
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

สังคมศาสตรและการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาตญ่ีิปุนศึกษาในประเทศไทย ครั้งท่ี 6 
สังคมศาสตรและการศึกษา 
บรรณาธิการ ศาสตราจารย ดร.อรรถจักร  สัตยานุรักษ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธิ ์
พิมพครั้งท่ี 1 กันยายน 2556 
จํานวน  500 เลม 
สงวนลิขสิทธ์ิ 
ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาต ิ
อรรถจักร สัตนานุรักษ.  

เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทยครั้งที ่6  
สังคมศาสตรและการศึกษา.--  กรุงเทพฯ :  สมาคมญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย, 2556.  

226 หนา.  
1. สงัคมศาสตร.  I. ไมตรี อินทรประสิทธิ,์ ผูแตงรวม.   I. ช่ือเรือ่ง. 

300  
ISBN 978-616-91865-0-2 
เจาของ :  สมาคมญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย 
  (Japanese Studies Association in Thailand) 

ช้ัน 6 หอง 608 คณะรฐัศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
กรุงเทพฯ 10200  

 โทรศัพท / โทรสาร : 0 2221 2422 
สนับสนุนโดย :  เจแปนฟาวนเดช่ัน กรุงเทพฯ 
  ช้ัน 10 อาคารเสริมมิตร 159 สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท : (662) 260 8560-4, โทรสาร : (662) 260 8565 
หัวหนาพิสูจนอักษรและจัดรปูแบบตวัอักษร : รองศาสตราจารยปราณี  จงสุจริตธรรม 
พิสูจนอักษรและจัดรปูแบบตวัอักษร :  อันธิกา แกวมูลกิจ 
ออกแบบและบริหารการพิมพโดย  :  บริษัท จรลัสนทิวงศการพิมพ จํากัด 
           219 ซอย 102/2 เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ  

       เขตบางแค กทม. 10160 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

คํานํา 
 

 การประชุมทางวิชาการประจําปของเครือขายญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทยที่ไดดําเนิน
มาอยางตอเนื่องจนถึงครั้งที่ 6 นี้ เปนประจักษพยานไดเปนอยางดีของความกาวหนาใน
การศึกษาและวิจัยในเรื่อง “ญ่ีปุน”  หากนับเนื่องจากจุดเริ่มตนที่มีผูสนใจใครรูและนักเรียนเกา
ญ่ีปุนจํานวนไมมากนักไดพูดคุยและตัดสินใจที่จะมีการประชุมวิชาการประจําป  มาจนถึงวันนี้  
กลาวไดวาการถักทอสายสัมพันธระหวางนักวิชาการประสบความสําเร็จไดอยางนาอัศจรรยใจ
เชนที่เห็นในปจจุบัน 
 บทความทั้งหมดในหนังสือเลมนี้ไมใชเพียงแคการเสนอความคิดเห็นทางวิชาการที่มี
คุณคาเทานั้น  หากแตบทความตางๆ ไดมาจากสายสัมพันธฉันทมิตรสหายรวมวงวิชาการ
เดียวกันอีกดวย ความแตกตางของสาขาวิชา แนวทางการศึกษา หรือ วิธีการนําเสนอที่
หลากหลายกลับไมไดทําใหเกิดขอถกเถียงที่แตกแยก  แตกลับเปนความแตกตางที่ทุกคน
มองเห็นและยอมรับเพ่ือที่จะนําไปสูการพัฒนาตนเองในวาระตอไป วงวิชาการญ่ีปุนศึกษาจึง
ไมใชเวทีของการแสดงอิทธิฤทธิ์สวนตัวของนักวิชาการ  หากแตเปนพ้ืนที่ของการแลกเปลี่ยนที่
ทรงคุณคาและเปยมดวยมิตรภาพเสมอมา   

หากคํานํานี้จะมีสวนในการนําเขาไปสูการอานในเลม ก็ตองบอกวาความรูทางดาน
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรยอมจําเปนที่จะตองมีความกาวหนามากขึ้นและบทความ
ทั้ งหมดก็ไดแสดงให เห็นถึง พัฒนาการของความรู เ รื่อ งญ่ีปุนศึกษาไดอยางชัดเจน  
ขณะเดียวกัน  ก็มีเสียงเรียงรองจากภายในของแตละบทความปรารถนาใหขอเสนอของตนนั้น
ลาสมัยใหเร็วที่สุด  เพ่ือที่จะกาวเดินไปขางหนาอยางไมหยุดย้ัง 

ในนามของผูจัดการประชุมและสมาชิกผูมีสวนรวมทุกทาน ขอขอบคุณคณาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดลงแรงกายแรงใจในการสรางเวทีไมตรีทางวิชาการอันเปน  
พันธกิจอันแสนหนักหนวงนี้  ขอขอบคุณเจแปนฟาวนเดช่ันที่กรุณาใหการสนับสนุนการ
สัมมนาประจําปของเครือขายญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทยตลอดมา  และขอขอบคุณโครงการ
สันติไมตร ีไทย-ญ่ีปุน ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานสงเสริมการวิจัย (สกว.) 

       
  

 อรรถจักร สัตยานุรักษ 
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ภาพบรรยากาศ 
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“ไทย-ญ่ีปุนในบริบทสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” 

กลาวตอนรับโดย  
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน  

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปาฐกถาพเิศษ โดย 
ศาสตราจารย Takashi Shiraishi 
ประธานสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ 

และองคการสงเสริมการคา 
ตางประเทศของญ่ีปุน 
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  ขอตอนรับเขาสูการเสวนาในหัวขอ “ไทย-ญ่ีปุนในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของ
อาเซียน” เปนที่ทราบกันดีวาใน 2-3 ปขางหนา เรากําลังจะกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
และหนึ่งในเสาหลักของการเปนประชาคมอาเซียนก็คือ เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึง
ประชาคมอาเซียนนั้น ประกอบดวย  3 เสาหลัก คือ 1 เสาหลักดานการเมืองและความม่ันคง 
ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือสันติภาพในภูมิภาค เสาหลักที่ 2 คือ เสาหลักทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีเปาหมาย
เพ่ือความม่ังค่ังของภูมิภาค และในเสาหลักที่ 3 ก็คือ เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงมี
เปาหมายเพ่ือทําใหภูมิภาคอาเซียนที่จะเปนประชาคมนั้น มีความย่ังยืน และมีความเปน
ปกแผน ทั้งสามเสาหลักนี้ตางมีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวากัน แตที่พูดถึงกันนอยและไดรบั
ความสนใจนอยมากก็คือ เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม โดยตามแผนแมบทของอาเซียน
ในป 2015 นี้ อาเซียนจะเนนเรื่องสําคัญอยู 5 เรื่อง ไดแก  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สวัสดิการทางสังคม สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม และการสรางอัตลักษณทางอาเซียน  ญ่ีปุนมี
บทบาทสําคัญในภูมิภาคอาเซียนนับต้ังแตอาเซียนไดเริ่มกอต้ัง และในขณะเดียวกันอาเซียนก็
มีความสําคัญกับญ่ีปุน จนมีนักการเมืองญ่ีปุนบางทานเรียกภูมิภาคนี้วาเปนเสมือนเขต
เลือกต้ังของญ่ีปุน ซ่ึงหมายความวาจะตองดูแลเอาใจใสเปนอยางดี เหมือนนักการเมืองที่ตอง
ดูแลฐานเสียงของตนเอง ดังนั้นญ่ีปุนจึงใหความสําคัญกับอาเซียนในลําดับตนๆ ในการดําเนนิ
นโยบายตางประเทศ สําหรับเรื่องที่เราจะสนทนากันในวันนี้ เราไดรับความกรณุาจากวิทยากร
ทั้ง 3 ทาน ซ่ึงเปนผูที่มีความสันทัดและมีประสบการณอยางดี ในเรื่องสังคมและวัฒนธรรม ที่
ไมใชเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน แตรวมถึงสังคมและวัฒนธรรมทั่วๆ ไป โดยที่มุมมองของ
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วิทยากรทั้ง 3 ทานนี้ คิดวาจะชวยใหเราไดรับความรูความเขาใจวามีความสําคัญอยางไร ไทย
กับญ่ีปุนควรจะมีบทบาทอยางไรในมิติของสังคมวัฒนธรรม เม่ือเปนประชาคมอาเซียน ซ่ึงเรา
จะให ศาสตราจารย ดร.ยศ สันติสมบัติ ไดพูดถึงสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคของเราวา   
มีประเด็นใดที่เราควรทราบ แนวโนมเปนอยางไร และทั้งสองประเทศควรมีบทบาทที่จะสงเสรมิ
สนับสนุนดานพุทธธรรมในภูมิภาคอยางไร 
 
 ศาสตราจารย ดร.ยศ สันตสมบัติ   
 หัวขอที่ผมจะพูดนั้น ผมพยายามมองออกไปจากกรอบของไทยญ่ีปุน และพูดถึง 
มายาคติซ่ึงเราใชกันมากในชวงที่ผานมา เราพูดถึงศตวรรษหนาวาเปนศตวรรษของโลก
ตะวันออก ผมมีคําถามอยู 3 ขอ คือ 1 ศตวรรษที่ 21 คือศตวรรษแหงเอเชียจริงหรือไม  2 ถาใช 
อาเซียนจะไดอะไร และ 3 ญ่ีปุนควรจะมีบทบาทอยางไรในอาเซียนเพ่ือชวยขับเคลื่อน
กระบวนการเปนภูมิภาคของอาเซียน โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของการรักษาสมดุลเชิง
หัวหนา ผมเองไมใชผูเช่ียวชาญในดานญ่ีปุนศึกษา หรือผูเช่ียวชาญในดานเอเชียตะวันออก แต
พอมีความรูเก่ียวกับในแทบลุมแมน้ําโขง ประเทศเพ่ือนบาน เชน ลาว เขมร พมา จึงขอเสนอ
จากมุมมองทีอ่าเซียนมองไปที่ญ่ีปุนเปนสวนใหญ   
 ในชวงที่ผานมามีทฤษฎีที่เรียกวา Assembled sealing ซ่ึงมองวาโลกคืออนาธิปตย 
วุนวาย เปนแผนดินที่ไมมีองคอนาธิปตยจริงๆ เชน อเมริกาที่เคยเกือบจะไดเปนอนาธิปตย
จริงๆ แตก็ไดสูญเสียไป  เพ่ือการแสดงความเขมแข็งบางครั้ง ไมใชการสรางศัตรู แตเปนการ
แสดงความเขมแข็งเพ่ือสรางพันธมิตร และการสรางพันธมิตรก็นําไปสูการสรางความสมบูรณ
เชิงอํานาจ หากเราดูในบริบทของภูมิภาคอาเซียนเราจะเห็นไดวา ในชวงที่ผานมาแมวา
สหรัฐอเมริกาจะมีอํานาจสูงสุดทางเศรษฐกิจและการตลาดในโลก แตสหรัฐฯ ก็เริ่มขาด
ความชอบธรรม    สหรัฐฯ ปมเงินออกมาเดือนละหลายหม่ืนลานในการประคับประคอง
เศรษฐกิจของตนเองใหอยูรอด โดยไมคํานึงวาการปมเงินออกมามากมายนี้ไดสงผลกระทบ
อะไรตอการเงินและการคลังของโลก เพราะฉะนั้นบริบทที่เรากําลังเห็นวาสหรัฐฯ เริ่มสูญเสีย
ความชอบธรรม และสหรัฐฯ ไมไดสนใจอาเซียนเทาไรนัก อาเซียนเปรียบเสมือนลูกกําพรา    
ทําใหประเทศจีนฉกฉวยโอกาสเขามาสรางอิทธิพล 
 จีนกับสหรัฐฯ กําลังชวงชิงความไดเปรียบ เวทีการเมืองระดับภูมิภาค หรือภาษาของ 
IR เรียกวา การหา Strange position แตสหรัฐฯ กับจีนตางกัน คือ สหรัฐฯ อางประชาธิปไตย 
อางเสรีนิยมใหม หรือ reregulation (การควบคุม) ซ่ึงทําใหเกิด financial practice (การปฏิบัติ
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ทางการเงิน) แตอํานาจนิยมเหมือนกัน ที่เปนนโยบายที่ไดผลในการสรางเศรษฐกิจไดอยาง
รวดเร็วในชวง 30 ปที่ผานมา หากมองในแงของภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องการที่อาเซียนจะตอง
เปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก ขอแตกตางระหวางจีนและสหรัฐฯ ก็คือ ความแตกตางระหวาง
สิ่งที่เราเรียกวา unipolar world คือ โลกที่มีขั้วเดียว คือการเปนลูกนองสหรัฐฯ กับการสรางโลก
ที่มีศูนยกลางของอํานาจหลายแหง นี่คือสิ่งที่จีนเสนอ 
 ความตองการของสหรัฐฯ ก็คือวา ทําอยางไรจะหยุดจีนได เศรษฐกิจของจีนไมยอม
หยุดรอนแรง ในขณะที่สหรัฐฯ กลับออนแอลงเรื่อย ๆ และในขณะเดียวกันหากเรามองใน
ภูมิภาค ญ่ีปุนก็เปนคลายๆ กับตัวแทนของสหรัฐฯ ในการเปนตัวแทนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
 สัญญานี้ก็ยังคงมีผลอยูจนถึงทุกวันนี้ นอกเหนือนี ้คลายๆ กับที่อิสลามถูกสรางภาพ
ซัดดัม ฮุดเซน เปนผูกอการราย อิรักมีสภาวะเปนภัยคุกคามโลก ตองยึดประเทศนี้ เชนเดียวกัน
เกาหลีเหนือถูกมองวาเปนผูกอการรายเพราะมีหัวรบนิวเคลียร ซ่ึงก็ไมมีใครพิสูจนไดวาเกาหลี
เหนือมีจริงหรือไม ซ่ึงขาวลาสุดก็ออกมาวา เกาหลีเหนือไดยิงอาวุธนี้ถึงสหรัฐฯ แลว 
 โดยเฉพาะอยางย่ิงเกาหลีใต ซ่ึงเคยทําสงครามกับเกาหลีเหนือมากอน การสรางภาพ
ของเกาหลีเหนือในฐานะที่เปนผูรุกราน หรือพรอมที่จะเปนผูสรางความไมสงบในภูมิภาคนี้ 
เปนอะไรที่เกาหลีใตใชมาโดยตลอดในนโยบายตางประเทศ ญ่ีปุนมีความกลัวนอยกวา   
เกาหลีใตเล็กนอย แตจากความหวั่นไหวที่เห็นมีจรวดมาต้ังตามจุดตางๆ ทําใหเกิดภาพวา
จรวดจะมาต้ังที่ญ่ีปุนเชนกัน 
 นี่คือความนากลัวของจีน และคือสิ่งที่ผมพยายามทําความเขาใจในงานวิจัยในเวลานี้ 
จีนกําลังไปทั่วทุกมุมโลกดวยระบบทุนนิยมที่เรียกวาเปนทุนนิยมพันธุผสม แตเม่ือพูดถึงจีนนั้น 
ไมไดหมายถึงเพียงแคจีนแผนดินใหญ ฮองกง หรือมาเกา แตจีนใชคําวา Greater China ซ่ึง
หมายถึงแผนดินจีน รวมไปถึงแผนดินซ่ึงมีคนจีนอยูทั่วโลก ซ่ึงก็คือชนชาติจีนในตอนนี้ เปน
ชุมชนจินตนาการใหม ซ่ึงไมไดสรางเฉพาะดินแดน แตเปนการสรางชุมชนจินตนาการบนพ้ืนฐาน
ของเครือขายความสัมพันธของคนจีนในแผนดินใหญกับคนจีนโพนทะเล และคนจีนอพยพรุน
ใหมๆ จีนในแตละปมีคนอพยพออกนอกประเทศ 5-6 ลานคนตอป ทุกป อพยพออกไปแลวแตยัง
เปนคนจีนอยู ยังมีความสัมพันธกับบานเกิดเมืองนอน รวมทั้งยังไปสรางความสัมพันธกับจีนโพน
ทะเลซ่ึงอยูทั่วโลก สิ่งที่เราเห็นในป ค.ศ.1988 ที่จีนเกิดเทียนอันเหมิน ทางตะวันตกเลิกลงทุน
บอยคอรดจีน เราจะเห็นไดวาทุนของจีนโพนทะเลไหลเขาไป เพ่ือทดแทน แลวทําใหเกิดสิ่งที่      
ลีเกินยู พูดวา เปนบราเดอรวูสออฟไชนิสพีเพิล ซ่ึงเปนวิธีคิดที่จีนสิงคโปรก็ยอมรับ เพราะฉะนั้น 
ความเปนชาตินิยมของจีน มีลักษณะที่ไปทั่วโลก และอัตลักษณของจีนกลายเปนสิ่งที่ถูกสรางให
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ดูเหมือนวามีลักษณะสากล ซ่ึงไมใชจีนในไทยจีนในอินโดฯ จีนในมาเลยฯ เปนจีนคนละแบบกัน 
แตในขณะเดียวกันจีนก็พยายามสรางใหดูเหมือนกับวา มันคือกลุมคนเดียวกัน อันนี้คือลักษณะ
ความเปนชาตินิยม ซ่ึงจีนเริ่มกาวหนาไปกวาเกาหลีและญ่ีปุน  
 หากกลับมาดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การที่จีนโตเรว็ในทางเศรษฐกิจ โตเร็วในแง
นโยบายชาตินิยม ความเขมแขง็ของเครือขายของการคา การลงทุนทําใหจีนเริ่มพูดถึงนโยบาย
หลักของการเขาสูการเปนคูแขงสําคัญของอเมริกา U.S.-China co-management คือ
เปาหมายหลักของนโยบายตางประเทศของจีน การเขาไปอยูในสถานะที่สหภาพโซเวียตอยู 
กอนที่สหภาพโซเวียตจะลม จีนตองการไปถึงจุดนั้น ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็ปดก้ัน          
ทุกวิถีทางที่จะไมใหจีนเขาไปอยูในจุดนั้น สิ่งที่สหรัฐฯ พบวาจะสามารถปดก้ันจีนได ก็คือ 
เอเชียตะวันออก จึงเกิดสภาพการทะเลาะเบาะแวง เรื่องดินแดน เกาะตางๆ ซ่ึงเราเห็นวาไม
นาจะทะเลาะกันเลย เพราะเปนเกาะเล็กๆ เรียกช่ือกันคนละช่ือ น้ํามันก็ยังไมเจอแตคิดวามี 
มันทําใหเกิดขอพิพาทระหวางจีน ญ่ีปุน เกาหลี รวมถึงประเทศเล็กๆ เชน ไตหวัน เวียดนาม 
ฟลิปปนส ก็กระโดดเขาไปในวัฏจักรความขัดแยงนี้ดวย แตการทะเลาะเบาะแวงนี้ มันทําให
สหรัฐฯ ไดอยูในสถานะที่สามารถชวงชิงความไดเปรียบกลับคืนมาบาง ในอุสาคเนย และมี
แนวโนมที่จะกลับคืนเขาสูอํานาจและอิทธิพลในภูมิภาคนี้ไดอีกครั้ง เพราะฉะนั้น ประเด็นที่ผม
คิดวาเปนประเด็นที่นาสนใจ คือ ศตวรรษที่เปนของเอเชียตะวันออกอาจจะยังคงเปนไปไดยาก
ในอนาคตอันใกล  อาจจะเปนความฝนของคนเอเชียวา เอเชียแปซิฟกจะกลับมาเปนผูนําของ
โลก เพราะวาหากดูนโยบายของสหรัฐในชวงที่ผานมา จะเห็นไดวา สหรัฐมีนโยบายที่ชัดเจนที่
จะกลับมา ซ่ึงสิ่งนี้จะสงผลกระทบอยางย่ิงตอความทะเยอทะยานของอาเซียนในการสราง
สมดุลเชิงอํานาจในภูมิภาค ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
 ประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนในชวงเวลานี้ เชน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา 
พยายามใชโอกาสที่สหรัฐพยายามที่จะเขามาเพ่ือตอรองกับจีนเชน ลาวปฏิเสธการสรางทาง
รถไฟจากโรงน้ําชามาสูหนองคาย เพ่ือตอรองกับจีน พมาระงับการสรางเขื่อน เวียดนาม      
เริ่มตอรองกับจีนในเรื่องการคาชายแดน การลงทุนของจีน และโครงการใหญที่จีนจะไปลงทุน 
ในสภาวะแบบนี้ ไทยทําอะไรหากเทียบกับประเทศตางๆ ในอาเซียน ประเทศไทยไมไดทําอะไร
เลย นอกจากปลอยใหกาลเวลาเปนเครื่องช้ีชะตากรรมของตัวเอง ไทยไมมีนโยบายเลยวา      
ในอีกสามปขางหนาจะทําอะไรบาง จะออกกฎหมายอะไร จะตองเตรียมตัว ทําอะไรบาง       
ในงานวิจัยตางๆ เนนนโยบายกันมากมาย แตกลับไมมีประโยชนอะไร เพราะวาประเทศไทยมี
นโยบายเอาไวสําหรับการเลือกต้ัง เม่ือเลือกต้ังไดแลว ก็ไมสนใจนโยบายอีก ไมมีประเทศใด  
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ในโลกที่ไดรางวัล ที่นี่เปนแหงแรกแหงเดียวในโลกที่คนใชรถใชถนน ไดรางวัล ที่อื่นมีแตเก็บ
ภาษีเพ่ิม สําหรับคนใชรถ เพ่ือเอาไปสรางรถโดยสาร รถไฟ สยามประเทศแหงเดียวในโลกที่คืน
ภาษีให ชนช้ันกลาง และคนรวยซ่ึงจะไปหาใครที่ไหนมาสวมช่ือก็ได เพ่ือไปขอภาษีคืน 
เพราะฉะนั้นวิบากกรรมนี้ก็ทําใหถนนหนทาง รถติดกันเพ่ิมขึ้น 
 แลวญ่ีปุนอยูตรงไหน บทบาทของญ่ีปุนจะเปนอยางไร ผมคิดวาญ่ีปุนกําลังอยูใน
ทางเลือกที่ยังไมไดตัดสินใจ การที่ยังไมไดตัดสินใจนี้ ก็อาจจะสะทอนความชาญฉลาดทาง
นโยบายก็ได ไมไดหมายความวาการตัดสินใจหมายถึงความออนแอไดเสมอไป   และผมคิดวา
ญ่ีปุนมีอยู 2 ทางเลือกคือ ทางเลือกแรกคือการใหสหรัฐเปนพระเอกตอไป  ใหสหรัฐยังคงยืนอยู
ขางหลังญ่ีปุน และก็ทําตามที่ภารกิจที่เสนอคือ เพ่ิมงบประมาณ เพ่ิมการลงทุนดานความ
ปลอดภัย ซ่ึงสิ่งนี้จะทําใหความบาดหมางในภูมิภาคยังคงดําเนินตอไป ซ่ึงถาหากเช่ือตามหลัก
ทฤษฎีที่ผมไดกลาวไปในตอนตน ก็อาจจะทําใหเกิดการแบงพันธมิตรและการตอรองไดอีก
ระดับหนึ่ง อีกทางเลือกหนึ่ง คือการเขามาสกัดจีนในภูมิภาคอาเซียน ดวยการเพ่ิมบทบาททาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาอาเซียนเพ่ือใหอาเซียนสามารถสรางสภาวะความสมดุลเชิงอาํนาจใน
ภูมิภาคได คงจะตองฝากตอใหผูเช่ียวชาญดานญ่ีปุนศึกษา พิจารณากันตอไป แนวโนมของ
ญ่ีปุนวาจะไปทางไหนนั้น  
 
 ศาสตราจารยสุวิชัย  ขวัญแกว   
 เวลาพูดถึงอาเซียน เราจะตองคิดวามีนัยอะไรบาง ทั้งเรื่องการเมือง การฉกชิงความ
ไดเปรียบ ซ่ึงก็เปนภาษาของอํานาจ เราปฏิเสธไมไดวาเราอยูในโลกที่มีการแขงขันและการมอง
กัน แตเรื่องการแขงขันชิงการไดเปรียบ ซ่ึงลาสุดมีนิสิตกลาวไววาอาการฮิสทีเรีย ระหวางญ่ีปุน
และจีนนั้น ฟองถึงปญหาที่นาสมเพศเวทนาของทั้งสองประเทศนั้นและของโลก คือไมใชเพียง
แคบาคลั่งเทานั้น หรือบาคลั่ง รักชาติจนควบคุมตัวเองไมได อาการฮิสทีเรียนีมั้นทําใหเราตอง
พินิจพิจารณากับโจทยเรื่องประเทศที่เราควบคุมตนเองไมไดตรงชายแดนก็ดี มีการเผามลพิษ 
และเรื่องอื่นๆ อีกมากมายเหลานี้ชวนใหเห็นวา ทามกลางพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปคือ
อาจจะเปนเอนกภิวัฒน ซ่ึงผมมีความสงสัยวาบูรพาภิวัฒนนี้ จะคิดในโจทยสวยหรู โจทย    
เล็งผลเลิศ โจทยชวนใหเราเพอเจอ สิ่งเหลานี้จะชวยใหเราเห็นตัวเองวาควรจะตองต้ังสติ อยา
อยูในความประมาท 
 ผมวาโจทยระหวางไทยญ่ีปุนศึกษา จึงมีมากกวาการจะถกกันวาจะสอนภาษา
อยางไร หรือจะสอนวาการเมืองญ่ีปุนวันนี้เปนอยางไร พูดเชนนี้เพ่ือบอกวา ผมเองรูสึกถึงเวลา 
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ที่เราจะหันมาดูแลภัยพิบัติจากธรรมชาติ ย่ิงทําใหเราคนพบวาความสัมพันธกับโลกนี้มัน
ซับซอนมาก เชน สินามิ ที่เกิดที่ญ่ีปุน ที่ทําใหเกิดปรากฎการณภัยพิบัติที่เกิดกับตึกสามช้ัน 
ระเบิดโรงงานนิวเคลียร และปญหาที่ติดตามมาอีกหลายเรื่องทีญ่ี่ปุน  
 สิ่งที่เราถกเถียงกันเรื่องญ่ีปุน ไทย อาเซียน ที่มีการแขงขันเพ่ือไปสูสังคมเศรษฐกิจ ผม
วายังไมหนักหนาเทากับความเสี่ยงตอภัยพิบัติที่กําลังกอตัวในหลายลักษณะที่เราไมพรอมจะ
รับมือ ญ่ีปุนศึกษาจะชวยใหเราเพ่ิมความไมประมาทและชวยใหเรามีสติมากขึ้นรูวาเรากําลัง
อยูในโลกนิเวศวิทยา ขอจํากัดที่เราไมคอยบันยะบันยังกับสภาพแวดลอม ขอจํากัดทาง
การเมือง การเมืองก็เลนในการเมือง ประชานิยมเฉพาะหนา ซ่ึงไมเอาโจทยความเสี่ยงระยะ
ยาวของสังคมมาชวยกันคิด คงไมตองยกตัวอยางเรื่องการจํานําขาว หรือเรื่องการแกปญหา
อะไรยังไงตอไป ดานนี้ก็ไมใชวาประเทศไทยผูกขาด ประเทศญ่ีปุนก็มีสิทธิ์ไดเหมือนกัน และ
เขาก็ทําอยูแลว อเมริกาก็เชนกัน เพราะฉะนั้นโจทยที่ผมพูดถึงอยูวาโจทยที่วิ่งแขงกันทาง
เศรษฐกิจที่จะไปสูยุคเอเชียคงเปนการแขงขันทางเศรษฐกิจที่นาสนใจ ไมปฏิเสธวามีการ
แขงขันจริงๆ แตในขณะเดียวกันโจทยของความเสี่ยงอันตราย หากเราเพงโจทยไปแตเศรษฐกิจ 
ความจริงหัวขอในวันนี้คือหัวขอที่เราต้ังหลักที่วาสังคมและวัฒนธรรม แตเสาหลักนี้ก็มี        
เสาประกอบ คือ เสาเรื่องของโลกาภิวัตนในปจจุบัน  
 ญ่ีปุนกับไทยและโลกที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ในดานหนึ่งมีปญหาที่ผมไดกลาวไป
ตอนแรก แตวันนี้เรามาถกกันเรื่องที่ตองมีการแลกเปลี่ยนความทุกขความสุข แบงกันมากขึ้น
หรือไมในโลกปจจุบัน ผมเห็นดวยกับอาจารยยศ ในแงที่วาโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงอํานาจ มีการเปลี่ยนแปลงในระดับขั้วอํานาจ และเอเชียก็ดูเหมือนจะปรากฏตัวโดดเดน 
ไมไดพูดถึงอินเดียหรือประเทศใหญๆ ที่มีบทบาทและกระบวนการในการตัดสินใจนโยบาย
ระดับโลก เชน บราซิลหรือแอฟริกาใตไมไดหมายความวาการมองแบบเหมานี้แสดงวา
ประชาชนในประเทศจีนมีความสุข ประเทศอินเดียสบายมากแลว อเมริกาดวย ตรงกันขามกับ
ประเทศเราที่มีปญหาภายในอยางมหาศาล เพราะฉะนั้นผมคิดวาเราจะตองเปลี่ยน เราจะตอง
ตระหนักกับโลกใหมครั้งนี้ใหได ปวยการที่จะมาเถียงวาเอเชียจะแทนที่ยุโรปหรืออเมริกา
หรือไม เพราะในแงมันก็เติบโตจริงๆ คนที่อยูชายแดนจะรูดีวา ที่ดินของอาเซียนราคาสูงขึ้น
มากเพียงไร เชน ในแถบเชียงราย หรือแถวอุดร แตสิ่งที่ควรตระหนักเก่ียวกับโลกาภิวัตนทาง
เศรษฐกิจ คือ การมุงไปสูตลาดเดียวของอาเซียนนั้น ไมไดนํามาซ่ึงผลดานเดียว ถาเราไมเขาใจ
โอกาสหรือความเสี่ยงที่ติดตามมา ก็จะกลายเปนเพียงปญหา ความไมเปนธรรมและความ
เหลื่อมล้ําตํ่าสูงมากขึ้น เพราะฉะนั้นโจทยในวันนีคื้อในความหมายที่วา ความเสี่ยงของโลกที่
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เปลี่ยนแปลงไปนี้ สวนหนึ่งอยูในวิธีการคิดของเรา วิธีการมองของเราดวย ถาเรามองมิติทาง
สังคมวัฒนธรรมแคใหเปนมิติ เปนสวนประกอบในเรื่องการขยายตัวของตลาด เปนตลาดเดียว 
แทนที่จะเขาใจในความหมายของมิติสังคมวัฒนธรรม ซ่ึงเปนความหมายกวาง เปนสายสมัพันธ
ในเรื่องการยึดเหนี่ยวความสัมพันธในระดับกวางในยามที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
ขณะนี้ เราก็จะสูญเสียเนื้อหาความหมาย เนื้อหาสาระของภูมิภาคนี้ไป คงไมตองยกตัวอยางถึง
ความสัมพันธขามแดนระหวางแมน้ําโขง คงไมตองปรารภไปถึงความสัมพันธทางภาคใต 
ความสัมพันธทางชายแดน คนไทย คนเช้ือสายประเทศไทยในมลายูตอนตน กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทําใหเราตองเรียนรูรวมกันระหวางไทยกับญ่ีปุน และโจทยรวมกันในเรื่องอาเซียน 
เพ่ือรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ไดหรือไม  
 การศึกษาเรื่องญ่ีปุนศึกษาทําใหเรากลับมาสนใจในสังคมตนเองมากขึ้นอยางไรบาง 
ญ่ีปุนศึกษาในตอนหลังผมแทบจะไมไดทํา ผมมีความรูสึกวาญ่ีปุนมีความทุกขยากมาก ต้ังแต
แรงงานขามชาติ ตอนที่ผมไปสอนหนังสืออยูที่นั่น หนังสือพิมพลงวามีผูชายคนหนึ่งกระโดดให
รถไฟที่วิ่งๆอยูชนตาย เขามีบันทึกสวนตัว เขียนจดหมายถึงแม บอกที่อยู ขอโทษแมที่ไมไดบวช
ใหแม ความทุกขทีเ่ขาเจอมันทุกขเกินกวาจะบอกใหใครทราบได นั่งทีท่องเรือไป แลวไปโผลที่
ญ่ีปุน ไปหางานทํา มีคนหลายคนที่ไปทํางานที่ญ่ีปุนแลวไมประสบความสําเร็จ จากจุดนีท้ําให
เราตระหนักในหลายเรื่องวา คนไทยที่อยูในญ่ีปุน สมัยที่ผมไปสอนหนังสือตอนนั้น พ.ศ.2540 
ขาวนั้นไดลงชัดเจน เพราะวาไมใชแคไมไดเปนคนญ่ีปุน จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการรักษา พอผมได
กลับมายังประเทศไทยในป พ.ศ. 2547 ประเทศไทยก็มีเรื่องแรงงานพมา แรงงานขามชาติ คือ
ไมใชคนไทยรกัษาไมได เพราะไมมีเงินจาย ตอนแรกเขาใจวา เปนเพราะวาญ่ีปุนใจแคบ แตก็มี
คนในญ่ีปุนหลายๆ คนพยายามรักษามาก ทั้งๆ ที่ระเบียบไมอนุญาตจนกระทั่งกลายเปนกลุม
หมอ กลุมพยาบาลที่รักษาคนขามชาติ ประเทศไทยก็มีหมอ โรงพยาบาลชายแดนในแตละ
ภาค เชน ตาม อ.อุมผาง อ.ปางมะคา จ.ตาก จ.แมฮองสอน  เปนตน ตอมาก็กลายเปนชมรม
แพทยชายแดนซ่ึงมีหนี้มหาศาล เพราะวาเขาเหลานี้ตองใชเงินทองในการรักษามาก  ประชากร
ก็เยอะ ที่ผมพูดนี้เปนตัวอยางรูปธรรมของกรณีที่ผมศึกษา ที่คิดวาเราควรที่จะสนใจเรื่องความ
ทุกขยากที่เกิดในประเทศเราทามกลางความเรงรัดไปสูยุคศตวรรษใหมของอาเซียนที่เรากําลัง
จะเดินไปอีก 2 ป  
 หากจะมองเรื่องไทยญ่ีปุน อาจารยชัยวัฒน ชวนใหเราคิดถึงบริบทของไทยและญ่ีปุน 
จริงๆ แลวไทยและญ่ีปุนนั้นอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน ยุคปจจุบัน  
ก็มักจะพูดถึงโลกาภิวัตน ยุคเม่ือ 10-30 ป แตจริงๆ แลวยุคที่มีกอนโลกาภิวัตนก็คือยุคที่มีการ
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ติดตอคาขายสัมพันธกัน ไมวาจะเปนกระแสพุทธศาสนาขามทวีป ขามแดน หรือการคาขาย
ขามในระยะไกล เสนทางสายไหน ที่พูดก็เพ่ือจะพยายามแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ดินแดนที่เรียกวาสยามหรือไทยตอนนี้ กับญ่ีปุนนั้น ถามองในบริบทที่ยาวมากขึ้น อาจารยยศ 
ก็ชวนใหมามองวาจีนก็มี ซ่ึงก็จะเห็นวาบริบทแถบนี้มันมีความสัมพันธที่ยาวนาน และก็นาจะมี
การแสดงใหเห็นความซับซอนที่มากขึ้นมากวาเพียงชวงที่เรามองวามีหลายประเทศที่ต้ังขึ้นมา
เปนประเทศประมาณ 40 ปที่แลว แลวก็กลับมาเปนประเด็นเรื่องดินแดน ในจุดเหมือนจุดตาง 
แนนอนวาจุดตางของญ่ีปุนและไทยที่เราจะพูดกันก็คือ จุดตางในเรื่องอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีที่ตางกัน แตทุกวันนี้เราก็ตระหนักกันมากขึ้นวา ปจจุบันนี้เราอยูในโลกเดียวกันที่
จํากัดหรือสัมพันธกันดานนิเวศ มีนิคมอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย ที่มาบตาพุด ปฏิเสธไมไดวา
เราไดเรียนรูจากการกอต้ังนิคมอุตสาหกรรมที่ญ่ีปุน และก็ปฏิเสธไมไดเชนเดียวกันวา ความ
เปนจริงจากความลมเหลวในชวงประมาณ 10 ปแรกของแผนนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ซ่ึงไมมีเงินลงทุน เปนไปได เพราะวามีการลงทุนขนานใหญจากประเทศญ่ีปุนในประเทศไทยนี้
โดยเฉพาะ และก็ปฏิเสธไดยากเหมือนกันวา การเคลื่อนยายโรงงานที่เราต้ังในภาคตะวันออก
นั้น หลายสวนก็เปนการยายโรงงานมาจากประเทศที่มีระเบียบ กฎ กติกา ระเบียบมากขึ้น เชน 
ไตหวัน พูดอีกนัยหนึ่งก็คือวา ประโยชนหรือชองวางจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีที่ผานนี้ ทําใหมีพลวัตของการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมในประเทศไทย และมีการได
ประโยชนเสรีระหวางประเทศที่มีประสบการณที่มีสิ่งแวดลอม จุดรวมระหวางประเทศหรือ
ระหวางทั้งสองสังคมก็คือวา ปจจุบันเราอยูในยุคโลกาภิวัตนขามแดน ผมจงใจจะใชคําวา ขาม
แดน เพ่ือจะช้ีใหเห็นวา เราคิดเรื่องการเมืองระหวางประเทศมากเกินไป วิชาการเมืองระหวาง
ประเทศคับแคบเกินไปกวาที่จะเขาใจโลกปจจุบัน สังคมวิทยาตองปรับตัวใหมใหเขากับ
ปจจุบันดวยวา ความสัมพันธขามแดนปจจุบัน จะมองเพียงระดับเมืองหลวงตอเมืองหลวง
ไมไดอีกแลว ตองมองตรงชายแดนดวย ตองมองมิติอื่นนอกจากความสัมพันธการเมืองและ
อํานาจ ตองมองความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่กําลังแขงขันอยูดวย ซ่ึงก็คือความสัมพันธ
ระหวางคน ความสัมพันธที่ทําใหรูจักอคิคิวซัง ความสัมพันธที่ทําใหรูจักโดเรมอน ผมวาหลาย
คนในหองนี้คงจะจํากันไดบางวา อาหารไทยในประเทศนี้ไมไดเปนที่นิยม แตไมนานก็ได
กลายเปนความตองการอาหารไทยในญ่ีปุนหรืออาหารญ่ีปุนในไทยที่ตอนนี้ผมคิดวามี
วัฒนธรรมขามแดนหลายอยางที่เปนพลวัตที่นาสนใจ นาต่ืนเตน 
 ผมมีลูกศิษยญ่ีปุนคนหนึ่ง ทําวิจัยเรื่องกบเคโระ ที่ญ่ีปุนเรียกวาเคโระ แตคนไทย
เรียกวากบเคโระนั้นเปนปรากฏการณของวัฒนธรรมขามแดนหลายอยาง กระแสปจจุบัน     
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เราจะพูดถึงกระแสทางดานนโยบายหลายอยางที่เกิดขึ้น การที่รัฐบาลทองถ่ินปราบปรามใน
เรื่องนโยบายตอคนตางชาติ แรงงานขามชาติ รัฐบาลทองถ่ินตองอยู ตองดูแลกับสถานการณที่
มีคนมีแรงงานซ่ึงญ่ีปุนไมมี ตองอาศัยแรงงานขามชาติหลายชาติ ทําใหรัฐบาลทองถ่ินจะตอง
ยืดหยุนกับการปฏิบัติตอคน ซ่ึงไมไดขึ้นช่ือวาเปนคนญ่ีปุน การปฏิรูประบบสุขภาพที่เกิดขึ้นใน
ญ่ีปุนเริ่มมาจากทองถ่ินมากกวาจากรัฐบาลกลาง ปรากฏการณนี้ก็เกิดขึ้นเชนเดียวกัน คือ 
ปรากฏการณที ่สปสช. ในประเทศไทย คือสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ ไมอาจปฏิเสธถึง
ความรับผิดชอบของหมอตอคนไขที่ไมใชคนไทย กลาวคือไมใชคนไทยไมรักษา แตปจจุบันก็
พูดกันไปอีกวา คนไทยไมไดทบทวนความลาสมัยของกลไกทั้งระบบของการบริหารราชการ
แผนดินวา ไมสอดคลองเลยกับสถานการณที่ประเทศไทยตองบริหารจัดการกับกระแส
การเมืองและวัฒนธรรม บางกระทรวงกาวหนา บางกระทรวงลาหลัง สํานักงานบางสํานักงาน 
เชน สํานักงานความม่ันคงแหงชาติ จะถือวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องของคนขามชาติ เปนเรื่องของ
ความม่ันคงแหงชาติ เพราะฉะนั้น จะไปยอมไมได ก็เปนขอถกเถียง ซ่ึงแสดงถึงสิ่งที่นาสนใจ
ศึกษาเหมือนกัน ประเด็นเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นที่ญ่ีปุน เปนขอถกเถียงกันระหวางกระทรวงทาง
กฎหมายกับกระทรวงมหาดไทยในญ่ีปุน แตสิ่งที่นาสังเกตก็คือ มันมีกระแสซอนของ
ปฏิสัมพันธที่ผมพูดไปเม่ือสักครูคือ มีเรื่องไทยในญ่ีปุนหรือญ่ีปุนในไทย ซ่ึงผมสังเกตดูมีเรื่อง
คนเฒาคนแก คือความซับซอนของความสัมพันธที่มีหลายระดับ ไมใชสัมพันธเฉพาะเมือง
หลวงกับเมืองหลวง อยูเมืองหลวงอาจจะบอดสีไปเลยก็ได วาไมรูอะไรเก่ียวกับเชียงราย เกิด
อะไรขึ้นที่ภูเก็ต ถาอยูภูเก็ตกับเชียงราย อาจจะเห็นความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานได
สลับซับซอนมากกวา ไมเห็นจะตองไปสงเสริมเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจะคบกับประเทศอาเซียน
ดวยกัน หากเราตระหนักวาเรามีทุนทางวัฒนธรรมรวมกัน คือ ภาษา พูดขามแดนกันได เราก็จะ
ตระหนักไมไปดูถูกทุนทางวัฒนธรรมที่เรามี นาจะเช่ือมโยงกับอนาคตไดดีกวานี ้ 
 นโยบายที่เราเนนใหเราสื่อสารภาษาอังกฤษกับคนลาว คนเขมร แสดงถึงความ
บกพรอง ความไมสมประกอบของการทบทวนสถานะของประเทศไทยในการเขาสูอาเซียน การ
พูดถึงเสาหรือมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเพียงแคเปนสวนประกอบ เปนหางเครื่องใหกับ
เศรษฐกิจตลาดเดียว ผมคิดวาควรที่ชวนใหทบทวนถึงพ้ืนฐาน ถึงเวลาหรือยังที่มิติทางสังคม
และวัฒนธรรมที่จะชวยใหเราพิจารณาโจทยรวมกันระหวางประเทศในแถบนี้ไดมากขึ้น เราจะ
ใหไทยและญ่ีปุนไดมีสวนรวมในการทํางานในภูมิภาคนี้ไดมากขึ้นดังเชนที่เรามีกิจกรรมหลาย
อยางตอเนื่องกันมา ปจจุบันเราพูดถึง 3 เสาอาเซียนก็ตองพูดถึง เสาการเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม แตวา การลงทุนในดานเศรษฐกิจการคานี้เปนการลงทนุขนาดใหญและก็กระทรวง
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ดานเศรษฐกิจการคาเหลานี้ ถือวาเปนสวนหนึ่งของดานนโยบาย เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต
อยางมีอัตราเพ่ิมขึ้น การขยายตัวดานเศรษฐกิจการเงินนี้ ทําใหลาวตองมีตลาดสตอก ในป
หนาจะออกกฎหมายตลาดหุน ชาไมได เพราะความเรงความเร็วทางเศรษฐกิจนี้ แตที่นาสังเกต
ก็คือความลาชาทางดานการกํากับสังคม ความลาชาของการกํากับกติกา ที่จะดูวาผลกระทบ
ตอมิติเปนอยางไร คือ เรงเศรษฐกิจ ตองสรางประชาคมตลาดเดียว ซ่ึงเปนสถานการณใน
ปจจุบัน ผมนึกไมออกวาเราจะทําไดอยางไร หากเราไมเนนการเรียนรูขามแดนระหวางไทยกับ
ญ่ีปุน ระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน กระแสเศรษฐกิจเรงรัดไมไดมาเฉพาะที่การตลาด 
อยางเชนทีอ่เมริกาสงออก กระแสจีนก็เปนตัวเรงสําคัญมาก เพราะเศรษฐกิจที่เรงรัดขนาดนี้ 
 การถกกันเรื่องรถไฟฟาความเร็วสูง คนลาวดูเหมือนก็ดีใจที่รัฐบาลเราขอหยุดคิด
พิจารณาเรื่องนี้ ผูนําทางลาว นายกฯ และผูนําของจีนไดเซ็นเรื่องการพัฒนาในลุมน้ําโขง 
ประเทศลาวปจจุบันมีความเขมแข็งและเผชิญหนากับอํานาจไดมาก เพราะฉะนั้นเราตองถาม
อีกครั้งวา มิติหรือบริบททางวัฒนธรรมของเรา วัฒนธรรมหรือสังคมและมนุษยที่เราพูดถึงนี ้จะ
มีสวนรวมอยางไรในการชวยใหเรามีสติมากขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมใหม สังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วแบบมีขออางที่จะไมใสใจกับมิติของสังคม ไมสนใจในมิติที่มี
ผลกระทบทางวัฒนธรรม ความเร็วกลายเปนความดีในตนเอง  

โจทยใหญคือคุณคาในตนเอง ไมใชเปนแคการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ไมใชแค     
เสาไหน เสาสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง การที่เราจะไปขางหนา สูการเปนอาเซียน คุณคา
อะไรที่จะชวยใหประชาคมอาเซียนดําเนินไปขางหนาดวยความรูสึกที่รมเย็น คุณคาทาง
เศรษฐกิจหรือเม็ดเงินอยางเดียวจะชวยไดบางสวนเทานั้น เราจึงตองการการต่ืนรู ตองการการ
จัดสมดุลในชีวิตใหมในทุกระดับที่เปนไปได ปจจุบันหลายทานที่ไปญ่ีปุนคงจะเห็นวา การ
จัดการปญหาดานพลังงานในญ่ีปุนเปนตัวอยางใหเห็นวา ญ่ีปุนเองประสบความยากลําบาก
มากเม่ือระบบสังคมกลายเปนระบบพ่ึงพาพลังงานนิวเคลียร รัฐบาลประกาศวา ภายในป 
2030 จะยกเลิกโรงงาน ก็ไมมีใครแนใจวารัฐบาลจะทําได แตถาไมสัญญาก็กลัววาจะไมได
คะแนนเสียง สวนที่สัญญาก็ไมรูวาจะทําไดหรือเปลา ความกระอักกระอวนทางวัฒนธรรม 
ความกระอักกระอวนทางการเมือง ความไมลงตัวของความคิดเห็นในสังคมนี้ สะทอนถึงความ
หวั่นไหวอยางมากมายในสังคมชีวิตจริง สังคมไทยก็ไมใชวาเราไมหวั่นไหว เราก็เผชิญกับโจทย
ของการขยายตัว โจทยของการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อยาง เพียงแตวาเรามักจะพูดถึงการ
ชวนเขาสูประชาคมอาเซียน พูดเรื่องหลักเศรษฐกิจอํานาจ จนเราไมไดสังเกตเรื่องการขยายตัว
ของความแตกแยกบางอยางในสังคมของเรา เราประสบกับความขัดแยงหลายลักษณะ ที่มีคน
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แผนดินเดียวกันแตเหมือนอยูกันคนละโลก ประเทศเดียวกันแตเหมือนอยูคนละสังคม อยู
ประเทศเดียวกันแตตางชาติพันธุ ก็ไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เราเองก็เผชิญอยูในสภาวะ
โลกที่ไมสมดุล เพราะฉะนั้นเราตองสนใจวา ญ่ีปุนศึกษานี้จะเปนชองทางใหม การศึกษาใหม
ในเรื่องการคิดชองทางในอนาคตไดอยางไร เราจําเปนตองยอมรับวา การเปลี่ยนแปลงเปนสิง่ที่
เกิดขึ้น และเราไมอาจจะหยุดย้ังการเปลี่ยนแปลงนั้นได แตการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันนี้มี
ความไมแนนอน ความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในปจจุบันมีความเสี่ยงแฝงอยูดวย ความเสี่ยงที่จะ
ชวนใหเราบอกวาไมมีเวลาจะพูดในดานความคิดดานอื่น ใหพูดเรื่องเศรษฐกิจหรืออํานาจไว
กอน ผมจึงขอสรุปวา สังคมมนุษยของคนไทย ของญ่ีปุน ของตัวเราเอง คือเราเปนมนุษย
ดวยกันหรือไม เราเปนคนดวยกันหรือไม ที่ผมพูดอยางนี้เพราะเผชิญกับโจทยที่วา ฮิสทีเรีย
ระหวางประเทศ มันเกิดขึ้นงายเหลือเกิน ฮิสทีเรียก็คือ กลุมที่คิดแตกตางกันก็เกิดขึ้นไดงาย
เหลือเกิน เปนภาวะที่ไมมีใครสอนใครไดแลว ปรากฏการณเชนนี้ชวนใหพิจารณาวา ทามกลาง
ไทยกับญ่ีปุนกับทามกลางที่ไทยกําลังจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน มีการสํานึกอิสระจาก
เศรษฐกิจเขามาหรือไม คือเปนการสํานึกอิสระของประชาชน การจัดการเรื่องการเรียนรู การ
รับมือภัยพิบัติเปนนิทรรศการที่เอ็มโพเรียม  ไมไดทําใหเรากลายเปนผูนําในโลกาภิวัตนที่มียุค
เศรษฐกิจแหงเอเชียแตทําใหเราเห็นในดานที่คนมักจะมองขามก็คือ เราอยูในโลกที่มีอากาศ
เปลี่ยนแปลงอยางคาดไมถึง เราอยูในโลกเศรษฐกิจที่ไปเร็วแตอยูทามกลางความไมแนนอน
ทางนิเวศวิทยาอยางมากมาย 

ถึงเวลาแลวที่เราจะตองต้ังคําถามจากการจัดนิทรรศการที่เอ็มโพเรียม ในเอกสารขาว
ที่ญ่ีปุนแจก ก็นาจะสะทอนใหเห็นวา ถึงเราจะอยูตางประเทศอยูตางถ่ิน เราก็อยูรวมสมัย
เดียวกันที่มีความสุข การทูตที่ปลอยใหรัฐบาลเปนผูดําเนินการ แตจริงๆ การทูตตองให
กระทรวงการตางประเทศเปนผูดูแลสําคัญ ปรับบางหรือไมปรับบางก็วากันไป แตการทูตที่เปน
สวนหนึ่งในสังคมในทองถ่ิน เชน หมอมทองดี การทูตที่นําโดยคนธรรมดา เปนการสะทอนใน
สังคมของคนที่มีความซับซอน การแตงงานไทยญ่ีปุน คนไทยในญ่ีปุนตางมีเรื่องมากมาย ซ่ึงใน
ตรงนี้ก็อยากจะชวนใหเห็นบทบาทของญ่ีปุน ใหญ่ีปุนศึกษาเปนสะพานไปสูการเรียนรูกันมาก
ขึ้น เชน กรณีของมิยามาตะ ก็เชนเดียวกัน 
 สุดทายนี้ขอสรุปไววา ถาจะไปสูศตวรรษแหงเอเชีย ซ่ึงมีความไรสมดุลอยางมากใน
โลกปจจุบัน เราจะตองสนใจมากขึ้นถึงกลไกของงานที่อยูในสิ่งที่เราทํา ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งที่
ชวยใหเราปรับสมดุลของความรูความเขาใจขามแดนขามวัฒนธรรมมากขึ้น 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกวรรณ  มะโนรมย   
  ขออนุญาตพูดจากมุมมองของคนที่อยูชายแดน คนที่อยูชายขอบ เพราะจังหวัดอุบล
อยูทีภ่าคอีสาน ถามองจากกรุงเทพฯ อีสานก็คือพ้ืนที่ชายขอบ ถามองจากญ่ีปุน อีสานก็เปน
ภูมิภาคเล็กๆ อันหนึ่ง แตถามองในฐานะที่เปนภูมิภาคแมโขงเปนศูนยกลาง กรุงเทพฯ ก็เปน
พ้ืนที่ชายขอบของอีสาน มองหลายมุม ประเด็นที่จะพูดมีสองประเด็น คือ ประเด็นทีห่นึ่ง ทําไม
จะตองมาพูดเรื่องนี้ตองสารภาพวาไมเคยศึกษาญ่ีปุน แตพอจะรูเรื่องญ่ีปุนบางผานเพ่ือน ผาน
โครงการอะไรบางอยางที่ญ่ีปุนเขาไปสนับสนุนในภูมิภาคแมโขงและภูมิภาคอีสาน รูจักญ่ีปุน
ตอนที่เปนเด็กในหนังเรื่องคูกรรม คูกรรมทําใหเราเห็นวาญ่ีปุนมีบทบาทสูงมากในบานเรา 
ประเด็นที่สองคือ คนอีสานรูจักญ่ีปุนผานเมียญ่ีปุน เมียชาวญ่ีปุน บังเอิญขางบานมีบานหลัง
ใหญอยู ปรากฏวาเปนภรรยาชาวญ่ีปุน เขาบอกวาสามีชาวญ่ีปุนเปนคนนารัก แตวาเราเปนได
แคแมบาน  
 ช่ืนชมคนญ่ีปุนและอยากใหคนญ่ีปุนไปเที่ยว แตพอถาม ททท. วาทําไมไมโปรโมทให
คนญ่ีปุนไปเที่ยวภาคอีสาน ททท.บอกวาโปรโมทยากมาก เพราะวาภาคอีสานแลง และ
สถานที่ก็ไกลในแตละจุด คนญ่ีปุนไมชอบความแลงและอาหารเผ็ด สิ่งนี้คือขอมูลที่ไดรับจาก
ฝาย ททท. แตที่จะพูดในวันนี้คือ ญ่ีปุนเก่ียวของอะไรกับคนในภูมิภาคอีสาน คนอีสานหรือ
สังคมในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะประเทศลาวที่มีวัฒนธรรมใกลเคียงกับไทย เปนสังคม
ที่มีความหลากหลายของกลุมคนมาก คนญ่ีปุนไดเขาไปแทรกซึม ในฐานะที่เปนสามีชาวญ่ีปุน 
ชางชาวญ่ีปุน และก็มีโรงงานของชาวญ่ีปุน โรงงานโตโยตา โรงงานรถญ่ีปุนก็เต็มไปหมดใน
ภาคอีสาน อีสานเปนสังคมที่มีความหลากหลาย และเปดรับวัฒนธรรมของญ่ีปุนคอนขางมาก
อาหารญ่ีปุนขายดีมากที่ภัตตาคารฟูจิที่อุบลฯ ตอมามีอาหารยาโยอิ ถึงขนาดที่ ซูชิก็วางขาย
ขางถนนช้ินละ 3 บาท เด็กนักเรียนเลิกเรียนมากินซูชิ 3 ช้ิน 10 บาท สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่แทรกซึม
เขาไปในชีวิตประจําวันของคนในภาคอีสาน ไมใชแคคนกรุงเทพฯ ที่เหอวัฒนธรรมญ่ีปุน      
คนอีสานก็เชนเดียวกัน ในเรื่องหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกือบทุกแหงในภาคอีสานมีหลักสูตร
ภาษาญ่ีปุน และมีการจัดงานวันญ่ีปุน แมกระทั่งโรงเรียนระดับมัธยมก็เปดสอนภาษาญ่ีปุนคู
กับภาษาจีน มีแขงขันกันในเรื่องของภาษา วันนี้เปนวันจีน วันถัดมาเปนวันญ่ีปุน มีการชิงพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรมกันในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยก็ประกวดวันระดับมหาวิทยาลัย
ก็เชนกัน นักเรียนก็จะมาเรียนภาษาญ่ีปุนที่มหาวิทยาลัย 
  อีกประเด็นคือความหลากหลายของวัฒนธรรมและการยอมรบัวฒันธรรมของญ่ีปุนใน
พ้ืนที่ของภาคอีสาน ในพ้ืนที่ของคนที่อยูในภูมิภาค ประเด็นที่หนึ่ง สวนในประเด็นที่สอง      
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ภาคอีสาน  ภาคอีสานคือภาคที่มีประชาสังคมที่เขมแข็งมาก เชน สมัชชาคนจน ซ่ึงมีความ
เก่ียวของกับญ่ีปุน เพราะวาสมัชชาคนจนตามเรื่องเขื่อนปากมูล ซ่ึงเปนเขื่อนหนึ่งที่ญ่ีปุน
สนับสนุนผานธนาคารโลก การศึกษาของแมโขงวอจ ซ่ึงเปน NGO ที่สําคัญของญ่ีปุน ไดศึกษา
วาญ่ีปุนสนับสนุนธนาคารโลก เพ่ือที่จะใหงบประมาณสนับสนุนในการสรางเขือ่นในภาคอสีาน
อยางนอย 2 เขื่อน คือ เขื่อนปากมูลและเขื่อนไฟฟาพลังงานสูบกลับ ที่ลําตะคลอง โคราช ซ่ึงนี้
คือประเด็นที่วา ภาคประชาสังคมของคนในภูมิภาคติดตามบทบาทของรัฐบาลญ่ีปุน รวมกับ 
NGO ที่ญ่ีปุนในการติดตามกํากับและดูแลวาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความชวยเหลอืจากคน
ญ่ีปุนที่มีตอภูมิภาค คืออะไร ซ่ึงจะมีผลพวงตามมา 
 ประเด็นที่สองคือ คนในภูมิภาคไมไดเปนฝายรับ แตเปนคนที่มีภาวะ ที่พรอมที่จะ
รวมมือกับคนในชาติเดียวกันกับผูใหทุน ตรวจสอบ กํากับ ดูแล เสนอแนวทางที่เหมาะสมตอ
การจัดการกับทรัพยากร หรือแนวทางการพัฒนาโครงสรางขนาดใหญของประเทศ  
 ประเด็นที่สาม แรงงานของคนอีสานที่มาอยูในโรงงานญ่ีปุนที่น้ําทวมปที่แลว ปรากฏ
วาชวงที่น้ําทวมกรุงเทพฯ อยุธยา ปทุมธานี แรงงานอีสานกลับบาน เพราะในโรงงานเหลานั้นมี
แตคนอีสานเขามาทํางานทั้งนั้น ผลกระทบจากมหันตภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปนี้ ทําให
ญ่ีปุนไดรับภาวะความเสียหายมาก ในอีกแงหนึ่ง แรงงานก็ไดประโยชนจากการเขามาขอความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลญ่ีปุนผานการคาเสรี สิ่งเหลานี้คือความคาบเก่ียวกันระหวางคนอีสานกับ
คนญ่ีปุน เคยคุยกับแรงงานคนไทยที่ทํางานอยูที่บริษัทญ่ีปุน ถามวา เปรียบเทียบไดหรือไมวา
ระหวางทํางานกับบริษัทญ่ีปุน เกาหลี และจีน ตางกันอยางไร เขาบอกวาทํางานกับชาวญ่ีปุน
สบายใจกวา และมีโอกาสกาวหนา ไดไปญ่ีปุน แตกับบริษัทจีน เกาหลีนั้นคอนขางขี้เหนียว แต
ปจจุบันสามีฝรั่งกลับแซงหนาสามีญ่ีปุน จึงเกิดขอสงสัยวาทําไมสามีญ่ีปุนจึงตกอันดับในภาค
อีสาน สาวอีสานบอกวา ชาวญ่ีปุนใหใสอะไรที่มิดชิดเกินไป เรียบรอย แตสามีฝรั่งใหใสอะไรก็
ได ใหเสรีภาพ จึงเลือกที่จะทําอะไรที่เสรีภาพ  
 ทั้งสามประเด็นนี้ เรามองอีสานอยางไร ประเด็นที่ 1  สังคมของภาคอีสานเปนสังคม
พหุนิยม คือมีความหลากหลายในการตอนรับสังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุน โดยไมไดรูสึกวามัน
เปนสิ่งแปลกแยก มันเปนสิ่งที่ใกลเคียงกันและเปนสิ่งที่ซึมซับเขาไปในชีวิตประจําวัน เชน เรื่อง
อาหาร หลักสูตรการเรียน ประเด็นที่สอง เรื่องภาคประชาสังคมของภาคอีสานมีความเขมแข็ง 
มีการตรวจสอบจากโครงการทางญ่ีปุน เชน เขื่อนปากมูล เขื่อนลําตะคลอง ประเด็นที่สาม 
เรื่องแรงงาน ซ่ึงนี้คือสาเหตุวาทําไมจึงตองคุยหัวขอนี้ในประเด็นที่หนึ่ง  
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 หัวขอที่สอง สําคัญวา แลวมุมของญ่ีปุนที่อยูในภาคอีสานและลาว ญ่ีปุนให
ความสําคัญกับกับการเช่ือมตอระหวางพ้ืนที่ชายแดนกับพ้ืนที่สวนกลาง รัฐบาลญ่ีปุนพยายาม
เช่ือมภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเขาดวยกัน เช่ือมอีสานเขากับลาวโดยการสนับสนุนสะพานมิตรภาพ
แหงที่สอง ซ่ึงญ่ีปุนเรียกวามุกดาหารสวรรณาเขต ซ่ึงเสร็จไปแลว หลังจากที่มีสะพานแหงนี้
เกิดขึ้น การคา การลงทุน เฟองฟูมาก ทั้งฝงไทยและฝงลาว โดยเฉพาะฝงลาวจะมีสวรรคเวกัส 
ซ่ึงเปนคาสิโนที่ใหญและหรูหรามากที่ต้ังอยูตรงกันขามกับเมืองมุกดาหาร คือ ลูกคาสวนใหญ 
90 % ก็คือคนไทย เลนการพนันที่สวรรคเวกัส และมีโปรโมช่ันทุกอยาง ทุกประเภท ก็คือกินฟรี 
อยูฟรี ไปฟรี สิ่งที่ตามมาก็คือการคา การเคลื่อนยายของคน คือสิ่งเหลานี้รัฐบาลญ่ีปุน
พยายามสรางใหพ้ืนที่ทางอีสานกับพ้ืนที่ลาว ซ่ึงเปนภูมิภาคไปมาหาสูกันลําบากในเชิง
กายภาพ ในเชิงการคานี้ อุปสรรคลดลงอยางเห็นไดชัด สะพานหรือความชวยเหลือของรัฐบาล
ญ่ีปุนกลายเปนทําใหพ้ืนที่ที่เปนชายขอบสวรรณาเขตเปนพ้ืนที่ชายขอบของรัฐบาลลาว พ้ืนที่
อีสานก็เปนพ้ืนที่ชายขอบของประเทศไทย กลายเปนวา บทบาทของรัฐบาลญ่ีปุนทําใหพ้ืนที่
ชายขอบกลายเปนพ้ืนที่ ศูนยกลางของการคา การลงทุน พ้ืนที่ชายแดนเปนพ้ืนที่ที่ มี
ความหมายทางการคาและการลงทุนผานความชวยเหลือของรัฐบาลญ่ีปุน เชน การสราง
สะพานหรือการสรางเขื่อนไฟฟาพลังงานจากน้ํา ในประเทศลาวหรือในประเทศไทย นี่คือสิ่งที่
เห็นในประเด็นที่หนึ่งที่วาญ่ีปุนมีความสําคัญอยางไรในพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ชายขอบของ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
 ประเด็นที่สอง เม่ือประมาณสองปเจเปนฟาวนเดช่ันไดทานศาสตราจารยคุกุมะ เอจิ 
จากมหาวิทยาลัยเคโอ มาที ่ม.อุบลฯ สิ่งหนึ่งที่ทานพูด และทําใหเรานึกตามก็คือวา ทานบอก
วา รัฐบาลญ่ีปุนออกแบบการพัฒนาประเทศ โดยการทําอยางไรจะใหพ้ืนที่ชายขอบ ที่อยู
ในทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญ่ีปุน คือ ฟูกิชิมา ที่เกิดสินามิไปเม่ือปที่แลวนั้น 
รัฐบาลญ่ีปุนก็ไดหาเสียงในพ้ืนที่ตรงนั้นดวย คือทําอยางไรใหพ้ืนที่ชายแดนชายขอบตรงนั้น 
ไดรับการพัฒนา ก็โดยการไปสรางโรงงานตางๆ ใหมากขึ้น ในพ้ืนที่ชายขอบ ในพ้ืนที่ที่ลาหลัง
ของประเทศ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพ้ืนที่ริมทะเล โรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน
ขนาดใหญขนาดยอม หรือโรงงานไฟฟานิวเคลียรก็ไปต้ัง ณ จุดนั้น สึนามิทําใหญ่ีปุนเกิดการ
ต้ังคําถามกับสังคมตนเองวา ความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่ซุกซอนอยูใตตมนี้ เผยออกมาอยาง
ชัดเจน การเกิดสึนามิในตรงนั้น ทําใหเกิดการเหลื่อมล้ําทางสังคมของญ่ีปุนสูงมาก สําหรับคน
ที่อยูบริเวณนั้น เชน แรงงานผูหญิงที่ไมสามารถยืนอยูได ในพ้ืนที่ตรงนั้น พ้ืนที่อาหาร พ้ืนที่ทาง
การเกษตรก็หายไปหมด การออกแบบการพัฒนาประเทศเหลานี้ รัฐบาลญ่ีปุนเหมือนกับ     
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พกพานมาดวย มีอิทธิพลในการนํามาใชพัฒนากับประเทศอื่นๆ เชน การพัฒนาในภูมิภาค  
ลุมน้ําโขง การพัฒนาในประเทศไทย สังเกตวา การพัฒนาของประเทศญ่ีปุนโดยการสราง
โครงสรางพ้ืนฐานนี้ มักจะไปลงพ้ืนที่ที่อยูริมทะเลและชายขอบของประเทศ เชน เขื่อนปากมูล 
เขื่อนลําตะคลอง ในภาคอีสาน โรงไฟฟาถานหินที่ประจวบคีรีขันธ ซ่ึงรัฐบาลญ่ีปุนก็ใหความ
สนับสนุนผานเงินกูธนาคารโลก คือการออกแบบการพัฒนาของญ่ีปุน อยูที่ญ่ีปุน ถูกนํามาใช
ในการพัฒนาประเทศอื่นในระบบเดียวกัน ในระบบที่คลายกันในภาคอีสาน อาจารยคุกุมะต้ัง
คําถามวา การออกแบบการพัฒนาประเทศ โดยการต้ังโรงงานในพ้ืนที่ชายขอบ และอัด
อุตสาหกรรมขนาดใหญลงไปในพ้ืนที่ลาหลังนั้นเปนคําตอบที่ถูกตองหรือเปลา แลวคนในพ้ืนที่
เขาอยูอยางไร คนตัวเล็กตัวนอยอยูกันอยางไร ถาภาคประชาสังคมไมเขมแข็ง หรือไมสามารถ
ตรวจสอบกํากับระบบการตรวจสอบพัฒนาที่ถูกตลาดกํากับไดแลว เราจะอยูรวมกันอยางไมมี
ความสุข  ถารัฐบาลญ่ีปุนไมปรับตัว ตอนนี้มีขาวดีจากมอนิเตอรของแมโขงวอจ ซ่ึงเปน NGO 
ที่มาสอดสองดูแลวา โครงการที่รัฐบาลตัวเองที่ใหประเทศอื่นๆ นั้น สงผลกระทบใหประเทศ
อื่นๆ ยังไง ลาสุดออกมาวารัฐบาลญ่ีปุนปรับตัว ในการคิดถึงคํานึงถึงปญหาที่เกิดจากการ
พัฒนาที่ตกกระทบถึงประเทศอื่น เชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพลังงานไฟฟา ผลกระทบทาง
สังคม ผลกระทบทางวัฒนธรรม ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ตอนนี้รัฐบาลญ่ีปุน ไดปรับตัว 
สรางแนวทางที่เขมแข็งขึ้น ในการกําหนดใหทุนขนาดใหญกับประเทศเหลานี้ ในการพัฒนา
เขื่อนขนาดใหญในลาว รัฐบาลญ่ีปุนตองปรับตัว ตองฟงเสียงประชาชนในภูมิภาคที่ตนเองเขา
ไปมีสวนในการพัฒนา สรางออกแบบ เปลี่ยน ปรับภูมิทัศน ของการพัฒนา ซ่ึงเงื่อนไขของการ
ปรับตัวนี้ ถือวาเปนเงื่อนไขที่สามารถใชอยูรวมกันได การเปนอาเซียนในอนาคต การพัฒนาใด
ก็ตามที่เกิดผลกระทบดังที่เห็นนี้ คนตัวเล็กตัวนอยแทบจะไมมีที่ยืน สิ่งเหลานี้ภาคประชาสงัคม
ของญ่ีปุนจะตองชวยกัน ตรวจสอบและกํากับ ไมใหปลอยใหกลไกของตลาดมีบทบาทเสียจน
ควบคุมไมได เราตองอาศัยความรวมมือกับ โดเดอร ตองอาศัยความรวมมือจากรัฐบาล เพราะ
ภาคประชาสังคมไมมีแรงพอ  
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวาง

