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Aim and Scope
The “jsn Journal” is an academic journal of the Japanese Studies
Association in Thailand, and is published once a year. The journal has
following objectives:
1. To be a channel for the dissemination of research outputs
related to Japan in the humanities and social sciences.
2. To be a platform for scholars, practitioners, and graduate
students to share their knowledge and experience, as well as utilize the journal
as a source to enhance the body of knowledge that benefits our society and
nationally-integrated development.
3. To expand the network as well as strengthen academic
cooperation in the area of Japanese studies.
The “jsn Journal” consists of invited papers, original research
papers, academic articles, review articles, book reviews and conference
reports. Each paper must have an abstract in both Thai and English. The
journal is published in simultaneous print and electronic editions. All
research articles in this journal have undergone rigorous peer review, based on
initial editor screening and double-blind peer review. Any views expressed in
the articles are the views of the authors only.
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บรร ณาธิ ก ารแถลง
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน
วารสาร jsn Journal หรือ วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 6
เล่ม 1 (มิถุนายน 2016) ซึ่งมีความหนากว่าเล่มที่ผ่านๆ มา เนื่องจากมีทั้งบทความทั่วไป
และบทความที่ได้มีการน�ำเสนอปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษา
ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ในวารสารฉบับนี้ มีบทความวิจัยและบทความวิชาการรวม 11 เรื่องเป็น
บทความด้านสังคมศาสตร์ 3 เรื่อง ด้านภาษา 4 เรื่อง ด้านวรรณคดีและสื่อบันเทิง 3
เรื่อง และดนตรี 1 เรื่อง ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาใน
ปัจจุบัน มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ เรื่องการจัดการมหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
ญี่ปุ่นประสบ ญี่ปุ่นกับมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ อิทธิพลของการ์ตูนอะนิเมะ การอุปถัมภ์
การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่น แนวคิดวิเคราะห์บทเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่น ทางด้านภาษา
ญี่ปุ่นมีบทความที่ศึกษาเปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเชิงโครงสร้างค�ำและ
ความหมาย การใช้ภาษาในการสื่อสารเชิงโต้แย้ง ทฤษฎีภาษาศาสตร์สัมพัทธภาพที่
เน้นความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรม มีทั้ง การศึกษาวรรณกรรมของ
เคนสะบุโร โอเอะ นักเขียนรางวัลโนเบลปี ค.ศ. 1994  ภาพไทยที่สะท้อนในนวนิยาย
และภาพยนตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัย ตลอดจน การวิเคราะห์เกี่ยวกับความสอดคล้องของ
นโยบายรับนักศึกษาต่างชาติของรัฐบาลญี่ปุ่นกับความต้องการของผู้เรียนชาวไทย
บทความแต่ ล ะเรื่ อ งได้ รั บ การประเมิ น อย่ า งเข้ ม ข้ น จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
หลากหลายสถาบัน กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลา
อันมีค่าในการกลั่นกรองให้คำ� แนะน�ำ ขอขอบคุณ Dr. Bruce Lloyd Leeds ที่ตรวจสอบ
คุณภาพบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และขอขอบคุณ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงบทความจนเสร็จสมบูรณ์
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เนื่องในโอกาสที่ทีมงานกองบรรณาธิการได้เข้ารับการอบรมการใช้ระบบ
ออนไลน์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index
Centre : TCI) ท�ำให้วารสารฉบับนี้ได้ทดลองใช้ระบบออนไลน์ในการรับส่ง รวมทั้ง
ประเมินบทความอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้นิพนธ์
บทความและผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้อ่านสามารถเข้าถึงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้
ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsn/index เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง
ท่านที่สนใจส่งบทความมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
ฉบับปีที่ 6 เล่ม 2 (ธันวาคม 2016) สามารถติดต่อมาผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ถึงเดือนกันยายน 2016  
สุดท้ายนี้ ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ในการประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม
2559 ซึ่งสมาคมฯ จัดร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า สมาชิกสมาคม และผู้ที่สนใจด้านญี่ปุ่นศึกษาจะร่วมแรงร่วมใจกันส่งผลงาน
ที่ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่วงการการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง หวังว่าจะได้พบกับทุกท่านในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10 นี้
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บทคัดย่อ
บทความนี้พยายามอธิบายถึงการจัดการ
เชิงสถาบันและองค์กรของญี่ปุ่น ในการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องการรับความช่วยเหลือ
เพื่ อ มนุ ษ ยธรรม ในเหตุ ก ารณ์ ม หาภั ย พิ บั ติ 3
ประการในปี 2011 เนื้ อ หาหลั ก ของบทความ
คื อ การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง สถาบั น หลั ก การ และ
โครงสร้างองค์กร ในเรื่องการรับความช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุ ก ข์ แ ละปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศ เพื่อให้การรับความช่วยเหลือดังกล่าว
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
เรื่อง การจัดการเชิงสถาบันของการรับความช่วยเหลือ
เพื่ อ มนุ ษ ยธรรมภายใต้ ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น :
การศึ ก ษาเปรี ย บเทียบระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับ
ประเทศไทยในปี 2011 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว) โดย
วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก รวมถึ ง การส� ำ รวจสถานการณ์ ใ นพื้ น ที่
ที่ ป ระสบมหาภั ย พิ บั ติ ด ้ ว ย ในส่ ว นของกรอบ

คำ�

แนวคิดในการศึกษา ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด
เรื่อง อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐ กฎหมายและวิธีปฏิบัติ
ระหว่างประเทศในเรื่องการรับความช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุกข์และปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ Cluster Approach และการจั ด การ
สถาบันแบบยืดหยุ่นตามแนวคิดของ Handmer &
Dovers (2013)
ผลจากการศึกษาพบว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้
ปรั บ เปลี่ ย นหลั ก การและปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก ร
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การรั บ ความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ
มนุ ษ ยธรรมภายใต้ ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น อย่ า งไร
ก็ตาม ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปัญหาของ
การรับความช่วยเหลือของญี่ปุ่นมิได้จ� ำกัดอยู่แต่
เฉพาะเรื่องหลักการ สถาบัน และองค์กรเท่านั้น
หากยั ง มี ป ั ญ หาในเรื่ อ งการประสานงานการรั บ
ความช่วยเหลือด้วย โดยเฉพาะการประสานงานกับ
องค์การเอกชนต่างประเทศ (NGOs) ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
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Japanese Institutional Arrangements for
Disaster Relief and Humanitarian Operation:
A Case Study of Triple Disasters in 2011
Siriporn Wajjwalku*

Abstract
This article is an attempt to study
the Japanese institutional arrangements
and organizational setting for emergency
management and humanitarian aid operation during the triple disasters in 2011. The
main argument focuses on the efficiency
of existing institutions and organizations in
terms of facilitating the international disaster relief and humanitarian operations during emergency.
The study applied several concepts
to explain the situations in Japan, namely,
the state’s sovereignty, the international
law and customary law on international humanitarian relief and operations, the cluster

approach, and the resiliency of the institution and society. The research method was
a combination of documentary research
and interviews, as well as field research in
the affected areas in Japan.
The results of the study showed
that the Japanese government with its institutions and organizations had adapted the
“openness and adaptability” type of resilience
which could respond to a large scale of
emergency well. However, the country
still faces the problem of aid coordination
which is a key factor for efficiency, particularly regarding the coordination with NGOs,
both domestic and international.

Key words

Japan, Institutional arrangement,
Disaster relief and humanitarian
operation, Triple disaster 2011,
Aid coordination
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ญี่ปุ่นกับการจัดการเชิงสถาบันสำ�หรับการให้และรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม :
กรณีศึกษาเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการในปี 2011

1. บทน�ำ

ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
หรื อ ภั ย ที่ เ กิ ด จากการกระท� ำ ของมนุ ษ ย์ มั ก จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่และมีผลกระทบ
ต่ อ ประชาชนในวงกว้ า ง และในหลายกรณี เ ป็ น
สภาพการณ์ ที่ เ กิ น ความสามารถของรั ฐ รั ฐ หนึ่ ง
ในการจัดการ ซึ่งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รัฐ
มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งรั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า ง
ประเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การและบรรเทา
ความทุกข์ยากของประชาชน และเพื่อให้การรับ
ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด การจัดการเชิงสถาบันและ
องค์กรเพื่อรองรับการด�ำเนินการดังกล่าวถือเป็น
เรื่องจ�ำเป็น
ในกรณี ข องญี่ ปุ ่ น ในปี 2011 ประเทศ
เผชิ ญ มหาภั ย พิ บั ติ 3 ประการ คื อ แผ่ น ดิ น ไหว
Tsunami และการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ซึ่งทั้งสามสถานการณ์เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น
แต่ ส ่ ง ผลเสี ย หายอย่ า งใหญ่ ห ลวงต่ อ ประชาชน
และประเทศในภาพรวม สถานการณ์ฉุกเฉินและ
ความเสียหายขนาดใหญ่นี้ ท�ำให้รัฐบาลญี่ปุ่นไม่มี
ทางเลื อ กที่ จ ะปฏิเสธการรับความช่วยเหลือจาก
ต่ า งประเทศในการจั ด การปั ญ หาและบรรเทาทุ ก ข์ ไ ด้
อย่างไรก็ตาม จากการที่ญี่ปุ่นไม่มีประสบการณ์
ของการรับความช่วยเหลือมาก่อน ส่งผลให้เกิด
ค�ำถามเรื่องการประสานงานการรับความช่วยเหลือ
ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลใน
การด�ำเนินการดังกล่าว
“มหาภั ย พิ บั ติ 3 ประการ” ในเดื อ น
มีนาคม 2011 ได้เปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นจากสถานะ
ของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ มาเป็นประเทศ
ผู ้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ โดยเฉพาะความช่ ว ยเหลื อ
เพื่อมนุษยธรรมในภาวะฉุกเฉิน แม้ว่าญี่ปุ่นจะมี
ประสบการณ์ของการเป็นประเทศผู้ให้มาเป็นเวลา
ยาวนาน ทั้งการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

และการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม รวมทั้ง
มี ก ารจั ด การเชิ ง สถาบั น และองค์ ก รในเรื่ อ งนี้
อย่ า งชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่ ญี่ ปุ ่ น ไม่ มี
ประสบการณ์ ข องการเป็ น ผู ้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
โดยเฉพาะความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมที่ต้องการ
การจั ด การเชิ ง สถาบั น และองค์ ก รในลั ก ษณะที่
แตกต่างจากการให้ และการรับความช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่น อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นได้ใช้ประสบการณ์
ของการเป็นประเทศผู้ให้ของตนมาปรับใช้ในการ
จั ด การเชิ ง สถาบั น และองค์ ก รเพื่ อ ตอบสนองต่ อ
การรับความช่วยเหลือ/ปฏิบัติการมนุษยธรรมใน
ภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะการประสานงานการรับ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
บทความนี้เป็นการอธิบายถึงการจัดการ
เชิ ง สถาบั น และองค์ ก รของญี่ ปุ ่ น ในการรั บ ความ
ช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาทุกข์และปฏิบัติการความ
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ มนุ ษ ยธรรมภายใต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น
โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ แก่ ป ระเด็ น เรื่ อ ง พั ฒ นาการ
และการปรับตัวเชิงสถาบันและองค์กรในเรื่องการ
รับความช่วยเหลือ ปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาภายใต้ภาวะฉุกเฉินใน
เหตุการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการในปี 2011

2. ญี่ปุ่นในฐานะประเทศผู้รับความช่วยเหลือ
เพื่อมนุษยธรรม : การจัดการเชิงสถาบัน

“มหาภัยพิบัติ 3 ประการ” ที่เกิดขึ้นใน
เดือนมีนาคม 2011 นอกจากจะสร้างความเสียหาย
แก่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น เป็ น อย่ า งมากแล้ ว ภั ย พิ บั ติ ใ น
ครั้งนี้ยังเปลี่ยนสถานะของประเทศจากประเทศ
ผู้ให้ความช่วยเหลือให้กลายเป็นประเทศผู้รับความ
ช่วยเหลืออีกด้วย อันที่จริงแล้ว การประสบภัยพิบัติ
ขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ของญี่ปุ่น แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็ไม่เคย
ร้ อ งขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศเลย
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จนกระทั่ ง หลั ง เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวครั้ ง ใหญ่ ที่
เมืองโกเบ ในปี 1995 (Great Hanshin Awaji
Earthquake 1995) ญี่ ปุ ่ น จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะรั บ
ความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศในภาวะฉุ ก เฉิ น
และในช่วงเหตุการณ์ภัยพิบัติในปี 2011 ญี่ปุ่นก็ได้
ประกาศขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็น
ครั้งแรก (Ames & Ames, 2012) และเนื่องจาก
ญี่ปุ่นไม่เคยเป็นประเทศผู้รับมาก่อน ประกอบกับว่า
ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และการปฏิบัติการ
เพื่ อ มนุ ษ ยธรรมนั้ น มี ค วามแตกต่ า งจากความ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื่น การจัดการเชิงสถาบันและ
องค์ ก รเพื่ อ รองรั บ กั บ การด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วจึ ง
กลายเป็นประเด็นส�ำคัญ
จากการที่ ญี่ ปุ ่ น มี ป ระสบการณ์ ข องการ
เผชิญภัยพิบัติมายาวนาน ญี่ปุ่นจึงมีกระบวนการ
ในการจั ด การภั ย พิ บั ติ ที่ ชั ด เจนและเป็ น ระบบ
ทั้งในเรื่องของการจัดการสถาบันและองค์กร ใน
เชิงสถาบัน Suzuki & Kaneko ได้รวบรวมข้อมูล
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น นั บ ตั้ ง แต่ ห ลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สร้างกฎระเบียบที่รองรับ
การจัดการภัยพิบัติของประเทศไว้อย่างครอบคลุม
อันที่จริงแล้วข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากฎหมายฉบับ
แรกๆ ของประเทศเกี่ ย วกั บ ภั ย พิ บั ติ ส ามารถ
ย้อนถอยหลังไปได้ถึงปลายศตวรรษที่ 19 แม้ว่า
กฎหมายส่วนใหญ่จะออกมาในช่วงหลังสงคราม
ก็ตาม นอกจากนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นยังปรับแก้ หรือ
ออกกฎหมายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์
ภั ย พิ บั ติ ที่ เ ปลี่ ย นไป หรื อ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ ด ้ ว ย (Suzuki &
Kaneko, 2013, 36-38) ตารางที่ 1 ซึ่งถอดความ
มาจากการรวบรวมข้อมูลของ Suzuki & Kaneko
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การแบ่ ง ประเภทและพั ฒ นาการ
เชิงสถาบันของการจัดการภัยพิบัติในญี่ปุ่น โดยที่
Suzuki & Kaneko ได้แบ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กั บ การจั ด การภั ย พิ บั ติ อ อกเป็ น 4 ประเภท คื อ
กฎหมายพื้นฐาน (Basic Act) มีจ�ำนวน 7 ฉบับ,
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กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและเตรียมการส�ำหรับ
ภัยพิบัติ (Disaster Prevention and Preparedness) จ�ำนวน 18 ฉบับ, กฎหมายเกี่ยวกับการ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินของภัยพิบัติ (Disaster
Emergency Response) จ�ำนวน 7 ฉบับ และ
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การฟื ้ น ฟู บู ร ณะและมาตรการ
ทางการเงินส� ำ หรับการฟื้นฟูภัยพิบัติ (Disaster
Recovery and Reconstruction and Financial
Measure) จ�ำนวน 23 ฉบับ ซึ่งกฎหมายทั้งหมด
เหล่ า นี้ ค รอบคลุ ม การจั ด การภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด จาก
ธรรมชาติและอาจเกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ด้วย
เช่น ภัยพิบัติที่เกิดจากนิวเคลียร์ เป็นต้น
นอกจากกฎหมายซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งเชิ ง
สถาบั น แล้ ว รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ยั ง ได้ ส ร้ า งองค์ ก รและ
โครงสร้ า งการจั ด การองค์ ก รเพื่ อ ตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และการจั ด การภั ย พิ บั ติ ด ้ ว ย
Suzuki & Kaneko ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า ในญี่ ปุ ่ น
กระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ ไม่มาก
ก็ น ้ อ ยจะมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การภั ย พิ บั ติ
ดังนั้น การประสานงานเพื่อประสิทธิภาพในการ
จัดการจึงเป็นเรื่องส�ำคัญมาก และเพราะการตอบ
สนองต่อภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องที่สามารถจัดการได้ด้วย
รัฐบาลกลางเพียงล�ำพัง ดังนั้น ตัวแสดงต่างๆ เช่น
รัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
จึงจ�ำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วย ซึ่งท�ำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ เหล่านี้มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยที่หน่วยงาน
แต่ ล ะหน่ ว ยก็ จ ะปฏิ บั ติ ก ารตามกรอบโครงสร้ า ง
เชิงสถาบัน คือ กฎระเบียบที่ก�ำกับการท�ำงานของ
หน่วยต่างๆ เหล่านั้น โดยที่มีกฎหมายพื้นฐาน คือ
“Disaster Countermeasures Basic Act” เป็น
กรอบที่ส�ำคัญ (Suzuki & Kaneko, 2013, 25)
กฎหมาย Disaster Countermeasures
Basic Act ได้แบ่งประเภทของการจัดการภัยพิบัติ
ออกเป็น 3 ช่วง คือ การตอบสนองต่อสถานการณ์

ญี่ปุ่นกับการจัดการเชิงสถาบันสำ�หรับการให้และรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม :
กรณีศึกษาเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการในปี 2011

ตารางที่ 1 รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติต่างๆ
ปี
1961
1970
1975
1978
1999
2002
2004
ปี
1897
1950
1951
1952
1952
1956
1958
1958
1962
1964
1969
1973
1980
1995
1995
1997
2000
2003

Basic Act
Disaster Countermeasures Basic Act
Act on Prevention of Marine Pollution and Marine Disaster
Act on Disaster Prevention in Petroleum Industrial Complexes and Other Petroleum
Facilities
Act on Special Measures for Large-scale Earthquake
Act on Special Measures Concerning Nuclear Emergency Preparedness
Act on Special Measures for Promotion of To-Nankai and Nankai Earthquake
Disaster Management
Act on Special Measures for Promotion of Disaster Management for Trench-type Earthquakes in the Vicinity of the Japan and Chishima Trenches
Disaster Prevention and Preparedness
Erosion Control Act
Building Standard Law
Forest Act
Act on Temporary Measures for Disaster Prevention and Development of Special Land
Areas
Meteorological Services Act
Seashore Act
Landslide Prevention Act
Act on Special Measures for Disaster Prevention in Typhoon-prone Areas
Act on Special Measures for Heavy Snowfall Areas
River Act
Act on Prevention of Steep Slope Collapse Disaster
Act on Special Measures for Active Volcanoes
Act on Special Financial Measures for Urgent Earthquake Countermeasures Improvement Project in Areas for Intensified Measures
Act on Special Measures for Earthquake Disaster Countermeasures
Act on Promotion of the Earthquake-proof Retrofit of Buildings
Act on Promotion of Disaster Resilience Improvement in Densely Inhabited Areas
Act on Promotion of Sediment Disaster Countermeasures for Sediment Disaster-prone
Areas
Specified Urban River Inundation Countermeasures Act
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ปี
1947
1947
1948
1948
1949
1954
1954
ปี
1937
1947
1950
1950
1950
1951
1951
1952
1952
1953
1953
1955
1956
1956
1962
1964
1966
1972
1973
1995
1995
1996
1998

Disaster Relief Act
Fire and Disaster Management Organization Act
Japan Coast Guard Act
Fire Services Act
Flood Control Act
Police Act
Self Defense Force Act
Disaster Recovery and Reconstruction, and Financial Measures
Forest National Insurance Act
Agriculture Disaster Compensation Act
Housing Loan Corporation Act
Act on Interim Measures for Subsidizing Recovery Project for Agriculture, Forestry and
Fisheries Facilities Damaged Due to Disasters
Small - Medium Business Credit Insurance Act
Act on National Treasury Share of Expenses for Recovery Project for Public Civil Engineering Facilities Damaged Due to Disasters
Public Housing Act
Fishing Boat Damage Compensation Act
Agriculture, Forest and Fisheries Finance Corporation Act
Railway Improvement Act
Act on National Treasury Share of Expenses for Recovery of Public School Facilities
Damaged Due to Disasters
Act on Interim Measures for Financing Farmers, Woodsmen and Fishermen Suffering
from National Disasters
Airport Improvement Act
Small-Scale Business Equipment Installation Financial Support Act
Act on Special Financial Support to deal with Extremely Severe Disasters
Fisheries Disaster Compensation Act
Act on Earthquake Insurance
Act on Special Financial Measures for Group Relocation Promotion Projects for Disaster
Mitigation
Act on Payment of Solatia for Disaster Victims
Act on Special Measures for Reconstruction of Disaster Stricken Urban Areas
Act on Special Measures for Reconstruction of Jointly Owned Buildings in Disasterstricken Areas
Act on Special Measures for Preservation of Rights and Profits of the Victims of Special
Disasters
Act on Support for Livelihood Recovery of Disaster Victims

ที่มา: Itoko Suzuki and Yuko Kaneko. (2013), 36-38.
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ฉุกเฉิน การป้องกันและการเตรียมการ และการ
ฟื้นฟูบูรณะหลังภัยพิบัติ โดยที่ในแต่ละช่วงเวลา
กฎหมายได้ออกแบบขั้นตอนของปฏิบัติการ และ
อ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้แล้ว
โดยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีทั้งในระดับนโยบาย
ในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น นั่นคือ The Central
Disaster Management Council และ The
Local Disaster Management Council และ
ในกรณีที่ภัยพิบัติมีขนาดใหญ่หรือร้ายแรง รัฐบาล
สามารถจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเฉพาะกิ จ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ไ ด้ คื อ An Ad Hoc
Major Disaster Management Headquarter
หรือ An Ad Hoc Extreme Disaster Management Headquarter เป็ น ต้ น ซึ่ ง ในกรณี ข อง
มหาภั ย พิ บั ติ 3 ประการ ในปี 2011 นั้ น The
Ad Hoc Extreme Disaster Management
Headquarter ถูกจัดตั้งขึ้นภายในเวลา 30 นาที
หลั ง เหตุ ก ารณ์ Tsunami โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธาน ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารก็ มี ทั้ ง ในส่ ว นกลางและท้ อ งถิ่ น
เช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยผจญเพลิ ง
(Fire Fighters) ซึ่ ง มี 2 หน่ ว ยงานอยู ่ ภ ายใต้
หน่วยงานนี้ คือ Emergency Fire Response
Team และ Volunteer Fire Corps, กองก�ำลัง
ต�ำรวจ, กองก�ำลังป้องกันตนเอง (SDF), ทีมแพทย์
(Disaster Medical Assistance Team-DMAT),
Council for Social Welfare และ Nuclear
Emergency Response System ที่ประกอบด้วย
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศ ใน
ขณะที่ แ ผนภาพที่ 1 และ 2 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ระบบและโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
จัดการภัยพิบัติ

อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว ่ า ญี่ ปุ ่ น จะมี ก ลไก
โครงสร้างและการจัดการทั้งเชิงสถาบันและองค์กร
ในการจัดการภัยพิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบ แต่
โครงสร้างเชิงสถาบันและองค์กรเหล่านี้มิได้แสดง
ให้เห็นว่าญี่ปุ่นมีการจัดการเกี่ยวกับการรับความ
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
มนุ ษ ยธรรมจากต่ า งประเทศภายใต้ ส ถานการณ์
ฉุกเฉิน ในจ�ำนวนกฎหมายทั้งหมด 55 ฉบับ ที่เป็น
โครงสร้างสถาบันที่รองรับการจัดการภัยพิบัตินี้ จน
กระทั่งถึงปี 1995 ไม่ได้มีการระบุถึงการรับความ
ช่วยเหลือหรือปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมจากต่าง
ประเทศเลย แต่แน่นอนว่าการจัดการความช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาทุกข์และปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวภายในประเทศได้มีการด�ำเนินการภายใต้
กรอบเชิ ง สถาบั น คื อ ตามกฎหมาย Disaster
Relief Act ที่มีมาตั้งแต่ปี 1947 ในขณะที่การรับ
ความช่วยเหลือและปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และ
การบรรเทาทุกข์จากต่างประเทศ ได้รับการกล่าวถึง
และจัดการให้อยู่ในโครงสร้างเชิงสถาบันในรูปกฎหมาย
หลั ง ปี 1995 นั่ น คื อ หลั ง เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหว
ครั้งใหญ่ที่เมืองโกเบ ในปี 1995 แล้ว
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานคณะ
รัฐมนตรี ซึ่งมีความรับผิดชอบในเรื่องการประสาน
งานการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ และปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
มนุษยธรรมในเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการ
ปี 2011 ได้อธิบายถึงกฎระเบียบอันเป็นโครงสร้าง
เชิงสถาบัน การปฏิบัติการภายใต้ภาวะฉุกเฉิน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องว่า แผนการพื้นฐานในการจัดการ
ภัยพิบัติได้ถูกเปลี่ยนแปลงหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ครั้ ง ใหญ่ ที่ เ มื อ งโกเบ ในปี 1995 เพื่ อ ให้ มี ก าร
ออกแบบขั้ น ตอน-กระบวนการในการรั บ ความ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ และให้การสนับสนุน
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ มนุ ษ ยธรรมจากต่ า งประเทศใน
ช่วงภาวะฉุกเฉิน ซึ่งแผนการดังกล่าวนี้ได้กล่าวถึง
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

7

ศิริพร วัชชวัลคุ

ตารางที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเพื่อจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

หน่วยงาน
The Fire Fighters
1.1 Emergency Fire Response Team
1.2 Volunteer Fire Corps
The National Police Agency
The Self-Defense Forces
The Disaster Medical Assistance Team (DMAT)
The Councils of Social Welfare

ที่มา: Itoko Suzuki and Yuko Kaneko (2013), 30-36.

แผนภาพที่ 1 ระบบการจัดการภัยพิบัติ
National Level
Prime Minister
Central Disaster Management Council
Designated Government Organizations
Disignated Public Corporation
[Prefectural Level]
Governor
Prefectural Disaster Management Council
Designated Local Government Organization
Designated Local Public Corporation

Formulation promoting implementation of the
Basic Disaster Management Plans
Formulation and promoting implementation of
the Basic Disaster Operation Plans
Formulation and promoting implementation of
Local Disaster Management Plans

[Municipal Level]
Mayors of Cities, Town and Villages
Municipal Disaster Management Council

Formulation and promoting implementation of
Local Disaster Management Plans

[Resident level]

Designated Government Organizations
24 ministries and agencies
Designated Public Corporations
56 organizations including independent administrative
agencies =, Bank of Japan and gas companies and NTT

ที่มา: Cabinet Office, Disaster Management in Japan
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แผนภาพที่ 2 องค์กรระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ

ที่มา: Cabinet Office, Disaster Management in Japan
ขั้นตอนในการรับความช่วยเหลือและการสนับสนุน
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ มนุ ษ ยธรรมจากต่ า งประเทศว่ า
ในช่ ว งของการป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ รั ฐ บาลควรที่ จ ะ
เตรียมการในแง่ของขั้นตอนการปฏิบัติที่จ�ำเป็นใน
การรั บ ความช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อมนุษยธรรมจากต่างประเทศ ส่วนในช่วงของ
การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เมื่อได้รับข้อเสนอ
ของการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
มนุ ษ ยธรรมจากต่างประเทศแล้ ว กระทรวงการ
ต่างประเทศต้องแจ้งแก่ The Central Government Disaster Management Headquarter
ถึ ง รู ป แบบของความช่ ว ยเหลื อ ขนาด (ปริ ม าณ)
วั น เวลาที่ ค าดว่ า ความช่ ว ยเหลื อ หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร
ดั ง กล่ า วจะมาถึ ง ประเทศญี่ ปุ ่ น และปลายทาง
ของการรับความช่วยเหลือ จากนั้น The Central
Government Disaster Management Headquarter จะพิจารณาและตัดสินใจว่า จะรับความ

ช่วยเหลือหรือไม่ เมื่อ The Central Government
Disaster Management Headquarter ตัดสินใจ
รับความช่วยเหลือและปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม
จากต่ า งประเทศแล้ ว แผนการในการอ� ำ นวย
ความสะดวกแก่ ก ารรั บ ความช่ ว ยเหลื อ จะถู ก
จั ด เตรี ย มตามแนวทาง/นโยบายที่ ว างไว้ แ ต่ เ ดิ ม
รวมถึ ง การแจ้ ง แก่ ป ระเทศผู ้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
และกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย (Murakami, สัมภาษณ์
2014)
นอกเหนือจากโครงสร้างเชิงสถาบันแล้ว
รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้ท� ำข้อตกลงระหว่างกระทรวง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ท�ำหน้าที่ประสานงาน
และอ�ำนวยความสะดวกในกระบวนการรับความ
ช่ ว ยเหลื อ และปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ มนุ ษ ยธรรมจาก
ต่างประเทศอีกด้วย โดยที่มีการจับคู่กันระหว่าง
กิจกรรมการรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่จะ
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ท� ำ หน้ า ที่ ป ระสานงานหรื อ อ� ำ นวยความสะดวก
กล่าวคือ การค้นหาและช่วยชีวิต (SAR) รวมทั้งการ
ดูแลสุนัขช่วยชีวิต อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
ก� ำ ลั ง ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ , หน่ ว ยผจญเพลิ ง และการ
จัดการภัยพิบัติ, กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง
(ส�ำหรับตรวจสอบคุณภาพพืช-สัตว์) และกระทรวง
ยุติธรรม (ส�ำหรับการตรวจคนเข้าเมือง); ทีมแพทย์อยู่
ในความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงสาธารณสุ ข
แรงงานและสวัสดิการสังคม และกระทรวงยุติธรรม
(ส�ำหรับการตรวจคนเข้าเมือง); อาหารอยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง;
น�้ำอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
แรงงาน และสวัสดิการสังคม; เครื่องอุปโภคบริโภค
ประจ� ำ วั น อยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวง
เศรษฐกิ จ การค้ า และอุ ต สาหกรรม; และความ
ช่วยเหลือทางการเงิน อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส�ำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี
ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารศู น ย์ บั ญ ชาการที่
ส่ ว นกลางเป็ น หน่ ว ยที่ จ ะพิ จ ารณาการรั บ -ไม่ รั บ
ความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น
และทีมค้นหา/ช่วยชีวิตจากต่างประเทศ และเมื่อ
ศูนย์บัญชาการตัดสินใจที่จะรับความช่วยเหลือแล้ว
ก็ จ ะสั่ ง การให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ในขั้ น ตอนต่ อ ไป เนื่ อ งจากการบรรเทาทุ ก ข์ ใ น
ภาวะฉุ ก เฉิ น ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ
2 ประการ คื อ บุ ค คล ซึ่ ง หมายถึ ง ที ม ค้ น หา/
ช่ ว ยชี วิ ต แพทย์ และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ
และสิ่งของส�ำหรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์
ซึ่ ง ทั้ ง สองประการนี้ มี ขั้ น ตอนในการผ่ า นแดนที่
แตกต่ า งกั น และต้ อ งการการประสานงานที่ มี
ประสิทธิภาพจากฝ่ายประเทศผู้รับความช่วยเหลือ
ในการด� ำ เนิ น การ อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ เท็ จ จริ ง
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ประเทศผู ้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ คื อ
ประเทศที่ประสบภัยพิบัติและอยู่ในภาวะ ฉุกเฉิน
ดั ง นั้ น การประสานงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ ง
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เป็นเรื่องที่คาดหวังได้ยาก ซึ่งญี่ปุ่นในสถานการณ์
ม ห า ภั ย พิ บั ติ 3 ป ร ะ ก า ร ก็ เ ผ ชิ ญ ป ั ญ ห า นี้
เช่ น เดี ย วกั น นั่ น คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ประสานงาน แม้ว่าญี่ปุ่นจะมีการจัดการเชิงสถาบัน
และโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบก็ตาม
ข้อมูลจากส�ำนักงานคณะรัฐมนตรี อธิบาย
ถึ ง ขั้ น ตอนการรั บ และกระจายความช่ ว ยเหลื อ
จากต่างประเทศ รวมทั้งทีมค้นหา/ช่วยชีวิต และ
สิ่งของบรรเทาทุกข์ว่า ในกรณีของบุคคลที่เป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือ ซึ่งได้แก่ทีมค้นหา/ช่วยชีวิต และ
แพทย์ ศู น ย์ บั ญ ชาการที่ ส ่ ว นกลางจะพิ จ ารณา
คุ ณ สมบั ติ แ ละความสามารถของที ม ค้ น หา/ช่ ว ย
ชีวิตก่อนที่จะมาถึงประเทศญี่ปุ่น และเมื่ออนุญาต
ให้เข้ามาด�ำเนินการในประเทศได้ ศูนย์บัญชาการ
จะสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาประสานงานและ
สนับสนุนในขั้นตอนต่อไป ซึ่งก็คือ การผ่านแดน
อันเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม หลังจากนั้น
บุคคลที่เข้ามาปฏิบัติการเหล่านี้จะถูกส่งไปยังพื้นที่
ที่ประสบภัยพิบัติ โดยการประสานงานและอ�ำนวย
ความสะดวกของหน่วยผจญเพลิงและการจัดการ
ภัยพิบัติ (FDMA) และกองก�ำลังต�ำรวจแห่งชาติ
(NPA) ทีมค้นหา/ช่วยชีวิต ที่ได้รับการประสานงาน
ให้เข้าไปปฏิบัติการในประเทศญี่ปุ่นได้ในขณะนั้น
คือ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา จีน สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์
เม็ ก ซิ โ ก ออสเตรเลี ย ฝรั่ ง เศส ไต้ ห วั น รั ส เซี ย
มองโกเลีย แอฟริกาใต้ ตรุกี และอินเดีย
ในส่ ว นของสิ่ ง ของบรรเทาทุ ก ข์ ก็ เ ช่ น
เดียวกัน กล่าวคือ ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือส่ง
สิ่งของบรรเทาทุกข์เข้ามายังท่าเรือ หรือสนามบิน
ศู น ย์ บั ญ ชาการที่ ส ่ ว นกลางจะท�ำ หน้ า ที่ ป ระเมิ น
ความต้องการความช่วยเหลือของพื้นที่ประสบภัย
แต่ละพื้นที่ เพื่อจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับ
ความจ�ำเป็น (need assessment and demandsupply matching) หลังจากนั้นก็จะอ�ำนวยความ

ญี่ปุ่นกับการจัดการเชิงสถาบันสำ�หรับการให้และรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม :
กรณีศึกษาเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการในปี 2011

สะดวกในการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์นั้นไปยัง
พื้นที่ที่ประสบภัยและถูกเลือกให้รับความช่วยเหลือ
เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ โดยมี ก ารประสานงานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งตามประเภทของสิ่งของ
บรรเทาทุกข์ตามที่อธิบายไปก่อนหน้านั้นแล้ว เช่น
อาหารจะอยู่ภายใต้การประสานงานและอ�ำนวย
ความสะดวก โดยกระทรวงเกษตร ป่ า ไม้ แ ละ
ประมง; น�้ำ  อยู่ภายใต้การอ�ำนวยความสะดวกและ
การประสานงานของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน
และสวัสดิการสังคม เป็นต้น ข้อมูลในตารางที่ 3
แสดงถึ ง ประเทศผู ้ ใ ห้ แ ละสิ่ ง ของบรรเทาทุ ก ข์
ที่ได้รับการประสานงานและจัดส่งโดยหน่วยงาน
ของญี่ปุ่น ในช่วงภาวะฉุกเฉิน
นอกจากการประสานงานระหว่ า ง
ศู น ย์ บั ญ ชาการที่ ส ่ ว นกลางกั บ ประเทศผู ้ ใ ห้ แ ล้ ว
เนื่องจากปฏิบัติการจริงจะเกิดในพื้นที่ที่ประสบภัย
พิบัติที่มิใช่ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางเท่านั้น
ดั ง นั้ น การประสานงานกั บ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น และ
องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น นับเป็นเรื่องส� ำคัญและ

จ�ำเป็นอย่างมากในภาวะฉุกเฉิน ในเชิงโครงสร้าง
สถาบั น กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การภั ย
พิบัติมีความครอบคลุมถึงอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐบาล
ท้องถิ่น รวมทั้งในระดับท้องถิ่นเองก็มีกฎระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละการตอบ
สนองต่ อ สภาวะฉุ ก เฉิ น อยู ่ เ ช่ น เดี ย วกั น ในด้ า น
ของโครงสร้างองค์กรที่จ�ำเป็นต้องมีเพื่อเป็นหน่วย
ปฏิ บั ติ ก ารในภาวะที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น จาก
ภั ย พิ บั ติ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ก็ ไ ด้ จั ด ตั้ ง
องค์กร หรือแบ่งส่วนหน้าที่ระหว่างองค์กรต่างๆ
เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ก ารตอบสนองต่ อ สภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติได้ (Suzuki & Kaneko, 2013)
ในส่ ว นของการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ
บรรเทาทุกข์และการกระจายความช่วยเหลือใน
ระดับท้องถิ่น The Disaster Countermeasures
Basic Act ท� ำ หน้ า ที่ ใ นเชิ ง โครงสร้ า งสถาบั น ที่
ก� ำ กั บ การให้ - รั บ -และกระจายความช่ ว ยเหลื อ
เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น ภายในประเทศ
ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นของพื้นที่ที่

ตารางที่ 3 ประเทศผู้ให้กับสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่มอบให้
ประเทศ

Israel
Republic of Korea
Vietnam
Republic of Korea, Thailand
Singapore
Thailand
Kazakhstan, Indonesia
Sri Lanka
Tanzania
Thailand
Vietnam
Mongolia, France, Turkey, Republic of Korea, Thailand

สิ่งของ

Coats
Socks
Underwear and Socks
Water
Retort food packages
Corn flakes
Canned foods
Tea bags
Coffee beans
Masks
Towels
Blankets

ที่มา : Takeo Murakami (2011). “Coordination of International Disaster Relief during the Great East
Japan Earthquake - A perspective from the Government Headquarter”. Powerpoint Presentation
for the expert group meeting on the Great East Japan Earthquake, 16-18 December 2011, Tokyo/Iwate
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ประสบภัย และระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นอื่นๆ ที่ไม่ได้
ประสบภัยกับรัฐบาลท้องถิ่นของพื้นที่ที่ประสบภัย
ซึ่งการประสานงานการรับความช่วยเหลือนี้ รวม
ไปถึงความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ที่มาจากต่าง
ประเทศด้วย โดยหลักการส�ำคัญส�ำหรับการให้-รับ
ความช่วยเหลือระหว่างจังหวัดต่างๆ ในประเทศ
ก็คือ การร้องขอจากจังหวัด/ท้องถิ่นที่ประสบภัย
พิบัติและการตอบสนองต่อความต้องการอันจ�ำเป็น
อย่างยิ่ง ณ ช่วงเวลานั้นในพื้นที่นั้น ซึ่งเป็นหลักการ
สากลของการให้-รับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์
และปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม
ในระดับปฏิบัติการ การรับความช่วยเหลือ
เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ แ ละปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ มนุ ษ ยธรรม
ในภาวะฉุกเฉินจากต่างประเทศ หลังจากที่ศูนย์
บัญชาการที่ส่วนกลางประสานงานกับประเทศผู้ให้
ความช่วยเหลือแล้ว ความช่วยเหลือทั้งที่เป็นบุคคล
และสิ่งของจะถูกส่งไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติบน
หลักการของความต้องการอันจ�ำเป็นอย่างยิ่ง และ
โดยการประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กร
ที่ถูกก�ำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นให้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว
แผนภาพที่ 3 และ 4 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ
ประสานงานระหว่างประเทศผู้ให้ ศูนย์บัญชาการ
ที่ส่วนกลาง หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง และ
รัฐบาลท้องถิ่น นับตั้งแต่ ประเทศผู้รับ คือ ญี่ปุ่น
ร้องขอรับความช่วยเหลือ และประเทศผู้ให้ตกลงที่
จะมอบความช่วยเหลือ กระบวนการต่างๆ ไปจน
กระทั่งความช่วยเหลือไปถึงยังพื้นที่ที่ประสบภัย
จากการจั ด การเชิ ง สถาบั น โครงสร้ า ง
องค์ ก รและกระบวนการในการให้ - รั บ ความ
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ และปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
มนุษยธรรมของญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่า ญี่ปุ่นเคารพและ
ปฏิบัติตามหลัก “การสร้างความเข้มแข็งให้แก่การ
ประสานงานส�ำหรับความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม
ในยามฉุกเฉินของสหประชาชาติ” (Strengthening of the coordination of humanitarian
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emergency assistance of the United
Nations) ตาม UN Resolution A/RES/46/
182 ที่ ผ ่ า นความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม สมั ช ชา
ใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ ใ นปี 1991 ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้
อ� ำ นาจอธิ ป ไตยของรั ฐ ได้ รั บ การเคารพและใน
เวลาเดี ย วกั น เมื่ อ รั ฐ เผชิ ญ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
อั น ไม่ ส ามารถจั ด การได้ โ ดยล� ำ พั ง การรั บ ความ
ช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศเป็ น เรื่ อ งที่ ส ามารถ
กระท� ำ ได้ บนพื้ น ฐานว่ า ความช่ ว ยเหลื อ นั้ น
เป็ น ส่ ว นประกอบในการช่ ว ยสนั บ สนุ น รั ฐ ใน
การช่ ว ยชี วิ ต และบรรเทาทุ ก ข์ ข องประชาชน
ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ โดยที่ อ� ำ นาจในการตั ด สิ น ใจ
ทั้งสิ้นเป็นของรัฐที่ประสบภัยพิบัติ (UN General
Assembly 1991)
นอกจากนั้น การจัดการเชิงสถาบันและ
การประสานงานขององค์ ก ร/หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร
ต่ า งๆ ในภาวะฉุ ก เฉิ น ของญี่ ปุ ่ น ยั ง สะท้ อ นให้
เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักการการประสานงาน
แบบ Cluster ในระดับประเทศอีกด้วย (http://
cluster.humanitarianresponse.info/) กล่าว
คื อ สิ่ ง ของบรรเทาทุ ก ข์ แ ต่ ล ะประเภทจะได้ รั บ
การจัดการและอ�ำนวยความสะดวกในการรับและ
กระจายไปยังพื้นที่ประสบภัยแยกตามประเภทของ
สิ่งของและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแบ่งสรรหน้าที่
ตามความถนัดหรือรับผิดชอบโดยตรงของแต่ละ
หน่วยงาน เช่น อาหาร อยู่ภายใต้การจัดการของ
กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง น�้ำดื่ม อยู่ภายใต้
การจั ด การของกระทรวงสาธารณสุ ข แรงงาน
และสวัสดิการสังคม เป็นต้น แต่เนื่องจากรัฐญี่ปุ่น
มิ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นสถานะรั ฐ ล้ ม เหลวภายใต้ ส ถานการณ์
ฉุกเฉิน และความสามารถในการประสานงานยังคง
มีอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น การประสานงาน
แบบ Cluster โดยหน่วยงานของสหประชาชาติ
(UNOCHA) จึงไม่ได้เกิดขึ้น

ญี่ปุ่นกับการจัดการเชิงสถาบันสำ�หรับการให้และรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม :
กรณีศึกษาเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการในปี 2011

แผนภาพที่ 3 ระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนทีมค้นหาและช่วยชีวิต

ที่มา : Takeo Murakami (2011), “Coordination of International Disaster Relief during the Great
East Japan Earthquake - A perspective from the government headquarter”, เอกสารน�ำเสนอ
ในการประชุม The Second Expert Meeting on the Great East Japan Earthquake 16-18
December 2011, Tokyo-Iwate
แผนภาพที่ 4 ระบบประสานงานเพื่อสนับสนุนการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

ที่มา : Takeo Murakami (2011), “Coordination of International Disaster Relief during the Great
East Japan Earthquake - A perspective from the government headquarter”, เอกสารน�ำเสนอ
ในการประชุม The Second Expert Meeting on the Great East Japan Earthquake 16-18
December 2011, Tokyo-Iwate
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าญี่ปุ่นจะมีการจัดการ
เชิ ง สถาบั น ที่ เ ป็ น ระบบ มี โ ครงสร้ า งองค์ ก รและ
การประสานงานที่ชัดเจน แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ประกันว่า
กระบวนการรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์
และปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ มนุ ษ ยธรรมจากต่ า งประเทศ
ในภาวะฉุ ก เฉิ น ของญี่ ปุ ่ น จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด เหตุ ก ารณ์ ม หาภั ย พิ บั ติ 3
ประการ ในปี 2011 ได้สร้างความท้าทายต่อการ
จัดการเชิงสถาบันและองค์กรของญี่ปุ่นเป็นอย่าง
มาก อันเป็นผลมาจากข้อจ�ำกัดของประสบการณ์
ในการปฏิบัติการและการประสานงาน ซึ่งก่อให้เกิด
ความไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ข้อมูลจาก
ส�ำนักงานคณะรัฐมนตรีได้สรุปปัญหาของปฏิบัติการ
เพื่ อ มนุ ษ ยธรรมและการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
เพื่อบรรเทาทุกข์จากต่างประเทศไว้หลายประการ
โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก กล่าวคือ การจัดการ
ที่เกี่ยวกับบุคลากรที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือกับ
การจั ด การสิ่ ง ของเพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ ในส่ ว นของ
การจั ด การเกี่ ย วกั บบุคคลซึ่งก็คือ ทีมค้นหาและ
ช่วยชีวิต และทีมแพทย์ โดยที่ปัญหาหลักมี 3-4
ประการคือ ประการแรก คือ การประเมินความ
ต้ อ งการและการจั ด สรรความช่ ว ยเหลื อ ให้ ต รง
กั บ ความต้ อ งการที่ จ� ำ เป็ น และเร่ ง ด่ ว นอย่ า งยิ่ ง
เนื่องจากในช่วง 72 ชั่วโมงแรกภายใต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดจากภัยพิบัติ
ขนาดใหญ่ เป็นเรื่องยากมากที่จะประเมินสถานการณ์ดังกล่าว และจัดส่งทีมค้นหา/ช่วยชีวิต ไป
ในพื้นที่ที่ประสบภัย เพราะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า
พื้นที่ไหนมีสถานการณ์รุนแรงกว่ากัน และมีความ
ต้องการการช่วยเหลือที่เร่งด่วนกว่ากัน นอกจากนั้น
เนื่ อ งจากที ม ค้ น หา/ช่ ว ยชี วิ ต มี ห ลายที ม จาก
ประเทศผู้ให้หลายประเทศ การประสานงานเพื่อ
กระจายทีมค้นหา/ช่วยชีวิตไปในพื้นที่ที่ประสบภัย
พิ บั ติ เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งปั ญ หาการ
กระจุ ก ตั ว หรื อ การขาดความช่ ว ยเหลื อ ในบาง
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พื้นที่ แต่เรื่องนี้ก็ท�ำได้ยากเช่นเดียวกันในช่วงเวลา
ดั ง กล่ า ว ประการที่ ส อง ระบบสนั บ สนุ น และ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ทีมค้นหา/ช่วยชีวิต เมื่อ
มาถึงประเทศญี่ปุ่น และเมื่อจะเดินทางเข้าไปใน
พื้นที่ เนื่องจากการเข้าเมืองของบุคคลเหล่านี้เป็น
กรณีเร่งด่วน ดังนั้น กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การออกแบบไว้ เ ป็ น พิ เ ศษเพื่ อ
อ�ำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการปฏิบัติการ
ซึ่งในเรื่องนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด�ำเนินการ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่ ใ นขั้ น ตอนหลั ง จากนั้ น
คื อ การเข้ า ไปในพื้ น ที่ ข องที ม ค้ น หา/ช่ ว ยชี วิ ต
จ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบขนส่งใน
ประเทศ ซึ่ง ณ ขณะนั้น การด�ำเนินการของหน่วย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะมุ่งเน้นการปฏิบัติการภายใต้
ความรับผิดชอบหลักของตนเองมากกว่าการอ�ำนวย
ความสะดวกให้ แ ก่ ที ม ค้ น หา/ช่ ว ยชี วิ ต ที่ ม าจาก
ภายนอกประเทศ ประการที่สาม การประสานงาน
ระหว่ า งส� ำ นั ก งานเฉพาะกิ จ ของกระทรวงการ
ต่างประเทศในพื้นที่กับหน่วยงานต่างๆ ในระดับ
ท้องถิ่นของพื้นที่ที่ประสบภัยยังมีความไม่ชัดเจน
หรือ มีความสับสนอยู่มาก โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ
การประสานงานกับทีมค้นหา/ช่วยชีวิต ที่มาจาก
ต่ า งประเทศ และประการสุ ด ท้ า ย ปั ญ หาเรื่ อ ง
ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมของบุคคล
ที่ เ ข้ า มาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และบุ ค คลที่ รั บ ความ
ช่วยเหลือ ท�ำให้การประสานงานและการปฏิบัติการ
มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน รวมทั้งประชาชนที่รับ
ความช่ ว ยเหลื อ ก็ มี ค วามกั ง วลใจ หรื อ ไม่ มั่ น ใจ
อันเป็นผลมาจากความไม่เข้าใจ หรือ ความแตกต่าง
ของภาษาและวัฒนธรรมด้วย
ในด้านของการจัดการสิ่งของบรรเทาทุกข์
จากต่างประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีลักษณะเดียว
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการบุคคล กล่าวคือ
ประการแรก การประเมิ น ความต้ อ งการสิ่ ง ของ
บรรเทาทุกข์และจัดสรรสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ตรง

ญี่ปุ่นกับการจัดการเชิงสถาบันสำ�หรับการให้และรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม :
กรณีศึกษาเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการในปี 2011

กับความต้องการที่จ�ำเป็นเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ เป็น
ความท้าทายอย่างมาก และความต้องการในแต่ละ
พื้ น ที่ ก็ มี ก ารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในเวลา
เดี ย วกั น สิ่ ง ของบรรเทาทุ ก ข์ ถู ก ให้ อ ยู ่ บ นพื้ น ฐาน
การคิดของประเทศผู้ให้ และการมีข้อมูลจ�ำกัดเรื่อง
ความต้ อ งการของผู ้ รั บ ท� ำ ให้ ก ารจั ด สรรสิ่ ง ของ
บรรเทาทุกข์ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับท�ำได้
ยากมาก ยังไม่รวมถึงปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
คุณภาพ รสชาติ รูปแบบ ของสิ่งของบรรเทาทุกข์
ที่แตกต่างไปจากสิ่งของที่คุ้นชินของคนญี่ปุ่น ท�ำให้
การรับความช่วยเหลือเป็นเรื่องยากที่จะด�ำเนินการ
ประการที่สอง การขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไป
ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หานี้ มี 2
เรื่อง คือ เวลาที่ใช้ในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง ในเรื่องของเวลานั้น เนื่องจากการขนส่ง
สิ่ ง ของบรรเทาทุ ก ข์ จ ากต่ า งประเทศมายั ง ญี่ ปุ ่ น
และจากสนามบิ น ไปยั ง พื้ น ที่ ป ระสบภั ย ใช้ เ วลา
ค่ อ นข้ า งมาก ในขณะที่ ค วามต้ อ งการสิ่ ง ของ
บรรเทาทุ ก ข์ ใ นพื้ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู ่ ต ลอดเวลา
ดังนั้น ในบางครั้ง สิ่งของมาถึง เมื่อความต้องการ
ไม่มีอยู่อีกแล้ว เพราะประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับ
ความช่ ว ยเหลื อ จากแหล่ ง อื่ น ไปแล้ ว ในขณะที่
ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็เป็นปัญหา
เช่นเดียวกันว่า หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ขนส่ง โดยเฉพาะค่าขนส่งสิ่งของที่เป็นสิ่งของจาก
ต่างประเทศไปยังพื้นที่ที่ประสบภัย อันที่จริงแล้ว
ญี่ปุ่นมีกฎหมาย เรื่อง Disaster Relief Act อยู่
แต่ว่ากฎหมายนี้ไม่ครอบคลุมถึงสิ่งของที่มาจาก
ต่างประเทศและส�ำหรับสถานการณ์ในเดือนมีนาคม
2011 นั้น เงินส�ำรองของส�ำนักงานคณะรัฐมนตรี
ถูกพิจารณาน�ำมาใช้ แต่ก็มีอุปสรรคอยู่มาก ในที่สุด
ประเทศที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นผู้จ่าย หรือ
ขนส่งสิ่งของเหล่านั้นเข้าไปในพื้นที่เอง ดังนั้น การ
ค� ำ นึ ง ถึ ง และวางแผนล่ ว งหน้ า ส� ำ หรั บ การจั ด หา
ค่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ การขนส่ ง สิ่ ง ของบรรเทาทุ ก ข์

เข้าไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ประการที่ ส าม การคั ด เลื อ กและจั ด สรรสิ่ ง ของ
บรรเทาทุกข์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย
ในพื้ น ที่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ต ้ อ งใช้ เ จ้ า หน้ า ที่ / บุ ค ลากรที่
ท�ำงานเป็นจ�ำนวนมากและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่
ท้าทายมากในการจัดหาบุคลากรจ�ำนวนดังกล่าว
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และ ประการสุดท้าย
เนื่องจากญี่ปุ่นมีวิธีการและขั้นตอนในการรับสิ่งของ
บรรเทาทุกข์ที่เป็นแบบแผนของตนเองและมีความ
ต้องการสิ่งของบรรเทาทุกข์ในรูปแบบเฉพาะ การ
ประกาศให้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือทราบเป็น
เรื่ อ งจ� ำ เป็ น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความเข้ า ใจผิ ด ความ
สับสนและการปฏิเสธการรับความช่วยเหลือ ซึ่งใน
สถานการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการ ในปี 2011 นั้น
เรื่องนี้นับเป็นความท้าทายมากเพราะญี่ปุ่นไม่เคย
มีประสบการณ์ของการรับความช่วยเหลือมาก่อน
(Murakami 2011)
ปั ญ หาเรื่ อ ง การประสานงานและ
ประสิทธิภาพของการจัดการความช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุกข์และปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมจาก
ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นเผชิญนี้ สอดคล้องกับข้อสังเกต
ของ Handmer & Dovers ที่ว่า ปัญหาหลักของ
การจัดการสถาบันในสภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย
การขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ความ
เป็นเจ้าของต่อนโยบายโดยคนกลุ่มเล็กซึ่งน�ำไปสู่
การครอบง�ำ  หรือ ชี้น�ำโดยความคิดที่คับแคบ การ
สร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ไม่ดีพอ การ
แทรกแซงทางการเมือง ความไม่สามารถในการ
ตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ที่ ซั บ ซ้ อ นและมี ค วาม
ไม่คงที่สูง การขาดความยืดหยุ่น การพึ่งพิงที่มาก
เกินไปต่อระบบอาสาสมัครที่ได้รับการสนับสนุน
ไม่เพียงพอ การขาดทรัพยากรมนุษย์ และความ
จ�ำกัดในการเชื่อมโยงกับท้องถิ่น (Handmer &
Dovers, 2013, 165) และบนความท้าทายดังกล่าวนี้
Handmer & Dovers ได้ เ สนอว่ า การจั ด การ
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สถาบันควรจะเป็นการยอมให้มีการประสานงาน
ข้ามองค์กร สถาบันที่ถูกสร้างขึ้นควรสะท้อนหลักการ
และแนวทางที่ ไ ด้ ต กลงกั น ไว้ และสร้ า งสมดุ ล
ระหว่างความพยายามในการยึดมั่นสิ่งเดิม (การ
ด�ำเนินการรูปแบบเดิม) กับความสามารถในการ
เรียนรู้และปรับตัวหรือความยืดหยุ่น สถาบันควร
สร้างเงื่อนไขส�ำหรับการเปิดกว้างและการปรับตัว
ทั้ ง ในเรื่ อ งวิ ธี ก ารและขอบเขตของปฏิ บั ติ ก าร
แต่ ก็ ต ้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถพยากรณ์ ไ ด้ เพื่ อ
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจด้วย สถาบันจ�ำเป็น
ต้องสนับสนุนการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึง
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางใน
กระบวนการถกเถียงทางสังคมและนโยบาย และ
การด�ำเนินนโยบาย (Handmer & Dovers 2013,
171-174) ซึ่งเขาก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าความท้าทายที่
ส�ำคัญของการออกแบบสถาบัน ก็คือ ความสามารถ
ในการเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกันมาก แต่จ�ำเป็นส�ำหรับสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน รวมถึง การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
การประสานงานกับโลกธุรกิจ และ NGOs ต่างๆ
(Handmer & Dover, 2013, 174)
Handmer & Dovers ได้เสนอตัวแบบ
ของความยื ด หยุ ่ น ของสถาบั น (Institutional
Resilience) 3 แบบ คื อ การขั ด ขื น และรั ก ษา
ของเดิม การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และการ
เปิดกว้างและความสามารถในการปรับตัว ส�ำหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 3 แบบ คือ สถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้นประจ�ำ  (บ่อยครั้ง) สถานการณ์ฉุกเฉินที่
ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ� ำ  และสถานการณ์ฉุกเฉิน
ขนาดใหญ่ (ร้ายแรง) ส�ำหรับในกรณีของเหตุการณ์
มหาภั ย พิ บั ติ 3 ประการของญี่ ปุ ่ น ในปี 2011
อาจจั ด ได้ ว ่ า เป็ น สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ขนาดใหญ่
ที่ต้องการการจัดการสถาบันแบบเปิดกว้าง และ
มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน (ปรับตัว) ได้สูง
ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้พยายามในการจัดการสถาบัน
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ในลั ก ษณะดั ง กล่ า ว ทั้ ง ในระหว่ า งสถานการณ์
ฉุกเฉินและระยะหลังจากนั้น (ช่วงของการฟื้นฟูและ
เตรียมการ) ตัวอย่างของการปรับตัวในเชิงสถาบันที่
เห็นได้ชัดเจนก็คือ การปรับแก้กฎหมายในปี 2012
และการทบทวนแผนการพื้นฐาน ในการเตรียมการ
ส�ำหรับภาวะฉุกเฉินในเดือนธันวาคม 2011 และ
การสร้างระบบส�ำหรับจัดตั้งและจัดส่งทีมต�ำรวจ
ส�ำหรับการจัดการภัยพิบัติ (Police Disaster Dispatch Team) ในปี 2012 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการให้-รับ และการกระจายความช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุกข์ในประเทศก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายที่
ส�ำคัญในปี 2012 คือ The Disaster Countermeasure Basic Act โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
สาระที่ส�ำคัญ คือ การพิจารณาถึงวิจารณญาณและ
การตัดสินใจของฝ่ายผู้ให้ (Donor’s Judgment)
ในการให้ความช่วยเหลือ กล่าวคือ
“ในสภาวะฉุ ก เฉิ น เทศบาลสามารถ
ร้องขอความช่วยเหลือจากจังหวัดได้ และจังหวัด
สามารถร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ที่ จ�ำเป็ น จาก
รัฐบาลกลางได้ มากกว่านั้นในกรณีที่คิดว่าจ�ำเป็น
รัฐบาลท้องถิ่นระดับจังหวัด (จังหวัดอื่นที่มิใช่
จังหวัดที่ประสบภัย) และรัฐบาลกลางสามารถส่ง
ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์เข้าไปในพื้นที่
ที่ประสบภัยได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมี หรือ รอการ
ร้องขอ (จากจังหวัดที่ประสบภัย)” (Suzuki &
Kaneko, 2013, 47)
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีนัยส�ำคัญ คือ การ
เปลี่ ย นแปลงวิ ธี คิ ด และการจั ด การเชิ ง สถาบั น ที่
เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจอธิปไตยของจังหวัด ในฐานะ
ที่ เ ป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ�ำ นาจใน
การจัดการตนเอง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนี้ เป็นประเด็นส�ำหรับการจัดการภายใน
ประเทศเท่านั้น ไม่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับ
การรั บ ความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ จ ากต่ า ง
ประเทศ

ญี่ปุ่นกับการจัดการเชิงสถาบันสำ�หรับการให้และรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม :
กรณีศึกษาเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการในปี 2011

มากกว่านั้น แม้ว่าญี่ปุ่นจะมีความพยายาม
ในการปรับตัวเชิงสถาบันเพื่อรองรับหรือตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ปฏิบัติการดังกล่าว
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ความท้าทายประการ
ส� ำ คั ญ ของการจั ด การเชิ ง สถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การให้-รับ และการกระจายความช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุ ก ข์ แ ละปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ มนุ ษ ยธรรมทั้ ง
ภายในและจากต่างประเทศที่ญี่ปุ่นยังเผชิญอยู่ก็คือ
การเชื่อมโยงและประสานงานกับกลุ่มที่มีความ
แตกต่างกัน โดยเฉพาะกับองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (NGOs)
และภาคประชาสังคม
การศึกษาของ Sakamoto แสดงให้เห็นว่า
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (NGOs) ของญี่ปุ่นเติบโตและมี
บทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะบทบาทในการจัดการ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายใต้ ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ ไ ม่ ส ามารถรอการ
ด� ำ เนิ น การหรื อ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก รของรั ฐ
ได้ทันเวลา การเกิดและขยายตัวนี้เห็นได้ชัดเจน
มากนับตั้งแต่ปี 1995 หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ที่เมืองโกเบ และรัฐบาลญี่ปุ่นในขณะนั้น
ปฏิบัติการล่าช้าในการตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน ท�ำให้ประชาชนตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ในการพึ่ ง พิ ง ตนเองมากขึ้ น ภายใต้ ส ถานการณ์
ดั ง กล่ า ว สิ่ ง นี้ ก ลายเป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ NGOs
เติบโตขึ้นอย่างมากและภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ในปี 2011 NGOs จ�ำนวนมากก็ได้ปฏิบัติการทั้งใน
ระหว่างและหลังสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด
ในส่ ว นของภาครั ฐ ในการจั ด การเชิ ง
สถาบั น เพื่ อ รองรั บ กั บ การเกิ ด ขึ้ น และขยายตั ว
ของ NGOs รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ได้ อ อกกฎหมาย The
Law to Promote Specified Nonprofit
Activities (NPOs) ขึ้นในปี 1998 เพื่อเป็นกรอบ
ทางกฎหมายในการสนั บ สนุ น การท� ำ งานของ
NGOs ในเวลาเดี ย วกั น อาสาสมั ค รรายบุ ค คลก็

มีบทบาทเช่นเดียวกันในการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระสบภั ย โดยที่ ส ภาเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
จะท�ำหน้าที่ในการประสานงานกับเหล่าอาสาสมัคร
รายบุ ค คลเหล่ า นี้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารผ่ า น “ศู น ย์
อาสาสมัครเพื่อจัดการภัยพิบัติ” ที่จะถูกจัดตั้งขึ้น
ในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ อ ย่ า งเร็ ว ที่ สุ ด หลั ง จาก
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง NGOs ที่ เ ข้ า ไป
ปฏิบัติการในพื้นที่ก็สามารถใช้ศูนย์ฯ นี้เป็นพื้นที่ใน
การปฏิบัติการและประสานงานได้เช่นเดียวกัน
ส� ำ หรั บ การจั ด การเชิ ง สถาบั น ในระดั บ
ท้องถิ่น รัฐบาลท้องถิ่นได้มีข้อตกลงกับสภาเพื่อ
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ว่ า เมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ สภาเพื่ อ
สวัสดิการสังคมจะเป็นผู้จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครขึ้น
โดยการสนับสนุนของรัฐบาลท้องถิ่น และศูนย์ฯ นี้
จะท�ำหน้าที่ประสานงานระหว่างอาสาสมัครราย
บุคคลกับหน่วยอื่นๆ ของรัฐในการเข้าไปปฏิบัติการ
ในพื้ น ที่ รวมทั้ ง ประสานงานกั บ NGOs/NPOs
ด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในปี 2011 นั้น ศูนย์อาสาสมัครฯ นี้ไม่สามารถถูก
จัดตั้งขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะความเสีย
หายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติมีความร้ายแรงมาก ซึ่ง
ความล่าช้าในการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครฯ นี้มีผล
ต่อการระดมอาสาสมัครและการประสานงานต่างๆ
ด้วย ในทางกลับกัน NGOs/NPOs สามารถที่จะ
ปฏิบัติการได้รวดเร็วกว่า เพราะมีเครือข่ายและ
ความพร้อมมากกว่า ในการระดมอาสาสมัครและ
การประสานงาน
ในเชิ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร ส� ำ หรั บ การ
ประสานงานการให้ - รั บ ความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ
บรรเทาทุกข์ในยามฉุกเฉิน รัฐบาลได้จัดตั้ง Japan
Platform (JPF) ขึ้นในปี 2000 เพื่อท�ำหน้าที่เป็น
องค์กรผู้ประสานงานระดับกลางระหว่าง NGOs/
NPOs กั บ กระทรวงการต่ า งประเทศ (MOFA)
และ Keidanren ในการระดมความช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุ ก ข์ แ ละส่ ง ไปช่ ว ยเหลื อ ประเทศก� ำ ลั ง
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พัฒนา หรือประเทศผู้ประสบภัยอื่นๆ สถานการณ์
มหาภัยพิบัติ 3 ประการในปี 2011 เป็นเหตุการณ์
ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ JPF ซึ่ ง ต้ อ งท� ำ หน้ า ที่ ใ นการ
ประสานงานระหว่าง NGOs ทั้งในและต่างประเทศ
กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ในเรื่ อ งการรั บ
ความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ แ ละปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อมนุษยธรรมส�ำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน
ประเทศญี่ปุ่นเองอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก
นอกเหนือจาก JPF แล้ว เพื่อที่จะอ�ำนวย
ความสะดวกในเรื่ อ งของการแลกเปลี่ ย นและ
กระจายข้ อ มู ล ข่ า วสาร การสร้ า งเครื อ ข่ า ยของ
NGOs/NPOs เป็นเรื่องจ�ำเป็นภายใต้สถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ด้ ว ย ดั ง นั้ น NGOs/NPOs จึ ง ได้ ส ร้ า ง
Japan Civil Network (JCN) ขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่
เชื่อมโยง/ประสานงานระหว่าง NGOs/NPOs ด้วยกัน
ในช่ ว งปลายเดื อ นมี น าคม 2011 ซึ่ ง การเกิ ด ขึ้ น
ของ JCN นี้นับเป็นครั้งแรกที่ NGOs/NPOs ใน
ญี่ปุ่นได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ส�ำหรับ
การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ JCN นอกจากจะท�ำหน้าที่
ประสานงานระหว่าง NGOs/NPOs ด้วยกันแล้ว
ยังท�ำหน้าที่ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน/
องค์ ก รอื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย (Sakamoto 2012, 30)
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินในเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการ ในปี
2011 ญี่ปุ่นมีการจัดการเชิงสถาบันและโครงสร้าง
องค์กรทั้ง 3 ระดับ คือ อาสาสมัครบุคคล (ศูนย์
อาสาสมัครฯ), NGOs/NPOs (JPF) และเครือข่าย
ของ NGOs NPOs (JCN) นอกจากนั้น ในระดับ
ปฏิบัติการในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรอื่นในการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์
นั้น NGOs/NPOs ได้ใช้ระบบการประสานงานโดย
ผ่านการประชุม 4 ฝ่าย หรือ 3 ฝ่าย ระหว่างศูนย์
ปฏิบัติการของรัฐบาลในพื้นที่ SDF รัฐบาลท้องถิ่น
และตัวแทน NGOs/NPOs โดยการแบ่งงานกันท�ำ
ในระหว่าง 4 ฝ่ายนี้ ก็สะท้อนการประสานงานแบบ
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Cluster ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานของ
UN เช่นเดียวกัน (Sakamoto 2012, 32)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าญี่ปุ่นจะมีการจัดการ
เชิ ง สถาบั น และองค์ ก รที่ ชั ด เจนและเป็ น ระบบ
ส�ำหรับรองรับการด� ำเนินการของ NGOs/NPOs
เพื่อรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และปฏิบัติการ
มนุ ษ ยธรรมในภาวะฉุ ก เฉิ น ทั้ ง ในประเทศและ
จากต่างประเทศ แต่การศึกษาของ Nakamura
ก็ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ จ� ำ กั ด ของการจั ด การเชิ ง สถาบั น
และองค์กรดังกล่าว โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ
การประสานงานการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะจาก NGOs/NPOs ต่ า งประเทศ ซึ่ ง
การขาดระบบในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพนี้
น� ำ ไปสู ่ ค วามไม่ ส ามารถในการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ ที่ ไ ด้ รั บ มาได้
อย่างเต็มที่ ดังนั้น เขาจึงได้เสนอว่า สิ่งที่ส�ำคัญมาก
ที่สุดของการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือ
การสร้างระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
และควรเป็นระบบการประสานงานที่ข้ามองค์กร
เพื่อรองรับความช่วยเหลือหรือปฏิบัติการจ�ำนวน
มากที่มาจากต่างประเทศด้วย (Nakamura, 2012)

3. บทสรุป

สถานการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการ ใน
ปี 2011 ได้เปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น จากที่เคยเป็น
ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และ
ปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมแก่ประเทศก�ำลังพัฒนา
หรื อ ประเทศที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ป ระเทศอื่ น ๆ ให้
กลายเป็นประเทศที่รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
และจากการที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ให้มาก่อน ญี่ปุ่น
จึ ง ได้ ใ ช้ ป ระสบการณ์ ดั ง กล่ า วในการจั ด การเชิ ง
สถาบั น และโครงสร้ า งองค์ ก รให้ ร องรั บ การเป็ น
ประเทศผู้รับได้ อย่างไรก็ตาม การมีการจัดการเชิง
สถาบัน และ โครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบชัดเจน
ก็ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ประกันประสิทธิภาพของการ

ญี่ปุ่นกับการจัดการเชิงสถาบันสำ�หรับการให้และรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม :
กรณีศึกษาเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการในปี 2011

รับความช่วยเหลือในระดับปฏิบัติการจริง หากการ
จัดการสถาบันและองค์กรนั้นไม่สามารถพาไปสู่การ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น ปัญหาหลัก
ของญี่ปุ่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในปี 2011 จึงไม่ใช่การขาดการจัดการเชิงสถาบัน
และโครงสร้ า งองค์ ก ร รวมทั้ ง ไม่ ใ ช่ ก ารขาดการ
ปรับตัวของสถาบันและองค์กร แต่เป็นปัญหาเรื่อง
การประสานงานระหว่างองค์กรมากกว่า โดยเฉพาะ
การประสานงานระหว่ า ง NGOs ซึ่ ง การจะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างองค์กรนี้
อาจจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวเชิงสถาบันอีกในอนาคต
อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง ที่ ต ้ อ งตระหนั ก ก็ คื อ
สถานการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการ ในปี 2011 นั้น

เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมาก ยากแก่การตอบสนอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าประเทศจะมีความพร้อม
และการเตรี ย มการที่ ดี เ พี ย งใดก็ ต าม ในเวลา
เดียวกัน ความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่หลั่งไหล
เข้ า ไปในประเทศญี่ ปุ ่ น ก็ มี เ ป็ น จ� ำ นวนมหาศาล
เช่นเดียวกัน ซึ่งความช่วยเหลือจ�ำนวนมหาศาลนี้
มี ค วามแตกต่ า งทั้ ง จากแหล่ ง ที่ ม า รู ป แบบ และ
คุณภาพ ประกอบกับประเทศผู้รับแบบญี่ปุ่น ที่มี
มาตรฐานการด�ำรงชีวิตที่สูง มีลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศอื่น ท�ำให้การ
จัดการเรื่องการรับและกระจายความช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุกข์และปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมของ
ญี่ปุ่น มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง

เอกสารอ้างอิง

Ames, Chris and Yuiko Koguchi-Ames (2012). “Friends in Need: “Operation Tomodachi”
and the politics of US military disaster relief in Japan” in Jeff Kingston (ed.) (2012).
Natural Disaster and Nuclear Crisis in Japan: Response and recovery after Japan’s
3/11. London: Routledge.
Handmer, John and Stephen Dovers (2013). Handbooks of Disaster Policies and
Institutions: Improving Emergence Management and climate change adaptation.
London: Routledge.
Humanitarian Response. Clusters from http://cluster,humanitarianresponse.info/
Ministry of Foreign Affair of Japan. (2014). Emergency Grant Aid from http://www.mofa.go.jp/
policy/emergency/assistance3.html
Murakami, Takeo (2011). “Coordination of the International Disaster Relief during the
Great East Japan Earthquake - A perspective from the government headquarter”,
Powerpoint Presentation at the 2nd Expert Group Meeting on the Great East Japan
Earthquake, 16-18 December 2011, Tokyo/Iwate.
Nakamura, Yasuhide and Masako Ishii (eds.) (2012). Solidarity and Sympathy across the
Borders: A Comprehensive Survey on Support from Overseas in Response to the
Great East Japan Earthquake. Japan Platform Report.
Nakamura, Yasuhide (2012). “Empowerment of Local Communities by Global Humanitarian Support”, in Yasuhide Nakamura and Masako Ishii (eds.). (2012). Solidarity and
Sympathy across the Borders: A Comprehensive Survey on Support from Overseas
in Response to the Great East Japan Earthquake. Japan Platform Report.
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

19

ศิริพร วัชชวัลคุ

Prime Minister of Japan and His Cabinet from http://www.kantei.go.jp/inciden/index/html
Sakamoto, Mayumi (2012). “The Rise of NGOs/NPOs in Emergency Relief in the Great East
Japan Earthquake”, Japan Social Innovation Journal, Vol.2 No.1, 2012, 26-35.
Suzuki, Itoko and Yuko Kaneko (eds.) (2013). Japan’s Disaster Governance: How was the
3.11 crisis managed? New York: Springer.
UN. General Assembly (1991). Resolution 46/182, Strengthening of the Coordination of
humanitarian emergency assistance of the United Nations.

ผู้ให้สัมภาษณ์
1. Mr. Otsuru Tetsuya
Director, Second North America Division
Former Official of Policy Coordination Division
Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign
Affairs
2. Mr. Shinichiro Oe
Deputy Director, Institutional Office for Disaster
Management, Cabinet Office
3. Mr. Murakami Takeo
Ministry of Land, Infrastructure and
Transportation, and Tourism
4. Mr. Masaru Harada
Principal Deputy Director,
Humanitarian Assistance and Emergency
Relief Division International Cooperation Bureau,
Ministry of Foreign Affairs
5. Prof. Setsuko Kawahara
Faculty of Law, Hitotsubashi University
Former Director of Humanitarian Assistance
and Emergency Relief Division,
International Cooperation Bureau,
Ministry of Foreign Affairs
6. Ms. Makiko Ohashi
Program Coordinator Domestic Affairs Division
Japan Platform
7. Ms. Akiko Takai
Deputy Secretary General
Save the Children Japan
Tohoku Relief Operation

20

jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

8. Mr. Masaki Watabe
Head of Office / Humanitarian Affairs officer
UNOCHA, Kobe Office
9. Mr. Nagami Kozo
Export staff (Disaster Reconstruction)
Project / Management Professional
JICA Tohoku
10. Ms. Sayaka Matsumoto
Public Relations Planning and Public
Relations Office
Japanese Red Cross Society
11. Assoc. Prof. Tamiyo Kondo (Ph.D)
Dept. of Architecture,
Graduate School of Engineering,
Kobe University
12. Dr. Mayumi Sakamoto
Chief Research Scientist
Disaster Reduction and Human
Renovation Institution
13. Mr. Masahara Nakagawa
Secretary General Ishinomaki Disaster
Recovery Assistance Council Inc.
Ishinomaki City, Miyagi Prefecture
14. Ms. Tomoko Otsuka
Staff, Ishinomaki Disaster Recovery
Assistance Council Inc. Ishinomaki City,
Miyagi Prefecture
15. Prof. Noriko Okubo (Ph.D)
Graduate School of Law and Politics,
Osaka University

การกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำ�ถิ่นของการ์ตูนญี่ปุ่น:
ปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนระหว่าง
การ์ตูนอะนิเมะ “ทะมะยุระ” กับ เมืองทาเคฮาระ
ในจังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
มาซายูกิ นิชิดะ*

บทคัดย่อ

คำ�

สำ�คัญ

การ์ ตู น อะนิ เ มะ, การ
ท่ อ งเที่ ย วไปยั ง สถานที่ ที่
ปรากฏในสื่อประเภทต่างๆ,
การบริ โ ภคคลั ง ข้ อ มู ล ,
“ทะมะยุ ร ะ”, การกลาย
เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำถิ่น

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกลายเป็นเอกลักษณ์
ประจ�ำถิ่นของตัวการ์ตูนญี่ปุ่นในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ์ตูน
อะนิเมะกับสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน โดยยกตัวอย่างเรื่อง “ทะมะยุระ”
ภาพยนตร์อะนิเมะที่ฉายเป็นตอนต่อเนื่องทางโทรทัศน์ ซึ่งมีเนื้อเรื่อง
เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการทางอารมณ์ ข องเด็ ก หญิ ง ระดั บ มั ธ ยมปลาย
ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นเมื อ งทาเคฮะระจั ง หวั ด ฮิ โ รชิ ม ามา เป็ น กรณี ศึ ก ษา
บทความนี้ศึกษาวัตถุประสงค์และกระบวนการในการพยายามสร้าง
การ์ตูนอะนิเมะของญี่ปุ่นให้กลายเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำถิ่น ผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 โดยมีสองลักษณะ
คื อ การน� ำ อะนิ เ มะไปอยู ่ โ ลกแห่ ง ความจริ ง และการน� ำ โลกแห่ ง
ความจริ ง ไปไว้ ใ นอะนิ เ มะ ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได้ ว ่ า การกลายเป็ น
เอกลักษณ์ประจ�ำถิ่นของการ์ตูนญี่ปุ่นท�ำหน้าที่เปรียบเสมือน “คลัง
ข้อมูล” ที่ท�ำให้ผู้ชมสามารถก้าวข้ามพรมแดนไปมาระหว่างโลกจ�ำลอง
เสมือนจริงกับโลกแห่งความเป็นจริง

* อ.ดร., ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้้ว ตำ�บลสุเทพ
อำ�เภอเมือง เชียงใหม่, อีเมล: nishida.masayuki@gmail.com
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

21

Locality in Japanese Animation:
Transboundary Interactions between the
Animation Tamayura and Takehara City in
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Abstract
This study explores the locality of Japanese
animation in the context of the interaction between
contemporary Japanese society and animations. It focuses
on the TV animation series Tamayura (たまゆら), which
illustrates the emotional growth of high school girls in
Takehara City in Hiroshima Prefecture. The study illustrates
why and how Japanese animations have sought locality
since the 1990s according to two aspects: the penetration
of animation into the real world and the penetration of the
real world into animation. It concludes that locality can
function as a “database” to allow the audience to have
transboundary interactions between the virtual and real
worlds.
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1. Introduction

Japanese products, as well as
Japanese animations and TV dramas, have
been characterized as “culturally odorless”,
for not conveying cultural characteristics
or locality (Napier 2005: 24-25; Iwabuchi 2002). 1 However, over the last two
decades, Japanese animations have been
gradually featuring a connection with a set
of local characteristics to represent a certain
local place, or “locality”. Locality is a core
factor in the interaction between the worlds
of animation and reality. It is also utilized
as a cultural resource to instill animations
with a “cultural odor” and to create a
transboundary for interaction between the
two worlds, broadening the space to form a
new imaginary community centering on the
animation.
To examine why Japanese animations have sought locality since the
1990s, and how changes in animation have
transformed the interrelationship between
reality and the animation world by using
locality, this study uses the TV animation
series Tamayura (created by Junichi Sato in
2010),2 which has a close connection with its
locality in reality. This animation illustrates
1

2

the emotional growth of high school girls in
the heart-warming community of Takehara
City in Hiroshima Prefecture (see Figure
1). This charming old city is reproduced in
detail in the animation. The citizens of
Takehara have positively received Tamayura
and now employ images from it as a
symbol of their city and as a cultural
resource for local development.

