、御帳の方より、

いみじうけだかう清げにおはする女の、うるはしく

さうぞきたまへるが、奉りし鏡をひきさげて、『この

鏡には文や添ひたりし』と問ひたまへば、かしこ

まりて、『文もさぶらはざりき。この鏡をなむ奉れと

はべりし』と答へたてまつれば、『あやしかりけるこ

とかな。文添ふべきものを』とて、『この鏡を、こな

たにうつれる影を見よ。これ見れば、あはれに悲

しきぞ』とて、さめざめと泣きたまふを、見れば、

臥しまろび泣き嘆きたる影うつれり。『この鏡を見

れば、いみじう悲しな。これ見よ』とて、いま片つ

方にうつれる影を見せたまへば、御簾ども青や

かに、几帳押し出でたる下より、いろいろの衣こ

ぼれ出で、梅桜咲きたるに、鶯、木づたひ鳴きた

るを見せて、『これを見るはうれしな』とのたまふと

なむ見えし」と語るなり。いかに見えけるぞとだに

耳もとどめず。 (p.63-64)
พระรูปน้ันกลับมาเล่าให้ฟังว่า	หากกลับมาโดยไม่
ได้ฝันเห็นอะไรเลยก็คงจะท�าให้ท่านผิดหวัง	ถ้าเป็น
เช่นน้ันแล้วข้าจะกลับมารายงานท่านอย่างไรดี	ข้า
ได้แต่กังวลใจพลางก็สวดมนต์ภาวนา	ขณะที่หลับไป
นั้น	ข้าก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งดูมีสง่าราศีสูงส่ง	สวม
ใส่ชุดพิธีการ	ในมือถือกระจกที่ใช้บวงสรวงเทพ	เดิน
ออกมาจากม่านกั้นและถามขึ้นว่า	 “กระจกนี้มีค�า
อธิษฐานขอพรแนบมาด้วยหรือเปล่า”	ข้าจึงตอบ
กลับไปว่า	 “ไม่ได้มีค�าอธิษฐานอะไร	 เพียงแต่น�า
กระจกบานนี้มาบวงสรวงเซ่นไหว้เท่านั้น”	ผู้หญิง
คนนั้นกล่าวว่า	“แปลกนะ	น่าจะแนบค�าอธิษฐานมา
ด้วยแท้ๆ	ท่านจงดูภาพที่สะท้อนในกระจกด้านนี้สิ	
พอดูแล้วก็รู้สึกน่าเวทนาเสียจริง”	แล้วก็หลั่งน�้าตา	
พอมองไปก็เห็นภาพคนก�าลังร้องไห้สะท้อนอยู่ใน
กระจก	ผู้หญิงคนน้ันกล่าวว่า	“พอมองดูภาพด้านน้ี	
ก็รู้สึกน่าเศร้าเหลือเกิน	ลองดูทางด้านนี้บ้างสิ”	แล้ว
ก็แสดงภาพท่ีสะท้อนในกระจกอีกด้านหนึ่งให้ดู	 ใน
นั้นเป็นภาพฉากกั้นอันงดงาม	ขอบด้านล่างของฉาก
กั้นมีชายผ้าและชายแขนเสื้อสีสันงดงามรอดออกมา
ให้เห็น	 ในสวนมีดอกบ๊วยและดอกซากุระเบ่งบาน	
นกอุงุอิซุส่งเสียงร้องโผผินบินไปมา	 ผู ้หญิงคนนั้น
กล่าวว่า	“พอดูด้านน้ีแล้วรู้สึกน่ายินดีเหลือเกิน”	ที่
ข้าฝันเห็นก็เป็นเช่นนี้แหละ	ในตอนนั้นฉันไม่ได้สนใจ
ที่จะฟังเลยว่าความฝันนั้นจะชี้แนะท�านายอนาคตฉัน
อย่างไรบ้าง

	 อันโด	ฌิเงะกะสุ	วิเคราะห์เก่ียวกับผู้หญิง 

ท่ีปรากฏในความฝันของพระรูปนี้ไว้ว่า	“เนื่องจาก

ในความฝันของพระรูปนี้	 ผู ้หญิงคนนี้เดินออกมา

จากฉากก้ันที่วัดฮะเซะ	 ผู ้หญิงคนนี้จึงน่าจะเป็น

ร่างจ�าแลงของพระโพธิสัตว์กวนอิมท่ีวัดฮะเซะ” 

(อันโด	ฌิเงะกะสุ,	 1992,	น.412)	ภาพที่ปรากฏ 

ในกระจกนั้นน่าจะเป็นการช้ีแนะท�านายอนาคต

ของผู ้เขียนซ่ึงก็น่าจะเป็นการท�านายไว้สองด้าน	 

คือท�านายถึงเรื่องน่าเศร้าและเรื่องน่ายินดีที่จะเกิด

ในชีวิตของผู ้เขียน	 ท้ังๆ	 ท่ีพระรูปนี้เล่าความฝัน 
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

ให้ฟังเช่นนี้แล้ว	แต่ในขณะนั้นผู้เขียนกลับไม่ได้สนใจ

ที่จะฟังและไม่ได้คิดที่จะไปกราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธิ์

หรือไปท�าบุญสร้างกุศลที่ไหนแต่อย่างใด	 ต่อมา 

ในเดือน	 12	ค.ศ.1039	 ผู ้เขียนได้ฝันเห็นตัวเอง 

อยู่ในวัดคิโยะมิสุ	 และในฝันนั้นก็ได้เจอกับพระ 

รูปหน่ึงซ่ึงมาเล่าเกีย่วกบัชาติทีแ่ล้วของตัวผูเ้ขยีนเอง

ให้ฟัง

夢に見るやう、清水の礼堂にゐたれば、別当

とおぼしき人出で来て、「そこは前の生に、こ

の御寺の僧にてなむありし。仏師にて、仏を

いと多く造りたてまつりし功徳によりて、ありし 

素姓まさりて人と生れたるなり。この御堂の東に

おはする丈六の仏は、そこの造りたりしなり。箔を

押しさして亡くなりにしぞ」と。「あないみじ。さは、

あれに箔押したてまつらむ」と言えば、「亡くなり

にしかば、こと人箔押したてまつりて、こと人供養

もしてし」と見て後、清水にねむごろに参りつかう

まつらましかば、前の世にその御寺に仏念じ申

しけむ力に、おのづからようもやあらまし。いと言

ふかひなく、詣でつかうまつることもなくてやみに

き。 (p.72)
ฉันฝันว่าได้นั่งอยู่ในโบสถ์วัดคิโยะมิสุ	ขณะนั้นก็มีคน
ที่น่าจะเป็นเจ้าอาวาสเดินออกมาและพูดว่า	“เมื่อ
ชาติที่แล้วท่านเป็นพระที่วัดนี้	ด้วยบุญกุศุลที่ได้สร้าง
พระพุทธรูปมากมาย	ท่านจึงได้เกิดมาในตระกูลซุงะ
วะระซ่ึงสูงส่งกว่าตัวท่านในชาติที่แล้ว	พระพุทธรูป
สูง	 6	ฟุตที่อยู่ทางทิศตะวันออกของโบสถ์นั้นท่าน
เป็นคนสร้างขึ้น	ระหว่างที่ก�าลังปิดทองอยู่นั้นท่านก็
สิ้นใจไปเสียก่อน”	ฉันจึงพูดขึ้นว่า	“ช่างแย่เสียจริง	 
ถ้าเช่นนั้นฉันจะปิดทองถวายพระพุทธรูปองค์นั้น”	
พระรูปนั้น	กล่าวว่า	“เพราะท่านเสียชีวิตไป	 ก็เลย
มีคนมาปิดทองถวายให้แทนและท�าพิธีสวดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว”	หลังจากที่ฝันเห็นเช่นนั้นแล้ว	หาก
ฉันได้ไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปที่วัดคิโยะมิสุ
ด้วยจิตใจที่แน่วแน่แล้ว	ด้วยกศุลผลบญุและแรงศรทัธา
ที่มีต่อพระพุทธรูปที่วัดนั้นตั้งแต่ชาติท่ีแล้ว	ก็คงจะมี
เรื่องดีๆ	เกิดขึ้นแล้วแท้ๆ	แต่เพิ่งจะมาพูดเอาตอนนี้ก ็
เปล่าประโยชน์	สดุท้ายแล้วฉนักไ็ม่ได้ไปไหว้พระสวดมนต์
ที่นั่นแต่อย่างใด

	 ในฝันน้ัน	พระรูปน้ันได้กล่าวถึงอดีตชาติ

ของผู้เขียนว่า	ผู้เขียนเคยเป็นพระอยู่ที่วัดคิโยะมิส	ุ

และได้สร้างพระพุทธรูปเอาไว้	แต่ยังไม่ทันปิดทอง

ถวาย	ผู้เขียนก็เสียชีวิตไปเสียก่อน	และด้วยกุศล 

ผลบญุนัน้จงึท�าให้ผู้เขยีนได้มาเกดิในตระกลูซงุะวะระ 

ซ่ึงชาติตระกูลสูงส่งกว่าชาติท่ีแล้วมาก	หลังจากท่ี 

ฝันเห็นเช่นนั้น	ผู้เขียนเองก็คิดอยากจะไปกราบไหว้ 

ท�าบุญท่ีวดัคโิยะมสิ	ุแต่สดุท้ายแล้วกลบัไม่ได้ท�าตาม 

ท่ีคดิเอาไว้	จะเหน็ได้ว่าผูเ้ขียนรูสึ้กเสยีดายท่ีในตอนนัน้ 

ไม่ได้ไปกราบไหว้สวดมนต์ทีว่ดัคโิยะมสิทุนัทหีลงัจาก

ที่ฝันเห็น	แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของผู้เขียนที่มี

ต่อความฝันครั้งนั้น	ซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง

ความเชื่อของคนญี่ปุ่นสมัยเฮอันเกี่ยวกับความฝัน

และการท�านายทายทัก

	 จากทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกนี้	ถึง

แม้ผู้เขียนจะได้ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆ	

บ้างเป็นครั้งคราว	 แต่ก็เป็นเพียงการแวะไปไหว้

พระท่ีวัดใกล้ๆ	หรือไม่ก็เป็นการให้พระตัวแทนไป

นมัสการแทนเท่านั้น	ยังไม่เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ

ของผู้เขียนท่ีคิดจะเดินทางไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

อย่างจริงจังแต่อย่างใด	ความมุ่งมั่นของผู้เขียนจะ

เริ่มปรากฏให้เห็นในช่วงที่	2	ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป	

 

 5.2 กำรไปนมัสกำรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ครั้งท่ี 

5 และ 6 (ช่วงผู้เขียนอำยุ 38-39 ปี)
	 หลังจากการไปนมัสการที่วัดฮะเซะโดยให้

พระตัวแทนไปนมัสการแทนแล้ว	ดูเหมือนผู้เขียน

จะว่างเว้นไม่ได้ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ีใดเลย	 

จนกระท่ังใน	ค.ศ.1045	ผู้เขียนจึงได้ไปนมัสการท่ี

วัดอิฌิยะมะดังที่ผู้เขียนได้บันทึกไว้ดังข้างล่างนี้

ครั้งที่	5	วัดอิฌิยะมะ
今は、昔のよしなし心もくやしかりけりとのみ思ひ

知りはて、親の物へ率て参りなどせでやみにし

も、もどかしく思ひ出でらるれば、今はひとへに

豊かなる勢ひになりて、ふたばの人をも、思ふさ

まにかしづきおほしたて、わが身もみくらの山に

積み余るばかりにて、後の世までのことをも思は

きよみづ らいだう べつたう

さき しゃう

み て ら ぶ つ し

く ど く

す ざ う み だ う

ぢやうろく はく

く や う

ま う
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むと思ひはげみて、十一月の二十余日、石山に

参る。(p.87)
ตอนนี้ฉันรู้สึกเสียดายอยู่ลึกๆ	ว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้
คิดท�าอะไรจริงจังเสียที	 อีกทั้งเรื่องที่แม่ไม่ได้พาฉัน
ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเลยจนแล้วจนรอดนั้นก็ยัง
รู้สึกติดค้างอยู่ในใจฉัน	ตอนนี้ฉันหวังอยากจะให้ชีวิต
เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งๆ	ขึ้น	อยากจะเลี้ยงดูลูกๆ	ให้ได้ดี 
ด่ังใจคิด	 ตัวฉันเองก็มีทรัพย์สินมากมายก่ายกอง 
แทบจะสุมเก็บไว้ไม่หมด	 จึงเกิดความคิดว่าควรท่ีจะ 
คิดเผื่อถึงชาติหน้าเอาไว้ด้วย	 ในวันท่ี	 20	 กว่าๆ	 
เดือน	11	ฉันจึงไปไหว้พระที่วัดอิฌิยะมะ

	 จากข้อความดังกล่าว	จะเห็นแรงดลใจที่

ท�าให้ผู ้เขียนคิดเดินทางไปไหว้พระที่วัดอิฌิยะมะ

ซึ่งก็คือความรู ้สึกติดค้างในใจที่ที่ผ่านมาไม่ได้ไป

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างจริงจังเสียที	อีกทั้งผู้เขียน

มีสิ่งที่คิดหวังปรารถนาไว้ด้วยซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุ

หนึ่งที่ท�าให้ผู้เขียนคิดอยากไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ	์

ในที่นี้จะเห็นความปรารถนาของผู้เขียน	3	ประการ

คือ	ประการแรก	ผู้เขียนอยากให้ชีวิตตนเองเจริญ 

รุ่งเรืองยิ่งๆ	ขึ้น	ประการที่สองคือ	อยากเลี้ยงดูลูกๆ	

ให้ได้ดี	 และประการสุดท้ายคือ	ผู้เขียนอยากจะมี

ชีวิตท่ีดีในชาติหน้า	อันโด	 ฌิเงะกะสุ	 ได้วิเคราะห์

ตัวผู ้เขียนในช่วงนี้ไว้ว่า	 “เนื่องจากขณะนั้นบิดา 

ผู ้เขียนได้เสียชีวิตไปแล้ว	 ผู ้เขียนจึงขาดที่พึ่งพิง	

สามีผู ้เขียนในขณะนั้นก็ยังพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได	้

อีกท้ังผู้เขียนก็เพ่ิงให้ก�าเนิดบุตร	ผู้เขียนจึงยึดเอา 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นที่พึ่งทางใจ”	 (อันโด	ฌิเงะกะสุ,	 

1992,	น.409)	ขณะนัน้สามขีองผูเ้ขยีนหรือทะชบิะนะ	 

โนะ	 โทะฌิมิชิ	（橘俊通） ยังไม่ได้ก้าวหน้าทาง

หน้าที่ราชการเท่าใดนัก	อีกทั้งนะกะโตะฌิ	（仲俊）  

บุตรของผู้เขียนก็เพิ่งถือก�าเนิด	ผู้เขียนจึงต้องการที่

พึ่งพิงและย่อมคาดหวังความก้าวหน้าในด้านหน้าที่

การงานของสามี	ความปรารถนาประการแรกของ

ผู้เขียนที่หวังอยากให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ	ขึ้นจึง

น่าจะส่ือความหมายรวมถึงความคาดหวังในด้าน

หน้าที่การงานของสามีด้วย

	 คเุงะ	ฮโิระโตะฌไิด้วเิคราะห์เกีย่วกบัผู้เขียน 

ในช่วงนั้นไว้ว่า	“ผู้เขียนได้ละทิ้งความฝันในโลกของ

นิยาย	และคิดมุ่งหวังที่จะทุ่มเทให้กับการท�างาน 

รับใช้ในวังในโลกของความเป็นจริงอีกครั้ง”	 (คุเงะ	

ฮิโระโตะฌิ,	2011,	น.213)	ตั้งแต่เด็กผู้เขียนมีความ

ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเหมือนตัวละครหญิงในนิยายท่ี

มีชายสูงศักดิ์มารักใคร่ชอบพอ	แต่ในความเป็นจริง	

ชีวิตไม่ได้สวยงามแบบในนิยาย	เมื่อตอนอายุ	32	ปี	 

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปท�างานรับใช้เจ้าหญิงยูฌิ	 

（祐子内親王） พระราชธิดาองค์ที่	3	ในจักรพรรด ิ

โกะซุสะกุ	（御朱雀天皇） กับพระมเหสีเก็นฌ	ิ 

（中宮嫄子） ต่อมาตอนอายุ	33	ปีก็ได้แต่งงานกับ

ทะชิบะนะ	โนะ	โทะฌิมิชิ	หลังแต่งงานแล้ว	ผู้เขียน 

ก็ยังเข้าไปท�างานรับใช้ในวังบ้างเป็นครั้งคราว	ดังนั้น 

ความปรารถนาอยากจะให้ชีวติเจริญรุง่เรอืงนีจึ้งอาจจะ 

สื่อถึงความปรารถนาของผู้เขียนท่ีมุ่งหวังอยากกลับ

ไปท�างานรับใช้ในวังอย่างจริงจังอีกครั้งก็เป็นได้	

	 ส่วนความปรารถนาประการที่สองเป็น

ความรักความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก	อยากเลี้ยง

ดูลูกให้ได้ดีตามท่ีคิดหวังไว้	 ส่วนความปรารถนา

ประการสุดท้ายนั้น	 เนื่องจากในชาตินี้	 ผู ้เขียนมี

ทรัพย์สินเงินทองมากมายไม่ต้องทุกข์ร้อนล�าบาก

อะไร	 จึงคิดอยากจะไปไหว้พระท�าบุญเผื่อไว้ส�าหรับ

ชีวิตในชาติหน้าด้วย	ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนาในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและ

การท�าบุญสร้างกุศลเพื่อชีวิตที่ดีในชาติหน้า	ขณะที ่

ผู้เขียนไปนมัสการท่ีวัดอิฌิยะมะ	และได้สวดมนต์

ภาวนาจนเคลิ้มหลับไปนั้น	ผู้เขียนก็ได้ฝันเห็นดังนี้	

 
打出の浜のほどなど、見しにも変はらず。暮れか

かるほどに詣で着きて、斎屋に下りて、御堂に上

るに、人声もせず、山風おそろしうおぼえて、行

ひさしてうちまどろみたる夢に、「中堂より麝香賜

はりぬ。とくかしこへ告げよ」と言ふ人あるに、うち

おどろきたれば、夢なりけりと思ふに、よきことな

らむかしと思ひて、行ひ明かす。 (p.88)

たちばなのとしみち

なかとし

ゆ う し  な い し ん の う

ご す ざ く   て ん の う

ち ゅ う ぐ う げ ん し

うちいで

ゆ   や み だ う のぼ

ざ か う

し  も  つ  き
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

บริเวณชายหาดอุชิอิเดะยังคงสภาพเดิมท่ีเคยเห็น	
ตอนที่จะพลบค�่าก็ไปถึงวัด	ช�าระล้างร่างกายที่ห้อง
อาบน�้า	 แล้วจึงเข้าโบสถ์	 ไม่มีเสียงผู้คน	มีแต่เสียง
ลมพัดฟังดูน่ากลัว	 จึงหยุดสวดมนต์ภาวนา	และแล้ว 
ในตอนนัน้ฉนัก็ฝันเหน็มีคนพดูขึน้ว่า	“ได้รบัเครือ่งหอม
เซ่นไหว้บูชาจากโบสถ์กลางแล้ว	รีบไปแจ้งทางโน้น
ด้วย”	แล้วฉันก็สะดุ้งตื่นขึ้น	พอรู้ว่านั่นเป็นความฝัน
ก็คิดว่าน่าจะเป็นลางดีเป็นแน่	 จึงสวดมนต์ภาวนา
จนถึงเช้า

	 ฮะระดะ	อะท์ซุโกะได้วิเคราะห์เกี่ยวกับ

ความฝันนี้ไว้ว ่า	 “การได้ไปพ�านักอยู ่ท่ามกลาง 

บรรยากาศอันศักด์ิสิทธิ์ ในวัด	 ตัดขาดจากโลก 

ภายนอกเป็นเวลาหลายคืน	แล้วฝันเห็นอะไรเช่นนั้น 

ขึ้นมา	ย่อมเป็นธรรมดาที่ผู้เขียนจะเกิดความเชื่อมั่น 

และคิดจริงจังกับความฝันนั้น”	(ฮะระดะ	อะท์ซุโกะ,	 

1993,	 	น.1)	 	นอกจากนี้	 ซะวะดะ	มะซะโกะได ้

วิเคราะห์ไว้ว่า	 “ผู ้เขียนคิดว่าความฝันที่ฝันเห็น 

ระหว่างอยู่ในโบสถ์นั้นเป็นลางดีที่สิ่งศักด์ิสิทธิ์ดล

บันดาลให้ฝันเห็น	 จึงตั้งใจสวดมนต์ภาวนาจนถึง 

เช้า”	 (ซะวะดะ	มะซะโกะ,	2006,	น.69)	การฝัน 

เห็นมีคนรับเอาเครื่องเซ่นไหว้บูชาไปน้ัน	แสดงว่า 

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ รับฟ ังค�าปรารถนาและคงจะช ่วย

อ�านวยพรให้ได้สมดังที่ปรารถนาเอาไว้	ผู้เขียนจึง 

รู ้ สึกยินดีและมุ ่งมั่นต้ังใจสวดมนต์ภาวนาอย่าง

จริงจังมากขึ้น	 จึงกล่าวได้ว ่า	 ความฝันเป็นสิ่ง 

ช่วยกระตุ ้นให้ผู ้เขียนมีก�าลังใจสวดมนต์ภาวนา 

และเกิดความเชื่อม่ันเคารพศรัทธาต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ

มากยิ่งขึ้น	 และในปีถัดมาผู ้เขียนก็ได้เดินทางไป

นมัสการที่วัดฮะเซะโดยจะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ

ของผู้เขียนที่จริงจังมากขึ้น

ครั้งที่	6	วัดฮะเซะ	วัดโทดะอิ	ศาลเจ้าอิโซะ

โนะกะมิ
そ の か へ る 年 の 十 月 二 十 五 日 、 大 嘗 会 の

御禊とののしるに、初瀬の精進はじめて、そ

の日、京を出づるに、.. . . .「物見て何にかは

せ む 。 か か る を り に 詣 で む 志 を 、 さ り と も お

ぼしなむ。かならず仏の御しるしを見む」と

思ひ立ちて、その暁に京を出づるに、.. . . .」 

(p.89)
วันที่	 25	 เดือน	10	ปีถัดมา	ขณะที่ผู้คนก�าลังวุ่นอยู่
กับการช�าระล้างมลทินก่อนพิธีดะอิโจเอะ	 ฉันก็เริ่ม
ถือศีลกินเจเตรียมจะไปไหว้พระท่ีวัดฮะเซะ	และใน
วันนั้นก็ออกเดินทางจากเมืองหลวง.....	“ไปชมดูพิธี
แล้วจะได้อะไรขึ้นมา	 ไปไหว้พระในเวลาเช่นนี้แหละ	
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้เห็นถึงความตั้งใจจริง	และคง
แสดงอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นเป็นแน่”	 คิด
ดังนั้นแล้วจึงออกเดินทางจากเมืองหลวงในตอนเช้า 
ของวันนั้น
 

	 ผู ้เขียนออกเดินทางไปวัดฮะเซะในวันท่ี

ผู ้คนก�าลังตื่นเต้นกับพิธีดะอิโจเอะ	 (พิธีบวงสรวง

ธัญพืชแก ่ เทพเจ ้าเป ็นครั้ งแรกหลังจักรพรรด ิ

องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์)	แต่ผู้เขียนกลับไม่ได้สนใจ

พระราชพิธีดังกล่าว	กลับออกจากเมืองหลวงไปใน

วันที่ผู้คนแห่กันมาเมืองหลวงเพื่อชมดูพิธีช�าระล้าง

มลทินก่อนพิธีดะอิโจเอะนี้	 แม้ผู้เขียนจะกล่าวไว้ว่า	

“การไปไหว้พระในช่วงนี้	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้เห็น

ถึงความตั้งใจจริง”	แต่ก็น่าจะมีเหตุผลอื่นท่ีผู้เขียน

จงใจไปในช่วงนี้	ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าผู้เขียนท�างาน

เป็นนางก�านัลรับใช้เจ้าหญิงยูฌิ	พระราชธิดาใน 

จักรพรรดิโกะซุสะกุ1	 ส ่วนพระราชมารดาของ 

เจ้าหญิงก็คือพระมเหสีเก็นฌิ	ตอนท่ีผู้เขียนเข้าไป

ท�างานรับใช้ในวังนั้น	พระมเหสีเก็นฌิสิ้นพระชนม์

ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ให้ก�าเนิดพระราชโอรส	พระมเหส ี

เก็นฌเิป็นธดิาบุญธรรมของอคัรมหาเสนาบดฟีจุวิะระ	 

โนะ	โยะริมิชิ	（藤原頼通）	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งสูงสุด

ของฝ่ายขุนนาง	หากทรงให้ก�าเนิดพระราชโอรส	 

ก็มีโอกาสสูงมากที่พระราชโอรสจะได้ด�ารงต�าแหน่ง
1	 จักรพรรดิองค์ที่	69	ของญี่ปุ่น	ครองราชย์ช่วง	ค.ศ.1036-1045

ふじわらのよりみち
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มกุฎราชกุมารในรัชกาลถัดไป	 โดยสืบต่อจาก 

จักรพรรดโิกะเระอิเสะอ	ิ（後冷泉天皇）2		พระอนชุา 

ของจักรพรรดิโกะซุสะกุที่ขึ้นครองราชย์สืบต่อจาก 

พระเชษฐา	แต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่า	

พระราชโอรสของจักรพรรดิโกะซุสะกุที่ เกิดกับ 

พระมเหสีองค์อื่นได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นมกุฎ

ราชกุมารสืบต่อจากจักรพรรดิโกะเระอิเสะอิ	ผู้เขียน

และเหล่านางก�านัลที่รับใช้พระมเหสีเก็นฌิและ

เจ้าหญิงยูฌิจึงรู ้สึกผิดหวังเสียดายเป็นอย่างมาก	

บรรยากาศที่ผู้คนต่างพากันรู้สึกตื่นเต้นยินดีกับพิธี

ดะอิโจเอะที่เสมือนเป็นการเฉลิมฉลองจักรพรรดิ

องค์ใหม่	 รวมไปถึงมกุฎราชกุมารองค์ใหม่ด้วยน้ัน	

ย่อมตอกย�้าความรู ้สึกผิดหวังเสียดายของผู้เขียน 

ให้มีมากยิ่งขึ้น	ฟุกุยะ	โทะฌิยุกิกล่าวไว้ว่า	“ผู้เขียน

จงใจเดินทางออกจากเมืองหลวงในช่วงวันพิธีดะอิ

โจเอะ	 เพื่อเป็นการตอกย�้าจุดยืนของตัวเองและ

เป็นการถอยห่างจากเรื่องราวทางการเมืองมาฟื้นฟู

สภาพจิตใจของตัวเอง”	 (ฟุกุยะ	 โทะฌิยุกิ,	 2000,	 

น.322)	 การที่ ผู ้ เขียนคิดเดินทางออกไปจาก 

เมืองหลวงในวันพิธีดังกล่าวจึงอาจเป็นไปได้ว่า 

เ พ่ือต ้องการหลีกหนี ไม ่อยากพบเห็นสภาพ

บรรยากาศที่เสียดแทงใจดังกล่าว

	 ระหว่างการเดินทางไปวัดฮะเซะ	ผู้เขียน

ก็ดูเหมือนจะรู้สึกผ่อนคลาย	และรู้สึกต่ืนเต้นยินดี

กับสิ่งที่ประสบพบเห็น	ดังเช่นตอนที่ผู้เขียนเดินทาง 

ผ่านคฤหาสน์อุจิซ่ึงเป็นฉากส�าคัญในนิยายเรื่อง 

เก็นจิโมะโนะงะตะริภาคสุดท ้าย	 ผู ้ เขียนก็ได ้

บรรยายความรู้สึกไว้ดังตอนที่ยกมาข้างล่างนี้

紫の物語に宇治の宮のむすめどものことあるを、

いかなる所なれば、そこにしも住ませたるならむ

とゆかしく思ひしところぞかし。げにをかしき所か

な、と思ひつつ、からうじて渡りて、殿の御領所の

宇治殿を入りて見るにも、浮舟の女君のかかる

所にやありけむなど、まづ思ひ出でらる。 (p.91)

สถานที่แห่งน้ีเป็นฉากในนิยาย	 (เร่ืองเก็นจิโมะโนะ
งะตะริ)	ของมุระซะกิ	ฌิกิบุ	ซึ่งเล่าเร่ืองเกี่ยวกับธิดา
ของท่านอุจิโนะมิยะ	ฉันเคยคิดสงสัยมานานแล้วว่า
เป็นสถานที่แบบไหนกันนะ	ผู้เขียนจึงสร้างเร่ืองให้
ตัวละครหญิงเหล่านั้นอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้	คงจะเป็น
สถานที่ที่น่าสนใจมากทีเดียว	คิดไปพลางในที่สุดก็
ข้ามฟากไป	ตอนเข้าไปชมคฤหาสน์อุจิซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองของท่านอัครมหาเสนาบด	ีฉนักไ็ด้แต่คดิว่า	
อุกิฟุเนะ	 (ตัวละครหญิงในเรื่องเก็นจิโมะโนะงะตะริ)	
คงจะอาศัยอยู่ในคฤหาสน์เช่นนี้กระมัง

	 แม้ตอนทีผู่เ้ขยีนเดนิทางไปวดัฮะเซะ	ผูเ้ขยีน 

จะเข้าใจแล้วว่าชีวิตจริงไม่ได้เหมือนกับในนิยาย	

และไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับโลกในนิยายแบบในวัยเด็ก 

แล้ว	แต่เมื่อได้เดินทางผ่านสถานท่ีส�าคัญท่ีปรากฏ

ในเรื่องเก็นจิโมะโนะงะตะริ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

คฤหาสน์อุจิซ่ึงเป็นฉากส�าคัญในภาคสุดท้ายของ 

เรื่ องที่ เล ่ าถึ งอุกิฟุ เนะตัวละครหญิงที่ผู ้ เขียน

เคยใฝ่ฝันไว้	 ผู ้เขียนจึงรู ้สึกตื่นเต้นยินดีและคิด

จินตนาการถึงตัวละครหญิงเหล่านั้น	จะสังเกตได้ว่า 

การเดินทางไปนมัสการครั้งนี้ผู ้เขียนบรรยายถึง 

สิ่งที่พบเห็นระหว่างทางมากขึ้นกว่าการเดินทาง

ครั้งก่อนๆ	และระหว่างทางที่ไปวัดฮะเซะนี้	ผู้เขียน

ยังได้แวะไหว้พระท่ีวัดโทดะอิและศาลเจ้าอิโซะโนะ

กะมิด้วย	 ซ่ึงผู้เขียนก็ได้กล่าวถึงสภาพของศาลเจ้า

เอาไว้ดังนี้

つとめてそこを立ちて、東大寺に寄りて、拝みた

てまつる。石上もまことに古りにけること、思ひや

られて、むげに荒れはてにけり。 (p.92)
พอรุ่งเช้าก็ออกเดินทางจากที่นั่น	แวะไหว้พระที่วัด
โทดะอ	ิและแวะศาลเจ้าอิโซะโนะกะมด้ิวยซึง่ฉนัคิดว่า
มันก็ดูเก่าแก่สมกับค�าเรียกจริงๆ	สภาพมันช่างรกร้าง

	 การท่ีผู้เขียนกล่าวถึงศาลเจ้าอิโซะโนะกะมิ 

ว่า	“ดูเก่าแก่สมกับค�าเรียก”	ก็เนื่องจากว่าศาลเจ้า 

อิโซะโนะกะมิอยู่ที่ต�าบลฟุรุ	（布留町）	จึงมักเรียก

ชื่อศาลเจ้านี้กันว่า	 “อิโซะโนะกะมิฟุรุ”	 ซึ่งค�าว่า	 

ご ら う し ょ

うきふね をんなぎみ

い

い

いそのかみ ふ
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2	 จักรพรรดิองค์ที่	70	ของญี่ปุ่น	ครองราชย์ช่วง	ค.ศ.1045-1068
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

“ฟุรุ”	นั้นพ้องเสียงกับค�าว่า	“ฟุรุ”	（古） ที่แปลว่า	 

“เก่า”	ผู้เขียนจึงกล่าวว่าศาลเจ้าน้ีมันช่างเก่าสมกับ 

ค�าเรียก	 ศาลเจ้าอิโซะโนะกะมิปัจจุบันอยู ่ในเขต

จังหวัดนารา	ส่วนวัดโทดะอิน้ันเป็นวัดที่มีชื่อเสียง 

เก่าแก่ของเมืองนารา	 สร้างข้ึนเมื่อ	 ค.ศ.745	 ม ี

พระพทุธรปูดะอบิท์ุซทุีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีเ่คารพสกัการะ 

ของคนญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน	หลังจากที่ผู้เขียนได้ไป

นมัสการท่ีวัดและศาลเจ้าทั้งสองแห่งนี้แล้ว	คืนนั้น

ก็ได้แวะพักค้างคืนที่วัดแห่งหนึ่งแถวยะมะเบะ	และ

ได้ฝันเห็นดังนี้
 

その夜、山辺といふ所の寺に宿りて、いと苦しけ

れど、経すこし読みたてまつりて、うちやすみたる

夢に、いみじくやむごとなく清らなる女のおはす

るに参りたれば、風いみじう吹く。見つけて、うち

笑みて、「何しにおはしつるぞ」と問ひたまへば、

「いかでかは参らざらむ」と申せば、「そこは内裏

にこそあらむとすれ。博士の命婦をこそよく語ら

はめ」とのたまふと思ひて、うれしく頼もしくて、い

よいよ念じたてまつりて、初瀬川などうち過ぎて、

その夜御寺に詣で着きぬ。 (p.93)
คืนนั้น	พักที่วัดที่อยู่แถวที่เรียกกันว่ายะมะเบะ	รู้สึก
เหนื่อยมาก	แต่ก็สวดมนต์ไปเล็กน้อยแล้วจึงเข้านอน	
ในความฝันคืนนั้นเอง	ฉันฝันเห็นผู้หญิงที่สวยงาม
มากคนหนึ่งเดินมาหา	ขณะนั้นเองลมก็พัดแรง	ผู้หญิง 
คนนั้นเห็นฉันแล้วก็ยิ้มให้	“มาท�าอะไรที่นี่หรือ”	ฉัน
จึงตอบไปว่า	“แล้วท�าไมฉันถึงจะไม่มาที่นี่ล่ะ”	ผู้หญิง 
คนนั้นกล่าวว่า	“ท่านเป็นคนที่ถูกก�าหนดให้เข้าไป 
รับใช้ในวัง	 ควรที่จะหาโอกาสไปพูดคุยกับพวก 
นางก�านัลฮะกะเซะ	โนะ	เมียวบุบ่อยๆ	นะ”	ดูเหมือน 
ผู ้หญิงคนน้ันจะกล่าวเช่นนั้น	 ฉันรู ้สึกดีใจ	 ยึดเอา
ความฝันนั้นเป็นที่พึ่ง	 และตั้งใจสวดมนต์ภาวนา 
มากยิง่ข้ึน	จากนัน้กเ็ดนิทางข้ามแม่น�า้ฮะเซะจนมาถงึ 
วัดฮะเซะในคืนนั้น