วัฒนธรรมการทํางานของชาวญ่ีปุนและชาวไทย  2) เพ่ือศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน
รวมกัน โดยมีขอบเขตดานเนื้อหาเรื่อง ความแตกตางของวัฒนธรรมการทํางานของญ่ีปุนและ
ไทย  ปญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกตางของวัฒนธรรมการทํางาน  ตลอดจนความแตกตาง
ของความเปนญ่ีปุนและความเปนไทยที่สงผลกระทบตอการทํางาน  ขอบเขตดานพ้ืนที่คือ
บริษัทญ่ีปุนในจังหวัดชลบุรีจํานวน 38 บริษัท ระยะเวลาการเก็บขอมูลอยูในระหวาง พ.ศ.
2550-2554 ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชขอมูลเอกสารและขอมูลจากการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง ผูใหสัมภาษณคือชาวญ่ีปุนซ่ึงมาทํางานที่ประเทศไทยในระดับผูบริหาร วิศวกร ชาง
เทคนิคหัวหนางาน บริษัทละ1-2 คน (มีบางกรณีที่ผูใหสัมภาษณชักชวนเพ่ือรวมงานมาดวย) 
และนําเสนอผลดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห 
 ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา  วัฒนธรรมการทํางานซ่ึงเกิดจาก ภูมิหลังทางวัฒนธรรม   
อันไดแกทัศนคติตอการทํางาน คานิยม แนวคิด การศึกษา ฯลฯ กอใหเกิดชองวาง หรือความ
ไมเขาใจกันระหวางคนตางวัฒนธรรม(ญ่ีปุน-ไทย) ซ่ึงกอใหเกิดปญหาหลายดานที่กระทบตอ
ความสําเร็จขององคกร ชาวญ่ีปุนผูใหสัมภาษณตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องเหลานี้ และ
แสดงความตองการในการแกปญหาเพ่ือพัฒนาการสื่อสารขามวัฒนธรรมอยางมีประสทิธภิาพ 
นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณทุกคนยอมรับและแสดงทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกันกับคนตาง
วัฒนธรรม ดวยความเขาใจวาโลกกําลังเปลี่ยนแปลงและตองปรับตัว 
     การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมการทํางานในบริษัทญ่ีปุนในเขตจังหวัดชลบุรี  โดยการ
สัมภาษณพนักงานชาวญ่ีปุนนี้  ทําวิจัยโดยใชขอบเขตดานพ้ืนที่นี้เปนครั้งแรก  ผลที่ไดจาก
การศึกษาคือภาพที่ชัดเจนซ่ึงจะสามารถนําไปเผยแพรยังองคกร สถาบันการศึกษาและผูมีสวน
เก่ียวของในพ้ืนที่  โดยเปนองคความรูและแนวทางสําหรับวางแผนและปฏิบัติงานรวมกัน 
 

 
1  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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คําสําคัญ วัฒนธรรมการทํางาน  บริษัทญ่ีปุน 

 

บทนํา 
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 

     ประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุนมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่แนนแฟน  ญ่ีปุนเปน
ประเทศคูคารายใหญที่สุดของไทย และไทยเปนประเทศคูคารายใหญที่สุดของญ่ีปุนในภมิูภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต มูลคาการสงออกจากไทยไปยังญ่ีปุนนั้นมีสัดสวนรอยละ 14.0 จาก
มูลคาการสงออกจากไทยสูทั่วโลก เปนอันดับที่ 2 รองจากการสงออกไปสหรัฐ ในขณะที่มูลคา
การนําเขาจากญ่ีปุนคิดเปนรอยละ 23.6 ของมูลคาการนําเขาจากนานาประเทศสูไทย จึงกลาว
ไดวาญ่ีปุนเปนประเทศแหลงนําเขารายใหญที่สุดสําหรับประเทศไทย 
     การลงทุนโดยตรงจากญ่ีปุนในประเทศไทยที่ผานมา  มีมูลคาประมาณรอยละ 40 
ของมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทั้งหมดญ่ีปุนเปนผูลงทุนรายใหญที่สุด ปจจุบันมี
บริษัทญ่ีปุนที่ต้ังฐานการผลิตในประเทศไทยประมาณ 1,234 แหง (ทั้งนี้เฉพาะที่ลงทะเบียนกับ
หอการคาญ่ีปุนในกรุงเทพฯ เทานั้น) บริษัทเหลานี้จางแรงงานคนไทยรวมเกือบ 4 แสนคน 
(ขอมูล: สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทย)  
     ไทยและญ่ีปุนไดดําเนินการเจรจาวาดวยเขตการคาเสรี (FTA) หรือช่ือทางการวา 
“ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน (JTEPA)” ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2550 ความตกลงนี้นอกจากเปนการเปดตลาดการคา โดยเสรีแลวยังครอบคลุมถึงสาขา
อื่น ๆ อยางกวางขวาง  
     ในดานของความสําคัญของจังหวัดชลบุรี ซ่ึงใชเปนพ้ืนที่วิจัยจังหวัดชลบุรี ถูกเลือกให
เปนเมืองหลักในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก ( Eastern Sea Board  
Project) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ดวยเหตุผล
ดานความเหมาะสมของที่ต้ัง ภูมิรัฐศาสตร  ตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร  ความ
หลากหลายทางดานทรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพยากรมนุษย  การสาธารณสุข  การศึกษา  
ความพรอมทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เปนตน พ้ืนที่ตําบลแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชาซ่ึงเปน
พ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุด  จึงถูกเลือกใหเปนที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรมในระยะที่ 1ประกอบไปดวย
อุตสาหกรรมที่ไมสรางมลภาวะ และทาเรือพาณิชย ดวยความพรอมและความเหมาะสมใน
ดานตาง ๆ  จึงเปนที่จูงใจนักลงทุนจากตางประเทศ รวมทั้งจากญ่ีปุนดวย  ปจจุบันโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีแบงเปน 2 ลักษณะ คือ โรงงานที่ขึ้นกับสํานักงานอุตสาหกรรม
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จังหวัดชลบุรี มีจํานวนหนาแนนที่ อําเภอเมือง อําเภอศรีราชา อําเภอบานบึง โรงงานเหลานี้
เปนของผูประกอบธุรกิจชาวไทยและชาวตางชาติ อีกประเภทหนึ่งคือ โรงงานที่ขึ้นกับการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ 30 พ.ย. 2547 จากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย) มี 4 นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี คือ 1.นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 2.นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร 3.นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บอวิน) 4.นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 
อยางไรก็ตามนิคมอุตสาหกรรมเหลานี้ บางนิคมไดขยายพ้ืนที่สาขาใหม ๆ เพ่ิมขึ้นอีก 
 ในดานของสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุนเปนวิชาเอกต้ังแต พ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบัน 
บัณฑิตสวนใหญยังคงทํางาน  โดยใชความรูความสามารถภาษาญ่ีปุน อยูในบริษัทญ่ีปุนใน
เขตภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง  สาขาวิชาตระหนักในความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับการประกอบอาชีพของนิสิตในอนาคต จึงทําการวิจัยครั้งนี้ขึ้นเพ่ือประโยชน  
ในดานของการศึกษาภาษา และวัฒนธรรมญ่ีปุน  
     ผลการวิจัยจะทําใหทราบขอเท็จจริงของปญหาในการทํางานภายใตความแตกตางของ
วัฒนธรรมไทย-ญ่ีปุน ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีซ่ึงเปนการสํารวจครั้งแรก  เม่ือไดเผยแพรงานวิจัย  
จะทําใหหนวยงาน  องคกรที่เก่ียวของนําไปประยุกตใชตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
    1.  เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางวัฒนธรรมการทํางานของชาวญ่ีปุนและชาวไทย   
    2.  เพ่ือศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานรวมกัน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
    1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
  1.1  ศึกษาปญหาการทํางานดานตาง ๆ โดยเนนเรื่องการสื่อสารผานลาม 
  1.2  ศึกษาวัฒนธรรมการทํางานแบบญ่ีปุน 

  2.  ขอบเขตดานพ้ืนที ่
  บริษัทญ่ีปุนในจังหวัดชลบุรีจํานวน 38 บรษิัท ระยะเวลาการเก็บขอมูลอยูในระหวาง 
พ.ศ.2550-2554 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 1.บริษัทญี่ปุนมีวัฒนธรรมองคกร  โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมการทํางานที ่มี
คุณลักษณะแตกตางจากของไทย  ในการทํางานรวมกันของชาวไทยและญี่ปุนภายใต
วัฒนธรรมที่แตกตาง  ทําใหเกิดปญหาที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน  การหา
แนวทางแกไขรวมกันจึงเปนสิ่งจําเปน 
 2. ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่เปดสอนวิชาภาษาญ่ีปุนเปนวิชาเอก  มีการจัดการเรียน
การสอนที่สนับสนุนการประกอบอาชีพในบริษัทญ่ีปุนดวย  ดังนั้นการคนพบปญหาของการ
ทํางานอันเนื่องมาจากการสื่อสารผานการแปล  การลาม ตลอดจนการทํางานดานอื่น ๆ  จึง
เปนสิ่งสําคัญที่สถาบันการศึกษาควรนํามาพิจารณาปรับปรุงการเรยีนการสอนใหเหมาะสมดวย 
 
กลุมตัวอยางผูใหขอมูล 
     ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผูใหสัมภาษณคือชาวญ่ีปุนซ่ึงมา
ทํางานที่ประเทศไทยในในจังหวัดชลบุรีจํานวน 38 บริษัท ระดับผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค
หัวหนางาน บริษัทละ 1-2 คน (มีบางกรณีที่ผูใหสัมภาษณชักชวนเพ่ือรวมงานมาดวย) และ
นําเสนอผลดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห  ระยะเวลาการเก็บขอมูลอยูในระหวาง พ.ศ. 2550-2554 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ไดองคความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมการทํางานของชาวญ่ีปุน  ที่ใหความสําคัญกับเรื่อง
การทํางานเต็มเวลา และสุดความสามารถ  เพ่ือองคกรที่สังกัด 
     2. เปนขอมูลที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนภาษาญ่ีปุนเปนวิชาเอกไดนําไป
ประยุกตใชในการปรับปรุงหลักสูตร 
     3. องคกรที่เก่ียวของเชน นิคมอุตสาหกรรมที่ทีบริษัทญ่ีปุนเปนสมาชิก  สามารถนํา
ผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการใหคําแนะนําบริษัทญ่ีปุนได  
     4. เปนองคความรูสําหรับผูที่ตองการทํางานในอนาคตหรือปรับปรุงการทํางานใน
ปจจุบัน  ในภาวการณทํางานภายใตเงื่อนไขของความแตกตางทางวัฒนธรรม 
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1. วัฒนธรรมการทํางานแบบญ่ีปุนและแบบไทย 
     บริษัทญ่ีปุนไดเขามาดําเนินกิจการคาแบบสมัยใหมในประเทศไทย เม่ือประมาณ 50 
ป ที่ผานมา  แตหากยอนนับการคาแบบโบราณ  ก็สามารถยอนกลับไปไดถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา  
การลงทุนของญ่ีปุนในประเทศไทยมีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ  ญ่ีปุน
เปนผูลงทุนตางประเทศรายใหญที่สุดในประเทศไทย  ชวงระหวาง ค.ศ. 1987 และ ค.ศ. 1990 
ประเทศไทยกลายเปนฐานการลงทุนนอกประเทศที่สําคัญของญ่ีปุน (ทิม คีลี่ , 2552) 
โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตของญ่ีปุน  ดังที่ประเทศไทยไดช่ือวา เปน
ดินแดน ดีทรอยตแหงเอเชีย (Detroit of Asia) มีผูคนจํานวนมากต้ังขอสงสัยวา  เหตุใดญ่ีปุน
จึงนิยมลงทุนในประเทศไทยมากกวาประเทศอื่นในภูมิภาคนี ้
     สาเหตุที่ญ่ีปุนเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น  โดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (ป 
2543) เพราะความจําเปนที่จะตองยายฐานการผลิตตามบริษัทที่เปนคูคาของตน  เพ่ือรักษา
ฐานลูกคาไว (ศิริวัฒน, 2550, หนา 1) การที่ญ่ีปุนมองประเทศไทยเปนประเทศที่เหมาะแกการ
ลงทุนดานยานยนตและช้ินสวนนั้น  มีองคประกอบหลายดาน  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงประเทศไทยมีความพรอมในสวนนี้อยางเต็มเปยม 
(ธํารง  อุดมไพจิตรกุล, 2549 อางถึงใน ศิริวัฒน  ผูมีศีล, 2550, หนา 1) 
     ในดานของวัฒนธรรมโทมและแม็คออเลย (Thome and McAuley, 1992, 180 อาง
ถึงใน ทิม คีลี,่ 2550, หนา 2) กลาววา วัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุนและประเทศไทยมีความ
คลายคลึงกันดังตอไปนี ้
     “ทั้งสองชาตินับถือศาสนาพุทธ (ญ่ีปุนคอนขางจะโดยธรรมเนียม แตไมใชในเชิง
ปฏิบัติ  ในขณะที่คนไทยนับถือศาสนาพุทธโดยปฏิบัติ  โดยถือเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน) 
ทั้งสองประเทศมีความกลมกลืนของประชากรโดยเช้ือชาติและใหความสําคัญกับความสุภาพ
ในพิธีกรรม  มารยาท  และการรักษาหนาและความกลมเกลียวในสังคมอยางมาก” 
     อยางไรก็ตาม  ในการทํางานรวมกันระหวางชาวไทยและชาวญ่ีปุนก็ยังคงปรากฏให
เห็นปญหาตาง ๆ  แมจะมีประวัติการทํางานรวมกันมาเปนระยะเวลานานถึง 4 -5 ทศวรรษ
มาแลว  มีความพยายามจากหลายฝายเพ่ือคนหาความแตกตางทางดานวัฒนธรรม  
โดยเฉพาะอยางย่ิง  วัฒนธรรมการทํางานของทั้งสองประเทศ  มีการศึกษาวิจัย  และผลิต
เอกสารที่เก่ียวของกับเรื่องนี้อยูพอสมควร 
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  1.1 วัฒนธรรมการทํางานของชาวญ่ีปุน 
     ชาวตางประเทศไดใชความพยายาม  ในการถอดรหัสความสําเร็จของการบริหารงาน
แบบญ่ีปุน  และแมแตชาวญ่ีปุนเอง  ก็พยายามที่จะวิเคราะห  สังเคราะห  ประสบการณ  แบบ
แผนและภูมิปญญาในเชิงธุรกิจการคา  เพ่ือเรียบเรียงออกมาเผยแพรสูสายตาชาวโลก  
กระบวนการบางอยางเปนเอกลักษณของญ่ีปุน  ไมอาจอธิบายไดดวยภาษาตางประเทศ  จึง
จําเปนตองตองเรียกตามแบบญ่ีปุน  แตเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป เชน  ไคเซ็น (改善) เนะมะวะชิ 
(根回し)  ดังโง (談合)  ริงงิ ( 稟議)  เปนตน 

     เปนความจริงทีว่าวัฒนธรรมการทํางานของชนชาติใดๆ นั้นสัมพันธ  หรือไดรับอิทธิพล
จากประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของประเทศนั้น  สําหรับเรื่องนี้มีหลายประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้น
มาอธิบายวัฒนธรรมการทํางานของญ่ีปุน  อาจแบงเปนหัวขอตาง ๆ โดยสังเขปไดดังนี ้
      1.1.1 การวางแผน ประเทศญ่ีปุนมีภูมิอากาศแบบสี่ฤดูคือ ใบไมผลิ  รอน  ใบไมรวง  
หนาว โดยมีฤดูฝนสั้นๆ  เปนระยะเวลา 1 เดือน กอนเขาฤดูรอน  เนื่องจากมีฤดูกาลที่
เพาะปลูกไมได  อาหารขาดแคลน  ชาวญ่ีปุนจึงตองวางแผนการเกษตร  สําหรับแตละป
เพ่ือที่จะไดมีพืชผลไวรับประทานหรือจําหนายในยามที่ขาดแคลนดวย 
      1.1.2 การเตรียมพรอม การที่มีภัยธรรมชาติมาก  กลาวคือ พายุไตฝุน  พายุฝนจาก
ลมมรสุม  ทําใหเกิด อุทกภัย วาตภัย  ดินถลม  สรางความเสียหาย เดือดรอนอยางกวางขวาง  
นอกจากนี้ยังมีภัยจากแผนดินไหวและคลื่นยักษสนึามิ  ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายอยางหนัก
ในระยะยาวทั้งตอเศรษฐกิจและสังคม เปนตน  ภัยธรรมชาติเหลานี้ทําใหชาวญ่ีปุนดําเนินชีวิต
อยางระมัดระวัง  มีการเตรียมพรอมที่จะรับมือกับความเสี่ยง  มีการพยากรณจากสถิติที่ถูก
บันทึกอยางละเอียด  ซ่ึงถายทอดจากคนรุนกอนสูคนรุนหลัง  เพ่ือการนําไปวางแผน  และมี
ความพยายามที่จะปรับปรุงกลยุทธ  นโยบาย  แผนปฏิบัติการอยูเสมอ  เพ่ือการใชชีวิตที่เสี่ยง
นอยลงของคนรุนตอไป 
      1.1.3 การสรางกฎเกณฑรวมกัน ประเทศญ่ีปุนมีพ้ืนที่นอย ประมาณ 348,000 
ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเปนขนาดพ้ืนที่เทากับมลรัฐแคลิฟอรเนีย แตมีประชาการ 128 ลานคน       
(ค.ศ. 2010) จึงตองมีกฎเกณฑการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพที่สุด  มี
ขอตกลงกันในกลุมต้ังแตสมัยโบราณ  คนญ่ีปุนรักษาระเบียบ  เพ่ือไมใหคนกลุมเดียวกันไดรับ
ความเดือดรอน  หรือเกิดการกระทบกระทั่งกัน   นอกจากนี้การสรางกฎระเบียบเพ่ือคุมครอง
สมาชิกในสังคม  การที่มีความเช่ือพ้ืนฐานวาการปฏิบัติตามกฎเกณฑ  จะทําใหความสัมพันธ
ของคนในกลุมราบรื่น  และจะนําไปสูความสําเร็จของกลุม  สิ่งที่ไดรับตอบแทนจากกลุมคือ  
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ความม่ันคง  ปลอดภัย  รัฐบาลญ่ีปุนออกกฎเกณฑมากมาย  เพ่ือควบคุมการทําธุรกิจ  องคกร
ตาง ๆ  มีการตรวจสอบ  ทดสอบตรวจสอบคุณสมบัติของผูปฏิบัติการ และหนวยงาน  สราง
คูมือ  เครื่องมือการปฏิบัติ  ตลอดจนกฎเกณฑการควบคุมที่ละเอียด  ทั้งนี้เพ่ือใหประชาชนไม
ถูกเอารัดเอาเปรียบ  กฎเกณฑ  ขอกําหนดที่รัฐออกมา  คือสิ่งที่ใชปกปองคุมครองประชาชน 
      1.1.4 วัฒนธรรมใจสื่อถึงกัน การสํานึกวาเปนชาติพันธุเดียวกัน  ทําใหชาวญ่ีปุนไม
เนนการสื่อสารที่ใหรายละเอียดเกินความจําเปน  ในภาษาญ่ีปุนมีคําวา อิชินเด็นชิน (以心伝心)  
หมายถึง ใจสื่อถึงกัน โดยไมจําเปนตองใชภาษาพูด  หรือการอธิบายอยางละเอียด  เพราะชาว
ญ่ีปุนยึดถือคานิยมเดียวกัน  มีบรรทัดฐาน  มาตรฐานเดียวกัน  จึงมีสามัญสํานึกเดียวกัน  
เขาใจวาอะไรถูกอะไรผิด  อะไรดีอะไรไมดี เหมือนกัน  ดังนั้นจึงแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ
เรื่องเดียวกันในลักษณะเดียวกัน  สังคมญ่ีปุนจึงคอนขางสงบสุข  มีความขัดแยงนอย  มีคดี
ความฟองรองกันนอย  เพราะมักแกปญหาดวยการเจรจา   
     ญ่ีปุนมีวัฒนธรรมที่นักมานุษยวิทยา  Edward  Hall กลาวไวในหนังสือเรื่อง Silent  
Language วาเปนวัฒนธรรมที่ไมตองใชคําพูดใหมากความ  คนญ่ีปุนจะมีสิ่งที่คลาย ๆ กัน  
และมีประวัติศาสตรอันยาวนานเก่ียวกับคานิยมและขอสมมุติฐานที่เกิดจากครอบครัวที่ม่ันคง
และระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน (การติดตอธุรกิจกับชาวญ่ีปุน, Jetro Bangkok, 2004 ) 
     ในการทํางานชาวญ่ีปุนจึงทํางานรวมกันอยางราบร่ืน  สงผลใหมีประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ สูง  แตสามัญสํานึกเ ร่ืองนี้และการใชเ ร่ืองใจส่ือถึงกันนั้น  มิไดส่ือความกับคนตาง
วัฒนธรรม  จึงกอใหเกิดปญหามากในการทํางานรวมกัน 

      1.1.5 ความสํานึกเรื่องสังกัด  สํานึกเรื่องนี้สงผลถึงวิธีการทํางาน  และการดําเนิน
ชีวิตของชาวญ่ีปุนจากครั้งอดีตถึงปจจุบัน  ไมวาจะเปนนักรบที่ขึ้นอยูกับมูลนายของตนในสมัย
สังคมศักดินา  ชางหรือคนรับใชที่สังกัดสํานักหรือหางราน และในปจจุบันคือพนักงานที่สังกัด
บริษัทตางๆ  ลวนมีสํานึกเรื่องสังกัดอยางแรงกลา  เปนความรูสึกปลอดภัยที่ไดอยูในสังกัดทัง้นี้
เพราะเช่ือม่ันวาสังกัดจะปกปอง  ดูแล  ทั้งทางดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตใหกับตนและ
ครอบครัว  ซ่ึงสังกัดของญ่ีปุนทําหนาที่นี้ไดอยางสมบูรณ  กอนเศรษฐกิจฟองสบูของญ่ีปุนจะ
แตกชวงปลายทศวรรษ 1980  มี ระบบการจางงานตลอดชีพ ( 終身雇用制度) และสหภาพ
แรงงานของบริษัท (企業別労働組合) ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามลําดับอาวุโส (年功序

列) สรางความเช่ือม่ันและรูสึกม่ันคงใหผูคนในสังกัด  เม่ือมีความเช่ือม่ันเชนนี้  สมาชิกใน
สังคมจึงอุทิศ  ทุมเท  ใหกับการทํางาน  การที่เรื่องของการยายสังกัดเปนเรื่องที่ไมเปนที่ยอมรับ
ของวงการและสังคม  ย่ิงทําใหชาวญ่ีปุนพยายามทํางานอยางหนักเพ่ือสังกัดของตน 
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     อยางไรก็ตาม  การบริหารทรัพยากรมนุษยแบบด้ังเดิมของญ่ีปุนนั้นใชวาจะไมถูก   
ทาทายโดยกระแสของลัทธิความนิยมความสามารถตามแบบตะวันตก  แตอาจจะแยงไดวามี
ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่สําคัญซ่ึงเสริมการยอมรับและความมีประสิทธิผลของ
นโยบายและการดําเนินการดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  บริษัทญ่ีปุนกําลังจัดแนวโนมการ
เปนสังคมกลุมของพนักงานของตนตอการจัดกลุมที่มีความผูกพันกับบริษัท  ดังนั้น  จึงเปนไป
ไดที่จะยืนยันวาความรูสึกเปนสมาชิกภายในของกลุม  ในกรณีนี้บริษัทอาจจะสําคัญกวาในการทํา
ใหเกิดพฤติกรรมที่มุงม่ันกับงานมากกวาทัศนคติของความมุงม่ันที่มาจากความพอใจในงาน  หรือ
การรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง (ทิม คีลี่, 2552, หนา 134) 
      1.1.6 ความสํานึกเรื่องลําดับช้ันของคนในสังคม  จากผลการสํารวจ  ชาวญ่ีปุน
ปจจุบันคิดวาตนเองเปนชนช้ันกลาง  และมีความเทาเทียมเสมอภาคในประเทศตน  อยางไรก็
ตาม  ชาวญ่ีปุนมีแนวคิดเรื่องลําดับช้ันในสังคมมาต้ังแตสมัยโบราณ  ซ่ึงพัฒนามาเปนเรื่อง
ของ “หนาที”่ ในปจจุบัน  มากกวาเปนเรื่องของความเหลื่อมล้ําและบุญคุณ  ประเทศญ่ีปุนยุค
กอนสมัยใหมมีระบบศักดินา  ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดาที่ผูปกครองจะตองดูแลทุกขสุขของคนใน
ปกครองอยางดีที่สุด  สวนผูถูกปกครอง  ก็จะมอบความซ่ือสัตย  จงรักภักดี  และทํางานรับใช
อยางสุดความสามารถใหกับนาย  ภาษาญ่ีปุนมีประเภทของสํานวนภาษาที่แสดงลําดับช้ัน  
เรียกวา 敬語 (keigo) ซ่ึงละเอียดซับซอนมาก  สามารถเปลี่ยนแปลงการใชไดตามสถานการณ  
และสถานภาพ ณ ขณะนั้น ชาวญ่ีปุนในปจจุบันพยายามอยางมากที่จะใชใหถูกตอง  
โดยเฉพาะอยางย่ิงในวงการธุรกิจ  ซ่ึงถือมารยาทธุรกิจเปนสิ่งสําคัญ  การแบง คนใน คนนอก  
การเขาใจความสัมพันธของบุคคลตางๆ ที่เก่ียวของเปนเรื่องจําเปนที่ตองเรียนรูอยางจริงจัง  
เพ่ือการอยูรอดในสังคมอยางราบรื่นสงบสุข  ภาษาสุภาพนี้มีจุดกําเนิดมาจากแนวคิดเรื่อง
ลําดับช้ันในสังคมนั่นเอง  สมาชิกทุกคนไมวาจะอยูจุดใดของลําดับช้ันในสังคม  รูจักการปฏบัิติ
ตนตอคนที่อยูเหนือกวา เสมอกัน  และตํ่ากวา  สิ่งเหลานั้นทําใหการดําเนินงานราบรื่น  
ปจจุบันในบริษัทญ่ีปุน  หัวหนามีหนาที่รับผิดชอบดูแลลูกนองในบังคับบัญชาของตนอยางดี
และถูกตอง  และลูกนองจะใหความรวมมือกับนโยบายของบริษัท พรอมที่จะปฏิบัติตาม
ขอตกลงเพ่ือสวนรวม  ผานคําสั่งหรือคําช้ีแนะของหัวหนา  
     ในวัฒนธรรมที่เนนความสัมพันธแบบรวมกลุมเชนญ่ีปุนนั้น  การเคารพและรักษา
ความสัมพันธตามระดับช้ันถือเปนเรื่องสําคัญอยางย่ิงในสังคมและธุรกิจ  ระดับช้ันในสังคม
ตามวัฒนธรรมของญ่ีปุนมาจากความเช่ือในลัทธิขงจ๊ือวาทุกคนในสังคมถูกกําหนดใหอยูใน
ระดับช้ันที่แตกตางกัน  ยกตัวอยางเชน ผูซ้ือ (อยูในระดับช้ันที่สูงกวา) และผูขาย (อยูใน
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ระดับช้ันที่ตํ่ากวา) สังคมจะมีความม่ันคงก็ตอเม่ือทุกคนรักษาสัมพันธภาพตามระดับช้ันที่
เหมาะสมไว (อางถึงแลว, Jetro Bangkok , 2004) 
     1.1.7 การเปดใจรับสิ่งใหม   ถึงแมวาประเทศญ่ีปุนจะเปนเกาะโดดเด่ียว  แตก็มี
ความพยายามที่จะรับศิลปะวิทยาการ  ศาสนาความเช่ือ จากแผนดินอื่น  ในสมัยโบราณญ่ีปุน
สงคนจํานวนมากไปเรียนรูและนําศิลปวิทยาการจาประเทศจีนกลับเขามาอยางกวางขวาง  
รวมทั้งเรื่องของภาษาดวย  ญ่ีปุนจึงมีการนําตัวอักษรจีนมาใชแทนเสียงภาษาญ่ีปุนดวย  การมี
อักษรใชทําใหญ่ีปุนมีโอกาสบันทึกเรื่องราวตาง ๆ เปนลายลักษณ ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนอยาง
ย่ิงตอการพัฒนาภายหลัง  ในยุคปรับปรุงประเทศใหเปนแบบสมัยใหม  ญ่ีปุนก็รับศิลปะ
วิทยาการจากชาติตะวันตกอยางกระตือรือรน  กระหายใครรู  คุณสมบัติแบบมีจิตใจเปดกวาง
ตอสิ่งใหมๆ ที่ทาทายและเปนประโยชน  เพ่ือนํามาปรับใชในบริบทสังคมแบบญ่ีปุนนี้เอง  ที่
เปนแรงผลักดันใหสังคมญ่ีปุนพัฒนากาวหนาแบบกาวกระโดด  โดยเฉพาะอยางย่ิง  ทามกลาง
ซากปรักหักพังจากสงครามโลกครั้งที่สอง 
 
2. วัฒนธรรมการทํางานของไทย 
      ในการวิเคราะหการบริหารงานแบบญ่ีปุนในประเทศไทย มักจะมีการวิเคราะห
วัฒนธรรมการทํางานของชาวไทยควบคูกันไปดวย เพ่ือทําใหเห็นภาพความสัมพันธทั้งแบบ
ราบรื่นและมีปญหาอุปสรรค (ขนิษฐา พงศศุภสมิทธิ,์ 2546, หนา 129) ไดกลาวไววา 
      สังคมไทยเปนสังคมเปดกวางที่ประกอบดวยคนหลายเช้ือชาติและหลายวัฒนธรรมที่
ตางฝายตางยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีตามความเช่ือถือของบรรพบุรุษของตน การเปน
สังคมที่เปดกวางกอใหเกิดอิสระเสรีในการดํารงชีวิตตามรูปแบบของตน สังคมไทยเปนสังคม
เกษตรกรรมมีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยูตลอดป ไมมีความกดดันจาก
ปจจัยภายใน และภายนอกจนถึงขั้นวิกฤตจึงไมเกิดการแขงขันและการตอสูด้ินรนในชาติ 
ดังนั้น สังคมไทยจึงมีวัฒนธรรมแบบสบาย ๆ และไดหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมของ “ความ
เปนไทย” คือ “สบาย สนุกสนาน ยืดหยุน อะลุมอลวย อุมชูและพรอมที่จะใหความชวยเหลือ
อยางจริงใจ” และความเปนไทยในรูปแบบนี้เองจึงทําใหไมเกิดการแขงขัน และเอาจริงจังกับ
การทํางานเปนสาเหตุที่ทําใหประเทศชาติพัฒนาขึ้นไปไดชาไมทันประเทศอื่น 
      จากการสรุปผลงานวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมการทํางานของคนไทย ของ ไพศาล ไกรสิทธิ์ 
(2524, หนา 189-203) พบวาคนไทยสวนใหญมีแนวความคิดและความเช่ือเก่ียวกับการ
ทํางานวาการทํางานและหาความสนุกเปนกิจกรรมที่สามารถทํารวมกันได การทํางานเพ่ือการ

9 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

เปลี่ยนแปลงเอาชนะสภาวะแวดลอมเปนการกระทําที่เปนไปไดยาก  การทํางานเพียงอยาง
เดียวไมใชปจจัยสําคัญที่ทําใหชีวิตการทํางานประสบความสําเร็จหรือลมเหลว การสะสม
ทรัพยอันหามาไดจากการทํางานไมใชเปนสิ่งที่จําเปนที่ตองกระทํา คนไทยสวนใหญตองการ
ทํางานที่ไมตองใชความพยายามอยางสมํ่าเสมอตองการทํางานที่ไมตองรับผิดชอบ ไมตอง
เสี่ยง และมีอิสระ ในดานของพฤติกรรมการทํางาน การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและขอมูล
ภาคสนามแสดงผลวา คนไทยสวนใหญไมมีการวางแผนในการทํางาน มีสมรรถภาพในการที่
จะทํางานคนเดียว ไมมีประสิทธิภาพในการรวมกันทํางานเปนกลุม ไมมีวินัยในการทํางาน  
      ไพศาลไดวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานเหลานั้น  ของชาวไทย และไดสรปุ
ไววา ในวัยเด็กคนไทยสวนใหญไมไดรับการฝกอบรมใหรูจักการทํางานเพ่ือชวยตนเอง เพ่ือ
เตรียมตัวที่จะทํางานอาชีพ ไพศาล ต้ังขอสังเกตวา การใหความหมายของการทํางานก็ดีสิ่งที่
คนไทยคิดวาจะเกิดขึ้น ถาคนไมทํางานก็ดี จุดมุงหมายของการทํางานก็ดี คนไทยจะตอบโดย
ใชตนเองเปนศูนยสนใจ มีแนวความคิดและความเช่ืออยูในขอบเขตที่เก่ียวของกับตนและคน
ใกลเคียง การที่คนไทยใหสัมภาษณในลักษณะที่มุงตนเองเปนสําคัญเชนนี้ นาจะเกิดจากเหตุ
ปจจัยหลายประการ เปนตนวา ลักษณะปจเจกชนนิยม ความรักอิสระเสรี ความเช่ือที่วาตน
เปนที่พ่ึงแหงตน และลักษณะที่มุงปจจุบัน (present-oriented) เหลานี้มีผลทําใหคนไทยไม
อาจจะมองไกลไปถึงผลที่เกิดแกสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคตได  
      จากรายงานการวิจัย  วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานชาวไทยในองคกรขามชาติ : 
กรณีศึกษาบรษิัทญ่ีปุนแหงหนึ่งในเขตจังหวัดชลบุรี  ของ  เกศินี  นาคจู (2548, หนา 20-21) 
ไดอางแนวความคิดความเช่ือของคนไทยที่เก่ียวกับการทํางานไววา 
  1. คนไทยไมยอมเช่ือวาการทํางานเปนความดีในตัวเองในทางตรงกันขาม คนไทย 
จะใหความสนใจอยางมากกับสิ่งที่ใหความสนุกสนาน การทําใหเกิดความสนุกสนาน ถาทําให
เกิดบอยๆ ถือวาเปนสิ่งที่ดี (Embree,1969, p.12)   
  2. คนไทยชอบสนุกความสนุกเปนความสวยงามควรไดรับการสงเสริมมากกวา
ควบคุม คนไทยมีความปรารถนาและมีความสามารถในการที่จะหาความสุขไดสูง ความคิด
ลักษณะนี้ทําใหขาดความจริงจังทีจ่ะทํางาน (Moore,1974, p.8)  
  3. คนไทยชอบสนุก ชอบอะไรงาย ๆ และไมมีแรงจูงใจที่จะทํางานหนักเพ่ือใหชีวิตดี
ขึ้น เพ่ือใหมีตําแหนงทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น แตเปนที่นาสังเกตวาคํากลาวในสังคมไทย
ที่วา “ทําก็ชาง ไมทําก็ชาง” ชวยใหเขาใจเก่ียวกับ “การรับรู” ของคนไทยถึง “ขีดจํากัด” ของ
โครงสรางการทํางานในสังคมไทย เคนอิชิ โตมินากา (Ken Ichi Tominaga) 
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      4. คนไทยเปนคนใจเย็น รวมทั้งมีจิตใจสงบตอการทํางาน ความรับผิดชอบและความ
ยากลําบาก ทั้งนี้เพราะคนไทยมีความเช่ือวา โดยพ้ืนฐานโลก (World) ไมไดโหดรายตอมนุษย 
คนไทยจึงคิดแตจะหาความสนุกมากวาที่จะคิดทํางานหนัก (เบเนคิคท, 1963, pp.38-44)  
  5. การที่คนไทยใจเย็น มีจิตใจสงบ หรือมีลักษณะเฉื่อย มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู
ไมกระตือรือรนขวนขวายการทํางาน ทํางานเฉพาะเทาที่จําเปนในการครองชีพเปนลักษณะ
ของคนในสังคมเกษตร การมีลักษณะเฉื่อยยังทําใหคนไทยไมคิดริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงดวย
ตนเองไมกลาทํางานเสี่ยงที่ใหผลไมแนนอนความเฉื่อยในสังคมเกษตรแบบของไทยทําใหคน  
ขี้เกียจ (อดุล วิเชียรเจริญ, 2515, หนา 157-158) 
 
3. การทํางานรวมกันระหวางชาวญ่ีปุนและชาวไทย 
  ทิม คีลี่ (2552,หนา 267-268) อางถึงงานของ ชเวียรเช็ค และ โอนิชิ ในวัฒนธรรม
และการบริหารทรัพยากรมนุษยแบบญ่ีปุน การทํางานกับบริษัทญ่ีปุนในประเทศไทยวา ชเวียร
เช็ค และโอนิชิ (Swierczek and Onishi,2002) ไดศึกษาวัฒนธรรมและความขัดแยงระหวาง
  ผูจัดการชาวญ่ีปุนและผูใตบังคับบัญชาชาวไทย ในการศึกษาของเขา เขาได
ตรวจสอบความขัดแยงที่อาจเปนไปไดซ่ึงอาจจะมาจากความแตกตางระหวางวัฒนธรรมญ่ีปุน
และไทยในสวนที่เก่ียวกับมิติตาง ๆ ของฮอฟสเต็ด เรื่องระยะหางของอํานาจ เขาไดกลาววาใน
ตอนแรกผูจัดการชาวญ่ีปุนมีแนวโนมทีจ่ะปฏิบัติตอพนักงานชาวไทยเหมือนกับพนักงานชาว
ญ่ีปุน เขาอางวา ทัศนคตินี้ไดรับอิทธิพลที่สูงมากในแงของความเสมอภาคที่ไดมีอยูในสังคม
ของญ่ีปุนต้ังแตการเขาครอบครองของสหรัฐหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อยางไรก็ตามเม่ือเวลา
ที่ผานไปผูจัดการชาวญ่ีปุนมักจะดูแคลนพนักงานชาวไทยที่อยูใตบังคับบัญชาของตน เพราะ
ชาวญ่ีปุนถือวาลําดับช้ันที่คาดหวังไดในสังคมไทยไมเก่ียวของกับระบบการบริหารองคกรของ
ญ่ีปุน ทัศนคติเชนนี้เปนการที่กวนใจของพนักงานชาวไทย เนื่องจากผูใตบังคับ บัญชาชาวไทย
เช่ือวาบริษัทควรมีลําดับขั้นและฝายบริหารจัดการควรจะวางตัวอยูหางจากพนักงาน แตก็ควร
อยูบนพ้ืนฐานของความเคารพนับถือ 
  ในสายตาของพนักงานชาวไทย คิดวาคนญ่ีปุนมีความเข็มงวดเรื่องเวลาขยันทํางาน 
ไมมีรอยย้ิม ความอดทนสูง ในหัวมีแตเรื่องงานตลอดเวลาไมมีเวลาใหครอบครัวทํางานเปนทมี 
ชอบแขงขัน ทําไคเซ็นมากกวาจินตนาการ ทํางานลวงเวลา ถือกระเปาเอกสารและสมุดบันทึก  
เปนหวงเรื่องงาน ฯลฯ สวนสิ่งที่คนญ่ีปุนมองคนไทยคือ ราเริง ใจดี มองโลกแงดี ไมมีความ
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รับผิดชอบ ไมมีการวางแผน ไมเขมงวด ยึดม่ันตอศาสนา ไมรักษากฎระเบียบ ใจกวาง ชอบ
สรางภาพ ขี้เกียจ มีความเปนปจเจกสูง ทระนง ขี้งอน ฯลฯ ( อิมาอิ โฮโรชิ , 2554, หนา 157)  

      เม่ือไดทราบความเปนญ่ีปุนและความเปนคนไทย รวมทั้งวัฒนธรรมการทํางานของ
ญ่ีปุน และไทยแลวนาจะพิจารณาถึงการทํางานรวมกันเพ่ือใหเขาใจสถานการณที่เกิดขึ้น 
 
4. บทสรุปจากการสัมภาษณ 
    4.1 ความคิดเห็นในเรื่องการทํางานกับคนตางวัฒนธรรม 
      รอยละ 100 ของผูใหสัมภาษณคิดวาการทํางานกับคนตางวัฒนธรรมเปนเรื่องที่
หลีกเลี่ยงไมได ในโลกยุคไรพรมแดน การทํางานกับคนตางวัฒนธรรมทําใหเกิดการเรียนรูซ่ึง
กันและกัน กอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย ทําใหใจกวางยอมรับในความแตกตาง และพยายาม
ทําความเขาใจความแตกตางนั้น การไดแลกเปลี่ยนกัน รวมมือกันจะเปนกําลังทําใหเขมแข็ง
และอยูรอด เพ่ือการกาวไปขางหนา การไดโตแยงกันเปนการพัฒนาความคิด การทํางานกับ
คนตางวัฒนธรรมจึงมีความเปนสากล สรุปไดวาแมวาผูใหสัมภาษณจะประสบปญหาและ
อุปสรรคมากมาย แตทุกความคิดเห็น เห็นวาการทํางานกับคนตางวัฒนธรรมเปนเรื่องที่ดี 
    4.2 ความแตกตางดานวิธีการทํางาน 
    ตารางแสดงการเปรียบเทียบวิธีการทํางานแบบไทยและแบบญ่ีปุน  
     (ประมวลจากการสัมภาษณ)  
 
วิธีการทํางานแบบไทย วิธีการทํางานแบบญ่ีปุน 
1. ไมรักษาเวลา โดยเฉพาะกําหนดสง 1. เครงครัดเรื่องเวลานัดหมายสงงาน 
2. ไมสอนงานไมถายทอดความรูใหรุน

นองหรอืลูกนอง 
2. ถือเปนหนาที่ที่ตองสอนงานเพราะลูกนองเปน
กําลังสําคัญ 

3. ทํางานสบาย สะดวก สนุก 3. เครงเครียดในการทาํงาน เรงรีบตลอด 
4. ตอบไมตรงคําถาม 4. ตองตอบใหตรงคําถาม 
5. ไมรักษากฎ ไมรักสวนรวม องคกร 5. ทุมเทใหกับสังกัด 
6. ไมรอบคอบ 6. ทํางานละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบซํ้า ๆ  
7. รอใหถึงกําหนดสงงานแลวจึงสง 7. ถางานเสร็จกอนกําหนด ก็จะรีบสงเพ่ือจะ

ไดรับงานอื่นมาทํา 
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วิธีการทํางานแบบไทย วิธีการทํางานแบบญ่ีปุน 
8. ไมยอมรับผิดชอบงาย ๆ ไมขอโทษ 8. กอนอื่นกลาวคําขอโทษซ่ึงบางครั้งไมใช   

ความผิดโดยตรงของตนเอง 
9. เปลี่ยนงานบอยบริษัทเสียหาย 9. รักบริษัทของตน ไมเปลี่ยนงาน 
10. นําความลับของบริษัทไปเปดเผยไมวา

จะจงใจหรือไม 
10. เครงครัดในการรักษาความลับของบริษัท 

 
11. เม่ืออยูในตําแหนงสูง ๆ กลับไมทํางาน 

ใหแตลูกนองทํา 
12. ย่ิงตําแหนงสูงย่ิงทํางานหนัก 

  
4.3 ปญหาท่ีเกิดจากความแตกตางของวัฒนธรรม 
 ผูใหสัมภาษณช้ีประเด็นหลักของปญหาขึ้นมาดังนี้ 
 1. เรื่องมารยาทธุรกิจ ซ่ึงเปนสิ่งที่ชาวญ่ีปุนเครงครัดมาก ตองการใหชาวไทย ใสใจเรียนรู
บางเพราะถาผิดพลาดไปอาจเกิดความเสียหายมากตอองคกร 

2. ความคิดเรื่องเวลา  ชาวไทยใชเวลาไปอยางเปลาประโยชน ไมรักษาเวลา (ตามที่ได
กลาวขางตน) 

3. คนไทยมีความเกรงใจที่ตอผูที่มีอาวุโสกวามากเกินไป จนไมกลาแสดงความคิดเห็น 
4. การไมใสใจเรื่องงาน ไมพัฒนาตน ไมพัฒนาคน(ไมสอนงานลูกนอง) 
5. การไมยอมรับการถูกตักเตือนของชาวไทย  ทําใหงานไมราบรื่น ไมกาวหนา 
6. การไมกังวลกับปญหาของชาวไทย  ทําใหงานไมพัฒนา 
7. ชาวไทยใหความสําคัญกับครอบครัวเปนอันดับหนึ่ง ซ่ึงแตกตางกับคนญ่ีปุนซ่ึงรักงาน

เปนอันดับหนึ่ง สําหรับชาวไทยปญหาของคนในครอบครัวมากอนเรื่องงาน จึงพรอมที่จะละทิ้ง
งานเพ่ือแกปญหาของครอบครัวกอน 

8. การมีอิสระมาก ทําใหไมเคารพกฎเกณฑ ไมเปนระเบียบ บนทองถนนก็ไมเคารพกฎ
จราจร สํานึกเก่ียวกับความปลอดภัยมีนอย ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอย ชาวญ่ีปุนแปลกใจที่ชาว
ไทยขับรถเร็วแตเดินชา 
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 4.4 สังคมไทยและชาวไทย 
  4.4.1  ความเหลื่อมล้ําในสังคม สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ํากันมาก  ซ่ึงตางจาก
ญ่ีปุนที่คนสวนใหญมีฐานะเทาเทียมกัน ชาวไทยพ่ึงพาระบบอุปถัมภ ผูที่มีพรรคพวกมากจะ
ไดรับความชวยเหลือ ใหความสําคัญกับเรื่องฐานะโดยเฉพาะฐานะทางเศรษฐกิจ ช่ือเสียงวงศ
ตระกูล ผูมีอํานาจ ร่ํารวย ไดรับการเคารพยกยอง แตผูที่ไมมีสิ่งเหลานี้ จะขาดโอกาสนานา 
ในขณะที่ชาวญ่ีปุนไมใหความสนใจเรื่องเหลานี้ ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณมาก
และเศรษฐกิจกําลังเจริญเติบโต ผูคนนาจะมีโอกาสเทา ๆ กัน 
  4.4.2 ความจงรักภักดีตอสถาบันกษัตริย การนับถือศาสนาพุทธและใหความ
เคารพผูอาวุโส ผูตอบสัมภาษณมากกวาครึ่งแสดงความเห็นวาการที่คนไทยมีนิสัยออนโยน 
นอบนอม โดยเฉพาะตอผูอาวุโสมาจากการกลอมเกลาใหมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย การเครงครัดในการนับถือศาสนาพุทธ ทําใหมีอุปนิสัยไมกาวราว 
เปดเผย จริงใจ เอื้ออาทรตอผูอื่นและผูทุกขยาก นิยมทําการกุศล ชาวไทยถูกมองวาไมรังเกียจ
คนตางชาติตางภาษา ชาวญ่ีปุนผูมีประสบการณการทํางานกับคนหลายๆ เช้ือชาติ ลง
ความเห็นวาทํางานกับคนไทยงายที่สุดถึงแมวาจะมีอุปสรรคเรื่องความต้ังใจที่มีตองานบาง แต
นิสัยใจคอคอนขางดี นอกจากนี้ยังความกตัญูตอบิดามารดา ครู ผูมีพระคุณมาก สิ่งเหลานี้
ชาวไทยมีเขมขนกวามาก เม่ือเปรียบเทียบกับญ่ีปุน ซ่ึงสิ่งแวดลอมคลายคลึงกันในประเด็น
ดังกลาว อยางไรก็ตาม การแบงระดับความสัมพันธสูงตํ่าอยางชัดเจน ทําใหผูนอยไมคอยกลา
แสดงความคิดเห็น และมักปฏิบัติตามคําสั่ง บางครั้งทําใหขาดความคิดสรางสรรค 
  4.4.3 ครอบครัวมากอนงานและใหความสําคัญตอเรื่องสวนตัวมากกวา
สวนรวม ผูตอบสัมภาษณเห็นวาชาวไทยใหความสําคัญกับครอบครัวมากกวางาน พรอมที่จะ
ทิ้งงานเพ่ือแกปญหาของครอบครัว สิ่งนี้แตกตางจากแนวคิดและพฤติกรรมของชาวญ่ีปุน 
นอกจากนี้ยังมีความเห็นวาผูหญิงไทยทํางานหนักเพ่ือครอบครัว ผูหญิงที่ทํางานประจํามี
ความสามารถ และขยันขันแข็งมากกวาผูชาย ผูหญิงไทยที่เปนแมบานเต็มตัวโดยไดรับการ
เลี้ยงดูจากผูชายซ่ึงเปนหัวหนาครอบครัวมีจํานวนนอยกวาในประเทศญ่ีปุนมาก และ
สังเกตเห็นวาผูหญิงชาวไทยทํางานหนัก และทํางานหลากหลายประเภท รวมทั้งตองดูแล
ครอบครัวดวย จึงคิดวาเขมแข็งดี และผูชายควรทํางานหนักขึ้นเพ่ือเลี้ยงครอบครัว   
  4.4.4 นิสัยรักสนุก ชาวญ่ีปุนทั้งเห็นชอบและไมชอบนิสัยรักสนุกของชาวไทย การหา
ความสําราญใหกับตนเอง และผูอื่นนั้นชาวญ่ีปุนคิดวาเปนเสนหของชาวไทย นาอิจฉา เพราะ
คนญ่ีปุน เครงเครียดตลอดเวลาไมคอยยืดหยุน บางครั้งจริงจังเกินไป แตสําหรับในเวลาที่ควร
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ตองต้ังใจชาวไทยไมคอยใสใจ บางครั้งพูดคุย ผิดกาลเทศะ หรือมีขอผิดพลาดก็หัวเราะ 
พฤติกรรมเชนนี้ชาวญ่ีปุนรูสึกขุนของใจมากเม่ือพบเห็น 
  4.4.5  การขาดการวางแผน ผูตอบสัมภาษณสวนใหญคิดวาการขาดการวางแผน
ของชาวไทยไดรับอิทธิพลจากการดํารงชีวิตที่ไมตองเดือดรอนกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  
มาต้ังแตโบราณกาล ไมตองวางแผนในการดํารงชีวิต เพราะไมมีภาวะความขาดแคลนอาหาร 
อยางเชนฤดูหนาวของหลายๆ ประเทศ ดังนั้นจึงไมตองวางแผนเพ่ือการอยูรอด หรอืวางแผนการ
ผลิตพืชผลทางการเกษตร เพราะอุดมสมบูรณทุกฤดูกาล บางครั้งเกิดการขาดแคลน  ก็มีการ
แบงปนกัน ปจจุบันมีการบริจาคหลายประเภท ซ่ึงในประเทศญ่ีปุนไมมี มีอาชีพขอทาน ซ่ึงผูคน
ยังคงใหเงินโดยไมมีเงื่อนไข ใหเพราะสงสาร เห็นวาดอยกวาเรา ผูมีมากกวาตองมีเมตตาธรรม 
สิ่งนี้ก็แสดงใหเห็นแนวคิดเรื่องระดับช้ันดวย นอกจากการไมตองวางแผนเพ่ือการดํารงชีวิตใน
ดานอาหาร แลวปจจัย 4 ดานอื่นๆ ก็ไมตองเดือนรอนมาก เชนที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษา
โรค ดวยภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่ไมแปรปรวน เปนอันตรายตอการดํารงชีพ ทําใหดําเนินชีวิต
แบบเดิมไดตลอดปไมเดือดรอนตองตระเตรียมอะไรลวงหนา และเม่ือตองการความชวยเหลอืก็
หาไดจากผูคนรอบขาง สิ่งเหลานี้จึงทําใหชาวไทยออนดอยในดานการวางแผนในทุกๆ เรื่อง 
เพราะเม่ือผิดพลาดก็สามารถหาความชวยเหลือ หรือรอการใหอภัย หรือบางครั้งก็คิดวาเปน
โชคชะตา บุญกรรม แตครั้งกอนทําใหชวยปลอบใจในความลมเหลวไดบาง 
  4.4.6 ความไมมีระเบียบ ชาวญ่ีปุนผูใหสัมภาษณรอยละ 100 แสดงความคิดเห็นวา
สังคมไทยและชาวไทยไมมีระเบียบ ทุกคนทําตามอําเภอใจ ไมเคารพกฎเกณฑ นาแปลกใจวา
กฎเกณฑ กฎหมาย ขอบังคับ ถูกวางไวอยางละเอียดแตไมถูกบังคับใช บางคนเม่ือทําผิดก็
อาศัยพวกพองทําใหรอดพนจากความผิดได ที่ประเทศญ่ีปุนทุกคนตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
คนที่ละเมิดตองไดรับความผิด ทั้งในแงของกฎหมาย และทางสังคมดวย เชนสังคมไมยอมรับ 
แมไดรับโทษตามกฎหมายแลว ยังถูกตัดสินจากสังคมดวย คนในครอบครัวก็ถูกประณามไป
ดวย ดังนั้นเม่ือทราบผลที่ตามมาจากการกระทําความผิด  ชาวญ่ีปุนจึงเลือกที่จะบังคับตนเอง
ใหอยูในระเบียบ กฎเกณฑ  โดยเช่ือวาการปฏิบัติตนอยูในกรอบ  จะทําใหสังคมสงบสุขและ
ตนเองปลอดภัย 
  4.4.7 การไมรักษาเวลา ในประเด็นนี้ชาวญ่ีปุนรอยละ 100 แสดงความคิดเห็นพอง
ตองกัน ขอนี้มีการเสนอสาเหตุหลายประการ เชน การเปนสังคมเกษตรทําใหไมเครงครัดเรื่อง
เวลา ไมเครงครัดในการดํารงชีวิต จึงไมคอยมีความเครียด ไมรักษากฎหรือขอตกลงของ
สวนรวม ไมมีระเบียบวินัย การไมไดรับการลงโทษเม่ือไมรักษาเวลา การใหอภัยกันมากจนเกิน
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ขอบเขต ในประเทศญ่ีปุน การรักษาเวลาเปนการอบรมขอตน ๆ ที่ผูปกครองตองสอนใหลูก
ปฏิบัติใหได เพ่ือการอยูรอดในสังคม เพ่ือใหไดรับการยอมรับ และถือวาเปนการปฏิบัติแบบให
เกียรติกับฝายอื่นดวย เพราะ “เวลา” ถือเปนทรัพยากรที่ใชรวมกัน 
  4.4.8 การไมขอโทษ เมื่อทําผิด ชาวญ่ีปุนสวนใหญจะขอโทษทันทีเม่ือทําใหผูอื่น
เดือดรอนแมเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ แตชาวไทยกลาวขอโทษหรือแสดงทาทียอมรับผิดนอยมาก 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในงาน เม่ือถูกตําหนิจะไมขอโทษ บางครั้งย้ิม  บางครั้งก็พยายามอธิบาย
เหตุผล ซ่ึงชาวญ่ีปุนถือวาเปนความพยายามที่จะแกตัว กอนอื่นควรขอโทษกับผลที่เกิดขึ้นกอน 
ชาวญ่ีปุนถือวาการขอโทษเปนมารยาทที่ตองจดจําเปนลําดับแรกๆ ในจํานวนหัวขอการอบรม
เด็กๆ เพ่ือการอยูรอดในสังคม 
  4.4.9  คําวา “ไมเปนไร” มีท้ังขอดีและขอเสีย ผูใหสัมภาษณมากกวารอยละ 50 
พูดถึงคําวา “ไมเปนไร” และแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันวามีทั้งขอดีและขอเสีย 
คําวา “ไมเปนไร” เปนเสมือนน้ํามันหลอลื่นใหกิจกรรมหรือความสัมพันธตางๆ ดําเนินตอไปได
อีกครั้งซ่ึงนับเปนเรื่องดี เพราะแสดงการใหอภัย การยกโทษให ไมติดใจเอาความ  เปนความ
สวยงามของวัฒนธรรมไทย แตในขณะเดียวกัน คําวา “ไมเปนไร” ไมไดชวยแกไขขอผิดพลาด 
อาจไมกอใหเกิดความสํานึกผิดในบางคน บางคนคาดหวังการใหอภัยอยูเสมอ เม่ือเปนเชนนี้ 
สังคม หรือการงานก็ไมพัฒนาเทาที่ควร ชาวญ่ีปุนเครงครัดอยางย่ิงกับการตําหนิ เม่ือเกิด
ขอผิดพลาด ถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่ตองตําหนิ  ทั้งนี้เพ่ือใหผูรับผิดชอบรูตัว และมุง
แกไขเพ่ือไมใหเกิดผิดพลาดซํ้าซาก 
 