Figure 1 Takehara City as depicted in
Tamayura.
Source: TYA/Tamayura Production
Committee (2013)

Susan J. Napier (2005: 24-25) notes that Japanese commentators discuss the weak national identity in Japanese animation by using
the term mukokusekisei (無国籍性), or “culturally odorless”. For example, Iwabuchi (2002) uses mukokusekisei to explain that
Japanese products including animations do not evoke images of Japan or ideas of the Japanese lifestyle.
Animation director Junichi Sato (1960-) has worked on many famous animations, including Sailor Moon, Sgt. Frog (Keroro Gunsou in
Japanese), Kaleido Star and Aria.
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)
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This study focuses on locality from
two aspects: the penetration of the real
world into animation, and the penetration
of the world of the animation into the real
world. First, the penetration of reality can
be seen in the development of methods
to show the landscapes or local symbols
of the real world as the background of the
animation. Before the 1990s, the setting of
animations was thought to be an imaginary
location, and both the creators and the
audience generally did not pay attention
to location. However, locality is now used
in story making and marketed to animation
fans, much like film locations. Furthermore,
through their original magic-realistic
methods, animations have succeeded
in enhancing the attractive features of a
location by the power of story and fantasy.
Second, the penetration of
animation into the real world means that
animation fans, the animation company,
and the local community create channels
to approach the animation world in reality
by involving the elements of the animation
and transforming the local identity in the
real world. The “media-mix” or “mixed
media” advertising approach to Japanese
animation, which sells the animation itself
or related products by using various media,
has widely prevailed since the 1980s in
Japan. It also propelled the phenomenon
of “contents tourism”, or Seichi Junrei
24
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(聖地巡礼, literally “pilgrimage”), that is,
visiting the locations featured in animations
or TV dramas. Animations have become
cultural resources for the local governments
of the locations they feature. Local governments also link with animations to create
new channels to the imaginary world in
order to draw the attention of animation
fan tourists and businesses.
This study illustrates why Japanese
animations have started to feature
geographic locations and how locality is
utilized to communicate between the
animation world and reality for various
stakeholders. The locality in animation can
be a channel to the freedom to experience
the real and imaginary world simultaneously.

2. Emerging Creative Consumers and
Connections to Locality

Before discussing Tamayura and
locality, this study examines theories of the
transboundary interrelationship between
animation and reality in contemporary
Japanese society. Since the 1990s, Japanese society has faced a rapid and unstable
transformation of lifestyle and mentalities
not only due to the economic depression
and the Aum Shinrikyo Cult’s terrorism, but
also due to the transformation of global
ideological environments.
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Many Japanese scholars point out
the transformation of animation consumers’ perception of the relationship between the real and imaginary worlds during
the 1970s to 1990s. Hiroki Azuma (2001)
analyses Japanese behaviors of consuming
Otaku culture such as animations, games or
light novels since 1995 as behavior seeking
to substitute “small narratives” for the
collapse of the “grand narratives” of the
1970s. In his book, Otaku: Japan’s Database Animals, Azuma argues that in the
1970s, modern industrial societies still had
“grand narratives” or “dominant thoughts”
that should be shared by all members in
a society, namely global hegemonic
ideologies or value systems such as
capitalism, socialism, democracy, development or revolution.3 After the 1970s, these
grand narratives had declined with the collapse of mass social movements in the world.
Instead, a post-modern society without
dominant thoughts started to appreciate
the self-determination of individuals and
the diversity of values. Therefore, since
1995, people have no longer been seeking
“grand narratives” of ideologies that can
be shared by everyone, but solitarily and
passively they have to consume “small
narratives” of games, animations or mangas,
which are individual and fragmentary.
3

Azuma (2007) proposes the concept
of “database consumption”, which means
when people consume many “small narratives”, they actually consume a combination of various elements from the database,
namely the worldview (世界観 sekaikan).
Thus, the audience does not simply consume the stories and characters when
they are watching animations or reading
light novels, but also accesses the database behind the characters. Consequently,
characters can retain their identities even
if they appear in derivative works such as
novels or cosplays. Azuma’s “database
consumption” also leads to the death
of the author, who had the dominant
power over the readers or consumers. The
consumers gain the power to create their
own small narratives by combining elements
from the database. In this situation, both
authors and consumers have equal power
to consume and produce works with weak
discrimination between the original and
derivative works.
Interestingly, consumers are now
assuming the role of creators to produce
their own derivative small narratives based
on a “database.” Eiji Otsuka (2012) focuses
on the consumer’s desire to publicize their
narratives, which they create by combining small extracts from the “world view”,

Azuma (2007) argues that these “dominant thoughts” should not be considered by a specific ideology like “capitalism” or “socialism”.
When these thoughts, which were once regarded as “grand narratives”, lost their dominant position, they were transformed into
“small narratives”, or thoughts with partial and temporary correctness.
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

25

มาซายูกิ นิชิดะ

which is a similar concept to Azuma’s
“database,”4 such as collecting game cards,
characters’ goods or creating derivate
story books called dōjinshi (同人誌, literally “fan’s magazine”). Through a detailed
study of Kadokawa Corporation’s marketing
strategies for Otaku, Otsuka (2012) argues
that consumers started to change themselves into “creative consumers”, paying
money not only to consume narratives,
but also to create their own narratives
by arranging small narratives from the
“database” or “world view”.
The studies of Azuma and Otsuka
mainly focus on the autonomy of “characters”, but they do not consider the settings
of the animations. A focus on characters
links to the database created by the
imagination of original and derivative works,
whereas a focus on location reorganizes the
interaction between imagination and reality since the concept of location is deeply
embedded in the physical geography of
the real world. Sociologist Kensuke Suzuki
(2013) also examines the interaction between the virtual and real worlds through
the field of Information and Communication Technology (ICT) by using the term
takōka or “porousness”, which means that
4
5
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ICT creates numerous channels in the real
world to connect with virtual space. Providing examples of smartphones, TV or advanced mapping technology in the internet,
Suzuki (2013) shows how the reality of our
lives at a location is overlaid with various
meanings of the location from both real
and virtual spaces.
The location can be an important
node of information in the “database” in
the same manner of consuming “characters”.
Information about a certain location from
animations also reorganizes its locality by
providing new meanings for the location.
The new locality becomes the channel
between the real and imaginary worlds. The
locality in the animation has been featured
in a mass social movement, called Seichi
Junrei, or “pilgrimage”, since 2007. With
the great popularity of the animation Lucky
Star (Raki Suta in Japanese), produced by
Kyoto Animation in 2007,5 many fans rushed
to Washinomiya Shrine in Kuki City, Saitama
Prefecture, which became a model of the
imaginary shrine where the protagonists of
the animation live. Journalists sensationally
broadcasted this movement and scholars
also started to focus on the interrelationship between real and imaginary worlds.

Otsuka (2012:49, 2014:24) regards the “database” and “world view” as the same concept.
Several works of Kyoto Animation also strengthened the Seichi Junrei movement after Lucky Star. For example, Nishinomiya City in
Hyogo Prefecture featured in The Melancholy of Haruhi Suzumiya in 2007, and Tomisato City in Shiga Prefecture featured in K-on! in
2009.
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)
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Okamoto (2011) explains the Seichi
Junrei movement of Lucky Star in terms
of community development. At first,
animation fans gradually contributed to
community development by empowering local festivals or collaborating events.
After the success of Lucky Star, other local
communities in Japan started to accept the
use of real names of locations in animations
for the development of contents tourism.
Furthermore, some communities
directly invite animation production
companies to create an animation
related to their location for their community
development (Okamoto 2011; Horiuchi
et al. 2014). Although there are numerous
studies on the Seichi Junrei movement
in the context of local community development, most studies do not rigorously
analyze creative consumers’ behaviors
through the interaction between imaginary
content and locality in the real world.
In summary, theoretical studies
on animation have shown that “creative
consumers” try to make their own small
narratives by arranging various elements
from the database of real and virtual worlds.
Against this background, the present
study further explores the meanings of
6

locality in the interaction between these
two worlds, reality and animation.

3. The Penetration of “Reality” into
Animation

Through a discussion of Tamayura,
this study examines several techniques
for creating “reality” in an amination that
features locality to enable interaction
between the animation world and the real
world. It then examines techniques for
inserting fantasy into the “realistic” expression of the animation to be an attractive
feature of Takehara in the animation, and
also in reality.
The heroine of Tamayura is Fuu
Sawatari, a high school student who loves
to take pictures (see Figure 2). The storyline
mainly focuses on her everyday life among
her friends and the local community of
Takehara City. This animation can be
categorized as nichij ō -kei (literally
“everyday life type”) animation.6 Nichijō-kei
animation is defined as “an animation in
which the protagonist’s striving for growth
or the description of conflict is minimal”
(Cinema Junpo Film Research Institute
2011:10). There are no large events in the
story of Tamayura, such as the destruction

In contrast to sekai-kei (literally “world type”) animation, in which personal matters like romance between the hero and the heroine
tend to develop into a large event such as the destruction of the world, nichijo-kei animations simply illustrate the “realistic” ordinary
life of protagonists.
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Figure 2 Fuu Sawatari with her camera.
Source: The opening credit of
Tamayura-Hitotose
of the world or passionate love. Junichi Sato
and his production team are famous for
producing nichijō-kei animation. They also
produced the science fiction fantasy
animation Aria (2005-2008) (HMV Online
2011), which features three girl trainers who
hope to be professional gondola navigators
in the city of Neo-Venezia on the planet
Aqua, formerly Mars, which was terraformed
into a habitable planet. The calm pacing,
weak storyline and optimism in Aria were
well accepted by fan as “healing animation”.
Sato also repeatedly says that the themes
of Tamayura are the kindness of the
people and the warm hometown feeling
represented by the greeting okaerinasai
(welcome back). Tamayura was intentionally
planned as a nichij ō -kei or healing
animation like Aria.
7
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Despites the simple storyline, the
whole series of Tamayura also has a realistic high school theme. The first Original
Video Animation (OVA) series focuses on
Fuu’s recovery from the loss of her father.
This was followed by the first TV series,
Tamayura-Hitotose, which shows how Fuu
builds new friendships and trust with
surrounding adults. The second TV series
Tamayura-Moagressibu focuses on her
and her friends’ efforts to envision their
future lives. Each theme is rooted in their
everyday life and each series also has a
realistic conclusion without any miracles.
This animation is set in Takehara
City without changing its name or local
characteristics. Beautiful historical buildings, old Japanese-style townscapes and
traditional festivals are drawn in detail by
digitally tracing photos. It is also utilized for
story making, as the heart-warming story of
the imaginary character Fuu is interwoven in
the virtual reproduction of Takehara City.7
By digital techniques, Fuu’s life in virtual
Takehara was well associated with Takehara
city in the real world we live. However,
there are still some visual gaps between
Fuu, imaginary character, and townscapes
of digital-traced Takehara city in the texture

Digital tracing is also one of the favorite techniques of the Aria production team of HAL Film Maker, which merged to become
TYO Animations with director Junichi Sato after creating Tamayura in 2009 (Cinema Junpo Film Research Institute 2011:100). The
production team developed their unique expression by employing digital photo tracing techniques in animation, such as their
depiction of Shimo Kitazawa Ward, Tokyo, in Someday’s Dreamers: Summer Skies (in Japanese: Mahōtsukai ni Taisetsu na Koto: Natsu
no Sora) in 2008 (Cinema Junpo Film Research Institute 2011:100).
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of drawing. Yohei Kurosawa (2009) points
out this as “a noise of imaginary world”
that is caused by introducing the digital
tracing techniques into the animation. He
also argues the noise becomes a mechanism to lead fans to search the information
of the connection with the animation in
real world.
The “reality” in Tamayura is also
created by a framing technique. Since most
of the scenes in Tamayura were composed
of the viewpoints of Fuu or her friends, the
eye level is set lower than that of the
surrounding adults (see Figure 3). Therefore, the audience also looks up to reliable
adults such as mothers, school teachers
and shop owners from the children’s viewpoint. Framing technique by low angle shot
stimulates the nostalgia of audiences based

Figure 3 Utilization of low angle shot.
Source: Sato and TYA/Tamayura Production
committee (2011)

on their real childhood experiences of their
hometown.
As the above discussion suggested,
Tamayura is a work that shows the “realistic” life of an imaginary protagonist, Fuu
Sawatari. However, seeking “reality” in
animation does not mean avoiding the
use of elements of fantasy. Fantasy is
sometimes used as a means to express the
“reality” of human beings under certain
possible conditions. Otsuka (2012) and
Azuma (2009) explain that animations or
manga in Japan have had a tendency to
seek the “reality” of human beings in their
imaginary works since Osamu Tezuka’s
manga work after the Second World War.
Since Japanese animation and manga characters are expressed with their “real” body
and soul, the body is wounded, bleeds and
dies fighting. We can imagine and wish that
the protagonists worry about their lives or
identities as we do, even though they are
imaginary characters in a fantasy world.
For the audience, elements of
fantasy do not affect the “realism”
expression of the animation. In creating
Tamayura, Sato explained that he planned
to add more “reality” into the worldview
with several elements of fantasy that
he used for Aria. The audience of a Japanese animation accepts such elements of
fantasy as the fiction in the “reality” of
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)
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an animation, as an oyakusoku (お約束,
literally “promise”). The audience accepts
certain actions, events or imaginary objects
as typical expressions or conventions of
the animation world.
Fantastic expression is sometimes
used to express invisible emotions. The
title Tamayura means a small ball of light,
which sometimes appears in Fuu’s photos
(see Figure 4). Taking photos with tamayura
is one of her objectives. Tamayura is not
explicitly explained but several hints are
mentioned throughout the series. Showing
a photo of Fuu’s father with many tamayura, the photo shop owner explains that
“the gentle emotion between Fuu and her
father might have appeared as tamayura
in this photo”.8 The existence of these
imaginary light balls expands this animation
to fantasy to some extent. However, Fuu’s
neighbors and friends naturally accept the
existence of tamayura as the appearance
of her gentle emotion even though it is
totally a creation of fantasy. They just
appraise her photo with tamayura by
saying, “Yes, I love this photo”, or “This can
makes us gentle”. Nobody questions the
existence of these extraordinary objects.
Thus, the “reality” of the animation is
created by oyakusoku.
Another element of fantasy is a
humorous pink cat called Momoneko-sama
8

30

Figure 4 Photo of Fuu’s father with tamayura.
Source: Volume 1, Tamayura OVA series
(see Figure 5). This cat is usually wandering
in the street, but when Fuu tries to take a
photo of him, he quickly runs away from
her camera. While the tamayura is usually
invisible and appears in her photos
occasionally, Momoneko-sama usually
stays near the protagonists but is invisible
in photos. This is naturally accepted as one
of the significant elements of constructing
the world of the animation.

Figure 5 Momoneko-sama.
Source: Sato and TYA/Tamayura-Sotsugyoshashin Production Committee (2015)

This is mentioned in the volume one of OVA series. In addition, in the volume one of Tamayura-Hitotose, the narration by Fuu
explained that “while we are feeling happy, the children of small lights appear in photos. These are Tamayura. The person who
taught it to me is my father”.
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In this way, Fuu’s camera, which is
a keepsake from her father, plays an
interesting role in the interrelationship
between reality and the “reality” of the
animation. In this story, the camera is no
longer a tool to reflect the reality of
things or events objectively. Rather, it is
a tool to show Fuu’s mindscape, connecting
with her childhood memories of when
she lived with her father. Through taking
photos of Takehara, she remembers her
fatherand finds new meanings of the
photos. It effectively reunites her with
the community of Takehara. The city is
overlapped in her mindscape with a mini
fantasy of gentleness.
In summary, Tamayura is set in
three parallel dimensions of Takehara. As
seen in Figure 6, the virtual Takehara in the
animation crosses the border into the real
Takehara by the narratives of the everyday
life of high schoolers and the digital tracing
techniques that reproduce it. Furthermore,
fantasy and memories extend into Fuu’s
mindscape of Takehara. The audience
shares the experience of these three

Figure 6 Three dimensions of the
Tamayura world.

dimensions simultaneously by watching
the animation, which overlaps with the real
geographic location of Takehara City. As
a result, the interaction creates a new
attractive feature for the location as
channel to connect between reality and
the animation.

4. The Penetration of Animation into
Reality

The world of animation also
penetrates into the real world in three
phases. First, fans consume the imagination
of the animation for their satisfaction in
the real world by exploring channels
connecting them to the animation world by
visiting Takehara, buying related products
and uploading their experience on their
SNS or websites. Through these activities,
fans create their small narratives. Second,
animation studios or production companies seek to make profit by collaborating
with local communities with mixed-media
strategies, which sell the animation content
through various media. Third, the local
community of Takehara also consumes the
locality of the animation for local development such as tourism or new productmaking.
Seichi Junrei has attracted much
media attention. “Wow, this is the same as
the animation”, a young male fan excitedly
exclaimed to an NHK (Japan Broadcasting
Corporation) interviewer. “I came here to
picture how protagonists in the animation
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)
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thought and felt while seeing this scenery”.9
After Tamayura was broadcast in 2010, the
number of visitors to Takehara rose from
about 537,000 in 2010 to about 709,000
in 2011, and most visitors were young
(Chu-Nichi Newspaper 2013). On the
internet, there are also many fan websites
or SNS to share reports on Takehara visits
with the narratives of Tamayura. A search
of the keywords “Tamayura” and “Seichi
Junrei” leads to websites such as “Tamayura
Seichi Junrei Report” or “Travels of the
Anime ‘Tamayura’ Seichi Junrei” There are
also several English websites with titles
such as “Tamayura: Takehara and
Onomichi” or “Tamayura Pilgrimage to
Takehara in Hiroshima”, written by international visitors.
In the Seichi Junrei movement,
animation fans extract locational information
in the scenes of the animation from their
“database” on the internet. Even though
ordinary residents cannot see anything
important, fans can find out the significance
of the location by extracting knowledge
from a short scene of the animation from
their “database”, and take pictures with
the same framing and angle to upload onto
the internet.
At this point, the development of
ICT changes the meaning of locality. James
Scott (1999) mentioned “metis” as the
accumulated knowledge embedded with
9
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locality like the knowledge of small alleys
in a town, the subtle difference between
arable lands or unique techniques for
appropriating certain locations. As he
mentioned as “metis”, the locality has been
generally thought to be constructed by the
knowledge of local residents. However,
ICT has allowed knowledge of locality to
be accumulated in a “database” on the
internet and disseminated to outsiders
who are interested in the location through
mobile computers. Utilizing the internet
creates a new way to accumulate the
knowledge set of locality and form a new
imagined community. Okamoto (2014)
argues that this virtual community also
has the autonomy to create a rule to
govern the fans’ behaviors to find harmony
with real local communities. By uploading
the experiences of interaction with local
residents during their visit, they share the
information of appropriate behaviors during
their visit or opportunities to collaborate
with local communities in local events.
The fan community autonomously
bridges the real and virtual worlds of
animation. However, to some extent, fan
behavior is led by animation production
companies and local communities.
The animation company seeks to
profit by promoting the interaction of the
real and animated worlds of Takehara.
This trend emerged from the mixed media

On March 7, 2012, NHK broadcast a 30-minute documentary titled, “Gekihen Anime Sangyo ‘Seichi Junrei’ Bumu no Nazo
(The transformation of the anime industry-the miracle of animation pilgrimage)”, which focused on the Tamayura Seichi Junrei in
Takehara, Hiroshima.
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strategy of animation companies and the
rapid growth of the animation industry.
First, the mixed media strategy is to sell
the same content in various media such
as animation, film, game, radio, novel or
related goods. For companies, this strategy
not only increases the types of media by
which to promote their commodities, but
also possesses an autonomous system
to produce derivative narratives as commodities continuously. According to Otsuka
(2014), the idea of mixed media was
introduced to Japan by Haruki Kadokawa
to promote films made by Kadokawa
Corporation, the company of which he
was president in the 1980s. Tsuguhiko
Kadokawa, his younger brother, took over
as president in 1994. He further developed
Haruhiko’s mixed media policy into a
system to govern the creativity of consumers by selling the original worldview to
produce derivative works since the 2000s.
Second, the increasing demand of
animations led to a decrease in the time
available to create an animation.10 Producers,
however, sought to use fascinating local
landscapes, narratives or history as backgrounds of their animations to differentiate
them from others in a competitive animation market. Okamoto (2013) points out
that the increasing number of nichijo-kei
animations and decreasing time to create
animations led to the digitalization of the
10

producing process of Japanese animation.
The digital tracing technique using photos
enabled companies to save time and use
a fascinating locality as the background of
their animations. This time-saving technique
unintentionally led to the animation
pilgrimage trend mentioned above.
The mixed media strategy thus
saves time and costs for small animation
production companies with low budgets.  
In Japan, animation production companies
cannot make enough to meet costs by
selling their animations for TV broadcasts
only. They have to earn supplementary
incomes by selling DVDs, music CDs and
goods. By involving the local community
and the fan community as steady customers,
animation companies reduce their
production and promotion costs. Since
2007, this animation business style
utilizing the locality has attracted a great
deal of attention after the pilgrimage
movement of Lucky Star, which was
produced by Kyoto Animation and supported by Kadokawa Corporation. After
the success of Kadokawa’s mixed
media strategy with locality, Shochiku
Co., Ltd. and TYO Animations produced
the animation with locality, Tamayura, in
2010.
Shochiku and TYO Animations
value the interaction between fans in the
virtual community and the local people

The total annual production of TV animations in Japan increased from 38 titles in 1995 to 124 titles in 2005 (Masuda 2007:126). The
number of TV animations that included animation films and OVA increased further.
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in Takehara City. According to Hidemasa
Tasaka, a Shochiku producer, Tamayura is
a participatory animation among the local
community, company and fans (Mantan
Web 2013). The collaboration between
companies and the local community, to
some extent, is real. However, there are
some tensions among companies, the
local community and fans. Furota (2013)
points out that Shochiku and Takehara City
intentionally control the participation of
the fan community. Basically, they exclude
initiatives of hard-core fan groups, or Otaku,
in local events. Furthermore, there are
tensions between the company and the
city. Since Shochiku strictly controls the
copyright, the utilization of Tamayura for
derivative works or related goods in the
local community is limited. In this respect,
the case of Takehara is different from
Azuma’s (2001) discussion of the original
and derivative works. The authenticity of
the original work still has strong power over
derivative works.
Takehara residents have accepted
Tamayura as a cultural resource of local
economy and community symbol. However,
according to Furota (2012), when Shochiku
first came to negotiate with the city to
ask for its cooperation in producing the
animation in early 2010, the response of
Takehara City was weak. Therefore, NPO
Takehara, a town-planning organization,
decided to become a counterpart of
Shochiku. On October 10, 2010, the first
34
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promotion event “The Day of Tamayura”
was held in Takehara after the release of
Tamayura OVA Volume 1. Even though
the first event had several problems, such
as too early promotion and immature
experience in accepting visitors (Furota
2012), the number of fans visiting Takehara
gradually increased. Thereafter, the city
changed its attitude and began to positively
accept the animation as contents tourism.
Takehara City is now very supportive
of animation fans’ visits and promotes
walks around the city. City municipality
and related organizations including NPO
Takehara are taking a role to bridge the
fan community and local community. The
official website of Takehara City promotes
several sample itineraries for Tamayura fans
with pictures (See Figure 7). This website
is beneficial for both communities. By

Figure 7 Sample itineraries for Tamayura
fans, created by Takehara City.
Source: Takehara City (2015)
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accessing this website, fans can easily find
the locations that channel the world of
Tamayura. It also reassures local residents,
who sometimes feel anxious about young
outsider groups wandering around their
hometown and happily taking pictures of
ordinary houses or streets that hold not
special significance for local residents.
The website therefore explains the
landmarks that animation fans share
as a collective memory of the animation
to local residents. These efforts have
fostered a mood of acceptance in Takehara.
Yasushi Sado, president of NPO Takehara,
appreciates Tamayura fans. He says,
“everyone has good manners and desires
to support the local community. They
travel around other cultural sites in
Takehara even though they are not related
to Tamayura” (Marumoto 2011). The
city therefore welcomes fans to visit the
city to create their own stories like the
protagonists of the virtual Takehara
following the guidance of the local
community.
The acceptance of the animation
also makes Tamayura a symbol of
Takehara City. Since 2010, the illustration
of Tamayura has appeared on the front
page of the city bulletin several times
(See Figure 8). The city held film festivals
of Tamayura and photo contests to foster
understanding of the animation among
local residents. In 2012, the annual Takehara
“Dōkei no Michi”, where bamboo lanterns

Figure 8 The front page of the Bulletin
of Takehara City in September 2012.
Source: Takehara City (2012)
light up a historical street founded in the
Edo era, was held in collaboration with
Tamayura (See Figure 9). The event also
interactively appeared twice as episodes
of the TV series Tamayuta-Hitotose in
2012 and Tamayura-Moaguressibu in 2013.
Furthermore, several local companies
succeeded in producing local products
branded by Tamayura like “Ryusei Tamayura
Sake” produced by Fujii Sake Factory in
Takehara City (See Figure 10). Tamayura
transformed Takehara’s identity by
developing landmarks connected with
the animation. A large signboard with a
picture of Tamayura was set in the town
and a shopping arcade was painted pink
to promote contents tourism. However, it
also had negative effects for local residents.
Horiuchi and Koyama (2014) reported that
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)
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Figure 9 A poster of the event Takehara
Dōkei no Michi, in collaboration with
Tamayura in 2012.
Source: Sato and TYA/Tamayura
Production committee (2011)

some residents worry about this transformation of the local landscape and argued
that contents tourism must be developed
in interaction with the local community and
fan community.
In summary, this section has
examined the interaction among the fan
community, the animation production
company and the local community by
consuming information from the virtual
Takehara in the animation world in the real
world. The fan community autonomously
constructs a database from both the real
and virtual worlds of Takehara through the
internet. At the same time, the animation
production company took a mixed media
strategy to bridge locality and fans, and
opened up the opportunity for contents
tourism. Furthermore, the local community
has started to accept its additional new
identity as the city of Tamayura and
interrelationship between the animation
and reality in Takehara.

5. Developing Transboundary Interactions of the Worlds in Takehara

Tamayura has created many
channels to connect between reality and
fantasy in various places in Takehara. Here
and there, you can see signs of these
channels, from a small wooden temple, a
Figure 10 “Ryusei Tamayura Sake Part 4” street corner or a bridge over a river, which
hold no significance for people who do
in 2012.
Source: Sato and TYA/Tamayura Production not know the story of Tamayura. The
Tamayura fan community shares the
committee (2011)
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ability to find connections to the animation
from the database of locality.
In terms of animation production,
digital tracing technology enables the
replication of Takehara, and the storyline
of nichij ō -kei animation enables the
illustration of life-like high school students
with some fantasy. It accumulates attractive
information created by the animation in the
locality of Takehara as a “database”.
For the real-life city of Takehara,
interactions among the fan community, the
animation production company and the
local community have realized channels
to the animation clearly, enabling the
successful penetration of the virtual
Takehara world into the real world. The
animation production company has

adopted a mixed media strategy to bridge
the locality and fans, opening up the
opportunity for contents tourism. The local
community has also started to accept this
new symbol of their city and the interaction
between the virtual and real Takehara
worlds.
The locality can function as a
“database” to accumulate the information
overlapped with new meanings created
interactively in the virtual and real worlds.
The channels connecting the city of
Takehara to the animation Tamayura have
become a source of imagination and creation,
and enable the animation audience to have
a transboundary interaction between the
virtual and real worlds.
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บทคัดย่อ

คำ�

การแปลไม่เพียงแต่เป็นการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่ง
สู่อีกภาษาหนึ่งเท่านั้น หากแต่การแปลยังถ่ายโอนวัฒนธรรมหนึ่ง
สู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในงานแปลแต่ละชิ้นกลับ
ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นอย่างโปร่งใส เบื้องหลังงานแปลแต่ละชิ้นมีผู้อุปถัมภ์
งานแปล (Patron) เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่มีอ�ำนาจในการสนับสนุน
หรือควบคุมการผลิตงานแปลแต่ละชิ้นให้ออกมาตามอุดมการณ์ของ
ผู้อุปถัมภ์งานแปลนั้นๆ จากการรวบรวมหนังสือแปลญี่ปุ่นในไทยช่วง
ค.ศ. 1950-1990 พบว่าหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย
เพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างมากในช่วง ค.ศ. 1970-1980 เนื่องจากมีผู้อุปถัมภ์
งานแปลอันได้แก่ องค์กรต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ การอุปถัมภ์ขององค์กรญี่ปุ่นเหล่านี้ไม่เพียง
แต่สร้างหนังสือที่ถูกแปลจากภาษาญี่ปุ่นให้แพร่หลายในสังคมไทย
สำ�คัญ
เท่านั้น หากแต่ยังผลิตสร้างผู้เชี่ยวชาญ ก�ำหนดแนวงานแปล ตลอดจน
การแปลศึกษา, ผู้อุปถัมภ์ สอดแทรกอุดมการณ์ความนิยมญี่ปุ่นให้ปัญญาชนไทยยอมรับจนเกิด
การแปล, อุ ด มการณ์ , ความมั่นคงต่อภาพลักษณ์ญี่ปุ่นในระดับหนึ่งและน�ำไปสู่ผลประโยชน์
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อไป
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Japanese Humanities and Social Sciences
Books from the 1970s to the 1980s*
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Abstract
Translation is not just the transfer of meaning
from one language to another, but also is the transfer of
one’s cultural values to the receptor’s culture. However,
translation is never innocent. Behind each translated work
stands a “patron,” an important factor that holds the power
to devise or manipulate the production of the translated
work according to their own ideology. After collecting data
on Japanese translated works in Thailand that were
published in the years 1950-2000, it was found that the
number of Thai translation of Japanese works increased
significantly during the 1970s-1980s. This rise came as a
result of the increasing patronage of Japanese organizations,
which provided financial support for publishing the work.
The patronage from various Japanese organizations not
only popularized the translated Japanese work in Thailand,
but also generated professionals, established translation
guidelines, and promoted Japanophilic ideology among
Thai intellectuals.
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

1. บทน�ำ

ประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ ่ น มี สั ม พั น ธภาพที่ ย าวนานกว่ า 600 ปี ในความสั ม พั น ธ์ ที่
ยาวนานนี้ ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มี
การแลกเปลี่ยนกันทั้งในด้านการเมือง วัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ วิ ช าการ ตลอดจนความช่ ว ยเหลื อ ใน
ด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้เข้ามา
มีอิทธิพลในด้านเศรษฐกิจต่อไทยอย่างมาก จาก
ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้สื่อที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นในรูปแบบ
ต่ า งๆ ได้ แ พร่ เ ข้ า สู ่ สั ง คมไทยและท� ำ ให้ ค นไทย
ซึมซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อนั้นๆ ไปอย่างไม่รู้ตัว
สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือจัดว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เป็น
ตัวกลางสื่อสารถ่ายทอดความคิดผ่านตัวอักษรแก่
ผู้รับสื่อ สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือต่างประเทศที่
ผ่านกระบวนการแปลจากภาษาหนึ่งมาสู่อีกภาษา
หนึ่งนั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่การถ่ายทอดความหมาย
จากภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่งเพื่อถ่ายโอนความคิด
หรือวัฒนธรรมหนึ่งสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งเท่านั้น หาก
แต่ ห นั ง สื อ แปลเหล่านั้นยังสะท้อนถึงอุดมการณ์
แฝงต่ า งๆ ในงานแปลผ่ า นกลุ ่ ม บุ ค คลที่ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับการแปลหรือที่เรียกว่า “ผู้อุปถัมภ์งาน
แปล” (Patron) อีกด้วย
น�้ ำ ทิ พ ย์ เมธเศรษฐ (2547:1-14) ได้
วิเคราะห์การแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นในไทย โดยได้
แบ่งยุคการแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย
ออกเป็น 3 ยุคดังนี้ ยุคแรก (เริ่มตั้งแต่การแปล
วรรณกรรมเรื่ อ ง จ� ำ พราก 1 ในช่ ว ง ค.ศ. 19501970) การแปลวรรณกรรมญี่ ปุ ่ น แทบทั้ ง หมด
1

เป็นการแปลทางอ้อม (relay translation) ส่วน
การแปลจากต้ น ฉบั บ ภาษาญี่ ปุ ่ น นั้ น เป็ น ผลงาน
แปลของคณาจารย์และนิสิตแผนกภาษาญี่ปุ่นคณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ใน
วัตถุประสงค์ทางการศึกษา ยุคที่ 2 (ค.ศ. 19801990) เริ่มตั้งแต่ความนิยมของการแปลวรรณกรรม
เยาวชน โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง ที่ท�ำให้
เกิดกระแสความนิยมแปลและบริโภควรรณกรรม
เยาวชนมากขึ้น งานแปลในยุคสมัยนี้เป็นผลงาน
แปลจากผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็
ยังปรากฏงานแปลที่แปลจากภาษาอังกฤษอยู่บ้าง
ในยุคที่ 3 (ค.ศ. 2000-ปัจจุบัน) เป็นยุคที่เริ่มมี
การแปลวรรณกรรมร่วมสมัยมากขึ้น โดยแปลจาก
ภาษาอังกฤษและให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ ง โดยในยุ ค นี้ ส�ำ นั ก พิ ม พ์ อิ ม เมจเป็ น
ผู้บุกเบิกให้วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยได้รับความ
สนใจจากผู้อ่านมากขึ้น จนส�ำนักพิมพ์อื่นๆ ก็หันมา
ให้ความสนใจต่องานแปลประเภทนี้เช่นกัน ในขณะ
เดียวกัน Hiramatsu（平松秀樹, 2010：17-18）
ได้ศึกษาการแปลหนังสือญี่ปุ่น พร้อมทั้งวิเคราะห์
การรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยนิยม (Pop Culture)
ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ในสั ง คมไทย จากงานวิ จั ย ของ
Hiramatsu พบว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5-6 คนไทย
ได้ เ ริ่ ม รั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ ญี่ ปุ ่ น ผ่ า นบทละครแปลเรื่ อ ง
The Mikado (เทศนาเรื่ อ งนิ ท านมิ ก าทุ ร ะ ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
บทละครสั ง คี ต เรื่ อ งมิ ก าโด ในพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ) นอกจากบทละคร

จำ�พราก คือวรรณกรรมญี่ปุ่นที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยเรื่องแรก (อาทร ฟุ้งธรรมสาร, 2534 อ้างถึงในนำ�ทิพย์ เมธเศรษฐ, 2547:2) โดยแปลจาก Namiko ของ
โทะกุโตะมิ โระกะ （徳冨蘆花） (ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นชื่อว่า「不如帰」) จำ�พราก แปลโดย อมราวดี นักแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียง ลงตีพิมพ์ใน
นิตยสารรายสัปดาห์ นารีนาถเมื่อปี ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) ก่อนจะนำ�มารวมเล่มตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518)
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เหล่ า นี้ แ ล้ ว ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 หม่ อ มเจ้ า หญิ ง
พิ จิ ต รจิ ร าภา เทวกุ ล ยั ง ได้ แ ปลหนั ง สื อ เรื่ อ ง
『日本の子供』（1937年）『二宮尊徳』（1938年）
ของ ยะซุอิ เท็ทท์สุ （安井てつ） เป็นภาษาไทย
（ 平 松 秀 樹 , 2010:18-19) อย่ า งไรก็ ต าม
Hiramatsu เห็ น ว่ า แม้ จ ะมี ง านแปลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับญี่ปุ่นออกมาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีอิทธิพลที่
โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแปลที่เข้ามาพร้อมกระแส
นิยมวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลังช่วง ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา
（平松秀樹, 2010:19)
เมื่อดูจากงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้าจะพบว่า
การส� ำ รวจงานแปลจากภาษาญี่ ปุ ่ น ในไทยจ� ำ กั ด
อยู ่ ที่ ง านประเภทวรรณกรรมเพี ย งเท่ า นั้ น ไม่ มี
การศึกษางานแปลภาษาญี่ปุ่นประเภทอื่น ทั้งๆ ที่
งานแปลหนังสือประเภทอื่นก็ส�ำคัญไม่น้อยไปกว่า
หนังสือประเภทวรรณกรรมเนื่องจากเป็นหลักฐาน
ทางวัฒนธรรมชิ้นส�ำคัญที่จะท�ำให้เห็นถึงการรับ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่างๆ ของสังคม ด้วยเหตุนี้
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ ง มุ ่ ง ต่ อ ยอดงานวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมาโดย
การขยายขอบเขตประเภทของหนังสือแปลภาษา
ญี่ ปุ ่ น ที่ จ ะน� ำ มาศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพรวมของ
ปรากฏการณ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นชัดเจน
ยิ่ ง ขึ้ น โดยจะน� ำ ข้ อ มู ล หนั ง สื อ ภาษาญี่ ปุ ่ น ด้ า น
สั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ที่ ถู ก แปลเป็ น
ภาษาไทยในช่ ว ง ค.ศ. 1970-1980 มาศึ ก ษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับการอุปถัมภ์งานแปล ตลอดจน
วิ เ คราะห์ บ ทบาทของผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ ง านแปลและ
อุดมการณ์ต่างๆ ที่ซ่อนเร้นในงานแปล

ศึกษาองค์ประกอบอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากตัวบทแปล
จนกระทั่งในช่วง ค.ศ. 1980 การศึกษาการแปล
ได้เกิดจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญ โดยหันมาให้ความส�ำคัญ
ต่ อ การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบภายนอกตั ว บทแปล
ที่ สื่ อ หรื อ สะท้ อ นวั ฒ นธรรม (Cultural turn)
ออกมา การศึ ก ษางานแปลในลั ก ษณะนี้ ม องว่ า
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตงานแปลหรือการแปล
ของผู้แปลนั้นไม่สามารถตัดขาดจากภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมของแต่ละสังคมได้ ด้วยเหตุนี้งานแปล
จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกบิดเบือนหรือสอดแทรกโดย
อุดมการณ์ต่างๆ จากผู้ผลิตงานแปลได้เลย และ
ท�ำให้การศึกษาการแปลด้วยวิธีทางภาษาศาสตร์
ไม่ อ าจเพี ย งพออี ก ต่ อ ไป (Shuping, 2013:56)
นั ก วิ ช าการคนส� ำ คั ญ ของทฤษฎี ก ารแปลที่ เ น้ น
การศึกษาการแปลแนววิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมนี้
ได้แก่ อองเดร เลอเฟอแวร์ (André Lefevere)
เลอเฟอแวร์ได้น�ำเสนอแนวคิด “Translation as
Rewriting” ไว้ว่า งานแปลคืองานที่ถูกเขียนขึ้นใหม่
เนื่องจากงานแปลอาจถูกสร้างผ่านวัตถุประสงค์
หรืออุดมการณ์บางอย่างในสังคมที่ท�ำให้งานแปลนั้น
ถูกปรับหรือบิดเบือนไปจากเดิม ในขณะเดียวกัน
งานที่ ถู ก เขี ย นขึ้ น มาใหม่ นั้ น ก็ ส ามารถสร้ า งมิ ติ
ใหม่ของวงการแปลหรือวงการวรรณกรรมได้เช่น
เดียวกัน โดยเลอเฟอแวร์ได้น�ำเสนอองค์ประกอบ
ส� ำ คั ญ ที่ ค วบคุ ม กระบวนการแปล อั น ได้ แ ก่
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญในระบบวรรณกรรม (Professionals
within the literary system) การอุปถัมภ์นอก
ระบบวรรณกรรม (Patronage outside the
literary system) และแนววรรณกรรมในกระแส
(The dominant poetics) (อ้างถึงใน Munday,
2. ภูมิหลังทางวัฒนธรรมในงานแปล
การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การแปลนั้ น แม้ 2001:127-129)
ผู้เชี่ยวชาญในระบบวรรณกรรม อันได้แก่
จะมีมายาวนานแล้วก็ตาม แต่การศึกษาส่วนใหญ่
เน้นศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ที่มุ่งศึกษาตัวบทไม่ได้ ผู ้ แ ปล นั ก วิ จ ารณ์ ผู ้ เ ขี ย นบทแนะน� ำ วรรณกรรม
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ผู้สอนหรือนักวิชาการจะท�ำหน้าที่ตัดสินคัดเลือก
ว่ า งานวรรณกรรมชิ้ น ใดที่ ส มควรน� ำ มาศึ ก ษา
วิจารณ์ หรือควรแปลงานแบบใด ผู้เชี่ยวชาญใน
ระบบวรรณกรรมเหล่านี้มีบทบาทที่จะควบคุมงาน
วรรณกรรมบางชิ้ น ที่ แ หวกแนววรรณกรรมหลั ก
หรือกระแสสังคมจนเกินไป ขณะเดียวกันก็สามารถ
ให้ค่าหรือสนับสนุนวรรณกรรมบางชิ้นที่เหมาะกับ
สังคมและแนววรรณกรรมที่อยู่ในกระแสนิยมใน
เวลานั้น
อีกองค์ประกอบส�ำคัญที่ควบคุมกระบวนการ
แปลก็ คื อ การอุ ป ถั ม ภ์ น อกระบบวรรณกรรม
เลอเฟอแวร์เสนอว่าเมื่อผู้อุปถัมภ์ (Patrons) ใช้
อ�ำนาจ2 ผลิตสร้างงานแปลขึ้นมา อ�ำนาจนั้นสามารถ
สนับสนุนหรือขัดขวางกิจกรรมการอ่าน การเขียน
และการเขียนใหม่ (การแปล) ของวรรณกรรมต่างๆ ได้
เช่ น อิ ท ธิ พ ลและอ� ำ นาจของอดอล์ ฟ ฮิ ต เลอร์
ต่ อ งานวรรณกรรมในเยอรมั น ช่ ว ง ค.ศ. 1930
เป็นต้น ผู้อุปถัมภ์สามารถเป็นได้ทั้งบุคคล กลุ่ม
บุ ค คล องค์ ก รสถาบั น ต่ า งๆ หรื อ สื่ อ แขนงต่ า งๆ
โดยผู้อุปถัมภ์จะเข้าควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบวรรณกรรมและระบบอื่นๆ ที่ได้หล่อหลอม
วัฒนธรรมและสังคมขึ้นมา (Lefevere, 1992:15)
เช่น การควบคุมทางอ้อมผ่านทางกฎเกณฑ์ของ
สถาบันต่างๆ ผ่านการจัดจ�ำหน่ายงานแปล ผ่านการ
เซ็นเซอร์ ฯลฯ การอุปถัมภ์นอกระบบวรรณกรรม
มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส�ำ คั ญ 3 ประการคื อ (1) องค์
ประกอบทางด้านอุดมการณ์3 (The ideological
2

3

component) ที่ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง รู ป แบบ ขนบ
และความเชื่อที่บงการให้เกิดการกระท�ำต่างๆ ของ
ผู้อุปถัมภ์ (Lefevere, 1992:16) (2) องค์ประกอบ
ทางด้านเศรษฐกิจ (The economic component)
ที่เกี่ยวกับการตอบแทนของผู้เขียนและผู้แปลโดย
ผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ ก ารแปล ในอดี ต จะอยู ่ ใ นรู ป แบบของ
เงินตอบแทนหรือเงินบ�ำเหน็จจากผู้อุปถัมภ์ แต่ใน
ปัจจุบันจะอยู่ในลักษณะของค่าธรรมเนียมการแปล
ที่จ่ายให้ผู้แปล หรือโดยการแต่งตั้งผู้แปลให้ประจ�ำ
ต�ำแหน่งงานที่รับผิดชอบ (Lefevere, 1992:16)
การตอบแทนผู้แปลในลักษณะนี้จะท�ำโดยผู้อุปถัมภ์
การแปลที่เป็นหน่วยงานอย่างโรงพิมพ์ สถานศึกษา
หรือหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น องค์ประกอบทาง
ด้านเศรษฐกิจเหล่านี้จะส่งผลต่องานแปล เป็นต้นว่า
หากผู ้ แ ปลได้ รั บ ค่ า ตอบแทนน้ อ ย คุ ณ ภาพของ
งานแปลก็จะไม่ดีตามไปด้วย และ (3) องค์ประกอบ
ทางด้านสถานะทางสังคม (The status component)
องค์ประกอบนี้คือ ผลตอบแทนจากการอุปถัมภ์
งานแปลของผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ โ ดยสามารถปรากฏใน
หลายรูปแบบ เช่น ในแง่ของผลประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้อุปถัมภ์
หรือในแง่ของการได้รับการยอมรับทางสถานะหรือ
ได้รับความรู้จักจากการเผยแพร่หรือจัดกิจกรรม
ชี้ชวนให้คนเข้าร่วมหรือสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรที่
ตนให้การสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น จาก
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ สามารถจัดประเภท
ของการอุปถัมภ์ไว้ 2 ประเภท (Lefevere, 1992:17)

ในที่นี้ได้ใช้ความหมาย “อำ�นาจ” ในนิยามของมิเชล ฟูโกต์ โดยไชยรัตน์ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545:278) ได้อธิบายสรุปเกี่ยวกับ “อำ�นาจ” ในนิยาม
ของฟูโกต์ไว้ว่า “สำ�หรับฟูโกแล้ว อำ�นาจเป็นที่ยอมรับเพราะอำ�นาจสามารถ/ผลิตบางอย่างขึ้นมาเสมอ เช่น อำ�นาจนำ�ไปสู่ความสุข ความสำ�ราญ อำ�นาจสร้าง
ความรู้ ความจริง สร้างวาทกรรม อำ�นาจเป็นเรื่องของเครือข่ายที่สร้างสรรพสิ่งต่างๆ ในสังคมให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่”
อัลธูแชร์ (อัลธูแชร์, 2557) เห็นว่า อุดมการณ์เป็นภาพแสดงตัวแทน (representation) ของความสัมพันธ์ในระดับจินตนาการระหว่างปัจเจกบุคคลและการ
ดำ�รงอยู่ที่เป็นจริงของเขา เช่น อุดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทางศาสนา หากเราพิจารณาดูจริงๆ แล้ว อุดมการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นเพียงจินตนาการที่
ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เราจึงต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงภาพลวงตาที่เลียนแบบมาจากสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นมาครอบงำ�ผู้คน
ส่วนใหญ่ ทั้งนี้จินตนาการเหล่านี้ (อุดมการณ์) ย่อมมีความสัมพันธ์กับปัจเจกบุคคล เนื่องจากว่า “จะไม่มีอุดมการ (ยึดการสะกดตามแหล่งอ้างอิง: ผู้วิจัย)
อันใดดำ�รงอยู่ได้นอกเสียจากโดยองค์ประธานคนหนึ่งและเพื่อองค์ประธานหลายๆ คน”
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คือ (1) การอุปถัมภ์แบบจ�ำแนก (differentiated
patronage) และ (2) การอุปถัมภ์แบบไม่จ�ำแนก
(undifferentiated patronage) กล่าวคือ หาก
องค์ประกอบทางด้านอุดมการณ์ เศรษฐกิจ และ
สถานะทางสังคมรวมอยู่ในผู้อุปถัมภ์เดียวกันแล้ว
ก็จะจัดว่าเป็นการอุปถัมภ์แบบรวม เช่น ในอดีต
ผู้อุปถัมภ์อย่างราชส�ำนักจะสนับสนุนทางการเงิน
แก่ผู้ผลิตงานวรรณกรรมให้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับอุดมการณ์ของราชส� ำนัก
เพื่อส่งเสริมสถานะของราชส�ำนักต่อไป ในขณะที่
ระบบทุนนิยมปัจจุบันท�ำให้งานวรรณกรรมเริ่มเป็น
อิสระจากอุดมการณ์ของผู้อุปถัมภ์มากขึ้น จึงเป็น
สาเหตุให้องค์ประกอบของการอุปถัมภ์ไม่ได้กระจุก
รวมกั น แบบในอดี ต เช่ น งานวรรณกรรมที่ ผ ลิ ต
ออกมาภายใต้การอุปถัมภ์ของส� ำนักพิมพ์แห่งใด
แห่งหนึ่งนั้นไม่จ�ำเป็นจะต้องส่งเสริมสถานะของ
ส�ำนักพิมพ์นั้นเสมอไป
วรรณกรรมในกระแสนิ ย มเป็ น อี ก
องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ที่ ค วบคุ ม กระบวนการแปล
ประกอบด้วยปัจจัยส�ำคัญ 2 ประการคือ กลวิธีการ
ประพันธ์ เช่น ประเภทงานวรรณกรรม ตัวละคร
ต่างๆ แนวเรื่อง สัญลักษณ์ต่างๆ ในเรื่อง ฯลฯ และ
บทบาทของวรรณกรรมที่ “อยู่”/“ควรจะอยู่” ใน
ระบบสังคมต่อไป องค์ประกอบนี้หมายรวมถึงการ
เลื อ กสรรวรรณกรรมหรื อ งานแปลที่ มี แ ก่ น เรื่ อ ง
ที่สอดคล้องไปกับกระแสวรรณกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับในระบบของสังคม และด้วยเหตุที่กระแส
วรรณกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา งานแปล
ชิ้นเดียวกันจึงมีโอกาสถูก “เขียนใหม่” ให้สอดคล้อง
และเพื่อการยอมรับจากกระแสใหม่ๆ อยู่เสมอ
4
5
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เมื่อศึกษาทฤษฎีการแปลของเลอเฟอแวร์
แล้ว จะเห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบส�ำคัญที่ควบคุม
กระบวนการแปล ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบ
วรรณกรรม และแนววรรณกรรมในกระแสนั้ น
ล้ ว นได้ รั บ การอุ ป ถั ม ภ์ น อกระบบวรรณกรรมอยู ่
เบื้องหลังในการก�ำหนดทิศทางและกระบวนการ
ผลิตงานทั้งสิ้น กล่าวคือ แม้ผู้เชี่ยวชาญในระบบ
วรรณกรรมจะเป็ น ผู ้ ก� ำ หนดกระแสวรรณกรรม
ก็ตาม แต่ผู้เชี่ยวชาญก็อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้
อุปถัมภ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันหาก
เราจะมองว่ า กระแสวรรณกรรมเป็ น ตั ว ก� ำ หนด
ลักษณะของ “งานเขียนใหม่” ก็ตาม แต่กระแส
วรรณกรรมก็ย่อมถูกผลิตให้เป็นไปตามระบบสังคม
อันมีผู้อุปถัมภ์อยู่เบื้องหลัง

3. องค์ประกอบควบคุมงานแปลกับการแปล
หนังสือภาษาญี่ปุ่นช่วง ค.ศ. 1950-1990

เพื่ อ ศึ ก ษาภาพรวมขององค์ ป ระกอบ
ที่ ค วบคุ ม งานแปล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เกี่ ย วกั บ
ประเด็ น ปั ญ หาที่ ว ่ า การอุ ป ถั ม ภ์ น อกระบบ
วรรณกรรมนั้ น ได้ ค วบคุ ม การผลิ ต หนั ง สื อ ภาษา
ญี่ปุ่นที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยในช่วง ค.ศ. 19701980 อย่างไร และเบื้องหลังการอุปถัมภ์งานแปล
เหล่านี้ได้ซุกซ่อนอุดมการณ์ของผู้อุปถัมภ์ไว้อย่างไร
นั้ น ผู ้ วิ จั ย ได้ สื บ ค้ น และรวบรวมรายชื่ อ หนั ง สื อ
ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยตั้งแต่ช่วง ค.ศ.
1950-1990 ผู้วิจัยสามารถรวบรวมรายชื่อหนังสือ
ได้ทั้งสิ้น 342 รายการ4 โดยแบ่งรายการออกตาม
การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้
ประเภทใหญ่ๆ 10 หมวด5 ตามตารางด้านล่างนี้

จำ�นวนรายการนี้เป็นเพียงจำ�นวนรายการหนังสือที่รวบรวมได้จากหอสมุดแห่งชาติและสำ�นักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
ได้แก่ 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป/100 ปรัชญา/200 ศาสนา/300 สังคมศาสตร์/400 ภาษาศาสตร์/500 วิทยาศาสตร์/600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือ
เทคโนโลยี/700 ศิลปกรรมและการบันเทิง/800 วรรณคดี/900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

ตารางที่ 1 จ�ำนวนหนังสือที่แปลจากภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1950-1990
เลขหมู่หนังสือ
ช่วงปี

000 100

200

300

400 500

900

รวม

1950-1959 1
1
1960-1969 2
2
2
1970-1979 1
4
11
17
1980-1989 8
22
3
30
5
43
7
1990-1999 1
7
9
35 15
2
64
1
37
12
รวม
1
7
18
64 18
2 105 6
99
22
ครองสัดส่วน 0.29 2.05 5.26 18.71 5.26 0.58 30.7 1.75 28.95 6.43
(%)

2
6
33
118
183
342
-

จากตารางข้ า งต้ น เมื่ อ ดู จ� ำ นวนหนั ง สื อ
ภาษาญี่ปุ่นโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าจ�ำนวนหนังสือ
แปลภาษาญี่ ปุ ่ น ในช่ ว ง ค.ศ. 1950-1990 เพิ่ ม
ปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วง ค.ศ. 1970-1980 นอกจากนี้ เมื่อศึกษา
จ� ำ นวนหนั ง สื อ แปลที่ แ ยกตามหมวดหมู ่ แ ล้ ว
พบว่ า ประเภทหนั ง สื อ ที่ ค รองสั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด
คือ ประเภทอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คิดเป็น
30.7% (105 รายการ) รองลงมา ได้แก่ หนังสือ
ประเภทวรรณกรรม คิดเป็น 28.95% (99 รายการ)
และหนังสือประเภทสังคมศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมญี่ ปุ ่ น รวมถึ ง
หนังสือประเภทการบริหารงานแบบญี่ปุ่น คิดเป็น
18.71% (64 รายการ) นอกจากนี้ หากจัดประเภท
หนังสือแปลแบบกว้างๆ ออกเป็นหนังสือประเภท
วิทยาศาสตร์และหนังสือประเภทสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจ�ำนวน

600

700

800

เพิ่มขึ้น
จากช่วง
10 ปีก่อน
(%)
300%
550%
367.57%
155.08%
-

หนังสือประเภทสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มี
ปริมาณมากกว่าหนังสือประเภทวิทยาศาสตร์อยู่มาก
เมื่อน�ำผลส�ำรวจหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่ถูก
แปลเป็นภาษาไทยในช่วง ค.ศ. 1950-1990 มา
ศึกษาตามทฤษฎีการแปลของเลอเฟอแวร์แล้ว จะ
เห็ น ถึ ง องค์ ป ระกอบที่ ค วบคุ ม กระบวนการแปล
หนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยดังนี้
• ผู้เชี่ยวชาญในระบบวรรณกรรม
ช่วง ค.ศ. 1950 ถึงช่วงต้น ค.ศ. 1970
ส� ำ นั ก พิ ม พ์ บ างแห่ ง ได้ น� ำ หนั ง สื อ แปลช่ ว งก่ อ น
สงครามโลกครั้งที่ 2 มาจัดพิมพ์ซ�้ำ ผู้แปลนับว่ามี
บทบาทส�ำคัญในการคัดเลือกหนังสือที่ตนเองเห็น
ว่า “ควรแก่การอ่าน” (จรัส ดวงอุไร, 2509:ค�ำน�ำ)
และ “มี ป ระโยชน์ ต ่ อ ชาติ ” (เสฐี ย ร พั น ธรั ง ษี ,
2508:ค�ำน�ำครั้งแรก) ผู้แปลที่แปลหนังสือภาษา
ญี่ ปุ ่ น บางส่ ว นเป็ น นั ก เรี ย นเก่ า ญี่ ปุ ่ น หรื อ มี ค วาม
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เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเทศญี่ ปุ ่ น ประเด็ น ที่ น ่ า สนใจ
เกี่ยวกับลักษณะการแปลในช่วงนี้ก็คือ ผู้แปลจะ
แปลจากหนังสือญี่ปุ่นฉบับภาษาอังกฤษและภาษา
อื่ น อยู ่ บ ้ า ง เช่ น คื น ฝั ่ ง 6 ไม่ มี ห นั ง สื อ ที่ แ ปลจาก
ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโดยตรง
ต่ อ มาในปลายช่ ว ง ค.ศ. 1970-1980
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญในระบบวรรณกรรมส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
อาจารย์นักวิชาการในมหาวิทยาลัยและนักเรียนเก่า
ญี่ปุ่น ลักษณะการแปลหนังสือในช่วงนี้ส่วนใหญ่
เป็ น การแปลจากฉบั บ ภาษาอั ง กฤษแต่ ก็ เ ริ่ ม มี
หนั ง สื อ ที่ แ ปลจากต้ น ฉบั บ ภาษาญี่ ปุ ่ น โดยตรง
บ้างเล็กน้อย แม้ผู้เชี่ยวชาญในระบบวรรณกรรม
เหล่านี้บางส่วนจะเป็นผู้คัดเลือกหนังสือและแปล
ด้วยตนเองก็ตาม แต่เนื่องจากได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์จากองค์กรญี่ปุ่น ผู้แปล
จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งคั ด เลื อ กหนั ง สื อ ที่ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ก าร
สนับสนุนของผู้อุปถัมภ์อีกต่อหนึ่ง
ปลายช่วง ค.ศ. 1980 ส�ำนักพิมพ์เอกชน
ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใดๆ ได้หันมา
แปลหนัง สือภาษาญี่ปุ่นประเภทวรรณกรรมและ
การบริหารจัดการธุรกิจมากขึ้น หนังสือแปลส่วนใหญ่
แปลจากต้ น ฉบั บ ภาษาญี่ ปุ ่ น มากขึ้ น เกี่ ย วกั บ
ประเด็นนี้น�้ำทิพย์ (2547:6) ได้วิเคราะห์ว่าเป็น
เพราะผู ้ เ ชี่ ย วชาญภาษาญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
นั ก เรี ย นเก่ า ญี่ ปุ ่ น มี จ� ำ นวนเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาจากกราฟแสดงการเปลี่ ย นแปลง
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงจ�ำแนกตามกิจกรรม
ช่วง ค.ศ. 1972-2003 ของเจแปนฟาวน์เดชั่นแล้ว
พบว่างบประมาณส่วนใหญ่ของเจแปนฟาวน์เดชั่น
ประมาณ 40% นอกจากจะใช้สนับสนุนการวิจัย
6
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และเผยแพร่การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและยัง
เผยแพร่ความนิยมต่อภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยอีกด้วย （国際交流基金, 2003:106107, オンライン) โดยจะเห็นได้จากใน ค.ศ. 1981
มี จ� ำ นวนผู ้ เ รี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ชาวไทย 9,217 คน
（国際交流基金、1981:総表、オンライン) แต่
ใน ค.ศ. 1998 มีจ�ำนวนผู้เรียนมากถึง 39,822 คน
และเพิ่มเป็น 54,884 คน ใน ค.ศ. 2003 （国際交
流基金, 2003:6, オンライン) เมื่อดูจากจ�ำนวน
ผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
นี้แล้ว อาจกล่าวได้ว่าการสนับสนุนด้านการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุ่นและการเผยแพร่ความนิยมต่อ
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น
เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ส ร้ า งความนิ ย มต่ อ ภาษาและ
วั ฒ นธรรมญี่ ปุ ่ น ในสั ง คมไทยที ล ะน้ อ ย และเป็ น
ตัวแปรส�ำคัญในการสร้างผู้แปล ผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านภาษาญี่ปุ่น และผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นในไทยเพิ่ม
มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้จ�ำนวนผู้แปลที่มีความ
เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นและสามารถคัดเลือก
หนั ง สื อ ตลอดจนจั ด พิ ม พ์ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระโดย
ไม่มีองค์กรญี่ปุ่นเข้ามาให้การสนับสนุนก็ตาม แต่
การเลือกหนังสือมาจัดพิมพ์ของส� ำนักพิมพ์ต่างๆ
ในช่วง ค.ศ. 1990 ยังคงเป็นหนังสือแปลประเภท
เดิมๆ เช่น วรรณกรรมคลาสสิค หนังสือเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการธุรกิจ ฯลฯ ที่ไม่แตกต่างไปจาก
แนวหนังสือแปลที่องค์กรญี่ปุ่นเคยสนับสนุน มีเพียง
ส�ำนักพิมพ์ผีเสื้อที่เลือกจัดพิมพ์วรรณกรรมเยาวชน
ญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นแนววรรณกรรมแปลที่แปลกใหม่
ในสมัยนั้น

ฉบับภาษาฝรั่งเศสโดย ช. ชาลี (กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2520.)
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

• การอุปถัมภ์ในระบบวรรณกรรม
การจัดพิมพ์หนังสือที่แปลจากภาษาญี่ปุ่น
ก่อนช่วง ค.ศ. 1970 ส่วนใหญ่จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์
ต่างๆ โดยปราศจากความช่วยเหลือทางด้านการ
จั ด พิ ม พ์ จ ากองค์ ก รใดๆ มี เ ฉพาะหนั ง สื อ แปล
จากศู น ย์ พั ฒ นาหนั ง สื อ กรมวิ ช าการเท่ า นั้ น ที่
จัดพิมพ์หนังสือภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในโครงการหนังสือ
UNESCO Collection of Representative Works
ด้วยการสนับสนุนขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เช่น
เสี ย งพิ ณ เสนาะใสในพม่ า 7 เป็ น ต้ น นอกจากนี้
กรมวิ ช าการได้ รับการสนับสนุนงบประมาณการ
แปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นจากสมาคมนานาชาติเพื่อ
ความรู้ทางการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น (International
Society for Educational Information, Inc.)8
อีกด้วย
ปลายช่วง ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา หนังสือ
ส่ ว นใหญ่ ที่ จั ด แปลโดยองค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาก�ำ ไร
หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ มี ห น่ ว ยงานหรื อ
องค์กรจากประเทศญี่ปุ่นอุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการ
7

8

9

10
11

12
13
14

จัดพิมพ์อยู่เบื้องหลัง เช่น The Japan-Thailand
Economic Cooperation Society ที่สนับสนุน
การจัดตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่มี
นโยบายจัดพิมพ์หนังสือแปลด้านเทคโนโลยี มูลนิธิ
โตโยต้ า แห่ ง ประเทศญี่ ปุ ่ น ที่ ส นั บ สนุ น โครงการ
รู้จักเพื่อนบ้านและโครงการแปลไทย-ญี่ปุ่น9 ของ
มูลนิธิโครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เจแปนฟาวน์เดชั่น (The Japan Foundation,
Bangkok) ที่สนับสนุนสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ 10 และสถาบั น การศึ ก ษา
ต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์11 และโครงการไทยญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา12) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะศิลปกรรมศาสตร์13 และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา14) เป็นต้น นอกเหนือ
จากการสนั บ สนุ น การจั ด พิ ม พ์ ว รรณกรรมและ
หนังสือวิชาการต่างๆ แล้ว จากการรวบรวมข้อมูล
หนังสือแปลโดยผู้วิจัยยังพบว่าองค์กรทางศาสนา
อย่ า งสมาคมสร้ า งคุ ณ ค่ า สากล (Soka Gakkai
International: SGI) ได้ให้ส�ำนักพิมพ์เคล็ดไทย

แปลโดย ฉุน ประภาวิวัฒน (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2510) ในช่วงนี้ยังมีผลงานแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นของฉุนอีกมากมาย เช่น ราโชมอน (กรุงเทพฯ:
โอเดียนสโตร์, 2514) เหมันตคาม (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2515) เสียงคลื่นที่รื่นรมย์ใจ (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2517) การแปลวรรณกรรมญี่ปุ่น
เหล่านี้สถานทูตญี่ปุ่นได้ส่งจดหมายแสดงความขอบคุณผู้แปลและดำ�เนินการช่วยขอลิขสิทธิ์การแปลให้อีกด้วย (ฉุน ประภาวิวัฒน, 2514:ปกหลัง)
สมาคมนานาชาติเพื่อความรู้ทางการศึกษาประเทศญี่ปุ่นยังสนับสนุนงบประมาณการแปลและจัดพิมพ์หนังสืออื่นๆ อีก เช่น การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
ญี่ปุ่น (2535) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผลงานหนังสือที่แปลจากโครงการฯ นี้ มี ดั ง ต่ อ ไปนี้ ญี่ ปุ่ น การก่ อ ตั ว เป็ น ชาติ ส มั ย ใหม่ โดย พรรณี ฉั ต รพลรั ก ษ์ , วิ วั ฒ นาการทุ น นิ ย มของญี่ ปุ่ น โดย
คงศักดิ์ สันติพฤษวงศ์, เยิรเงาสลัว โดย สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ, วิวัฒนาการวรรณกรรมญี่ปุ่นหลังสงคราม โดย อาทร ฟุ้งธรรมสาร, เมียหมอ (นวนิยาย)
โดย กิติมา อมรทัต, ห่านป่า (นวนิยาย) โดย สงบ สวนสันติ (สันติสิริ), การอุดมศึกษาญี่ปุ่น โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง, อาทิตย์ลับฟ้า (นวนิยาย) โดย มาลินี
แก้วเนตร, การเกษตรญี่ปุ่น โดย สุวินัย ภรณวลัย, วิมานมายา โดย วันเพ็ญ บงกชสถิต, การพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุ่น โดย สุกัญญา นิธังกรและอนงค์
โรจน์วณิชย์, ชีวิตและผลงานของโซเซกิและโทซน โดย กรรณิกา จรรย์แสง และจุฑารัตน์ เบญจฤทธิ์, การเกษตรญี่ปุ่นจะอยู่รอดหรือไม่ โดย ดุสิต เจษฎพิพัฒน์,
ผู้บัญชาการชาวพุทธ โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ยี่สิบสี่ดวงตา โดย กิติมา อมรทัต, การเงินและการธนาคารญี่ปุ่น โดย สมพงษ์ อรพินทร์ (มูลนิธิโครงการตำ�รา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549:49)
ผลงานแปล ได้แก่ กระต่ายแก้ว (2530) ตำ�ราประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นระดับมัธยมปลายเรื่อง ญี่ปุ่นในมิติเวลา (2530) เป็นต้น
จัดแปลโดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์จากเจแปนฟาวน์เดชั่น ได้แก่ เรื่องสั้นญี่ปุ่น 1 (ม.ป.ป.), เรื่องสั้นญี่ปุ่น 2 (2520), เรื่องสั้นญี่ปุ่น 3 (2522)
จัดแปลโดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์จากมูลนิธินักเรียนเก่าไทยโยชิดะอาโอยามา (Yoshida-Aoyama Taikokuryugakuseikikin) ได้แก่
เรื่องสั้นญี่ปุ่น 4: รวมเรื่องสั้นของ ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ (2533) เรื่องสั้นญี่ปุ่น 5: รวมเรื่องสั้นของ ดะสะอิ โอะซะมุ (2541) และ เรื่องสั้นญี่ปุ่น 6:
รวมวรรณกรรมเยาวชนของมิยะสะวะเค็นจิ (2543)
ผลงานแปล ได้แก่ สังคมญี่ปุ่น (2525) พัฒนาการเศรษฐกิจญี่ปุ่นสมัยใหม่ (2530) ฯลฯ
ผลงานแปล ได้แก่ โคจิกิ ตำ�นานเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น (2521) เป็นต้น
ได้จัดแปลหนังสือสำ�คัญๆ ที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เช่น มุ่งสู่วิทยาการ (2525) ญี่ปุ่น: ผู้เป็นหนึ่ง (2528) เป็นต้น
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

47

ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย

จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ แปลภาษาญี่ ปุ ่ น ผลงานของ อิ เ กะดะ
ไดซะกุ ประธานสมาคมฯ เป็นจ�ำนวนมากอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยบางส่วน
จึงมีผู้อุปถัมภ์มากกว่าหนึ่ง ซึ่งได้แก่ส�ำนักพิมพ์หรือ
สถาบันที่จัดแปลและองค์กรจากประเทศญี่ปุ่นที่
เข้ามาให้การสนับสนุนทุนจัดพิมพ์ จากการมีผู้อุปถัมภ์
ทางด้ า นการจั ด พิ ม พ์ เ ช่ น นี้ เ ป็ น ผลให้ ช ่ ว ง ค.ศ.
1970-1980 จ�ำนวนหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่ถูกแปล
เป็นภาษาไทยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมาก
เมื่ อ เข้ า สู ่ ช ่ ว ง ค.ศ. 1990 งบประมาณ
การสนับสนุนการพิมพ์หนังสือแปลจากองค์กรและ
หน่ ว ยงานของญี่ ปุ ่ น ค่ อ ยๆ ลดลง โดยจะเห็ น ได้
จากเจแปนฟาวน์เดชั่นจัดสรรงบประมาณส�ำหรับ
กิ จ กรรมการผลิ ต สื่ อ เอกสารหรื อ หนั ง สื อ ในช่ ว ง
ค.ศ. 1970-1980 ประมาณ 10% และลดลงเหลือ
ประมาณ 6% ในช่วง ค.ศ. 199015 อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าการสนับสนุนการจัดพิมพ์จากองค์กรญี่ปุ่น
จะลดน้อยลงก็ตาม แต่ปริมาณการจัดพิมพ์หนังสือ
ภาษาญี่ปุ่นในตลาดกลับมีปริมาณมากขึ้นกว่าช่วง
ปีก่อน จากความนิยมหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่ถูกแปล
เป็นภาษาไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลานี้อาจกล่าวได้ว่า
ผู้อ่านชาวไทยมีแนวโน้มที่มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศ
ญี่ปุ่น ยอมรับประเทศญี่ปุ่น และสนใจในวิทยาการ
ของประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้อ่าน
ต้องการบริโภคหนังสือแปลที่ถ่ายทอดวิทยาการ
หรือความรูจ้ ากประเทศญีป่ นุ่ เพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้
ความนิ ย มของผู ้ อ ่ า นชาวไทยที่ มี ต ่ อ หนั ง สื อ แปล
ภาษาญี่ปุ่นที่เพิ่มมากขึ้นนี้ยังอาจสะท้อนถึงความ
ส�ำเร็จของการสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือแปล
ภาษาญี่ ปุ ่ น ของผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ ช าวญี่ ปุ ่ น ในช่ ว ง ค.ศ.
1970-1980 ได้อีกด้วย
15
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• แนววรรณกรรมในกระแสนิยม
สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ร ะ บ บ
วรรณกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์และนักวิชาการ
ในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอุ ป ถั ม ภ์ จ ากองค์ ก ร
ญี่ ปุ ่ น ตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นข้ า งต้ น แนวหรื อ ลั ก ษณะ
งานแปลที่ ป รากฏในช่ ว ง ค.ศ. 1970-1980 จึ ง
เป็ น แนวงานที่ ถู ก ก� ำ หนดโดยผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ เ ป็ น หลั ก
ตัวอย่างเช่น มูลนิธิโครงการต�ำราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์จัดพิมพ์เฉพาะงานด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมญี่ปุ่นหรือ
สั ง คมไทยที่ เ ขี ย นโดยชาวญี่ ปุ ่ น สมาคมส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ ่ น จั ด พิ ม พ์ ง านแปลในหมวด
วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี
การแปลหนั ง สื อ ภาษาญี่ ปุ ่ น ในไทยใน
ช่วงแรกยังมีจ�ำนวนน้อยและไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก
การแปลหนั ง สื อ ภาษาญี่ ปุ ่ น ในช่ ว ง ค.ศ. 19501960 ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น การแปลที่ ผู ้ แ ปลคั ด เลื อ ก
หนังสือจากความสนใจส่วนบุคคลแล้วน�ำเสนอต่อ
ส�ำนักพิมพ์ อีกส่วนหนึ่งเป็นการแปลโดยหน่วยงาน
ราชการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแปล
หนั ง สื อ จาก UNESCO หนั ง สื อ ภาษาญี่ ปุ ่ น ที่ ถู ก
แปลเป็นภาษาไทยในสมัยนี้จึงเป็นหนังสือประเภท
วรรณกรรมชิ้ น เอก (“the masterpieces of
world literature”) (Edouard, 1986:6, Online)
ที่ถูกคัดสรรจากมาตรฐานของตะวันตก ต่อมาใน
ช่วง ค.ศ. 1970-1980 อาจารย์หรือนักวิชาการ
จากสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ มั ก คั ด เลื อ กเฉพาะ
วรรณกรรมสมัยใหม่ที่เขียนขึ้นโดยนักเขียนชื่อดัง
และได้รับการยกย่องเป็นหลักเช่น โมะริ โอะกะอิ
（森鴎外） ดะซะอิ โอะซะมุ（太宰治） ทะนิซะกิ
จุนอิจิโร（谷崎潤一郎）ฯลฯ พร้อมกันนี้องค์กร

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงจำ�แนกตามกิจกรรมช่วง ค.ศ. 1972-2003 （国際交流基金, 2003:106-107)
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

ญี่ ปุ ่ น ต่ า งๆ ได้ เ ข้ า มาเป็ น ผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ ห ลั ก ในการ
แปลโดยการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด พิ ม พ์
หนังสือแปลที่อยู่ในเกณฑ์หรือแนวทางที่วางเอาไว้
จากกระแสแปลหนังสือแนววรรณกรรมญี่ปุ่นสมัย
ใหม่ เ ช่ น นี้ ส ่ ง ผลให้ ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ต ่ า งๆ หั น มาแปล
วรรณกรรมญี่ ปุ ่ น ลั ก ษณะเดี ย วกั น ตามมา เช่ น
ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ด อกหญ้ า และส� ำ นั ก พิ ม พ์ ร วมทรรศน์
ได้ จั ด พิ ม พ์ ผ ลงานของคะวะบะตะ ยะซุ น ะริ
（川端康成） นักเขียนรางวัลโนเบลจากฉบับภาษา
อังกฤษของ เอ็ดวาร์ด จี ไซเดนสติกเกอร์ (Edward
G. Seidensticker) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
หนังสือแปลที่ถูกจัดพิมพ์เป็นหนังสือวิชาการและ
วรรณกรรมคลาสสิคเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มผู้อ่านจึงมี
จ�ำกัดเฉพาะนักศึกษา ปัญญาชน และนักวิชาการ
เท่านั้น
ปลายช่ ว ง ค.ศ. 1980 ขณะที่ ก ารแปล
และจั ด พิ ม พ์ ว รรณกรรมคลาสสิ ค ญี่ ปุ ่ น เริ่ ม ซาลง
ส�ำนักพิมพ์ผีเสื้อได้จัดพิมพ์ โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้าง
หน้าต่าง ขึ้นและได้สร้างกระแสความนิยมการแปล
และบริโภควรรณกรรมเยาวชนญี่ปุ่นในสังคมไทย
ในเวลาต่ อ มา (น�้ำ ทิ พ ย์ เมธเศรษฐ, 2547:5-6)
ในช่ ว ง ค.ศ. 1990 จนมี ก ารแปลและตี พิ ม พ์
วรรณกรรมเยาวชนญี่ปุ่นมากมาย16 ตามมา ส่งผล
ให้ส�ำนักพิมพ์ต่างๆ หันมาสนใจงานประเภทนี้มากขึ้น
ด้ ว ยเหตุ นี้ ป ลายช่ ว งปี ค.ศ. 1980 เป็ น ต้ น มา
ความนิยมของหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทย
ได้เพิ่มขึ้น โดยจะเห็นได้จากส�ำนักพิมพ์ต่างๆ ได้
เข้ามาผลิตงานแปลอย่างเต็มตัว พัฒนาการของ
การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยเช่นนี้
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าองค์กรจากประเทศญี่ปุ่นต่างๆ
ที่ เ ป็ น ผู ้ อุ ป ถั ม ภ์งานแปลคือตัวแปรส� ำคัญที่สร้าง
16
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รากฐานวางแนวทางให้หนังสือภาษาญี่ปุ่นที่แปล
เป็นภาษาไทยได้รับการยอมรับและความนิยมใน
ประเทศไทยในเวลาต่อมา
จากการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการแปล
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส�ำคัญที่ปูพื้นฐานให้
หนั ง สื อ แปลภาษาญี่ ปุ ่ น ที่ ถู ก แปลเป็ น ภาษาไทย
ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันนั้น คือ
องค์กรจากประเทศญี่ปุ่นที่มีบทบาทเป็นผู้อุปถัมภ์
การจัดพิมพ์หนังสือแปลในช่วง ค.ศ. 1970-1980
ได้ แ ก่ เจแปนฟาวน์ เ ดชั่ น มู ล นิ ธิ โ ตโยต้ า ฯ และ
สมาคมส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ ่ น ผู ้ อุ ป ถั ม ภ์
เหล่ า นี้ น อกเหนื อ จากองค์ ป ระกอบทางด้ า น
เศรษฐกิ จ ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นการเงิ น
แก่สถาบันต่างๆ แล้ว ยังมีองค์ประกอบทางด้าน
อุดมการณ์ที่เป็นแรงขับส�ำคัญให้เกิดการอุปถัมภ์ขึ้น
ในหัวข้อต่อไปจะขอวิเคราะห์ถึงบทบาทและอุดมการณ์
ของผู้อุปถัมภ์ในการแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นเฉพาะ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในไทยช่วง ค.ศ.
1970-198017

4. การแปลหนังสือกับอุดมการณ์ขององค์กร
ญี่ปุ่น

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ นโยบายพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เป็ น หลั ก จน
สามารถเข้ า ครอบง� ำ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ประเทศ
ต่ า งๆ ประเทศไทยเป็ น อี ก ประเทศหนึ่ ง ที่ ข าด
ดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก ปัญหาการ
กดขี่ ค ่ า แรง การใช้ วั ต ถุ ดิ บ ส่ ว นใหญ่ จ ากญี่ ปุ ่ น
การผูกขาดเทคโนโลยี และการโอนผลก�ำไรกลับ
บริษัทแม่ของบริษัทญี่ปุ่นต่างๆ ได้กลายเป็นชนวน
ส�ำคัญที่ท�ำให้ศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

ตัวอย่างวรรณกรรมเยาวชนญี่ปุ่นที่ถูกจัดพิมพ์ในช่วงนี้ ได้แก่ เบ็ตตี้ซัง (กรุงเทพฯ: หนังสือเล่มเล็ก, 2531) โมโมจัง (กรุงเทพฯ: หนังสือเยาวชน, 2531)
ดวงตากระต่าย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก, 2531) เด็กหญิงน็อนจัง (กรุงเทพฯ: ผีเสื้อ, 2541) เด็กหญิงอีดะ (กรุงเทพฯ: ผีเสื้อ, 2541) เป็นต้น
เกี่ยวกับผู้อุปถัมภ์หนังสือภาษาญี่ปุ่นที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นจะขอกล่าวถึงในงานวิจัยลำ�ดับต่อไป
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ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย

ได้จัดสัปดาห์ไม่ซื้อสินค้าญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 20-30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และยังได้เดินขบวนต่อต้าน
นายทะนะกะ คะกุ เ อะอิ นายกรั ฐ มนตรี ญี่ ปุ ่ น ที่
เดินทางมาเยือนประเทศไทยใน พ.ศ. 2517 เพื่อ
แสดงความไม่ พ อใจต่ อ อิ ท ธิ พ ลทางเศรษฐกิ จ
ของญี่ ปุ ่ น (ทวี ธี ร ะวงศ์ เ สรี , 2524:219) จาก
ปรากฏการณ์ ต ่ อ ต้ า นญี่ ปุ ่ น ในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
เวลานั้น ท�ำให้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเห็น
ความส� ำ คั ญ ของนโยบายด้ า นการแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรม ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1972 นายฟุกุดะ
ทะเกะโอะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สมัยนั้นจึงได้เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งเจแปนฟาวน์เดชั่น
(The Japan Foundation: JF) ขึ้น ในเดือนตุลาคม
ปีเดียวกันนั้น JF ได้ก่อตั้งขึ้นโดยด�ำเนินกิจกรรม
ตาม Kokusai Bunka Shinkokai (KBS)18 องค์กร
ที่เคยท�ำหน้าที่เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1974 The
Japan Cultural Center, Bangkok หรือ The
Japan Foundation, Bangkok ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ที่
กรุงเทพฯ เพื่อด�ำเนินงานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย (เกี่ยวกับ
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, The Japan Foundation, Bangkok, ออนไลน์)
18
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JF ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล
และหน่ ว ยงานส่ ว นต่ า งๆ 19 งบประมาณเหล่ า นี้
ถูกแบ่งเพื่อด�ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กร20 โดยมีกิจกรรมการผลิตสื่อเอกสารเป็น
หนึ่งในกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์นั้น กิจกรรม
การผลิตสื่อเอกสารถูกใช้ใน 3 ด้าน ได้แก่ การผลิต
หนังสือหรือเอกสารของ JF เอง การให้ทุนสนับสนุน
การผลิตหรือสั่งซื้อหนังสือ การให้ทุนสนับสนุนจัดซื้อ
หนังสือภาษาญี่ปุ่นเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยใน
นานาประเทศ และการสนับสนุนสื่อหรืออุปกรณ์
การสอนภาษาญี่ปุ่น หนังสือที่ JF สนับสนุนการ
ผลิตคือ หนังสือที่ไม่เน้นผลก�ำไรทางการค้า มุ่ง
แนะน� ำ วั ฒ นธรรมญี่ ปุ ่ น บรรณานิ ทั ศ น์ สิ่ ง พิ ม พ์
ญี่ ปุ ่ น ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การวิ จั ย ค้ น คว้ า และ
ประชาสัมพันธ์ความสัมพันธ์อันเป็นมิตรระหว่าง
ญี่ปุ่นกับนานาประเทศ (The Japan Foundation,
1981:32-33)
ในปีเดียวกันที่ JF เข้ามาด�ำเนินงานใน
ประเทศไทย มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (The
Toyota Foundation) ก็ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศ
ญี่ปุ่น จากปรัชญาของโตโยต้าที่จะ “สร้างสังคม
ที่สมบูรณ์ผ่านยนตรกรรม” （「自動車をとおし
て豊かな社会づくり」） ได้เป็นแรงผลักดันก่อตั้ง
มูลนิธิโตโยต้าฯ ขึ้นเพื่อคืนก�ำไรให้สังคมโดยเน้น