	 อันโด	 ฌิเงะกะสุวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้หญิง

ที่ปรากฏในความฝันของผู้เขียนไว้ว่า	 “ผู้หญิงที่

ปรากฏในความฝันของผู ้เขียนนี้น่าจะเป็นผู ้หญิง 

คนเดียวกับที่มาปรากฏในความฝันของพระตัวแทน	

เนื่องจากท้ังพระตัวแทนและผู้เขียนต่างก็ฝันเห็น

ในช่วงระหว่างที่เดินทางไปนมัสการที่วัดฮะเซะ 

เช่นเดียวกัน”	 (อันโด	ฌิเงะกะสุ,	 1992,	น.412)	 

ตัวผู้เขียนเองก็น่าจะคิดโยงความฝันนี้ซึ่งดูเหมือน 

จะเป็นการท�านายทายทกัถงึหน้าทีก่ารงานอนัรุง่โรจน์ 

ในวังของผู้เขียน	กับความฝันที่พระตัวแทนเห็นภาพ 

ด้านหนึ่งของกระจกสะท้อนถึงความสดใสน่ายินดี 

ซึ่งก็น่าจะเกี่ยวโยงกับการที่ผู้เขียนได้ไปท�างานรับใช ้

ในวังเช่นกัน	การที่ผู้เขียนคิดมานมัสการที่วัดฮะเซะ

นั้นสาเหตุหนึ่งก็อาจเป็นเพราะวัดฮะเซะเป็นหนึ่ง 

ในวัดท่ีมารดาผู ้เขียนเคยคิดอยากจะพาผู ้เขียน 

ไปนมัสการ	แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้พาไปเนื่องจาก

กลัวความยากล�าบากในการเดินทาง	 ซึ่งก็เหมือน

กับวัดอิฌิยะมะที่ผู้เขียนรู้สึกเสียดายที่มารดาไม่ได้

พาไปจึงหาโอกาสเดินทางไปนมัสการเอง	และอีก

สาเหตุหนึ่งก็อาจเป็นเพราะผู้เขียนนึกถึงความฝันที่

พระตัวแทนเคยฝันเห็นนั้น	ซึ่งภาพในกระจกด้านที ่

สื่อถึงความสดใสน่ายินดีก็น่าจะเป็นการท�านาย 

ถึงอนาคตของผู ้ เขียนที่จะได้เจริญก้าวหน้ากับ

ต�าแหน่งหน้าที่การงานในวัง	ดังนั้น	การมากราบไหว ้

นมัสการท่ีวัดฮะเซะในครั้งนี้ 	 ผู ้ เขียนจึงน่าจะม ี

จุดประสงค์เพื่อมานมัสการขอพรให้ความฝันซ่ึงเป็น

ลางดีนั้นปรากฏเป็นจริงดังที่คิดหวังไว้

	 ต�าแหน่งนางก�านัลฮะกะเซะ	โนะ	 เมียวบุ	 

（博士の命婦） ท่ีผู ้หญิงในความฝันกล่าวถึงนั้น	 

เป็นต�าแหน่งนางก�านัลระดับ	 5	 ข้ึนไปซ่ึงจัดว่า 

เป็นนางก�านัลระดับสูง	การให้ผู้เขียนไปพูดคุยกับ 

นางก�านัลกลุ่มนี้บ่อยๆ	อาจเป็นการท�านายทายทัก 

อนาคตของผู ้ เขียนว่าจะได้เลื่อนต�าแหน่งเป ็น 

นางก�านัลระดับสูง	 ผู ้เขียนจึงรู ้สึกยินดีและตั้งใจ 

สวดมนต์ภาวนามากยิ่งข้ึน	นอกจากนี้	 เมื่อผู้เขียน 

ได้เดินทางมาถึงวัดฮะเซะแล้ว	ผู้เขียนก็ได้ฝันเห็น 

มีคนโยนกิ่งซุงิมาให้	ดังในตอนที่ยกมานี้	

 
三日さぶらひて、暁まかでむとて、うちねぶりたる

夜さり、御堂の方より、「すは、稲荷より賜はる験

の杉よ」とて、物を投げ出づるやうにするに、うち

おどろきたれば、夢なりけり。 (p.93)
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พักที่วัด	3	วัน	พอรุ่งเช้าก็ออกจากที่นั่น	ขณะที่ก�าลัง
เคลิ้มหลับนั้นเอง	ฉันเห็นมีคนออกมาจากโบสถ์และ
กล่าวว่า	“น่ันเป็นซุงิอันศักด์ิสิทธิ์จากศาลเจ้าอินะริ”	
และท�าท่าเหมือนกับโยนอะไรมาให้	 ฉันตกใจสะดุ้ง
ตื่นจึงพบว่าที่แท้ก็เป็นความฝันนั่นเอง

	 คนญ่ีปุ่นเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของต้นซุง ิ

ในศาลเจ้าอินะริ	 โดยจะน�าเอากิ่งซุงิไปปลูกเพื่อ 

ท�านายทายทกั	หากเจรญิงอกงามดีกจ็ะเป็นนมิติหมาย 

ท่ีดี	 การที่ผู ้ เขียนฝันเห็นเหมือนมีคนโยนกิ่งซุงิ

จากศาลเจ้าอินะริมาให้ก็น่าจะถือได้ว่าเป็นลางด	ี 

หากผู้เขียนตั้งใจสวดมนต์ภาวนาต่อพระโพธิสัตว ์

กวนอมิทีว่ดัฮะเซะอย่างมุง่มัน่	และพยายามหาโอกาส 

ไปนมัสการบ่อยๆ	แล้ว	 ชีวิตของผู้เขียนก็อาจจะ 

เจริญรุ่งเรืองได้เป็นนางก�านัลข้ันสูงอย่างที่คิดหวังไว้ 

ก็เป็นได้	 การท่ีผู้เขียนเล่าถึงความฝันเหล่านี้ไว้ใน 

บันทึกหลายครั้งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนเชื่อในเรื่อง 

ของความฝันอย่างจริงจัง	ซึ่งความฝันเหล่านี้เอง 

ที่ เป ็นสิ่งกระตุ ้นให ้ผู ้ เขียนคิดอยากเดินทางไป 

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิบ่อยๆ	แต่สุดท้ายแล้วผู้เขียนก็

ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปนมัสการบ่อยๆ	ตามที่คิดหวัง 

ไว้	 ชีวิตของผู้เขียนไม่ได้มีเรื่องทุกข์ร้อนมากมาย

ขนาดท่ีต้องหาโอกาสไปผ่อนคลายข้างนอก	 เพื่อ 

หลีกหนีสภาพชีวิตที่เป็นอยู่เพื่อไปฟื้นฟูและหาที ่

ยึดเหน่ียวทางใจ	อกีทัง้ด้วยนสิยัของผูเ้ขียนทีไ่ม่ชอบ 

คิดท�าอะไรอย่างจริงจัง	 ซึ่งผู ้เขียนเองก็เคยกล่าว

ออกตัวไว้เช่นน้ัน	จึงท�าให้ผู้เขียนไม่ค่อยได้เดินทาง 

ไปนมัสการที่ใดอย่างจริงจังตามที่คิดหวังไว้	มีเพียง 

การไปนมัสการครั้งที่	5	ที่วัดอิฌิยะมะ	และครั้งที่	6	

ที่วัดฮะเซะน้ีเท่าน้ันที่เห็นได้ชัดถึงความมุ่งม่ันตั้งใจ

ของผู้เขียนในการเดินทางไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

	 สรุปได้ว่าการไปนมัสการครั้งที่	5	และครั้ง

ที่	6	นี้เป็นช่วงที่ผู้เขียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเดินทางไป

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเห็นได้ชัด	โดยมีแรงดลใจ

ที่ส�าคัญก็คือความฝัน	ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าเป็นความฝัน

ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลให้ฝันเห็นนั่นเอง

 5.3 กำรไปนมัสกำรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ครั้งท่ี 

7 ถึง 11 (ช่วงผู้เขียนอำยุ 40 ปีขึ้นไป)
	 การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คร้ังที่	 7	 ถึง	

11	ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่ผู ้เขียนเล่าไว้ในบันทึกนั้น	

ไม่ได้ระบุเดือนปีท่ีแน่ชัด	ทราบเพียงว่าอยู่ระหว่าง

ช่วง	ค.ศ.1047-1054	โดยผู้เขียนได้เกริ่นบอกไว้ว่า	 

หลังจากท่ีไปนมัสการท่ีวัดฮะเซะแล้ว	 ก็เว้นช่วงการ

ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิไปนานเป็นปีๆ	ดังในตอนที่

ยกมานี้	
 

二三年、四五年へだてたることを、次第もなく書

きつづくれば、やがてつづきたちたる修行者め

きたれど、さにはあらず、年月へだたれることな

り。 (p.95)
ทั้งๆ	ที่ได้เว้นช่วงไป	2-3	ปี	หรือ	4-5	ปีแท้ๆ	แต่พอ
เขียนเล่าติดต่อกันโดยไม่ได้เรียงล�าดับเวลาก็เลยดู
เหมือนว่าฉันเป็นพวกนักแสวงบุญไปนมัสการอย่าง
ต่อเนื่อง	จริงๆ	แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น	แต่ละคร้ังเว้น
ระยะห่างกันนาน

	 หลังจากเกริ่นบอกไว้ดังนั้น	ผู้เขียนก็เล่า
ถึงการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่	7	และครั้งที่	8	
ต่อทันที	 ซ่ึงถ้าหากผู้เขียนไม่ได้เกริ่นบอกไว้เช่นน้ี	 ก็
อาจท�าให้เข้าใจผิดได้ว่าหลังจากการไปนมัสการที่
วัดฮะเซะแล้ว	ผู้เขียนได้ไปนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตาม
ที่ต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจริงๆ	แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น	
การไปนมัสการครั้งที่	 7	และครั้งที่	 8	ที่วัดคุระมะ
นั้น	 เกิดขึ้นในปีเดียวกันแต่ต่างช่วงเวลากัน	ดังตอน

ที่ยกมานี้	
 

ครั้งที่	7-8	วัดคุระมะ
春ごろ、鞍馬にこもりたり。山際霞みわたりのどや

かなるに、山の方より、わづかにところなど掘りも

て来るもをかし。出づる道は花もみな散りはてに

ければなにともなきを、十月ばかりに詣づるに、

道のほど山のけしき、このころは、いみじうぞまさ

るものなりける。山の端、錦をひろげたるやうな

り。たぎりて流れゆく水、水晶を散らすやうにわき

かへるなど、いづれにもすぐれたり。詣で着きて、

僧坊に行き着きたるほど、かきしぐれたる紅葉

の、たぐひなくぞ見ゆるや。 (p.95)
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ	 ไปนมัสการที่คุระมะ	ตอนที่หมอก
ปกคลุมจางๆ	ทั่วบริเวณหุบเขานั้น	 เห็นคนถือหัวมัน
ท่ีขุดได้ออกมาจากภูเขา	 เป็นภาพที่น่าดู	 เส้นทาง
ขากลับดอกซากุระร่วงไปหมดแล้วจึงไม่มีอะไรน่าชม	
แต่ตอนที่ฉันกลับไปไหว้อีกครั้งในเดือน	10	ทิวทัศน์
ภูเขาระหว่างทางช่างงดงามตระการตาเป็นพิเศษ	ที่
เชิงเขาสีของใบไม้เป็นสีทองท่ัวทั้งบริเวณ	 สายน�้า
ท่ีไหลแรงซ่านกระเซ็นเป็นเม็ดใสราวกับผลึกแก้ว	
ช่างงดงามวิเศษกว่าท่ีไหนๆ	พอถึงวัดก็เข้าไปกราบ 
พบพระท่ีวัดนั้น	 ใบไม้แดงท่ีเปียกฝนซึ่งตกเป็น 
ครั้งคราวนั้น	ช่างดูงดงามไม่มีอะไรเปรียบ

	 วดัคุระมะเป็นวัดนิกายเทน็ดะอ	ิ（天台宗） 

ตั้งอยู่บนภูเขาคุระมะ	（鞍馬山） ในจังหวัดเกียวโต	

สร้างขึ้นเมื่อ	ค.ศ.770	การไปนมัสการที่วัดคุระมะ

คร้ังแรกเป็นการไปในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิที่ดอก

ซากุระร่วงหมดแล้ว	ทิวทัศน์จึงไม่น่าดูชม	ส่วนครั้ง

ถัดมาเป็นช่วงเดือน	10	ใบไม้ก�าลังเปลี่ยนสีดูงดงาม	

จะสังเกตได้ว่าผู้เขียนบรรยายแต่ทิวทัศน์ธรรมชาติ

ระหว่างทาง	 ไม่ได้เล่าถึงจุดประสงค์ของการไป 

นมัสการหรอืเล่าเกีย่วกบัสิง่ทีต่นเองปรารถนาขอพร 

แต่อย่างใด	การไปนมสัการคร้ังถดัมาคือครัง้ที	่9	นัน้ 

ก็เป็นเช่นเดียวกันดังตอนข้างล่างนี้

ครั้งที่	9	วัดอิฌิยะมะ
二年ばかりありて、また石山にこもりたれば、よも

すがら雨ぞいみじく降る。旅居は雨いとむつか

しきものと聞きて、蔀を押し上げて見れば、有明

の月の谷の底さへくもりなく澄みわたり、雨と聞こ

えつるは、木の根より水の流るる音なり。 (p.96)
ผ่านไป	2	ปีจึงได้ไปนมัสการท่ีวัดอิฌิยะมะอีกครั้ง	 
ฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืน	 ได้ยินว่าจุดหมายที่จะไป
หากฝนตกจะเดินทางล�าบาก	พอฉันเปิดประตูมอง
ออกไปก็เห็พระจันทร์ที่ยังคงอยู่บนท้องฟ้าในยามเช้า 
ทอแสงส่องสว่างไปจนถงึก้นหบุเขา	เสยีงฝนที่ได้ยินนั้น
ที่แท้ก็เป็นเสียงน�้าไหลผ่านรากไม้

	 ผู้เขียนได้ไปนมัสการที่วัดอิฌิยะมะอีกคร้ัง	 

แต่ครั้งนี้ผู ้เขียนไม่ได้เล่าถึงสิ่งที่ตนเองปรารถนา 

อยากจะขอพรหรอืเล่าถงึจดุประสงค์ในการไปเอาไว้	 

เพียงแต่บรรยายถึงทิวทัศน์ขณะเดินทางไป	โดยได ้

บรรยายถึงภาพพระจันทร์ที่ยังคงทอแสงส่องสว่าง 

ในยามเช้า	และเสียงน�้าไหลท่ีฟังดูคล้ายกับเสียงฝน 

ตกหนัก	จากนั้นผู้เขียนก็เล่าต่อถึงการไปนมัสการท่ี 

วดัฮะเซะครัง้ท่ีสอง	โดยได้บรรยายถึงทิวทัศน์ใบไม้แดง 

อันงดงามและคลื่นในแม่น�้าดังตอนที่ยกมานี้

ครั้งที่	10	วัดฮะเซะ
また初瀬に詣づれば、はじめにこよなくもの頼も

し。ところどころに設けなどして、行きもやらず。 

山城の国柞の森などに、紅葉いとをかしきほどな

り。初瀬川渡るに、初瀬川たちかへりつつ訪ぬ

れば杉のしるしもこのたびや見むと思ふもいと頼

もし。 (p.96)
ได้ไปนมัสการท่ีวัดฮะเซะอีกคร้ัง	 เมื่อเทียบกบัคร้ังท่ี 
แล้ว	คร้ังน้ีรู้สกึว่าเดนิทางได้อย่างวางใจ	ระหว่างทาง 
มคีนโน้นคนนีม้าต้อนรบั	จะผ่านเลยไปก็ไม่ได้	บริเวณ 
ป่าเมืองยะมะฌิโระ	ใบไม้แดงก�าลังเปลี่ยนสีดูงดงาม	
ตอนข้ามแม่น�้าฮะเซะ	ฉันก็คิดขึ้นว่า	“คลืน่ในแม่น�า้ 
ฮะเซะซัดย้อนกลับ	 เหมือนตัวฉันท่ีย ้อนกลับมา
เยี่ยมเยียนท่ีนี่ อีกคร้ัง	 ความศักดิ์สิทธิ์ของกิ่งซุง ิ
ที่เห็นในความฝันก็คงจะเห็นประจักษ์กันในคราวนี้
กระมัง”	คิดดังนั้นก็รู้สึกมีก�าลังใจ

	 ในตอนทีย่กมานี	้ผูเ้ขยีนได้กล่าวถงึความฝัน 

ท่ีผู้เขียนเคยฝันเห็นมีคนโยนกิ่งซุงิมาให้เมื่อตอนท่ี 

มานมัสการที่วัดฮะเซะครั้งที่แล้วว่า	การมานมัสการ 

ในครัง้นีค้งจะท�าให้ความฝันอนัเป็นลางดนีัน้เป็นจรงิ 

ขึ้นมาได้	อันโด	ฌิเงะกะสุวิเคราะห์ไว้ว่า	“การไป

นมัสการท่ีวัดอิฌิยะมะและวัดฮะเซะครั้งแรกนั้น	 

ผู ้เขียนคาดหวังให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์เข้าฝันมาท�านาย

ทายทักให้	 ส่วนการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลัง

จากนั้นนับตั้งแต่วัดคุระมะเรื่อยมาจนถึงวัดฮะเซะ

ครั้งที่	 2	นั้น	 เป็นการไปนมัสการขอพรให้ความฝัน

ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมาท�านายทายทักให้นั้นปรากฏ

เป็นจริงขึ้นมา”	 (อันโด	ฌิเงะกะสุ,	1992,	น.417)	

จากที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ถึงก่ิงซุงิในความฝัน	แสดง

ให้เห็นถึงความเชื่อในเร่ืองความฝันของคนญี่ปุ ่น
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สมัยเฮอันว่า	 หลังจากที่ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ท่ีใดและได้ฝันเห็นเรื่องดีๆ	แล้ว	หากได้ไปนมัสการ

ที่นั้นซ�้าบ่อยๆ	 ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ก็จะช่วยดลบันดาลให้

ความฝันซึ่งเป็นลางดีนั้นปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได	้

นอกจากวัดอิฌิยะมะและวัดฮะเซะแล้ว	 ผู ้เขียน 

ยังได้ไปนมัสการท่ีวัดโคริวอีกคร้ังด้วย	ซึ่งเป็นการ

ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่ผู้เขียนได้เล่าไว้

ในบันทึกนี้

 

ครั้งที่	11	วัดโคริว
世の中むつかしうおぼゆるころ、太秦にこもりた 

るに、宮に語らひきこゆる人の御もとより文ある、

返りごと聞こゆるほどに、鏡の音の聞こゆれば、

繁かりしうき世のことも忘られず入相の鐘の心ぼ

そさにと書きてやりつ。 (p.99)
ตอนที่ความสัมพันธ์กับสามีไม ่ราบรื่น	 ฉันได้ไป
นมัสการที่วัดโคริว	 (อุซุมะซะ)	มีจดหมายส่งมาจาก
คฤหาสน์ของท่านมิยะจากคนที่มักพูดคุยสารทุกข ์
สุขดิบกันเป็นประจ�า	 ตอนจะตอบจดหมายกลับ	 
ได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นจึงเขียนกลอนส่งไปว่า	“(แม้จะ 
หลบมาอยู ่ที่ น่ีแต่ก็)	 มิอาจลืมเร่ืองราวทางโลกได	้
เสียงระฆังในยามเย็นชวนให้รู้สึกวังเวงใจ”

	 การไปนมสัการครัง้นีเ้ป็นช่วงทีค่วามสมัพนัธ์

ของผู้เขียนกับสามีไม่ราบรื่น	 โดยผู้เขียนได้บรรยาย

ถึงเสียงระฆังในยามเย็นซึ่งชวนให้รู้สึกวังเวงใจด้วย	

การบรรยายถึงเสียงระฆังในตอนน้ีคล้ายกับที่มิชิท์

ซุนะ	โนะ	ฮะฮะ	（道綱の母） ผู้เขียน	บันทึกคะเงะโร  

(蜻蛉日記)	 ได ้บรรยายถึงบรรยากาศตอนไป

นมัสการที่วัดฮันเนียะเมื่อเดือน	6	ค.ศ.671	 โดย

ในขณะนั้นความสัมพันธ์ของมิชิท์ซุนะ	 โนะ	ฮะฮะ

กับสามีก็ไม่ราบร่ืน	มิชิท์ซุนะ	 โนะ	ฮะฮะจึงหลบ

มาอยู่ท่ีวัดฮันเนียะ	 และได้บรรยายถึงเสียงระฆัง 

ในยามเย็นที่ชวนให้รู้สึกเศร้าใจเช่นเดียวกัน	 มิชิท์

ซุนะ	โนะ	ฮะฮะนั้นเป็นป้าแท้ๆ	 (พ่ีสาวของมารดา)	

ของผู้เขียนบันทึกซะระฌินะ	ดังนั้น	จึงเป็นไปได้ว่า 

ผู ้เขียนบันทึกซะระฌินะอาจจะเคยอ่าน	บันทึก

คะเงะโร	มาก่อนและคงจะได้รับอิทธิพลจาก	บันทึก

คะเงะโร	มาบ้างไม่มากก็น้อย	ใน	 บันทึกซะระฌินะ	

จึงมีบางจุดท่ีคล้ายกันกับใน	 บันทึกคะเงะโร	การไป 

นมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์เพ่ือหลีกหนีสภาพที่เป็นอยู ่

เพื่อไปฟื ้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจนั้น	พบได้บ่อย 

ในกรณีของมิชิท์ซุนะ	 โนะ	ฮะฮะ	แต่ส�าหรับกรณี 

ของผู้เขียน	บันทึกซะระฌินะ	 นั้นไม่ค่อยปรากฏ 

ให้เห็นนัก	มีเพียงครั้งที่ผู ้เขียนเจาะจงเดินทางไป 

นมัสการท่ีวัดฮะเซะในช ่วงพิธีดะอิโจเอะ	 กับ

การไปนมัสการท่ีวัดโคริวเพียง	 2	 ครั้งนี้เท่านั้น 

ที่ดูเหมือนว่าผู ้เขียนอาจต้องการหาสถานที่เพ่ือ

หลบไปเยียวยาสภาพจิตใจ	ซึ่งเหมือนกับกรณีของ 

มิชิท์ซุนะ	โนะ	ฮะฮะ

	 สรุปได ้ว ่าการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ครั้งท่ี	7	 ถึงครั้งท่ี	11	 ซ่ึงเป็นช่วงสุดท้ายนี้	ผู้เขียน

ไม่ได้เล่าจุดประสงค์ในการไปนมัสการไว้	แต่จะเน้น

บรรยายทิวทัศน์ธรรมชาติท่ีพบเห็นระหว่างทาง	 

ซึ่งก็อาจเป็นการบอกทางอ้อมถึงจุดประสงค์ของ

การไปนมัสการว่าเพื่อไปเท่ียวชมวิวและพักผ่อน

หย่อนใจก็เป็นได้	มีเพียงการไปนมัสการครั้งสุดท้าย

ท่ีพอจะเห็นจุดประสงค์ของผู้เขียนว่าอาจต้องการ

มาหลบพักจิตใจช่ัวคราวเนื่องจากผู ้เขียนก�าลัง 

มีปัญหากับสามี	 นอกจากนี้การที่ผู ้เขียนเดินทาง

ไปนมัสการท่ีวัดอิฌิยะมะและวัดฮะเซะซ�้าเป็นครั้ง

ที่สองนั้น	อาจเพื่อเป็นการย�้าเตือนความฝันที่ตน 

เคยฝันเห็นเมื่อคราวท่ีมานมัสการครั้งแรก	และ

เพื่อขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้ความ

ฝันนั้นเป็นจริงข้ึนมาเสียที	 แต่สุดท้ายแล้วเรื่อง 

น่ายินดีท่ีผู ้เขียนเคยคิดท�านายฝันไว้และเฝ้ารอ 

ให้เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริง	 เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ผูเ้ขยีนได้แสดงความคดิเหน็ไว้ในตอนท้ายของบนัทกึ 

ท่ีเล่าถึงบ้ันปลายชีวิตผู ้เขียน	 ซ่ึงจะขอกล่าวถึง 

ในหัวข้อถัดไป	
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

 5.4 ควำมคิดควำมเชื่อของผู ้เขียน

ในช่วงบ้ันปลำยชีวิตที่มีต่อกำรไปนมัสกำร 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์
	 ในช่วงท้ายของบันทึก	 ผู ้เขียนได้กล่าว

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางไปนมัสการ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตนหลายครั้ง	 ดังตอนที่ยกมา 

ต่อไปนี้

なにごとも心にかなはぬこともなきままに、かや

うにたち離れたる物詣でをしても、道のほどを、

をかしとも苦しとも見るに、おのづから心もなぐさ

め、さりとも頼もしう、さしあたりて嘆かしなどおぼ

ゆることどもないままに、ただ幼き人々を、いつし

か思ふさまにしたてて見むと思ふに、年月の過

ぎ行くを、心もとなく、頼む人だに、人のやうなる

よろこびしてはとのみ思ひわたる心地、頼もしか

し。 (p.98)
ไม่มีอะไรท่ีไม่เป็นไปดังท่ีตั้งใจไว้	 ฉันได้เดินทางไกล
ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามท่ีต่างๆ	 ระหว่างทางได้
เผชิญทั้งความสนุกสนานน่าสนใจและความเหนื่อย
ยากล�าบาก	ซึ่งช่วยปลอบประโลมจิตใจฉัน	การได้
ไปท�าบุญไหว้พระนั้นท�าให้รู้สึกว่าจิตใจมีท่ียึดเหนี่ยว	
ฉันไม่มีเรื่องต้องคิดทุกข์ใจอะไร	 เพียงแค่หวังอยาก
เลีย้งดลูกูๆ	ให้เจรญิเตบิโตอย่างท่ีต้ังใจไว้	รูสึ้กงุน่ง่านใจ 
กับวันเวลาที่ค่อยๆ	ผ่านไป	ได้แต่ยึดเอาความหวังว่า 
สามีคงจะได้เล่ือนขั้นเล่ือนต�าแหน่งเหมือนกับคน
อื่นๆ	เขานั้นมาเป็นที่พึ่งทางใจ

	 นะกะโนะ	 โคอิชิวิเคราะห์ไว้ว่า	 “ในช่วง 

อายุ 	 30	 ปลายๆ	 จนถึงช ่วงอายุ 	 40	 กลางๆ	 

ผู้เขียนได้เดินทางไปนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์บ่อยครั้ง	 

เรื่องหลักๆ	 ที่ปรารถนาขอพรก็คือ	 ความเจริญ

ก้าวหน้าของสามีและลูก	ฐานะอันมั่นคงและความ 

สงบสุขในชีวิต	 แม้จะปรารถนาชีวิตที่สงบสุขใน 

ชาติหน้าด้วย	แต่ก็เป็นเพราะบรรยากาศของวัดและ 

พิธีกรรมต่างๆ	อีกทั้งค�าเทศนาสั่งสอนท่ีเคยได้ยิน 

ได้ฟังมา	จึงท�าให้ผู้เขียนเกิดความรู้สึกนึกคิดเช่นนั้น 

ขึ้นมา	ผู้เขียนไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาพระธรรมค�าสอน 

อย่างจริงจังตั้งแต่แรก”	 (นะกะโนะ	 โคอิชิ,	 1989,	

น.103)	ความปรารถนาในเรื่องความเจริญก้าวหน้า

ของสามีและลูกนั้น	 เห็นได้ค่อนข้างชัดเนื่องจาก 

ผูเ้ขียนเคยกล่าวเอาไว้หลายครัง้	ดงัในตอนข้างล่างนี ้

ก็เช่นกัน

身の病いと重くなりて、心にまかせて物詣でなど

せしこともえせずなりたれば、わくらばの立ち出

でも絶えて、長らふべき心地もせぬままに、幼き

人々を、いかにもいかにもわがあらむ世に見おく

こともがなと、臥し起き思ひ嘆き、頼む人のよろこ

びのほどを、心もとなく待ち嘆かるるに、秋になり

て待ちいでたるやうなれど、思ひしにはあらず、

いと本意なくくちをし。 (p.104)
โรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าหนักกว่าเดิมจึงไม่สามารถไป
นมสัการตามท่ีต่างๆ	ได้อย่างท่ีคิดไว้แล้ว	ท้ังยงัห่างหาย
ไม่ได้ไปท�างานรับใช้ในวังด้วย	ฉันไม่คิดว่าตัวเองจะ
มีอายุยืนยาว	 คิดหวังแต่อยากจะเฝ้ามองดูอนาคต
ของลูกๆ	ในระหว่างที่ฉันยังมีชีวิตอยู่	ทั้งในยามหลับ
และยามตื่นก็ได้แต่เฝ้าครุ่นคิดกังวล	ระหว่างที่เฝ้ารอ
ว่าเมื่อไหร่สามีจะได้ก้าวหน้าเลื่อนข้ันเลื่อนต�าแหน่ง
กับเขาเสียทีนั้น	 ในที่สุดช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่เฝ้ารอ 
มานานกม็าถงึ	แต่กลบัปรากฏว่าไม่ตรงกบัทีค่ดิหวังไว้	
จึงรู้สึกผิดหวังเสียดายเป็นอย่างมาก	

	 ในสมัยนั้นขุนนางจะได้ปรับเลื่อนข้ันเล่ือน

ต�าแหน่งกันในช่วงฤดูใบไม้ร่วง	สามีของผู้เขียนเป็น

ข้าราชการที่ต้องถูกส่งไปประจ�าดูแลหัวเมืองต่างๆ	

หากมีต�าแหน่งสูงก็จะได้ไปดูแลหัวเมืองท่ีอยู่ใกล้ๆ	

เมืองหลวง	แต่หากต�าแหน่งต�่าต้อยก็จะถูกส่งไป

หัวเมืองห่างไกล	การที่ผู้เขียนรู้สึกผิดหวังนั้นแสดง

ให้เห็นว่าสามีไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดูแลหัวเมือง

ที่ผู้เขียนคาดหวังไว้	 ผู้เขียนจึงรู้สึกผิดหวังเสียดาย	

ไม่นานหลังจากนั้นสามีของผู ้เขียนก็ล้มป่วยและ

เสียชีวิตไป	ผู้เขียนได้กล่าวถึงภาพในกระจกท่ีพระ

ตัวแทนฝันเห็น	 ท่ีด้านหนึ่งของกระจกสะท้อนภาพ

คนก�าลังร้องไห้ว่าน่าจะเป็นความเศร้าเรื่องที่สามี

ต้องมาตายจากไปนี้

九月二十五日よりわづらひ出でて、十月五日に

夢のやうに見ないて思ふ心地、世の中にまたた

ぐひあることともおぼえず。初瀬に鏡奉りしに、臥

しまろび泣きたる影の見えけむは、これにこそは

も の ま う

やまひ も の ま う

ながつき かみなづき

は つ せ
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ありけれ。うれしげなりけむ影は、来しかたもなか

りき。今ゆく末はあべいやうもなし。 (p.106)
ตั้งแต่วันที่	 25	 เดือน	9	สามีก็เริ่มล้มป่วย	วันที่	 5	 
เดือน	 10	 ฉันเฝ้ามองสามีด้วยความระทมทุกข  ์
ราวกับฝันไป	 ไม่คิดว่าจะมีอะไรในโลกนี้เทียบกับ
ความทุกข์ใจนี้ได ้	 ตอนที่ถวายกระจกบวงสรวง 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีวัดฮะเซะแล้วเห็นภาพคนก�าลังฟุบ
ร้องไห้อยู่นั้นคงจะหมายถึงเรื่องนี้กระมัง	ส่วนภาพท่ี
ดูน่ายินดีในกระจกนั้นยังไม่เคยเกิดขึ้น	และไม่มีวี่แวว
ว่าจะได้ประสบพบเจอเหตุการณ์เช่นนั้นด้วย	

	 ผู้เขียนคิดว่าภาพคนก�าลังฟุบร้องไห้น่าจะ

หมายถึงความเศร้าที่ต้องสูญเสียสามีนี้	 ส่วนภาพ

อันน่ายินดีน้ันยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้น	แต่ความ

คิดดังกล่าวก็ไม่ได้ท�าให้ความเชื่อในเรื่องความฝัน

ของผู้เขียนลดน้อยลง	ผู้เขียนยังคงเชื่อในความฝันที ่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ฝ ันเห็นนั้น	 เพียงแต  ่

กล่าวโทษตัวเองที่ไม่ได้ไปนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 

อย่างมุ่งมั่นจริงจัง	 จึงท�าให้เรื่องน่ายินดีที่ควรจะ 

เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นจริง	ดังจะเห็นได้ในตอน

ต่อไปนี้

昔より、よしなき物語、歌のことをのみ心にしみ

で、夜昼思ひて行ひをせましかば、いとかか

る夢をば、見ずもやあらまし。初瀬にて前のた

び、「稲荷より賜ふ験の杉よ」とて投げ出でられ

しを、出でしままに、稲荷に詣でたらましかば、

かからずやあらまし。年ごろ「天照御神を念じ

たてまつれ」と見ゆる夢は、人の御乳母して、 

内裏わたりにあり、みかど、后の御かげにかくる

べきさまをのみ、夢解きも合はせしかども、そのこ

とは一つかなはでやみぬ。ただ悲しげなりと見し

鏡の影のみたがはぬ、あはれに心憂し。かうのみ 

心に物のかなふ方なうてやみぬる人なれば、 

功徳も作らずなどしてただよふ。 (p.107)
ตั้งแต่เมื่อก่อน	ฉันเอาแต่อ่านพวกโคลงกลอนและ
นิยายไร้สาระ	หากได้สวดมนต์ภาวนาอย่างตั้งใจ
ทุกเช้าค�่าแล้วคงจะไม่ต้องประสบกับเรื่องน่าเศร้า
ราวกับฝันไปเช่นนี้	 ตอนที่ไปนมัสการท่ีวัดฮะเซะ
ครั้งแรก	และฝันเห็นมีคนกล่าวว่า	 “นี่คือกิ่งซุงิอัน
ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าอินะริ”	และโยนกิ่งซุงิที่ว่ามา
ให้นั้น	 หากออกจากวัดแล้วไปนมัสการที่ศาลเจ้า 
อินะริต่อทันทีเลยล่ะก็	ฉันคงจะไม่ต้องมาเผชิญกับ