5. ปญหาจากการสื่อสารผานลาม 
  ผูใหสัมภาษณทั้งหมดช้ีใหเห็นปญหาของการสื่อสารผานลาม ซ่ึงสวนใหญจบ
การศึกษาวิชาเอกภาษา ญ่ีปุนระดับปริญญาตรี ปญหาที่เกิดขึ้นคือ การถายทอดผิดเนื่องจาก
เหตุผลหลายประการคือ ไมเขาใจคําศัพทเฉพาะที่ใชในบริษัท ตอปญหานี้ชาวญ่ีปุนถือวาไมใช
ปญหาใหญ หากใชเวลาในการจดจํา ไมนานก็จะเขาใจไดหมด ปญหาการฟงสํานวนตาง ๆ ไม
เขาใจ รวมทั้งการใชภาษาถ่ินของผูพูด การพูดแบบสั้น ๆ โดยละสวนทายของประโยค เหลานี้
ทําใหลามใหมไมเขาใจสาร ปญหาไมเขาใจวัฒนธรรม ไมเขาใจอารมณของผูพูด เชนตองการ
ตําหนิ ตองการสื่อวาเปนเรื่องรายแรง เปนตน ลามก็ถายทอดแลวไมไดสื่อสิ่งเหลานั้น ปญหาที่
เกิดขึ้นจากความไมเขาใจเนื้องานประเภทตาง ๆ  รวมทั้งการไมเขาใจกระบวนการทํางาน ทาํให
สื่อไดเฉพาะภาษาตรง ๆ ซ่ึงทําใหเกิดขอผิดพลาดมาก ตอปญหานี้ บริษัทมักจะจัดใหมีลาม
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ประจําแผนกแตละแผนกเทาที่จะทําได และใหเรียนงานดานตาง ๆ ไปดวย เชน ดานการผลิต 
การเงินการบัญชี การควบคุมคุณภาพ เปนตน ทั้งนี้เพ่ือใหผูเปนลามมีความกาวหนาในหนาที่
การงานในอนาคต มิใชมีแตทักษะดานภาษาเพียงอยางเดียว  
 
6. คุณสมบัติของพนักงานท่ีบริษัทญ่ีปุนตองการ (ความคาดหวัง) 
      บริษัทญ่ีปุนตองการพนักงานที่ต้ังใจทํางานและมุงไปขางหนา มีความกระตือรือรนใน
การพัฒนาตนและพัฒนางานอยูเสมอ จริงจังกับทุกเรื่อง ไมปลอยใหปญหาแมเปนเรื่อง
เล็กนอยผานเลยไป ซักถามเม่ือมีขอสงสัย เรียนรู จดจําเร็ว รูจักประยุกตใช เปนผูที่ยอมรับคํา
ตักเตือนเม่ือทําผิดพลาด แลวใชความพยายามปองกันไมใหเกิดปญหานั้น ๆ อีก ชาวญ่ีปุนมี
ความคิดวามนุษยมีขีดจํากัด ไมสมบูรณแบบ ดังนั้นจึงมีโอกาสทําเรื่องผิดพลาดได 
      พนักงานควรมีความสมบูรณทั้งกายและใจ ไมซึมเศราทอแทเม่ือถูกตําหนิ เนื่องจาก
การตําหนิในการทํางานของญ่ีปุน เปนการตําหนิเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงแกไข ควรมีความเขมแข็ง
ในการปรับอารมณความรูสึกใหพรอมสําหรับการทํางานตอไป ควรมีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองไมใหเครียด การรักษาสมดุลนี้ ในวัฒนธรรมการทํางานแบบญ่ีปุนสวนหนึ่งเกิด
จาก การไปรับประทานอาหารและด่ืมสุราหลังเลิกงานรวมกัน ซ่ึงถือวาเปนเรื่องสําคัญในการ
สรางความสัมพันธอันดีและการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
      พนักงานควรมีความสามารถในการสื่อสาร ถือเปนขอดีหากผูใดมีความสามารถใน
การใชภาษาตางประเทศที่เอื้อตอการทํางานได ในการทํางานรวมกับผูที่ใชภาษาอื่น อยางไรก็
ตาม ในที่นี้มิไดหมายถึงความสามารถทางภาษาเทานั้น แตยังรวมถึงการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพตามสถานภาพของตนในบริษัทดวย เชนเม่ือเปนหัวหนาก็ตองมอบงาน สอนงาน 
ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือเปนลูกนองหรือเพ่ือนรวมงานก็ตอง
รูจักระบบ โฮเร็นโซ (報告 連絡 相談) คือการรายงาน ติดตอ ปรึกษา ระหวางทํางาน เปน
กระบวนการเพ่ือใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น  
      มีความสามารถในการวางแผนโดยไมตองรอใหผูบังคับบัญชาสั่ง รูวาจะตองทําอะไร
ดวยตนเอง ไมเปนฝายรอแตเพียงอยางเดียว สามารถเสนอแนะความคิดเห็นที่เปนประโยชน มี
ความม่ันใจในตนเอง ไมขลาดอาย มีความกลาหาญ ทาทายที่จะลองทําสิ่งใหม ๆ 
      รักษาความลับของบริษัท สรางความนาเช่ือถือใหตนเองและบริษัทดวยการซ่ือสัตย 
รักษาเวลาและใหความสําคัญกับเรื่องของคุณธรรม เชน มาทํางานตรงเวลา ไมรีบกลับ ไมลาหยุด
บอย รักษากฎระเบียบของบริษัท ทํางานอยางต้ังใจ ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ไมทําลายทีม เห็นแก
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เพ่ือนรวมงาน ไมเอาเปรียบ พรอมที่จะชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา ไมโออวด ไมปดความรับผิดชอบ
เม่ือเกิดปญหา รักษามารยาท แมเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย 
      บริษัทญ่ีปุนถือวาพนักงานที่เขามาใหมยังไมมีความรูความสามารถอยางเพียงพอ  
และคาดหวังตอความสามารถของคนเหลานี้นอยมาก ถือวาตองเรียนรูเรื่องงานใหมหมด ถึง
กระนั้นบริษัทญ่ีปุนก็นิยมรับผูที่จบการศึกษาใหมๆ   ไมนิยมคนที่มีประสบการณ หรือยายงาน
มา บริษัทญ่ีปุนใหเวลาในการพัฒนาคนมาก ไมดวนตัดสินผลงาน ดังนั้นจึงเนนการสรางคน
ของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ จึงรูสึกผิดหวังที่พนักงานชาวไทยลาออกบอย และรูสึกสูญเสยี ทัง้
เวลาและตนทุนในการสรางประสบการณใหพนักงาน และคิดวาการกระทําแบบนั้นเปนการไม
จงรักภักดีตอบริษัท 
 
 7. บทสรุป 
      ผลการวิจัยประเด็นตาง ๆ สอดคลองกับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมการทํางานที่แตกตาง 
ทําใหเกิดความไมราบรื่นในการทํางาน ซ่ึงสงผลใหประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ไมเปนไปตาม
เปาหมาย อยางไรก็ตามผูใหสัมภาษณชาวญ่ีปุนมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานกับชาวไทย หาก
เสนอแนะความตองการ ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน ซ่ึงชาวญ่ีปุนเห็นวาเปนเรื่องที่
ไมเกินความสามารถ แตสิ่งเหลานั้นจะเกิดขึ้นได ตองเกิดจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติตอการ
ทํางาน ตอบริษัท เปนตน ซ่ึงหากอยูในสิ่งแวดลอมแบบไทยในประเทศไทย ผูวิจัยมีความเห็น
วา ความจําเปนตองใชเวลา และใชระบบควบคุมบางอยางเขามาชวยปรับเปลี่ยน ในสวนของ
สถานศึกษาซ่ึงผลิตผูมีความรูภาษาญ่ีปุน ควรพิจารณาบรรจุเนื้อหาทางดานวัฒนธรรมการ
ทํางานแบบญ่ีปุนในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
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เดนเคน เซโด : ความอยูรอดของทรัพยสินทางวฒันธรรมในญี่ปุน 
Denken Seido : Survival of Cultural Property in Japan 

ตรีชาติ  เลาแกวหนู  1 
 

บทคัดยอ 
เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัฒนสงผลใหทรัพยสิน

ทางวัฒนธรรมในหลายประเทศกําลังถูกหลงลืมและปลอยปละละเลย มรดกอันทรงคุณคา
หลายช้ินคอยๆ พังทลายลงไปตามกาลเวลาอันเนื่องมาจากการขาดการดูแลรักษา บางก็ถูก
ทําลายลงไปและแทนที่ดวยองคประกอบช้ินใหมที่สะทอนอํานาจของแนวคิดทันสมัยและกระ
ทุนนิยม ทามกลางสถานการณอันหม่ินเหมนี้เองทรัพยสินทางวัฒนธรรมในประเทศญ่ีปุนกลับ
ยังคงอยูรอดและแสดงบทบาทในฐานะหลักฐานอันรุงเรืองของประวัติศาสตรเอาไวอยาง
ครบถวน จึงเปนที่นาสนใจสําหรับทั้งนักวางผังเมืองและผูคร่ําหวอดในวงการดานวฒันธรรมวา
รัฐบาลหรือภาคประชาชนในประเทศญ่ีปุนใชเครื่องมือใดในการอนุรักษทรัพยสินทาง
วัฒนธรรมของตนเอง จากการศึกษาพบวา ระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทาง
สถาปตยกรรมหรือระบบ Denken นับเปนเครื่องมือหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพในการปกปอง
สถาปตยกรรมที่ทรงคุณคาใหคงอยูในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หลักการสําคัญของ
ระบบนี้คือการสนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเสนอพ้ืนทีท่ี่ประกอบดวยอาคารที่ทรงคุณคา
ต้ังอยูเพ่ือเปนยานอนุรักษโดยไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
ผานขั้นตอนการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การสรางขอตกลงเพ่ือกําหนด
ขอบเขตของยานอนุรักษ การออกกฎขอบังคับทองถ่ินเพ่ือใชควบคุมการพัฒนาในพ้ืนที่ยาน
อนุรักษ และการสรางขอตกลงเพ่ือกําหนดขอบเขตของพ้ืนที่กันชน กระบวนการทั้งหมดนี้ลวน
แลวแตเกิดจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนทั้งสิ้น หนวยงานราชการสวนทองถ่ิน สวน
ภูมิภาค และสวนกลางซ่ึงนําโดยคณะกรรมาธิการเพ่ือกิจการดานวัฒนธรรมมีหนาที่ในการ
ตรวจสอบขอมูล ประกาศยานอนุรักษ และใหการสนับสนุนดานการเงินใหกับทองถ่ิน หลังจาก
ประกาศใชนโยบายระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมต้ังแต ค.ศ. 
1975 ปจจุบันมียานอนุรักษรวมทั้งสิ้น 98 ยาน กระจายอยูทั่วประเทศญ่ีปุน ระบบ Denken 
ถือเปนเครื่องมือการอนุรักษทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับวาทรงประสิทธิภาพ  
กกกกกกกกกกกก 
1  อาจารยประจําสาขาสถาปตยกรรม โครงการจัดตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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มากที่สุดและยังตอบโจทยนโยบายการปลุกชุมชน (Machizukuri) ในการฟนฟูประเทศหลัง
สงครามของรัฐบาลญ่ีปุนอีกดวย จะเห็นไดวาแนวทางของระบบ Denken เนนการอนุรักษที่มี
รากฐานจากชุมชนเปนหลัก ซ่ึงแนวทางเชนนี้สามารถนํามาปรับใชกับประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตซ่ึงระบบสังคมที่ใกลเคียงกันไดเปนอยางดี 
 

คําสําคัญ:  ระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม Denken Seido 
ทรัพยสินทางวัฒนธรรม ญ่ีปุน  
 

1. บทนํา 
ญ่ีปุนเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐานอันยาวนาน จึงกอใหเกิดทรัพยสิน

ทางวัฒนธรรม (Cultural Property) จํานวนมหาศาลกระจายตัวอยูในเมืองตางๆ ทรัพยสินทาง
วัฒนธรรมไมวาจะเปนทรัพยสินที่จับตองได (Tangible Property) และทรัพยสินที่จับตองไมได 
(Intangible Property) เหลานี้ลวนแลวแตถูกเก็บรักษาเอาไวเปนอยางดี กระบวนการในการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยสินทางวัฒนธรรมในประเทศญ่ีปุนมีการดําเนินการอยางเปนระบบ โดย
มีจุดเริ่มตนจากความพยายามในการฟนฟูเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผานแนวความคิดใน
การปลุกชุมชนแบบมะจิซึคึริ (Machizukuri) ซ่ึงเปนกระบวนการที่สนับสนุนใหคนในชุมชน   
หันมามีสวนรวมในการวางแผนเพ่ือฟนฟูชุมชนของตนเองรวมกับหนวยงานภาครัฐเพ่ือให
แผนการฟนฟูนั้นตอบสนองความตองการของคนในชุมชนมากที่สุด  
     หลังการฟนฟูเมืองซ่ึงไดรับความเสียหายจากสงคราม  กระบวนการอนุรักษใน
ประเทศญ่ีปุนจึงเขาสูระบบเพ่ือการปกปองทรัพยสินทางวัฒนธรรม (System for the 
Protection of Cultural Properties) ซ่ึงมุงเนนสนับสนุนใหหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินและ
ภาคประชาชนรวมกันอนุรักษทรัพยสินทางวัฒนธรรมในทองถ่ินของตนเอง โดยแบงทรัพยสิน
ทางวัฒนธรรมออกเปนกลุมยอยๆ หลายกลุม และหนึ่งในทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่สําคัญมาก
ที่สุดอยางหนึ่งคือ กลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม (Group of Traditional Buildings) 
ซ่ึงถือเปนการพลิกโฉมหนาการอนุรักษและฟนฟูสถาปตยกรรมในประเทศญ่ีปุนซ่ึงเดิมเนนการ
อนุรักษอาคารเปนหลังๆ เปลี่ยนเปนการอนุรักษอาคารเปนกลุมโดยกระบวนการนี้มีช่ือเรียก
เฉพาะวา “ยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม” หรือ Preservation 
Districts for Groups of Traditional Buildings  (伝統的建造物群保存地区, Dentouteki 
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Kenzoubutsu-gun Hozon-chiku)2 หรือที่เรียกสั้นๆ วา ระบบเดนเคน (Denken Seido) เปน
ระบบทีถู่กพัฒนามาแลวเกือบ 40 ปและสงผลใหกระบวนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยสินทาง
วัฒนธรรมในประเทศญ่ีปุนโดยเฉพาะทรัพยสินที่เปนสถาปตยกรรมประสบความสําเร็จ
จนกระทั่งปจจุบัน แนวความคิดในการอนุรักษที่ มีรูปแบบจากลางขึ้นบน (Bottom-up 
Process) ถือเปนรูปแบบที่สอดคลองกับระบบการเมืองการปกครองของกลุมประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน หลายประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศไทย 
 

2. พัฒนาการของกระบวนการอนุรักษทรัพยสินทางวัฒนธรรมในญ่ีปุน 
     2.1 Machizukuri : การปลุกชุมชนเพื่อการฟนฟูเมือง 
     ในชวงสมัยเมจิ ประมาณ 100 กวาปกอน เกิดการปฏิรูประบอบการเมืองการปกครอง
ในประเทศญ่ีปุนจากการปกครองดวยระบบโชกุนเปนระบอบรัฐธรรมนูญที่มีองคจักรพรรด์ิเปน
ประมุขสูงสุด เปนชวงเดียวกันกับที่ลัทธิจักรวรรด์ินิยมกําลังแผขยายไปทั่วโลก ประเทศ
มหาอํานาจทั้งในยุโรปและอเมริกาตางลาอาณานิคมเพ่ือแผขยายอํานาจของตนเอง ญ่ีปุนก็ถือ
เปนหนึ่งในเปาหมายสําคัญในการลาอาณานิคมเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย ดวย
เหตุนี้องคจักรพรรดิและรัฐบาลในขณะนั้นจึงมีความพยายามที่จะพัฒนาประเทศใหทัดเทียม
ประเทศตางๆ ในโลกตะวันตก โดยการนําเอาแนวความคิดในการพัฒนาเมืองจากประเทศแถบ
ยุโรปมาใชในการพัฒนาประเทศ จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บานเมืองในญ่ีปุนตางถูก
ทําลายจากสงคราม กระบวนการการฟนฟูเมืองของรัฐบาลยังคงยึดแนวความคิดการบริหาร
แบบบนลงลาง (Top-down Process) คือรัฐบาลมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการกําหนดแนวทางการ
พัฒนา จนกระทั่งชวง 30 ป ตอมา จึงเกิดการ เคลื่อนไหวของกลุมนักวางแผนพัฒนาเมืองใน
การโตแยงแนวคิดของรัฐบาลในการพัฒนาเมืองเลียนแบบชาติตะวันตกโดยมีความเหน็วาแนว
ทางการพัฒนาดังกลาวไมไดตอบสนองความตองการของคนในชุมชนอยางแทจริง ประกอบ
กับในชวงเวลาเดียวกันนั้นกระแสของการปกครองระบอบประชาธิปไตยกําลังเปนทีพู่ดถึงอยาง 
 
Dentou-teki            หมายถึง ประเพณี 
Kenzoubutsu-gun   หมายถึง กลุมอาคาร  
Hozon                 หมายถึง การอนุรักษ  
Chiku                 หมายถึง ยาน  
Dentou-teki-Kenzoubutsu-gun-Hozon-Chiku  หมายถึง ยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารประเพณี 
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กวางขวางในประเทศญ่ีปุน จึงเกิดแนวความคิดในการฟนฟูเมืองโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน หรือ Machizukuri ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญของระบบการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยสินทางวัฒนธรรมอื่นๆ ตอมา 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ความเสียหายที่เกิดขึน้จากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในเมืองฮิโรชิมา 
ที่มา : พิพิธภัณฑอนุสรณสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เมืองฮิโรชิมา 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทาคิดมาจิซึคึร ิ
ที่มา : พิพิธภัณฑอนุสรณสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เมืองฮิโรชิมา 

 
     2.2 ระบบเพื่อการปกปองทรัพยสินทางวัฒนธรรม 
     ความพยายามในการปกปองทรัพยสินทางวัฒนธรรมในประเทศญ่ีปุนเริ่มขึ้นในชวง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซ่ึงสวนใหญเปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่จับตองไดโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงทรัพยสินที่เปนสถาปตยกรรม จนกระทั่งรัฐบาลกลางไดออกกฎหมายเพ่ือการปกปอง
ทรัพยสินทางวัฒนธรรม (Law for the Protection of Cultural Properties) ใน ค.ศ. 1968 ทํา
ใหการอนุรักษทรัพยสินทางวัฒนธรรมในประเทศญ่ีปุนมีระบบมากขึ้น ภายใตกฎหมาย
ดังกลาวรัฐบาลมีหนาที่คัดเลือกและตัดสินทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่คุณคาระดับสงูซ่ึงถูกเสนอ
ขึ้นมาจากหนวยงานสวนทองถ่ินและประกาศใหเปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่สําคัญระดับ
ตางๆ ทรัพยสินทางวัฒนธรรมเหลานี้จะไดรับการดูแลและรักษาโดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาลสวนภูมิภาคและสวนกลาง ในขณะเดียวกันทรัพยสินทางวัฒนธรรมเหลานี้จะถูก
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ควบคุมโดยกฎหมายในการปรับปรุง ซอมแซม และการนําเอาทรัพยสินทางวัฒนธรรมออก
นอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แผนภูมิแสดงกลไกของการตัดสิน การจดทะเบียน และคัดเลอืกทรัพยสินทางวฒันธรรม 

 
     ระบบเพ่ือการปกปองทรัพยสินทางวัฒนธรรมไดแบงทรัพยสินทางวัฒนธรรม ออกเปน 
8 กลุมหลักๆ ไดแก ทรัพยสินที่จับตองได ทรัพยสินที่จับตองไมได ทรัพยสินเฉพาะถ่ิน อนุสรณ
สถาน ภูมิทัศนทางวัฒนธรรม กลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม เทคนิคการอนุรักษ
สําหรับทรพัยสินทางวัฒนธรรม และทรัพยสินที่ถูกฝงซอน ระบบการตัดสิน การคัดเลือก และ
การลงทะเบียน ทรัพยสินทางวัฒนธรรมถูกบริหารจัดการโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมาธิการกิจการดาน
วัฒนธรรม (Council for Cultural Affairs) เปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาตอ
รัฐมนตรีในการปกปองทรัพยสินทางวัฒนธรรมของประเทศ 
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ภาพท่ี 4 แผนภูมิแสดงกระบวนการจัดการทรัพยสนิทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุน 
 
3. ระบบยานอนุรักษเพื่อกลุมอาคารท่ีมีคุณคาทางสถาปตยกรรม 
    กลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม (Group of Traditional Buildings) ถือเปน
ทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงและถูกบรรจุเปนกลุมหนึ่งของระบบเพ่ือ
การปกปองทรัพยสินทางวัฒนธรรม หลังการออกกฎมายลูกของกฎหมายเพ่ือการปกปอง
ทรัพยสินทางวัฒนธรรม คือ กฎหมายระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทาง
สถาปตยกรรม เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือสนับสนุนใหประชาชนและหนวยงาน
การปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการเสนอยานที่มีกลุมสถาปตยกรรมที่มีคุณคาทาง
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ประวัติศาสตรในทองถ่ินของตนเองผานการตรวจสอบและประเมินจากหนวยงานสวนกลาง
และประกาศเปนยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ
ระดับประเทศและจะไดรับงบประมาณทั้งในการซอมแซมอาคารที่อยูในพ้ืนที่การปรับปรุง
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และการศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชนในการอนุรักษยานดังกลาวตอไป 
     3.1 ความเปนมาของ Denken Seido 
      ระบบเพ่ือการปกปองทรัพยสินทางวัฒนธรรมถือเปนระบบที่มีความสมบูรณในตัวเอง
เนื่องจากมาตรการทั้งบังคับและสนับสนุน ทั้งทางตรงและทางออมสามารถครอบคลุม
ทรัพยสินทางวัฒนธรรมทุกประเภท แตอยางไรก็ดีระบบดังกลาวก็ยังจุดออนในตัวของระบบ
เอง เพราะระบบการตัดสินใจและระบบลงทะเบียนถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการอนุรักษอาคาร
หรือแหลงมรดกทางวัฒนธรรมเพียงหลังเดียวหรือแหงเดียวไมสามารถรักษาทัศนียภาพของ
ชุมชนในภาพรวมได ดวยเหตุนี้ระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม
จึงถูกคิดคนขึ้นและนํามาใชเปนสวนหนึ่งของระบบเพ่ือการปกปองทรัพยสินทางวัฒนธรรม 
และนับเปนการพลิกโฉมกระบวนการอนุรักษและฟนฟูชุมชนครั้งสําคัญในประเทศญ่ีปุน โดยมี
จุดประสงคในการใหความคุมครองการอนุรักษแหลงต้ังถ่ินฐานที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและภูมิทัศนวัฒนธรรมของเมือง 
      หากยอนอดีตกลับไปในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การฟนฟูและพัฒนาเมืองเกิดขึน้
อยางรวดเร็วและไรแบบแผน สงผลใหกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมหลายแหงถูก
ทําลายลงไปจากความรูเทาไมถึงการณ จนกระทั่งชวง ค.ศ. 1965 เกิดกระแสการต่ืนตัวเพ่ือ
ปกปองทรัพยสินทางวัฒนธรรมจากภาวะคุกคามของการขยายตัวของเมือง โดยกระแสนี้
เริ่มตนจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในกลุมยาน บาน หมูบาน และเมืองของตนเองใน
การรวมกันปลุกชุมชนในการรักษาภูมิทัศนของเมืองแบบด้ังเดิมเอาไวเพ่ือหวนหาอดีต สบืเนือ่ง
จากความเคลื่อนไหวดังกลาวหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ิน (เมือง ตําบล หมูบาน) จึง
กําหนดขอตกลงรวมกันในทองที่ของตนเองขึ้นมาเพ่ือเปนกลไกในการอนุรักษภูมิทัศนที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรของทองถ่ินผานการอนุรักษการดํารงชีวิตและระบบ        
พาณิชยกรรมของชุมชน โดยไดรับความรวมมือจากประชาชนในทองถ่ิน การเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาชนดังกลาวทําใหกระบวนการอนุรักษภูมิทัศนของหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน
คอยๆ พัฒนาขึ้นเปนลําดับ  
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      ตอมาในชวงกลางทศวรรษที่ 1970 ระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทาง
สถาปตยกรรมถูกคิดคนขึ้นหลังการปฏิรูปรูปแบบการบริหารจัดการดานการอนุรักษของ
ประเทศญ่ีปุนในประเด็นตอไปนี ้

1) การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดจากคําวา “ประวัติศาสตร” ซ่ึงจํากัดเฉพาะคุณ
คาที่สามารถพิสูจนไดทางวิทยาศาสตร มาเปนคําวา “ประเพณี” ซ่ึงครอบคลุม
คุณคาในดานที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตมนุษย รวมทั้งคุณคาดานเศรษฐกิจและสงัคม
วัฒนธรรมดวย 

2) การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดจากการอนุรักษอนุสรณสถานเพียงอยางเดียวเปน
การอนุรักษสภาพแวดลอมโดยรอบอนุสรณสถานนั้น รวมถึงกลุมอาคารที่มีความ
เก่ียวของสัมพันธกับสภาพแวดลอมดวย 

3) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการบริหารจัดการดานการอนุรักษทรัพยสินทาง
วัฒนธรรมจากเดิมที่นําโดยรัฐบาลกลาง มาเปนการบริหารจัดการดวยตนเองโดย
หนวยงานการปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนผลมาจากการปฏิรูปการวางแผน
พัฒนาเมืองดวยการปลุกชุมชนแบบมะจิซึคึร ิ

กระแสการอนุรักษทรัพยสินทางวัฒนธรรมโดยภาคประชาชนขยายตัวอยางรวดเร็ว
จนเปนแรงผลักดันใหรัฐบาลกลางคิดคนระบบการอนุรักษทรัพยสินทางวัฒนธรรมระบบใหม
ขึ้นมาเพ่ือแกไขจุดออนของระบบเพ่ือการปกปองทรัพยสินทางวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม โดยการ
เนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนเพ่ิมมากขึ้น และยังสนับสนุนใหเกิดการอนุรักษภูมิทัศน
ของเมืองในภาพรวมมากกวาการอนุรักษตัวสถาปตยกรรมเพียงอยางเดียว ระบบดังกลาวคือ 
ระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมหรือระบบ Denkenโดยมีการ
ทดลองใชระบบนี้อยางเปนทางการในป ค.ศ. 1975 และใชมาจนกระทั่งปจจุบัน 
     3.2 กลไกของ Denken Seido 
         กฎหมายระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมไดใหนิยาม
ของ “กลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม” วาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่อยูภายใต
กฎหมายพระราชบัญญัติปกปองทรัพยสินทางวัฒนธรรมเปนกลุมอาคารอันทรงคุณคาที่เปน
หนึ่งเดียวกับสภาพแวดลอมรอบขางและทําใหเกิดภูมิทัศนที่สอดคลองกับคุณคาทาง
ประวัติศาสตรและสัมพันธกับวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน จากนิยามดังกลาว
สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา ระบบ Denken ใหความสําคัญกับการอนุรักษกลุมอาคารที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรควบคูกับการอนุรักษสภาพแวดลอมโดยรอบ อีกทั้งยังให
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ความสําคัญกับวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยูในยานนั้นผานกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ินอีกดวย  กระบวนการในการอนุรักษยานที่มีความสําคัญทางประวติัศาสตร
มีการแบงแยกหนาที่ของหนวยงานและองคกรระดับตางๆ อยางชัดเจน ไดแก  หนวยงานการ
ปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการการศึกษาสวนทองถ่ิน คณะกรรมการการศึกษาสวน
จังหวัด และ คณะกรรมาธิการเพ่ือกิจการดานวัฒนธรรม 

 
ภาพท่ี 5 ขั้นตอนและกระบวนการของระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคา    
               ทางสถาปตยกรรม 
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     หนวยงานการปกครองสวนทองถ่ิน (Local Government) ไดแก เมือง ตําบล และ
หมูบาน มีหนาที่ในการศึกษาและเตรียมการสําหรับยานอนุรักษ เปนการวิเคราะหกลุมอาคาร
ที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเองโดยการประเมินคุณคาของกลุม
สถาปตยกรรมทั้งในดานประวัติศาสตร รูปแบบสถาปตยกรรม องคประกอบสถาปตยกรรม 
วัสดุและเทคโนโลยีการกอสราง รวมทั้ งรูปแบบผังกลุมอาคารที่ มีความสัมพันธ กับ
สภาพแวดลอมโดยรอบ ซ่ึงในขั้นตอนนี้หนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินมักไดรับการ
สนับสนุนทางดานวิชาการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่  นอกจากนั้น
หนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินยังมีหนาที่ในการวางแผนการอนุรักษ การออกกฎหมาย 
มาตรการ และขอบังคับทองถ่ินที่สอดคลองกับแผนการอนุรักษ 
     คณะกรรมการการศึกษาสวนทองถ่ิน (Local Board of Education) เปนหนวยงาน
พิเศษที่จัดต้ังขึ้นโดยหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ในการกําหนดขอบเขตของ
ยานอนุรักษ ซ่ึงประกอบดวย กลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม สิ่งกอสรางอื่นๆ 
ตลอดจน ตนไม สวน บอ ทางน้ํา กําแพง กอนหิน ที่มีความเก่ียวของสัมพันธกับกลุมอาคารที่มี
คุณคาทางสถาปตยกรรมที่ควรคาแกการอนุรักษ โดยขอบเขตของยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคาร
ที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ยานอนุรักษที่ต้ังอยูในเขต
ผังเมืองรวม คณะกรรมการการศึกษาประจําหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินสามารถระบุ
ขอบเขตยานอนุรักษเพ่ิมเติมลงในผังเมืองรวมไดเลยและอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติผัง
เมืองในการควบคุมการพัฒนาในพ้ืนที่ดังกลาว แตหากยานอนุรักษต้ังอยูนอกเขตผังเมืองรวม
คณะกรรมการการศึกษาสามารถควบคุมการพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาวโดยใช ขอบังคับทองถ่ินที่
ออกโดยหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินเปนเครื่องมือแทน หลังจากไดขอยุติที่ชัดเจนแลว 
คณะกรรมการการศึกษายังมีหนาที่ในการกําหนดและประกาศใชแผนการอนุรักษ โดย
ดําเนินการกําหนดแผนแมบทเพ่ือการอนุรักษ การขึ้นทะเบียนกลุมอาคารที่มีคุณคาทาง
สถาปตยกรรม การวางแผนการซอมแซมเพ่ือการอนุรักษกลุมอาคารที่ มี คุณคาทาง
สถาปตยกรรม และการวางแผนเพ่ือปองกันภัยพิบัติ รวมทั้งวางแผนเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบใหสอดคลองกับคุณคาทางประวัติศาสตรของพ้ืนที่ หลังจากผานกระบวนการดังกลาว
ขางตนแลวยานที่เปนที่ต้ังของกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมจะไดรับการขึน้ทะเบียน
เปนยานอนุรกัษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมระดับทองถ่ินและสามารถเสนอ
ช่ือยานอนุรักษดังกลาวเพ่ือการพิจารณาใหเปนยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทาง
สถาปตยกรรมที่สําคัญในระดับประเทศตอไป 
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     คณะกรรมการการศึกษาสวนจังหวัด (Prefectural Board of Education) เปน
หนวยงานระดับจังหวัดที่มีบทบาทเปนสื่อกลางระหวางคณะกรรมการการศึกษาสวนทองถ่ิน
กับคณะกรรมาธิการเพ่ือกิจการดานวัฒนธรรม มีหนาที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร
เพ่ือยกระดับยานอนุรักษระดับทองถ่ินใหเปนยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทาง
สถาปตยกรรมที่สําคัญ (Important Preservation District for Group of Traditional 
Buildings) ซ่ึงถูกเสนอขึ้นมาโดยคณะกรรมการการศึกษาสวนทองถ่ิน และใหการสนับสนุนใน
การปรับแกไขเอกสาร กอนที่จะสงเอกสารประกอบการสมัครเหลานี้ไปยังคณะกรรมาธกิารเพ่ือ
กิจการดานวัฒนธรรมตอไป 
     คณะกรรมาธิการเพ่ือกิจการดานวัฒนธรรม (Agency for Cultural Affair) เปน
หนวยงานที่รับผิดชอบงานดานวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาที่ในการรับสมัครยานอนุรักษระดับทองถ่ินที่ตองการ
ยกระดับเปนยานอนุรกัษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่สําคัญ โดยทําหนาที่ใน
การประเมินและจัดระดับคุณคาของยานอนุรักษ รวมทั้งใหคําปรึกษาและสนับสนุนดาน
งบประมาณแกหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินในการศึกษาเพ่ือเตรียมการสําหรับยาน
อนุ รั กษ  และ เ ม่ือย านอนุ รั กษ ระดับทอง ถ่ินได รับการพิจารณาใหผ านเกณฑแล ว 
คณะกรรมาธิการเพ่ือกิจการดานวัฒนธรรมมีหนาที่ในการประกาศใหเปนยานอนุรักษเพ่ือกลุม
อาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่สําคัญและสนับสนุนงบประมาณในการซอมแซมอาคาร 
การปรับปรุงภูมิทัศน ใหกับหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินเปนผู ดําเนินการ ทั้งนี้การ
ประกาศใหเปนยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่สําคัญเปนอํานาจ
หนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยยานที่ไดรับคัดเลือกใหเปนยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่
จะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑในขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1) เปนยานที่มีกลุมอาคารซ่ึงมีการออกแบบในภาพรวมที่เปนเลิศ  
2) เปนยานที่มีกลุมอาคารหรือการแบงแปลงที่ดินที่สามารถรักษาสภาพแวดลอมของ

ภูมิทัศนเมืองแบบด้ังเดิมเอาไวไดเปนอยางดี  
3) เปนกลุมอาคารรวมถึงสภาพแวดลอมของกลุมอาคารที่สรางความโดดเดนเปน

ลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน และสะทอนเอกลักษณทางวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของ
ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่นั้น 
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     จากขอมูลจํานวนยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่สาํคัญใน
ปจจุบัน (ขอมูลสถิติเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2012) พบวา จากยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคาร
ที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่สําคัญจํานวน 98 ยาน เปนยานอนุรักษที่ผานเกณฑในขอที่ 1 
จํานวน 23 ยาน ผานเกณฑขอที่ 2 จํานวน 42 ยาน และผานเกณฑขอที่ 3 จํานวน 33 ยาน 
นอกจากนี้หากพิจารณาการแบงประเภทของยานอนุรักษที่กําหนดโดยคณะกรรมาธิการเพ่ือ
กิจการดานวัฒนธรรมพบวาเปนการแบงประเภทโดยใชรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนที่
อาศัยในยานนั้นเปนเกณฑในการแบง ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาแนวทางการอนุรักษของระบบ 
Denken ใหความสําคัญกับคุณคาของกลุมอาคารที่ มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่ มี
ความสัมพันธกับวิถีชีวิตมนุษยมากกวาคุณคาทางประวัติศาสตร โดยการพิจารณาคุณคาของ
ยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมของคณะกรรมาธิการเพ่ือกิจการดาน
วัฒนธรรมจะแบงยานอนุรักษ ออกเปน 22 ประเภท เชน ยานทาเรือ ยานบานพักซามูไร ยาน
พอคา เมืองศูนยกลางการขนสง หมูบานบนภูเขา ยานตอเรือ ยานสถานบันเทิง ยานนัก    
แสวงบุญ ยานหัตถกรรมไม หมูบานชาวนา หมูบานชาวประมง ยานศาลเจา เมืองทอผา เมือง
ปราสาท ยานโรงตมเหลา เมืองน้ําพุรอน เมืองนาเกลือ เมืองเครื่องปนดินเผา ยานผลิตขี้ผึ้ง 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางยานอนุรักษประเภทตางๆ 
 

     3.4 ข้ันตอนและกระบวนการของ Denken Seido 
     ดังที่กลาวขางตนวาระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมมี
การพิจารณายานอนุรักษแบงออกเปน 2 ระดับไดแก ระดับทองถ่ินเปนกระบวนที่ดําเนินการ
โดยหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินผานคณะกรรมการการศึกษาสวนทองถ่ินสามารถประกาศ

เมืองศูนยคมนาคมขนสง : Kumakawa               เมืองทาเรือ : Obama                       หมูบานชาวประมง : Ine        
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ยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมระดับทองถ่ินไดเองและใชขอบัญญัติ
ทองถ่ินหรือผังเมืองรวมในการควบคุมการพัฒนาในยานอนุรักษดังกลาว ในขณะเดียวกัน
หนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการสมัครเพ่ือยกระดับยานอนุรักษใน
ทองถ่ินของตนเองใหเปนยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่สําคัญได
โดยสมัครผานคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัดไปยังคณะกรรมาธิการเพ่ือกิจการดาน
วัฒนธรรมเพ่ือพิจารณาและประกาศตอไป ทั้งนี้ขั้นตอนและกระบวนการของระบบยานอนรุกัษ
เพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ 6 ขั้นตอนดวยกัน 
ไดแก 

1) การสํารวจสภาพปจจุบันและขอมูลทางประวัติศาสตรเก่ียวกับอาคารและ
สิ่งกอสรางที่เปนตัวกําหนดรปูแบบของหมูบานและภูมิทัศนของเมือง การสํารวจ
เพ่ือประเมินคุณคาในเชิงมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนการใชกระบวนการการ
ปลุกชุมชนเพ่ือประเมินทัศนคติของชาวบาน ผลที่ไดจากการประเมินจะนํามา
พิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการดานการอนุรักษโดยคณะกรรมการการศึกษาสวน
ทองถ่ิน 

2) การจัดทําเอกสารรายงานผลการตัดสินเปนยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารทีมี่คุณคา
ทางสถาปตยกรรมระดับทองถ่ินและมาตรการในการอนุรักษของหนวยงาน
ปกครองสวนทองถ่ิน นอกเหนือจากนั้นคือการกําหนดองคประกอบที่จําเปนเพ่ือ
ใชในการอนุรักษกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม ซ่ึงประกอบดวย 
มาตรฐานในการอนุญาตหรือเนื้อหาของขอบังคับในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ปจจุบัน การสนับสนุนดานงบประมาณ และการแตงต้ังคณะกรรมการการศึกษา
สวนทองถ่ิน 

3) การต้ังคณะกรรมการการศึกษาสวนทองถ่ินภายใตมาตรการขางตน โดย
คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ในการตัดสินเนื้อหาของขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษหรือ
แผนการอนุรักษที่ใชในการพิจารณาตัดสินเพ่ือเปนยานอนุรักษ และหลังจากการ
ตัดสินคณะกรรมการชุดนี้ยังมีหนาที่ในการใหคําแนะนําหนวยงานการปกครอง
สวนทองถ่ินตามความเหมาะสมและจําเปน และมีหนาที่ในการตรวจสอบและ
ตัดสินใจในประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นในยานอนุรักษเหลานั้น 

4) การกําหนดขอบเขตของยานอนุรักษ ในกรณีที่ยานอนุรักษต้ังอยูในเขตวางผัง
เมืองรวมใหหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินโดยผานคณะกรรมการการศึกษาสวน
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ทองถ่ินสามารถกําหนดขอบเขตของยานอนุรักษลงในผังเมืองรวมไดเลยและ
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมืองในการควบคุมการพัฒนาในยาน
ดังกลาว แตในกรณีที่ยานอนุรักษต้ังอยูนอกเขตวางผังเมืองรวม คณะกรรมการ
การศึกษาสวนทองถ่ินมีหนาที่กําหนดขอบเขตของยานอนุรักษไดเชนกันแตตอง
ออกขอบัญญัติทองถ่ินหรือมาตรการอื่นๆ เพ่ือบังคับใชในยานอนุรักษดังกลาว 
และมีอํานาจในการกําหนดขอบเขตของพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) ซ่ึงมี
มาตรการควบคุมที่ เขมงวดนอยกวาในกรณีที่ยานอนุรักษดังกลาวมีความ
ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงสูง 

5) การกําหนดและประกาศแผนการอนุรักษซ่ึงประกอบดวย ทิศทางพ้ืนฐานของการ
อนุรักษ การกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการซอมแซมอาคาร แผนผังของสวน
บริการที่สนับสนุนการอนุรักษ ไดแก ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปายสื่อ
ความหมาย ระบบการคมนาคมขนสง และอาคารบริการอื่นๆ การสรางกลไก
สนับสนุนเจาของอาคารเพ่ือการอนุรักษ องคประกอบดังกลาวขางตนจะตอง
ปรากฏในแผนการอนุรักษของทองถ่ินในรูปแบบผังแมบท (Master Plan) 
นอกจากนั้นในแผนแมบทตองประกอบดวย มาตรฐานการขออนุญาตกอสราง
อาคาร มาตรฐานการขออนุญาตปรับปรุงและซอมแซมอาคาร และมาตรฐานการ
ปรับปรุงและซอมแซมภูมิทัศนโดยรอบกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม 
โดยคณะกรรมการการศึกษาสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการออกและประกาศใชผัง
แมบทดังกลาวในรูปแบบของขอบัญญัติทองถ่ิน 

6) ขอกําหนดของกฎหมายอะลุมอะลวยที่มีตอกฎหมายมาตรฐานสถาปตยกรรม 
หรือกฎหมายควบคุมอาคารในขอบเขตยานอนุรักษ ทั้งนี้หนวยงานการปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถกําหนดขอบัญญัติสวนทองถ่ินเพ่ืออะลุมอะลวยหรือไม
ปฏิบัติตามกฎหมายมาตรฐานสถาปตยกรรมหรือกฎหมายควบคุมอาคารไดใน
กรณีที่จําเปน ในประเด็นโครงสรางอาคาร การปองกันภัยธรรมชาติ การเปดรับ
แสง การระบายอากาศ ขอจํากัดของการกอสรางริมถนน ความสูง ระยะถอยรน 
และพ้ืนที่เปดโลงของที่ดิน เปนตน 
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     3.5 การสนับสนุนและการฟนฟูเพื่อการอนุรักษ 
     กลไกสําคัญประการหนึ่งนอกเหนือจากการสนับสนุนใหเกิดกระบวนการอนุรักษโดย
ชุมชน (Community Based Conservation) แลวมาตรการการสนับสนุนและการฟนฟูเพ่ือการ
อนุรักษ ก็ เปนอีกกลไกหนึ่ งที่ทําใหระบบยานอนุรักษ เ พ่ือกลุมอาคารที่ มี คุณคาทาง
สถาปตยกรรมประสบความความสําเร็จในประเทศญ่ีปุน โดยหนวยงานของทุกระดับตางให
การสนับสนุนในการดําเนินการอนุรักษในยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่ มีคุณคาทาง
สถาปตยกรรมใน 3 ประเด็นหลักๆ ตอไปนี ้

1) การดําเนินการในการสํารวจและวิจัยเพ่ือการอนุรักษหรือการปองกันภัย
ธรรมชาติที่หนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ 

2) การดําเนินการที่หนวยงานปกครองสวนทองถ่ินเขาไปชวยเหลือ โดยเจาของ
อาคารหรืออสังหาริมทรัพยนั้นเปนผูดําเนินการ 

3) การดําเนินการเก่ียวกับการซ้ืออาคารหรืออสังหาริมทรัพยจากเจาของอาคารที่
เปนเอกชน และการติดต้ังระบบปายสื่อความหมาย 

     การสนับสนุนยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมประกอบดวย
การดําเนินการ 5 สวน คือ การดําเนินการซอมแซม การปรับปรุงภูมิทัศน การซ้ืออาคารหรือ
อสังหาริมทรัพย  การปองกันอัคคีภัย และการติดต้ังระบบปายสื่อความหมาย โดยมี
รายละเอียดงานแตละสวนดังนี้ 

1) การซอมแซม คือ การทํากลับใหอยูในสภาพเดิม โดยใชวิธีการซอมแซมหรือการ
สรางขึ้นใหมเพ่ือทดแทนสวนเดิมที่เสียหายมากๆ รวมทั้งการเสริมโครงสรางของ
อาคารหรือสิ่งกอสรางเพ่ือปองกันแผนดินไหว  

2) การปรับปรุงภูมิทัศน คือ การปรับปรุงรูปลักษณภายนอกของอาคารในยาน
อนุรักษฯ ที่ไมใชอาคารสําคัญ เพ่ือใหกลมกลืนกับภูมิทัศนเชิงประวัติศาสตร ทั้ง
การซอมแซมและการปรับปรุงภูมิทัศนมีวัตถุประสงคเพ่ือคงลักษณะของภูมิทัศน
เมืองและสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตปจจุบันของคนในยุค
สมัยนั้นหรืออีกนัยหนึ่งคือการปรับปรุงในลักษณะรวมสมัย 

3) การซ้ืออาคารและอสังหาริมทรัพย ใชในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
ปกปองรักษาอาคารหรือที่ดินภายในยานอนุรักษ โดยหนวยงานปกครองสวน
ทองถ่ินจะเปนผูพิจารณาแผนการประยุกตเพ่ือการอนุรักษและดําเนินการซ้ือ
ทรัพยสินเหลานั้นเพ่ือจัดทําเปนสวนบริการสาธารณะหรือโครงสรางพ้ืนฐาน 
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4) การปองกันอัคคีภัย เนื่องจากยานอนุรักษประกอบดวยอาคารที่สรางดวยไมเปน
สวนใหญจึงจําเปนตองมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย ดังนั้นในแตละยานอนุรักษ
จะตองดําเนินการวางแผนและกําหนดมาตรการปองกันภัย ไดแก การติดต้ัง
ระบบสนับสนุนสําหรับการปองกันภัย เชน ถังดับเพลิง และเครื่องมือดับเพลิง
อื่นๆ การจัดการปองกันปลวกทั้งพ้ืนที่ และการซอมแซมกําแพงกันดินที่ชํารุด 

5) การติดต้ังระบบปายสื่อความหมาย หนวยงานปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ใน
การดําเนินการติดต้ังปายสื่อความหมายเพ่ือเสนอหรือเผยแพรใหคนไดรับรู
ตําแหนง ขอบเขตและคุณคาความสําคัญของยานอนุรักษดังกลาว 

     จากการใชระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมมาเปนเวลา
เกือบ 40 ป ในปจจุบัน (สถิติเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2012)  ในประเทศญ่ีปุนมียานอนุรักษ
เพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่สําคัญจํานวนทั้งสิ้น 98 ยาน และมีอาคาร
มากกวา 15,300 หลังถูกตัดสินใหเปนอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่คุณคา และมียาน
อนุรักษที่กําลังอยูระหวางการพิจาณาอีกมากกวา 80 ยาน จะเห็นไดวาระบบยานอนุรักษเพ่ือ
กลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมในประเทศญ่ีปุนมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วและ
ยังคงบทบาทในฐานะเครื่องมือการอนุรักษทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่ทรงประสิทธิภาพและจะ
ยังคงคุณคาความสําคัญเชนนี้ตอไปในอนาคต 
 
4. บทสรุป 
     ตลอดระยะเวลากวาครึ่งศตวรรษ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1945 
รัฐบาลญ่ีปุนไดดําเนินนโยบายการอนุรักษควบคูกับการฟนฟูชุมชนซ่ึงไดรับความเสียหายจาก
ภาวะสงครามมาโดยตลอด ระยะเวลาดําเนินงานอันยาวนานนี้เองกอใหเกิดการปรับเปลีย่นทัง้
แนวความคิด นโยบาย เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ และทัศนคติของชุมชนที่มีตอการ
อนุรักษอยูตลอดเวลา จุดเปลี่ยนสําคัญซ่ึงพลิกโฉมหนากระบวนการการอนุรักษมรดกทาง
สถาปตยกรรมในประเทศญ่ีปุน คือ การนําระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทาง
สถาปตยกรรมมาใชนั่นเอง โดยระบบดังกลาวเปนสวนหนึ่งของระบบเพ่ือการปกปองทรัพยสิน
ทางวัฒนธรรมของรัฐบาลญ่ีปุน มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือสงเสริมใหภาคประชาชนและ
หนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยสินทาง
วัฒนธรรมประเภทสถาปตยกรรมในชุมชนของตนเองซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการฟนฟูเมือง
แบบมาจิซึคึริ กลไกหลักของระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม 
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หรือระบบ Denken คือการใหอํานาจหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินเสนอยานที่ประกอบดวย
กลุมอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมในชุมชน เพ่ือประกาศเปนยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคาร
ที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมระดับทองถ่ินและสามารถยกระดับเปนยานอนุรักษเพ่ือกลุม
อาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่สําคัญระดับประเทศได ภายในการสนับสนุนดาน
งบประมาณจากรัฐบาลกลาง และการสนับสนุนดานวิชาการจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ การไดรับการประกาศใหเปนยานอนุรักษเพ่ือกลุมอาคารที่มีคุณคา
ทางสถาปตยกรรมนอกจากจะสรางความภาคภูมิใจในรากฐานทางประวัติศาสตรของบรรพ
บุรุษใหกับคนในพ้ืนที่แลว ยังเปนโอกาสที่ดีที่จะสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
(Creative Economy) ใหเกิดขึ้นในชุมชนด้ังเดิม โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมที่เก่ียวกับการ
ทองเที่ยว ซ่ึงนอกจากจะสรางรายไดเพ่ิมใหกับคนในชุมชนแลว ยังเปนการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตโดยเฉพาะคุณภาพดานการศึกษาใหกับชาวบานในชุมชนอีกดวย ประโยชนและผลพลอย
ไดจากระบบ Denken นี้เองที่สงผลใหทรัพยสินทางวัฒนธรรมสามารถอยูรอดไดทามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิตอล ซ่ึงแนวทางของระบบยานอนุรักษเพ่ือกลุม
อาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมนี้สามารถนํามาปรับใชกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใตโดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงระบบสังคมที่ใกลเคียงกันกับญ่ีปุนไดเปนอยางดี 
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กระบวนการ Japanization ในกลุมวยัรุนชาวไทย : กรณีศึกษาการบริโภค
วัฒนธรรมปอปญี่ปุนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญีปุ่น 

ดร. วัชรา สุยะรา  1 
 

บทคัดยอ 
 จากกระแสโลกาภิวัตน สื่อและสินคาวัฒนธรรมของญ่ีปุนไดหลั่งไหลเขามามากมาย 
สงผลใหในปจจุบันชาวไทยคุนเคยกับการอานและดูการตูน ทานอาหาร และใชสนิคาของญ่ีปุน
เปนอยางดี ซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจนวาวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนเขามามีบทบาทในสังคมไทย และ
สงผลกระทบในหลายดาน  
 งานวิจัยช้ินนี้ไดศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลจากการบริโภควัฒนธรรมปอปญ่ีปุนผาน
นักศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุน ซ่ึงเปนผูที่มีแนวโนมในการเปดรับวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนมากกวา
กลุมอื่น โดยศึกษาเก็บขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามนิสิตนักศึกษาจาก 3 สถาบัน ไดแก 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ผลการศึกษาพบวา ความช่ืนชอบในวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนเปนเหตุผลหลักที่ทําให
นักศึกษาเลือกเรียนภาษาญ่ีปุน และมีการบริโภคสื่อและสินคาของญ่ีปุนมากกวาของชาติอื่น 
มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมญ่ีปุนเปนอยางดี และยังตองการทํางานที่เก่ียวของกับสิ่งที่
ตนเองช่ืนชอบ ซ่ึงมีแนวโนมที่จะชวยสงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนใหขยายตัวมาก
ขึ้นในอนาคต  
 นอกจากนี้ยังพบวา สื่อและสินคาวัฒนธรรมญ่ีปุนไดขยายตัวจากกรุงเทพฯ ไปยัง
ภูมิภาคผานหางสรรพสินคาขนาดใหญที่ทยอยเขามาเปดตัวตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
ความเขมขนในการบริโภคนั้นเรียงลําดับไปในทิศทางเดียวกัน นักศึกษาในกรุงเทพฯที่มีการ
บริโภควัฒนธรรมปอปญ่ีปุนมากที่สุดนั้น มีทัศนคติที่ดีตอญ่ีปุนและคนญ่ีปุนมากกวานักศึกษา
ในภูมิภาคอยางเห็นไดชัด ซ่ึงสามารถสรุปไดวา หากมีการเปดรับและบริโภควัฒนธรรมปอป
ญ่ีปุนในปริมาณมากเทาใด ก็จะสามารถสรางภาพลักษณและทัศนคติที่ดีตอญ่ีปุนไดมากขึ้น
เชนกัน  

 

 
1คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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บทนํา 

 คําวา Japanization ถูกนํามาใชครั้งแรกในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยช้ีใหเห็น
ถึงอุดมการณของญ่ีปุนที่พยายามรวบรวมและสรางแนวปองกันชาติเอเชียเพ่ือใหหลุดพนจาก
อิทธิพลของชาติตะวันตก ซ่ึงทําใหวัฒนธรรมญ่ีปุนเขาไปมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมชาติอืน่ และ
ทําใหเกิดการกลืนวัฒนธรรม คําวา Japanization ในระยะแรกจึงหมายถึงการเขาไปควบคุม
ปกครองประเทศอาณานิคมของรัฐบาลและทหารญ่ีปุน 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญ่ีปุนไดขยับตนเองเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ 
บริษัทญ่ีปุนขยายฐานการผลิตสินคาไปยังประเทศตาง ๆ Japanization จึงถูกนําเอามาใชใน
ความหมายถึงระบบการบริหารการผลิตในสไตลญ่ีปุน มีจุดเดนคือการบริหารทรัพยากรมนุษย
ที่เนนการจางงานตลอดชีพ การสรางความภักดีตอองคกร เนนความตองการของพนักงานและ
ทํางานเปนทีม ซ่ึงเหลานี้ญ่ีปุนนําไปใชกับองคกรตนเองในตางประเทศเชนเดียวกัน (Suzuki, 
2011:p.34) 
 แตในปจจุบันที่ญ่ีปุนเขามามีอิทธิพลกับประเทศอื่นในหลายดาน Iwabuchi นําคําวา 
Japanization มาใชโดยหมายถึงอิทธิพลของญ่ีปุนที่เกิดขึ้นในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (Iwabuchi, 2001) ในสวนของนักวิชาการชาวไทยนั้น อรรถจักรไดใหคําจํากัดความ
วาเปนกระบวนการ “อาทิตยานุวัตร” อันหมายถึงกระบวนการทําใหเปนญ่ีปุน (อรรถจักร, 
2548) งานวิจัยช้ินนี้ไดยึดตามความหมายของ Iwabuchi และอรรถจักร โดยจะกลาวถึง
วัฒนธรรมปอปญ่ีปุนในประเทศไทย เชน การตูน เพลง J-Pop ผานมุมมองดานสังคมวิทยา 
 หากมองยอนกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เม่ือครั้งทหารญ่ีปุนเขามาในไทย ใน
สายตาคนไทย ญ่ีปุนสามารถทําทุกอยางไดเพ่ือตนเอง ไมวาจะเปนเรื่องโหดรายตอผูอื่น
เพียงใด นอกจากนี้ เม่ือเศรษฐกิจญ่ีปุนเติบโตจนกลายเปนผูนําเศรษฐกิจ ไทยเริ่มขาด
ดุลการคากับญ่ีปุน เนื่องจากต้ังแตทศวรรษที ่1960 เปนตนมา ไทยจําตองพ่ึงพิงสินคานําเขา
จากญ่ีปุนโดยเฉพาะสินคาอุตสาหกรรม ในขณะที่สินคาสงออกของไทยไปญ่ีปุนเปนสินคา
เกษตรกรรมราคาถูกทําใหไทยเสียดุลการคากับญ่ีปุนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ มีโรงงานญ่ีปุนเขามา
ต้ัง ทําใหเกิดความกังวลวาญ่ีปุนจะเอาเปรียบ และเขามาทําลายธรรมชาติ ในขณะนั้นรัฐบาล
ไทยไดมีนโยบายสงเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม สงผลใหบริษัทญ่ีปุนจํานวนมาก
เขามาต้ังฐานการผลิตในไทย กอใหเกิดกระแสความหวาดกลัวถึงการครอบงําทางเศรษฐกิจ
จากญ่ีปุน มองวาญ่ีปุนเปนสัตวเศรษฐกิจ เอารัดเอาเปรียบไทยในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปน
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การจางแรงงานราคาถูก การเขามาใชทรัพยากรธรรมชาติ ปลอยของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และกีดกันการสงออกสินคาเขาไปญ่ีปุน  
 จากความไมพอใจนี้เองสงผลใหเกิดกระแสความเคลื่อนไหวทางสังคมขึ้น มีการ
ตีพิมพวารสารสังคมศาสตรปริทัศนฉบับภัยเหลืองเพ่ือวิจารณการกระทําของญ่ีปุนในป 1972 
ตอเนื่องไปจนถึงป 1975 รวมทั้งสิ้นสามฉบับ มีการรณรงคเพ่ือตอตานสินคาญ่ีปุน เดินขบวน
ประทวงการมาเยือนเอเชียของนายกรัฐมนตรีญ่ีปุน นายทานากะ กักคุเอ จากกลุมปญญาชน
และนิสิตนักศึกษาที่ในขณะนั้นมีบทบาทสําคัญในการเคลือ่นไหวทางการเมืองและสังคม 

แตทวาเม่ือกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตนที่ขอมูลขาวสารสามารถสงถึงกันทั่วโลกใน
ระยะเวลาอันรวดเร็วดวยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผูคนเดินทางขามผานระหวางรัฐอยางมี
เสรีมากขึ้น สินคาหลากหลายชนิดถูกนําเขามาจากทั่วทุกมุมโลก เกิดการลงทุนขามชาติ ซ่ึง
ลวนกอใหเกิดการแพรกระจายวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งไปสูสังคมหนึ่งไดอยางรวดเร็วมากขึ้น 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันอยางวัฒนธรรมปอปที่สามารถเขาถึงไดโดยงาย 
บทบาทของนักศึกษามหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนแปลงจากการเปนผูนําการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองและสังคมอยางเชนในอดีตมาเปนผูนําเทรนดในการบริโภคสินคาตาง ๆ แทน  

ในเอเชียนั้นกระแสความนิยมสินคาและวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนไดเริ่มขึ้นอยาง
มองเห็นไดชัดในไตหวันเปนแหงแรก ในอดีตไตหวันเคยอยูภายใตการปกครองของญ่ีปุนจึงทํา
ใหวัฒนธรรมญ่ีปุนหลายอยางยังหลงเหลืออยู และเม่ือเขาสูชวงตนทศวรรษ 1990 กระแสนยิม
วัฒนธรรมปอปและสินคาวัฒนธรรมญ่ีปุนไดเริ่มตนขึ้น   วัฒนธรรมปอปญ่ีปุนตางหลั่งไหลเขา
มาในไตหวันมากมาย ไมวาจะเปน ละคร หนังสือการตูน นิตยสารแฟช่ัน นิยาย ฯลฯ ที่ถูก
นํามาแปลอยางรวดเร็วและวางขายในระยะเวลาใกลเคียงกับญ่ีปุน เกิดการบัญญัติคําศัพท  
คําวา“HARIZU (พวกคลั่งญ่ีปุน)” ซ่ึงใชเรียกกลุมวัยรุนที่ช่ืนชอบคลั่งไคลญ่ีปุนเปนอยางมาก  