Kokusai Bunka Shinkokai (KBS) หรือ The Society for international cultural relations เป็นหน่วยงานญี่ปุ่นที่จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1934
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในไทย พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย KBS ได้เข้ามาดำ�เนินงานในประเทศไทย
ในปี ค.ศ. 1943 โดยใช้ชื่อว่า Nippon Thai Culture House มีสำ�นักงานอยู่แถวหน้าพระลาน (บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร) ในปี ค.ศ. 1944 กิจกรรมหลัก
ของ KBS คือ การออกวารสารภาษาไทยและญี่ปุ่นชื่อว่า นิตตะอิบุงกะ（「日泰文化」）การสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่น และการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
เป็นต้น (酒井健太郎「日泰文化会館の成立」、日タイ交流史研究の新地平 大鳥圭介の 『暹羅紀行』(1875)から広がる140年、口頭発表、
チュラーロンコーン大学文学部、2015年9月4日．)
จากข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น พบว่าปี ค.ศ. 1972 JF ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพียง 614,000 เยน ในปี ค.ศ. 1977 ได้รับงบประมาณ
4,219,000 เยน ปี ค.ศ. 1989 งบประมาณที่ได้รับอยู่ที่ 9,486,000 เยน และในปี ค.ศ. 1996 อยู่ที่ 19,733,000 เยน (Ministry of Foreign Affairs of Japan,
1997, online)
ได้แก่ (1) การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ (2) การส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงญี่ปุ่นศึกษา (3) การเผยแพร่ภาษาญี่ปุ่น (4) การสนับสนุนการจัด
งานบรรยายวิชาการ งานนิทรรศการ การแสดงต่างๆ (5) การผลิตสื่อ เอกสารหรือหนังสือ (6) การวิจัยเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับนานาประเทศ
(7) กิจกรรมอื่นๆ ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเห็นว่าควรให้การสนับสนุน (The Japan Foundation, 1981:8-9)
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ แก่
นั ก วิ จั ย ชาติ ต ่ า งๆ （豊田英二、神谷正太郎、
1974、オンライン） ใน ค.ศ. 1978 มูลนิธิโตโยต้าฯ
ได้เริ่มสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือแปล
ในโครงการ “รู ้ จั ก เพื่ อ นบ้ า น” （「隣人をよく
知ろう」） โดยสนั บ สนุ น การแปลวรรณกรรม
หนั ง สื อ ทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ของประเทศต่างๆ ในเอเซียเป็นภาษาญี่ปุ่น ต่อมา
ใน ค.ศ. 1982 - ค.ศ. 2003 มู ล นิ ธิ ฯ ได้ เ ริ่ ม
สนั บ สนุ น การแปลหนั ง สื อ ภาษาญี่ ปุ ่ น เป็ น ภาษา
ต่ า งๆ ในประเทศแถบเอเซี ย จ� ำ นวนหนั ง สื อ ที่
มู ล นิ ธิ ฯ ได้ ส นั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด พิ ม พ์
รวมกว่ า 600 เล่ ม （トヨタ財団、オンライン）
ในส่ ว นของโครงการแปลไทย-ญี่ ปุ ่ น ของมู ล นิ ธิ
โครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์21 นั้น
มู ล นิ ธิ โ ตโยต้ า ฯ ได้ ก� ำ หนดขอบเขตคุ ณ สมบั ติ
ของหนั ง สื อ แปลที่ จ ะสนั บ สนุ น ไว้ ว ่ า “จะต้ อ ง
เป็ น หนั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ สั ง คมไทยหรื อ สั ง คมญี่ ปุ ่ น
และในกรณี ที่ เ ป็ น หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ สั ง คมไทยนั้ น
จะต้ อ งเป็ น หนั ง สื อ ที่ เ ขี ย นโดยนั ก เขี ย นญี่ ปุ ่ น ”
เพื่อสนองต่อนโยบายของมูลนิธิโตโยต้าฯ ที่เห็น
“ความจ�ำเป็นของคนไทยที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ
สังคมญี่ปุ่นและสิ่งที่ประชาชนญี่ปุ่นคิดเกี่ยวกับไทย
ให้ดียิ่งขึ้น” (ประธานคณะอนุกรรมการโครงการ
แปลไทย-ญี่ ปุ ่ น , 2530:ค� ำ แถลงของโครงการ
แปลไทย-ญี่ปุ่น มูลนิธิโครงการต�ำราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์)
สิ่ ง ที่ น ่ า สั ง เกตเกี่ ย วกั บ โครงการ “รู ้ จั ก
เพื่อนบ้าน” ก็คือ โครงการนี้เริ่มด�ำเนินการหลังจาก
ที่ รั ฐ บาลในสมั ย นั้ น ได้ เ ปลี่ ย นแปลงนโยบาย
21

ต่ า งประเทศ กล่ า วคื อ ในการประชุ ม สุ ด ยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) ณ กรุงมะนิลา เดือน
สิ ง หาคม ค.ศ. 1977 นายกรั ฐ มนตรี ฟุ กุ ด ะ
ทะเกะโอะ ได้ประกาศนโยบายเพิ่มความสัมพันธ์
ทางด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมกั บ อาเซี ย นอย่ า ง
จริงจัง (Togo Kazuhiko, 2010:201) เมื่อศึกษา
The Toyota foundation report ฉบับเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1977 （トヨタ財団、1977：1-8、
オンライン） พบว่ า เดิ ม กิ จ กรรมของมู ล นิ ธิ ฯ มี
เพี ย งการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางวิ ช าการและทุ น
วิจัยในสาขาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางการ
คมนาคม สวัสดิการสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
เท่านั้น แต่ใน ค.ศ. 1978 เป็นต้นมา มูลนิธิฯ ได้
เพิ่มโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการกับนานาประเทศ
โดยเน้นการใช้ความช่วยเหลือทุนวิจัยและทุนผลิต
ต�ำราแก่ประเทศด้อยพัฒนา โดยเฉพาะประเทศใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ （トヨタ財団、1978：
4 、オンライン） การปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการ
ด�ำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายต่าง
ประเทศของรัฐบาลญี่ปุ่นในสมัยนั้นเช่นนี้เรียกได้
ยากว่าเป็นความบังเอิญ ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าว
ได้ ว ่ า การอุ ป ถั ม ภ์ ข องมู ล นิ ธิ โ ตโยต้ า ฯ ที่ ไ ม่ ไ ด้
มุ ่ ง มั่ น คื น ก� ำ ไรให้ สั ง คมอย่ า งบริ สุ ท ธิ์ ใ จ หากแต่
ซ่ อ นเร้ น ความมุ ่ ง มั่ น ในการตอบสนองนโยบาย
การสร้างความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ย งใต้ แ ละอุ ด มการณ์ ข อง “หลั ก การฟุ กุ ด ะ”
(Fukuda Doctrine) (Sueo Sudo, 1992:4) ที่
มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ต ่ อ นานาประเทศ
ผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจนเกิดกระแส
ความนิยมต่อประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นขึ้น
ในเวลาต่อมา

จาก The Toyota foundation report ฉบับเดือนตุลาคม ค.ศ. 1993 （トヨタ財団, 1993:13） พบโครงการแปลหนังสือที่ชาญวิทย์ เกษตรศิริยื่นขอทุน
สนับสนุนการจัดแปล 2 รายการ ได้แก่ The Anatomy of Dependence (ฉบับภาษาไทยใช้ชื่อว่า อะมะเอะแก่นแท้จิตใจคนญี่ปุ่น (2538)) และ Japanese
History Cartoon Vol.12 Vol.14 Vol.16 (ไม่พบฉบับภาษาไทย) โดยทั้งสองโครงการได้รับทุนช่วยเหลือ 5,000 และ 6,000 ดอลล่าร์สหรัฐตามลำ�ดับ
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ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย

นอกเหนือจากมูลนิธิโครงการต�ำราฯ แล้ว
5. ปัญญาชนไทยผู้สร้างสถานะทางสังคมแก่
ส�ำนักพิมพ์เคล็ดไทยของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ (อดีต
ญี่ปุ่น

หลั ง จากเหตุ ก ารณ์ 6 ตุ ล า รั ฐ ได้ เ ก็ บ
กวาดล้ า งท� ำ ลายสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต ่ า งๆ ที่ ถ ่ า ยทอด
อุ ด มการณ์ ต รงข้ า ม จนเป็ น ผลให้ ส� ำ นั ก พิ ม พ์
ต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์นี้
โครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ก็ถูก
รัฐ บาลเก็บ กวาดหนังสือในโครงการฯ จนบริษัท
รับจ�ำหน่ายหนังสือต้องปิดกิจการลงและส่งผลให้
เงินค่าหนังสือของโครงการฯ ที่ค้างอยู่กับบริษัท
ที่ เ ลิ ก กิ จ การต้ อ งสู ญ ไปด้ ว ย (มู ล นิ ธิ โ ครงการ
ต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549:19)
จากปั ญ หาด้ า นทุ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารเมื อ งภายในประเทศและสภาพ
ตลาดหนั ง สื อ ต� ำ ราที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โครงการ
ต� ำ ราฯ จึ ง ยุ ติ บ ทบาทการผลิ ต ต� ำ ราเรี ย นที่ เ ป็ น
แนวคิดหรือทฤษฎี และเปลี่ยนแผนงานไปมุ่งเน้น
การผลิตต�ำราที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ตั้งแต่ ค.ศ. 2521 เป็นต้นมา (มูลนิธิโครงการ
ต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549:21)
สิ่ ง ที่ น ่ า สั ง เกตก็ คื อ การเปลี่ ย นแปลงอุ ด มการณ์
ของมู ล นิ ธิ ต� ำ ราฯ เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ที่
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ22 เข้ามารับหน้าที่กรรมการ
และเลขานุการมูลนิธิโครงการต�ำราฯ พร้อมด้วย
เงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์บางส่วนของ
มูลนิธิโครงการต�ำราฯ จนมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
อุดมการณ์ของมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่นเช่นนี้
จึงเรียกได้ยากว่าเป็นเรื่องบังเอิญ
22
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บรรณาธิการ สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ของโครงการ
ต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ก็จำ� เป็นต้อง
เลิกกิจการไปช่วงหนึ่งจากเหตุการณ์ 6 ตุลา (ส.
ศิ ว รั ก ษ์ , 2540:246-247) ภายหลั ง ส� ำ นั ก พิ ม พ์
เคล็ดไทยได้เปิดกิจการอีกครั้งและจัดพิมพ์หนังสือ
ขององค์กรศาสนาอย่างสมาคมสร้างคุณค่าสากล
(Soka Gakkai International: SGI) สุ ลั ก ษณ์
ศิวรักษ์ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือของ
SGI ไว้ว่า
“ส่วนพวกโซกากาไกนั้น สนใจมาให้เคล็ดไทยจัดแปล
และตีพิมพ์หนังสือของนายใหญ่เขาคือนายอิเคดะ แม้
พวกหัวก้าวหน้าและเพื่อนชาวพุทธในญี่ปุ่นอาจจะไม่
ชอบใจ แต่บวกลบคูณหารดูแล้ว เห็นว่าร่วมงานกับ
เขาได้ เพราะเขาก็สนใจทางด้านสันติภาพอยู่มิใช่น้อย
ดั ง ในช่ ว งนี้ ข ้ า พเจ้ า เริ่ ม เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มกั บ Peace
Brigades International ยิ่งๆ ขึ้นทุกที จนได้เป็น
ตัวแทนของเขาประจ�ำเอเซียอาคเนย์ในระยะกาลต่อมา”
(ส. ศิวรักษ์, 2540:470)

จะเห็ น ได้ ว ่ า ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ห รื อ องค์ ก ร
ประเทศไทยจ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ตี ค วาม
อุดมการณ์ของตนให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของ
องค์กรจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะรับความช่วยเหลือ
ทางด้านเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันองค์กรญี่ปุ่นเอง
ก็ได้คัดสรรองค์กรไทยที่จะท�ำงานร่วมกันมาเป็น
อย่างดี ดังเช่น การเจาะจงเลือกส�ำนักพิมพ์เคล็ดไทย
แปลและจั ด พิ ม พ์ ผ ลงานของอิ เ กะดะ ไดซะกุ
เป็นฉบับภาษาไทยของ SGI นั้น แสดงให้เห็นว่า
ผลตอบแทนที่ SGI ต้ อ งการจากการจั ด แปลใน

ชาญวิทย์ เกษตรศิริได้ลี้ภัยทางการเมืองจากเหตุการณ์ 6 ตุลา โดยได้เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเวลานั้นได้รู้จัก
นักวิชาการสำ�คัญชาวญี่ปุ่นที่สายสัมพันธ์กับมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549:22)
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลงานหนังสือแปลที่จะเผยแพร่
แจกจ่ า ยไปสู ่ ป ระชาชนไทยเท่ า นั้ น 23 หากแต่ ยั ง
ต้องการหยิบยืมภาพลักษณ์ของสุลักษณ์ ศิวรักษ์
ปั ญ ญาชนไทยผู ้ มี บ ทบาททางส� ำ คั ญ ด้ า นศาสนา
และสั น ติ ภ าพระดั บ โลกเพื่ อ ใช้ ใ นการเผยแพร่
องค์กรในกลุ่มปัญญาชนตามลักษณะการด�ำเนินงาน
ของ SGI ที่มีแนวทางเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร
โดยการเดินทางไปพบปะสนทนากับผู้น�ำประเทศ
และบุ ค คลส�ำ คั ญ ด้ า นสั น ติ ภ าพของโลกในแต่ ล ะ
ประเทศ24
เช่นเดียวกับองค์กรที่สนองนโยบายของ
รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น อย่ า งมู ล นิ ธิ โ ตโยต้ า ฯ และ JF ที่
เน้ น ด� ำ เนิ น กิ จ กรรม ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม ปั ญ ญาชน 25
ผลตอบแทนที่ผู้อุปถัมภ์เหล่านี้ได้รับนั้นนอกจาก
จะได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการ
แลกเปลี่ ย นทางความรู้และวัฒนธรรมแล้ว กลุ่ ม
ปัญญาชนเหล่านี้ยังเป็นผู้ที่เคยมีบทบาทส�ำคัญใน
การตอบโต้กับอ�ำนาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่น และสร้างความไม่มั่นคงทางสถานะของญี่ปุ่น
ในสังคมไทยมาก่อน ดังเช่นสมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทยที่ได้ออกนิตยสาร สังคมศาสตร์
ปริทัศน์ ฉบับ “ภัยเหลือง” (ฉบับเมษายน 2515)
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จั ก รวรรดิ นิ ย มทางเศรษฐกิ จ ของ
ญี่ปุ่น จนน�ำมาสู่การเดินขบวนเคลื่อนไหวต่อต้าน
สิ น ค้ า ญี่ ปุ ่ น ของกลุ ่ ม นั ก วิ ช าการและนั ก ศึ ก ษาใน
23

24

25

เวลาต่อมา ด้วยเหตุนี้ผลประโยชน์ประการหนึ่ง
จากการเข้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์ขององค์กรญี่ปุ่นก็คือ
การได้เข้ามามีอ�ำนาจต่อกลุ่มปัญญาชนไทยผ่าน
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ขณะ
เดียวกันก็ได้อาศัยพลังของกลุ่มปัญญาชนในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นใน
รูปแบบที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ขององค์กรญี่ปุ่น
แก่ประชาชนทั่วไป

6. บทสรุป

เ มื่ อ ง า น แ ป ล อ า จ ถู ก ส ร ้ า ง ขึ้ น จ า ก
วัตถุประสงค์หรืออุดมการณ์บางอย่าง การศึกษา
การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยช่วงปี ค.ศ. 19501990 จึงท�ำให้เห็นพัฒนาการการแปลที่น่าสนใจ
กล่าวคือ ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1960 การแปลหนังสือ
ภาษาญี่ ปุ ่ น ปรากฏในวงแคบและมี ป ริ ม าณน้ อ ย
งานแปลบางชิ้นอย่าง บูชิโดจรรยาของทหารดวง
วิญญาณของญี่ปุ่น แต่งตามหลักของศาตราจารย์
อินาโซ นิโตเบ ที่แปลและเรียบเรียงโดย เสฐียร
พันธรังษี นั้นก็เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านว่า
ผู้แปลรับเงินจากญี่ปุ่นเพื่อให้เขียนยกย่องชื่นชม
ญี่ ปุ ่ น การแปลหนั ง สื อ ภาษาญี่ ปุ ่ น ในช่ ว งแรกจึ ง
มี จ� ำ นวนน้ อ ยและเป็ น การแปลตามการคั ด เลื อ ก
ของ UNESCO เป็นหลัก ช่วงต้น ค.ศ. 1970 การ
เคลื่ อ นไหวต่ อ ต้ า นญี่ ปุ ่ น ระบาดหนั ก ทั่ ว ภู มิ ภ าค

เมื่อเทียบกับกรณีขององค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียว สำ�นักประเทศไทย ที่ได้ว่าจ้างโรงพิมพ์ธีรสารการพิมพ์จัดพิมพ์ คำ�สอนท่านเมซุซามะ รากฐานแห่งสวรรค์
เล่มที่ 1-5 ที่มีจำ�นวนฉบับพิมพ์รวมกันกว่า 100,000 เล่ม
ผู้นำ�ประเทศและบุคคลสำ�คัญของโลกที่ อิเกะดะ ไดซะกุ ประธาน SGI ได้เข้าพบ ได้แก่ ท่านเคาท์ริชาร์ด กูเดนฮอฟ คาเลอจี (บิดาแห่งการรวมยุโรป
เข้าด้วยกัน) ดร.อาร์โนลด์ ทอยน์บี (บิดาแห่งนักประวัติศาสตร์) ดร.ออเรลิโอ เปคเชอิ (ผู้ก่อตั้งสโมสรแห่งโรมัน) โคซิกิน (นายกรัฐมนตรีแห่งสหภาพโซเวียต)
ฯพณฯ โจเอินไหล (นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศจีน) เฮนรี คิสซิงเจอร์ (รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา) มิคาอิล กอร์บาชอฟ (ประธานาธิบดี
แห่งสหภาพโซเวียต) เนลสัน แมนเดลลา (ประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้) ดร.โยฮัน กัลตุง (บิดาแห่งนักสันติภาพ) เป็นต้น นอกจากนี้ อิเกะดะ ไดซะกุ
ยังเคยเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี ค.ศ. 1994 (Soka Gakkai Thailand, ม.ป.ป., ออนไลน์) อีกด้วย
โดยจะเห็นได้จาก JF ปฏิเสธที่จะสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือชุด Japan in Your Pocket ของศิลป์ ภาคสุวรรณ โดยให้เหตุผลว่า “ไม่มีนโยบายที่จะจัดพิมพ์
หนังสือในลักษณะนี้” (ศิลป์ ภาคสุวรรณ, 2532:คำ�นำ�การพิมพ์ครั้งที่ 2) ทั้งที่เป็นหนังสือที่นำ�เสนอความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเทศญี่ปุ่นตามเงื่อนไข
หนังสือแปลที่ JF กำ�หนด
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ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างการยอมรับและ
ความนิยมต่อชาติญี่ปุ่นให้มากขึ้น ญี่ปุ่นได้ด�ำเนิน
นโยบายต่างประเทศแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ส่งผลให้องค์กรไม่แสวงหาก�ำไรสัญชาติ
ญี่ ปุ ่ น เข้ า มาสนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นทางด้ า น
วัฒนธรรมและวิชาการ การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่น
ต่ า งๆ ก็ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ถ ่ า ยทอด
อุดมการณ์ของญี่ปุ่นในเวลานั้น
การอุปถัมภ์งานแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่น
ด้ า นสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ข ององค์ ก ร
ญี่ ปุ ่ น ในช่ ว ง ค.ศ. 1970-1980 มี ลั ก ษณะการ
อุปถัมภ์แบบจ�ำแนก (differentiated patronage)
ที่เป็นการอุปถัมภ์ร่วมกันระหว่างองค์กรญี่ปุ่นและ
หน่วยงานไทย โดยทั้ง 2 ฝ่ายต่างอ�ำนวยประโยชน์
ให้ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ แม้องค์กรญี่ปุ่นจะอุปถัมภ์
การจัดพิมพ์หนังสือแปลเพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์รัฐ
โดยการตั้งเงื่อนไขการสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ
จนปัญญาชนไทยบางส่วนได้เปลี่ยนท่าทีและอุดมการณ์

เอกสารอ้างอิง

ขององค์กรตนไปบ้างก็ตาม แต่ในอีกแง่หนึ่งก็มิอาจ
ปฏิเสธได้เลยว่าการเข้ามาสนับสนุนการจัดพิมพ์
หนังสือแปลต่างๆ ขององค์กรญี่ปุ่นเช่นนี้ ส่วนหนึ่ง
เกิดจากการที่ปัญญาชนไทยถูกควบคุมและได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ท างการเมื อ งภายใน
ประเทศในยุ ค สมั ย นั้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารยอม
ปรับเปลี่ยนอุดมการณ์บางอย่างของปัญญาชนไทย
เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานวิชาการแก่วงการ
การศึ ก ษาไทยต่ อ ไปได้ นั้ น จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย ง
ได้ยาก แม้ว่าภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์กรญี่ปุ่นที่
ก�ำหนดเงื่อนไขการสนับสนุนหนังสือแปลจะท�ำให้
แนวหนังสือแปลที่ถูกผลิตในช่วง ค.ศ. 1970-1980
จ�ำกัดอยู่ในประเภทเดิมๆ ก็ตาม แต่การสนับสนุน
การแปลและจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ภาษาญี่ ปุ ่ น ในไทย
เช่นนี้ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นแก่ผู้อ่าน
ชาวไทยมากขึ้นโดยจะเห็นได้จากปริมาณการจัดพิมพ์
หนั ง สื อ แปลภาษาญี่ ปุ ่ น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในช่ ว งหลั ง
ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา
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ญี่ปุ่นกับการพัฒนามาตรการริเริ่มเชียงใหม่ :
บทบาท แรงจูงใจ และความท้าทาย
นิรินธร มีทรัพย์นิคม*

บทคัดย่อ
ญี่ปุ่นมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนามาตรการ
ริ เ ริ่ ม เชี ย งใหม่ (Chiang Mai Initiative: CMI)
ซึ่ ง เป็ น ความตกลงแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราทวิ ภ าคี
ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น+3 เพื่ อ เสริ ม
สภาพคล่ อ งระหว่ า งกั น ในกรณี ที่ ป ระสบปั ญ หา
ดุลการช�ำระเงิน ปัจจุบัน CMI ได้พัฒนาไปสู่การ
เป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization: CMIM) ทั้งที่ญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหา
เศรษฐกิ จ ถดถอย เหตุ ใ ดญี่ ปุ ่ น แสดงบทบาท
เชิ ง รุ ก ในการพั ฒ นามาตรการริ เ ริ่ ม ทางการเงิ น นี้
ญี่ปุ่นมีบทบาทอย่างไร และอะไรคือความท้าทาย
ส�ำคัญของญี่ปุ่น ในการอธิบายและวิเคราะห์บทบาท
ญี่ปุ่นในเรื่องนี้ บทความนี้ใช้กรอบแนวคิด “สัจนิยม
เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ” เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ญี่ปุ่น
มีบทบาทส�ำคัญ 4 ประการด้วยกัน คือ 1) บทบาท
ในการน�ำเสนอความคิดเกี่ยวกับการจัดหาสภาพคล่อง
ฉุ ก เฉิ น ระหว่ า งประเทศ 2) บทบาทน� ำ ในฐานะ
เป็นผู้ให้ข้อผูกพันการให้สภาพคล่องทางการเงิน

คำ�

ฉุ ก เฉิ น ระหว่ า งประเทศ 3) บทบาทในการเป็ น
ผู้น�ำการเจรจาแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคี และ 4)
บทบาทในการเป็นผู้ประสานระหว่างสถาบันของ
ภูมิภาคและสถาบันการเงินของโลก ส�ำหรับแรง
จูงใจของญี่ปุ่นในการพัฒนา CMI และ CMIM นั้น
ผลประโยชน์แห่งชาติด้านเศรษฐกิจและการเมือง
เป็นแรงจูงใจส� ำคัญของญี่ปุ่น ผลประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ ได้แก่ 1) CMI และ CMIM ช่วยรักษา
เสถี ย รภาพทางการเงิ น ภายในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ซึ่ งญี่ ปุ่ น มีผ ลประโยชน์ อย่ างแนบแน่ น 2) ญี่ปุ ่ น
ต้องการใช้เงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศของตน
ที่ มี ป ริ ม าณมหาศาลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
และ 3) ญี่ปุ่นหวังให้ CMI และ CMIM เป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางที่จะสนับสนุนการผลักดันเงินเยนให้เป็น
สกุลเงินสากล ส�ำหรับผลประโยชน์ทางการเมืองนั้น
ได้แก่ 1) ญี่ปุ่นต้องการเสริมสร้างอ�ำนาจของตน
ภายในภูมิภาคผ่านมาตรการริเริ่มภูมิภาคด้านการเงิน
2) CMI และ CMIM สร้างแนวการป้องกันความเสี่ยง
และอ�ำนาจต่อรองให้กับญี่ปุ่นและประเทศสมาชิก
และ 3) ประเทศสมาชิกสามารถรวมจีนซึ่งมีอ�ำนาจ
มากกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจและการทหารในความร่วมมือ
สำ�คัญ
ภูมิภาคด้านการเงิน ในการติดตามผลประโยชน์
บทบาทญี่ปุ่น, มาตรการริเริ่มเชียงใหม่, เหล่านี้ ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในระดับ
ความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง ภูมิภาคและระดับโลก
ประเทศ, สั จ นิ ย มเชิ ง เศรษฐศาสตร์
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Japan and the Development of the Chiang Mai
Initiative: Roles, Motivations, and Challenges
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Abstract
Japan has played an important role
in the development of the Chiang Mai
Initiative (CMI) and its multilateralization
(CMIM). CMIM is the regional financial
initiative created by ASEAN+3 countries to
address short-term liquidity difficulties in
response to financial crises. Considering
Japan’s economic recession, why has it
been active in promoting this initiative?
How has Japan conducted its role in the
CMI? What are the economic and political
challenges facing Japan? In order to answer
these questions, this paper employs
realism in international political economy
to analyze Japan’s role in the development
of this initiative. The findings reveal that
Japan has played a leading role as an
ideational facilitator, financial contributor,
and negotiation leader. Japan has also
served as the liaison between regional
and global financial institutions. Japan has
major economic and political interests to
* Researcher, Institute of East Asian Studies, Thammasat
University, 99, Paholyothin Road, Klongluang, Pathumthani,
email: nirinthorn@asia.tu.ac.th.
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consider. First, Japan perceives its vital
economic interests in maintaining financial
stability in the region. Second, Japan
aims to utilize its foreign reserves more
efficiently through currency swap agreements. Third, Japan can employ the
CMI and CMIM in order to facilitate the
internationalization of the yen. At the same
time, Japan wants to strengthen its political
power in the region through these regional
financial initiatives. The primary threat
comes from China, which wields both
economic and military power in the region.
This paper analyses the challenges that
Japan faces at the regional and global level.

Key words

Japan’s role, Chiang Mai Initiative, currency swap agreement,
realism in international political
economy, national interests

ญี่ปุ่นกับการพัฒนามาตรการริเริ่มเชียงใหม่ : บทบาท แรงจูงใจ และความท้าทาย

1. ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี 2540-2541 ได้
เกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ การเงิ น ในเอเชี ย ซึ่ ง เริ่ ม จาก
ประเทศไทย และลุ ก ลามไปยั ง หลายประเทศใน
ภู มิ ภ าค เช่ น มาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
เกาหลีใต้ ส่งผลให้บางประเทศ เช่น ไทย อินโดนีเซีย
ต้ อ งขอเข้ า รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) วิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่
เกิดขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาดุลการช�ำระเงิน
ขาดสภาพคล่องในระยะสั้น เมื่อเกิดวิกฤตการณ์
ดังกล่าว ญี่ปุ่นได้แสดงบทบาทเชิงรุกในการแก้ไข
ปัญหา และเสนอวิธีป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
อีกครั้ง โดยในช่วงปี 2540-2542 ญี่ปุ่นได้เสนอ
มาตรการให้ความช่วยเหลือหลายประการ ได้แก่
ข้ อ เสนอการจั ดตั้งกองทุนการเงินเอเชีย (Asian
Monetary Fund: AMF) จ�ำนวนวงเงิน 1,000 ล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศ
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ ป ระสบวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ได้ น� ำ
ไปเสริ ม สภาพคล่ อ งทางการเงิ น 1 โครงการให้ กู ้
ดอกเบี้ยต�่ำต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประเทศที่ประสบ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น มาตรการริเริ่มมิยาซาว่า
ใหม่ (New Miyazawa Initiative: NMI) และ
แผนเงินเยนพิเศษส�ำหรับให้กู้ (Special Yen Loan
Facility) เป็นต้น (Ministry of Foreign Affairs,
2014)
ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ญี่ปุ่นมีบทบาท
ส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นการเงิ น
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากญี่ปุ่น
และประเทศในเอเชียต่างตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ และ
1

การเงิ น ในภู มิ ภ าคให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มากยิ่ ง ขึ้ น
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และดู แ ลเสถี ย รภาพไม่ ใ ห้ เ กิ ด วิ ก ฤต
เศรษฐกิจขึ้นอีก มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang
Mai Initiative: CMI) เป็นความตกลงแลกเปลี่ยน
เงินตราแบบทวิภาคีระหว่างประเทศอาเซียน+3
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในการประชุ ม รั ฐ มนตรี ค ลั ง อาเซี ย น
+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting:
AFMM+3) ในปี 2543 ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อช่วยเสริม
สภาพคล่องระหว่างประเทศสมาชิก กรณีประสบ
ปั ญ หาดุ ล การช� ำ ระเงิ น ขาดสภาพคล่ อ งในระยะ
สั้น และเป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือทางการเงิน
ที่ได้รับจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ (ส�ำนัก
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, วารสารการเงิน
การคลัง ปีที่ 23 ฉ.67, เม.ย.-มิ.ย. 2554, น.109)
ปัจจุบัน CMI ได้รับการพัฒนาไปเป็นความ
ตกลงแบบพหุภาคี (CMI Multilateralization:
CMIM) ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นกลไกทางการเงินในรูปแบบ
Self - Managed Reserved Pooling Arrangement (SRPA) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเสริ ม
สภาพคล่องให้แก่ประเทศสมาชิก มีการขยายขนาด
กองทุนให้มากขึ้นจาก 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เป็น 240,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (กลุ่มประเทศ
+3 สมทบเงินร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 80 ของ
กองทุน CMIM และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
สมทบร้ อ ยละ 20) มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
กรกฎาคม 2557 (ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ, วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 23 ฉ.67,
เม.ย.-มิ.ย. 2554, น.110-111)

ข้อเสนอ AMF ต้องล้มเลิกไปเนื่องจาก IMF และสหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วย รวมทั้งจีนก็มีความไม่ไว้วางใจในแนวคิดและการแสดงบทบาทนำ�ของญี่ปุ่น
ในเรื่องนี้เช่นกันในช่วงเวลานั้น
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CMIM ยั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขอื่ น ๆ
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศสมาชิ ก เช่ น การเพิ่ ม
สัดส่วนการเบิกถอนที่ไม่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขของ
IMF (IMF De-Linked Portion) จากร้ อ ยละ
20 เป็นร้อยละ 302 การจัดตั้งกลไกการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจที่ชื่อว่า “CMIM Precautionary Line
(CMIM–PL)” เพื่ อ เตื อ นเรื่ อ งความผั น ผวนของ
เศรษฐกิจโลกและของภูมิภาคที่อาจน�ำไปสู่วิกฤต
เศรษฐกิจ (The Joint Statement of the 15th
ASEAN+3 Finance Ministers and Central
Bank Governors’ Meeting 3 May 2012,
Manila, the Philippines, p.2) ยิ่งไปกว่านั้น
ในต้ น ปี 2554 รั ฐ มนตรี ค ลั ง อาเซี ย น+3 ได้
เห็ น ชอบให้ จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ มหภาค
อาเซี ย น+3 (ASEAN+3 Macroeconomic
Research Office: AMRO) เพื่อท�ำหน้าที่ในการ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคในยามที่ยังไม่
เกิ ด วิ ก ฤต ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ประเทศสมาชิ ก ที่ ข อรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในยามที่
เกิ ด วิ ก ฤต รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานอื่ น ๆ
ของ CMIM อี ก ด้ ว ย (The Joint Ministerial
Statement of The 14th ASEAN+3 Finance
Ministers’ Meeting 4 May 2011, Ha Noi, Viet
Nam, p.2)
ในการพั ฒ นามาตรการริ เ ริ่ ม CMI ไปสู ่
CMIM นี้ ญี่ปุ่นมีบทบาทส�ำคัญ ทั้งที่ญี่ปุ่นเผชิญกับ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจในประเทศถดถอยมากว่า 2
ทศวรรษ แต่ เ หตุ ใ ดญี่ ปุ ่ น จึ ง เปลี่ ย นมามี บ ทบาท
เชิ ง รุ ก มากขึ้ น ในการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ นี้
2

60

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาบทบาท
แรงจูงใจ/ผลประโยชน์ และความท้าทายที่ส�ำคัญ
ของญี่ปุ่นในการพัฒนามาตรการริเริ่ม CMI และ
CMIM การศึ ก ษานี้ มี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
เพราะไม่ เ พี ย งมาตรการริ เ ริ่ ม CMI และ CMIM
เป็นกลไกทางการเงินที่ส�ำคัญของภูมิภาค แต่การ
พัฒนามาตรการริเริ่มนี้มักถูกมองว่าเป็นเรื่องเกม
ของอ�ำนาจที่ญี่ปุ่นมีส่วนร่วมเป็นส�ำคัญ การศึกษานี้
จึ ง ไม่ เ พี ย งช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจบทบาทญี่ ปุ ่ น ในเรื่ อ งนี้
เท่านั้น แต่ยังท�ำให้เข้าใจการเมืองระหว่างประเทศ
ที่เกิดขึ้นในปริบทความร่วมมือนี้ด้วย
เนื้ อ หาส่ ว นถั ด ไปจะอธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก าร
ศึกษา บทบาท ผลประโยชน์ ความท้าทายของญี่ปุ่น
ในการพัฒนา CMI และ CMIM รวมทั้งบทสรุป

2. วิธีการศึกษา

เพื่อที่จะตอบค�ำถามข้างต้น บทความนี้มี
วิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.1 การเก็บข้อมูล (Data Collection)
ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารต่ า งๆ
ทั้ ง เอกสารประเภทปฐมภู มิ ซึ่ ง ได้ แ ก่ รายงาน
เอกสารการประชุม ข้อมูลทางสถิติ และเอกสาร
ประเภททุ ติ ย ภู มิ ได้ แ ก่ บทความจากวารสาร
วิชาการ หนังสือ หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ งานวิจัย
วิทยานิพนธ์ อื่นๆ เป็นต้น
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
บทความนี้ใช้กรอบแนวคิด สัจนิยมเชิง
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (realism

ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน CMIM มีเพียงร้อยละ 30 ของวงเงินทั้งหมดเท่านั้น ที่ประเทศสมาชิกจะสามารถขอรับความช่วยเหลือ
เบื้องต้นได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมเงื่อนไขของ IMF ส่วนนี้ เรียกว่า CMIM delinked-portion ส่วนอีกร้อยละ 70 ที่เหลือ จะขอใช้ได้ก็
ต่อเมื่อผ่านการอนุมัติและเข้าโปรแกรมเงื่อนไขของ IMF แล้ว ซึ่งส่วนนี้ เรียกว่า CMIM Linked-Portion ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินช่วยเหลือ
คณะกรรมการจะประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ ความจำ�เป็นที่ต้องใช้เงินของประเทศผู้ร้องขอ และเงื่อนไขการปฏิบัติหลังจากได้รับวงเงินช่วยเหลือแล้ว
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

ญี่ปุ่นกับการพัฒนามาตรการริเริ่มเชียงใหม่ : บทบาท แรงจูงใจ และความท้าทาย

in international political economy) ใน
การวิ เ คราะห์ บ ทบาทญี่ ปุ ่ น ในการพั ฒ นา CMI
และ CMIM กรอบแนวคิดนี้มองว่ารัฐที่มีอ� ำนาจ
เข้ามามีส่วนร่วมกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้าน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อติดตามผลประโยชน์
จากการสร้า งสถาบันของภูมิภาคที่พึ่งพิงกัน แม้
ผลประโยชน์ร่วมกันกับรัฐอื่นจะมีความเป็นไปได้
ในแง่ เ สถี ย รภาพของระบบระหว่ า งประเทศ แต่
นโยบายที่แต่ละรัฐเน้นคือ ผลประโยชน์ซึ่งไม่ใช่
แค่ ผ ลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ แต่ อิ ท ธิ พ ลทาง
การเมื อ งและความมั่ น คงด้ ว ย ความขั ด แย้ ง ใน
ผลประโยชน์เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น ภูมิภาคนิยมทางเศรษฐกิจจึงเป็น
ภาพสะท้อนของปัจจัยทางการเมืองทั้งในเรื่องของ
อ�ำนาจและผลประโยชน์ (William Grimes, 2009,
p.11-26; Keohane and Nye 1989; Gilpin
1987, 2001)
นอกจากนี้ มีนักคิดอีกหลายคนที่มองว่า
ญี่ ปุ ่ น ใช้ ก รอบแนวคิ ด สั จ นิ ย มเป็ น หลั ก ในการ
ด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ โดยกล่าวว่า ญี่ปุ่นเป็น
ประเทศที่ มี ม หยุ ท ธศาสตร์ (grand strategy) 3
ต่อเนื่องยาวนานตลอด 150 ปี ซึ่งลักษณะที่ส�ำคัญ
ของมหยุทธศาสตร์ญี่ปุ่น คือ การรักษาดุลยภาพ
ระหว่ า งการประกั น ในความมั่ น คงปลอดภั ย กั บ
ความมั่ ง คั่ ง ทางเศรษฐกิ จ (Richard Samuels,
2006, p.124-125; Richard Samuels, 2007,
p.13-37, 185, 185-192; Kenneth Pyle, 2007,
p.256; Chalmers Johnson, 1993, p.215,
216, 223)

3

กรอบแนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในหมู ่ นั ก วิ เ คราะห์ ด ้ า นเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง
ระหว่ า งประเทศ ดั ง นั้ น บทความนี้ จึ ง ใช้ ก รอบ
แนวคิ ด นี้ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ บ ทบาทของญี่ ปุ ่ น ในการ
พัฒนา CMI และ CMIM ซึ่งนอกจากจะช่วยให้
เข้าใจความปรารถนาของญี่ปุ่นในเรื่องนี้แล้ว ยัง
เป็ น การศึ ก ษานโยบายต่ า งประเทศด้ า นการเงิ น
ของญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจะช่วยให้
เชื่อมโยงกับภาพรวมนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น
ที่มีต่อประเทศในภูมิภาคต่อไป

3. การทบทวนวรรณกรรม

จากการส� ำ รวจพบวรรณกรรมจ� ำ นวน
หลายเรื่อง ที่ได้กล่าวถึงบทบาทของญี่ปุ่นในการ
พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกซึ่งรวมถึง CMI และ CMIM
Saori Katada (2001) กล่ า วว่ า การ
ตอบสนองของญี่ปุ่นต่อวิกฤตการณ์การเงินเอเชีย
ปี 2540 มี ลั ก ษณะที่ “สั บ สนและลั ง เล” ใน
ตอนแรก รัฐบาลญี่ปุ่นท�ำงานอย่างเป็นอิสระจาก
สหรั ฐ อเมริ ก าและ IMF ในการออกแบบวิ ธี ก าร
แก้ ป ั ญ หาในระดั บ ภู มิ ภ าคที่ รู ้ จั ก ในนามกองทุ น
การเงินเอเชีย (Asian Monetary Fund: AMF)
แต่เมื่อแนวคิด AMF ที่ญี่ปุ่นน�ำเสนอนี้ได้รับการ
ปฏิ เ สธจากสหรั ฐ ฯ ญี่ ปุ ่ น หวนกลั บ ไปมี บ ทบาท
แบบไม่กระตือรือร้น (reactive) และเมื่อ IMF ได้
รั บ การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ว ่ า จั ด การวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ
ผิดพลาด ญี่ปุ่นก็กลับมาแสดงบทบาทน�ำอีกครั้ง
Saori Katada (2003) กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า การ
ตอบสนองของญี่ปุ่นต่อวิกฤตการณ์การเงินเอเชีย

จุลชีพ ชินวรรโณ (2557) จากหนังสือ “โลกในศตวรรษที่ 21: กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” กล่าวว่า “มหยุทธศาสตร์” (Grand
Strategy) หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ระดับโลกที่ประเทศมหาอำ�นาจกำ�หนดขึ้นโดยจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางทหาร
และการเมืองระดับโลก
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ปี 2540 และการมี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า ง
สถาปั ต ยกรรมทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศใหม่
แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของ “กลยุทธ์ถ่วงดุล”
(Counterweight Strategy) ของญี่ ปุ ่ น ใน 2
ลั ก ษณะ คื อ 1) การสร้ า งสถาบั น ระดั บ ภู มิ ภ าค
2) การเป็นพันธมิตรกับยุโรปและเอเชีย เพื่อส่งเสริม
สถานะญี่ปุ่นที่ท้าทายสหรัฐฯ
ในท� ำ นองเดี ย วกั น Jennifer Amyx
(2003) เชื่ อ ว่ า ญี่ ปุ ่ น มี บ ทบาทเชิ ง รุ ก มากขึ้ น ใน
การสร้างความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ
เพื่ อ ต้ า นทานแรงกดดั น จากสหรั ฐ ฯ ญี่ ปุ ่ น ก� ำ ลั ง
ประเมิ น ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ใ หม่ ที่ เ ชื่ อ มโยง
กั บ เอเชี ย ตะวั น ออกมากขึ้ น Shigeko Hayashi
(2005) กล่าวว่า ความคิดริเริ่มทางการเงินของญี่ปุ่น
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่างประเทศ
ที่ ค ่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป จากเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง
เล็ ก น้ อ ยเป็ น เชิ ง รุ ก มากขึ้ น William Grimes
(2009) มองว่า ญี่ปุ่นมีบทบาทที่เหนือกว่าประเทศอื่น
ในทุกด้านของภูมิภาคทางการเงินในเอเชียตะวันออก
บทบาทญี่ปุ่นสร้างผลกระทบต่อการด�ำเนินมาตรการ
ริเริ่มทางการเงิน
นอกจากนี้ ยั ง มี ว รรณกรรมที่ ป ระเมิ น
ความส�ำเร็จของการแสดงภาวะผู้น�ำของญี่ปุ่นใน
เรื่ อ งนี้ กลุ ่ ม นั ก วิ ช าการที่ ม องว่ า ญี่ ปุ ่ น ไม่ ป ระสบ
ความส� ำ เร็ จ กล่ า วว่ า ญี่ ปุ ่ น พลาดโอกาสทองใน
การเป็นผู้น�ำ เพราะล้มเหลวในการด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอ AMF ของตนเอง แม้ว่าสหรัฐฯ และจีน
จะคั ด ค้ า น ญี่ ปุ ่ น ล้ ม เหลวในการเป็ น ที่ พึ่ ง ทาง
การเงินแหล่งสุดท้าย โดยทิ้งบทบาทนั้นให้สหรัฐฯ
(Walden Bello, 1998, p.436, Heribert Dieter,
2007, p.7) กลุ ่ ม นั ก วิ ช าการที่ เ ห็ น ต่ า งกล่ า วว่ า
ทั้ ง ที่ ญี่ ปุ ่ น มี ภ าพของการทู ต ที่ ล ้ ม เหลวช่ ว งวิ ก ฤต
เศรษฐกิจ ญี่ปุ่นสามารถกู้ชื่อเสียงกลับมาได้อีกครั้ง
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โดยการเริ่มต้นที่จะก�ำหนดวาระการประชุมด้าน
เศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค ญี่ ปุ ่ น ได้ ด� ำ เนิ น การและ
ใช้ อิ ท ธิ พ ลทางการเงิ น เพื่ อ ที่ จ ะเสนอทางเลื อ ก
การแก้ ไ ขปั ญ หาวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ใน
รู ป แบบทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี (Christopher
Hughes, 2000, Jennifer Amyx, 2003, p.217,
Glenn Hook et al, 2002, p.178)
กล่ า วโดยสรุ ป วรรณกรรมส่ ว นใหญ่
ข้ า งต้ น ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
แรงจู ง ใจและการประเมิ น ผลของความส� ำ เร็ จ
ของญี่ ปุ ่ น บทความนี้ ใ ช้ ก รอบแนวคิ ด “สั จ นิ ย ม
เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ” ซึ่ง
ได้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากแนวทางการวิ เ คราะห์
ของ William Grimes ที่ใช้กรอบแนวคิดดังกล่าว
เช่นเดียวกันมาใช้ในการวิเคราะห์ความร่วมมือด้าน
การเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น

4. บทบาทญี่ปุ่นในการพัฒนามาตรการริเริ่ม
เชียงใหม่จากทวิภาคีไปสู่การเป็นพหุภาคี

ในการพั ฒ นามาตรการริ เ ริ่ ม เชี ย งใหม่
จากความร่วมมือแบบทวิภาคี (CMI) ไปสู่การเป็น
พหุภาคี (CMIM) รัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงการ
คลังและธนาคารกลางญี่ปุ่นมีบทบาทส�ำคัญหลาย
ประการ

4.1 บทบาทในการน�ำเสนอความคิ ด
เกี่ ย วกั บ การจั ด หาสภาพคล่ อ งฉุ ก เฉิ น ระหว่ า ง
ประเทศ
ญี่ ปุ ่ น เ ป ็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี บ ท บ า ท ใ น
การสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ข องความร่ ว มมื อ ด้ า นการ
เงิ น ระดั บ ภู มิ ภ าค และวิ สั ย ทั ศ น์ แ รกเริ่ ม ของ

ญี่ปุ่นกับการพัฒนามาตรการริเริ่มเชียงใหม่ : บทบาท แรงจูงใจ และความท้าทาย

การก่ อ ตั้ ง CMI ญี่ ปุ ่ น เป็ น ผู ้ น� ำ เสนอความคิ ด
และประเทศอื่นๆ เป็นผู้ตาม (William Grimes,
2009, p.72) ญี่ปุ่นมีบทบาทน�ำในการออกแบบ
โครงสร้ า งของ CMI และ CMIM การออกแบบ
สถาบั น AMRO และค� ำแนะน� ำเชิงเทคนิคต่างๆ
ในปี 2544 ญี่ ปุ ่ น น� ำ เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การ
เฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ (Economic Surveillance)
ในภูมิภาค โดยได้น�ำเสนอเป็นข้อเสนอโครงการ
แต่ ข ้ อ เสนอนี้ ถู ก จี น ปฏิ เ สธ (Joel Rathus,
2009) ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ญี่ ปุ ่ น เป็ น ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ลทาง
ความคิ ด ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจในมาตรการ
CMIM ผ่านบทบาทของผู้อ�ำนวยการของ AMRO
ซึ่งปัจจุบันเป็นคนญี่ปุ่นชื่อ Mr. Yoichi Nemoto
ในสถาบัน AMRO ยังมีชาวญี่ปุ่นเป็นคณะกรรม
การบริหาร คณะที่ปรึกษา และนักเศรษฐศาสตร์
ญี่ปุ่นยังมีบทบาทในการน�ำเสนอแนวคิดการพัฒนา
CMI และ CMIM ผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank: ADB) ซึ่ ง ผลิ ต
งานวิจัยและข้อแนะน�ำเชิงนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับ
CMI และ CMIM มากมาย รวมทั้งการน� ำเสนอ
แนวคิดการพัฒนา CMIM ไปสู่การเป็น AMF อีก
ครั้ง ซึ่งจากความก้าวหน้าล่าสุดของ CMIM และ
การจัดตั้ง AMRO ถือว่าความเป็นไปได้ที่แนวคิด
การจัดตั้ง AMF จะกลับมามีค่อนข้างสูงทีเดียว
4.2 บทบาทน�ำในฐานะเป็นผู้ให้ข้อผูกพัน
ในการให้สภาพคล่องฉุกเฉินระหว่างประเทศ
ด้วยญี่ปุ่นมีสถานะเป็นประเทศมหาอ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี เ งิ น ทุ น ส� ำ รองเงิ น ตราระหว่ า ง
ประเทศจ�ำนวนมหาศาลมาโดยตลอด ท�ำให้ญี่ปุ่น
สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ

ต่ า งๆ ผ่ า นการปล่ อ ยกู ้ ด อกเบี้ ย ต�่ ำ รวมถึ ง เป็ น
ผู้สนับสนุนหลักในการพัฒนาให้มีการประกันการ
จัดหาเงินทุนส�ำรองที่มีสภาพคล่องสูงในช่วงเกิด
วิกฤตแก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ โดยใน CMI
และ CMIM ญี่ปุ่นให้ข้อผูกพันที่จะให้สภาพคล่อง
จ�ำนวนร้อยละ 32 ของกองทุน CMIM ซึ่งปัจจุบัน
มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 240 พันล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐฯ ซึ่งญี่ปุ่นให้ข้อผูกพันเท่ากับจีนรวมฮ่องกง
(The Joint Statement of the 12th ASEAN+3
Finance Ministers’ Meeting, 2009, p.4) และ
แม้ญี่ปุ่นจะประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน
ในประเทศ แต่ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ญี่ปุ่นมี
เงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศถึง 1,233.2 พันล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (Trading Economics, 2016) จึง
เป็นเครื่องการันตีว่าญี่ปุ่นจะสามารถแสดงบทบาท
หลักในการสนับสนุน CMIM ต่อไปได้
4.3 บทบาทในการเป็นผู้น�ำการเจรจา
แลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาคี
ญี่ปุ่นเป็นผู้น�ำในการเจรจาการท�ำข้อตกลง
แลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาคี (Bilateral Swap
Arrangements: BSAs) ภายใต้ความตกลง CMI
ข้อมูล ณ สิ้นสุดเดือนเมษายน 2552 ญี่ปุ่นเจรจา
ท�ำ BSAs กับ 7 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็น
ปริมาณมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจีนซึ่งท�ำ BSAs
มูลค่า 16,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ท�ำ
BSAs มูลค่า 18,500 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ
(Ministry of Finance, Japan, 2009)
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4.4 บทบาทในการเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างสถาบันของภูมิภาคและสถาบันการเงิน
ของโลก
ในการพั ฒนา CMI ญี่ปุ่นมีบทบาทเป็น
ผู้ประสานงาน (liason) ระหว่างสถาบันการเงิน
ระดับภูมิภาคกับสถาบันการเงินโลกโดยเฉพาะ IMF
โดยญี่ปุ่นมักจะประเมินปฏิกิริยาตอบกลับของ IMF
ต่อการพัฒนา CMI และ CMIM รวมทั้งการสร้าง
กลไกของ CMI และ CMIM ที่ให้บทบาทแก่ IMF
(IMF Linked-Portion)4 รวมทั้งญี่ปุ่นยังตอบกลับ
ปฏิกิริยาเหล่านั้น ผ่านบทบาทของตนในการเป็น
คณะกรรมการบริหารใน IMF นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยัง
สามารถเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประเทศใน
เอเชียตะวันออก และแสดงบทบาทผู้น� ำภูมิภาค
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร IMF อีกทั้ง
ยั ง มี เ จ้ า หน้ า ที่ ก ระทรวงการคลั ง ญี่ ปุ ่ น หลายคน
ประจ�ำการอยู่ที่ IMF ด้วย ซึ่งจะช่วยดูแลประสาน
ผลประโยชน์ให้ญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาค สิ่งนี้
สะท้อนให้เห็นว่า ญี่ปุ่นพยายามที่จะสร้างดุลยภาพ
เพื่อลดความขัดแย้งกับ IMF ซึ่งยังคงเป็นสถาบัน
การเงิ น ระดั บ โลกที่ มี อิ ท ธิ พ ลและควบคุ ม โดย
สหรัฐฯ
จากบทบาทของญี่ปุ่นข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนา CMI และ CMIM

มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative:
CMI) และมาตรการริ เ ริ่ ม เชี ย งใหม่ ไ ปสู ่ ก ารเป็ น
พหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization: CMIM) มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
การเมืองเป็นแรงขับเคลื่อน

5.1 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส�ำคัญ
3 ประการ ดังนี้
ประการแรก ญี่ปุ่นมองเห็นถึงผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิ จ ของตนในการรั ก ษาเสถี ย รภาพ
ทางการเงินภายในภูมิภาค เนื่องจากญี่ปุ่นมีความ
เกี่ย วพัน ทางเศรษฐกิ จที่ ก ระชั บ แน่ น กับ ประเทศ
ต่างๆ ผ่านเงินกู้จากธนาคาร การลงทุนโดยตรงและ
การค้า วิกฤตการณ์เงินที่ก่อตัวเต็มรูปส่งผลร้ายแรง
ต่อบรรษัทและธนาคารญี่ปุ่น (Hyoung-Kyu Chey,
2009: 457) ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงต้องการให้ CMI และ
CMIM เป็นเครื่องประกันการจัดหาเงินทุนส�ำรองที่
มี ส ภาพคล่ อ งสู ง ในช่ ว งเกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โดย
ผลักดันบนพื้นฐานที่ว่า CMI และ CMIM มีความ
ส�ำคัญยิ่งทั้งต่อเสถียรภาพของตลาดการเงิน และ
การกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาค
(Titik Anas and Deni Friawan, 2008, p.152)
ในรายงานของ Keidanren ซึ่ ง เป็ น
สมาพันธ์องค์การทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เห็นว่า
CMI และ CMIM จะท� ำ ให้ เ กิ ด เสถี ย รภาพด้ า น
5. ผลประโยชน์ของญี่ปุ่นในการพัฒนามาตรการ ค่าเงิน (currency stability) ซึ่งเป็นเงื่อนไขท�ำให้
ริเริ่มเชียงใหม่
ประกอบธุรกิจในเอเชียได้อย่างราบรื่น นอกจากนั้น
ความพยายามของญี่ ปุ ่ น ในการพั ฒ นา Keidanren ยังได้เรียกร้องให้มีการขยายประเทศ
4
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IMF Linked Portion หมายถึง กรณีประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ที่ต้องการขอกู้เงิน ได้เข้าโครงการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF สามารถ
ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน CMIM ได้สูงสุดเท่ากับโควต้าในการขอรับความช่วยเหลือทั้งหมดของประเทศสมาชิกนั้นๆ ซึ่งต่างจาก IMF
De-Linked Portion ซึ่งหมายถึง กรณีที่ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน แต่ไม่ได้เข้าโครงการเข้ารับความ
ช่วยเหลือจาก IMF ประเทศสมาชิกสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน CMIM ได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 30 ของโควตาในการขอรับความช่วยเหลือ
ทั้งหมดของประเทศสมาชิกนั้นๆ
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สมาชิ ก CMIM และเพิ่ ม ความยื ด หยุ ่ น ในการน� ำ
มาตรการริ เ ริ่ ม นี้ ไ ปปฏิ บั ติ (Asian Business
Summit Joint Statement, 2010) เมื่ อ การ
ประกอบธุรกิจของญี่ปุ่นในเอเชียราบรื่น ก็เท่ากับ
เป็นการรักษาความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของชาติ
ไว้ด้วย และเมื่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นแข็งแกร่ง จะท�ำให้
มีงบประมาณในการเสริมอ�ำนาจทางการเงินและ
การเมืองภายในภูมิภาคได้
ประการที่ 2 ญี่ปุ่นต้องการใช้เงินทุนส�ำรอง
ระหว่ า งประเทศของตนที่ มี ป ริ ม าณมหาศาลให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากการสะสม
เงิ น ทุ น ส� ำ รองระหว่ า งประเทศจ� ำ นวนมาก แม้
จะเป็ น เครื่ อ งป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ
เพราะธนาคารกลางสามารถใช้เงินทุนส� ำรองเพื่อ
แทรกแซงในช่วงปัญหาไม่วิกฤต (non-crisis) เพื่อ
ลดภาวะความไม่แน่นอน หรือรักษาระดับอัตรา
แลกเปลี่ ย นที่ ต ้ อ งการ อย่ า งไรก็ ต าม การสะสม
เงินทุนส�ำรองขนาดใหญ่มีต้นทุนสูง สามารถก่อให้
เกิดหนี้และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ทั้งนี้ เพราะ
เงิ น ทุ น ส� ำ รองอั ต ราแลกเปลี่ ย นระหว่ า งประเทศ
สามารถมีมูลค่าลดลง หากระดับอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราสู ง ขึ้ น (Brussell Green and Tom
Torgerson, 2007, p.9) ด้วยเหตุนี้ ญี่ปุ่น (รวมทั้ง
จีน) จึงปรารถนาที่จะช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ภาวะขาดแคลนเงิ น ทุ น ส� ำ รอง
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่ร้ายแรง
ประการที่ 3 ญี่ปุ่นหวังให้ CMI และ CMIM
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสนับสนุนการผลักดันเงินเยน
ให้ เ ป็ น สกุ ล เงิ น สากล (internationalization
of the Yen) ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงนโยบายส�ำคัญที่
5

จะปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศจากความเปราะบาง
ด้านค่าเงิน (currency vulnerability) ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา แม้ว่าด้วยพื้นฐานของ
CMI และ CMIM ถูกออกแบบมา เพื่อเตรียมการ
เสริมสภาพคล่องแก่ประเทศที่ประสบวิกฤตด้วย
สกุลเงินดอลลาร์ แต่ญี่ปุ่นก็มีการตกลงแลกเปลี่ยน
เงินสกุลท้องถิ่นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
+3 ด้วย เพื่อส่งเสริมการลดการพึ่งพิงเงินดอลล่าร์
สหรัฐฯ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเงินเยนกับเงินสกุล
ของเกาหลีใต้5 ไทย ฟิลิปปินส์ จีน และสิงคโปร์
(Ministry of Finance, Japan, 2015) โดยมี
วัตถุประสงค์นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันยามเกิดวิกฤตค่าเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินแล้ว ยังเป็นช่องทางที่จะท�ำให้เงินเยน
เข้าสู่ระบบการเงินระหว่างประเทศในเอเชียจ�ำนวน
มหาศาล ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ งิ น เยนมี ค วามส� ำ คั ญ ใน
ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
อนึ่ ง ญี่ ปุ ่ น มี น โยบายสนั บ สนุ น ความ
เป็นสากลของเงินเยนมานาน โดยเริ่มมีการพูดคุย
ถกเถี ย งในหมู ่ ผู ้ ก� ำ หนดนโยบายตั้ ง แต่ ท ศวรรษ
ที่ 1970s หลั ง การเกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ เอเชี ย ปี
2540 ญี่ ปุ ่ น ได้ ชู น โยบายนี้ อ ย่ า งชั ด เจนโดยเป็ น
ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปทางการเงินครั้งใหญ่ที่เรียกว่า
“Financial Big Bang” เนื่องจากเห็นประโยชน์ว่า
หากใช้เงินเยนเป็นสกุลเงินหลักในการท�ำธุรกรรม
การเงินระหว่างประเทศ เช่น การค้าขายระหว่าง
ประเทศ การส่งออก-น�ำเข้า จะช่วยลดความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ช่วยกระจาย
ความเสี่ยงของการลงทุน และการจัดการกองทุน
ของนั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศ ธนาคารกลาง และ

ความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ได้มีการจัดทำ�สัญญาครั้งแรกปี 2544 ซึ่งได้มีการต่อสัญญามาโดยตลอดจนกระทั่ง
ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ทั้งสองประเทศได้ปล่อยให้สัญญาหมดอายุไป โดยไม่ได้มีการร้องขอจากเกาหลีใต้ให้ต่ออายุ อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
เกาหลีใต้ในปัจจุบันกำ�ลังพิจารณาการทำ�สัญญากับญี่ปุ่นอีกครั้ง เนื่องมาจากเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของความตกลงนี้เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์
เงินในอนาคต
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อื่นๆ (Internationalization of the Yen, Interim
Report, November 12, 1998) ดั ง นั้ น การ
ผลักดัน CMI และ CMIM สามารถเป็นอีกช่องทาง
หนึ่ ง ที่ จ ะเป็ น ส่ ว นเสริ ม กั บ การตอบสนองต่ อ
เป้าประสงค์นี้
นอกจากนี้ ความมุ ่ ง หวั ง ของญี่ ปุ ่ น คื อ
การได้ ม าซึ่ ง ประมุ ข ภาพด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น
(currency leadership) ที่ ส ามารถทรงไว้ ซึ่ ง
เอกสิทธิ์พิเศษ (exorbitant privilege) ในลักษณะ
เดียวกับที่สหรัฐฯ ได้รับจากบทบาทระดับโลกของ
เงินดอลลาร์ (Paul Volcker and Toyoo Gyoten,
1992, p.42-43) สหรัฐฯ สามารถใช้อ�ำนาจและ
เอกสิทธิ์ของตนผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น
การครอบง�ำ สกุ ล เงิ น อั ต ราแลกเปลี่ ย นสากลของ
เงินดอลลาร์ ตลาดการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งมีขนาด
มหึ ม า ความส� ำ คั ญ ของตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล
และบทบาทอั น ทรงอิ ท ธิ พ ลของสหรั ฐ ฯ ภายใน
สถาบันการเงินโลก อาทิ IMF และธนาคารเพื่อการ
ช�ำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank of International
Settlements: BIS) เป็นต้น (William Grimes,
2009, p.26-29, p.151-153) ในแง่นี้ ญี่ปุ่นจึง
ต้องการท�ำให้เงินเยนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น และ
หากเงินเยนได้รับการยอมรับ มีค่าเงินที่เหมาะสม
และมีเสถียรภาพ ประกอบกับการที่ญี่ปุ่นมีปริมาณ
ทุนส�ำรองเงินตราต่างประเทศจ�ำนวนมาก ปัจจัย
เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
ของญี่ปุ่นที่จะท�ำให้ญี่ปุ่นมีอ�ำนาจในการโน้มน้าว
ชักชวนให้ประเทศสมาชิกยอมรับในนโยบายหรือ
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ต่ า งๆ ที่ จ ะเอื้ อ ประโยชน์ ทั้ ง ทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่น
6
7
8
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5.2 ผลประโยชน์ทางการเมือง
แม้สารัตถะของมาตรการริเริ่ม CMI และ
CMIM จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ทว่าการเมืองย่อม
เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเลี่ ย งไม่ ไ ด้ นอกเหนื อ จาก
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว
ญี่ปุ่นยังมีแรงจูงใจทางการเมืองในการออกแบบ
CMI และ CMIM ตามผลประโยชน์ของตนทั้งใน
เชิงอ�ำนาจและเกียรติภูมิ
ประการแรก ญี่ ปุ ่ น ต้ อ งการเสริ ม สร้ า ง
อ�ำนาจของตนภายในภูมิภาคผ่านมาตรการริเริ่ม
ด้านการเงิน ในช่วงก่อนวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ในเอเชีย 2540-2541 กรอบภูมิภาคด้านการเงินที่
เสนอโดยญี่ปุ่นมักไม่รวมสหรัฐฯเป็นสมาชิก (Asiaonly financial framework) เช่น 1) Executives’
Meeting of East Asia–Pacific Central Banks
(EMEAP)6 2) Japan-ASEAN Finance Ministers’
Meeting (Japan-ASEAN FMM)7 และ 3) Four
Markets Group 8 ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว ่ า หากสหรั ฐ ฯ
ยังคงเกี่ยวพันในเอเชีย จะเป็นการยับยั้งการขยาย
อิ ท ธิ พ ลของญี่ ปุ ่ น ภายในภู มิ ภ าค (Shintaro
Hamanaka, 2001, p.76-100)
ในช่ ว งปี 2540-2541 ญี่ ปุ ่ น สหรั ฐ ฯ
และ IMF มีความขัดแย้งในเรื่องการอธิบายสาเหตุ
ของวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย ดังนั้น ญี่ปุ่นจึง
ต้องการจัดตั้งกองทุนที่เป็นอิสระจาก IMF และ
อิทธิพลของสหรัฐฯ แม้ CMIM จะต่างจาก AMF
แต่การสนับสนุนเชิงนโยบายเฉพาะในการลดการ
เกี่ ย วพั น กั บ IMF และหั น มาให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
มาตรการเฝ้าระวังภายในอาเซียน+3 นักวิเคราะห์
หลายคนให้เหตุผลว่า การดังกล่าวเป็นก้าวส�ำคัญ

เวทีการประชุมธนาคารกลางของ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
การประชุมรัฐมนตรีคลังระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน
เวทีประชุมของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจาก 4 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และออสเตรเลีย
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ไปสู่การเป็น AMF ในแง่นี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าญี่ปุ่น
สนับสนุนมาตรการริเริ่ม CMI และ CMIM ที่ไม่รวม
สหรัฐฯ เป็นสมาชิก เพราะหวังที่จะสร้างอิทธิพล
ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง การเป็นผู้สนับสนุนทาง
การเงิ น รายใหญ่ ส ามารถเพิ่ ม อ� ำ นาจ อิ ท ธิ พ ล
รวมถึงเกียรติภูมิของชาติได้ในเวทีระหว่างประเทศ
ได้ (Shintaro Hamanaka, 2001, p.76-100,
Shintaro Hamanaka, 2009, p.20-21) ในท�ำนอง
เดียวกัน Saori Katada (2003) มองว่า ภูมิภาค
นิ ย มด้ า นการเงิ น ในเอเชี ย ส� ำ หรั บ ญี่ ปุ ่ น นั้ น เป็ น
เรื่ อ งของยุ ท ธศาสตร์ ส ร้ า งดุ ล ยภาพ (counterweight strategy) และภูมิรัฐศาสตร์เชิงป้องกัน
ตนเอง (defensive geopolitics of self-preservation)
ประการที่ 2 CMI และ CMIM สร้างแนว
การป้องกันความเสี่ยง (hedge) และอ�ำนาจต่อรอง
ให้กับญี่ปุ่นและประเทศสมาชิก เพราะ CMI และ
CMIM ไม่เพียงลดการพึ่งพา IMF ซึ่งสร้างเงื่อนไข
ที่เป็นปัญหา แต่ยังขจัดปัญหาเรื่องความจ�ำเป็นใน
การพึ่งพาเงินทุนช่วยเหลือสภาพคล่องจากสหรัฐฯ
เมื่ อ เกิ ด ภาวะฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง เป็ น การลดอ� ำ นาจและ
อิ ท ธิ พ ลทางการเงิ น ของ IMF และสหรั ฐ ฯ ใน
ภู มิ ภ าค (Randall Henning, 2002, p.86,
William Grimes, 2009, p.103)
อย่ า งไรก็ตาม ญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรทั้ง
ทางการค้ า และการเมื อ งกั บ สหรั ฐ ฯ ไม่ ต ้ อ งการ
กระท� ำ การใดๆ ที่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ ผลประโยชน์ ข อง
สหรัฐฯ ในภูมิภาคโดยตรง ในช่วงที่จีนก�ำลังทะยานขึ้น
หากสหรัฐฯ ยังคงเกี่ยวพันในเอเชียก็จะเป็นการ
ยั บ ยั้ ง การขยายอ� ำ นาจของจี น เพราะประเทศ
มหาอ�ำนาจที่ก�ำลังทะยานขึ้น อาจต้องการก�ำหนด
ระเบียบระหว่างประเทศใหม่เพื่อที่จะสนองความ

ต้องการของประเทศตน ญี่ปุ่นจึงพยายามผลักดัน
ให้ CMI และ CMIM ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบ
ของ IMF (IMF Linked-Portion) ดังที่กล่าวใน
ช่วงต้น ทั้งที่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
อาเซียนไม่เห็นด้วย ความเชื่อมโยงกับ IMF ไม่เพียง
เป็นผลประโยชน์ส�ำหรับประเทศผู้ให้กู้หลักอย่าง
ญี่ปุ่นที่ต้องการความมั่นใจว่าลูกหนี้จะใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถช�ำระคืนตามที่เวลา
ก�ำหนดเท่านั้น แต่ยังเป็นผลประโยชน์ทางการเมือง
ในแง่ของการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ เพราะการ
ให้ IMF เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจอนุมัติเงิน
จากกองทุน CMI และ CMIM และการกล่าวเน้น
ย�้ำว่า CMI และ CMIM เป็นส่วนเสริมของแหล่งทุน
ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เป็นการรักษา
ความสัมพันธ์กับ IMF และสหรัฐฯ ไว้ไม่ให้ต้อง
เผชิญความขัดแย้งโดยตรง
ประการที่ 3 ประเทศสมาชิ ก สามารถ
รวมจีนซึ่งมีอ�ำนาจมากกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจและ
การทหาร ในความร่ ว มมื อ ภู มิ ภ าคด้ า นการเงิ น
การมีส่วนร่วมของจีนในความร่วมมือด้านการเงิน
ระหว่างประเทศจะเป็นการป้องกันภัยคุกคามทาง
เศรษฐกิ จ จากจี น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น
หากปราศจากซึ่ ง การสนั บ สนุ น ของจี น แล้ ว การ
กระชั บ ความร่ ว มมื อ ภู มิ ภ าคด้ า นการเงิ น ย่ อ ม
เป็นเรื่องยาก ญี่ปุ่นหวังจะตรึงจีนเข้ากับระเบียบ
ด้ า นการเงิ น แบบเสรี นิ ย ม ซึ่ ง จะเพิ่ ม การพึ่ ง พา
ซึ่ ง กั น และกั น ท� ำ ให้ ภั ย คุ ก คามจากจี น ลดลง
นอกจากนั้ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการเงิ น จะท�ำ ให้
ตลาดการเงินของจีนเปิดต่อการไหลเวียนของเงิน
ทุ น ระหว่ า งประเทศมากขึ้ น ซึ่ ง จะท� ำ ให้ บ รรษั ท
ข้ามชาติของญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงตลาดการเงินของ
จีนได้โดยง่าย (William Grimes, 2009, p.163)
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จากที่ ก ล่ า วไปทั้ ง หมด ได้ แ สดงให้ เ ห็ น
อย่ า งชั ด เจนว่ า ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และ
การเมืองเป็นแรงขับเคลื่อนให้ญี่ปุ่นแสดงบทบาท
เชิงรุกในการผลักดัน CMI และ CMIM อย่างไร
ก็ตาม ในการติดตามผลประโยชน์ข้างต้นของญี่ปุ่น
ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายซึ่งจะกล่าว
ในส่วนถัดไป

6. ความท้าทายของญี่ปุ่นในการพัฒนามาตรการ
ริเริ่มเชียงใหม่และมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่
การเป็นพหุภาคี

การแสวงหาผลประโยชน์ของญี่ปุ่นในการ
ออกแบบและสร้างความเข้มแข็งให้กับ CMI และ
CMIM ไม่ใช่เรื่องง่าย ผลประโยชน์แห่งชาติหลัก
(core national interests) ของญี่ปุ่นถูกก�ำหนด
เงื่อนไขด้วยความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
ในระดั บ ภู มิ ภ าค ประเด็ น ทางประวั ติ ศาสตร์ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ ความเป็ น ผู ้ น� ำ ของญี่ ปุ ่ น
เพราะประเทศในเอเชียบางประเทศแบ่งรับแบ่งสู้
ที่จะสนับสนุนมาตรการริเริ่มที่เป็นอิสระของญี่ปุ่น
(Saori Katada, 2002, p.85) ในขณะเดียวกัน
การทะยานขึ้นของจีน ท�ำให้เส้นทางสู่ความเป็น
ผู้น�ำภูมิภาคด้านการเงินเลือนรางลง (Ko Hirano,
2011) ในปี 2540 จีนเห็นว่าข้อเสนอ AMF ที่ญี่ปุ่น
น�ำเสนอเป็นความพยายามของญี่ปุ่น ที่จะแสดงตน
ในฐานะผู ้ น� ำ ภู มิ ภ าค และสถาปนาอ� ำ นาจน� ำ
(hegemony) ให้ กั บ เงิ น เยนซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จี น ไม่
ต้องการให้เกิดขึ้นภายในภูมิภาค และจีนมีนโยบาย
การสนับสนุนเงินหยวนให้เป็นเงินสกุลสากล (internationalization of the Yuan) ด้วยเช่นเดียวกัน
ญี่ปุ่นและจีนยังแข่งขันกันในหลายเรื่อง
เช่น ในระหว่างปี 2548-2552 ญี่ปุ่นและจีนได้
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แข่ ง ขั น กั น เพื่ อ เป็ น ผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น รายใหญ่
ที่สุด แต่ในที่สุดทั้งญี่ปุ่นและจีนรวมฮ่องกงตกลง
ให้ ข ้ อ ผู ก พั น ที่ จ ะให้ ส ภาพคล่ อ งจ�ำ นวน 38,400
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 32 ของกองทุน
CMIM เท่ากัน (ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ, 2554, น.111) นอกจากนี้ ทั้งญี่ปุ่นและ
จี น ยั ง แข่ ง ขั น กั น เพื่ อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการ
คนแรกของ AMRO โดยฝ่ า ยจี น คั ด ค้ า นผู ้ ส มั ค ร
จากญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศสามารถ
ตกลงกันได้ในที่ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 ปี
2554 ว่าให้ผู้สมัครจากจีน คือ Mr. Wei Benhua
เป็นผู้อำ� นวยการ AMRO ในปีแรก หลังจากนั้น ให้
ผู ้ ส มั ค รจากญี่ ปุ ่ น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ต่ อ ซึ่ ง ก็ คื อ Mr.
Yoishi Nemoto ผู้อ�ำนวยการ AMRO คนปัจจุบัน
(Joel Ratus, 2011) ยิ่งไปกว่านั้น จีนยังมีความ
เคลื่ อ นไหวมากมายในการท� ำ สั ญ ญาแลกเปลี่ ย น
สกุลเงินทวิภาคีกับสมาชิกอาเซียน
ความพยายามผลั ก ดั น ให้ เ งิ น เยนเป็ น
เงิ น สกุ ล หลั ก ในการท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ข้ า ม
พรมแดนของญี่ปุ่นยังต้องเผชิญอุปสรรคอันเนื่อง
มาจากการทวีความส�ำคัญของเงินหยวนของจีนที่
มีปริมาณมากขึ้นทั่วโลกอันเกิดจากการค้าระหว่าง
ประเทศของจีน รวมทั้งความพยายามของจีนใน
การผลักดันให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลสากล (internationalization of the Yuan) ด้วยเช่นกัน เห็นได้
ชัดเจนว่าจีนเป็นกุญแจส�ำคัญในการบดบังบทบาทน�ำ
ของญี่ปุ่นในการพัฒนา CMI และ CMIM
ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ
ยังส่งผลต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือด้านการ
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ทั้ง
สองประเทศได้ ป ล่ อ ยให้ สั ญ ญาหมดอายุ ล งเมื่ อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์นี้
เกิดหลังจากที่อดีตประธานาธิบดี Lee Myung-bak
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ของเกาหลีใต้ ได้ไปเยือนหมู่เกาะที่เป็นข้อพิพาท
ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ หลังจากนั้น ทั้งสอง
ประเทศก็ปล่อยให้สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อครบก�ำหนด
แต่ฝ่ายเกาหลีใต้ให้เหตุผลว่า ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องต่อความร่วมมือด้านการเงินกับญี่ปุ่น เนื่องจาก
เกาหลีใต้มีเงินส�ำรองเงินตราต่างประเทศเพียงพอ
แล้ว และมีบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลอย่างต่อเนื่อง
อี ก ทั้ ง ยั ง มี เ ครื อ ข่ า ยการท� ำ สั ญ ญาแลกเปลี่ ย น
เงินตราระหว่างประเทศกับจีนและประเทศอื่นๆ
(Nikkei Asian Review, 2015)
เกือบสองทศวรรษของการเจรจานับตั้งแต่
วิกฤตเศรษฐกิจสกุลเงินของเอเชีย กลไกมาตรการ
CMI เงินส�ำรองของภูมิภาคยังคงไม่ชัดเจน ในการ
ประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และผู ้ ว ่ า การธนาคารกลางจากประเทศอาเซี ย น
+3 ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่เมือง
แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนีที่มีการหารือเกี่ยวกับ
อนาคตของ CMIM ยังคงมีความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศสมาชิก กล่าวคือ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้
ต้ อ งการให้ ก ฎการให้ ยื ม เงิ น มี ค วามเข้ ม งวดและ
ชัดเจนมากขึ้น แต่ประเทศอาเซียนกลับต้องการให้
มีการผ่อนคลายกฎและเงื่อนไขเพื่ออ� ำนวยความ
สะดวกให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงกองทุนได้
มากกว่าปัจจุบัน ซึ่งมีเพียงร้อยละ 30 ของกองทุน
เท่านั้นที่ประเทศสมาชิกสามารถกู้ได้โดยปราศจาก
ความเกี่ยวพันกับ IMF (Nikkei Asian Review,
2016) ปัจจุบัน ญี่ปุ่นอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล�ำบาก
ที่ จ ะต้ อ งบริ ห ารความสมดุ ล ระหว่ า งการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้ให้กู้รายใหญ่ที่
ต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้ผู้กู้ไม่ช�ำระเงินคืน กับ
การรักษาสัมพันธภาพที่ดีโดยการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินกับประเทศอาเซียน

ในระดั บ โลก แม้ ว ่ า ญี่ ปุ ่ น จะไม่ พ อใจ
กั บ การครอบง� ำ ของสหรั ฐ ฯ ที่ บี บ ให้ ญี่ ปุ ่ น ต้ อ ง
ยอมรับข้อตกลงต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม แต่ทว่าการ
ก่ อ ตั้ ง สถาบั น ระหว่ า งประเทศที่ ป ระจั น หน้ า กั บ
บรรทั ด ฐานโลกของสหรั ฐ ฯ ก็ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ย ากจะ
เกิดขึ้นได้ เพราะหากญี่ปุ่นตัดสินใจเช่นนั้น ย่อม
เป็ น การแสดงออกทางการเมื อ งที่ มี ค วามเสี่ ย ง
อี ก ทั้ ง เป็ น การท้ า ทายอ� ำ นาจเชิ ง โครงสร้ า งของ
สหรัฐฯ โดยตรง
ทั้ ง หมดนี้ แ สดงให้ เ ห็ น ภาพของความ
ท้าทายส�ำคัญของญี่ปุ่นในการติดตามผลประโยชน์
ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองข้างต้นที่จะได้รับจาก
การสนับสนุนการพัฒนา CMI และ CMIM

7. บทสรุป

จากการศึ ก ษาบทบาท ผลประโยชน์
ความท้าทายของญี่ปุ่นในการพัฒนามาตรการริเริ่ม
เชียงใหม่แบบทวิภาคี (Chiang Mai Initiative:
CMI) ซึ่งพัฒนาไปเป็นแบบพหุภาคี (Chiang Mai
Initiative Multilateralization: CMIM) จะเห็น
ได้ว่าญี่ปุ่นก�ำลังติดตามผลประโยชน์ของตนผ่าน
การท�ำความตกลงนี้
การกระท�ำเพื่อบรรลุผล (activism) ของ
ญี่ ปุ ่ น นั้ น มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ในทางเศรษฐกิ จ ญี่ ปุ ่ น
ต้องการสร้างเสถียรภาพทางการเงินของชาติ ส่งเสริม
การประกอบธุรกิจของบรรษัทญี่ปุ่นในเอเชีย ส่งเสริม
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการท�ำความ
ตกลงแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราระหว่ า งประเทศเพื่ อ
ลดภาระการแบกรั บ ต้ น ทุ น ของการสะสมเงิ น ทุ น
ส�ำรองขนาดใหญ่ และการท�ำให้เงินเยนเป็นสกุล
เงินสากล นอกจากนั้น CMI และ CMIM ยังช่วย
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ตรึงจีนเข้ากับระเบียบด้านการเงินแบบเสรีนิยม ซึ่ง
ช่วยบรรเทาภัยคุกคามจากจีนต่อญี่ปุ่นและประเทศ
เพื่อนบ้านในเอเชียอื่นๆ
ในทางการเมื อ ง ญี่ ปุ ่ น ต้ อ งการแสดง
อิทธิพลในเอเชีย จึงพยายามมีบทบาทน�ำในการ
ก่อตั้งกลไกสถาบันภูมิภาคต่างๆ ซึ่งลดอ�ำนาจน�ำของ
สหรัฐฯเหนือประเทศในเอเชียตะวันออก ด้วยการ
เป็นประเทศผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่ที่สุด ญี่ปุ่น
หวังจะเพิ่มอิทธิพลในการตัดสินใจและเงื่อนไขให้กู้
อย่างไรก็ตาม การดังกล่าวไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
แม้ว่าญี่ปุ่นจะต้องการใช้ CMI และ CMIM เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของกรอบความร่ ว มมื อ เฉพาะประเทศ
ในเอเชี ย เพื่ อ ลดอิ ท ธิ พ ลของ IMF และสหรั ฐ ฯ
ญี่ปุ่นก็ต้องการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ

ภายในภู มิ ภ าคด้ ว ย เพื่ อ ลดความไม่ ไ ว้ ว างใจซึ่ ง
เกิดจากแอกประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่น
ไม่ต้องการท้าทายสหรัฐฯโดยตรง เพราะญี่ปุ่นจ�ำ
ต้ อ งชั่ ง น�้ ำ หนั ก ระหว่ า งความไม่ พ อใจที่ มี ต ่ อ การ
ครอบง�ำของสหรัฐฯกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ความสัมพันธ์ทวิภาคี ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงเลือกใช้การ
ถ่วงดุลด้วยการสนับสนุนให้ CMI และ CMIM คง
ความเชื่อมโยงกับ IMF ไว้ เพื่อประนีประนอมกับ
ผลประโยชน์ของประเทศที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่
ก�ำหนดเงื่อนไขที่เป็นการบังคับจนเกินไป ด้วยภาวะ
กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ซับซ้อนนี้ ญี่ปุ่นได้ด�ำเนิน
นโยบายตามยุทธศาสตร์หลักของตนอย่างชัดเจน
และยังได้ประเมินผลประโยชน์ของตนเองใหม่ผ่าน
การต่างๆของ CMI และ CMIM ด้วย
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะการ
ประสมค�ำของค�ำประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยเทียบกับ
ลักษณะภาษา คือ ภาษาค�ำหลักอยู่หน้า (head-initial language)
และภาษาค� ำ หลั ก อยู ่ ท ้ า ย (head-final language) และศึ ก ษา
ความหมายของค�ำประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย งานวิจัยนี้
เป็นงานวิจัยเอกสาร รวบรวมค�ำประสมจากหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น
20 เล่มและจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมจ�ำนวนค�ำประสม NV ภาษา
ญี่ปุ่น 606 ค�ำ ค�ำประสม NV ภาษาไทย 973 ค�ำ ผลการศึกษา
พบว่าค�ำประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะการประสมค�ำเป็นไป
ตามลักษณะภาษา ส่วนค�ำประสม NV ในภาษาไทยมีทั้งที่เป็นไปตาม
ลักษณะภาษาและไม่เป็นไปตามลักษณะภาษา

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000, อีเมล: ntuptim@hotmail.com

74

jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

คำ�

สำ�คัญ

ค� ำ ประสม NV, ภาษา
ค� ำ หลั ก อยู ่ ห น้ า , ภาษา
ค�ำหลักอยู่ท้าย, นามนัย,
อุปลักษณ์

ลักษณะการประสมและความหมายคำ�ประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

The NV Compounding and Meaning in
Japanese and Thai
Natthira Tuptim*

Abstract

Key words

NV compound
words, head-initial
language, headfi n a l l a n g u a g e ,
Metonymy, Metaphor

This research aimed to study NV compounding in
Japanese and Thai by comparing it to head-initial language
and head-final language and by studying the meaning of NV
compound nouns in Japanese and Thai. The research used
the documentary approach. NV compound nouns were
gathered from 20 Japanese textbooks and related research,
with 606 words in Japanese and 973 words in Thai. The
findings revealed that the combination of NV compound
nouns in Japanese harmonized with head-final language,
while the combination of some of the NV compound nouns
in Thai harmonized with head-initial language and some
did not.
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1. บทน�ำ

และค�ำประสาน 大雨 ค�ำประสมที่พบในประโยคนี้
เป็นค�ำประสมค�ำนาม (N) กับค�ำกริยา (V) ชนิด
ค�ำหลังประสมกันเป็นค�ำกริยา ภาษาไทยเองก็พบ
ค�ำประสมในประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันทั่วไป
เช่ น “ท� ำ อย่ า งไรให้ ท อดมั น ดู ก รอบ เหลื อ ง
น่ากินคะ” ค�ำ “ทอดมัน” เป็นค�ำประสมค�ำกริยา
(V) กั บ ค� ำ นาม (N) ชนิ ด ค� ำ หลั ง ประสมกั น เป็ น
ค�ำนาม สังเกตได้ว่าค�ำประสมที่น�ำมาเป็นตัวอย่าง
มี ทั้ ง ความหมายคงเดิ ม เช่ น 値上がりました
หรื อ มี ค วามหมายเปลี่ ย นไปจากเดิ ม ไม่ มี เ ค้ า
ความหมายเก่า เช่น ทอดมัน ซึ่งทั้งภาษาญี่ปุ่นและ
ภาษาไทยมีลักษณะค�ำประสมที่ยังคงความหมาย
เหมือนเดิมและมีความหมายใหม่ กรณีค�ำประสม
ที่ยังคงความหมายเดิมผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
สามารถเดาความหมายจากค�ำที่มาประสมกันได้
แต่หลายครั้งมีปัญหาในการคาดเดาค�ำประสมที่มี
ความหมายใหม่ เพราะค�ำประสมภาษาญี่ปุ่นที่มี
ความหมายใหม่ไม่สามารถคาดเดาความหมายจาก
ค�ำที่มารวมกันได้ เช่น ค�ำว่า 水回り ไม่สามารถ
แปลตรงตั ว ว่ า “การหมุ น ของน�้ ำ ” ได้ เพราะมี
ความหมายใหม่ว่า “สถานที่ที่ใช้น�้ำ เช่น ห้องน�้ำ
ห้องครัว” เป็นต้น
นอกจากความหมายของค� ำ ที่ น� ำ มา
ประสมกันจะส่งผลต่อการคาดเดาความหมายของ
ผู้เรียนแล้ว โครงสร้างค�ำก็มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเดา
ความหมายของค�ำได้ และกรณีไม่เข้าใจโครงสร้างค�ำ
อาจท�ำให้เข้าใจความหมายค�ำประสมคลาดเคลื่อน
ได้เช่นกัน จากงานวิจัยของ 松田他 (2006) ที่
(1) 大雨のせいでやさいやくだものが ศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้กลุ่มค�ำนามประเภท
ค�ำนามประสม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
さらに値上がりしました。
ประโยค (1) ประกอบไปด้ ว ยค� ำ เดี่ ย ว ใน 7 ประเทศ ผลปรากฏว่าผู้เรียนชาวไทยมีปัญหา
やさい และ くだもの ค�ำประสม 値上がりました ในการเรียงล�ำดับค�ำของค�ำนาม เนื่องจากต�ำแหน่ง

ภาษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารของ
มนุษย์ทั่วโลกและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะ
เวลา มีการเกิด มีการตายของค�ำในภาษาต่างๆ เช่น
ในศตวรรษที่ 20 ยังไม่มีค�ำว่า “สมาร์ทโฟน” หรือ
スマホ แต่ เ มื่ อ เทคโนโลยี พั ฒ นาขึ้ น ก็ เ กิ ด ค� ำ เรี ย ก
สิ่งนั้นๆ ตามมา ทั้งที่เป็นค�ำเดี่ยวและค�ำประสม
เช่น ค�ำประสมเรียกกิริยาอาการที่เดินไปด้วยเล่น
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ไปด้ ว ยค� ำ ว่ า 歩きスマホ หรื อ
ค�ำบางค�ำเคยเกิดขึ้น เช่น ไฮไฟว์ (Hi5) แต่ก็หาย
ไปจากการใช้ภาษาเนื่องจากถูกสิ่งอื่นเข้ามาแทนที่
จึงอาจกล่าวได้ว่าภาษาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่สามารถ
เกิดและตายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�ำที่ใช้เรียกขาน
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างเทคโนโลยี การเรี ย นภาษาต่ า ง
ประเทศสิ่งส�ำคัญที่ต้องเรียนรู้ ได้แก่ การออกเสียง
ค�ำศัพท์ และโครงสร้ างหรือไวยากรณ์ของภาษา
ในจ� ำ นวนสิ่ ง ที่ ต ้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว ่ า
การออกเสียงและไวยากรณ์สามารถเรียนรู้ได้ภายใน
ระยะเวลาหนึ่ง ส่วนค�ำศัพท์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
เรียนรู้ได้หมดภายในเวลาอันสั้นและเป็นสิ่งที่ต้อง
เรียนรู้ตลอด เนื่องจากค�ำในภาษามีการเกิดและ
ตายดังที่กล่าวไว้
ในการเรี ยนภาษาต่ างประเทศ ค�ำศัพท์
จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง
ค�ำในภาษาต่างๆ แบ่งออกได้ตามหลักภาษาเป็น
ค�ำเดี่ยว ค�ำประสมและค�ำประสาน หากลองสุ่ม
ประโยคจากแนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นก็จะ
พบประเภทของค�ำทั้ง 3 ชนิดนี้ เช่น
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ค� ำ หลั ก และค� ำ ขยายของภาษาไทยแตกต่ า งกั บ
ภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังพบการละ の ระหว่าง
ค�ำนามที่จ�ำเป็นต้องใช้ の เชื่อมและพบกรณีใช้ の
ระหว่างค�ำนามที่ไม่จ�ำเป็นต้องมี の ทั้งนี้ 松田他
วิเคราะห์ถึงสาเหตุดังกล่าวไว้ว่าในการจัดการเรียน
การสอนไม่มีการอธิบายการน�ำค�ำนามมารวมกัน
เป็นค�ำประสม เมื่อเรียนการประสมค�ำ เช่น アメリ
カの学生 หรือ 車の雑誌 แล้ว ผู้เรียนก็เจอค�ำว่า
日本料理 ซึ่งไม่มี の และไม่มีการอธิบายว่าท�ำไม
จึงละ の ได้ ปัญหาการเรียงค�ำของผู้เรียนชาวไทย
สะท้อนความแตกต่างเรื่องลักษณะของภาษา กล่าว
คือ ภาษาไทยเป็น head-initial language ส่วน
ภาษาญี่ ปุ ่ น เป็ น head-final language ความ
แตกต่างนี้ก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ภาษา เช่น
งานวิจัยของ Flynn (1989) แสดงผลการศึกษาว่า
ผู ้ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษชาวญี่ ปุ ่ น ไม่ ส ามารถแต่ ง
ประโยค Relative clause ได้ดีและไม่สามารถ
แต่งประโยคได้จ�ำนวนมากเท่ากับผู้เรียนที่ใช้ภาษา
อารบิ ค เนื่ อ งจากโครงสร้ า งภาษาเรื่ อ งต� ำ แหน่ ง
ค�ำหลักแตกต่างกัน
การศึกษานี้เล็งเห็นความส�ำคัญของการ
ศึ ก ษาค� ำ ประสมทั้ ง ในภาษาญี่ ปุ ่ น และภาษาไทย
เพื่อให้ผู้เรียนชาวไทยเข้าใจโครงสร้างและความหมาย
ของค�ำที่มาประสมกันและเข้าใจความแตกต่างของ
2 ภาษาเพื่อน�ำไปสู่การเลือกหาค�ำแปลภาษาไทย
ได้ ต รงกั บ โครงสร้ า งและความหมายของค� ำ
ประสมนั้นๆ ค�ำประสมหลายค�ำแม้จะไม่ได้บรรจุ
อยู่ในพจนานุกรม ผู้เรียนก็สามารถคาดเดาความหมาย
ได้ หากเข้ า ใจโครงสร้า งและความหมายของค� ำ
ที่มาประสมกัน เช่น ค�ำว่า 宅飲み ซึ่งไม่ปรากฏ
ในพจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย (2548) หรือพจนานุกรม

อื่นๆ เช่น 広辞苑 แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถแปล
ค�ำนี้ได้จากความหมายประจ�ำค�ำและโครงสร้างของ
ค�ำที่ประสมกัน (ดื่มสังสรรค์ที่บ้ าน) กรณีผู้เรียน
ไม่เข้าใจความหมายหรือโครงสร้างค�ำว่า 宅 ว่าเป็น
สถานที่เกิดการกระท�ำไม่ใช่กรรมของกริยาก็อาจ
ท�ำให้เกิดการแปลความหมายผิด เช่น แปลเป็น
ดื่มบ้าน เป็นต้น โดยในงานวิจัยนี้ก�ำหนดค�ำประสม
เป้าหมายว่าเป็นค�ำ 2 ค�ำรวมกันโดยเมื่อแยกค�ำ
ออกจากกัน ทั้ง 2 ค�ำมีความหมายในตัวเองและมี
การประสมเพียง 1 ครั้ง ขอยกตัวอย่างค�ำว่า 水割り
มาจากค�ำ 2 ค�ำ คือ 水 กับ 割り และมีการประสม
กัน 1 ครั้ง ค�ำว่า ทอดมัน มาจากค�ำ 2 ค�ำ คือ ทอด
กับ มัน และมีการประสมกัน 1 ครั้ง ค�ำประสม
ลักษณะนี้ทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยจะเป็นค�ำ
เป้าหมายในการวิจัย ส่วนค�ำเช่น 手回り品 ที่มา
จากค�ำ 3 ค�ำ คือ 手、回り และ 品 และ ถั่วฝักยาว
ที่มาจากค�ำ 3 ค�ำ คือ ถั่ว, ฝัก และ ยาว ไม่ใช่
เป้ า หมายในการวิ จั ย เนื่ อ งจากมี ก ารประสมกั น
มากกว่า 1 ครั้งคือ 手回り นับเป็น 1 ครั้งและ
手回り品 นับเป็น 2 ครั้ง ส่วน ฝักยาว นับเป็น 1
ครั้ง ส่วน ถั่วฝักยาว นับเป็น 2 ครั้ง

2. วัตถุประสงค์

1. ศึ ก ษาลั ก ษณะการประสมค� ำ ของ
ค�ำประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยเทียบ
กั บ ลั ก ษณะภาษา head-final language และ
head-initial language
2. ศึกษาความหมายของค�ำประสม NV
ในภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย
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3. สมมุติฐานงานวิจัย

1. ลักษณะการประสมของค�ำประสม NV
ในภาษาญี่ ปุ ่ น และภาษาไทยเป็ น ไปตามลั ก ษณะ
ภาษา head-final language และ head-initial
language
2. ความหมายของค� ำ ประสม NV ใน
ภาษาญี่ ปุ ่ น และภาษาไทยเกิ ด จากความหมาย
ประจ�ำค�ำที่มาประสม
3. ค�ำประสม NV ในภาษาไทยแตกต่าง
จากค�ำประสม NV ในภาษาญี่ปุ่น
จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าค�ำประสมที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ ค�ำประสมที่เกิดจาก
ค�ำที่มีความหมายในตัวเอง 2 ค�ำขึ้นไป ค�ำประสม
จะมีโครงสร้ างภายในของตนเอง โครงสร้ างของ
ค� ำ ประสมน� ำ มาจากโครงสร้ า งของประโยคหรื อ
อย่างน้อยก็มีส่วนที่เหมือนโครงสร้างประโยค โดย
ค� ำ ประสมที่ มี จ� ำ นวนมากที่ สุ ด คื อ ค� ำ ประสม
ค�ำนามหรือที่เรียกว่า 複合名詞 โดยค�ำประสม
NV ก็จัดอยู่ในกลุ่มค�ำประสมค�ำนามรวมถึง VN,
NN, AN, AdvN, และ NA ค�ำประสมจะประกอบ
ไปด้ ว ยค� ำ ที่ เ ป็ น ค� ำ หลั ก และค� ำ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ข ยาย
ยกเว้นค�ำประสม NN ที่มีความสัมพันธ์แบบเรียงกัน
กล่าวคือ ไม่มีค�ำหลักและค�ำขยาย ทั้ง 2 ค�ำมีความ
เท่ า เที ย มกั น ทางความหมาย และเมื่ อ พิ จ ารณา
ความหมายค�ำประสมในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
ได้มีการนิยามไว้ดังนี้
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(2000, p. 284)
อธิบายค�ำประสมหรือ 複合語 ไว้ว่า คือ หน่วย
ค�ำอิสระตั้งแต่ 2 ค�ำขึ้นไปมารวมกันกลายเป็น 1 ค�ำ
โดยมีค�ำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค�ำประสมค�ำนาม
ว่ามีทั้งค�ำประสมที่ประกอบไปด้วยค�ำขยายและค�ำ
ที่ถูกขยาย และค�ำประสมที่ประกอบไปด้วยค�ำที่น�ำ
มาเรียงกันไม่มีความสัมพันธ์กันแบบค�ำขยายกับค�ำ
ที่ถูกขยาย
บรรจบ พั น ธุ เ มธา (2523, อ้ า งถึ ง ใน
แสงเทียน เพ็งคุ้ม, 2535, น. 27) กล่าวถึงค�ำประสม
ว่าคือ ค�ำที่มีค�ำ 2 ค�ำหรือมากกว่านั้นมาประสมกัน
เข้าเป็นค�ำใหม่ ค�ำที่มาประสมกันนี้แต่ละค�ำไม่ได้มี
ความหมายคล้ายกันอย่างค�ำซ้อน ความหมายจะ
อยู่ที่ค�ำต้น ส่วนค�ำที่ตามมาเป็นส่วนขยาย ค�ำนิยาม
ดั ง กล่า วมี ค วามหมายคล้ า ยคลึ ง กั บ ค� ำ นิ ยามของ
สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ (2531, อ้างถึงในแสงเทียน
เพ็งคุ้ม, 2535, น. 28) ซึ่งอธิบายว่าค�ำประสมเกิด
จากการน�ำค�ำที่มีความหมายต่างกันตั้งแต่สองค�ำ
ขึ้นไปมาประสมกันเป็นค�ำใหม่โดยใช้ค�ำที่มีลักษณะ
เด่นเป็นค�ำหลักแล้วใช้ค�ำที่มีลักษณะรองมาขยาย
จากค� ำ นิ ย ามเกี่ ย วกั บ ค� ำ ประสมของทั้ ง
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยจะสังเกตได้ว่ามีจุดร่วมกัน
คื อ ลั ก ษณะของค� ำ ที่ ม าประสมจะต้ อ งมี ค� ำ หลั ก
และค� ำ ขยาย ซึ่ ง ค� ำ หลั ก ตรงกั บ ค� ำ ว่ า Head
ในภาษาอั ง กฤษ ค� ำ หลั ก ยั ง พบเห็ น ได้ ทั่ ว ไปใน
โครงสร้ า งอื่ น ๆ ของภาษา สั ง เกตได้ จ ากตาราง
เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะภาษาญี่ ปุ ่ น กั บ ภาษาไทย
ต่อไปนี้
日本語教育事典
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย
(สัญลักษณ์ + แสดงความเหมือน และใช้สัญลักษณ์ - แสดงความแตกต่าง)
ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาไทย
SOV

1. SVO

ตัวอย่างภาษาไทย

2. ค�ำนามกับค�ำบุพบท เช่น 机の上に

-

บนโต๊ะ

3. ค�ำแสดงความเป็นเจ้าของกับค�ำนาม เช่น 私の本

-

หนังสือของฉัน

4. ค�ำบ่งชี้กับค�ำนาม เช่น その本

-

หนังสือเล่มนั้น

5. ค�ำแสดงจ�ำนวนกับค�ำนาม เช่น 三人の子供

-

เด็กสามคน

6. ค�ำคุณศัพท์กับค�ำนาม เช่น 大きい家

-

บ้าน (หลัง) ใหญ่

7. อนุประโยคขยายค�ำนามกับค�ำนาม เช่น ［昨日、

-

ผู ้ ช ายที่ ฆ ่ า สุ นั ข ตายเมื่ อ วานอยู ่
บ้านนี้

8. ค�ำกริยากับค�ำกริยาช่วย เช่น 食べて［いる］

-

ก�ำลังกิน

9. ค�ำกริยาวิเศษณ์กับค�ำกริยา เช่น

-

ทาโร่เดินเร็วเสมอ

-

มาลีสวยมาก

犬を殺した男］は、家にいる。

太郎さんはい

つも速く歩きます。

10. ค�ำกริยาวิเศษณ์กับค�ำคุณศัพท์ เช่น

マリーは

とてもきれいだ。

11. อนุ ป ระโยคแสดงเงื่อนไขกับประโยคหลัก เช่น

+, -

(1) ถ้าอาคิโกะมา ฮานาโกะก็จะ
ไป
(2) ฮานาโกะจะไปน่ะถ้าอาคิโกะมา

-

อาคิโกะอยู่บ้านเพื่อให้ฮานาโกะได้
ออกไปข้างนอกได้

もし明日、明子が来れば、花子は行きます。

12. อนุประโยคแสดงวัตถุประสงค์กับประโยคหลัก
เช่น 花子が出かけられるように、明子は家に
いた。

ที่มา: 角田 (2002, p. 266, p. 276)
ตารางข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย น� ำ มาจากงานของ
角田 (2002) โดยตั ด ลั ก ษณะทางภาษาที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกับการเรียงล�ำดับของค�ำออก จากข้างต้น
สังเกตได้ว่าการเรียงล�ำดับค�ำระหว่างภาษาญี่ปุ่น

กั บ ภาษาไทยแตกต่ า งกั น ในทุ ก ลั ก ษณะ มี เ พี ย ง
การเรียงล�ำดับอนุประโยคกับประโยคหลักเท่านั้นที่
ภาษาไทยอาจใช้ได้ทั้ง 2 แบบ เช่น กรณีอนุประโยค
แสดงเงื่อนไขกับประโยคหลัก (กรณีอนุประโยค
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แสดงวัตถุประสงค์กับประโยคหลักก็สามารถสลับ
ต�ำแหน่งกันได้ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้พูดแต่ละคน) ลักษณะ
การเรียงล�ำดับค�ำของความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนาม
กับค�ำขยาย (ล�ำดับที่ 3-7) ข้างต้นสะท้อนลักษณะ
ทางภาษาตามทฤษฎีแบบลักษณ์ภาษา (Typology)
ว่ า ภาษาญี่ ปุ ่ น เป็ น ภาษาค� ำ หลั ก อยู ่ ท ้ า ย หรื อ
head-final language ส่ ว นภาษาไทยเป็ น
ภาษาค�ำหลักอยู่หน้า หรือ head-initial language
(ส่วนที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้เป็นค�ำหลัก) เมื่อพิจารณา
ตารางข้างต้นจะสังเกตได้ว่าไม่มีการเปรียบเทียบ
ลักษณะโครงสร้างของค�ำประสม ค�ำส�ำคัญที่ต้องมี
การนิ ย ามให้ เ ข้ า ใจตรงกั น เพื่ อ ให้ ก ารวิ เ คราะห์
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย คื อ
head-final language, head-initial language,
และ Head
head-final language คื อ ภาษาที่ มี
ค� ำ หลั ก อยู ่ ท ้ า ย เช่ น ภาษาญี่ ปุ ่ น ตามลั ก ษณะ
ตารางที่ 1 ข้อ 3-7 head-initial language คือ
ภาษาที่ มี ค� ำ หลั ก อยู ่ ห น้ า เช่ น ภาษาไทย ตาม
ลักษณะตารางที่ 1 ข้อ 3-7 กล่าวคือ ค�ำหลักของ
ค�ำหรือประโยคในภาษาดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่ง
หน้ า ค� ำ หรื อ หลั ง ค� ำ เช่ น กรณี ก ลุ ่ ม ค� ำ นามที่ มี
ค�ำขยาย きれいな人 ค�ำหลัก คือ 人 ซึ่งอยู่หลัง
ค�ำขยาย ส่วน “คนสวย” ค�ำหลัก คือ “คน” ซึ่งอยู่
หน้าค�ำขยาย หรือกรณีประโยคกริยา 私はご飯
を食べる (ฉันกินข้าว) ค�ำกริยาซึ่งเป็นค�ำหลักใน
ภาษาญี่ปุ่นอยู่ท้ายประโยคหรือหลังค�ำ ส่วนภาษา
ไทยค�ำกริยาที่เป็นค�ำหลักอยู่หน้าค�ำที่เป็นกรรม
ค� ำ ว่ า Head หรื อ ในงานวิ จั ย นี้ ใ ช้ ค� ำ
ภาษาไทยว่า “ค�ำหลัก” ในภาษาญี่ปุ่นตรงกับค�ำว่า
主要部 ค� ำ ว่ า ค� ำ หลั ก ในภาษาไทยปรากฏใน
ค� ำ นิ ย ามค� ำ ประสมของสุ ธิ ว งศ์ พงษ์ ไ พบู ล ย์
80

jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

ส่วนบรรจบ พันธุเมธาใช้ค�ำว่า ค�ำต้น เมื่อค้นหา
สารสนเทศที่กล่าวถึงค�ำหลักในภาษาไทยก็จะพบใน
งานของนววรรณ พันธุเมธา (2558, น. 6) ที่อธิบาย
ค�ำหลักไว้ว่า ค�ำหลัก คือ ค�ำส�ำคัญใช้บอกเนื้อความ
ซึ่งผู้พูดสื่อสารไปยังผู้ฟัง ค�ำหลักมี 2 ประเภทคือ
ค�ำนามกับค�ำกริยา ค�ำนิยามของนววรรณ พันธุเมธา
ใช้ เ กณฑ์ ค วามหมายเช่ น เดี ย วกั น กั บ ค� ำ ต้ น ที่
ถูกกล่าวถึงโดยบรรจบ พันธุเมธาในประเด็นที่ว่า
ความหมายของค�ำประสมจะอยู่ที่ค�ำต้น ส่วนค�ำที่
ตามมาเป็นค�ำขยาย
เมื่อพิจารณาดูค�ำหลักในภาษาญี่ปุ่นจาก
งานของ 江村 (2014, p. 6) กล่าวถึง 主要部
ไว้ ว ่ า คื อ ส่ ว นประกอบที่ ส� ำ คั ญ ในค� ำ ที่ ก� ำ หนด
ลั ก ษณะทางไวยากรณ์ แ ละประเภทของค� ำ ใน
หนังสือ 構造から見る日本語文法 ของ 三原
(2008, p. 31) กล่าวถึง 主要部 ว่าเป็นค�ำหลัก
เชิ ง โครงสร้ า งมากกว่ า ใช้ เ กณฑ์ ค วามหมาย
เนื่ อ งจากเมื่ อ จะแปลความหมายของค� ำ ประสม
ก็ ต ้ อ งอาศั ย ค� ำ หลั ก ตามโครงสร้ า งเป็ น หลั ก
ในการแปลอยู ่ นั่ น เอง การนิ ย ามค� ำ หลั ก โดย
ใช้ ลั ก ษณะวากยสั ม พั น ธ์ เ ป็ น เกณฑ์ ส� ำ คั ญ ใน
การนิ ย ามจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ เ หมาะสมอี ก ทั้ ง ค� ำ นิ ย าม
ค� ำ หลั ก ลั ก ษณะนี้ มี ป ั ญ หาน้ อ ยกว่ า การนิ ย าม
โดยใช้ ค วามหมายหรื อ หลั ก ทางอรรถศาสตร์
(Jack, 1990) โดยงานวิ จั ย นี้ นิ ย ามค� ำ หลั ก ใน
ค�ำประสมว่าเป็นส่วนประกอบหลักที่ก�ำหนดชนิด
ของค�ำ ลักษณะทางไวยากรณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดเดียว
กับการก�ำหนดชนิดของวลีที่เรียกตามชนิดของค�ำ
ที่เป็นหลัก เช่น หากค�ำหลักเป็นค�ำนามก็จะเรียก
นามวลี หากค� ำ หลั ก เป็ น กริ ยาก็ เ รี ย กว่า กริ ย าวลี
เป็นต้น และค�ำหลักมีต�ำแหน่งอยู่ท้ายในกรณีภาษา
ญี่ปุ่นและอยู่หน้าในกรณีของภาษาไทย

ลักษณะการประสมและความหมายคำ�ประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

ประเภทและลักษณะความหมายค�ำประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ค�ำประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นถูกแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ตามความสัมพันธ์ระหว่างค�ำหลักกับ
ค�ำขยายโดย 影山 (2001, p. 242) แบ่งค�ำประสม NV ออกเป็น 4 ประเภทย่อย ได้แก่ (ตัวอย่างค�ำประสม
น�ำมาจาก 日本語教育事典 (2000, p. 284) และ 影山 (2001, p. 242))
1. แบบ NV ค�ำนามข้างหน้าเป็นกรรมของค�ำกริยา
花売り = 花を売る人
คนขายดอกไม้
缶切り = 缶を切る道具
ที่เปิดกระป๋อง
卵焼き = 卵を焼くこと
ไข่ทอด
2. แบบ NV ค�ำนามเป็นประธานของค�ำกริยา
胸焼け = 胸がやけること
พะอืดพะอม
3. แบบ NV ค�ำนามท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยาวิเศษณ์บอกเครื่องมือของการกระท�ำ
手作り = 手で作った
ท�ำด้วยมือ
鉛筆書き = 鉛筆で書いた
เขียนด้วยดินสอ
4. แบบ NV ค�ำนามท�ำหน้าที่เป็นจุดหมายปลายทางของค�ำกริยา
里帰り = 里へ帰ること
กลับบ้านเกิด
ข้อสังเกตจากการแบ่งประเภทค�ำประสม
ค�ำนามกลุ่ม NV ของ 影山 คือ โครงสร้างของค�ำ
จะมีค�ำนาม คน เครื่องมือและอาการนามอยู่ท้าย
(人、道具、こと) ซึ่งเป็นลักษณะการให้ความหมาย
ค�ำประสม NV เมื่อถูกน�ำไปใช้จริง ในกรณีผู้เรียนที่
พบค�ำประสม NV นี้เป็นครั้งแรกอาจไม่รู้ว่า 花売り
หมายถึง “คนขายดอกไม้” เพราะไม่มีค�ำว่า 人 เป็น
ส่วนประกอบในค�ำประสม ความหมายที่ถูกขยาย
มากกว่าความหมายที่ปรากฏในค�ำที่ประสมกันนี้
ในงานวิจัยนี้เรียกว่า “ความหมายขยาย” ซึ่งจะ
กล่ า วถึงต่ อไป การแบ่งค�ำประสมในภาษาญี่ปุ่น
ข้างต้นใช้ลักษณะทางวากยสัมพันธ์หรือโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของค�ำเป็นหลักในการแบ่ง แม้แต่
การนิ ย ามค� ำ ประสมในภาษาญี่ ปุ ่ น ข้ า งต้ น ก็ เ ป็ น
การนิยามเชิงโครงสร้างมากกว่าความหมาย

การขยายความหมายของค�ำ
แนวคิดเรื่องการขยายความหมายของค�ำ
เป็ น แนวคิ ด ตามหลั ก ภาษาศาสตร์ ป ริ ช านที่ ใ ห้
ความส� ำ คั ญ กั บ การศึ ก ษาความจ� ำ ของมนุ ษ ย์ ที่
มีจ�ำกัด แต่มีความคิดสร้ างสรรค์เชื่อมโยงสิ่งที่มี
อยู่แล้วกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อให้จดจ�ำและเข้าใจ
ได้ง่าย การขยายความหมายถือเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงความหมาย (意味の変遷) ที่พบได้
ทั่วไป เช่น ค�ำว่า 前 (ก่อน ข้างหน้า ด้านหน้า) จาก
ค�ำแสดงพื้นที่ (space) เปลี่ยนแปลงมาใช้แสดง
เวลา (time)
(2) 駅の前で待ちます。(space)
(3) 12 時前に来て下さい。(time)
ค�ำว่า 前 แสดงความหมายเชิงพื้นที่ก่อน
ที่ จ ะมี วิ ธี ใ ช้ แ สดงเชิ ง เวลา ( 日本語教育事典 ,
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

81

ณัฏฐิรา ทับทิม

2000, p. 317) แนวคิดการขยายความหมายของ
ค� ำ ประสมพบได้ จ ากงานวิ จั ย และสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง โดยการขยายความหมายในค�ำประสม
พบว่าผ่านวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ (Lakoff & Jonhnson, 1980 (อ้างถึงใน ศุภชัย ต๊ะวิชัย (2556) และ
陳 (2012))
1. นามนัย (Metonymy-換喩) คือ การ
กล่าวถึงบางส่วนเพื่อจะหมายถึงทั้งหมด หรือใน
ทางกลับกันคือ การกล่าวถึงทั้งหมดเพื่อจะหมายถึง
บางส่วน ทั้งนี้นามนัยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
		 1.1 นามนัยเชิงพื้นที่ เช่น 鼻をたらし
ている หมายถึงน�้ำมูกหยด เป็นการใช้ค�ำว่า 鼻 ที่
อยู่ในพื้นที่เดียวกับ 鼻水 แสดงความหมายขยาย
ถึ ง น�้ ำ มู ก หรื อ 研究室をノックした หมายถึ ง
เคาะห้ อ งแล็ บ ซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ ว คื อ การเคาะประตู
研究室のドアをノックした โดยเป็นการใช้ทั้งหมด
เพื่อหมายถึงบางส่วน
		 1.2 นามนัยเชิงเวลา เช่น 頭を抱える
หมายถึ ง กุ ม ศี ร ษะและในเวลาเดี ย วกั น ภาพการ
กุมศีรษะบอกความหมายว่ามีปัญหา อยู่ในภาวะ
เดือดร้อน ส�ำนวนนี้จึงถูกน�ำมาใช้แสดงความหมาย
ว่ามีปัญหา ทั้ง ๆ ที่ไม่พบความหมายนี้จากความ
หมายประจ�ำค�ำที่มารวมกัน
2. อุ ป ลั ก ษณ์ (Metaphor- 隠喩 ) คื อ
การเปรี ย บสิ่ ง หนึ่ ง กั บ อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง เชื่ อ มโยงด้ ว ย
ลักษณะที่เหมือนกัน เช่น เปรียบการมีชีวิตคือ การ
เดินทาง เนื่องจากการมีชีวิตย่อมมีจุดเริ่มต้นและ
สิ้นสุด มีการค้นพบเรื่องราวระหว่างการใช้ชีวิต ซึ่ง
ลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะที่เหมือนกับการออก
เดิ น ทาง หรื อ การใช้ ค� ำ ว่ า “ฟั น ” ที่ มี ลั ก ษณะ
เป็นซี่ๆ ใช้กัด ตัดอาหาร เรียกชื่อสิ่งของต่างๆ ที่
มีลักษณะเช่นเดียวกับฟัน เช่น ฟันเลื่อย เป็นต้น
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แนวคิดการขยายความหมายข้างต้นเป็น
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการวิ เ คราะห์ ค วามหมายค� ำ ประสม
เนื่ อ งจากค� ำ ประสมสามารถแสดงความหมาย
แยกออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ ความหมายที่
เกิดจากความหมายประจ�ำค�ำซึ่งอาศัยความหมาย
ของค�ำหลักเป็นหลักในการตีความ และความหมาย
ขยายซึ่งไม่สามารถอาศัยความหมายของค�ำหลักได้
เนื่ อ งจากมั ก เกิ ด ความหมายขยายในค� ำ ประสม
แบบออกนอกศูนย์ (Exocentric compound-外
心複合語) (江村, 2014, p. 12-14) ในขณะที่
ค�ำประสมที่มีค�ำหลักจะถูกเรียกว่าค�ำประสมแบบ
เข้าศูนย์ (Endocentric compound-内心複合
語)
野田 (2011) ศึ ก ษาความหมายและ
ลั ก ษณะทางไวยากรณ์ ข องค� ำ ประสมประเภท
ค�ำประสมกริยา เช่น 打ち上がる ค�ำประสมค�ำนาม
ประเภท NV และ VN เช่น 花見 และ 揚げ油
โดยกลุ่มค�ำประสมค�ำนามประเภท NV มีจ�ำนวน
445 ค�ำ มีลักษณะการประสมและการน�ำไปใช้ใน
ประโยคแบ่งออกเป็น 11 ลักษณะ เมื่อพิจารณา
แต่ละลักษณะพบว่า 野田 ใช้ค�ำประสมประเภท
NV เมื่ อ N ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น กรรม และเมื่ อ N
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ส่ ว นเติ ม เต็ ม ความหมาย (วิ ธี ก าร
เครื่ อ งมื อ สถานที่ ) เท่ า นั้ น ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม
ค� ำ ประสมประเภท NV เมื่ อ N เป็ น ประธาน
โดยการแบ่ ง กลุ ่ ม เป็ น 11 ลั ก ษณะของ 野田
เป็ น การแบ่ ง กลุ ่ ม โดยใช้ เ กณฑ์ ค วามหมาย
ของค� ำ ประสมเป็ น หลั ก และอธิ บ ายลั ก ษณะ
การน� ำ ไปใช้ ใ นประโยค โดยความหมายที่ แ สดง
ออกมาเป็นความหมายขยายแบบตั้งชื่อ (Naming)
สิ่งของ อาชีพ สถานะทางสังคมหรือเหตุการณ์ที่
ค�ำประสมนั้นๆ อ้างอิงถึง เช่น 草刈り、手払い、
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カード払い、田植え、親思い、絵描き、野菜
炒め、大根おろし、卵焼き、油揚げ、鉄板焼
き、卵とじ、鉢植え、裏書き、爪切り、襟当て、
手洗い、物置き

ฯลฯ

ความหมายค�ำประสมในภาษาไทยและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อนงค์ รุ่งแจ้ง (2528ก; 2528ข) อธิบาย
ความหมายของค� ำ ประสมว่ า แบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเภทใหญ่ คื อ ค� ำ ประสมที่ ใ ช้ เ ป็ น ชื่ อ เรี ย ก
สิ่งต่างๆ กับ ค�ำประสมที่หมายถึงกิริยาอาการ ใน
งานวิจัยของอนงค์ รุ่งแจ้งอธิบายเพียงค�ำประสม
ที่ใช้เป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆ ว่าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ย่ อ ย คื อ กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ มี ค วามหมายต่ า งไปจากเดิ ม
เช่ น คนกลาง คนรถ หมู ป ่ า รากฝอย ใบแท้
คู่ความ พ่อตา กันชน ลูกคิด ฯลฯ ค�ำประสมที่ใช้
เป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆ กลุ่มที่มีความหมายต่างไป
จากเดิ ม เช่ น ตี น แมว หน้ า วั ว หั ว หน้ า มื อ กาว
คอเหล้า แมวมอง ลิ้นไก่ ม้าน�้ำ ปลาหมึก ฯลฯ
เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์และคนอื่นๆ (2528,
อ้างถึงในแสงเทียน เพ็งคุ้ม, 2535, น. 36) ศึกษา
การประสมค�ำจ�ำนวน 664 ค�ำ ด้วยวิธีกลืนนาม
ในภาษาไทยพบว่ าเมื่อกลืนค�ำนามที่ประสมแล้ว
ส่ ว นใหญ่ ค� ำ ประสมจะเป็ น ค� ำ กริ ย าประเภท
อกรรมกริยา ความหมายส่วนใหญ่เป็นความหมาย
อุปมาอุปไมยและมีความหมายตามรูปค�ำที่ปรากฏ
เป็นส่วนน้อย
แสงเทียน เพ็งคุ้ม (2535) ศึกษาลักษณะ
โครงสร้างและความหมายของค�ำประสมที่ปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยมุ่งศึกษาวิธีการประสมและ
ความหมายของค�ำประสมโดยวิธีการประสม มี 3

วิธี คือ การประสมค�ำด้วยวิธีรวมค�ำ การประสม
ค�ำด้วยวิธีกลืนค�ำ และการประสมค�ำด้วยวิธีกลาย
ค�ำ โดยวิธีที่พบจ�ำนวนมากที่สุดคือ วิธีการกลืนค�ำ
ด้านความหมายในงานวิจัยของแสงเทียน เพ็งคุ้ม
แบ่งความหมายของค�ำประสมออกเป็น 3 ประเภท
คือ ค�ำประสมที่มีเค้าความหมายเดิม ค�ำประสม
ที่มีความหมายเปลี่ยนแปลงไป และค�ำประสมที่มี
ความหมายตามบริบท
จากงานวิจัยค�ำประสมในภาษาไทยแสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ค� ำ ประสมในภาษามี ก ารแบ่ ง ค� ำ หลั ก
(ค� ำ ต้ น )-ค� ำ ขยาย มี ลั ก ษณะการประสมค� ำ แบบ
รวมค�ำ กลืนค�ำ และกลายค�ำซึ่งเป็นค�ำส�ำคัญในการ
ศึกษาค�ำประสมในภาษาไทยเชิงโครงสร้ าง และ
มี ก ารน� ำ ไปใช้ ตั้ ง ชื่ อ สิ่ ง ของ เหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง เหมื อ น
กั บ การใช้ ที่ พ บในภาษาญี่ ปุ ่ น ความหมายของ
ค�ำประสมมีทั้งความหมายประจ�ำค�ำและความหมาย
ที่ ต ่ า งไปจากเดิ ม งานวิ จั ย นี้ น� ำ ผลงานวิ จั ย ของ
แสงเทียน เพ็งคุ้มประเด็นค�ำประสมที่เกิดจากวิธี
การประสมค�ำด้วยวิธีกลืนค�ำประเภทย่อยกลืนค�ำ
นามและกลื น ค� ำ กริ ย ามาเป็ น ข้ อ มู ล ส่ ว นหนึ่ ง ใน
การวิ เ คราะห์ ต ่ อ ยอดเพื่ อ วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะการ
ประสม NV ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการแบ่ง
โดยใช้เกณฑ์การกลืนค�ำนี้ถือว่าเป็นลักษณะทาง
วากยสัมพันธ์ภายในค�ำที่สังเกตได้จากค�ำประสม

4. วิธีด�ำเนินการวิจัย

ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี การศึ ก ษา
เชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
ค�ำประสมที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ค� ำ ประสมภาษาญี่ ปุ ่ น รวบรวม
จากหนั ง สื อ เรี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น จ� ำ นวน 20 เล่ ม
(ดูรายชื่อเอกสารได้จากเอกสารอ้างอิง) พบค�ำประสม
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NV 161 ค�ำและจากงานวิจัยของ 野田 (2011)
จ�ำนวนค�ำประสม NV 445 ค�ำ รวมจ�ำนวนค�ำประสม
NV เท่ากับ 606 ค�ำ น�ำมาเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์
ตามตารางที่ 3-5 จ�ำนวน 165 ค�ำ
2. ข้ อ มู ล ค� ำ ประสมภาษาไทยรวบรวม
จากสื่อ เอกสารอื่นๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เอกสาร
ราชการ และจากงานวิจัยของแสงเทียน เพ็งคุ้ม
(2535) รวมจ�ำนวนค�ำประสม NV เท่ากับ 973
น�ำมาเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ตามตารางที่ 7-8
จ�ำนวน 56 ค�ำ1
วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะการประสมค� ำ และ
ความหมายที่ แ สดงออกโดยใช้ เ กณฑ์ ลั ก ษณะ
ภาษา head-final language และ head-initial
language และเกณฑ์ ค วามหมายประจ� ำ และ
ความหมายขยาย

5. สรุปผลการศึกษา

จากการศึ ก ษาค� ำ ประสม NV ในภาษา
ญี่ปุ่นและภาษาไทยพบความแตกต่างที่ส�ำคัญคือ
การก�ำหนดชนิดค�ำในค�ำประสมภาษาไทยไม่ได้อยู่
บนลักษณะทางภาษาแบบ head-initial language
เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างค�ำขยายกับค�ำนาม
อื่น (ตารางที่ 1 ล�ำดับที่ 3-7) ทั้งที่ค�ำประสมตาม
ค� ำ นิ ย ามของนั ก ภาษาทั้ ง จากภาษาญี่ ปุ ่ น และ
ภาษาไทยจะมี ลั ก ษณะของค� ำ หลั ก กั บ ค� ำ ขยายที่
เกิ ด ร่ ว มกั น ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะร่ ว มของค� ำ ประสม
เมื่อพิจารณาตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะ
ภาษาญี่ ปุ ่ น กั บ ภาษาไทยจะเห็ น ได้ ว ่ า กรณี ค วาม
สัมพันธ์แบบค�ำหลักกับค�ำขยายในล�ำดับที่ 3-7 ทั้ง
ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยมีลักษณะเป็นไปตาม
ลักษณะภาษาแบบ head-final language และ
head-initial language สรุปภาพรวมของทั้ง 2
ภาษาได้ดังนี้

ตารางที่ 2 สรุปความสอดคล้องระหว่างลักษณะการประสมค�ำประสม NV กับลักษณะภาษา
ภาษา
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย

ความสอดคล้องกับ
Head final language
O

ความสอดคล้องกับ
Head initial language
O/X

หมายเหตุ O คือ สอดคล้อง X คือ ไม่สอดคล้อง
จากตารางที่ 2 เห็ น ได้ ว ่ า ภาษาญี่ ปุ ่ น มี ขวามือเป็นค�ำก�ำหนดชนิดของค�ำและลักษณะทาง
ลั ก ษณะการประสมค� ำ เป็ น ไปตาม head-final ไวยากรณ์ของค�ำประสม ส่วนค�ำประสมในภาษาไทย
language กล่ า วคื อ ค� ำ หลั ก ที่ อ ยู ่ ท ้ า ยค� ำ หรื อ มีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับ head-initial
1
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คัดเลือกคำ�ที่นำ�เสนอในบทความวิจัยโดยเลือกคำ�ที่พบในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักจำ�นวน 161 คำ� ส่วนอีก 4 คำ�นำ�มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คำ�ว่า 宅飲み、立ち飲み、サシ飲み และ 水回り เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอธิบายให้ชัดเจนขึ้น ส่วนภาษาไทย คัดเลือกคำ�ที่มีความหมายเข้าใจได้ชัดเจน
ไม่จำ�เป็นต้องเปิดพจนานุกรมตรวจสอบความหมาย กรณีคำ�เช่นคำ�ว่า โคมเวียน (โคมที่ใช้ในงานเทศน์มหาชาติ งานบุญต่างๆ เพื่อเล่าเรื่องราวของ
พระพุทธเจ้า) เงินนอน (เงินที่เหลือใช้) คันชัก (ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะในรถยนต์) ฯลฯ ไม่นำ�เสนอในบทความเพราะเป็นคำ�ที่ไม่สามารถเข้าใจความหมาย
ได้ทันที
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language โดยค�ำประสม NV ในภาษาไทยที่ไม่
เมื่อพิจารณารายภาษาและประเภทย่อย
สอดคล้ อ งมี ลั ก ษณะเด่ น ด้ า นโครงสร้ า งของค� ำ ที่ NV สามารถสรุ ป ลั ก ษณะการประสมค� ำ ประสม
สามารถอธิบายได้ตามตารางที่ 8
ในภาษาญี่ ปุ ่ น ได้ ต ามตารางที่ 3-5 (ยกตั ว อย่ า ง
ค�ำประสมจ�ำนวนหนึ่งประกอบการอธิบาย)
ตารางที่ 3 ค�ำประสม NV เมื่อ N คือประธานของค�ำกริยา (NsubV)
NsubV
水回り＊

気がかり＊

山崩れ

気疲れ＊

心変わり＊

身動き＊

手遅れ＊

目覚め＊

雨降り

紐切れ

案内付き

保証付き

予約済み

荷崩れ

鼻づまり

在庫切れ

夜明け

崖崩れ

NV ประเภทนี้มีค�ำนามเป็นประธานของ
ค�ำกริยาโดยแสดงความหมายผู้กระท�ำอาการนาม
หรือเจ้าของอาการนาม ความหมายของค�ำประสม
สามารถแปลได้ตรงตามความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
ค�ำที่มาประสมกัน จากค�ำที่น�ำมาวิเคราะห์จะเห็น
ได้ ว ่ า ประเภทค� ำ กริ ย าเป็ น ค� ำ กริ ย าอกรรมกริ ย า
ทั้งสิ้น เช่น （が）覚める、かかる、崩れる、変わ
る、降る、切れる ฯลฯ โดยมีค�ำนามเป็นประธาน
ของอกรรมกริยา กรณีค�ำประสม NV เมื่อ N คือ
ประธานของค�ำกริยาจะไม่เกิดกับค�ำกริยาประเภท
สกรรมกริยา ซึ่งข้อเท็จจริงนี้เป็นสิ่งที่ในทุกภาษามี
ลักษณะร่วมกัน（影山, 2010, p. 23） ในประเด็นนี้
พบในภาษาไทยเช่นเดียวกัน แต่จากการส�ำรวจพบ
ค�ำประสมที่ไม่เข้ากับหลักเกณฑ์นี้ 2 ค�ำ คือ ค�ำว่า
受取人払い (มี ก ารประสม 2 ครั้ ง ) และ 会社
払い ซึ่ง N เป็นประธานของค�ำกริยาสกรรมกริยา
（を）払う

เมื่ อ พิ จ ารณาความหมายของค� ำ พบว่ า
ค�ำที่มีเครื่องหมาย ＊ ก�ำกับมีความหมายขยาย
นอกเหนื อ จากความหมายประจ� ำ ค� ำ ที่ เ กิ ด จาก
ค�ำหลักกับค�ำขยายรวมกัน ค�ำที่พบ เช่น 水回り
และ 目覚め ซึ่งมีความหมายขยายโดยกระบวนการ

นามนั ย แบบเชิ ง พื้ น ที่ แ ละเชิ ง เวลา กล่ า วคื อ
水 回 り คื อ จุ ด ที่ มี น�้ ำ หมุ น เวี ย นมั ก จะเป็ น
สถานที่ ที่ ใ ช้ น�้ ำ จึ ง มี ค วามใกล้ ชิ ด เชิ ง พื้ น ที่
ความหมายของ 水回り จึ ง ขยายถึ ง สถานที่ ที่
ใช้น�้ำ เช่น ห้องน�้ำ ห้องครัว ห้องซักล้าง เป็นต้น
（広辞苑 , 2008, p. 2693 ） ส่ ว น 目覚め มี
ความหมายประจ�ำค�ำ คือ การลืมตาแต่ลักษณะ
การลื ม ตาตื่ น นั้ น แสดงลั ก ษณะของการได้ ส ติ คื น
กลั บ มาด้ ว ย ค� ำ 目覚め จึ ง มี ค วามหมายได้ ส ติ
ตาสว่ า ง （広辞苑 , 2008, p. 2762 ） ซึ่ ง เป็ น
ความหมายขยายจากความหมายเดิ ม ด้ ว ย
กระบวนการนามนัยเชิงเวลาเช่นเดียวกับส�ำนวน
頭を抱える ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ก ่ อ นหน้ า ในกรณี
ค�ำ 手遅れ ไม่มีความหมายประจ�ำค�ำปรากฏใน
พจนานุกรม แต่แสดงความหมายขยายโดย 手 มี
ลักษณะเชื่อมโยงว่ามือคือสิ่งที่ใช้ในการท�ำบางสิ่ง
บางอย่าง ความหมายของ 手 ในค�ำประสมนี้จึง
หมายถึงการเตรียม การรักษาพยาบาล การจัดการ
（手当て・処置） ที่ ล ่ า ช้ า การขยายความหมาย
เช่นนี้ถือว่าเป็นประเภทอุปลักษณ์ กรณีค�ำประสม
อื่นๆ ในตารางแสดงความหมายที่เกิดจากความหมาย
ประจ�ำค�ำเท่านั้น
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ตารางที่ 4 ค�ำประสม NV เมื่อ N คือกรรมของค�ำกริยา (NobjV)
NobjV
茶飲み＊

酒飲み＊

湯飲み＊

子守り＊

子持ち＊

花見＊

缶切り＊

金持ち＊

嘘つき＊

卵焼き＊

目覚まし＊

花売り＊

吸殻入れ＊

凧揚げ＊

鼠捕り＊

皿洗い＊

皮切り＊

人使い＊

野菜炒め＊

帽子掛け＊

砲丸投げ＊

手洗い＊

鉛筆削り＊

目玉焼き

稽古はじめ

仕事始め＊

火遊び＊

間取り＊

物干し＊

型破り＊

棚卸し＊

栓抜き＊

食器洗い＊

秒読み＊

海開き＊

山開き＊

鉄道渡し＊

工場渡し＊

船側渡し＊

木船渡し＊

一戸建て＊

手出し＊

顔出し＊

目配り＊

気配り＊

口添え＊

思い入れ

肩入れ＊

足入れ＊

腕比べ＊

手合わせ＊

腕まくり＊

骨惜しみ

骨休め＊

舌打ち＊

舌なめずり

足踏み＊

足馴らし＊

腕組み＊

気立て＊

気持ち＊

口出し＊

面出し＊

血染め＊

線描き

氷詰め

電機閉め

魚釣り

金儲け

夜更かし

汗止め

点取り

関税込み

場所取り

サイズ直し

手紙書き

タイプ打ち

品揃え

色止め

字並べ

倍返し

小売り

理由付け

仕上げ

方向付け

信号待ち

靴拭き

家族連れ

夫婦連れ

子供連れ

夕食作り

場所取り

映画作り

製品作り

値引き

物覚え

物思い

物書き

物笑い

物知り

物見

物忘れ

物語り

物言い

NV ประเภทนี้ มี ค� ำ นามเป็ น กรรมของ
ค� ำ กริ ย าโดยแสดงความหมายผู ้ รั บ การกระท� ำ
ความหมายของค� ำ ประสมสามารถแปลได้ ต รง
ตามความสัมพันธ์ของโครงสร้างค�ำที่มาประสมกัน
มี ห ลายค� ำ ที่ มี ค วามหมายขยายใช้ เ รี ย กสิ่ ง ของ
เหตุ ก ารณ์ กิ จ กรรมซึ่ ง เป็ น ข้ อ สั ง เกตเดี ย วกั บ ที่
สั ง เกตได้ จ ากการแสดงความหมายของ 影山
(2001) คือ มีความหมายขยายแสดงถึง เครื่องมือ
อุ ปกรณ์ คน กิ จ กรรม ทั้งที่ไม่มีค�ำนามดังกล่ าว
ปรากฏในค� ำ บางค� ำ มี ค วามหมายขยายหลาย
ความหมาย เช่น
86
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ความหมายประจ� ำ ค� ำ คื อ การ
ดื่มเหล้า ความหมายขยาย คือ คนที่ชอบดื่มเหล้า
และอุปกรณ์ที่ใช้ดื่มเหล้า （広辞苑, 2008, p. 1117）
湯 飲 み ไม่ มี ค วามหมายประจ� ำ ค� ำ
ความหมายที่ปรากฏ คือ ถ้วยดื่มชา ซึ่งเป็นค�ำประสม
ที่ ย ่ อ มาจาก 湯飲み茶碗 （広辞苑 , 2008, p.
2874）
茶飲み ความหมายประจ� ำ ค� ำ คื อ การ
ดื่มชา ความหมายขยายที่พบ คือ คนที่ดื่มชาบ่อย
ถ้วยที่ใช้ดื่มชา （広辞苑, 2008, p. 1808）
酒飲み

ลักษณะการประสมและความหมายคำ�ประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น อาจสรุ ป เป็ น แนว
ทางการคาดคะเนความหมายของค� ำ ประสมที่
ลงท้ายด้วย ー飲み กรณีค�ำนาม N คือ กรรม ได้ว่า
แสดงถึงอุปกรณ์ที่ใช้ดื่ม เช่น แก้ว ถ้วยชา แสดงถึง
คน และแสดงอาการนาม เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับ NV กรณี N คือ ส่วนเติมเต็มความหมายซึ่ง
ลงท้ายด้วย ー飲み เหมือนกัน เช่น 宅飲み、立ち
飲み、サシ飲み ไม่พบความหมายขยายที่แสดงถึง
อุปกรณ์ที่ใช้ดื่ม (ตารางที่ 5)
鉛筆削り ความหมายประจ�ำค�ำ คือ การ
ฝนดินสอ ความหมายขยาย คือ กบเหลาดินสอหรือ
ที่เหลาดินสอ
缶切り ความหมายประจ� ำ ค� ำ คื อ การ
เปิดกระป๋อง ความหมายขยาย คือ อุปกรณ์เปิด
กระป๋องหรือที่เปิดกระป๋อง
花見 ความหมายประจ�ำค�ำ คือ การดูดอก
ไม้ แต่ดอกไม้ 花 ในค�ำประสมนี้ใช้ในความหมาย
ขยายในลักษณะทั้งหมดเพื่อสื่อถึงบางส่วนซึ่งในที่นี้
คือดอกซากุระเท่านั้น ค�ำว่า 花見 จึงมีความหมายว่า
การชมดอกซากุระ
นอกจากนี้ ยังรวมถึงค�ำอื่นๆ ที่มีเครื่องหมาย
＊ ก�ำกับ ในค�ำประสม NobjV นี้ยังมีกลุ่มค�ำประสม
NV เมื่อ N คือค�ำนามอวัยวะ เช่น 口出し、気配り、
骨休め ฯลฯ กลุ่มค�ำประสมประเภทนี้มีความหมาย

ขยายกว้างกว่าความหมายประจ�ำ กล่าวคือ 口出し
ไม่ได้หมายถึงการยื่นปากเข้าไป แต่มีความหมาย
ขยายจากความหมายประจ�ำค�ำโดยหมายถึงการ
ออกความคิดเห็นแทรกระหว่างที่คนอื่นก�ำลังพูด
คุยอยู่ (広辞苑, 2008, p. 804) ค�ำว่า 気配り
ไม่ ไ ด้ มี ค วามหมายเพี ย งระมั ด ระวั ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้
ผิดพลาด แต่มีความหมายขยายจากความหมาย
ประจ�ำค�ำโดยหมายถึงการใส่ใจต่อผู้อื่น (広辞苑,
2008, p. 668) หรือค�ำว่า 骨休め ไม่ได้หมายถึง
การพักกระดูก แต่ค�ำว่ากระดูกมีความหมายขยาย
หมายถึ ง ร่ า งกาย ความหมายของค� ำ ประสมจึ ง
หมายถึ ง การพั ก ผ่ อ นร่ า งกาย ( 広辞苑 , 2008,
p. 2601) อาจกล่ า วได้ ว ่ า ค� ำ นามอวั ย วะถู ก ใช้
ในลั ก ษณะนามนั ย ที่ ใ ช้ ก ล่ า วถึ ง บางส่ ว นเพื่ อ ให้
ระบุ ถึ ง สิ่ ง ที่ ใ หญ่ ก ว่ า หรื อ ทั้ ง หมด นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารขยายความหมายผ่ า นกระบวนการ
อุ ป ลั ก ษณ์ เช่ น ค� ำ ว่ า 肩入れ มี ค วามหมาย
ขยายว่ า ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ซึ่ ง เกิ ด จาก
มโนทัศน์ของ 肩 ที่มีความหมายพละก�ำลัง แรงกาย
(広辞苑, 2008, p. 536) ค�ำประสม 肩入れ จึง
มีความหมายขยายมาจากความหมายในมโนทัศน์
ลักษณะการใช้ค�ำนามอวัยวะในความหมายขยายนี้
พบได้ทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

ตารางที่ 5 ค�ำประสม NV เมื่อ N คือส่วนเติมเต็มความหมายของค�ำกริยา (NmodiV)
氷滑り＊
夏休み
前借り
冬休み
山登り
仲間入り
挨拶回り
サシ飲み

盆踊り＊
一人歩き
下調べ
独り占め
訓読み
名前入り
一人飲み
宅飲み

NmodiV

足回り＊
半開き
春休み
前屈み
音読み
春雨入り
手書き

胴回り＊
二日酔い
田植え
日帰り
後付け
小売り
里帰り

先行き
学校帰り
手持ち
時代遅れ
両面焼き
外回り
川遊び

分割払い
手作り
前倒し
春巻き
前面焼き
水割り
立ち飲み
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NV ประเภทนี้มีค�ำนามเป็นค�ำขยายกิริยา
อาการ ยกตั ว อย่ า งได้ ดั ง นี้ ค� ำ แสดงเวลา เช่ น
夏休み、二日酔い ค�ำแสดงสถานที่ เช่น 田植え、
里帰り ค�ำแสดงวิธีการ เครื่องมือของการกระท�ำ
เช่น 一人歩き、手書き ความหมายของค�ำประสม
สามารถแปลได้ตรงตามความสัมพันธ์ของโครงสร้างค�ำ
ที่มาประสมกัน สังเกตได้ว่าค�ำประสม NV ลักษณะ
แบบตารางที่ 5 มี สั ด ส่ ว นค� ำ ประสมที่ มี ค วาม
หมายขยายจ�ำนวนน้อยกว่าค�ำประสม NV อื่นๆ
ยกตั ว อย่ า งค� ำ ที่ มี ค วามหมายขยายในกลุ ่ ม ค� ำ
ประสม NmodiV เช่น
足回り ความหมายประจ�ำค�ำ คือ บริเวณเท้า
ความหมายขยายกว้างไปถึงอุปกรณ์ประกอบล้อ
มี ก ารใช้ ใ นประโยคลั ก ษณะที่ ห มายถึ ง อุ ป กรณ์
ประกอบล้ อ เช่ น 足回りを点検する（広辞苑 ,
2008, p. 49）
氷滑り ความหมายประจ�ำค�ำ คือ การลื่น
บนน�้ำแข็ง ความหมายขยาย คือ การเล่นไอซ์สเกต
ประเภทหนึ่ง （広辞苑, 2008, p. 974）
胴回り ความหมายประจ�ำค�ำ คือ รอบๆ
เอว ความหมายขยาย คือ ความยาวรอบเอวหรือ
ขนาดรอบเอว （広辞苑, 2008, p. 1988）
จากการทบทวนทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ งจะเห็ น ได้ ว ่ า ค� ำ ประสมในภาษาญี่ ปุ ่ น มี
โครงสร้ า งภายในค� ำ เมื่ อ พิ จ ารณาโครงสร้ า งใน
ค� ำ ประสมที่ ป รากฏในตารางที่ 3-5 จะพบว่ า
สามารถคืนโครงสร้างได้ “คืนโครงสร้างได้” ในที่นี้
หมายถึ ง ค� ำ ประสม NV สามารถเขี ย นเป็ น
โครงสร้างประโยคที่ชัดเจน โดยมีค�ำที่มาประสม
กับค�ำกริยาเป็นส่วนเติมเต็มความหมายตั้งต้นหรือ
ส่วนเติมเต็มความหมายที่จ�ำเป็นส�ำหรับกริยาและ
2
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ส่วนเติมเต็มความหมายชั้นรองหรือส่วนเติมเต็ม
ความหมายที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ค� ำ กริ ย า 2 โดยยก
ตัวอย่างอธิบายได้ดังนี้
NsubV : 目覚め คื น โครงสร้ า งได้
目が覚める โดย 目（が） เป็ น ส่ ว นเติ ม เต็ ม
ความหมายที่จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยา
NobjV : 皿 洗 い คื น โครงสร้ า งได้
皿を洗う โดย 皿（を） เป็นส่วนเติมเต็มความหมายที่
จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยา
NmodiV : 氷滑り คื น โครงสร้ า งได้
氷の上を滑る โดย 氷（の上を） เป็นส่วนเติมเต็ม
ความหมายที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ค� ำ กริ ย า เสริ ม
ความหมายจุดผ่าน
NmodiV : 手書き คืนโครงสร้างได้ 手
で書く โดย 手（で） เป็นส่วนเติมเต็มความหมายที่
ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยา เสริมความหมายเครื่องมือ
และวิธีการที่เกิดการกระท�ำ
NmodiV : 里帰り คืนโครงสร้างได้ 里へ
帰る โดย 里（へ） เป็นส่วนเติมเต็มความหมายที่
ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยา เสริมความหมายจุดหมาย
ปลายทาง
NmodiV : 夏休み คืนโครงสร้างได้ 夏に
休む โดย 夏（に） เป็นส่วนเติมเต็มความหมายที่
ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยา เสริมความหมายเวลาที่
เกิดการกระท�ำ
NmodiV : 田植え คืนโครงสร้างได้ 水
田の中に（稲を）植える โดย 水田（の上に） เป็น
ส่วนเติมเต็มความหมายที่ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยา
เสริมความหมายสถานที่ที่เกิดการกระท�ำ
จะเห็นได้ว่าค�ำประสมส่วนใหญ่สามารถ
คืนโครงสร้างได้ ยกเว้นค�ำ 春巻き ซึ่งเป็นชื่อเรียก

ความหมายคำ�และชนิดของส่วนเติมเต็มความหมายอ้างอิงจากณัฏฐิรา ทับทิม (2557)
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อาหารชนิดหนึ่งซึ่งใช้ผักสดที่ออกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
เป็นส่วนประกอบและมีกรรมวิธีการท�ำโดยการม้วน
จึงได้ชื่อว่า 春巻き แต่ความหมายที่กล่าวมานั้น
ไม่ใช่ความหมายที่เกิดจากความหมายประจ�ำค�ำ
ของทั้ง 2 ค�ำและไม่มีความหมายใดในค�ำเกี่ยวโยง
กับชนิดอาหาร
จากตารางที่ 3-5 แสดงว่าค�ำประสม NV
มี ลั ก ษณะเป็ น ไปตามลั ก ษณะภาษาญี่ ปุ ่ น ที่ เ ป็ น
head-final language หรือภาษาค�ำหลักอยู่ท้าย
โดยค�ำประสม NV มีสถานะเป็นค�ำนามทั้งหมดซึ่ง
ถูกควบคุมโดยค�ำหลัก V ซึ่งเปลี่ยนเป็นค�ำนามโดย
การตัดหน่วยค�ำผัน ます ออก เมื่อพิจารณาแต่ละ
ประเภทในประเด็นลักษณะการประสมค�ำจะพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่าง N และ V เป็นความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้าง N เป็นหน่วยเติมเต็มความหมายของ
ค�ำกริยาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดย N แสดงหน้าที่
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
N คือ ประธาน		
N คือ กรรม
N คือ ส่วนเติมเต็มความหมายอื่น ได้แก่
เวลา สถานที่ เครื่องมือและวิธีการ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ กั บ
ประเภทของค� ำ ประสม NV ที่ ป รากฏใน 影山
(2001) สามารถสรุ ป เป็ น ตารางเปรี ย บเที ย บได้
ดังตารางที่ 6

จากตารางที่ 6 แสดงความแตกต่ า ง
ระหว่างการแบ่งประเภทของ 影山 กับผลการวิจัย
ที่ศึกษาได้ โดยในงานวิจัยนี้จัดประเภทของ N แบ่ง
ความหมายเป็นประธาน กรรม และส่วนเติมเต็ม
ความหมาย โดยส่ ว นเติ ม เต็ ม ความหมายแสดง
ความหมายที่หลากหลายกว่าความหมายของ 影山
เมื่อพิจารณาลักษณะของความหมายของค�ำประสม
ในภาษาญี่ปุ่นจะแยกออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ
1. ความหมายประจ�ำค�ำ
2. ความหมายขยาย
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ค�ำประสม NV คือ แม้ว่าค�ำประสมจะมีค�ำหลักเป็น
ไปตามลักษณะภาษา แต่หลายค�ำก็มีความหมาย
ขยายโดยผ่านกระบวนการนามนัยคือ ใช้บางส่วน
อธิบายทั้งหมดหรือใช้ทั้งหมดอธิบายบางส่วน ใช้
กระบวนการนามนัยเชิงพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น 足
回り ที่ขยายความหมายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงวงล้อ
ซึ่ ง ก็ คื อ อุ ป กรณ์ เ สริ ม ล้ อ ต่า งๆ และกระบวนการ
อุปลักษณ์ ข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะการประสมและ
ความหมายของค�ำประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นข้างต้น
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ แ สดงว่ า แม้ ค� ำ ประสมจะมี ค� ำ หลั ก
ชัดเจนและเป็นค�ำประสมแบบเข้าศูนย์ แต่ความหมาย
ที่ แ สดงออกมาก็ ส ามารถแสดงความหมายขยาย
เกินกว่าความหมายประจ�ำค�ำได้ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง
ที่ ขั ด แย้ ง กั บ ทฤษฎี ทั่ ว ไปที่ ว ่ า ความหมายขยาย

ตารางที่ 6 โครงสร้างค�ำประสมค�ำนาม NV
影山

NV (N=กรรม/ประธาน/กริยาวิเศษณ์/
จุดหมายปลายทาง)

ผลการศึกษา
NV (N=ประธาน/กรรม/
ส่วนเติมเต็มความหมาย)
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มั ก เกิ ด ในค� ำ ประสมที่ ไ ม่ มี ค� ำ หลั ก หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
ค�ำประสมแบบออกนอกศูนย์
จากตารางที่ 2 ซึ่งสรุปความสอดคล้อง
ระหว่ างลักษณะการประสมค�ำกับลักษณะภาษา
จะเห็ น ว่ า ค� ำ ประสม NV ในภาษาไทยมี ค� ำ ที่ ไ ม่
สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะทางภาษา head-initial
language ปรากฏการณ์นี้เกิดจากกระบวนการ
ประสมค� ำ ที่ เ รี ย กว่ า การกลื น ค� ำ เมื่ อ พิ จ ารณา
กระบวนกลื น ค� ำ ที่ ท� ำ ให้ ค� ำ ประสมไม่ เ ป็ น ไปตาม
head-initial language ได้ข้อสังเกตว่าภาษาไทย
ซึ่งเป็นภาษาค�ำโดด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ของค�ำ เมื่อประสมค�ำกัน ค�ำส่วนใหญ่จะมีชนิดค�ำ
เป็ น ไปตามค� ำ หลั ก เห็ น ได้ จ ากสั ด ส่ ว นค� ำ ที่ ไ ม่
สอดคล้องกับลักษณะภาษาจะมีจ�ำนวนไม่มากนัก
เมื่ อ เที ย บกั บ ค� ำ ประสมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะ

ภาษา ข้อสังเกตที่ส�ำคัญคือ ค�ำประสมที่เกิดการ
กลื น ค� ำ แล้ ว จะเป็ น ค� ำ ชนิ ด ใดนั้ น ถู ก ก� ำ หนดจาก
การปรากฏในการใช้ในประโยค เช่น ค�ำประสม
NV ใจลอย ในตารางที่ 8 ซึ่งเป็นค�ำกริยา (ทั้งที่
ควรจะเป็นค�ำนาม) เมื่อถูกน�ำไปใช้ในประโยคจะ
อยู่ในโครงสร้าง sentence [N2 [V2 [N1+V1]]]
ค�ำว่า ใจลอย จะถูกใช้ในต�ำแหน่ง [N1+V1] ซึ่งมี
สถานะเป็น V2 ของ N2 โดย N1 และ N2 มีความ
สัมพันธ์แบบเจ้าของกับสิ่งของ ค�ำนามที่มักปรากฏ
ในค�ำประสม NV ประเภทนี้จึงมักเป็นค�ำนามแสดง
อวัยวะ ทั้งนี้การแบ่งประเภท NV ในภาษาไทยตาม
หน้าที่ของ N จะไม่ชัดเจนเท่ากับภาษาญี่ปุ่น โดย
ลักษณะการประสมและความหมายค�ำประสม NV
ในภาษาไทยแสดงในตารางที่ 7-8

ตารางที่ 7 ค�ำประสม NV ในภาษาไทยกลุ่มสอดคล้องกับ head-initial language
ค�ำประสม NV
ไข่ดัน
บัวลอย
ควันหลง
งูเห่า
ของไหว้
ค�ำทาย
เครื่องร่อน
จุดยืน
นางกวัก
ทองหยอด
ทางออก
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ค�ำประสม NV
หมากเก็บ
ลิ้นชัก
มีดพับ
ข้อสอบ
ข่าวกรอง
ค�ำร้อง
เครื่องเล่น
เงินกู้
แต้มต่อ
ทองหยิบ
ทางเข้า

ค�ำประสม NV
ข้อหา
กองหนุน
ของกิน
ข้าวแช่
ไก่ชน
เครื่องปรุง
จานบิน
เงื่อนไข
เต้าเสียบ
ทองม้วน

ลักษณะการประสมและความหมายคำ�ประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

ตารางที่ 7 แสดงค� ำ ประสม NV ที่ มี
ค� ำ หลั ก เป็ น ค� ำ นามและท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดชนิ ด
ของค� ำ ประสมคื อ เป็ น ค� ำ นาม ความหมายของ
ค�ำประสมเกิดจากความหมายประจ�ำค�ำรวมกันแล้ว
มี ค วามหมายขยายใช้ เ รี ย กชื่ อ สิ่ ง ของ (Naming
(นามนัยลักษณะหนึ่ง)) ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งที่พบได้
ในค� ำ ประสม เช่ น ทองหยอด ทองหยิ บ และ
ทองม้วน เป็นชื่อขนม หรือ เต้าเสียบ เครื่องเล่น
ก็เป็นชื่อของสิ่งของที่มาจากความหมายประจ�ำค�ำ
หรือ ไก่ชน หมายถึงชนิดของไก่ที่ถูกน�ำมาแข่งขัน
ข้ อ สั ง เกตที่ ไ ด้ คื อ ค� ำ กริ ย าหรื อ V ท� ำ หน้ า ที่
ขยายความหมายของค�ำหลักว่าใช้ส�ำหรับท�ำอะไร
ความหมายของค�ำประสม NV ในภาษาไทยกลุ่มนี้
มีค�ำหลักในต�ำแหน่งที่สอดคล้องกับลักษณะภาษา
และท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดชนิ ด ค� ำ และความหมาย
แต่ความหมายที่มีส่วนใหญ่น�ำมาใช้ในการเรียกชื่อ
ข้ อ สรุ ป นี้ ส อดคล้ อ งกั บ การวิ เ คราะห์ ข องอนงค์
รุ่งแจ้ง (2528ก; 2528ข) ที่กล่าวว่ามีค�ำประสม
ใช้ เ รี ย กชื่ อ สิ่ ง ของ ทั้ ง นี้ ค วามหมายตั้ ง ชื่ อ ของ
ค�ำประสม NV ในตารางที่ 7 ใช้ในลักษณะที่ไม่
ต่างไปจากความหมายประจ�ำ

จากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่าไม่พบกรณี
ค�ำประสม NV เมื่อ N คือ ประธานของค�ำกริยา
สกรรมกริ ย าซึ่ ง เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ร่ ว มกั น ใน
ทุกภาษา ค�ำประสม NV ข้างต้นทุกค�ำมี V เป็นค�ำ
อกรรมกริยา เมื่อพิจารณาเฉพาะค�ำประสมภาษาไทย
จะเห็นได้ว่าค�ำประสม NV กลุ่มนี้เมื่อประสมกันแล้ว
ชนิ ด ของค� ำ คื อ ค� ำ กริ ย า ไม่ ใ ช่ ค� ำ นามซึ่ ง สรุ ป ได้
ว่ า ค� ำ หลั ก ที่ เ ป็ น ค� ำ นามไม่ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนด
ชนิ ด ค� ำ ในงานวิ จั ย ของแสงเที ย น เพ็ ง คุ ้ ม หรื อ
งานวิจัยก่อนหน้านั้น เช่น ของเพียรศิริ และคณะ
(2528) จั ด ค� ำ เหล่ า นี้ เ ป็ น ค� ำ ประสม NV ที่ เ กิ ด
จากกระบวนการกลืนค�ำ งานวิจัยนี้วิเคราะห์ว่ า
ค� ำ ประสมกลุ ่ ม นี้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะ
ภาษา head-initial language เนื่ อ งจากเกิ ด
กระบวนการกลื น ค� ำ เมื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะ
ค�ำประสมจะสังเกตได้ว่าเมื่อถูกน�ำไปใช้ในประโยค
ค�ำประสมกลุ่มนี้จะมีลักษณะร่วมกันคือ ค�ำนาม N
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ค� ำ นามที่ เ ป็ น หั ว เรื่ อ งโดยเป็ น
ส่วนหนึ่งส่วนใดของค�ำนามหัวเรื่องทั้งที่เป็นรูปธรรม
จับต้องได้ เช่น สิ่งของและอวัยวะต่างๆ ทั้ง หัว ท้อง

ตารางที่ 8 ค�ำประสม NV ในภาษาไทยกลุ่มไม่สอดคล้องกับ head-initial language
ค�ำประสม NV
หัวเสีย
ใจฝ่อ
ใจหาย
อารมณ์เสีย
ใจเด็ด
ใจแตก
ใจลอย
ตาค้าง

ค�ำประสม NV
หัวหมุน
ท้องเดิน
ลมจับ
ลมใส่
หน้าคว�่ำ
หน้างอ
ตาตั้ง
ขวัญบิน

ค�ำประสม NV
ขวัญหาย
ตาลอย
ลมขึ้น
ท้องผูก
ท้องเฟ้อ
ท้องร่วง
ตาลุก
ขวัญหนี
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ตา หน้า เป็นต้น เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ เช่น
อารมณ์ ใจ ขวัญ เป็นต้น ขอให้ดูตัวอย่างต่อไปนี้
(4) ก้อยใจลอย
(5) ดาวอารมณ์เสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ค�ำว่า “ใจ” ในประโยค (4) เป็นส่วนหนึ่ง
ของค� ำ นามหั ว เรื่ อ ง “ก้ อ ย” เช่ น เดี ย วกั บ ค� ำ ว่า
“อารมณ์” ซึ่งเป็นค�ำนามแสดงสภาพของจิตใจที่มี
ค�ำนามหัวเรื่อง “ดาว” เป็นเจ้าของสภาพจิตใจนั้นๆ
ประโยค (4) และ (5) มีโครงสร้าง sentence[N2
[V2[N1+V1]]] ค� ำ ว่า ใจลอย และ อารมณ์ เ สี ย
ถู ก ใช้ ใ นต� ำ แหน่ ง [N1+V1] ประโยคลั ก ษณะนี้
พบบ่ อ ยครั้ ง ในภาษาไทย ลองพิ จ ารณาประโยค
ต่อไปนี้ซึ่งเป็นประโยคลักษณะเดียวกับ (4) และ (5)
(6) ช้างงวงยาว
ค�ำนาม “งวง” มีความสัมพันธ์แบบอวัยวะ
กับค�ำนามหัวเรื่อง “ช้าง” แต่ทั้งนี้จากการส�ำรวจ
ค� ำ ประสมจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ไม่ ป รากฏว่ า มี
การจัด “งวงยาว” เป็นค�ำประสมเหมือนกรณีค�ำ
ในตารางที่ 8 ทั้งนี้สาเหตุว่าท�ำไมจึงเป็นเช่นนี้ขอ
ให้เป็นการศึกษาวิจัยในคราวต่อไปนี้ แต่ประเด็นที่
ต้องการเสนอคือ ด้วยเหตุที่ค�ำประสม NV ในตาราง
ที่ 8 มีลักษณะสามารถเป็นเนื้อความ (หัวเรื่องเนื้อความ/Topic-comment) ของหัวเรื่องได้เพราะ
ค� ำ นามมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบเป็ น ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง
ของค�ำนามหัวเรื่องจึงท�ำให้เกิดปรากฏการณ์กลืน
ค� ำ นามโดยค� ำ กริ ย าที่ อ ยู ่ ท ้ า ยซึ่ ง ขั ด กั บ ลั ก ษณะ
ภาษา head-initial language ของภาษาไทย
เมื่ อ พิ จ ารณาความหมายของค� ำ ประสม
ในตารางที่ 8 พบว่ามีความหมายขยายโดยผ่าน
กระบวนการนามนั ย เชิ ง เวลา เช่ น หั ว หมุ น มี
ความหมายขยาย คือ งง สับสน ซึ่งเป็นความหมาย
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ที่ เ กิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ กิ ริ ย าอาการเวี ย นศี ร ษะ เช่ น
เดียวกับกระบวนการเกิดความหมายของค�ำ 頭を
抱える ในภาษาญี่ปุ่นที่กล่าวไว้ข้างต้น
จากผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ความ
แตกต่ า งของลั ก ษณะการประสม ซึ่ ง ภาษาญี่ ปุ ่ น
มีลักษณะการประสมที่เป็นไปตามลักษณะภาษา
แสดงถึ ง ความยึ ด แน่ น ตามหลั ก โครงสร้ า งของ
ภาษาญี่ปุ่น ในขณะที่ค�ำประสม NV ในภาษาไทย
มีทั้งที่เป็นไปตามลักษณะภาษาและไม่เป็นไปตาม
ลักษณะภาษา โดยค�ำประสมในภาษาไทยบางกลุ่ม
ใช้ลักษณะการน�ำไปใช้ในประโยคเป็นตัวก�ำหนด
ชนิ ด ของค� ำ ในส่ ว นของความหมายกล่ า วได้ ว ่ า
ค�ำประสม NV มีทั้งความหมายประจ�ำและความหมาย
ขยาย

6. ข้อเสนอแนะ

งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาเพี ย งค� ำ ประสม NV
เท่านั้น การศึกษาค�ำประสมประเภทอื่นๆ เช่น VN,
NA, NN จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของค�ำประสม
ในสองภาษาได้ดีขึ้นและเป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับ
การสอนค� ำ ประสมในภาษาญี่ ปุ ่ น ให้ กั บ ผู ้ เ รี ย น
ชาวไทยซึ่ ง สามารถน� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ ใ นการแปล
เอกสารภาษาญี่ ปุ ่ น ที่ มี ค� ำ ประสมปรากฏอยู ่
จ�ำนวนมาก นอกจากนี้ การศึกษาประเด็นการน�ำ
ค� ำ ประสมไปใช้ ใ นประโยคจะช่ ว ยให้ ผู ้ ส อนและ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเข้าใจการน�ำค�ำประสม
ไปใช้ในประโยค จึงควรมีการศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับ
การน�ำค�ำประสมไปใช้ในประโยค รวมถึงการแสดง
ความหมายของค�ำที่มีค�ำนามแสดงอวัยวะเป็นส่วน
ประกอบ