เร่ืองน่าเศร้าเช่นน้ี	ความฝันท่ีฉันฝันเห็นตั้งแต่หลาย
ปีก่อนที่มีคนแนะว่า	 “จงสวดมนต์ภาวนาต่อเทพ 
อะมะเตะระซุ”	นั้น	ก็คงจะสื่อว่า	ฉันจะได้เป็นแม่นม
ของผู ้สูงศักด์ิ	 และได้เข้าไปรับใช้ในวัง	 ได้รับการ
ปกป้องคุ ้มครองจากองค์จักรพรรดิและพระมเหส	ี
ทั้งๆ	ที่คิดตีความความฝันไว้เช่นนั้นแท้ๆ	แต่ในท่ีสุด
ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น	 มีเพียงเรื่องภาพอันน่าเศร้า
ในกระจกที่ตรงตามนั้น	ช่างเป็นเรื่องน่าเศร้า	ตัวฉัน
ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นไปดังท่ีคิดหวังไว้นั้นก็ 
ไม่ได้เสริมสร้างบุญกุศลอะไรเพิ่ม	ได้แต่ใช้ชีวิตผ่านไป
วันๆ	อย่างไร้แก่นสาร

	 ช่วงที่ผู ้เขียนยังเด็ก	 ผู้เขียนเคยฝันเห็นมี

คนแนะน�าให้ไปนมัสการเทพอะมะเตะระซุ	 (天照

御神)	 เทพองค์นี้เป็นเทพต้นตระกูลของจักรพรรดิ

ญี่ปุ ่น	 จึงอาจตีความความฝันนี้ได้ว่า	 ในอนาคต 

ผู้เขียนจะได้เข้าไปท�างานรับใช้ในวัง	และได้มีโอกาส

ใกล้ชิดกับพวกเช้ือพระวงศ์สูงศักดิ์	 แต่ในตอนนั้น 

ผู้เขียนกลับไม่ได้ใส่ใจในความฝันนั้น	 นอกจากนี้

ตอนที่ฝันเห็นมีคนโยนกิ่งซุงิของศาลเจ้าอินะริมาให้	 

ผูเ้ขียนกไ็ม่ได้ใส่ใจท่ีจะไปนมสัการกราบไหว้ท่ีศาลเจ้า 

อินะริ	ผู้เขียนจึงมาคิดเสียใจภายหลังว่าอาจเพราะ

สาเหตุน้ีจึงท�าให้เรื่องดีๆ	 ไม่เกิดขึ้น	 มีเพียงเรื่อง 

น่าเศร้าเท่านั้นที่เกิดข้ึนจริงในชีวิต	ซึ่งสะท้อนให้

เห็นความเชื่อว่า	แม้สิ่งศักด์ิสิทธิ์จะดลบันดาลให้ฝัน

เห็นสิ่งที่เป็นลางดีแล้ว	แต่ถ้าไม่ได้ไปนมัสการหรือ

มุ่งมั่นสวดมนต์ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างจริงจัง

แล้ว	 เรื่องดีๆ	 ก็อาจจะไม่เกิดข้ึนได้	แต่ถึงแม้ผู้เขียน

ต้องเผชิญกับเรื่องน่าเศร้าในชีวิต	 ผู ้เขียนก็ยังมี 

สิ่งหนึ่งที่เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ	ซึ่งก็คือความฝัน 

เมื่อตอนอายุ	48	ปีที่ผู้เขียนเคยฝันเห็นพระอมิตาภะ 

มาปรากฏองค์ให้เห็น	

さすがに命は憂きにも絶えず長らふめれど、

後の世も思ふにかなはずぞあらむかしとぞ

うしろめたきに、頼むこと一つぞありける。天

喜三年十月十三日の夜の夢に、居たる所の

家のつまの庭に、阿弥陀仏立ちたまへり。さ

だかには見えたまはず、霧ひとへ隔たれる

い な り しるし

ま う

あまてるおほんかみ

め の と

う   ち きさき

ゆ め と

く ど く

のち

あ   み   だ  ぼとけ
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การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน บันทึกซะระฌินะ

やうに透きて見えたまふを、せめて絶え間に

見たてまつれば、蓮華の座の、土を上がりた

る高さ三四尺、仏の御たけ六尺ばかりにて、

金 色 に 光 り 輝 き た ま ひ て 、 御 手 、 片 つ 方 を 

ばひろげたるやうに、いま片つ方には印を作り

たまひたるを、こと人の目には見つけたてまつら

ず、われ一人見たてまつるに、さすがにいみじく

けおそろしければ、簾のもと近くよりてもえ見たて

まつらねば、仏、「さは、このたびは帰りて、後に

迎へに来む」とのたまふ声、わが耳一つに聞こえ

て、人はえ聞きつけずと見るに、うちおどろきた

れば、十四日なり。この夢ばかりぞ後の頼みとし

ける。 (p.109)
ชีวิตฉันถึงแม้จะต้องเผชิญกับเรื่องโศกเศร้าไม่ได้ขาด	
แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ยืนยาวมาได้	 รู ้สึกเป็นห่วงชีวิตใน
โลกหน้าว่าก็อาจไม่ได้เป็นไปดังหวังเช่นกัน	แต่ก็ม ี
สิง่หนึง่ทีเ่ป็นทีพ่ึง่ยดึเหนีย่วจติใจฉนั	นัน่กค็อืความฝัน
ในคืนวันที่	 13	 เดือน	10	ปีเท็งกิที่	 3	 (ค.ศ.1055)	
ในสวนบ้านที่ฉันอาศัยอยู่นั้น	พระอมิตาภะเสด็จมา
ประทับอยู่	ฉันไม่อาจเห็นรูปลักษณะของท่านได้ชัด	
ม่านหมอกค่อยๆ	จางหายไปจึงปรากฏภาพให้เห็น
รางเลือน	ฉันพยายามเพ่งมองฝ่าออกไปในจังหวะ
ที่ม่านหมอกจางหายนั้น	 ก็เห็นอาสนะดอกบัวลอย
อยู่เหนือพื้นดินประมาณ	3-4	ฟุต	ความสูงขององค์
ท่านประมาณ	6	ฟุต	ส่องรัศมีสีทองเปล่งประกาย	
หัตถ์ข้างหนึ่งแบออก	ส่วนอีกข้างหนึง่ท�าเครือ่งหมาย
สญัลกัษณ์	คนอืน่ๆ	ต่างมองไม่เห็นท่าน	มีเพียงฉันที่
มองเห็นได้	ฉันรู้สึกเกรงกลัวขึ้นมา	 จึงคิดเขยิบหลบ 
มามองดูใกล้ๆ	 ม่านกั้นแต่ก็ขยับไม่ได้	 เสียงพระ 
อมิตาภะกล่าวกับฉันว่า	“เอาล่ะ	ครั้งนี้จะกลบัไปก่อน	 
แล้วจะมารับทีหลัง”	 มีเพียงฉันที่ ได ้ยินเสียงนั้น	 
คนอื่นๆ	ต่างไม่มีใครได้ยิน	ตอนที่ฉันสะดุ้งตกใจตื่น
นั้นเป็นวันที่	 14	ฉันได้แต่เก็บเอาความฝันนั้นเป็น 
ที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเกี่ยวกับชีวิตในโลกหน้า	

	 ฮะระโอะกะ	 ฟุมิ โกะได ้กล ่าวถึงภาพ 

พระอมิตาภะในความฝันนี้ว่า	“ภาพพระไภษัชยคุร	ุ 

（薬師仏） ท่ามกลางหมอกที่ฝังอยู่ในใจผู้เขียนมา 

ตั้งแต่เด็กนั้น	ซ้อนทับกับภาพพระอมิตาภะที่ผู้เขียน 

ฝันเห็นในบั้นปลายชีวิต	 ขนาดของพระพุทธรูป

ไภษัชยคุรุสูงเท่าตัวคน	 (ประมาณ	 5	ฟุต)	 ส่วน 

พระอมิตาภะในความฝ ันสูงประมาณ	 6	 ฟุต	 

เหมือนกับภาพพระไภษัชยคุรุท่ามกลางหมอกที่ 

แลเหน็ขนาดใหญ่ขึน้กว่าเดิมเลก็น้อย”	(ฮะระโอะกะ	 

ฟุมิโกะ,	 2006,	น.76-77)	 ในตอนต้นของบันทึก 

ซะระฌนิะ	ผูเ้ขยีนได้เล่าถงึตนเองเมือ่วยัเด็กในช่วงที่ 

ตามบิดาไปอยู่ท่ีเมืองฮิตะชิ	（常陸）	ว่า	ผู้เขียนได้

กราบไหว้พระพุทธรูปไภษัชยคุรุเป็นประจ�าทุกวัน	

ภาพพระพุทธรูปองค์นั้นจึงน่าจะฝังอยู ่ในใจของ 

ผู ้เขียน	 และเป็นไปได้ว่าภาพนั้นอาจมาปรากฏ 

ซ้อนทับเป็นภาพพระอมติาภะในความฝันของผูเ้ขียน

ดังที่มีผู้กล่าววิเคราะห์ไว้แล้ว	 แต่ผู้วิจัยคิดว่าภาพ

พระอมิตาภะนี้น่าจะเช่ือมโยงกับภาพพระพุทธรูป 

ที่ผู้เขียนเคยฝันเห็นมีพระมาบอกว่าเมื่อชาติที่แล้ว

ผู ้เขียนเคยสร้างพระพุทธรูปไว้ที่วัดคิโยะมิสุด้วย	

เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นั้นก็มีความสูง	 6	ฟุต

ซึ่งเท่ากับความสูงของพระอมิตาภะในความฝันนี	้ 

ความเช่ือในเรื่องความฝันท่ีว ่าตนได้เคยสร ้าง

พระพุทธรูปสูง	6	ฟุตไว้ที่วัดคิโยะมิสุเมื่อชาติที่แล้ว	

ซ่ึงถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นั้น	 อาจเป็นเหตุ

ท�าให้ผู้เขียนฝันเห็นภาพพระอมิตาภะเสด็จมาโปรด	

โดยลักษณะขององค์พระอมิตาภะในความฝันนั้น

ก็ซ้อนทับกับภาพพระไภษัชยคุรุที่ฝังใจผู้เขียนมา

ตั้งแต่เด็กด้วย	

	 การที่พระอมิตาภะกล่าวว่าจะมารับไปนั้น	 

เป็นการรับประกันชีวิตอันสงบสุขในโลกหน้าของ 

ผู้เขียน	ท�าให้ผู้เขียนสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลก

ที่เต็มไปด้วยเร่ืองน่าเศร้านี้	 โดยเก็บเอาความฝันนั้น 

มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งพิงทางใจ	นะกะโนะ	 โคอิช ิ

วิเคราะห์ไว ้ว ่า	 ในขณะนี้ผู ้ เขียนได้ละทิ้งความ

ปรารถนาเก่ียวกับเร่ืองราวทางโลกทั้งหลาย	และ

ปรารถนาการหลุดพ้นและการมีชีวิตท่ีสงบสุข 

ในโลกหน้า	จิตใจของผู้เขียนได้หันเข้าหาทางธรรม

อย่างแท้จริง	 (นะกะโนะ	 โคอิชิ,	 1989,	 น.104)	 

แม้ในบ้ันปลายของชีวิต	ผู้เขียนจะอยู่อย่างอ้างว้าง

โดดเดี่ยว	 แต่ผู ้เขียนก็หยิบเอาความฝันที่ฝันเห็น 

องค์พระอมติาภะนัน้มาเป็นทีพ่ึง่	และใช้ชวีติบัน้ปลาย 

อย่างสงบสุข

れ ん げ

こんじき かかや

すだれ

こ

のち
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	 จากบันทึกช่วงบ้ันปลายชีวิตจะเห็นว่า	แม ้

สิ่งดีๆ	 ในชีวิตที่ ผู ้ เขียนเชื่อว ่าสิ่งศักด์ิสิทธิ์ได ้มา 

เข้าฝันท�านายไว้จะไม่ได้เกิดขึ้นก็ตาม	แต่ความเช่ือ

ในเร่ืองความฝันของผู้เขียนก็ยังคงอยู่	 โดยผู้เขียน 

ยังยึดเอาความฝันท่ีฝันเห็นพระอมิตาภะมาเป็น 

ทีย่ดึเหนีย่วจติใจเพือ่ใช้ชวีติบัน้ปลายอย่างสงบสขุด้วย

6. บทสรุป
	 การไปนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของผู ้เขียน	

บันทึกซะระฌินะ	มีแรงดลใจที่ส�าคัญคือ	ความฝัน 

ท่ีผู ้เขียนเชื่อว่าสิ่งศักด์ิสิทธิ์ได้มาเข้าฝันท�านาย

อนาคตให้	แม้ในวัยเด็กผู้เขียนดูจะไม่ใส่ใจในเร่ือง

ความฝันหรือการไปนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์เท่าใดนัก	

แต่หลังจากได้มีโอกาสเข้าไปท�างานรับใช้ในวังและ

มีครอบครัวแล้ว	ผู้เขียนได้มานึกย้อนเสียดายและ

เกิดความมุ่งมั่นท่ีจะไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 และยิ่ง

เมื่อได้ฝันเห็นนิมิตหมายอันดีระหว่างที่ไปนมัสการ

สิ่งศักด์สิทธิ์นั้น	ก็ยิ่งเกิดความเชื่อมั่นศรัทธายิ่งขึ้น	

แต่เนื่องด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพและนิสัยแต่เดิมของ 

ผู้เขียนที่ไม่ใช่คนท�าอะไรจริงจังจึงไม่ได้เดินทางไป 

นมัสการบ่อยอย่างที่คิดหวังไว้	 สุดท้ายแล้วสิ่งดีๆ	

ในชีวิตที่ผู้เขียนคาดหวังไว้ก็ไม่ได้เกิดขึ้น	แต่ทว่า

ผู ้เขียนก็ไม่ได้กล่าวโทษสิ่งศักด์ิสิทธิ์แต่อย่างใด	 

ผู ้เขียนยังคงมีความเช่ือในความฝัน	 และยึดเอา

ความฝันที่เห็นพระอมิตาภะเสด็จมาโปรดมาเป็นที่

ยึดเหนี่ยวจิตใจในบั้นปลายชีวิต

	 จากทั้งหมดนี้จึงดูเหมือนว่าคุณค่าความ

ส�าคัญของการไปนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์นั้นจะไม่ใช่

เพียงเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือดลบันดาลให้

สิ่งท่ีคิดปรารถนาไว้เป็นจริงเท่านั้น	 ส�าหรับผู้หญิง 

ชนชั้นสูงญี่ปุ ่นสมัยเฮอันแล้ว	 การไปนมัสการ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเป็นโอกาสท่ีจะได้ฝันเห็นนิมิตหมาย

ซ่ึงก่อให้เกิด	 “ความหวัง”	 ในชีวิต	 ท�าให้มีพลัง 

ในการด�ารงชีวิตอยู ่ต ่อไปโดยอาศัยความฝันนั้น 

เป็นแรงกระตุ้นหรือเป็นที่พึ่งพิงทางใจ	 ในบันทึก 

ช้ินอื่นแม้จะมีบ้างท่ีกล่าวถึงความฝันของผู ้เขียน 

ขณะที่เดินทางไปนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 ใน	 

บันทึกคะเงะโร	ที่บรรยายถึงความฝันของมิชิท์ซุนะ	 

โนะ	ฮะฮะขณะที่ไปพ�านักอยู่ที่วัดอิฌิยะมะ	เป็นต้น	

แต่ก็ไม่ได้กล่าวเน้นย�้าถึงความฝันและไม่ได้เล่าถึง

ความฝันบ่อยครั้งแบบใน	 บันทึกซะระฌินะ	 จึง 

กล่าวได้ว่าเรือ่งราวชีวติของผูเ้ขยีน	บนัทกึซะระฌนิะ  

ท่ีดู เหมือนจะผูกติดอยู ่ กับเรื่ องของความฝ ัน

มาตลอดทั้งชีวิตนั้น	 นับเป ็นจุดที่ โดดเด ่นของ

วรรณกรรมช้ินนี้ท่ีต่างไปจากวรรณกรรมสมัยเฮอัน
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บทคัดย่อ

	 ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท�าให้

กระแสของสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 รูปแบบ

การด�าเนินชีวิตและการเรียนรู ้ของผู ้คนในสังคมก็เปลี่ยนไป	 การ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านทักษะที่จ�าเป็น

ในตลาดแรงงานด้วย	ญี่ปุ่นมีบทบาทเป็นผู้น�าในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายสิบปี	 

และยังคงความส�าคัญอยู่จนปัจจุบัน	ท�าให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นได้รับ

การชักชวนให้มาลงทนุอย่างตอ่เนื่องโดยเฉพาะในประเทศไทย	แต่หนึง่

ในปัญหาของประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคส�าคัญ	คือการขาดก�าลังคน 

ที่มีคุณภาพ	สถาบันการศึกษาจ�าเป็นต้องเร่งปฏิรูปตนเองเพื่อให้

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด

แรงงาน	 บทความนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อเสนอแนะว ่าควรมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในปัจจุบัน	 โครงสร้างของบทความนี้มีดังน้ี	 1.	ภาพรวมการลงทุน 

ของญี่ปุ ่นในไทย	 2.	 ทรัพยากรบุคคลที่บริษัทญี่ปุ ่นต้องการ	 โดย

ศึกษาปัญหาด้านการจัดหาบุคลากรของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

และภาวะการหางานท�าของบัณฑิตสาขาภาษาญ่ีปุ่นเป็นกรณีศึกษา 

3.	ทศิทางการพฒันาทรัพยากรบคุคล	และ	4.	สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการลงทุนจาก 

ต่างประเทศและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ 
ผู้ประกอบการญี่ปุ่นในไทยในศตวรรษที่ 21
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Abstract

	 The	emerging	 information	and	communication	

technologies	 (ICTs)	as	well	as	scientific	and	technological	

innovation	are	advancing	very	 rapidly	and	are	changing	

the	world.	These	changes	are	also	changing	the	types	of	

skills	needed	in	the	labor	market.	Japan	has	been	playing	

a	 leading	 role	 in	 the	development	of	 the	economies	 in	

Southeast	Asia	 for	many	decades,	and	Japan	enterprises	

are	continuously	persuaded	 invest	 in	Thailand.	However,	

one	of	the	problems	of	Thailand	is	a	lack	of	qualified	man-

power	that	can	serve	the	demands	of	 the	 labor	market,	

and	educational	institutions	need	to	reform	themselves	in	

order	to	improve	the	quality	their	graduates	in	this	regard.	

This	paper	suggests	that	curricula	should	be	redesigned	in	

line	with	the	current	demand	of	the	market.	The	paper	is 

organized	as	follows.	In	section	1,	we	briefly	give	an	over-

view	of	Japanese	investment	in	Thailand;		in	section	2	we	

discuss	 the	problems	of	 the	personnel	 in	Thailand	 that	

speak	 Japanese;	 in	 section	3	we	explore	 the	 trends	of	

manpower	resources	in	Japanese	enterprises.	In	section	4	

we	summarize	the	findings	and	propose	a	new	educational 

program	 for	 foreign	 investment	 in	Thailand,	 in	order	 to	 

ascertain	the	needs	of	the	labor	market.	

Trends in the HR Development of Japanese 
Enterprises in Thailand in the 21st Century
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บทน�ำ
	 กล่าวกันว่า	ปัจจัยพื้นฐานในการด�าเนิน

ธุรกิจมี	 4	ประการ	 ได้แก่	คน	 (Man)	ของ	 (Ma-

terial)	 เงิน	 (Money)	 และการบริหารจัดการ	

(Management)	 เรื่องของคน	ถือเป็นปัจจัยที่

ส�าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความส�าเร็จขององค์กร	ดังนั้น 

เมื่อจะลงทุนในต่างประเทศ	 บริษัทญี่ปุ ่นจึงให้

ความส�าคัญกับเร่ืองคนมากเป็นพิเศษเมื่อจะลงทุน 

ในต่างประเทศ	อย่างไรก็ตามยังพบว่า	ประเทศไทย

ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเรื่อยมา	 เนื่องจาก 

สถานศึกษาไม ่สามารถผลิตบัณฑิตป ้อนภาค 

อุตสาหกรรมได ้ทันกับความต ้องการ	 จึงยังมี

สถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ ่นเป็นวิชาเอกเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเน่ือง	ทั้งภาครัฐและเอกชน	มีการเปิด

หลักสูตรวิชาเอกสาขาภาษาญ่ีปุ่นในสถาบันระดับ

อุดมศึกษาอีกหลายแห่ง	 โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย

ของเอกชน	อาทิ	มหาวิทยาลัยสยาม	สถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	เป็นต้น		

	 แม้ว่าตัวเลขจากรายงานผลส�ารวจจ�านวน 

ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ในประเทศไทยของเจแปนฟาวน์เดชัน่ 

ในปี	2012	ระบุว่า	มีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยอยู่

ราว	130,000	คน	(Japan	Foundation,	2013)1	แต่

จ�านวนดังกล่าวไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่น

ถึงระดับที่ใช้งานจริง	 เป็นการเพิ่มในเชิงปริมาณแต่

ยังไม่มีความเข้มข้นในด้านคุณภาพ	สังเกตได้จาก

ตัวเลขของจ�านวนผู ้สอบวัดระดับความสามารถ

ภาษาญี่ปุ่น	 ซ่ึงจัดขึ้น	 2	ครั้งในประเทศไทย	 เมื่อ

ปี	2014	ที่ผ่านมา	มีคนไทยที่เข้าสอบวัดระดับ	N1	

และ	N2	ไม่ถึง	5000	คน2

	 ข ้อ เท็จจริ งอีกประการคือ	 บัณฑิตที่

ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นได้รับค่าจ้าง 

ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ	 แต่ก็ยัง

คงมีเสียงสะท้อนเก่ียวกับปัญหาการขาดทักษะ

ในการท�างานอยู่เนืองๆ	ความคาดหวังและความ

พึงพอใจระหว่างนายจ้างกับบัณฑิตไม่สอดคล้อง

ต ้องกัน	 กล ่าวคือ	 บัณฑิตถูกฝ ึกฝนให้มีความ

เชี่ยวชาญทางภาษา	 ในขณะที่บริษัทญี่ปุ ่นมอง

ว ่าเท ่านั้นไม ่เพียงพอ	 บัณฑิตยังต ้องมีความรู  ้

ความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร	และมีทัศนคติ

ที่จริงจังต่อการท�างาน	ท�าให้มีเสียงเรียกร้องจากทั้ง

ฝ่ายบัณฑิตและบริษัทญี่ปุ่นให้สถานศึกษาปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นภาค

ปฏิบัติ	และการประยุกต์ใช้ในสายอาชีพได้3

	 จากข้อมูลด้านการรับสมัครงานสะท้อน

ให้เห็นว่า	 ตลาดยังมีความต้องการผู้รู ้ภาษาญี่ปุ่น	

แต ่งานวิจัยและรายงานของบริ ษัทจัดหางาน

หลายๆ	แห่งระบุว่า	 ผู ้รู ้ภาษาญี่ปุ ่นยังไม่ตรงกับ

ความต้องการของตลาด	 จึงน�ามาสู่การตั้งค�าถามว่า	

ถ้าเช่นนั้น	ตลาดต้องการแรงงานประเภทใด	ผู้ที่รู้

ภาษาญี่ปุ่นควรมีคุณสมบัติอย่างไร	จึงจะสอดคล้อง

กับบริบทและความต้องการของตลาดแรงงานใน

ปัจจุบันและอนาคต	

	 บทความนี้จึ งมุ ่ ง ท่ีจะศึกษาข ้อมูล ข้ัน

พื้นฐาน	 เกี่ยวกับสภาพการณ์ป ัจจุบันของการ 

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย	

ทรัพยากรบุคคลประเภทใดท่ีบริษัทญี่ปุ่นต้องการ	

เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด

แรงงานในปัจจุบันและอนาคต	และน�าเสนอข้อมูล

ปัจจุบันเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้พิจารณา

และสังเคราะห์	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรที่จะตอบโจทย์ความต้องการของสังคมใน

ปัจจุบันและอนาคตได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น

1	 https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/dl/survey_2012/2012_s_excerpt_e.pdf	p.7
2	 http://www.jlpt.jp/e/statistics/archive.html	ในปี	2014	จ�านวนผู้สอบชาวไทยระดับ	N1	มี	1,663	คน	N2	มี	3,116	คน	ในขณะที่จ�านวนผู้สอบ

ของเวียดนามระดับ	N1	มี	2,100	คน	และ	N2	มี	7,245	คน	ซึ่งจ�านวนผู้เข้าสอบของเวียดนามมากกว่าของไทยเกือบเท่าตัวในทุกระดับ
3 原田朋子 (2004),	Nareenoot	(2013)	
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1. ภำพรวมกำรลงทุนของญี่ปุ่นในไทย

 1.1  ทิศทำงกำรลงทุนเริ่มเปลี่ยนแปลง 

	 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็น

ปัจจัยส�าคัญช่วยพยุงให้เศรษฐกิจของประเทศไทย

เติบโตขึ้น	 เกิดการจ้างงาน	 รวมถึงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีใหม่ๆ	 เข้ามาในประเทศ	ท�าให้เกิดการ 

พัฒนาอุตสาหกรรมและเพิ่มศักยภาพในกาแข่งขัน

กับประเทศคู่แข่งได้	 รัฐบาลทุกรัฐบาลจึงให้ความ 

ส�าคัญต่อการลงทุนจากต่างประเทศ	และพยายาม

หามาตรการจูงใจต่างๆ	ที่จะดึงดูดนักลงทุนจาก

ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย	 และ

ประเทศญี่ปุ ่นเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนโดยตรง

ในประเทศไทยและสร้างความเจริญเติบโตให้กับ

เศรษฐกิจไทยมากว่าค่อนศตวรรษ	และประเทศไทย

ยังต้องการการสนับสนุนจากประเทศญ่ีปุ่นในการ

พัฒนาเศรษฐกิจต่อไปอีก	

	 การลงทุนของบริษัทญ่ีปุ่นได้เริ่มเห็นเป็น

รูปธรรมชัดเจนตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่	 1960	

โดยมีการก่อตั้งหอการค้าญี่ปุ ่น-กรุงเทพฯ	ขึ้นมา

เมื่อวันที่	 27	กันยายน	1954	จ�านวนสมาชิกของ

หอการค้าฯ	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการ

ขยายตัวของการลงทุนและย้ายฐานการผลิตสู่ต่าง

ประเทศของบริษัทและโรงงานญ่ีปุ่น	 โดยเฉพาะใน

ปี	1985	 เกิดปรากฏการณ์เงินเยนแข็งค่า	จึงท�าให้

เกิดการตื่นตัวในการลงทุนในต่างประเทศ	กระแส

โลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกการค้าไร้

พรมแดนส่งผลให้จ�านวนบริษัทสัญชาติญ่ีปุ่นที่เข้า

มาลงทุนในเมืองไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 จ�านวน

สมาชิกหอการค้าญี่ปุ ่น-กรุงเทพฯ	 เพิ่มสูงขึ้นจาก	

394	บริษัท	ในเดือนเมษายน	1985	เป็น	696	บริษัท 

ในปี	1989	และเพิ่มสูงถึง	1,600	บริษัท	 ในเดือน

เมษายนปี	2014	ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

ขยายการลงทุนเตรียมเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 (AEC)	ในปี	2015	 ซ่ึงท�าให้จ�านวนสมาชิก

ของหอการค้าฯ	 เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ	ปัจจุบันหอการค้า

ญี่ปุ ่น-กรุงเทพฯ	 จัดเป็นหอการค้านอกประเทศ

ญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก4	

	 ด้านมูลค่าการลงทุน	การลงทุนของญี่ปุ่น

ในประเทศไทย	คิดเป็นสัดส่วนประมาณ	ร้อยละ	

3.6	ของการลงทุนของญี่ปุ่นทั่วโลก	และเป็นอันดับ	

2	ในเอเชีย	รองจากประเทศจีน	 (ปี	2007)	แต่หาก

มองจากฝ่ายไทย	พิจารณาจากจ�านวนโครงการที่

ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนต่อคณะกรรมการ 

ส่งเสรมิการลงทุน	(BOI)	ประเทศญีปุ่่นครองต�าแหน่ง 

ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยสูงสุด 

มาตลอด	 โดยในช่วงปี	 2003-2011	มีอัตราการ

ขยายตัวอย่างมาก	มูลค่าของโครงการของประเทศ

ญ่ีปุ่นท่ีได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพิ่มข้ึนจาก	

97,596.9	ล้านบาทในปี	 2003	 เป็น	158,967.6	

ล ้านบาทในปี	 2011	 แม ้หลังภัยพิบัติน�้าท ่วม 

ครั้งใหญ่	ในปี	2011	พบว่าประเทศญี่ปุ่นยังคงเข้ามา 

ลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง	 โดย

มีสัดส่วนเป็น	50%	ของการลงทุนจากต่างประเทศ

ทั้งหมด5	 ล่าสุดในปี	 2014	ประเทศญี่ปุ ่นได้รับ

อนุมัติส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นมูลค่าการลงทุน	

181,832.0	 ล้านบาทซึ่งลดลงมาจากปีก่อนหน้า

4	 หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ	“สถิติสมาชิก	(2004-2015)”	จาก	www.jcc.or.th/th/about/index3
5	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	“สถิติการลงทุนจากต่างประเทศ	รายครึ่งปี/รายปี	 (FDI	BY	COUNTRY	 IN	2007)”,	หน้า	1,	จาก	

http://www.boi.go.th
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เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมือง6	แต่ก็ยังคงเป็น

ประเทศแหล่งทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดในป	ี

2014	รองลงมาคือ	ประเทศจีน	และสหรัฐอเมริกา

ตามล�าดับ7 

แผนภูมิที่ 1:	โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของประเทศญี่ปุ่น	ช่วงปี	2001-2014

หมำยเหตุ:	ผู้เขียนจัดท�าขึ้นโดยใช้ข้อมูลสถิติของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)

 1.2 ประเภทกิจกำรของบริษัทญี่ปุ่นที่มำ

ลงทุนในไทย

	 ตั้งแต่ปี	 2010-	2012	แนวโน้มของการ

ลงทุนเมื่อจ�าแนกตามสาขาการลงทุน	พบว่า	มีการ

ลงทุนในหมวดโลหะ	 เครื่องจักร	และอุปกรณ์ขนส่ง	

เป็นอันดับ	 1	 และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันดับ	2	และในปี	 2013	

ตัวเลขการลงทุนอันดับ	1	ยังคงอยู่ในหมวดโลหะ	

เครื่องจักร	และอุปกรณ์ขนส่ง	 เช่นเดิม	ทว่าลดลง 

จากปี	 2012	 จากร้อยละ	 46.44	 ลดลงเหลือ 

ร้อยละ	23.08	ของโครงการที่ยื่นขอฯ	ทั้งหมด	ในปี	

2013	นั้นเป็นที่น่าสังเกตว่า	จ�านวนโครงการที่ยื่น 

ขอรับการส่งเสริม	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสาขาบริการ

และสาธารณูปโภค	 ซ่ึงคาดว่าเป็นการปรับเปลี่ยน 

กลยุทธ ์ทางธุรกิจของญ่ีปุ ่นท่ีเน ้นการลงทุนใน

อุตสาหกรรมการผลิตควบคู ่ไปกับการลงทุนใน

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่องกัน	 เช่น	 กิจการศูนย์จัดหา

จัดซ้ือช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ	 (In-

ternational	Procurement	Office)	และกิจการ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน	 (Trade	and	 In-

vestment	Support	Office)	เป็นต้น

6	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	“สถิติการลงทุนจากต่างประเทศ	รายครึ่งปี/รายปี	 (FDI	BY	COUNTRY	 IN	2014)”,	หน้า	1,	จาก	
http://www.boi.go.th

7	 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	“สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี	2557	และแนวโน้มปี	 2558”,	หน้า	5-6	http://www.oie.go.th/sites/
default/files/attachments/industry_overview/annual2014.pdf

	(หน่วย:	ล้านบาท)
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		 ในปี	 2014	ตัวเลขการขอรับอนุมัติการ

ส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 ชี้ให้เห็นว่า	 ประเภท

กิจการที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมาก

ที่สุดยังคงเป็นหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ	 เครื่องจักร

และอุปกรณ์ขนส่ง	 รองลงมาคือ	 หมวดบริการ

และสาธารณูปโภค	และหมวดอิเล็กทรอนิกส์และ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า8 

	 ในปี	 2015	พิจารณาเฉพาะช่วงไตรมาส

ที่	 3	 ประเภทกิจการที่ได้รับการอนุมัติส ่งเสริม 

การลงทุนที่มีเงินลงทุนมากที่สุด	คือ	หมวดกิจการ

บริการและสาธารณูปโภค	 โดยมีเงินลงทุน	89,480	

ล้านบาท	 รองลงมาคือ	หมวดการผลิตเคมีภัณฑ	์

พลาสติกและกระดาษ	มีเงินลงทุน	 61,860	ล้าน

บาท	และหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ	 เครื่องจักร	และ

อุปกรณ์ขนส่งมีเงินลงทุน	38,610	ล้านบาท9

แผนภูมิที่ 2:	จ�านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน	จ�าแนกตามประเภทกิจการ

หมำยเหตุ:	จัดท�าขึ้นโดยใช้ข้อมูลสถิติของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

	 จากข้อมูลเชิงสถิติที่ผ่านมาจนถึง	ปี	2012	 

ชีใ้ห้เห็นว่า	ตลาดแรงงานหลกัทีผู่ป้ระกอบการบรษิทั 

ญีปุ่น่ให้ความส�าคญัจะอยูใ่นภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

โดยเฉพาะหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ	 เครื่องจักรและ 

อุปกรณ์ขนส ่ง	 และหมวดอิเล็กทรอนิกส ์และ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า	 ทว่าตั้งแต่ปี	 2013-2015	มีการ 

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวโน้มการลงทุนโดยให้

น�้าหนักกับธุรกิจบริการซ่ึงสนับสนุนธุรกิจอื่นๆ	 ท่ีมี

ฐานการผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

8	 ข้อมูลสถิติของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)		“ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นในประเทศไทย	ปี	2556”,	หน้า	6	
9	 ข้อมูลสถิติของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)		“รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส	ไตรมาส	3	ปี	2558	(กรกฎาคม	–	