กาญจนาและสมสุขไดกลาวถึงนิยามของวัฒนธรรมไววาในอดีตวัฒนธรรมไดถูก
นิยามไววาเปนสิ่งที่ไกลจากความเปนธรรมชาติ และตองเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยเคยคิดหรือ
เคยกระทํามา ดังนั้นความสนใจศึกษาวัฒนธรรมของนักวิชาการจึงจํากัดอยูเฉพาะวัฒนธรรม
และศิลปะของชนช้ันสูง แตในปจจุบันคําจํากัดความนี้ไดเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมไมได
หมายถึงเฉพาะงานศิลปวัฒนธรรมแบบชนช้ันสูง ไมจําเปนตองสูงสงเสมอไป แตวัฒนธรรมที่
ดูเปนสิ่งปกติธรรมดาและดํารงอยูในชีวิตประจําวันก็เปนวัฒนธรรมไดเชนกัน อาทิ การดูหนัง
ฟงเพลง ชอปปง กินอาหารฟาสตฟูด เปนตน (กาญจนา, สมสุข, 2551) วัฒนธรรมเชนนี้
เรียกวาวัฒนธรรมปอป (Popular Culture)  
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กระบวนการผลิตวัฒนธรรมปอปนั้นกอใหเกิดการผลิตอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 
(Culture Industry) ทําใหมีผลงานทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นเปนจํานวนมากโดยทําอยางเปนจริง
เปนจังเพ่ือเปาหมายของการพาณิชย โดยเขาถึงกลุมผูบริโภคในระดับกวางผานทางผลงาน
สื่อมวลชนสมัยใหมอยางเชน เพลง วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร นิตยสาร และหนังสือการตูน 
เปนตน  วัฒนธรรมปอปที่ถูกสงผานไปสูผูบริโภคโดยผลงานสื่อมวลชนหรือสื่อวัฒนธรรมปอป
นี้สามารถสงผานคานิยม ความเช่ือ และกระจายสินคาวัฒนธรรมพรอมกับภาพลักษณของ
ประเทศผูสงออก อาทิเชน ฮอลลีวูด ซ่ึงถือเปนแนวหนาในการสงออกสินคาวัฒนธรรมซ่ึงสราง
ภาพลักษณอันดีใหแกอเมริกาไดเปนอยางดี นอกจากนี้ วัฒนธรรมปอปยังเปนพ้ืนที่ของการ
ตอรองความหมายทางสังคมและอุดมการณความคิดอีกดวย 

จากขอมูลงานวิจัยเก่ียวกับ Soft Power ในเอเชียของ Otmazgin พบวาญ่ีปุนถือ
เปนประเทศที่ผลิตงานดานวัฒนธรรมมากที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากอเมริกา จาก
รายงานของ Japan Digital Content Association ในป 2003 ญ่ีปุนครองตลาด 9.5% เปนรอง
จากอเมริกาที่ครองตลาด 41% และมีจีน 1.6% เกาหลี 1.2% ตามมาเปนลําดับ นอกจากนี้
มูลคาการสงออกวัฒนธรรมญ่ีปุนทั่วโลก อันไดแก สื่อตางๆ ลิขสิทธิ์ สิ่งพิมพ แฟช่ัน สิ่งที่
เก่ียวของกับความบันเทิงตางๆ รวมถึงงานศิลปะนั้นมีมูลคารวมพุงสูงขึ้นถึง 10.5 ลานลาน
ลานเยนในชวงระยะเวลา 11 ป ต้ังแตป 1993 ถึง 2003 (Otmazgin, 2007) ในประเทศไทย 
จากผลสํารวจขององคการสงเสริมการคาระหวางประเทศของญ่ีปุนพบวายอดขายหนังสือ
การตูนญ่ีปุนในประเทศไทยป 2003 มีถึง 951 ลานบาท และเพ่ิมสูงขึ้นเปน 1, 443 ลานบาทใน
ป 2005 (JETRO, 2007)  เลยทีเดียว 

ในชวงยุค 2000 ชาเขียวและอาหารญ่ีปุนไดรับความนิยมเปนอยางมาก วัยรุนหันมา
แตงตัวตามแฟช่ันญ่ีปุน ยอมสีผมและตัดผมในสไตลญ่ีปุน เกิดการแตงตัวตามคาแรกเตอร
การตูนและนักรองดาราที่เรียกวาคอสเพลย มีงานอีเวนทเก่ียวกับวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนจัดขึ้น
เปนประจํา ผูคนมองญ่ีปุนดวยความช่ืนชม ไมเหมือนดังผูคนในสมัยสงครามโลกและยุคการ
ตอตานสินคาญ่ีปุนอีกตอไป ภาษาญ่ีปุนไดรับความนิยมในการเรียน มีการเพ่ิมวิชาภาษาญ่ีปุน
เปนวิชาเลือกสอบเขามหาวิทยาลัยในป 1998 นอกจากนี้ จากการสํารวจของเจแปนฟาวน
เดช่ัน กรุงเทพฯ ในป 2009 ในระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนที่จัดใหมีการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุนทั้งหมด 242 แหง และในระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุนทั้งหมด 88 แหง ประเทศไทยมีผูเรียนภาษาญ่ีปุนกวา 70,000 คน ซ่ึงมากเปน
อันดับ 7 ของโลก (เจแปนฟาวนเดช่ัน, 2009)  
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การบริโภควัฒนธรรมปอปญ่ีปุนอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมุมมองของชาวไทยที่
มีตอญ่ีปุนเปลี่ยนแปลงไป หากศึกษาถึงการเปดรับวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนและอิทธิพลที่เกิดขึ้น
ผานกลุมที่มีแนวโนมเปดรับวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนมากกวากลุมอื่นเปนอันดับแรก อาจจะทําให
มองเห็นภาพรวมของกระบวนการ Japanization ไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการเปดรับวฒันธรรมปอปญ่ีปุนและอิทธิพลที่เกิดขึน้ผานนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาญ่ีปุน  
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 งานวิจัยช้ินนี้ใชกรอบแนวคิด Soft Power เพ่ืออธิบายถึงอํานาจในอีกรูปแบบหนึง่ของ
ญ่ีปุนที่มาจากวัฒนธรรม และใชแนวคิดทฤษฎีระบบโลก (World System) เพ่ืออธิบายรูปแบบ
ความสัมพันธระหวางไทยและญ่ีปุนที่เกิดความไมเทาเทียมกันในแงของการกระจายสื่อและ
สินคาวัฒนธรรม  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจัยช้ินนี้เก็บขอมูลโดยใชการเก็บแบบสอบถามดวยการสุมตัวอยางแบบโควตา
ทั้งหมด 200 คน เปนนักศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุนของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2

มหาวิทยาลัยขอนแกน3 และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม4  โดยใชระยะเวลาต้ังแตเดือนสิหาคม 
2553 ถึง เดือนมกราคม 2554  
 สาเหตุที่เลือกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยที่เริ่มมีการเรียน
การสอนภาษาญ่ีปุนในระดับอุดมศึกษาเปนแหงแรกในประเทศไทย นอกจากนี้รอบ
มหาวิทยาลัยยังเปนแหลงรวมสื่อและสินคาวัฒนธรรมตาง ๆ ที่ทําใหสามารถเขาถึงไดโดยงาย
อยาง เรียกไดวาเปนศูนยกลางเทรนดวัยรุนของไทย 
 สวนสาเหตุที่เลือกมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น เนื่องจาก
เปนศูนยกลางการศึกษาภาษาญ่ีปุนในภาคอีสาน โดยตองการเปรียบเทียบการบริโภคสื่อและ 
 
2 คณะอักษรศาสตร  
3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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สินคาวัฒนธรรมปอป รวมถึงทัศนคติที่มีตอญ่ีปุนระหวางนิสิตนักศึกษาที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ
และตางจังหวัด  
 
ผลการศึกษา 

จุดเดนของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมปอปของญ่ีปุนคือ มีความเขมแข็งและมีการ
เช่ือมโยงชวยสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ยกตัวอยางเชน หนังสือการตูนเรื่องหนึ่งสามารถสราง
ออกมาเปนภาพยนตรการตูน เกม ละครโทรทัศน สินคาคาแรกเตอร รวมทั้งทําใหเกิดการจัด
กิจกรรมที่เก่ียวโยงกันอีกมากมาย นอกจากนี้ ญ่ีปุนมีการสงเสริมและใหความเขาใจเก่ียวกับ
วัฒนธรรมปอปภายในชาติ เชน NHK มีรายการ “Tokyo Kawaii TV” พาผูชมไปเรียนรู
วัฒนธรรมปอปอยางเชน Gal 5, Lolita 6, Otaku 7, เมด คาเฟ 8 ฯลฯ มีรายการรายการเชน 
“Cool Japan” ที่นําเสนอใหเห็นวาบางสิ่งบางอยางที่คนญ่ีปุนเห็นเปนเรื่องปกติพบเจอทั่วไป
ในชีวิตประจําวันนั้น ในสายตาชาวตางชาติกลับมองวาเปนสิ่งที่มีเสนหก็เปนได นอกจากนี้ 
กระทรวงวัฒนธรรมไดแตงต้ังให “โดราเอมอน” เปนฑูตของการเผยแพรวัฒนธรรมญ่ีปุน 
กระทรวงการทองเที่ยวไดยกให “ฮัลโหล คิตต้ี” เปนฑูตประชาสัมพันธ และรัฐบาลไดรับเปน
เจาภาพการจัดประกวดคอสเพลยอีกดวย (ขาวสด: 6-08-2551) Douglass McGray ไดนิยาม
ศัพทคําวา Japan’s Gross National Cool ขึ้นมา โดยกลาววานอกจากผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศแลว มวลรวมของมูลคาความเทของญ่ีปุน อันเกิดจากความนิยมในวัฒนธรรม
นั้นชวยสรางอํานาจใหแกประเทศชาติอีกดวย (McGray, 2002)  
 
5 Gal การแตงกาย Street Fashion ท่ีบงบอกถึงความซา ความมั่นใจ โดยจะพบไดมากในยานชิบุยะ สวนใหญจะ
นิยมใสเส้ือผายี่หอ Liz Liza, Cecil Mcbee, Cocolulu หรือท่ีมีวางขายในตึก 109 ท่ีชิบุยะ Gal ยังแบงออกเปนอีก
หลายประเภทเชน Hime Gal (แบบเจาหญิง) Onee Gal (แบบพ่ีสาว) B Gal (แบบฮิปฮอป)  
6 Lolita การแตงกายคลายกับยุควิตอเรียนผสมผสานกับยุครอคโคโค นิยมใชลูกไมและริบบ้ินประดับชุด แบงออกเปน
หลายสไตลเชน Gothic Lolita, Sweet Lolita, Classic Lolita 
7 Otaku คําใชเรียกคนท่ีคล่ังไคลหมกมุนตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากๆ โดยเฉพาะการตูน อนิเมช่ัน ฟกเกอร จนไมสามารถ
แยกแยะความเปนจริงและจิตนาการได ซ่ึงจะพบเห็นไดตามยานอากิฮาบารา โดยคําน้ีส่ือความหมายไปในทางลบ แต
ในปจจุบันไดถูกนํามาใชในความหมายเชิงบวกขึ้น หมายถึงบุคคลท่ีช่ืนชอบในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากและมีความรูความ
เขาใจในเร่ืองน้ันเปนอยางดี และใชเรียกไมจํากัดอยูในแวดวงการตูนเพียงอยางเดียว  
8 เมด คาเฟ คาเฟท่ีพนักงานหญิงแตงกายดวยชุดเมด และบริการลูกคาดวยคําพูดและการบริการในลักษณะเดียวกับ
ท่ีเมดปฎิบัติตอเจานาย โดยลูกคาสวนใหญเปนผูชาย ปจจุบันมีการพัฒนาชุดใหมีความหลากหลาย เชน แตง
เลียนแบบตัวละครในการตูน เลียนแบบแมชี พยาบาล เปนตน และเรียกวา Cosplay Café นอกจากน้ีแลวยังมีรานท่ี
พนักงานเปนผูชายลวน โดยมีกลุมเปาหมายเปนลูกคาผูหญิงเพ่ิมมากขึ้นอีกดวย 
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 จุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนเขามามีอิทธิพลในไทย  เริ่มจากการที่
ญ่ีปุนทําขอตกลงในสนธิสัญญาพลาซาในป 1985 ทําใหเงินเยนแข็งคาขึ้นอยางรวดเร็ว บริษัท
ญ่ีปุนไดโยกยายฐานการผลิตมายังประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เพ่ือลดตนทุนการผลิต จากจุดนี้เองทําใหญ่ีปุนสามารถผลิตและสงออกสินคาสูตลาดไดมาก
ขึ้น พรอมกันนี้ยังสรางงานใหแกคนในประเทศนั้น ๆ ดวย แมในระยะแรกสินคาญ่ีปุนจะมี
ภาพลักษณวาเปนสินคาที่ไมมีคุณภาพ แตเนื่องจากราคาถูก ทําใหผูคนนิยมซ้ือหามาใช 
อยางไรก็ดี ญ่ีปุนไดมีการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลา ทําใหปจจุบันสินคาญ่ีปุน
กลายเปนสิ่งที่ทันสมัย ผูคนใหความไววางใจ นอกจากสินคากลุมเทคโนโลยีแลว สินคากลุม
วัฒนธรรมปอปก็ไดรับความนิยมควบคูกันไปเชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน ภาพยนตรการตูน 
และหนังสือการตูนญ่ีปุน ดารานักรองจากทางฝงญ่ีปุน ซ่ึงมีนิตยสารดารานักรองญ่ีปุนในยุค
บุกเบิกอาทิเชน ดาราทีวี ทีวีรีวิว และ รีวิวทีวี เปนสื่อชองทางหลักสําหรับผูตองการติดตาม
ขอมูลขาวสารตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีรายการวิทยุ เชน Tokyo Calling นําเสนอเพลงญ่ีปุน  และ
สามารถซ้ือเทปเพลง วีดิโอเพลง ไดจากรานโซลาร เฮาส ในหางสรรพสินคามาบุญครองที่ถือได
วามีเทปเพลงญ่ีปุนขายมากที่สุด ซ้ือวีดิโอภาพยนตรที่รานลูกแมว หรือจากรานในยานสีลมที่มี
คนญ่ีปุนทํางานและอาศัยอยูมาก และในหางสรรพสินคาไดมารูซ่ึงเปนศูนยการคาสัญชาติ
ญ่ีปุนที่เขามาต้ังในประเทศไทยเปนแหงแรก นอกจากนี้ยังสามารถหาขอมูลขาวสารผานทาง 
เจแปนฟาวนเดช่ัน กรุงเทพฯ ซ่ึงมีวดีิโอรายการโทรทัศนตางๆใหชมฟรี และยังมี JF Theater ที่
ฉายภาพยนตรญ่ีปุนใหดูเปนประจําไดอีกดวย 

เม่ือผานเขาสูชวงปลายทศวรรษ 1990 ดนตรี J-Rock เขามาสรางปรากฏการณคลัง่
ไคลในหมูวัยรุนชาวไทย เริ่มจากวง X-Japan ซ่ึงเริ่มแรกไดรับการแนะนําในนิตยสารดนตรี
ตางประเทศ เชน Cross Road และ Music Express ประกอบกับมีรายการวิทยุในกรุงเทพ ฯ 
เปดเพลงของวงนี้เปนประจําทําใหกระแสความคลั่งไคลขยายไปสูจังหวัดอื่น ๆ  และทําใหวงรุน
นองอื่น ๆ ไดรับความนิยมไปดวย ตอจากความนิยมในดนตรี J-Rock เพลงปอปหรือดนตรี J-
Pop จากศิลปนรุนใหม อาทิเชน Arashi, Tacky & Tsubasa, Yamashita Tomohisa, 
Morning Musume, Utada Hikaru ฯลฯ ไดรับความนิยมในกลุมวัยรุนเชนเดียวกัน ซ่ึงมี
นิตยสาร เชน J Spy, I Spy และรายการเพลงทางโทรทัศน เชน Asian Max, So Many Music 
เปนสื่อกลางทางดานขอมูล นอกจากนี้ รานหนังสือสัญชาติญ่ีปุนในกรุงเทพฯ เชน Kinokuniya 
และ Tokyodo ยังเปนอีกแหลงที่แฟนคลับใชในการติดตามขอมูลขาวสารตาง ๆ  เนื่องจากมีทั้ง
นิตยสารดารานักรอง หนังสือการตูน นิตยสารการตูน ฯลฯ ที่อัพเดทอยูตลอดเวลา  
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ในตางจังหวัด เชน ขอนแกนและมหาสารคามนั้น สินคาวัฒนธรรมญ่ีปุนสวนใหญ
ถูกสงผานมากับหางสรรพสินคา และซูเปอรมาเก็ต รวมถึงรานคาในบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
อันเปนแหลงรวมวัยรุน ขอนแกนนั้นไดช่ือเปนศูนยรวมการศึกษาของภาคอีสาน โดยมี
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนหลายแหง ซ่ึงดึงดูดใหผูคนเขามาเรียนและเขามาอาศัยอยู 
ชวยสงเสริมเศรษฐกิจของเมืองไดเปนอยางดี มีหางสรรพสินคาและซูเปอรมารเก็ต เชน หาง 
แฟรี่พลาซา, Tesco Lotus, Big C, Macro และลาสุดที่เพ่ิงเปดในป 2009 คือ หางเซ็นทรัล
ขอนแกน สําหรับมหาสารคามซ่ึงเปนจังหวัดทีอ่ยูติดขอนแกนนั้น แมจะเปนจังหวัดขนาดเล็ก  
แตหากมีแนวโนมจะขยายตัวเชนเดียวกัน นอกเหนือจากหางสรรพสินคาเกาแกของเมืองอยาง
เสริมไทยพลาซา และ Big C ที่เปดบริการในป 2010 แลว คาดวาจะมีการเปดบริการเพ่ิมขึ้น
อีกในอนาคต  
 จากผลการศึกษากลุมเปาหมายพบวา ความช่ืนชอบในวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนเปน
เหตุผลหลักที่ทําใหพวกเขาเลือกเรียนภาษาญ่ีปุน นอกจากนี้ยังพบวา กลุมเปาหมายมีการ
บริโภคสื่อและสินคาของญ่ีปุนมากกวาของชาติอื่น และมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม
ญ่ีปุนเปนอยางดี อีกทั้งหากสําเร็จการศึกษาแลว ยังมีความตองการทํางานที่เก่ียวของกับ
วัฒนธรรมปอปญ่ีปุนอีกดวย  
 ในดานปริมาณการบริโภคสื่อและสินคาที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมปอปญ่ีปุน เชน 
หนังสือการตูน ภาพยนตร นิตยสารแฟช่ัน พบวา นิสิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีการ
บริโภคมากเปนอันดับ 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนมีการบริโภคมากเปนอันดับ 2 และ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการบริโภคมากเปนอันดับ 3  
 นอกจากนี้ยังพบวา ทัศนคติที่มีตอญ่ีปุนของกลุมเปาหมาย เปนไปในทิศทางเดียวกับ
ปริมาณการบริ โภคสื่อและสินคาที่ เ ก่ียวของกับวัฒนธรรมปอปญ่ีปุน กลาวคือ นิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีทัศนคติที่ ดีตอ ญ่ี ปุนมากที่ สุด  รองลงมาคือนัก ศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามลําดับ 

ในยุคปจจุบันที่อินเตอรเน็ตเขามามีบทบาททําใหการติดตอและเขาถึงขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ไดงายมากขึ้น การเขาถึงขอมูลและสินคาวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนจึงเปลี่ยน
รูปแบบไป จากเดิมที่ตองซ้ือหรือเชาวีดิโอรายการญ่ีปุนจากรานคา ในปจจุบันสามารถ
ดาวนโหลดผานอินเตอรเน็ตมาชมไดทันที อยางไรก็ดี ถึงแมอินเตอรเน็ตจะมีบทบาทมากขึ้น 
แตสินคามากมายหลากหลายชนิดจากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนยังดึงดูดเม็ดเงินจาก
กระเปาของผูที่ช่ืนชอบไดอยูเสมอ ซ่ึงการเขาถึงสินคาวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนนั้นไมใชเรื่องยาก
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สําหรับผูที่อาศัยอยูกรุงเทพฯ เนื่องจากมีแหลงที่จําหนายสินคาเหลานี้อยูมากมาย แตสาํหรบัผู
ที่อาศัยอยูในขอนแกนและมหาสารคาม สินคาบางอยาง เชน ซีดี นิตยสารดนตรีฉบับ
ภาษาญ่ีปุน หรือหนังสือการตูนภาษาญ่ีปุน นั้นไมสามารถหาซ้ือไดเนื่องจากเปนสิ่งที่ยังไม
แพรหลายมาสูตางจังหวัด จากผลการวิจัยพบวา ผูที่ช่ืนชอบบางคนใชวิธีสั่งซ้ือสินคาผาน
รานคาในจังหวัดตนเองเนื่องจากไมมีวางขาย และบางคนลงทุนเดินทางไปซ้ือที่กรุงเทพฯ เลย
ทีเดียว 
 นอกจากนี้ยังพบวา ผูที่ติดตามสื่อและสินคาวัฒนธรรมปอปของญ่ีปุนสวนใหญเปน
กลุมที่มีกําลังทรัพยในการซ้ือสินคา เนื่องจากการที่จะเขาถึงสื่อและสินคาวัฒนธรรมญ่ีปุน
เหลานี้ไดจําเปนตองใชเงินพอสมควร ยกตัวอยางเชน หนังสือการตูนในปจจุบันนั้นบางเลม
ราคา 50-60 บาท หากเปนหนังสือการตูนภาษาญ่ีปุนราคาเลมละ 200 กวาบาท นิตยสาร
ดนตรีและแฟช่ันญ่ีปุนของไทยมีราคาต้ังแต 70 บาทขึ้นไป และหากซ้ือของญ่ีปุนราคาจะสูงถึง 
300 บาทขึ้นไปเลยทีเดียว รวมถึงราคาสินคาอื่น ๆ เชน คาแรกเตอรการตูนตาง ๆ นั้นหากเปน
ของญ่ีปุนจะมีราคาสูงเชนเดียวกัน  
  
อภิปรายผลการวิจัย 

ในยุคโลกาภิวัตนการที่สินคา ผูคน เงินตรา ขอมูลขาวสาร สามารถขามผานเขต
แดนของประเทศตาง ๆ อยางงายดาย ทําใหเกิดการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันระหวางประเทศทั้งใน
ดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซ่ึงสงผลกระทบตอวิถีชีวิตประจําวันของผูคน 
จากกระแสโลกาภิวัตน นอกเหนือจากสินคาทางดานเทคโนโลยีแลวสินคาวัฒนธรรมปอปของ
ญ่ีปุนไดกระจายไปทั่วโลกเชนเดียวกัน ในประเทศไทย ปจจุบันผลิตภัณฑสินคาของญ่ีปุน
หลากหลายชนิด เชน การตูนและอาหาร ซ่ึงเปนสิ่งที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปในชีวิตประจําวัน  

จากแนวคิด Soft Power ของ Nye ที่วา Soft Power คืออํานาจที่เปนนามธรรม ไม
สามารถสัมผัสได แตสามารถรูสึกได ซ่ึงสงอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมและความสนใจของ
คนในประเทศนั้น ๆ กอใหเกิดทัศนคติที่ดี เกิดความนิยมชมชอบ ความเคารพนับถือ และอยาก
ลอกเลียนแบบตามประเทศที่มีอํานาจนี้อยู  ซ่ึงสามารถเกิดขึ้นไดจากการเผยแพรทาง
วัฒนธรรม (Nye, 2004) ญ่ีปุนเปนประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีศักยภาพทางดาน Soft Power ใน
ระดับสูง เนื่องจากเปนประเทศที่มีเทคโนโลยีทัดเทียมกับตะวันตกประกอบกับมีประเพณี
วัฒนธรรมอันโดดเดน เชน สินคาเครื่องใชไฟฟา อาหาร แฟช่ัน ดนตรีปอป ศิลปะ ฯลฯ ที่สราง
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เสนหใหแกญ่ีปุนไดเปนอยางดี วัฒนธรรมญ่ีปุนจึงกลายเปนทรัพยากรใหมที่มีบทบาทสําคัญ
ในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  
 จากผลการศึกษาการบริโภคสินคาวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนพบวา นิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีการบริโภคมากเปนอันดับ 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนมีการบริโภคมาก
เปนอันดับ 2 และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการบริโภคมากเปนอันดับ 3 และเม่ือนํามา
เช่ือมโยงกับผลการศึกษาทัศนคติเก่ียวกับญ่ีปุนที่พบวา นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมี
ทัศนคติที่ ดีตอญ่ีปุนมากที่สุด รองลงมาคือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน และนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามลําดับ ทําใหพบวา ปริมาณการบริโภคสินคาวัฒนธรรมญ่ีปุน
สงผลตอทัศนคติที่มีตอญ่ีปุน กลาวคือ หากมีการเปดรับและบริโภคสินคาวัฒนธรรมปอปญ่ีปุน
ในปริมาณมากเทาใด ก็จะสามารถสรางภาพลักษณและทัศนคติที่ดีตอญ่ีปุนไดมากขึ้นเทานั้น  
 จะเห็นไดวา Soft Power ของญ่ีปุนไดสงอิทธิพลตอกลุมผูเรียนภาษาญ่ีปุน โดย
เริ่มตนจากการแพรกระจายเขามาของวัฒนธรรมปอปญ่ีปุน กอใหเกิดความนิยมชมชอบ และ
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพวกเขาเรียนภาษาญ่ีปุน และเกิดการบริโภคสินคาวัฒนธรรมปอป
ญ่ีปุน ซ่ึงเหลานี้ลวนแลวแตเปนผลดีแกญ่ีปุนทั้งสิ้น หากพิจารณาถึงวิธีการนําเสนอวัฒนธรรม
ของญ่ีปุน จะเห็นไดวาชาวญ่ีปุนสามารถนําเสนอวัฒนธรรมตนเองออกมาในรูปแบบตาง ๆ 
ยกตัวอยางเชน อาหารญ่ีปุนที่ถูกนํามาสอดแทรกในหนังสือการตูน ภาพยนตรการตูน ละคร
โทรทัศนตาง ๆ ไดอยางไมเคอะเขิน ซ่ึงนอกจากจะทําใหคนในชาติเห็นความสําคัญแลวยังเปน
การเผยแพรใหแกชาวตางชาติอีกดวย 
 จากทฤษฎีระบบโลกซ่ึงเปนแนวคิดของ Wallerstein ที่อธิบายถึงระบบของโลก อัน
ประกอบดวย ประเทศศูนยกลาง ประเทศสวนรอบใน และประเทศสวนรอบนอก สามารถอธิบาย
การแพรกระจายเขามาของวัฒนธรรมปอปญ่ีปุนไดดังนี้คือ เนื่องจากไทยไมมีพ้ืนฐานอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จึงตองพ่ึงพาประเทศนอก กอใหเกิดการครอบงําจากศูนยกลางทนุนยิม ซ่ึง
เม่ือพิจารณาลักษณะการเขามาของสื่อวัฒนธรรมปอปจากญ่ีปุนตาง ๆ จะเห็นวาไดเริ่มตนเขามา
ในไทยในยุคที่อุตสาหกรรมบันเทิงของไทยเพ่ิงเริ่มตน ในขณะนั้นขาดแคลนทั้งในดานเทคโนโลยี
และกําลังในการผลิตช้ินงาน ยกตัวอยางเชน หนังสือและภาพยนตรการตูนที่จําตองซ้ือผลงานของ
ญ่ีปุนเขามาจําหนายและฉายแทน แมในปจจุบันไทยจะสามารถผลติผลงานไดเองแตยังไมสามารถ
ตานทานความนิยมในการตูนญ่ีปุนที่สั่งสมมาเปนระยะเวลานานได  

อยางไรก็ดี อิทธิพลของ Soft Power ของญ่ีปุนที่เกิดขึ้นตามที่ไดกลาวมาขางตนนั้น 
เปนเพียงการศึกษากลุมคนเพียงกลุมหนึ่งเทานั้น ซ่ึงควรมีการศึกษาในภาพรวมตอไป  
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Cultural Memories of the Atomic Bombing of Hiroshima in Japanese Graphic 
Novel Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms 

Senjo NAKAI  1 
 
Abstract 

This article examines Japanese graphic novel Town of Evening Calm, 
Country of Cherry Blossoms to examine (1) atomic bomb survivors’ difficulty in 
expressing their own experiences of the atomic bombing, (2) the role of the popular 
media in representing the survivors’ experiences, and (3) the radical representation 
of the atomic bombing of Hiroshima in this graphic novel. This graphic novel is a 
saga of three generations of a family afflicted by the atomic bombing of Hiroshima. 
Exceptional is that this novel allows a heroine to express her personal voice about 
the atomic bombing, which indicates her refusal to be a victim. During the Allied 
Powers’ occupation (1945-1952), any reports on the atomic bombings of Hiroshima 
and Nagasaki were prohibited in Japan. Yet, even after the end of the censorship in 
1952, the Japanese, including the government, medical authorities, and the mass 
media, voluntarily downplayed the U.S. role in the atrocities. In addition, because the 
survivors fear social stigma as well as the long term effects of radiation exposure, 
they choose to keep their memories of the fatal event in private. If political economy 
dictates the popular media, any changes in the political and economic relationship 
between Japan and the U.S., which has dominated the crucial part of the post-war 
Japan, would affect the media portrayal of the atomic bombing. This graphic novel, 
as a cultural commodity, reflects the post-Cold War transition of the bilateral relation 
between the two countries. Despite the resilience of hegemony over the meaning of 
the Hiroshima, it provides voiceless causalities of the atomic bombing with a social 
space where their voices are heard.  

 
1  Ph.D. in International Communication. Deputy Director, The Japanese Studies Center, Faculty of 
Humanities, Chiang Mai University 
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Introduction 
      For the post-war alliance between Japan and the U.S., the atomic bombings 
of Hiroshima and Nagasaki have been sensitive issues. Since the onset of the Cold 
War era, the Japanese government has avoided clarifying the U.S.’s role in the 
atomic bombings. It was partially due to the strict censorship imposed by the Allied 
Powers during the 1945-1952 occupation, and then self-censorship by the Japanese 
during the following period.  
      It was the both Japanese and U.S. governments’ interest not to mention 
Hiroshima and Nagasaki because the Japan-U.S. Security Treaty has been 
considered crucial in stabilizing security in the Asia Pacific region during the Cold 
War era,. Even within the Japanese government, there is a consensus that the 
nuclear umbrella of the U.S. works as deterrence against the communist bloc. The 
Japanese have been self-contradictory; they have been pursuing the total abolition 
of nuclear weapons while they have been living under the doctrine of nuclear 
deterrence. 
      The U.S. government’s stance toward the atomic bombing has been 
consistent; it attacked Hiroshima with the atomic bomb either to prevent further 
casualties in U.S. soldiers and Japanese citizens, or in the revisionist view, to 
intimidate the Soviet’s advance. Therefore, the U.S.’s official line has been that the 
atomic bombing was justifiable even though it cost around 140,000 of human lives, a 
great majority of which were non-combatant civilians.  
      Although both Hiroshima and Nagasaki suffered from atomic bombing, the 
responses to their experiences are said to be in contrast as the well-known phrase 
‘Hiroshima’s anger, Nagasaki’s prayer‘ indicates. 3 days after the bombing of 
Hiroshima, the second atomic bomb ‘Fat Man’ was detonated over Christian 
dominant Uragami district in Nagasaki. Since then, Nagasaki has come to term with 
the U.S. bombing as is the case with Christian doctor Takashi Nagai, who described 
the act as God’s providence in his best seller The Bell of Nagasaki (cited in Takase 
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2009: 89-90). The city administration willingly collaborated with the U.S. to demolish 
the damaged Uragami Cathedral despite some locals’ wish to preserve it as a 
memorial (Takase 2009).            
      Because of the regime of silence, survivors of the atomic bombing grew 
hesitant to talk about their own sufferings. Even if they spoke, their views would be 
dismissed as illegitimate within the political context of the Cold War. In addition, the 
survivors’ voices are countered by the U.S., Korea and China, which raise the role of 
Japan as an aggressor during the war. Thus, the political context of the Cold War, 
particularly the Japan-U.S. relation, forged the hegemonic condition over 
representations of the atomic bombings, and effectively left causalities of the atomic 
bombings voiceless for more than 60 years.    
      Early theorists of popular culture, such as Adorno, Horkheimer and Marcuse, 
were sceptical about the power of popular media to resist hegemony. They viewed 
popular media, e.g. films, novels and popular music, as inferior copies of genuine 
arts, or at best cheap forms of entertainment. For them, popular media are an 
apparatus of hegemonic authorities to impede the political imagination of the 
subordinate and to preserve the existing political economic relations.     
      However, Gramscian cultural theorists view it as a field of contestation 
between the dominant ideology and the opposing force. For them, the cultural 
industry is not entirely dominated by a few elite, and thus the consumers of cultural 
products are not always the docile mass. Thus, the Gramscian theorists view more 
appropriately explains why the Japanese cultural industry, which has been firmly 
embedded in the political economy of the Cold War and reluctant to address the 
U.S. role of the atomic bombings, yet accepts a radical message in popular graphic 
novel on the Hiroshima Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms (2004, 
夕凪の街桜の国 Yūnagi no machi, sakura no kuni). 
      Despite the popular reception of this graphic novel, the Japanese 
academics are not so positive. For example, Chizuko Tezuka (2002: 82-3) points out 
that Kōno follows the literary tradition of ‘genbaku bungaku’ or the literature of atomic 
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bombings in which the casualties tend to be portrayed as female or child characters 
in order to victimize Japan in the war. Literary critic Takayuki Kawaguchi (2005) is 
more critical about Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms; he argues 
that Kōno’s work reinforces the hegemony of Japanese nationalism by feminizing 
Japan as victims in the war, and downplaying its role as an aggressor. His criticism 
then shifts to argue that her work removes existence of Koreans from the portrayals 
of the Hiroshima. Tomoko Ichitani (2010: 388) resonates with Kawaguchi’s argument 
that Kōno’s work rests on the binary oppositions of victims and colonial assailants. 
Somehow quite a few Japanese academics read Town of Evening Calm, Country of 
Cherry Blossoms as a sign of Japanese colonialism. Strangely enough, personal 
voices of nameless causalities have no place in their arguments.    
      Given the post-Cold War reconfiguration of Japan-U.S. relation, it is timely to 
examine changes in popular representations of the atomic bombings. The author 
takes the Gramscian view of popular media in order to argue that the popularity of 
Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms is a sign of the shifting relation 
between the two countries. Among many graphic novels about the Hiroshima, no 
other graphic novels are cherished by the Japanese readers in recent years. The 
positive reception by the Japanese government also signals a change in the long 
standing hegemony over the meaning of the atomic bombings and possibly the 
Japan-U.S. relation.  
      This study is aimed at examining Fumiyo Kōno’s graphic novel of the atomic 
bombing of Hiroshima Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms in order 
to examine (1) atomic bomb survivors’ difficulties in expressing their own 
experiences of the atomic bombing, (2) the role of the popular media in representing 
the survivors’ experiences, and (3) the radical representation of the atomic bombing 
of Hiroshima in this graphic novel.  
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Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms 
     Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms was published by 
entertainment oriented publishing house Futabasha (双葉社) in 2004. Founded by 
successful grain trader Ryōichi Yazaki in 1948, Futabasha’s business has always 
rested on young adult and working class male readers. It launched a number of 
entertainment magazines, such as gossip oriented Weekly Taishū (週刊大衆) in 
1958 and weekly comic magazine Weekly Manga Action (週刊漫画アクション) in 
1967. Futabasha also boasts a wide range of popular comic series, such as Monkey 
Punch’s Lupin III (ルパン三世), Etsumi Haruki’s Jarinko Chie (じゃりん子チエ), and 
Yoshito Usui’s Kureyon Shinchan (クレヨンしんちゃん). In recent years, Futabasha 
has diversified its venture to video game manuals, Pachinko guide books and 
popular novels.  
      As is the case with Futabasha’s other publication, this graphic novel was 
created, sold and consumed as a cultural product. The first two episodes of Town of 
Evening Calm, Country of Cherry Blossoms were published in Futabasha’s Weekly 
Manga Action in September 2003 and Manga Action in August 2004. In 2004, Kōno 
added the final episode of the series Country of Cherry Blossoms 2, and published 
all the episodes into a single volume.  
     On November 28, 2004, Asahi Shimbun published a positive review of Town 
of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms in its weekly book review. The 
January 2005 issue of book review magazine Da Vinci also recommended this 
graphic novel. Kōno’s graphic novel won two prestigious prizes; one from Japan 
Media Arts Festival Grand Prize from Japan's Agency for Cultural Affairs in 2004 and 
another from Tezuka Osamu Cultural Prize Creative Award in 2005. Then, it was 
adapted as a stage play and a live action film (dir. Kiyoshi Sasabe 2007).  
      Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms successfully attracted 
public attention partially because the Year 2005 fell on the 60th anniversary of the 
atomic bombing of Hiroshima. As a ‘genbaku manga (comics about atomic 
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bombings)’, Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms achieved an 
exceptional level of success in Japan. 
      Prior to Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms, there are a 
sizable number of graphic novels about the atomic bombing of Hiroshima. Perhaps, 
the best known is late Keiji Nakazawa’s Barefoot Gen (はだしのゲン Hadashi no 
Gen). His graphic novel was serialized in popular magazines from 1973 to 1985, and 
later reprinted in monograph (tankōbon). Barefoot Gen was even chosen as 
teaching material for peace education ( 平 和 教 育 ) in Hiroshima. Nakazawa’s 
pioneering work appeals to ‘graphic realism’ of the atrocity, which is dubbed as 
“trauma manga” (Kajiya 2010: 221), as well as blunt political statements directed at 
both the U.S. and the Japanese authorities. Despite controversies, Barefoot Gen is 
the most well-known genbaku manga to date.   
      Apart from Barefoot Gen, there are more genbaku manga, most of which are 
short stories; Kazuhiko Tanigawa’s Hoshi wamiteiru (星は見ている 1957), Sanpei 
Shirato’s Kieyukushōjo (消え行く少女 1959), Kōji Asaoka and Tatsuo Kusaka’s 
Aruwakusei no higeki (ある惑星の悲劇  1969), Kōji Sugito’s Heiwa no toride o 
mezashite (平和の砦をめざして 1974), Ryōko Yamagishi’s Natsu no gūwa (夏の寓

話 1976), Riyoko Ikeda’s Mariko in Ikiteteyokatta! (真理子 1976), Kenichirō Suzuhara’s 
Mata auhimade (またあう日まで 1983), Tetsuo Aoki’s Akaikutsuhaita (赤い靴はいた

1991), Kenji Iwasaki’s Kaze no yōnihonō no yōni Tōge Sankichi (風のように炎のよう

に峠三吉 1993), Yoshihiro Saegusa’s Kataritsugarerusensō no kioku (語り継がれる戦

争の記憶 2002), Kazu Gotō’s Ikirunda—Hiroshima karaimainochi no messēji (生
き る ん だ ヒ ロ シ マ か ら 今 い の ち の メ ッ セ ー ジ 2006, 2010), Shiyori Matuo’s 
Kimigakuretataiyo (君がくれた太陽 2008), Yuka Nishioka’s Natsu no zanzō (夏の残像

2008), Hachigatsukokonoka no santakurōsu Nagasaki genbaku to hibakusha (八月

九日のサンタクロース－長崎原爆と被爆者 2010) and Susumu Nishiyama’s Anohi no 
kotoboku no kienaikioku・1945.8.9 (あの日のこと―ぼくの消えない記憶・1945.8.9 
2005). However, in comparison with ‘genbaku bungaku (原爆文学 literature on the 
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atomic bombings)’, which has played an active role in representing the atomic 
bombings of Hiroshima and Nagasaki, genbaku manga are neglected by academics 
as a research topic.     
      Unlike Nakazawa, Kōno is not a survivor of the atomic bombing. Town of 
Evening Calm, Country of Cherry Blossoms is not created by her research on the 
issue. Understandably, Kōno was reluctant to write about the atomic bombing of 
Hiroshima at first because she was aware of the sensitive nature of the issue, and 
her own justification to tackle on the Hiroshima:  
 

I was born and raised in the city of Hiroshima, but neither am I a survivor [of 
the bombing] nor a second generation survivor. I do not have any relatives 
who can tell an experience of the atomic bombing. For me, the atomic 
bombing was a tragedy of the distant past, and also “not my business”. I had 
long believed that it was an old tale, which should be remembered as 
horrifying, and more importantly off limit [to me] so that I should not put my 
nose into the incident. (Kōno 2004: 102) 
 

      Even for Kōno, a Hiroshima native, the atomic bombing is a difficult issue to 
talk about. However, she eventually changed her mind after approached by a 
magazine editor to create a story of the Hiroshima a few years before the 60th 
anniversary. She explained her feeling on the Hiroshima as follows:  
 

Post-war comics have always been dealing with the most pressing issues. 
Comics on wars are one of such traditions in this industry. Although it is a 
difficult task, I have to do it. I thought that it was my duty. (Chūgoku Shimbun 
Online, September 5, 2012) 
 

      Kōno (2005) admitted that she had read a number of the Hiroshima related 
works, some of which left a profound impact on her in creating Town of Evening 
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Calm, Country of Cherry Blossoms. For example, a memoir of a female survivor 
Seven Years Diary in Living an Atomic Bombing (原爆に生きて 1953) gave rise to a 
story of losses of family members in the first episode. She also mentioned Masuji 
Ibuse’s Black Rain (1970) and Kenzaburō Ōe’s Hiroshima Nōte (1965), which 
helped her recreate the mood of the 1955 Hiroshima in which the first episode is set.  
      After the success of Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms, 
Kōno continues to challenge similarly sensitive issues, such as memories of the war 
in To All the Corners of the World (この世界の片隅に Konosekai no katasumini 
2007-2009) and the recovery of the disaster stricken Tōhoku in illustrated essays 
Hinotori (日の鳥 2012-).  
 
The Missing Subject: Censorship and Self-regulation in Expressions of the Atomic 
Bombing during the Cold War 
      On August 6, 1945, the U.S. army deployed a nuclear weapon against the 
city of Hiroshima. According to Hiroshima Police Department, a total of 118,661 were 
presumed dead as of August 10, 1946. However, many did survive, but only with 
both physical and mental scars. ‘Hibaku’ or exposure to radiation subsequently 
causes health problems, such as leukaemia and other types of cancer.  
      Despite a great deal of suffering, the survivors have difficulty in voicing their 
feelings. It is well documented that after the atomic bombing of Hiroshima, the 
Supreme Commander of the Allied Occupation (SCAP) imposed the Press Code to 
ban any publication of reports and studies on damages caused by the atomic 
bombings of Hiroshima and Nagasaki. The SCAP set up Atomic Bomb Casualty 
Commission (ABCC) in 1946 with a directive order of President Harry Truman to 
conduct long term studies of atomic bomb casualties, in collaboration with Japanese 
authorities, such as doctors, scientists and government officials (Shigesawa 2010). 
Until the end of the occupation, the damages were kept secret and remained 
unknown to the general public. 
     Until the end of the occupation in 1952, literary works offered one of a few 
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spaces where the survivors could tell their experiences and feelings. Amateur poet 
and atomic bomb survivor Shinoe Shōda illegally printed 100 to 150 copies of tanka 
anthology called Sange (Repentance) in March 1946, and started handing it to other 
survivors of the bombing (Mizuta 1997: 18-9). After Shōda, a handful number of 
survivors tried to publish poems, novels, picture books, essays, and reports. 
However they had to compromise their expressions, if not banned, under the 
censorship.  This is the beginning of ‘genbaku bungaku’. 
      The memorial monument for 544 students and 8 instructors from Hiroshima 
Municipal Girl High School (Hiroshima shiritukōjo genbakuirēhi 広島市立高女原爆慰

霊碑) is a testimony of the censorship during the occupation period. Built in 1948, 
any references to the atomic bomb were banned. Instead of a direct reference to the 
atomic bomb, the formula of mass-energy equivalence E=MC2 was chosen for the 
memorial (Chūgoku Shimbun Online July 25, 2011).  
      After World War Two, the SCAP, which was practically directed by the U.S. 
government, initiated the post-war policies for Japan. First, the SCAP demilitarized 
Japan in exchange of the U.S. commitment to security issues in the Asia-Pacific 
region. After the Korean War and the growing popularity of socialism in Japan, it 
became an urgent agenda for the U.S. to rebuild Japan as a part of the capitalist 
bloc. As a result, Japan began to involve in the U.S. policies in East Asia. Thus, the 
Cold War tension dictated Japan’s relationship with the U.S. despite the bitter enmity 
during the war. Despite occasional conflicts, Japan has been considering the U.S. 
as a defender of democracy and market economy. Because of its close tie with the 
U.S., the Japanese government has downplayed the responsibility for the atrocities 
of Hiroshima and Nagasaki.  
      There are a handful number of academics who challenged the taboo. One of 
them was Yukio Sasamoto. He pointed out at the absence of the U.S. role in referring 
to the atomic bombings, and in turn stressed the importance of clarifying the subject 
in the bombings of Hiroshima and Nagasaki (2005). However, such a view has been 
criticized as revisionist or largely ignored both in Japan and U.S..  
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      However, the hegemony over representations of the atomic bombings was 
not created without controversy. In fact, it was won through heated debates at the 
local level. In 1952, Hiroshima City built the cenotaph for the atomic bomb victims in 
Hiroshima Peace Memorial Park. The inscription reads “Let all the souls here rest in 
peace; for we shall not repeat the evil (安らかに眠って下さい過ちは繰返しませぬから

)”. The epitaph was written by English Professor Tadayoshi Saika upon the request of 
then Hiroshima Mayor Shinzō Hamai. In Japanese, the subject was omitted from the 
second sentence, and the sentence was left ambiguous about who made the evil. 
Since the installation, the epitaph has been an object of controversy over the identity 
of the “we” in the English translation. Indian jurist Radhabinod Pal criticized the 
cenotaph for the absence of reference to the U.S. role in the bombing. Saika retorted 
to Pal’s criticism by stating the “we” in the epitaph meant all of humanity (Hiroshima 
Peace Media Center 2011). Met with resentment of the survivors, the Hiroshima City 
administration installed an explanatory panel in 1983 to clarify that the missing 
subject should mean to be all human beings, not any particular country or individual. 
      Despite long standing lack of public debate over the U.S. role in the atomic 
bombing, the recent years saw signs of renewed interest in both Japan and the U.S.. 
      In 1994, the Smithsonian Museum’s National Air and Space Museum 
revealed its plan of an exhibition on the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki 
“The Last Act: The Atomic Bomb and the End of World War II” as the 50th 
anniversary of the end of World War Two. The exhibition was initially planned to 
display the effects of the atomic bombings, and to critically examine the atomic 
bombings from various perspectives. As soon as the details of the plan were made 
public, U.S veterans’ organizations and U.S. policy makers condemned the 
Smithsonian’s plan:  
 

As early drafts of the exhibit text became known, the 180,000 member Air 
Force Association, the 3-million-member American Legion a small group 
calling itself the Committee for the Restoration and Proud Display of the Enola 
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Gay, and conservative members of Congress, some genuinely offended, 
some sensing the issue's demagogic potential, denounced the exhibit as 
"anti-American," insensitive to veterans, and overly sympathetic to the bomb 
victims. (Boyer 1998:247-8) 

 
      Despite negotiations initiated by the museum and some historians, much of 
display items, such as pictures and belongs of atomic bomb victims, were removed 
from the display. This event, which intended to facilitate mutual understanding about 
the atomic bombings, ironically highlighted how deep the gap runs between the two 
sides, and stirred controversies in both countries:   
 

American refusals to issue an official apology give conservatives and 
nationalists in Japan a trump card: ‘why should we apologize when others do 
not?’ Many people, such as nationalist manga artist Kobayashi Yoshinori, ask 
simply: ‘Why was Nanking a crime but not Hiroshima?’(Kobayashi1998:44–5). 
Progressives have also compared Hiroshima and Nanking, or even Auschwitz 
and Hiroshima, but face the problem of convincing Japanese people to accept 
a perceived double standard: Japan must apologize for its war crimes even 
though the Allies refuse to apologize for what, in Japanese eyes, is their major 
war crime. (Seaton 2007: 64) 
 

  As recent as November 1994, the U.S. Postal Service announced a 
commemorative stamp of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki as a part 
of World War Two stamp series. The design shows a mushroom cloud with a caption 
reading “Atomic bombs hasten war’s end, August 1945”. This time, the Japanese 
survivors protested against the U.S. proposal, and the Japanese government 
lobbied U.S. representatives in Japan and policy makers in Washington, D.C.. 
Eventually, the proposal was cancelled despite protest from U.S. veterans: 
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In one way or another, across America, journalists, pundits, and ordinary 
citizens found themselves unexpectedly wrestling with the historical meaning 
of Hiroshima and Nagasaki in the angry months leading up to the fiftieth 
anniversary of the bombings. In a Gallup poll jointly commissioned by U.S.A 
Today and the Cable News Network, 59 percent of Americans expressed 
approval of Truman's decision, with 35 percent disapproving. Fifty years after 
the event, Americans remained uncertain and deeply divided about its 
meaning. (Boyer 1998: 250) 

 
There has been an irreconcilable gap between Japan and the U.S. over the 

atomic bombings for more than 60 years. 
      On the Japanese side, the aforementioned cenotaph in the Hiroshima Peace 
Memorial Park has been vandalized at least six times: February 1965, August 1976, 
March 5, 2002, July 26, 2005, January 4, 2012, and September 21, 2012. In the 
August 1976 attack, a new stone tablet was attached to the cenotaph, which reads 
“President Truman”. In the 2005 attack, Takeo Shimazu damaged a part of the 
epitaph “wrongdoing (過ちは)”. In the statement sent to the mass media, Mayor of 
Hiroshima City, and the Governor of Hiroshima Prefecture, he describes his intention 
as a protest against the epitaph.  
      In response, the Japanese media almost unanimously condemned the 
attacker. A local newspaper, which regularly covers the atomic bombings-related 
issues, expressed its condemnation as follows: 
 

The 2005 attack was carried out by a member of a right wing group. He 
damaged the cenotaph in the part of the passage “ayamachiwa”. He 
confessed to the police that he is not satisfied with the word because the 
wrongdoer was the U.S. This crime was intended to provoke another round of 
debate. But using the cenotaph as a ploy to instigate anti-U.S. sentiment, he 
will not be able to attract sympathy from anyone, not to mention hibakusha. 
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(Chūgoku Shimbun Online, July 5, 2005)  
      Later, Shimazu was arrested and sentenced to 2 years and 8 months 
imprisonment for damaging public property. Although the controversy over the 
cenotaph continues, the Japanese media, the local administrations, and leaders of 
atomic bomb survivors’ organizations have asserted the official line of how the 
sentence should be read without mentioning the issue of the U.S. role in the 
bombing. In a sense, the cenotaph in the Peace Memorial Park is a field of 
contestation over the memory of the atomic bombing of Hiroshima.  
      As the public responses to the protests against the cenotaph indicate, the 
hegemony over the representation of the atomic bombing is effectively defended by 
the local government, the legal system, and intellectuals. The hegemony was 
created by the U.S. censorship, but it is defended and maintained by the Japanese, 
even those in Hiroshima.  
      At the national level, the hegemony over the meaning of the Hiroshima has 
been asserted by Japanese leaders. For example, Showa Emperor, prompted by a 
journalist in his first ever press conference on October 31,1975, expressed his view 
about the atomic bombing of Hiroshima: “It was very regrettable that the atomic 
bomb was dropped, and I feel sorry for the townspeople of Hiroshima, however I 
think it could not be helped because it happened during the war.” (cited in Japan 
National Press Club 1975: 4). In 2007, Defence Minister Fumio Kyūma stated in a 
lecture that the atomic bombings “cannot be helped”. Kyūma, who is known for his 
outspokenness, and being critical about some of the U.S. policies, expressed his 
view of the atomic bombings as a strategic means to end the war before the Soviet 
entered Japan (Abiru, June 30, 2007). As his remark was reported by the Japanese 
media, mounting criticism from leaders of Hiroshima and Nagasaki and 
representatives of the atomic bombing survivors’ organizations led to Kyūma’s 
resignation. Japanese leaders’ voluntary acceptance of the atomic bombings has 
reinforced the hegemony over the meaning of the atomic bombings. This is a clear 
example of the making and maintaining of hegemony. 
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      However, it is not saying that resentment towards both the U.S. and the 
Japanese government does not exist among the atomic bomb survivors. Japan 
Confederation of A- and H-Bomb Sufferers Organizations (日本原水爆被害者団体協

議会 2005: 2) conducted a survey of 1,622 survivors called ‘“My appeal” 60 years 
after radiation exposure’. 57.7 percent of the valid respondents were survivors of 
Hiroshima. To a question about those who holds the responsibility for the atomic 
bombings of Hiroshima and Nagasaki, 20.7 percent considered the U.S. 
government, 9.7 percent the Japanese government, and 56.9 percent both 
governments, with 5.7 percent considering that “it cannot be helped because it was 
a war”. Selected comments from the correspondents clearly indicate that there is a 
shared understanding that “Japan started the war and the U.S. dropped the bombs.” 
(ibid.:12). 
 
Analysis of Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms 
      Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms consists of three 
interrelated episodes, which revolve around three generations of atomic bomb 
survivors. Although the narrative structure is complex, the survivors’ repressed 
memories are apparently a crucial theme of the story.  
      The first episode, set in 1955, depicts a brief life of female survivor Minami, 
who lives in a shanty town called ‘genbaku slum’ along the Ōta River in Hiroshima. 
Minami loses the father and a younger sister in the atomic bombing, and later a 
senior sister possibly from a radiation sickness.  

It was three years after the end of the Allied Powers’ occupation, and a year 
before the Japanese government declared that “it is no longer ‘post-war’”. As the 
street sign “No to relocation!!” in the novel indicates, the post-war recovery sets in 
motion even in the shanty town. Minami’s life takes a positive turn when she starts 
working at an architect studio, and she is approached by young colleague 
Uchikoshi.  
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Figure 1 : Minami is tormented by the past. Pages15-6 of Town of Evening Calm, 
Country of Cherry Blossoms (read from right to left) 
 
      Underneath the surface of restored peace in the town, the people are still 
struggling with memories of the fatal event. For example, mere sights of scarred 
bodies of women remind her of images of the badly wounded casualties (Kōno 2004: 
15-6). She feels guilty for abandoning other victims, and stealing shoes off a 
deceased woman. Survivor guilt and constant fear of radiation sickness, which 
previously takes her sister’s life, prevent her from accepting Uchikoshi’s love and 
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starting over her life.  
      Kōno lets Minami speak of the silence of the atomic bomb survivors as 
“unnatural” (不自然). It is well documented that the survivors of the atomic bombings 
are unable to talk about their experiences in the bombings, and struggling with 
repressed feelings (Tezuka 2002). It is also a central theme in late Hisashi Inoue’s 
stage play Chichi to kuraseba (Living with my father).  
     When Minami finally breaks the silence by telling Uchikoshi what happened 
after the atomic bombing, she falls ill. According to Minami’s monologue at 
deathbed, she contemplates the persons who dropped the atomic bomb, and ask 
“Are you happy? Although ten years have been passed, is the person who dropped 
the atomic bomb watching me and saying in his mind ‘Yes! I killed another one’.” 
(ibid.: 33). Rather than turning Minami as a helpless victim, the author lets her 
pronounce who dropped the bomb and killed the people. It is unprecedented to 
witness a radical message surrounding the atomic bombing in popular media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Minami on her deathbed, Pages 32 of Town of Evening Calm, Country of 
Cherry Blossoms (read from right to left) 
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      The second episode is set in 1987 in the fictional town in Tokyo called the 
Cherry Blossoms Country. This episode unfolds mainly from the point of view of fifth 
grader Nanami, who is a niece of Minami. Minami’s surviving brother Asahi, who is 
only briefly mentioned in the first episode, becomes the retired father of Nanami and 
frail son Nagio.  
      Minami’s mother Fujimi also survives all other family members except for 
Asahi, who takes a shelter in Ibaragi Prefecture at the time of the bombing. She is 
depicted to be concerned about Nagio, who is hospitalized from asthma, and even 
healthy Nanami. When Nanami has a nose blood, she mistakenly associates it with 
radiation sickness (ibid.: 49). Such a scene implies that the second and third 
generation survivors cannot escape from fear of long term effects of radiation 
exposure. The second episode is the most light-hearted among three episodes 
because it is told from a point of view of the carefree fifth grader. This episode 
contains a number of hidden plots, which in the last episode turn out to be significant 
to Minami’s life, and highlight the longstanding silence of the survivors beneath the 
peaceful suburban life. 
      In the third episode, set in the suburb of Tokyo in 2004, Nanami works as an 
office clerk and her brother Nagio becomes a doctor. Nanami accidentally meets old 
friend Tōko from the Cherry Blossoms Country, and later follows her father to 
Hiroshima. Flashbacks from both the Cherry Blossoms Country and Hiroshima 
recreate how the second and third generations of atomic bomb survivors try to cope 
with the past.  
      When visiting Hiroshima for a 50th anniversary of Minami’s passing, Asahi’s 
mind returns to Hiroshima in his younger days. This scene shows his mother’s 
anxiety about long term effects of the atomic bomb when Asahi confides his wish to 
marry with Kyōka, who is an atomic bomb survivor and is rumoured to be retarded 
due to radiation exposure. His mother Fujimi confesses that “I do not want to witness 
my acquaintances dying from the atomic bomb any more” (ibid.: 84).  
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Figure 3 : Even at her deathbed, Nanami’s grandmother still lives in memories of the 
Hiroshima, missing her daughter Midori, Pages 63 (left); and Minami’s mother 
(Nanami’s grandmother) fears Asahi’s fiancée, who is an atomic bomb survivor, may 
die from radiation sickness like her daughters. Page 84 (right) (read from right to left) 
 
      Daughter Nanami also recalls how her mother, lying on the floor and 
bleeding, dies at the age of 38 in the Cherry Blossoms Country (ibid.: 80). Even her 
meeting with Tōko reminds her of the deceased grandmother Fujimi on her 
deathbed, who hallucinates as if she were meeting her deceased daughter’s friend 
(ibid.: 63). Although Nanami has no direct memories of the atomic bombing, the 
atomic bombing continues to haunt the second and third generations of the 
survivors. Nanami senses the sensitivity of the issue, and chooses to be indifferent. 
In a sense, she is inherited what Minami calls ‘unnatural’ attitude towards the atomic 
bombing.   
      At the end of the final episode, it becomes clear that Tōko falls in love with 
Nagio although her parents do not allow her from marrying with him due to their fear 
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of long term effects of the atomic bomb. Tōko, after visiting Hiroshima, decides to 
marry with Nagio. Nanami, anxious about discrimination against atomic bomb 
survivors and the gravity of the issue among her own family, tries to forget about the 
childhood town, even her deceased mother and grandmother (ibid.: 86-7). However, 
she finally decides to reconcile with her repressed past in the last episode.  
 
Discussion and Conclusion: The Atomic Bomb Survivors’ Silence and Illegitimate 
Voices  
      First, this study elucidated the inherent difficulties in expressing the atomic 
bomb survivors’ personal views during the Cold War era. The ideological conflict 
between the East and the West had forged the ‘legitimate’ understanding of the 
atomic bombing, which has served to maintain the Japan-U.S. relation. The survivors 
had had difficulties in expressing their views of the event under the Cold War 
hegemony over the meaning of the Hiroshima. 
      The Japanese Democratic Party (JDP) led government tried to take more 
initiative in the Japan-U.S. relation under the premiership of Yukio Hatoyama. The 
Japanese government’ shift was symbolized in its demand for the relocation of the 
Futenma U.S. Marine Corps airbase in Okinawa in 2009. Especially during the Cold 
War era, Okinawa was the frontline against Soviet, People’s Republic of China, North 
Korea, and even Vietnam. The pro-U.S. policy makers in the Liberal Democratic 
Party criticized the JDP government’s move as destabilizing the regional security in 
the Asia and Pacific while the government claimed that this move will improve 
Japan’s status in East Asia, which has become economically and politically more 
interdependent of the U.S. .Although Hatoyama’s plan was short-lived after the 
collapse of his administration, his move clearly signalled a shift in the delicate 
balance of East Asia politics, particularly the Japan-U.S. relation. Due to the collapse 
of the Soviet Union, the relative importance of Japan as a regional partner of the U.S. 
diminished. After Deng Xiaoping’s economic reform came into full effect in the early 
1990s, the U.S.-China relations has come to the point which the U.S. state 
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department under Bill Clinton’s presidency calls for the development of a 
‘constructive strategic partnership’. China joined the World Trade Organization, and 
increased its presence in the global market as the factory of the world. In fact, China 
has become the U.S.’s second largest trading partner. Thus, the end of the Cold War 
left a considerable impact on the regional politics of East Asia. Especially when 
relative importance of Japan among U.S. policy makers has been diminishing, it is 
expected to see more ‘illegitimate’ views of the atomic bombing in the media, and 
heard by the Japanese.   
      Popular representations of the Hiroshima are a field of ongoing contestation 
for legitimate meanings of the atrocity. After the end of WWII, the SCAP imposed 
strict censorship on reporting of the atomic bombings. Collected information was 
seized, and disseminating information on sufferings of the atomic bombings was 
banned by the Allied Powers’ Press Code. Thus, the survivors’ plights remained 
largely unknown to the Japanese and the Americans during the occupation period. 
However, it was novels, poems and photographs which endowed the survivors with 
voices. These mediums played a crucial role in remembering the atomic bombings, 
and transmitting them in the Japanese society. After the end of the occupation 1952, 
the U.S. censorship discontinued, but the self-censorship remained effective in many 
forms to hamper free expressions of personal views of the atomic bombing.  
      Second, although graphic novels including Town of Evening Calm, Country 
of Cherry Blossoms was originally to be produced and consumed as mere 
entertainment, it has gained a momentum in challenging the long standing 
hegemony over the atomic bombing of Hiroshima within the context of the post-Cold 
War. Kōno’s challenge is subtle but clear. Her work represents the survivors’ 
repressed emotions surrounding the atomic bombing, which have long existed 
behind survivors’ silence but have sporadically surfaced in vandalism of the 
controversial cenotaph.  
       A very few survivors overtly express their anger toward the U.S.. Such 
expressions have been dismissed as illegitimate and even dangerous. Because 
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emotions, particularly anger, can engage people in political actions and 
concomitantly mobilize them to overcome perceived injustice, they are a crucial 
element in the political world (Thompson 2006: 123).   
     Nobel laureate Ōe Kenzaburō (2010) described survivor’s anger, which made 
him a novelist: 
 

Moments before the atomic bomb was dropped, my mother’s friend happened 
to seek shelter from the bright summer sunlight in the shadow of a sturdy brick 
wall, and she watched from there as two children who had been playing out in 
the open air were vaporized in the blink of her eye. “I just felt outraged,” she 
told my mother while weeping.  