ลักษณะการประสมและความหมายคำ�ประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
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ความชัดเจนในการพูดแสดงความเห็นโต้แย้ง
การศึกษาเปรียบเทียบผู้พูดชาวญี่ปุ่นกับผู้เรียน
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งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะความชั ด เจน
ในการแสดงความเห็นโต้แย้งในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
ชาวไทยที่ศึกษาอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่นว่ามีความเหมือนหรือแตกต่าง
จากเจ้าของภาษาอย่างไร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ�ำนวนองค์ประกอบ
แสดงความชั ด เจนของถ้ อ ยค�ำ อาทิ การใช้ ค�ำบ่ ง บอกการโต้ แ ย้ ง
การอ้ า งอิ ง ค�ำหรื อ เนื้ อ หาของคู ่ ส นทนา การใช้ ค�ำเชื่ อ มแสดงการ
ขัดแย้ง การซ�้ำค�ำเพื่อแสดงการขัดแย้ง การไม่ชะลอความเห็นขัดแย้ง
ของตนในผู้พูดชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย พบว่า จ�ำนวน
การปรากฏขององค์ประกอบโดยรวมมีปริมาณใกล้เคียงกัน ท�ำให้
เห็นว่าผู้เรียนมีแนวโน้มทักษะการใช้ภาษาไปในทางเดียวกับเจ้าของ
ภาษา แต่เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการปรากฏองค์ประกอบต่างๆ
กับปัจจัยความสนิทสนมของผู้พูดผู้ฟัง สถานภาพ และระดับความเห็น
ต่าง พบว่า การแสดงความเห็นโต้แย้งในผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
รับอิทธิพลจากความแตกต่างของสถานภาพมากกว่าในผู้พูดชาวญี่ปุ่น
อันมีสาเหตุมาจากอิทธิพลของภาษาแม่ ความเข้าใจวัฒนธรรมของ
ผู้เรียน และลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
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Abstract
This paper investigates the explicitness in the
expression of disagreement acts by Japanese speakers
and Thai learners of Japanese. Three hundred twenty
expression samples from each group were coded
according to features that determine the explicitness
(explicit or implicit) of the disagreement act. These
features were referred to autonomy, reference, contrastive
discourse marker, recurrence of keywords, and no delay.
The results revealed that the frequency of the
features’ occurrence in the two groups were about
the same. The results of the statistical analysis of the
relationship between the features and contextual factors
indicated that Thai learners of Japanese appeared to be
remarkably influenced by the difference of interlocutor
status while the Japanese speakers were not.
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ความชัดเจนในการพูดแสดงความเห็นโต้แย้ง การศึกษาเปรียบเทียบผู้พูดชาวญี่ปุ่นกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

1. บทน�ำ

การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคื อ การ
สื่อสารที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความเข้าใจตรง
กันว่า ผู้ส่งสารต้องการสื่อความหมายอะไร ความ
เข้าใจดังกล่าวเกิดจากการตีความข้อมูลถ้อยค�ำที่
ปรากฏไม่ว่าในรูปแบบตัวอักษรหรือเสียงได้อย่าง
เหมาะสม โดยอาศั ย การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ถ้ อ ยค�ำ
เข้ากับบริบทรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่
เกิด ความสัมพันธ์กับคู่สนทนา สถานภาพระหว่าง
คู่สนทนา ถ้อยค�ำหนึ่งๆ หากปรากฏในบริบทที่ต่างกัน
จะสื่อความตั้งใจของผู้ส่งสารออกไปแตกต่างกัน
เช่น กรณีที่ผู้พูดกล่าวว่า “นี่หกโมงแล้วนะ” หาก
ไม่ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบทางเสี ย งอั น ได้ แ ก่ โ ทน
เสียงหรือน�้ำเสียง แต่พิจารณาเฉพาะข้อมูลถ้อยค�ำ
และผู้ฟังแปลข้อมูลตรงตัวตามตัวอักษร ถ้อยค�ำ
ดังกล่าวจะท�ำหน้าที่เพียงแจ้งเวลาให้ผู้ฟังทราบว่า
ขณะนี้เป็นเวลา 6 นาฬิกา แต่หากค�ำนึงถึงบริบท
ในการเกิดสถานการณ์ร่วมด้วย เช่น ใช้ถ้อยค�ำนี้
ในช่วงเวลาเช้า และผู้พูดเป็นภรรยาของผู้ฟัง อาจ
เข้าใจได้ในทันทีว่าถ้อยค�ำนี้มิได้ท�ำหน้าที่เป็นเพียง
ประโยคบอกเล่ า เพื่ อ บอกเวลาเท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น
ถ้อยค�ำแสดงการเตือนที่ผู้พูดต้องการเตือนให้ผู้ฟัง
ตื่นนอนหรือออกจากบ้าน เป็นต้น หรือการที่ผู้พูด
กล่าวว่า “เสื้อตัวที่เธอใส่อยู่นั้นความจริงก็สวยดี
หรอก” หากวิเคราะห์ถ้อยค�ำนี้ตรงตัวตามตัวอักษร
อาจมีความหมายเป็นถ้อยค�ำแสดงความชื่นชม แต่
เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับถ้อยค�ำที่ตามมาด้วยจะพบว่า
มักตามด้วยประโยคขัดแย้งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งท�ำให้
ทราบว่าการกล่าวชมไม่ใช่จุดประสงค์ของผู้พูด เป็น
เพียงการกล่าวเกริ่นหรือพูดอ้อมเพื่อน�ำเข้าสู่ถ้อยค�ำ
หลักเท่านั้น จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าบริบท
ในแง่มุมต่างๆ ล้วนมีความส�ำคัญต่อการวิเคราะห์
และตีความถ้อยค�ำที่ใช้สื่อสารอย่างมาก

กล่าวกันว่าญี่ปุ่นเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรม
พึ่งบริบทสูง (high-context culture) ท�ำให้ภาษา
ซึ่งเป็นตัวสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมสื่อให้เห็น
แนวโน้มการพึ่งบริบทสูงเช่นกัน สังเกตได้จากการ
ละข้อความท้ายประโยคเมื่อปฏิเสธค�ำชักชวนของ
คู่สนทนาโดยใช้ส�ำนวน ちょっと การใช้ส�ำนวน
พู ด อ้ อ มที่ ท�ำให้ ผู ้ ฟ ั ง ต่ า งชาติ ไ ม่ แ น่ ใ จว่ า อี ก ฝ่ า ย
ตอบรับหรือปฏิเสธ เช่น いいです และอีกตัวอย่าง
หนึ่งที่มักถูกหยิบยกมากล่าวถึงในชั้นเรียนภาษา
ญี่ปุ่นว่าสะท้อนลักษณะเฉพาะตัวของวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นในแง่การพึ่งบริบทสูงได้อย่างดี คือเมื่อผู้พูด
ชาวญี่ ปุ ่ น กล่ า วกั บ ผู ้ ฟ ั ง ที่ อ ยู ่ ใ นห้ อ งเดี ย วกั น ว่ า
“อากาศร้ อ นจั ง เลย” ผู ้ พู ด ชาวญี่ ปุ ่ น อาจไม่ ไ ด้
ต้ อ งการบรรยายสภาพอากาศอย่ า งที่ ผู ้ ฟ ั ง ชาว
ต่างชาติเข้าใจ แต่เป็นการพูดอ้อมให้ผู้ฟังช่วยเปิด
เครื่องปรับอากาศให้
Beebe & Takahashi (1989) ยกตัวอย่าง
ปั ญ หาผู ้ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษชาวญี่ ปุ ่ น ที่ ใ ช้ วิ ธี ก าร
ป้อนค�ำถามคู่สนทนาชาวอเมริกันต่อเนื่องไปเป็น
ทอดเพื่ อ ให้ คู ่ ส นทนาตระหนั ก ได้ เ องว่ า ตนเอง
ไม่เห็นด้วย กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างของความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อน ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวญี่ปุ่นไม่
เข้าใจว่าวิธีการถามซ�้ ำไม่ได้ท�ำหน้าที่สื่อความไม่
เห็นด้วยในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษของชาวอเมริกัน
เช่นเดียวกับในภาษาแม่ของตน นอกจากคู่สนทนา
ชาวอเมริ กั น จะไม่ เ ข้ า ใจว่ า ผู ้ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษ
ชาวญี่ปุ่นต้องการสื่ออะไรแล้ว ยังไม่พอใจว่าเหตุ
ใดอธิบายอย่างไรผู้เรียนก็ไม่เข้าใจความหมายที่ตน
พูด กรณีนี้หากผู้ฟังเป็นชาวญี่ปุ่นจะสามารถเข้าใจ
ในทันทีว่าผู้พูดต้องการสื่อให้ผู้ฟังทราบว่าไม่เห็น
ด้วย แต่เมื่อผู้ฟังเป็นคนต่างชาติต่างภาษา จึงเข้าใจ
เป็นอื่นไปว่าผู้พูดต้องการถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
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เท่ า นั้ น ความแตกต่ า งของวั ฒ นธรรมระหว่ า ง
เจ้าของภาษาและผู้เรียนเช่นนี้ท�ำให้เกิดปัญหาใน
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้
วั ฒ นธรรมของไทยและญี่ ปุ ่ น มี ลั ก ษณะ
แตกต่างกันอยู่มากถึงแม้จะเป็นวัฒนธรรมเอเชีย
ด้วยกัน ตั้งแต่อดีตมามีชาวไทยสนใจศึกษาภาษา
ญี่ปุ่นเป็นจ�ำนวนมากทั้งในประเทศไทยและที่ไป
ศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่เคยไปศึกษาหรือก�ำลังศึกษา
อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอาจได้รับข้อมูลไม่น้อยเกี่ยวกับ
ลั ก ษณะการสื่ อ สารของชาวญี่ ปุ ่ น ที่ เ น้ น วิ ธี ก าร
พูดอ้อม รวมทั้งการไม่ใช้ถ้อยค�ำแสดงความเห็น
ต่างที่ชัดเจน งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาว่าในการแสดง
ความเห็นโต้แย้ง ส�ำนวนถ้อยค�ำภาษาญี่ปุ่นของ
ผู ้ เ รี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ชาวไทยมี ค วามเหมื อ นหรื อ
ต่างกันอย่างไรกับส�ำนวนถ้อยค�ำภาษาญี่ปุ่นของ
ชาวญี่ ปุ ่ น เมื่ อ พิ จ ารณาผ่ า นองค์ ป ระกอบแสดง
ความชัดเจนของถ้อยค�ำ และมีปัจจัยในเชิงบริบท
การสนทนาใดที่ส่งอิทธิพลต่อการปรากฏขององค์
ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัยคาดว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เรียน
ภาษาญี่ ปุ ่ น ชาวไทยซึ่ ง เก็ บ ข้ อ มู ล จากผู ้ เ รี ย นที่
ก�ำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจะใช้ภาษาญี่ปุ่นใน
ลักษณะใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และหวังว่างาน
วิจัยนี้จะช่วยสะท้อนความเข้าใจในการเรียนรู้และ
ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยในแง่
มุมหนึ่ง และเป็นประโยชน์ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เข้าใจวัฒนธรรมของภาษาทั้งสอง
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งานวิจัยของ Brown & Levinson (1978) ใช้คำ�ว่า Ranking of Imposition
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1.1. แนวคิ ด ทางทฤษฎี ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล
แนวคิดเกี่ยวกับความตรงความอ้อมของ
ถ้อยค�ำซึ่งอ้างอิงจากโครงการวิเคราะห์วัจนปฏิบัติ
ศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม CCSARP (Cross-Cultural
Speech Act Realization Patterns) โดย
Blum-Kulka and Olshtain (1984), Blum-Kulka
et al. (1989) การใช้ภาษาเพื่อแสดงความสุภาพ
ของ Brown and Levinson (1987) หลักการ
ความร่วมมือของ Grice (1975) และแนวทางการ
วิคราะห์ระดับความชัดเจน (explicitness) ของ
วัจนกรรมโดย Stadler (2011)
1.2. ขอบเขตของการศึกษา
งานวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบเชิงปริมาณ
โดยละเอียดว่าปัจจัย เช่น ความสนิทสนม สถานภาพ
ของผู้พูดผู้ฟัง ระดับความขัดแย้ง1 ส่งอิทธิพลต่อ
ความชัดเจนในการแสดงออกทางวัจนกรรมอย่างไร
งานวิ จั ย จ�ำกั ด ขอบเขตการศึ ก ษาอยู ่ ที่ วั จ นกรรม
การแสดงความเห็นในลักษณะโต้แย้ง (disagreement act) ซึ่งเป็นวัจนกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิต
ประจ�ำวันและเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยศึกษาจากข้อมูล
ระดับประโยคเป็นส�ำคัญ ไม่รวมถึงข้อมูลเสียง

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความตรงความอ้อมของถ้อยค�ำ
เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจาก
นักวิชาการหลายสาขาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง สาขาวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร์ (Pragmatics)
และสัมพันธสารวิเคราะห์ (Discourse Analysis)
ในปี 1989 โครงการวิ เ คราะห์ วั จ นกรรมข้ า ม

ความชัดเจนในการพูดแสดงความเห็นโต้แย้ง การศึกษาเปรียบเทียบผู้พูดชาวญี่ปุ่นกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

วัฒนธรรม CCSARP (Cross-Cultural Speech
Act Realization Patterns) ได้จัดท�ำคู่มือวิเคราะห์
ความอ้อม (indirectness)2 ของถ้อยค�ำและยกกรณี
วัจนกรรมการขอร้องและการขอโทษเป็นตัวอย่าง
การศึ ก ษา ในเวลาต่ อ มานั ก วิ จั ย จ�ำนวนไม่ น ้ อ ย
ใช้ คู ่ มื อ นี้ เ ป็ น แนวทางในการวิเคราะห์วัจนกรรม
ทั้งสองอย่างแพร่หลายจวบจนปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม คู่มือวิธีการวิเคราะห์วัจนกรรม
การขอร้ อ งของ CCSARP มี ข ้ อ จ�ำกั ด ที่ ส ามารถ
วิเคราะห์ความตรงความอ้อมในการแสดงออกทาง
วัจนกรรมได้เพียงจากหน่วยวัจนกรรมหลัก (Head
Act) อันหมายถึงตัวถ้อยค�ำประโยคขอร้องเท่านั้น
เช่น ช่วยฉันสิ ช่วยฉันหน่อย ช่วยฉันหน่อยได้ไหม
ว่ามีระดับความตรงความอ้อมที่ต่างกัน แต่ถ้าไม่
ปรากฏประโยคเหล่ า นี้ และกล่ า วเพี ย งว่ า ก�ำลั ง
ล�ำบากหรือให้เหตุผลว่าก�ำลังมีปัญหาเท่านั้น จะ
ไม่สามารถระบุได้ว่าประโยคขอร้องในลักษณะนี้
มีระดับความตรงความอ้อมในการแสดงออกเป็น
อย่างไร ปัญหานี้ท�ำให้คู่มือนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะ
น�ำไปใช้ วิ เ คราะห์ วั จ นกรรมอื่ น ๆ เนื่ อ งจากไม่ มี
ตัวหน่วยวัจนกรรมหลักดังกล่าว งานวิจัยเกี่ยวกับ
วั จ นกรรมอื่ น ๆ เช่ น วั จ นกรรมการแสดงความ
ไม่พอใจจึงหันไปใช้ทฤษฎีความสุภาพเป็นตัวแทน
ในการวิเคราะห์ความตรงความอ้อมในการแสดง
ออกทางวัจนกรรม ยิ่งประโยคแสดงความสุภาพ
เท่ า ใด ประโยคนั้ น ก็ ยิ่ ง แสดงถึ ง ความอ้ อ มของ
ถ้อยค�ำมากขึ้นเท่านั้น งานวิจัยของ Blum-Kulka
(1987) ระบุ ว ่ า ความตรงความอ้ อ มของถ้ อ ยค�ำ
ไม่ จ�ำเป็ น ต้ อ งแปรผกผั น กั บ ความสุ ภ าพเสมอไป
2

3

เพราะเป็นคนละประเด็น แม้จะมีงานวิจัยที่ชี้ปัญหา
การน�ำความสุภาพมาใช้วิเคราะห์เช่นนี้ อย่างไร
ก็ ต าม ยั ง มี ง านวิ จั ย จ�ำนวนมากที่ ค งยึ ด มุ ม มอง
ความสุภาพตามแนวของ Brown and Levinson
เป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ความตรงความ
อ้อมของถ้อยค�ำต่อไป ส�ำหรับงานวิจัยภาษาไทย
ดียู ศรีนราวัฒน์ (2544) ได้ศึกษารูปแบบวัจนกรรม
อ้อมท�ำให้ทราบผลการศึกษาที่น่าสนใจว่าการใช้
ถ้อยค�ำอ้อมมากหรือน้อยจะลดหลั่นตามระดับการ
ศึกษาของผู้พูด และวัจนกรรมอ้อมมีหน้าที่ส�ำคัญใน
การสื่อสารหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ไม่
ได้ระบุว่าภาษาไทยมีระดับความอ้อมในภาษามาก
น้อยเช่นใดเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาวัฒนธรรมอื่น
ปั ญ หาส�ำคั ญ ประการหนึ่ ง เมื่ อ ใช้ ค วาม
สุภาพเป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ความตรง
ความอ้อมของวัจนกรรม คือการทับซ้อนของเกณฑ์
ในการวิเคราะห์ เช่น การศึกษาโดยดูการปรากฏ
ของค�ำแสดงทัศนะ (Modality)3 เป็นส�ำคัญ เกณฑ์
เดี ย วกั น ใช้ วิ เ คราะห์ ทั้ ง ความตรงความอ้ อ มและ
ความสุภาพ ท�ำให้การวิเคราะห์นั้นอาจขาดความ
น่าเชื่อถือ จึงกลับมาสู่ค�ำถามเดิมที่ว่าการใช้เกณฑ์
เดียวกันในการชี้วัดความตรงความอ้อมของวัจนกรรม
กับความสุภาพนั้นเป็นวิธีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่
Stadler (2011) ไม่ได้ปฏิเสธแนวคิดที่
ว่าความตรงความอ้อมของถ้อยค�ำหรือวัจนกรรม
สั ม พั น ธ์ กั บ ความสุ ภ าพอย่ า งลึ ก ซึ้ ง แต่ แ ทนการ
น�ำเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับความตรงความอ้อม
ของ CCSARP หรือความสุภาพมาใช้ เขาได้เสนอ
แนวทางการวิเคราะห์ใหม่โดยให้ชื่อว่าความชัดเจน

ความตรงและความอ้อม (Directness and Indirectness) เป็นคำ�ที่มีความหมายกว้าง แรกเริ่มเมื่อใช้กับวัจนกรรม วัจนกรรมตรง มีความหมายถึงการที่
ความหมายของถ้อยคำ�นั้นตรงกับความหมายถ้อยคำ�ตามโครงสร้างไวยากรณ์ ส่วนวัจนกรรมอ้อม หมายถึงวัจนกรรมที่เกิดไม่ตรงตามรูปโครงสร้างไวยากรณ์
ที่ปรากฏ ทำ�ให้ต้องอาศัยการตีความ เช่น “จงเขียน” ใช้รูปประโยคคำ�สั่ง และสื่อถึงเจตนาสั่ง จึงเป็นวัจนกรรมตรง ส่วน “เขียนให้ฉันได้ไหม” ใช้รูปคำ�ถาม แต่
ผู้พูดมีเจตนาขอร้อง ไม่ได้มีเจตนาถาม จึงเป็นวัจนกรรมอ้อม ดียู (2544) ศึกษาวัจนกรรมอ้อมในความหมายนี้
เช่น คำ�ว่า บางที อาจจะ เกรงว่า คิดว่า
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(explicitness) ของถ้อยค�ำแทนความตรงความ
อ้อม และวิเคราะห์จากองค์ประกอบที่ปรากฏขึ้น
ในถ้อยค�ำเป็นส�ำคัญ หลักการคือความชัดเจนของ
ถ้อยค�ำจะมีน้อยเมื่อต้องพึ่งบริบทมาก เช่น เนื้อ
ความของประโยคก่อนหน้า และความชัดเจนของ
ถ้อยค�ำจะมีมากเมื่อปรากฏความหมายที่ต้องการ
สื่อในถ้อยค�ำนั้นๆ โดยไม่ต้องพึ่งบริบทของถ้อยค�ำ
ใกล้เคียง แนวคิดนี้ของ Stadler สอดคล้องกับหลัก
การความร่วมมือ (Cooperative principle) ของ
Grice (1975) ซึ่งเป็นหลักแห่งการสนทนาเพื่อสื่อ
ความหมายโดยนัยระหว่างการสนทนา เมื่อผู้พูด
ชวนผู้ฟังไปเที่ยว ผู้ฟังอาจไม่จ�ำเป็นต้องตอบว่าไป
ไม่ได้ เพียงกล่าวว่าพรุ่งนี้ติดธุระก็สามารถสื่อความ
หมายได้ว่าด้วยเหตุผลเช่นนี้จึงท�ำให้ไม่สามารถไป
ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องกล่าวค�ำปฏิเสธชัดเจน
Stadler วิเคราะห์ความชัดเจนของถ้อยค�ำ
โดยดูจากองค์ประกอบต่างๆ ของถ้อยค�ำ ดังนี้
1) Autonomy ความเป็นอิสระแก่ตน
แบ่งเป็น 3 ระดับ
		 1.1) Autonomous สามารถระบุได้
ชัดเจนว่าถ้อยค�ำแสดงถึงวัจนกรรมนั้นๆ โดยไม่
ต้องดูบริบทรอบข้าง เช่น กรณีวัจนกรรมการแสดง
ความเห็นโต้แย้ง ปรากฏส�ำนวนว่า “ไม่เห็นด้วย”
		 1.2) Moderately autonomous
ระบุวัจนกรรมนั้นได้จากบริบทถ้อยค�ำรอบข้าง
		 1.3) Not autonomous ระบุวัจนกรรม
แน่ชัดไม่ได้แม้จากบริบทถ้อยค�ำรอบข้าง
2) Syntax-function correlation
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างหน้าที่ พิจารณาจาก
รู ป ประโยคที่ ป รากฏว่ า สั ม พั น ธ์ กั บ วั จ นกรรมนั้ น
หรือไม่
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		 2.1) does correlate
		 2.2) does not correlate
		 กรณีการแสดงความเห็นโต้แย้งปรากฏ
ค�ำว่ า “ไม่ ” จะจั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม แรก หากปรากฏ
รูปประโยคค�ำถาม จะจัดอยู่ในกลุ่มหลัง
3) Reference การอ้างอิงเนื้อความของ
ผู้พูดก่อนหน้า แบ่งเป็น 2 แบบดังนี้
		 3.1) does make reference
		 3.2) does not make reference
		 หากปรากฏส�ำนวนเช่ น “สิ่ ง ที่ คุ ณ
กล่าวมา” จะจัดอยู่ในกลุ่มแรก และหากในถ้อยค�ำ
ไม่ มี ข ้ อ ความใดๆ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ที่ คู ่ ส นทนากล่ า ว
ก่อนหน้า จะจัดอยู่ในกลุ่มหลัง
4) Structural indicators ตัวชี้วัดเชิง
โครงสร้าง ได้แก่
		 4.1) Change of preference
organization หากมีการฝ่าฝืนกฏ preference
organization (Pomerantz, 1978; 1984) เช่น
การแสดงถ้อยค�ำโดยไม่ลังเล ไม่มีการหยุดชะงัก
ระหว่างที่พูด จะนับว่ามีตัวชี้วัดนี้ปรากฏ
		 4.2) Interruption การขั ด จั ง หวะ
การพูดแทรก หากผู้พูดกล่าวถ้อยค�ำโดยที่คู่สนทนา
ก่อนหน้ายังกล่าวไม่จบจะนับว่ามีตัวชี้วัดนี้ปรากฏ
		 4.3) Discourse markers ดั ช นี
ปริจเฉท เช่น การใช้ค�ำว่า “แต่” การใช้ค�ำว่า “แต่”
จะช่ ว ยท�ำให้ เ ห็ น วั จ นกรรมการแสดงความเห็ น
โต้แย้งชัดเจน
		 4.4) Conventionalization cues
การใช้ส�ำนวนเช่น “look”“see” เพื่อช่วยน�ำเข้าสู่
วัจนกรรม
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		 4.5) Recurrence of structural
indicators การปรากฏตั ว ชี้ วั ด ซ�้ ำ การปรากฏ
ตัวชี้วัดซ�้ำๆ จะท�ำให้วัจนกรรมนั้นชัดเจนขึ้น
การใช้เกณฑ์ดูองค์ประกอบเช่นนี้นับเป็น
ทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งในการวิเคราะห์ถ้อยค�ำ
วัจนกรรมในมุมมองที่ต่างไปจากงานวิจัยในอดีต
ที่มุ่งดูการปรากฏของค�ำแสดงทัศนะ (Modality)
เป็นส�ำคัญ เนื่องจากค�ำแสดงทัศนะ ไม่สามารถแบ่ง
กลุ่มวิเคราะห์ย่อยเชิงหน้าที่ได้ชัดเจน ท�ำให้ประสบ
ปัญหาว่าหากมีค�ำเหล่านี้จ�ำนวนเท่าใดจึงแปลว่า
ส�ำนวนใดมีความชัดเจนหรือความตรงมากกว่า
Stadler เสนอแนวทางวิเคราะห์รวมถึง
ตัวอย่างวิเคราะห์ไว้โดยละเอียด แต่อย่างไรก็ตาม
เขาไม่ได้สรุปผลของตัวอย่างเหล่านั้นว่าช่วยให้เห็น
ภาพรวมลักษณะพิเศษของภาษาที่น�ำมาวิเคราะห์
อย่างไร หรือหากน�ำไปเปรียบเทียบผลกับภาษาอื่น
จะแสดงผลเปรียบเทียบเชิงปริมาณได้อย่างไร จึง
ท�ำให้ต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป และเท่าที่ศึกษายัง
ไม่พบงานวิจัยที่ประยุกต์แนวทางการวิเคราะห์นี้

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

3.1. การเก็บข้อมูล
		 3.1.1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
งานวิ จั ย นี้ มุ ่ ง วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บเชิ ง
ปริ ม าณตามสถานการณ์ ที่ ก�ำหนดเฉพาะ รวม
ถึ ง มี ข ้ อ จ�ำกั ด ในการก�ำหนดระดั บ ความสามารถ
ทางภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยให้อยู่ใน
ระดั บ เดี ย วกั น ดังนั้น เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูล
ภาษาปริ ม าณมาก และควบคุ ม ปั จ จั ย ที่ ต ้ อ งการ

ศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือก
วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบทดสอบทางภาษา
Discourse Completion Test (DCT) ซึ่งข้อมูลที่
ได้จากวิธีการนี้สามารถสะท้อนภาพรวม แบบแผน
กลวิธีการใช้ภาษาที่ผู้พูดต้องการใช้สื่อสารได้เป็น
อย่างดี แม้จะไม่ใช่ข้อมูลจากสถานการณ์จริงก็ตาม
DCT นี้ ส ร้ า งขึ้ น โดยสมมติ ส ถานการณ์
ให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นโต้แย้งทั้งหมด 8
สถานการณ์ (3 ปัจจัย × 2 ลักษณะ) ปัจจัยที่เป็น
เป้าหมายการวิเคราะห์ได้แก่ ความสนิทสนมกับ
คู่สนทนา (สนิท-ไม่สนิท) สถานภาพของคู่สนทนา
(เท่าเทียมกัน - คู่สนทนาสูงกว่า) และระดับความ
เห็นต่าง (น้อย - มาก) ใน DCT จะปรากฏข้อความ
บอกเล่าสถานการณ์ เช่น สถานการณ์ที่ 1 เมื่อผู้ท�ำ
แบบทดสอบก�ำลังพูดคุยกับเพื่อนที่สนิทเกี่ยวกับ
สถานที่ที่จะไปเที่ยวด้วยกัน แต่ผู้ท�ำแบบทดสอบ
มีเหตุผลหรือความกังวลใจเรื่องเงินอยู่เล็กน้อย จึง
ท�ำให้รู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะไปยังสถานที่ที่เพื่อน
เสนอมา เมื่ อ เพื่ อ นพู ด ว่ า “ไปเที่ ย วที่ . ..ดี ไ หม”
ผู้ท�ำแบบทดสอบจะพูดตอบว่าอย่างไร ให้ผู้ท�ำแบบ
ทดสอบเขียนถ้อยค�ำที่คิดว่าจะกล่าวในสถานการณ์
จริง อนึ่ง สถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2
ที่ มี เ นื้ อ หาสถานการณ์ เ ดี ย วกั น จะยกบทสนทนา
และค�ำอธิบายสถานการณ์ร่วมกัน แต่ก�ำหนดให้
ผู้ท�ำแบบทดสอบมีความคิดต่างกันคือ รู้สึกไม่ค่อย
เห็นด้วยกับรู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างมาก ในที่นี้ขอยก
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 และ 4 ที่ปรากฏในแบบ
ทดสอบประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
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来週外国人の新入生が来ます。あまり親しくない A さんとあなたが寮の歓迎会の

担当者です。今、何の料理を食べるかについて、そのあまり親しくない A さんに相
談しているところです。

A さん：

やっぱり外国人の新入生は日本の文化とかに慣れてないので、え～っと、
せっかくだし、日本のおいしい手巻き寿司を作ったらいいんじゃないかと思う
んですけど、どう思いますか。

あなた: の意見は次の通りです。あなたはそのAさんにどのように言いますか。

(สถานการณ์ 3) あなたの意見： 手巻き寿司に賛成 １

２ ３ ４ 他の料理がいい

あまり手巻き寿司に賛成できない理由：もうすぐ12月だ。手巻き寿司のような冷たい料
理よりも、例えばてんぷらやすき焼きなど温かい料理の方がよい。
あなた ： _______________________________________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________________________________.

(สถานการณ์ 4) あなたの意見：： 手巻き寿司に賛成１

２ ３ ４ 他の料理がいい

どうしても手巻き寿司に賛成できない理由：手巻き寿司に入っている生魚が外国人の
口に合わない。例えばてんぷらやすき焼きなどの火を通した料理の方がよい。
あなた ：_______________________________________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________________________________.
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สถานการณ์ทั้ง 8 สามารถสรุปรายละเอียดได้โดยย่อดังตารางที่ 1 นี้
ตารางที่ 1 รายละเอียดสถานการณ์ใน DCT
สถานการณ์ ความสัมพันธ์ สถานภาพ ระดับความ
ที่
กับคู่สนทนา ของคู่สนทนา เห็นต่าง
1

สนิท

เท่าเทียมกัน

น้อย

พูดคุยเรื่องสถานที่จะไปเที่ยวด้วยกัน

2

สนิท

เท่าเทียมกัน

มาก

พูดคุยเรื่องสถานที่จะไปเที่ยวด้วยกัน

3

ไม่สนิท

เท่าเทียมกัน

น้อย

พูดคุยเรื่องอาหารที่จะใช้ในงานเลี้ยงรับ
คนมาใหม่

4

ไม่สนิท

เท่าเทียมกัน

มาก

พูดคุยเรื่องอาหารที่จะใช้ในงานเลี้ยงรับ
คนมาใหม่

5

สนิท

สูงกว่า

น้อย

พูดคุยเรื่องการจัดกิจกรรมแนะน�ำภาควิชา

6

สนิท

สูงกว่า

มาก

พูดคุยเรื่องการจัดกิจกรรมแนะน�ำภาควิชา

7

ไม่สนิท

สูงกว่า

น้อย

พูดคุยเรื่องสถานที่จัดงานสัมมนา

8

ไม่สนิท

สูงกว่า

มาก

พูดคุยเรื่องสถานที่จัดงานสัมมนา

		 3.1.2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
		 ผู ้ วิ จั ย คั ด เลื อ กกลุ ่ ม ประชากร แบ่ ง
เป็นกลุ่มผู้พูดชาวญี่ปุ่น 40 คน และกลุ่มผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 40 คน ช่วงอายุระหว่าง 1826 ปี ท�ำให้ได้ข้อมูลถ้อยค�ำทั้งหมด กลุ่มละ 320
ตัวอย่าง (40 คน × 8 สถานการณ์) ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
ผู้พูดชาวญี่ปุ่นที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเหล่านี้เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาไทย ส่วน
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยนั้นได้จากผู้ที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ที่
4

5

เนื้อหาของสถานการณ์

นาโกย่า โตเกียว ฟุคุโอกะ และมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ในระดับสูง หรือประมาณเทียบเท่า N2 ขึ้นไป5
แบบทดสอบ DCT ที่ ใ ช้ ท ดสอบกลุ ่ ม
ตัวอย่างทั้งสองเป็นแบบทดสอบที่ใช้สถานการณ์
เดียวกันทุกประการ แต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความ
สามารถทางภาษาของผู ้ เ รี ย นซึ่ ง อาจส่ ง ผลท�ำให้
ความเข้าใจโจทย์และสถานการณ์คลาดเคลื่อน จึง
ได้ก�ำกับเสียงอ่านตัวอักษรคันจิชั้นกลางขึ้นไปรวม
ถึ ง ก�ำกั บ ความหมายค�ำศั พ ท์ บ างค�ำไว้ ใ ห้ ใ นแบบ
ทดสอบส�ำหรับกลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ปัจจัยระยะเวลาที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นอาจส่งผลต่อรูปแบบการใช้ภาษาของผู้เรียน แต่เนื่องจากข้อจำ�กัดในการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง จึงทำ�ให้ไม่สามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าวในงานวิจัยชิ้นนี้
เนื่องจากไม่สามารถรวบรวมกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลสอบวัดระดับตามที่กำ�หนดได้ ผู้วิจัยจึงใช้การทดสอบ SPOT-test และ Cloze test
เป็นตัวทดสอบระดับความสามารถของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแทน และผลการทดสอบทางสถิติชี้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีความสามารถภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ
เดียวกันจริง
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3.2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ความชัดเจน
ของถ้ อ ยค�ำโดย Stadler (2011) ที่ไม่ อิงกับค�ำ
แสดงทั ศ นะและความสุ ภ าพเป็ น วิ ธี ก ารที่ เ หมาะ
สมในการน�ำมาวิเคราะห์ระดับความชัดเจนในการ
แสดงออกวัจนกรรมแบบต่างๆ แต่พบว่ามีความ
ซับซ้อนและปัญหาในขั้นตอนการวิเคราะห์ เช่น
องค์ประกอบที่ 2) Syntax-function correlation
หากในถ้ อ ยค�ำหนึ่ ง ๆ ประกอบด้ ว ยหลายประโยค
เช่น มีประโยคบอกเล่าแสดงความไม่เห็นด้วยและ
ประโยคย้อนถามปรากฏทั้งคู่ควรจะวิเคราะห์ให้
เป็นแบบใดระหว่าง does correlate กับ does
not correlate องค์ประกอบที่ 4.1) Change of
preference organization ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่
ว่าลักษณะใดเป็น preferred หรือ dispreferred
นอกจากนี้ ส่วนประกอบของ preference organization มีหลายชนิดหากองค์ประกอบปรากฏขึ้น
อย่างขัดแย้งกัน เช่น องค์ประกอบที่ 2) ดังข้างต้น
ควรวิเคราะห์อย่างไร อีกทั้งองค์ประกอบที่ 4.4)
conventionalization cues เช่น การใช้ค�ำ “look”
“see” เป็ น ลั ก ษณะที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น นิ ย มใช้ ใ นภาษา
ญี่ปุ่น
ในขั้ น ตอนวิ เ คราะห์ Stadler ใช้ วิ ธี
นั บ คะแนนองค์ ป ระกอบโดยองค์ ป ระกอบที่ 1)
Autonomy หากเป็นประเภท autonomous จะ
เท่ากับ 2 คะแนน moderately autonomous
1 คะแนน not autonomous 0 คะแนน องค์
ประกอบที่ 2) Syntax-function correlation
และ 3) Reference นับคะแนนโดยหากปรากฏ
องค์ ป ระกอบดั ง กล่ า วจะเท่ า กั บ 1 คะแนน ไม่
ปรากฏเท่ากับ 0 คะแนน ส่วนองค์ประกอบที่ 4)
Structural indicators นับตามจ�ำนวนที่ปรากฏ มี
5 ลักษณะจึงนับคะแนน 0 ถึง 5 คะแนน เมื่อดูองค์
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ประกอบครบทุกชนิดแล้วจึงหาผลรวมว่าถ้อยค�ำ
นี้มีคะแนนระดับความชัดเจนเป็นเท่าใด มากกว่า
หรือน้อยกว่าอีกถ้อยค�ำอย่างไร จุดด้อยของการ
นับคะแนนแบบนี้คือไม่สามารถน�ำผลคะแนนที่ได้
มาเปรียบเทียบเชิงสถิติที่เหมาะสมระหว่างกลุ่มได้
เนื่องจากมีทั้งลักษณะที่เป็น 0 ถึง 1 คะแนน จนถึง
0 ถึง 5 คะแนน ผู้วิจัยจึงออกแบบวิธีวิเคราะห์โดย
ปรับจากวิธีการของ Stadler ได้องค์ประกอบที่ใช้
แสดงความชัดเจนของถ้อยค�ำดังที่แสดงไว้ด้านล่างนี้
ทั้ ง หมดเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า เป็ น ตั ว
แสดงความชัดเจนของถ้อยค�ำหรือวัจนกรรมแสดง
ความเห็นโต้แย้งได้อย่างดี โดยใช้วิธีนับเพียงการ
ปรากฏและไม่ ป รากฏขององค์ ป ระกอบดั ง กล่ า ว
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบที่สามารถใช้วัดระดับ
ความชัดเจนของถ้อยค�ำอาจมีได้มากกว่าที่แสดง
เช่น Interruption การขัดจังหวะ ซึ่ง Stadler ได้
เสนอไว้ นั้ น ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า เป็ น อี ก องค์ ป ระกอบที่
ส�ำคัญ แต่เนื่องจากผู้วิจัยไม่ได้เก็บข้อมูลถ้อยค�ำ
จากเสี ย งจึ ง ไม่ ส ามารถน�ำองค์ ป ระกอบนี้ ม าใช้
วิเคราะห์ได้
1) Autonomy
ถ้อยค�ำนั้นปรากฏค�ำบ่งบอกการโต้แย้ง
ชัดเจนหรือไม่ เช่น ส�ำนวน 無理 やめよう
(1)

それは無理でしょうっていう

かやめた方がいいじゃないかな。生魚と
か食べられない人が多いでしょ。

(2)

神戸だと、けっこう旅費とか

高くなっちゃうんじゃないかなあ。

จากตัวอย่างข้างต้น ตัวอย่างที่ (1) มีองค์
ประกอบชนิดนี้ปรากฏ แต่ตัวอย่างที่ (2) ไม่มี

ความชัดเจนในการพูดแสดงความเห็นโต้แย้ง การศึกษาเปรียบเทียบผู้พูดชาวญี่ปุ่นกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

2) Reference
ถ้อยค�ำนั้นปรากฏค�ำส�ำคัญหรือเนื้อหาที่
อ้างอิงถ้อยค�ำของคู่สนทนาที่มาก่อนหน้าหรือไม่
(3)

神戸良いよね！でもお金な

いんだ。神戸はまた今度にして連休はもう

(7)

神戸は遠いよ。行くだけで

疲れてしまいそう。もう少し近いところに
しない？

(8)

神戸いつか行きたいけど、

今度の連休では少し遠くない？

ちょっと 安く行ける所にしない？

(4)

２０３号室はどうですか。みん

なわかりやすくていいと思いますけど

จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น ตั ว อย่ า งที่ (7) มี
องค์ประกอบชนิดนี้ปรากฏ แต่ตัวอย่างที่ (8) ไม่มี

จากตัวอย่างข้างต้น ตัวอย่างที่ (3) มีองค์
5) No Delay
ประกอบชนิดนี้ปรากฏ กล่าวคือมีการอ้างถึงโกเบ
ในถ้ อ ยค�ำนั้ น ปรากฏค�ำหรื อ ข้ อ ความที่
ซึ่งเป็นสถานที่ที่คู่สนทนาเสนอมา ส่วนตัวอย่าง ท�ำหน้าที่ชะลอการแสดงความเห็นขัดแย้งนั้นให้
ที่ (4) ไม่มี เป็นการเสนอสถานที่ใหม่ ไม่อ้างอิงถึง ออกจากต�ำแหน่งต้นถ้อยค�ำหรือไม่ โดยการแสดง
สถานที่ที่คู่สนทนาเสนอมาก่อน
ความเห็นขัดแย้งในทีนี้ หมายถึง การแสดงเหตุผลที่
ไม่เห็นด้วย หรือใช้ถ้อยค�ำบ่งบอกการโต้แย่งชัดเจน
3) Contrastive discourse marker
ในตอนต้นของถ้อยค�ำ โดยไม่มีการปรากฏส�ำนวน
ถ้อยค�ำนั้นปรากฏดัชนีปริจเฉทหรือค�ำเชื่อมแสดง ย้อนกลับ (Back-channel expressions) ส�ำนวน
ความขัดแย้ง เช่น “แต่” หรือไม่
แสดงการลังเล ส�ำนวนแสดงการเห็นด้วยก่อนหน้านั้น
(5)

もいいんじゃない？

(6)

(9)

でも、近場で安くすませるの
神戸？それはまた遠いな

あ。もっと楽に行けるところにしようよ。

そうだなあ、本当はすご

く行きたいんだけど、今ちっとお金ない
んだよね。

(10)

神戸は少し遠いよ。もっ

と近くにしよう！

จากตัวอย่างข้างต้น ตัวอย่างที่ (5) มีองค์
ประกอบชนิดนี้ปรากฏ แต่ตัวอย่างที่ (6) ไม่มี

จากตัวอย่างข้างต้นตัวอย่างที่ (9) ใช้ そう
だなあ ในตอนต้นจึงนับว่าไม่มีองค์ประกอบชนิดนี้
4) Recurrence of keywords
แต่ตัวอย่างที่ (10) มี
ถ้อยค�ำนั้นปรากฏการทวนซ�้ำค�ำส�ำคัญใน
กล่ า วโดยสรุ ป องค์ ป ระกอบที่ ใ ช้ ใ นการ
ลักษณะต่างๆ ในตัวเองเช่นการใช้ค�ำคล้าย การใช้ วิเคราะห์ของงานวิจัยนี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1)
ค�ำคู่ตรงข้ามหรือไม่
Autonomy และ 2) Reference น�ำองค์ประกอบ
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ตามชนิดเดิมของ Stadler มาใช้ และองค์ประกอบ
ที่ 3) Contrastive discourse marker น�ำมาจาก
องค์ประกอบย่อยของ Structural Indicators เดิม
องค์ประกอบที่ 5) No Delay ปรับมาจาก Interruption เพื่อให้เหมาะกับวิธีการเก็บข้อมูล ส่วนจุด
ที่เปลี่ยนแปลงจากงานของ Stadler คือ การเพิ่ม
องค์ประกอบ Recurrence of Keywords และการ
เปลี่ยนวิธีการนับองค์ประกอบจาก 0-5 เป็นการ

ปรากฏและการไม่ปรากฏ นอกจากนี้ยังได้ตัดองค์
ประกอบที่มีปัญหาในการวิเคราะห์จริงออก ได้แก่
Syntax-function correlation, Change of preference organization, Conventionalization
cues และ Recurrence of structural indicators
เพื่อให้เห็นภาพการวิเคราะห์ผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์ประโยคดังตารางที่ 2 นี้

4) recurrence

5) no delay

神戸良いよね！でもお金ないんだ。神戸はまた今

3) marker

(11)

2) reference

ตัวอย่างประโยค

1) autonomy

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์องค์ประกอบแสดงความชัดเจนในการพูดแสดงความเห็นโต้แย้ง

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

度にして連休は もうちょっと安く行ける所にしない？

(12)

もうちょっと近いところにするのはどう？

(13) 203号室はどうですか。みんなわかりやすくていい
と思いますけど

(14)

この201号室は、学部生には分かるかもしれないで
すが、外部の参加者にとっては見つけにくい場所
にあるので、もう少し分かりやすい場所の方が良い
のでないでしょうか。

หมายเหตุ : 3) marker หมายถึง Contrastive discourse marker 4) recurrence หมายถึง Recurrence
of keywords
ถ้ อ ยค�ำในตั ว อย่ า งที่ 11)

Contrastive discourse marker 4) Recurrence
ね！でもお金ないんだ。神戸はまた今度にし of keywords จ�ำนวนองค์ประกอบโดยรวมเท่ากับ
て連休はもうちょっと安く行ける所にしない？ 3 ซึ่งมากกว่าถ้อยค�ำในตัวอย่างที่ 12) もうちょっ
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปรากฏองค์ประกอบความ と近いところにするのはどう？ ที่ ป รากฏองค์
ชัดเจนของถ้อยค�ำ 3 ชนิดคือ 2) Reference 3) ประกอบเพียงชนิดเดียวคือ 5) No delay จ�ำนวน
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องค์ประกอบโดยรวมเท่ากับ 1 จาก 5 ด้วยวิธีนี้
จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าถ้อยค�ำในตัวอย่างที่ 11)
แสดงความชัดเจนในการแสดงออกมากกว่าถ้อยค�ำ
ในตัวอย่างที่ 12)
หลังจากที่ได้จ�ำนวนรวมของการปรากฏ
ขององค์ ป ระกอบถ้ อ ยค�ำต่ า งๆ ของกลุ ่ ม ผู ้ พู ด
ชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยแล้ว จะ
น�ำจ�ำนวนนั้นมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
เงื่อนไขการปรากฏขององค์ประกอบต่างๆ อีกครั้ง
ด้วยวิธี Decision Tree Analysis ซึ่งเป็นวิธีการ
ทางสถิติที่จัดล�ำดับความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย
ค่า Chi-Square จากการวิเคราะห์ด้วย Decision
Tree Analysis โดยใส่ตัวแปรต้นเป็นปัจจัยความ
สนิทสนม (สนิท-ไม่สนิท) สถานภาพของคู่สนทนา
(เท่าเทียมกัน-คู่สนทนาสูงกว่า) ระดับความเห็นต่าง
(น้อย-มาก) และชนิดองค์ประกอบ (5 ชนิด) และ
ใส่ตัวแปรตามเป็นอัตราการปรากฏและไม่ปรากฏ

ขององค์ประกอบ ซึ่งจะท�ำให้ทราบว่าปัจจัยต่างๆ
มีอิทธิพลต่อความชัดเจนในการแสดงออกของกลุ่ม
ผู ้ เ รี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ชาวไทยและผู ้ พู ด ชาวญี่ ปุ ่ น ใน
ลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร การวิเคราะห์
ด้วย Decision Tree Analysis นี้แสดงผลด้วย
ภาพแผนภูมิต้นไม้ ซึ่งจะปรากฏผลเฉพาะปัจจัยที่
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเท่านั้น
และจะไล่ระดับแผนภูมิลงมาตามล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อกัน กล่าวคือล�ำดับของปัจจัย
ที่แสดงอยู่ด้านบนของแผนภูมิจะมีอิทธิพลมากกว่า
ปัจจัยที่อยู่ในระดับล่างถัดมา ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่ง
ผลอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ ต ่ อ ข้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งการ
วิเคราะห์จะไม่ปรากฏในแผนภูมิ

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.1. องค์ ป ระกอบแสดงความชั ด เจน
ของถ้อยค�ำ

ตารางที่ 3 ผลรวมปริมาณองค์ประกอบแสดงความชัดเจนของถ้อยค�ำ
ชนิดองค์ประกอบ
1) Autonomy
2) Reference
3) Contrastive discourse marker
4) Recurrence of keywords
5) No Delay
จ�ำนวนรวม

ผู้พูดชาวญี่ปุ่น
(JJ)
จ�ำนวน
%
45
6.22%
258
35.64%
97
13.40%
125
17.27%
199
27.49%
724
100%

ผู้เรียนภาษาญีปุ่นชาวไทย
(JSL)
จ�ำนวน
%
56
7.57%
268
36.22%
134
18.11%
140
18.92%
142
19.19%
740
100%
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ผลการวิเคราะห์พบองค์ประกอบที่แสดง
ความชัดเจนของถ้อยค�ำปรากฏทั้งหมด 724 ครั้ง
จากข้อมูลถ้อยค�ำ 320 ตัวอย่างของผู้พูดชาวญี่ปุ่น
และ 740 ครั้งจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย จึง
กล่ า วได้ ว ่ า โดยรวมปรากฏจ�ำนวนองค์ ป ระกอบ
ในปริ ม าณไม่ ต ่ า งกั น และเมื่ อ แยกตามชนิ ด องค์
ประกอบแล้ว ดังตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าผลรวม
ของปริมาณองค์ประกอบแต่ละชนิดในการปรากฏ
ระหว่ า ง 2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ ต ่ า งกั น ยกเว้ น 3)
Contrastive discourse marker หรือดัชนีปริจเฉท
แสดงความขัดแย้ง ซึ่งอัตราการปรากฏในผู้เรียน
ชาวไทยมากกว่าผู้พูดชาวญี่ปุ่นเป็นจ�ำนวน 134
ครั้ง (18.11%) ต่อ 97 ครั้ง (13.40%) และ 5)
No delay ซึ่ ง อั ต ราการปรากฏในถ้ อ ยค�ำของผู ้
พูดชาวญี่ปุ่นมากกว่าในผู้เรียนชาวไทย 199 ครั้ง
(27.49%) ต่อ 142 ครั้ง (19.19%)
ผลการวิ จั ย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า แม้ ผ ลรวม
ขององค์ประกอบการแสดงความชัดเจนของถ้อยค�ำ
ไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ผู้ เ รีย นภาษาญี่ ปุ ่ นชาวไทยให้
ความส�ำคัญกับองค์ประกอบต่างชนิดกับผู้พูดชาว
ญี่ปุ่น ลักษณะเช่นนี้สะท้อนถึงความเข้าใจของผู้
เรี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ชาวไทยที่ มี ต ่ อ การแสดงความ
ชัดเจนในถ้อยค�ำในภาษาญี่ปุ่นที่อาจไม่ตรงกับการ
ใช้จริงของผู้พูดภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
4.2. ปัจจัยในการปรากฏขององค์ประกอบ
แสดงความชัดเจนของถ้อยค�ำ
ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชนิด องค์ ประกอบแสดงความชัดเจนของถ้อยค�ำ
ในวัจนกรรมการแสดงความเห็นโต้แย้งกับอิทธิพล
ของปัจจัยในการปรากฏขององค์ประกอบเหล่านั้น
อันได้แก่ ความสนิทสนมกับคู่สนทนา สถานภาพ
ระดับความเห็นต่าง ด้วย Decision Tree Analysis
108

jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

พบว่าดังภาพที่ 1 ในผู้พูดชาวญี่ปุ่นการปรากฏของ
ชนิดองค์ประกอบที่ 1) Autonomy สัมพันธ์กับ
ปัจจัยความสนิทสนมกับคู่สนทนามากที่สุดโดยมี
การปรากฏทั้งหมด 35 ครั้ง เมื่อสนิทกับคู่สนทนา
และปรากฏทั้ ง หมด 10 ครั้ ง ในกรณี ไ ม่ ส นิ ท กั บ
คูส่ นทนา กรณีสนิทกับคูส่ นทนาและระดับความเห็น
ต่างมีมากมีการปรากฏมากกว่าเมื่อระดับเห็นต่าง
มี น ้ อ ยที่ อั ต รา 25 ครั้ ง ต่ อ 10 ครั้ ง ส่ ว นผู ้ เ รี ย น
ภาษาญี่ ปุ ่ น ชาวไทยดั ง แผนภู มิ ภ าพที่ 2 ชนิ ด
องค์ประกอบที่ 1) autonomy ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยระดับความเห็นต่างมากที่สุด ปรากฏ 42 ครั้ง
เมื่อระดับความเห็นต่างมีมาก และปรากฏ 14 ครั้ง
เมื่ อ ระดั บ ความเห็ น ต่ า งระหว่ า งคู ่ ส นทนามี น ้ อ ย
ส่วนปัจจัยความสนิทสนมส่งอิทธิพลในกรณีระดับ
ความเห็นต่างมีน้อย กรณีไม่สนิทไม่พบการปรากฏ
ขององค์ ป ระกอบชนิ ด นี้ กรณี ส นิ ท มี ก ารปรากฏ
ทั้ ง หมด 14 ครั้ ง ในส่ ว นขององค์ ป ระกอบที่ 1)
Autonomy จะเห็นว่าปัจจัยความสนิทสนมและ
ระดั บ ความเห็ น ต่ า งส่ ง อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ต่ อ กลุ ่ ม ผู ้ พู ด
ชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย เพียงแต่
ล�ำดับอิทธิพลของปัจจัยเหล่านั้นต่างกัน
องค์ประกอบที่ 2) Reference ในผู้พูด
ชาวญี่ปุ่นดังภาพที่ 1 จะเห็นว่ามีอัตราการปรากฏ
มากถึง 258 ครั้ง แต่ไม่มีปัจจัยใดส่งอิทธิพลต่อการ
ปรากฏขององค์ ป ระกอบชนิ ด นี้ อ ย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ
ต่างจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยดังภาพที่ 2 ที่
ระดับความเห็นต่างส่งอิทธิพลโดยระดับความเห็น
ต่างที่มากปรากฏองค์ประกอบชนิดนี้มากกว่าระดับ
ความเห็นต่างน้อย และในระดับความเห็นต่างน้อย
องค์ ป ระกอบชนิ ด นี้ ยั ง ปรากฏมากเมื่ อ คู ่ ส นทนา
สถานภาพสูงกว่า
องค์ ป ระกอบที่ 3) Contrastive discourse marker พบว่าในผู้พูดชาวญี่ปุ่นปรากฏ

ความชัดเจนในการพูดแสดงความเห็นโต้แย้ง การศึกษาเปรียบเทียบผู้พูดชาวญี่ปุ่นกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

มากน้อยขึ้นกับปัจจัยระดับความเห็นต่างเป็นส�ำคัญ
ดังภาพที่ 1 เมื่อระดับความเห็นต่างมีน้อยจะปรากฏ
องค์ประกอบชนิดนี้มากกว่าเมื่อระดับการเห็นต่าง
มีมาก และเมื่อความเห็นต่างมีมากกรณีที่สนิทกับ
คู่สนทนาจ�ำนวนการปรากฏองค์ประกอบนี้สูงกว่า
กรณีไม่สนิทกับคู่สนทนา ในส่วนของผู้เรียนภาษา
ญี่ ปุ ่ น ชาวไทยดั ง ภาพที่ 2 องค์ ป ระกอบชนิ ด นี้
ปรากฏในแผนภูมิรวมกับองค์ประกอบอีก 2 ชนิด
คือ 4) Recurrence of keywords และ 5) No
Delay หมายความว่าโดยรวมองค์ประกอบทั้ง 3
ชนิดนี้ มีแนวโน้มลักษณะการปรากฏที่ใกล้เคียง
กั น โดยรั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย ความแตกต่ า งของ
สถานภาพเป็นส�ำคัญ จะเห็นได้ว่าลักษณะนี้แตกต่าง
จากผู้พูดชาวญี่ปุ่น เพราะจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ถ้ อ ยค�ำของผู ้ พู ดชาวญี่ปุ่นไม่ปรากฏอิทธิพลของ
ปัจจัยสถานภาพต่อองค์ประกอบที่ 3 นี้แต่อย่างใด

องค์ ป ระกอบที่ 4) Recurrence of
keywords จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าในผู้พูดชาว
ญี่ปุ่นปรากฏองค์ประกอบชนิดนี้มากเมื่อสถานภาพ
ของคู ่ ส นทนาอยู ่ ใ นระดั บ เดี ย วกั น กั บ ผู ้ พู ด ซึ่ ง มี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับในผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
ดั ง ภาพที่ 2 โดยภาพที่ 2 จะแสดงจ�ำนวนการ
ปรากฏซึ่งมากกว่าภาพที่ 1 เนื่องจากเป็นการรวม
กันขององค์ประกอบ 3 ชนิด แต่จะเห็นว่า node
ที่ 15 ของภาพที่ 2 มีการปรากฏขององค์ประกอบ
ชนิดนี้ 90 ครั้ง เมื่อสภาพเท่าเทียมกันกับคู่สนทนา
ในส่วนผู้พูดชาวญี่ปุ่นจะเห็นได้จาก node ที่ 10 ใน
ภาพที่ 1 ซึ่งมีการปรากฏทั้งหมด 76 ครั้งในกรณี
เดียวกัน นับว่าจ�ำนวนครั้งที่ปรากฏใกล้เคียงกัน
เพียงแต่กรณีผู้พูดชาวญี่ปุ่นยังสัมพันธ์กับอิทธิพล
ของความสนิทสนมอย่างมีนัยส�ำคัญไปพร้อมกัน

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ Decision Tree Analysis ของผู้พูดชาวญี่ปุ่น
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ Decision Tree Analysis ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
องค์ประกอบที่ 5) No Delay ในผู้พูด
ชาวญี่ปุ่นดังภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบ
ชนิ ด นี้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ระดั บ ความเห็ น ต่ า ง
เท่านั้น กล่าวคือ เมื่อระดับความเห็นต่างมากจะ
พบว่าปรากฏการไม่ชะลอความเห็นมากกว่าเมื่อ
ระดับความเห็นต่างน้อย ส่วนในผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
ชาวไทยดังภาพที่ 2 สภานภาพส่งผลต่ออัตราการ
ปรากฏและไม่ปรากฏขององค์ประกอบชนิดนี้มาก
ที่สุด
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ผลโดยรวมจะเห็นว่าสถานภาพส่งอิทธิพล
อย่างชัดเจนต่อองค์ประกอบที่ 4) Recurrence
of keywords เท่านั้นในผู้พูดชาวญี่ปุ่น ส่วนใน
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยอิทธิพลของสถานภาพ
ปรากฏในทุกองค์ประกอบยกเว้นองค์ประกอบที่ 1)
Autonomy จึงอาจกล่าวได้ว่าสถานภาพมีบทบาท
ส�ำคัญต่อการแสดงความชัดเจนในวัจนกรรมการ
แสดงความเห็นโต้แย้งในผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
อันเป็นลักษณะที่ต่างจากผู้พูดชาวญี่ปุ่น

ความชัดเจนในการพูดแสดงความเห็นโต้แย้ง การศึกษาเปรียบเทียบผู้พูดชาวญี่ปุ่นกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

5. การอภิปรายผล

ผลการวิ เ คราะห์ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ใน
วัจนกรรมแสดงความเห็นโต้แย้ง ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
ชาวไทยที่ศึกษาอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่นมีความเข้าใจ
ภาษาญี่ปุ่นในระดับหนึ่งว่า โดยทั่วไปในภาษาญี่ปุ่น
ไม่ นิ ย มการแสดงออกชั ด เจนในการโต้ แ ย้ ง ด้ ว ย
ถ้อยค�ำหักล้างโดยตรง สังเกตได้จากการปรากฏ
ขององค์ประกอบที่ 1) Autonomy ที่มีอัตราต�่ำ
ใกล้เคียงกัน และมักใช้การกล่าวอ้างเนื้อความที่
คู่สนทนากล่าวมาก่อนเพื่อส่งสัญญาณว่าจะแสดง
ความเห็นที่ต่างไปเกี่ยวกับเรื่องนั้น สังเกตได้จาก
อัตราการปรากฏขององค์ประกอบที่ 2) Reference
ที่สูงใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ทั้ ง ปั จ จั ย ความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระดับความเห็นต่างล้วน
ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ องค์ประกอบส่วนใหญ่ร่วมกันเช่น
เดียวกันในทั้งสองกลุ่ม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการปรากฏของ
องค์ประกอบแต่ละข้อ พบว่าผู้เรียนชาวไทยได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย สถานภาพชั ด เจนโดยปรากฏ
อิทธิพลปัจจัยดังกล่าวในทุกองค์ประกอบยกเว้น
เพียงองค์ประกอบที่ 1) Autonomy เท่านั้น ต่างจาก
ผู ้ พู ด ชาวญี่ ปุ ่ น ที่ปรากฏเฉพาะในองค์ประกอบที่
4) Recurrence of keywords
การที่ปัจจัยสถานภาพที่ต่างกันมีบทบาท
ต่อการปรากฏและไม่ปรากฏองค์ประกอบแสดง
ความชัดเจนของถ้อยค�ำในผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาว
ไทยแทบทุกองค์ประกอบเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้
เรี ย นชาวไทยให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ เรื่ อ งสถานภาพ
มากในการเลือกใช้ถ้อยค�ำแสดงความเห็นโต้แย้ง
สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของปัจจัยที่ท�ำให้
เกิดผลเช่นนี้ได้ดังนี้

1) อิทธิพลภาษาแม่
ปวี ณ า วั ช รสุ ว รรณ (2547) ที่ ศึ ก ษา
เรื่องสถานภาพในกรณีการกล่าวแย้งในภาษาไทย
ได้แสดงผลวิจัยไว้ว่าในผู้พูดชาวไทยสถานภาพที่
ต่างกันมีผลต่อการเลือกที่จะแย้งหรือไม่แย้งต่างกัน
โดยผู ้ ที่ มี ส ถานภาพต�่ ำ กว่ า จะแย้ ง น้ อ ยกว่ า ผู ้ ที่ มี
สถานภาพสู ง กว่ า งานวิ จั ย นี้ อ าจไม่ ไ ด้ ใ ห้ ผ ลใน
แนวทางเดี ย วกั บ งานของปวี ณ า แต่ ถื อ ได้ ว ่ า ผล
สอดคล้องกันในจุดที่ชาวไทยมีแนวโน้มรับอิทธิพล
จากปั จ จั ย สถานภาพมากในการแสดงความเห็ น
โต้แย้ง ซึ่งแม้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยจะไปศึกษา
ที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย นี้ ก็ อ าจไม่ ไ ด้
ลดลง
ผู้เรียน

2) ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นของ

เป็นไปได้มากที่ผู้เรียนชาวไทยซึ่งศึกษา
อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีความเข้าใจว่าสังคมญี่ปุ่นให้
ความส�ำคัญกับระดับสถานภาพสูงต�่ำมาก เนื่องจาก
ภาษาญี่ปุ่นมีการจ�ำแนกรูปภาษาเป็นหลายแบบ
เช่ น รู ป พจนานุ ก รมและรู ป ค�ำสุ ภ าพ การใช้ ค�ำ
ยกย่ อ งและค�ำถ่ อ มตั ว เป็ น ต้ น คนที่ อ าศั ย อยู ่ ที่
ประเทศญี่ปุ่นจึงอาจได้รับข้อมูลรับเข้า (input) การ
ใช้ถ้อยค�ำในลักษณะนี้มาก ไม่ว่าจะเป็นจากพูดคุย
กับชาวญี่ปุ่นขณะซื้อสินค้าและบริการ หรือจากสื่อ
ต่างๆ ท�ำให้ตระหนักเรื่องการใช้ถ้อยค�ำให้แตกต่าง
ตามสถานภาพที่ต่างมากเป็นพิเศษ ในความเป็นจริง
ชาวญี่ปุ่นอาจเลือกใช้ถ้อยค�ำในการแสดงความเห็น
โต้แย้งต่อสถานภาพที่ต่างกันในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่
ความชัดเจนหรือไม่ชัดเจนในการแสดงออก แต่ให้
ความส�ำคัญกับเรื่องของรูปภาษายกย่องถ่อมตน
หรือการเลือกใช้ค�ำแสดงทัศนะแทน เป็นต้น
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3) กลุ่มประชากรที่ใช้ในงานวิจัย
เนื่องจากใช้ข้อมูลกลุ่มนักศึกษาป็นตัวแทน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้พูดชาวญี่ปุ่น ดังนั้นข้อมูล
นี้อาจไม่ได้เป็นตัวแทนภาพรวมของชาวญี่ปุ่น เป็น
แต่เพียงตัวแทนภาพรวมของคนวัยศึกษาชาวญี่ปุ่น
เท่านั้น ส�ำหรับสังคมคนท�ำงานเมื่อแรกเข้าบริษัท
คนญี่ ปุ ่ น จะได้ รั บ การฝึ ก ฝนอย่ า งเข้ ม งวดเกี่ ย ว
กับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่องาน พูดคุยกับ
ลูกค้า หัวหน้า เจ้านาย เมื่อนั้นคนญี่ปุ่นกลุ่มนี้จึง
จะตระหนักเรื่องการเลือกใช้ถ้อยค�ำอันสัมพันธ์กับ
สถานภาพที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว นสั ง คมการเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยนั้นกลับต่างไป เพราะเป็นกลุ่มสังคมที่

เอกสารอ้างอิง

เน้นการแสดงออกทางความคิด เน้นการระดมสมอง
เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันกับอาจารย์ซึ่งมีสถานภาพ
สูงกว่านักศึกษาก็เลือกที่จะแสดงความเห็นออกไป
ไม่ต่างกับเวลาที่พูดคุยกับเพื่อนซึ่งมีสถานภาพเท่า
เทียมกัน
อย่ า งไรก็ ต าม งานวิ จั ย นี้ ยั ง มี ข ้ อ จ�ำกั ด
หลายอย่าง ในอนาคตจึงควรศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ รูปภาษา ข้อแตกต่าง
อื่นๆ ในการเลือกใช้ถ้อยค�ำ รวมถึงการวิเคราะห์
เปรียบเทียบถ้อยค�ำของผู้พูดชาวไทย ผู้พูดชาวญี่ปุ่น
ที่สังกัดกลุ่มสังคมที่ต่างออกไป
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ภาคผนวก

ผลการทดสอบไคสแควร์ที่ได้ในภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ Decision Tree Analysis ของผู้พูดชาวญี่ปุ่น
Node ที่
Node 0
Node 1
Node 3
Node 4

ผลการทดสอบ
χ2(4)=358.092, p<.001
χ2(1)=16.162, p<.001
χ2(1)=9.246, p<.01
χ2(1)=9.570, p<.01

Node ที่
Node 5
Node 6
Node 9

ผลการทดสอบ
χ2(1)=20.214, p<.001
χ2(1)=8.229, p<.01
χ2(1)=5.161, p<.05

ผลการทดสอบไคสแควร์ที่ได้ในภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ Decision Tree Analysis ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
ชาวไทย
Node ที่
Node 0
Node 1
Node 2
Node 3

ผลการทดสอบ

χ2(2)=290.720, p<.001
χ2(1)=16.970, p<.001
χ2(1)=15.522, p<.001
χ2(1)=9.774, p<.01

Node ที่
Node 4
Node 6
Node 8

ผลการทดสอบ

χ2(1)=15.342, p<.001
χ2(1)=24.717, p<.001
χ2(1)=6.023, p<.05

Node 15 χ2(1)=14.629, p<.001
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โหมโรงซากุระ : สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
นภดล ทิพยรัตน์*

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาภาพรวม
ของเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นที่ยังคงปรากฏในวัฒนธรรมดนตรีไทยใน
ปัจจุบัน และศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางสังคีตลักษณ์ของเพลงไทย
ส�ำเนียงญี่ปุ่น ซึ่งมีเพลง “โหมโรงซากุระ” เป็นกรณีศึกษา โดยใช้
วิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยาการดนตรี (Ethnomusicology) ร่วม
กับกระบวนการทางดนตรีวิทยา (Musicology)
จากการศึ ก ษาพบว่ า เพลงไทยส�ำเนี ย งญี่ ปุ ่ น ในวั ฒ นธรรม
ดนตรีของไทยในปัจจุบันนั้นมีจ�ำนวนน้อยมาก และส่วนใหญ่จะเป็น
ผลงานประพันธ์เพลงของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ในช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ท หารญี่ ปุ ่ น ได้ เ ข้ า มาใน
ประเทศไทย ส�ำหรับเพลงโหมโรงซากุระซึ่งเป็นเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่น
ที่เป็นเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นที่เป็นกรณีศึกษาครั้งนี้ ได้รับอิทธิพล
มาจากเพลง “ซากุระ” ซึ่งเป็นเพลงประจ�ำชาติญี่ปุ่น โดยมีการประพันธ์
เป็นทางเปลี่ยน (Variation) เป็นท่อนต่างๆ จ�ำนวน 6 ท่อน และ
แต่ละท่อนก็ยังคงมีท่วงท�ำนองแบบดนตรีญี่ปุ่นปรากฏอยู่ผสมผสาน
กับท่วงท�ำนองดนตรีไทยได้อย่างลงตัว แล้วน�ำมาร้อยเรียงเป็นเพลงใหม่
แม้ลักษณะที่ส�ำคัญประการหนึ่งในวัฒนธรรมดนตรีของไทย
คือการประพันธ์เพลงไทยให้มีส�ำเนียงใกล้เคียงกับบทเพลงของชนชาติ
ต่างๆ และเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นอาจมีอยู่จ�ำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบ
เทียบกับเพลงไทยส�ำเนียงอื่นๆ แต่บทเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นที่ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงมิติทางประวัติศาสตร์และความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี และการศึกษาครั้งนี้จะ
น�ำไปสู่การประพันธ์เพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นใหม่ๆ ได้ต่อไป ซึ่งจะเป็น
ส่วนส�ำคัญในการพัฒนาดนตรีไทยให้เกิดผลงานใหม่ๆ ในอนาคต
อีกด้วย
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาศิลปะการแสดง (กลุ่มวิชาโทดนตรีวิจักขณ์) คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำ�บลรูสะมิแล อำ�เภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000 อีเมล: noppadol.t@psu.ac.th
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Sakura Overture: Music Form and Analysis
Noppadol Tippayarat*

This research focuses on traditional
Thai music with a Japanese tone. In order
to study, identify, and analyze this type of
music, “Hom Rong Sakura” has been used
as the sample using ethnomusicology and
musicology methods.
The study discovered that, in the
present day, traditional Thai music with
Japanese a tone is very rare. Further,
most of this rare music was composed by
“Luang Pradit Piraow,” who is also known as
“Sorn Silapabunleang,” one of Thailand’s
greatest music instructors and composers,
during the World War II period when Japanese
troopers were settled in Thailand. “Hom
Rong Sakura” is traditional Thai music
that has been influenced mainly by the
“Sakura,” traditional Japanese music that
originated from Japan. However, this music
has 6 variations, each of which has a mixture
of Thai and Japanese tones, leading to a
unique sound and providing pleasure in a
new way.

Normally, one of the obvious
characters of traditional Thai music is its
tone, and the music is purposely composed
close to the music of the communities
or societies that live in many regions
throughout Thailand. Therefore, it is no
surprise that traditional Thai music with
a Japanese tone is very rare in Thailand
compared to other kinds of traditional
Thai music. However, despite its rarity, this
traditional music with a Japanese tone
has experienced a long history and has
contributed to a very good relationship
between the two countries, Thailand and
Japan. It is strongly believed that this
study will lead to new compositions of
traditional Thai music with a Japanese tone
and will contribute to the development of
traditional Thai music in the future.