กันยายน		2558)”,	หน้า	68,	จาก	http://www.oie.go.th
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10	 เจโทร	กรุงเทพฯ	(2014)	https://www.jetro.go.jp/ext_images/.../thai/.../sme_survey_2014_tha.pdf
11	 สรุปสาระส�าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด	พ.ศ.	2555	–	2559,	หน้า	14
12	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	“ข่าวบีโอไอให้ส่งเสริมกิจการผลิตหุ่นยนต์ทางการแพทย์”	ฉบับท่ี	161/2558	 (อ.70)	วันท่ี	2	

ธันวาคม	2558	สืบค้นเมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2558	จาก	www.boi.go.th
13	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	“ก.วิทย์ฯ	จับมือ	บีโอไอ	หนุนเอกชนลงทุนวิจัย	วิทยาศาสตร์	นวัตกรรม”	สืบค้นเมื่อ	3	ธันวาคม	2558	จาก	

http://www.most.go.th

	 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ

ญี่ปุ ่น	หรือ	“เจโทร”	กรุงเทพฯ	 ระบุว่า	 จ�านวน

บริษัทร่วมทุนที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันสถานะ

การประกอบธุรกิจในประเทศไทยทั้งสิ้นมีจ�านวน	

4,567	บริษัท	เพิ่มขึ้น	683	บริษัท	เมื่อเปรียบเทียบ 

กบัการส�ารวจในปี	2008	และเมือ่พจิารณาถงึแนวโน้ม 

การเปล่ียนแปลงของสภาวะการเข้ามาลงทุนเมื่อ

เร็วๆ	นี้พบว่า	1)	จ�านวนบริษัทที่เข้ามาลงทุนเป็น

บริษัทในอุตสาหกรรมการบริการมีจ�านวนมากกว่า 

อุตสาหกรรมการผลิต	 2)	 จ�านวนบริษัทที่เข้ามา 

ลงทนุส่วนใหญ่เป็นบรษัิทขนาดกลางและขนาดย่อม 

มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่10	 โดยเป็นอุตสาหกรรม

การผลิต	2,147	บริษัท	 (47%)	และ	อุตสาหกรรม

บริการ	2,261	บริษัท	 (49.5%)	ซึ่งต่างจากในอดีต

ที่ผ่านมา	ในการลงทุนอุตสาหกรรมบริการส่วนใหญ่

เป็นกิจการค้าส่ง	ค้าปลีก	จ�านวน	1,082	บริษัท	 

คิดเป ็น	 ร ้อยละ	 23	 ของอุตสาหกรรมบริการ	

เนื่องจากเปิดกิจการเพ่ือรองรับการลงทุนภาคการ

ผลิตที่มีอยู่แล้วในเมืองไทย	โดยเป็นการลงทุนเพ่ือ

รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มี

ตลาดขนาดใหญ่	นอกจากน้ี	มีกิจการการบริการ

เฉพาะกิจ	 เช่น	ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	บัญชี	

ซึ่งเข้ามาให้บริการกับธุรกิจญี่ปุ ่นในประเทศไทย	

อีกทั้งยังมีกิจการด้านการเงินโดยมีธนาคารจาก

ญี่ปุ ่นเข้ามาตั้งส�านักงานในไทย	 รวมถึงท�าธุรกิจ

เช่าซ้ือรถยนต์	ประกันภัย	และบริการขนส่ง	ธุรกิจ

ด้านเทคโนโลยี	 ธุรกิจทดสอบชิ้นส่วน	 ร้านอาหาร

และเครื่องดื่ม	 เป็นต้น	 ซ่ึงคาดว่าแนวโน้มจากนี้จะ

มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 เข้ามา

ลงทุนเพิ่มในไทย11  

 1.3  แนวโน้มกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรม

ในอนำคต

	 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่สิบเอ็ด	พ.ศ.	2555	 -	2559	รัฐบาลยังคงม ี

นโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

ทั้งนี้เพราะระบบเศรษฐกิจไทยยังไม่แข็งแกร่งพอ 

อกีท้ังยงัขาดปัจจยัสนบัสนนุในส่วนของวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี	ท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ลดลง	หากไม่ได้รบัการพฒันาอย่างเร่งด่วน	อาจท�าให้ 

การพัฒนาเป็นไปได้ช้า	ท�าให้มีผลิตภาพต�่าและต้อง

เป็นประเทศผู้ซื้อ	 ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ 

อื่นๆ	 รัฐบาลจึงมีนโยบายส ่งเสริมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	และนวัตกรรม	 ให้

เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	 เพื่อสร ้าง

อุตสาหกรรมท่ีใช้ฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม12	 ซ่ึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

สิ่งแวดล้อมประสานกับส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุนออกนโยบายส่งเสริมการลงทุน	

เพื่อท่ีจะพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ	 โดย

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีมีการพัฒนา

นวัตกรรมต่างๆ	อาทิ	R&D	การฝึกอบรมเทคโนโลยี

ขั้นสูง	การพัฒนาผู้ผลิตในประเทศ	(Local	Suppli-

ers)	และการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์13 
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		 อย่างไรก็ตาม	จากรายงาน	International	

Business	Report	 (IBR):	Thailand	focus	2015	

โดยบริษัทแกรนท์	 ธอนตัน	 เปิดเผยทัศนะของ 

นักธุรกิจในไทยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยว่า	

ตลอดเวลา	10	ปีที่ผ่านมา	ประเทศไทยค่อนข้าง

โชคดีจากเศรษฐกิจโลกที่เติบโตได้สูงและช่วยดึง

เศรษฐกิจไทยให้เติบโตตามไปด้วย	 โดยเฉพาะการ

เติบโตจากประเทศจีน	และในระยะต่อไปเศรษฐกิจ

ไทยไม่สามารถพึ่งพาเศรษฐกิจโลกได้เหมือนช่วงที่

ผ่านมาอีกแล้ว	ปัจจุบันประเทศไทยยังต้องเผชิญ

การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างน้อย	 3	ประเด็น	

ได้แก่	1)	 สังคมผู้สูงอายุ	2)	การยกระดับการผลิต	

และ	 3)	 การพัฒนาระบบดิจิทัล	 นอกจากนี้	 ข้อ

จ�ากัดและความท้าทายของการประกอบธุรกิจใน

ไทยจะข้ึนอยู่กับ	1)	ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ	

2)	ราคาพลังงานที่เพิ่มข้ึน	3)	การย้ายฐานการผลิต

ของต่างชาติเข้ามา	และ	4)	ปัญหาความขัดแย้งใน

ภูมิภาค14

	 กล่าวโดยสรุปคือ	ทิศทางการลงทุนของ

ประเทศญ่ีปุ่นมีแนวโน้มลดลง	บริษัทที่ท�าธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมจะเพิ่มมากขึ้น	 โดย

เฉพาะด้านการบริการ	 ในอนาคตจะมีการลงทุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาหรือไม่น้ันเป็นเรื่องที่ตอบ

ยาก	 เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัจจัยท่ี

เป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายประการ	ดังนั้น	

การคาดหวังกับแผนการกระตุ ้นเศรษฐกิจของ

รัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่หนทางที่จะสร้างสังคมไทย

ให้แข็งแกร่งขึ้นได้	 หัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศคือ	 การพัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้มีความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดด้วย

ตนเองได้ในสังคม	ดังนั้น	การเตรียมความพร้อมใน

การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นประเด็นส�าคัญท่ีไม่ควร

มองข้าม	

2. ทรัพยำกรบุคคลที่บริษัทญี่ปุ่นต้องกำร

	 มีรายงานท่ีเก่ียวเนื่องกับทรัพยากรบุคคล

ที่บริษัทญี่ปุ ่นต้องการออกมาอย่างต่อเนื่อง	 อาท	ิ 

原田	(2004),	前野 และคณะ	(2013)	และรายงาน

ความเคลื่อนไหวต่างๆ	 ในเมืองไทยที่เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจการค้าในแต่ละปีสามารถสืบค้นได้จากเวปไซต์

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ	 (JCC)	บทสรุปส�าหรับ 

ปัญหา/ความท้าทายด้านการบริหาร	บรษิทัส่วนใหญ่ 

ตอบว่า	 มีปัญหาดังนี้	 “การแข่งขันกับบริษัทอื่น

รุนแรงขึ้น”	“ขาดแคลนบุคลากรระดับผู้จัดการ”	

“ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มสูงข้ึน”“การเปลี่ยน

งานของพนักงาน”	และ	“ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน”15 

	 จะเห็นได ้ว ่ า 	 ป ัญหาเรื่องขาดแคลน

ทรัพยากรบุคคลเป็นประเด็นหลักท่ีท�าให้บริษัท

ญี่ปุ่นประสบความยากล�าบากในการด�าเนินกิจการ	

ในท่ีนี้จะขอยกข้อมูลรายงานของบริษัทจัดหางาน 

และตัวอย ่างผลส�ารวจภาวะการมีงานท�าของ

บัณฑิตท่ีมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่น	เพื่อสะท้อนแง่มุมของ

แต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวกับปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลใน

บริษัทญี่ปุ่น	

 2.1 คณุลกัษณะพเิศษของตลำดแรงงำนไทย

	 ผลส�ารวจบริษัทญี่ปุ ่น	 6	 แห่งท่ีระบุใน	

Work	Report	2014	『タイにおける現地人材の

採用と定着の実態』 ซึ่งท�าการส�ารวจเมื่อเดือน

พฤศจิกายน	2013	ระบุคุณลักษณะพิเศษของตลาด

แรงงานไทยไว้	6	ประการ	ดังนี้

14	 http://thaipublica.org/2015/11/grant-thornton-thailand-1/
15	 เจโทร	กรุงเทพฯ	“บทสรุปแนวโน้ม”	file:///C:/Users/shadowing2014/Downloads/THAI_Summary_Survey_1H2015%20(1).pdf	p.3
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16 佐原賢治（2015）http://www.tbr.co.jp/books/sensor/sen_169.html

1. ขำดแคลนแรงงำน 	 	 โดยมากจะ

ขาดแคลนบุคลากรในระดับผู ้จัดการ	

ผู้ที่ท�างานด้านวิจัยและพัฒนา	 และ

วิศวกร

2. อัตรำกำรเปลี่ยนงำนสูง	 โดยเฉพาะ 

ผูท้ีอ่ยูใ่นวยั	20	ครึง่หลงั-วยั	30	ครึง่แรก	

ผู้ที่อยู่ในวัย	20	ครึ่งหลังจะเปลี่ยนงาน

ราวร้อยละ	50	และผู้ที่อยู่ในวัย	30	จะ

เปลี่ยนงานราวร้อยละ	40		ทั้งนี้เพราะ

การเปลี่ยนงานของคนไทยถือเป็นการ

เพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง	และโดยมาก

มักจะลาออกเมื่อได้รับโบนัสประจ�าปี	

3. ค่ำแรงสูง มีกำรต่อรองค่ำแรง	 นับ

ตั้งแต่มีการปรับค่าแรงขั้นต�่าเป็น	300	

บาทเท่ากันทั่วประเทศตั้งแต่เดือน

มกราคม	2013	ท�าให้บริษัทต้องแบก

รับภาระค่าแรงที่เพิ่มข้ึน	นอกจากน้ี

สหภาพแรงงานสัมพันธ์มักจะต่อรอง

ขอขึ้นค่าแรงในอัตรา	7-8%	ต่อปี	ซึ่ง

หากเพิ่มในอัตรานี้ในเวลาเพียง	 7-8	

ปีค่าแรงจะเพิ่มจากเดิมเป็น	 2	 เท่า	

ส�าหรับต�าแหน่งผู ้บริหารมีอัตราค่า

ตอบแทนสูงมากแทบไม่ต่างกับบริษัท

ในประเทศญี่ปุ่น

4. เป็นสังคม 2 ชนชั้น	 ชนช้ันที่มีการ

ศึกษาสูง	 เคยเล่าเรียนในต่างประเทศ

มีราวร้อยละ	10	ส่วนอีกร้อยละ	90	

เป็นชนช้ันล่างระดับประถม	 ในระยะ

หลังชนชั้นกลางเริ่มมีจ�านวนมากขึ้น	

ส�าหรับผู ้ที่ศึกษาในสถานศึกษาที่มี 

ชื่อเสียง	 โดยมากเป็นผู้มีอันจะกิน	 ไม่

เดือดร้อนท�าให้ไม่มีความดิ้นรนที่จะ

หางานท�า

5. เป็นสังคมที่ผู ้หญิงท�ำงำน	 โดยมาก

ผู ้หญิงจะต ้องท�างานหาเงิน เลี้ ยง

ครอบครัวด้วย	โดยฝากลูกหลานไว้กับ

ปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัด	 ทั้งนี้เพราะ

ไม่มีสถานรับเล้ียงเด็กหรือโรงเรียน

อนุบาลท่ีเพียงพอ	ในหน่วยงานภาครัฐ 

เป็นเรื่องปกติท่ีผู้หญิงได้รับมอบหมาย 

งานส�าคัญระดับหัวหน้าแผนก	 แต่ 

ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเลือกท�างานท่ีมั่นคง

และสบาย

6. ผู ้ประกอบกำรไม่มีควำมพร้อมใน

ระบบบริหำรงำนบุคคล	 บริษัทที่มี

การเติบโตแบบก้าวกระโดด	ไม่มีระบบ

บริหารงานบุคคลรองรับ	และบางแห่ง

ไม่สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง

ในการเพิ่มอัตราค่าจ้างได้	

	 ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นปัญหาและอุปสรรค 

ท่ีท�าให้ผู้ประกอบการของญ่ีปุ่นต้องใคร่ครวญอย่าง 

จริงจังเมื่อจะมาลงทุนในประเทศไทย	

	 อย่างไรก็ดี	 ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะ 

ในประเทศไทย	 佐原 (2015)16	 	 รายงานว ่า 

ปัญหาการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมเข้าท�างาน

ในบริ ษัท ญ่ีปุ ่ น เป ็นป ัญหาที่ พบทั่ ว ไป ในทุก

ประเทศในภู มิภาคเอเชียตะวันออกเ ฉียงใต  ้

จากผลส�ารวจบริษัทญี่ ปุ ่น	 295	 แห ่ง	 พบว ่า 

มีความต ้องการจ ้ างงานต� าแหน ่ งงานระดับ 

ผู ้บริหาร	 66%	 ซึ่ งประเทศไทยจัดว ่ามีอัตรา

สูงสุดคือ	 73%	 โดยมากจะอยู่ในกิจการประเภท	

อุตสาหกรรมการผลิต	 (เคร่ืองจักร/เครื่องขนย้าย/

อิเล็กทรอนิกส์)	60%	กิจการประเภท	ไอที/พัฒนา

ซอฟต์แวร์	46%	การขนส่ง/โลจิสติกส์	43%	เป็นต้น		

นอกจากนี้	 รายงานดังกล่าวยังระบุว่าในอนาคต	
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ธุรกิจประเภทที่มีความจ�าเป็นต้องจ้างงานเพิ่มได้แก ่

“การค้าปลกี	ร้านอาหาร	งานบรกิาร”	33%	เนือ่งจาก 

กิจการประเภทร้านอาหาร	 ธุรกิจการท่องเที่ยว 

ศูนย์การค้าก�าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	แต่จ�านวน 

บุคลากรระดับบริหารที่มีความสามารถมีไม่เพียงพอ 

คาดว่าการแข่งขันแย่งแรงงานในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น	

กล่าวโดยสรุปคือ	

1.	 บริษัทญี่ปุ ่นที่มาเปิดสาขาในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประสบปัญหา

อย่างหนักในการจัดหาบุคลากร	 (การ

จ้างงาน	 การอบรม	 และการคงอยู ่)	 

โดยเฉพาะบุคลากรในระดับบริหาร	 

ทั้งนี้เพราะประเทศในภูมิภาคน้ีมีการ 

จ้างงานทดแทนต�าแหนง่ทีว่่างลงตลอด 

ทั้งปี	โดยเฉพาะต�าแหน่งผู้บริหาร

2.	 แนวทางในการบริหารงานบุคคล	ต้อง

อาศัยวิธีการ	“อบรมจากพนักงานที่มี

อยู่แล้ว”	หรือ	“จ้างจากภายนอก”	แต่

กระนั้นก็ตาม	“การอบรมพนักงาน”	

ไม ่ประสบความส� า เร็ จ เท ่ าที่ ควร	

เนื่องจาก	ขาดคนสอนงาน	มีปัญหา

เร่ืองภาษาที่ใช้ในการสอนงาน	 และ

แม ้ เป ิดรับสมัครงานกลางป ีก็ ไม ่

สามารถจ้างงานได้	 เนื่องจากไม่มีผู้ที่มี

คุณสมบัติเพียงพอ	

3.	 วิธีป้องกันการลาออกจากงาน	บริษัท

ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการ	“ทบทวน

เงื่อนไขเงินเดือน”	 และในอนาคต 

จะมี 	 “การสร ้างหลักสูตรอบรม”	 

“จัดระบบให้รางวัลบุคลากรดีเด่น”	

“จัดโครงการพัฒนาองค์กร”	เป็นต้น17 

4.	 แต ่บริษัทส ่วนใหญ่ยังไม ่มีความรู  ้

เชิงขั้นตอน	 (know-how)	ด้านการ

บริหารบุคคล	จึงหวังให้บริษัทแม่เป็น

ผู้สนับสนุน

                     

 2.2 ประเภทงำนที่ต้องกำรบุคลำกร

	 หากพิจารณาในกรอบของประเทศไทย	 

ผู้บริหารตัวแทนบริษัทจัดหางานรายหนึ่ง18	ระบุว่า	

ความต้องการบุคลากรของบริษัทญี่ปุ่น	จ�าแนกตาม

ประเภทงานได้ดังนี้

	 1)	วิศวกร		 	 ร้อยละ	60

	 2)	งานบริหารและบัญชี		 ร้อยละ	20

	 3)	งานด้านการตลาด		 ร้อยละ	10

	 4)	ล่ามภาษาญี่ปุ่น		 ร้อยละ	10

	 เนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมา	บริษัทญี่ปุ่น

ที่มาลงทุนในไทยส่วนใหญ่	 เป็นกิจการประเภท

อุตสาหกรรมการผลิต	จึงมีความต้องการบุคลากร 

ด้านวศิวกรรมศาสตร์ค่อนข้างมาก	และไม่ได้เรยีกร้อง 

ให้ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น	แต่จ�าเป็นต้องมีความ

รู ้ภาษาอังกฤษ	 ซึ่งระดับความรู ้ภาษาอังกฤษท่ี

ต้องการคือ	TOEIC	600-800	คะแนน	

	 ส�าหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นนั้น	บริษัท

จัดหางานระบุว่า	 ส่วนใหญ่จะท�างานได้แต่เป็น

ล่ามภาษาญี่ปุ่น	 ซ่ึงส�าหรับบริษัทญี่ปุ่นแล้ว	ความ

สามารถด้านภาษาเท่านั้นไม่เพียงพอ	ควรจะต้องมี

ประสบการณ์และสามารถท�างานที่มากกว่านั้น	เช่น	

งานการตลาด	งานฝ่ายบุคคล	เป็นต้น	

	 รายได ้ของผู ้ที่มีความรู ้ภาษาญี่ปุ ่นจะ

อยู ่ในช่วงตั้งแต่	 20,000	บาท	 –	 80,000	บาท	

การจ้างงานจึงพิจารณาจากความสามารถและ

ประสบการณ์การท�างาน	หากมีทักษะในการท�างาน

17 ปัจจุบันมีองค์กรที่สร้างหลักสูตรการอบรมบุคลากรของตนเองโดยเฉพาะ	เช่น	Denso	Training	Academy	ของ	Denso	International	(Thailand)	
Co.	Ltd.	http://www.ovta.or.jp/div/publishing/qmagazine/2208/232_2.html

18	 Wise	Digital「管理職必見！タイ人材業界サミット前編タイ人採用」http://www.wisebk.com/1854
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อื่นที่นอกเหนือภาษาได้ด้วยจะเป็นคุณสมบัติพิเศษ

ที่ท�าให้เป็นที่ต้องการของหน่วยงานมากขึ้น

 2.3 ผลส�ำรวจภำวะกำรท�ำงำนของ

บัณฑิต 

	 จากการส�ารวจภาวะการท�างานของบณัฑติ 

ที่ส�าเร็จการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในปีการศึกษา	2014	

จ�านวน	38	คน	 (ชาย	4	คน	หญิง	34	คน)	 โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์	กูเกิล	 ไดรฟ์	 ได้รับค�าตอบ

กลับมา	37	คน	คิดเป็นร้อยละ	97.4	ของทั้งหมด

จาก	37	คน	เป็นผู้ที่ท�างานประจ�า	31	คน	(83.7%)	

งานอิสระหรืองานพาร์ทไทม์	4	คน	(10.81%)	ก�าลัง

ศึกษาต่อต่างประเทศ	 1	 คน	 (2.7%)	 และก�าลัง 

หางาน	1	คน	(2.7%)

	 ประเภทกิจการที่รับบัณฑิตเข้าท�างาน	ใน

จ�านวน	35	คน	 เป็นประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

การผลิต	14	คน	 (40%)	บริษัท	ห้างร้าน	14	คน	

(40%)	กิจการประเภทโลจิสติกส์	 1	คน	 (2.8%)	

ธนาคารต่างประเทศ	 1	 คน	 (2.8%)	 ส�านักงาน 

มหาวิทยาลยัของญีปุ่น่	1	คน	(2.8%)	ส่วนผู้ท่ีท�างาน

อิสระหรืองานพาร์ทไทม์โดยมากเป็นนักแปล-ล่าม

อิสระ		และท�างานสอนภาษา	4	คน	(11.4%)

	 อัตราเงินเดือนแรกเข้าส�าหรับบัณฑิตในป	ี

2014	ค่อนข้างสูง	56.75%	ตอบว่าได้รับเงินเดือน

ในอัตราที่มากกว่า	30,001	บาทขึ้นไป	ในจ�านวนนี้

มีผู้ที่ได้มากกว่า	40,000	บาทด้วย	29.7%	ได้รับเงิน

เดอืนในช่วง	20,001-30,000	บาท	ส่วนทีเ่หลอืได้รบั 

เงินเดือนท่ีต�่ากว่า	20,000	บาท	คือกลุ่มท่ีท�างาน

อิสระหรืองานพาร์ทไทม์	

	 ในจ�านวน	35	คนนี้	ผู้ที่พึงพอใจกับงานมี

ราว	21	คน	 (60%)	ส่วนที่เหลือตอบว่า	พอใจบ้าง	

3	คน	 (8.5%)	 เฉยๆ	3	คน	 (8.5%)	และไม่พอใจ 

8	คน	 (22.8%)	 สาเหตุของความไม่พอใจที่มาก

ที่สุด	คือ	ไม่ชอบลักษณะงาน	งานน่าเบื่อ	ค่อนข้าง 

ยาก	 ไม่ได้ใช้ทักษะภาษา	 รองลงมาคือ	 รู ้สึกว่า 

ตัวเองยังขาดความสามารถ	ต้องปรับปรุงตัวอีกมาก	

ขาดทักษะการสื่อสาร	 เป็นต้น	ซึ่งทักษะที่ยังขาด

และเป็นปัญหาในการท�างานเรียงตามล�าดับมาก

ไปน้อย	สามารถสรุปได้ดังตารางด้านล่าง	จะเห็น

ได้ว่าปัญหาของบัณฑิตคือ	 ทักษะการค�านวณ	ซึ่ง

เป็นข้อด้อยของผู้ที่ถนัดสายภาษา	และแม้จะถนัด

ภาษา	แต่เม่ือก้าวเข้าสู่การท�างานก็ค้นพบว่า	ความ

สามารถทางภาษานั้นยังไม่ถึงระดับท่ีใช้งานได้ดี	

เป็นต้น	

ปัญหำด้ำนต่ำงๆ ค่ำเฉล่ีย 6 ระดับ S.D.

1 ปัญหำทักษะควำมช�ำนำญด้ำนค�ำนวณ 3.27 1.64

2 ปัญหำด้ำนทักษะควำมช�ำนำญด้ำนภำษำ 3.03 1.17

3 ปัญหำทักษะกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำด้วยตนเอง 2.84 1.24

4 ปัญหาทักษะการแสวงหาความรู้ให้กับตนเอง	 2.76 1.42

5 ปัญหาทักษะการบริหารจัดการสุขภาพและการด�าเนินชีวิตตนเอง 2.70 1.47

6 ปัญหาทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั้งในและนอกองค์กร 2.65 1.03

7 ปัญหาทักษะความช�านาญด้านการใช้สื่อสารสนเทศ														
เช่น	โปรแกรมเวิร์ด	เอกเซล	พาวเวอร์พอยต์	อีเมล	

2.62 1.36
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	 ส�าหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาทางการเช่นประเทศไทยนั้น	จะมีปัญหา

ด้านการสื่อสารอยู่แล้ว	 การจ้างงานผู้ที่มีความรู ้

ภาษาญี่ปุ่นจึงมักจะจ้างผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่	 ส�าหรับผู ้ที่ส�าเร็จการ

ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์	หรือ	วิทยาศาสตร์	มี

จ�านวนน้อยมากที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วย	แต่หาก 

มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นค่าจ้างก็จะยิ่งถีบตัวสูงขึ้นไปอีก 

อย่างไรก็ตาม	 ผู ้ประกอบการระบุว ่างานด้าน

วิศวกรรม	เทคโนโลยี	งานธุรการ	งานด้านการตลาด	

ไม่จ�าเป็นต้องใช้ผู้รู ้ภาษาญ่ีปุ่น	และแม้จะเป็นผู้ที่

มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นยังไม่ถึงระดับที่ท�าให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ดี	ดังที่	佐原 (2015,	p.37)	กล่าวคือ	

“แม้ว่าการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จะเป็นมูลค่าเพิ่ม	แต่สิ่ง

ที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการอย่างแท้จริงคือ	ทักษะด้าน

วิศวกรรมและทักษะการบริหารจัดการ”19	ข้อมูล

เหล่านี้	 สถานศึกษาควรถ่ายทอดให้นักศึกษาได้

ตระหนักรู้แต่เนิ่นๆ	

	 ปัญหาขาดแคลนแรงงานระดับหัวหน้า 

บรษิทัญ่ีปุน่มกัจะใช้วธิ	ี“การฝึกอบรมขณะปฏบิติังาน 

หรือ	On	the	Job	Training	(OJT)”	ซึ่งเป็นหน้าที่

ความรับผิดชอบของผู ้บังคับบัญชา	 ซึ่งผู ้สอนจะ

ต้องก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม 

ในขณะปฏิบัติงานให้ชัดเจน	อย่างไรก็ตาม	42.7%	

ของบริษัทญ่ีปุ่นท่ีตอบแบบส�ารวจน้ีระบุว่า	“ไม่ม ี

ผู ้สอนงาน”	หรือ	 “บุคลากรไม่เพียงพอ”	 และ	

32.2%	ระบุว่า	“ปัญหาด้านภาษา”	 เป็นอุปสรรค

ต่อการสอนงาน

	 พิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว	ท�าให้เห็นว่า	

บริษัทญี่ปุ ่นยังมีความจ�าเป็นต้องมีผู ้รู ้ภาษาญี่ปุ ่น

เป็นตัวเชื่อมประสานงาน	 	และหากผู้รู้ภาษาญี่ปุ่น

มีทักษะหรือศักยภาพด้านการบริหารจัดการ	หรือ

ทักษะวิชาชีพอื่น	 การก้าวข้ึนสู่ต�าแหน่งงานด้าน

บริหารไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป	 อย่างไรก็ตาม	

การเรียนภาษาต่างประเทศจ�าเป็นต้องใช้เวลา	และ	

การสร้างผลผลิตทางการศึกษาให้ตอบสนองความ

ต้องการของตลาด	อาจต้องใช้เวลานานนับ	10	ปี	

3. ทิศทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

	 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกท�าให้ใน

ระยะหลังมานี้	 มีงานประเภท	 ไอที	 เวป	 โทรศัพท์

มือถือ	ธุรกิจคลาวด์	 เพิ่มข้ึน	 ในประเทศญี่ปุ่นเอง

เริ่มมีการน�าหุ่นยนต์เข้ามาท�างานมากข้ึน	จากนี้ไป

ธุรกิจมีแนวโน้มจะเปลี่ยนรูปไปจากเดิม	ผู้บริหาร

ของบริษัทจัดหางานกล่าวว่า	ลักษณะอุตสาหกรรม

ประเภทงานบริการจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ในปี	 2015	

งานจากอุตสาหกรรมท่ีไม ่ ใช ่การผลิตมีความ

ต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นในสัดส่วน	60%	โดยเฉพาะ

ในธุรกิจประเภทโรงแรม	กิจกรรมเพ่ือความบันเทิง	

อสังหาริมทรัพย์	 ร้านอาหารและเครื่องด่ืม	 อาทิ	 

ผู้พัฒนาร้านค้า	หรือ	ผู้จัดการเขต	 เป็นต้น	ทักษะ

ที่จ�าเป็นต่อการท�างานก็จะต้องเปลี่ยนไปจากเดิม

อีก	 งานวิจัยชิ้นหนึ่งวิจัยโดย	Frey	&	Osborne	

(2013)20	 ระบุว่า	 อนาคตจะมีอาชีพที่หายไปใน	 

10-20	ปีข้างหน้า	 โดยเฉพาะอาชีพที่ไม่ใช้ทักษะ

และไม่ต้องสื่อสารกับผู้คน	ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่อยู่ใน

ความสนใจของคนทั่วโลกที่ต้องหันมาพิจารณาว่า	

งานใดที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนได้

	 สถานศึกษาควรจะพัฒนาบุคลากรให้

สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ใน

19 「日本語ができることは大きな付加価値にはなるものの、日本企業の採用が真に求めているのは技術力やメネジメント力であるという

ことかもしれない。」คัดมาจาก 佐原賢治 (2015)	p.37
20	 The	future	of	employment:	How	susceptible	are	jobs	to	computerisation?	
	 http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
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ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไร	 ในที่นี้จะน�าเสนอ

แนวคิดต่างๆ	อาทิ	ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษ 

ที่	21	และแนวคิดเรื่อง	สะเต็มศึกษา	(STEM	Edu-

cation)	ที่ก�าลังเป็นประเด็นส�าคัญในระยะ	2-3	ปีนี้

 3.1 ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับศตวรรษที่ 21 

	 เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะ

แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 (Partnership	

For	21st	Century	Skills	 เรียกย่อว่า	P21)	ซึ่งได้

พัฒนาขึ้น	 โดยผสมผสานองค์ความรู้	ทักษะเฉพาะ

ด้าน	ความช�านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ	

เข้าด้วยกัน	 เพื่อความส�าเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการ

ท�างานและการด�าเนินชีวิต	 เรียกว่า	กรอบแนวคิด

เชิงมโนทัศน์ส�าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่	21	กรอบ

แนวคิดน้ี	 เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน	 (Student	

Outcomes)	ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก	(Core	

Subjects)	และทักษะแห่งศตวรรษที่	21	ที่จะช่วย 

ผู ้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน	 

รวมท้ังระบบสนับสนุนการเรียนรู้	 ได้แก่	มาตรฐาน

และการประเมิน	หลักสูตรและการเรียนการสอน	

การพัฒนาครู	 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ

เรียนในศตวรรษที่	21

	 กล่าวคือ	 การเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	

ต้องก้าวข้าม	“สาระวิชา”	 ไปสู่การเรียนรู้	 “ทักษะ

แห่งศตวรรษที่	 21”	 (21st	 Century	 Skills)	 ซึ่ง

ครูจะเป็นผู ้สอนไม่ได ้	 แต่ต ้องให้นักเรียนเป็น 

ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยครูจะออกแบบการเรียนรู ้

ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช	 (Coach)	 และอ�านวย

ความสะดวก	 (Facilitator)	 ในการเรียนรู้แบบ	PBL	

(Problem-Based	Learning)	ของนักเรียน	 โดยมี	

สาระส�าคัญตามผังกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	21		ดังภาพด้านล่าง	

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	(21st	Century	Learning	Framework)	

ที่มา:	http://ja.scribd.com/doc/	97624333/การศึกษาในศตวรรษที่-21
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1.	 สาระวิชาหลัก	 3Rs	 ได้แก่	 Reading	

(การอ่าน),	 (W)	 Riting	 (การเขียน),	

และ	(A)	Rithmetics	(คณิตศาสตร์)

2.	 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	4Cs	

ได้แก่	Critical	Thinking	and	Prob-

lem	Solving	หรือ	ทักษะด้านการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ	 และทักษะใน

การแก้ปัญหา	 Communications,	

Information,	and	Media	Literacy	

(ทักษะด้านการสื่อสาร	 สารสนเทศ	

และรู ้เท่าทันสื่อ)	 Collaboration,	

Teamwork	and	Leadership	(ทักษะ

ด้านความร่วมมือ	การท�างานเป็นทีม	

และภาวะผู้น�า)	Creativity	and	 In-

novation	 (ทักษะด้านการสร้างสรรค	์

และนวัตกรรม)

3.	 ทักษะชีวิตและอาชีพ	 ได้แก่	 Career	

and	Learning	Skills	 (ทักษะอาชีพ	

และทักษะการเรียนรู ้)	 Cross-cul-

tural	Understanding	 (ทักษะด้าน

ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม	ต่าง

กระบวนทัศน์)

4.	 ทักษะด้านสารสนเทศ	 สื่อสารและ

เทคโนโลยี	 Computing	 and	 ICT	

Literacy	 (ทักษะด้านคอมพิวเตอร	์

และเทคโนโลยี	 สารสนเทศ	และการ

สื่อสาร)

 3.2 สะเต็มศึกษำ (STEM)

	 การสร้างบุคลากรเพื่ออนาคต	จ�าเป็นต้อง 

เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 สหรัฐอเมริกาจึง

ได้เสนอแนวคิดให้โรงเรียนเน้นการเรียนการสอน	 

“สะเต็ม”	ตั้งแต่ระดับประถม	มัธยม	“สะเต็ม”	หรือ	

“STEM”	เป็นค�าย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์	4	

สาขาวิชา	ได้แก่	วิทยาศาสตร์	(Science)	เทคโนโลยี	

(Technology)	 วิศวกรรมศาสตร์	 (Engineering)	

และคณิตศาสตร์	 (Mathematics)	หมายถึง	องค์

ความรู้	 วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่มีความเชื่อมโยงกัน	