In the same article, Ōe conceded that he is not certain if he can create a story that 
reflects experiences of the survivors without downplaying the Japan’s role as an 
aggressor in the war. Ōe’s confession is a telling testimony of Japanese novelists, 
who have been haunted by traumatic memories of Hiroshima and Japan’s role in 
the war: 
 

More than 60 years have been passed, yet the Japanese are still struggling to 
find a word for the sufferings of Hiroshima. Their silence is not only personal. It 
arises out of a complex interaction of personal, social, cultural, historical and 
political forces – the relationship between the personal narrative and social 
discourse. (Hunt 2010: 114) 

 
Ōe is one of many Japanese writers, who have been struggling with the difficulty 
of telling experiences of the atomic bomb casualties. Their struggle has given rise 
to genbakubungaku, and other genres of atomic bomb related arts in the 
Japanese media. Popular expressions of the Hiroshima are still subject to the 
hegemonic control, which embodies the current political and economic contexts, 
and serves to defend the status quo. 
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      According to Japanese Confederation of A- and H-bomb Sufferers 
Organizations, 210,830 are recognized as living survivors of the atomic bombings. In 
Hiroshima, as of 2012, 66,660 were registered as hibakusha or atomic bomb 
causalities. Their average age was 77.6 (2012). As the survivors grow older, 
remembering and passing down memories of the bombings become an urgent 
issue. If nuclear weapons will not be deployed against human beings again, the 
survivors disappear in near future. In short, personal experiences of the bombings 
will be accessible only through archived databases.  
      In recent years, theorists have become more interested in a role of cultural 
products like graphic novels in forming collective memories and shaping national 
identity. Through consuming cultural products, the consumers, unwittingly or not, are 
introduced to distant pasts, which they cannot experience directly.  
      Of course, memories are by no means neutral: The pasts are constructed 
through selectively remembering and forgetting. If the survivors’ comments hold a 
negative impact on the dominant political economic context, they will be considered 
illegitimate, or may be dangerous to the status quo. In this sense, Kōno challenges the 
long standing hegemony over the meaning of the atomic bombing in a creative way. 
      Kawaguchi and others regard Minami as feminized victims. Their arguments 
do remind us of the image of the Japanese as war aggressors, and his argument 
reinforces the long standing hegemony over the meaning of the atomic bombing, 
along with pro-U.S. conservatives’ rhetoric. 

However, it is more reasonable to understand Minami is portrayed through 
the dichotomy of a person who kills/a person who is killed rather than that of a 
victim/perpetuator. Minami’s last monologue strikes defiant tone against being 
appropriated as a victim: “Are you happy? Although ten years have been passed, is 
the parson who dropped the atomic bomb watching me and saying in his mind ‘Yes! 
I killed another one’.” Such remarks are never typical of feminized victims. Kōno 
adds a voice to the imaginary survivor, whose voices have been left unpronounced 
and even deemed illegitimate in the society. 
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ญี่ปุน ขแมร แล สยาม: ความสัมพันธในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
Japanese, Khmer and Siam: relationship in the late Ayutthaya period 

ดวงเดน  บุญปก  1 

บทคัดยอ 

ชาวญ่ีปุนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีบทบาท อิทธิพล และมีความสําคัญตอ
การเมืองและอํานาจในราชสํานักอยุธยาและราชสํานักกัมพูชา นักรบญ่ีปุนเขามาทํางานรับใช
พระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาในหลายสมัย ดังเชนสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมี
นักรบญ่ีปุนทํางานใหกับพระองคหลายรอยคนและนักรบญ่ีปุนเหลานี้ยังคงมีอิทธิพลและ
ทํางานสืบตอมาในอีกหลายรัชสมัยของกษัตริยอยุธยา เม่ือกรุงศรีอยุธยาอยูในหวงเวลาที่ตอง
ผลัดแผนดินหรือเกิดศึกภายในเพ่ือแยงชิงอํานาจทางการเมืองนั้น ผูที่หวังจะมีอํานาจและ
ประสบความสําเร็จเหนือฝายตรงขามมักไมละเลยที่จะเช่ือมสัมพันธกับบรรดาเหลานักรบชาว
ญ่ีปุนใหทํางานสนับสนุนฝายของตน ในสมัยพระเจาทรงธรรมอยุธยามีสัมพันธไมตรีอันดีกับ
ราชสํานักญ่ีปุน อยุธยาไดสงคณะทูตนําพระราชสาสนไปถวายโชกุนที่ญ่ีปุน และโชกุนก็มีพระ
ราชสาสนตอบกลับพระเจากรุงสยามอยูเสมอ   

นักรบญ่ีปุนนอกจากจะทํางานใหกับราชสํานักอยุธยาแลว ยังมีนักรบญ่ีปุนอีกเปน
จํานวนมากที่ไดทํางานใหกับราชสํานักกัมพูชาเพราะมีความเกงกาจสามารถในการรบเปนที่
ยําเกรงของคนทั่วไป พระเจาแผนดินกรุงกัมพูชาก็ทรงยินดีที่จะมีนักรบญ่ีปุนไวใชสอย
เชนเดียวกันกับราชสํานักอยุธยา ความสัมพันธระหวางอยุธยาและกัมพูชาในสมัยกรุง          
ศรีอยุธยาตอนปลายนั้น อยุธยานับเปนอาณาจักรที่เขมแข็ง กษัตริยอยุธยาไดขยายพระราช
อํานาจสูกัมพูชา ในบางคราวกัมพูชามีฐานะเปนเมืองขึ้นของอยุธยา ซ่ึงกัมพูชาตองสงสวย
ถวายความจงรักภักดีตอกษัตริยอยุธยา แตในบางชวงเวลากัมพูชาก็เปนอิสระไมตกอยูใต
อํานาจของอยุธยาจึงเปนเหตุใหอยุธยาตองสงกองทัพไปปราบปรามกัมพูชา การทําสงคราม
ระหวางอยุธยาและกัมพูชานอกจากจะมีผลกระทบตอพลเมืองของทั้งสองประเทศนี้แลว ยังมี
ผลกระทบตอพลเรือนและนักรบชาวญ่ีปุนที่อาศัยอยูในอยุธยาและกัมพูชาอีกดวย ราชสํานัก
อยุธยาจึงใชชองทางการทูตติดตอราชสํานักญ่ีปุนเพ่ือดําเนินการในสิ่งที่เปนผลประโยชนของ
ชาติและปองกันการหมองหมางใจกันระหวางอยุธยาและญ่ีปุนดวยเหตุแหงสงครามดังกลาว  
1 ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
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บทนํา 
 การเขามาในดินแดนสยามของชาวญ่ีปุนเริ่มตนในชวงเวลาใดนั้นยังไมมีหลักฐาน
ปรากฏแนชัด กอนหนาที่ชาวญ่ีปุนจะเปดเผยตัวตนในสยามดังเชนชาวตางชาติอื่นๆ นั้น มีเรือ
สําเภาญ่ีปุนเดินทางไปมาในแถบหัวเมืองชายฝงทะเลแหลมมลายูอยูเสมอ ชาวญ่ีปุนบางกลุม
ประพฤติตนเปนโจรสลัดคอยเฝาดักปลนเรือสินคาที่ เดินทางไปมาในแถบโคชินไชนา 2 
ตัวอยางเชนในราว พ.ศ.2148 ซ่ึงตรงกับสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 2 (สมเด็จพระนเรศวร) 
ปรากฏโจรสลัดญ่ีปุนเขาโจมตีเรือสินคาของอังกฤษและฆานายเรืออังกฤษตายที่เมืองปตตานี 
(ถนอม อานามวัฒน, 2542: 54) ทางฝายกัมพูชาก็ไดมีสาสนฟองโชกุนญ่ีปุนถึงพฤติกรรมการ
เที่ยวปลนชิงทรัพยเรือสําเภาตางๆ ตามทองทะเลจีนใตถึงนานน้ํากัมพูชา (ประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ 20, 2506: 46-47) และจากเอกสารที่ไมปรากฏช่ือผูเขียนที่สงไปถึงบริษัทของชาว
ฮอลันดาประมาณ ค.ศ.1610-1611 (พ.ศ.2153-2154) ระบุวาชาวญ่ีปุนไดเขามาคาขายใน
ดินแดนแหลมมลายูมานานแลว ญ่ีปุนชอบทําเลของสยามเปนอยางมาก เนื่องจากเปน
ทางผาน เปนจุดคาขาย และเปนจุดพักระหวางเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันตก ทําเลของ
สยามนั้นต้ังอยูในภูมิภาคที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจการคาของชาวญ่ีปุน และมีเรือสําเภา
จากสยามเดินทางไปคาขายกับญ่ีปุนทุกป (ไพโรจน เกษแมนกิจ, 2512: 6)  ในพระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงสารประเสริฐฯ บันทึกเรื่องราวที่เก่ียวของกับชาวญ่ีปุนวา
เม่ือคราวสงครามยุทธหัตถีในป พ.ศ. 2133 สมเด็จพระนเรศวรไดยกทัพไปปะทะกับทัพของ
พระมหาอุปราชและทัพของเจาเมืองเชียงใหมที่กาญจนบุรีโดยมีกองทหารอาสาญ่ีปุนจํานวน 
500 คน เขารวมรบดวย (ประเสริฐอักษรนิติ, 2504: 217) นับเปนขอมูลสําคัญที่ระบุถึงบทบาท
ของชาวญ่ีปุนในฐานะทหารอาสาชวยราชการสงครามกรุงศรีอยุธยา  

จากบันทึกของเซอรเออเนสต ซาเตา (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 20, 2524: 3) ไดระบุ
วาเสนทางสายพระราชไมตรีระหวางราชสํานักกรุงศรีอยุธยากับราชสํานักญ่ีปุนอยางเปน
ทางการนั้นไดเริ่มมีขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2149 ดังปรากฏหลักฐานวาโชกุนอิเอยาสุมีอักษรสาสนถวาย
พระเจากรุงสยาม (ตรงกับสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ) เพ่ือทูลขอปนใหญและไมหอม สวน   
กกกกกกกกกก 
2 บันทึกของเซอร เออเนสต ซาเตา ระบุวาการท่ีญ่ีปุนเปนโจรสลัดเท่ียวปลนเรือสําเภาในสมัยน้ันเปนพฤติกรรม
เลียนแบบฮอลันดา อังกฤษ และโปรตุเกส ท่ีนาสนใจคือการเปนโจรสลัดไมถือวาเปนความประพฤติท่ีช่ัวรายอันควร
ตําหนิติเตียน ในทางตรงขามกลับเห็นเปนหนาท่ีอันควรแกบุรุษเพศจะพึงกระทํา เพ่ือแสดงความเกงกลาสามารถ และ
ซาเตายังไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวาในยุคสมัยน้ันการเปนโจรสลัดถือเปนการประกอบอาชีพๆ หน่ึง สุดแตวาใครจะทํา
อยางใดก็เลือกทําเอาตามใจชอบ (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 20, 2524: 2) 
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สัมพันธภาพระหวางชาวสยามและชาวญ่ีปุนนั้นมีมานานกอนหนานี้แลวดังปรากฏบันทึก
เก่ียวกับชาวญ่ีปุนเปนครั้งแรกในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากรณีทหารอาสาญ่ีปุนชวย
อยุธยารบพมาและลาวที่ยกกองทัพมาลอมประชิดพระนครในสมัยของสมเด็จพระนเรศวร    
ในราว พ.ศ. 2122 พวกทหารอาสาญ่ีปุนเหลานี้  ซาเตาสันนิษฐานวานาจะเปนพวกญ่ีปุนที่ชาว
โปรตุเกสชักชวนเขามาอยูที่กรุงศรีอยุธยา (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 20, 2506: 44) และพบ
หลักฐานตนฉบับใบเบิกรองที่รัฐบาลญ่ีปุนออกใหกับเรือสําเภาของพอคาญ่ีปุนใน พ.ศ. 2135 
(สมัยสมเด็จพระนเรศวร) เพ่ือลองเรือเดินทางคาขายในกรุงศรีอยุธยาและตลอดแนวชายฝง
ทะเลของอาวไทยลงไปทางใตถึงเมืองนครศรีธรรมราช เมืองปตตานี และเมืองตางๆ ในแหลม
มลายู ในแฟมเอกสารทางราชการของกระทรวงทหารเรือญ่ีปุนพบใบเบิกรองจํานวน 53 ฉบับ 
ใบเบิกรองเหลานี้มีขอความสั้นๆ วา “เรือลํานี้ออกจากญ่ีปุนไปสยาม” มีวันเดือนปที่ออกใบ
เบิกรอง นามผูรับใบเบิกรอง และมีทะเบียนบันทึกขอความทุกฉบับ (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 
20, 2524: 3) 

ในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2148-2153/2154) ไทยและญ่ีปุนมี
ความสัมพันธทางการทูตตอกัน  ชาวญ่ีปุนที่สมัครเขาเปนทหารอาสาญ่ีปุนไดรับราชการเปน
ทหารใหกับกรุงศรีอยุธยา ชาวญ่ีปุนไดสรางสัมพันธไมตรีกับชาวกรุงศรีอยุธยาดวยความ
ประสงคหลายประการอาทิเพ่ือใหกรุงศรีอยุธยาอํานวยความสะดวกใหแกธุรกิจการคาของชาว
ญ่ีปุน และญ่ีปุนตองการใหกรุงศรีอยุธยาคุมครองความปลอดภัยใหแกพอคาชาวญ่ีปุน ในสมัย
พระเจาทรงธรรม (พ.ศ. 2153/2154-2171) นับวาเปนยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยาไดกระชับสัมพันธ
ทางการทูตกับญ่ีปุนอยางแนนแฟน แมวาพวกญ่ีปุนบางกลุมไดกอความวุนวายขึ้นและพระเจา
ทรงธรรมไดสงกองกําลังเขาปราบปราม เชนในกรณีหัวหนาชาวญ่ีปุนไดต้ังตนเปนใหญ ณ 
เมืองพิบพรี (เพชรบุรี) ทหารของพระเจาทรงธรรมไดเขนฆาชาวญ่ีปุนลมตายลงเปนจํานวน
มาก พวกญ่ีปุนที่ลงเรือสําเภาหนไีปได บางไดอพยพไปอาศัยในดินแดนกัมพูชาเปนที่หลบภัย 
บางไดอพยพไปอยูที่บางกอกและขึ้นเหนือไปยังนครลานซานเดอร (ลานชาง) (ไพโรจน เกษ
แมนกิจ, 2512: 7-8) แตการปราบปรามชาวญ่ีปุนที่กอความวุนวายในสมัยของพระเจาทรง
ธรรมกลับไมกระทบความสัมพันธทางการทูตระหวางกรุงศรีอยุธยาและราชสํานักญ่ีปุนเลย
เนื่องจากมีการติดตอแจงขาวสารและทําความเขาใจกันอยางตอเนื่องระหวางราชสํานักกรุงศรี
อยุธยาและราชสํานักญ่ีปุน  

ความสัมพันธในระดับประชาชนของชาวสยามและชาวญ่ีปุนในยุคสมัยของพระเจา
ทรงธรรมนั้นพบวาชาวญ่ีปุนไดอพยพครอบครัวเขามาต้ังถ่ินฐานในกรุงศรีอยุธยาอยูหลาย
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คราวๆ ละต้ังแต 700 คนขึ้นไป  ชาวญ่ีปุนบางพวกอพยพไปต้ังหลักแหลงคาขายถึงเมือง
นครศรีธรรมราชและเมืองปตตานี ชาวญ่ีปุนพวกที่ฉลาดกลาหาญและมีฝมือชํานิชํานาญใน
ทางการรบนั้นมักจะไดรับความไววางใจจากกษัตริยอยุธยาใหชวยราชการในการปราบปราม
กบฏที่มักเกิดขึ้นตามหัวเมืองตางๆ อยูเสมอ (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 20, 2524: 3) 

 

ทหารอาสาญ่ีปุนกับการผลัดแผนดินในสมัยพระศรีเสาวภาคยและพระเจาทรงธรรม 
การแยงชิงอํานาจในราชสํานักกรุงศรีอยุธยาต้ังแตหลังสมัยของสมเด็จพระสรรเพชญ

ที่ 3 (สมเด็จพระเอกาทศรถ) ปรากฏวานักรบญ่ีปุนไดเขาไปมีสวนเก่ียวของดวย แตกอนที่จะ
ทําความเขาใจกับบทบาทของนักรบญ่ีปุนควรตองทําความเขาใจกับบทบาทของบุคคลสําคัญ
ในราชสํานักกรุงศรีอยุธยาเสียกอนพอสังเขปคือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ 3 (สมเด็จพระเอกาทศ
รถ) พระอนุชาของสมเด็จพระสรรเพชญที่  2 (สมเด็จพระนเรศวร) ทรงมีพระราชโอรส 2 
พระองคที่เกิดจากพระมเหสีเอก คือเจาฟาสุทัศน และเจาฟาศรีเสาวภาคย และพระราชโอรส 3 
พระองคที่เกิดจากพระสนม คือพระอินทราชา พระศรีศิลป และพระองคทอง นอกจากนี้ยังร่ํา
ลือกันวาสมเด็จพระเอกาทศรถทรงมีพระโอรสลับอีก 1 คนที่เกิดจากหญิงสาวชาวบางปะอิน
นามวา “จม่ืนศรีสรลักษณ” ซ่ึงพระโอรสองคนี้สมเด็จพระเอกาทศรถไมทรงออกหนาเลีย้งดูและ
ใหฐานันดรศักด์ิในฐานะ “เจาชาย” แตจม่ืนศรีสรลักษณผูนี้ในเวลาตอมาไดกลายเปนผูมี
อํานาจอยูเบ้ืองหลังราชบัลลังกแหงราชวงศสุโขทัยอยางแทจริง ในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศ
รถนั้นเจาฟาสุทัศนในฐานะพระโอรสองคโตไดดํารงตําแหนงเปนพระมหาอุปราช  ภายหลัง
ดํารงตําแหนงไดไมนานไดทลูขอปรับกําลังทหารในสายบังคับบัญชา ซ่ึงสมเด็จพระเอกาทศรถ
นาจะทรงไมเห็นชอบดวย มีบันทึกวาพระองคทรงขุนเคืองพระทัยและมีรับสั่งในลักษณะที่
ระแวงวาเจาฟาสุทัศนกําลังเตรียมการกบฏ เหตุการณนี้มีผลรุนแรงและกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงถึงขั้นทําใหเจาฟาสุทัศนเสวยยาพิษสิ้นพระชนม3  

การสิ้นพระชนมของเจาฟาสุทัศนทําใหสมเด็จพระเอกาทศรถทรงตรอมพระทัย และ
ตอมาไมนานพระองคไดเสด็จสวรรคต เหลาเสนาบดี มุขมนตรี รวมทั้งสังฆราชทั้งฝายคามวาสี 
กกกกก 
3  การส้ินพระชนมของเจาฟาสุทัศนยังคงเปนท่ีสงสัยของนักประวัติศาสตรในหลายประเด็น อาทิเชน ทําไมเจาฟา
สุทัศนจึงลาออกจากตําแหนงพระมหาอุปราชท้ังๆ ท่ีตําแหนงน้ีเหมาะสมท่ีสุดกับฐานันดรศักดิ์ของพระองค หร ือ
พระองคเสวยยาพิษเพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจจากขอกลาวหาวาเปนกบฏ ทําไมคําพูดของพระบิดาจึงมีผลใหพระองค
ตองปลงพระชนมชีพตัวเอง หรือวาเปนแผนกําจัดผูท่ีคาดวานาจะขึ้นเปนกษัตริยในลําดับตอไปดวยการฆาตกรรม    
อําพรางโดยการจัดฉากใหดูเสมือนวาเจาฟาสุทัศนเสวยยาพิษดวยพระองคเอง หรือวาพระองคจะเปนผูปวยดวยโรค
ซึมเศราขั้นรุนแรงถึงกับแกปญหาการซึมเศราของตนดวยการการกระทําท่ีสุดโตง (พรรณี เกษกมล, 2553: 134-135) 
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และอรัญวาสีไดเห็นพองตองกันอัญเชิญสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาศรีเสาวภาคย พระราช  
โอรสขึ้นครองราชยสมบัติตามพระราชประเพณีเปนสมเด็จพระสรรเพชญที่ 4  ซ่ึงหลังจากพระ
ศรีเสาวภาคยไดขึ้นเปนพระเจาแผนดินไดทรงหวาดระแวงวาจะเกิดความไมสงบสุขใน
บานเมืองและเกิดความไมม่ันคงในราชบัลลังก พระองคจึงตัดสินพระทัยออกคําสั่งสําเร็จโทษ 
“ออกญากรมไวย” 

ตามเอกสารของวิคเตอร สปริงเกล (Victor Sprinckel) หัวหนาพอคาชาวฮอลันดาผู
ประจําการอยูที่ปตตานี สปริงเกลไดรับขาวสารจากพอคาชาวฮอลันดาที่มีความใกลชิดกับ
เหตุการณและอยูในกรุงศรีอยุธยา สปริงเกลไดบันทึกวา “ออกญากรมไวย” (Ochi Chronowi) 
ขุนนางช้ันผูใหญคนสําคัญผูมีขาทาสบริวารมากมายไดลักลอบนําชาวญ่ีปุนเขามาในกรุงศรี
อยุธยาเพ่ือเตรียมทํางานใหญในการลอบปลงพระชนมพระเจาแผนดินและยึดราชบังลังกมา
เปนของตนเองดังมีขอความตอนหนึ่งวา 

“...ออกญากรมไวย...ไดลอบนําชาวญ่ีปุน 400 หรือ 500 คน เขามาในประเทศโดย
ปลอมตัวเปนพอคา...เพ่ือปลงพระชนมพระมหากษัตริยและยึดราชอาณาจักรแก
ตนเอง แผนการนี้ไมอาจจะกระทําได ตราบใดที่พระมหากษัตริยยังดํารงพระชนมชีพ
อยู แตครั้นพอพระองคสวรรคต (สมเด็จพระเอกาทศรถ) ออกญากรมไวย...ไดหมาย
ม่ันที่จะยกตนเองขึ้นเสวยราชยเปนพระเจาแผนดิน ประกาศตนเองเปนผูปกครอง
ประเทศ แมจะมีพระราชโอรสของกษัตริย...อยูหลายพระองค แตราษฎรสวนมากได
ชวยพระราชโอรสองคใหญของพระมหากษัตริย (The King’s eldest son) ดังนั้น
พระองคจึงไดเสวยราชยเปนพระเจาแผนดิน ทหารอาสาฮอลันดาก็ไดมีสวนชวยพระ
ราชโอรสของพระมหากษัตริยตอสูออกญาดวย แมวาออกญากรมไวยจะไดชอบพอ
ทหารอาสาฮอลันดาอยูอยางมาก...ตอมาภายหลังพระราชโอรสของพระมหากษัตริย
ไดเสียพระชนมชีพ (lost his life) และพระอนุชาองคสุดทองของพระองค (his 
youngest brother) จึงไดเสด็จผานพิภพหรือเสวยราชย...”   
(สมโชติ อองสกุล, 2519:10) 
จากบันทึกของวิคเตอร สปริงเกล จะพบวา “ออกญากรมไวย” เปนขุนนางกรุงศรี

อยุธยาผูมีอํานาจมาก และออกญาผูนี้เองเปนผูที่ทูลยุยงใหสมเด็จพระเอกาทศรถระแวงพระ
มหาอุปราช  (เจาฟาสุทัศน-พระราชโอรสองคโต) (สมโชติ อองสกุล, 2519:10)  สวนเอกสาร
ขอมูลของพรรณี เกษกมล (2553: 136-137) กลาววาตนเหตุกลียุคเกิดจากพระศรีเสาวภาคย
ไดสั่งประหารชีวิต “ออกญากรมไวย” ชาวญ่ีปุนและเปนหัวหนานักรบญ่ีปุน ทําใหนักรบญ่ีปุน
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คับแคนใจจนสมคบคิดกันแลวสองสุมกําลังบุกพระราชวัง  นักรบญ่ีปุนประมาณ 280 คนได
บังคับใหพระศรีเสาวภาคยสงตัวขุนนางชาวอยุธยาที่เปนตัวการฆาออกญากรมไวยรวม 4 คน
ใหฝายญ่ีปุนนําตัวไปสําเร็จโทษ  ในบางคราวนักรบญ่ีปุนไดขูเข็ญบังคับพระศรีเสาวภาคยเพ่ือ
ใชพระโลหิตเขียนสัญญาที่จะไมทํารายชาวญ่ีปุนอีกตอไป และยังมีขอสัญญาอื่นๆ อีกหลาย
ประการ หลังปฏิบัติการบุกพระราชวัง  นักรบญ่ีปุนกลุมนี้ไดคุมตัวพระสงฆช้ันผูใหญเปนตัว
จํานําในการหลบหน ีและยังแยงชิงขนทรัพยสินเงินทองไปเปนจํานวนมาก  (ประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ 20, 2506: 45)   เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้สรางความไมพอใจใหแกชาวอยุธยาโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถองคอื่นๆ นาจะมองวาพระศรีเสาวภาคยทํา
ใหพระราชวงศเสื่อมเสียพระเกียรติและเปนการหยามเกียรติชาวอยุธยาอีกดวย นอกจากนี้
เหตุการณที่เกิดขึ้นถือเปนการตอกยํ้าความบกพรองในภาวะผูนําและยํ้าถึงความออนแอของ
พระศรีเสาวภาคย 4   

พระศรีศิลปและจม่ืนศรีสรลักษณเห็นรวมกันวาพระศรีเสาวภาคยไมสมควรเปน    
พระเจาแผนดินแหงกรุงศรีอยุธยาอีกตอไปจึงไดวางแผนกําจัดพระศรีเสาวภาคยดวยการจับตัว
พระศรีเสาวภาคยสําเร็จโทษที่ลานวัดโคกพญา พระศรีเสาวภาคยจึงไดเสวยราชยสมบัติเปน
เวลาเพียง 1 ป 2 เดือน (ประเสริฐอักษรนิติ, 2504: 345) เม่ือกระทําการสําเร็จอาจเปนดวย
เหตุผลดานคุณธรรมจึงทําใหพระศรีศิลปกลับตัดสินพระทัยไมขึ้นครองราชยเองแตพระองคได
อัญเชิญพระเชษฐาคือพระอินทราชาขึ้นครองราชยแทนเปนสมเด็จพระบรมราชาที่ 1 (พระเจา         
ทรงธรรม) การบุกเขาพระราชวังเพ่ือจับตัวพระศรีเสาวภาคยของนักรบญ่ีปุนเสมือนเปนการเรง
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอํานาจในราชสํานักกรุงศรีอยุธยากกกกกก 

 
 
 

4 ขอมูลทางประวัติศาสตรจากตางแหลงไมสอดคลองกันในเร่ืองของเวลาและยุคสมัยท่ีเกิด แตเมื่อพิจารณา
รายละเอียดของเหตุการณจะพบวานาจะเปนเหตุการณเดียวกัน ตัวอยางเหตุการณท่ีญ่ีปุนกอความวุนวายน้ี ถนอม 
อานามวัฒน (2542: 58-59) ระบุวาเกิดขึ้นในสมัยของพระเจาทรงธรรมตอนตน ซ่ึงสาเหตุท่ีญ่ีปุนตองกอความวุนวาย
เน่ืองจากพระเจาทรงธรรมส่ังใหประหารชีวิตออกญากรมพระนายไวยเพราะตองสงสัยวาเปนกบฏ พวกลูกนองของ
ออกญากรมพระนายไวย จํานวน 280 คนไดบุกเขาไปในพระราชวังบังคับใหพระเจาแผนดินสงตัวขุนนางท่ีคุมการ
ประหารออกญากรมพระนายไวย เพ่ือใหชาวญ่ีปุนประหารชีวิตเปนการแกแคน จากน้ันพวกญ่ีปุนไดหลบหนีออกจาก
กรุงศรีอยุธยาไปตั้งมั่นท่ีเมืองเพชรบุรี พระเจาทรงธรรมตองสงกองทัพเขามาขับไลญ่ีปุนออกจากเพชรบุรี 
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ในยุคสมัยของพระเจาทรงธรรมนั้นชาวญ่ีปุนไดเขามาคาขายในกรุงศรีอยุธยาจํานวน
มาก ชาวญ่ีปุนจึงมีบทบาทเก่ียวของกับประวัติศาสตรของอยุธยา ชาวญ่ีปุนไดนําเหตุการณ
สําเร็จโทษพระศรีเสาวภาคยมาเปนขออางความชอบธรรมของตนในการใชกองกําลังกวา 500 
นายบุกเขาในเขตพระราชฐานและมุงจูโจมเขาถึงตัวพระเจาทรงธรรมโดยตรงเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจสําคัญบางประการอยางหวังผล ดังปรากฏขอความบันทึกเหตุการณตอนนี้ไวในพระ
ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงสารประเสริฐฯ วา 

“…ครั้งนั้นญ่ีปุนเขามาคาขายหลายลํา ญ่ีปุนโกรธวาเสนาบดีมิไดเปนธรรมคบคิดกัน
เขาดวยพระพิมลธรรม ฆาพระมหากษัตริยเสีย ญ่ีปุนคุมกันไดประมาณ 500 ยกเขา
มาในทองสนามหลวง คอยกุมเอาพระเจาอยูหัว เสด็จออกมาฟงพระสงฆบอกหนังสอื 
ณ พระที่นั่งจอมทองสามหลัง ขณะนั้นพอพระสงฆวัดประตูโรงธรรมเขามาแปดรูป 
พาเอาพระองคเสด็จออกมาตอหนาญ่ีปุน ครั้นพระสงฆพาเสด็จไปแลว ญ่ีปุนรองอื้อ
อึงขึ้นวาจะกุมเอาพระองคแลวเปนไรจึงนิ่งเสียเลา ญ่ีปุนถุงเถียงกันเปนโกลาหล ฝาย
พระมหาอํามาตยคุมพลไดไลรบญ่ีปุนลมตายเปนอันมาก ญ่ีปุนแตกไปจาก
พระราชวังลงสําเภาหนีไป ต้ังแตนั้นมาสําเภาของญ่ีปุนก็มิไดเขามาคาขาย ณ 
กรุงเทพมหานครอีกเลย พระมหาอํามาตยใหไปเชิญเสด็จสมเด็จพระเจาอยูหัวเขา
พระราชวัง  เพลาเชาเสด็จออกทองพระโรงพรอมดวยทาวพระยาเสนาบดีมนตรีมุข
ทั้งหลาย ทรงพระมหากรุณาตรัสวา ราชการครั้งนี้ พระมหาอํามาตยมีความชอบมาก 
ใหเปนเจาพระยากลาโหมสุริยวงศ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเปนอันมาก...” 
(ประเสริฐอักษรนิติ, 2504: 345-346) 

การปฏิบัติการของชาวญ่ีปุนในเหตุการณดังกลาวมีขอพิจารณาหลายประการ อยาง
แรกเห็นไดชัดวาญ่ีปุนกระทําการไมสําเร็จและมีผลใหญ่ีปุนตองยายที่ต้ังและฐานอํานาจออก
หางจากเมืองหลวงไปต้ังม่ันอยูในหัวเมืองของกรุงศรีอยุธยา ณ เมืองพิบพรี (เพชรบุรี) เมือง
นครศรีธรรมราช และขามอาวไทยไปประเทศกัมพูชา  ประการที่สองไดเห็นวาพระเจาทรงธรรม
ไดรอดพนอันตรายและแคลวคลาดจากการถูกจับกุมตัวเชนพระศรีเสาวภาคยเนื่องจาก
พระองคไดรับการชวยเหลือจากหลายฝายทั้งฝายพระสงฆและฝายขุนนางอยุธยา ประการ
สุดทายเห็นไดวาคนที่ไดประโยชนจากเหตุการณในครั้งนี้อยางมากคืออดีต “จม่ืนศรีสรลักษณ” 
ผูเปนโอรสลับของสมเด็จพระเอกาทศรถไดเลื่อนยศจาก “มหาอุปราช” ขึ้นเปน “เจาพระยา
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กลาโหมสุริยวงศ” ซ่ึงเจาพระยาผูนี้เปนผูที่นับวันจะมีอํานาจและมีบทบาทสําคัญในราชการ
กรุงศรีอยุธยาและกลายเปนผูมีอํานาจอยางแทจริงที่อยูเบ้ืองหลังราชบัลลังกกรุงศรีอยุธยา 
 

พระราชสาสนแสดงความสัมพันธระหวางสยาม-ญ่ีปุน และกัมพูชา 
เม่ือชาวญ่ีปุนขยายตลาดการคาของตนในตางประเทศมากขึ้น มีเรือสินคาญ่ีปุน

เดินทางขึ้นลองระหวางเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันตก การเดินทางคาขายทาง
เรือของเรือสินคาญ่ีปุนจําเปนตองเดินทางผานดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเรือสินคา
ชาติตางๆ ก็ตองผานดินแดนแถบนี้เชนเดียวกันกับญ่ีปุน เวลาลองเรือคาขายนั้น บรรดาพอคา
ของญ่ีปุนจากโอซากา หิราโด และนางาซากิ ไดลองเรือบรรทุกสินคาทางทะเลและแวะซ้ือขาย
สินคาตามเมืองชายฝงตางๆ ตามรายทาง เชน ฟอรโมซา ตังเก๋ีย ญวน ฟลิปปนส มลายู 
ปตตานี เขมร และสยาม (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 20, 2524: 1) สยามและกัมพูชา เปนรัฐที่
ญ่ีปุนตองเดินทางผานและแวะพักทั้งขามาจากญ่ีปุนและขากลับสูญ่ีปุน พวกญ่ีปุนที่ชํานาญ
ทางเรือไดรับจางเปนกะลาสีเดินเรือคาขายตามเมืองทาตางๆ สวนพวกญ่ีปุนที่มีฝมือทางการ
ตอสูไดประกอบอาชีพเปนทหารอาสาใหแกชาวฮอลันดา ประจําการอยูที่มาคัสซาและแอม
บอยนา พวกทหารอาสาชาวญ่ีปุนนี้มีช่ือเสียงเลื่องลือถึงความองอาจกลาหาญ  พอคาชาว
ญ่ีปุนใชเรือใบเดินทางไปมาคาขายจากญ่ีปุนผานเอเชียตะวันออกเฉียงใตไปถึงยุโรป จนเกิด
การแขงขันคาขายกับบรรดาเรือสินคาของชาวยุโรปอยูเนืองๆ การเดินเรือคาขายตามเมืองทา
ตางๆ ทําใหญ่ีปุนมีสวนในการกระจายสินคาจากสยาม กัมพูชา ญ่ีปุน และยุโรป  นอกจาก
สินคาแลวบรรดาชาวญ่ีปุนทั้งพอคาและนักรบญ่ีปุนตางเดินทางไปมาระหวางสยามและ
กัมพูชา ชาวญ่ีปุนเหลานี้บางต้ังถ่ินฐานอยูในสยาม บางอยูในกัมพูชา พวกทหารอาสาญ่ีปุน
บางก็ทํางานใหกับราชสํานักกรุงศรีอยุธยา และบางทํางานใหกับราชสํานักกัมพูชา (ถนอม   
อานามวัฒน, 2542: 54) ในระยะแรกๆ นั้น บทบาททางการคาของชาวญ่ีปุนยังไมเดนชัดเทา
พวกโปรตุเกสและฮอลันดาที่เขามาคาขายในสยามกอนหนานี้  บทบาทที่โดดเดนของชาว
ญ่ีปุนคือบทบาทของนักรบที่มีความเขมแข็งเปนที่ครามเกรง นักรบญ่ีปุนจึงมีบทบาทสําคัญตอ
กิจการบานเมืองของกรุงศรีอยุธยาและกรุงกัมพูชาในฐานะทหารอาสาสมัคร ดังปรากฏ
หลักฐานจากจดหมายเหตุของโยส เชาเต็น (Joost Schouten) ที่กลาวถึงพวกทหาร
อาสาสมัครชาวญ่ีปุนที่ไดรับราชการทหารในราชสํานักกรุงศรีอยุธยาวา  

“...พระเจาแผนดินไทยมักจะมีทหารอาสาสมัครที่เปนชาวตางประเทศ ในบรรดา
ทหารอาสาสมัครเหลานี้ กองอาสาญ่ีปุนจํานวน 500-600 คน ไดรับการยกยองนับถือ
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จากนานาชาติขางเคียงวาเปนพวกกลาหาญและพระมหากษัตริยโปรดปรานมาหลาย
รัชกาลแลว...” (ศิลปากร, 2504: 15-21). 

 

การมีทหารอาสาญ่ีปุนเขามารับราชการในกรุงศรีอยุธยาไดเริ่มตนขึ้นเม่ือใดนั้นไม
สามารถระบุไดชัดเจน 5 นาจะมีมากอนสมัยของสมเด็จพระนเรศวร หรืออยางนอยบันทึก
เก่ียวกับทหารอาสาชาวญ่ีปุนไดปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาวาทหารญ่ีปุนได
ชวยรบและไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิ “ออกญาเสนาภิมุข” “พระเสนาภิมุข” หรือ “พระ
เสนามุข” ซ่ึงเปนตําแหนงยศที่มีใหเฉพาะชาวญ่ีปุนที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณ
พระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะ ดังขอความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับหมอบรัดเลตอนหนึ่งวา  

“...พระราชวังสันขี่ชางพลายแกวมาเมือง ถือพลอาสาจามหารอย พระเสนาภิมุขขี่
ชางพลายเฟองปราบไตร ถือพลอาสาญ่ีปุนหารอย ถัดนั้นทหารทะลวงฟนคูพระทัย
รอยสามสิบหกคน ถือดาบเขนย่ีสิบสองคน ถือดาบโลสิบสองคน ถือดาบสองมือเจ็ด
สิบสองคน ...” (พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอบรัดเล, 2549: 142)  
 

ในระดับการทูตระหวางราชสํานักกรุงศรีอยุธยาและราชสํานักญ่ีปุนนั้นพบวามีการ
แลกเปลี่ยนทูตและสงพระราชสาสนติดตอกันและกันอยางใกลชิดทําใหทั้งสองราชสํานักมี
มิตรภาพที่ดีตอกันเปนอยางมาก  ในป พ.ศ. 2164 ราชทูตจากกรุงศรีอยุธยาไดนําพระราชสาส
นของพระเจากรุงศรีอยุธยาและเครื่องราชบรรณาการไปถวายแดโชกุนที่ญ่ีปุน ใจความหลักใน
พระราชสาสนนั้นทางกรุงศรีอยุธยาไดแจงใหทางญ่ีปุนทราบวากรุงศรีอยุธยายินดีตอนรับ
พอคาชาวญ่ีปุน และกรุงศรีอยุธยาพรอมที่จะอํานวยความสะดวกใหแกชาวญ่ีปุนที่จะเขามา
ทําการคาขายกับกรุงศรีอยุธยาทุกประการ สวนโชกุนไดใหการตอนรับคณะทูตไทยเปนอยางดี
และไดมอบพระราชสาสนและเครื่องราชบรรณาการแกคณะทูตเพ่ือนํากลับไปถวายพระเจา
กกก 

 
5  ทหารอาสาชาวตางชาติในสมัยกรุงศรีอยุธยาสังกัดกรมอาสาตางชาติ ประกอบดวยกองกําลังอาสาจากหลายชน
ชาติ เชน ทหารอาสาจาม ทหารอาสาญ่ีปุน ทหารอาสาโปรตุเกส ทหารตางชาติเหลาน้ีมีความสามารถพิเศษในการรบ
และการใชอาวุธ ทหารตางชาติมีกําลังนอยแตสามารถปฏิบัติภารกิจไดเฉียบขาดและมีประสิทธิภาพ   
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ทรงธรรมเปนการตอบแทนทําใหสัมพันธไมตรีระหวางสยามและญ่ีปุนกาวหนาและแนบแนน
เปนอยางมาก (ถนอม อานามวัฒน, 2542: 59)  

ในป พ.ศ. 2166 (ค.ศ. 1623) พ.ศ. 2168 (ค.ศ. 1625) และ พ.ศ. 2172 (ค.ศ. 1629) 
ราชสํานักกรุงศรีอยุธยาไดสงทูตเชิญพระราชสาสนไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสํานักญ่ีปุน
หลายครั้ง และทูตจากราชสํานักกรุงศรีอยุธยาไดเขาเฝาโชกุนทุกครั้ง ในสมัยนี้นับวาการทูต
ของทั้งสองประเทศมีความใกลชิดสนิทสนมกันอยางมาก6 เนื้อความในพระราชสาสนลวนมีแต
ถอยคําที่แสดงไมตรีจิตและความสัมพันธอันแนบแนนที่ มีตอกันระหวางสองประเทศ 
นอกจากนั้นในพระราชสาสนของฝายสยามไดระบุถึงเครื่องราชบรรณาการที่ราชสํานักกรุงศรี
อยุธยาสงไปถวายโชกุนและมุขมนตรีในหลายๆ ครั้ง ไดแก ปนใหญ ไมจันทน ไมหอม พลอย 
แหวนทองคํา ผาเทศ ผาเปนพับๆ ผายกลายทอง ผาสักหลาดสีแดงเขม หนังปลาฉลาม ดาบ
ยาว ดาบสั้น หินฝนหมึก ปนคาบศิลา ชามทองคํา ถาดทอง งาชาง ดินปน ฯลฯ และในพระราช
สาสนของฝายญ่ีปุนไดระบุถึงเครื่องราชบรรณาการที่ราชสํานักญ่ีปุนสงมาถวายกษตัรยิอยุธยา
และมุขมนตรีในวาระตางๆ ไดแก ปนเล็ก ปนคาบศิลา ดาบญ่ีปุน เกราะ ฉากญ่ีปุน ผาขาว   
มาพันธุดี ฯลฯ 

พระราชสาสนจากกรุงศรีอยุธยาไปญ่ีปุนในป พ.ศ. 2166 มีอยูดวยกัน 5 ฉบับ เปน
พระราชสาสนแจงเพ่ือทราบ แจงเตือน รองขอ และเปนการสรางความเขาใจที่ดีตอกันระหวาง
สยามและญ่ีปุนในกรณีที่สยามตองรบกับกัมพูชาเพ่ือปราบกัมพูชาใหอยูใตอํานาจของสยาม
ในฐานะ “ขาขอบขัณฑสีมาทีมี่ความซ่ือสัตยตอกรุงสยาม” ซ่ึงหมายความวาในยุคสมัยนั้นกรุง
กัมพูชาเปนเมืองขึ้นของสยาม  และในยุคสมัยดังกลาวไดมีชาวญ่ีปุนจํานวนมากเดินทาง
คาขายไปมาระหวางกรุงศรีอยุธยาและกรุงกัมพูชา แนนอนวายอมจะมีชาวญ่ีปุนที่อาศัยอยูทั้ง
ในกรุงกัมพูชาและกรุงศรีอยุธยา  ความเคลื่อนไหวของฝายกัมพูชานั้นพบวาเกิดการรวมตัวกัน
ของกลุมตอตานอํานาจสยาม ซ่ึงกรุงศรีอยุธยาเรียกพฤติกรรมกระดางกระเด่ืองของชาว
กัมพูชาในครั้งนั้นวา “กบฏ” เหตุการณที่เกิดขึ้นจึงมีผลทําใหกรุงศรีอยุธยาตองสงกองทัพไป 
กกกกก 
6  เซอร เออเนสต ซาเตาไดบันทึกขอสังเกตวาราชสํานักญ่ีปุนนาจะถือตัววาอยูตางระดับจากราชสํานักกรุงศรีอยุธยา 
เน่ืองจากในพระราชสาสนท่ีญ่ีปุนสงถึงสยามน้ันใชคํานําหนาพระนามพระเจากรุงสยามวา “Your Honour” หรือ 
“Your Worship” เทาน้ัน ไมเคยใชคําวา “Your Highness” เลย ในขณะท่ีทางญ่ีปุนชอบใหสยามใชคําในพระราช
สาสนถึงโชกุนวา “King of Japan” แตญ่ีปุนไมเคยใชคําวา “King of Siam” นําหนาพระนามกษัตริยกรุงศรีอยุธยา
เลย  (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 20, 2524: 3-4) 
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ปราบปรามพวกกบฏที่สรางความวุนวายในกรุงกัมพูชา  พระราชสาสนจากกรุงศรีอยุธยาจึงมี
ขอความรองขอใหโชกุนเตือนชาวญ่ีปุนใหระงับการเดินทางเพ่ือไปคาขายในกัมพูชา หรอืหามมิ
ใหชาวญ่ีปุนชวยเหลือสนับสนุนพวกที่กอกบฏ ทั้งนั้นอาจมองไดวากรุงศรีอยุธยาเปนหวงสวสัดิ
ภาพและความปลอดภัยของชาวญ่ีปุนในฐานะชนชาติที่ไมเก่ียวของกับความขัดแยงระหวาง
ชาวสยามและชาวกัมพูชา  ดังตัวอยางเนื้อความและสํานวนการเขียนในพระราชสาสนจาก
พระเจากรุงสยามถึงพระเจากรุงญ่ีปุนฉบับหนึ่งความวา 

“...พระราชสาสนในพระบรมบพิตรพระพุทธเจาวรพน-มหานครทวาราวดีศรีอยุธยา
มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย พระเจากรุงสยาม เจริญพระราชไมตรีมายังพระ
เจากรุงญ่ีปุน...”   
“...ดวยเม่ือปกลายเราไดรับอักษรสาสนอันไพเราะของพระองค ตามเนื้อความกระทํา
ใหม่ันใจวาพระองคปรารถนาจะใหทางพระราชไมตรีของเราดํารงอยูตอไป ไดทราบวา
พระองคเปนผูทรงธรรมอันประเสริฐ ทั้งเสนาบดีก็มีวุฒิ บานเมืองสงบราบคาบ 
ประชาชนพลเมืองมีความสุขสําราญ พระพุทธศาสนาก็รุง เรือง และรักษา
ขนบธรรมเนียมม่ันคง จึงมีความยินดีเปนอยางย่ิง ...กรุงสยามกับกรุงญ่ีปุนมี
มหาสมุทรค่ันอยู ในกาลกอนจึงไมสามารถจะสื่อสารถึงกัน แตบัดนี้มีเรือคาขายไป
มาถึงกันแลวยอมเปนโอกาสใหเจริญทางพระราชไมตรีติดตอกันได เวลานี้เราทราบ
ประจักษแลววาพระองคมีไมตรีตอเราย่ิงกวาที่เปนประยูรญาติกันเสียอีก ...เม่ือปก
ลายเราต้ังใจจะมีพระราชสาสนถามขาวคราวพระองค  แตมีเหตุเกิดขึ้นคือพระเชษฐา
บุตร ผูเปนทายาทของพระศรีสุพรรณราชเจากรุงกัมพูชาซ่ึงเปนขาขอบขัณฑสีมามี
ความซ่ือสัตยตอกรุงสยาม เราต้ังใหเปนผูครอบครองเมือง และไดประพฤติตัวมาโดย
เรียบรอยตลอดจนถึงพิราลัย มิไดกระทําตามคําสั่งของบิดาที่ใหมีความซ่ือตรงตอไทย 
ขึ้นทรงราชยโดยพลการ กระทําความลบหลูไมสงราชบรรณาการและไมฟงบังคับ
บัญชาของกรุงสยาม บรรดามุขมนตรีแหงกรุงสยามจึงปรึกษาเห็นพรอมกันใหแตงทูต
ไปวากลาวแตโดยดี เจากรุงกัมพูชาองคใหมก็หาเช่ือฟงไม กลับกอการกําเริบตางๆ จึง
ทําใหเราตองพะวักพะวน มิไดมีพระราชสาสนมายังพระองค ...” 
“...บัดนี้กรุงสยามกําลังตระเตรียมทัพบกและเรือเพ่ือยกไปปราบปรามกรุงกัมพูชาให
สงบราบคาบ แตชาวญ่ีปุนที่ไปคาขาย ณ กรุงกัมพูชาก็มีอยู ถาหากไทยกับเขมรเกิด
รบพุงกัน ชาวญ่ีปุนไปชวยเขมรรบ ถูกบาดเจ็บลมตาย ก็จะเปนเหตุใหทางพระราช
ไมตรีระหวางไทยกับญ่ีปุนมัวหมอง ฉะนั้นจึงขอพระองคทรงหามปรามชาวญ่ีปุนอยา
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ใหไปยังกรุงกัมพูชาจนกวาจะเสร็จสงคราม ดวยเหตุเราสองพระนครเปนสมัพันธไมตรี
กันอยางสนิทสนมเปรียบประดุจอัฐอันตอชิดติดกับมังสัง และประโยชนทั้งปวงก็เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกขและสุขรวมกัน ขอจงอยาใหสรรพสิ่งอันใดมาเปนอุปสรรค
ขัดขวาง และใหการไปมาของเราคงมีอยูเสมอทุกปอยาไดขาด ถามีสิ่งใดในเมืองเราที่
พระองคประสงค จงออกโอษฐใหทราบ จะจัดถวายตามพระประสงคทุกอยาง...” 
“...เพ่ือใหทางพระราชไมตรีในระหวาง 2 พระนครเจริญย่ิงขึ้นไดแตงใหหลวงทอง
สมุทร 1 ขุนสวัสด์ิ 1 เปนจําทูลพระราชสาสนอันจารึกอยูในสุพรรณบัฏ มีคําแปลเปน
ภาษาจีน พรอมทั้งเครื่องราชบรรณาการมาถวาย คือ 1) หมวกสานดวยผิวไม 2) ไม
หอมหนัก 4 ช่ัง 3) การบูรหนัก 2 ช่ัง 4) ผาริ้ว 5 สี พ้ืนทอง 1 พับ 5) ผาริ้ว 5 สี พ้ืนเงิน 
1 พับ 6)  4) ผาริ้ว 5 สี พ้ืนเหลือง 1 พับ 7) ผาริ้ว 3 สี พ้ืนเงิน 1 พับ 8) ผาโปรงสีขาว 
10 พับ 9) ผาเทศสีขาวดอกสีทอง 10 พับ 10) ปนยิงนกกระบอกคร่ําทอง 2 กระบอก 
11) ขนนกการเวกสีขาวหนัก 10 ช่ัง...”  (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 20, 2524: 18-19) 

 

ตามที่พระเจากรุงสยามไดมีพระราชสาสนถึงโชกุนญ่ีปุนเก่ียวกับเรื่องกัมพูชานั้น ทาง
ฝายญ่ีปุนไดมีพระราชสาสนตอบดังนี ้

“...อักษรสาสนโชงุนมินามิโต หิเดทาดะ ตอบพระราชสาสนพระเจากรุงสยาม...” 
“...ขาพเจามีความยินดีที่ทราบวาพระองคไดทรงรับอักษรสาสนของขาพเจาซ่ึงมีมา
เม่ือ 2 ปนั้นแลว และขอขอบพระทัยอยางย่ิงที่ทรงโปรดใหทูตไทย 2 นายเชิญพระราช
สาสนไปในคราวนี้อีก ...ในเรื่องที่พระเจากรุงกัมพูชาขึ้นครองราชยสมบัติโดยพลการ
และกระทําความลบหลูมิไดสงราชบรรณาการถวาย คณะมุขมนตรีของพระองคจึงได
ปรึกษาตกลงใหกรีธาทัพยกไปปราบปรามแตยังเกรงวาถาญ่ีปุนที่เปนพอคาวาณิชไป
ต้ังพํานักอาศัยอยู ณ กรุงกัมพูชาเขาชวยเหลือเขมรรบถูกบาดเจ็บลมตาย ทางพระ
ราชไมตรีจะมัวหมองนั้น ขออยาไดทรงพระวิตกกังวลเลยเพราะการที่พระองคทรง
กระทําก็เปนการชอบธรรมอยูแลว ...ธรรมดาพอคาควรจะพะวงแตจะแสวงหากําไร
และผลประโยชน ถากลับไปประพฤติการณอันมิชอบก็ไมควรจะพระราชทานอภัย 
เพราะฉะนั้นขอใหทรงจัดการปราบปรามพวกขบถตามพอพระทัยเถิด อยาไดทรง
เกรงใจเลย ที่พระองคมีพระราชประสงคจะใหเรือคาขายไปมาถึงกันอยูทุกปนั้น  
ขาพเจาจะเอาเปนธุระใหสมดังพระราชประสงค สวนขอความนอกจากนี้ไดสั่งมากับ
ลาม (ทูต) ใหทูลช้ีแจงดวยวาจาแลว  ขาพเจาไดสงสิ่งของเพียงเล็กนอยมาถวายเปน
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ราชบรรณาการตามรายช่ือในบัญชีที่แนบมากับอักษรสาสนนี้ ...ในที่สุดขอพระองคจง
ทรงพระเจริญ เดือนกันยายน พ.ศ.2166 (ค.ศ.1623)....รายช่ือเครื่องราชบรรณาการ
...1) โตมร 2 อัน 2) เสื้อ 30 ตัว 3) มามีอานและบังเหียนพรอม 2 มา...” (ประชุม
พงศาวดารภาคที่ 20, 2524: 20) 
 

พระราชสาสนระหวางพระเจากรุงศรีอยุธยาและพระเจากรุงญ่ีปุนนี้แสดงใหเหน็วาทัง้
สองแผนดินนี้มีสัมพันธไมตรีระหวางประเทศตอกันอยางใกลชิดสนิทสนมเปนอยางมาก 
กลาวคือมีเรื่องสิ่งใดก็แจงขาวตอกัน มีการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นตอกันอยางให
เกียรติและยกยองซ่ึงกันและกัน การแลกเปลี่ยนสิ่งของบรรณาการเปนอนุสรณที่ยืนยันถึง
สัมพันธภาพอันแนบแนน สิ่งของที่ทางกรุงศรีอยุธยาไดบรรณาการใหญ่ีปุนนั้นดูจะมีรายการ
สิ่งของมากกวาที่ทางฝายญ่ีปุนใหมาอยู โดยเฉพาะผาแพรพรรณชนิดตางๆ นั้นแสดงใหเห็นวา
กรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นมีผาแพรพรรณหลากหลายชนิดและมีอยูมากมาย  จากรายการของ
บรรณาการนาจะสันนิษฐานไดวาฝายกรุงศรีอยุธยาเปนฝายเอาใจญ่ีปุนมากโขอยู อาจจะเปน
เพราะวาการคาขายกับญ่ีปุนทําใหกรุงศรีอยุธยามีกําไรงามจึงมีความรูสึกที่ ดีและให
ความสําคัญกับญ่ีปุน  หากพิจารณาขอความในพระราชสาสนของกรุงศรีอยุธยาที่กลาววา
ญ่ีปุนประดุจญาติหรือเปนย่ิงกวาญาตินั้นคงไมใชเปนเพียงแคคําเยินยอตามธรรมเนียมการทตู
เทานั้น กรุงศรีอยุธยาคงรูสึกซาบซ้ึงในไมตรีจิตของทางญ่ีปุนอยางจริงใจ ที่สําคัญตางฝายตาง
เปดโอกาสใหอีกฝายไดขอในสิ่งที่ตนตองการและในการติดตอกันทางการทูตทั้งสองฝายก็ได
จัดสิ่งของตอบแทนตามที่อีกฝายประสงคอยางไมขาดตกบกพรอง  

พระราชสาสนจากโชกุนญ่ีปุนยืนยันชัดเจนวาทางญ่ีปุนยอมรับสถานภาพของกัมพูชา
ที่เปนรัฐภายใตการปกครองของกรุงศรีอยุธยา ญ่ีปุนแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่สนับสนุน
วาการกระทําของกรุงศรีอยุธยานั้นชอบดวยเหตุผลแลว พระราชสาสนตอบจากทางญ่ีปุนอีก
หลายฉบับไดยืนยันถึงความสัมพันธฉันทมิตรและยํ้าถึงความไวเนื้อเช่ือใจตอกันวา 

“...ใหพระเจากรุงสยามทรงวางพระทัยในชนชาวญ่ีปุนซ่ึงจะซ่ือตรงจงรักภักดีตอพระองค
และรักษาสัมพันธไมตรีมิใหมัวหมอง...” (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 20, 2506: 18) 
 

 สวนความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยากับกรุงกัมพูชาในสมัยพระเจาทรงธรรมเริ่มมี
ความตรึงเครียดเกิดขึ้นต้ังแตเปลี่ยนผูนําจากพระศรีสุพรรณธรรมราชาธิราช (ค.ศ.1600-1618) 
เปนพระชัยเชษฐาที่ 2 ค.ศ.1600-1628) กษัตริยพระองคใหมแหงกรุงกัมพูชาไดปรับเปลี่ยน
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แนวทางการบริหารประเทศดวยการทําใหกัมพูชาเปนอิสระจากอํานาจทางการเมืองและ
วัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา  ประกอบกับทางเวียดนามเริ่มเขามาเปนพันธมิตรกับกัมพูชาและ
สนับสนุนกัมพูชาใหตอตานกรุงศรีอยุธยา  เม่ือพระเจาทรงธรรมทรงเห็นวาเขมรแปรพักตรเอา
ใจออกหางไมสวามิภักด์ิตอกรุงศรีอยุธยาเหมือนเชนเคย พระองคจึงสงกองทัพไปปราบปราม
กัมพูชาใน พ.ศ. 2166 โดยจม่ืนศรีสรรักษเปนผูอาสานําทัพ แตนาจะดวยประสบการณและกล
ศึกที่เหนือกวาของพระชัยเชษฐาที่ 2 ทําใหทัพของกรุงศรีอยุธยาตองพายแพกลับมา แตแมเปน
ฝายปราชัยจม่ืนศรีสรรักษก็ยังไดใจจากเหลาทหารหาญในฐานะผูนําที่เขมแข็งเด็ดเด่ียว มี
ความสามารถ พระเจาทรงธรรมจึงพระราชทานบําเหน็จรางวัลและความชอบใหดํารงตําแหนง
ที่ “จม่ืนสรรเพชรภักดี” (บุญสมหญิง พลเมืองดี, 2552: 80) 

 

ในสวนของพระราชสาสนติดตอทางการทูตระหวางพระเจากรุงกัมพูชากับโชกุนญ่ีปุน 
(อิเยยาสุ) นั้นพบวาในราว พ.ศ.2148 (ค.ศ. 1605) พระเจากรุงกัมพูชามีพระราชสาสนถึงโชกุน
ญ่ีปุนกลาวโทษพอคาญ่ีปุนที่กระทําความผิดละเมิดพระราชกําหนดกฎหมาย สวนโชกุนญ่ีปุน
ไดมีพระราชสาสนตอบพระเจากรุงกัมพูชาดังมีใจความสําคัญตอนหนึ่งวา  

“...พระเจากรุงกัมพูชาทรงไวซ่ึงอํานาจที่จะลงพระอาญาแกชาวญ่ีปุนผูกระทําผดิตาม
พระราชกําหนดกฎหมายของกรุงกัมพูชาได...” (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 20, 2506: 
46-47)   
 

พระราชสาสนจากพระเจากรุงกัมพูชาถึงโชกุนญ่ีปุนมีเนื้อหากลาวฟองพฤติกรรมของ
โจรสลัดชาวญ่ีปุนอยูหลายครั้ง เชน พ.ศ.2153 (ค.ศ. 1610) ทางกัมพูชาไดกลาวฟองญ่ีปุนดังมี
ขอความตอนหนึ่งวา  

“...ชนชาติญ่ีปุนเขามารบราฆาฟนผูคนในประเทศจามและกระทําความผิดฐานเปน
โจรสลัดเที่ยวตีชิงสําเภาพอคาตามชายทะเล แลวรุกรานเรื่อยมาจนถึงทากรุงกัมพูชา
...” (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 20, 2506: 46-47)   
 

พระราชสาสนดังกลาวนั้นโชกุนอิเยยาสุไดมีพระราชสาสนตอบพระเจากรุงกัมพูชาให
พระเจากรุงกัมพูชาจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นตามดุลยพินิจและอํานาจอันชอบธรรมของ
พระองคดังมีขอความตอนหนึ่งวา  
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“...พระองคทรงต้ังพระทัยอยูแลวที่จะลงอาญาแกคนของพระองคจงหนัก แตพวก
เหลารายนี้พยายามระมัดระวังหลีกเลี่ยงไมกล้ํากรายเขาใกลประเทศญ่ีปุน 
เพราะฉะนั้นขอใหพระเจากรุงกัมพูชาทรงใชอํานาจปราบปรามไดตามแตจะ
เห็นสมควร...” (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 20, 2506: 46-47)   
 

พระราชสาสนตอบโตระหวางพระเจากรุงกัมพูชากับโชกุนอิเยยาสุฉบับ พ.ศ.2148 
และ พ.ศ.2153 นั้นนาจะเปนการติดตอกันในชวงเวลาแรกๆ ที่ชาวญ่ีปุนเริ่มลองเรือเขามาใน
แถบชายฝงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงบทบาทของชาวญ่ีปุนในชวงแรกๆ เปนทีรู่จัก
ในเรื่องของการเปนโจรสลัด ผลงานวีรกรรมของโจรสลัดญ่ีปุนมีบันทึกวาพวกญ่ีปุนไดรวมกัน
ฆาชาวอังกฤษช่ือเท็มเปส ปกอกตายที่ประเทศจาม (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 20, 2506: 47)  
ชาวญ่ีปุนพวกแรกที่เขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังมิไดมีบทบาทเปนที่รูจักกันในฐานะ
ทหารอาสา ลูกจางเดินเรือ หรือพอคาวาณิช ตอเม่ือชาวญ่ีปุนไดลงหลักปกฐานอาศัยอยูใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว บทบาทของชาวญ่ีปุนในฐานะทหารอาสา ลูกจาง
เดินเรือ และพอคาวาณิชจึงเปนภาพลักษณที่ชัดเจนขึ้นทําใหภาพลักษณของชาวญ่ีปุนใน
บทบาทของโจรสลัดเลือนรางไป  
 

สัมพันธไมตรสียาม-ญ่ีปุนในสมัยราชวงศสุโขทัยและราชวงศปราสาททอง: ความ
รุงโรจนและความเสื่อม 