Key words

Overture, Sakura, Music Form,
Analysis, Music
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1. ความเป็นมา

วัฒนธรรมทางด้านดนตรีของไทยนับเป็น
ศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง
ยั ง สามารถแสดงถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ประวั ติ ศ าสตร์
พั ฒ นาการ และร่ อ งรอยความเป็ น มา รวมถึ ง
การผสมผสานทางวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัยได้เป็น
อย่างดี ทั้งด้านเครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี
จั ง หวะ ท�ำนอง และในส่ ว นของการประพั น ธ์
บทเพลง โดยเฉพาะด้ า น “บทเพลงไทย” นั้ น
ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาไทยที่
มีความส�ำคัญยิ่งในเรื่องดังกล่าว ทั้งยังสะท้อนให้
เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แสดงถึง
ภูมิปัญญาทางด้านดนตรีไทยมาแต่ครั้งอดีต ด้วย
การอาศั ย ภู มิ ป ั ญ ญาในการหยิ บ ยื ม เลื อ กรั บ และ
ปรั บ ใช้ วั ฒ นธรรมดนตรี ที่ ม าจากต่ า งวั ฒ นธรรม
มาผสมผสานร่ ว มกั บ วั ฒ นธรรมดนตรี ข องไทย
จนหลอมรวมกลายเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ใ หม่ ๆ ของ
วัฒนธรรมดนตรีของดนตรีไทยและสืบทอดมาจน
ทุกวันนี้
เอกลั ก ษณ์ ที่ ส�ำคั ญ ประการหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมทางด้านดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง
ไทยก็คือ การประพันธ์เพลงเลียนแบบท่วงท�ำนอง
ดนตรี ที่ มี ส�ำเนี ย งของชนชาติต่างๆ ทั้งส�ำเนียงที่
เป็นของชนชาติในดินแดนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิด
มี พ รหมแดนติ ด กั น และชนชาติ ที่ อ ยู ่ ใ นภู มิ ภ าค
อื่นๆ ที่ได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยในแง่
มุมต่างๆ ทั้งการท�ำศึกสงคราม การล่าอาณานิคม
การติ ด ต่ อ ค้ า ขาย หรื อ แม้ แ ต่ ก ารเผยแผ่ ศ าสนา
จึ ง ท�ำให้ บ ทเพลงไทยนั้ น มี ท ่ ว งท�ำนองดนตรี ที่ มี
ส�ำเนี ย งหลากหลาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น เพลงไทยที่ มี
ส�ำเนี ย งลาว ส�ำเนี ย งจี น ส�ำเนี ย งแขก ส�ำเนี ย ง
ฝรั่ ง ส�ำเนี ย งญวน ส�ำเนี ย งมอญ หรื อ ส�ำเนี ย ง
พม่า เป็นต้น ซึ่งบทเพลงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น
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บทเพลงที่มาจากการสร้างสรรค์โดยบรรพบุรุษที่
ใช้ภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมและสืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนาน จนท�ำให้วัฒนธรรมทางด้านดนตรีของไทย
มีความหลากหลายในส�ำเนียงของบทเพลงจนกลาย
เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะที่ ส�ำคั ญ ของดนตรี ไ ทยมา
จนถึงปัจจุบันเช่นกัน
ส�ำหรับการน�ำส�ำเนียงของบทเพลงต่างชาติ
มาประพันธ์เป็นเพลงไทยส�ำเนียงต่างๆ นั้น โดย
ทั่วไปพบว่าจะมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็น
ตัวตนของบทเพลงส�ำเนียงแต่ละชนชาติเหล่านั้น
อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นชื่อของบทเพลงที่มักจะ
มีชื่อของชนชาติต่างๆ เหล่านั้นปรากฏอยู่ในชื่อของ
บทเพลงเสมอ เช่น เพลงลาวดวงเดือน เพลงเขมร
ไทรโยค เพลงแขกต่อยหม้อ เพลงจีนร�ำพัด เพลง
ฝรั่งร�ำเท้า เพลงพม่าร�ำขวาน เพลงญวนเคล้า หรือ
เพลง มอญดูดาว เป็นต้น ตลอดจนยังมีลักษณะการ
ใช้กลุ่มเสี่ยงต่างๆที่จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ในแต่ละส�ำเนียงเหล่านั้น เช่น เพลงไทยส�ำเนียงลาว
ส่วนใหญ่มักจะใช้ 5 เสียงหลัก คือ เสียงโด เสียงเร
เสียงมี เสียงซอล และเสียงลา
เพลงไทยส�ำเนียงเขมร มักจะใช้ 5 เสียง
หลั ก อี ก ชุ ด หนึ่ ง คื อ เสี ย งฟา เสี ย งซอล เสี ย งลา
เสียงโด และเสียงเร ส่วนเพลงไทยส�ำเนียงมอญ
ก็ มั ก จะใช้ 2 กลุ ่ ม เสี ย งหลั ก ควบคู ่ กั น คื อ กลุ ่ ม
เสียงแรกประกอบด้วย เสียงซอล เสียงลา เสียงที
เสียงเร และเสียงมี และกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
เสียงฟา เสียงซอล เสียงลา เสียงโด และเสียงเร
เป็นต้น อีกทั้งยังมีการใช้เครื่องประกอบจังหวะ
และกลวิ ธี ก ารบรรเลงทั้ ง จั ง หวะฉิ่ ง และจั ง หวะ
เครื่ อ งหนั ง ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เพลงไทยที่
มีส�ำเนียงแต่ละชนชาติต่างๆ กับเพลงไทยแต่ละ
ส�ำเนียงนั้นๆ อีกด้วย เช่น เพลงไทยส�ำเนียงลาว
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มักจะใช้หน้าทับลาว เพลงไทยส�ำเนียงพม่ามักจะ
ใช้กลองยาวตีก�ำกับจังหวะ เพลงไทยส�ำเนียงฝรั่ง
มักจะใช้กลองสะแนร์และกลองเบสของตะวันตก
บรรเลง เพลงไทยส�ำเนียงจีนมักจะใช้กลองตุ๊กและ
ตีฉิ่งจังหวะพิเศษก�ำกับการบรรเลง เป็นต้น และ
นอกจากนี้ยังปรากฏค�ำศัพท์ในเนื้อร้องของบทเพลง
ไทยส�ำเนียงต่างๆ ที่เป็นภาษาต่างชาติ หรือเป็น
ประโยคหรือค�ำบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชนชาติ
ต่างๆ เหล่านั้นที่น�ำมาประดิษฐ์เป็นค�ำร้องและหรือ
ท�ำนองเพลงอีกด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ในบรรดาเพลงไทยส�ำเนียง
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมดนตรีของไทยนั้น
ยังมีบทเพลงไทยอีกส�ำเนียงหนึ่งที่พบว่า มีปรากฏ
อยู่ในบรรดาเพลงไทยส�ำเนียงต่างๆ ในวัฒนธรรม
ทางด้านดนตรีของไทยอยู่จ�ำนวนน้อยมาก นั้นก็
คือ “บทเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่น” ซึ่งที่ผ่านมาพบ
ว่ า จะมี ป รากฏเพลงไทยส�ำเนี ย งญี่ ปุ ่ น นี้ อ ยู ่ เ พี ย ง
แค่ ไ ม่ กี่ บ ทเพลง อย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยการติ ด ต่ อ
สื่อสารและการคมนาคมที่มีพัฒนาการมากขึ้นเป็น
ล�ำดับในโลกปัจจุบัน จึงได้ท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ถ่ายเทและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง
เขตวัฒนธรรมหรือชนชาติต่างๆ กันมากขึ้น รวมถึง
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย
และประเทศต่างๆ ซึ่งในส่วนของวัฒนธรรมทาง
ด้ า นดนตรี ร ะหว่างไทยและญี่ปุ่นก็เช่นกัน จึงยัง
คงท�ำให้เกิดการน�ำวัฒนธรรมดนตรีจากต่างชาติ
เข้ามาผสมผสานกับดนตรีของไทย ดังเช่นบทเพลง
ประจ�ำชาติของญี่ปุ่น คือบทเพลงที่มีชื่อว่า “ซากุระ”
มาเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์เป็นเพลงไทย
ส�ำเนี ย งญี่ ปุ ่ น ในยุ ค ปั จ จุ บั น โดยมี ก ารประพั น ธ์
ทั้งการน�ำบทเพลงที่เป็นท�ำนองเดิมแท้ๆ มาผสม
ผสานในตัวบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ และการ

ประพันธ์โดยใช้ลักษณะทางสังคีตลักษณ์ของเพลง
ซากุระแบบฉบับดั้งเดิมของของญี่ปุ่นมาปรับปรุง
ทางขึ้นเป็นท�ำนองใหม่ด้วยเช่นกัน และได้มีการตั้ง
ชื่อเพลงนี้ว่า “โหมโรงซากุระ” จนถือได้ว่าบทเพลง
นี้เป็นบทเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นที่เป็นบทเพลงที่
ให้กลิ่นอายความเป็นวัฒนธรรมดนตรีไทยที่ผสม
ผสานความเป็นญี่ปุ่นไว้ได้เป็นอย่างดี และบทเพลง
โหมโรงซากุระยังถือได้ว่าเป็นบทเพลงไทยส�ำเนียง
ญี่ปุ่นบทเพลงล่าสุดที่ปรากฏในวงการดนตรีไทย
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เริ่มมีวัฒนธรรม
ที่ผสมกลมกลืนจนเกิดลักษณะ “การกลายเป็นแบบ
เดี ย วกั น ทางวั ฒ นธรรม” (cultural homogenization) (Jennings, 2011, pp. 132-136)
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมพบได้โดยทั่วไป
ในปัจจุบัน
ดังนั้นเพื่อเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างท่วงท�ำนองของดนตรีไทยและดนตรีญี่ปุ่นที่
ปรากฏอยู่ในเพลงโหมโรงซากุระ จึงได้มีการศึกษา
วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะทางสั ง คี ต ลั ก ษณ์ ข องบทเพลง
ดังกล่าวนี้ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา
ของบทเพลง การผสมผสานทางวัฒนธรรมดนตรี
ของทั้ง 2 ประเทศ โดยสะท้อนผ่านอัตลักษณ์ของ
การน�ำเพลงญี่ปุ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของการประพันธ์
ไทยในปัจจุบันผ่านบทเพลงนี้

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อต้องการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวม
ของบทเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่น
2. เพื่อต้องการสังเคราะห์การน�ำบทเพลง
ญี่ปุ่นมาประพันธ์เป็นบทเพลงไทย โดยมีโหมโรง
ซากุระเป็นกรณีศึกษา
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3. วิธีด�ำเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “โหมโรงซากุระ : สังคีต
ลักษณ์และการวิเคราะห์” มีวิธีด�ำเนินการศึกษาดังนี้
1. ศึ ก ษาประวั ติ แ ละความเป็ น มาของ
เพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นที่ยังคงสืบค้นได้ในปัจจุบัน
จากหลักฐานต่างๆ ทั้งเอกสาร วัฒนธรรมมุขปาฐะ
ข้ อ มู ล การบั น ทึ ก เสี ย งของบทเพลงด้ ว ยวิ ธี ต ่ า งๆ
รวมถึงข้อมูลจากตัวบุคคล เพื่อให้เห็นถึงภาพรวม
ของวัฒนธรรมทางด้านดนตรีเกี่ยวกับบทเพลงไทย
ส�ำเนียงญี่ปุ่น
2. ศึ ก ษาประวั ติ แ ละความเป็ น มาของ
เพลงซากุ ร ะ ทั้ ง ที่ เ ป็ น บทเพลงดั้ ง เดิ ม ของญี่ ปุ ่ น
และบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เป็นเพลงโหมโรงดนตรี
ไทย และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและอัตลักษณ์ของ
เพลงทั้งสอง
3. ศึกษาวิเคราะห์โน้ตของบทเพลงของ
บทเพลงซากุระทั้ง 2 ลักษณะและวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงกันของทั้ง 2 บทเพลงว่ามีความเหมือน
ความต่าง ความประสาน และความใกล้เคียงในเชิง
สังคีตลักษณ์
4. สังเคราะห์จุดเด่นที่เป็นตัวตนของเพลง
โหมโรงซากุระในแง่มุมต่างๆ
5. สรุ ป อภิ ป รายผล และน�ำเสนอ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา

4. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาทั้งในมิติ
ของประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และการวิเคราะห์
ลักษณะทางสังคีตลักษณ์ จึงใช้แนวคิดและทฤษฎี
การศึกษาในการศึกษาร่วมกัน 2 ทฤษฏี ประกอบด้วย
- การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มโยงทาง
วัฒนธรรมด้านดนตรีระหว่างกัน ใช้แนวคิด “การ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion
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Theory)” ซึ่งเป็นแนวคิดของ “ฟรานซ์ โบแอส”
ที่ว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมที่มีการเคลื่อนที่ออก
นอกเขตวัฒนธรรมหนึ่งไปยังอีกอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
และสามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมใหม่นั้นได้
- การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างบทเพลง
ใช้แนวคิดของการศึกษาของกระบวนการ “ดนตรี
วิทยา (Musicology)” ซึ่งเป็นการศึกษาตัวตนของ
ดนตรีโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ทั้งเรื่อง
ของระบบเสียงเสียง (Sound) ท�ำนอง (Melody)
จังหวะ (Rhythm) และ รูปแบบ (Form) เป็นต้น

5. ผลการศึกษา

การศึกษาเรื่อง “โหมโรงซากุระ : สังคีต
ลักษณ์และการวิเคราะห์” มีผลการศึกษาแยกเป็น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างบทเพลงไทยกับญี่ปุ่น
ภู มิ ป ั ญ ญาที่ ส�ำคั ญ ของวั ฒ นธรรมดนตรี
ไทย โดยเฉพาะด้ า นบทเพลงที่ มี ค วามโดดเด่ น
ประการหนึ่ง คือการประพันธ์เพลงเลียนส�ำเนียง
ดนตรีของชนชาติต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายส�ำเนียง
ไม่ ว ่ า จะเป็ น เพลงไทยส�ำเนี ย งลาว ส�ำเนี ย งพม่ า
ส�ำเนียงเขมร ส�ำเนียงจีน ส�ำเนียงญวน ส�ำเนียง
แขก ส�ำเนียงฝรั่ง ส�ำเนียงมอญ รวมถึงเพลงไทย
ส�ำเนี ย งอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น
บทเพลงเหล่ า นี้ ล ้ ว นท�ำให้ เ กิ ด เป็ น จุ ด เด่ น ของ
ภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมดนตรีที่มีความส�ำคัญ
ยิ่ ง ของดนตรี ไ ทยและได้ ก ลายเป็ น มรดกตกทอด
ที่ยังคงมีการสืบทอดเรื่อยมา ดังจะเห็นได้จากเพลง
ไทยส�ำเนียงต่างๆ เหล่านั้นยังคงเป็นบทเพลงที่มี
ชื่อเสียง ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักกันดีมา
จนถึงปัจจุบัน เช่น เพลงลาวดวงเดือน เพลงเขมร

โหมโรงซากุระ : สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์

ไทรโยค เพลงพม่าเขว เพลงเขมรไล่ควาย เพลงจีน
ไจ๋ยอ เพลงฝรั่งร�ำเท้า เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีบทเพลงไทยอีกส�ำเนียง
หนึ่ ง ซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น บทเพลงไทยที่ มี อ ยู ่ จ�ำนวน
น้อยมาก และนับวันมักจะหาฟังบทเพลงเหล่านี้ได้
ยากด้วยเช่นกัน นั่นคือ “เพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่น”
ซึ่ ง จากการรวบรวมข้ อ มู ล รายชื่ อ เพลงไทย
จากสารานุ ก รมเพลงไทยที่ รองศาสตราจารย์
ดร.ณรงค์ ชั ย ปิ ฏ กรั ช ต์ ได้ ร วบรวมไว้ นั้ น พบว่ า
มี เ พลงไทยที่ มี ชื่ อ และหรื อ ส�ำเนี ย งเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ญี่ปุ่นเพียง 4 บทเพลง และแต่ละบทเพลงมีประวัติ
ความเป็นมาดังนี้

ประกอบการแสดงละครปรี ด าลั ย ของสมเด็ จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณาการ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
2474 หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ได้น�ำเพลงญี่ปุ่นฉะอ้อน 2 ชั้นนี้ มาแต่งขยายขึ้น
เป็นอัตรา 3 ชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียวจนครบเป็น
เพลงเถา แต่ยังคงเรียกชื่อเพลงตามเดิมว่า “เพลง
ญี่ปุ่นฉะอ้อน” หลังจากนั้นคุณหญิงชิ้น ศิลปะบรรเลง
ได้ แ ต่ ง ทางร้ อ งขึ้ น มาใหม่ พร้ อ มทั้ ง น�ำบทร้ อ ง
จากเรื่องพระลอนรลักษณ์ ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์
ในกรมพระราชวั ง บวรมหาศั ก ดิ์ พ ลเสพย์ ม าเป็ น
บทร้ อ งของเพลงนี้ จากนั้ น ในปี พ.ศ. 2500
นายบุญยง เกตุคง ได้น�ำเพลงญี่ปุ่นฉะอ้อน 2 ชั้น
- เพลงญี่ปุ่นร�ำพึง เดิมเป็นเพลงในอัตรา มาแต่ ง ขยายขึ้ น เป็ น อั ต รา 3 ชั้ น และตั ด ลงเป็ น
2 ชั้น เป็นเพลงท�ำนองเก่าที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัย ชั้นเดียว โดยเรียบเรียงเป็นเพลงเถาและใช้ชื่อเรียก
กรุงศรีอยุธยา โดยเริม่ ปรากฏชือ่ เพลงนีใ้ นเพลงเกร็ด ใหม่ว่า “เพลงวัฒนาเวียดนาม”
นอกเรื่องประชุมบทมโหรีโบราณเมื่อปี พ.ศ. 2463
- เพลงญี่ปุ่นไทย เดิมเป็นเพลงในอัตรา
โดยได้ มี ก ารรวบรวมไว้ ที่ ห อพระสมุ ด วชิ ร ญาณ
พระนคร และมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในช่วง 2 ชั้น เป็นเพลงประเภทหน้าทับสองไม้ นายมนตรี
เวลาดังกล่าวโดยมีชื่อเรียกว่า “เพลงยี่ปุ่น (สะกด ตราโมท ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ส าขาศิ ล ปะการแสดง
โดยใช้ย.ยักษ์)” ต่อมานายพิมพ์ พวงนาค ได้น�ำ (ดนตรีไทย) แต่งขึ้นเพื่อใช้ขับร้องประกอบเพลง
ท�ำนองเพลงญี่ ปุ่นนี้มาขยายขึ้นเป็นอัตรา 3 ชั้น ประวัติศาสตร์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
และตัดลงเป็นชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถา และ
- เพลงญี่ ปุ ่ น รั ญ จวน เดิ ม เป็ น เพลงใน
ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2521 ศาสตราจารย์
ดร.อุ ทิ ศ นาคสวั ส ดิ์ ได้ น�ำท�ำนองเพลงนี้ ม าแต่ ง อัตรา 2 ชั้น เป็นเพลงประเภทหน้าทับสองไม้ มี
ขยายขึ้นเป็นอัตรา 3 ชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียวจน 2 ท่อน หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
แต่งขึ้น ต่อมานายชนก สาคริก ได้น�ำท�ำนองดังกล่าว
ครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่ง
มาแต่ ง ขยายขึ้ น เป็ น อั ต รา 3 ชั้ น และตั ด ลงเป็ น
- เพลงญี่ ปุ ่ น ฉะอ้ อ น เดิ ม เป็ น เพลงใน ชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
อั ต รา 2 ชั้ น เป็ น เพลงท่ อ นเดี ย วประเภทเพลง พ.ศ. 2521 เพลงนี้น�ำออกมาบรรเลงครั้งแรกด้วย
สองไม้ มี ท ่ ว งท�ำนองและจั ง หวะที่ มี ลี ล ารุ ก เร้ า วงเครื่องสายผสมกูเจิ้ง ในงานเชิดชูเกียรตินักแต่ง
สนุกสนาน หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ เป็นผู้แต่ง เพลงไทย ของสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย
ทั้งทางดนตรีและทางร้อง โดยแต่งขึ้นเมื่อในช่วง ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมพ.ศ.2527 ณ โรงละคร
รัชสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บรรเลง แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
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จากประวัติความเป็นมาของบทเพลงไทย
ที่มีส�ำเนียงหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นข้างต้น
นั้น พบว่า บทเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นส่วนมากจะ
เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) รวมถึงจากลูกหลานและ
บรรดาลูกศิษย์ของท่าน และส่วนมากเป็นบทเพลง
ในอัตรา 2 ชั้นที่ได้มีการประพันธ์ขยายขึ้นเป็นอัตรา
3 ชั้น และตัดลงเป็นชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถา
แทบทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีบทเพลงบางส่วนที่
เป็นเพลงที่ปรากฏมาแต่สมัยอยุธยาและบางส่วน
เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่อประกอบการแสดง
นาฏศิลป์อีกด้วย แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดเพื่อการ
สืบค้นมากนัก
ดังนั้นหากจะประมวลตามประวัติความ
เป็นมาของบทเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นข้างต้นนั้น จะ
สังเกตได้ว่าบทเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะ
ประพันธ์ขึ้นโดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ซึ่ ง ท่ า นเป็ น คี ต กวี แ ละนั ก ดนตรี ไ ทยที่
มี บ ทบาทที่ ส�ำคั ญ ยิ่ ง ในช่ ว งเวลาที่ ค าบเกี่ ย วกั บ
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ซึ่ ง ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วนั้ น
ญี่ปุ่นได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมไทยในหลายมิติ
เนื่ อ งจากการที่ ก องทั พ ญี่ ปุ ่ น ได้ ย กพลขึ้ น บกผ่ า น
เข้ามาประเทศไทยและเกิดการสู้รบกันในวันที่ 8
ธันวาคม พ.ศ. 2484 และจากนั้นญี่ปุ่นได้เข้ามามี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมไทยค่อนข้างมาก (Kenji Oda.
2015, p. 72) ดังนั้นด้วยความใกล้ชิดเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นดังกล่าว จึงมีส่วน
ส�ำคั ญ ที่ ท�ำให้ ห ลวงประดิ ษ ฐ์ ไ พเราะ (ศร ศิ ล ปบรรเลง) ซึ่งเป็นผู้ที่ประพันธ์เพลงไทยในลักษณะ
แปลกใหม่ ต ่ า งๆ ในช่ ว งเวลานั้ น อาจจะได้ แ รง
บันดาลใจจากหลายสาเหตุจนก่อเกิดการประพันธ์
เพลงไทยส�ำเนี ย งญี่ ปุ ่ น มานั่ น เอง นอกจากนี้
เหตุการณ์ดังกล่าวยังท�ำให้เกิดเรื่องราวส�ำคัญอื่นๆ
ที่น่าสนใจมากมาย เช่น การสร้างวาทกรรมและ
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เรื่องราวต่างๆ เพื่อให้เกิดส�ำนึกในการรักชาติของ
คนไทยในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (Barme,
2002, pp. 233-246 ) รวมถึงการก่อสร้างทางรถไฟ
สายใต้ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยท�ำให้เกิดอาชีพ
ผู้หญิงค้าประเวณีเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ทหารญี่ปุ่น (พวงทิพย์ เกียรติสหกุล, 2553, น.117137) ด้วยเช่นกัน
ประวัติและความเป็นมาของเพลงซากุระ
“เพลงซากุ ร ะ” หรื อ มี ชื่ อ เรี ย กเต็ ม ว่ า
“เพลงซากุระซากุระ” (さくらさくら) เป็นเพลงที่
เป็ น ที่ รู ้ จั ก ในฐานะเพลงพื้ น บ้ า นแบบดั้ ง เดิ ม ของ
ญี่ปุ่น เป็นบทเพลงที่บรรยายถึงสภาพบรรยากาศ
ในฤดูใบไม้ผลิที่มีการเบ่งบานของดอกซากุระ ซึ่ง
เป็ น ลั ก ษณะส�ำคั ญ ของบทเพลงญี่ ปุ ่ น โดยทั่ ว ไป
ที่ มั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธรรมชาติ (ดวงใจ อมาตยกุ ล ,
2533, น. 57) โดยเชื่ อ กั น ว่ า บทเพลงนี้ เ พลงที่
ไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่เป็นบทเพลง
พื้ น เมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสมั ย เอโดะและเพิ่ ง มาได้ รั บ
ความนิยมมาเมื่อไม่นาน และยังคงเป็นบทเพลง
ยอดนิยมของญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน
บทเพลงซากุ ร ะยั ง ถื อ เป็ น บทเพลงที่ มี
ความส�ำคั ญ ยิ่ ง ในการเรี ย นดนตรี พื้ น เมื อ งของ
ประเทศญี่ปุ่น เพราะถูกน�ำมาใช้เป็นบทเพลงเริ่ม
ต้นหรือเพลงครูส�ำหรับการเริ่มต้นเรียน “โกโตะ”
ของนักเรียนดนตรีในสถาบันการดนตรีของญี่ปุ่นที่
มีชื่อว่า “โรงเรียนดนตรีแห่งกรุงโตเกียว (Tokyo
Academy of Music)” นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1888
รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ยั ง ถื อ ว่ า
บทเพลงนี้ เ ป็ น บทเพลงที่ เ ป็ น วั ฒ นธรรมที่ ส�ำคั ญ
อย่างหนึ่งของชาติอีกด้วย
ด้วยความที่บทเพลงซากุระนี้ได้รับความ
นิยมมาเป็นระยะเวลานาน จึงถือได้ว่าเป็นเพลง
ที่ ค นทั่ ว โลกรู ้ จั ก กั น ในระดั บ สากลว่ า บทเพลงนี้
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เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งวัฒนธรรมทางด้านดนตรี
ของญี่ปุ่น และหากมีการสืบค้นในสื่อออนไลน์ต่างๆ
มักจะพบว่าเพลงซากุระจะเป็นเพลงแนะน�ำเกี่ยวกับ
บทเพลงของญี่ ปุ ่ น เป็ น เพลงแรกๆ เช่ น กั น ใน
ปี 2007 เพลงซากุระยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น
เพลงพื้ น บ้ า นและเพลงกล่ อ มเด็ ก ที่ รู ้ จั ก กั น อย่ า ง
แพร่หลายมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และในช่วงต้น
ปี ค.ศ. 2010 ของนักร้องญี่ปุ่น คือ “Koyoshi

Hikawa” ซึ่งเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังของญี่ปุ่น
ได้น�ำบทเพลงมาขับร้องใหม่และได้รับความนิยม
ไปทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งเช่นกัน โดยบทเพลงนี้จะ
ใช้เครื่องหมายก�ำหนดจังหวะ (Time Signature)
แบบ 4/4 ซึ่งโดยปกติบทเพลงญี่ปุ่นดั้งเดิมนั้นจะ
ปรากฏเป็นจังหวะหลักแบบคู่เท่านั้น คือ แบบ 2/4
และ 4/4 จังหวะ โดยแทบจะไม่ปรากฏบทเพลงที่ใช้
3/4 จังหวะ (Stanley Sadie (ed.), 1980, p. 545)

ภาพที่ 1 โน้ตเพลงซากุระของญี่ปุ่น
ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sakura.song.png
โดยบทเพลงซากุระของญี่ปุ่นข้างต้นดังกล่าวนี้ เมื่อน�ำมาถอดโน้ตเพลงให้มีลักษณะในรูปแบบ
การเขียนโน้ตแบบเพลงไทยนั้น จะมีโน้ตเพลงดังต่อไปนี้
---ล
-ล–ท
---ล
-ล–ท
---ล
-ท–ด -ท–ล -ทลฟ
---ม

-ด–ม

-ฟ–ม

-มดท

---ล

-ท–ด

-ท–ล

-ทลฟ

---ม

-ด–ม

-ฟ–ม

-มดท

---ล

-ล–ท

--–ล

-ล–ท

---ม

-ฟ–ท

ลฟ–ม
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โดยจากโน้ ต เพลงซากุ ร ะของญี่ ปุ ่ น เมื่ อ
แปลเป็ น โน้ ต แบบดนตรีไทยนั้น จะท�ำให้เห็นได้
อย่างชัดเจนว่า บทเพลงนี้มีความยาว 3 บรรทัดกับ
อีก 4 ห้องเพลง (หรือ 3 บรรทัดครึ่ง) โดยใช้บันได
เสียง 5 เสียง (Pentatonic Scale) ประกอบด้วย
เสียงลา เสียงที เสียงโด เสียงมี และเสียงฟา ซึ่ง
ดนตรีญี่ปุ่นดั้งเดิมส่วนใหญ่ จะเป็นดนตรีที่ใช้เสียง

5 โทนเสียงหลักเกือบทั้งหมด (Stanley Sadie
(ed.), 1980, p. 545) เว้นแต่ บทเพลงสมัยใหม่หรือ
ประยุกต์มาจากดนตรีตะวันตก โดยจากโน้ตเพลงที่
แปลงเป็นโน้ตดนตรีไทยข้างต้นนี้จะเห็นว่าบทเพลง
นี้ จ ะมี ลั ก ษณะการใช้ ก ลอนเพลงที่ เ ป็ น กระสวน
จังหวะที่ส�ำคัญ 2 รูปแบบ กล่าวคือ

รูปแบบที่ 1
---X

-X–X

ซึ่งประกอบด้วยโน้ตในลักษณะดังกล่าวตามที่ขีดเส้นใต้ และเป็นรูปแบบส่วนใหญ่ของบทเพลง

ดังนี้
---ล

-ล–ท

---ล

-ล–ท

---ล

-ท–ด

-ท–ล

-ทลฟ

---ม

-ด–ม

-ฟ–ม

-มดท

---ล

-ท–ด

-ท–ล

-ทลฟ

---ม

-ด–ม

-ฟ–ม

-มดท

---ล

-ล–ท

--–ล

-ล–ท

---ม

-ฟ–ท

ลฟ–ม

----

ซึ่งประกอบด้วยโน้ตในลักษณะดังกล่าวตามที่ขีดเส้นใต้ดังนี้
---ล
-ล–ท
---ล
-ล–ท
---ล
-ท–ด

-ท–ล

-ทลฟ

---ม

-ด–ม

-ฟ–ม

-มดท

---ล

-ท–ด

-ท–ล

-ทลฟ

---ม

-ด–ม

-ฟ–ม

-มดท

---ล

-ล–ท

--–ล

-ล–ท

---ม

-ฟ–ท

ลฟ–ม

----

รูปแบบที่ 2
-X-X
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ประวัติและความเป็นมาของโหมโรงซากุระ
การศึ ก ษาพบว่ า เพลงโหมโรงซากุ ร ะ
เป็ น เพลงไทยส�ำเนี ย งญี่ ปุ ่ น ที่ ป ระพั น ธ์ ขึ้ น โดย
ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บินฑสันต์ โดยการน�ำ
บทเพลง “ซากุ ร ะ” ซึ่ ง เป็ น บทเพลงพื้ น เมื อ ง
ดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาประพันธ์ใหม่ในรูปแบบเพลง
ไทยประเภทเพลงโหมโรงโดยอาศัยเค้าโครงเดิม
ของเพลงซากุระของญี่ปุ่น ซึ่งเพลงนี้เกิดจากแรง
บันดาลใจจากการที่มีชาวญี่ปุ่นมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์
เรี ย นระนาดเอก และศาสตราจารย์ ดร. บุ ษ กร
บิ น ฑสั น ต์ ได้ มี โ อกาสสอนระนาดเอกให้ แ ละได้
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมดนตรี ป ระจ�ำชาติ
ระหว่างกันไปพร้อมกัน ส�ำหรับเพลงโหมโรงซากุระนี้

ท่อนที่ 1
----

ได้ ป ระพั น ธ์ เ ป็ น 6 ท่ อ นเพลง โดยแต่ ล ะท่ อ นมี
ลีลาที่แตกต่างกันไปแต่ยังคงมีกลิ่นอายความเป็น
ดนตรีญี่ปุ่นในเค้าโครงเดิม โดยได้บรรเลงครั้งแรก
ในการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ “ Tai Studies” ณ
มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม (University of Amsterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2541
โดยมี ค ณะนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช า
วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชามานุษยวิทยาการดนตรี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
(ปั จ จุ บั น คื อ สถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรม
เอเชี ย ) มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น คณะผู ้ บ รรเลง
โดยมีโน้ตเพลงโหมโรงซากุระทั้ง 6 ท่อนดังนี้

โหมโรงซากุระ
---ร

---ม

รทลซ

---ซ

ซซลท

รรมร

-ลทล

-ซซซ

ลทลท

-ซซซ

ลทลท

-ททท

รม-ร

-ท-ล

-ซ-ม

--ลล

ทลซร

--ลล

ซลทร

--ลล

ทลซร

-ท–ม

รท-ล

-ซซซ

ลทลท

-ซซซ

ลทลท

-ททท

รม-ร

-ท-ล

-ซ-ม

--ทล

ซรซร

--ทล

ซลทร

--ทล

ซรซร

มรทล

----

--ซซ

ซซลซ

--ลล

ลลทล

--รร

รรมร

--ลล

ลลทล

--รร

รรรม

--ฟฟ

ฟฟฟซ

--ลล

ลลลท

ลซลท

ดร-ร

ท่อนที่ 2
-ซซซ

-ซซซ

-ม-ร

-ลลล

----

รมซล

ทลซล

----

รรรร

-ท-ม

-ร-ท

-ททท

----

รมซล

ทลซม

----

-ซ-ซ

ซซ-ม

-ซ-ซ

ซซ-ล

----

รมรด

รดทล

----

jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

123

นภดล ทิพยรัตน์

-ร-ร

รร-ท

-ร-ร

รร-ล

----

รดทล

ซม--

----

(--ซม

ซ ม ซ ร)

(- - ท ล

ท ล ม ร)

(--ซม

ซ ม ซ ร)

รทรล

----

---ซ

-ซ-ล

---ท

-ท-ล

---ร

-ร-ม

---ร

-ร-ล

---ร

-ร-ม

---ฟ

-ฟ-ซ

-ร-ซ

-ซลท

-ล-ท

-ด-ร

ท่อนที่ 3
---ซ

-ซ-ล

---ซ

-ซ-ล

(---ซ

-ล-ท

-ล-ซ

-ลซม

---ร

-ท-ร

-ม-ร

-ท-ล)

---ซ

-ซ-ล

---ซ

-ซ-ล

---ร

-ม-ล

ซม-ร

-ร-ร

ท่อนที่ 4
----

---ซ

--ซซ

--ซล

--ลล

--ลซ

- - ซซ

--ซล

--ลล

--ลซ

--ซล

--ลท

--ทล

--ลซ

--ซล

--ซม

--มม

--มร

--รท

--ทร

--รม

--มร

--รท

--ทล

--ลล

--ลซ

--ซล

--ลท

--ทล

--ลซ

--ซล

--ซม

--มม

--มร

--รท

--ทร

--รม

--มร

--รท

--ทล

---ซ

ซซซล

---ซ

ซซซล

-ร-ซ

-ซลท

ลซลท

ดร-ร

ท่อนที่ 5
-ซ-ซ

-ล-ล

-ท-ท

-ล-ล

-ร-ร

-ด-ด

-ท-ท

-ล-ล

-ซ-ซ

-ล-ล

-ท-ท

-ด-ด

-ซ-ซ

-ด-ด

ซลทด

รม-ม

----

----

----

---ร

---ม

---ร

---ท

---ล
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ท่อนที่ 6
(- ซ ล ท

ลซลท

ลซลท ลซลท)

( -ร ท ร

ทมทร

ทมทร ทลซม)

(- ท ล ซ

ลซมร) (ลซทล รทมร)

ทลทซ

ลมซร

รทรล

----

---ซ

ซซซล

---ซ

ซซซล

---ร

รรรด

ดดดท

ทททล

- - มรท

-ล-ร

---ท

---ล

---ซ

---ฟ

---ม

---ร

ภาพที่ 2 โน้ตเพลงโหมโรงซากุระ
(โดย ผู้เขียน)

6. วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะทางสั ง คี ต ลั ก ษณ์ ข อง สายป่านเพื่อควบคุมความตึงหย่อนอีกครั้ง (William
P. Malm, 1959, p. 57) ส�ำหรับระบบเสียงที่ใช้ใน
โหมโรงซากุระ

จากบทเพลง “โหมโรงซากุ ร ะ” ที่
ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บินฑสันต์ ได้ประพันธ์
ขึ้นจากเค้าโครงเดิมของเพลงซากุระซึ่งเป็นเพลง
ประจ�ำชาติญี่ปุ่นนั้น เมื่อน�ำมาวิเคราะห์ในภาพรวม
แล้วมีลักษณะทางสังคีตลักษณ์ที่ส�ำคัญดังนี้ กล่าวคือ
บทเพลงดังกล่าวนี้ประกอบด้วย 6 ท่อน
เพลง ซึ่งแต่ละท่อนเพลงมีความยาวไม่เท่ากัน โดย
ทั้ ง นี้ บ ทเพลงโหมโรงซากุ ร ะประพั น ธ์ ขึ้ น ใหม่ นั้ น
แต่ เ ดิ ม ที่ มี ก ารปรั บ ทางเพื่ อ ออกบรรเลงครั้ ง แรก
ในการประชุมวิชาการ “ไทศึกษา (Tai Studies)”
ณ มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
ได้ใช้หน้าทับสองไม้ในอัตรา 3 ชั้นบรรเลงก�ำกับ
จั ง หวะเป็ น หลั ก เพื่ อ ให้ ส อดรั บ การบรรเลง
เพลงกรอตามวั ฒ นธรรมดนตรี ไ ทย เว้ น เพี ย ง
ท่อนที่ 3 และท่อนที่ 4 ที่ใช้กลองตุ๊กตีก�ำกับจังหวะ
แต่เป็นการตีจังหวะเลียนท่วงท�ำนองของจังหวะ
กลองไทโกะของญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลองที่ใช้หนังกวางขึง
แล้ ว ใช้ ห ่ ว งเจาะรอบๆ หน้ า กลอง โดยขึ ง ด้ ว ย

บทเพลงโหมโรงซากุระนี้ ในภาพรวมของบทเพลง
จะใช้เสียงหลัก 5 เสียง (Pentatonic Scale) คือ
ประกอบด้วย เสียงซอล เสียงลา เสียงที เสียงเร
และเสียงมี ซึ่งในบางท่วงท�ำนองของบทเพลงนี้ยังมี
การใช้เสียงโด และเสียงฟา เป็นเสียงผ่านเป็นระยะ
ด้วยเช่นกัน และในบางท่อนยังปรากฏจังหวะตก
ที่ใช้เสียงรองทั้ง 2 เสียง คือ เสียงโด และเสียงฟา
อี ก ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม หากมองในภาพรวมของ
กระสวนจังหวะของวรรคเพลงนั้น ช่วงที่มีการใช้
เสียงโด และเสียงฟา เป็นเสียงผ่านนั้นเป็นการย�้ำ
เสียงเพื่อการด�ำเนินกลอนผ่านไปยังเสียงตกที่เป็น
เสียงหลัก 1 ใน 5 เสียงหลักคือ เสียงซอล เสียงลา
เสียงที เสียงเร และเสียงมี ทั้งสิ้น
ส�ำหรับท�ำนองเพลงหลายส่วนได้ประพันธ์
สอดแทรกท่ ว งท�ำนองที่ แ สดงอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
กระสวนจังหวะแบบญี่ปุ่น โดยมีกลอนเพลงรูปแบบ
ซ�้ำๆ ที่เป็นลักษณะเด่น โดยแต่ละท่อนมีรูปแบบ
กลอนเพลงที่ส�ำคัญ คือ
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ท่อนที่ 1 มีการใช้กลอนเพลงที่ส�ำคัญ 2 รูปแบบ คือ
--XX
-XXX

และ

XXXX
XXXX

โดยกลอนเพลงทั้ง 2 ลักษณะนี้ที่ปรากฏในท่อนที่ 1 ได้แก่
----

---ร

---ม

รทลซ

---ซ

ซซลท

รรมร

-ลทล

-ซซซ

ลทลท

-ซซซ

ลทลท

-ททท

รม-ร

-ท-ล

-ซ-ม

--ลล

ทลซร

--ลล

ซลทร

--ลล

ทลซร

-ท–ม

รท-ล

-ซซซ

ลทลท

-ซซซ

ลทลท

-ททท

รม-ร

-ท-ล

-ซ-ม

--ทล

ซรซร

--ทล

ซลทร

--ทล

ซรซร

มรทล

----

--ซซ

ซซลซ

--ลล

ลลทล

--รร

รรมร

--ลล

ลลทล

--รร

รรรม

--ฟฟ

ฟฟฟซ

--ลล

ลลลท

ลซลท

ดร-ร

ท่อนที่ 2 มีการใช้กลอนเพลงที่ส�ำคัญ 2 รูปแบบ คือ
----

XXXX

XXXX

----

โดยกลอนเพลงลักษณะนี้ที่ปรากฏในบรรทัดที่ 1 - 3 ของท่อนที่ 2 ได้แก่

126

-ซซซ

-ซซซ

-ม-ร

-ลลล

----

รมซล

ทลซล

----

รรรร

-ท-ม

-ร-ท

-ททท

----

รมซล

ทลซม

----

-ซ-ซ

ซซ-ม

-ซ-ซ

ซซ-ล

----

รมรด

รดทล

----
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---X

-X-X

โดยกลอนเพลงลักษณะนี้ที่ปรากฏในบรรทัดที่ 6 - 7 ของท่อนที่ 2 ได้แก่
---ซ

-ซ-ล

---ท

-ท-ล

---ร

-ร-ม

---ร

-ร-ล

---ร

-ร-ม

---ฟ

-ฟ-ซ

-ร-ซ

-ซลท

-ล-ท

-ด-ร

ท่อนที่ 3 มีการใช้กลอนเพลงที่ส�ำคัญ คือ
---X

-X-X

โดยกลอนเพลงลักษณะนี้ที่ปรากฏในท่อนที่ 3 ได้แก่
---ซ

-ซ-ล

---ซ

-ซ-ล

(---ซ

-ล-ท

-ล-ซ

-ลซม

---ร

-ท-ร

-ม-ร

-ท-ล)

---ซ

-ซ-ล

---ซ

-ซ-ล

---ร

-ม-ล

ซม-ร

-ร-ร

โดยจากท่วงท�ำนองเพลงโหมโรงซากุระในท่อนที่ 3 นี้จะสังเกตได้ว่า มีการน�ำท�ำนองเพลง
ซากุระดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาทั้งเพลงและมีการดัดแปลงท�ำนองบางส่วนเล็กน้อยเท่านั้น
ท่อนที่ 4 มีการใช้กลอนเพลงที่ส�ำคัญ คือ
--XX

--XX

โดยกลอนเพลงลักษณะนี้ที่ปรากฏในท่อนที่ 4 ได้แก่
----

---ซ

--ซซ

--ซล

--ลล

--ลซ

- - ซซ

--ซล

--ลล

--ลซ

--ซล

--ลท

--ทล

--ลซ

--ซล

--ซม

--มม

--มร

--รท

--ทร

--รม

--มร

--รท

--ทล

--ลล

--ลซ

--ซล

--ลท

--ทล

--ลซ

--ซล

--ซม

--มม

--มร

--รท

--ทร

--รม

--มร

--รท

--ทล

---ซ

ซซซล

---ซ

ซซซล

-ร-ซ

-ซลท

ลซลท

ดร-ร
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ซึ่งสังเกตได้เช่นกันว่าท่อนที่ 4 นี้ผู้ประพันธ์จงใจใช้เค้าเดิมของท�ำนองเพลงซากุระแบบดั้งเดิม
มาเป็นท�ำนองเพลง แต่ได้ปรับกระสวนท�ำนองให้เกิดความเร็วและมีการย�้ำเสียงซ�้ำแบบกลิ่นอายดนตรี
ญี่ปุ่นที่คล้ายๆ การบรรเลงซามิเซน
ท่อนที่ 5 มีการใช้กลอนเพลงที่ส�ำคัญ คือ
-X-X

-X-X

โดยกลอนเพลงลักษณะนี้ที่ปรากฏในท่อนที่ 5 ได้แก่
-ซ-ซ

-ล-ล

-ท-ท

-ล-ล

-ร-ร

-ด-ด

-ท-ท

-ล-ล

-ซ-ซ

-ล-ล

-ท-ท

-ด-ด

-ซ-ซ

-ด-ด

ซลทด

รม-ม

----

----

----

---ร

---ม

---ร

---ท

---ล

ซึ่งสังเกตได้ว่าทอนที่ 5 นี้จะมีความยาวของท่อนสั้นเพียง 3 บรรทัดเท่านั้น
ท่อนที่ 6 มีการใช้กลอนเพลงที่ส�ำคัญ คือ ในตอนจบของเพลงมีการน�ำท้ายเพลงวามาบรรเลง
ต่อท้าย ซึ่งเป็นคีตลักษณ์ที่ส�ำคัญของเพลงโหมโรงเสภาโดยทั่วไป จึงถือได้ว่าเพลงโหมโรงซากุระมีความเป็น
รูปแบบของเพลงโหมโรงเสภาที่เด่นชัดจากวรรคเพลงท้ายสุดของท่อนนี้นั่นเอง
(- ซ ล ท

ลซลท

ลซลท ลซลท)

( -ร ท ร

ทมทร

ทมทร

ทลซม

(- ท ล ซ

ลซมร) (ลซทล รทมร)

ทลทซ

ลมซร

รทรล

----

---ซ

ซซซล

---ซ

ซซซล

---ร

รรรด

ดดดท

ทททล

- - มรท

-ล-ร

---ท

---ล

---ซ

---ฟ

---ม

---ร

จากการวิ เ คราะห์ บ ทเพลงซากุ ร ะของ
ญี่ปุ่นและบทเพลงโหมโรงซากุระของไทยนั้นพบว่า
บทเพลงโหมโรงซากุระของไทยได้รับอิทธิพลทาง
ดนตรี ม าจากเพลงซากุ ร ะของญี่ ปุ ่ น อย่ า งชั ด เจน
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ทั้ ง การน�ำท�ำนองเพลงมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในท่ อ นที่
3 และการน�ำมาปรับเปลี่ยนท�ำนองให้เกิดความ
เหมาะสมในท่ อ นอื่ น ๆ อย่ า งไรก็ ต าม แม้ เ พลง
โหมโรงซากุ ร ะของไทยจะอาศั ย เค้ า โครงเพลง
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ซากุ ร ะของญี่ ปุ ่ น เป็ น หลั ก และเป็ น ระบบเสี ย ง
แบบ 5 เสียงหลัก (Pentatonic Scale) เหมือนกัน
ก็ ต าม แต่ บ ทเพลงโหมโรงซากุ ร ะของไทยจะใช้
บันไดเสียงต�่ำกว่า 1 ระดับเสียง กล่าวคือ บทเพลง
ซากุระดั้งเดิมของญี่ปุ่นใช้บันไดเสียงในกลุ่มเสียงที่
ประกอบด้วย เสียงลา เสียงที เสียงโด เสียงมี และ
เสียงฟา แต่เพลงโหมโรงซากุระของไทยใช้บันได
เสียงในกลุ่มเสียงที่ประกอบด้วย เสียงซอล เสียงลา
เสียงที เสียงเร และเสียงมี ทั้งนี้อาจเป็นด้วยระยะ
ห่างระหว่างช่วงเสียงของดนตรีไทยและช่วงเสียง
ของดนตรีญี่ปุ่นที่แตกต่างกันที่อาจส่งผลต่อกลิ่นอาย
ท�ำนองเพลง จึงต้องเลื่อนบันไดเสียงให้เหมาะสม
นั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากในสมัยปฏิรูปเมจิของญี่ปุ่นนั้น
อิ ท ธิ พ ลของดนตรี ต ะวั น ตกได้ เ ข้ า มามี บ ทบาท
ในดนตรี ญี่ ปุ ่ น จึ ง ส่ ง ผลต่ อ ดนตรี ข องญี่ ปุ ่ น เป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของระบบเสียง (ไอกาวา
ทสึ งุ โ มโตะ และ คณะ, 2549, น. 247) จึ ง ท�ำ
ให้ ร ะบบเสี ย งของญี่ ปุ ่ น มี ค วามเป็ น ตะวั น ตก ซึ่ ง
แตกต่างจากระบบเสียงของดนตรีไทย

7. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

การศึ ก ษาเรื่ อ ง “โหมโรงซากุ ร ะ :
สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์” ในครั้งนี้ พบว่า
ภู มิ ป ั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประพั น ธ์ เ พลงไทย
ส�ำเนียงต่างๆ นั้นมีอยู่มากมายหลายส�ำเนียง ทั้ง
บทเพลงไทยส�ำเนี ย งลาว ส�ำเนี ย งพม่ า เสี ย งจี น
ส�ำเนียงแขก ส�ำเนียงฝรั่ง ส�ำเนียงญวน ส�ำเนียง
มอญ หรือส�ำเนียงเขมร เป็นต้น แต่บทเพลงไทย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ญี่ ปุ ่ น โดยเฉพาะที่ มี ส�ำเนี ย งญี่ ปุ ่ น
เมื่อเทียบกับเพลงไทยส�ำเนียงอื่นๆ นั้นปรากฏว่า
มีจ�ำนวนอยู่น้อยมากและส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นที่
รู้จักและไม่นิยมบรรเลงกันอย่างแพร่หลายดังเช่น

เพลงไทยส�ำเนียงอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันบทเพลงไทย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ญี่ ปุ ่ น หรื อ มี ส�ำเนี ย งญี่ ปุ ่ น ที่ พ อจะ
สืบค้นได้นั้น ได้แก่ เพลงญี่ปุ่นฉะอ้อน เพลงญี่ปุ่น
รัญจวน เพลงญี่ปุ่นร�ำพึง และเพลงญี่ปุ่น เป็นต้น
โดยบทเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นเหล่านี้ต่างปรากฏ
ขึ้นในวัฒนธรรมดนตรีของไทยในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีกองทัพญี่ปุ่น
เข้ า มาในประเทศไทยและเป็ น ช่ ว งเวลาเดี ย วกั บ
ที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มีชีวิตอยู่
และเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีไทยในรูปแบบ
ใหม่ต่างๆ มากมาย ทั้งเพลงกรอ เพลงทางเปลี่ยน
รวมถึงเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นที่ปรากฏในยุคนี้ภายใต้
การประพันธ์เพลงของท่าน
ส่วนบทเพลงโหมโรงซากุระ ถือได้ว่าเป็น
เพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นที่เป็นเพลงล่าสุดที่ปรากฏ
ในวงการดนตรีไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเป็น
เพลงที่ มี ค วามพิ เ ศษด้ ว ยการประพั น ธ์ ที่ น�ำเอา
ต้นฉบับบทเพลงซากุระ ซึ่งเป็นบทเพลงประจ�ำชาติ
ของประเทศญี่ปุ่นแท้ๆ มาประพันธ์เป็นท�ำนองใหม่
ที่ที่ยังคงรักษาท่วงท�ำนองเดิมไว้ จนเกิดเป็นเพลง
ไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นเพลงใหม่ขึ้น และยังถือได้ว่าเป็น
บทเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นที่เป็นเพลงประเภทเพลง
โหมโรงบทเพลงแรกอีกด้วย
ส�ำหรับเพลงซากุระที่เป็นบทเพลงดั้งเดิม
ของญี่ ปุ ่ น นั้ น แต่ เ ดิ ม ที เ ดี ย วเป็ น เพลงที่ นิ ย ม
บรรเลงและขับร้องกันอย่างแพร่หลายในประเทศ
ญี่ ปุ ่ น นั้ น มี ลั ก ษณะเป็ น เพลงท่ อ นเดี ย ว แต่ เ มื่ อ
น�ำมาประพันธ์เป็นเพลงในลักษณะของความเป็น
เพลงไทย ผู ้ ป ระพั น ธ์ ไ ด้ ส ร้ า งสรรค์ ท�ำนองให้ มี
ความหลากหลายจนกลายเป็นบทเพลงที่มี 6 ท่อน
ด้วยกัน อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมี 6 ท่อน แต่ในแต่ละ
ท่ อ นก็ ยั ง คงรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ กลิ่ น อายและความ
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เป็นตัวตนที่ผสมผสานระหว่างส�ำเนียงเพลงซากุระ
ดั้งเดิมกับรูปลักษณ์ความเป็นเพลงไทยที่ประพันธ์
ขึ้ น มามาในรู ป แบบเพลงโหมโรงส�ำเนี ย งญี่ ปุ ่ น ไว้
เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าบทเพลงไทย
ส�ำเนียงญี่ปุ่นแม้จะมีจ�ำนวนอยู่น้อยมากเมื่อเทียบ
กับเพลงไทยส�ำเนียงอื่นๆ แต่เพลงโหมโรงซากุระ
นี้นับเป็นบทเพลงไทยส�ำเนียงญี่ปุ่นที่ท�ำให้คนไทย
ไม่ ว ่ า จะเป็ น นั ก ดนตรี ไ ทยด้ ว ยกั น เองหรื อ ผู ้ ฟ ั ง มี
ความคุ้นเคยกับเพลงไทยส�ำเนียงนี้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
อันเนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการด้วยกันคือ
ประการแรก เนื่องจากบทเพลงโหมโรง
ซากุ ร ะที่ ป ระพั น ธ์ ขึ้ น มาใหม่ นี้ เป็ น การน�ำเอา
ท�ำนองเพลงญี่ ปุ ่ น แท้ ๆ ที่ ค นทั่ ว โลกรู ้ จั ก กั น เป็ น
อย่างดี คือ “เพลงซากุระ” มาประพันธ์เป็นบทเพลง
จึงท�ำให้มีความคุ้นเคยต่อท่วงท�ำนองของเพลงนี้
ได้ง่าย
ประการที่ 2 เนื่องจากบทเพลงโหมโรง
ซากุระนี้ได้น�ำเสนอในที่ประชุมวิชาการไทศึกษาที่
ประเทศเนเธอร์แลนด์ แม้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้าง แต่ท�ำให้นักดนตรีไทยและนักวิชาการ
ทางด้านไทศึกษาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
ประการที่ 3 เนื่องจากกระแสการเข้าถึง
ความเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันของสังคมไทยสามารถ
ท�ำได้ ง ่ า ย ทั้ ง จากรายการโทรทั ศ น์ ภาพยนตร์
ละคร บทเพลง วารสาร สื่อสังคมออนไลน์ (Robin
Cohen, 2003, p. 45-58) และการเดินทางเข้า
ประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขอวีซ่า ท�ำให้เกิดการเข้า
ถึงและซึมซับวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นในมิติต่างๆ
ได้อย่างง่ายและสะดวกมากขึ้น
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แม้ บ ทเพลงไทยส�ำเนี ย งญี่ ปุ ่ น เมื่ อ เที ย บ
กับเพลงไทยส�ำเนียงอื่นๆ อาจจะมีอยู่จ�ำนวนน้อย
มาก แต่นี่คงเป็นอีกภาระหน้าที่ที่ส�ำคัญประการ
หนึ่ ง ที่ นั ก วิ ช าการทางด้ า นดนตรี ไ ทยและนั ก
ดนตรีไทยทุกๆ คนควรจะตระหนักถึงภูมิปัญญาที่
บรรพบุรุษร่วมกันสร้างสรรค์มาแต่ครั้งอดีต และ
คงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เราเองควรจะมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและส่งเสริมดนตรีไทยไปพร้อมกับ
การอนุรักษ์ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น
ในวงการดนตรี ไ ทย เนื่ อ งจากดนตรี เ ป็ น ศิ ล ปะ
แขนงหนึ่ ง ที่ เ กิ ด จากความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
การบูรณาการทางวัฒนธรรมที่ใกล้ตัวของมนุษย์
ที่ว่าด้วยเรื่องของเสียงจนก่อเกิดเป็นสิ่งใหม่
ดังนั้นหากทุกภาคส่วนในวงการดนตรีไทย
จะได้ให้ความส�ำคัญในการประดิษฐ์คิดค้น ประพันธ์
เพลงไทยส�ำเนียงต่างๆ หรือสร้างสรรค์เพลงไทย
รู ป แบบใหม่ ๆ จากบทเพลงดั้ ง เดิ ม ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว
ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นการเสนอแนวคิดทางศิลปะ
ของเสี ย งให้ ม ากขึ้ น ก็ จ ะเป็ น การช่ ว ยกั น พั ฒ นา
วงการดนตรี ไ ทยให้ เ กิ ด ความหลากหลายทาง
วั ฒ นธรรมและแสดงถึ ง การเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาต่างๆ ที่เป็นระบบทาง
วัฒนธรรมรอบข้างของประเทศไทยได้สืบไป ดังเช่น
กรณีของเพลงโหมโรงซากุระนี้

โหมโรงซากุระ : สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
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ความต้องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษา
ชาวไทยและนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นในการรับ
นักศึกษาต่างชาติ
ฮิโรนากะ โทมิตะ*
ทาโร โมจิซึคิ**

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษานโยบายเกี่ยวกับ
การรับนักศึกษาต่างชาติของรัฐบาลญี่ปุ่น 2. เพื่อส�ำรวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาชาวไทย 3. เพื่อ
เปรียบเทียบนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นกับความต้องการของนักศึกษา
ชาวไทยว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลเอกสารและ
ข้อมูลภาคสนาม ซึ่งรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ผู้ให้
ข้อมูลคือนักเรียนระดับมัธยมปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ประเทศไทยจ�ำนวน 1,012 คน
จากการวิจัยพบว่านักศึกษาชาวไทยมีความต้องการหลาย
ประการเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น แต่นโยบายรัฐบาลญี่ปุ่น
บางประการยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาชาวไทย
มี ป ั ญ หาหลั ก ในการศึ ก ษาต่ อ ประเทศญี่ ปุ ่ น ของนั ก ศึ ก ษาชาวไทย
คือ 1. ค่าใช้จ่าย 2. ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
ด้านมาตรการส�ำหรับแก้ไขปัญหาในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของ
นักศึกษาชาวไทยที่รัฐบาลญี่ปุ่นด�ำเนินการ ได้แก่ การสนับสนุนการ
เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย การจัดสรรทุนการศึกษา
ระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยโตไก, ที่อยู่: อาคารฟีโก้ ชั้น 3 ห้อง 301, ซอยสุขุมวิท 21, ถ.สุขุมวิท,
คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ ฯ 10110, อีเมล : htomita@tokai.ac.jp
** ศาสตราจารย์ ดร., มหาวิทยาลัยโอซาก้า
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The purposes of this research were: 1. to examine
the Japanese national government’s policy on accepting
foreign students in colleges and universities; 2. to explore
Thai students’ preferences for further studying in
Japan; and 3. to decide whether the government’s policy
matches the preferences of Thai students. This research
uses both documentary data and fieldwork data collected
by using a questionnaire as a tool. The total number of
subjects was 1,012, which were taken from senior high
schools and undergraduate universities in Thailand.
Thai students’ preferences in studying abroad in
Japan vary indeed. However, the Japanese government’s
policy involves some points that do not meet the needs of
Thai students. There seem to be the following problems.
First, tuition fees and living costs are expensive, and
second, foreign students are required to learn Japanese
before entering the colleges and universities in Japan.
The Japanese government has taken measures to
solve these problems so far by providing colleges and
universities with short- and long-term scholarships and
English programs.
* Assistant Professor, Tokai University; address: Fico Place Building 3rd Floor Room
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1. บทน�ำ

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (2557) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2557 มีนักศึกษา
ต่างชาติ1 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจ�ำนวนทั้งหมด
184,155 คน ในจ� ำ นวนนี้ มี นั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู ่ ใ น
ระดับอุดมศึกษา 107,761 คน โรงเรียนสอนภาษา
ญี่ปุ่น 44,970 คน โรงเรียนเฉพาะทาง 29,227 คน
และแผนกสอนภาษาญี่ ปุ ่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
(Nihongo Bekka) 2,197 คน นักศึกษาต่างชาติที่มี
จ�ำนวนมากที่สุดคือ ประเทศจีน 94,399 คน อันดับ
ที่ 2 คือ ประเทศเวียดนาม 26,439 คน อันดับที่ 3
คือ ประเทศเกาหลีใต้ 15,777 คน ประเทศไทยอยู่
ในอันดับที่ 6 ซึ่งมีจ�ำนวน 3,250 คน
เมื่อปีพ.ศ. 2551 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศ
แผนรองรับนักศึกษาต่างชาติจ�ำนวน 300,000 คน
ภายในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ปีที่ประกาศ นักศึกษา
ชาวต่างชาติมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ ผู้วิจัย
มีประสบการณ์ท�ำงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ต้องการ
ศึ ก ษาต่ อ ประเทศญี่ ปุ ่ น เป็ น เวลา 8 ปี จากการ
สั ง เกตนั ก ศึ ก ษาชาวไทยที่ ต ้ อ งการจะศึ ก ษาต่ อ
ประเทศญี่ ปุ ่ น หลายคน ผู ้ วิ จั ย พบว่ า มี อุ ป สรรค
หลายประการในการศึกษาต่อ ถึงแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่น
ได้ออกนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจจะศึกษาว่านโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น
ในการรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาชาวไทย
หรือไม่ โดยใช้แบบสอบถาม คาดว่าผลการวิจัย
ครั้ ง นี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการก� ำหนดนโยบายและ
มาตรการสนั บ สนุ นแผนรองรับนักศึกษาต่างชาติ
จ�ำนวน 300,000 คนภายในปี พ.ศ. 2563 ตามที่
รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าไว้
1
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2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่ อ ศึ ก ษานโยบายเกี่ ย วกั บ การรั บ
นักศึกษาต่างชาติของรัฐบาลญี่ปุ่น
(2) เพื่อส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาชาวไทย
(3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสอดคล้ อ ง
ระหว่างนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นกับความต้องการ
ของนักศึกษาชาวไทย

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายญี่ ปุ ่ น
ได้แก่ Sato (2546, 2-4) ซึ่งได้ระบุว่าในปี พ.ศ.
2444 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกนโยบายเกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาต่างชาติเป็นครั้งแรก โดยจ�ำแนกนโยบาย
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติเป็น 3 สมัย ได้แก่
สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 (2444 - 2488) สมัย
หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 (2489 - 2525) และ
สมัยหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศแผนรองรับ
นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ 100,000 คน (ตั้ ง แต่ ป ี พ .ศ.
2526) ในสมัยที่ 1 ยังไม่มีนักศึกษาต่างชาติที่ได้
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ในปีพ.ศ. 2497 ซึ่งอยู่ในสมัยที่ 2
รัฐบาลได้เริ่มโครงการให้ทุนการศึกษาของรัฐบาล
ญี่ปุ่น ท�ำให้ในปีพ.ศ. 2507 มีนักศึกษาต่างชาติที่
ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจากรั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น จ� ำ นวนมาก
กว่า 3,000 คน ในปี พ.ศ. 2526 นายกรัฐมนตรี
Yasuhiro Nakasone ได้ ป ระกาศแผนรองรั บ
นักศึกษาต่างชาติ 100,000 คน หลังจากนั้นรัฐบาล
ญี่ปุ่นได้ออกนโยบายเกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติ
หลายฉบับ เช่น นโยบายการลดค่าเล่าเรียนส�ำหรับ
นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาต่ อ โดยใช้ ทุ น ส่ ว นตั ว การเพิ่ ม
จ�ำนวนทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น และการจัด
ตั้งระบบสนับสนุนการศึกษาต่อระยะสั้น เป็นต้น

นักศึกษาต่างชาติ หมายถึงชาวต่างชาติที่มีวีซ่าประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันที่รัฐบาลญี่ปุ่น
นับจำ�นวนนักศึกษาต่างชาติ
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ความต้องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาชาวไทยและนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นในการรับนักศึกษาต่างชาติ

ในปี พ.ศ. 2546 ประเทศญี่ปุ่นได้บรรลุเป้าหมายรับ
นักศึกษาต่างชาติ 100,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วูวงศ์ (2556, 97-98) ได้กล่าวเหตุผลของการรับ
นักศึกษาต่างชาติจ�ำนวน 300,000 คนว่า
1. จากการที่ ป ระชากรวั ย 18 ปี ค ่ อ ยๆ
ลดลงเป็ น ล� ำ ดั บ ท� ำ ให้ ญี่ ปุ ่ น มี นั ก ศึ ก ษาอยู ่ ใ น
สถานศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น ประมาณ 3 ล้ า นคนเศษ ใน
จ�ำนวนนี้มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ประมาณ 3% เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น
เยอรมันมีนักศึกษาต่างชาติ 12.3% ของนักศึกษา
ทั้ ง หมด ฝรั่ ง เศส 11.9% หรื อ เมื่ อ พิ จ ารณาจาก
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น อังกฤษ มีนักศึกษา
ต่ า งชาติ 25.1% ออสเตรเลี ย 26.2% ดั ง นั้ น
ถ้ า ญี่ ปุ ่ น ต้ อ งการเพิ่มนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้ได้
ระดับเทียบเคียงประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น
ต้องเพิ่มจ� ำนวนนักศึกษาต่างชาติให้ได้ประมาณ
10% ซึ่งเท่ากับ 3 แสนคน
2. มีหลายส�ำนักได้ท�ำรายงานเสนอไว้ว่า
ตลาดของนักศึกษาต่างชาตินับวันจะเติบใหญ่ขึ้น
เรื่อยๆ และได้คาดการณ์ไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2558
จะมีนักศึกษาต่างชาติ 5 ล้านคน ภายในปี พ.ศ.
2568 มี 7 ล้ า นคน ญี่ ปุ ่ น มี ส ่ ว นแบ่ ง การตลาด
ประมาณ 5% สมมุ ติ ว ่ า ภายในปี พ.ศ. 2563
มี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ทั่ ว โลกประมาณ 6 ล้ า นคน
แสดงว่าญี่ปุ่นต้องการรับนักศึกษาต่างชาติให้ได้
ประมาณ 3 แสนคน
3. ในโลกของธุรกิจญี่ปุ่นได้เล็งเห็นแล้วว่า
เมื่อเยาวชนวัย 18 ปีค่อยๆ ลดน้อยลง แรงงานที่มี
ฝี มื อ ก็ จ ะลดน้ อ ยลงไปด้ ว ยจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งการ
แรงงานขึ้นมาทดแทน การน�ำเข้าแรงงานในความ
หมายของญี่ปุ่นคือการน�ำเข้าเยาวชนจากที่ต่างๆ
เข้ า มาฝึ ก ฝนอบรมให้ ก ารศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย

หลังจากนั้นจึงคัดกรองแรงงานจากกลุ่มนี้อีกครั้ง
จะพบว่าญี่ปุ่นต้องการแรงงานที่มีความสามารถ
ในระดั บ สู ง ซึ่ ง หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ จ บจาก
มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจของญี่ปุ่นพบว่า ญี่ปุ่นมีธุรกิจ
กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภูมิภาคเอเชีย ญี่ปุ่นจึงเห็นความส�ำคัญในการใช้
ศักยภาพของนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาจาก
ญี่ปุ่นไปท�ำประโยชน์ให้ธุรกิจของตนในต่างแดน
4. ญี่ ปุ ่ น ต้ อ งการสร้ า งเครื อ ข่ า ยของตน
ไปสู่ทั่วโลกโดยใช้นักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษา
จากญี่ปุ่นเป็นตัวกลาง
ด้ า นสถานการณ์ ก ารศึ ก ษาต่ อ ประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ของชาวไทยในปี พ.ศ.2556 Yamamoto
(2556, 5) ระบุว่าผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาล
ญี่ ปุ ่ น ส่ ว นใหญ่ ผ ่ า นโดยการรั บ รองจากสถานทู ต
ญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย คณะที่มีผู้ได้รับทุนรัฐบาล
ญี่ปุ่นไปศึกษาต่อมากที่สุดคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ส�ำหรับผู้ที่ศึกษาต่อโดยใช้ทุนส่วนตัวจะเข้าศึกษา
ต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด โดยคณะที่ นิ ย มไป
ศึกษาต่อคือคณะพาณิชยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
และคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
คณะที่ผู้ศึกษาต่อโดยทุนส่วนตัวต้องการเข้าศึกษา
ต่ อ มากที่ สุ ด คื อ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ อั น ดั บ
ต่อมาคือคณะบริหารธุรกิจ (MBA) นอกจากนี้ยังมี
นักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อด้านการออกแบบ
ในโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทางจ�ำนวนมากเช่นกัน
Yamamoto (2556, 8-12) กล่ า วว่ า อุ ป สรรค
ในการศึ ก ษาต่ อ ประเทศญี่ ปุ ่ น ของชาวไทยมี 6
ประเด็น ได้แก่ 1. มีการกรอกใบสมัครหลายอย่าง
และซับซ้อน 2. การช�ำระค่าสมัครจากต่างประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย บางแห่ ง ไม่ รั บ การโอนเงิ น จากต่ า ง
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ประเทศ 3. ผู ้ ที่ ส อบเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในประเทศ
ญี่ปุ่น (Examination for Japanese University
Admission for International Students) มี
จ�ำนวนน้อยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่ได้ระบุ
คะแนนสอบว่าจ�ำเป็นต้องมีเท่าไร 4. เวลาในการ
เตรียมตัวไปประเทศญี่ปุ่นไม่เพียงพอ เช่น เวลา
ในการขอวีซ่า เป็นต้น 5. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ในการสมั ค รเป็ น นั ก เรี ย นต่ า งชาติ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด
6. จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัยจะรับ
ไม่ชัดเจน

งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการส� ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
ประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาชาวไทย โดยแบ่งออก
เป็ น 2 ตอน ได้ แ ก่ ต อนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ผู ้ ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาต่ อ ประเทศญี่ ปุ ่ น โดยให้ เ ลื อ ก
ตอบ 1-5 ตามมาตราวัดของลิเกิร์ต (Likert Scale)
โดยท�ำการส�ำรวจระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคมปี พ.ศ. 2558
ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบถาม
โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยโปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป ผู ้
ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
4. ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตของงานวิจัยนี้ คือ นโยบายหลัก ระดับมัธยมปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่สนับสนุน “แผนรองรับนักศึกษาต่างชาติจ�ำนวน จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 1,012 คน ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ที่
ตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
300,000 คนภายในปี พ.ศ. 2563”
ตารางที่ 1 ระดับการศึกษา
ม.4
351

ม.5
272

ม.6
7

ป.ตรี ปี 1 ป.ตรี ปี 2 ป.ตรี ปี 3 ป.ตรี ปี 4
87
105
50
11

ไม่ระบุ
129

ตารางที่ 2 สายที่เรียน
สายศิลป์
186

สายวิทย์
628

ไม่ระบุ
198

รวม
1,012

ไม่ระบุ
13

รวม
1,012

ไม่ระบุ
83

รวม
1,012

ตารางที่ 3 ประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น
มี
521

ไม่มี
478

ตารางที่ 4 ความสนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
สนใจ
697
136

ไม่สนใจ
232
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รวม
1,012

ความต้องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาชาวไทยและนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นในการรับนักศึกษาต่างชาติ

5. ผลการวิจัย

5.1 นโยบายรั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ในการรั บ
นักศึกษาต่างชาติ
ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศ
แผนรองรับนักศึกษาต่างชาติจ�ำนวน 300,000 คน
ภายในปี พ.ศ. 2563 และก� ำ หนดนโยบายหลั ก
5 ข้อ ได้แก่
(1) การชั ก ชวนให้ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ
ศึ ก ษาต่ อ ที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น และจั ด ท� ำ ระบบการ
บริการครบวงจรในที่เดียว (One Stop Service)
รัฐบาลญี่ปุ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
เผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นขยายการเรียนการสอน
ภาษาญี่ ปุ ่ น ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ประเทศญี่ ปุ ่ น เพื่ อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
สังคมและการศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศญี่ปุ่น
- การตั้ ง ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาภาษา
ญี่ปุ่นเพิ่มโดยอาศัยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศเพื่อการขยายการเรียนการสอนภาษา
ญี่ปุ่นให้ทั่วถึงในประเทศต่างๆ
- การให้ ข ้ อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ
และการจัดงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
- สถานทู ต ญี่ ปุ ่ น ประจ� ำ ประเทศต่ า งๆ
ส� ำ นั ก งานองค์ ก รของรั ฐ และส� ำ นั ก งานของ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างประเทศร่วมมือกันให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษาต่อและให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา
ต่างชาติซึ่งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการศึกษา
ต่อประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
2

สามารถหาข้ อ มู ล และด� ำ เนิ น การสมั ค รได้ ใ นที่
เดียวกันซึ่งเป็นบริการแบบ One Stop Service
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการประชาสั ม พั น ธ์
ข้อมูลต่างๆ โดยร่วมมือกับโครงการ Visit Japan
Campaign2
(2) การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารสมั ค รและ
กระบวนการการสอบเข้าเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยและการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่นปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ
ให้นักศึกษาต่างชาติที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
สามารถด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การหาข้อมูล
มหาวิทยาลัยจนถึงการได้รับใบตอบรับให้เข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยรวมถึงการจองหอพัก นอกจากนี้
รัฐบาลญี่ปุ่นได้พิจารณากฎระเบียบการเข้าประเทศ
ญี่ปุ่นเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติด�ำเนินการสะดวก
มากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- การให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
- การสร้างระบบเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติ
ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยก่อน
เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น เช่น การปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบ EJU การสอบวั ด
ระดั บ ภาษาญี่ ปุ ่ น TOEFL และ IELTS รวมทั้ ง
การด�ำเนินการอื่นๆ เช่น หอพักและทุนการศึกษาที่
ได้ก่อนไปประเทศญี่ปุ่น
- การสนั บ สนุ น การเปิ ด ส� ำ นั ก งานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ญี่ ปุ ่ น ในต่ า งประเทศเพื่ อ รั บ นั ก ศึ ก ษา
ต่างชาติเพิ่ม และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ของประเทศญี่ ปุ ่ น กั บ
ต่างประเทศ

โครงการนี้ เป็นโครงการของกระทรวงที่ดินและคมนาคมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เริ่มเมื่อปี พ.ศ.2546 เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศญี่ปุ่น
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- การปรั บ ปรุ ง เอกสารในการขอวี ซ ่ า
นักเรียนให้ง่ายขึ้น และลดระยะเวลาการพิจารณา
การขอวีซ่า
(3) การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความ
เป็นสากล
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปิด
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สร้างความเป็นสากลให้กับ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติหันมาสนใจ
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
- การคัดเลือกมหาวิทยาลัย 303 แห่งเพื่อ
เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศญี่ปุ่นที่มี
ความเป็นสากล
- การสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
- การส่งเสริมกิจกรรมระหว่างประเทศ
เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยน ระบบการโอนหน่วยกิต
การเปิดหลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer School)
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
- การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเพิ่ม
เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
- การส่ ง เสริ ม การรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ
ในเดื อ นกั น ยายนเพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ ช่ ว งการเข้ า
มหาวิ ท ยาลั ย ของต่างประเทศ และท�ำให้การส่ง
นั ก ศึ ก ษาชาวญี่ ปุ ่ น ศึ ก ษาต่ อ ต่ า งประเทศ ท�ำ ได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น
- การก่อตั้งศูนย์รับนักศึกษาต่างชาติและ
สร้างระบบในการรับนักศึกษาต่างชาติโดยความ
ร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายในมหาวิทยาลัย
3
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- การให้ความสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย
ที่ด�ำเนินการสู่ความเป็นสากลอย่างจริงจัง
(4) การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นอ� ำ นวย
ความสะดวก
รัฐบาลญี่ปุ่นส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสร้าง
ระบบที่ เ หมาะสมเพื่ อ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ไ ม่ ต ้ อ ง
กังวลในการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งพยายาม
ท� ำ กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นโดยการช่ ว ยเหลื อ และ
สนับสนุนจากบริษัทและชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รที่
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมหอพักให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่
อยู่ในประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี
- ปรับแก้ระบบทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น
และทุนการศึกษาขององค์การสนับสนุนนักศึกษา
แห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นทุนส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ที่ไปเรียนด้วยทุนส่วนตัว
- การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น
ระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับชุมชนและบริษัทต่างๆ
- การตั้งแผนกสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติขณะอาศัยอยู่ที่
ประเทศญี่ปุ่น
- การส่งเสริมสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษา
ในการใช้ชีวิตประจ�ำวันแก่นักศึกษาต่างชาติและ
ครอบครัว
(5) การส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานประกอบการ
ต่างๆ รับนักศึกษาต่างชาติเข้าท� ำงานหลังส�ำเร็จ
การศึกษา

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่เริ่มโครงการ Global 30 ปรากฏว่า ณ ปี พ.ศ. 2554 มีมหาวิทยาลัย 13 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกคือ Tohoku, Tsukuba, Tokyo,
Nagoya, Kyoto, Osaka, Kyusyu, Keio, Sophia, Waseda, Meiji, Doshisya, Ritsumeikan อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่
เป็น Super Global University กล่าวคือกระทรวงศึกษาของญี่ปุ่นได้จัดระเบียบการคัดเลือก Global University ใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้คัดเลือก
มหาวิทยาลัย 37 แห่งให้มีสถานะเป็น Super Global University เพื่อทำ�วิจัยในระดับนานาชาติและเพื่อสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของโลก
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รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รในภาค
อุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา
สามารถท�ำงานต่อในประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
- การสนับสนุนการหางานของนักศึกษา
ต่างชาติ
- การสนั บ สนุ น การหางานหรื อ ให้ ค� ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจส่วนตัว
- การส่งเสริมการสร้างระบบรับนักศึกษา
ต่างชาติของบริษัท
- การพิจารณากฎระเบียบของวีซ่าประเภท
ท�ำงานและขยายเวลาในการอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
เพื่อหางาน
- การสนับสนุนการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า
และการช่วยเหลือสมาคมศิษย์เก่าประเทศญี่ปุ่น
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจาก
ประเทศญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นมากขึ้น
5.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
ประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาชาวไทย
จากตารางที่ 4 ท�ำให้ทราบว่าผู้ที่ตอบว่า
สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นมีจ�ำนวน 697 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.8 และในจ�ำนวนนี้มีผู้ที่สนใจเข้า
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 226 คนและหลักสูตรภาษา
อังกฤษ 320 คนดังตารางที่ 5
5.2.1 จ� ำ นวนผู ้ ที่ ส นใจหลั ก สู ต รภาษา
ญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู ้ ที่ ส นใจศึ ก ษาต่ อ
ประเทศญี่ปุ่นต้องการเข้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ
มากกว่าภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ช่ ว ยลดภาระของนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ กั บ การที่
ต้องเสียเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่น หากพิจารณาการ
สนับสนุนให้มีการเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ อาจ
กล่าวได้ว่านโยบายนี้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาชาวไทย ดังนั้นหากภาควิชาต่างๆ มี
หลักสูตรภาษาอังกฤษจะท�ำให้มหาวิทยาลัยนั้นๆ
มีโอกาสรับนักศึกษาชาวไทยเพิ่มมากขึ้น อย่างไร
ก็ ต าม ยั ง มี ผู ้ ต อบแบบสอบถามจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยที่
สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ผู้วิจัยคิดว่า
มหาวิทยาลัยควรดูแลหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไป
กับความพยายามเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ
5.2.2 ปัจจัยส�ำคัญในการตัดสินใจเลือก
สถานที่เรียน
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อค�ำถาม
โดยใช้สูตรค�ำนวนหาความกว้างของอันตรภาคชั้น
ดังต่อไปนี้
5-1/5 = 0.80 ซึ่งสามารถแบ่งระดับความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
1.00-1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1.81-2.60 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
2.61-3.40 หมายถึง ไม่แน่ใจ
3.41-4.20 หมายถึง เห็นด้วย
4.21-5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ตารางที่ 5 สนใจหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
226

ภาษาอังกฤษ
320

ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
151
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ฮิโรนากะ โทมิตะ, ทาโร โมจิซึคิ

ตารางที่ 6 ปัจจัยส�ำคัญในการเลือกสถานที่เรียน
ปัจจัยส�ำคัญ
ทุนการศึกษา, การลดค่าเล่าเรียน (4)
เนื้อหาหลักสูตรของคณะ สาขาวิชา (X)
ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน (4)
ข้อมูลของโรงเรียน (รัฐบาลหรือเอกชน,ค่าเล่าเรียน) (1)
มีหอพักหรือไม่ (4)
ความคิดเห็นของผู้ปกครองและญาติ (X)
มีหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือไม่ (3)
มีเพื่อนในโรงเรียนหรือไม่ (X)
มีส�ำนักงานของโรงเรียนนั้นในประเทศไทยหรือไม่ (2)
อันดับโลกของโรงเรียน (3)
ชื่อเสียงของโรงเรียน (1)
ผู้วิจัยจ�ำแนกค�ำถามแต่ละข้อที่เป็นปัจจัย
ในการเลื อ กสถานที่ เ รี ย นว่ า ข้ อ ใดเกี่ ย วข้ อ งกั บ
นโยบายหลักในหัวข้อ 5.1
ผลการวิ จั ยพบว่าสิ่งที่นักศึกษาชาวไทย
ให้ความส�ำคัญในการเลือกสถานที่เรียนมากที่สุด
3 อันดับแรก คือ “ทุนการศึกษา การลดค่าเล่า
เรียน” “เนื้อหาหลักสูตรของคณะสาขาวิชา” และ
“ความสะดวกในการใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ” ในทาง
กลับกัน สิ่งที่มีความส�ำคัญน้อยในการเลือกสถานที่
เรียน คือ “อันดับโลกของโรงเรียน” และ “ชื่อเสียง
ของโรงเรียน”
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คะแนนเฉลี่ย / 5.00
4.27
4.21
4.13
4.09
3.98
3.81
3.59
3.51
3.39
3.31
3.28

5.2.3 ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษา
ชาวไทยสนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น
ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษา
ชาวไทยสนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น พบ
ว่ า หั ว ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษาชาวไทยให้ ค วามส� ำ คั ญ มาก
ที่สุด คือ “ควรมีทุนการศึกษาก่อนที่จะไปเรียนที่
ประเทศญี่ ปุ ่ น ” ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ใน
การเลือกสถานที่เรียน ล�ำดับต่อมา คือ “ควรมีการ
โอนหน่วยกิต” และ “ควรมีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น”

ความต้องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาชาวไทยและนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นในการรับนักศึกษาต่างชาติ

ตารางที่ 7 ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้นักศึกษาชาวไทยสนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น
ปัจจัยส�ำคัญ
ควรมีทุนการศึกษาก่อนที่จะไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น (4)
ควรมีการโอนหน่วยกิต (เช่นปี 1-2 เรียนที่ไทย ปี 3-4 เรียนที่ญี่ปุ่น เป็นต้น) (3)
ควรมีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (1)
ควรมีการแนะน�ำนักศึกษาให้กับบริษัทญี่ปุ่นหลังส�ำเร็จการศึกษา (5)
ควรมีการจัดสอบเข้าในประเทศไทย (2)
ควรจัดงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นบ่อยครั้ง (1)
ควรมีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่าปัจจุบัน (3)
ควรมีแผ่นพับแนะน�ำสถาบันเป็นภาษาไทย (X)
5.3 การเปรียบเทียบนโยบายของรัฐบาล
ญี่ปุ่นและความต้องการของนักศึกษาชาวไทย
ผู ้ วิ จั ย จ� ำ แนกค� ำ ถามแต่ ล ะข้ อ ที่ เ ป็ น
ปัจจัยในการเลือกสถานที่เรียนและปัจจัยที่ท�ำให้
สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นว่าข้อใดเกี่ยวข้องกับ
นโยบายใดในหัวข้อ 5.1 โดยอ้างอิงตารางที่ 6 และ
7 เป็นหลัก ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
(1) การชักชวนให้นักศึกษาต่างชาติศึกษา
ต่อที่ประเทศญี่ปุ่นและจัดท�ำระบบการบริการครบ
วงจรในที่เดียว (One Stop Service)
จากตารางที่ 6 จะเห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาชาว
ไทยเลื อ กสถานที่ เ รี ย นโดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล
ของโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.09) และจากตารางที่ 7
นักศึกษาชาวไทยเห็นด้วยว่า “ควรมีหลักสูตรภาษา
ญี่ปุ่นในประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น”
4
5
6

คะแนนเฉลี่ย/5.00
3.96
3.91
3.87
3.85
3.76
3.66
3.52
3.49

(ค่าเฉลี่ย 3.87) และ “ควรจัดงานแนะแนวศึกษาต่อ
ประเทศญี่ปุ่นบ่อยครั้ง” (ค่าเฉลี่ย 3.66)
ในปั จ จุ บั น นี้ มี ง านแนะแนวศึ ก ษาต่ อ
ประเทศญี่ ปุ ่ น หลายครั้ ง รวมทั้ ง มี ส� ำ นั ก งานของ
มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นจ�ำนวนมากกว่า 35 แห่ง4
ในประเทศไทย นักศึกษาชาวไทยสามารถสอบถาม
เรื่ อ งการศึ ก ษาต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ที่ ส� ำ นั ก งาน
เหล่านี้ ในปี พ.ศ. 2557 ได้ก่อตั้งองค์กร JUN-Thai
(Japanese University Network in Thailand)5
ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีส�ำนักงานในประเทศไทยร่วมมือ
กั น สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาชาวไทยหั น ไปศึ ก ษา
ต่ อ ที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น กล่ า วได้ ว ่ า ในประเทศไทยมี
ระบบการบริการครบวงจรในที่เดียว (One Stop
Service) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเมื่อปี พ.ศ.
2557 มีโครงการ Nihongo Partners6 จัดขึ้นใน

อ้างอิงจากเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น http://jsps-th.org/
ก่อตั้งในปี พ.ศ.2557 สมาชิกต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสำ�นักงานในประเทศไทย
Nihongo Partners เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น โดยมีเจแปนฟาวน์เดชั่นรับเป็นผู้ดำ�เนินการ โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งชาวญี่ปุ่น
ในทุกสาขาอาชีพมาทำ�หน้าที่เป็นผู้ช่วยครูภาษาญี่ปุ่นชาวไทย เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดได้ที่
http://jfac.jp/partner/index/
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ประเทศไทย โครงการนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งครูสอน
ภาษาญี่ ปุ ่ น ไปตามโรงเรี ย นต่ า งๆ ที่ ข าดแคลน
เพื่อขยายการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้ทั่วถึงใน
ประเทศไทยท�ำให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศญี่ปุ่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
ญี่ปุ่นได้ จึงกล่าวได้ว่านโยบายดังกล่าวสอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษาชาวไทย
(2) การแก้ ไ ขระบบในการสอบเข้ า
มหาวิทยาลัย วิธีการเข้ามหาวิทยาลัยและการเข้า
ประเทศญี่ปุ่น
จากตารางที่ 7 นั ก ศึ ก ษาชาวไทยเห็ น
ด้ ว ยว่ า “ควรมี ก ารจั ด สอบเข้ า ในประเทศไทย”
(ค่าเฉลี่ย 3.76)
ในปั จ จุ บั น เริ่ ม มี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ จั ด สอบ
เข้ า ในประเทศไทยแล้ ว แต่ ยั ง มี เ รื่ อ งที่ ต ้ อ งแก้ ไ ข
หลายประเด็นในการสมัครสอบ ดังที่ Yamamoto
(2556, 8-12) ระบุอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย ได้แก่ “1. มีการกรอกใบสมัคร
หลายอย่างและซับซ้อน 2. การช�ำระค่าสมัครจาก
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยบางแห่งไม่รับการโอน
เงินจากต่างประเทศ 3. ผู้ที่สอบเพื่อศึกษาต่อใน
ประเทศญี่ปุ่น (Examination for Japanese University Admission for International Students)
มีจ�ำนวนน้อยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่ได้ระบุ
คะแนนสอบที่จ�ำเป็นต้องมีเท่าไร” มหาวิทยาลัย
ในประเทศญี่ ปุ ่ น พยายามแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ระบบ
สอบเข้าแต่ยังไม่บรรลุผล เนื่องจากการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อน และ
ต้องมีความยุติธรรมเท่าเทียมกันระหว่างผู้ที่สอบ
ในต่างประเทศและในประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย
ยังไม่มีความมั่นใจในการรับรองความยุติธรรมใน
ส่วนนี้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงยังต้องใช้เวลา
อีกระยะในการปรับปรุงระบบ จึงกล่าวได้ว่านโยบาย
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ดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
นักศึกษาชาวไทย
ส� ำ หรั บ เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเข้ า
ประเทศญี่ ปุ ่ น นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ยั ง ต้ อ งเตรี ย ม
เอกสารหลายอย่างในการขอวีซ่าประเภทการศึกษา
ต่อต่างประเทศ และช่วงที่ทราบผลการพิจารณา
วีซ่าประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศนั้นมักใกล้
กับวันเปิดภาคเรียนท�ำให้นักศึกษาไม่มีเวลาพอที่จะ
เตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเด็น
ที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมและกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควรร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายจ�ำนวนนักศึกษา
ต่ า งชาติ จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า นโยบายดั ง กล่ า วยั ง ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาชาวไทย
(3) การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความ
เป็นสากล
จากตารางที่ 5 ซึ่งแสดงจ�ำนวนผู้ที่สนใจ
หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษและตารางที่ 7 ในหั ว ข้ อ
“ควรมี ห ลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษมากกว่ า ปั จ จุ บั น ”
(ค่าเฉลี่ย 3.52) สามารถสรุปได้ว่านักศึกษาชาวไทย
มีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
มากกว่าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุน
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เปิ ด หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ โดย
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2557, 46) ระบุจ�ำนวนมหาวิทยาลัย
และคณะที่ มี ห ลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษในประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ว่ า “เมื่ อ ปี พ .ศ. 2551 มี ห ลั ก สู ต รภาษา
อั ง กฤษในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ� ำ นวน 8 คณะใน
7 มหาวิทยาลัย และในระดับบัณฑิตวิทยาลัยจ�ำนวน
139 คณะใน 73 มหาวิทยาลัย ต่อมาปี พ.ศ. 2555
มีหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีจ�ำนวน
36 คณะใน 20 มหาวิทยาลัย และในระดับบัณฑิต
วิทยาลัยมีจำ� นวน 200 คณะใน 88 มหาวิทยาลัย”

ความต้องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาชาวไทยและนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นในการรับนักศึกษาต่างชาติ

แสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งจ�ำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศเพิ่ม
มากขึ้นเช่นกัน กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การ
กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) ระบุว่า “ใน
ปี พ.ศ. 2551 มีจ�ำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ
5,875 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2557 มีจ�ำนวน 7,290
คน” จึงกล่าวได้ว่านโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษาชาวไทย อย่างไรก็ตาม
ส� ำ หรั บ การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ที่ มี ค วามต้ อ งการ
สูง (ค่าเฉลี่ย 3.91) นั้น ยังมีมหาวิทยาลัยที่มีระบบ
การโอนหน่วยกิตน้อย เนื่องจากเนื้อหาและจ�ำนวน
หน่วยกิตของวิชาต่างๆ ไม่เท่ากัน เช่น ประเทศ
ญี่ปุ่นไม่มีวิชาที่มี 3 หน่วยกิต มีแต่ 1, 2 และ 4
หน่วยกิต มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นจึงยังไม่พร้อม
ในการรับนักศึกษาต่อเนื่อง7
(4) การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นอ� ำ นวย
ความสะดวก
จากตารางที่ 6 จะเห็นว่านักศึกษาชาวไทย
เลือกสถานที่เรียนโดยพิจารณาจากมีทุนการศึกษา,
การลดค่าเล่าเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.27) ความสะดวก
ในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน (ค่าเฉลี่ย 4.13) หอพัก
(ค่ า เฉลี่ ย 3.98) และจากตารางที่ 7 นั ก ศึ ก ษา
ชาวไทยเห็นด้วยว่า “ควรมีทุกการศึกษาก่อนที่จะ
ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น” (ค่าเฉลี่ย 3.96)
นั ก ศึ ก ษาชาวไทยต้องการทุนการศึกษา
เป็นพิเศษ จากประสบการณ์ของผู้วิจัย ผู้ที่สนใจ
ศึ ก ษาต่ อ ประเทศญี่ ปุ ่ น ส่ ว นใหญ่ มั ก สอบถาม
เรื่ อ งทุ น การศึ ก ษา ในประเทศญี่ ปุ ่ น มี ทุ น การ
ศึ ก ษามากมายแต่ ยั ง ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ม่ ทั่ ว ถึ ง ใน
ประเทศไทย ในสถานการณ์ ข องประเทศญี่ ปุ ่ น
7

8

จ� ำ นวนนั ก ศึ ก ษาชาวญี่ ปุ ่ น ก� ำ ลั ง ลดลงตามล� ำ ดั บ
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนถ้าไม่รับนักศึกษา
ต่างชาติเพิ่มจะท�ำให้มหาวิทยาลัยนั้นๆ อยู่ล�ำบาก
หรื อ อาจปิ ด ตั ว ลงได้ มหาวิ ท ยาลั ย ญี่ ปุ ่ น ควร
ท� ำ การแก้ ไ ขระบบการให้ ทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาชาวไทย
ส่ ว นเรื่ อ งหอพั ก มหาวิ ท ยาลั ย บางแห่ ง มี ห อพั ก
ส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติแต่จ� ำนวนยังไม่มากพอ
นอกจากนี้ ในประเทศญี่ ปุ ่ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
สถาบันศึกษาภาษาญี่ปุ่นยังมีน้อย 8 รัฐบาลญี่ปุ่น
และมหาวิทยาลัยต่างๆ ก�ำลังด�ำเนินการอยู่อย่าง
เต็มที่จึงกล่าวได้ว่านโยบายดังกล่าวสอดคล้องแต่ยัง
ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาชาวไทย
(5) การส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานประกอบการ
ต่างๆ รับนักศึกษาต่างชาติเข้าท� ำงานหลังส�ำเร็จ
การศึกษา
จากตารางที่ 7 นักศึกษาชาวไทยเห็นว่า
“ควรมีการแนะน�ำนักศึกษาให้กับบริษัทญี่ปุ่นหลัง
ส�ำเร็จการศึกษา” (ค่าเฉลี่ย 3.85)
การส� ำ รวจของกระทรวงเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม (2558, 4) ระบุว่า “ผู้ที่จบหลักสูตร
ภาษาอังกฤษมีความล�ำบากในการท�ำงานในบริษัท
ญี่ปุ่นเนื่องจากว่ามีความรู้ภาษาญี่ปุ่นน้อย โอกาส
ในการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ชาวญี่ ปุ ่ น และสั ง คมน้ อ ย
กว่าผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น” และวูวงศ์ (2556,
97-98) ได้กล่าวมาว่า “เมื่อเยาวชนวัย 18 ปีค่อยๆ
ลดน้อยลง แรงงานที่มีฝีมือก็จะลดน้อยลงไปด้วย
จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งการแรงงานขึ้ น มาทดแทน” ก็ คื อ
จ�ำนวนประชากรชาวญี่ปุ่นน้อยลงท�ำให้บริษัทญี่ปุ่น
ต้ อ งการแรงงานต่ า งชาติ ใ นอนาคต แต่ จ ากการ

นักศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง นักศึกษาชาวไทยที่เรียนมหาวิทยาลัยในระดับชั้นปีที่ 1 และ 2 ในประเทศไทยและต้องการโอนหน่วยกิตเพื่อไปศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ในประเทศญี่ปุ่น
สมาคมมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศญี่ปุ่นระบุว่า “ในปีพ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีแผนกสอนภาษาญี่ปุ่น (Nihongo Bekka) จำ�นวน 74 แห่ง
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ส� ำ รวจของกระทรวงเศรษฐกิจ และอุ ต สาหกรรม
อาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันนี้บริษัทญี่ปุ่นยังต้องการ
คนต่ า งชาติ ที่ มี ค วามรู ้ ภ าษาญี่ ปุ ่ น และเข้ า ใจ
วั ฒ นธรรมของชาวญี่ปุ่น ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า
นักศึกษาชาวไทยสนใจเข้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ
มากกว่ า ภาษาญี่ ปุ ่ น รวมทั้ ง รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ก็ ส นั บ
สุ น นให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เปิ ด หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ
แต่ บ ริ ษั ท ญี่ ปุ ่ น ต้ อ งการนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ มี
ความรู้ภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาชาวไทยสนใจท�ำงานใน
บริษัทญี่ปุ่นแต่บริษัทญี่ปุ่นยังไม่พร้อมรับนักศึกษา
ต่างชาติมากนัก ยังมีการขัดแย้งกันอยู่ จึงกล่าว
ได้ ว ่ า นโยบายดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของนักศึกษาชาวไทย

ต่างชาติจ�ำนวน 300,000 คนภายในปี พ.ศ. 2563
นั้ น มี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ใ นประเทศญี่ ปุ ่ น เพิ่ ม มาก
ขึ้ น ตามล� ำ ดั บ จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ
184,155 คน ถือว่านโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นด�ำเนินการ
มาถูกทางระดับหนึ่ง รัฐบาลญี่ปุ่นได้ด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ อย่างจริงจัง รวมทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ในการพยายาม
ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาต่างชาติมาโดยตลอด
ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษานโยบายเกี่ ย วกั บ การรั บ
นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ แ ละได้ ส� ำ รวจความต้ อ งการ
เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษา
ชาวไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่านโยบายที่นักศึกษา
ชาวไทยต้องการคือ (1) – (5) ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
นโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
6. สรุปและข้อเสนอแนะ
ชาวไทยคือ (1) และ (3) นโยบายที่ยังไม่สอดคล้อง
ปี พ.ศ. 2551 มี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ใ น กับความต้องการคือ (2) และ (5) ส่วนนโยบาย (4)
ประเทศญี่ปุ่นจ�ำนวน 123,829 คนและหลังจาก ถือว่าสอดคล้องแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ได้ ป ระกาศแผนรองรั บ นั ก ศึ ก ษา ของนักศึกษาชาวไทย
ตารางที่ 8 สรุปการเปรียบเทียบนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นกับความต้องการของนักศึกษาชาวไทย
1.