และในโลกของความเป็นจริงต้องอาศัยองค์ความรู้ 

ต่างๆ	มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด�าเนินชีวิต

และการท�างาน		

	 การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทางสะเต็มมี

ลักษณะ	5	ประการ	ได้แก่	 (1)	 เป็นการสอนที่เน้น

การบูรณาการ	(2)	ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยง 

ระหว่างเนื้อหาวิชาท้ัง	4	 กับชีวิตประจ�าวันและการ

ท�าอาชีพ	 (3)	 เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่	

21	 (4)	ท้าทายความคิดของนักเรียน	และ	 (5)	 เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น	และความ

เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง	4	วิชา	จุดประสงค์

ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา	คือ	

ส่งเสริมให้ผู ้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียน

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร์	 และ 

คณิตศาสตร์	 และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่อง 

ใกล้ตัวที่สามารถน�ามาใช้ได้ทุกวัน21    

	 หากแผนงานพัฒนาการศึกษาของไทย

เข ้มแข็ง	 มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีการ 

เตรียมสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยต่อผู ้สอนและ 

ผูเ้รยีน	กรอบแนวคดิเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21 

และสะเต็มศึกษา	ก็จะถูกปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่

ท่ีอยู ่ในระดับประถมและมัธยมศึกษา	ส�าหรับใน

ระดับอุดมศึกษาจะมีแผนงานท่ีเป็นอิสระมากกว่า	

อย่างไรก็ตาม	 ในภาพรวมดูเหมือนว่าการศึกษา

ของประเทศไทยจะต้องคอยปรับตัวไปตามกระแส

โลกที่หมุนเร็ว	 ในทางปฏิบัติอาจจะยังไม่สามารถ

จัดท�าแผนการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมได้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 	 ในตลาดแรงงานเองก็ไม ่

สามารถรอการบ่มเพาะบุคลากรจากสถานศึกษาได	้

21 คัดมาจากศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ	สสวท.	http://www.stemedthailand.org/?page_id=23
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จึงมีความเคล่ือนไหวเชิงรุกในหลากหลายมิติ	ที่จะ

สร้างบุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อน�าไปสู่

การปฏิบัติที่เห็นผลจริงจัง	

 3.3 แผนพัฒนำบุคลำกรในอนำคต

	 ในประเทศญี่ปุ ่น	 ก็เริ่มต่ืนตัวเรื่องการ

พัฒนาบุคลากร	มีแผนพัฒนาเยาวชนชาวญ่ีปุ่นให้

เป็น	Global	human	 resources	 (グローバル

人材)22	 เพ่ือให้ไม่ตกยุค	และสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน	ซึ่งปัจจุบันธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมได้ไหลออกไปยังต่างประเทศ	

และต้องการแรงงานที่เป็นคนญ่ีปุ ่นเพื่อบริหาร

กิจการเช่นกัน	 	กระแสของสะเต็มศึกษา	ท�าให้เกิด

ห้องเรียนสร้างหุ ่นยนต์ชนิดปูพรมทั่วประเทศ	มี

การท�านายว่า	หุ่นยนต์จะมาแทนที่งานที่ไม่ต้องใช้

ทักษะหรือความคิดสร้างสรรค์ในอนาคตอันใกล	้

10-20	ปีข้างหน้า

	 ณ	ปัจจุบัน	เพื่อคลี่คลายปัญหาขาดแคลน

แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ยืดเยื้อยาวนาน	

ในวาระที่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ใน 

ปี	 2015	 รัฐบาลชินโซ	อาเบะของญี่ปุ ่น	 จึงเสนอ

แผนสนับสนุนการสร้างบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

การผลิต	 (産業人材)	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้	 โดยก�าหนดเป้าหมายผลิตบุคลากรจ�านวน	

40,000	คน	ในระยะเวลา	3	ปี	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อ	 1)	 สร้างช่างที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง	 2)	

สร้างทักษะการออกแบบและพัฒนา	 3)	 สร้าง

พลังการคิดสร ้างสรรค ์	 4)	 สร ้างบุคลากรที่มี 

ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการได ้

5)	สร้างรากฐานทางความรูโ้ดยเน้นทีว่ชิาวทิยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์	 โดยด�าเนินการแบบองค์รวมตั้งแต่	

สถานที่ปฏิบัติงานการผลิตไปจนถึงงานวิจัยพัฒนา	

และ	7)	จัดระบบที่ให้การสนับสนุนโดยร่วมมือกับ 

ภาครฐัและภาคเอกชนของท้ังสองประเทศ	รวมไปถึง 

การสนับสนุนให้ศึกษาต่อหรืออบรมที่ประเทศ

ญี่ปุ่น23  

	 ในประเทศไทย	 ท่ามกลางการวิพากษ์

วิจารณ์เรื่อง	วิกฤตการศึกษา	สมเกียรติ	ตั้งกิจวานิชย์ 

ประธาน	 TDRI	 ก็เสนอแผนการพัฒนาคนด้วย

โมเดลอาชีวะ	 ซ่ึงให้รัฐสนับสนุนและเอกชนเป็น 

ผู้บริหาร24	จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการพัฒนาบุคลากร

จะเน้นพัฒนาผู้ท่ีอยู ่ในสายงานช่าง	 อาชีวศึกษา	

และวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก	 และรัฐบาลก็มี

แนวโน้มจะลดงบประมาณการสร้างบุคลากรสาย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ในฐานะของสถาน

ศึกษาท่ีต้องสร้างสมดุลทางวิชาการ	 ไม่สามารถ 

นิ่งเฉย	 หรือปฏิบัติอย ่างท่ีเคยท�ามาในอดีตได  ้

อีกต่อไป	การพัฒนาบุคลากรจะต้องเปลี่ยนเป็น

แนวรุก	และเข้าถึงตลาดแรงงานเพื่อจะตอบโจทย์

ของสังคมให้ได้เพื่อไม่ให้อยู่รั้งท้าย

	 ความต้องการผู ้รู ้ภาษาญี่ปุ ่นยังคงมีอยู ่	

โดยเฉพาะในสังคมไทยซ่ึงใช้ภาษาไทยเป็นหลัก	

การสนับสนุนให้เยาวชนไทยรู ้ภาษาญ่ีปุ่นจึงเป็น

ทักษะหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถประกอบอาชีพได้	

แต่ทักษะภาษาจะไม่ใช่ทักษะหลักของการประกอบ

อาชีพอีกต่อไป

4.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 4.1 สรุปผล

	 จากการประมวลข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	

ความต ้องการของบริษัทญ่ีปุ ่นในไทย	 รวมถึง	

สภาพการจ้างแรงงานในปัจจุบัน	สามารถสรุปเป็น

ประเด็นหลักๆ	ได้ดังนี้

22	 กระทรวงศึกษาธิการ	วัฒนธรรม	กีฬา	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	ของญี่ปุ่น	(MEXT)
	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/047/siryo/__icsFiles/afieldfile/2012/02/14/1316067_01.pdf
23 「産業人材育成協力イニシアティブ」mofa.go.jp/mofaj/files/000112832
24	 ศึกษารายละเอียดได้จากเวปไทยพับลิกา	http://thaipublica.org/2015/11/thai-state-and-economic-development-somkiat-1/
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1)	 สภาพป ัจจุบันคือ	 การลงทุนจาก

ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่

ที่สุดของไทย	มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน

จากอุตสาหกรรมการผลิตโดยบริษัท

ขนาดใหญ่	 ไปเป็นอุตสาหกรรมการ

บริการที่ด�าเนินงานโดยกิจการขนาด

กลางและขนาดย่อม

2)	 ในการด�าเนินกิจการในประเทศไทย

บ ริษั ทญี่ ปุ ่ น ป ระสบป ัญหาด ้ า น

ทรัพยากรบุคคลในหลากหลายมิติ	ทั้ง

ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะระดับ 

ผู ้จัดการ	 มีอัตราการเปลี่ยนงานสูง	

และ	ค่าจ้างแรงงานสูง	

3)	 สัดส่วนของบุคลากรที่เป็นที่ต้องการ

ของบริษัทญี่ปุ ่น	 คือ	 วิศวกร	 60%	

งานบริหารและบัญชี	20%	งานด้าน

การตลาด	10%	และล่ามภาษาญ่ีปุ่น	

10%	แต่ความต้องการที่แท้จริงไม่ใช	่

ผู้ที่รู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว	การรู้ภาษา

ญี่ปุ ่นไม่สามารถท�าให้ก้าวสู่ต�าแหน่ง

งานที่สูงได้	ต้องมีทักษะอื่นเสริม

4)	 ในบริษัทญ่ีปุ ่นมีความพยายามที่จะ

แก้ไขปัญหาการสร้างบุคลากรกันเอง

ในองค์กร	แต่ก็มีปัญหาคือ	ไม่มีคนสอน	

และมีป ัญหาด้านภาษาที่ ใช ้ในการ 

ส่ือสาร	 ภาครัฐและเอกชนจึงต ้อง 

ร่วมมอืกนัในการพฒันาบคุลากร	ซึง่การ 

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ญี่ปุ่น

ก็ก�าหนดบทบาทตนเองในการเป็น 

พี่เลี้ยงที่จะสร้างคนป้อนอุตสาหกรรม

การผลิตในภูมิภาคเอเชีย	40,000	คน

ต่อ	 3	 ปี	 ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทา

ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

5)	 ก�าแพงภาษายังเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ไม่ได้ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ	 เช่น

ประเทศไทย	 อินโดนีเซีย	 เป ็นต ้น		

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้บุคลากรท่ีรู ้

ภาษาญี่ปุ ่นจึงยังคงมีอยู ่	 แต่บัณฑิต

ก็ประสบปัญหาในการท�างาน	 โดย

เฉพาะขาดทักษะด้านค�านวณ	การใช้

ภาษาในการท�างานวิชาชีพ	และการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง	

6)	 ในภาพรวมของโลก	มีความตื่นตัวทั้ง

จากภายในและภายนอกท่ีจะพัฒนา

คนรุ่นใหม่ให้มีทักษะการเรียนรู้ส�าหรับ

ศตวรรษที่ 	 21	 โดยสอดแทรกใน

หลักสูตรการเรียนการสอน	ซึ่งต้องเอา

ตัวรอดให้ได้เพราะมิฉะนั้นจะกลาย

เป็นคนว่างงาน	แต่การพัฒนาทักษะ

ต้องใช้เวลาและอาจไม่ทันกับความ

ต้องการในปัจจุบันและอนาคต

7)	 สถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องตระหนัก

ถึงจุดอ่อนและปรับตัวอย่างเร่งด่วน	

ท้ั ง ในแง ่ของการพัฒนาหลักสูตร	

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน	ซึ่ง

มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้ว

น่าจะมีความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน		

เพื่อสร้างคนคุณภาพเข้าสู ่สังคมท้ัง 

ผู้สอนและผู้เรียน

 4.2 ข้อเสนอแนะ

		 จากการศึกษาที่ผ่านมา	前野	 และคณะ	

(2013,	 74)	 กล่าวว่า	 สถานศึกษาควรเน้นย�้าให้

บัณฑิตปรับตัวเข้าหาองค์กร	 โดยเฉพาะในประเด็น	
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ความรับผิดชอบต่อหน้าที่	ความซื่อสัตย์	และการ 

ให้ความร่วมมือ	การมีมนุษยสัมพันธ์	การมีทักษะ

การสื่อสาร	 รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจในองค์กร	

เข้าใจวิธีการท�างานของคนญี่ปุ ่น	 ความเข้าใจใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม	ยอมรับซึ่งกันและกัน 

มีความยืดหยุ ่นและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าได้	Neeranoot	 (2013,	 355)	 เสนอแนะให้

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตระหนักรู้และทบทวน

บทบาทของตนเองใหม่	 	 พยายามให้ผู ้ เรียนได้

เพ่ิมพูนทักษะอื่นๆ	 เพื่อจะได้มีคุณสมบัติเพียงพอที่

จะท�างานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในองค์กรญี่ปุ่นได้	โดย

1.	 ตระหนักในความจริงที่ว่า	 สังคมไม่ได้

ต้องการบัณฑิตที่รู้แต่ภาษาญี่ปุ่น	

2.	 บัณฑิตควรเพ่ิมพูนอื่นๆ	 ได้แก่	ทักษะ

บริหารจัดการ	ทักษะการแก้ไขปัญหา	

ทักษะการประสานงาน	 ทักษะการ

มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื่น	 ทักษะความม ี

น�้าอดน�้าทน	และทักษะภาษาอังกฤษ	

3.	 ชี้ให้เห็นว่า	มีช่องทางการท�างานอื่นๆ	

มากมายที่นอกเหนือไปจากงานแปล	

งานล่าม	หรืองานสอนภาษาญี่ปุ่น	

4.	 ควรมีความรู ้ รอบด ้ าน 	 ทั้ งสั งคม	

วัฒนธรรม	ความเชื่อ	ความคิด	

5.	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกงาน	 ได้สัมผัส

กับคนญี่ปุ่นในหลากหลายสถานการณ์	

และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

	 ในทัศนะของผู ้เขียน	 สถานศึกษาที่ผลิต

ผู ้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ ่นออกสู ่สังคม	 จ�าเป็นต้อง

ตระหนักถึงปัญหาของสังคมว่า	การผลิตบัณฑิตใน

ภาพรวม	ณ	ปัจจุบัน	ยังไม่ได้ตอบโจทย์ของสังคม	

และไม่สามารถจะเป็นพลังบวกให้กับการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศเท่าที่ควร	 จึงน่าที่จะมีการ 

ร ่วมกันพินิจพิเคราะห์หาแนวทางแก ้ไขอย ่าง 

เร่งด่วน	รวมไปถึงการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม 

เพื่อให้เกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ	 ไม่ใช่ต่างคนต่าง

ผลิตอย่างไร้ทิศทางอีกต่อไป	จะต้องสร้างบุคลากร

ประเภท	“พหุทักษะ”	 เช่น	 “ภาษา+บริหาร”	

“ภาษา+บัญชี”	“ภาษา+คอมพิวเตอร์”	และมีข้อ

เสนอแนะแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.	 สถานศึกษาควรช้ีให ้ เ ห็นถึงความ

จ�าเป็นในการพัฒนาพหุทักษะตั้งแต่

ปีแรกที่เข้าศึกษา	 เพ่ือให้นักศึกษาได้

วางแผนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เลือกเรียนวิชาท่ีช่วยปูพื้นฐานความ 

รู ้ด ้ าน	 การตลาด	 การบัญชี 	 และ	 

กฎหมาย	 เป็นต้น	หรือ	ปรับหลักสูตร

ให้ยืดหยุ่นสามารถเลือกวิชาที่มีความ

ถนัดหรือสนใจได้มากขึ้น

2.	 สร ้างความมั่นใจในการเป็นมนุษย์

สากล	 เข ้มแข็งท้ังภาษาแม่	 ภาษา

อังกฤษ	 (TOEIC	 600	 ขึ้นไป)	 และ

ภาษาท่ีสอง	 (JLPT	N1-N2)	ควรสร้าง

นิสัยให้ผู้เรียนรู้จักประเมินตนเองตาม

เกณฑ์	JLPT	Can-do	(ดูภาคผนวก)		

3.	 ออกแบบการ เรี ยนการสอนเป ็น

โครงงานที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร

กับบุคคลอื่น	 ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ วิธี

แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	 (Problem	

based	 learning)	 ใช้ทักษะทางไอที	

คอมพิวเตอร์	และท�างานเป็นทีม	

4.	 เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ	 โดยจัด

ทัศนศึกษาสถานประกอบการ	 และ 

ส่งเสริมให้มีโอกาสฝึกงานตั้งแต่ช้ัน

ปีต้นๆ	 เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมการ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร	และให้

มีโอกาสสัมผัสกับผู้คน	และ	 วงศัพท์
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เฉพาะทางในภาคอุตสาหกรรมที่ 

หลากหลาย	 เพื่อค้นหาความถนัดและ

ความสนใจของตนเอง

5.	 จัดระเบียบข้อมูลสารสนเทศที่เป ็น

ปัจจุบันและเป็นประโยชน์	เช่น	เวปไซต์ 

หรือ	สร้างพจนานุกรมค�าศัพท์เทคนิค

เฉพาะด้านที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง	และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลสองทาง	 ไม่ใช่ผู้สอนเป็นผู้ป้อน

ฝ่ายเดียว	ฝึกฝนการใช้ข้อมูลความรู้

และสื่อสารสนเทศให้เกิดประโยชน์

6.	 สนับสนุนธุรกิจอื่นๆ	 ของญี่ปุ ่นโดย 

ร่วมมอืกบับณัฑติและนกัศกึษาปัจจบุนั 

สร้างองค์ความรูท้ีจ่ะต่อยอดฐานความรู้ 

ของผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้สูงขึ้น	

7.	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ 

นักศึกษาต่างชาติ	 เพ่ือเรียนรู ้การอยู ่

ร่วมกับผู ้มาจากต่างวัฒนธรรม	 เช่น 

เวิร์กช้อป	หรือ	 การศึกษาต่อในต่าง 

ประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

เพื่อให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	

ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง	 5	 ซึ่งจะช่วย

จรรโลงความคิดและจินตนาการได้

กว้างไกลมากขึ้น

8.	 สอดแทรกเนื้อหา	ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	

การเมือง	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

ในทุกรายวิชา	 เพื่ อ เชื่ อมโยงสิ่ งที่

เรียนรู้กับสังคม	และตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมรอบตัว	 อ่าน

และเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิง

สร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

9.	 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีไม่อยู่ใน

กรอบเฉพาะภายในช้ันเรียน	ให้อิสระ

ทางความคิดในการน�าเสนอแนวทาง

การเรียนรู้	และการวัดผลร่วมกัน	

บทส่งท้ำย

		 ท่ามกลางกระแสการโหมกระพือแนวคิด

สะเต็มศึกษา	 เซอร์เคน	โรบินสัน	นักการศึกษาชาว

อังกฤษได้กล่าวปาฐกถาในรายการ	 TED	Talk25		

เรื่อง	 “How	 to	escape	education’s	death	

valley”	หรือ	“วิธีออกจำกหุบเขำมรณะของกำร

ศึกษำ”	 ว่า	“การให้การศึกษา (education) กับ

เยาวชนซึ่งประกอบด้วย การสอน (teaching) 

และการเรียนรู้ (learning) ... “การให้การศึกษา

เท่ากับการท�าให้เกิดการเรียนรู้” โดยหน้าท่ีของครู

ไม่ใช่แค่เพียงผู้ส่งสารที่ส่งความรู้จากหัวครูไปยัง

หัวสมองเด็กเท่านั้น เนื่องจากเด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่

มีสัญชาตญาณในการเรียนรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว  

ดังนั้น หน้าที่ของครูจึงต้องเอื้อ (facilitate) ให้เกิด

การเรียนรู้ กระตุ้น (provoke and stimulate) 

ให้เกิดการเรียนรู้ และท�าให้พวกเด็กๆ สนุกกับการ

เรียนรู้ เรียกว่าจุดประกายไฟในความกระหายที่จะ

เรียนรู้ให้ลุกโชนให้ได้ เม่ือไฟนี้ลุกโชนแล้ว เด็กก็จะ

เรียนรู้ได้เองและอย่างต่อเนื่องด้วย....”26 

	 ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ 

ผู ้ประกอบการญี่ปุ ่นในไทยในศตวรรษท่ี	 21	 จึง

ข้ึนอยู่กับการตระหนักรู ้ของผู ้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย

กับสังคมไทยในทุกภาคส่วน	และหน้าท่ีของสถาน

ศึกษาคือ	การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหรือการเรียน 

การสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชน	 โดยค�านึง

ถึงปัจจัยรอบด้านให้มากที่สุด	

25 รายการ	TED	Talks	คือการประชุมว่าด้วยเทคโนโลยี	ความบันเทิงและการออกแบบ	โดยย่อมากจาก	Technology	Entertainment	and	Design	ที่
จะมีเวลาให้ทุกคนได้ขึ้นไปพูดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนประมาณ	18	นาที	ก่อตั้งในปี	1984	โดย	Richard	และ	Harry	Mark	มีกิจกรรมครั้งแรก
ในปี	1990	และตั้งแต่ปี	2006	เผยแพร่เป็นคลิปวิดิโอให้สามารถดูฟรีได้ทางอินเทอร์เน็ต		

26	 คัดมาจาก	http://www.vcharkarn.com/varticle/500182
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ภำคผนวก 

		 ตาราง	JLPT	Can-do	(แปลโดยผู้เขียน)	 เป็นหนึ่งในเกณฑ์การชี้วัดที่ให้ผู้สอบประเมินตนเองหรือ

ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่า	ผู้ที่สอบผ่านมีทักษะภาษาญี่ปุ่น	4	ทักษะ	ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ในระดับใด	โดยเรียง

ล�าดับจากยากไปง่าย	(ตัวอักษรเข้มคือสิ่งที่	N1ควรท�าได้	ตัวอักษรเอียงคือสิ่งที่	N2	ควรท�าได้)	ดังนี้

1. “ทักษะกำรฟัง”
คว�มส�ม�รถ

1 สามารถจับใจความสำาคัญเมื่อดูข่าวโทรทัศน์เกี่ยวกับการเมืองหรือเศรษฐกิจ
2 สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยสังเขปเมื่อฟังบทสนทนาในหัวข้อที่กำาลังได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ 
3 ส�ม�รถเข้�ใจเนื้อห�โดยสังเขปเมื่อฟังสุนทรพจน์ที่เป็นท�งก�ร (เช่น ง�นต้อนรับ)
4 ส�ม�รถเข้�ใจเนื้อห�โดยสังเขปเมื่อฟังประก�ศเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ไม่ค�ดฝัน (เช่น อุบัติเหตุ)
5 ส�ม�รถเข้�ใจเนื้อห�เมื่อฟังคำ�ถ�มเกี่ยวกับง�นหรือเรื่องเฉพ�ะท�ง
6 สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยสังเขปเมื่อฟังการบรรยายหรือการปาฐกถา
7 สามารถเข้าใจเรื่องราวที่พูดคุยกันในการประชุมที่โรงเรียนหรือที่ทำางาน
8 สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยสังเขปในการอภิปรายและโต้วาทีในหัวข้อที่สนใจ
9 สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยสังเขปเมื่อชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำาวัน (เช่น รายการอาหาร รายการท่องเที่ยว)
10 สามารถเข้าใจเรื่องราวในบทสนทนาที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำาวัน (เช่น การวางแผนท่องเที่ยว การเตรียมการสำาหรับงานเลี้ยง)
11 สามารถเข้าใจภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่ใช้ภาษามาตรฐานโดยสังเขป
12 สามารถเข้าใจสิ่งที่ตนต้องการรู้ (เช่น ลักษณ์พิเศษ) เมื่อฟังคำาอธิบายเกี่ยวกับสินค้าจากร้านค้า 
13 สามารถเข้าใจโดยสังเขปเมื่อฟังประกาศของสถานีรถไฟหรือห้างสรรพสินค้า
14 สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยสังเขปเมื่อฟังการพูดคุยเรื่องสัพเพเหระของคนรอบข้าง
15 สามารถเข้าใจเมื่อฟังคำาอธิบายเกี่ยวกับเส้นทางหรือการต่อรถที่ไม่ซับซ้อน
16 สามารถเข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำาวัน (เช่น งานอดิเรก อาหาร แผนการสำาหรับสุดสัปดาห์)
17 สามารถเข้าใจว่าต้องปฏิบัติสิ่งใดเมื่อฟังคำาสั่งที่ไม่ซับซ้อน
18 สามารถทราบเวลาและสถานที่ที่นัดหมายเมื่อฟังประกาศจากอาจารย์
19 สามารถเข้าใจเมื่อฟังประโยคที่ใช้บ่อยในร้านค้า ไปรษณีย์ สถานีรถไฟ (เช่น「 いらっしゃいませ」「○○円です」「こちらへどうぞ」เป็นต้น)
20 สามารถเข้าใจเมื่อฟังการแนะนำาตัวของอาจารย์หรือเพื่อนในห้องเรียน

2. “ทักษะกำรพูด”
1 ส�ม�รถเข้�ร่วมอภิปร�ยและโต้ว�ทีในหัวข้อที่สนใจ และส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งเป็นเหตุเป็นผล
2 ส�ม�รถตั้งคำ�ถ�มและแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่กำ�ลังได้รับคว�มสนใจจ�กสื่อต่�งๆ 
3 ส�ม�รถอธิบ�ยเกี่ยวกับเรื่องร�วหรือส�เหตุของสถ�นก�รณ์ไม่ค�ดฝัน (เช่น อุบัติเหตุ) ได้
4 สามารถพูดแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างเหมาะกับคู่สนทนาหรือสถานการณ์
5 สามารถเล่าเรื่องราวของภาพยนตร์หรือหนังสือที่อ่านในช่วงนั้นๆ ได้โดยสังเขป
6 สามารถแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่พร้อมเหตุผลในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
7 หากได้เตรียมตัวจะสามารถรายงานหน้าชั้นในหัวข้อที่ตนเองเชี่ยวชาญ หรือหัวข้อที่ตนเองมีความรู้อย่างดี 
8 สามารถพูดคุยกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวหรือการเตรียมงานเลี้ยง
9 สามารถบอกเล่าความปรารถนา หรือประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานพิเศษหรือการสัมภาษณ์เข้าทำางานได้
10 สามารถอธิบายเกี่ยวกับเส้นทางหรือการต่อรถไปยังสถานที่ที่ตนรู้จักดีได้
11 หากมีการเตรียมตัว ก็สามารถกล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ แบบเป็นทางการ เช่น ในงานเลี้ยงส่งของตนเอง เป็นต้น
12 สามารถสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตนต้องการซื้อในร้านค้า และสามารถอธิบายความต้องการหรือเงื่อนไขได้
13 สามารถแจ้งการเข้าเรียนสายหรือการขาดเรียนทางโทรศัพท์ได้
14 สามารถสนทนาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำาวันได้
15 สามารถถามความสะดวกของฝ่ายตรงข้ามและนัดหมายวันเวลาได้
16 สามารถอธิบายอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เช่น ความตกใจ ความดีใจ พร้อมอธิบายเหตุผลด้วยคำาศัพท์ง่ายๆ ได้
17 สามารถอธิบายเกี่ยวกับห้องของตนเองได้
18 สามารถเล่าเกี่ยวกับงานอดิเรกหรือความสนใจของตนเองได้
19 สามารถใช้ประโยคที่ใช้บ่อยในร้านค้า ไปรษณีย์ หรือสถานีรถไฟ (เช่น「 いくらですか」「○○をください」) ในการพูดคุยตอบโต้อย่างง่ายๆ ได้
20 สามารถแนะนำาตนเอง และสามารถตอบคำาถามง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองได้
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3. “ทักษะกำรอ่ำน”
1 ส�ม�รถจับใจคว�มสำ�คัญเมื่ออ่�นข่�วหนังสือพิมพ์หรือนิตยส�รเกี่ยวกับก�รเมืองหรือเศรษฐกิจ
2 ส�ม�รถเข้�ใจจุดยืน คว�มคิดเห็นหรือตรรกะคว�มคิดเมื่ออ่�นบทวิจ�รณ์ (เช่น คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น)
3 ส�ม�รถอ่�นนวนิย�ยโดยเข้�ใจอ�รมณ์คว�มรู้สึกของตัวละครหรือเข้�ใจก�รดำ�เนินเรื่อง
4 เมื่ออ่านบทความแล้ว สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อ 
5 สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องโดยสังเขปเมื่ออ่านเอกสารที่มีเนื้อหาเฉพาะทางในหัวข้อที่สนใจ 
6 สามารถเข้าใจเนื้อหาของจดหมายหรือเมลที่เป็นทางการและใช้คำาสุภาพ 
7 สามารถเข้าใจเมื่ออ่านคำาถามหรือคำาขอร้องจากฝ่ายตรงข้ามในการทำางาน
8 สามารถเข้าใจเนื้อหาเมื่ออ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำาวัน
9 สามารถเก็บข้อมูลที่จำาเป็นเมื่ออ่านหนังสือนำาเที่ยวหรือจุลสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือการหางาน
10 สามารถค้นหาความหมายของคำาโดยใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นสำาหรับคนญี่ปุ่นทั่วไป
11 สามารถได้ข้อมูลที่อยากทราบเมื่อดูแผ่นพับของสินค้า
12 สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องโดยสังเขปเมื่ออ่านนิทานสั้นๆ 
13 สามารถเข้าใจเมื่ออ่านไปรษณียบัตรหรือเมลจากคนรู้จักหรือเพื่อน
14 สามารถหาข้อมูลที่จำาเป็นเมื่อดูบอร์ดประกาศในโรงเรียนหรือที่ทำางาน
15 เมื่อดูโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือใบปลิวแล้ว สามารถทราบช่วงเวลาลดราคาหรือทราบราคาสินค้า
16 เมื่อดูตารางเวลาสถานีหรือป้ายบอกข้อมูลแล้วทราบเวลาของรถไฟที่ตนเองจะขึ้น
17 สามารถอ่านบัตรอวยพรปีใหม่หรือบัตรอวยพรวันเกิดเข้าใจ
18 สามารถอ่านบันทึกข้อความง่ายๆ เข้าใจ
19 สามารถอ่านหนังสือแนะนำาวิธีการอย่างง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ (เช่น วิธีทิ้งขยะ วิธีปรุงอาหาร) เข้าใจ
20 สามารถทราบวันและเวลาพบเพื่อพูดคุยกับอาจารย์เมื่อดูตารางนัดพบที่โรงเรียน เป็นต้น

4. “ทักษะกำรเขียน”
1 ส�ม�รถเขียนแสดงจุดยืนและแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งเป็นเหตุเป็นผล
2 ส�ม�รถเขียนอธิบ�ยเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ไม่ค�ดฝัน (เช่น อุบัติเหตุ)ได้
3 ส�ม�รถเขียนอธิบ�ยวิธีก�รต่�งๆ เช่น วิธีทำ�อ�ห�รหรือวิธีใช้เครื่องจักรได้
4 ส�ม�รถเขียนร�ยง�นในส�ข�ที่ตนสนใจ
5 ส�ม�รถเขียนจดหม�ยหรือเมลถึงผู้อ�วุโสกว่� (เช่น อ�จ�รย์) โดยใช้คำ�สุภ�พพื้นฐ�นได้
6 ส�ม�รถเขียนสุนทรพจน์ เช่น ในง�นเลี้ยงล�ของตนได้ 
7 ส�ม�รถเขียนคว�มประสงค์จะเข้�เรียนในโรงเรียนหรือเข้�ทำ�ง�นในบริษัทได้
8 ส�ม�รถเขียนเนื้อเรื่องโดยสังเขปของภ�พยนตร์ที่ดูหรือหนังสือที่อ่�นจบในช่วงนั้น
9 สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองพร้อมให้เหตุผลได้
10 สามารถเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือความรู้สึกต่อประสบการณ์นั้นอย่างง่ายๆ ได้
11 สามารถเขียนจดหมายหรือเมลเพื่อแสดงความขอบคุณหรือขอโทษต่อคนรู้จัก
12 สามารถเขียนอธิบายชีวิตประจำาวันของตนเองได้
13 สามารถเขียนเกี่ยวกับแผนหรือความฝันในอนาคต (เช่น การท่องเที่ยวช่วงปิดภาคฤดูร้อน งานที่อยากทำา) แบบง่ายๆ ได้
14 สามารถเขียนบันทึกประจำาวันสั้นๆ ได้
15 สามารถเขียนบันทึกข้อความสั้นๆ อย่างง่ายเพื่อถ่ายทอดธุระในชีวิตประจำาวันให้กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานทราบ
16 สามารถเขียนเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น ครอบครัวหรือเมืองของตนเองแบบง่ายๆ ได้
17 สามารถเขียนกำาหนดการของตนเองด้วยข้อความสั้นๆ  ลงในหมายกำาหนดการหรือปฏิทินได้
18 สามารถเขียนบัตรอวยพรวันเกิดหรือบัตรแสดงความขอบคุณสั้นๆ ได้
19 สามารถเขียนแนะนำาตนเองอย่างง่ายๆ ได้
20 สามารถเขียนชื่อหรือชื่อประเทศลงในเอกสารได้
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บทคัดย่อ
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ประเทศไทย	 โดยจะมุ่งเน้นไปยังพ้ืนฐานเชิงโครงสร้างท่ีเป็นตัว 

ส่งเสริมการจัดระบบบริการนี้	ในประเทศสหรัฐอเมริกา	เนื่องจาก

หน่วยงานด้านสุขภาพตระหนักถึงความส�าคัญของภาษาจึงท�าให้

สถาบันการศึกษาพยายามจัดอบรมทั้งแพทย์และล่ามเพื่อให้

สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แต่ส�าหรับประเทศ

ญี่ปุ่นและประเทศไทย	ถึงแม้จะมีความพยายามฝึกอบรมล่ามให้

มีความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์และเทคนิคในการแปล	แต่ยังไม่มี
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Abstract

	 This	study	compares	the	medical	 interpreting	

services	 in	 the	United	States	of	America,	 Japan,	and	

Thailand	by	focusing	on	the	background	structure	that	

has	contributed	to	systematization	of	 this	service.	 In	

the	United	States,	the	recognition	of	the	importance	of	

language	in	the	healthcare	sector	has	fostered	efforts	

by	educational	 institutions	 to	 train	both	physicians	

and	interpreters	in	how	to	work	effectively	as	a	team.	

However,	 in	both	Japan	and	Thailand,	 in	spite	of	the	

efforts	made	in	training	interpreters	with	basic	medical	

knowledge	and	interpreting	techniques,	physicians	are	

not	 trained	 in	how	to	work	with	or	use	 interpreters	

properly.
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Hospitals	in	Chiang	Mai”	granted	by	Payap	University.

** 	Dr. ,	 Department	 of	 Japanese,	 Faculty	 of	 Humanities	 and	 Social	
Sciences, Payap	University, Super-highway,	Chiang	Mai	 -	Lumpang	Road,	
Amphur	Muang,	Chiang	Mai,	50000,	e-mail:	elisa_m@payap.ac.th

  Key words
Physicians,	Medical	 in-

terpreters,	 Teamwork,	

Cultural	 competence,	

Medical	education



 Elisa Nishikito

jsn Journal Vol.5 No.2 (Dec. 2015)72

1. Introduction

	 In	our	globalized	world,	cross-bor-

der	and	cross-continental	movements	of	

people	have	become	increasingly	common.	

Such	phenomenon	has	stimulated	changes	

in	different	 sectors	of	 society,	 including	

healthcare.	Healthcare	providers	 in	differ-

ent	parts	of	 the	world	need	to	deal	with	

an	 increasing	diversity	 of	 patients,	who	

have	different	ethnic,	 racial,	 linguistic	and	

socio-cultural	backgrounds.	