บุคคลสําคัญชาวญ่ีปุนที่มีบทบาทในประวัติศาสตรอยุธยาชวงปลายราชวงศสุโขทัย
และชวงตนราชวงศปราสาททองที่จะตองกลาวถึงคือ ยามาดะ นางามาซะ โดยยามาดะผูนี้มี
อํานาจมากในราชสํานักกรุงศรีอยุธยาในชวงปลายของราชวงศสุโขทัย กลาวคือมีอํานาจมาก
ถึงขั้นเปนหนึ่งในสองของผูมีอํานาจสูงสุดรองจากพระมหากษัตริย และเปนที่หวาดระแวงของ
ขุนนางอีกฝายวาหากยามาดะ นางามาซะผูนี้คิดการใหญถึงขั้นจะขึ้นเปนพระมหากษัตริยแหง
กรุงศรีอยุธยาเสียเองก็ยอมมีชองทางที่จะเปนไปไดเชนกัน (บุญสมหญิง พลเมืองดี, 2552: 80)  

ยามาดะ นางามาซะเปนคนเกง ฉลาด มีฝมือและมีความกลาหาญมาก ยามาดะเขา
มาอาศัยอยูในกรุงศรีอยุธยาในชวงสมัยของราชวงศสุโขทัยตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. 2155 
(ค.ศ.1612) (อิชิอิ โยเนโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮาร,ุ 2542: 50) ยามาดะรับราชการไดเลื่อนยศ 
เปน “ขุน” “หลวง” “พระ” และ “ออกญาเสนาภิมุข” ในชวง 2164-2171 ยามาดะเคยสราง
ความชอบดวยการเปนทหารอาสาออกรบชวยกองทัพของพระเจากรุงศรีอยุธยาทําสงครามกับ
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หัวเมืองประเทศราชจนไดชัยชนะ พระเจากรุงศรีอยุธยาไดพระราชทานเจาหญิงพระองคหนึ่ง
ใหเปนภรรยาของยามาดะและแตงต้ังยามาดะใหเปนเจาเมือง7  

จดหมายเหตุของวันวลิตกลาววาในสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม ยามาดะ นางามา
ซะมีบรรดาศักด์ิเปนออกญาเสนาภิมุขตําแหนงหัวหนาทหารอาสาญ่ีปุน เม่ือพระเจาทรงธรรม
ประชวรหนัก ทรงรูพระองควาจะไมสามารถดํารงพระชนมชีพอยูไดนาน ทรงรับสั่งให
เจาพระยากลาโหม8 ออกญาเสนาภิมุข (ยามาดะ นางามาซะ) และเหลาขุนนางเขาเฝา สมเด็จ
พระเจาทรงธรรมมีพระราชดํารัสใหพระยุพราช (พระเชษฐาธิราช) สืบราชบัลลังกตอไป โปรด
ให เจาพระยากลาโหมและออกญาเสนาภิ มุขผลัดกันดูแลบริหารจัดการงานเมือง
พระนครศรีอยุธยาและเมืองพริบพรีคนละป บุคคลสําคัญของบานเมืองทั้งสองนี้ตางถวายคํา
สัตยรับสนองพระราชประสงค ตอมาไมนานสมเด็จพระเจาทรงธรรมเสด็จสวรรคต บรรดามุข
มนตรีจึงอัญเชิญพระเชษฐาธิราชวัย 13 ปขึ้นครองราชยสมบัติ เจาพระยากลาโหมอยูบริหาร
ราชการในพระนคร สวนออกญาเสนาภิมุขไดไปดูแลปกครองเมืองพริบพรี ตอมาไมนานพระ
เชษฐาธิราชเสด็จสวรรคต  พระราชมารดาของพระเชษฐาธิราชปรึกษากับเจาพระยากลาโหม
ใหจันทราเดินทางไปแจงขาวแกออกญาเสนาภิมุขที่เมืองพริบพรี และเรียกตัวยามาดะเขาเฝาที่
พระนครเพ่ือปรึกษาราชการ จันทราไดลอบวางยาพิษออกญาเสนาภิมุขในงานเลี้ยงรับรองซ่ึง
ยาพิษนี้จะออกฤทธิ์ภายใน 3 เดือน  ในเวลาตอมาออกญาเสนาภิมุขก็เริ่มรูตัววาถูกยาพิษแตก็
สายเกินแกไขอะไรได ออกญาเสนาภิมุขจึงสั่งความใหบรรดาที่ปรึกษาและหัวหนานายกอง
ตางๆ แจงให “โออิน” บุตรชายของตนไดทราบ ออกญาเสนาภิมุขถึงแกกรรมเม่ือตน พ.ศ. 
2176 (ค.ศ. 1633) ทําใหโออินเศราโศกและแคนเคืองมาก  จันทราไดรับคําสั่งใหแจงโออินคืน
อํานาจการปกครองเมืองพริบพรีและปตตานีใหแกราชสํานัก  โออินวางแผนสงมอบเมืองทั้ง
สองใหจันทราแตแทจริงเปนแผนที่แสรงออนนอม จันทราจึงหลงกลโออินและถูกโออินสังหาร 
ชาวญ่ีปุนในกรุงศรีอยุธยาจึงกลายเปนที่หวาดระแวงแกราชสํานักวาจะเขาดวยกับพวกของโอ
อิน  ชาวญ่ีปุนที่อยูในกรุงศรีอยุธยา เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช เริ่มหาทางหนีทีไล และมี
กกก 
7 ขอมูลทางประวัติศาสตรจากตางแหลงไมตรงกัน บางวายามาดะไดออกรบกับเมืองละคร (นครศรีธรรมราช) และได
เปนเจาเมืองละคร บางวายามาดะไดตําแหนงเปนเพียงเจาพนักงานฝายนคราภิบาลผูมีหนาท่ีควบคุมราษฎรเพียงเขต
หน่ึง หมูหน่ึง หรือเหลาหน่ึงเทาน้ัน (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 20, 2506: 49)   
8 พระยากลาโหมผูน้ีคืออดีตจมื่นศรีสรลักษณในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ในสมัยพระเจาทรงธรรมไดเล่ือนยศเปน 
จมื่นสรรเพชรภักดี มหาอํามาตย และเจาพระยากลาโหม เปนผูมีอํานาจเหนือราชบัลลังก สุดทายไดขึ้นเปนกษัตริย
ทรงพระนามวาสมเด็จพระเจาปราสาททอง ผูเปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศปราสาททอง 
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ความคิดเห็นสอดคลองกันวาหากยังคงอยูตอไปในสยามอาจไดรับอันตราย  ชาวญ่ีปุนจึง
ทยอยเก็บขาวของเตรียมเดินทางกลับญ่ีปุน  ขณะที่สถานการณกําลังตรึงเครียดอยูนั้นย่ิงมีเหตุ
ใหทวีความตรึงเครียดมากขึ้นไปอีก กลาวคือมีชาวญ่ีปุนคนหนึ่งลวงล้ําเขาไปในประตูเมืองและ
เกิดตอสูกับตํารวจวัง ปรากฏวาฆาตํารวจวังตายไป 4 คน และบาดเจ็บอีก 9 คน ราชสํานักกรุง
ศรีอยุธยาจึงขอใหชาวญ่ีปุนสงตัวคนญ่ีปุนเทาจํานวนตํารวจที่ตายและบาดเจ็บใหราชสํานักฯ 
ลงโทษ ฝายญ่ีปุนไมยินยอม จนในที่สุดทูตอินเดียตองเขามาเปนตัวแทนไกลเกลี่ย ญ่ีปุนจึง
ยอมเสียคาปรับเปนน้ําหนักประมาณ 133 ช่ังใหแกเจาพระยากลาโหม (ประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ 20, 2524: 58-59) จากนั้นชาวญ่ีปุนไดลงเรือออกจากกรุงศรีอยุธยา ฝายราชสํานักฯ 
เกรงวาชาวญ่ีปุนเหลานี้จะไปสมทบกับโออินที่เมืองนครศรีธรรมราชจึงยกพลเรือเขาโจมตีเรือ
ของชาวญ่ีปุนจนเกิดการรบพุงกัน ชาวญ่ีปุนหนีรอดไปไดโดยที่ฝายพลเรือของกรุงศรีอยุธยา
เสียหายมากกวา  ฝายโออินพยายามระดมทัพผูคนจากเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองปตตานี
แตชาวเมืองเหลานั้นไมยอมใหความรวมมือ มิหนําซํ้าชาวญ่ีปุนจํานวนมากไดละทิ้งโออินแลว
หนีเอาตัวรอด  ทําใหโออินเหลือพรรคพวกจํานวนไมมากนัก โออินและพวกไดตัดสินใจหลบหนี
ไปพ่ึงพากัมพูชา ประจวบเหมาะกับที่กรุงกัมพูชาเกิดศึกกลางเมืองแยงชิงราชบัลลังกระหวาง
พระเจากรุงกัมพูชากับพระเชษฐา โออินเขาชวยฝายพระเจากรุงกัมพูชาซ่ึงตอมากลายเปนฝาย
ปราชัยทําใหโออินและพรรคพวกถูกสังหารในสงครามกลางเมืองกรุงกัมพูชา (ประชุม
พงศาวดารภาคที่ 20, 2524: 60)  

หลังการสวรรคตของพระเจาทรงธรรมพระโอรสสองพระองคคือพระเชษฐาธิราชและ
พระอาทิตยวงศตางไดขึ้นเปนกษัตริยครองราชยในชวงเวลาสั้นๆ ระหวางป  พ.ศ. 2171-2172 
แตดวยทั้งสองพระองคยังเยาววัยจึงขาดประสบการณ ความสามารถ และบารมีในการบริหาร
บานเมือง ในขณะที่เจาพระยากลาโหมเปนผูที่มีอํานาจและบารมีเหนือราชบัลลังก ขุนนาง
ทั้งหลายจึงพรอมกันเชิญเจาพระยากลาโหมขึ้นเปนกษัตริยกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามวา
สมเด็จพระเจาปราสาททอง พระองคทรงสถาปนาราชวงศใหมนามวาราชวงศปราสาททอง 
และเปนอันสิ้นสุดสมัยของราชวงศสุโขทัย  

ในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ.2172-2199) การกําจัดยามาดะ นางามาซะ 
เปนการกําจัดขุนนางผูใหญชาวตางชาติที่มีอิทธิพลทางการเมืองในกรุงศรีอยุธยามากทีส่ดุของ
ยุคนั้น  หลังการถึงแกอสัญกรรมของยามาดะ นางามาซะ ชาวญ่ีปุนโดยทั่วไปเริ่มหวั่นเกรง
ภยันตรายและทยอยอพยพลงเรือหลบหนีออกไปจากกรุงศรีอยุธยา  ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2173 พระเจาปราสาททองไดสั่งทหารทําลายหมูบานญ่ีปุน  ชาวญ่ีปุนจากกรุงศรีอยุธยาที่รอด
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พนจากการโจมตีไดลงเรือสําเภาหลบหนีเขาไปอาศัยอยูในกัมพูชา  ชาวญ่ีปุนจากหัวเมืองของ
สยามไดอพยพเขามาสมทบกับชาวญ่ีปุนในกัมพูชาและเขารวมกับชาวกัมพูชาในการตอตาน
อํานาจของพระเจาปราสาททองกษัตริยพระองคใหมของกรุงศรีอยุธยา  เม่ือทางกัมพูชาเห็นวา
กรุงศรีอยุธยาผลัดแผนดินจึงไดทีเริ่มดําเนินนโยบายหย่ังเชิงดวยการสงกองกําลังเขามาโจมตี
เมืองนครราชสีมาและกวาดตอนราษฎรสยามไปกัมพูชา  และกัมพูชาไดสงกองเรือรบเขามา
ลองกําลังกรุงศรีอยุธยาถึงปากแมน้ําเจาพระยา (จิตรสิงห ปยะชาติ, 2552: 111)  ในเวลานั้น
พระเจาปราสาททองทรงติดพันศึกการปราบกบฏที่เมืองปตตานีซ่ึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจกับกรุงศรีอยุธยามากกวาที่การเปดศึกรบกับกัมพูชา  แตฝายที่มีศึกกับกัมพูชา
กลับเปนฮอลันดา  จากสาเหตุที่กัมพูชายึดสินคาของฮอลันดาที่มีมูลคาสูงในป พ.ศ. 2185 
และกัมพูชายังไดสังหารและจับกุมคุมขังคนของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา  กรุงศรี
อยุธยาซ่ึงมีสัมพันธไมตรีอันดีกับฮอลันดาไดรับการรองขอใหชวยฮอลันดารบกับกัมพูชา  พระ
เจาปราสาททองไดสงกองเรือรบไปชวยฮอลันดาแตกองเรือของกรุงศรีอยุธยาไปรอทาฮอลนัดา
อยูหลายเดือนไมพบจึงตองยกกองเรือกลับกรุงศรีอยุธยา  ฝายฮอลันดาสงกองเรือรบมาชาจึง
ตองรบกับกัมพูชาโดยขาดแรงเสริมจากกองเรือรบของกรุงศรีอยุธยา  ผลของการรบปรากฏวา
ฮอลันดาพายแพแกกัมพูชาและมีผลใหฮอลันดาไมไดเขาไปทําการคาขายกับกัมพูชาเปน
เวลานานนับสิบป (จิตรสิงห ปยะชาติ, 2552: 113)   

เม่ือสมเด็จพระเจาปราสาททองประสงคจะฟนฟูความสัมพันธกับญ่ีปุนพระองคได
ผอนผันใหชาวญ่ีปุนกลับเขามาต้ังชุมชนในกรุงศรีอยุธยาตามเดิม  แตชุมชนชาวญ่ีปุนที่ฟนตัว
ขึ้นมาใหมปราศจากอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองในกรุงศรีอยุธยาเหมือนเชนอดีต  แต
นโยบายของพระเจาปราสาททองไมเปนผลสําเร็จ  เนื่องดวยคณะทูตที่เชิญพระราชสาสนไปยัง
ญ่ีปุนในชวง พ.ศ.2177 และ 2182 นั้นถูกทางญ่ีปุนปฏิเสธไมตรี คณะทูตจากกรุงศรีอยุธยาจึง
ตองเดินทางกลับ เอกสารหลายแหลงสันนิษฐานเหตุที่ญ่ีปุนไมยอมสานสัมพันธกับกรุงศรี
อยุธยาไวหลายประการ อาทิญ่ีปุนไมยอมรับที่สมเด็จพระเจาปราสาททองขึ้นครองราชยดวย
วิธีการที่ไมชอบธรรม ประกอบกับในชวงนั้นญ่ีปุนกําลังดําเนินนโยบายปดประเทศโดยหามชาว
ญ่ีปุนไปตางประเทศและหามชาวญ่ีปุนที่อยูตางประเทศเดินทางกลับ สถานการณภายในของ
ญ่ีปุนเองปรากฏวาญ่ีปุนกําลังเผชิญกับความวุนวายทางการเมืองจากเหตุจลาจลในเมือง       
ชิมาบารา (บุญสมหญิง พลเมืองดี, 2552: 80-81)  และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือพอคาชาว
ฮอลันดาไมประสงคใหกรุงศรีอยุธยาและญ่ีปุนติดตอคาขายกันโดยตรงเพราะฮอลันดา
พยายามจะผูกขาดการคาในตลาดเอเชียจึงไมปรารถนาใหความสัมพันธระหวางอยุธยาและ
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ญ่ีปุนฟนตัวมาเปนคูแขงทางการคาของตน ความพยายามที่จะยุใหคนอยุธยาและญ่ีปุน
แตกคอกันนั้นพบหลักฐานจากจดหมายของเฮนริก บรูเวอรขาหลวงใหญประจําบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของฮอลันดาที่สงถึงหัวหนาคลังสินคาชาวฮอลันดาประจําเมืองฮิราโดดังมีขอความ
ตอนหนึ่งวา 

“...ที่สยามนั้นเราจะยุใหคนสยามเกิดความชิงชังชาวญ่ีปุนและที่ญ่ีปุนก็เชนกัน หาก
ทานมีโอกาสจงแจงใหเจาเมืองฮิราโดะและขุนนางช้ันผูใหญทราบวาชาวสยามมี
ความเกลียดชังคนญ่ีปุนและไดทําการดูหม่ินเหยียดหยามพรอมทั้งเนรเทศคนญ่ีปุน
ออกนอกราชอาณาจักร...” (อิชิอิ โยเนโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮาร,ุ 2542: 62) 
 

บทสรปุ 
ความสัมพันธไทยญ่ีปุนมีมานานกวา 600 ป ชาวญ่ีปุนเขามามีบทบาทชวยราชการ

สงครามของกรุงศรีอยุธยามาต้ังแตสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากนั้นชาวญ่ีปุนเขา
มาในกรุงศรีอยุธยาเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งพวกที่เดินทางคาขายไปมา และพวกที่ลงหลักปกฐาน
อาศัยอยูในชุมชนชาวญ่ีปุนทางตอนใตของกรุงศรีอยุธยา หลังสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถชาว
ญ่ีปุนมีบทบาททางการเมืองในฐานะทหารอาสาซ่ึงมีสวนรวมปฏิบัติการในชวงระยะที่มีการ
เปลี่ยนถายอํานาจในราชสํานักกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรมชาวญ่ีปุนช่ือยา
มาดะ นางามาซะมีบทบาทสําคัญในราชการจนไดเลื่อนยศศักด์ิเปนออกญาเสนาภิมุข และมี
อํานาจควบคูกับเจาพระยากลาโหม ในยุคสมเด็จพระเจาทรงธรรมนี้สัมพันธไมตรีระหวาง
อยุธยาและญ่ีปุนเปนไปอยางแนบแนนดวยไมตรีจิตมิตรภาพ  มีการติดตอกันทางการทูตและ
แลกเปลี่ยนเครื่องราชบรรณาการกันอยูหลายครั้ง ซ่ึงราชสํานักกรุงศรีอยุธยามีความระมัดระวงั
เปนอยางมากในกระทําการที่อาจจะกระทบถึงสวัสดิภาพของชาวญ่ีปุน ดังจะเห็นไดจาก
เหตุการณที่กรุงศรีอยุธยามีสงครามกับกัมพูชา  ราชสํานักอยุธยาไดสงพระราชสาสนทําความ
เขาใจกับราชสํานักญ่ีปุนอยูเสมอ สวนพระราชสาสนที่ทางกัมพูชาสงถึงราชสํานักญ่ีปุนนั้นมัก
มีเนื้อความฟองรองถึงพฤติกรรมอันไมเหมาะสมของโจรสลัดชาวญ่ีปุน หลังรัชสมัยสมเด็จพระ
เจาทรงธรรม สัมพันธภาพระหวางชาวสยามและชาวญ่ีปุนเริ่มหางเหิน ตึงเครียด และถึงขั้น
ขาดสัมพันธอันดีตอกันไปช่ัวระยะหนึ่ง  โดยญ่ีปุนปฏิเสธการรับคณะทูตจากกรุงศรีอยุธยา ใน
ดานสวัสดิภาพชีวิตของชาวญ่ีปุนที่อาศัยอยูในกรุงศรีอยุธยานั้น จากการที่เคยอยูดีมีสุขตอง
กลับกลายเปนระหกระเหินอพยพหนีภัยออกนอกสยามเพราะไมเปนที่ไวเนื้อเช่ือใจกันอีกตอไป 
หมูบานชาวญ่ีปุนถูกเผาไลที่และชาวญ่ีปุนถูกไลลา  นาสังเกตวาราชสํานักกรุงศรีอยุธยาใหยศ 
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ตําแหนง และอํานาจแกยามาดะ นางามาซะ และราชสํานักกรุงศรีอยุธยาอีกเชนกันที่ทําลาย
ชีวิตของยามาดะ  สวนโออินลูกชายของยามาดะแมจะหนีภัยจากอยุธยาไปพ่ึงพากษัตริย
กัมพูชาแตโชคไมดีที่เขาไปชวยผิดขาง กลุมทหารอาสาของโออินชวยพระเจากรุงกัมพูชารบชิง
บัลลังกกับฝายตรงขาม  แตฝายของพระเจากรุงกัมพูชาพายแพ โออินจึงตองจบชีวิตลงที่
กัมพูชา กรุงศรีอยุธยาและกรุงกัมพูชาจึงเปนที่ๆ สรางโอกาส สรางชีวิตและความทรงจําทั้งที่ดี
และไมดีใหกับชาวญ่ีปุน และจะเปนสิ่งที่จารึกไวในประวัติศาสตรของชาวญ่ีปุน ชาวขแมร 
(กัมพูชา) และชาวสยาม (ไทย) ตลอดไป 
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การใชกระดานดําแบบญี่ปุนเพื่อสงเสริมการอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกัน 
ในช้ันเรียนคณิตศาสตรท่ีสอนดวยวิธกีารแบบเปด 

ชูศักด์ิ อุดอิ่นแกว 1 
เจนสมุทร  แสงพันธ  2 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหการวางแผนการใชกระดานดําแบบญ่ีปุน
ของครูที่เนนการอภิปรายและเปรียบรวมกันทั้งช้ันเรียน และ2) ศึกษาแนวทางการใชกระดาน
ดําแบบญ่ีปุนของครูที่สงเสริม  การอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน ของครูและ
นักเรียนในช้ันเรียนที่สอนดวยวิธีการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปดเปนโรงเรยีนในโครงการ
พัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปดในเขตพ้ืนที่
การศึกษาภาคเหนือ ผูวิจัยในฐานะนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ทําหนาที่สอนในช้ันเรียน
และเก็บรวมรวมขอมูลจากการสอนในหนวยการเรียนรูเรื่อง ทศนิยม จํานวน 10 คาบ ในช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2554 ขอมูลที่นํามาวิเคราะหประกอบดวย  แผนการจัดการ
เรียนรูที่มีการวางแผนการใชกระดานดําแบบญ่ีปุน  การบันทึกวีดีทัศน  การบันทึกภาพนิ่ง  
แบบบันทึกหลังการสอน  ผูวิจัยใชการวิเคราะหเอกสารและวิเคราะหวีดีทัศนและนําเสนอ
ขอมูลโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา 

1. การวางแผนการใชกระดานดําแบบญ่ีปุนของครู เริ่มจากการวิเคราะหเนื้อหาใน
หนังสือเรียนแลวจึงนํามาวางแผนลําดับขั้นของการสอนพรอมการกําหนดบริเวณการใช
กระดานดําโดยแบงเปน 4 สวนเรียงจากดานซายไปยังดานขวาของกระดานดํา ไดแก บริเวณที่
ใชสําหรับการ 1) ทบทวนบทเรียนและการนําเสนอสถานการณปญหาปลายเปด 2) นําเสนอ
คําสั่งของกิจกรรม 3) วางตําแหนงในการเลือกและจัดลําดับการนําเสนอผลงานของนักเรียน 
และ 4) สรุปบทเรียนจากการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนโดยใชสื่อเสริม 
เพ่ือนําไปสูการสรางขอสรุปของบทเรียนรวมกัน  

2. แนวทางการใชกระดานดําแบบญ่ีปุนของครูทีส่งเสริมการอภิปรายและเปรียบเทียบ
รวมกันทั้งช้ันเรียน ไดแก ครูมีการ 1)  จัดเรียงลําดับแนวคิดของนักเรียนทีเ่กิดขึน้ 2) ใชพ้ืนที ่
ดานบนของกระดาษนําเสนอที่นักเรียนไปติดไวบนกระดานดํา เพ่ือเขียนคําสําคัญ หรือ 
 
1 นายชูศักดิ์ อุดอิ่นแกว ตําแหนงครูผูชวย โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
2 อาจารย ดร.เจนสมุทร แสงพันธ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แนวทางในการแกปญหาที่ไดจากการฟงนักเรียนในขณะที่มีการอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียน 3) 
ใชสื่อเสริมสําหรับขยายแนวคิดใหเกิดความชัดเจน เพ่ือสนับสนุนการนําเสนอแนวคิดของ
นักเรียนและกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียน
มากขึ้น 
 
ความเปนมาของปญหาการวิจัย  

หองเรียนคณิตศาสตรโดยทั่วไป กระดานดําถือเปนสื่อหลักทีมี่ความจําเปนตอในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  โดยสวนใหญจะเห็นวา ครูจะใชกระดานดําสําหรับการ
เขียนโจทยปญหา และแสดงขั้นตอนในการแกปญหา ตามแนวทางและวิธีการของครู ตลอดทั้ง
คาบ สําหรับนักเรียนก็มีหนาที่จดบันทึกจากตัวอยางและการแกปญหาตามกระดาน การใช
กระดานดําในลักษณะดังกลาว ไมไดสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู และพัฒนาวิธีการคิด 
การแกปญหาดวยตนเอง อีกทั้งนักเรียนไมมีสวนรวมในการใชกระดานเพ่ืออภิปรายแนวคิด
รวมกัน  

จากการศึกษาการใชกระดานดําของครูญ่ีปุนพบวาในช้ันเรียนของครูในประเทศญ่ีปุน 
นั้นใหความสําคัญกับการวางแผนการใชกระดานดํามาก สําหรับการสื่อสารทางคณิตศาสตร 
และการแกปญหาที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการในช้ันเรียน (Yoshida, 2002) ทั้งนี้ Ninomiya 
(2010, หนา 28) ไดกลาววา “ครูญ่ีปุนอางถึงการใช (use) และการจัดการ (organization) 
เก่ียวกับกระดานดําดวยคําวา Bansho(板書)หรือการเขียนกระดานดํา (board writing) 
Yoshida (2008) ไดกลาววา กระดานดําถูกใชเพ่ือแสดงถึงลําดับขั้นตอนกระบวนการของ
บทเรียนและเพ่ือเช่ือมโยงสวนตางๆ ของบทเรียนเขาดวยกันในการสรางความเขาใจรวม โดยที่
การใชกระดานดําของครูญ่ีปุนทําหนาที่ดังตอไปนี้คือ 1)บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน 2) ชวย
ใหนักเรียนจําสิ่งที่นักเรียนตองทําและคิด 3)ชวยใหนักเรียนมองเห็นความเช่ือมโยงของสวน
ตางๆ ของบทเรียน และความตอเนื่องของบทเรียน 4) เปนที่ๆ สําหรับการอภิปรายถึงความ
เหมือนและความตางเก่ียวกับวิธีการแกปญหาที่นักเรียนนําเสนอ และ  5) เปนที่ๆ มีการ
จัดระบบกับการคิดของนักเรียนและพัฒนาแนวคิดใหม  ในความหมายดังกลาวนี้เองอาจจะ
เรียกไดวาการใชกระดานดําเปนยุทธวิธีในเชิงการสอน (Instructional strategy) คณิตศาสตร 
ที่กระตุนการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนใหมีความชัดเจนมากขึ้นผานการจัดระบบและ
องคประกอบบนกระดานดํา 

98 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

จากความสําคัญของการใชกระดานดําดังกลาวไดเก่ียวของกับการอภิปรายและ
เปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียนโดย เจนสมุทร  แสงพันธ( 2554) ไดกลาวถึง  ความสําคัญของ
การใชกระดานที่ทําหนาที่เปนเครื่องมือเชิงการสอนเพ่ืออภิปรายและเปรียบเทียบวิธีการคิด
ของนักเรียนโดยเพ่ิมเติมการวางแผนการใชกระดานดําเขาไปในการรวมสรางแผนจัดการ
เรียนรู มีการพัฒนาแบบประเมินการใชกระดานดําระหวางสังเกตช้ันเรียน และอภิปรายถึง
วิธีการใชกระดานดําของตนเองในการรวมสะทอนผลช้ันเรียน สําหรับการอภิปรายรวมกันทั้ง
ช้ันเรียนมีความสําคัญในการเรียนรูของนักเรียนมากโดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศญ่ีปุน ได
เรียกขั้นการสอนนี้วา Neriage หรือการอภิปรายทั้งช้ันเรียนถือวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ
มากที่สุดในช้ันเรียนที่เนนวิธีการคิดแกปญหาที่หลากหลาย ในขั้นของการอภิปรายทั้งช้ันเรียน
นี้ ครูญ่ีปุนจะสงเสริมใหนักเรียนฟงเสียงหรือแนวคิดของคนอื่นๆ อยางต้ังใจและระมัดระวัง 
และใหพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพของยุทธวิธีใน  การแกปญหาแบบตางๆ ดังนั้นครูจึงใช
การอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียนเพ่ือกําหนดรวมกันกับนักเรียนวายุทธวิธีในการแกปญหาใดที่
สมเหตุสมผลที่สุดและเปนยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (Inoue, 2010) 

จากที่ผูวิจัยไดทําหนาที่เปนนักศึกษาปฏิบัติการสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ใน
โรงเรียนที่ใชนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปด (Open 
approach) เปนแนวทางการสอนที่สอดคลองกับกระบวนการของการศึกษาช้ันเรียนโดยใช
สถานการณปญหาปลายเปดในขั้นตอนการสอนซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การ
นําเสนอสถานการณปญหาปลายเปด 2) การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 3) การอภิปราย
และเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน  และ 4) การสรุปบทเรียนจากการเช่ือมโยงแนวคิดของ
นักเรียนที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน ดังปรากฏในภาพที่ 1        
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 แสดง 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปดในฐานะที่เปนแนวทางการสอน 
 

การเรียนรูดวยตนเอง 

ของนักเรียน 
การนําเสนอสถานการณ

ปญหาปลายเปด 

การอภิปรายและเปรียบเทียบ
รวมกันท้ังช้ันเรียน 

การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของ
นักเรียนท่ีปรากฏขึ้นในช้ันเรียน 
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จากแนวทางการสอนดังกลาวนี้ รายละเอียดของสถานการณปญหาจะถูกนําเสนอ
เพ่ืออภิปรายและถูกบันทึก/เขียนไวต้ังแตชวงแรกของช้ันเรียน และระหวางชวงการอภิปรายใน
ช้ันเรียนนั้น วิธีการที่แตกตางกันที่นักเรียนใชในการแกปญหาจะถูกนําเสนอเพ่ือที่ทําใหแตละ
วิธีการที่นําเสนอนั้น ถูกอธิบายเพ่ือใหมีความชัดเจนมากขึ้น ทําใหเห็นถึงขอดีและขอจํากัดของ
แตละวิธีอีกดวย เพ่ือที่จะบันทึกวิธีการแกปญหาของนักเรียนและการสนับสนุนใหเกิดการมี
สวนรวมในการอภิปรายในช้ันเรียน ครูจึงจําเปนตองใชกระดานดําเปนเครื่องมืออยางมากซ่ึง
กิจกรรมทั้งหมดของช้ันเรียนจะเกิดขึ้นและประจักษบนพ้ืนที่ของกระดานดํา  

ในช้ันเรียนของผูวิจัยยังพบกับความยุงยากในการจัดการแนวคิดของนักเรียนและการ
สงเสริมใหนักเรียนเกิดการอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียน สิ่งที่ผูวิจัยพบคือ นักเรียนใหความสนใจ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางที่มีการนําเสนอแนวคิดหนาช้ันเรียนนอยและในชวงที่มีการให
เพ่ือนซักถามมีนักเรียนบางสวนเทานั้นที่ใหความสนใจ และซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับเรื่องที่
เรียน แตมีนักเรียนอีกบางสวน ยังคุย และเลนกับเพ่ือนอยู จึงไมไดเขาใจอยางชัดเจนในสิ่งที่
เพ่ือนนําเสนอ ผูวิจัยตลอดจนผูสังเกตช้ันเรียนไดเห็นความสําคัญวา การสอนในขั้นการ
อภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียนนี้ เปนชวงที่นักเรียนจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันไดมาก นักเรียนสามารถเสนอความคิดและเปรียบเทียบแนวคิดของตนเองกับเพ่ือนเพ่ือ
แสดงออกในสิ่งที่ตนเองรูและเขาใจ เรียนรูวิธีการแนวคิดตางๆ จากการอภิปราย  แตสิ่งที่ถือ
เปนความยุงยากของผูสอนในขั้นการสอนนี้คือ การวางแผนในการอภิปรายโดยเฉพาะการ
จัดการกับลําดับแนวคิดของนักเรียนที่จะใชสําหรับอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียน รวมถึงการ
เตรียมประเด็น คําถามสําหรับการอภิปราย ผูวิจัยพบวาอุปสรรคอยางหนึ่งของการสอนในขั้น
การอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียนของผูสอน คือ การใชกระดานดํา ผูสอนจะใช
กระดานดําสําหรับการทําหนาที่เพียงแคนําผลงานของนักเรียนไปติดบนกระดานดําเพ่ือให
นักเรียนนําเสนอผลงานเทานั้น โดยไมไดสนใจวา กระดานดํานั้นเปนสื่อหลักที่จะจัดลําดับ
แนวคิดที่มีความสําคัญสําหรับใชในการอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรยีนใหนกัเรยีน
ไดเกิดการเช่ือมโยงความรู เปนที่ๆ สําหรับการอภิปรายถึงความเหมือนและความตางเก่ียวกับ
วิธีการแกปญหาที่นักเรียนนําเสนอ 

ดังเหตุผลที่ไดกลาวมานี้ ทําให ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา การใชกระดานดําของ
ครูเพ่ือสงเสริมการอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน โดยใชกรณีศึกษา หนวยการ
เรียนรูเรื่อง ทศนิยม รวมทั้งหมด 10 คาบ เนื่องจากเปนเนื้อหาที่เก่ียวของกับการสรางความคิด
รวบยอดเหมาะสําหรับการสงเสริมการอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียนและเปนพ้ืนฐานที่สําคัญใน
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การเรียนในระดับสูงขึ้นไป  ซ่ึงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ สรางแผนการใชกระดานดําของครู
ที่เนนการอภิปรายและเปรียบรวมกันทั้งช้ันเรียนและนําแผนกระดานดําที่สรางขึ้นไปใชสงเสรมิ
การอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียนอันจะเปนประโยชนในแงมุมหนึ่งของการนํา
นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปดไปใชในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่
สงเสริมการอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียนตอไป 

 
จุดประสงคของการวิจัย 
        1.เพ่ือวิเคราะหการวางแผนการใชกระดานดําของครูที่เนนการอภิปรายและเปรียบ
รวมกันทั้งช้ันเรียน 
        2.เพ่ือศึกษาแนวทางการใชกระดานดําของครูที่สงเสริมการอภิปรายและเปรียบเทียบ
รวมกันทั้งช้ันเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนครูผูสอนในช้ันเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย โดยที่กลุมเปาหมาย
ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอยจํานวน 
38 คน ที่ใชนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูดวยการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการ
แบบเปด (Open approach)  และเนื้อหาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เรื่องทศนิยม ซ่ึงเปนหนวย
การเรียนรูที่ 8 ตามหนังสือเรียนคณิตศาสตร “Study with Your Friends: Mathematics for 
Elementary SchoolGrade1-6”  ฉบับภาษาอังกฤษ ของประเทศญ่ีปุน (Gakkoh Tosho, 
2005) เ ป น ห นั ง สื อ เ รี ย น ที่ ศู น ย วิ จั ย คณิ ต ศา ส ตร ศึก ษ า  คณ ะ ศึก ษ า ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน นํามาใชในโรงเรียนที่ใชนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบ
เปด และอางอิงInprasitha (2010) จํานวน 10 คาบ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

วิธีการแบบเปด (Open Approach) หมายถึง แนวทางการสอนที่บูรณาการกับการ
ใชนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) ในการรวมกันออกแบบหนวยกิจกรรมการ
เรียนรูในหนวยการเรียนรูเรื่องหนึ่งๆ โดยมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้นไดแก  1) การนําเสนอ
สถานการณปญหาปลายเปด  2) การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน  3) การอภิปรายและ
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เปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน 4) การสรุปบทเรียนจากการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนที่
เกิดขึ้นในช้ันเรียน (Inprasitha, 2010) 

การวางแผนการใชกระดานดํา (bansho-keikagu) หมายถึง  เปนการวางแผนการ
ใชกระดานดําของครูญ่ีปุน สําหรับเปนเครื่องมือในการจัดระบบความคิดของนักเรียนโดยมีการ
วางแผนการใชกระดานดําอยางเปนระบบ   

การใชกระดานดําของคร ู(bansho) หมายถึง เปนการใชกระดานดําเพ่ือจัดระบบ
องคประกอบตางๆ บนกระดานดําในช้ันเรียนเพ่ือนําเสนอปญหา และคําสั่งของกิจกรรม 
แผนภาพ คําสําคัญ ผลงานของนักเรียน โดยมีการวางแผนการใชกระดานดําลวงหนาโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอและสรางความเขาใจในการอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียน 

การอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันท้ังช้ันเรียน หมายถึง ขั้นตอนที่สามใน
วิธีการแบบเปดในฐานะที่เปนแนวการสอน (Inprasitha, 2010) เปนขั้นตอนที่ครูนําเอาแนวคิด
ของนักเรียนมาจัดลําดับ แลวนําเสนอประเด็นเพ่ือใหนักเรียนไดอภิปรายและเปรียบเทียบ
ความเหมือนความแตกตางของแนวคิดการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการแกปญหา การสงเสริมการอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียน
และวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร และสภาพจริงของช้ันเรียน รวมทั้งไดศึกษาการสราง
แผนการใชกระดานดําของครูในการจัดการเรียนการสอนตามลําดับการสอนดวยวิธีการแบบ
เปด (Open Approach)  

2. ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหา สําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ทศนิยม ซ่ึงพบแนวทางวา  การ
ใชกระดานดําของครู นาจะสงเสริมการอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน ของ
นักเรียนใหเกิดความเขาใจ ในความหมายของ ทศนิยม ได 

3. ผูวิจัยออกแบบและเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอนกระบวนการ การศึกษาช้ันเรียน
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปด (Open Approach)  ตามขั้นตอนดังนี ้

3.1การสรางแผนการจัดการเรียนรูและแผนการใชกระดานดํามีวิธีดําเนินการ
ดังตอไปนี ้

3.1.1ศึกษาเนื้อหา ในหนวยการเรียนรู เรื่องทศนิยม จากในหนังสือเรียนญ่ีปุน  
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3.1.2  วิเคราะหโครงสรางหนวยการเรียนรูโดยกําหนดจํานวนคาบกิจกรรมเปาหมาย
ของบทเรียน และเนื้อหาที่เปนจุดเนนในแตละคาบรวมกัน ระหวางผูสอน และครูผูสังเกตช้ัน
เรียน  

3.1.3 วางแผนการจัดการเรียนรูในแตละคาบรวมกันระหวางผูสอนและครูผูสังเกตช้ัน
เรียน และวางแผนการใชกระดานดําโดย วางแผนตําแหนง องคประกอบในการใชกระดานดํา
ตามลําดับการใชกระดานดําดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 3.2 การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนและสังเกตการสอน 

 การเก็บรวมรวมขอมูล จากการบันทึกวีดีโอการสอน บันทึกหลังการสอน แบบสังเกต
ช้ันเรียน ในช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย จังหวัดเชียงใหม  

3.3 การสะทอนผลช้ันเรียน 
เม่ือปฏิบัติการสอนในแตละคาบเสร็จสิ้น ผูวิจัย และครูผูสังเกตจะรวมกันสะทอนผล

การปฏิบัติ โดยไดกลาวถึง แนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน  การอภิปรายและ
เปรียบเทียบรวมกันของนักเรียนที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน  การใชกระดานดําของครูในการสงเสริม
การอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน  โดยจะนําเอาปญหา แนวทางการแกไข ไป
ปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในคาบถัดไป  
 
 
 
 

ภาพ 2 แสดงองคประกอบในการกําหนดพื้นที่การใชกระดานดําตามลําดับการใชกระดานดํา 
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ผลการวิจัย 
1.  การวิเคราะหการวางแผนการใชกระดานดําแบบญ่ีปุนท่ีเนนการอภิปรายและ
เปรียบเทียบรวมกันท้ังช้ันเรียนในช้ันเรียนท่ีสอนดวยวิธีการแบบเปด 

ผูวิจัยและครูในทีมการศึกษาช้ันเรียนไดรวมกันวางแผนการวางแผนการใชกระดาน
ดํา จะจัดเรียง สวนประกอบตางๆ แลวเขียนบันทึกไว โดยจะมีการวางแผนในลักษณะเดียวกัน
กลาวคือมีการวางแผนกระดานดํา จากดานซายไปยังดานขวาของกระดาน โดยจะแบงการใช
กระดานออกเปน 4 สวน คือ  

สวนที่ 1 ตําแหนงซายสุดจะติด รูปภาพ เพ่ือนําเสนอสถานการณปญหาปลายเปด ใน
ขั้นนี้ไดวางแผน คาดการแนวคิดที่มาจากคําพูดของนักเรียน เพ่ือเขียนไวบนกระดานดําหรือ
ประเด็นคําถามที่ครูตองการเนนเพ่ือทําใหนักเรียนทําความเขาใจสถานการณปญหา    

สวนที่ 2  บริเวณสวนกลางของกระดานดําที่ใชติดคําสั่งของกิจกรรม   
สวนที่ 3 บริเวณตรงกลางของกระดานสวนลาง สําหรับการติดใบกิจกรรมของนักเรยีน

โดยเวนชองวางดานบนใบกิจกรรมสําหรับการเขียนแนวคิดนักเรียน  ในขั้นนี้ครูไดวางแผน
ลําดับของการอภิปราย ไวในแผนการใชกระดานดําดวยคือ “ ลําดับที่  1 ครูนําผลงานของ
นักเรียนโดยพิจารณาจากการนําเสนอแนวคิดหรือเหตุผลของนักเรียนเปนสวนใหญที่มา
นําเสนอกอน  ลําดับที่ 2 พิจารณาจากแนวคิดของนักเรียนที่แตกตางออกไปจากการนําเสนอ
ในลําดับที่ 1  ในขั้นนี้ครูตองกระตุนใหนักเรียนอภิปรายเหตุผลของสองการนําเสนอวามีความ
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร แลวใช กลุมที่ 3  กลุมที่อธิบายเหตุผลชัดเจน ใชเช่ือมโยงใน
การสรุปบทเรียน”     

สวนที่ 4  เปนบริเวณดานขวาของกระดาน จะไวสําหรับการสรุปบทเรียนที่เกิดจาก
การเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน  ดังแสดง การวางแผนการใชกระดานดํา
ของครู ในภาพที่ 2   หนวยการเรียนรู เรื่อง ทศนิยม  คาบที่ 1 ปริมาตรบอกจํานวน 1 
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ภาพท่ี 3 แสดงตําแหนงของการวางแผนการใชกระดานดําในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบ
รวมกันทั้งช้ันเรียนใน คาบที่ 1 กิจกรรมปริมาตรบอกจํานวน 1 
 
2.  แนวทางการใชกระดานแบบญ่ีปุนท่ีสงเสริมการอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกัน
ท้ังช้ันเรียนในช้ันเรียนท่ีสอนดวยวิธีการแบบเปด 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหวีดิทัศนการสอนเรื่อง ความหมายและการเขียนสัญลักษณ
ของทศนิยม เพ่ือนําเสนอแนวทางการใชกระดานดําแบบญ่ีปุนที่ เนนการอภิปรายและ
เปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน ผูวิจัยพบวา 
 ครูผูสอนใชกระดานดําสําหรับการอภิปรายต้ังแตการนําเสนอสถานการณปญหา โดย
ครูจะใชกระดานดานซายสําหรับติดรูปภาพของสถานการณปญหาและรวมกันอภิปรายเพ่ือให
นักเรียนทําความเขาใจสถานการณปญหา ยกตัวอยางจากสถานการณปญหาของคาบ 1/10 
ซ่ึงมีเปาหมายใหนักเรียนหาวิธีการบอกปริมาตรของน้ําในถวยวาจะมีก่ีเดซิลิตร   ในขั้นนี้ครูได
ฟงคําพูดที่มาจากนักเรียนและเขียนคําพูดที่นักเรียนไดกลาวถึงปริมาตรของน้ําสวนที่เหลือไว
บนกระดาน (ดังภาพที ่4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

 
 
 

 
 
       
 
 
 
 

 
ในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน ครูไดมีการเตรียมพรอมสําหรบั

การจัดเรียงลําดับแนวคิดของนักเรียนไวในแผนการใชกระดานดําดังนี้ คือ การอภิปรายรวมกัน 
เก่ียวกับการเขียนแสดงแทนปริมาตรของน้ํา จัดเรียงแนวคิดของนักเรียนในการนําเสนอผลงาน 
3 กลุม คือ กลุมที่ 1 จากแนวคิดที่เหมือนกันมากที่สุด ซ่ึงเปนเหตุผลสวนใหญที่นักเรียนได
เขียนอธิบาย กลุมที ่2 พิจารณาสิ่งที่แตกตางออกไปจาก กลุมที1่ ในขั้นนี้ตองกระตุนใหรวมกัน
อภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิด ใหคนหาวามีการนําเสนอประเด็นที่เหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไร แลวใช กลุมที่ 3  กลุมที่อธิบายเหตุผลชัดเจน ใชเช่ือมโยงในการสรุปบทเรียน 

ยกตัวอยาง การสอนจริง ในคาบเรียนที่ 1 เรื่อง ความหมายของทศนิยม กิจกรรม 
ปริมาตรบอกจํานวน ผูสอนไดจัดเรียงลําดับแนวคิดโดยเริ่มจากกลุมที่มีวิธีการคิดเหมือนกัน
หรือเปนแนวคิดของนักเรียนสวนใหญนําเสนอเปนกลุมแรกคือ 2.6  แลวใหรวมกันอภิปรายโดย
เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามเพ่ือน  และถามกระตุนนักเรียนวา มีกลุมใดที่มีวิธีการที่
เหมือนกับกลุมนี้บาง แลวจึงรวมกันสรุปแนวคิดที่เหมือนกันนั้น วา 2 แกว รวมกับ 6 ชอง เล็ก 
เปน 2.6 หลังจากนั้นนําแนวคิดของกลุมที่ 2 ที่เขียนจํานวน 8.6 ซ่ึงเห็นวา นักเรียนใหความ
สนใจในการอภิปรายและซักถามมาก มีการพยามยามต้ังประเด็นของการอภิปรายความหมาย
ของ 8 และ 6   คําถามของนักเรียนคนหนึ่งที่กลาววา  “เอา 8 มาจากไหนคะ”  นักเรียน
พยายามสนทนากันในกลุม และเช่ือมโยงปริมาตรของน้ําที่เต็มแกว เปนเหตุผลมาตอบ หรือ
โตแยงแนวคิดโดยเปรียบเทียบวิธีการของกลุมที่นําเสนอกับกลุมของตนเอง (ภาพที่ 5) โดยครู
จะมีหนาที่ในการเช่ือมโยงแนวคิด กระตุนใหนักเรียนอธิบายเหตุผล การอภิปรายของนักเรียน

ภาพท่ี 4  แสดงการใชกระดานดําของครสูําหรับการอภปิรายในขัน้การนาํเสนอสถานการณปญหา 

สวนทีเ่หลือเยอะกวา เราจะมีวิธีการบอกน้ําในถวยวาจะมีก่ีเดซิลิตรอยางไร 

2 เดซิลิตรกับอีกครึ่งหนึ่ง 2 dl กับเหลืออีกนิดหนึ่ง 

106 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

ทําใหผูสอนสังเกตวา นักเรียนมีความเขาใจในความหมายของ 2 ที่อยูหนาจุด คือน้ําสวนที่เต็ม 
และ ตัวเลข 6 ที่อยูหลังจุดจะเปนการแสดงปริมาตรของน้ําในสวนที่เหลือไดอยางชัดเจน ใน
ขณะเดียวกันครูก็เขียนคําสําคัญจากการนําเสนอผลงานของนักเรียนไวบนกระดาษนําเสนอ    
(ภาพที่ 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ทั้งนี้ ในขณะที่มีการนําเสนอแนวคิดของนักเรียน ครูจะเตรียมสื่อเสริม ติดไวบน
กระดานเพ่ือใหนักเรียนสามารถใชอธิบายแนวคิดของตนเองใหเพ่ือนไดเขาใจมากขึ้นโดยสื่อ
เสริม เปนรูปภาพขนาดใหญใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ไดอยางชัดเจนมากขึ้นเพ่ือใหเกิดการ
อภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน  ครูใหกลุมลําดับที่ 3  ออกมานําอธิบายแนวคิด
ของตนเอง ซ่ึงเปนกลุมที่มีแนวคิดที่อธิบายความหมายของทศนิยมไดอยางชัดเจน โดยครูนํา
ผลงานของนักเรียนกลุมนี้ ติดบนกระดาน แลวใหตัวแทนกลุม ออกมาอธิบายแนวคิดของ
ตนเองจากกระดาษนําเสนอ ซ่ึงแนวคิดของนักเรียนกลุมนี้ไดอธิบายวา “ 1 เดซิลิตร เทากับ 10 
ชองเล็ก แลวปริมาตรจํานวนแกวที่ใสน้ําเต็ม 1 เดซิลิตร  มีอยู 2 แกว  แลวมีจํานวนสวนที่
เหลืออยู  6 ชองเล็ก เลยมีจํานวนทั้งหมด 2.6 เดซิลิตร”  จากนั้น ครูก็ใหนักเรียนอธิบายแนวคิด
นั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยใชสื่อเสริมเปนรูปภาพขนาดใหญ ที่แสดงปริมาตรของน้ํา สวนที่เต็ม          

ภาพท่ี 5 แสดงการอภิปรายและ
เปรียบเทียบรวมกันทัง้ช้ันเรียนของนักเรียน 
จากแนวคิดของกลุมทีอ่อกไปนาํเสนอ 

ภาพท่ี 6  แสดงการทําหนาที่ของครูใน
ขณะที่ มีการอภิปรายและเปรียบเทียบ
รวมกันทั้งช้ันเรียนโดยการเขียนคําสําคัญ
จากการนําเสนอผลงานของนักเรียนไวบน
กระดาษนําเสนอ 
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1 เดซิลิตร และ น้ําสวนที่เหลือ โดยนักเรียนรวมกันอภิปรายความหมายของการเขียน แสดง
ปริมาตรของน้ํา  
 จากการใชกระดานดําของครูในคาบที่ 1 นี้ สังเกตเห็นวา การใชกระดานดําของครูนั้น 
มีการปฏิบัติตามลําดับที่ไดวางแผนไวกอนการสอนจริง ซ่ึงการจัดวางตําแหนงบางอยางอาจ
เปลี่ยนแปลงไปบางแตโดยรวมครูยังคงเนื้อหา และรูปแบบในการจัดตําแหนงของกระดานดํา
ไวอยางชัดเจนและครบถวน ดังภาพที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 แสดงตําแหนงการใชกระดานของครู สวนที1่ นําเสนอสถานการณปญหาปลายเปด 
สวนที่ 2 นําเสนอคําสั่งของกิจกรรม สวนที่ 3 การติดใบกิจกรรมและการอภิปรายรวมกันทัง้ช้ัน
เรียน และสวนที่ 4 การสรปุบทเรียน 
 
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย 

1. แผนการใชกระดานดําแบบญ่ีปุนท่ีเนนการอภิปรายและเปรียบเทียบ
รวมกันท้ังช้ันเรียน 

    ในการใชกระดานดําแบบญ่ีปุนเพ่ือสงเสริมการอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทัง้
ช้ันเรียนในการสอนคณิตศาสตรดวยวิธีการแบบเปดนั้น  ครูผูสอนมีการวางแผนบริเวณหรือ
พ้ืนที่การใชกระดานดําออกเปน 4 สวนโดยเรียงตามลําดับจากดานซายไปยังดานขวาของ
กระดานดําตามลําดับดังนี้  

    1.1 พ้ืนที่สําหรับการทบทวนบทเรียนและการนําเสนอสถานการณปญหาปลายเปด  
    1.2 พ้ืนที่สําหรับการนําเสนอคําสั่งของกิจกรรมและการใชคําถามที่ทําใหเกิดความ

เขาใจในขณะการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน  
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   1.3 พ้ืนที่สําหรับการติดผลงานของนักเรียนเพ่ือใชในการอภิปรายและเปรียบเทียบ
รวมกันทั้งช้ันเรียนโดยครูจะวางแผนพ้ืนที่ของกระดานดําในสวนนี้สําหรับการเขียนแนวคิดของ
นักเรียนที่ปรากฏขึ้นในขณะมีการอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน มีการวางแผนการเรียงลําดับ
แนวคิดของนักเรียน มีการวางแผนเก่ียวกับประเด็นสําหรับการอภิปรายใหชัดเจน รวมไปถึง มี
การวางแผนวิธีการใชสื่อเสริมเพ่ือเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียน  

   1.4 พ้ืนที่สําหรับการสรุปบทเรียนจากาการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นใน
ช้ันเรียนวางแผนการขยายแนวคิดเก่ียวกับการแกปญหาแตละวิธีโดยใชสื่อเสริม จนไดขอสรุป
ของบทเรียนรวมกัน ซ่ึงจะวางแผนการใชกระดานดําใหสามารถปรากฏกิจกรรมการสอนตลอด
ทั้งคาบโดยไมมีการลบกระดาน 

2.  แนวทางการใชกระดานดําเพื่อสงเสริมการอภิปรายและเปรียบเทียบ
รวมกันท้ังช้ันเรียนของครูในช้ันเรียนคณิตศาสตรท่ีสอนดวยวิธีการแบบเปดมี ดังน้ีคือ 

   2.1 มีการจัดเรียงลําดับแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นไวลวงหนาในแผนการใช
กระดานดํา 

   2.2 ใชพ้ืนที่ของกระดานดําสําหรับขยายแนวคิดของนักเรียน โดยการเขียนแนวคิด
ทางคณิตศาสตรที่สําคัญจากการนําเสนอ และการอภิปรายถกเถียงไวดานบนของกระดาษ
นําเสนอของนักเรียนในแตละกลุม  

   2.3 ใชสื่อเสริมติดบนกระดานดํา ประกอบการใชคําถามของครูเพ่ือใหนักเรียน
ออกมาอธิบายแนวคิดหรือความเขาใจดวยตนเองบนกระดานดํา 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้  
1) ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ทั้ง 4 องคประกอบของแผนการใชกระดานแบบญ่ีปุน มี

เปาหมายเฉพาะเจาะจงไปที่การพยายามนําแนวคิดของนักเรียนมานําเสนอและทําใหเกิดการ
เช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตรจากการอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดการแกปญหา
เหลานั้นทั้งช้ันเรียน ซ่ึงการวางแผน     การใชกระดานดําแบบญ่ีปุนในลักษณะนี้เกิดจากการ
ความพยายามของผูวิจัยและทีมการศึกษาช้ันเรียนของโรงเรียนกลุมเปาหมายซ่ึงตองการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการแบบเปดจากการใชกระดานดําแบบญ่ีปุน ลักษณะ
ของการวางแผนกระดานดําในงานวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของเจนสมุทร  แสงพันธ 
(2555) วา การวางแผนกระดานดําอยางเปนระบบจะชวยใหนักเรียนเห็นกระบวนการการ
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แกปญหาและแนวคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดคาบโดยไมมีการลบขอความใดทิ้ง โดยมีการ
จัดลําดับแนวคิดของนักเรียนไวเพ่ือถามใหเกิดการอภิปรายในช้ันเรียนมากขึ้น  

2) ผลการวิจัยการใชกระดานดําของครูชวยใหครูและนักเรียนมองเห็นกิจกรรมการ
สอนตลอดทั้งคาบไดอยางชัดเจน ทําใหหองเรียนของผูวิจัยในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทยีบ
รวมกันทั้งช้ันเรียนนักเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุดจากการเปรียบเทียบแนวคิดจากเพ่ือนและ
การอภิปรายรวมกันบนกระดานดําซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการใชกระดานดําของครูญ่ีปุน 
Yoshida (2008) ที่กลาววา การใชกระดานดําของครูญ่ีปุนทําหนาที่ ชวยใหนักเรียนมองเห็น
ความเช่ือมโยงของสวนตางๆ ของบทเรียน และความตอเนื่องของบทเรียน ตลอดจน เปนที่ๆ 
สําหรับการอภิปรายถึงความเหมือนและความตางเก่ียวกับวิธีการแกปญหาที่นักเรียนนําเสนอ 
อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เจนสมุทร แสงพันธ (2555) ที่กลาวถึง การใชกระดานดํา
ของครูญ่ีปุนเปนเครื่องมือเชิงการสอนที่สําคัญสําหรับการอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้ง
ช้ันเรียน ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหครูเขาถึงวิธีการคิดของนักเรียนที่แสดงออกมา
ภายหลังจากการที่ครูใหโอกาสกับนักเรียนในการแกปญหาดวยตนเอง และครูสามารถนํา
แนวคิดดังกลาวเหลานั้นมาขยายแนวคิดเพ่ือแสดงใหเห็นยุทธวิธีในการแกปญหาทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในช้ันเรียน 

3) แมวางานวิจัยนี้ ไมไดเนนไปที่การนําเสนอวาหลังจากการใชกระดานดําแบบญ่ีปุน
ของครูในช้ันเรียนที่สอนดวยวิธีการแบบเปดนี้ไปแลว จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยางไรก็ตาม แตผลการวิจัยก็บงช้ีใหเห็นคุณภาพของกระบวนการเรียนรูของนักเรียนใน
ระหวางการเรียนการสอนตามแนวทางการสอนดวยวิธีการแบบเปด โดยเฉพาะอยางย่ิงขั้นการ
อภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน การใชกระดานดําของครูประกอบการใชคําถาม
เพ่ือกระตุนใหนักเรียนอภิปรายและเปรียบเทียบถึงความเหมือนและความแตกตางของแนวคิด
หรือยุทธวิธีในการแกปญหา และการแสดงแทนการแกปญหา (problem representation) 
เรื่องทศนิยม ที่แตกตางหลากหลายที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน และที่สําคัญนักเรียนไดพัฒนา
เครื่องมือในการเรียนรูและการทําความเขาใจเรื่องทศนิยมในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบ
รวมกันทั้งช้ันเรียนไดเปนอยางดี 
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ขอเสนอแนะ 
1.  การใชกระดานดําแบบญ่ีปุนเปนผลลัพธของการพัฒนาวิชาชีพครูที่อาศัยการทํา

ความเขาใจในงานเก่ียวกับการสอนรวมกันของครูในการสอนโดยเฉพาะ การสอนดวยวิธีการ
แบบเปดซ่ึงเปนการสอนคณิตศาสตรที่เนนการแกปญหา ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรสามารถ
แนวคิดเก่ียวกับการใชกระดานแบบญ่ีปุนไปพัฒนารวมกันกับเพ่ือนครูเพ่ือชวยกันวางแผนการ
ใชกระดานดํา  วางแผนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดแกปญหาดวยตัวเอง และสะทอนผล
ภายหลังการสอนเพ่ือใหขอมูลในการพัฒนาการใชกระดานดําของครูผูสอนอยางตอเนื่อง 

2.  แมวากระดานดําเปนพ้ืนที่ในเชิงภายภาพที่ครูสามารถวางแผนตําแหนงในการ
เขียน การติดแผนภาพ สถานการณปญหา หรือสวนตางๆ ของบทเรียนก็ตาม แตกระดานดําก็
ยังเปนพ้ืนที่ในเชิงความความคิดเก่ียวกับการสอนที่แสดงใหเห็นถึงการวางแผนบทเรียนที่มี
ความสลับซอนเพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนสามารถแกปญหาและเรียนรูรวมกันกับเพ่ือนในช้ัน
เรียนคนอื่นๆ ได ผูวิจัยเสนอแนะวาควรจะไดมีการศึกษาในรายละเอียดถึงแงมุมตางๆ ที่
เก่ียวกับการใชกระดานแบบญ่ีปุนนี้ใหมากขึ้น 
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การวเิคราะหความรูทางคณิตศาสตรสาํหรับการสอนในการใชหนังสือเรียน
คณิตศาสตรประเทศญี่ปุนของครูไทยในการสอนคณติศาสตร 

ดวยวิธกีารแบบเปด  
สุดารัตน  เปยงนอย  1  

 เจนสมุทร  แสงพันธ   2 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ วิเคราะหความรูทางคณิตศาสตรสําหรับการสอน (Ball 
และคณะ, 2009)  ในการใชหนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนของครูไทยในการสอน
คณิตศาสตรดวยวิธีการแบบเปด  ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลช้ันเรียนคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ใชนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการ
แบบเปดของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ที่ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนที่เปนโรงเรียนในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมการศึกษาช้ัน
เรียนและวิธีการแบบเปดในเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัดเชียงใหมจํานวน  3  
โรงเรียน  ขอมูลที่นํามาวิเคราะหประกอบดวย วีดิทัศนการเรียนการสอน  โพรโทคอลช้ันเรียน  
แผนการจัดการเรียนรู  ผลการบันทึกการสังเกตช้ันเรียน  ภาพถายผลงานนักเรียน  และคํา
สัมภาษณของนักศึกษาครู  ผูวิจัยทําการวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา   การใชหนังสือเรียนคณิตศาสตรของครูในการสอนดวยวิธีการแบบ
เปดปรากฏผลดังตอไปนี้   ในขั้นที่ 1 การนําเสนอสถานการณปญหาปลายเปด  ครูใชหนังสือ
เรียนในการนํามาสรางสถานการณปญหาหรือทบทวนสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลวและใช
กําหนดคําสั่งของกิจกรรม แสดงใหเห็นวาครูมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาและการสอน (KCT)  
ความรูดานเนื้อหาที่มีความเฉพาะ (SCK) และความรูในการเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร ขั้นที่ 
2 การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน  ครูใชหนังสือเรียนในการคาดการณและเปรียบเทียบ
แนวคิดของนักเรียนกับแนวคิดที่ปรากฏในหนังสือเรียน  แสดงใหเห็นวาครูมีความรูเก่ียวกับ
เนื้อหาและนักเรียน (KCS) ขั้นที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน   ครูใช
แนวคิดที่ปรากฏในหนังสือเรียนเปนแนวทางในการเลือกและจัดลําดับแนวคิดของนักเรียนใน 
 