2.
3.
4.

นโยบาย
การชักชวนให้นักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
และจัดท�ำระบบการบริการครบวงจรในที่เดียว (One Stop
Service)
การแก้ไขระบบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิธีการเข้า
มหาวิทยาลัยและการเข้าประเทศญี่ปุ่น
การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล
การเตรียมความพร้อมด้านอ�ำนวยความสะดวก

ผลสรุป
สอดคล้องกับความต้องการ

ไม่สอดคล้องกับความต้องการ

สอดคล้องกับความต้องการ
สอดคล้ อ งแต่ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการ
5. การส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานประกอบการต่ า งๆ รั บ นั ก ศึ ก ษา ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ต่างชาติเข้าท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษา
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ความต้องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาชาวไทยและนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นในการรับนักศึกษาต่างชาติ

นโยบายที่รัฐบาลญี่ปุ่นควรเร่งด�ำเนินการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาชาวไทย
คือ “การแก้ไขระบบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิธีการเข้ามหาวิทยาลัยและการเข้าประเทศญี่ปุ่น”
“การเตรียมความพร้อมด้านอ�ำนวยความสะดวก”
และ “การส่งเสริมให้สถานประกอบการต่างๆ รับ
นักศึกษาต่างชาติเข้าท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษา”
ส� ำ หรั บ “การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า น
อ�ำนวยความสะดวก” นั้นมีความส�ำคัญมากที่สุด
ต่อนักศึกษาชาวไทยในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ในประเทศญี่ ปุ ่ น มี ทุ น การศึ ก ษาจ� ำ นวนมากแต่
ข้อมูลทุนการศึกษายังไม่ทั่วถึง นักศึกษาชาวไทยยัง
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาเป็นอย่างมาก
มหาวิทยาลัย องค์กรรัฐหรือเอกชนและบริษัทที่
มีทุนการศึกษาควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
ส่วน “การส่งเสริมให้สถานประกอบการต่างๆ รับ
นักศึกษาต่างชาติเข้าท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษา”
นั้ น ผู ้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า ภาคการศึ ก ษาและภาค
อุตสาหกรรมควรร่วมมือกันมากกว่านี้ เช่น เมื่อมี
งานแนะแนวศึกษาต่อควรจะมีงานแนะน�ำอาชีพ
และบริษัท (Job Fair) ควบคู่กัน ถ้าร่วมมือกัน

เช่นนี้ได้จะท�ำให้นักศึกษามองอนาคตของตนเองได้
ชัดเจนขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดงานแนะแนวศึกษา
ต่อประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยหลายครั้งแต่ยังมี
การร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมน้อย มหาวิทยาลัย
ต่างๆ ควรหาแนวทางในการร่วมมือกับบริษัท เช่น
ทุนการศึกษาและการวิจัยร่วม เป็นต้น ในประเทศ
ญี่ปุ่นมีบริษัทที่ต้องการรับคนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
แต่ก็ยังมีปัญหาในการรับคนต่างชาติอยู่มาก อาทิ
การขอใบอนุญาตท�ำงาน เป็นต้น

7. ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
นั ก ศึ ก ษาชาวไทยเท่ า นั้ น ผู ้ วิ จั ย คิ ด ว่ า ควรมี ก าร
ส�ำรวจลักษณะเดียวกันในประเทศอื่นๆ ด้วย เพื่อ
ทราบปัจจัยส� ำคัญในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
และการเลื อ กสถานที่ เ รี ย นของนั ก ศึ ก ษาชาติ อื่ น
เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่เหมือนหรือต่างกัน
ของนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การก�ำหนดนโยบาย และตอบสนองต่อมาตรการ
สนั บ สนุ น แผนรองรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ จ� ำ นวน
300,000 คน ภายในปีพ.ศ. 2563 ที่รัฐบาลญี่ปุ่น
ตั้งเป้าไว้
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การบ่อนเซาะอัตลักษณ์ความเป็นชาติใน
งานวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโร
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บทคัดย่อ

คำ�

งานวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด และ
การสร้ า งตั ว ละครที่ ป รากฏในงานวรรณกรรมยุ ค ต้ น ๆ ของโอเอะ
เคนสะบุโร โดยมีขอบเขตการวิจัยในนิยายสองเรื่องที่มีจุดร่วมและ
แก่ น เรื่ อ งที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น คื อ เรื่ อ งเลี้ ย งดู 『飼育』 (1957) และ
ฆ่ามันซะอย่าให้มันโต 『芽むしり仔撃ち』 (1958) ผู้วิจัยต้องการศึกษา
วิเคราะห์ว่า แนวคิดชาตินิยมที่ปรากฏในผลงานยุคต้นๆ ของโอเอะ
เคนสะบุโรนั้น ส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์และโครงเรื่องในงานเขียน
อย่างไร และตัววรรณกรรมได้โต้กลับแนวคิดดังกล่าวด้วยการน�ำเสนอ
อัตลักษณ์ความเป็นชาติออกมาอย่างไร โดยได้อ้างอิงแนวคิดต่างๆ ที่
มีต่อลัทธิชาตินิยม แนวคิดเรื่องความเป็นอื่น และแนวคิดการเมือง
เรื่องอัตลักษณ์ ผู้วิจัยเห็นว่า ผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลใน
ทางลบของแนวคิดชาตินิยมที่มีต่อปัจเจกชน และยังพบกระบวนการ
สำ�คัญ
วรรณกรรมญี่ ปุ ่ น หลั ง ท�ำให้กลายเป็นอื่นและบทลงโทษที่มีต่อตัวละครในเรื่อง อย่างไรก็ดี
สงคราม, ชาติ นิ ย มใน งานวรรณกรรมดั ง กล่ า วได้ แ สดงให้ เ ห็ น การบ่ อ นเซาะอั ต ลั ก ษณ์
ญี่ปุ่น, โอเอะ เคนสะบุโร ความเป็นชาติที่เป็นผลจากแนวคิดชาตินิยมปรากฏอยู่ด้วย
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The Subversion of National Identity in
Ôe Kenzaburô’s Literary Works
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Abstract
This paper argues that Prize Stock (Shiiku, 1957)
and Nip the Buds, Shoot the Kids (Memushiri Kouchi, 1958),
which share the central themes of the loss of childhood
innocence and interpersonal violence, represent a critique
of Japanese nationalism and its coercive, unitary form of
national identity. It discusses the negative consequences
of this discourse, particularly the effects on individuals,
in three key areas: the negation of individual agency;
nationalism as a hegemonic ideology; and the “othering”
and punishment of marginal groups caused by nationalism.
However, these texts simultaneously question and undermine this discourse, and it can be seen through appropriating the theoretical criticism on Japanese nationalism, the
concept of the foreign other, and the politics of identity.
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การบ่อนเซาะอัตลักษณ์ความเป็นชาติในงานวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโร

1. บทน�ำ

เรื่ อ งเลี้ ย งดู 1 『飼育』 (Shiiku, 1957)
และฆ่ า มั น ซะอย่าให้มันโต 2 『芽むしり仔撃ち』
(Memushiri Kouchi, 1958) เป็นผลงานในช่วง
แรกๆ ของโอเอะ เคนสะบุโร (1935 - ปัจจุบัน) ที่
มีแก่นเรื่อง ตัวละครและฉากของเรื่องที่คล้ายคลึงกัน
โดยแก่ น เรื่ อ งของทั้ ง สองเรื่ อ งมุ ่ ง บอกเล่ า ถึ ง การ
สู ญ เสี ย ความไร้เดียงสาในวัยเด็กอันเนื่องมาจาก
สงคราม อี ก ทั้ ง ยั ง กล่ า วถึ ง ความตาย การทรยศ
หักหลัง ความเป็นอื่น และยังสอดแทรกประเด็น
เรื่ อ งการเมื อ งไว้ อี ก ด้ ว ย แก่ น เรื่ อ งหลั ก ของทั้ ง
สองเรื่องนั้นมีที่มาจากชีวิตวัยเด็กของโอเอะและ
แก่นเรื่องดังกล่าวยังได้รับอิทธิพลจากสภาพสังคม
ญี่ปุ่นยุคหลังสงครามเป็นอย่างมาก ดังที่ซูซาน เจ
นาเปียร์ ได้กล่าวไว้ใน Escape from the Wasteland: Romanticism and Realism in the
Fiction of Mishima Yukio and Ôe Kenzaburô
ว่า โอเอะสร้างตัวละครที่เป็นกลุ่มคนชายขอบเพื่อ
วิพากษ์วิจารณ์อ�ำนาจจากส่วนกลางและเพื่อผลิตซ�้ำ
ภาพความเป็ น จริ ง ของสั ง คมญี่ ปุ ่ น ที่ พ ลเมื อ งใน
ประเทศจ�ำต้องยอมรับแนวคิดชาตินิยมอย่างไม่เคย
สงสัยหรือตั้งถามไว้ในงานเขียนของเขา (Napier,
1991, p. 25) ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะอภิปราย
ถึงการวิพากษ์แนวคิดชาตินิยมและการบ่อนเซาะ
อัตลักษณ์ความเป็นชาติที่ถูกมองว่ามั่นคงและเป็น
หนึ่งเดียวโดยเริ่มจากการอภิปรายถึงผลเสียของ
แนวคิดชาตินิยมโดยเฉพาะผลเสียที่มีต่อปัจเจกชน
เช่น การลบล้างอัตลักษณ์ของปัจเจกชน แนวคิด
ชาตินิยมในฐานะวาทกรรมครอบง�ำ ความเป็นอื่น

1

2

และการลงโทษคนชายขอบของแนวคิดชาตินิยม
เป็นต้น นอกจากนี้ บทความนี้ยังกล่าวถึงภาพแทน
ของอั ต ลั ก ษณ์ อื่ น ของปั จ เจกชนนอกเหนื อ จาก
การครอบง�ำของแนวคิดชาตินิยมที่ปรากฏในบท
ประพันธ์ทั้งสองเรื่องด้วย
ที่ผ่านมาผลงานในช่วงต้นๆ ของโอเอะ
มักถูกตีความโดยมุ่งเน้นประเด็นเรื่องความทรงจ�ำ
เกี่ยวกับสถานที่ ด้วยฉากที่เป็นหมู่บ้านชนบทใน
หุบเขาที่งดงามและสงบสุขตามแบบฉบับหมู่บ้าน
ชนบทในอุดมคติ เรื่อง เลี้ยงดู และฆ่ามันซะอย่า
ให้มันโตจึงถูกมองว่ามีลักษณะของต�ำนาน (Myth)
นาเปียร์ได้แสดงความเห็นว่า โอเอะน�ำเสนอตัว
ละครที่มีความเป็นวีรบุรุษหรือนักรบโดยเลียนแบบ
ตัวละครในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเพื่ออธิบายความจริง
อั น น่ า หดหู ่ ใ นสั ง คมยุ ค หลั ง สงครามโลกของ
ญี่ ปุ ่ น เรื่ อ งสั้ น ทั้ ง สองเรื่ อ งนี้ มี ค วามเป็ น ลู ก ผสม
ระหว่ า งความโบราณและความร่ ว มสมั ย และ
ระหว่ า งขนบตะวั น ตกและขนบตะวั น ออกเพื่ อ
สร้ า งทางเลื อ กที่ น ่ า ดึ ง ดู ด ใจแก่ ส ภาพชี วิ ต ความ
เป็ น จริ ง อั น น่ า หดหู ่ นาเปี ย ร์ ยั ง ได้ ใ ห้ ข ้ อ สั ง เกต
อีกว่า ผลงานในช่วงต้นของโอเอะเน้นย�้ำในแก่น
เรื่องชีวิตในชนบทและอภิปรายเกี่ยวกับการสูญเสีย
ความไร้เดียงสาและความทรงจ�ำ (Napier, 1991,
p. 18) เช่ น เดี ย วกั บ แคลร์ ม อนท์ ก็ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า
โอเอะได้สร้างหมู่บ้านซึ่งเป็นสังคมสมบูรณ์แบบ
หรือยูโทเปีย (Utopia) และใช้ต�ำนานเพื่อแสดง
รากเหง้าความเป็นญี่ปุ่นขึ้นมาในผลงานยุคต้นๆ
ของเขา (Claremont, 2009, p. 54) อย่างไรก็ดี

อ้างอิงคำ�แปลชื่อเรื่องภาษาไทย จาก เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์. (2549). พัฒนาการการสร้างตัวละครหญิงในวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโร
(วิทยานิพนธ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ.
อ้างอิงคำ�แปลชื่อเรื่องภาษาไทย จากเล่มเดียวกัน (1)
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หมู ่ บ ้ า นชนบทในผลงานของโอเอะนั้ น ยั ง ถู ก
มองว่ า เป็ น ภาพแทนของสั ง คมหลั ง สงครามของ
ญี่ ปุ ่ น ที่ ส ะท้ อ นร่ อ งรอยความสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด จาก
สงคราม (อาทร ฟุ ้ ง ธรรมสาร, 2528, น. 188)
ดังนัน้ นอกจากการศึกษาตีความเรือ่ งฉากของตัวบท
ที่ มุ ่ ง เน้ น เรื่ อ งความทรงจ�ำเกี่ ย วกั บ สถานที่ การ
ศึก ษาตั วบทในแง่มุมของผลกระทบของสงคราม
ที่มีต่อสังคมและปัจเจกชนก็เป็นสิ่งน่าสนใจเป็น
อย่ า งยิ่ ง โดยเฉพาะเรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ์ ข องตั ว ละคร
เนื่ อ งจากอั ต ลั ก ษณ์ ข องตั ว ละครที่ ป รากฏใน
วรรณกรรมทั้งสองเรื่องนั้นมีลักษณะที่ซับซ้อนและ
มีการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์อยู่ตลอดทั้งเรื่อง
นอกจากนี้ ผลงานทั้งสองเรื่องนี้ของโอเอะ
นับได้ว่าเป็นวรรณกรรมหลังสงครามซึ่งมีลักษณะ
ของการสะท้ อ นวิ ถี ชี วิ ต ค่ า นิ ย ม สภาพสั ง คมที่
ได้ รั บ ผลกระทบจากการท�ำสงครามและสะท้อน
สภาพจิตใจของผู้คนในสังคมที่ยังเหลือร่องรอยของ
สงครามอยู่ (อาทร ฟุ้งธรรมสาร, 2528, น. 3) ซึ่ง
แตกต่ า งจากผลงานการประพันธ์ในยุคก่อนๆ ที่
มักมีกรอบของขนบการประพันธ์แบบ I-Novel ที่
เนื้ อ เรื่ อ งและฉากมั ก อยู ่ ใ นขอบเขตของนวนิ ย าย
อิงอัตชีวประวัติ อีกทั้ง คุณลักษณะประการส�ำคัญ
ของวรรณกรรมหลังสงครามอีกประการหนึ่งก็คือ
การให้ความส�ำคัญกับ “ความสัมพันธ์” ระหว่าง
ตั ว เองกั บ ผู ้ อื่ น และตั ว เองกั บ สิ่ ง ต่ า งๆ (มณฑา
พิมพ์ทอง, 2547, น. 220) ฉะนั้นแล้ว จึงนับได้ว่า
งานวรรณกรรมหลังสงครามนั้นท�ำให้ทั้งผู้เขียนและ
ผู้อ่านได้เดินทางออกจากจุดศูนย์กลางที่เรียกว่า
ตนเองไปสู ่ ก ารพิ จ ารณาและเชื่ อ มโยงตนเองกั บ
ผู้อื่น เช่นเดียวกันกับข้อสังเกตของฮัทชินสัน และ
วิลเลี่ยมที่อ้างว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
วาทกรรมทางการเมืองของญี่ปุ่นหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้
สงครามและการเริ่มต้นยุคการยึดครองญี่ปุ่นของ
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อเมริ ก า ญี่ ปุ ่ น จ�ำเป็ น ต้ อ งหาแบบอย่ า งของชาติ
แบบใหม่ที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างประเทศ และ
จ�ำเป็นต้องนิยาม “อัตลักษณ์” ที่มั่นคงปลอดภัย
ให้กับตัวเองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เอกลักษณ์ของวรรณกรรม
ญี่ ปุ ่ น สมั ย หลั ง สงครามจึ ง มุ ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารนิ ย าม
ตั ว ตนของตั ว เองที่ เ กี่ ย วพั น กั บ ผู ้ อื่ น มากกว่ า การ
ค�ำนึ ง ถึ ง จากการบอกเล่ า ถึ ง “ตั ว เองล้ ว นๆ”
(Hutchinson & William, 2007, p. 2)
ดังนั้น ในการอ่านตัวบททั้งสองเรื่องนี้ นอกจากจะต้อง
พิจารณาประเด็นเรื่องการเปลี่ยนกลับสลับไปมา
ของอั ต ลั ก ษณ์ ข องตั ว ละครที่ สั บ สน ซั บ ซ้ อ น ไม่
ชั ด เจน ยั ง ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง เรื่ อ งความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลอั น มี ที่ ม าจากพื้ น หลั ง จากสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงและระบบการปกครองที่ครอบง�ำและ
มีอิทธิพลต่อผู้คน
อนึ่ง ลักษณะงานประพันธ์ของโอเอะนั้น
ถูกจัดอยู่ในวรรณกรรมหลังสงครามที่ถูกเรียกว่า
“นั ก เขี ย นหน้ า ใหม่ ก ลุ ่ ม ที่ 3” ซึ่ ง มั ก เป็ น ผลงาน
ที่พยายามหาความหมายใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองและผู้อื่น หรือตนเองกับสิ่งต่างๆ
มากกว่าการใช้วรรณกรรมเพื่อเป็นศูนย์รวมของ
ความคิดทางการเมือง ผลงานวรรณกรรมของกลุ่ม
นักเขียนเหล่านี้จึงถูกมองว่า เป็นวรรณกรรมที่ไม่
สนใจลัทธิและหลักการ (มณฑา พิมพ์ทอง, 2547,
น. 223) อย่างไรก็ดี แม้ว่าวรรณกรรมในกลุ่มนี้
จะไม่สนใจลัทธิและหลักการ แต่การศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้คนนั้นไม่อาจหลีกหนีความเชื่อมโยง
ระหว่ า งผู ้ ค นและสั ง คมที่ ค นเหล่ า นั้ น สั ง กั ด ไปได้
และหากสภาพหรือความเป็นไปของสังคมนั้นเป็น
ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ก�ำหนดบทบาทหรื อ อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
ผู้คนแล้ว ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างบุคคล
กั บ บุ ค คล และบุ ค คลกั บ สั ง คมยิ่ ง กลายเป็ น สิ่ ง ที่

การบ่อนเซาะอัตลักษณ์ความเป็นชาติในงานวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโร

หลีกหนีไปไม่พ้น ฉะนั้นแล้ว จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า
ผลงานทั้งสองเรื่องนี้เป็นผลงานที่ปราศจากแนวคิด
ทางการเมืองอย่างสิ้นเชิง เพียงแต่อาจอ้างได้ว่า
เป็นวรรณกรรมที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองหรือ
รับใช้อุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกับวรรณกรรม
หลังสงครามในช่วงแรกๆ
นอกจากนี       ้ ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณได้เสนอว่า
สิ่ ง ที่ ก ล่ า วได้ ว ่ า เป็ น “การเมื อ ง” ในบริ บ ทของ
วรรณกรรมการเมืองนัน้ “ไม่ใช่เรือ่ งของนักการเมือง
ผู้น�ำรัฐบาล ผู้น�ำกองทัพ และบรรดาคนที่มีอ�ำนาจ
ในมื อ หรื อ สถาบั น แต่ ก ารเมื อ งในที่ นี้ หมายถึ ง
‘ความสัมพันธ์’ ทั้งสังคมหรือประเทศที่เคลื่อนไหว
‘เปลี่ ย นแปลง’ ด้ ว ยการใช้ ‘อ�ำนาจ’ อั น มี ผ ล
กระทบ ‘ต่อชีวิต’ และ ‘การด�ำรงอยู่’ ของสมาชิก
ในสังคมนั้นทั้งทางวัตถุและทางความคิด” (ธเนศ
อาภรณ์สุวรรณ, 2556, น. 99) ฉะนั้น การศึกษา
ผลงานดังกล่าวในแง่มุมของการวิเคราะห์แนวคิด
ทางการเมืองที่ครอบง�ำสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามจึง
ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จากลักษณะของแก่นเรื่อง
ซึ่งแสดงภาพภูมิหลังของสังคมญี่ปุ่นหลังสงคราม
และรู ป แบบของวรรณกรรมในฐานะที่ เ ป็ น
วรรณกรรมหลังสงครามที่สนใจเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ดังที่กล่าวไปในข้างต้น การศึกษา
วิเคราะห์ตีความผลงานในเรื่องเลี้ยงดูและฆ่ามันซะ
อย่าให้โตนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการมุ่งเน้นศึกษาแนวคิด
ชาตินิยมที่ครอบง�ำสังคมและผู้คน รวมถึงผลกระทบ
ของแนวคิดดังกล่าวที่มีต่ออัตลักษณ์ของผู้คน

2. ผลเสียของลัทธิชาตินิยมที่มีต่อตัวบุคคล

ในการศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ อ งความเป็ น
รัฐชาติและสังคมสมัยใหม่ตามแนวคิดและวิธีการ
ศึ ก ษาของนั ก คิ ด ส�ำนั ก สมั ย ใหม่ (modernist)
นั้ น มองว่ า ชาติ นิ ย มเป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ประดิ ษ ฐ์ ส ร้ า ง

ขึ้นใหม่ แม้ชาติพันธุ์เองก็นับว่าเป็นผลผลิตของ
อุ ด มการณ์ ช าติ นิ ย มตามแนวคิ ด ของเออร์ เ นส
เกลเนอร์ (Ernest Gellner) ที่เสนอว่า ชาติและ
ชาติ นิ ย มนั้ น เป็ น ผลพวงของการขยายตั ว ของ
แนวคิ ด อุ ต สาหกรรมนิ ย มและสั ง คมสมั ย ใหม่ ที่
ต้ อ งการการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี
ประสิทธิภาพ จึงน�ำมาซึ่งความต้องการความเป็น
น�้ำหนึ่งอันเดียวของผู้คนในสังคม ความพยายามสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวทางชาติพันธุ์ ความเป็น
มาตรฐานเดียวกัน การมีความรู้สึกร่วมและผูกพัน
ในสิ่งเดียวกัน และความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน
ของผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย จึงปรากฏขึ้น
ในกระบวนการสร้างชาติ (ธีรยุทธ บุญมี, 2547,
น. 37) อย่างไรก็ดี เกลเนอร์ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหา
ของการครอบความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วลงบนความ
แตกต่างหลากหลายว่า เนื่องจากสังคมแบบเก่า
ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมและมีความเป็นพหุนิยม
นั้ น ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะรั บ เอาแนวคิ ด และรู ป แบบของ
ชาติ นิ ย มมาใช้ จึ ง ท�ำให้ เ กิ ด ความไม่ ล งรอยของ
อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ก ระทบต่ อ
ชี วิ ต และอั ต ลั ก ษณ์ ข องผู ้ ค นในด้ า นลบอั น น�ำ
ไปสู ่ ก ารปรากฏตั ว ของความเป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ที่ มี
ต่ อ แนวคิ ด ชาติ นิ ย ม กลุ ่ ม นั ก คิ ด ส�ำนั ก ใหม่ ไ ด้ ใ ห้
ความเห็ น ต่ อ ปั ญ หาดั ง กล่ า วว่ า ควรต้ อ งแก้ ไ ข
ด้ ว ยการรื้ อ ฟื ้ น และยอมรั บ ความแตกต่ า ง จน
ท�ำให้ เ กิ ด เป็ น กระแสความคิ ด เรื่ อ งพหุ สั ง คม
พหุวัฒนธรรม รวมไปถึงการเมืองเรื่องอัตลักษณ์
(politics of identity) ขึ้น (ธีรยุทธ บุญมี, 2547,
น. 51)
ในผลงานเรื่ อ งเลี้ ย งดู แ ละฆ่ า มั น ซะอย่ า
ให้โตนั้นอาจกล่าวได้ว่า มีการแสดงภาพแทนของ
ความพยายามที่จะลบล้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติ
ที่ถูกครอบง�ำและตายตัว อันน่าจะมาจากความเชื่อ
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ของโอเอะที่มีต่อแนวคิดชาตินิยมว่า เป็นสิ่งที่น�ำมา
ซึ่งผลเสียต่อผู้คนและสังคม ดังนั้น ผลสรุปอันเป็น
โศกนาฏกรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว ละครของโอเอะจึ ง
น่าจะเป็นการแสดงภาพเปรียบเทียบของผลเสีย
ของแนวคิดชาตินิยมที่เกิดขึ้นกับผู้คน ในผลงานทั้ง
สองเรื่องมีการแสดงให้เห็นถึงการลบล้างอัตลักษณ์
ของปัจเจกชน โดยมีการใช้สภาวะนิรนามในตัวบท
ทั้งสองเรื่อง ดังที่จะเห็นได้ว่า ตัวละครในทั้งสอง
เรื่องไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ แต่จะถูกเรียก
ด้ ว ยชื่ อ เล่ น ฉายา สถานะ หรื อ ค�ำแทนสถานะ
ในครอบครั ว ในเรื่ อ งเลี้ ย งดู ไ ม่ ป รากฏชื่ อ ของ
ผู ้ ด�ำเนิ น เรื่ อ งและตั ว ละครอื่ น ๆ ในเรื่ อ งเลย
แต่ ตั ว ละครในเรื่ อ งจะถู ก เรี ย กด้ ว ยค�ำแสดง
ความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ด�ำเนินเรื่อง เช่น “弟” “父”
หรือด้วยต�ำแหน่งทางอาชีพ เช่น “書記” “軍隊”
หรือด้วยฉายา เช่น “兎唇”3
เช่นเดียวกัน ในเรื่องฆ่ามันซะอย่าให้มันโต
เองก็ไม่มีการกล่าวถึงชื่อของตัวละครในเรื่อง ตัว
ละครทั้งหลายจะถูกเรียกด้วยค�ำเรียกแทนสถานะ
อาชีพ หรือค�ำบ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้บรรยาย
กับตัวละครนั้นๆ เหมือนในเรื่องเลี้ยงดู ยกตัวอย่าง
เช่น “น้องชาย” “เด็กผู้หญิง” “มินามิ” (ฉายาของ
เด็กผู้ชายที่มีความหลงใหลในเกาะทางใต้) “ผู้ใหญ่
บ้าน” “ชาวบ้าน” “ช่างตีเหล็ก” “หมอ”4 เป็นต้น
นาเปียร์ได้เสนอว่า การไม่ปรากฏชื่อของตัวละคร
เหล่ า นี้ เ ป็ น การแสดงภาพเชิ ง สั ญ ญะถึ ง สภาวะ
นิรนามที่น�ำไปสู่สังคมชนบทแบบปศุสัตว์ในอุดมคติ
(Napier, 1991, p. 31) แต่อย่างไรก็ดี ตัวละครที่
ไม่มีชื่อเรียกเหล่านี้สามารถมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวคิดแบบลัทธิชาตินิยมซึ่งมองว่า สมาชิกของ

กลุ่มเปรียบเสมือนฟันเฟืองของเครื่องจักรขนาด
ใหญ่ บุคคลทั้งหลายเปรียบเป็นชิ้นส่วนหรือองค์
ประกอบของเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักรสามารถ
ท�ำงานได้ การนิยามถึงตัวบุคคลจึงเป็นการนิยาม
ด้ ว ยบทบาทในโครงสร้ า งทางสั ง คมและหน้ า ที่
ของบุคคลที่มีต่อสังคมหรือองค์กร ลักษณะความ
แตกต่างหลากหลายอื่นๆ หรืออัตลักษณ์ประจ�ำตัว
ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ ไ ม่ มี ป ระโยชน์ จึ ง ถู ก ลบทิ้ ง ไป
โดยผู้มีอ�ำนาจ ตัวละครในนิยายทั้งสองเรื่องเองก็
เปรียบเหมือนภาพแทนของประชาชนที่ถูกครอบง�ำ
โดยหลักความเชื่อของการเชื่อฟัง คล้อยตาม และ
ยินยอมพร้อมใจเพื่ออรรถประโยชน์ อีกทั้งยังถูก
ลดทอนความเป็นมนุษย์ (dehumanised) ด้วย
การลบส่วนอื่นๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป ดังที่
เราเห็นได้จากการที่ชื่อของตัวละครในทั้งสองเรื่อง
ที่ไม่ปรากฏให้เห็นและกลายเป็นสภาวะนิรนามของ
ตัวตนซึ่งมองได้ว่าเป็นผลเสียที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล
นอกจากนี้ ในผลงานทั้ ง สองเรื่ อ งยั ง
ปรากฏภาพแทนของอัตลักษณ์อันเหมาะสมของ
ปั จ เจกชนที่ รั บ ใช้ ต ่ อ อุ ด มการณ์ ช าติ นิ ย มและผล
ของมันทีม่ ตี อ่ อัตลักษณ์ของผูค้ น มีตวั ละครจ�ำนวนมาก
ในทั้ ง สองเรื่ อ งที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งของอั ต ลั ก ษณ์ ที่ รั บ
ใช้อุดมการณ์ชาตินิยมในแง่ของการเชื่อฟังค�ำสั่ง
โดยอัตโนมัติและเกรงกลัวต่อค�ำสั่งของผู้มีอ�ำนาจ
จากส่วนกลาง อีกทั้ง ตัวละครเหล่านี้ยังชื่นชมความ
ยิ่งใหญ่ของพลังทางการทหารของชาติและเคารพ
ต่ อ การสร้ า งชาติ ในเรื่ อ งเลี้ ย งดู คนในหมู ่ บ ้ า น
ต้องรอคอยค�ำสั่งจากส�ำนักงานของจังหวัดในการ
จัดการกับทหารคนด�ำที่ถูกจับได้ในป่า ในทีแรก
พวกเขาจ�ำเป็นต้องขังทหารคนด�ำไว้ในหมู่บ้าน ต่อมา

3

大江健三郎（２０１３）『死者の奢り・飼育』新潮社

4

อ้างอิง คำ�แปลภาษาไทย จาก โอเอะ, เคนซาบุโร. (2547). ฆ่ามันซะ! อย่าให้มันโต [Memushiri Kouchi] (เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์, ผู้แปล).
กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
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เมื่อคนในหมู่บ้านเริ่มคุ้นเคยกับทหารคนด�ำแล้ว
พวกเขากลับต้องประหารทหารคนนั้นตามค�ำสั่งที่
ได้รับ ทั้งที่แท้จริงแล้วผู้คนในหมู่บ้านไม่ได้มีเจตนา
ที่จะสังหารทหารคนด�ำ แต่กลับคล้อยตามความคิด
ที่ ว ่ า ทหารคนด�ำคื อ ศั ต รู และท�ำตามค�ำสั่ ง ของ
ผู้ปกครองอย่างง่ายดาย และยังเห็นได้ว่า ความ
สัมพันธ์ระหว่างทหารคนด�ำและคนในหมู่บ้านนั้นมี
หลากหลายมิติ ทัศนะที่มีต่อทหารคนด�ำของคนใน
หมู่บ้านนั้นเป็นทัศนะสองทัศนะที่ซ้อนทับกันอยู่
ในแง่หนึ่งทหารคนด�ำคือสิ่งมีชีวิตที่ “ว่าง่ายราวกับ
สัตว์ปศุสัตว์5” (大江, 2013, p. 132) และถูก
พรรณนารูปลักษณ์ว่า “ร่างเปลือยเปล่าของทหาร
คนด�ำเป็นประกายราวกับร่างของม้าสีด�ำ สมบูรณ์
และสวยงาม6” (大江, 2013, p. 140) แต่ในอีก
แง่หนึ่ง เขาคือทหารคนด�ำที่ “เปลี่ยนเป็นศัตรู”
ตามค�ำสั่ ง ของผู ้ มี อ�ำนาจที่ สั่ ง การมายั ง ชาวบ้ า น
ผู ้ อ ยู ่ ใ ต้ ป กครอง อนึ่ ง ทั ศ นะดั ง กล่ า วคื อ ผลพวง
จากสงครามที่ให้ความส�ำคัญกับเชื้อชาติของคนใน
ประเทศ ที่ว่าด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวทาง
เชื้ อ ชาติ ฉะนั้ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวต่ า งชาติ ที่
พยายามเข้ามายึดครองญี่ปุ่นจึงถูกสร้างมโนภาพว่า
เป็นศัตรู รัสเซลกล่าวถึงมโนภาพของชาวญี่ปุ่นที่มี
ต่อทหารคนด�ำว่า
Indeed, the black GI would occupy a different role in the Japanese imagination, as
predator and bestial curiosity on the other
hand, and pure-hearted man-child and sympathetic victim of racial oppression on the
other. (1991, p. 8 as cited in Russell, 2009,
p. 103)

5
6

เป็นที่ชัดเจนว่า ในทัศนะของชาวญี่ปุ่นทหารคนด�ำ
จะมีบทบาทที่หลากหลาย ในแง่หนึ่งคือนักล่าและ
ตัวประหลาดที่ดุร้าย ในอีกแง่หนึ่งคือคนไร้เดียงสา
ที่ มี จิ ต ใจบริ สุ ท ธิ์ แ ละเป็ น เหยื่ อ ของการกดขี่ ท าง
เชื้อชาติที่น่าเห็นใจ

จะเห็นได้ว่า ทัศนะของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อ
ทหารคนด�ำแบ่ ง ออกเป็ น สองทั ศ นะ ในมุ ม หนึ่ ง
เป็นกลุ่มคนที่ถูกเหยียดหยามทางเชื้อชาติและไม่มี
พิษภัย แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นศัตรูที่จะเข้ามารุกราน
อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นถูกอเมริกาเข้ายึดครอง
ทัศนะที่มีต่อทหารคนด�ำถูกน�ำเสนอขึ้นใหม่ต่อชาว
ญี่ปุ่นว่า ทหารคนด�ำหรือทหารอเมริกาคือศัตรู
ขณะเดียวกันในเรื่องฆ่ามันซะอย่าให้มันโต
อ�ำนาจของวาทกรรมของลั ท ธิ ช าติ นิ ย มสามารถ
ท�ำให้ผู้คนปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างโหดร้าย หรือ
แม้กระทั่งลุกฮือขึ้นไล่ล่าและเข่นฆ่า “ศัตรู” อย่าง
บ้าคลั่งและไร้มนุษยธรรมเพียงเพื่อความต้องการ
สนองตอบต่ออุดมการณ์ชาตินิยมที่ผู้ปกครองได้
มอบหมายมาสู ่ ผู ้ ใ ต้ ป กครองอย่ า งกลุ ่ ม ชาวบ้ า น
ในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการข่มเหงคนที่มีชาติพันธุ์ที่
แตกต่างอย่าง ลี ซึ่งเป็นคนเกาหลี หรือการเข่นฆ่า
คนที่มีสัญชาติเดียวกันกับพวกตน อย่างเช่น ทหาร
ฝึกหัดที่หนีกองทัพมาหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าและถูก
ชาวบ้ า นสั ง หารอย่ า งโหดร้ า ยทารุ ณ ในท้ า ยที่ สุ ด
ดังเช่นที่ปรากฏในตัวบทดังนี้

「黒人兵が家畜のようにおとなしい」
「黒人兵の裸は黒い馬のそれのように輝き、充実して美しかった。」
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「あいつらは殺しあう」李がにくしみにみちていっ
た。「俺たちはかくまっておいたのにおなじ日本
人同士で殺しあう。山へ逃げこむ奴を、憲兵や
巡査や、竹槍をもった百姓や、大勢の人間が追
いつめて突き殺す。あいつらのやる事はわけが
わからない」7

“พวกมันฆ่ากันเอง” ลีพูดเต็มไปด้วยความเกลียดชัง
“พวกเราช่วยซ่อนเขาไว้ แต่พวกญี่ปุ่นกลับฆ่ากันเอง
สารวั ต รทหาร ต�ำรวจ ชาวนาถื อ หอกไม้ ไ ผ่ ผู ้ ค น
มากมายตามไล่ล่าคนที่หนีเข้าไปในภูเขา และแทง
เขาจนตาย ฉันไม่เข้าใจเลยว่า พวกเขาท�ำอะไรกัน”8

ทหารฝึ ก หั ด ถึ ง แม้ ว ่ า จะเป็ น ชาวญี่ ปุ ่ น
เหมือนกันกับพวกชาวบ้าน แต่ทหารหนีกองทัพ
เปรียบได้กับผู้ที่ต่อต้านอ�ำนาจของกองทัพและเป็น
ปฏิปักษ์ต่ออุดมการณ์จึงถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด
ด้วยการท�ำให้ถึงแก่ความตาย การไล่ล่าฆ่าฟันนี้เป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการยึดถือปฏิบัติตามลัทธิชาตินิยม
อย่ า งมุ ่ ง มั่ น จนส่ ง ผลให้ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ข องตั ว
ละครในเรื่องผิดเพี้ยนไป
ผลงานทั้ ง สองเรื่ อ งยั ง แสดงในเห็ น การ
ท�ำให้เป็นชายขอบและการลงโทษของวาทกรรม
ลั ท ธิ ช าติ นิ ย มที่ มี ต ่ อ ตั ว ละครที่ ถู ก มองว่ า “ไร้
ประโยชน์” ภายใต้กรอบของลัทธิชาตินิยม เช่น
กลุ่มเด็กชายจากสถานดัดสันดาน ผู้หญิง ผู้พิการ
และพลเมืองที่ไม่เชื่อฟัง ในเรื่องเลี้ยงดู ความเป็นอื่น
ไม่ เ พี ย งหมายถึ ง ทหารคนด�ำเท่ า นั้ น แต่ ยั ง อาจ
หมายรวมถึงผู้พิการด้วย เนื่องจากผู้พิการมีร่างกาย
ที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถรับใช้ชาติเป็นก�ำลังพล
ของกองทัพได้ ผู้พิการจึงเป็นผู้ไร้ประโยชน์ตามหลัก
ความเชื่อลัทธิชาตินิยม ดังเช่น 書記 ซึ่งเป็นชายผู้มี
ขาเดียวจึงถูกมองว่าเป็นพลเมืองที่ไร้ประโยชน์ที่
7
8
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ไม่สามารถเป็นทหารได้ และการตายของ 書記 ก็
อาจจะตีความได้ว่าเป็นความพยายามลบตัวตนของ
ผู้พิการออกจากสังคมชาตินิยม นอกจากนี้ ผู้พิการ
ยังถูกมองว่าเป็นพลเมืองที่ไม่มีความสามารถในการ
ท�ำงาน อย่างที่ปรากฏเป็นตัวละคร 兎唇 ที่ไม่เคย
ได้รับการมอบหมายให้ท�ำงานใดๆ
ความเป็นเด็กก็ถูกจัดว่าเป็นความเป็นอื่น
เช่นกัน ตัวละครที่ยังมีความเป็นเด็กที่ปรากฏใน
เรื่องจะถูกก�ำจัดหรือพรากเอาความเป็นเด็กออกไป
書記 อาจมองได้ว่า เป็นตัวละครที่มีความเป็นเด็ก
อยู่ในตัว ดังจะเห็นได้ว่า 書記 เป็นผู้ใหญ่เพียง
คนเดียวที่พูดคุยกับเด็กชายผู้ด�ำเนินเรื่อง เขาเล่น
แคร่เลื่อนซึ่งเป็นการละเล่นของเด็กและในท้ายที่สุด
เขาก็ถูกก�ำจัดจากเรื่องด้วยความตาย จึงอาจกล่าว
ได้ว่า เพราะความไร้เดียงสาแบบเด็กๆ ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่กองทัพ รัฐจึงผลักดันให้คนหนุ่มสาว
สละความไร้เดียงสาวัยเด็กทิ้งและเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่สามารถรับใช้ประเทศชาติตลอดจนเป็นกลไกใน
การสร้างประเทศ ขณะเดียวกันในฆ่ามันซะอย่าให้
มันโต กลุ่มของเด็กชายถูกแสดงเป็นภาพแทนของ
ความเป็นอื่นอย่างชัดเจน ซึ่งจะสามารถเห็นได้จาก
ความสัมพันธ์ของกลุ่มเด็กชายและชาวบ้าน กลุ่ม
เด็กชายได้รับการปฏิบัติจากชาวบ้านราวกับว่าพวกเขา
เป็ น อาชญากร อย่ า งเช่ น ในตอนที่ ช ่ า งตี เ หล็ ก
ควบคุมให้กลุ่มเด็กชายขึ้นไปท�ำงานบนภูเขา ช่าง
ตีเหล็กแบกปืนไว้บนบ่าของเขาด้วย ส่วนผู้คนใน
หมู่บ้านก็คาดคะเนว่า กลุ่มเด็กชายเหล่านี้จะต้อง
ท�ำเรื่ อ งไม่ ดี ห รื อ ก่ อ อาชญากรรมสั ก อย่ า งขึ้ น ใน
หมู่บ้านของพวกเขา ดังจะเห็นได้จากที่ผู้ใหญ่บ้าน
พูดขึ้นว่า

การบ่อนเซาะอัตลักษณ์ความเป็นชาติในงานวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโร

盗み、ひつけ、乱暴を働く奴は村の人間が叩き
殺してやるお前らは厄介者だということを忘れる
な。それをかくまって食わせてやるんだ。この村
のむだな厄介者だといつも覚えておけよ。おま
えら9。

ไอ้ พ วกขี้ ข โมย ก่ อ ไฟหรื อ ก่ อ ความรุ น แรงจะโดน
ชาวบ้านตีจนตาย อย่าลืมว่าพวกแกเป็นคนที่สร้าง
ความเดือดร้อนให้ที่นี่ แต่เราก็ให้ที่พักที่กินกับพวกแก
ฉะนั้น จ�ำเอาไว้ให้ดีนะว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ พวกแก
เป็นแค่พวกน่าขยะแขยงไร้ประโยชน์ใดๆ10

การปฏิบัติต่อกลุ่มเด็กหนุ่มของชาวบ้าน
เต็มไปด้วยความเกลียดชังและหยาบคาย เด็กชาย
ผู ้ ด�ำเนิ น เรื่ อ งถู ก จ้ อ งมองราวกั บ เป็ น สั ต ว์ ร ้ า ย
เนื่ อ งจากชาวบ้ า นหวาดระแวงอยู ่ เ สมอว่ า กลุ ่ ม
เด็กชายเหล่านี้เป็นผู้ที่กระท�ำสิ่งชั่วร้าย เป็นคนกลุ่ม
นอกสังคมที่สมควรได้รับการลงโทษ ดังนั้น เมื่อเกิด
โรคระบาดขึ้นในหมู่บ้าน พวกชาวบ้านจึงเลือกที่จะ
ทิ้งกลุ่มเด็กชายและขังพวกเขาไว้ในหมู่บ้าน
นอกจากนี้ ยังมีตัวละครอื่นในเรื่องที่ไม่
สามารถเป็นประโยชน์ต่อแนวคิดชาตินิยมหรือใน
ทางทหารได้ เช่น ผู้หญิงซึ่งถูกมองว่าเป็นเพศที่
อ่อนแอ หรือน้องชายของผู้ด�ำเนินเรื่องที่มีความ
เป็นเด็ก หรือทหารหนีทัพซึ่งเป็นผู้ต่อต้านกองทัพ
ในท้ายที่สุดแล้วตัวละครเหล่านี้ก็ถูกก�ำจัดไป อย่าง
เช่น เด็กสาวที่ติดโรคระบาดจนตาย น้องชายของ
ผู้ด�ำเนินเหตุการณ์ที่หนีเข้าป่าไปและคาดว่าน่าจะ
เสียชีวิต และทหารหนีทัพที่ถูกชาวบ้านหักหลังและ
ฆ่าตาย

3. การบ่อนเซาะของอัตลักษณ์ความเป็นชาติ

อัตลักษณ์ความเป็นชาติของญี่ปุ่นเป็นสิ่ง
ที่ผู้ปกครองสร้างขึ้นเพื่อออกแบบอัตลักษณ์ของ
9
10

ชาติ ผ ่ า นการควบคุ ม ทางสั ง คมและบรรทั ด ฐาน
ทางวั ฒ นธรรม อี ก ทั้ ง แนวคิ ด ที่ ส�ำคั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ
ความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ภายใต้กรอบ
ความเชื่อเรื่องชาติและจักรพรรดิ ไวเนอร์ให้ข้อ
สั ง เกตว่ า อั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ชาติ ข องญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง
เกิดขึ้นภายหลังการปฏิรูปเมจิคือ การสร้างวาทกรรม
ความเป็นหนึ่งเดียวกันทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
ในอุ ด มคติ เ พื่ อ เป็ น พื้ น ฐานของการสร้ า งรั ฐ ชาติ
(nation-state) โดยการสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันทางวัฒนธรรมได้สร้างความหมายให้
กับ “ความเป็นญี่ปุ่น” ว่าเป็นภาพแทนที่ทรงพลัง
ของความบริสุทธิ์ที่ยืนยงและก่อให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวทั้งในชาติ ในครอบครัว ตลอดจน
วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น ชาติถูกมองว่าเป็นครอบครัว
ขยายที่มีพระจักรพรรดิเป็นเสมือนพ่อผู้เป็นสมมติเทพ
ของประชาชนในชาติและผู้น�ำของรัฐ (Weiner,
1997, p. 2) นอกจากนี้ ทิปตันยังได้กล่าวเกี่ยวกับ
ค�ำขวั ญ ที่ รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นทาง
จิตใจ (spiritual mobilisation) ในช่วงสงคราม
ช่ ว งปี 1930 ว่ า ค�ำขวั ญ ดั ง กล่ า วได้ เ ข้ า ไปออก
ค�ำสั่งให้ประชาชนชาวญี่ปุ่น “work, work for the
sake of the country and to respect imperial
rescript” “ท�ำงาน ท�ำงานเพื่อประเทศชาติ และ
เคารพต่อค�ำสั่งแห่งองค์พระจักรพรรดิ” (Tipton,
2002, p. 134) อีกทั้ง ยังเกิดนโยบายการผสาน
กลื น ชาติ อื่ น ภายใต้ อ�ำนาจของจั ก รวรรดิ ญี่ ปุ ่ น ที่
ถูกบังคับใช้ประมาณช่วงปี 1920 ขบวนการท�ำ
ให้เป็นญี่ปุ่น (Japanisation) ถูกน�ำมาใช้และยัง
มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของการโฆษณาและการน�ำเสนอ
ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่น (Tipton,
2002, p. 141)

p. 35
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โอเอะได้น�ำอัตลักษณ์ความเป็นชาติเข้า
มาใช้ แ ละได้ ส ร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ แ บบใหม่ ซึ่ ง ขั ด แย้ ง
กั บ แนวคิ ด ชาติ นิ ย มขึ้ น ในผลงานของเขาเพื่ อ ที่
จะวิพากษ์แนวคิดชาตินิยมและผู้ปกครองของรัฐ
ประการแรก โอเอะได้รื้อสร้างสังคมญี่ปุ่นที่ดูเหมือน
จะเป็นสังคมเนื้อเดียว (homogeneous society)
โดยการเน้ น ภาพของความแตกต่ า งที่ ป รากฏอยู ่
ในสังคมญี่ปุ่น ในสังคมญี่ปุ่นนั้นได้มีการแบ่งแยก
ความสั ม พั น ธ์ ข องคนออกเป็ น คนในและคนนอก
เราสามารถเห็นได้จากวรรณกรรมทั้งสองเรื่องของ
โอเอะว่า ปรากฏให้เห็นการแบ่งแยกทางวัฒนธรรม
อยู่ในเนื้อเรื่อง ในเรื่องเลี้ยงดูจะเห็นได้ว่า มีการ
แบ่งแยกระหว่างผู้คนที่อยู่ในเมืองและชาวบ้านที่อยู่
ในหมู่บ้านในหุบเขาอยู่ตลอดทั้งเรื่อง ดังที่จะเห็น
ได้ว่าผู้ด�ำเนินเหตุการณ์ของเรื่องรู้สึกไม่เป็นมิตรกับ
เมืองและผู้คนที่มาจากที่นั่น นอกจากนี้ เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์ ได้กล่าวเกี่ยวกับความเป็น “พวกเขา”
และ “พวกเรา” ที่ถูกแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนโดย
ได้ให้ความเห็นว่าเป็นการแบ่งคู่ตรงข้ามในระดับ
กลุ่มหรือชุมชน ไม่ใช่การแบ่งแยกตามชาติพันธุ์
หรือสถานะแต่ประการใด การแบ่งขั้วตรงข้ามเช่นนี้
เป็นกลวิธีของโอเอะที่ชี้ให้ผู้อ่านเห็นความผิดเพี้ยน
ของสังคม (เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์, 2547, น. 7)
ดังจะเห็นได้ในเรื่องฆ่ามันซะอย่าให้มันโต ได้น�ำ
เสนอภาพของชาวบ้านที่มีพฤติกรรมอันดุร้ายไม่
เป็นมิตรกับกลุ่มเด็กชายที่มาจากสถานดัดสันดาน
และยังมีการแบ่งแยกระหว่างทั้งสองกลุ่มโดยการ
พูดภาษาถิ่น ซึ่งหากชาวบ้านพูดภาษาถิ่น บรรดา
เด็กชายก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ แสดงให้เห็นว่า สภาพ
สังคมที่ควรจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นปรากฏ
ให้เห็นว่ามีความแตกแยกและการแบ่งพรรคแบ่ง
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พวกอยู่ และหากพิจารณาถึงสภาวะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคมญี่ปุ่นก็จะเห็นได้ว่า ในสังคม
ญี่ ปุ ่ น มี ก ารแบ่ ง กลุ ่ ม บุ ค คลออกเป็ น คนในและ
คนนอก เครธ์ตันได้เสนอว่า ความคิดเรื่องความ
เป็นญี่ปุ่นนั้นถูกยึดโยงไว้กับแนวคิดเรื่อง อุชิ (uchi)
และโซะโตะ (soto) หรือเรื่องคนในและคนนอก
เสมอ (Creighton, 1997, p. 212) อีกทั้ง แฮรเรลล์
ยังได้ย�้ำอีกว่า
[the minorities] exist within Japan’s borders
as uchi Others, ‘inside Others’ ... Although
their existence as specific minority groups is
denied in the imagination of homogeneity,
like foreigners, they also serve as a contrasting Other in opposition to which mainstream
Japanese identity is constructed; where
foreigners represent ‘not us’, minorities are
‘not quite us’. (Harrell, 1995, p. 25 as cited in
Creighton, 1997, p. 214)
กลุ่มคนชายขอบปรากฏในญี่ปุ่นในฐานะของความ
เป็นอื่นแบบอุชิ หรือ “ความเป็นอื่นที่เป็นคนใน”
... ถึงกระนั้นก็ตาม การมีอยู่ของกลุ่มคนชายขอบที่
เฉพาะเจาะจงนี้ถูกปฏิเสธภายใต้แนวความคิดเรื่อง
ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย ว คนชายขอบไม่ ต ่ า งกั บ
คนต่างชาติ พวกเขาท�ำหน้าที่เป็นความเป็นอื่นที่มา
เปรียบต่างเพื่อให้อัตลักษณ์ญี่ปุ่นกระแสหลักถูกสร้าง
ขึ้ น มา ในขณะที่ ค นต่ า งชาติ เ ป็ น ตั ว แทนของคนที่
‘ไม่ใช่เรา’ คนชายขอบนั้นเป็นคนที่ ‘ไม่ค่อยใช่เรา’

และเพราะการมี อ ยู ่ ข องความเป็ น อื่ น ที่
เป็นคนใน (insider other) ในสังคมญี่ปุ่นนี้เองที่
ท�ำให้เห็นความเป็นวาทกรรมของเอกสภาพของ
อัตลักษณ์ความเป็นชาติของญี่ปุ่นที่กล่าวอ้างเรื่อง
ความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวของคนในสังคม
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นอกจากการแสดงให้เห็นถึงสภาวะสังคม
เนื้อเดียวที่ไม่เป็นจริงแล้ว ประการถัดมา โอเอะได้
แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่มีหลากหลายมิติของตัว
ละครที่แบ่งแยกระหว่าง “พวกเรา” และ “พวกเขา”
“มิ ต ร” และ “ศั ต รู ” และสั ม พั น ธภาพระหว่ า ง
บุคคลที่แปรผันสับเปลี่ยนได้อีกด้วย อัตลักษณ์ที่
มีหลายมิติที่ปรากฏในตัวบทเป็นเหมือนสัญญะที่
ช่วยยืนยันความไม่เป็นจริงของอัตลักษณ์เชิงเดี่ยว
ในสังคมเนื้อเดียว ซึ่งตรงกับที่เครตันเสนอเกี่ยวกับ
การแบ่งแยกระหว่างคนในและคนนอกว่าเป็นการ
แบ่ ง แยกที่ ส ามารถแปรเปลี่ ย นได้ ดั ง ที่ ก ล่ า วว่ า
“Although interacting networks of relationship
in Japan are also conceptualised in uchi/
soto terms, such that indexical framework
of uchi and soto is situational and shifting”
“แม้ ว ่ า โครงสร้ า งการติ ด ต่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นญี่ ปุ ่ น
จะถู ก สร้ า งขึ้ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขของความเป็ น อุ ชิ /
โซะโตะ (คนในและคนนอก) แต่ระบบบ่งชี้อุชิและ
โซะโตะนี้ก็แปรเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และสลับ
ไปมา” (Creighton, 1997, p. 212) ดังนั้น การ
สลับสับเปลี่ยนของอัตลักษณ์ของผู้ด�ำเนินเรื่องและ
ตัวละครอื่นๆ อย่างต่อเนื่องในเรื่องฆ่ามันซะอย่า
ให้มันโตที่เห็นได้จากการที่ในช่วงเวลาหนึ่งพวกเขา
อาจเป็นศัตรูกัน แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวละครในเรื่องก็เปลี่ยนไปด้วย ใน
ทางกลับกัน เมื่อพวกเขาขัดแย้งกันและสถานการณ์
แปรเปลี่ยนไป พวกเขาลดทอนความเป็นอริและ
หันมามีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน อย่างเช่นในตอนที่
ผู้ด�ำเนินเรื่องและเด็กชายคนอื่นๆ ถูกทอดทิ้งให้
อยู่ในหมู่บ้านที่ปิดตาย ในตอนแรกพวกเขาโต้เถียง
กั น ว่ า จะหนี ห รื อ ไม่ ห นี ต่ อ มาเมื่ อ พวกเขาพบว่ า
11
12

ทางออกสู ่ ป ่ า นั้ น ถู ก ปิ ด ตายและถู ก สกั ด กั้ น โดย
ชาวบ้าน ความร้าวฉานในระหว่างกลุ่มเด็กชายก็
จางหายไป
森を出てトロッコの軌道の始まるところで南たち
が茫然と立ちどまり、そこへ僕と弟も我をわすれ
て駈けよった。既に僕らの間の小さい分裂は姿を
かくし僕らはすっかり一つの塊り、茫然とした者ら
の一つの群れになって軌道の向こうを見つめて
いたのだ。11

เมื่อออกจากป่าแล้ว กลุ่มมินามิก็หยุดยืนอ�้ำอึ้งอยู่ตรง
บริเวณหัวรางรถลาก ผมกับน้องชายวิ่งไปหาพวกเขา
อย่างลืมตัว ความบาดหมางเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่าง
พวกเรามลายไป แต่กลับรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวอีก
เป็นกลุ่มที่ยืนอ�้ำอึ้งตะลึงงันกลุ่มเดียวกัน ขณะที่จ้อง
มองไปยังปลายอีกด้านของรางรถลาก12

ไม่ว่าจะเป็นภาพของการสับเปลี่ยนของ
ความสัมพันธ์ของเด็กชายจากสถานดัดสันดานที่
เมื่อพวกเขาเกิดความรู้สึกร่วมกันจึงเกิดความเป็น
น�้ำหนึ่งใจเดียว แต่ในเวลาต่อมา พวกเขาก็สามารถ
กลับไปทะเลาะเบาะแว้งกันอีกเมื่อมีความเห็นไม่
ตรงกั น ในเรื่ อ งฆ่ า มั น ซะอย่ า ให้ มั น โต หรื อ ความ
สัมพันธ์ที่มีการสลับระหว่างความเป็นมิตรและศัตรู
ที่ในเวลาหนึ่งทหารคนด�ำและเด็กชายผู้ด�ำเนินเรื่อง
และชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นเปรียบเสมือนมิตรที่ดี
ต่อกัน แต่ในเวลาต่อมาความสัมพันธ์ของพวกเขา
กลับกลายเป็นศัตรูที่ปรากฏให้เห็นในเรื่องเลี้ยงดู
ก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นภาพแสดง
ความเป็ น พหุ ส ภาวะของอั ต ลั ก ษณ์ กล่ า วคื อ
บุคคลในแต่ละบุคคลนั้นไม่สามารถมีอัตลักษณ์ใด
อัตลักษณ์หนึ่งได้เพียงอัตลักษณ์เดียว แต่มนุษย์
ทุกคนสามารถเลือกสวมอัตลักษณ์ต่างๆ ได้ขึ้นอยู่
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กั บ สถานการณ์ แ ละบริ บ ททางสั ง คม อั ต ลั ก ษณ์
ทั้ ง หมดใช่ ว ่ า จะคงความส�ำคั ญ ยั่ ง ยื น ตลอดไป
แต่อัตลักษณ์บางกลุ่มนั้นอาจเกิดขึ้นและหายวับไป
อย่ า งรวดเร็ ว และบ่ อ ยครั้ ง ที่ อั ต ลั ก ษณ์ เ ชิ ง เดี่ ย ว
กลายเป็นเครื่องมือของนักกิจกรรมที่ชอบแบ่งฝัก
แบ่ ง ฝ่ า ยโดยมี เ ป้ า หมายให้ ส มาชิ ก ที่ สั ง กั ด กลุ ่ ม
ของตนปฏิเสธความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์แบบอื่นๆ
(อมารตยา เซ็ น , 2555, น. 16-20) ฉะนั้นแล้ว
ภาพลวงของอั ต ลั ก ษณ์ เ ชิ ง เดี่ ย วในแบบที่ ลั ท ธิ
ชาติ นิ ย มต้ อ งการให้ บุ ค คลมี เ พื่ อ ให้ เ ชื่ อ มั่ น และ
ยึดโยงอยู่ในอุดมการณ์นั้นจึงไม่สามารถเป็นจริงได้
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครของโอเอะได้แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นพหุสภาวะของอัตลักษณ์อย่าง
ชั ด เจน และแนวคิ ด เรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ์ นี้ ยั ง สามารถ
อธิ บ ายลั ก ษณะการสร้ า งตั ว ละครในผลงานของ
โอเอะที่มักจะมีความซับซ้อนและมีมิติที่หลากหลาย
อีกด้วย
นอกจากนี้ ทั้ ง สองเรื่ อ งยั ง มี ก ารใช้
สัญลักษณ์เพื่อแสดงให้เห็นการลบล้างความเป็น
ญี่ปุ่นที่เป็นแบบฉบับ ส�ำหรับอุดมการณ์ชาตินิยม
แล้ว ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาติพันธุ์นั้น
เป็นสิ่งที่ถูกเทิดทูนสูงส่ง ผู้คนต้องสรรเสริญความ
เป็นชาติของตน แต่ในเรื่องเลี้ยงดูกลับไม่พบการ
สรรเสริ ญ ความเป็ น ชาติ ข องตนและความเป็ น
ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ ชนชาติ อื่ น ในหมู ่ ช าวบ้ า น ราวกั บ ว่ า
แนวคิดเรื่องการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายตามชาติพันธุ์นั้น
ไม่ได้ปรากฏอยู่ในหมู่บ้านชนบทในภูเขาที่เปรียบ
เสมื อ นสั ง คมแบบเก่ า ที่ ยั ง ไม่ ถู ก ครอบง�ำด้ ว ย
ลัทธิชาตินิยม อันจะเห็นได้จากการน�ำเสนอเรื่อง
เอกลักษณ์เฉพาะเจาะจงของเชื้อชาติที่ไม่ชัดเจน
ของทหารคนด�ำ ผู้อ่านถูกแจ้งให้ทราบเพียงแค่ว่า
ชายคนนั้นเป็นทหารคนด�ำหรือเป็นเชลยที่จับได้ แต่
13
14
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ไม่ได้ถูกบอกเล่าว่าทหารคนด�ำนั้นเป็นคนเชื้อชาติ
อะไร เพียงแต่อนุมานได้ว่า ทหารคนด�ำคือทหาร
จากสหรัฐอเมริกา
ในเรื่องฆ่ามันซะอย่าให้มันโตก็มีสัญญะ
ของการลบล้างความเป็นญี่ปุ่นที่เป็นแบบฉบับ ซึ่ง
ก็คือ การขจัดภาพสมมติของความเชื่อเรื่องความ
ยิ่งใหญ่ทางการทหารของญี่ปุ่น ทหารหนีทัพในเรื่อง
เปรียบได้กับภาพแทนความเชื่อเรื่องความยิ่งใหญ่ของ
กองทัพในทัศนคติของผู้คน ดังเช่น ที่ผู้ด�ำเนินเรื่อง
และตัวละครอื่นๆ พากันตื่นเต้นเมื่อได้รู้ว่ามีทหาร
หนีทัพมาหลบอาศัยอยู่ที่บ้านของชาวเกาหลีและ
คาดหวั ง ที่ จ ะได้ ชื่ น ชมเครื่ อ งแบบทหาร แต่ แ ล้ ว
บรรดาเด็กชายกลับต้องผิดหวังกับรูปลักษณ์ของ
นายทหารที่พวกเขาได้เห็น ดังที่ถูกกล่าวว่า
期待の熱いかたまりが僕の胸のなかで融け、苦
しい失望がじくじく躰をひたした。男は予科練の
兵隊のあらゆる輝かしさ、光彩に欠けていた。ひ
きしまって小さく硬く欲望をそそる制服のなかの
尻、逞しい頸、剃りたてで青っぽい顎を彼は持っ
ていなかった。そのかわりに、しぼみきっている年
齢があいまいな貧弱な顔に暗く疲れきった表情
をたたえてむっつり黙っているのだ。彼はしかも
あの情欲にみちて極度にみだらな戦争の服にか
わりに作業用の上衣をつけていた。13

ก้อนร้อนๆ แห่งความหวังละลายเหลวอยู่ในอกของผม
และความผิดหวังขมขื่นก็เปียกชุ่มทั่วร่าง ชายหนุ่ม
ผู้นี้ไร้ประกายรุ่งโรจน์สง่างามของทหารฝึกหัด เขาไร้
ซึ่ ง บั้ น ท้ า ยเล็ ก หนั่ น ในชุ ด เครื่ อ งแบบที่ เ ร้ า อารมณ์
และไร้ซึ่งช่วงคอแข็งแรง รวมถึงคางที่โกนสะอาดเป็น
สีเขียวครึ้ม ตรงกันข้ามเขากลับนิ่งเงียบหม่นหมอง
บนใบหน้าที่ตอบเหี่ยวแห้งบ่งบอกอายุไม่ได้แน่ชัดนั้น
แสดงความเหน็ดเหนื่อยสิ้นเรี่ยวแรง และแทนเสื้อผ้า
ชุดออกรบที่สุดแสนเซ็กซี่กระตุ้นราคะ เขากลับสวม
เสื้อแจ๊กเก็ตส�ำหรับใส่ท�ำงาน14
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ภาพลักษณ์ที่ผิดคาดและน่าผิดหวังของ
ทหารหนีทัพนี้เปรียบได้กับการท�ำลายภาพความ
ยิ่งใหญ่ของทหาร ซึ่งก็เท่ากับเป็นการท�ำลายความ
เป็นญี่ปุ่นอันเป็นแบบฉบับลงไปด้วย
อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นการลบล้าง
ความเป็นญี่ปุ่นที่เป็นแบบฉบับ ในเรื่องฆ่ามันซะอย่า
ให้มันโต คือ ตอนที่กลุ่มเด็กชายได้เรียนรู้วิธีการล่า
นกจากเด็กหนุ่มเกาหลี และยังมีฉากที่น้องชายของ
ผู้ด�ำเนินเรื่องจับไก่ฟ้าได้และฆ่าไก่ฟ้าตัวนั้นตาย
การฆ่ า ไก่ ฟ ้ า ตายนี้ อ าจสามารถตี ค วามถึ ง การ
ลบล้างความเป็นญี่ปุ่นที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการ
สร้างชาติเชิงวัฒนธรรม เพราะไก่ฟ้านั้นถือได้ว่า
เป็นนกประจ�ำชาติของญี่ปุ่น การที่ตัวละครในเรื่อง
ฆ่าไก่ฟ้าตายจึงเปรียบเหมือนตัวละครนั้นฆ่าความ
เป็นญี่ปุ่นและปฏิเสธอัตลักษณ์ความเป็นชาตินิยม

4. บทสรุป

เป็นที่น่าสนใจมากว่า ทั้งเลี้ยงดูและฆ่ามันซะ
อย่าให้มันโตไม่มีการเอ่ยถึงจักรพรรดิเลย แม้ว่า
จักรพรรดิจะเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนของความเป็น
ชาติและมักถูกอ้างถึงเสมอในการปลุกใจทหารใน
กองทัพญี่ปุ่นหรือค�ำขวัญปลุกใจประชาชนในช่วง

สงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยเหตุนี้ จึงอาจตีความ
ได้ว่าการไม่ปรากฏของจักรพรรดิอย่างจงใจในทั้งสอง
เรื่องอาจจะหมายถึงความตั้งใจแสดงการต่อต้าน
แนวคิดชาตินิยมอย่างแนบเนียน และยังมีการแสดง
ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ใหม่ของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นภายหลัง
สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง ซึ่ ง ก็ คื อ อั ต ลั ก ษณ์ ค วาม
เทิดทูนที่มีต่อจักรพรรดิว่าเป็นเสมือนสมมติเทพ
ในตัวผู้คนนั้นได้เสื่อมสลายไป ความศักดิ์สิทธิ์ของ
สมมติเทพลดต�่ำลง จักรพรรดิของญี่ปุ่นกลายเป็น
เพียงมนุษย์ธรรมดา และความไม่ใส่ใจกับความเป็น
ญี่ปุ่นที่เป็นธรรมเนียมนิยมมากเท่าเมื่อก่อน ในทาง
กลับกัน ทัศนะเกี่ยวกับความโหดร้ายของสงคราม
และการรั บ รู ้ ถึ ง ความล้ ม เหลวของลั ท ธิ ช าติ นิ ย ม
ที่รับปากว่าจะตอบแทนประชาชนด้วยความยิ่งใหญ่
ของชาติ แ ลกกั บ การเสี ย สละของผู ้ ค นในระดั บ
ปัจเจกกลับเข้ามาแทนที่ โอเอะไม่เพียงแสดงภาพ
ความโหดร้ า ยที่ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งเด่ น ชั ด ของสงคราม
แต่ ยั ง เสนอภาพของวาทกรรมที่ ค รอบง�ำอยู ่ ข อง
แนวคิดชาตินิยมอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งในเรื่องเลี้ยงดูและฆ่ามันซะอย่าให้มันโตเพื่อที่จะ
วิพากษ์ความรุนแรงในเชิงกายภาพ เชิงโครงสร้าง
และเชิงทัศนะของลัทธิชาตินิยม
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คำ�

ซะโยะนะระอิท์ซุกะ（「サヨナライツカ」世界文化社、2001
年1月） นวนิยายที่ใช้ฉากประเทศไทยเล่าเรื่องราวความรักหนุ่มสาว
ญี่ปุ่น ถูกน�ำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันเมื่อปี ค.ศ. 2010
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บนวนิ ย ายและภาพยนตร์
ดั ง กล่ า วแล้ ว องค์ ป ระกอบภายใน เช่ น แนวคิ ด ตั ว ละครไม่ ไ ด้ มี
ความเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ภาพไทยที่ถูกน�ำเสนอกลับมีความแตก
ต่างกัน
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความแตกต่างของการน�ำเสนอภาพไทย
ในนวนิยายและภาพยนตร์เรื่องซะโยะนะระอิท์ซุกะเพื่อวิเคราะห์หา
องค์ประกอบที่ท�ำให้การน�ำเสนอภาพไทยเปลี่ยนแปลงไป จากการ
ศึกษาพบว่า ความแตกต่างที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดระหว่างนวนิยายและ
ภาพยนตร์ก็คือ ภาพยนตร์พยายามหลีกเลี่ยงการน� ำ เสนอภาพใน
สำ�คัญ
ซะโยะนะระอิ ท ์ ซุ ก ะ, แง่ลบของประเทศไทย เช่น การตัดฉากเกี่ยวกับการซื้อบริการทางเพศ
ภาพแทนประเทศไทย, ออกทั้งหมด ในทางกลับกันภาพยนตร์มุ่งน�ำเสนอความแปลกใหม่ของ
วรรณกรรมเปรียบเทียบ ไทย (Exotic) มากกว่านวนิยาย โดยองค์ประกอบประการหนึ่งที่ท�ำให้
การน�ำเสนอภาพไทยในนวนิยายและภาพยนตร์มีความแตกต่างกันคือ
การร่วมกันผลิตสร้างภาพประเทศไทยจากเจ้าของบทประพันธ์ (ญี่ปุ่น)
ทีมงานสร้างภาพยนตร์ (เกาหลีใต้) และผู้สนับสนุน (ไทย) จนท�ำให้เกิด
การรับรู้ต่อประเทศไทยแบบใหม่ขึ้นในที่สุด
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The Representation of Thailand in Sayonara
Itsuka: A comparative study of novel and
film
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Abstract
Sayonara Itsuka（「サヨナライツカ」世
界文化社、2001年1月） is a romantic novel
whose story took place in Thailand. The
novel was made into a film in 2010. After
studying the Thai images through the
differences between the novel and film, it
was found that there were a few changes
in the theme, concept, and character roles.
However, there was a great difference in the
representation of Thailand.
The purpose of this research was to
examine the differences between the novel
and the film version of Sayonara Itsuka
in order to analyze the changes in the
representation of Thailand. According
to the results of the study, it was found
that the film version avoided representing
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Thailand in negative images, for example,
deleting scenes about prostitution in
Thailand. On the other hand, the film chose
to represent Thailand in a more exotic
way than the novel. The factor that made
the representation of Thailand in the film
differ from the novel was the cooperation
between the writer (Japanese) of the
original work, the film production team
(South Korean), and the sponsors (Thai). In
the end, the cooperation between each
party created a new perspective of the
representation of Thailand.