	 Thailand	 is	no	different.	The	 large	

number	of	 foreigners	who	 come	 to	 the	

country	for	either	a	short-term	or	long-term	

stay	has	promoted	changes	 in	the	health-

care	 sector.	Major	private	hospitals	 that	

have	a	big	concentration	of	foreign	patients	

have	 been	offering	 interpreting	 service	

through	 their	multilingual	 staff	 for	more	

than	30	years.	According	to	the	2012	Private	

Hospital	Survey	(in	Sanguanphon,	2013,	p.1)	

1,100,000	foreigners	 received	medical	care	

in	the	country,	with	the	top	four	nationali-

ties	being	Burmese,	Chinese,	American,	and	

Japanese.	

	 In	order	 to	better	understand	the	

situation	of	medical	 interpreting	service	 in	

Thailand,	we	conducted	a	literature	review	

on	the	topic	and	 found	out	 that	one	key	

element	for	quality	service	is	the	teamwork	

between	physicians	and	interpreters,	a	top-

ic	that	has	been	little	explored.	Therefore,	

we	present	a	description	of	 the	medical	

interpreting	 service	provided	 in	 two	first-

world	 countries,	 the	United	 States	 and	

Japan,	and	compare	their	services	with	the	

medical	 interpreting	 service	provided	 in	

Thailand.	Then,	we	summarize	the	discus-

sion	by	offering	some	recommendations	for	

the	medical	education.	

2. Medical Interpreting Service Abroad 

and in Thailand

 2.1 Medical Interpreting Service in 

the United States

	 We	will	start	by	describing	the	me- 

dical	interpreting	service	in	the	United	States 

because	of	 its	 long	 history	 in	 providing 

interpreting	services	to	patients	at	no	cost,	

based	on	federal	law.	

	 It	 started	 in	 the	 late	1970’s	 and	

according	 to	Chen,	et	al.	 (2007),	 its	 legal	

foundation	lies	in	Title	VI	of	the	1964	Civil	

Rights	Act,	which	prohibits	discrimination	

on	the	grounds	of	 race,	color	or	national	

origin.	Under	this	act,	healthcare	providers	

that	receive	federal	funding	are	required	to	

provide	language	services	for	patients	with	

limited	English	proficiency	(LEP).	Later,	the 

Executive	Order	 (EO)	13166	 issued	by	Pre- 

sident	Clinton	in	2000,	which	aimed	to	im-

prove	language	services	to	LEP	individuals,	

came	to	reiterate	Title	VI	requirements.	

	 More	recently,	by	trying	to	cover	all	

uninsured	Americans,	the	Patient	Protection	

and	Affordable	Care	Act	of	2010	(‘ACA’	or	
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‘Obamacare’)	dramatically	 increased	 the	

number	of	LEP	patients	who	have	 insur-

ance,	 along	with	 the	need	 for	 language	

services.	 It	can	be	said	that	ACA	extended	

the	federal	 regulations	 in	such	a	way	that	

currently,	all	50	states	 in	 the	States	have	

laws	regarding	the	provision	of	interpreting	

services	(Texas	Health	Institute,	2013).

	 Interpreters	can	work	directly	with	

hospitals	 either	 as	 staff	 or	 free-lancers;	

however,	many	healthcare	providers	 typi-

cally	contract	 language	service	companies	

that	provide	interpreting	service.	According	

to	Takesako	(2014,	p.7-8),	in	a	2010	survey	

conducted	by	 the	 International	Medical	

Interpreters	Association	 (IMIA)	covering	46	

states	with	1,083	respondents,	it	was	found	

that	 the	majority	of	medical	 interpreters	

worked	at	hospitals	or	other	medical	cen-

ters	with	a	considerable	number	working	

for	agencies.	Many	worked	on	a	per-diem	

basis,	and	more	than	one	third	worked	on	

an	hourly	wage	system.

	 Although	states	across	 the	United	

States	have	tried	to	implement	the	federal	

law,	there	are	significant	policy	differences	

among	them.	However,	some	initiatives	that	

are	particularly	notable	are:

 •  Certification	of	medical	interpreters;

 • Continuing	education	 for	health	 
	 				professionals.

	 Regarding	certification	of	medical	

interpreters,	 the	United	States	does	not	

have	a	federal	certification	system	for	me- 

dical	interpreters.	However,	it	has	two	certi- 

fying	bodies:	The	National	Board	of	Certifi-

cation	for	Medical	Interpreters	(NBCMI)	and	

the	Certification	Commission	for	Healthcare	

Interpreters	(CCHI)	(Takesako,	2014,	p.7).	 In	

addition,	groups,	associations,	colleges	and	

universities	offer	courses,	conferences	and	

seminars,	 in	an	attempt	to	establish	stan-

dards	for	best	practice.	

	 Continuing	 education	 for	 health	

professionals	 refers	 to	educating	health	

professionals	on	how	language	barriers	can	

impact	access	to	and	the	quality	of	health-

care.	As	more	health	professionals	become	

aware	of	the	need	and	importance	of	inter-

pretation	services,	more	LEP	patients	can	

benefit	from	medical	care	that	is	mediated	

by	medical	interpreters.	In	addition,	related	

literature	 reveals	 that	 some	universities	

have	 recently	 started	 to	 include	courses	

such	as	appropriate	ways	to	work	with	 in-

terpreters	(Marion,	et	al.,	2008;	McEvoy,	et	

al.,	2009;	Cha-Chi	Fung,	et	al.,	2010),	and	

cultural	competence	 (Cha-Chi	Fung,	et	al.,	

2010)	 in	 the	medical	curriculum	 in	order	

to	prepare	professionals	to	carry	out	more	

appropriate	cultural	exchanges	with	 their	

patients.	
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 2.2 Medical Interpreting Service in 

Japan

	 Medical	 Interpreting	 Service	 in	

Japan	 is	still	 recent,	dating	back	 to	about	

fifteen	years	ago.	The	1990s	was	a	time	of	

change	in	the	composition	of	the	Japanese	

population.	 It	was	a	period	characterized	

by	a	shortage	 in	the	Japanese	 labor	 force	

due	to	aging	population	and	a	decline	 in	

birthrate.	 This	 led	 the	 country	 to	 revise	

the	 Immigration	Control	Act	 in	1990,	 in	an	

attempt	to	attract	foreign	workers	to	fill	the	

shortage	of	 labor.	After	 that,	 the	number	

of	foreign	residents	in	Japan	grew	steadily,	

reaching	2,130,000	 in	2010	 (Sanguanphon,	

2012,	p.94).	

	 One	 noticeable	 problem	 in	 this	

changing	 society	 is	 the	 communication	

barrier	due	to	the	foreigners’	limited	profi-

ciency	of	Japanese,	which	restricts	their	ac-

cess	to	different	types	of	services,	including	

healthcare.

	 With	 the	efforts	of	 some	medical	

professionals,	 non-profit	 organizations	

across	the	country	and	prefectural	associ-

ations,	medical	interpreting	services	started	

to	be	provided	in	different	languages	espe-

cially	 in	areas	with	high	concentration	of	

foreigners.	 Interpreters	 registered	 in	 these	

organizations	or	associations	are	dispatched	

to	hospitals	or	healthcare	centers	upon	ap-

pointment,	which	means	that	the	majority	

work	on	an	hourly	wage	basis.	

	 One	hospital,	Mie	Hospital,	has	a	

full-time	Portuguese-Japanese	 Interpreter	

(Sanguanphon;	2012,	p.100),	but	it	is	still	a	

rare	case	in	Japan.	Mizuno	(2008,	p.47)	calls	

attention	 to	 the	 fact	 that	medical	 inter-

preters	have	very	 low	 income	rates	when	

compared	to	court	interpreting.	This	could	

be	attributed	 to	 the	prevailing	view	 that	

medical	interpreting	in	Japan	is	‘volunteer’	

work.

	 However,	we	believe	 that	efforts	

are	being	made	to	 improve	the	quality	of	

medical	interpreters,	as	well	as	to	upgrade	

medical	interpreting	as	a	profession.	In	addi-

tion	to	seminars	and	short	courses	regarding	

medical	 interpreting	offered	by	non-profit	

organizations	and	prefectural	associations,	

one	medical	interpreting	course	offered	by	

the	Graduate	School	of	Medicine	of	Osaka	

University1	 is	of	particular	 interest	 for	 the	

following	reasons:

(1)	 It	 is	 a	 course	organized	by	 a	

“medical	 school”	 for	 those	

who	are	proficient	 in	Japanese	

and	 one	 fore ign	 language	

(English,	Chinese,	 Portuguese,	

Spanish);

1	 The	interpreting	course	is	a	special	course	under	the	“International	and	Future	Health	Care	Studies”	of	the	Department	of	
Medical	Studies	(大阪大学大学院医学系研究科、国際・未来医療学講座)
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(2)		It	is	an	80-hour	one	year	course;

(3)	 It	 covers	 theoretical	 know-

ledge	 that	 includes	 bas ic	

medical	 knowledge,	medical	

terms,	 interpreting	 techniques,	

cross-cultural	issues,	in	addition	

to	providing	practice	hours;

(4)		Its	teaching	staff	is	a	multi-disci-

plinary	team	that	includes	spe-

cialists	 from	the	medical	field,	

social	sciences	and	languages.			

	 There	 have	 been	 significant	 im-

provements	 to	 upgrade	 the	 quality	 of	

medical	interpreters,	but	there	is	still	much	

to	be	done	in	regards	to	the	education	of	

healthcare	professionals.	Kawauchi	 (2011,	

p.25-28)	describes	 the	 insufficient	 know-

ledge	regarding	the	interpreters’	work,	lack	

of	preparation	in	caring	for	foreign	patients	

and	 communication	problems	 faced	by	

nurses	in	30	different	hospitals	across	Japan	

where	the	research	was	conducted.		

	 Similar	observations	are	made	by	

Serizawa	 (2007,	p.141)	 in	 that	“an	appa- 

rent	failure	by	the	healthcare	workforce	to	

deliver	culturally	congruent	healthcare	ser-

vice	has	resulted	in	dissatisfaction	with	the	

healthcare	system	on	 the	part	of	 foreign	

nationals	and	 increased	potential	 for	neg-

ative	healthcare	outcomes”.	She	explains	

that	the	preparation	of	healthcare	providers	

that	are	sensitive	 to	 foreign	patients’	cul-

tural	backgrounds	still	remains	a	challenge	

for	this	country	that	has	historically	valued	

homogeneity	and	recommends	the	integra-

tion	of	contents	addressing	cultural	compe-

tence	into	the	academic	curricula	of	nursing	

and	medical	education.	

 2.3 Medical Interpreting Service in 

Thailand

	 As	previously	described,	 statistics	

show	that	 the	number	of	 foreigners	who	

use	medical	 services	 in	Thailand	 is	 rather	

high.	 It	 includes	 tourists	who	come	on	a	

short-term	basis,	long-term	residents,	expa-

triates	and	more	recently	affluent	 foreign-

ers	who	come	with	a	medical	visa	 for	 the	

specific	purpose	of	receiving	medical	care.	

	 In	order	to	better	serve	the	needs	

of	the	foreign	clientele,	major	international	

hospitals	 across	 the	 country	have	been	 

offering	 interpretation	and	translation	ser-

vices	in	more	than	20	different	languages.	

	 Watanabe	 (2012,	p.21)	provides	a	

detailed	description	of	the	unique	features	

that	 characterize	 Thai	 private	 hospitals	

or	 the	 so-called	 international	 hospitals	

where	 there	 is	a	big	concentration	of	 for-

eign	patients.	Some	of	these	features	that	

are	particularly	 relevant	 for	 this	study	are:	

international	hospitals,	which	are	private-

ly	operated,	are	exclusively	marketed	 to	

foreigners	and	affluent	Thai	people;	 they	

have	each	their	own	specific	management	

policies,	one	of	which	is	to	remain	luxurious	
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and	 ‘international’;	 they	 can	determine	

medical	 fees,	which	are	‘high’	enough	for	

them	to	use	more	expensive,	 sate-of-the-

art	medical	 equipment	 and	procedures;	

major	international	hospitals	are	accredited	

by	the	Joint	Commission	International	(JCI),	

an	American	accreditation	body	 that	en-

sures	the	quality	of	medical	services.

	 We	present	below	a	 list	of	private	

hospitals	that	offer	interpreting	services.

Table 1.	List	of	hospitals	and	the	languages	interpreting	service	is	offered	in

(Summarized	by	the	author)

Location Hospital JCI 
Accreditation

Languages interpreting service is offered in 

Bangkok Bangkok	Hospital	Medical	Center	
http://www.bangkokhospital.com

✓ English,	Arabic,	Bengali,	Cambodian,	Chinese,	
French,	German,	Japanese,	Korean,	Malay	

Bangpakok	Hospital	
http://bangpakokhospital.com

✓ English,	Cambodian,	Chinese

BNH	Hospital
https://www.bnhhospital.com

✓ Chinese,	French,	German,	Japanese

Bumrungrad	International	Hospital	

https://www.bumrungrad.com
✓ English,	Amharic,	Arabic,	Bengali,	Burmese,	

Cambodian,	Chinese,	French,	German,	
Japanese,	Korean,	Mongolian,	Vietnamese

Piyavate	International	Hospital	

http://www.piyavate.com

Arabic,	Bangladesh,	Chinese,	Filipino,	Hindi,	
Italian,	Japanese,	Urdu,	Vietnamese

Praram	9	Hospital	
http://www.praram9.com

✓ English,	Arabic,	Burmese,	Chinese,	
Japanese,	Korean	

Pyathai	2	Hospital	
http://www.phyathai2hospital.com

✓ English,	Arabic,	Bangladeshi,	Burmese,	Cambodian,	
Chinese,	French,	German,	Spanish

Samitivej	Hospital	
Samitivej	Srinakarin	Hospital	
Samitivej	Sukhumvit	Hospital	
https://www.samitivejhospitals.com

✓
✓
✓

English,	Arabic,	Burmese,	Japanese,	Korean

Sikarin	Hospital	
http://www.sikarin.com

✓ English,	Arabic,	Cambodian,	Chinese,	
Filipino,	Japanese

Thainakarin	Hospital	

http://www.thainakarin.co.th 

English,	Chinese,	Japanese

Vejthani	Hospital	

http://www.vejthani.com
✓ English,	Amharic,	Arabic,	Bengali,	Burmese,	

Cambodian,	Filipino,	French,	German,		
Hindi,	Japanese,	Korean,	Laos,	Mandarin,		
Norwegian,	Russian,	Spanish,	Swedish,	
Tamil,	Urdu

Vibhavadi	Hospital	
http://www.vibhavadi.com

✓ English,	Arabic,	Burmese,	Chinese,	Japanese
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Table 1.	List	of	hospitals	and	the	languages	interpreting	service	is	offered	in

(Summarized	by	the	author)

Location Hospital JCI 
Accreditation

Languages interpreting service is offered in 

Bangkok Bangkok	Hospital	Medical	Center	
http://www.bangkokhospital.com

✓ English,	Arabic,	Bengali,	Cambodian,	Chinese,	
French,	German,	Japanese,	Korean,	Malay	

Bangpakok	Hospital	
http://bangpakokhospital.com

✓ English,	Cambodian,	Chinese

BNH	Hospital
https://www.bnhhospital.com

✓ Chinese,	French,	German,	Japanese

Bumrungrad	International	Hospital	

https://www.bumrungrad.com
✓ English,	Amharic,	Arabic,	Bengali,	Burmese,	

Cambodian,	Chinese,	French,	German,	
Japanese,	Korean,	Mongolian,	Vietnamese

Piyavate	International	Hospital	

http://www.piyavate.com

Arabic,	Bangladesh,	Chinese,	Filipino,	Hindi,	
Italian,	Japanese,	Urdu,	Vietnamese

Praram	9	Hospital	
http://www.praram9.com

✓ English,	Arabic,	Burmese,	Chinese,	
Japanese,	Korean	

Pyathai	2	Hospital	
http://www.phyathai2hospital.com

✓ English,	Arabic,	Bangladeshi,	Burmese,	Cambodian,	
Chinese,	French,	German,	Spanish

Samitivej	Hospital	
Samitivej	Srinakarin	Hospital	
Samitivej	Sukhumvit	Hospital	
https://www.samitivejhospitals.com

✓
✓
✓

English,	Arabic,	Burmese,	Japanese,	Korean

Sikarin	Hospital	
http://www.sikarin.com

✓ English,	Arabic,	Cambodian,	Chinese,	
Filipino,	Japanese

Thainakarin	Hospital	

http://www.thainakarin.co.th 

English,	Chinese,	Japanese

Vejthani	Hospital	

http://www.vejthani.com
✓ English,	Amharic,	Arabic,	Bengali,	Burmese,	

Cambodian,	Filipino,	French,	German,		
Hindi,	Japanese,	Korean,	Laos,	Mandarin,		
Norwegian,	Russian,	Spanish,	Swedish,	
Tamil,	Urdu

Vibhavadi	Hospital	
http://www.vibhavadi.com

✓ English,	Arabic,	Burmese,	Chinese,	Japanese

Location Hospital JCI 
Accreditation

Languages interpreting service is offered in

Bangkok Yanhee	Hospital	
http://yanhee.net

✓ English,	Arabic,	Burmese,	Cambodian,	
Chinese,	French,	Filipino,	German,	Italian,	
Japanese,	Korean,	Russian,	Spanish,	
Vietnamese

Chonburi Bangkok	Hospital	Pattaya	
https://www.bangkokpattayahospital.
com

✓ Arabic,	Chinese,	Dutch,	English,	Filipino,	
Finnish,	French,	German,	Italian,	Japanese,	
Korean,	Norwegian,	Russian,	Spanish,	
Swedish

Pyathai	Sriracha	Hospital	

http://www.phyathai-sriracha.com 

English,	Arabic,	Chinese,	Japanese,	Korean,	
Russian

Samitivej	Sriracha	Hospital	
https://www.samitivejhospitals.com/

✓ English,	Arabic,	Burmese,	Japanese,	Korean

Chiang	Mai	 Bangkok	Hospital	Chiang	Mai	
http://www.bangkokhospital-
chiangmai.com

✓ Burmese,	Chinese,	Japanese

Chiangmai	Ram	Hospital	
http://www.chiangmairam.com

✓ English,	Burmese,	Chinese,	French,	German,	
Hindi,	Japanese	

Lanna	Hospital	

http://www.lanna-hospital.com 

English,	Japanese

Rajavej	Hospital	

http://www.rajavejchiangmai.com 

English,	Burmese,	Chinese,	Japanese

Nonthaburi The	World	Medical	Center	

http://theworldmedicalcenter.com 
✓ English,	Arabic,	Burmese,	Chinese,	

Japanese,	Russian

Phuket Bangkok	Hospital	Phuket	

http://www.phukethospital.com 
✓ Arabic,	Danish,	Dutch,	English,	Filipino,	

Finnish,	French,	German,	Indonesian,	Italian,	
Japanese,	Norwegian,	Russian,	Swedish

Phuket	International	Hospital	
http://www.phuketinternationalhospital.
com

✓ English,	French,	Japanese,	Russian

Prachuap
khirikhan

Bangkok	Hospital	Hua	Hin	

http://www.bangkokhospital.com 
✓ Arabic,	Chinese,	German,	Japanese,	Russian

Rayong Bangkok	Hospital	Rayong	

http://www.bangkokrayong.com 
✓ Chinese,	Japanese,	Korean,	Swedish

Samui	Island
(Koh	Samui)

Bangkok	Hospital	Samui	

http://www.bangkokhospitalsamui.com 
✓ French,	German,	Italian,	Swedish,	Russian

*	 The	 table	 above	 is	based	on	 the	 information	 the	author	 gathered	 from	 the	 JCI	official	website,	 hospitals’	websites,	
Sanguanphon’s	(2013,	p.10)	 list	of	hospitals	that	provide	Japanese-Thai	 interpreting	service,	and	by	contacting	hospitals	to	
check	the	accuracy	of	information.	
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	 From	the	table	above,	we	can	no-

tice	that:

(1)	 The	majority	of	private	hospi-

tals	 that	provide	 interpreting	

services	are	accredited	by	 the	

JCI;

(2)	 Bangkok	metropolitan	area	has	

the	biggest	 concentration	 of	

such	hospitals,	followed	by	the	

provinces	of	Chonburi	and	Chi-

ang	Mai;	

(3)	 Chinese	 and	 Japanese	 are	

languages	 with	 the	 highest	

demand.	 Interpreting	 services	

in	 these	 two	 languages	 are	

offered	 in	all	provinces	 listed	

above.	

(4)	 Taking	a	close	look	at	each	re-

gion,	the	following	observations	

can	be	made:

	 -	 In	 Bangkok	metropolitan	 

	 area	and	surroundings	such	 

	 as	Chonburi,	there	is	a	huge	 

	 l inguist ic	 diversity,	 but	 

	 Arabic,	Chinese,	 Japanese	 

	 and	Burmese	are	languages	 

	 notably	in	demand;

	 -	 In	 Chiang	 Mai,	 Chinese,	 

	 Japanese	and	Burmese	are	 

	 basically	 the	 languages	 in	 

	 demand;

	 -	 In	 beach	 areas	 such	 as	 

	 Phuket	 and	 Samui,	 inter- 

	 preting	 service	 is	 offered	 

	 in	 several	 European	 lan- 

	 guages,	 reflecting	 the	na- 

	 tionalities	of	tourists	visiting	 

	 these	places.

	 Regarding	 interpreters,	 previous	

studies	 (Sanguanphon,	2013,	p.55;	Wata-

nabe,	2012,	p.	22)	and	interviews	conduct-

ed	with	some	medical	interpreters	working	

in	Bangkok	and	Chiang	Mai	reveal	that	they	

are	either	full-time	or	part-time	employees.	

When	they	start	work,	they	receive	training	

in	 the	hospital,	 the	 so-called	on-the-job	

training.	New	interpreters	accompany	more	

experienced	 interpreters	 to	observe	them	

in	action.	They	gradually	perform	interpre-

tation	under	the	supervision	of	senior	inter-

preters,	until	they	can	work	independently.

	 International	hospitals	 in	Bangkok	

provide	 interpretation	services	24	hours	a	

day.	“Providing	 interpretation	 in	 the	con-

sultation	 room	 is	 important,	yet	 it	 is	only	

part	of	 the	 job.	Hospital	 interpreters	also	

support	Japanese	inpatients,	attend	phone	

calls	 for	 scheduling	and	 rescheduling	ap-

pointments,	work	at	the	Japanese	reception	

desk,	and	liaise	with	 insurance	companies.	

It	 is	also	noteworthy	that	patients	pay	no	

extra	charge”	(Watanabe,	2012,	p.22).

	 However,	 when	we	 look	 at	 the	

level	of	professionalization	of	 interpreters,	

there	 is	not	yet	a	certification	for	medical	
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interpreters	 recognized	by	 the	Thai	 gov-

ernment,	either	at	 local	or	national	 level.	

Training	or	 courses	offered	outside	hos-

pitals	 are	practically	non-existent.	 There	

was	once	 an	 attempt	by	Chulalongkorn	

University	 (Sanguanphon,	2013,	p.72-73)	

that	created	a	curriculum	for	Community	

Interpreters	(Medical	Interpreter)	in	the	year	

2010,	 after	 a	 survey	 confirmed	 the	high	

demand	of	Arabic-Thai	and	Japanese-Thai	

medical	 interpreters.	Unfortunately,	 there	

were	not	enough	applicants	and	the	course	

could	not	open.	

	 Sanguanphon	 (2013,	 p.103)	 pro-

poses	a	guideline	for	a	training	program	for	

medical	 interpreters	that	could	be	carried	

out	 in	hospitals.	 It	 is	a	3-month	program	

that	could	be	developed	in	3	phases.	Phase	

1	would	focus	on	teaching	the	duties	and	

roles	of	the	interpreter,	the	necessary	skills	

to	deal	with	patients,	and	basic	medical	

knowledge	 including	medical	terms.	Phase	

2	would	 consist	of	 teaching	 interpreting	

techniques,	 and	 in	phase	3,	 interpreters	

would	practice	 interpreting	through	the	so	

called	on-the-job	training.	In	addition,	San-

guanphon	(2013,	p.103)	also	 recommends	

collaboration	 between	 interpreters	 and	

physicians.	Physicians	could	cooperate	by	

not	only	teaching	basic	medical	knowledge	

to	interpreters,	but	also	help	with	organiz-

ing	model	conversations	 that	 reflect	 real	

doctor-patient	 interactions.	 Teaming	 up	

with	universities	is	another	suggestion	made	

by	 Sanguanphom	 (2013,	 p.103).	Mutual	

benefits	can	be	expected	 from	such	part-

nerships:	hospitals	getting	academic	advice	

regarding	 the	course	curriculum,	medical	

interpreting	being	included	in	the	interpret-

ing	courses	offered	at	universities,	and	the	

development	of	an	 internship	program	for	

students	majoring	in	languages.			

	 On	the	side	of	health	care	profes-

sionals,	however,	 related	 literature	does	

not	mention	any	government	or	education-

al	institutions	that	offer	training	for	medical	

students	 regarding	 appropriate	ways	 to	

work	with	interpreters.	Neither	is	there	any	

related	 literature	mentioning	 the	teaching	

of	cultural	competence	in	the	medical	cur-

riculum.	

3. Comparison of the Medical Interpret-

ing Services in the United States, Japan 

and Thailand

 3.1 Health Care Providers, Inter-

preters and Patients

	 From	 the	description	above,	 the	

medical	 interpreting	 service	 in	 the	 three	

countries	can	be	summarized	as	follows:	
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Table 2.	Interpreting	Services	in	the	United	States,	Japan	and	Thailand

(Summarized	by	the	author)

Country Healthcare providers that 

offer interpreting services

Interpreters Patients

U.S.A. • Hospitals	and	Medical	

Centers	that	receive	

federal	funding

• Hospital	staff;

• Registered	at	agencies;

• Volunteers.

• Immigrants

• Refugees

Japan • Public	Hospitals

• Private	Hospitals

• Registered	at	Non-Profit	

Organizations;

• Registered	at	government	

organizations;

• Volunteers.

• Immigrants;

• Temporary	

workers;

• Foreigners	

with	a	medical	

visa.	

Thailand • Private	Hospitals • Hospital	full-time	or	part-

time	employee.

• Affluent	

foreigners

 Health Care Providers

	 In	 regards	 to	 health	 care	 provi- 

ders,	the	most	evident	difference	between	

health	care	providers	 in	Thailand	and	the	

two	other	countries	 is	 that	medical	 inter-

preting	in	Thailand	is	offered	at	and	limited	

to	private	hospitals.	In	addition,	the	majori-

ty	of	hospitals	that	offer	interpreting	service	

are	 those	called	 ‘international	hospitals’,	

holders	of	 the	 JCI	 accreditation.	Conse-

quently,	it	is	a	service	that	only	those	who	

can	afford	 treatment	at	private	hospitals	

can	have	access	to.	

	 In	comparison,	in	the	United	States,	

federal	and	state	laws	enforce	the	provision	

of	 language	 interpreting	 services	 for	LEP	

patients	and	therefore,	medical	interpreting	

service	can	be	considered	‘public	service’	

that	anyone	 in	need	has	the	 right	 to	use.	

In	 Japan,	 although	medical	 interpreting	

service	is	offered	to	immigrants	and	tempo-

rary	workers	similarly	to	the	United	States,	

according	 to	Mizuno	 (2008,	p.96)	efforts	

by	 the	 federal	 government	 regarding	 the	

provision	of	such	services	has	been	limited.	

It	 is	 socially	 considered	volunteer	work,	

with	mainly	prefectural	organizations	and	

non-profit	organizations	backing	up	 such	

services.	
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 Interpreters

	 Interpreters	 in	Thailand	are	either	

full-time	or	part-time	employees	of	private	

hospitals.	Regardless	of	 their	employment	

status,	they	must	ensure	quality	service	to	

patients,	by	presenting	themselves	as	hos-

pital	 staff,	being	service-minded	and	con-

veying	the	image	of	a	hospital	environment	

that	is	friendly	for	foreigners.	

	 In	 the	United	 States	 and	 Japan	

on	the	other	hand,	an	 interpreter’s	status	

varies	 from	volunteer	 to	hospital	 staff.	A	

considerable	number	of	interpreters	in	the	

United	States	are	 registered	at	 agencies.	

In	 Japan	many	 interpreters	are	 registered	

at	prefectural	organizations	or	non-profit	

organizations,	being	extremely	 rare	 that	

the	 interpreter	 is	a	 full-time	employee	of	

the	hospital.	Therefore,	interpreters	are	not	

necessarily	considered	part	of	 the	hospi-

tal	 team.	Many	of	 them	are	professionals	

dispatched	 from	outside	organizations	 to	

assist	 and	 facilitate	 the	 communication	

between	medical	personnel	and	patients.	

As	such,	they	do	not	necessarily	have	the	

employer-employee	 relationship	 and/or	

attachment	to	the	hospital.	

 Patients

	 While	 in	the	United	States	and	Ja-

pan	medical	interpreting	is	a	service	provid-

ed	to	support	minority	groups,	 in	Thailand	

medical	 interpreting	 is	a	 service	provided	

to	a	‘financially	privileged’	minority,	that	is,	

affluent	foreigners,	pensioners	and	tourists	

with	 international	health	 insurance	 that	

allow	them	to	receive	treatment	at	private	

hospitals.	

	 In	 recent	 years,	 both	 Japan	 and	

Thailand	have	been	 investing	 in	medical	

tourism.	According	to	the	June	5,	2012	issue	

of	 Japan	Times,	 Japan	has	been	promot-

ing	 their	medical	services	abroad	through	

pamphlets	 along	with	 seminars	 and	 its	

clientele	 is	mainly	comprised	of	Chinese	

and	Russians.	As	for	Thailand,	according	to	

the	official	website	of	the	JCI2,	forty	private	

hospitals	have	already	been	awarded	ac-

creditation.	

	 Additionally,	 according	 to	 the	

February	2,	2015	 issue	of	the	Nikkey	Asian	

Review,	Nagoya	University	 and	Bangkok	

Dusit	Medical	Services	 (Thailand’s	 leading	

health	care	provider)	 signed	a	contract	 in	

January	2015	to	collaborate	on	educational	

programs	as	well	as	exchange	nurses	and	

physicians.	 In	spite	of	the	large	number	of	

Japanese	nationals	residing	in	Thailand	and	

Thai	nationals	visiting	Japan,	a	cross-border	

health	care	management	 system	has	not	

yet	been	established.	Therefore,	both	insti-

tutions	expect	to	further	reciprocal	arrange-

ments,	and	provide	a	sense	of	security	to	

patients.	
2	 50	organizations	all	together,	including	dental	and	eye	clinics,	one	home	care	institution	and	one	sanatorium	have	received	the	

JCI	accreditation	in	Thailand.	However,	we	limited	our	count	to	general	hospitals,	which	at	the	moment	is	at	the	number	of	40	
institutions.	



 Elisa Nishikito

jsn Journal Vol.5 No.2 (Dec. 2015)82

	 Such	a	scenario	 indicates	changes	

that	might	be	expected	 in	the	near	future	

with	 regards	 to	 foreign	clientele	 receiving	

medical	care	 in	both	countries	which,	 in	

turn,	will	probably	foster	advancements	in	

the	field	of	medical	interpreting	as	a	profes-

sion,	as	well.

 3.2 Background structure sup-

porting the medical interpreting service

	 From	a	broader	perspective,	 the	

background	structure	 that	has	 supported	

and	contributed	to	the	systematization	of	

interpreting	 service	 in	 the	 three	countries	

can	be	shown	as	follows.

Figure 1.	Physician-Interpreter	Teamwork	in	the	United	States

United States

basic	medical	knowledge	necessary	to	work	

as	an	interpreter,	as	well	as	language	issues	

ranging	 from	technical	 terms	to	 interpret-

ing	 techniques.	 In	addition,	 colleges	and	

universities	also	offer	medical	 interpreting	

courses.

•			Continuing	Education
•			Academic	Education:

					-				Appropriate	ways	to	work	 

										with	interpreters;

					-				Cultural	Competence.

•			Seminars	and	Courses	provided	 

					by	government	organizations	

					and	agencies;

•			Medical	Interpreting	Courses	 

					offered	by	colleges	and	

					universities

Health	Care	Provider Interpreter

Physician															Teamwork	 Interpreter

	 In	 the	United	States,	 training	has	

been	carried	out	with	both	the	interpreters	

and	physicians.	As	 for	 the	 former,	govern-

mental	organizations	and	agencies	provide	

short-term	seminars	and	courses	for	medi-

cal	 interpreters.	These	courses	cover	both	
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	 As	 for	 the	 physicians,	 there	 are	

short-term	courses	that	provide	continuing	

education	for	those	already	in	practice.	The	

training	courses	 include	 ‘appropriate	use	

of	interpreters’	and	‘cultural	competence’	

that	will	help	physicians	develop	proper	

skills	 in	dealing	with	patients	of	different	

ethnic	and	cultural	backgrounds.	Some	uni-

versities	have	already	 included	these	two	

topics	in	the	medical	curriculum.	Research-

ers	 at	one	north-eastern	university	have	

even	developed	a	model	Spanish	course	

specific	for	the	healthcare	context	by	a	col-

laborative	effort	between	health	sciences	

and	language	programs	(Cobb,	et	al.,	2011).	

	 In	 short,	 researchers	 and	educa-

tional	institutions	in	the	United	States	have	

realized	the	importance	of	language	in	the	

healthcare	setting.	We	can	notice	then,	that	

efforts	have	been	made	 to	prepare	both	

physicians	and	 interpreters	 to	be	able	 to	

work	cooperatively.		

In	Japan,	the	current	situation	is	somewhat	different	from	the	United	States,	as	shown	in	

the	figure	below.	

Figure 2.	Physician-Interpreter	Teamwork	in	Japan

Japan

•			Seminars	and	Courses	provided	 

					by	prefectural	organizations	and	 

					NPO;

•			Medical	Interpreting	Courses	 

					offered	by	universities

Health	Care	Provider Interpreter

Physician												 Interpreter



 Elisa Nishikito

jsn Journal Vol.5 No.2 (Dec. 2015)84

	 Regarding	 the	 interpreters,	prefec-

tural	organizations	and	non-profit	organiza-

tions	 regularly	offer	short-term	courses	as	

continuing	education	 for	 those	already	 in	

the	profession	or	those	who	are	interested	

in	starting	a	career	as	medical	interpreters.	