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนยความเปนเลิศดาน    
  คณิตศาสตร  
2 อาจารย ดร. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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การอภิปราย  และครูยังนําประเด็นอภิปรายที่ปรากฏในหนังสือเรียนมาต้ังเปนคําถามถาม
นักเรียน  แสดงใหเห็นวาครูมีความรูดานเนื้อหาเฉพาะ (SCK) และความรูทั้งที่เปนความรู
เก่ียวกับเนื้อหาและนักเรียน (KCS) กับความรูเก่ียวกับเนื้อหาและการสอน (KCT) ขั้นที่ 4  การ
สรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนที่ปรากฏขึ้นในช้ันเรียน ครูเช่ือมโยงแนวคิดของ
นักเรียนเพ่ือนําไปสูการสรุปตามแนวคิดทางคณิตศาสตรที่สําคัญสอดคลองในหนังสือเรียน
และยังใชแบบฝกหัดที่อยูในหนังสือเรียนชวยในการตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน แสดง
ใหเห็นวาครูมีความรูทั้งที่เปนความรูเก่ียวกับเนื้อหาและนักเรียน (KCS) กับความรูเก่ียวกับ
เนื้อหาและการสอน (KCT)  
 

1. บทนํา 
 หนังสือเรียนคณิตศาสตรเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอครูและนักเรียน  หนังสือ
เรียนคณิตศาสตรและหลักสูตรคณิตศาสตรมีความเก่ียวของกับครูในการวางแผนการสอน  
แมวาครูสามารถใชคูมือครูแตในสถานการณจริงมีครูจํานวนมากที่ใชหนังสือเรยีนมากกวาทีจ่ะ
เปนแนวทางการสอน (Pattanajak, 2011) หนังสือเรียนเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในการ
ปรับปรุงคุณภาพของการสอนและกระบวนการเรียนรู (Marsigit, 2011)  สําหรับหนังสือเรียน
คณิตศาสตรประเทศญ่ีปุน  (Isoda, 2012) จะมีการจัดลําดับอยูบนพ้ืนฐานที่ตองรูวานักเรียน
จะตองเรียนอะไรมากอน  แลวครูจะตองสามารถขยายแนวคิดของนักเรียนใหเกิดความ
ตอเนื่อง    ซ่ึงลักษณะของหนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนเปนหนังสือเรียนที่ออกแบบ
มาเพ่ือใชในช้ันเรียนที่เนนการแกปญหา  สําหรบัในช้ันเรียนที่เนนการแกปญหาเพ่ือพัฒนาการ
คิดทางคณิตศาสตรของนักเรียน  ซ่ึงหนังสือเรียนถือไดวาเปนสื่อการสอนที่สําคัญอยางมากใน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนการแกปญหาตามแนวทางวิธีการแบบเปดได  โดยโครงสราง
ของหนังสือเรียนในแตละหนวยการเรียนรูใชการนําเสนอเนื้อหาซอนอยูในสถานการณปญหา
แทนการนําเสนอเนื้อหาโดยตรง  ซ่ึงสถานการณปญหาจะมีการเช่ือมโยงกับโลกแหงความเปน
จริงในชีวิตประจําวันของนักเรียนมากที่สุดเพ่ือใหนักเรียนสรางความหมายจากสถานการณ
ปญหา  กอนจะเขาสู สัญลักษณ  กฎ สูตรตาง ๆ  โดยการนําเสนอสถานการณปญหาอาจจะ
อยูในรูปขอความประกอบกับรูป  หรือคําสั่งในเชิงสัญลักษณ   และในบางสถานการณปญหา
อาจมีการนําเสนอตัวอยางแนวคิดของนักเรียนเพ่ือใหครูมองเห็นวา  นักเรียนเขาใจ
สถานการณปญหานั้น  ในมุมมองของนักเรียนที่ตางจากครูอยางไร  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับ
ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือชวยนักเรียนเทาที่จําเปนเพ่ือใหเขาแกปญหาไดดวย
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ตนเอง  ซ่ึงหนวยการเรียนรูทุกหนวยจะมีความเช่ือมโยงกับหนวยกอนหนานั้นและหนวย
หลังจากนั้นเสมอ   นอกจากนี้หนังสือเรียนยังมีแบบฝกหัดไวเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของ
นักเรียน  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะหแนวทางการใชหนังสือเรียนคณิตศาสตร
ประเทศญ่ีปุนของครูไทยในการสอนคณิตศาสตรดวยวิธีการแบบเปด 

วิธีการแบบเปด (open approach) (Inprasitha, 2010) เปนแนวทางการสอนที่
สอดคลองกับกระบวนการของการศึกษาช้ันเรียนโดยใชสถานการณปญหาปลายเปด  ใน
ขั้นตอนการสอนซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 1) การนําเสนอสถานการณปญหาปลายเปด  
2) การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน   3) การอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน  
และ  4) การสรุปบทเรียนจาการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน  ดังปรากฏใน
ภาพที่ 1 

 
 
 

 

 

 

ภาพ 1  แสดง 4  ขั้นตอนของวิธีการแบบเปดในฐานะทีเ่ปนแนวทางการสอน    
            (inprasitha, 2010) 
จากแนวทางการสอนดังกลาวนี้  รายละเอียดของสถานการณปญหาจะถูกนําเสนอ

เพ่ืออภิปรายไวต้ังแตชวงแรกของช้ันเรียน  ถือไดวาเปนตําแหนงแรกของการนําสิ่งที่อยูใน
หนังสือเรียนไปสรางเปนสถานการณปญหาและคําสั่งของกิจกรรม  ซ่ึงถือไดวามีความสําคัญ
และมีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน  และระหวางการอภิปรายในช้ันเรียน  วิธีการที่
แตกตางกันที่นักเรียนใชในการแกปญหาจะถูกนําเสนอเพ่ือที่ทําใหแตละวิธีนั้น  ถูกอธิบาย
เพ่ือใหมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น  ตําแหนงสําคัญที่ปรากฏในหนังสือเรียนจะมีสวนชวยเปน
แนวทางในการอภิปรายและการต้ังคําถามเพ่ือเช่ือมโยงไปสูการสรุป จะเห็นไดวาหนังสือเรียน
มีความสําคัญอยางย่ิงในการจัดการเรียนการสอนของครู 

การนําเสนอ
สถานการณปญหา 

การเรียนรูดวยตนเอง
ของนักเรียน 

การอภปิรายและ 
เปรียบเทียบรวมกันทัง้ช้ันเรียน 

การสรปุโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของ
นักเรียนที่ปรากฏขึ้นในช้ันเรียน 
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ในการวิจัยครั้งนี้อาศัยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เรียกวา “Practice-based Theory of 
Mathematical Knowledge for Teaching” หรือทฤษฎีของความรูทางคณิตศาสตรสําหรับการ
สอนที่มีฐานจากภาคปฏิบัติ ของ Ball และคณะ (2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2   Mathematical Knowledge for Teaching (Ball, Thames, & Phelps, 2009) 
 

 ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดดังกลาวเพ่ือประยุกตใชในการสํารวจและศึกษาการพัฒนา
ความรูทางคณิตศาสตรสําหรับการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณิตศาสตร
ในโรงเรียนที่ใชนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปด 
 Ball และคณะ (2009) ไดใหความหมายของคําวาความรูทางคณิตศาสตรสําหรับการ
สอน (Mathematical Knowledge for Teaching) (MKT) วาหมายถึง ความรูทางคณิตศาสตร
ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติเก่ียวกับการสอนคณิตศาสตร Ball และคณะ (2009) ไดให
ความหมายของการสอนวาหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่ครูกระทําเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู
ของนักเรียนในความหมายนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนวาเก่ียวพันอยูกับงานที่มีปฏิสัมพันธในการ
สอนในช้ันเรียน รวมถึงงานตางๆ ที่เกิดขึ้นในการสอนนั้นดวย ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการวาง
สรางแผนจัดการเรียนรู การประเมินช้ินงานของนักเรียน การอธิบายถึงความกาวหนาของ
นักเรียนตอผูปกครอง หรือผูบริหารโรงเรียน  
 ในกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหนี้แบงออกเปนสองสวนใหญ ๆ คือ 
ความรูที่เปนเนื้อหาสาระ (Subject matter knowledge) และเปนความรูดานเนื้อหาเชิงการ
สอน (Pedagogical content knowledge) สวนดานซายของแผนภาพจะแสดงถึงการรูทาง
คณิตศาสตรในการสอนที่เปนคณิตศาสตรบริสุทธิ์ และทางดานขวามือของแผนภาพจะเปน
การผสมผสานของการรูเก่ียวกับเด็กหรือวิธีการรูของการสอนในบริบทเนื้อหาหรือหัวขอ
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คณิตศาสตรที่มีความรูเฉพาะเจาะจง ความรูทางดานเนื้อหาทั่วไป (Common content 
knowledge) (CCK) หมายถึง ความรูเก่ียวกับคณิตศาสตรที่จําเปนโดยทั่วไปกับผูอื่นที่รูและใช
คณิตศาสตร ซ่ึงตรงนี้เปนสวนที่แตกตางออกไปจากความรูดานเนื้อหาที่ มีความเฉพาะ 
(Specialized content knowledge) (SCK) ซ่ึงเปนรูปแบบของการรูคณิตศาสตรที่คนที่ไมได
สอนคณิตศาสตรจะจําเปนตองรู ความรูทางคณิตศาสตรในระดับแนวราบเปนความเขาใจ
กวาง ๆ  เก่ียวกับแนวคิดทางคณิตศาสตรกับแนวคิดที่มีความเฉพาะที่เช่ือมโยงกัน คําสําคัญที่
อยูในภาพดานขวาไดแก ความรูเก่ียวกับเนื้อหาและนักเรียน (Knowledge of content and 
students) (KCS) ความรูเก่ียวกับเนื้อหาและการสอน (Knowledge of content and 
teaching) (KCT) และความรูเก่ียวกับหลักสูตร (Knowledge of curriculum)  
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ วิเคราะหความรูทางคณิตศาสตรสําหรับการสอน (Ball 
และคณะ, 2009) ในการใชหนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนของครูไทยในการสอน
คณิตศาสตรดวยวิธีการแบบเปด   
 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

วิธีการแบบเปด (Open Approach) หมายถึง  แนวทางการสอนที่บูรณาการกับการ
ใชนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study)    ในการรวมกันออกแบบหนวยกิจกรรมการ
เรียนรูในหนวยเรียนรูเรื่องหนึ่ง ๆ  โดยมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน  ไดแก 1) การนําเสนอ
สถานการณปญหาปลายเปด  2) การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน  3) การอภิปรายและ
เปรียบเทียบรวมกันทั้งช้ันเรียน  4) การสรุปบทเรียนจากการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนที่
เกิดขึ้นในช้ันเรียน (Inprasitha, 2010) 

หนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุน  หมายถึงหนังสือเรียน  “Learning with 
your friend : Elementary Mathematics Grade 1 – 6” ของสํานักพิมพ  Gakho tosho 
ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนหนังสือเรียนที่เนนการแกปญหา  เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวย
ตนเอง  มีการเนนประเด็นเพ่ือใหนักเรียนสํารวจ และสรางเครื่องมือในการเรียนรู  จากการให
นักเรียนคิดเก่ียวกับ “How to think about…” พรอมทั้งแสดงวิธีการแกปญหาของนักเรียน  ที่
ครูสามารถศึกษาและนํามาสรางเปนการคาดการณแนวคิดของนักเรียน  ซ่ึงศูนยวิจัยคณิต
ศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแปลเปนภาษาไทย 
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ความรูทางคณิตศาสตรสําหรับการสอน (Mathematical Knowledge for 
Teaching : MKT) หมายถึง ความรูทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการสอนคณิตศาสตร ตาม
แนวคิดของ Ball และคณะ (2009) แบงออกเปนสององคประกอบใหญ ๆ  คือ ความรูดาน
เนื้อหาคณิตศาสตร (Subject matter knowledge) และความรูดานเนื้อหาเชิงการสอน 
(Pedagogical content knowledge)  ซ่ึงในแตละดานมีองคประกอบดังนี ้

ความรูดานเนื้อหาคณิตศาสตร (Subject matter knowledge)  ไดแก 
-  ความรูดานเนือ้หาทัว่ไป (Common Content Knowledge : CCK) หมายถึงความรู

ทั่วไปที่คนทั่วไปสามารถรูได 
- ความรูดานเนื้อหาที่มีความเฉพาะ (Specialized Content Knowledge : SCK) 

หมายถึง  ความรูเฉพาะทางเนื้อหา  ซ่ึงอาจไดแก  การใชคําศัพททางคณิตศาสตร  การคํานึง
ความถูกตองในการใหคําจํากัดความ  การใสใจแนวคิดของนักเรียน  การเลือกแนวคิดของ
นักเรียนเพ่ือสงเสริมความเขาใจ 

- ความรูทางคณิตศาสตรระดับแนวราบ  (Knowledge at the mathematical 
horizon) หมายถึง ความรูที่วาเนื้อหาตอไปที่สูงขึ้นจะเปนอะไร  นําไปใชอะไรไดตอ  สามารถ
เช่ือมโยงความรูได 

ความรูดานเนื้อหาเชิงการสอน (Pedagogical Content Knowledge)  ไดแก 
- ความรูเก่ียวกับเนื้อหาและนักเรียน  (Knowledge of Content and Students : 

KCS)  หมายถึง ความรูเก่ียวกับตัวนักเรียน  ความรูในการขยายความเพ่ือใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจ  การตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน  การเปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอแนวคิด 

- ความรูเก่ียวกับเนื้อหาและการสอน (Knowledge of Content and Teaching : 
KCT) หมายถึง ความรูในการเลือกวาวิธีใดที่ดีกับนักเรียน  วิธีใดที่ทําใหนักเรียนเขาใจที่สุด 
เชน  ใชการนําเสนอการแสดงแทน (Representation) 

- ความรูเก่ียวกับหลักสูตร (Knowledge of curriculum) หมายถึง ความรูเก่ียวกับ
หลักสูตร  รูวาตองสอนเรื่องอะไร 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 
4.1 กลุมเปาหมาย 
 การวิจัยครั้งนี้  กลุมเปาหมายไดแก นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู  ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่เปนโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) และวิธีการ
แบบเปด (Open Approach) ในเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหมจํานวน  3  
โรงเรียน ไดแกโรงเรียนบานน้ําแพร  โรงเรียนบานแมสา  และโรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย 
4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการบันทึกและคัดเลือกวีดิทัศนการสอนของนักศึกษาครู  ซ่ึงเปนวีดิทัศน
การสอนเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1 และ 2  ปการศึกษา  2554 รวมทั้งการถายภาพนิ่งช้ันเรียน
และผลงานนักเรียน  การใชการสัมภาษณครู 
4.3 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยใชการวิเคราะหวีดิทัศน (video analysis)   และการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
(descriptive Analysis) ตามกรอบแนวคิดเก่ียวกับความรูทางคณิตศาสตรสําหรับการสอน 
ของ Ball และคณะ (2009)  ซ่ึงผูวิจัยนํากรอบดังกลาวมาวิเคราะหตามขั้นตอนแนวทางการ
สอนของวิธีการแบบเปด (Open Approach) ของ Inprasitha (2010) และนําเสนอขอมูลดวย
การบรรยาย 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนของวิธีการแบบเปด
ปรากฏผลวิจัย ดังนี ้

1. ข้ันนําเสนอสถานการณปญหา   
      ครูนําเสนอสถานการณปญหาที่ 1  ตามที่ปรากฏในหนังสือเรียนมาสรางเปน

สถานการณปญหาเพ่ือเช่ือมโยงกับเรื่องที่นักเรียนไดเรียนรูไปในคาบที่ผานมา ดังภาพตอไปนี ้
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ภาพ 3   แสดงครูสรางสถานการณปญหาตามที่ปรากฏในหนงัสอืเรียน  Gakkoh Tosho  
             (Grade 4, 2005, p.67). 

 
สถานการณปญหาท่ี 1 กระติกน้ํารอนไฟฟามีปริมาตร  1  ลิตร  และมีสวนที่เหลือ

อีกเทาไร 
จากสถานการณปญหาครูใหนักเรียนสนทนาวา  จะมีวิธีการที่จะบอกปริมาตรสวนที่

เหลือนี้  โดยการแบง 1 ลิตร ออกเปนก่ีสวน  หลังจากนั้นครูใหตัวแทนนักเรียนออกมา
เปรียบเทยีบปริมาตรของน้ําสวนที่เหลือกับ ปริมาตรของน้ํา 1 ลิตร  โดยหาวา  ปริมาตรน้ําสวน
ที่เหลือก่ีสวนจึงจะเทากับปริมาตรของน้ํา 1 ลิตร   ดังแสดงในภาพตอไปนี ้

 
 
 
 

 
 

ภาพ 4   การออกมาแสดงแนวคิดของนักเรียน 
 

 ในสวนของการนําเสนอสถานการณปญหาที่ 1  นี้ ครูมีการใชสื่อของจริงประกอบการ
นําเสนอสถานการณปญหา  และไดเตรียมสื่อที่สอดคลองกับหนังสือเรียน  เพ่ือสนับสนุนการ
นําเสนอแนวคิดที่ถูกตองและเหมาะสมของนักเรียน   หลังจากที่ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดง
แนวคิดในการเปรียบเทียบปริมาตรของน้ําสวนที่เหลือกับ ปริมาตรของน้ํา 1  ลิตรแลวรวมกัน
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อภิปรายจึงไดขอสรุปรวมกันวา “ปริมาตร  3  สวนที่เทากัน  เม่ือรวมกันแลวเทากับ 1  ลิตร  
ปริมาตรของ 1  สวน จากการแบง 1  ลิตร  ออกเปน  3  สวน  ปริมาตรนี้คือ  

3
1   ลิตร”  พรอม

ทั้งเขียนคําสําคัญบนกระดาน  ในการสรุปนี้ครูไดใชตําแหนงสําคัญที่ปรากฏในหนังสือเรียน
เปนแนวทางในการสรุป 

จากการที่ผูสอนพยายามเช่ือมโยงแนวคิดและกิจกรรมจากบทเรียนที่ผานมา  การให
นักเรียนใชภาษาแสดงแทนแนวคิด  และใชแผนภาพแสดงแทนเพ่ือประกอบการนําเสนอ
สถานการณปญหา  แสดงถึงการที่ครูมีความรูในการเช่ือมโยงเนื้อหา (Knowledge at the 
mathematical horizon) และในสถานการณปญหาที่  1 ครูมีการเลือกใชสื่อของจริง
ประกอบการนําเสนอสถานการณปญหาพรอมทั้งมีการจัดเตรียมสื่อเพ่ือสนับสนุนแนวคิดของ
นักเรียนเพ่ือที่จะใหนักเรียนสรางการเรียนรูอยางมีความหมาย  นําไปสูการสรุปความคิดรวบ
ยอด  แสดงใหเปนวาครูมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาและการสอน (KCT : Knowledge of content 
and teaching) 

ครูนําเสนอสถานการณปญหาที่ 2  ตามที่ปรากฏในหนังสือเรียนมาสรางเปน
สถานการณปญหาดังนี ้  

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 5  ครูสรางสถานการณปญหาและคําสัง่ของกิจกรรมจากขอความที่ปรากฏ 
             ในหนังสอืเรียน Gakkoh Tosho (Grade 4, 2005, p.67). 
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สถานการณปญหาท่ี 2 น้ําในแกวมีก่ีเดซิลิตร   
คําสั่งของกิจกรรม    จงอธิบายวิธีการแสดงปริมาตรของน้ําในแกวดวยหนวย

เดซิลิตร   
 ครูใชขอความที่ปรากฏในหนังสือเรียนในการสรางเปนสถานการณปญหาและคําสั่ง
ของกิจกรรมไดอยางชัดเจนเพ่ือที่จะทําใหนักเรียนบรรลุเปาหมายของบทเรียนในคาบนี ้ แสดง
ใหเห็นวาครูมีความรูดานเนื้อที่มีความเฉพาะ (SCK: Specialized content knowledge) 

2. ข้ันการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 
จากสถานการณปญหาครูไดมีการคาดการณแนวคิดของนักเรียนไวลวงหนาดังนี้  
ดังนี ้
1. นักเรียนอธิบายวิธีการแสดงปริมาตรของน้ําในแกวดวยหนวยเดซิลิตรโดยใช

เศษสวนดังนี ้
 แบงแกวเดซิลิตรออกเปน 4 สวน เทากัน แลวมีน้ําอยู 3 สวน เขียนแทน

ดวย 
4
3 เดซิลิตร  

 แบงแกวเดซิลิตรออกเปน 4 สวน  1 สวนจะเปน  
4
1   มี น้ํา 3 สวนนํามา

รวมกัน ได 
4
3   เดซิลิตร 

 นักเรียนใชสีระบายลงในแกวเดซิลิตร ที่เปนสเกล 
5
1,

4
1,

3
1,

2
1     แลว

สังเกตระดับของน้ําเทากับ สเกลของ 
4
1  และมีอยูที่น้ําระดับที่ 3 จึง

เขียนเปน 
4
3  เดซิลิตร 

 นักเรียน อธิบายวา ดานบน คือน้ําที่ มีอยู 3 สวน ดานลางคือสวน

ทั้งหมดของเดซิลิตร 4 สวน จึงไดเศษสวนคือ 
4
3  เดซิลิตร 

โดยในการคาดการณแนวคิดนี้ครูไดวิเคราะหสถานการณประกอบกับรูปภาพ
และใชตําแหนงสําคัญที่ปรากฏในหนังสือเรียน เปนแนวทางในการคาดการณแนวคิดดังนี้  
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ภาพ 6  แสดงขอความสําคัญที่ปรากฏในหนังสือเรียน Gakkoh Tosho  
            (Grade 4, 2005, p.67). 

 
ในสวนนี้  แสดงใหเห็นวาครูมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาและนักเรียน (KCS : 

Knowledge of content and student) ที่ครูมีการคาดการณแนวคิดของนักเรียนไวลวงหนา
เพ่ือเปนการเติมเต็มสิ่งที่นักเรียนยังบกพรอง  

3. ข้ันอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันท้ังช้ันเรียน 
ครูมีแนวทางในการคัดเลือกและเรียงลําดับแนวคิดของนักเรียนดังนี้  กลุมที่ 1  เปน

กลุมที่มีแนวคิดที่คลายกันเปนสวนใหญ  เม่ือกลุมที่ 1  นําเสนอเสร็จแลว  ครูถามวาผลงาน
ของกลุมใดที่เหมือนกับกลุมนี้บางใหออกมาอธิบายวาเหมือนอยางไร  และมีกลุมไหนบางที่
แตกตางออกไปจากกลุมนี้    กลุมที่ 2  เปนกลุมที่มีแนวคิดแตกตางจากกลุมอื่น  โดยครูกระตุน
ใหนักเรียนคนหาความตางและนําเสนอประเด็นที่ตางเหลานั้น ไมไดใหอธิบายทั้งหมด  และ
กลุมที่ 3  เปนกลุมที่อธิบายแนวคิดชัดเจนเพ่ือเช่ือมโยงสูการสรุปการแสดงปริมาตรของน้ําใน
แกวจากแนวคิดของแตละกลุม  ดังรูปภาพตอไปนี้ 
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       ภาพ 7   แสดงการเลือกและเรียงลําดับการนําเสนอของครู 

 การที่ครูเลือกและลําดับแนวคิดของนักเรียนไดอยางเหมาะสม  แสดงใหเห็นวาครูมี
ความรูเก่ียวกับเนื้อหาและการสอน (KCT : Knowledge of content and teaching) ที่จะทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 

จากการสังเกตช้ันเรียนจะเห็นวาเม่ือแตนักเรียนออกมานําเสนอเสร็จแลว  ครูจะเขียน
สรุปประเด็นที่สําคัญที่ปรากฏในการนําเสนอดานบนเหนือกระดาษนําเสนอ  ซ่ึงเปนประเด็นที่
สอดคลองกับตําแหนงที่สําคัญที่ปรากฏในหนังสือเรียน  การที่ครูเขียนสรุปประเด็นที่สําคัญที่
ปรากฏในการนําเสนอ  แสดงใหเห็นวาครูมีความรูดานเนื้อหาเฉพาะ(SCK: Specialized 
content knowledge) และความรูเก่ียวกับเนื้อหาและนักเรียน (KCS : Knowledge of content 
and student) ในการที่จะวิเคราะหและขยายแนวคิดของนักเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

4. ข้ันการสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนท่ีปรากฏข้ึนในช้ันเรียน 
ในขั้นสรุปบทเรียนนี้  ครูไดเช่ือมโยงถึงแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการแกปญหาช้ันเรียนวา  

จากการพิจารณาสถานการณปญหา  แนวคิดการทํากิจกรรม  ตลอดจนการอภิปรายรวมกัน
ของคาบนี้  วามีวิธีการเขียนแสดงปริมาณที่ไมเต็มหนวย  ทั้งปริมาณของน้ําและความยาวของ
แถบกระดาษอะไรบาง  จากนั้นจึงนําเสนอคําศัพทใหมไดแก  ตัวเศษ (Numerator) และตัว
สวน (Denominator)  โดยเช่ือมโยงจากการแสดงแทนเศษสวนของนักเรียน  พรอมกับอธิบาย
ความหมายของแตละสวน  รวมถึงมีการสรุปถึงแนวคิดหรือหลักการพิจารณาการเขียนและ
การอานเศษสวนที่อาศัยแนวคิดเรื่องความสัมพันธระหวางสวนยอยกับสวนใหญ  ซ่ึงสวนหนึ่ง
ของการสรุปในคาบเรียนนี้ไดมาจากตําแหนงสําคัญที่ปรากฏในหนังสือเรียนดังนี ้
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ภาพ 8   แสดงตําแหนงสําคัญที่ครใูชเปนแนวทางในการสรุป 
Gakkoh Tosho (Grade 4, 2005, p.68). 
 

 นอกจากนี้ครูยังใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพ่ือเปนการตรวจสอบความเขาใจ ซ่ึงเปน
แบบฝกหัดที่อยูในหนังสือเรียนตรงตามตําแหนงที่ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ   
 ในสวนนี้  แสดงใหเห็นวาครูมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาและนักเรียน (KCS : Knowledge 
of content and student) และความรูเก่ียวกับเนื้อหาและการสอน (KCT : Knowledge of 
content and teaching) ในการขยายแนวคิดของนักเรียนและสรุปเปนหลักการหรือวิธีการ
แกปญหาหรือคําตอบที่เหมาะสม 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหแนวทางการใชหนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนของครูไทย   
3 คน ที่สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ในการสอนคณิตศาสตรดวยวิธีการแบบเปด  
มุมมองของความรูทางคณิตศาสตรสําหรับการสอนของนักศึกษาครูที่เปนกรณีศึกษาพบวา  
ในบริบทของการพัฒนาครูแบบการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปดที่เนนการทํางานรวมกัน
ของครูโดยมีเปาหมายเพ่ือปรับปรุงและสรางช้ันเรียนคณิตศาสตรที่เนนการแกปญหามีการใช
หนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนที่สอดคลองและสัมพันธกับความรูทางคณิตศาสตร
สําหรับการสอนแสดงผลการวิจัยขั้นตอนการสอนตามวิธีการแบบเปดดังตอไปนี้ 

1. ข้ันการนําเสนอสถานการณปญหา ครูใชหนังสือเรียนในการนํามาสราง
สถานการณปญหาหรือทบทวนสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลวและใชกําหนดคําสั่งของกิจกรรม 
กลาวคือ  ครูมีการแยกแยะปญหาและคําสั่งของกิจกรรมเพ่ือใชการนําเสนอสถานการณ
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ปญหาที่ชัดเจน  และการทบทวนหรือเช่ือมโยงแนวคิด  เนื้อหา  และหลักการจากบทเรียนที่
นักเรียนรูมาในหนวยการเรียนรูอื่นที่เก่ียวของกัน  หรือบทเรียนกอนหนาในหนวยเดียวกัน  
แสดงใหเห็นวาครูมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาและการสอน (KCT)  ความรูดานเนื้อหาที่มีความ
เฉพาะ (SCK) และความรูในการเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร ในการวิเคราะหสถานการณ
ปญหาและกําหนดคําสั่งของกิจกรรม 

2. ข้ันการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน ครูใชหนังสือเรียนในการคาดการณ
และเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนกับแนวคิดที่ปรากฏในหนังสือเรียน  และยังใชคําถาม
กระตุนใหนักเรียนเกิดการคิดแกปญหาเพ่ือใหสอดคลองตามเปาหมายที่ปรากฏในหนังสือ
เรียน  แสดงใหเห็นวาครูมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาและนักเรียน (KCS) ในการสงเสริมใหนักเรียน
แกปญหาดวยตนเอง 

3. ข้ันการอภิปรายและเปรียบเทียบรวมกันท้ังช้ันเรียน  ครูใชแนวคิดที่ปรากฏ
ในหนังสือเรียนเปนแนวทางในการเลือกและจัดลําดับแนวคิดของนักเรียนในการอภิปราย  และ
ครูยังนําประเด็นอภิปรายที่ปรากฏในหนังสือเรียนมาต้ังเปนคําถามถามนักเรียน  แสดงใหเห็น
วาครูมีความรูดานเนื้อหาเฉพาะ (SCK) และความรูทั้งที่เปนความรูเก่ียวกับเนื้อหาและ
นักเรียน (KCS) กับความรูเก่ียวกับเนื้อหาและการสอน (KCT) ในการวิเคราะห  เลือก และ
จัดลําดับแนวคิดของนักเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

4. ข้ันการสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนท่ีปรากฏข้ึนในช้ันเรียน 
ครูเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนเพ่ือนําไปสูการสรุปตามแนวคิดทางคณิตศาสตรที่สําคัญ
สอดคลองในหนังสือเรียนและยังใชแบบฝกหัดที่อยูในหนังสือเรียนชวยในการตรวจสอบความ
เขาใจของนักเรียน แสดงใหเห็นวาครูมีความรูทั้งที่เปนความรูเก่ียวกับเนื้อหาและนักเรียน
(KCS) กับความรูเก่ียวกับเนื้อหาและการสอน (KCT) ในการขยายแนวคิดของนักเรยีนและสรปุ
เปนหลักการหรือวิธีการแกปญหาหรือคําตอบที่เหมาะสม 

จากผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงการใชหนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนของครู
ไทยในการสอนคณิตศาสตรดวยวิธีการแบบเปด ของนักศึกษาครูที่เปนกรณีศึกษา  แสดงให
เห็นถึงความรูทั้งในดานเนื้อหาและดานการเรียนการสอนนั้น  มีประเด็นอภิปราย  ดังนี ้

1. จากการที่นักศึกษาครูที่ เปนกรณีศึกษา  ไดรับการอบรมและเขารวมใน
กระบวนการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปด  ต้ังแตภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2554  ทําให
นักศึกษามีประสบการณในการทําความเขาใจกับการใชหนังสือเรียนต้ังแตการรวมกันวาง
แผนการจัดการเรียนรูรวมกับครูพ่ีเลี้ยง  ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําแนะนําในการสอน
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จากการสังเกตและรวมสะทอนผลของทั้งครูพ่ีเลี้ยงและผูที่เก่ียวของมักจะมีการพูดเช่ือมโยงถึง
หนังสือเรียนเสมอ  จากบริบทเชนนี้ ทําใหนักศึกษาสามารถใชหนังสือเรียนในการปรับปรุงการ
สอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพไดมากย่ิงขึ้น  นอกจากนี้ ในการสอนดวยวิธีการแบบเปด  ทํา
ใหนักศึกษาไดเรียนรูในการคิดอยางละเอียดลออในการวางแผนการจัดการเรียนรู  กลาวคือ  
การทําความเขาใจในเนื้อหาที่อยูในหนังสือเรียน  การจัดเตรียมการเลาสถานการณปญหา  
ตาง ๆ  เพ่ือจูงใจใหนักเรียนสนใจอยากเรียน  การใหคําสั่งกิจกรรม  การคาดการณและการจัด
วางลําดับแนวคิดของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นในช้ันเรียน  ลวนแลวแตจะทําใหช้ันเรียนดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนวิเคราะหแนวทางการใชหนังสือเรียนคณิตศาสตร
ประเทศญ่ีปุนของครูไทยในแตละขั้นการสอนคณิตศาสตรดวยวิธีการแบบเปด (Inprasitha, 
2010)  พิจารณาจากมุมมองของความรูทางคณิตศาสตรสําหรับการสอนตามกรอบของ (Ball 
et al, 2009)  ทําใหเห็นวาการใชหนังสือคณิตศาสตรในการสอนนั้น  มีมุมมองของความรูทาง
คณิตศาสตรสําหรับการสอนที่ครูใชในการวิเคราะหหนังสือเรียนอยางชัดเจน  ทั้งความรูดาน
เนื้อหาและความรูดานการสอน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการใหคําอธิบายแนวทางการใชหนังสือ
เรียนของครู 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ผลการวิจัย  ทําใหเห็นวา  ในการใชหนังสือเรียนของครูนั้น  การมีความรูทางดาน

เนื้อหาคณิตศาสตรหรือทางดานการจัดการเรียนการสอน  อยางใดอยางหนึ่งนั้น  ไมเพียง
พอที่จะสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทางคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  การมีความรู
เก่ียวกับนักเรียน  ไมวาจะเปนพ้ืนฐานครอบครัว  บริบททางดานสังคม  หรือลักษณะวิธีคิด  วิธี
เรียนของนักเรียน  ลวนแลวแตจะทําใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนใหสงเสริมศักยภาพใน
การเรียนของนักเรียนใหมากขึ้นได 

2. ผลการวิจัย ทําใหเห็นวา ในการใชหนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนของครู
ไทยนั้น  ครูไดมีการปรับสถานการณปญหาที่อยูในหนังสือเรียนตามบริบทของ
ประเทศไทย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
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การนําเสนอแงมมุทางประวัติศาสตร 
ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญีปุ่น 

Historical Approach in Japanese Mathematics Textbooks 
 

     เจนสมุทร   แสงพันธ 1 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตรในหนังสือ
เรียนคณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุน งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงเอกสาร ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากหนังสือเรียนคณิตศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 11 เลม ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ของสํานักพิมพ GAKKOH TOSHO (2005) ประเทศญ่ีปุน หนังสือเรียน
คณิตศาสตรนี้เปนหนังสือเรียนที่ศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนนํามาใช
ในโรงเรียนภายใตโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและ
วิธีการเปด (Inprasitha, 2011)   ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหาของการนําเสนอแงมุมทาง
ประวัติศาสตรตามกรอบแนวทางการใชประวัติศาสตรในการสอนคณิตศาสตรของ Fauvel & 
Van Maanen (2000)  ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร แลวนํามาจัดหมวดหมู และนําเสนอขอมูล
ในรูปการพรรณนาวิเคราะห 
 ผลการวิจัยพบวา ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาของประเทศญ่ีปุนมี
การนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตร 3 ลักษณะคือ  1) การเรียนรูประวัติศาสตรคณิตศาสตร 
ไดการนําเสนอแทงสูตรคูณของเนปยร และการสรางมุมฉากในยุคอียิปตโบราณ ในช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3  ประวัติศาสตรของการหาคาพาย (ߨ) และนักคณิตศาสตรที่เก่ียวของใน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และจุดกําเนิดของเครื่องหมาย บวก ลบ และคูณ สามเหลี่ยมปาสคาล 
และนักคณิตศาสตรที่เก่ียวของ ในช้ันประถมศึกษาปที่ 6   2) การเรียนรูหัวขอเนื้อหาทาง
คณิตศาสตรดวยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ถูกใหแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร 
กลาวคือมีการนําเสนอคณิตศาสตรแบบญ่ีปุน ไดแกการใชลูกคิดแบบญ่ีปุน ในช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 และการนําเสนอปญหาทางคณิตศาสตรที่ปรากฏในศาลเจาและวัด และ
หนังสือจินโกกิ ตําราเลขคณิตของ มิทะสึโยชิ โยชิดะ นักคณิตศาสตรชาวญ่ีปุนที่มีช่ือเสียง โดย
มีการนําเอาปญหาที่อยูในจินโกกิบางปญหาที่นาสนใจมานําเสนอในหนังสือเรียนช้ันประถม- 
 
1 อาจารย ดร., สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ศึกษาปที่ 6 เพ่ือใหนักเรียนไดแกปญหาอีกดวย และ 3) การพัฒนาความตระหนักที่ลึกซ้ึงมาก
ขึ้นทั้ งเนื้อหาความรูวิชาคณิตศาสตรและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมตางๆ ที่ ซ่ึง
คณิตศาสตรถูกสรางขึ้นมา กลาวคือการนําเสนอแงมุมประวัติศาสตรเชิงวัฒนธรรม ไดแก การ
ปาถ่ัวในเทศกาลเซะทสึบุง  ในการสอนจํานวนที่มากกวา 59 แตไม เ กิน 100 ในช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 และการวัด และหนวยการวัดพ้ืนที่ที่มาจากวิถีชีวิตเกษตรกรญ่ีปุนโบราณ
ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6   
 
บทนํา 
 หนังสือเรียนถือเปนเอกสารหลักสูตรอยางหนึ่งที่มีความสําคัญในการสอนในช้ันเรียน
ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งครูและนักเรียนใชหนังสือเรียนในฐานะที่เปน
เครื่องมือในหลายลักษณะ ครูใชหนังสือเรียนเพ่ือเตรียมการสอน ทําสื่ออุปกรณการเรียนการ
สอน นักเรียนมักใชหนังสือเรียนในการทําแบบฝกหัด (Schmidt, McKnight and Raizen, 
1997) ในวิชาคณิตศาสตร หนังสือเรียนมีบทบาทสําคัญตอการเรียนรู และการทําคณิตศาสตร 
โดยเฉพาะอยางย่ิงคณิตศาสตรระดับโรงเรียน หนังสือเรียนเปนกรอบแนวคิดสําคัญสําหรับ
เนื้อหาที่จะสอน วิธีการสอน และลําดับของเนื้อหา  Richard (1996) ไดเนนถึงความสําคัญ
ของหนังสือเรียนวามีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงการสอนของครู และการเรยีนรูของนกัเรยีนใน
ช้ันเรียนเปนอยางมาก 
 บทบาทของหนังสือเรียนในการสอนวิชาคณิตศาสตรของครูไดรับความสนใจเปน
อยางมากในชวงสองทศวรรษที่ผานมา (Lianghuo & Yan, 2000) มีนักวิจัยเปนจํานวนมากได
ทําการศึกษาแนวทางที่ครูคณิตศาสตรใชหนังสือเรียนในวิธีการปฏิบัติในเชิงการสอนของเขา
จากมุมมองตางๆ (Schmidt, Porter, Floden, Freeman, & Schmille, 1987) ผลการศึกษาที่
ผานมาในเรื่องดังกลาวไดบงช้ีวาครูคณิตศาสตรสวนใหญมักจะสอนตามหนังสือเรียนทั้งในแง
ของการเลือกหัวขอที่จะสอน การวางแผนลําดับขั้นการสอน และการออกแบบวิธีการสอน 
(Kuhs & Freeman, 1979 และ McCutcheon, 1982)  นอกจากนีน้ักวิจัยดังกลาวยังคนพบวา 
รูปแบบของการใชหนังสือเรียนมีอยางหลากหลาย ขึ้นอยูกับการตัดสินใจ การพิจารณาถึง
เนื้อหาในหนังสือเรียนเปนหลักอีกดวย นอกจากนี้แลวในหลายประเทศทั่วโลกยังทําการศึกษา
ถึงองคประกอบของหนังสือเรียน ลักษณะการใชหนังสือเรียนของทั้งครูและนักเรียน รวมถึงผล
ของการเนนองคบางประการตอการเรียนรูของนักเรียนดวย  (Lianghuo et al., 2000; 
Schmidt et al., 1987 ) 
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ในการศึกษาเรื่องหนังสือเรียนคณิตศาสตรในประเทศไทยนั้น  ไมตรี  อินทรประสิทธิ์ 
(2546 อางถึงใน สุวรรณี เปลี่ยนรัมย และไมตรี อินทรประสิทธิ์ , 2552, หนา125)  ได
ทําการศึกษาการใชหนังสือเรียนคณิตศาสตรของครูไทย ไดขอคนพบวา  “ครูคณิตศาสตรใน
ประเทศไทยมากกวารอยละ 90 ใชหนังสือเรียนเปนสื่อการสอน กลาวคือสอนตามเนื้อหาที่
ปรากฏในหนังสือเรียนและใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนที่สวนใหญยังเนนที่การ
คํานวณในเรื่องตางๆ และเทคนิคในการทําโจทยในระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือเตรียมตัวสอบ การ
สอนคณิตศาสตรดังกลาวเทียบไดกับการบอกคณิตศาสตร (Telling  mathematics) เทานั้น   
ซ่ึงไมไดเปดโอกาสใหนักเรยีนเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง นักเรียนจึงขาดบริบทหรือสถานการณที่
จะสงเสริมกระบวนการเรียนรูทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่
สําคัญ การสอนในลักษณะนี้นอกจากจะไมไดเปนการสงเสริมการคิดอยางมีเหตุและมีผลแลว
ยังเปนการทําลายความกระตือรือรนและความคิดสรางสรรคของนักเรียนอีกดวย”  จาก
ขอความดังกลาว สะทอนใหเห็นวาหนังสือเรียนคณิตศาสตรในประเทศไทยยังไมอาจจะเรียก
ไดวาเปนเครื่องมือในการเรียนรูของนักเรียนในการสงเสริมการคิดทางคณิตศาสตรและการ
แกปญหาในประเทศญ่ีปุน หนังสือเรียนคณิตศาสตรที่ใชในระดับประถมศึกษาไดรับความ
สนใจในระดับสากลจนถึงขั้นมีการแปลออกเปนภาษาอังกฤษและจําหนายไปในหลายๆ 
ประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศสหรัฐอเมริกา Takahashi (2010) ผูเช่ียวชาญดานคณิต
ศาสตรศึกษาชาวญ่ีปุนแหง DePaul University  ไดกลาววานักวิชาการในหลายๆ ประเทศได
ใหความสนใจในหนังสือเรียนคณิตศาสตรมากขึ้นเรื่อยๆ นับต้ังแต Hiebert  และ Stigler 
(1999)  ไดเขียนอธิบายการเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตรในประเทศญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา 
และเยอรมนี ในหนังสือ “The Teaching Gaps : Best Ideas from the World’s Teachers 
for Improving Education in the Classroom.”  ต้ังแตป 1999 และไดมีการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับหนังสือเรียนคณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุนมากขึ้นเรื่อยๆ  

หนังสือเรียนคณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุนมีลักษณะที่สําคัญดังที่ Isoda (2012, 
หนา 18) ไดกลาวไววา “หนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนนําเอาลําดับของพัฒนาการ
ของเนื้อหาความรู  (sequence of extension) ที่ขึ้นอยูกับสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูมากอน และ
สอนนักเรียนถึงวิธีการขยายแนวคิดทางคณิตศาสตรโดยใชลําดับของพัฒนาการของเนื้อหา
ความรูนั้น อาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา หนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนเนนการสงเสรมิ
พัฒนาการของคณิตศาสตรจากแนวทางการสอนที่เนนการแกปญหา (Problem solving 
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approach) โดยใชวิธีการที่เรียกวา “คิดหาวิธีการ...” (think about how to...) ซ่ึงจะทําให
นักเรียนหาแนวทาง และไดรับโอกาสในการเลือกวิธีการที่สามารถนําไปใชไดในกรณีทั่วไป
นอกจากนี้แลว  Serizawa  (2010) บรรณาธิการบริหารแหงสํานักพิมพ Gakko Tosho ซ่ึงเปน
สํานักพิมพผูผลิตหนังสือเรียนคณิตศาสตรที่ไดรับการยอมรับและใหความสนใจไปทั่วโลก ได
กลาววา “หนังสือเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกามักตองการใหนักเรียนไดคําตอบอยางรวดเร็ว 
ในขณะที่ประเทศญ่ีปุนเนนที่การสงเสริมใหนักเรียนไดคิดเก่ียวกับความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร (think about mathematical concepts) ผานปญหาจากหลายๆ แงมุม แงมุม
หนึ่งของการนําเสนอสถานการณปญหาในหนังสือเรียนญ่ีปุนคือการนําเสนอปญหาผาน
เรื่องราวทางประวัติศาสตร ซ่ึงญ่ีปุนมีคณิตศาสตรแบบญ่ีปุน (Japanese mathematics) ที่คน
ญ่ีปุนภูมิใจ และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมตางๆ ที่สามารถอธิบายไดดวย
คณิตศาสตร”  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวานอกจากหนังสอืเรียนคณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุน
จะมีลักษณะสําคัญวาเปนหนังสือเรียนที่ เนนการแกปญหา (Problem solving-based 
textbook) แลว  ยังมีลักษณะของการนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตรอยูในหนังสือเรียน
คณิตศาสตรอีกดวย 

ปจจุบันมีนักคณิตศาสตรศึกษา และนักประวัติศาสตรเปนจํานวนมากใหความสนใจ
กับการใชแงมุมทางประวัติศาสตรของคณิตศาสตรเขาไปในคณิตศาสตรศึกษาในดานตางๆ ดัง
รายงานจาก History in Mathematics Education : The ICMI Study (Fauvel & Van 
Maanen, 2000) ซ่ึงเปนเอกสารที่ไดรวบรวมทฤษฎี ผลการวิจัย ประสบการณ และแนวคิด
ตางๆ ของการใชประวัติศาสตรคณิตศาสตรในคณิตศาสตรศึกษาจากทั่วโลก  ประโยชนของ
นําเอาประวัติศาสตรคณิตศาสตรเขาไปอยูในหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ไดรับการอภิปรายกันอยางอยางแพรหลาย การที่ใหนักเรียนไดมีประสบการณในการเรียนรู
คณิตศาสตรผานแงมุมประวัติศาสตร จะทําใหนักเรียนเขาใจความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตรอยางลึกซ้ึง และใหความใสใจถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เคยเกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ซ่ึงนั่นก็จะทําใหเห็นถึง
แงมุมอีกดานหนึ่งในความเปนมนุษยของวิชาคณิตศาสตร (Fasanelli et al., 2000)   

 สวนการนําเอาประวัติศาสตรไปใชในการสอนคณิตศาสตรนั้น Jankvist (2007,  
หนา 87-88) ไดเสนอแนะวาโดยทั่วไปแลวมีแนวทางกวางในการนําประวัติศาสตรไปใชในการ
สอนคณิตศาสตรได 2 แนวทางคือ 1) ใชประวัติศาสตรเปนเครื่องมือ (history as a tool) ใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตรไดอยางแทจริง  และ การใชประวัติศาสตรเชนนั้นเองก็ทําใหเกิด
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เปนแนวทางของการใชประวัติในแนวทางในลําดับตอไปคือ    2) ใชประวัติศาสตรเปน
เปาหมาย (history as a goal) ในตัวของมันเอง จากการศึกษาในโครงการ ICMI Study 
(Tzanakis และ Arcavi, 2008, หนา 208) ไดนําเสนอแนวทางในการใชประวัติศาสตรในการ
สอนคณิตศาสตรไวสามประการดังนี้คือ  

1) การเรียนรูประวัติศาสตร (Learning history) จากการจัดเตรียมขอมูลทาง
ประวัติศาสตรไวโดยตรง 

2) การเรียนรูหัวขอทางคณิตศาสตร (Learning mathematical topics) ดวยแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนที่ถูกใหแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร 

3) การพัฒนาความตระหนักที่ลึกซ้ึงมากขึ้น (Developing deeper awareness) ทั้ง
เนื้อหาความวิชาคณิตศาสตรของตัวมันเองและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมตางๆ ที่ซ่ึง
คณิตศาสตรถูกสรางขึ้นมา 

จากกรอบแนวคิดในการใชประวัติศาสตรในการสอนคณิตศาสตรขางตนนั้น ผูวิจัย
เห็นวาเปนกรอบแนวคิดที่ใหแงมุมสําคัญในการวิจัยทั้งในดานทฤษฎี และงานภาคปฏิบัติที่
สามารถนําไปใชไดจริง โดยเฉพาะอยางย่ิงการนําไปพิจารณาถึงหนังสือเรียนคณิตศาสตรซ่ึง
ถือเปนเครื่องมือทางการศึกษาสําคัญที่สามารถกําหนดทิศทางการเรียนรูและการสอน
คณิตศาสตรของครูในแตละประเทศได ทั้งยังสะทอนภาพของหลักสูตรในระดับโรงเรียนถึง
จุดเนนในเชิงเนื้อหาสาระและการนําไปสูช้ันเรียนจริง 

ในปจจุบัน กระแสการตอบรับและการใหความสนใจตอการใชหนังสือเรียน
คณิตศาสตรญ่ีปุนในประเทศไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆ นับต้ังแต Inprasitha (2011) ศูนยวิจัยคณิต
ศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําเอานวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
ครูคณิตศาสตรแบบญ่ีปุนทีเ่รียกวา “การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปด” (Lesson study 
and Open Approach) มาใชเพ่ือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมช้ันเรียนคณิตศาสตรของครูไทยใน
โครงการที่เปนที่รูจักมากโครงการหนึ่งคือ โครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรดวยนวตักรรม
การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปดในโรงเรียนทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
มาต้ังแตป พุทธศักราช 2552 หนังสือเรียนคณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุน ฉบับภาษาอังกฤษ ที่
ช่ือวา “Study with Your Friends: Mathematics for Elementary School Grade1-6”  โดย
สํานักพิมพ GAKOH TOSHO ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญของครูในการสรางสถานการณ
ปญหา และกิจกรรมการเรียนการสอน จนปจจุบันหนังสือเรียนคณิตศาสตรชุดดังกลาวไดรับ
การแปลเปนภาษาไทยโดยศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา และมีการใชอยางแพรหลาย 
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ดังที่ไดกลาวไปกอนหนาวา หนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนนอกจากจะมี
จุดเดนที่การพัฒนาเครื่องมือการเรียนรูจากแนวทางการสอนที่ เนนการแกปญหาเพ่ือ
พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนจากการใชลําดับของพัฒนาการหรือการขยาย
แนวคิดทางคณิตศาสตรที่นักเรียนเรียนรูมากอนหนามาใชในการเรียนรูและสรางความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตรใหม  แลวหนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนยังมีเนื้อหาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรในแงมุมตางๆ อยูในหนังสือเรียนอยูเปนจํานวนมาก ปญหาประการหนึ่งที่ผูวิจัย
ในฐานะที่มีสวนรวมในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรฯ ดังกลาว พบวาครูมักไมเขาใจ 
และมองขามองคประกอบทางประวัติศาสตรในหนังสือเรียนนี้ไป จนไมสามารถนํามาบูรณา
การเขาไปในการสอนคณิตศาสตรได ผูวิจัยตระหนักและเห็นความสําคัญของแงมุมทาง
ประวัติศาสตรในหนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนนี้อยางมาก และจึงไดทําวิจัยนี้ขึ้นมา
โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือวิเคราะหใหเห็นรายละเอียดดานตางๆ ทั้งในดานเนื้อหาและ 
วิธีการของการนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตรในหนังสือเรียนคณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุน 
เพ่ือจะเปนประโยชนตอครูที่ใชหนังสือเรียนนี้ไดเขาใจและ เห็นความสําคัญวาทําไมประเทศ
ญ่ีปุนจึงใหความสําคัญกับแงมุมทางประวัติศาสตรในหนังสือเรียนคณิตศาสตร พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะในเชิงการสอนการนําประวัติศาสตรมาใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตรในหนังสือ
เรียนคณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. หนังสือเรียนคณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุน (Japanese Mathematics Textbooks) 
หมายถึง ชุดหนังสือเรียนคณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุน ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ช่ือวา “Study 
with Your Friends: Mathematics for Elementary School Grade1-6”  จํานวน 11 เลม 
ผลิตโดยสํานักพิมพ GAKOH TOSHO CO., LTD.  ประเทศญ่ีปุน ตีพิมพ ป ค.ศ. 2005  
หนังสือเรียนคณิตศาสตรมีลักษณะเปนการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรูจากแนวทางการสอนที่
เนนการแกปญหาเพ่ือพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนจากการใชลําดับของ
พัฒนาการหรือการขยายแนวคิดทางคณิตศาสตรที่นักเรียนเรียนรูมากอนหนามาใชในการ
เรียนรูและสรางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรใหม  ทั้งยังบูรณาการเอาประวัติศาสตรใน
แงมุมตางๆ เขามานําเสนอในหนังสือเรียนดวย และหนังสือเรียนคณิตศาสตรชุดนี้เปนหนังสือ
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เรียนที่ใชในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการ
แบบเปด  

2. การนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตร (Historical Approach) หมายถึง แนวทาง
ของการใชประวัติศาสตรในการสอนคณิตศาสตรตามกรอบแนวคิดของ Fauvel & Van 
Maanen (2000) ประกอบดวย  1) การเรียนรูประวัติศาสตร  2) การเรียนรูหัวขอเนื้อหาทาง
คณิตศาสตรดวยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ถูกใหแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร 
และ 3) การพัฒนาความตระหนักที่ลึกซ้ึงมากขึ้นทั้งเนื้อหาความรูวิชาคณิตศาสตรและบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมตางๆ ที่ซ่ึงคณิตศาสตรถูกสรางขึ้นมา 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพเนนการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) 

และการตีความขอมูล เพ่ือแสดงผลการวิเคราะหการนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตรที่พบใน
หนังสือเรียนคณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุน  

ขอมูลของการวิจัย 
ขอมูลของการวิจัยนี้ประกอบดวย ชุดหนังสือเรียนคณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุน 

“Study with Your Friends: Mathematics for Elementary School Grade1-6” ฉบับ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 11 เลม ผลิตโดยสํานักพิมพ GAKOH TOSHO CO., LTD.  ประเทศ
ญ่ีปุน ตีพิมพ ป ค.ศ. 2005 

ข้ันตอนวิธีการวิจัย และการวเิคราะหขอมลู 
1. ผูวจัิยทําการศึกษากรอบแนวคิดการใชประวัติศาสตรในการสอนคณิตศาสตรของ 

ICMI Study (Tzanakis และ Arcavi, 2008) และจัดทําแบบบันทึกเพ่ือจัดหมวดหมูลักษณะ
ของการใชประวัติศาสตรในหนังสอืเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนตามกรอบแนวคิดดังกลาวนี ้
 2.  ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหาการนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตรในหนังสือเรียน
คณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุน ตามกรอบการใชประวัติศาสตรในการสอนคณิตศาสตรของ 
ICMI Study โดยทําการวิเคราะหหนังสือเรียนคณิตศาสตรทีละเลมจากช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
(Vol.1) ถึง ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เลมที่ 2 (Vol.11)  โดยเริ่มจากพิจารณาเนื้อหา ลงรหัสใน
เนื้อหาแตละสวนของหนังสือเรียน และคนหาลักษณะรวมกันของเนื้อหา จากนั้นจึงนํามาจัด
หมวดหมูตามแนวทางของการนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตรในแตละแบบลงในแบบบันทึก 
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3. ผูวิจัยทําการตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลและทําการสังเคราะหขอมูล จากนั้น
จึงนําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห  
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยพบวา มีการนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตร ใน
หนังสือเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาของประเทศญ่ีปุนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีลักษณะของ
การนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตรในเนื้อหาความรูในหนังสือเรียนคณิตศาสตรอยู              
3 ลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. การเรียนรูประวัติศาสตรคณิตศาสตร 
 2. การเรียนรูหัวขอเนื้อหาทางคณิตศาสตรดวยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ถูก
ใหแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร 

3. การพัฒนาความตระหนักที่ลึกซ้ึงมากขึ้นทั้งเนื้อหาความรูวิชาคณิตศาสตรและ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมตางๆ ที่ซ่ึงคณิตศาสตรถูกสรางขึ้นมา 
 ผูวิจัยไดแสดงรายละเอียดของผลการวจัิยในแตละขอดังนี ้
  

 1. การเรียนรูประวตัิศาสตรคณิตศาสตร 
         หนังสือเรียนคณิตศาสตรของญ่ีปุนมีการนําเสนอแงมุมการเรียนรูประวัติศาสตร
คณิตศาสตร ซ่ึงกลาวถึง การนําเสนอเรื่องราวหรือขอมูลทางประวัติศาสตรของคณิตศาสตรใน
อารยธรรมตางๆ ในโลก ไดแก อารยธรรมกรีก โรมัน อียิปต และจีนที่เก่ียวของกับการสอน
เนื้อหาความรูทางคณิตศาสตรที่สําคัญในระดับโลก (Global mathematics) และ นัก
คณิตศาสตรที่สําคัญของโลกตามเนื้อหาที่นักเรียนระดับประถมศึกษาควรจะทราบและมี
ประสบการณในการเรียนรูเรื่องดังกลาวเหลานี้   ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนมี
การนําเสนอแงมุมประวัติศาสตรคณิตศาสตรในช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ตามลําดับดังนี้คือ 
      1.1  แทงสูตรคูณของเนปยร (Napier’s Rods) และการสรางมมุฉากในยุค
อียิปตโบราณ 
           จากการวิเคราะหหนังสือเรียนคณิตศาสตรญ่ีปุน พบวาในช้ันประถมศึกษาปที ่
3 บทที่ 15 สรุปบทเรียนของช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีการนําเสนอแงมุมเก่ียวกับประวัติศาสตร
ของคณิตศาสตรในเนื้อหาที่มีนักเรียนไดเรียนไปไดแก การคูณ  การคูณในแนวต้ัง และรูปราง 
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(shapes)  โดยมีการนําเสนอหัวขอ “การคูณโดยใชตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Multiplication 
using squares)  หรือการนําเสนอขั้นตอนวิธีการคูณโดยใชแทงสูตรของเนเปยร ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
จากภาพที่ 1 ผูวิจัยวิเคราะหไดวา หนังสือเรียนคณิตศาสตรในช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ไดนําเสนอถึงความเช่ือมโยงระหวางเครื่องมือในการเรียนรูเรื่องการคูณในแนวต้ังที่นักเรียนได
เรียนรูมากอนหนานี้ กับเครื่องมือการคูณในประวัติศาสตรที่นําเสนอโดยนาเปยร คณิตศาสตร
ชาวสกอตแลนดซ่ึงใชเม่ือ 400 ปที่ผานมาแลว การคูณในแนวต้ังที่นักเรียนเรียนรูมากอนหนา
นั้นมีความคลายคลึง และใชหลักการเดียวกับแทงสูตรคูณของเนเปยร ในการนําเสนอขั้นตอน
วิธีการการคูณดังกลาวทําใหนักเรียนไดเขาใจวิธีการในแนวต้ังแบบที่มีการใชอยูในปจจุบันมาก
ขึ้น โดยเทียบใหเห็นถึงกระบวน และการคูณที่จะกลายมาเปนคําตอบในแตละหลักในการการ
คูณแบบแนวต้ัง นักเรียนจะเกิดความซาบซ้ึงถึงประวัติศาสตรของการคูณในแนวต้ังนี้เปนอยาง
มาก   สวนภาพถัดไปนั้น เปนการนําเสนอการสรางรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในการทบทวนเรื่อง
รูปรางที่นักเรียนไดเคยเรียนไปแลว โดยเปนการนําเสนอเรื่องราวของการสรางมุมฉากในยุค
อียิปตโบราณ จากการสรางรูปสามเหลี่ยมจากเชือกเสนหนึ่งแลวทําเปนปมแลวแบงเชือกเสน
นั้นใหมีขนาดเปน 12 สวน เทาๆ กัน โดยมีการต้ังคําถามใหตรวจสอบวา การทําเชนนั้นจะทํา

ภาพท่ี 1 ภาพหนังสือเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 Vol.2 (GAKKOH TOSHO, 2005, หนา 89 และ 91) 
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มุมที่เกิดขึ้นเปนมุมฉากหรือไม ซ่ึงนับวาเปนเปนการนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตรของ
คณิตศาสตรที่ตองอาศัยการทดลองชวนใหบทเรียนดูทาทายมากขึ้น 
     1.2 ประวตัิศาสตรของการหาคาพาย () และนักคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
    ในเนื้อหาบทเรียนในช้ันประถมศึกษาปที่ 5 Vol.2 บทที่ 10 เรื่องวงกลม (Circle) ใน
หนาสุดทายของบทนี้ หลังจากที่นักเรียนไดเรียนเรื่องเก่ียวกับวงกลมแลว  ในหนังสือเรยีนมีการ
นําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตรเก่ียวกับวงกลม ในหัวขอเรื่อง ประวัติศาสตรของอัตราสวน
ของความยาวเสนรอบวงของวงกลม (The history of the ratio of circumference) หรือ
ประวัติศาสตรการหาคาพาย (ߨ) ในหนา 54   โดยในเนื้อหาเรื่องดังกลาวมีการนําเสนอ
ประวัติศาสตรการหาคาพายมาต้ังแตยุคอียิปต กรีก รวมถึงกลุมอารยธรรมจีน และญ่ีปุน โดย
มีการนําเสนอช่ือและรูปภาพของ Takakazu Seki นักคณิตศาสตรชาวญ่ีปุน ที่สามารถหาคา
พายไดเม่ือ 300 ปกอนดวย 

1.3  จุดกําเนิดของเครื่องหมาย บวก ลบ และคูณ สามเหลี่ยมปาสคาล และ
นักคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
  นอกจากนี้แลว ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 6 Vol.2 ในตอนที่มี
การนําเสนอประวัติศาสตรคณิตศาสตรในทายเลมนั้น มีการนําเสนอประวัติศาสตรของ
คณิตศาสตรเรื่องจุดกําเนิดของสัญลักษณของคณิตศาสตร (Origins of the symbols of 
mathematics) ในหนา 74 และ ประวัติศาสตรของสามเหลี่ยมปาสคาล (Pascal’s Triangle) 
ในหนา 80-82 ดังแสดงในภาพที่ 2  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ภาพหนังสือเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 Vol.2 (GAKKOH TOSHO, 2005,  
                      หนา 74 และ 80) 
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จากการวิเคราะหเนื้อหาที่มีการนําเสนอในหัวขอดังกลาวนี้ หนังสือเรียนคณิตศาสตร
ของญ่ีปุนนําเสนอประวัติศาสตรของเครื่องหมายทางคณิตศาสตรไดแก บวก ลบ และคูณ  
และนักคณิตศาสตรชาวอังกฤษช่ือ William Oughtred และ นักคณิตศาสตรชาวเยอรมันช่ือ 
Gottfried von Leibnitz ที่มีสวนในการใช และแกไขการใชเครื่องหมายคูณมาต้ังแตป ค.ศ.
1631 และนอกจากนี้แลว ในหนังสือเรียนยังมีการนําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตรของ
สามเหลี่ยมปาสคาล ในหนา 80-82 โดยมีการนําเสนอประวัติของ Blaise Pascal และประวัติ
การคิดและประโยชนจากการใช สามเหลี่ยมปาสคาล รวมถึงยังมีการนําเสนอปญหาที่เก่ียวกับ
การใชสามเหลี่ยมปาสคาลอีกดวย   