Key words

Sayonara Itsuka, Representation of Thailand, Comparative
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ภาพไทยใน ซะโยะนะระอิท์ซุกะ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนวนิยายและภาพยนตร์

1. บทน�ำ

นวนิยายญี่ปุ่น ซะโยะนะระอิท์ซุกะ （「サ
ヨナライツカ」） เขี ย นโดย ท์ ซุ จิ ฮิ โ ตะนะริ （辻
仁成） ตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ โองน โนะ ฌินฌิท์ซุ
（「黄金の寝室」） ในนิตยสารส�ำหรับผู้ชาย Men’s
Extra ฉบั บ เดื อ นเมษายน 1999 - ฉบั บ เดื อ น
พฤษภาคม 2000 ภายหลังได้น�ำมาปรับปรุงและ
รวมเล่ ม ใน ค.ศ. 2001 ซะโยะนะระอิ ท ์ ซุ ก ะ
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นชื่อ ฮิกะฌิ
กะอิ โ ต ยู ต ะกะ ยู ต ะกะมี คู ่ ห มั้ น ชื่ อ ว่ า ทะสึ ซุ เ อะ
มิ ท ์ ซุ โ กะ และท� ำ งานที่ ส ายการบิ น อี ส เติ ร ์ น แอร์
ไลน์ ต่อมายูตะกะถูกส่งมาประจ�ำการที่ส�ำนักงาน
กรุงเทพฯ ใน ค.ศ. 1975 วันหนึ่ง ยูตะกะไปดื่มฉลอง
กับเพื่อนและได้รู้จักกับมะนะกะ โทโกะ ทั้งสองเริ่ม
มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกัน ยูตะกะไปพบกับโทโกะ
อีกหลายครั้งที่ห้องสวีท Samerset Maungham
ในโรงแรมโอเรียนเต็ลซึ่งเป็นที่พักของโทโกะ ความ
สัมพันธ์ของทั้งสองคนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนข่าวลือ
เชิ ง ชู ้ ส าวแพร่ ออกไปในหมู่คนญี่ปุ่นในไทย และ
เป็นเหตุให้ยูตะกะทะเลาะกับคิโนะฌิตะเพื่อนสนิท
ของตนด้วยเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของ
ยู ต ะกะและโทโกะก็ ต ้ อ งสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ มิ ท ์ ซุ โ กะ
ตัดสินใจจะมาอาศัยอยู่ที่ไทย
25 ปีต่อมา ยูตะกะก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานและมีครอบครัวแต่ก็ยังไม่สามารถลืมโทโกะได้
วันหนึ่งยูตะกะมาท�ำธุระที่ไทยและได้พบโทโกะอีก
ครั้งที่โรงแรมโอเรียนเต็ล โทโกะได้ให้ที่อยู่ของตน
กับยูตะกะไว้ แต่ยูตะกะก็ไม่ได้ติดต่อไปจนกระทั่ง
กลับญี่ปุ่นเนื่องจากไม่สามารถทิ้งชีวิตตอนนี้เพื่อ
โทโกะได้ โทโกะเขียนจดหมายมาหายูตะกะหลาย
ครั้งแต่ก็ไม่ได้รับจดหมายตอบกลับเลย 4 ปีต่อมา
โทโกะเขียนจดหมายแจ้งข่าวว่าตนไม่สบายและ

หวังว่าจะได้พบกับยูตะกะอีกครั้งในวาระสุดท้าย
ของชี วิ ต ยู ต ะกะจึ ง เดิ น ทางไปที่ ไ ทยอี ก ครั้ ง เพื่ อ
โทโกะ 2 อาทิตย์หลังจากนั้นโทโกะก็เสียชีวิตลง
นวนิยายเรื่องนี้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์
ในชื่ อ เดี ย วกั น ใน ค.ศ. 2010 ก� ำ กั บ โดย John
H. Lee ผู ้ ก� ำ กั บ ชาวเกาหลี ใ ต้ โดยถ่ า ยท� ำ ใน 3
ประเทศได้แก่ ประเทศไทย เกาหลีใต้ และประเทศ
ญี่ปุ่น (Production Note, 2010, Online) และ
ใช้ นั ก แสดงชาวญี่ ปุ ่ น ตลอดทั้ ง เรื่ อ ง ภาพยนตร์
ซะโยะนะระอิ ท ์ ซุ ก ะ เข้ า ฉายครั้ ง แรกที่ ญี่ ปุ ่ น
หลังจากเปิดตัวได้เพียง 2 วันก็ท�ำรายได้ถึง 130
ล้านเยนและมีจ�ำนวนผู้ชม 1 ล้านคนใน 1 เดือน
รวมรายได้ทั้งหมด 1,080 ล้านเยน （韓国映画「
サヨナライツカ」、日本興行 135 億ウォン売上
突破、 2010 、オンライン） ถึ ง แม้ ว ่ า ภาพยนตร์
เรื่ อ ง ซะโยะนะระอิ ท ์ ซุ ก ะ ยั ง คงองค์ ป ระกอบ
ภายใน เช่น แนวคิด ตัวละคร ฯลฯ ตามนวนิยาย
ต้นฉบับก็ตาม แต่การสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์
ย่อมมีส่วนที่แตกต่างจากผลงานต้นฉบับไม่น้อย
อีกทั้งการน�ำเสนอของภาพยนตร์ที่ต้องสื่อออกมา
ผ่านภาพและเสียงในเวลาจ�ำกัด การที่ต้องตรึงคนดู
ไว้กับภาพยนตร์ตลอดเวลา ตลอดจนปัจจัยภายนอก
อื่นๆ เช่น ทุนสร้าง การตลาด ข้อตกลงทางการ
ถ่ายท�ำ ฯลฯ ล้วนส่งผลให้เกิดความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องดัดแปลงการน�ำเสนอให้แตกต่างจากนวนิยาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�ำเสนอภาพประเทศไทยที่
เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษา
เปรียบเทียบการน�ำเสนอภาพไทยในนวนิยายและ
ภาพยนตร์เรื่อง ซะโยะนะระอิท์ซุกะ เพื่อวิเคราะห์
ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการน�ำเสนอภาพ
ไทยดังกล่าว
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2. ภาพไทยในวรรณกรรมญี่ปุ่น

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเป็นมาของ
การน�ำเสนอภาพไทยในสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่1 พบว่า
ภาพไทยในช่ ว งต้ น ญี่ ปุ ่ น สมั ย ใหม่ นั้ น เป็ น เพี ย ง
“ประเทศเขตร้อนทางใต้” （南洋） ที่ไม่ได้มีภาพที่
ชัดเจนอะไร คุโบะตะ ยูโกะ （久保田裕子，2010）
วิเคราะห์ว่าประเทศไทยเริ่มถูกท�ำให้เป็นเพศหญิง
（女性ジェンダー化） ในช่วงปีโฌวะที่ 10 ซึ่งเป็น
ช่วงที่ญี่ปุ่นและไทยเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการค้า
มากขึ้น ผ่านการน�ำเสนอภาพ “นางสาวสยาม” ใน
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ในเวลานั้น ก่อนที่ภาพนี้จะกลายเป็น
ภาพประทับ (stereotype) ของไทยในเวลาต่อมา
น�้ ำ ทิ พ ย์ เมธเศรษฐ （ナムティップ・
メタセート， 2008) ได้ ศึ ก ษาภาพแทนไทยผ่ า น
วรรณกรรมรักสมัยใหม่ของญี่ปุ่น 5 เรื่อง2 พบว่า
ประเทศไทยถู ก น� ำ เสนอเป็ น “ประเทศในเขต
ร้ อ นแห่ ง จิ น ตนาการทางเพศและความแปลก
ประหลาด” （「エキゾチックで官能的な夢の
南国」） มาตั้ ง แต่ ใ นงานวรรณกรรมของมิ ฌิ ม ะ
ยุ กิ โ อะ 3 （三島由紀夫） ช่ ว ง ค.ศ. 1960 และ
ภาพเหล่ า นี้ ไ ด้ ถู ก น�ำ มาผลิ ต ซ�้ ำ ในวรรณกรรมยุ ค
ต่อมา การน�ำเสนอภาพไทยในวรรณกรรมเหล่านี้
มี ลั ก ษณะเป็ น Orientalism 4 แบบญี่ปุ่น กล่าว
คือ ญี่ปุ่นจะมองตนเป็นผู้ปกครองเทียบชั้นกับชาติ
ตะวันตกซึ่งมีความรู้มากกว่า พัฒนากว่าชาติอื่นๆ
ในเอเชีย ในขณะที่ชาติเอเชีย (ไทย) เป็นผู้สมควร
ถูกปกครอง มีความรู้น้อยกว่า ด้อยพัฒนากว่า
1
2
3

นอกจากนี้น�้ำทิพย์ (2008) ยังได้วิเคราะห์
เกี่ ย วกั บ การน� ำ เสนอฉากโรงแรมโอเรี ย นเต็ ล ใน
นวนิยาย ซะโยะนะระอิท์ซุกะ ไว้ว่า ภาพโรงแรม
โอเรี ย นเต็ ล นั้ น เป็ น “ภาพลวงตาราวกั บ อยู ่ ใ น
พระราชวังในจินตนาการหรือในพื้นที่พิเศษ” (หน้า
72) ที่ทั้งโทโกะและยูตะกะสามารถ “ใช้ชีวิตราวกับ
ราชาและราชินีที่ตัดขาดจากโลกภายนอก” (หน้า
72)5 และได้รับการ “ปลดปล่อยจากธรรมเนียม
กฎเกณฑ์ และกาลเวลา” (หน้า 72) ความเป็น
โรงแรมโอเรียนเต็ลนั้นคือตะวันออกที่เป็นผลผลิต
ของตะวั น ตก นอกเหนื อ จากประวั ติ ศ าสตร์ อั น
ยาวนานแล้ ว โรงแรมโอเรี ย นเต็ ล ยั ง ปรากฏใน
วรรณกรรมญี่ปุ่นต่างๆ และถูกน�ำเสนอในหนังสือ
น�ำเที่ยวในฐานะของโรงแรมที่ปฏิเสธนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาพร้อมคณะทัวร์จนกระทั่งถึงปลายช่วง
ค.ศ. 1980 ด้วยเหตุนี้ส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ทั่วไปแล้ว โรงแรมโอเรียนเต็ลจึงเป็นพื้นที่ที่เข้าถึง
ได้ยากและเป็นพื้นที่ที่น�ำพาความโรแมนติค （「ロマ
ンチシズムを誘う場所」） ที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
(โดยเฉพาะสตรี) ปรารถนาจะมาเยือน （ナムティ
ップ・メタセート， 2010) และอาจเพราะด้วยนัย
ส�ำคัญที่แฝงอยู่ในพื้นที่โรงแรมโอเรียนเต็ลที่เช่นนี้
จึงท�ำให้ผู้ก�ำกับ John H. Lee ขออนุญาตถ่ายท�ำ
ฉากโรงแรมโอเรียนเต็ลจากสถานที่จริง

สมัยเมจิ (ค.ศ. 1868) เป็นต้นมา
ได้แก่ 宮本輝『愉楽の園』、嵐山光三郎『蘭の皮膜』、山田詠美『天国の右手』、佐藤亜由子『ボディ・レンタル』、辻仁成『サヨナライツカ』
สามารถติดตามการศึกษาเกี่ยวกับภาพแทนไทยในงานวรรณกรรมของมิฌิมะ ยุกิโอะเรื่อง อะกะท์ซุกิ โนะ เทะระ ได้ที่ 久保田裕子．(2011)．王妃の肖
像--三島由紀夫『暁の寺』におけるタイ国表象．福岡教育大学国語科研究論集．

4

5
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ทฤษฏีบูรพาคดีศึกษาหรือ Orientalism ถูกกล่าวถึงครั้งแรกโดย Edward W. Said หมายถึงการที่ชาติตะวันตกการแบ่งแยกระหว่างความเป็นตะวันตก
หรือความเป็น “เรา” กับความเป็นตะวันออกหรือความเป็น “เขา” ซึ่งแบ่งโดยชาวตะวันตกเองโดยชาวตะวันตกมองตนเป็นผู้ปกครอง มีความรู้มากกว่า
พัฒนากว่า ในขณะที่ชาติตะวันออกเป็นผู้สมควรถูกปกครอง มีความรู้น้อยกว่า ด้อยพัฒนากว่า แปลกใหม่ น่าค้นหา
งานวิจัยฉบับนี้ได้อ้างอิงตัวบทวรรณกรรมทั้งหมดจาก 辻仁成．（2008）．『サヨナライツカ』幼冬舎文庫．
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ภาพไทยใน ซะโยะนะระอิท์ซุกะ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนวนิยายและภาพยนตร์

“The Oriental Bangkok (โรงแรม
Mandarin Oriental; ผู ้ วิ จั ย ) ตั้ ง อยู ่ ใ จกลาง
กรุงเทพฯ ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา เป็น “ความภูมิใจ
ของไทย” ยาวนานถึง 130 ปี มีชื่อเสียงในฐานะ
ของโรงแรมที่รับรองเชื้อพระวงศ์ แขกระดับประเทศ
ตลอดจนนักเขียนยอดนิยมอย่าง โจเซฟ คอนราด
ซอมเมอร์เซท มอม ในนวนิยายต้นฉบับก็ใช้ชื่อจริง
ของโรงแรม ในภาพยนตร์ก็เป็นพื้นที่สัญลักษณ์แสดง
ความรักของโทโกะและยูตะกะ จากการเจรจากับทาง
โรงแรม ทีมงานได้สร้าง “Mission Impossible” ขึ้น
โดยทางโรงแรมได้พิจารณาฉากต่างๆ อย่างละเอียด
และอนุ ญ าตให้ ถ ่ า ยท� ำ ภายในเป็ น ครั้ ง แรกในรอบ
ประวั ติ ศ าสตร์ 130 ปี ด้ ว ยเหตุ ที่ โ รงแรมเห็ น
ร่ ว มถึ ง ความลึ ก ซึ้ ง ของแนวคิ ด ในวรรณกรรมและ
ความเป็น The Oriental Bangkok ในบทประพันธ์
ที่ “ไม่สามารถใช้โรงแรมอื่นทดแทนได้” จึงท�ำให้
เปิดกว้างพื้นที่ทุกส่วนของโรงแรมทั้ง ทางเดิน สวน
ร้านอาหาร ห้องพัก ล็อบบี้ ฯลฯ จนท�ำให้ท้ายสุด
ฉากโรงแรมในภาพยนตร์ 100% ได้ถ่ายท�ำที่ The
Oriental Bangkok จริงๆ (映画「サヨナライツカ」
公式サイト、2010、オンライン) (แปลและขีดเส้นใต้
โดยผู้วิจัย)

การได้รับอนุญาตจากโรงแรม Mandarin
Oriental ให้ถ่ายท�ำฉากโรงแรมโอเรียนเต็ลได้นั้น
นอกจากทางโรงแรมจะได้รับผลประโยชน์ทางการ
โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
ผ่านฉากต่างๆ ในภาพยนตร์แล้ว6 การถ่ายท�ำฉาก
โรงแรมโอเรียนเต็ลจากสถานที่จริงนั้นยังเป็นการ
เชื่ อ มโยงพื้ น ที่ โ รงแรมโอเรี ย นเต็ ล ในจิ น ตนาการ
ของชาวญี่ปุ่นที่มักปรากฏซ�้ำๆ ในวรรณกรรมญี่ปุ่น
ที่มีฉากประเทศไทยเรื่องต่างๆ7 สู่พื้นที่ของโรงแรม
Mandarin Oriental ในโลกแห่งความจริงที่ผู้อ่าน
6

7
8

สามารถครอบครองประสบการณ์โรแมนติคหรูหรา
“ราวกับราชาและราชินี” เช่นเดียวกับตัวละครอีกด้วย
ความโรแมนติคของโรงแรมโอเรียนเต็ลทั้ง
ในนวนิยายและภาพยนตร์เรื่อง ซะโยะนะระอิท์ซุกะ
ถูกน�ำเสนอผ่านเรื่องราวความรักระหว่างตัวละคร
ยูตะกะและโทโกะ กล่าวคือ ขณะที่ตัวละครโทโกะ
สะท้ อ นถึ ง ความรั ก ความต้ อ งการที่ ผิ ด ศี ล ธรรม
อารมณ์ปรารถนาอันร้อนแรง ความแปลกใหม่ทาง
สัมผัสที่ยูตะกะไม่เคยได้รับมาก่อน พื้นที่ของโทโกะ
(โรงแรมโอเรียนเต็ล - ประเทศไทย) จึงสะท้อนให้
เห็นถึงความพิเศษที่ผิดแปลกไปจากพื้นที่ในชีวิต
ประจ�ำวัน
ในขณะเดียวกัน ตัวละครมิท์ซุโกะ สื่อถึง
ความรักที่อยู่ในกรอบศีลธรรม การอยู่ในกฎเกณฑ์
ของขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น พื้นที่ของมิท์ซุโกะ (ญี่ปุ่น)
จึงสะท้อนถึงพื้นที่ในชีวิตประจ� ำวันที่เกี่ยวพันกับ
หน้าที่ความมั่นคงในการงาน สถานภาพทางสังคม
และครอบครั ว ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ ล ้ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ โลก
แห่งความเป็นจริงของยูตะกะ ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้
ว่าพื้นที่ใน ซะโยะนะระอิท์ซุกะ ถูกแบ่งออกเป็น
คู่ตรงข้ามและการแบ่งคู่ตรงข้ามเช่นนี้ยิ่งขับเน้น
การน�ำเสนอภาพไทย อันเป็นพื้นที่พิเศษที่ตัวละคร
สามารถสัมผัสประสบการณ์ความโรแมนติคและ
อีโรติคตามที่น�้ำทิพย์ได้วิเคราะห์ไว้ว่าเป็นการมอง
ประเทศไทยในแง่ของความคาดหวังในการได้รับ
ความสุขทางเพศตามแนวคิดบูรพาคดีนิยม (Orientalism) ให้แปลกแตกต่างจากการน�ำเสนอภาพ
ญี่ปุ่น อันเป็นพื้นที่ในชีวิตประจ�ำวันที่เคร่งครัดด้วย
กฏเกณฑ์และขนมธรรมเนียมประเพณี

โรงแรม Mandarin Oriental ยังได้รับการติดแบนเนอร์ของโรงแรม Mandarin Oriental Hotel Tokyo บนเว็บไซต์ทางการของภาพยนตร์ ซึ่งเมื่อคลิกเข้าไป
จะพบเฉพาะเพจของแคมเปญที่พักราคาพิเศษของโรงแรม Mandarin Oriental Hotel Tokyo ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมโปรโมทภาพยนตร์โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า
“บังโกะกุ โนะ โคะอิ”
โรงแรม Mandarin Oriental ยังถูกนำ�เสนอในวรรณกรรมญี่ปุ่นที่มีฉากประเทศไทยอีกหลายเรื่อง เช่น เรื่อง อะกะท์ซุกิ โนะ เทะระ ของ มิฌิมะ ยุกิโอะ
（三島由紀夫「暁の寺」） เรื่อง ยุระกุ โนะ โซะโนะ ของ มิยะโมะโตะ เทะรุ （宮本輝「愉楽の園」） เป็นต้น （ナムティップ・メタセート， 2010)
นอกเหนือจากนี้แล้ว มิท์ซุโกะยังถูกนำ�เสนอให้เป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ควรมีของสตรีญี่ปุ่นคือ มีความสามารถทางการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น
และการชงชาอีกด้วย (หน้า 174) ภายหลังจากการแต่งงาน มิท์ซุโกะยังคงก็เป็นภรรยาและแม่ที่ดีตามหลักปฏิบัติของญี่ปุ่นอีกด้วย （「まさに古いタイプの
日本人にとっては理想の良婦賢母であった。」 หน้า 174）
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3. ภาพไทยในนวนิยาย ซะโยะนะระอิท์ซุกะ

นอกเหนือจากภาพประเทศไทยที่ถูกน� ำ
เสนอให้เป็นพื้นที่โรแมนติค-อีโรติคดังที่กล่าวไป
ในข้างต้นแล้ว จากการศึกษาการน�ำเสนอเกี่ยวกับ
ภาพประเทศไทยในนวนิยาย ซะโยะนะระอิท์ซุกะ
พบว่าประเทศไทยยังถูกน�ำเสนอในอีก 3 ประเด็น
หลักคือ (1) พื้นที่ที่ด้อยกว่าญี่ปุ่น (2) พื้นที่แห่ง
ความแปลกใหม่ที่ผิดไปจากชีวิตประจ�ำวันของชาว
ญี่ปุ ่น และ (3) พื้นที่แห่งการค้าบริการทางเพศ
อีกด้วย
ประเด็นแรก คือการน�ำเสนอประเทศไทย
ในฐานะชาติ ที่ ด ้ อ ยกว่ า ญี่ ปุ ่ น จะเห็ น ได้ ใ นฉาก
บรรยายความสกปรกของบ้านเมือง ความแออัด
ของรถเมล์ไทยและถนนในกรุงเทพฯ ว่า “ราวกับ
ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 30 ปีก่อน (หน้า 99 )” และ
การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ป ระเทศไทยในอี ก 25 ปี ต ่ อ
มาถึงปัญหาความแตกต่างระหว่างชนชั้นในสังคม
ไทย นอกเหนื อ จากการบรรยายความด้ อ ยกว่ า
ของประเทศไทยโดยตรงแล้ว ประเด็นนี้ยังสะท้อน
ทางอ้อมผ่านการใช้ชีวิตของตัวละครชาวญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยอีกด้วย เช่น การรักษากับแพทย์ญี่ปุ่น
เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยในเมื อ งไทย (หน้ า 59) หรื อ การที่
ตัวละครชาวญี่ปุ่นเลือกรับประทานเฉพาะอาหาร
ตะวันตก ฯลฯ การใช้ชีวิตของตัวละครชาวญี่ปุ่น
ที่ พ ยายามปฏิ เ สธการด� ำ เนิ น ชี วิ ต แบบไทยเช่ น นี้
สามารถเห็นถึงความไม่มั่นใจต่อภูมิปัญญา สุขอนามัย
แบบไทยที่ย�้ำให้เห็นถึงความด้อยกว่าของไทยอย่าง
ชัดเจน
ประเด็นต่อมาคือการน�ำเสนอประเทศไทย
ในมุมมองที่ผิดไปจากชีวิตประจ�ำวันของชาวญี่ปุ่น
(Exotic) เช่ น การน� ำ เสนอความแปลกใหม่ ข อง
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ประเทศไทยผ่านการเดินทางโดยยานพาหนะต่างๆ
ของตัวละคร โดยจะเห็นได้ว่าผู้เขียนจงใจไม่เลือก
ยานพาหนะที่มีอยู่ทั่วไปอย่างแท็กซี่หรือรถประจ�ำทาง
แต่กลับให้ตัวละครโดยสารยานพาหนะที่แปลกใหม่
อย่าง รถตุ๊กตุ๊ก เรือข้ามฝาก หรือเรือหางยาวแทน
นอกจากนี้ผู้เขียนยังสอดแทรกความแปลกใหม่ของ
ไทยอย่างเช่นความเป็นสยามเมืองยิ้มของคนไทย
และประเพณีการไหว้ของคนไทยดังนี้
朝の空気を入れようと窓を開けると、その音にき
がついた青年が豊を振り返り、例の胸で合掌する
タイ式の挨拶をした。豊も真似て掌を合わせ、小
さくお辞儀をしてみた。青年の笑顔は心を洗うほ
どに爽やかで、くったくがなかった。(หน้า74)

เมื่อเปิดหน้าต่างออกเพื่อรับอากาศยามเช้า เด็กหนุ่ม
ที่ ไ ด้ ยิ น เสี ย งนั้ น ก็ หั น กลั บ มาทั ก ทายแบบไทยโดย
พนมมือไว้ที่หน้าอกเหมือนทุกครั้ง ยูตะกะก็ยกมือ
มาประสานตามแล้วค�ำนับเล็กน้อย ใบหน้ายิ้มแย้ม
ของเด็ ก หนุ ่ ม ดู ส บายใจและสดใสจนเหมื อ นว่ า ได้
ช�ำระจิตใจ (แปลโดยผู้วิจัย)

จากข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า “ใบหน้ายิ้มแย้ม
ของเด็กหนุ่ม” ชาวไทยนั้นไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดาที่
พบเห็นได้ทั่วไป หากแต่เป็นยิ้มที่สามารถ “ช�ำระ
จิตใจ” พาให้ยูตะกะด�ำดิ่งไปสู่อีกห้วงอารมณ์หนึ่ง
และแสดงถึ ง ความอ่ อ นโยนของคนไทย รอยยิ้ ม
และการไหว้ของเด็กหนุ่มได้สะท้อนถึงความเป็นไทย
ในจินตนาการของผู้เขียนที่พยายามน�ำเสนอความ
แปลกใหม่ที่หาไม่ได้ในนวนิยายญี่ปุ่นเรื่องอื่นๆ แก่
ผู้อ่านนั่นเอง
ประเด็นสุดท้ายคือการน�ำเสนอประเทศไทย
เป็นพื้นที่แห่งการค้าบริการทางเพศโดยน�ำเสนอ
ผ่านฉากการทะเลาะกันระหว่างยูตะกะกับคิโนะณิตะ
โดยยูตะกะได้ต่อว่าคิโนะฌิตะดังนี้

ภาพไทยใน ซะโยะนะระอิท์ซุกะ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนวนิยายและภาพยนตร์

「綺麗ごと言うなよ。お前なんか毎晩パッポンで
女あさりしているじゃないか。外国の女性を金で
買っているような奴にとやかく言われる筋合いは
ない。そっちのほうは社会問題になっている。僕
は日本女性とデートしているだけだ、お前たちが

(หน้า96-97 )
“อย่าปากดีหน่อยเลย นายเองก็คั่วผู้หญิงที่พัฒน์พงศ์
ทุกคืนไม่ใช่เหรอ ชั้นไม่อยากจะฟังคนที่ใช้เงินซื้อผู้
หญิงต่างชาติอย่างนายมาสอนหรอกนะ นายน่ะเป็น
ปัญหาสังคมมากกว่าอีก ชั้นแค่เดทกับผู้หญิงญี่ปุ่นแค่
นั้นไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่พวกนายระแวงหรอกน่ะ”
(แปลโดยผู้วิจัย)
勘繰るような関係じゃない」

ในช่ ว ง ค.ศ. 1970 ย่านพัฒน์พงศ์เป็ น
แหล่ ง ไนท์ ค ลั บ ที่ รู ้ จั ก กั น ดี ใ นหมู ่ ช าวญี่ ปุ ่ น ทั้ ง ใน
กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาประเทศไทยเพื่ อ
หาประสบการณ์ ท างเพศ และในกลุ ่ ม พนั ก งาน
กินเงินเดือนชาวญี่ปุ่นที่มาสังสรรค์ผ่อนคลายจาก
การท�ำงาน ตัวละครคิโนะณิตะนับว่าเป็นตัวละคร
ที่ ส ะท้ อ นพฤติ ก รรมการซื้ อ บริ ก ารทางเพศของ
ชาวญี่ ปุ ่ น ในช่ ว งเวลานั้ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน จะเห็ น
ได้ ว ่ า ส� ำ หรั บ ชาวญี่ ปุ ่ น อย่ า งคิ โ นะณิ ต ะนั้ น ไม่ ไ ด้
มองว่าการซื้อบริการทางเพศในไทยเป็นเรื่องที่เป็น
ปัญหาสังคมหรือผิดจริยธรรมแต่อย่างใด
นอกเหนือจากการน�ำเสนอพัฒน์พงษ์แล้ว
ภาพไทยในฐานะพื้นที่แห่งการค้าบริการทางเพศ
ยังสะท้อนผ่าน สุเทพ ตัวละครไทยเพียงหนึ่งเดียว
ในนวนิยายเรื่องนี้อีกด้วย สุเทพเป็นชายหนุ่มผิวคล�้ำ
มีเพียงแต่ฟันเท่านั้นที่ขาว (หน้า 15-16) มีหน้าที่
พาลูกทัวร์คนญี่ปุ่นไปเที่ยวสถานบริการทางเพศ
9

นอกจากนี้ สุเทพยังหลอกผู้หญิงญี่ปุ่นบ่อยครั้งจน
เป็นปัญหาต่อบริษัทของยูตะกะและถูกมองว่าเป็น
คนที่ไม่ควรคบหา (หน้า 65) อีกด้วย ลักษณะของ
สุเทพเช่นนี้ นอกจากจะสะท้อนถึงความนิยมของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาซื้อบริการทางเพศ
ของไทยสมัยนั้นแล้ว การสร้างตัวละครชายไทยให้
ไร้มนุษยธรรม โกหก หลอกลวง เอาเปรียบผู้หญิง
เช่ น นี้ ไ ด้ ยั ง ปรากฏในนวนิ ย ายญี่ ปุ ่ น แนวสื บ สวน
สอบสวนที่ใช้ฉากประเทศไทยตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ.
1970-1980 อีกหลายเรื่อง9 อีกด้วย
จากทั้ง 3 ประเด็นในข้างต้นจะเห็นได้ว่า
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยแล้ ว ภาพที่ ถู ก น� ำ เสนอส่ ว น
ใหญ่ในนวนิยาย ซะโยะนะระอิท์ซุกะ นั้นไม่ใช่ภาพ
ที่ดีต่อประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการมองประเทศไทย
ในฐานะชาติที่ด้อยกว่าหรือมองประเทศไทยเป็น
พื้นที่แห่งการขายบริการทางเพศ นอกจากนี้ พื้นที่
ประเทศไทยยังเต็มไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่
สร้างความรู้สึกแปลกแตกต่างไปจากชีวิตประจ�ำวัน
ของผู้อ่านชาวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น การไหว้ ยิ้มสยาม
หรือยานพาหนะประหลาดต่างๆ อีกด้วย

4. ภาพไทยในภาพยนตร์ที่เปลี่ยนไป

แม้ว่าองค์ประกอบภายใน เช่น แนวคิด
ตั ว ละคร การน� ำ เสนอฉากโรงแรมโอเรี ย นเต็ ล
ฯลฯ ในภาพยนตร์ จ ะยั ง คงด� ำ เนิ น ตามนวนิ ย าย
ต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ำกัดด้านระยะเวลา
การฉายและการที่ต้องตรึงให้ผู้ชมอยู่กับเนื้อเรื่อง
ตลอดเวลานั้น ท�ำให้ภาพยนตร์มีความจ�ำเป็นต้อง

เช่น ในเรื่อง ฮิโตะริกกิริ โนะ เซ็นโจ （谷恒生．（1980）．一人っきりの戦場．小説推理．）นอกจากที่ให้ตัวละครชายไทยเป็นตัวร้ายที่กระทำ�การ
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาวแบบวิตถารในเรื่องแล้ว ยังมีการบรรยายถึงผู้ชายไทยว่า “ขายจิตวิญญาณแก่ปิศาจร้าย ยาเสพย์ติดและสุรา” （「酒、麻 薬と
いう悪魔に魂を売りわたし」）หรือในเรื่อง เชียงใหม่ โนะ คุบิ: ฌิ โนะ นิโอะอิ กล่าวถึงผู้ชายไทยว่า “ไม่ทำ�งานทำ�การอะไร วันๆ เอาแต่สูบฝิ่นอย่างเดียว”
（「働かず、日夜阿片を吸うだけ」）（中村敦夫．（1983）．チェンマイの首:愛は死の匂い．講談社文庫）ตรงกันข้ามกับหญิงไทยที่กลางวันต้อง
ทำ�งานในโรงงานและกลางคืนก็ต้องขายบริการทางเพศเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ให้กับครอบครัว （タナポーン・トリラッサクルチャイ．（2013）．日本近現代文
学におけるタイ表象の研究．九州大学大学院比較社会文化学府博士論文． http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/recordID/1440992，観
覧日：2015年2月10日）
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ดัดแปลง เพิ่ม ลด การน�ำเสนอเรื่องราวให้แตกต่าง
จากนวนิยาย จากการศึกษาเปรียบเทียบการน� ำ
เสนอภาพไทยระหว่างนวนิยายและภาพยนตร์แล้ว
สามารถสรุปความแตกต่างได้ดังนี้
ประเด็นแรก การแสดงออกเกี่ยวกับความ
ด้อยกว่าของประเทศไทยนั้นถูกน�ำเสนอผ่านฉาก
ที่บอกเล่าสภาพบ้านเมืองของไทยตอนที่ยูตะกะ
ได้เห็นประเทศไทยเป็นครั้งแรก ฉากนั้นเป็นฉาก
ฟุ ต บาทที่ มี ร ้ า นแผงลอยเต็ ม สองข้ า งทาง สภาพ
อาคารบ้านเรือนในไทยและหอพักของยูตะกะค่อน
ข้ า งสกปรก อาคารออฟฟิ ศ มี ส ายไฟห้ อ ยระโยง
ระยาง ภาพเหล่านี้แม้จะสะท้อนถึงความความสกปรก
ไร้ระเบียบวินัยของไทยก็ตาม แต่เนื่องด้วยผู้ก�ำกับ
เพิ่มองค์ประกอบบางอย่างลงไปในฉาก เช่น การ
ให้สามเณรนั่งโกนหัวอยู่บนทางเท้า การมีช้างเดิน
ไปมาบนท้องถนนร่วมอยู่ด้วยนั้น ท�ำให้ประเด็น
ความด้ อ ยกว่ า ของไทยเหล่ า นี้ ถู ก กลบด้ ว ยความ
แปลกแตกต่างที่ถูกจัดวางอย่างโดดเด่นและตั้งใจ
ในภาพยนตร์เรื่องนี้
ความแปลกแตกต่างของไทยยังคงถูกเพิ่ม
เข้ามาในอีกหลายฉาก เช่น การเพิ่มบทให้ยูตะกะ
พูดภาษาไทยหรือพูดชื่อเต็มของกรุงเทพฯ ในเรื่อง
การเพิ่ ม ฉากวั ด หรื อฉากที่จงใจให้มีพระสงฆ์เดิน
เรี ย งรายออกมา การให้ ตั ว ละครเดิ น ทางโดยรถ
ตุ๊กตุ๊กและเรือข้ามฟากตามแบบในนวนิยาย การ
เดินทางเหล่านี้ไม่ใช่การเดินทางธรรมดา หากแต่
เป็ น การเดิ น ทางที่ ผ สมผสานความสุ ข และความ
โรแมนติคผ่านฉากรักของตัวละครน�ำทั้งคู่ (ดูภาพ
ที่ 1) ซึ่งฉากนี้นับว่าเป็นฉากส�ำคัญที่ถูกน�ำมาใช้
“ขาย” ผ่ า นโปสเตอร์ ภ าพยนตร์ ที่ น� ำ ไปฉายที่
ประเทศเกาหลีใต้และบนปกหลังดีวีดีภาพยนตร์ที่
วางจ�ำหน่ายในญี่ปุ่น ตลอดจนภาพประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์และตัวอย่างภาพยนตร์อีกด้วย
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ภาพที่ 1 ภาพโปสเตอร์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ภ าพยนตร์
เรียกใช้เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2015 จาก : http://
blogimgs43.fc2.com/b/i/n/binsan67/
201002092232203d4.jpg
ในฉบั บ นวนิ ย าย ก่ อ นที่ ยู ต ะกะและ
โทโกะจะจากกันเนื่องจากคู่หมั้นของยูตะกะก�ำลัง
จะเดิ น ทางมาหาในไม่ ช ้ า นั้ น ทั้ ง คู ่ ไ ด้ เ ดิ น ทางไป
เที่ ย วด้ ว ยกั น เป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ยที่ อ ยุ ธ ยา แม้ ว ่ า ใน
ฉากนี้ จ ะบรรยายอยุ ธ ยาในฐานะของสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ก็ ต าม แต่ อ ารมณ์
ของตั ว ละครและบรรยากาศของฉากกลั บ ไม่ ไ ด้
ท� ำ ให้ อ ยุ ธ ยาเป็ น สถานที่ ที่ น ่ า มาเยี่ ย มเยื อ นแต่
อย่างไร ในทางตรงกันข้ามภาพยนตร์ได้ดัดแปลง
ฉากนี้ ใ ห้ ก ลายเป็ น การเดิ น ทางไปเที่ ย วตลาด
น�้ำด�ำเนินสะดวก จ. ราชบุรี เพื่อให้ยูตะกะและ
โทโกะได้รู้จักกันและกันมากขึ้น ในฉากตลาดน�้ำ
ตั ว ละครทั้ ง คู ่ ไ ด้ นั่ ง เรื อ พายพู ด คุ ย เรื่ อ งราวต่ า งๆ
อย่างสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่น
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ใจของตลาดน�้ำและวัตถุทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น
หุ่นเชิดนางร�ำ หุ่นเชิดช้างระนาดขนาดเล็ก ฯลฯ
การดัดแปลงฉากเช่นนี้ท�ำให้สถานที่ท่องเที่ยวตลาด
น�้ ำ ด� ำ เนิ น สะดวกกลายเป็ น ภาพติ ด ตาติ ด ใจของ
ผู ้ ช มในแง่ ข องสถานที่ ที่ มี ค วามแปลกใหม่ แ ละ
โรแมนติคแตกต่างการการน�ำเสนอภาพอยุธยาใน
นวนิยายอย่างชัดเจน
สิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่งก็คือภาพยนตร์
จงใจตัดทอนประเด็นเกี่ยวกับปัญหาสังคมของไทย
ไม่ว่าจะเป็นการเลี่ยงกล่าวถึงปัญหาความแตกต่าง
ระหว่างชนชั้น หรือเลี่ยงการน�ำเสนอประเทศไทย
ในฐานะพื้นที่แห่งการค้าบริการทางเพศ กล่าวคือ
เดิมในนวนิยายนั้นมีการน�ำเสนอภาพไทยในฐานะ
พื้ น ที่ แ ห่ ง การค้ า บริ ก ารทางเพศผ่ า นค� ำ พู ด ของ
ยูตะกะที่ต�ำหนิคิโนะฌิตะที่ซื้อบริการทางเพศและ
ผ่ า นการบรรยายตั ว ละครสุ เ ทพ ไกด์ ที่ ท� ำ หน้ า ที่
พาชาวญี่ ปุ ่ น ไปเที่ ย วกลางคื น อย่ า งไรก็ ต ามใน
ภาพยนตร์กลับดัดแปลงฉากต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ซื้อบริการทางเพศของคนญี่ปุ่น เช่น การเปลี่ยน
ฉากที่ ยู ต ะกะต� ำ หนิ คิ โ นะฌิ ต ะให้ เ ป็ น ฉากที่
คิโนะฌิตะทะเลาะกับยูตะกะเนื่องจากคิโนะฌิตะ
หึงหวงเมื่อรู้ว่ายูตะกะคบหากับโทโกะหญิงสาวที่
ตนเองแอบชอบอยู่
ในส่ ว นของตั ว ละครสุ เ ทพในภาพยนตร์
แม้จะไม่มีอาชีพเหมือนในนวนิยายก็ตาม แต่ก็ถูก
เพิ่มบทบาทเป็นเพื่อนสนิทของยูตะกะที่คอยรับฟัง
ปัญหาต่างๆ ลักษณะตัวละครสุเทพถูกปรับแต่งใหม่
ให้เป็นคนไทยที่คลั่งใคล้ในวัฒนธรรมและแฟชั่น
อเมริกันช่วง ค.ศ. 1960 นอกเหนือจากตัวละคร
สุเทพแล้ว ในภาพยนตร์ได้เพิ่มเติมตัวละครประกอบ
ชาวไทยเข้ามาอีกมากมาย เช่น พนักงานโรงแรม
เลขานายกรัฐมนตรีและภรรยา เป็นต้น บทบาท
ของตั ว ละครไทยเหล่ า นี้ ท� ำ หน้ า ที่ เ พี ย งบอกเล่ า

ทัศนคติที่ดีของคนไทยที่มีต่อคนญี่ปุ่น หรือจะกล่าว
ให้ถูกต้องก็คือ ตัวละครประกอบชาวไทยเหล่านี้
ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แสดงท่าทีความเป็นมิตรต่อญี่ปุ่น
นั่นเอง
โดยสรุ ป แล้ ว ความแตกต่ า งที่ เ ห็ น ได้
เด่นชัดที่สุดระหว่างนวนิยายและภาพยนตร์ก็คือ
ภาพยนตร์จะไม่น�ำเสนอภาพที่มีผลทางเชิงลบต่อ
ประเทศไทย เช่น การดัดแปลงหรือตัดบทสนทนา
เกี่ยวกับการซื้อบริการทางเพศของคิโนะฌิตะทิ้งไป
การเปลี่ยนลักษณะตัวละครสุเทพ เป็นต้น หรือ
หากน� ำ เสนอก็ จ ะน� ำ เสนอแต่ อ งค์ ป ระกอบเพี ย ง
เล็กน้อยโดยมุ่งเน้นสะท้อนความแปลกแตกต่างที่
หาไม่ได้ทั่วไป ไม่ได้ตอกย�้ำความด้อยกว่าของไทย
อย่างที่ปรากฏในนวนิยาย เช่น การน� ำเสนอช้าง
ที่เดินบนท้องถนน พระสงฆ์ที่เดินเรียงรายออกมา
จากวัด เป็นต้น นอกจากนี้ ภาพยนตร์ยังเพิ่มหรือ
ดัดแปลงฉากในนวนิยายบางฉาก เช่น เปลี่ยนฉาก
ที่ ยู ต ะกะและโทโกะเดิ น ทางไปเที่ ย วอยุ ธ ยาครั้ ง
สุ ด ท้ า ยก่ อ นจะจากกั น เป็ น ฉากเดิ น ทางไปเที่ ย ว
ตลาดน�้ำด�ำเนินสะดวกเพื่อเริ่มความสัมพันธ์ของ
ทั้งคู่ การดัดแปลงฉากในภาพยนตร์เช่นนี้ส่งผลให้
ภาพไทยในภาพยนตร์เต็มไปด้วยความแปลกแตกต่าง
ที่ผสมผสานความโรแมนติค เมื่อองค์ประกอบนี้
ผสานเข้ า กั บ ความเป็ น มิ ต รของคนไทยหรื อ การ
ชื่นชมคนญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดผ่านตัวประกอบชาวไทย
ต่างๆ ในเรื่องแล้ว พื้นที่ประเทศไทยในภาพยนตร์
จึงกลายเป็นพื้นที่อุดมคติที่เพียบพร้อมทั้งผู้คนที่
เป็นมิตร สถานที่และวัฒนธรรมอันแปลกใหม่น่า
ค้นหาในที่สุด

5. สู่ภาพไทยที่ไทยอยากให้เป็น

ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ ซะโยะนะระอิท์ซุกะ
ฉบั บ นวนิ ย ายและฉบั บ ภาพยนตร์ น� ำ เสนอภาพ
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ประเทศไทยแตกต่ า งกั น นั้ น ก็ คื อ นวนิ ย ายนั้ น มี
อิ ส ระในการถ่ า ยทอดภาพประเทศไทยมากกว่ า
ภาพยนตร์ ด้วยเหตุที่นวนิยาย ซะโยะนะระอิท์ซุกะ
มีผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่
การสะท้อนภาพประเทศไทยในนวนิยายจึงเป็นการ
ถ่ายทอดสิ่งที่ผู้เขียนประสบพบเห็นสู่ผู้อ่านที่อยู่
ในบริ บ ทสั ง คมเดี ย วกั น โดยตรง กล่ า วคื อ ภาพ
ประเทศไทยเหล่านั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้าง
ความหมายเชิ ง ภาษาและวั ฒ นธรรมร่ ว มกั น ของ
ชาวญี่ ปุ ่ น ที่ สั่ ง สมมาดั ง ที่ น�้ ำ ทิ พ ย์ (2010) และ
คูโบตะ (2010) เรียกว่าเป็น Orientalism แบบ
ญี่ปุ่น ในทางกลับกันภาพยนตร์นั้นมีข้อจ� ำกัดใน
หลายด้าน John H. Lee กล่าวว่า หลังจากที่เขา
ได้อ่านนวนิยาย ซะโยะนะระอิท์ซุกะ ฉบับแปล
ภาษาเกาหลีแล้ว เขาได้เขียนบทภาพยนตร์และ
ส่งให้ท์ซุจิ ฮิโตะนะริ เจ้าของบทประพันธ์อ่านในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2007 ท์ซุจิชื่นชมบทภาพยนตร์
และกล่าวกับ Lee อย่างมั่นใจว่าภาพยนตร์เรื่องนี้
จะเป็นผลงานชิ้นส�ำคัญต่อไป พร้อมกับเสนอภรรยา
ของเขา (นะกะยะมะ มิโฮะ) ให้รับบทโทโกะใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ （映画.com編集部，2010，
オンライン） ด้ ว ยเหตุ นี้ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า อ� ำ นาจของ
เจ้ า ของบทประพั น ธ์ 10 ที่ เ ข้ า มาตรวจสอบและ
แทรกแซงการผลิ ต ภาพยนตร์ นั้ น คื อ ข้ อ จ� ำ กั ด
ประการแรกของการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้
10

แม้ว่าผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ซะโยะนะระอิท์ซุกะ
จะเป็ น ชาวเกาหลี ใ ต้ ก็ ต าม แต่ Lee ก็ ตั ด สิ น ใจ
ก�ำกับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยใช้นักแสดงจากญี่ปุ่น
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของตัว
ละคร ภูมิหลังทางสังคมและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
ตามบทประพั น ธ์ ต ้ น ฉบั บ （映画「サヨナライツ
カ」公式サイト， 2010，オンライン) แต่อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากทีมผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดเป็น
ชาวเกาหลีใต้ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการน�ำเสนอ
ภาพประเทศไทยในภาพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ จ ะคงภาพ
ประเทศไทยที่ ป รากฏในบทประพั น ธ์ ต ้ น ฉบั บ ได้
ครบถ้วนนัก นอกจากนี้ เนื่องด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้
ได้ มี ผู ้ ส นั บ สนุ น หลั ก 11 อย่ า งการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย (ททท.) 12 ที่ได้รับผลประโยชน์จาก
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยใน
รูปแบบต่างๆ13 ผ่านภาพยนตร์ จึงท�ำให้ภาพยนตร์
ไม่สามารถน� ำเสนอภาพประเทศไทยตามสายตา
ของผู้เขียนอย่างอิสระเหมือนเช่นในนวนิยาย ส่งผล
ให้ต้องตัดทอนการน�ำเสนอภาพที่มีผลทางเชิงลบ
ต่อประเทศไทย รวมทั้งดัดแปลงหรือเพิ่มเติมองค์
ประกอบความแปลกใหม่เพื่อสนองอุดมการณ์ของ
ผู้สนับสนุนหลัก ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าในขณะที่
นวนิยายสะท้อนภาพประเทศไทยจากสายตาของ
ชาวญี่ปุ่นอย่างตรงไปตรงมานั้น ภาพประเทศไทย
ในภาพยนตร์กลับเกิดจากการร่วมผลิตสร้างจาก

ภาพยนตร์ ซะโยะนะระอิท์ซุกะ เดิมมีกำ�หนดถ่ายทำ�ตั้งแต่ ค.ศ. 2002 แต่เนื่องจากเจ้าของบทประพันธ์กับ ยุกิซะดะ อิซะโอะ ผู้กำ�กับในเวลานั้นมีความคิด
ไม่ลงรอยกัน จึงล้มเลิกไป （産経新聞編集部，2012)
11 นอกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แล้ว ยังมีผู้สนับสนุนอื่นๆ อีก เช่น โรงแรม Mandarin Oriental การบินไทย และบริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น
จำ�กัด เป็นต้น
12 โดยจะสังเกตได้จากแบนเนอร์สัญลักษณ์ของ ททท. ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ทางการของภาพยนตร์และจากแบนเนอร์นั้นสามารถเชื่อมเข้าสู่เว็บไซต์โปรโมท
การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นของ ททท. โดยอัตโนมัติ
13 เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสาร Bangkok Walker (2010) นิตยสารที่ทาง ททท. จัดทำ�ขึ้นประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ โดยนิตยสารนี้
เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีทางอินเตอร์เน็ตสำ�หรับผู้สนใจและแจกฟรีพร้อมกับนิตยสาร Fukuoka Walker ฉบับประจำ�เดือนเมษายน ค.ศ. 2010 ภายในมีคอลัมน์
แนะนำ�โรงแรม Mandarin Oriental ว่าเป็นฉากที่ใช้ถ่ายทำ�ภาพยนตร์เรื่องนี้ (สามารถเข้าถึงนิตยสารฉบับนี้ได้ที่ http://www.thailandtravel.or.jp/
common/pdf/show.cgi?pdf=/common/pdf/bangkokwalker2010.pdf&no=28)
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ภาพไทยใน ซะโยะนะระอิท์ซุกะ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนวนิยายและภาพยนตร์

หลากหลายประเทศ ทั้งเจ้าของบทประพันธ์ (ญี่ปุ่น)
ทีมงานสร้างภาพยนตร์ (เกาหลีใต้) และผู้สนับสนุน
(ไทย) จากประเด็นนี้จะเห็นได้ว่าในบริบทพื้นที่ข้าม
พรมแดนนี้ ประเทศไทยไม่ใช่ “ผู้ถูกกระท�ำ” ที่
ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของญี่ปุ่นในกระบวนการสร้าง
ความหมายดั ง เช่ น ในนวนิ ย ายอี ก ต่ อ ไป หากแต่
ได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็น “ผู้กระท�ำ” ที่มีอ�ำนาจ
ผลิตสร้างความหมายของตนเองที่ควรจะเป็นเพื่อ
เผยแพร่แก่ผู้อื่นต่อไป
อย่างไรก็ตามแม้ว่า ททท. ประสบความ
ส� ำ เร็ จ ในการก� ำ หนดภาพประเทศไทยที่ ค วรจะ
เป็นและได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพนั้นสู่สายตา
ผู้ชมชาวต่างชาติก็ตาม14 แต่สิ่งที่ส�ำคัญเทียบเท่า
กับการตัดหรือดัดแปลงภาพที่มีผลทางเชิงลบต่อ
ประเทศไทยออกไปจากภาพยนตร์ นั้ น ก็ คื อ การ
พิจารณาองค์ประกอบภายในหรือนัยยะต่างๆ ที่
ซุกซ่อนอยู่ในเรื่องว่าองค์ประกอบเหล่านั้นส่งผล
เชิงลบหรือเชิงบวกต่อประเทศไทยกันแน่ สิ่งนี้จะ
เห็นได้จากภาพยนตร์ ซะโยะนะระอิท์ซุกะ นั้น แม้
จะไม่ปรากฏภาพเชิงลบเกี่ยวกับประเทศไทยเลย
ก็ตาม แต่การวางตัวละครโทโกะที่สะท้อนถึงความ
รักความต้องการอันร้อนแรงและผิดศีลธรรม โดย
ใช้พื้นที่ประเทศไทยเชื่อมโยงนัยยะของตัวละคร
ดังกล่าวนั้น ก็ไม่ต่างอะไรกับการตอกย�้ำประเทศไทย
ในฐานะดินแดนที่ให้ความสุขทางเพศนั่นเอง

14

6. บทสรุป

นวนิยายเรื่อง ซะโยะนะระอิท์ซุกะ เล่า
เรื่ อ งราวของคู ่ รั ก หนุ ่ ม สาวชาวญี่ ปุ ่ น ในดิ น แดน
ประเทศไทยโดยน�ำเสนอภาพไทยในในฐานะพื้นที่
ที่ด้อยกว่าญี่ปุ่น พื้นที่แห่งความแปลกใหม่ที่ผิดไป
จากชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของชาวญี่ ปุ ่ น และพื้ น ที่ แ ห่ ง
การค้าบริการทางเพศ ในทางตรงกันข้ามภาพยนตร์
ซะโยะนะระอิท์ซุกะ กลับดัดแปลงการน�ำเสนอภาพ
ไทยจากนวนิยายใหม่โดยเลี่ยงการน� ำเสนอภาพที่
มีผลทางเชิงลบต่อประเทศไทย นอกจากนี้ลักษณะ
เด่นของการน�ำเสนอภาพไทยในภาพยนตร์เรื่องนี้
คื อ การน� ำ เสนอความแปลกใหม่ ห รื อ เอกลั ก ษณ์
แบบไทยผสมผสานกับความโรแมนติคของคู่รักชาว
ญี่ปุ่นในเรื่อง จนท�ำให้ประเทศไทยเป็นดินแดนที่
แปลกใหม่ น่าค้นหา และมีกลิ่นอายความโรแมนติค
ซุกซ่อนอยู่
ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ภาพยนตร์น�ำเสนอภาพ
ประเทศไทยแตกต่ า งจากนวนิ ย ายก็ คื อ การร่ ว ม
ผลิตสร้างจากหลากหลายประเทศ ท� ำให้การน� ำ
เสนอภาพประเทศไทยไม่ใช่ภาพสะท้อนจากระดับ
ประเทศ (เฉพาะในญี่ปุ่น) อีกต่อไป หากแต่เป็น
ภาพประเทศไทยแบบใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ ค วาม
สั ม พั น ธ์ ที่ ก ้ า วข้ า มพื้ น ที่ ร ะดั บ ประเทศสู ่ พื้ น ที่
ระดับโลก ความน่าสนใจของการผลิตสร้างภาพ
ประเทศไทยในความสั ม พั น ธ์ เ ช่ น นี้ อ ยู ่ ที่ บ ทบาท
ของประเทศไทยที่ไม่ใช่ฝ่ายรอให้ผู้อื่นมาวาดภาพ
ให้ตนเอง หากแต่เป็นผู้ก�ำหนดและถ่ายทอดภาพ
ตนเองที่ควรจะเป็นออกมาสู่ผู้อื่น และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับประเทศไทยในรูปแบบใหม่ในที่สุด

ในกรณีประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้จากการที่บริษัทนำ�เที่ยวต่างประเทศต่างๆ ของญี่ปุ่นได้นำ�ภาพยนตร์เรื่องนี้มาใช้โฆษณารายการทัวร์ตามรอยสถานที่
ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ที่ประเทศไทย ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง Travel.jp ได้ลงบทความท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์
ซะโยะนะระอิท์ซุกะ (travel.jp, 2014, online) แถมการโฆษณาแพคเกจทัวร์ประเทศไทยในตอนท้าย เป็นต้น
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Abstract
This article aims to introduce linguistic relativity
and consider its role in language teaching. Language
teachers should teach not only language but also culture
and world perspective behind the target language. Furthermore, teachers should encourage learners to understand
their own language and their own culture. For this purpose
teachers should understand and apply the concept of
linguistic relativity in the classroom.
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The Role of Linguistic relativity for the Teaching of Japanese Language

1. Introduction to Linguistic Relativity

Language learners may find some
similarities regarding grammar in comparison
to their native languages. Especially in the
different part of language grammar, it might
reflect the peculiar world perspective of
the speaker of the target language because
language reflects their culture. This is the
thought of linguistic relativity. In addition,
teachers lead their learners to understand
their language and culture. Teachers should
let the learners understand their language
and culture and to tell them about other
culture. For this reason language teachers
should understand the importance of the
relativism of language.
In this article, linguistic relativity will
be introduced first. Then some examples
of characteristics of Japanese grammar will
be examined introducing Japanese world
perspective. Finally we will discuss the
necessity to apply this relativism in the
classroom.
The theory of linguistic relativity
was first known as the theory of ‘The SapirWhorf hypothesis advocated by Edward
Sapir and Benjamin Whorf, which asserts
that the thinking of the person is influenced
by the person’s language(s). Sapir (1949,
p. 69) describes ‘the “real word” is to a
large extent unconsciously built up on the
language habits of the group.’

The theory of ‘The Sapir-Whorf
hypothesis’ has two versions. The first is
‘linguistic determinism’, and the second is
‘linguistic relativity’. Although the linguistic
determinism is not accepted at the present
time, the second linguistic relativity which
insists that language and culture influence
the people’s thought. This does not mean
that language determines one’s thinking
that language influences one’s thinking.
The theory of linguistic relativity is a
field of linguistics relating to anthropology.
The phenomena itself has its own
parameters. However, the phenomenon
is recognized in various ways. The articulations of the phenomena are variable. The
viewpoint is variable and it depends on a
person’s culture. For instance, the color of
the sun is perceived as red in some cultures
while in other cultures the sun may be
perceived as yellow. Not only visualized
colors but the thinking manner is also
influenced by language. Language
influences perceptions of reality.
According to Humboldt (1999,
p.215) all languages are, in their inner
concepts and linguistic forms, the same.
However, languages are also diverse.
Although languages are the same in essence,
all languages are not the same, because
of human freedom and different mental
endowments, diverse mental developjsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)
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ments, and the inexplicable role of
emotion and imagination in language making. It asserts that culture and language constrain people’s understandings of
the world. It means that the world is
recognized in different ways from culture to
culture and language to language. Language
reflects culture. Thus, different languages
have different categorization of the world.
The differences between languages
influence people’s world perspectives
(Ikegami, 2009b, p.4). Steiner (1998, p.79)
describes that this difference creates
different perspectives of the world and it
reflects the different world perspectives of
people.
Language and thinking are
inseparable. The origin of the study of
the relationship between cultures and
languages has a long history, although
scholars have also considered the
relationship between language and thought.
This consideration regarding linguistic
relativity started in the eighteenth century.

2. The historical review of Linguistic
Relativity

The idea of linguistic relativity is not
new. The consideration of ‘language and
thought’ sprouted since the age of ancient
Greece.
Long before then though, Plato’s
‘Cratylus’ is the first text to describe
176
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the influence of language on thinking. In ‘Cratylus’, Plato did not describe
this relationship clearly. However, his writing
shows that, in his view, language and
thought are related. ‘The signification
of words is given by custom … custom
and convention must be supposed to
contribute to the indication of our thoughts
…’ (Plato, 1970, 435b, p.188).
Aristotle (1941, p. 40) also describes
in ‘De Interpretatione’ that humans’ mental
experiences are the same, but humans’
expressions produced by speech or writing
are different from one another.
The study focusing on language
and thought started in Germany in the
eighteenth century. Johann Georg Hamann
(1730-88) and his companion, Johann
Gottfried Herder (1744-1803), are the foundational names in the area of linguistics
relativity. According to Penn (1972, p. 72),
Hamann is the first scholar who advocated
that language and thought were closely
related.
Herder is also known as insisting
that language and thought are the same. In
1766 he published his idea in ‘Fragmente
über die neuere deutsche Literatur’ asserting that languages have a power to form
speakers’ particular culture and life. Thus
language is the medium of thought (Herder,
2002, p.211). Therefore for Herder, language
to thought is strongly related and it is
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said his idea is the basis of ‘The Theory of
Linguistic Relativity’. From these scholars’
assertions which are as Berlin (2000, p.194)
describes in his work, language to thought is
the same.  These thinkers influenced Humboldt and Humboldt developed this idea.
Humboldt advocates that ‘there
is no thought without language, so all
thoughts must be influenced by language’
(Beek, 2006, P. 9). Wilhelm von Humboldt
(1767 - 1835), a philosopher and linguist,
developed the idea of Herder and Hamann.
In his writings, Über die Entstehung der
grammatischen Formen und ihren Einfluss
auf die Ideenentwicklung, 1822. And in
Über die Verschiedenheit des menschlichen
Sprachbaus und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts,
1830-1835, he presented the idea of the
theory of linguistic relativism. He presents
the idea of linguistic relativity and makes
it a clear treatise insisting that ‘language is
the formative organ of thought’ (Humboldt,
1969, p.190), and thus thought and language
are impossible to separate from each other
(Humboldt, 1999, p. 54). Further, in his writing
a German linguist, Leo Weisgerber who is
also influenced by Humboldt, wrote that
one’s mother tongue forms human mentality
(Das Menschheitsgesetz der Sprache in
1964).
On the other hand, in France, Cours
de linguistique générale which is authorized

by Ferdinand de Saussure was published
in 1916. In it, Saussure advocates the
difference of word signification and value
between languages. Charles Bally, a student
of Saussure, describes mental differences
between French and German speakers.
These studies define the basic premise of
Linguistic relativity.

3. Japanese language and Japanese
culture

According to linguistic relativity, language
reflects its culture. It is that Japanese
culture influenced language. Some peculiar
characteristics of Japanese language are
influenced by Japanese people’s life
circumstances. In this section, two peculiar
expressions of Japanese will be listed
and their cultural backgrounds will be
considered. The first is the proper noun
‘I’ and the second is the verb ‘give’ in
Japanese language.
Historically rice cultivation in
small communities, on a family by family
basis, made people manage themselves
emotionally in order to survive in the
community. Selflessness and submission to
both authority figures and the will of peers
was seen as the best way to live in these
close communities. Among people in such
communities, attention was always focused
on making sure that one was part of the
majority, thus appearing to be different or
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)
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in a minority was avoided.  People were
cautious and curious of those outside of
their immediate community. This attitude
reflected to early Japanese language
(Kindaichi, 1990, p. 13).
The leaders of early Japanese
communities used rules to control their
communities. For the people in the
community thought the safe way is to
follow the rules. To follow was the safe
way to survive in the community. To be the
same with others in behavior, in thoughts
was the safest way otherwise he or she
would have been discriminated upon and
banished (Miyahira, 2005, p.142; Nakano,
2006, p. 62). To have been considered an
outsider would have meant death. The
ruler had authority and to follow the
ruler was the best way to survive in the
communities. Thus people followed their
rulers without criticism or question.
People do not want to make
trouble in a community. They avoided
confrontation. For this reason, people
never expressed decisive expressions such
as ‘I …, You …’. When people spoke in this
way in Japanese, it would have sounded
aggressive, direct and forceful. They would,
rather, prefer to use indirect expressions.
In Japanese communication, the use of ‘I’
and ‘you’ usually unnecessary. Thus they
did not use personal pronouns frequently.
They tended to use passive expressions
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because with these expressions, the subject
is ambiguous. Japanese choose selflessness.
The Japanese language shows us
that the Japanese world perspective is
more structured around ‘selflessness’ compared to European cultures. Sugiman (2010,
p. 23) holds those cultures appear to have
more emphasis on the elevation of the self
and individualism.
Takahashi (2005, p.7) advocates
that lack of idea of individuality has reason.
People live in a small island and make
their living through agriculture and fishery.
People have to help each other during the
seasons of harvest or fishing; therefore,
collective life style is a necessity. In such a
community, people have to live together
to ensure a living society of order. It is
essential to pay respect to elders to
establish and maintain good relationships
within a small community. To ensure a life
with a sense of direction, people rely on
each other in such a community.
Japanese people focus on human
relationship rather than individuality.
According to Suzuki (1992, p.127, p.148,
p.203), the vocabulary in Japanese relating
to human relationships is rich. In Western
culture human beings are seen as independent and individual, and the ideal of
being an ‘individual’ has a strong cultural
presence. However, in Japan, human rela-
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tionships are relative (Miyahira, 2005, p.131).
Thus, ‘I’ is situationally changeable.
    
In Japanese, originally, there were
no personal pronouns. Thus the word ‘I’
could be translated into many words in
Japanese. There is no ‘I’ but there are many
‘I’s’ in translation, ‘I’ is variable and ‘I’ is
not fixed. A man calls himself ‘otoōsan’
(father) to his children. ‘A person sometimes
refers to himself as ‘sensei’ (teacher) to his
students, it means ‘I’. Where is ‘I’? There
is no absolute ‘I’ but a situational ‘I’.  The
‘I’ is in the human relationship. Thus it is
relative (Suzuki, 1992. p.148; Miyahira, 2005,
p.130, p.144). The reason that there is no
necessity to assert the ‘I’ is that selflessness is a social norm. Thus, for Japanese,
the consciousness toward the idea of
individuality is lesser compared to European
culture (Sugiman, 2010. p. 25).
    
There is no proper pronoun for ‘I’
or ‘You’. Not pronouns but proper nouns
are used in forms of address in Japanese.
The usage of the noun is secondary.
‘Watashi (I)’, is originated from ‘private’ as
opposed to public, and this word is rarely
used by the Japanese in conversation. They
do not like to use it often, as in Japanese
culture it has connotations of selfishness.
It is avoided due to it being seen as demonstrating overbearing self-assertion. Rather,
the Japanese use common nouns to signify
themselves.

    
Japanese people do not like to
use ‘I’ often in conversation. The overuse
of ‘I’ is, for Japanese, over self-assertion,
and the Japanese do not like to over selfassert themselves (Araya, 2013, P. 12). They
do not want to oppose ‘I’ to ‘You’. Toda
holds that the Japanese language instead
aims at harmony and fusion (Toda, 1996,
p.46). This is an important part of Japanese
culture.  Thus in Japanese the concept of
‘I’ is different to that of English: it is not
absolute but relative. The individual is
not an absolute entity but is relatively
expressed in relation to others.
According to Moriya (2009, p.119),
usually people do not refer to the subjects
of the action. She gives some examples: ‘I
will marry’ in actual Japanese the ‘I’ does
not refer to the ‘I’. They say ‘It became to
marry (今度結婚することになりました。 kondo
kekkon suru koto ni narimashita)’. On this
point, Ikegami (2009a, p. 22) advocates that
to clarify the subject or to not clarify the
subject is strongly rooted in the culture.
    
The politeness formula is a system
of expressions to be used when with others.
To maintain a well-functioning community
and personal relationships, there are four
systems of expressions within the formula.
They are honorific forms, humble forms,
polite forms and familiar forms. This system
shows clearly the significance of human
relationships in a community rather than
jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)
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the self-assertion of individualism. The
system of how to treat other people in
conversation is a trait of the Japanese
language.  In this manner, Japanese culture and language are strongly focused on
human relationships.
According to Kindaichi (1990,
pp.194-204), vocabulary in Japanese
relating to the human state of mind is also
rich. This reflects the significance of human
relationships in a community, especially
the stress on attitudes found in Japanese
social relationships. Human relationships
are significant. To keep these relationships
functioning smoothly is a necessity from
the standpoint of a Japanese people.
A verb – ‘sassuru ( 察する)’ – describes this attitude of Japanese culture.
This word reflects the Japanese world
perspective. It is important to have human
relationships ‘by heart’. ‘By heart’ means
communication by fewer words, and to
guess, or to sense what the others may
want one to do. It must be understood
from the immediate context of the
situation, and the speaker’s appearance
or body language during communication is
contributing factors.
The Japanese frequently consider
what others think about them, and how
others feel towards their attitudes and
behavior. They consider how they are being
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judged and appraised. This is the standard
of social manners in Japan. It is concentrated on the performance and behavior of
selflessness.
Here is another example referring
to verbs. ‘To give’ is changeable, as well.
The relationship between speaker and
listener is more important than that of
English communication for example. English
concentrates on the subject in sentences.
Regarding this, Kato shows an example.
There are two sentences. 「私は彼に本を
あげた。 (watashi wa kare ni hon o ageta ‘I
gave him a book’)」「私は彼に本をもらった。
(watashi wa kare ni hon o moratta ‘He gave
me a book’) 」 In English the verb ‘to give’
is used, however  in Japanese ‘to give’ is
translated into 「あげた (ageta)」 or 「もらっ
た (moratta)」.
In case of a speaker as the giver,
the verb 「あげる (ageru＞ageta)」 is used
and in case of a speaker as the receiver
「もらう (morau>moratta)」 is used.  In English
the verb ‘to give’ is used. Regardless of the
subject ‘I’ or ‘He’, specifically, whoever
the giver is, the verb ‘to give’ is used. In
Japanese communicators do not focus on
the subjects, instead relationship dictates
the appropriate language form. When a
speaker is the subject of the sentence, 「あ
げる (ageru)」 is used and when a receiver is
the subject, 「もらう(morau)」 is used. This is

The Role of Linguistic relativity for the Teaching of Japanese Language

a typical example of the importance of the
communicators’ relationship rather than
subject itself (Kato, 2012, p. 9).
These ideas described above are
the idea based on the language relativity.
Kindaichi and Suzuki introduced this idea on
language relativity through a plenty number
of books since the middle of 20th century.

4. Japanese language and contextualized culture

Language reflects culture. Then is
it possible to apply this idea of language
relativity to the teaching and learning of
the Japanese language and culture? In
this section, ‘ambiguity’, a typical factor
of Japanese culture, will be considered for
the application to language teaching and
learning.
Ambiguity, according to Takahashi
(2005, p. 6), is an important factor to
understand Japanese. It is quite different
from European culture. Liu et al. (2011, p.7884) advocate that ambiguous expressions
are the distinguishing characteristics of
the Japanese language and Japanese
communication. These ambiguous expressions reflect Japanese human relationships
in the society. In Japanese society, 「和
(wa)」 ‘harmony’ is the dominant factor.
This factor is paramount to maintain a
peaceful harmony amongst the people.

This thought developed into these ambiguous expressions. These expressions reflect
their thought of the harmonies among
human relationship.
The idea of 「和 (wa)」’harmony’
originated from Confucianism. It is found
in the Seventeen-article constitution
which is authorized by Prince  Shōtoku in
604 describing ‘Harmony’. Harmony is to
be valued, and the avoidance of wanton
opposition to be honored’. This philosophy
was most appreciated among the people
of China. Later the philosophy spread
to Japan where it became a significant
aspect of Japan and Japanese society up to
present day.
Context plays a significant role in
deciding the meaning of the word. Here
is an example of an ambiguous word;
「けっこう(kekkō)」. The interpretation of the
meaning depends on the situation. A
Situation includes time, place, person,
expression of speaker, tone of voice and so
on. For example 「けっこう(kekkō)」 means
sometimes ‘acceptable’ in the sentence of
「今夜いっしょに食事しませんか？ (Let’s go
to dine out!)」 「結構ですね。(kekkō desu ne
or sounds nice!)」, however, sometimes it
means ‘unacceptable’ in the sentence of 「
もういっぱいいかがですか？(Would you like
to have some more?)」「もう結構です。(mō
kekkō desu or I am full now)」.
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Japanese characteristic is context
dependent culture, as well. Japan is a small
island nation and was essentially a single
raced nation. People belonged to small
agricultural communities, and so Japanese
society is constituted from such communities. The lifestyle of the people is uniform.
Thus their thoughts and behavior were,
and still are today, similar in such small
communities. These factors constitute
a contextualized community. It is homogeneous thought and lifestyle. Contextualized
community created wordless society.
Liu et al concludes that Japanese
society is in fact a contextualized society.
Communication depends on contexts.
Japanese do not like direct expressions
because of the existing contextual environment. Indirect expressions are preferable.
This situation brought people to evolve
into a contextualized society. Japanese
people always communicate in a passive
manner.  This is another characteristic
of Japanese language reflecting Japanese
perceptions.
Thus the Linguistic relativity plays
a significant role in language learning.
Learners should perceive the background
of peculiar expressions and understand
the viewpoint of world perspective from
the aspect of Japanese people. One of the
purposes of learning foreign languages is to
communicate with the people of the target
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languages. However, the senses of values
are different from culture to culture. To
study language is to learn the culture of
the target language. Thus to learn a new
language is to learn a new culture or new
world perspective. In the new culture the
thoughts are different from the learners’
world perspective. Differentiations are from
the different articulation of categorization.
Perception of the world is relative, which is
the premise of linguistic relativity.
Nomura (1991, pp.219-220) points
out those learners of foreign languages
tend to assimilate the target cultures
without criticism. They unconsciously
absorb and follow the value of the target
culture. Teachers should instruct relative
viewpoints through language teaching.
The target language is not an absolute
world perspective. To know relativeness
is more important. This viewpoint helps
learners to foster a tolerant attitude.
Such an attitude ultimately leads to cross
cultural or intercultural understanding.
Learners have varied world perspectives,
therefore teachers should be flexible and
not absolute in approaches.  Nomura warns
that teachers should not convey their own
sense of value to the learners’ culture
and learners should not think the target
value is absolutely correct. To know the
difference is more important than ignore to
follow the target value of the culture. Oth-
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erwise communication would be difficult to
comprehend. This principle ultimately
brings multi-diversity.
Nowadays our life is globalized and
there are numerous opportunities to make
contact with foreign cultures. To know
the difference of value is to find that
learners’ traditional value is not absolute
and common to the world. To acquire
different viewpoints of world perspective
is to learn the relativism of language which
can be acquired through foreign language
learning (Imanaka, 1997, pp. 42- 43).

5. Conclusion

I have divided my conclusion
into two segments. First to learn foreign
languages are to learn new world perspectives. Language is a tool of communication.
However, learners should understand the
culture behind the language, otherwise
communication gaps are apt to occur. That
is to say that to accept different values and
world perspective is not to learn different
language and culture is not to assimilate or
exclude target culture (Nakano, 2006, p.62).
Rather it is to accept the different language
and culture. This attitude will enhance
learners’ attitude towards development,
tolerance, and flexibility regarding different
languages and cultures.  

The second concept is to know
yourself. Studying foreign language
encourages learners to recognize their
own language and culture. A learner of the
target language may very well reflect on the
contrasts relating to their mother tongue
language. Every language has its own world
perspective. This reflection to their own
language and culture is another benefit
of learning a foreign language through
‘Linguistic relativity’. The Linguistic relativity
concept suggests that the target language
being learned and the language of the
learner are interrelated to some degree.
On this point linguistic relativity plays a
significant role in teaching and learning a
foreign language.
As a conclusion, I strongly insist that
to teach or to learn a foreign language, not
only Japanese but also other languages,
is to build a global society. Global society
means a society where various sorts of
values can exist together. Through learning
language, learners find and understand
the diversity of culture. To understand
cultural diversity is to concern others.
Learners should understand the differences
and diversity of language and culture is
the basic principle of language learning
through language relativity.
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หลัก เกณฑ์และคำ�แนะนำ�สำ�หรับ		
การเตรียมบทความต้นฉบับ
วารสาร jsn Journal เปิดรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยต้นฉบับจาก
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ทำ�งานวิชาการเกี่ยวกับ
ญี่ปุ่นศึกษา บทความที่ส่งมายังกองบรรณาธิการเพื่อรับการพิจารณาสำ�หรับตีพิมพ์ต้อง
เป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น บทความอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ก็ได้ รูปแบบของการจัดเตรียมบทความจะต้องเป็นไปตามแนวทางของวารสาร ก่อนที่
บทความจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร บทความจะต้องผ่านการอ่านและการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ หรือ ผู้รู้เสมอกัน ด้วยระบบ
ปกปิดชื่อ หนึ่งบทความจะมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอย่างน้อย 2 ท่าน

แนวทางการจัดเตรียมต้นฉบับ

บทความต้นฉบับที่จะเสนอเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวไม่เกิน
20 หน้ากระดาษ A4 โดยจัดหน้ากระดาษด้วยขนาดมาตรฐาน บทความต้นฉบับจะ
ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่วนที่หนึ่ง (หน้าแรก) ระบุ ชื่อบทความ ชื่อ-สกุลผู้เขียน สังกัด บทคัดย่อ คำ�
สำ�คัญ 3-5 คำ�  และเชิงอรรถที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และอีเมลที่ติดต่อของผู้เขียนเป็นภาษาไทย
ส่วนที่สอง (หน้าที่สอง) มีรายละเอียดเหมือนในหน้าแรกทุกประการ โดยเขียน
เป็นภาษาอังกฤษ
ส่วนที่สาม (ตั้งแต่หน้าที่สามเป็นต้นไป) เป็นเนื้อหาของบทความโดยเรียงลำ�ดับ
ตามมาตรฐานปกติของการเขียนบทความ ทั้งนี้ ผู้เขียนควรใช้ตัวเลขอารบิคในการเรียง
ลำ�ดับองค์ประกอบของบทความในส่วนของบทนำ�จนถึงบทสรุป
ส่วนที่สี่ เอกสารอ้างอิงหรือภาคผนวก (ถ้ามี) ให้เขียนต่อท้ายจากบทสรุปตาม
ลำ�ดับโดยไม่ต้องใช้ตัวเลขในการเรียงลำ�ดับ การจัดทำ�เอกสารอ้างอิงให้ใช้ระบบ APA
(American Psychological Association)
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รูปแบบของการนำ�เสนอ

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. คำ�สำ�คัญ: ตัวปกติ ขนาด 16 พอยท์ (ไม่เกิน 5 คำ�)
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)
* รายละเอี ย ดบางประการที่ ผู้ เ ขี ย นต้ อ งการระบุ เ กี่ ย วกั บ บทความ
กิตติกรรมประกาศ ฯลฯ
** ระบุตำ�แหน่งทางวิชาการหรือตำ�แหน่งอื่นของผู้เขียนบทความ ที่อยู่และ email ดังตัวอย่างต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์ ดร… , ที่อยู่: ......., e-mail: ......
8. เชิงอรรถในเนื้อหาบทความ: เขียนไว้ในแต่ละหน้า ตัวปกติ ขนาด 12 พอยท์
เรียงลำ�ดับด้วยตัวเลขอารบิค
9. ตาราง: ตัวเข้มหรือตัวปกติ ขนาดไม่เกิน 16 พอยท์ (ตามความเหมาะสม)
10. เอกสารอ้างอิง: ตัวปกติ ขนาด 16 พอยท์
11. ภาคผนวก: ตัวปกติ ขนาด 16 พอยท์
12. หากมีความจำ�เป็นต้องใช้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นให้ใช้ MS Mincho ตัวอักษร
ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้โดยทั่วไปในเนื้อหาให้มีขนาด 10.5 พอยท์ หากเป็นการใช้ภาษาญี่ปุ่นใน
ส่วนอื่นๆ ของบทความให้ปรับขนาดตามความเหมาะสมโดยยึดถือหลักเกณฑ์ข้างต้น
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ผู้เขียนจะต้องเรียงลำ�ดับตารางและภาพโดยใช้ตัวเลขอารบิค (เช่น ตารางที่ 1
ภาพที่ 2) และต้องระบุชื่อตารางและภาพหลังตัวเลขด้วย ชื่อตารางกำ�กับไว้เหนือตาราง
ชื่ อ แผนภู มิ รู ป ภาพ กำ � กั บ ไว้ ใ ต้ ภ าพ ขนาดของตั ว อั ก ษรในตารางและภาพใช้ ต าม
หลักเกณฑ์ข้างต้นโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ความสวยงาม และลักษณะของ
เนื้อหา ต้องระบุแหล่งที่มาของตารางและภาพให้ครบถ้วน หากเป็นผลการศึกษาหรือ
เรียบเรียงโดยผู้เขียน ให้ระบุด้วย เช่น คำ�นวณ/เรียบเรียง/สรุปโดยผู้เขียน

การอ้างอิงในเนื้อหาและรายการเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงในเนื้อหาให้ระบุชื่อสกุลของผู้เขียน ตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้า
ภายในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น กรณีหนังสือ บทความในวารสาร หรือรายงานวิจัย (ธำ�รงศักดิ์
อายุวัฒนะ, 2547, น. 20) หรือ (Feuchtwanger, 2002, p. 99) กรณีหนังสืออ้างอิง
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546, น. 37) หรือ (MerriamWebster’s collegiate dictionary, 1993, p. 125) กรณีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(ชวนะ ภวกานันท์, 2548) หรือ (Lesley University, 2005)
ในการจัดทำ�รายการเอกสารอ้างอิงขอให้ใส่ใจใน 4 หัวข้อต่อไปนี้ 1) การ
เรียงลำ�ดับเอกสารอ้างอิงตามพจนานุกรม 2) การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ และ
การเว้นวรรค 3) การใช้ตัวอักษรใหญ่ หรือ เล็ก และ 4) การขีดเส้นใต้ ข้อมูลพื้นฐาน
และตัวอย่าง กรณีการอ้างอิงที่ใช้กันทั่วไปกรุณาดูตามตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
(Examples of References list) ด้านล่างสำ�หรับรายละเอียดอื่นๆ 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 consideration 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 Association) 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 appendix), 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: (ธำ�รงศักดิ์
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: สำ�นักพิมพ์แห่ง
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:สำ�นักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม 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 organizational 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: กรณีที่อ้างอิงหลายบทความจากผู้เขียนคนเดียวกันให้กำ�กับที่หลังปี
ด้วยอักษร a b c ตามลำ�ดับ
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: เด็กทำ�งาน (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 interview 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 (2002).「国語表記の基準 常用漢字表記」, 国語施策情

http://www.bunka.go.jp/kokugo/main.asp?fl=list&id=100
0003929&clc=1000000068

報システム.

ไม่มีชื่อผู้แต่ง (No authors)

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. (2546). กรุงเทพฯ: นาม มีบุ๊คส์.
More jobs waiting for college grads. (1986, June 17). Detroit Free Press, pp.
1A, 3A.

สำ�นักงานกองบรรณาธิการ (Editorial office of jsn Journal)

Room 606, Faculty of Political Sciences, Thammasat University,
Pranakorn, Phraborom Maha Ratchawang, Bangkok 10200, Thailand
Tel. Fax. 02-221-2422
URL: jsat.or.th
e-mail: jsn.jsat@gmail.com
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ประกาศรับสมัครผลงานเพื่อนำ�เสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
“Rikkoku : ยืนหยัด ไทย – ญี่ปุ่น”
15 - 16 ธันวาคม 2559
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผลงาน:
งานวิชาการในหัวข้อทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา
รูปแบบ:
1. โปสเตอร์วิชาการ
บทคัดย่อภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
2. การน�ำเสนอปากเปล่า บทความน�ำเสนอภาษาไทย/อังกฤษ ความยาว 10-15 หน้า
			
พร้อมบทคัดย่อไทยและอังกฤษโดยมีค�ำส�ำคัญ ไม่เกิน 5 ค�ำ
องค์ประกอบบทคัดย่อ : ชื่อเรื่อง สมมติฐาน (ถ้ามี) วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการศึกษา
แบบตัวอักษร : ภาษาไทย Th Sarabun New 14 พอยท์ ตัวอย่าง ญี่ปุ่นศึกษา
			
ภาษาอังกฤษ Th Sarabun New 14 พอยท์ ตัวอย่าง Japanese Studies
ภาษาญี่ปุ่น   MS Mincho 10 พอยท์ ตัวอย่าง 日本学
ก�ำหนดส่งผลงาน:
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
โดยส่งไปรษณีย์มาที่:
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (JSAT#10)
อาคารประชาธิปก-ร�ำไพพรรณี ชั้น 7
                                 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
หรืออีเมลเป็นไฟล์แนบไฟล์ doc และไฟล์ PDF มาที่: jsat2559@gmail.com
หมายเหตุ:
1. ผลงานที่ประสงค์จะน�ำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยน�ำเสนอในที่ประชุมใดๆ หรือ
ตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน
2. ผู้ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ตามประกาศของสมาคมฯ และผ่านการพิจารณาให้น�ำเสนอ
บทความ จะได้รับค่าเดินทางและค่าที่พัก 1 คืน ตามเงื่อนไขของสมาคมฯ
3. ก�ำหนดการโดยรวม
มี.ค. - ก.ค. 2559
รับสมัครบทความ
ก.ย. 2559
แจ้งผลการคัดเลือก
ต.ค. 2559
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
15 - 16 ธ.ค. 2559
น�ำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการฯ
    ** หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง**
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เลขที่สมาชิก............................

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

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) ...................................................................................ต�ำแหน่งทางวิชาการ............................................
Name (In English) ………………………………………………………….........................................………………………………………………….........
วัน เดือน ปีเกิด........................................................................... หมายเลขบัตรประชาชน ................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร..................................มือถือ...................................อีเมล.........................................................
หน่วยงาน …………………………………………………………...........................………..…ต�ำแหน่ง....................................................................
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 ส�ำเนาบัตรประชาชน/เอกสารรับรองสถาบัน
£ ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกสมาคมฯ
					
ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร
					
		
(.......................................................................)
								
วันที่................./................./................
หมายเหตุ 1. การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของสมาคมฯ
2. เมื่อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณารับท่านเป็นสมาชิกแล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อ
ให้มาช�ำระค่าลงทะเบียนสมัครสมาชิกและค่าบ�ำรุงรายปี/ตลอดชีพ
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ........ .......
ส่วนนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
ได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ประเภท ( ) สามัญรายปี ( ) สามัญตลอดชีพ ( ) วิสามัญ ( ) สถาบัน
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