As	mentioned	previously,	 the	course	 for	

medical	interpreters	offered	by	the	Gradu-

ate	School	of	Medicine	of	Osaka	University	

has	 the	unique	 feature	of	being	a	course	

offered	by	a	‘medical	school’.	However,	 it	

does	not	liaise	with	the	medical	education	

side,	that	is,	they	do	not	train	physicians	on	

how	to	make	proper	use	of	interpreters	or	

about	cultural	competence.	This	situation	

confirms	Serizawa	(2007)’s	observation	that	

Japan	 still	 needs	 to	produce	healthcare	

professionals	who	are	culturally	 sensitive	

when	dealing	with	 foreign	patients.	 The	

intersection	between	interpreters	and	phy-

sicians	when	working	together	 is	yet	to	be	

developed.	

Physician																		Interpreter

	 In	Thailand,	the	situation	is	even	more	unique	since	there	is	no	outside	organiza-

tion	or	institution	involved	in	training	interpreters	and	physicians	on	how	to	work	coopera-

tively.	Training	of	interpreters	is	done	within	each	hospital	with	its	own	system.	

Thailand

Figure 3.	Physician-Interpreter	Teamwork	in	Thailand

Sanguanphon	(2013):	

Guidelines	for	a	training	

program	for	interpreters

Health	Care	Provider

(Private	Hospitals)

(No	training	on	how	

to	use	interpreters)
On-the	job	training
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	 As	mentioned	 previously,	 there	

was	once	an	attempt	 to	provide	 training	

for	medical	 interpreters	by	Chulalongkorn	

University,	but	 it	has	not	yet	become	an	

established	 regular	 course.	Sanguanphon	

(2013)	has	 recently	suggested	a	guideline	

for	a	training	program	for	 interpreters	 that	

can	 contribute	 greatly	 to	 improving	 the	

quality	of	medical	interpreters,	only	if	it	can	

be	implemented.	

	 However	 on	 the	 physician	 side,	

the	 literature	regarding	training	on	how	to	

properly	work	with	 interpreters	or	cultural	

competence	is	still	non-existent.	

4. Discussions and Conclusions

	 As	the	number	of	linguistically	diverse	

patients	 increases	 in	our	globalized	world,	

healthcare	professionals	recognize	the	need	 

to	address	cross-cultural	 communication	

skills	and	proper	use	of	interpreters	in	the	

medical	curriculum.	 In	 the	United	States,	

efforts	have	been	made	to	teach	cultural	

competence	to	medical	 students,	and	 to	

promote	the	teamwork	between	physicians	

and	medical	 interpreters	when	providing	

care	 for	LEP	patients.	 Japan	 is	still	behind	

in	this	aspect;	however,	researchers	such	as	

Kawauchi	 (2011)	and	Serizawa	 (2007)	draw	

the	attention	to	the	need	and	importance	

to	address	cultural	 competence	 into	 the	

curricula	of	nursing	and	medical	education	

to	produce	healthcare	professionals	who	

are	sensitive	to	foreign	patients’	cultures.

	 Thailand	 is	also	a	country	with	a	

large	number	of	 foreigners	who	use	 the	

country’s	healthcare	service,	especially	at	

private	hospitals.	Considering	the	country’s	

policy	to	promote	medical	tourism	and	the	

socioeconomic	changes	that	might	happen	

in	the	near	future	with	the	implementation	

of	the	ASEAN	Economic	Community	 (AEC),	

it	is	likely	that	healthcare	professionals	will	

have	to	deal	with	a	greater	diversity	of	pa-

tients,	as	well	as	face	situations	where	they	

need	to	work	with	medical	interpreters.

	 From	 this	perspective,	we	would	

like	to	present	a	few	suggestions	for	further	

consideration.	 Since	Sanguanphon	 (2013)	

has	 proposed	 a	 guideline	 for	 a	 training	

course	to	improve	the	work	and	profession-

alize	 the	status	of	 interpreters,	we	would	

like	to	offer	some	recommendations	on	the	

medical	education	side:	

1)	 Include	a	special	 topic	 regard-

ing	cultural	competence	in	the	

‘doctor-patient	 communica-

tion’	course	that	 is	commonly	

taught	to	medical	students;

2)	 Design	and	develop	workshops	

for	medical	 students	 to	 teach	

them	both	cultural	competence	

and	proper	use	of	interpreters.

	 In	regard	to	‘cultural	competence’,	

the	 idea	 is	 to	help	medical	 students	 to	

develop	 the	ability	 to	deal	with	patients	

from	different	cultural	backgrounds.	 If	 the	

physician	can	identify	and	understand	cer-
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tain	 traits	 that	are	culture	 specific	 in	 the	

patient’s	behavior,	attitude,	way	of	thinking,	

etc.,	he/she	can	deliver	care	that	is	culture	

sensitive	and	appropriate	to	that	particular	

patient.	Cultural	issues	could	be	distributed	

across	 clinical	 topics	 that	 are	presented	

to	medical	students	when	teaching	 them	

about	interviewing	techniques	or	the	inter-

viewing	process.	

	 An	alternative	option	would	be	to	

organize	workshops	 for	medical	 students.	

The	one	developed	by	the	UCLA	School	of	

Medicine	in	2005	can	serve	as	a	reference. 

It	was	 a	 3	 hour	 ‘Working	with	 Interpre- 

ters’	Workshop	 for	 second-year	medical	

students,	with	one	 clinical	 examination	

practice	carried	out	8	weeks	 following	the	

workshop	 to	 assess	 the	 students’	 skills.	

The	workshop	 featured	demonstrations	

with	 two	actors	participating	as	a	Spanish	

speaking	patient	and	an	 interpreter,	with	

discussions	and	students’	active	participa-

tion	(Cha-Chi	Fung,	et	al.,	2010).

	 Such	workshop	 can	be	 twofold:		

teach	medical	 students	 about	 cultural	

competence	and	at	 the	same	time	teach	

them	the	basics	of	how	to	work	with	inter-

preters.	

	 Either	 suggestions	 (1)	 or	 (2)	 are	

feasible	 to	 implement,	once	there	 is	col-

laboration	between	medical	instructors	and	

language	 specialists.	However,	 regarding	

cultural	 topics	 to	be	 taught,	 since	 there	

are	 as	many	different	 cultures	 as	many	

different	 languages,	 it	would	probably	be	

necessary	to	narrow	down	to	the	languages	

with	the	highest	demand.	 In	Thailand,	 the	

literature	 review	reveals	 that	Arabic,	 Japa-

nese,	Chinese,	and	Burmese	are	currently	

the	ones	in	demand.	
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	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีนกับญี่ปุ่น	เป็นควำมสัมพันธ์แบบผสมที่มีทั้งควำมร่วมมือและ

ควำมขัดแย้งปนเปกัน	มีทั้งควำมเป็นหุ้นส่วนแต่ในเวลำเดียวกันก็มีกำรแข่งขันกันด้วย	ควำม

สัมพันธ์ลักษณะดังกล่ำวนี้เกิดขึ้นจำกหลำยสำเหตุ	และสำมำรถสืบสำวย้อนกลับไปได้ยำวนำน	

นับตั้งแต่ทั้งสองประเทศมีควำมสัมพันธ์กันมำในอดีต	 ในเวลำเดียวกัน	ควำมสัมพันธ์ลักษณะ

ดังกล่ำวของท้ังสองประเทศน้ีก็มีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ	ในภูมิภำคด้วย	 เพรำะท้ังสอง

ประเทศเป็นมหำอ�ำนำจ	ที่มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยของประเทศต่ำงๆ	ในภูมิภำค	และ

ต่อกำรพัฒนำหรือกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิภำคในภำพรวม

	 ด้วยควำมส�ำคัญของควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยดังกล่ำว	 ในระยะ	 4-5	 ปีมำนี้จึงม ี

นกัวชิำกำรจ�ำนวนมำกได้ศึกษำเรือ่งนี	้และพยำยำมอธบิำยถงึสำเหตทุีท่�ำให้เกดิควำมสมัพนัธ์ใน 

ลักษณะดังกล่ำวขึ้น	ผลกระทบของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสองประเทศคือ	จีนและญี่ปุ่น	รวมถึง

ผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ	ในภูมิภำคด้วย	เช่น	งำนของ	Christopher	R.	Hughes	ในปี	2008	

เรื่อง	Japan	in	the	Politics	of	Chinese	Leadership	Legitimacy	:	Recent	Develop-

ment	in	Historical	Perspective	หรือ	งำนของ	Claude	Meyer	ในปี	2011	เรื่อง	China	or 

Japan	 :	Which	Will	Lead	Asia	?	 เป็นต้น	และหนังสือเรื่อง	Sino-Japanese	Relations	 

After	the	Cold	War:	Two	Tigers	Sharing	a	Mountain	ของ	Michael	Yahuda	เล่มนี ้

ก็เป็นอีกผลงำนหนึ่งที่พยำยำมจะอธิบำยควำมสัมพันธ์ของสองประเทศและผลของควำม

สัมพันธ์สองฝ่ำยนี้ที่มีต่อประเทศอื่นๆ	ในภูมิภำค

	 Yahuda	 ได้อธิบำยไว้ในบทน�ำว่ำ	 เร่ืองส�ำคัญท่ีไม่อำจละเลยได้คือ	ญี่ปุ่นถือเป็น

อุปสรรคที่ขัดขวำงกำรเติบโตของจีน	ดังนั้น	ทั้งสองฝ่ำยจะต้องพยำยำมหำวิธีในกำรอยู่ร่วมกัน

ให้ได้	ซึ่ง	Yahuda	ก็ได้เสนอวิธีหรือทำงออกส�ำหรับเรื่องนี้ว่ำ	ให้ทั้งสองประเทศเรียนรู้ที่จะอยู่

ร่วมกัน	ซึ่งเปรียบเหมือนเสือ	2	ตัว	ที่ต้องแบ่งปันภูเขำ	 (พื้นที่)	กันอำศัย	ทั้งๆ	ที่ยังคงแข่งขัน 
*	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.,	คณะรัฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,	2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหำรำชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	

10200,	อีเมล:	mirtu06@yahoo.com



90 jsn Journal Vol.5 No.2 (Dec. 2015)

ศิริพร วัชชวัลคุ

กันอยู่	ซึ่งเป็นควำมคิดที่ขัดแย้งกับสุภำษิตจีนโบรำณที่ว่ำ	“เสือสองตัวอยู่ถ�้ำเดียวกันไม่ได้”	

แต่จนีและญีปุ่่น	ซึง่เป็น	2	มหำอ�ำนำจของเอเชยี	จ�ำเป็นต้องอยูร่่วมกนัในภูมภิำคเอเชยีตะวันออก 

ให้ได้

	 Yahuda	ยังให้ควำมเห็นอีกด้วยว่ำ	 โอกำสของควำมขัดแย้งกันทำงทหำรระหว่ำง

สองประเทศมีอยู่จ�ำกัด	 เนื่องจำกจีนจะถูกป้องปรำม	หรือขัดขวำงด้วยเหตุผล	2	ประกำร	

คือ	หนึ่ง	 โอกำสที่จะสูญเสียกำรพึ่งพำอำศัยกันทำงเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น	และสอง	กำรเป็น

พันธมิตรระหว่ำงญี่ปุ่นกับสหรัฐ	แม้ว่ำญี่ปุ่นจะประสบปัญหำเศรษฐกิจตกต�่ำมำเป็นเวลำนำน	

แต่เศรษฐกิจของญ่ีปุ่นก็ยังนับว่ำมีควำมเข้มแข็งอยู่มำก	 ท้ังยังมีขนำดใหญ่เป็นอันดับสำม

ของโลก	แม้ว่ำจะเป็นรองจีนก็ตำม	ในด้ำนกำรทหำร	แม้ว่ำญี่ปุ่นจะอยู่ภำยใต้รัฐธรรมนูญ

สันติภำพ	และไม่มีกองทัพแห่งชำติ	แต่กองก�ำลังป้องกันตนเองของญ่ีปุ่นก็มีสมรรถนะสูง	มี

ศักยภำพในกำรจัดกำรกับปัญหำควำมมั่นคงภำยใต้ขอบเขตอ�ำนำจท่ีกฎหมำยระบุ	 ท้ังยังมี 

แนวโน้มทีจ่ะพัฒนำข้ึนเพือ่ให้ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไปภำยในภมูภิำค	นัน่คอื 

กำรขยำยอ�ำนำจของจีน	โดยเฉพำะกำรขยำยอ�ำนำจทำงทะเลของจีน	 ซ่ึงท�ำให้ญ่ีปุ่นเกรงว่ำ

จะเป็นอันตรำยต่อเส้นทำงเดินเรือเพื่อกำรค้ำของตน	และกำรแพร่กระจำยอำวุธนิวเคลียร์

ของเกำหลีเหนือ

	 นอกจำกประเด็นทำงด้ำนยุทธศำสตร์และควำมมั่นคงแล้ว	 Yahuda	ยังอธิบำยว่ำ

อัตลักษณ์และผลพวงทำงประวัติศำสตร์ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรก�ำหนดแนวทำงควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงสองประเทศนี้อีกด้วย	ซึ่งประเด็นน้ีเก่ียวข้องอย่ำงแยกไม่ออกจำกเรื่องผู้น�ำ

และกำรเมืองภำยในของจีนและญี่ปุ่น	ผู้น�ำของทั้งสองฝ่ำยได้ใช้นโยบำยและควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงประเทศเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงอัตลักษณ์และควำมชอบธรรมทำงกำรเมืองให้

แก่ผู้น�ำและประเทศของตนเอง	และสิ่งเหล่ำนี้แปรเปลี่ยนไปตำมเงื่อนไขของเวลำ	สภำพ

แวดล้อมของกำรเมืองระดับภูมิภำคและระดับโลก	 รวมทั้งทิศทำงหรือวิธีกำรของผู้น�ำใน

แต่ละยุคสมัยของทั้งสองประเทศด้วย	ตัวอย่ำงเช่น	 	กำรตีควำมประวัติศำสตร์	มักถูกน�ำไป 

ผูกโยงกับประเด็นเรื่องชำตินิยม	กำรสร้ำงชำติและควำมชอบธรรมทำงกำรเมือง	 ในเวลำ 

เดียวกัน	 กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงกำรเมืองในระดับโลก	 ก็ถูกผู ้น�ำ 

ทำงกำรเมืองของทั้งสองประเทศใช้เพื่อก�ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันด้วย	เช่น	กำรสิ้นสุด

ของสงครำมเย็น	น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงกำรรับรู้และกำรด�ำรงอยู่ของ	“ศัตรูร่วม”	 ซ่ึงท�ำให้

ควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยเปลี่ยนไป

	 ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่มีผลต่อควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยระหว่ำงจีนกับญี่ปุ่น 

ก็คือ	บทบำทของสหรัฐ	ซึ่ง	 Yahuda	 ได้ให้ควำมเห็นว่ำ	บทบำทของสหรัฐเป็นเคร่ืองมือ

ส�ำคัญในกำรประกันควำมมั่นคงและเสถียรภำพให้แก่ภูมิภำค	 แต่ในเวลำเดียวกัน	ทั้งสอง

ประเทศก็หวำดระแวงว่ำ	บทบำทของสหรัฐอำจจะน�ำไปสู่ควำมไม่มีเสถียรภำพในภูมิภำคได้ 
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เช่นเดียวกัน	กล่ำวคือ	จีนเกรงว่ำ	สหรัฐจะใช้นโยบำยปิดล้อมกับตน	ในขณะท่ีญ่ีปุ่นเกรงว่ำ	

สหรัฐจะไม่สนใจตน	หรือมองข้ำมญี่ปุ่นไปในกำรด�ำเนินนโยบำยในเอเชียตะวันออก

	 บนสมมุติฐำนว่ำปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นเหตุผลหลักของกำรด�ำเนินนโยบำยและ

กำรด�ำเนินควำมสัมพันธ์แบบสองฝ่ำยระหว่ำงกันของจีนและญ่ีปุ่น	Yahuda	ได้อธิบำยและ

วิเครำะห์ถึงสถำนกำรณ์ควำมสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ	โดยใช้กรอบแนวคิดทำงด้ำนควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ	3	ประกำร	คือ	1)	ลัทธิสร้ำงสรรค์นิยม	 (Constructivism)	 ซ่ึงให้

ควำมส�ำคัญแก่เรื่อง	กำรรับรู้	อัตลักษณ์	และกำรที่ทัศนะเรื่องควำมจริงถูกประกอบสร้ำงด้วย

เงื่อนไขทำงสังคมอย่ำงไร	2)	ลัทธิเสรีนิยมสำกล	(Liberal	Internationalism)	ซึ่งถกเถียงเรื่อง

ควำมซับซ้อนของกำรพ่ึงพำอำศัยกันทำงเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อกำรกระชับควำมร่วมมือและ 

ขัดขวำงควำมขัดแย้ง	และ	3)	สัจนิยม	 (Realism)	 ซ่ึงให้ควำมส�ำคัญแก่อ�ำนำจรัฐในระบบ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศแบบอนำธิปไตย

	 Yahuda	 ได้แบ่งเนื้อหำหลักของหนังสือออกเป็น	 6	บท	 โดยไม่รวมบทน�ำและ

บทสรุป	 ในบทน�ำเขำได้อธิบำยถึงแรงบันดำลใจในกำรเขียนหนังสือ	ข้อถกเถียงหลักและ

ข้อเสนอแนะของเขำ	 รวมถึงกรอบแนวคิดท่ีเขำใช้ในกำรอธิบำยและวิเครำะห์เรื่องรำวท่ี

เป็นเนื้อหำหลักของหนังสือ	ส�ำหรับบทที่	 1	Yahuda	อธิบำยควำมสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่น	นับ

ตั้งแต่หลังสงครำมโลกครั้งที่	 2	 เป็นต้นมำจนถึงทศวรรษที่	 1980	 โดยใช้ค�ำอธิบำยทำง

ประวัติศำสตร์และอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมืองภำยใน

ของท้ังสองประเทศ	 โดยเฉพำะในกรณีของประเทศจีน	 เขำพยำยำมช้ีให้เห็นว่ำ	ค�ำอธิบำย

ที่ว่ำ	“ความสัมพันธ์ของสองประเทศที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีเลวร้าย

ระหว่างจีนกับญ่ีปุ่น และญ่ีปุ่นไม่ได้แสดงความรับผิดชอบในเร่ืองนี้อย่างเพียงพอในระยะ

หลังสงคราม อันสร้างความไม่พอใจให้แก่จีนและความสัมพันธ์สองฝ่ายนี้จะดีข้ึนถ้าญี่ปุ่น

แสดงความรับผิดชอบที่มากยิ่งขึ้น”	นั้น	เป็นค�ำอธิบำยที่ง่ำยเกินไป	เขำมองว่ำ	ควำมสัมพันธ์

สองฝ่ำยในประเด็นนี้มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำนั้นและแปรเปลี่ยนไปตำมกำรเปลี่ยนแปลง

ของผู้น�ำประเทศ	 โดยเฉพำะกรณีของจีน	และผู้น�ำจีนได้ใช้ประเด็นนี้ในกำรสร้ำงอัตลักษณ์ 

และควำมชอบธรรมในกระบวนกำรสร้ำงชำติของตนในยุคหลังสงครำม	เช่น	ในสมัยของเหมำ	

ประเด็นทำงประวัติศำสตร์อันขมขื่นระหว่ำงสองประเทศไม่ได้รับกำรหยิบยกมำกล่ำวถึง 

มำกนัก	 เพรำะจีนต้องกำรสร้ำงชำติด้วยอุดมกำรณ์สังคมนิยม	ดังนั้น	 เป้ำหมำยจึงอยู่ที ่

กำรต่อต้ำนทุนนิยมมำกกว่ำ	ขณะที่ในสมัยของเติ้ง	มุ่งพัฒนำประเทศจีนซ่ึงเพิ่งเปิดประเทศ

ได้ไม่นำน	ญี่ปุ่นจึงถูกมองเป็นตัวแบบของควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำประเทศ	และแน่นอนว่ำ

ประเด็นทำงประวัติศำสตร์ก็ไม่ได้ถูกหยิบยกมำกล่ำวถึง	จนกระทั่งในทศวรรษที่	1980	ซึ่ง

จีนต้องกำรสร้ำงอัตลักษณ์ใหม่เพื่อใช้สร้ำงชำติให้มีเอกภำพ	 เพื่อรักษำอ�ำนำจของผู้น�ำและ

เพื่อควำมก้ำวหน้ำของประเทศ	ประเด็นทำงประวัติศำสตร์จึงถูกน�ำมำใช้เช่ือมโยงกับแนวคิด
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ชำตินิยม	โดยที่ในระยะหลังปัญหำที่เกิดขึ้น	คือ	 เกิดช่องว่ำงระหว่ำงทัศนคติแบบชำตินิยม

ที่แพร่หลำยในกลุ่มของคนรุ่นใหม่กับทัศนคติท่ีเน้นควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติของผู้น�ำ	 ซ่ึง

ช่องว่ำงน้ีกลำยเป็นควำมลักลั่นในกำรก�ำหนดท่ำทีและนโยบำยของจีน	และน�ำไปสู่ปัญหำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศที่เริ่มไม่รำบรื่นในปลำยทศวรรษที่	 1980	ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน	

ช่วงหลังสงครำมเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นฟื้นฟูบูรณะประเทศ	และพยำยำมก้ำวสู่กำรเป็นประเทศ

พัฒนำแล้ว	ญี่ปุ่นจึงเน้นประเด็นทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำประเด็นทำงประวัติศำสตร์และให้

ควำมส�ำคัญกับประเทศพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกำมำกกว่ำเพื่อนบ้ำนในภูมิภำค

	 ในเวลำเดียวกัน	สภำพแวดล้อมระหว่ำงประเทศในยุคหลังสงครำมก็มีผลต่อควำม 

สมัพนัธ์ของจีนและญ่ีปุน่เช่นกนั	ในช่วงแรก	ทัง้สองประเทศไม่ได้มคีวำมสมัพนัธ์กนัทำงกำรทูต 

แต่หลังจำกทศวรรษที่	1970	เป็นต้นมำ	ทั้งสองก็ได้ปรับควำมสัมพันธ์กัน	และควำมสัมพันธ์ 

ทำงกำรทตูกไ็ด้ถกูพฒันำขึน้ในช่วงแรก	จนกระทัง่ถงึปลำยทศวรรษที	่1980	ในช่วงเวลำดงักล่ำว 

ทั้งสองฝ่ำยต่ำงสนับสนุนกันละกัน	ดังที่ผู้เขียนเรียกว่ำ	“friendship	diplomacy”	ทั้งนี้

เนื่องจำกทั้งสองฝ่ำยมีศัตรูร่วมกัน	คือ	สหภำพโซเวียต	ในช่วงปลำยยุคสงครำมเย็น	เป็นต้น	

	 ควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยเร่ิมแปรเปลี่ยนเมื่อสงครำมเย็นสิ้นสุดในทศวรรษท่ี	1990	

Yahuda	ได้อธิบำยไว้ในบทที่	2	ว่ำ	กำรสิ้นสุดของสงครำมเย็นเป็นรำกฐำนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด

กำรเปลี่ยนแปลงหลำยประกำรในเอเชีย	และมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ญ่ีปุ่นกับจีนด้วย	กำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียตเปลี่ยนธรรมชำติของประเด็นเรื่องควำม

มั่นคงในภูมิภำค	และเปิดทำงไปสู่กำรพัฒนำของควำมร่วมมือระดับภูมิภำค	หรือกำรรวม

กลุ่มระดับภูมิภำคในเอเชียแปซิฟิก	ส�ำหรับทั้งจีนและญี่ปุ่น	กำรล่มสลำยของสหภำพโซเวียต 

ท�ำให้ศัตรูร่วมหำยไป	และเปิดโอกำสส�ำหรับกำรปรับตัว	 และกำรแสวงหำพันธมิตรใหม่	

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์หรือเงื่อนไขท่ีเปลี่ยนแปลงไป	นอกจำกนั้น	กำรล่มสลำย

ของระบบโลกแบบ	2	ขั้ว	ยังมีผลกระทบต่อกำรเมืองภำยในของทั้งสองประเทศ	ควำมคิด 

ในเรื่องอัตลักษณ์ของตน	และท่ำทีในเรื่องนโยบำยควำมมั่นคงและนโยบำยต่ำงประเทศ

ด้วย	ประเด็นส�ำคัญก็คือ	กำรเกิดขึ้นของควำมคิดรักชำติแบบสุดโต่ง	หรือควำมหลงชำติของ 

จีนซึ่งมีญี่ปุ่นที่เป็นศัตรู	หรือเป็นเป้ำหมำยของกำรสร้ำงแนวคิดควำมรักชำตินี้	 ซ่ึงเรื่องนี้น�ำ

ไปสู่ควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยที่เลวร้ำยลง

	 ปัจจัยส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่ท�ำให้ควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยเลวร้ำยลงอย่ำงต่อเน่ือง

ในทศวรรษที่	1990	และลดต�่ำลงอีกในทศวรรษที่	2000	ก็คือ	กำรเติบโตของจีนและกำร

ตกต�่ำของญี่ปุ่น	สถำนกำรณ์ที่สวนทำงกันดังกล่ำวนี้ของทั้งสองประเทศ	ท�ำให้ทั้งสองฝ่ำย

หวำดระแวงกัน	และเป็นรำกฐำนที่พำไปสู่ควำมขัดแย้งในเวลำต่อมำ	ซึ่ง	Yahuda	ได้อธิบำย

ไว้ในบทที่	 3	อย่ำงละเอียดถึงกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของจีนที่กลำยเป็นมหำอ�ำนำจ	 และ		

มีขนำดทำงเศรษฐกิจใหญ่กว่ำญี่ปุ่นในทศวรรษท่ี	2000	รวมท้ังกำรขยำยตัวทำงทหำรของ
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จีนด้วย	 ในขณะที่ญี่ปุ่นเผชิญปัญหำเศรษฐกิจตกต�่ำและชะงักงันต่อเนื่องเป็นเวลำยำวนำน

ถึง	2	ทศวรรษ	ท�ำให้สถำนะกำรเป็น	“ตัวแบบ”	ของญี่ปุ่นทั้งต่อจีนและประเทศก�ำลังพัฒนำ

อื่นๆ	 ในเอเชียถูกสั่นคลอน	และกำรเติบโตข้ึนของจีนก็ได้กลำยเป็นควำมท้ำทำยต่อเรื่อง

ควำมมั่นคงและควำมเชื่อมั่นของญี่ปุ่น	ญี่ปุ่นตอบสนองต่อกำรถูกท้ำทำยโดยจีนนี้ด้วยกำร

กระชับควำมสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรท่ีแนบแน่นมำยำวนำน	และมีผลประโยชน์

ร่วมกันในภูมิภำค	โดยผ่ำนควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและกำรสนับสนุนกำร

ด�ำเนินนโยบำยของสหรัฐในเรื่องควำมมั่นคงท้ังระดับภูมิภำคและระดับโลก	แน่นอนว่ำกำร

กระท�ำเช่นน้ีของญ่ีปุ่น	ท�ำให้จีนหวำดระแวงมำกข้ึน	ซึ่งส่งผลให้ควำมสัมพันธ์เลวร้ำยลง

ไปอีก	Yahuda	ได้ให้ข้อมูลว่ำ	ช่วงระยะเวลำ	2000-2005	ภำยใต้ผู้น�ำ	คือ	Koizumi	และ	

Jiang	ควำมสัมพันธ์สองฝ่ำยอยู่ในระดับที่ต�่ำที่สุด	อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ที่กล่ำวมำ

แล้วผนวกกับคุณลักษณะของผู้น�ำของทั้งสองฝ่ำยท่ีมีลักษณะชำตินิยมด้วย	 อย่ำงไรก็ตำม	

กำรเปลี่ยนผู้น�ำของทั้งสองฝ่ำยในช่วงปลำยทศวรรษ	2000	ท�ำให้สถำนกำรณ์ดีขึ้น	 เพรำะ 

ทั้งสองฝ่ำยต่ำงตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นในกำรปรับตัวเข้ำหำกัน	ในฝ่ำยของญี่ปุ่น	รัฐบำลจำก

พรรค	LPD	หลัง	Koizumi	มีท่ำทีที่แข็งกร้ำวน้อยลงและเมื่อพรรค	DPJ	เข้ำมำเป็นรัฐบำลก็

พยำยำมที่จะสำนควำมสัมพันธ์กับจีนอย่ำงต่อเนื่อง	แต่ทว่ำรัฐบำลที่น�ำโดยพรรค	DPJ	ก็อยู่

ในอ�ำนำจเพียงระยะเวลำอันสั้น	และ	พรรค	LDP	 ก็ได้กลับมำเป็นรัฐบำลอีก	 ซ่ึงผู้เขียนก็ไม่

แน่ใจว่ำ	กำรกลับมำเป็นผู้น�ำอีกครั้งของพรรค	LDP		จะท�ำให้ควำมสัมพันธ์ของสองประเทศ

เปล่ียนแปลงไปหรือไม่	อย่ำงไร	 ในขณะท่ีฝ่ำยจีนก็มีกำรปรับเปลี่ยนผู้น�ำเช่นเดียวกัน	และ

ผู้น�ำใหม่หลัง	 Jiang	ก็มีท่ำทีประนีประนอมหรือร่วมมือกับญ่ีปุ่นมำกข้ึน	 ซ่ึงช่วยท�ำให้ควำม

สัมพันธ์พัฒนำไปในทิศทำงที่ดีขึ้น

	 Yahuda	ชี้ให้เห็นว่ำ	อันที่จริงแล้ว	ปัจจัยทำงเศรษฐกิจคือประเด็นส�ำคัญท่ีช่วย

ให้เกิดกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์ในลักษณะของกำรร่วมมือกันของท้ังสองประเทศ	 ในบท

ที่	 4	 เขำได้อธิบำยถึง	ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจในลักษณะของกำรพึ่งพำอำศัยกันของ

ทั้งสองประเทศนับตั้งแต่หลังสงครำมโลกคร้ังที่	 2	 เป็นต้นมำ	 โดยเขำได้ตั้งค�ำถำมว่ำ	“กำร

พึ่งพำอำศัยกันทำงเศรษฐกิจนี้จะมีส่วนช่วยในกำรลดควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและควำม 

มั่นคงได้มำกน้อยเพียงไร”	หรือพูดในอีกแบบหนึ่งก็คือ	 ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจท่ี 

ใกล้ชิดนี้	จะช่วยท�ำให้สองประเทศที่มีควำมแตกต่ำงและมีสถำนะที่สวนทำงกันสำมำรถปรับ

ควำมเข้ำใจกันได้มำกขึ้นหรือไม่	หรือว่ำ	ควำมใกล้ชิดทำงเศรษฐกิจนี้อำจจะท�ำให้เกิดกำร

แข่งขันกันทำงเศรษฐกิจและพำไปสู่ควำมขัดแย้งกันแน่	ผู้เขียนได้ตอบค�ำถำมเหล่ำนี้ด้วย

กำรอธิบำยพัฒนำกำรของควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่เริ่มตั้งแต่ในช่วง

สงครำมเย็นว่ำ	มีลักษณะไม่เป็นทำงกำร	โดยท่ีญ่ีปุ่นมีกำรค้ำขำยกับจีนภำยใต้นโยบำยแยก

กำรเมืองออกจำกเศรษฐกิจ	 เพรำะในขณะนั้น	ญี่ปุ่นรับรองรัฐบำลจีนท่ีไต้หวันอยู่	ส�ำหรับ
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จีนแล้ว	ระยะเวลำในช่วงสงครำมเย็น	แม้ว่ำจะมีกำรค้ำกับญี่ปุ่น	แต่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่พันธมิตร

หลักทำงเศรษฐกิจของจีน	ทั้งจีนยังให้ควำมส�ำคัญแก่เศรษฐกิจระบบสังคมนิยมมำกกว่ำด้วย	

จนกระทั่งปลำยทศวรรษที่	1970	 เมื่อจีนปฏิรูประบบเศรษฐกิจและเปิดประเทศ	จีนจึงให้

ควำมสนใจญี่ปุ่นมำกขึ้น	 โดยมองควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นตัวแบบ	

ญี่ปุ่นเองก็ต้องกำรดึงให้จีนพ้นจำกควำมโดดเดี่ยวหรือผูกพันกับประเทศสังคมนิยมอื่น	 เช่น	

สหภำพโซเวียต	 ญ่ีปุ่นเชื่อว่ำกำรช่วยให้จีนพัฒนำเศรษฐกิจขึ้นจะท�ำให้จีนมีควำมสัมพันธ ์

ที่ดีกับประเทศอื่นๆ	รวมทั้งญี่ปุ่นด้วย	ญี่ปุ่นจึงสนับสนุนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของจีนผ่ำน

กำรค้ำกำรลงทุนและกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรพัฒนำแก่จีนเป็นจ�ำนวนมำก	

	 อย่ำงไรก็ตำม	ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจที่แนบแน่นนี้ไม่ได้น�ำไปสู่ควำมสัมพันธ์ 

อนัดทีำงกำรเมอืงและควำมมัน่คง	Yahuda	ได้ช้ีให้เหน็ว่ำ	นบัตัง้แต่ทศวรรษท่ี	1990	เป็นต้นมำ 

ควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองของท้ังสองประเทศเย็นชำ	ทั้งๆ	ที่ทั้งสองประเทศมีกิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจกันอย่ำงมำก	จนนักวิชำกำรหลำยคนเรียกช่วงเวลำในขณะนั้นว่ำเป็น	“cold	

politics,	hot	economics”	ซึ่งสำเหตุส�ำคัญก็คือ	กำรขยำยตัวของจีนท้ังด้ำนเศรษฐกิจ

และกำรทหำรกับควำมตกต�่ำของญี่ปุ่น	โดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกิจ	แม้ว่ำในช่วงหลังครึ่งแรก 

ของทศวรรษที่	 2000	 ไปแล้วทั้งสองประเทศจะพยำยำมปรับควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมือง 

ต่อกัน	 โดยใช้ประเด็นเรื่องกำรพึ่งพำอำศัยกันทำงเศรษฐกิจเป็นพื้นฐำน	แต่ก็ไม่ได้ส่งผล 

ให้ควำมสัมพันธ์นั้นพัฒนำไปในทำงท่ีดีขึ้นมำกนัก	 ผู ้เขียนจึงได้สรุปไว้ในตอนท้ำยว่ำ	 

กำรพึ่งพำอำศัยกันทำงเศรษฐกิจที่แนบแน่นของทั้งสองประเทศไม่ได้ให้ทำงออกแก่ปัญหำ

ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและควำมมั่นคงที่มีมำอยู่อย่ำงลึกซึ้งยำวนำนของทั้งสองฝ่ำย

	 ควำมขัดแย้งและกำรแข่งขันกันของท้ังสองประเทศไม่ได้เกิดข้ึนในบริบทของ	2	

ประเทศเท่ำนั้น	แต่ยังเกิดขึ้นในควำมสัมพันธ์ระหว่ำง	2	ประเทศกับประเทศอื่นๆ	ด้วย	โดย

เฉพำะในกรอบของควำมร่วมมือระดับภูมิภำค	Yahuda	ให้ข้อมูลในบทท่ี	5	ว่ำ	จนกระท่ัง

ทศวรรษที่	1990	ทั้งสองประเทศไม่ได้ให้ควำมสนใจแก่กรอบควำมร่วมมือระดับภูมิภำคมำก

นัก	แต่วิกฤตเศรษฐกิจในปี	1997	เป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำ	ทั้งสองประเทศหัน

มำให้ควำมส�ำคัญแก่ควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคมำกขึ้น	ทั้งได้พยำยำมที่จะเข้ำมำมีอิทธิพล

ต่อกระบวนกำรรวมกลุ่มและควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคมำกข้ึนด้วย	 โดยในระยะแรก	

ญี่ปุ่นเป็นฝ่ำยที่มีบทบำทน�ำมำกกว่ำจีน	ด้วยควำมท่ีเป็นประเทศท่ีประสบควำมส�ำเร็จใน

กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจก่อน	ญี่ปุ่นจึงเป็นตัวแบบในกำรพัฒนำประเทศให้แก่ประเทศก�ำลัง

พัฒนำอื่นๆ	 ในภูมิภำค	รวมทั้งเป็นประเทศที่ให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรพัฒนำแก่ประเทศ

ต่ำงๆ	ในภูมิภำคเป็นจ�ำนวนมำกด้วย	แต่หลังจำกท่ีญ่ีปุ่นประสบปัญหำเศรษฐกิจตกต�่ำ	และ

ชะงักงันต่อเนื่องยำวนำนนับตั้งแต่ทศวรรษที่	1990	 เป็นต้นมำ	ในขณะที่เศรษฐกิจของจีน

เติบโตขึ้นเรื่อยๆ	กำรแข่งขันระหว่ำงสองประเทศในภูมิภำคก็เห็นชัดมำกขึ้น	 เพรำะระบบ
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เศรษฐกิจของภูมิภำคมีลักษณะพึ่งพำอำศัยกัน	 ท้ังพึ่งพำอำศัยกันเองและพึ่งพำอำศัยกับ

ระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่น	จีน	และระบบเศรษฐกิจโลก	ภำพของควำมร่วมมือ	หรือควำมเป็น

หุ้นส่วนระหว่ำงประเทศต่ำงๆ	 ในภูมิภำคกับจีนและญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่ง	และควำมเป็นหุ้นส่วน

ระหว่ำงจีนกับญี่ปุ่น	(รวมเกำหลีใต้ด้วย)	อีกกลุ่มหนึ่งก็ปรำกฏขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน	เช่น	ควำม

ร่วมมือ	ASEAN	บวกสำม	 (APT)	หรือ	ควำมร่วมมือสำมฝ่ำยในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ	

เป็นต้น	อย่ำงไรก็ตำม	Yahuda	ก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ำควำมร่วมมือระหว่ำงญี่ปุ่น-จีน	ภำยใต้

กรอบควำมร่วมมือ	3	ฝ่ำย	ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีพัฒนำกำรที่ล่ำช้ำกว่ำควำม

ร่วมมือระดับภูมิภำคระหว่ำง	จีน-ญี่ปุ่น	กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เขำยังได้สรุปในตอนท้ำย

ของบทว่ำ	ภำยใต้บริบทของกำรเติบโตขึ้นของจีน	และกำรตกต�่ำของญ่ีปุ่น	 ท้ังสองประเทศ

ทั้งร่วมมือและแข่งขันกันในกรอบควำมร่วมมือระดับภูมิภำคต่ำงๆ	 ในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ	และท้ังสองประเทศก็เผชิญกับควำมไม่ไว้ใจจำก

ประเทศต่ำงๆ	ในภูมิภำคด้วย	

	 กำรขยำยตัวของจีนน�ำไปสู่ควำมขัดแย้งกับประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้และกับญี่ปุ่นด้วย	 ในขณะที่ญี่ปุ่นไม่มีควำมขัดแย้งเรื่องดินแดนกับประเทศในภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน	แต่ประเทศเหล่ำนี้ก็ไม่ได้ให้ควำมไว้วำงใจญี่ปุ่นมำกนัก 

สืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต	 ดังน้ัน	ส�ำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กำร 

สร้ำงสมดุลของควำมสัมพันธ์กับสองประเทศและควำมใกล้ชิดกับสหรัฐดูเหมือนจะเป็น

ทำงออก	จึงมีแนวโน้มที่กำรแข่งขันกันของจีนกับญี่ปุ่นในภูมิภำคนี้จะด�ำรงอยู่ต่อไปและอำจ

รุนแรงมำกขึ้น	อย่ำงไรก็ตำม	กำรรวมกลุ่มระดับภูมิภำคก็จะเป็นกลไกที่ช่วยลดควำมขัดแย้ง

ในปัจจุบัน	และรวมถึงควำมขัดแย้งที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตด้วย

	 ในบทสุดท้ำย	Yahuda	 ได้อธิบำยถึงกำรแข่งขันเชิงยุทธศำสตร์ของจีนและญี่ปุ่น	

โดยเฉพำะในเรื่องควำมมั่นคงทำงทะเล	กำรขยำยตัวของจีนทำงทะเลเพื่อควบคุมเส้นทำง

เดินเรือสร้ำงควำมหวำดระแวงให้แก่ญี่ปุ ่นและประเทศพันธมิตรของญี่ปุ่นเป็นอย่ำงมำก	

เนื่องจำกญี่ปุ่นพึ่งพิงเส้นทำงเดินเรือในกำรค้ำและกำรผลิต	(กำรน�ำเข้ำวัตถุดิบ)	ดังนั้น	ญี่ปุ่น

ต้องกำรให้เส้นทำงเดินเรือปลอดภัย	และไม่ถูกควบคุมด้วยประเทศใดๆ	นอกจำกนั้น	กำร

ขยำยอ�ำนำจทำงทะเลของจีนยังถูกมองว่ำ	อำจมีผลต่อกำรผนวกรวมไต้หวันในอนำคต	ซึ่งทั้ง

ญี่ปุ่นและสหรัฐไม่ต้องกำรให้เกิดขึ้น	ส�ำหรับจีน	กำรขยำยอ�ำนำจทำงทะเลก็เพื่อหำทำงออก

สู่มหำสมุทรแปซิฟิก	และรวมถึงกำรมีอิทธิพลเหนือน่ำนน�้ำนั้น	 ในขณะท่ีสหรัฐซ่ึงต้องกำรท่ี

จะคงอิทธิพลทำงทะเลเหนือมหำสมุทรแปซิฟิกไว้	 จึงจ�ำเป็นท่ีจะต้องเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น	

และรักษำฐำนทัพของตนในญี่ปุ่นไว้	

	 Yahuda	ได้ให้ควำมเห็นว่ำ	แม้ว่ำควำมขัดแย้งในเชิงยุทธศำสตร์ระหว่ำงญี่ปุ่นกับ

จีนจะขยำยตัวมำกขึ้น	รวมทั้งควำมขัดแย้งเรื่องดินแดนระหว่ำงท้ังสองประเทศจะรุนแรง
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ขึ้น	แต่โอกำสที่ควำมขัดแย้งดังกล่ำวจะทวีขึ้นกลำยเป็นสงครำมนั้นมีอยู่จ�ำกัด	 เพรำะทั้งสอง 

ประเทศตระหนักถึงควำมสูญเสียอันมหำศำลที่จะเกิดขึ้นจำกควำมขัดแย้งที่รุนแรงดังกล่ำว 

เขำได้ยกเหตุผลมำอธิบำยในประเด็นดังกล่ำว	 โดยเน้นท่ีบทบำทของสหรัฐเป็นหลัก	 

โดยเฉพำะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหรัฐกับญ่ีปุ่น	 และบทบำทของสหรัฐในภูมิภำค	 และ

เขำยังให้ข้อมูลด้วยว่ำ	กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองภำยในของทั้งจีนและญี่ปุ่นก็มีผลต่อ

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของสหรัฐ	และปฏิกิริยำท่ีมีต่อกันและกันในกำรประกันควำมมั่นคง

ของตน	สุดท้ำย	 เขำได้ให้ข้อสรุปในตอนท้ำยของบทนี้เช่นเดียวกับในบทก่อนๆ	ว่ำ	แม้ว่ำ

ทั้งสองประเทศจะแข่งขันกันในเชิงยุทธศำสตร์	 และมีควำมขัดแย้งเรื่องดินแดน	 	แต่ควำม

สัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและบทบำทของสหรัฐจะเป็นตัวช่วยไม่ให้ควำมขัดแย้งและกำร

แข่งขันรุนแรงจนกลำยเป็นสงครำม	จำกข้อคิดเห็นนี้เขำได้สรุปว่ำ	 ท้ังสองประเทศ	 ซ่ึงเป็น

มหำอ�ำนำจของภูมิภำคเอเชีย	ที่เปรียบเสมือนเสือสองตัวจ�ำเป็นต้องพยำยำมหำวิธีท่ีจะอยู่

ร่วมกันในภูมิภำค	เหมือนกับที่เสือ	2	ตัวต้องพยำยำมอยู่ในถ�้ำหรือภูเขำเดียวกันให้ได้นั่นเอง

	 เมื่ออ่ำนหนังสือเล่มนี้จบแล้วจะพบว่ำ	หนังสือนี้มีจุดแข็งหลำยประกำรดังนี้	

 1.	ในด้านเนือ้หา	หนังสอืต้ังข้อถกเถยีงท่ีเป็นกำรต่อยอดกำรศกึษำท่ีมมีำก่อนหน้ำนี้ 

แม้ว่ำข้อสรุปของหนังสือจะเป็นไปในทำงเดียวกับกำรศึกษำอื่นๆ	ก่อนหน้ำนี้	แต่ผู้เขียนก็ได้

ให้ค�ำอธิบำยเพิ่มเติมและให้ตัวอย่ำงที่ชัดเจน	 เพื่อช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจได้มำกและเห็นพ้องกับ

ข้อเสนอของเขำ	

 2.	 ในด้านกรอบแนวคิด-ทฤษฎี	ผู้เขียนได้ใช้กรอบแนวคิดหลักด้ำนควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงประเทศ	3	แนวคิด	ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์	กล่ำวคือ	Constructivism,	Liberal	

Internationalism	และ	Realism	ซึ่งทั้งสำมทฤษฎีมีจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง	ที่สำมำรถ

เติมเต็มกันและกัน	และช่วยให้กำรอธิบำยเรื่องนี้ครอบคลุม	รอบด้ำน	และลึกซึ้งมำกยิ่งขึ้น		

 3.	ในด้านโครงสร้างของหนังสือ	ผู้เขียนวำงโครงสร้ำงหนังสือที่พำไปสู่ค�ำตอบของ

ค�ำถำมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นได้อย่ำงชัดเจน	และสำมำรถท�ำให้ผู้อ่ำนคิดตำมได้ง่ำย	 โดยกำรเรียง

ล�ำดับเหตุกำรณ์จำกอดีตถึงปัจจุบันและสอดแทรกกำรวิเครำะห์พร้อมตัวอย่ำงไว้ในแต่ละบท	

เรียงร้อยเนื้อหำของแต่ละบท	รวมทั้งเชื่อมโยงแต่ละบทไว้ด้วยค�ำถำมหลักของหนังสือ	นั่นคือ	

ควำมสัมพันธ์ในรูปแบบที่สวนทำงกันของจีนและญี่ปุ่น	ที่มีทั้งกำรแข่งขันและร่วมมือในเวลำ

เดียวกัน	เพื่อน�ำไปสู่ค�ำตอบว่ำด้วยควำมขัดแย้งของ	2	ประเทศ	จะน�ำไปสู่สงครำมหรือควำม

พยำยำมในทำงกลับกัน	คือกำรอยู่ร่วมกัน	และ	

 4.	 ในด้านกลวิธีการเขียน	ผู้เขียนมีทักษะในกำรเขียนเรื่องท่ีซับซ้อนเข้ำใจยำกให้

เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น	รวมทั้งให้ข้อมูลที่ส�ำคัญและเป็นพื้นฐำนส�ำหรับควำมเข้ำใจในเรื่องนี้อย่ำง
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บทวิจารณ์หนังสือ

ละเอียด	ช่วยให้ผู้ที่สนใจเร่ืองน้ี	แม้ว่ำจะไม่มีควำมรู้หรือข้อมูลมำก่อนมำกนัก	ก็สำมำรถ

ติดตำมหรือเข้ำใจได้โดยไม่ยำก	หนังสือเล่มนี้จึงเหมำะส�ำหรับใช้เป็นต�ำรำเรียนในระดับ

อุดมศึกษำ	 เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงได้	และส�ำหรับผู้สนใจท่ัวไป	หนังสือ

เล่มนี้สำมำรถให้ทั้งข้อมูลพื้นฐำนและแนวคิด	รวมทั้งข้อถกเถียงที่ต่อยอดไปจำกควำมรู้เดิม

ได้ด้วย

	 ในด้ำนของข้อด้อย	หนังสือเล่มนี้มีจุดเน้นที่เฉพำะเจำะจง	นั่นคือ	ควำมสัมพันธ์

จีน-ญี่ปุ่น	และเป็นกำรศึกษำในช่วงเวลำที่ไม่ยำวมำก	ดังนั้น	 เนื้อหำของหนังสือจึงไม่แน่น	

เนื่องจำกหนังสือแบ่งออกเป็น	6	บท	ไม่รวมบทน�ำและบทสรุป	ท�ำให้ผู้เขียนต้องพยำยำม

กระจำยเนื้อหำของหนังสือออกไปด้วยข้อจ�ำกัดของปริมำณข้อมูลและประเด็นในกำรศึกษำ	

ผู้อ่ำนจะรู้สึกว่ำอ่ำนเรื่องเดียวกันซ�้ำหลำยครั้ง	 ในหลำยบท	เพรำะผู้เขียนใช้ตัวอย่ำงเดียวกัน	

ช่วงเวลำเดียวกัน	แต่ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดในกำรอธิบำยแตกต่ำงกันในแต่ละบท	ซึ่งถ้ำ 

ผู้อ่ำนไม่แยกแยะ	หรือระมัดระวังในกำรใช้กรอบแนวคิดก�ำกับกำรอ่ำนในแต่ละบท	ก็จะรู้สึก 

เหมือนว่ำอ่ำนหนังสือที่มีเรื่องรำวซ�้ำกันอยู่หลำยคร้ัง	ซึ่งประเด็นนี้เป็นควำมยำกส�ำหรับ 

ผู้อ่ำนในกำรอ่ำนและท�ำควำมเข้ำใจในเนื้อหำของหนังสือและจุดมุ่งหมำยของผู้เขียนหนังสือ

เล่มนี้	นอกจำกนี้	กำรที่ผู้เขียนเป็นนักวิชำกำรที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในฝ่ำยญี่ปุ่นได้มำกกว่ำ					

จึงสำมำรถให้ค�ำอธิบำยและหลักฐำนของฝ่ำยญี่ปุ ่นได้ชัดเจน	แต่อำจท�ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกว่ำ 

ผู้เขียนอธิบำยเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจฝ่ำยญี่ปุ่นมำกกว่ำ	และโต้เถียงกับควำมรู้เดิมหรือข้อสรุป 

ที่มีมำก่อนในลักษณะที่เข้ำข้ำงญี่ปุ่นมำก	แม้ว่ำผู้เขียนจะมีหลักฐำนและตัวอย่ำงยืนยัน	แต่

กำรตั้งค�ำถำมและกำรหำค�ำอธิบำยเพื่อไปสู่ค�ำตอบนั้นอำจถูกมองว่ำมีควำมเป็นวัตถุวิสัย

เพียงพอหรือไม่

	 แม้ว่ำหนังสือเล่มนี้จะมีจุดอ่อนอยู่บ้ำง	แต่ประเด็นเหล่ำนี้ก็มิใช่จุดอ่อนโดยตัวของ

มันเอง	แต่เป็นจุดอ่อนโดยเปรียบเทียบกับงำนช้ินอื่น	หนังสือเล่มนี้โดยตัวของมันเองแล้วก็

มีจุดแข็งหลำยประกำรคือให้มุมมองที่แตกต่ำง	 ให้ตัวอย่ำงที่ชัดเจน	มีกรอบแนวคิดในกำร

อธิบำย	และมีกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ที่เป็นระบบ	ซึ่งสำมำรถเป็นตัวแบบให้แก่นักศึกษำและ 

นกัวชิำกำรทีส่นใจศึกษำเร่ืองน้ีได้เป็นอย่ำงด	ียิง่กว่ำนัน้	หนงัสอืเล่มนีอ้อกมำในจงัหวะเดยีวกับ 

ที่เกิดวิกฤตด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีนกับญี่ปุ่น	หนังสือนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ควำมรู้

เก่ียวกับประเด็นดังกล่ำวแก่สังคม	ทั้งยังเป็นควำมรู้และข้อถกเถียงท่ีมำจำกอีกมุมมองหนึ่ง 

ที่แตกต่ำง	ช่วยเติมเต็มควำมรอบด้ำนให้แก่กำรคิดวิเครำะห์	 ซึ่งผู้วิจำรณ์เช่ือว่ำจะน�ำไป

สู่ควำมเข้ำใจที่ดีขึ้นของทั้งสองฝ่ำย	และของประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภำค	อันจะน�ำไปสู่ควำม

สัมพันธ์ที่ดีขึ้น	 ลดควำมขัดแย้งและกำรเผชิญหน้ำ	และสร้ำงหรือธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภำพใน

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

	 วารสาร	 jsn	Journal	 เปิดรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยต้นฉบับจาก

อาจารย์	 นักวิชาการ	นักวิจัย	นักศึกษา	และบุคคลทั่วไป	ที่ทำางานวิชาการเกี่ยวกับ

ญี่ปุ่นศึกษา	บทความที่ส่งมายังกองบรรณาธิการเพื่อรับการพิจารณาสำาหรับตีพิมพ์ต้อง

เป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน	และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์

ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น	บทความอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ก็ได้	 รูปแบบของการจัดเตรียมบทความจะต้องเป็นไปตามแนวทางของวารสาร	 ก่อนท่ี

บทความจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร	บทความจะต้องผ่านการอ่านและการประเมิน

คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ	หรือ	ผู้รู้เสมอกัน	ด้วยระบบ

ปกปิดชื่อ	หนึ่งบทความจะมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอย่างน้อย	2	ท่าน

    

แนวทางการจัดเตรียมต้นฉบับ

	 บทความต้นฉบับที่จะเสนอเพ่ือรับการพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวไม่เกิน 

20	หน้ากระดาษ	A4	 โดยจัดหน้ากระดาษด้วยขนาดมาตรฐาน	บทความต้นฉบับจะ 

ประกอบด้วย	4	ส่วน	

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

สำาคัญ	3-5	คำา	และเชิงอรรถที่ระบุชื่อ	ที่อยู่	และอีเมลที่ติดต่อของผู้เขียนเป็นภาษาไทย	 

		 ส่วนที่สอง	(หน้าที่สอง)	มีรายละเอียดเหมือนในหน้าแรกทุกประการ	โดยเขียน 

เป็นภาษาอังกฤษ	

		 ส่วนที่สาม	(ตั้งแต่หน้าที่สามเป็นต้นไป)	เป็นเนื้อหาของบทความโดยเรียงลำาดับ

ตามมาตรฐานปกติของการเขียนบทความ	ทั้งนี้	ผู้เขียนควรใช้ตัวเลขอารบิคในการเรียง

ลำาดับองค์ประกอบของบทความในส่วนของบทนำาจนถึงบทสรุป	

	 ส่วนที่สี่	 เอกสารอ้างอิงหรือภาคผนวก	(ถ้ามี)	 ให้เขียนต่อท้ายจากบทสรุปตาม

ลำาดับโดยไม่ต้องใช้ตัวเลขในการเรียงลำาดับ	การจัดทำาเอกสารอ้างอิงให้ใช้ระบบ	APA	

(American	Psychological	Association)
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รูปแบบของการนำาเสนอ

	 การเตรียมต้นฉบับบทความให้มีระยะห่างระหว่างบรรทัด	single	space	กรณี

ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	ให้ใช้ตัวอักษร	Th	Sarabun	PSK/Th	Sarabun	

New	ขนาดของตัวอักษรที่ใช้มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	ชื่อบทความ:	ตัวเข้ม	ขนาด	20	พอยท์

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

ขนาด	16	พอยท์)

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

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

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

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

ลงไป	(เช่น	1.1ม	2.1.3)	ตัวเข้มขนาด	16	พอยท์	

	 6.	เนื้อหา:	ตัวปกติ	ขนาด	16	พอยท์

	 7.	เชิงอรรถในหน้าแรกและหน้าที่สอง:	ตัวปกติ	ขนาด	12	พอยท์	(มีสองส่วน)

	 * 	 รายละเอียดบางประการที่ ผู้ เขียนต้องการระบุ เกี่ ยวกับบทความ	

กิตติกรรมประกาศ	ฯลฯ

	 **	 ระบุตำาแหน่งทางวิชาการหรือตำาแหน่งอื่นของผู้เขียนบทความ	 ท่ีอยู่และ	

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

	 8.	เชิงอรรถในเนื้อหาบทความ:	เขียนไว้ในแต่ละหน้า	ตัวปกติ	ขนาด	12	พอยท์	

เรียงลำาดับด้วยตัวเลขอารบิค

	 9.	ตาราง:	ตัวเข้มหรือตัวปกติ	ขนาดไม่เกิน	16	พอยท์	(ตามความเหมาะสม)

	 10.	เอกสารอ้างอิง:	ตัวปกติ	ขนาด	16	พอยท์

	 11.	ภาคผนวก:	ตัวปกติ	ขนาด	16	พอยท์

	 12.	หากมีความจำาเป็นต้องใช้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นให้ใช้	MS	Mincho	ตัวอักษร

ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้โดยทั่วไปในเนื้อหาให้มีขนาด	10.5	พอยท์	หากเป็นการใช้ภาษาญ่ีปุ่นใน

ส่วนอื่นๆ	ของบทความให้ปรับขนาดตามความเหมาะสมโดยยึดถือหลักเกณฑ์ข้างต้น
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ตารางและภาพ

	 ผู้เขียนจะต้องเรียงลำาดับตารางและภาพโดยใช้ตัวเลขอารบิค	 (เช่น	ตารางท่ี	1 

ภาพที่	2)	และต้องระบุชื่อตารางและภาพหลังตัวเลขด้วย	ชื่อตารางกำากับไว้เหนือตาราง 

ชื่อแผนภูมิ	 รูปภาพ	กำากับไว้ใต้ภาพ	 ขนาดของตัวอักษรในตารางและภาพใช้ตาม 

หลักเกณฑ์ข้างต้นโดยพิจารณาตามความเหมาะสม	ความสวยงาม	และลักษณะของ

เน้ือหา	ต้องระบุแหล่งที่มาของตารางและภาพให้ครบถ้วน	หากเป็นผลการศึกษาหรือ

เรียบเรียงโดยผู้เขียน	ให้ระบุด้วย	เช่น	คำานวณ/เรียบเรียง/สรุปโดยผู้เขียน

     

การอ้างอิงในเนื้อหาและรายการเอกสารอ้างอิง

	 การอ้างอิงในเนื้อหาให้ระบุชื่อสกุลของผู้เขียน	ตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้า

ภายในวงเล็บ	ตัวอย่างเช่น	กรณีหนังสือ	บทความในวารสาร	หรือรายงานวิจัย	(ธำารงศักดิ์ 

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

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

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

ภวกานันท์,	2548)	หรือ	(Lesley	University,	2005)

		 ในการจัดทำารายการเอกสารอ้างอิงขอให้ใส่ใจใน	4	หัวข้อต่อไปนี้	 1)	 การ 

เรียงลำาดับเอกสารอ้างอิงตามพจนานุกรม	2)	การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ	และ

การเว้นวรรค	3)	การใช้ตัวอักษรใหญ่	หรือ	 เล็ก	และ	4)	การขีดเส้นใต้	ข้อมูลพื้นฐาน

และตัวอย่าง	กรณีการอ้างอิงที่ใช้กันทั่วไปกรุณาดูตามตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง	

(Examples	of	References	 list)	ด้านล่างสำาหรับรายละเอียดอื่นๆ	ขอให้ศึกษาจาก	

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

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

	 The	“jsn	Journal”	welcomes	original	academic	articles	or	research	

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

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

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

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

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

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

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

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

assessment	method	being	the	double-blind	reviewer	system.

Preparing the article

	 The	article	to	be	considered	for	publication	in	the	Journal	should	

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

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

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

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

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

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

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

author	should	number	the	paragraphs	from	the	preface	to	the	conclusion	

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

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

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

tion)	format.
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Presentation format

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

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

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

 1. Name of the article:	20	point	size.

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

point	in	italics).

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

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

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

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

bold.

 6. Main content:	normal	font,	16	point.

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

(there	are	2	possible	types	of	footnotes):

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

such	as	acknowledgements.

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

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

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

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

12	point	font	in	Arabic	number	sequence.

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

 10. Reference list: Reference	list:	normal	font,	16	point.

 11. Appendix:	normal	font,	16	point.

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

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

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

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

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

following	the	aforementioned	criteria.
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Tables and figures

	 The	author	must	place	 tables	and	figures	 in	Arabic	numerical	 

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

figure	after	the	number.	The	table	label	should	be	set	to	appear	above	the 

table	and	 the	figure	 label	 is	 set	 to	appear	below	the	figure.	The	 font	 

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

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

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

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

summarized	by	the	author.”

Citation in text and References list

	 The	citations	in	text	and	references	list	should	give	readers	enough	

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

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

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

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

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

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

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

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

	 When	compiling	a	reference	list,	please	pay	particular	attention	to	

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

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

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

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

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

หนังสือ (Books)

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

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

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

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

distributed processing approach.	Cambridge,	MA:	MIT	Press.

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

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

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

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

新曜社.

หนังสือแปล (Translated books)

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

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

(ต้นฉบับพิมพ์	ปี	ค.ศ.2008)

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

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

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

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

บทความในหนังสือที่มีบรรณาธิการ (Article in an edited book) 

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

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

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

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

tional communication: Processes, consequences, and constructive 

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

砂川有里子(2013 ) . 「コーパスを活用した類義語研究─複合辞「ニツ 

レテ」と「ニシタガッテ」─」藤田保幸(編) ,  『形式語研究論集』 

(35-60). 大阪:和泉書院.

บทความในวารสาร (Journal articles)

ประมูล	สัจจิเศษ.	(2541).	ปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย.	สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 

19	(2),	34-39.

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

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

10-15.

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

559-605.

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

723-744.

	 หมายเหตุ:	กรณีที่อ้างอิงหลายบทความจากผู้เขียนคนเดียวกันให้กำากับที่หลังปี

ด้วยอักษร	a	b	c	ตามลำาดับ

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

語教育』80: 125-135.

รายงานวิจัย รายงานของรัฐบาล (Research Reports, Government Reports)

ฉันทนา	บรรพศิริโชติ	หวันแก้ว.	 (2535).	การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับ

เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส: เด็กทำางาน	 (รายงานผลการวิจัย).	 กรุงเทพฯ:	

สถาบันวิจัยสังคม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

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

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

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

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

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

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

view	with	Foreign	Minister	 Ikeda	on	the	report	of	the	 investigation	

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

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

index.html

สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (Computer Software, Databases and Websites)

ชวนะ	ภวกานันท์.	(2548).	ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้.	ค้นจาก

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

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

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

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

報システム. ht tp : / /www.bunka . go . jp /kokugo/ma in .asp? -

fl=list&id=1000003929&clc=1000000068

ไม่มีชื่อผู้แต่ง (No authors)

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

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

1A,	3A.

สำานักงานกองบรรณาธิการ (Editorial office of jsn Journal)

	 Room	606,	Faculty	of	Political	Sciences,	Thammasat	University,	

	 Pranakorn,	Phraborom	Maha	Ratchawang,	Bangkok	10200,	Thailand

	 Tel.	Fax.	02-221-2422

	 URL:	jsat.or.th

	 e-mail:	jsn.jsat@gmail.com





108 jsn Journal Vol.5 No.2 (Dec. 2015)

	 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย	จัดการประชุมวิชาการเป็นประจำาทุกปี	โดยมีกิจกรรม	ปาฐกถา 

พเิศษ	เวทสีมัมนา	และการเสนอผลงานวชิาการด้านญีปุ่น่ศกึษา	และในปี	2558	นีจ้ะจดัในวนัที	่17-18	ธนัวาคม

 หัวข้อเรื่อง: “ญี่ปุ่น:	สิทธิและเสรีภาพ	(ไม่)	จำากัด”

 สถานที่:		 โรงแรมเซน็ทาราหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	

 เจ้าภาพร่วมจัด:	 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตปัตตานี

 กำาหนดเวลาปิดรับบทความรอบขยายเวลา ดังนี้

	 30	มิถุนายน	2558	 	 ปิดรับบทคัดย่อ	(รอบขยายเวลา)

	 31	กรกฎาคม	2558		 	 แจ้งผลการคัดเลือก	(รอบขยายเวลา)

	 30	กันยายน	2558		 	 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์	(รอบขยายเวลา)

	 17-18	ธันวาคม	2558		 	 นำาเสนอบทความ

	 บทความวิจัยที่นำาเสนอต้องไม่เคยเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน	บทความท่ีส่งเข้ามาจะได้รับการพิจารณา

โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย	2	ท่าน	รับเฉพาะบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น	ผู้นำาเสนอสามารถ

เลือกนำาเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	ผลงานท่ีนำาเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณา 

ตีพิมพ์ในเอกสารหลังการประชุมวิชาการ	หรือ	ในวารสาร	jsn	Journal

	 สมาคมฯ	จึงใคร่ขอเชิญชวนนักวิจัย	นักวิชาการ	และ	นักศึกษาท่ีสนใจส่งบทคัดย่อเก่ียวกับญ่ีปุ่น

ศึกษา	ในสาขา	เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	ภาษา	วรรณคดี	การศึกษา	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	หรือสาขา

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ติดต่อสอบถามได้ที่

อีเมล:	jsat2015@gmail.com	

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เวปไซต์สมาคมฯ	URL:	jsat.or.th	หรือ	www.jsat2015.com

 จัดโดย

 สนับสนุนโดย

ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติญี่ปุ่นศึกษ�
ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำ�ปี 2558

จัดโดย สม�คมญี่ปุ่นศึกษ�แห่งประเทศไทย (สญศท)
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	 Japanese	Studies	Association	of	Thailand	annually	organizes	a	conference	on	a	

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

and	academic	presentations.	In	2015,	the	conference	is	scheduled	for	17-18	December.

 Theme:  Japan:	(un)	Limited	Rights	and	Liberty	?

 Place:	 	 	 Centara	Hotel	Hatyai,	Songkla	Province

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

	 	 	 	 University,	Pattani	Campus

 Submission Deadline Extension:

	 30	June	2015	 	 Abstract	Submission	Deadline	(Extended)

	 31	July	2015		 	 Notification	of	Accepted	Paper	(Extended)	

	 30	September	2015		 Full	Paper	Submission	Deadline	(Extended)

	 17-18	December	2015		 Oral	Presentation

	 The	conference	accepts	manuscripts	of	original	 research	 that	has	not	been	 

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

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

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

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

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

any	 relevant	area:	economy,	 society,	politics,	 language,	 literature,	education,	culture,	 

environment	or	other	related	areas.

For further information please contact us:

e-mail:	jsat2015@gmail.com		

The	abstract	submission	form	can	be	downloaded	at	URL:	jsat.or.th	or	www.jsat2015.com

 Co-organized by:

                                                         

   

   

 Supported by:

The 9th National Conference of Japanese Studies 2015
Organized by Japanese Studies Association of Thailand (JSAT)
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ข้าพเจ้า	(นาย,นาง,นางสาว)	...................................................................................ตำาแหน่งทางวิชาการ............................................
Name	(In	English)	………………………………………………………….........................................………………………………………………….........
วัน	เดือน	ปีเกิด...........................................................................	หมายเลขบัตรประชาชน	................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร..................................มือถือ...................................อีเมล.........................................................
หน่วยงาน	…………………………………………………………...........................………..…ตำาแหน่ง....................................................................
ที่อยู่หน่วยงาน......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................
โทรศัพท์..............................โทรสาร..............................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้	กรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้
ชื่อ-นามสกุล..............................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................อีเมล...................................................
เพื่อนสมาชิกสมาคมฯ	ที่รู้จัก	(ถ้ามี)		คือ
1...............................................................................................		2.......................................................................................................
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกประเภท					
(					)		สามัญรายปี	(200	บาทต่อปี)	 	 (					)		สามัญตลอดชีพ	(2,000	บาท)
(					)		วิสามัญ	(100	บาทต่อปี)	 	 (					)		สถาบัน	(200	บาทต่อปี	หรือ	ตลอดชีพ	2,000	บาท)		

£ หลักฐานประกอบการสมัคร  สำาเนาบัตรประชาชน/เอกสารรับรองสถาบัน
£ ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

	 	 	 	 	 																									ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร	
	 	 	 	 	 									 	 							(.......................................................................)
					 	 	 	 	 	 	 	 วันที่................./................./................
หมายเหตุ		1.	การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ	จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของสมาคมฯ
	 	2.	เมื่อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณารับท่านเป็นสมาชิกแล้ว	ท่านจะได้รับการติดต่อ
	 					ให้มาชำาระค่าลงทะเบียนสมัครสมาชิกและค่าบำารุงรายปี/ตลอดชีพ
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ........ .......

ส่วนนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกสมาคมฯ	ประเภท		(					)		สามัญรายปี	(					)		สามัญตลอดชีพ		(					)		วิสามัญ		(					)		สถาบัน		
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ	ครั้งที่.............../...............		เมื่อวันที่...................เดือน.................................พ.ศ...................
เลขที่ใบเสร็จค่าลงทะเบียน.............................../......................ลงวันที่	......................./.........................................../..........................

ลงชื่อ..........................................................นายทะเบียน	 ลงชื่อ..........................................................นายกสมาคมฯ
						(.........................................................)	 	 						(.........................................................)

ห้อง	606	ชั้น	6	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	กรุงเทพฯ	10200	โทรศัพท์/โทรสาร	02-221-2422

เลขที่สมาชิก............................

ใบสมัครสมาชิก

 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

π
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