 

 2. การเรียนรูหัวขอเน้ือหาทางคณิตศาสตรดวยแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนท่ีถูกใหแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร 
     ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนมีลักษณะของการนําเสนอแงมุมทาง
ประวัติศาสตรที่นาสนใจอยางหนึ่งคือ มีการนําเสนอคณิตศาสตรแบบญ่ีปุน (Japanese 
mathematics) หรือ Wasan  (和算) ที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรมากมายในยุคเอโดะ
มาเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใหแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร ไวในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3  และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดังจะแสดงรายละเอียดตามลําดับดังนี้  

   2.1  การใชลูกคิดแบบญ่ีปุน (Japanese Abacus) 
   ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรของญ่ีปุนมีการนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับการใชลูกคิด

แบบญ่ีปุน ในหนังสือเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 Vol.2  หนา 84-85 ซ่ึงอยูในตอนสุดทายของ
เลมกอนจะมีการสรุปบทเรียนทั้งหมดของช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยมีการนําเสนอในลักษณะ
ของการตูนแสดงบทสนทนาระหวางคูณปูกับหลานสาว โดยมีการนําเสนอความอยากรูของ
หลานสาวเก่ียวกับลูกคิดแบบญ่ีปุน และการอธิบายหลักการ และขั้นตอนวิธีการคํานวณ
เก่ียวกับการบวก และการลบจํานวนโดยใชลูกคิดแบบญ่ีปุนโดยคุณปู ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3 ภาพหนังสือเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 Vol.2 (GAKKOH TOSHO, 2005,  
              หนา 84-85) 

 
    2.2  การนําเสนอปญหาทางคณิตศาสตรท่ีปรากฏในศาลเจาและวัด  และ
หนังสือ Jinkoki 
  ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรของญ่ีปุนมีการนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตร
จากคณิตศาสตรแบบญ่ีปุนที่พบในศาลเจาและวัด หรือที่เรียกวาซังคะขุ “Sangaku” (算額) 
ไวในหนังสือเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 Vol.2  หนา 78-79 ในตอนของหนังสือเรียนที่นําเสนอ
เรื่องราวประวัติศาสตรคณิตศาสตรในทายเลม ดังแสดงในภาพที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 4 ภาพหนังสือเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 Vol.2  (GAKKOH TOSHO, 2005,  
              หนา 78-79) 
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“Sangaku” (算額) หรือเรขาคณิตในวัดญ่ีปุน “Japanese Temple Geometry” (Rothman, 
1998) เปนหลักฐานทางประวั ติศาสตรที่บง ช้ีวาเปนผลลัพธของการบมเพาะของนัก
คณิตศาสตรญ่ีปุนยุคเอโดะ (1603-1868) ที่สรางสรรคผลงานในการสรางปญหาทาง
คณิตศาสตรในชวงที่ประเทศญ่ีปุนเก็บตัวเงียบแยกขาดจากอารยธรรมตะวันตกในชวงระหวาง
ป ค.ศ.1639-1854 โดยปญหาทางคณิตศาสตรจะถูกบันทึกโดยการทาสีลงในผาไมขนาดใหญ 
โดยมีลักษณะเปนเราคณิตแบบยูคลิดเดียน  แตมีความแตกตางกันตรงที่วิธีการนําเสนอ การ
เขียนรูปเรขาคณิตที่แตกตางออกไปจากเรขาคณิตแบบยูคลิดที่สอนกันในโรงเรียน และเปน
ปญหาที่ทาชวนใหคนที่มาศาลเจาและวัดไดฉงนและชวนคิดแกปญหา ในหนังสือเรียน
คณิตศาสตรเลมดังกลาวนี้ ไดนําเสนอประวัติศาสตร ที่มา และภาพของ“Sangaku” ไวให
นักเรียนไดเรียนรูอีกดวย  

นอกจากนี้แลว ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรเลมดังกลาวในหนา 78 ยังนําเสนอตํารา 
เลขคณิตแบบ   ญ่ีปุนที่ช่ือวาจินโกกิ “Jinkoki” (塵劫記)  ของ Mitsuyoshi Yoshida (1598-
1672) ซ่ึงเปน นักคณิตศาสตรชาวญ่ีปุนที่มีช่ือเสียง เขียนขึ้นมาโดยตัวหนังสือคันจิในป ค.ศ.
1627 ในยุคเอโดะตอนตน  ในจินโกกิมีเนื้อหาทางคณิตศาสตรจํานวน 27 เรื่อง  ตําราเลม
ดังกลาวถือวาเปนผลงานช้ินเอกที่แสดงถึงความรุงเรื่องทางปญญาของสังคมญ่ีปุนช้ินหนึ่ง 
และถือวาเปนงานที่ย่ิงใหญมีความเปนเอกลักษณในประวัติศาสตรคณิตศาสตรของโลก  ทั้งนี้
หนังสือเรียนคณิตศาสตรไดมีการนําเอาปญหาที่อยูในจินโกกิบางปญหาที่นาสนใจมานําเสนอ
ในหนังสือเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือใหนักเรียนไดแกปญหาอีกดวย  

 

3. การพัฒนาความตระหนักท่ีลึกซ้ึงมากข้ึนท้ังเน้ือหาความรูวิชาคณิตศาสตร
และบริบททางสังคมและวัฒนธรรมตางๆ ท่ีซ่ึงคณิตศาสตรถูกสรางข้ึนมา 
 การนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตรในหนังสือเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนมี
แงมุมดานการพัฒนาความตระหนักที่ลึกซ้ึงมากขึ้นทั้งเนื้อหาความรูวิชาคณิตศาสตรและ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมตางๆ ที่ซ่ึงคณิตศาสตรถูกสรางขึ้นมาผานการนําเสนอแงมุม
ประวัติศาสตรเชิงวัฒนธรรม (Cultural history-based approach) กลาวถึง การนําเสนอ
เรื่องราวหรือขอมูลทางประวัติศาสตรอันเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล วิถีชีวิต
ของคนในทองถ่ิน หรือของชนชาตินั้น โดยมีการนําเสนอทั้งตัวเนื้อหาความรูทางคณิตศาสตร 
และบริบททางสังคมวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ที่คณิตศาสตรถูกสรางขึ้นมา ในหนังสือเรียน
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คณิตศาสตรมีการนําเสนอแงมุมประวัติศาสตรเชิงวัฒนธรรมในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ดังนี้คือ 
   3.1  การปาถั่วในเทศกาลเซะทสึบุง (Setsubun / 節分) กับการสอนจํานวนท่ี
ไมเกิน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 บทที่ 12 เรื่อง จํานวนที่มีคา
มาก (Large Numbers) มีการใชเรื่องราวของเทศกาลเซะทสึบุงมานําเสนอสถานการณปญหา
ในการสอนจํานวนที่มากกวา 50 แตไมเกิน 100  เซะทสึบุงเปนเทศกาลที่จัดในวันที่ 3 หรือ 4 
กุมภาพันธ ซ่ึงเปนการเริ่มตนของฤดูใบไมผลิตามประเพณี มีการหวานถ่ัวแดงอะซุกิ (あすき) 

ซ่ึงเปนสัญลักษณแหงความโชคดีเพ่ือขับไลสิ่งอัปมงคลออกจากบาน  จากการวิเคราะหหนงัสอื
เรียนในภาพที่ 1 นี้ จะพบวา เรื่องราวทางประวัติศาสตรเชิงวัฒนธรรมเก่ียวกับการปาถ่ัวใน
เทศกาลเซะทสึบุงอันกอใหเกิดความสนุกสนานเหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถูก
นํามาใชเพ่ือนําเสนอสถานการณปญหาเพ่ือใหนักเรียนหาวิธีการนับจํานวนเม็ดถ่ัว และนาํมาสู
การหาจํานวนทั้งหมดของการดในกิจกรรมถัดไปซ่ึงมีอยูถึง 69 ใบ วิธีการเรียนรูของนักเรียนคือ 
การนับทีละ 1  การนับจํานวนเปนกลุมๆ เทากับจํานวนอายุของนักเรียนบวกอีก 1 จนกระทั่ง
นําไปสู การนับจํานวนโดยใชการทําใหเต็มสิบ ซ่ึงถือวาเปนการใชเรื่องราวของเทศกาลที่สืบ
ทอดมาในอดีตและยังคงมีอยูในชีวิตคนปจจุบันในปจจุบันมาสอดแทรกเปนกิจกรรมในหนงัสอื
เรียนไดอยางนาสนใจ 
 

ภาพท่ี 5   ภาพหนังสือเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (GAKKOH TOSHO, 2005, หนา 108-109) 
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 3.2 การวัด และหนวยพื้นท่ีท่ีมาจากวิถีชีวิตเกษตรกรญ่ีปุนโบราณ 
      ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในตอนหลังจากบทสรุป
บทเรียนของช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จะมีสวนที่ใชช่ือตอนวา “Math Wonderland”  เปนตอนที่มี
การนําเสนอเรื่องราว และปญหาตางๆ ไวโดยที่นักเรียนสามารถเลือกทําหรือเลอืกอานกับเพ่ือน
หรือทําดวยตัวของนักเรียนเองตามความสนใจ  ในสวนที่สองของตอนดังกลาวนี้มีการนําเสนอ
หัวขอ “History of mathematics”  ไว ซ่ึงมีเรื่องราวและปญหาบางอยางที่มีการนําเสนอแงมุม
ทางประวัติศาสตรเชิงวัฒนธรรมไวดวย นั่นคือ การวัดและหนวยพ้ืนที่ที่มาจากวิถีชีวิตเกษตรกร
ญ่ีปุนโบราณ ดังแสดงในหนาหนังสือเรียน ในภาพที่ 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากภาพหนาหนังสือคณิตศาสตรญ่ีปุนเปนการนําเสนอการวัดความยาวโดยใชสวน
ตางๆ ของรางกาย (หนา 76) ที่แสดงแทนดวยภาพวาด ขนาด คําอาน และสิ่งของที่ใชการวัด
ความยาวแตละแบบ  ซ่ึงปรากฏการใชนิ้ว ขนาดความกวางของมือ คืบ ความยาวระหวางแขน
ทั้งสองขางเม่ือกางเต็มที่หรือ วา และหนวยความยาวที่เรียกวา “歩 (ho)” ใชแทนความยาวใน
การกาวเทา  สวนอีกภาพนั้นเปนการนําเสนอหนวยการวัดพ้ืนที่ที่มาจากวิถีชีวิตแบบ
เกษตรกรรมของคนญ่ีปุนในอดีต (หนา 77) จากภาพเลาเรื่องราวของหนวยของพ้ืนที่บนไรนาที่
จะใชในการปลูกขาวจากการหอบตนขาวที่ใชพันธุขาวได 1 หอบของคนๆ หนึ่ง เรียกวา “1 
hitoshiro” หรือปจจุบันเทียบเทากับ 20 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอภาพการเขียน
จํานวนแทนพ้ืนที่ดวยการคูณระหวาง ความยาว ×ความยาว ซ่ึงนําเสนอพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมมุม
ฉากที่มีความยาวดานหนึ่งเปน 60 “歩”  และอีกดานหนึ่งเปน 6 “歩”  หรือ  6 “歩” × 60 “歩”  
ซ่ึงมีขนาดพ้ืนที่เปน “1 反 (tan)” ซ่ึงเทากับ 1,000 ตารางเมตรในปจจุบัน 
 
 

ภาพท่ี 6  ภาพหนังสือเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 Vol.2 (GAKKOH TOSHO, 2005, หนา 75-76) 
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สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยพ้ืนฐาน เนนการวิเคราะหเนื้อหาจากแหลงขอมูลคือหนังสือ
เรียนคณิตศาสตรของประเทศญ่ีปุน เพ่ือตอบคําถามวามีการนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตร
ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาของประเทศญ่ีปุนในเชิงเนื้อหาและวิธีการ
อยางไร ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้คือ 
 มีการนําเสนอแง มุมทางประวั ติศาสตร  ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษาของประเทศญ่ีปุนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีลักษณะของการนําเสนอแงมุมทาง
ประวัติศาสตรในเนื้อหาความรูในหนังสือเรียนคณิตศาสตรอยู 3 ลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. การเรียนรูประวัติศาสตรคณิตศาสตร ไดแก การนําเสนอแทงสูตรคูณของเนปยร 
และการสรางมุมฉากในยุคอียิปตโบราณ ในช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ประวัติศาสตรของการหา
คา Pi (ߨ) และนักคณิตศาสตรที่เก่ียวของในช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และ จุดกําเนิดของ
เครื่องหมาย บวก ลบ และคูณ สามเหลี่ยมปาสคาล และนักคณิตศาสตรที่เก่ียวของ ในช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6  
 2. การเรียนรูหัวขอเนื้อหาทางคณิตศาสตรดวยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ถูก
ใหแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร กลาวคือมีการนําเสนอคณิตศาสตรแบบญ่ีปุน ไดแกการใช
ลูกคิดแบบญ่ีปุน ในช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และการนําเสนอปญหาทางคณิตศาสตรที่ปรากฏ
ในศาลเจาและวัด และหนังสือจินโกกิ ตําราเลขคณิตของ มิทะสึโยชิ โยชิดะ นักคณิตศาสตร
ชาวญ่ีปุนที่มีช่ือเสียง โดยมีการนําเอาปญหาที่อยูในจินโกกิบางปญหาที่นาสนใจมานาํเสนอใน
หนังสือเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือใหนักเรียนไดแกปญหาอีกดวย 

3. การพัฒนาความตระหนักที่ลึกซ้ึงมากขึ้นทั้งเนื้อหาความรูวิชาคณิตศาสตรและ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมตางๆ ที่ซ่ึงคณิตศาสตรถูกสรางขึ้นมา กลาวคือการนําเสนอ
แงมุมประวัติศาสตรเชิงวัฒนธรรม ไดแก การปาถ่ัวในเทศกาลเซะทสึบุง ในการสอนจํานวนที่
มากกวา 59 แตไมเกิน 100 ในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และการวัด และหนวยการวัดพ้ืนที่ที่มา
จากวิถีชีวิตเกษตรกรญ่ีปุนโบราณในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6   
 จากผลการวิจัยขางตนจะเห็นไดวาหนังสือเรียนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา
ของประเทศญ่ีปุนที่โครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน
และวิธีการแบบเปด โดย ศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนนํามาใชนั้น 
นอกจากจะเปนหนังสือเรียนคณิตศาสตรที่เนนการแกปญหา พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
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และพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตรแลวนั้น ยังมีแงมุมทางประวัติศาสตรที่หลากหลายที่
สอดคลองกับแนวทางการใชประวัติศาสตรในการสอนคณิตศาสตรของ ICMI Study ที่ได
กําหนดไวครบทั้งสามแนวทางทั้งการนําเสนอประวัติศาสตร การสอนหัวขอคณิตศาสตรจาก
การใชประวัติศาสตรและรวมถึงการใหนักเรียนไดตระหนักถึงคุณคาเชิงสังคมประวัติศาสตร
ของชนชาติ  สอดคลองกับที่ Tzanaki and Arcavi (2000, หนา 212) ที่ไดกลาวไววา 
ประวัติศาสตรของคณิตศาสตรนั้นนอกจากจะชวยทําใหเห็นภาพของการที่คณิตศาสตรเขาไป
มีสวนการพัฒนาความรูในวิทยาการทั้งดานวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตรแลว ประวัติศาสตร
คณิตศาสตรยังแสดงใหเห็นถึงสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลตอพัฒนาการ
ทางคณิตศาสตร ทั้งยังแสดงใหเห็นวาประวัติศาสตรคณิตศาสตรเปนสวนที่มีการบูรณาการ
ของมรดกทางวัฒนธรรม และวิธีการปฏิบัติในอารยธรรม ชนชาติ และชาติพันธุตางๆ รวมถึงยัง
สะทอนใหเห็นแนวโนมหรือทิศทางของคณิตศาสตรศึกษาในชวงเปลี่ยนผานทางสังคมและ
วัฒนธรรมในอนาคตดวย  
 หนังสือเรียนคณิตศาสตรที่ไมเพียงแคเนนอยูเพียงแคการคํานวณ ฝกทักษะ แตยังเนน
ใหครูและนักเรียนผูใชหนังสือเรียนเปนหลักไดเรียนรูแงมุมทางประวัติศาสตรคณิตศาสตร
ยอมจะทําใหครูและนักเรียนมีประสบการณกับคณิตศาสตรที่หลากหลาย และเห็นคุณคาของ
คณิตศาสตรที่ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก หากแตละประเทศไดมีการนําเอาแนวคิดใน
ลักษณะที่หนังสือเรียนเรียนคณิตศาสตรประเทศญ่ีปุนไปประยุกตใชนาจะทําใหเกิดผลดีตอทัง้
นักเรียนและการปฏิบัติในเชิงการสอนของครูดวยโดยมีการปรับและคนหาคณิตศาสตรของแต
ละประเทศ หรือชนชาติอันเปนเอกลักษณ ก็ย่ิงจะทําผูเรียนและครูมีความภูมิใจในองคความรู
ดานคณิตศาสตร อยางเชนที่ประเทศญ่ีปุนเนนประวัติศาสตรเปนฐานสําคัญในการพัฒนา
ประเทศโดยเริ่มตนจากหนังสือเรียนดังที่ปรากฏผลการวิจัยนี ้
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การบูรณาการการสอนและการทําวจัิยในช้ันเรียนคณิตศาสตร 1 
ดวยนวัตกรรมการพฒันาวิชาชีพครูแบบญีปุ่น 

ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธิ์  2 
สุวรรณี  เปล่ียนรัมย 3 
กาญจนา เวชบรรพต 4 
สุดาทิพย หาญเชิงชัย 5 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาแนวทางการบูรณาการการสอนและการทํา
วิจัยในช้ันเรียนคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุน โดยใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายคือ ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 1 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 23 คน ในปการศึกษา 2549 จาก
โรงเรียนคูคําพิทยาสรรพ อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนโรงเรียนในโครงการพัฒนา
วิชาชีพครูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปด 
(Open Approach) การดําเนินการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการบันทึกวีดิทัศน บันทึกเสียง 
และบันทึกภาคสนาม ขอมูลที่นํามาวิเคราะหประกอบดวยโปรโตคอลการสะทอนผลช้ันเรียน 
บันทึกภาคสนามของผูวิจัย และผูประสานงานโรงเรียน และขอมูลจากการสัมภาษณครูผูสอน 

นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุนมีความสัมพันธกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 
ภายใตการดําเนินการตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน ครูสามารถดําเนินการวิจัยใน
ช้ันเรียนไดโดยผานขั้นตอนตอไปนี้ 1) ขั้นการรวมกันสรางแผนการจัดการเรียนรู เปนแนวทาง
การกําหนดปญหาวจัิย นั่นคือครูสามารถกําหนดปญหาวิจัยโดยอาศัยขอมูลปญหาที่เกิดขึ้น
จริงในช้ันเรียน 2) ขั้นการรวมกันสังเกตการสอนเปนแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล นั่นคือ
ครูผูสอน ครูผูสังเกต นักวิจัยและผูประสานงานโรงเรียน สามารถเก็บรวบรวมขอมูลที่เกิดขึน้ใน 
กกกกก 
1 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของการใชวิธีการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนแบบ Open Approach  เพ่ือสงเสริม
การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรแบบ Lesson Study Approach ซ่ึงไดรับทุนโครงการวิจัยอุดหนุนท่ัวไป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 จากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3 อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4 นักวิจัยประจําศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5 นักวิจัยประจําศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ช้ันเรียนที่สอดคลองกับปญหาวิจัย   3) ขั้นการรวมกันสะทอนผลบทเรียนเปนแนวทางการ      
วิเคราะหขอมูล นั่นคือครูผูสอน ครูผูสังเกต นักวิจัย ผูประสานงานโรงเรียนและผูเช่ียวชาญ 
สามารถนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตและเก็บรวบรวมนํามาสะทอนผล เพ่ือวิเคราะหประเด็น
เก่ียวกับปญหาที่เกิดขึ้นจริงในช้ันเรียนผานการอภิปรายรวมกัน ซ่ึงเปนการตรวจสอบ วาขอมูล
ที่ไดมามีความถูกตองหรือไม โดยมีมุมมองของผูสังเกตช้ันเรียนมาชวยตรวจสอบ ถือวาเปน
วิธีการตรวจสอบขอมูลสามเสา (Data Triangulation) เพ่ือใหผลการวิเคราะหขอมูลมีความนา
เช่ือและสามารถชวยแกปญหาในช้ันเรียนได นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา การดําเนินการ
ตามขั้นตอนของการศึกษาช้ันเรียนนอกจากจะเปนการทําวิจัยในช้ันเรียนแลวยังสามารถ
พัฒนาการสอนของครูไปพรอมๆ กันไดเปนอยางดี เนื่องจากครูสามารถนําปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนมาเปนประเด็นในการปรับแกและพัฒนาการสอนในครั้งตอไป จึงนับไดวา
นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุน สามารถบูรณาการการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน
คณิตศาสตรในภาคปฏิบัติไดอยางแทจริง 
 

บทนํา 
การสอนคณิตศาสตรในช้ันเรียนแบบเดิมของไทยนั้นเนนการถายทอดความรูไปสูผูเรยีน

โดยตรง ดวยวิธีการสอนแบบบรรยายหรืออธิบาย ดังที่ไรอัน (Ryan, 1989 อางถึงใน ไมตรี 
อินทรประสิทธิ์, 2554) พบวาครูคณิตศาสตรของไทยมากกวา 90 เปอรเซ็นต จัดการสอนโดย
อาศัยหนังสือเรียนคณิตศาสตรเปนหลัก หลังเสร็จสิ้นการอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร ครูจะให
นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ปรากฏในแบบเรียนหรือเปนโจทยปญหาที่ครูสรางขึ้นที่มีลักษณะ
คลายกับในแบบเรียน การวัดผลและประเมินผลนักเรียนเปนปจจัยที่สําคัญในการพิจารณาวา
ผลการจัดการเรียนการสอนของครูประสบผลสําเร็จหรือไม โดยการพิจารณาจากการตอบ
คําถามหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เครื่องมือสําหรับวัดผลมีการใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่เปนขอสอบแบบปรนัย นอกจากนี้มีประเด็นที่ครูพิจารณาวาเปน
สาเหตุที่ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร คือ 
นักเรียนไมสนใจ ไมต้ังใจเรียนและขาดสมาธิในการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ครูมีบทบาทสําคัญในช้ันเรียน กลาวคือเปนผูควบคุมการจัดช้ันเรียน เปน
ผูบรรยาย หรืออธิบายเนื้อหาเสนอวิธีการแกปญหาแกนักเรียน สาธิตวิธีการแกปญหา ซ่ึง
สอดคลองตามแนวคิดของ สติกเลอรและฮีเบอรท (Stigler & Hiebert, 1999) กลาวไววา ครูให
ขอมูลทั้งหมดที่จําเปนกับนักเรียน แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจํานวนมาก เม่ือนักเรียนเกิด
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ความสับสนในการแกปญหาครูจะรีบชวยเหลือนักเรียนดวยการใหขอมูลที่จะทําใหนักเรียน
แกปญหาไดถูกตองตามขั้นตอนวิธีการ ครูจะใชความพยายามอยางมากเพ่ือลดความสับสน
ของนักเรียนดวยการนําเสนอขอมูลทั้งหมดที่จะทําใหแกปญหาได และไมตรี อินทรประสิทธิ์ 
(2546) กลาวไววา ถาจะเปลี่ยนจุดเนนจากครูเปนบุคคลสําคัญมาที่การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูพยายามผลักกิจกรรมในช้ันเรียนใหนักเรียนทํา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนครูมอบหมายงานใหนักเรียนไปเตรียมมากอนแลวใหนักเรียน
พยายามทํากิจกรรมที่เคยเปนของครูในช้ันเรียน การกระทําดังกลาวนอกจากจะไมเปนการ
พัฒนาศักยภาพตามความสามารถของผูเรียน และยังทําใหนักเรียนตกอยูในสภาวะลําบาก ใน
ประเด็นที่วานักเรียนพยายามเดาคําตอบที่ถูกตองของการทํากิจกรรมการเรียนการสอน โดยไม
มีความเขาใจปญหาที่มีอยูในกิจกรรมการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันนักเรียนจะตีความวา
การที่ครูละเลยแนวคิดของนักเรียน เปนการไมยอมรับแนวคิดของนักเรียน ทําใหนักเรียน
เปลี่ยนวิธีคิดโดยไมมีการทบทวนสิ่งที่คิดหรือที่ทํามา แนวคิดที่จะใหครูทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือ
ใชปรับปรุงการสอนของตนถือเปนความพยายามที่จะชวยใหครูเพิ่มความเชื่อมั่นในการ
พัฒนาวิชาชีพครู และแนวคิดที่ครูประจําการที่สอนคณิตศาสตรพยายามจะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการเรียนของนักเรียนและการสอนของตนเอง ถือเปนหัวใจของ "การวิจัยในช้ันเรียน
คณิตศาสตร" เลยทีเดียว อยางไรก็ตาม ทิศทางการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ประเทศไทยมักจะเริ่มที่การสอน โดยมองวาถามีวิธีการสอนที่ดีนักเรียนก็จะเรียนรูไดดี แต
ขอเท็จจริงที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือ การสอนที่ดีจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือเรารูจักนักเรียนของเราดีพอ
กอน ดังนั้นทิศทางการพัฒนาการสอนจึงควรเริ่มจาก "การที่ครูเรียนรูจากนักเรียนของตนเอง
กอน" โดยเนนทั้งวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูและอารมณความรูสึกของนักเรียนที่
เกิดขึ้นในระหวางการเรียนรู 
      จากมุมมองที่วานี้จึงกลาวไดวา ครูบางคนอาจจะเคยต้ังคําถามหรือต้ังขอสังเกต
เก่ียวกับวิธีการเรียนรูหรือกระบวนเรียนรูของนักเรียน บางคนอาจจะสนใจอารมณและ
ความรูสึกของนักเรียน หรือครูบางคนอาจจะสนใจการแสดงออกถึงความฉงนสนเทหหรอืความ
ต่ืนเตนของนักเรียนที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การที่ครูคนใดทําในลักษณะที่กลาวมานี้  ถือไดวา
ครูคนนั้นเขามาเก่ียวของกับการวิจัยในช้ันเรียนอยางไมเปนทางการแลว คําตอบที่จะไดจาก
การกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่ครูจะไดเรียนรูจากนักเรียนซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบในแงมุม
ตางๆ ตอไปนี้ได 
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การวิจัยในช้ันเรียน 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 24 ขอ 5 ไดระบุ
วา “ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ
รอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู” รวมทั้งความในมาตรา 
30 ไดกําหนดอีกดวยวา “ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละ
ระดับการศึกษา” นอกจากนี้ยังมีการกําหนดมาตรฐานครูในระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว
ในมาตรฐานที่ 23 ดวยวา ครูตองมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสราง
องคความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยแบงออกเปน 3 ตัวบงช้ีคือ (1) ครูตองมีนิสัยรัก
การแสวงหา (2) ครูตองทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ (3) ครูตองรูวิธีการ
วิเคราะหและการแกไขปญหาในช้ันเรียนของตนเองได  สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นจุดเนนที่
กฎหมายไดระบุไวใหผูสอนไดนําการวิจัยมาใชในกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว และโดยที่ครูเปนปจจัยสําคัญของกระบวนการพัฒนาการเรียนรูใหแกผูเรียน ครูจึง
จําเปนตองมีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  
 ดังนั้นบทบาทของครูยุคใหมเพ่ือการพัฒนาไปสูครูมืออาชีพ จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่
จะตองเรียนรูทําความเขาใจ และตระหนักใหความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัย และทําความเขาใจใหเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของความเปนครู รวมทัง้สามารถ
ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนของตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือกอใหเกิดการจัดการเรียนการสอน
เปนไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพอยางดีย่ิงตอไป (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2543) 

การสงเสริมเสรีภาพทางการสอนและการปฏิรูปวิธีการเรียนรู เปนแนวโนมของการ
ปฏิรูปทางการศึกษาทั่วโลก นับต้ังแต สเตนเฮาส (Stenhouse, 1975) ไดจุดประกายแนวคิด
เรื่องบทบาทของครูในมิติ “ครู-นักวิจัย” (teacher-researcher) ขึ้น สองทศวรรษกอนหนานี้
นับวาเปนชวงที่มีความเคลื่อนไหวสําคัญในการสงเสริมแนวคิดใหปฏิบัติอยางแพรหลาย โดย
เปนการผสมผสานบทบาทของครูในสองสถานะ กลาวคือ 1) ครูในฐานะผูปฏิบัติการสอนซ่ึง
เปนบทบาทหลัก และ 2) ครูในฐานะนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงเปนบทบาทเสริม  

คําวา “การวิจัย” มักสื่อความหมายวาเปนเรื่องที่ยากเกินศักยภาพ อีกทั้งเปนภาระหนัก
เกินไปสําหรับครู จึงมีคําถามจากครูวา ครูจะทําการวิจัยไดหรือ? และถาทําแลวจะไดประโยชน
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อยางไร? ทั้งที่การวิจัยที่ดําเนินการโดยครูในระหวางการสอนนั้นยอมไมใชการวิจัยในระดับ
หลักการและทฤษฎี โดยมากจะจัดเปนการวิจัยชนิด “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 
research)”  ซ่ึงมีที่นิยมเรียกในความหมายใกลเคียงกัน ดังนี้ (Hopkins, 1994) 

 การวิจัยในช้ันเรียน หรือ การวิจัยในหองเรียน (classroom research) 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (classroom action research, CAR) 
 การวิจัยของครู (teacher researcher, teacher-based research) 

แมความเคลื่อนไหวเรื่อง ครูกับการวิจัย จะเปนปรากฏการณที่เห็นไดชัดเจนในชวงสอง
ทศวรรษที่ผานมานี้ แตที่จริงมีจุดกําเนิดมากอนและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  

ในชวงตนทศวรรษที่ 20 จะพบวา จอหน ดิวอี ้(Dewey, 1933) นักปรัชญาการศึกษาเชิง
กาวหนา ไดกลาวถึง “การคิดเชิงสะทอน (reflective thinking)” ของครู ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญ
ของแนวคิดเรื่องครูกับการวิจัยในปจจุบัน แตประกายความคิดนี้ไมไดรับการสานตอ จนกระทั่ง
หลายทศวรรษตอมาเกิดความต่ืนตัวเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการขึ้น นักการศึกษาจึงไดใหความ
สนใจเรื่องของการวิจัยในช้ันเรียน  

เอลเลียต (Elliott,1991) หนึ่งในผูบุกเบิกการวิจัยในช้ันเรียน ไดกลาวถึงความ
เคลื่อนไหวในการปฏิรูปหลักสูตรของโรงเรียนที่ประเทศอังกฤษ ต้ังแตชวงป 1960 วาอาจถือ
เปนจุดเริ่มตนของแนวคิดครูกับการวิจัย กลาวคือในการปฏิรูปหลักสูตรในชวงระยะนั้น ครูได
ใชกระบวนการของการคิดเชิงสะทอน ในการทบทวนทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการศึกษา และ
การนําไปใชจริงในโรงเรียน 

วงการศึกษาในประเทศไทย รับแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนมาใชอยาง
สอดคลองกับความเคลื่อนไหวในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยสงเสริมใหครูทําการวิจัยเพ่ือ
แกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันก็เพ่ือเปนวิถีทางหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพเชิงวิชาการและความกาวหนาในอาชีพของครูอีกดวย กระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน
เปนการวิจัยประยุกตที่ดําเนินการวิจัยควบคูไปกับการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงตองใชกระบวนการ
ที่นาเช่ือถือ และเปนระบบในการแสวงหาคําตอบในสภาพการณหรือบริบทของช้ันเรียน โดยมี
ครูเปนนักวิจัยทั้งผลิตผลงานวิจัยและบริโภคงานวิจัย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ครูเปน
ผูทําการวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช (ประวิต เอราวรรณ, 2545) 

 
 

 

153 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุน 
 คําวา “การศึกษาช้ันเรียน” เปนคําที่คิดขึ้นมาเพ่ือใชแทนคําภาษาอังกฤษวา “Lesson 
Study” โดยคําวา Lesson Study เปนคําที่มาจากภาษาญ่ีปุนวา “Jugyokenkyu” ซ่ึงประกอบดวย
คํา 2 คําคือ Jugyo หมายถึง บทเรียน กับ Kenkyu หมายถึง การศึกษา (Study) หรือการวิจัย 
(Research) (Yoshida, 2004) การศึกษาช้ันเรียนจึงมีความหมายตามตัวอักษรวา การศึกษาหรือ
วิจัยหองเรียน แตตามความหมายตามวัฒนธรรมของญ่ีปุนที่แทจริงนั้น เม่ือครูญ่ีปุนตองการสอน
นักเรียนดวยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน สิ่งที่ครูทําก็คือ เขารวมในกระบวนการที่สรางไวอยางดี 
ซ่ึงประกอบดวยการอภิปรายเก่ียวกับบทเรียน (Lessons) ที่พวกเขาวางแผนและสังเกตการสอน
รวมกัน แผนการสอนดังกลาวนี้ เรี ยกว า Kenkyujugyo ซ่ึงเปนคําที่ กลับกันกับคําว า 
Jugyokenkyu และแปลตามตัววา ศึกษาหรือวิจัยบทเรียน หรือกลาวใหเฉพาะเจาะจงลงไป 
บทเรียนในความหมายของญ่ีปุนมีความหมายเฉพาะลงไปวา เปนสิ่งที่คนใดคนหนึ่งศึกษา (The 
object of one’s Study) การศึกษาบทเรียนหรือการศึกษาช้ันเรียน คือการ “ศึกษา” ดวยการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนในการพยายามเพ่ือบรรลุจุดหมายของการวิจัยที่ครูทุกคนเลือกวาจะ
ทํางานรวมกัน (เชน การทําความเขาใจวาจะทําอยางไรจึงจะสงเสริมนักเรียนใหเปนผูสามารถ
เรียนรูอยางเปนอิสระ)  (นฤมล อินทรประสิทธิ,์ 2550) 
 ถึงแมคําวา การศึกษาช้ันเรียนจะแพรหลายไมนาน แตการใหความหมายของการศึกษา
ช้ันเรียนของนักวิชาการในปจจุบันก็ยังแตกตางกันไป แลวแตมุมมองของนักวิชาการแตละคน 
นฤมล อินทรประสิทธิ์ (2550) ไดทบทวนวรรณกรรม “การศึกษาช้ันเรียน” สรุปไดดังตอไปนี ้
 เลวิส (Lewis, 2002) กลาววา การศึกษาช้ันเรียน คือรูปแบบหลักในการพัฒนาวิชาชีพ
ครูที่ถูกเลือกโดยครูญ่ีปุน 
 โยชิดะ (Yoshida, 2004) ไดกลาวถึงความหมายของการศึกษาช้ันเรียนไววา หมายถึง
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพที่นิยมในญ่ีปุน เปนแนวทางที่ครูทํางานแบบรวมมือกันเพ่ือศึกษา
เนื้อหา การสอน วิธีการแกปญหาและวิธีการที่จะทําเพ่ือใหเกิดความเขาใจของนักเรยีน ในอนัที่
จะปรับปรุงการสอนและการเรียนคณิตศาสตรในช้ันเรียน 
 โซเทอโฮส (Sotirhos, 2005) กลาววา การศึกษาช้ันเรียน คือวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
วิชาชีพซ่ึงมีฐานอยูบนความพยายามที่จะปรับปรุงโรงเรียนจากภายใน 
 หวัง (Wang, 2005) กลาวถึงการศึกษาช้ันเรียนวา เปนรูปแบบของการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
ในระยะยาวของครูที่ครูเปนผูนําเอง (Long-term teacher-led professional learning) ที่ไดรับ
การพัฒนาขึ้นในประเทศญ่ีปุน ที่ครูจะทําการวิจัยอยางมีระบบ (Systematically) และรวมมือ

154 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

กัน (Collaboratively) เก่ียวกับการสอนและการเรียนในช้ันเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริม
ใหเกิดประสบการณการเรียนรูที่ดีของนักเรียนและเพ่ือปรับปรุงการสอนของตัวครูเอง 
 นอกจากนั้น หวัง (Wang, 2005) ยังไดกลาวอีกวา การศึกษาช้ันเรียนเปนแนวทางที่
สมบูรณในการเรียนรูเชิงวิชาชีพที่ชวยใหครูสามารถพัฒนาแนวทางตางๆ ตอไปนี ้ 
 (1) คิดเก่ียวกับการเรียนรูและการสอนในช้ันเรียน 
 (2) วางแผนการสอน 
 (3) สังเกตวานักเรียนคิดอยางไร เรียนรูอยางไร และมีปฏิกิริยาอยางไร 
 (4) สะทอนผลและอภิปรายเก่ียวกับการสอน 

(5) รูและแยกแยะไดวาความรูและทักษะที่จําเปนที่จะชวยปรับปรุงการปฏิบัติการ
สอนและหาขอสรุปใหมๆ 

 การศึกษาช้ันเรียน คือ ระบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใชโรงเรียนเปนฐานของการ
พัฒนา โดยครูญ่ีปุนจะตองไดรับการพัฒนาต้ังแตเริ่มตนวิชาชีพครู ลักษณะที่สําคัญคือ กลุม
ครูญ่ีปุนจะพบกันเปนระยะๆ เพ่ือรวมกันพัฒนาแผนการสอน สรางสรรคนวัตกรรมการสอน 
ทดลองใชแผนดังกลาวในหองเรียนจริง และปรับปรุงแผนการสอนรวมกัน แนวคิดพ้ืนฐานของ
ระบบดังกลาวคือ วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนในหองเรียน
คือ การพัฒนาและปรับปรุงบทเรียน (Lesson) ในบริบทของหองเรียนจริง สิ่งที่ทาทายคือ 

1) การกําหนดการเปลี่ยนแปลงที่ตองการใหเกิดขึ้นเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนในหองเรียน 

2) การแลกเปลี่ยนความรูและปญหาในหองเรียนรวมกับครูคนอื่น 
3) การใหกลุมครูรับรูเปาหมายของการสอนรวมกัน 

สติกเลอรและฮีเบิรต (Stigler & Hiebert, 1999) ไดสะทอนผลระบบการพัฒนาครูแบบ
การศึกษาช้ันเรียนของญ่ีปุนที่ประสบผลสําเร็จและเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูใน
หองเรียนตามเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาของญ่ีปุนเปนอยางมากไวดังนี้  

1) เปนรูปแบบที่อยูบนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ตอเนื่อง 
2) เปนรูปแบบที่คงไวและรักษาเปาหมายเพ่ือการเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก 
3) เปนรูปแบบที่เนนการพัฒนาการสอนในบริบทของหองเรียนที่ทําการสอน

อยูเปนหลัก 
4) เปนรูปแบบที่เนนกระบวนการเรียนรูรวมกันของกลุมคร ู
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5) ครูผูเขารวมในโครงการพัฒนาแบบ การศึกษาช้ันเรียน มองบทบาท
ตัวเองวาเปนผูที่มีสวนสนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานการสอนและ
ขณะเดียวกันก็ไดพัฒนาวิชาชีพดานการสอนของตนเอง 

จากลักษณะเดนของการศึกษาช้ันเรียนที่ประกอบดวย การพัฒนาแบบคอยเปนคอย
ไปการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเนนการเปลี่ยนแปลงในช้ันเรียนเปนสําคัญ (ไมตรี อินทร
ประสิทธิ์, 2547) จําเปนตองอาศัยนวัตกรรมบางอยางที่จะเปลี่ยนแปลงช้ันเรียนได ดังนั้นการ
พัฒนาวิชาชีพครูแนวใหมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ นั้นจําเปนตอง
อาศัยแนวคิดเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาการสอนในหองเรียนของครดูวยวธิกีารศึกษาช้ันเรยีน 
ซ่ึงเปนการพัฒนารูปแบบของการทํางานรวมกันระหวางครู ที่เปนการพัฒนาวิชาชีพครใูนระดับ
หองเรียน จึงนาจะเปนนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูที่ย่ังยืน (ไมตรี อินทรประสิทธิ์, 2550) 
ทั้งนี้เพราะประกอบดวยคุณลักษณะเดนดังนี ้

1) เนนการบูรณาการระหวางการวิจัย การสอน และการประเมินตนเอง 
2) เนนการพัฒนาในระยะยาวอยางตอเนื่อง 
3) เปนการพัฒนาแบบ Site-based Development 
4) เนนการวิจัยแบบรวมมือกันของผูที่เก่ียวของ (Collaborative Research) 
5) เนนการพัฒนาการเรียนรูของครู (Teacher Learning) 
6) เปนการเรียนรูที่มีความหมายสําหรับครูที่เนนการสํารวจตรวจสอบการสอนของ

ตนเองอยางละเอียด 
7) เปนการเรียนรูที่เนนการใหครูอยูในบริบทการทํางานประจําวันของตนเอง หรืออยู

ในกลุมเพ่ือนรวมงาน 
8) เนนใหครูรวมกันวางแผนบทเรียนและสํารวจตรวจสอบการใชแผนนั้นจริงๆ 

(Actual Lessons)   
9) เนนการพัฒนาครูใหมีมุมมองแบบนักวิจัย (Researcher Lens)  
10) เนนการพัฒนาสมมติฐานเชิงการวิจัยที่มีความหมาย รวมทั้งวิธีการตรวจสอบ

สมมติฐานเหลานั้น   
11) เนนการใชหลักฐานที่เปนรูปธรรมมาสนับสนุนกระบวนการวิจัย 
12) เนนการพยายามสรุปเปนกรณีทั่วไปจากบทเรียนหนึ่งๆ 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใชนวัตกรรม “การศึกษาช้ันเรียน” นอกจากจะ

ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาวิชาชีพครูและการปฏิรูปการศึกษาทั้งในญ่ีปุนแลว ในระหวางป 
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2006-2008 ประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุนไดรวมกันนํานวัตกรรมดังกลาวมาใชในการพัฒนา
วิชาชีพครูคณิตศาสตรภายใตโครงการ APEC การศึกษาช้ันเรียน ใน 19 ประเทศ สําหรับ
ประเทศไทยซ่ึงเปนเจาของโครงการดังกลาวไดทดลองนํารองในโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนในจังหวัดขอนแกนจํานวน 4 โรงเรียน โดยไดปรับ
ขั้นตอนของการศึกษาช้ันเรียนใหงายและสามารถใชไดงายในชวงเริ่มแรกในการนํามาใชใน
ประเทศไทยโดยใชเพียงสามขั้นตอนไดแก การรวมกันสรางแผนการจัดการเรียนรู (Collaboratively 
Plan) การรวมกันสังเกตการสอน (Collaboratively Observe Classroom) และการรวมกันสะทอน
ผลการสอน (Collaboratively Reflection) โดยเนน “การรวมกัน”(Collaboration) ในสามขั้นตอน 
(Inprasitha et al., 2006) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพแสดงกระบวนการการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) (Inprasitha, 2010) 

โดยในสวนของเนื้อหาของ การศึกษาช้ันเรียน นั้นเนนการสรางกิจกรรมที่อาศัยปญหา
ปลายเปดและการสอนดวยวิธีการแบบเปด (Open-Approach Method) 

 

 

 

กระบวนการทาํงานตามรูปแบบการศึกษาชัน้เรียน  
(Lesson Study)

การรวมกันสร างแผน 
การจัดการเรียนรู  

การร วมกันสังเกต
การสอน

การรวมกัน

สะทอนผลการสอน
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วิธีการแบบเปด (Open Approach) 

 โนดะ (Nohda, 2000 อางถึงใน ไมตรี อินทรประสิทธิ์, 2547) ไดพัฒนารูปแบบการ
สอนคณิตศาสตรของญ่ีปุนดวยวิธีการแบบเปด ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาการสอนคณิตศาสตรของ
ครูญ่ีปุน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เปาหมายของการสอน
ดวยวิธีการแบบเปด คือมุงใหนักเรียนทุกคนเรียนคณิตศาสตรดวยศักยภาพของแตละบุคคล 
นักเรียนสามารถพัฒนาหรือสรางผลงานทางคณิตศาสตร และกระบวนการของตนเองอยางมี
คุณภาพ รวมถึงวิธีการแบบเปดมีเปาหมายเพ่ือใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนคณิตศาสตรใน
แนวทางที่ตอบสนองความสามารถของนักเรียนควบคูไปกับระดับของการตัดสินใจดวยตนเอง
ในการเรียนรูนั้น และสามารถขยายหรือเพ่ิมเติมคุณภาพของกระบวนการและผลที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับคณิตศาสตรได หรือกลาวไดวาครูที่ใชวิธีการแบบเปดในการสอนจําเปนอยางย่ิงที่
จะตองพยายามทําความเขาใจแนวคิดของนักเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทําใหแนวคิดทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนในกิจกรรมทางคณิตศาสตรขึ้นไปอยูในระดับสูงขึ้นโดยเปดโอกาสให
นักเรียนใชการเจรจาตอรองความหมายกับนักเรียนคนอื่นหรือโดยอาศัยการช้ีแนะของครู 
นอกจากนี้ครูที่ใชวิธีการแบบเปดตองพยายามสนับสนุนใหนักเรียนไดมีการบริหารจัดการ
ตนเองเพ่ือขยายตอกิจกรรมในเชิงคณิตศาสตร การสอนโดยใชวิธีการแบบเปดมุงเนนที่จะเปด
ใจของนักเรียนที่มีตอคณิตศาสตรมากกวาเนนการสอนเนื้อหาใหครบ  
 การสอนโดยใชวิธีการแบบเปดยึดหลักการ 3 ประการดังนี้ 
 1. มีความสัมพันธกับความเปนอิสระของกิจกรรมของนักเรียน นั่นคือ เราจะตอง
ตระหนักในคุณคาของกิจกรรมของนักเรียนโดยที่จะพยายามไมเขาไปสอดแทรกโดยไมจําเปน 
 2. มีความสัมพันธกับธรรมชาติของความรูทางคณิตศาสตรที่ มีลักษณะในเชิง
วิวัฒนาการและเชิงบูรณาการ เนื่องจากเนื้อหาคณิตศาสตรเปนสิ่งที่เปนระบบและมีความเปน
ทฤษฎี เพราะฉะนั้นความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญมากเทาใดก็ย่ิงทําใหเกิดความรูที่มี
ลักษณะเชิงอุปมา มีความพิเศษ และความเปนลักษณะทั่วๆ ไปมากขึ้นเทานั้น อุปมาเทียบได
กับวาความรูที่มีความสําคัญมากก็ย่ิงจะรูไดลวงหนาวาสามารถเปดประตูสูโลกแหงความกวาง
ไดมาก ในขณะเดียวกันความรูตนกําเนิดที่มีความสําคัญก็จะไดรับการสะทอนอีกหลายๆ ครั้ง
ตอมาบนเสนทางของการวิวัฒนาการเก่ียวกับความรูทางคณิตศาสตร การไดมีโอกาสไตรตรอง
หลายๆ ครั้งเก่ียวกับความรูตนกําเนิดนั้นจะเปนแรงผลักดันใหกาวเขาไปสูประตูของโลกกวางที่
กลาวมา 
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 3. มีความสัมพันธกับการตัดสินใจที่มีประโยชนของครูในหองเรียน ในหองเรียน
คณิตศาสตรบอยครั้งที่ครูตองเผชิญกับแนวคิดของนักเรียนที่ครูไมไดคาดมากอน ในลักษณะนี้
ครูจะตองมีบทบาทสําคัญในการที่จะทําใหแนวคิดเหลานั้นไดมีบทบาทอยางเต็มที่ในช้ันเรียน 
และพยายามอยางจริงจังวาทําอยางไรนักเรียนคนอื่นจะสามารถเขาใจไดแทจริง เก่ียวกับ
แนวคิดที่ไมไดคาดมากอน 
 ปญหาที่ใชในวิธีการแบบเปดเปนปญหาที่นักเรียนไมเคยประสบมากอน (Non-routine 
problems) ดังนั้นโดยอาศัยความหมายของการเปดดังที่อธิบายไวขางตนทําใหสามารถจําแนก
ปญหาปลายเปดออกไดเปน 3 ชนิด คือ 1) กระบวนการเปด (Process is open) 2) ผลลัพธเปด 
(End product are open) 3) แนวทางการพัฒนาปญหาเปด (Ways to develop are open) ซ่ึงแต
ละชนิดมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 1) กระบวนการเปด ปญหาชนิดนี้มีแนวทางในการแกปญหาซ่ึงเปนปญหาตนกําเนดิที่
กําหนดใหไดอยางหลากหลาย 
 2) ผลลัพธเปด ปญหาปลายเปดชนิดนี้มีคําตอบที่ถูกตองหลากหลาย 
 3) แนวทางการพัฒนาปญหาเปดหลังจากที่นักเรียนไดแกปญหาไปแลว นักเรียน
สามารถพัฒนาไปเปนปญหาใหมดวยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือองคประกอบของปญหา
เดิม การเนนแงมุมนี้ซ่ึงเรียกวา "จากปญหาสูปญหา" (Takeuchi & Sawada, 1984 อางถึงใน 
Hino, 2007) ถือไดวาเปนแนวทางการพัฒนาปญหาเปด 
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บทสรุป 
นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุน “การศึกษาช้ันเรียน” มีความสัมพันธกับ

การทําวิจัยในช้ันเรียน มีขั้นตอนการทําวิจัยที่สัมพันธกับการจัดการเรียนการสอน ดังโมเดลที่
นําเสนอตอไปนี ้

 

          

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการบูรณาการระหวางการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน
กับการวิจัยในช้ันเรียน 
 

จากโมเดลขางตน สามารถพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางการเรียนการสอนโดยใช
นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนกับการวิจัยในช้ันเรียน ซ่ึงประกอบดวยสามขั้นตอนที่สําคัญคือ
การสรางแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน การสังเกตการสอนรวมกัน และการสะทอนผลการสอน
รวมกัน  

สถานการณปญหาปลายเปด 

- กระบวนการเปด 

- ผลลัพธเปด 

- แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ป ญห า

รวมกันสรางแผนการจัดการเรียนรู 

รวมกันสะทอน 
ผลการสอน 

รวมกันสังเกตการสอน 

กําหนดปญหาวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

ระยะที่ 1  
เขียนแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน / กําหนดปญหาวิจัย  

ระยะที่ 3 ระยะที่ 2 

การวิจัยในช้ันเรียน การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
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1) ขั้นรวมกันการสรางแผนการจัดการเรียนรู ครูสามารถดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนได
โดยผานขั้นตอนตอไปนี้ ขั้นการรวมกันสรางแผน  การจัดการเรียนรูสัมพันธกับการกําหนด
ปญหาวิจัย นั่นคือครูสามารถกําหนดปญหาวิจัยโดยอาศัยขอมูลปญหาที่เกิดขึ้นจริงในช้ันเรยีน 
โดยในชวงของการสรางแผนนั้นครูและทีมซ่ึงประกอบดวยครูผูสังเกต นักวิจัย และผู
ประสานงานโรงเรียน ดําเนินการดังนี้  1) วิเคราะหเนื้อหาตามโครงสรางหนังสือเรียนทั้งของไทย
และญ่ีปุน 2) วางเปาหมายที่ตองการไดหรือตองการใหเกิดทั้งหนวยการเรียนรูและรายคาบ       
3) ออกแบบสถานการณหรือกิจกรรมที่จะใช รวมถึงออกแบบสื่อ วัสดุ อุปกรณ 4) วางลําดับการ
สอน เวลาที่ใช คําถามที่จะใช และประเด็นเพ่ือการอภิปราย 5) การคาดการณแนวคิดของนักเรียน 
ในการรวมกันเขียนแผนการสอนครูจะใชเวลาในการออกแบบกิจกรรมหรือสถานการณปญหา
ซ่ึงมีลักษณะเปนปญหาปลายเปด หรือปญหาในเชิงของการคนควาทดลองและเปนปญหาที่
ซอนแนวคิดทางคณิตศาสตรไว (ไมตรี อินทรประสิทธิ,์ 2554) โดยปญหาหรือกิจกรรมดังกลาว
จะพิจารณาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตรสํานักพิมพ GAKKOHTOSHO (GAKKOHTOSHO, 
2005) ของประเทศญ่ีปุนเปนหลัก มีการออกแบบ สื่อ วัสดุ อุปกรณ เพ่ือใชเปนสื่อหลักและสื่อ
เสริมโดยสื่อหลักคือสื่อที่ครูใชในการนําเสนอปญหาปลายเปดและใหนักเรียนทํากิจกรรม 
สําหรับสื่อเสริมเปนสื่อที่ครูใชเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนในชวงอภิปรายและสรุปผล 
นอกจากนี้มีการนําแนวคิดของนักเรียนมาใชในการวางแผนการสอน รวมถึงใชในคาดการณ
แนวคิดของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นมีการวางลําดับการสอนการกําหนดเวลาในการสอน มีการ
คาดการณแนวคิดของนักเรียนเพ่ือเตรียมประเด็นคําถามที่จะใชในการกระตุนและอภิปราย
รวมกันในช้ันเรียน และในการเขียนแผนการสอนทีมจะมีการอภิปราย ถกเถียง และแลกเปลีย่น
มุมมองที่หลากหลาย เพ่ือใหไดมาซ่ึงกิจกรรมหรือสถานการณปญหาและสื่อ อุปกรณที่จะ
นําไปใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่ไดวางไวรวมกันและการ
ออกแบบกิจกรรม  

2) ขั้นการรวมกันสังเกตการสอน ครูผูสอนนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชจริงในช้ัน
เรียน โดยดําเนินการสอนตามวิธีการแบบเปด (Open Approach) ซ่ึง โนดะ (Nohda, 2000) 
ไดเสนอแนวคิดเชิงการสอนไววา ครูเริ่มตนการสอนโดยการนําเสนอสถานการณปญหา
ปลายเปดตอนักเรียน นักเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมสํารวจ และสืบเสาะเก่ียวกับ
สถานการณปญหาดังกลาวรวมทั้งการอภิปรายในกลุม จากนั้นจึงใหมีการอภิปรายทั้งช้ัน     
ครูผูสังเกต นักวิจัยและผูประสานงานโรงเรียน จะบันทึกวิธีคิด และการทํางานของนักเรียน 
รวมถึงบทบาทของครู ประเด็นปญหา ขอสังเกต และสิ่งที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนเพ่ือรวบรวม
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ประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในช้ันเรียนมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนในครั้ง
ตอไป ซ่ึงสัมพันธกับการเก็บรวบรวมขอมูล นั่นคือครูผูสอน ครูผูสังเกต นักวิจัยและ                
ผูประสานงานโรงเรียน สามารถเก็บรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนที่สอดคลองกับปญหา
วิจัยที่ทีมใหความสนใจ 

3) ขั้นการรวมกันสะทอนผลการสอน ในขั้นนี้ครูผูสอน ครูผูสังเกต นักวิจัย                
ผูประสานงานโรงเรียนและผูเช่ียวชาญ จะมีการสะทอนผลในประเด็นตางๆ ตามที่ไดรวมกัน
วางแผนไว และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช้ันเรียน รวมถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่พบ เพ่ือนําแงคิด
ตางๆ  ที่ไดจากการสะทอนผลไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนในครั้งตอไป ซ่ึงสัมพันธกับ
การวิเคราะหขอมูล นั่นคือครูผูสอน ครูผูสังเกต นักวิจัย ผูประสานงานโรงเรียนและผูเช่ียวชาญ 
สามารถนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตและเก็บรวบรวมนํามาสะทอนผล เพ่ือวิเคราะหประเด็น
เก่ียวกับปญหาที่เกิดขึ้นจริงในช้ันเรียนผานการอภิปรายรวมกัน ซ่ึงเปนการตรวจสอบ วาขอมูล
ที่ไดมามีความถูกตองหรือไม โดยมีมุมมองของผูสังเกตช้ันเรียนมาชวยตรวจสอบ ถือวาเปน
วิธีการตรวจสอบขอมูลสามเสา (Data Triangulation) เพ่ือใหผลการวิเคราะหขอมูลมีความนา
เช่ือและสามารถชวยแกปญหาในช้ันเรียนได  

นอกจากนี้ยังพบวาการดําเนินการตามขั้นตอนของการศึกษาช้ันเรียนนอกจากจะเปน
การทําวิจัยในช้ันเรียนแลวยังสามารถพัฒนาการสอนของครูไปพรอมๆ กันไดเปนอยางดี 
เนื่องจากครูสามารถนําปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนมาเปนประเด็นในการปรับแก
และพัฒนาการสอนในครั้งตอไป จึงนับไดวานวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุน 
สามารถบูรณาการการสอนและการวิจัยในช้ันเรียนคณิตศาสตรในภาคปฏิบัติไดอยางแทจริง 
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แนวคิด  คานิยม  และการปลกูฝงทัศนคติท่ีปรากฏในบทเพลงประจําชาติญี่ปุน 
นภดล  ทิพยรัตน  1 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่อง “แนวคิด  คานิยม  และการปลูกฝงทัศนคติที่ปรากฏในบทเพลงประจํา
ชาติญ่ีปุน”  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการวิเคราะหเนื้อหาของบทเพลงและลักษณะทาง
สังคีตลักษณของดนตรีประจําชาติญ่ีปุน วามีเนื้อหาเก่ียวของกับสิ่งใดที่สะทอนแนวความคิด
และคานิยมตลอดจนสะทอนไวซ่ึงการปลูกฝงทัศนคติที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตชาวญ่ีปุนอยางไร
บาง  โดยมีกลุมตัวอยางบทเพลงจํานวน 10 บทเพลงที่ชาวญ่ีปุนคุนเคยเปนอยางดีจากหนังสือ
แบบเรียนดนตรีตางๆในระดับช้ันประถมศึกษา  ซ่ึงเปนหนังสือที่รวบรวมบทเพลงประจําชาติ
ญ่ีปุนที่นิยมใชในการเรียนการสอนกันอยางกวางขวางในประเทศญ่ีปุน 
 ผลการศึกษาพบวาเพลงดังกลาวมีแนวคิด  คานิยม  และการปลูกฝงทัศนคติที่
สะทอนผานอัตลักษณความเปนญ่ีปนในบทเพลงที่สําคัญหลายลักษณะ  เชน   

1. กลุมธรรมชาติ  ประกอบดวยการสะทอนถึงสัตวและพันธุพืชตางๆ  เชน  “เพลง
ซากุระ”  ซ่ึงเปนที่วาดวยเรื่องของดอกซากุระซ่ึงเปนดอกไมประจําชาติญ่ีปุน   หรือบทเพลง 
“เพลงอะคะทองโบะ” ที่มีเนื้อหาวาดวยเรื่องราวของแมลงปอที่เปนสัตวชนิดหนึ่งที่พบเห็นได
ทั่วไปในประเทศญ่ีปุน  

2. กลุมแนวคิดแบบวิถีญ่ีปุน  ประกอบดวยเพลงที่สะทอนความสัมพันธหรือการ
ปลูกฝงคานิยมที่ดีใหกับพลเมืองของประเทศ  เชน  “เพลงฟุรุชะโตะ”  ซ่ึงเปนเพลงที่ปลูกฝง
ทัศนคติที่ชาวญ่ีปุนมีความสํานึกและรักหวงแหนในบานเกิด  เปนตน 

สวนลักษณะทางดนตรีของบทเพลงเหลานี้  สวนใหญเปนการบรรเลงดวยเครือ่งดนตรี
ประจําชาติญ่ีปุน  และตอมาภายหลังมีการนํามาบรรเลงกับเครื่องดนตรีตะวันตกตามยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไป  แตยังคงไวซ่ึงคุณคาของเนื้อรองและอัตลักษณะทางดนตรีที่ยังคงลิ่นอายแบบ
ญ่ีปุน  โดยการใชเครื่องดนตรีประจําชาติญ่ีปุนหรือคงไวซ่ึงลักษณะทางดนตรีญ่ีปุนเชนนี้  
นับวาสวนสําคัญย่ิงในการชวยปลูกฝงความเปนชาตินิยมญ่ีปุนใหกับคนญ่ีปุนทุกยุคทุกสมัย
นอกเหนือจากเนื้อหาที่มีการสะทอนแนวความคิดและคานิยมตางๆเหลานั้นแลว 
 
 
1  Ph.D. (Musicology),ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ดนตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
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การขับรองบทเพลงลักษณะดังกลาว  สวนใหญจะเปนบทเพลงที่ใชปลูกฝงใหกับ
เยาวชนชาวญ่ีปุนต้ังแตระดับเด็กเล็ก (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) เปนตนมา  จึงทําใหคน
ญ่ีปุนแทบทุกคนสามารถขับรองบทเพลงดังกลาวนี้ไดแทบทั้งสิ้น  และนับเปนกระบวนการ
ปลูกฝงมีสวนสําคัญในการสรางทัศนคติและคานิยมในแงมุมตางๆใหกับคนญ่ีปุนมาต้ังแตเด็ก
และไดสงผลมาถึงการคงไวซ่ึงความเปนชาตินิยมญ่ีปุนมาจนถึงปจจุบันนี้อีกดวย 
 

ความเปนมา 
วิถีชีวิตและคุณลักษณะที่สําคัญของชาวญ่ีปุนในทัศนะของผูคนทั่วไปทีมี่ตอชาวญ่ีปุน

นั้น  มักจะมีทัศนคติตอคนญ่ีปุนวา  เปนคนที่มีวินัยเครงครัด  เคารพกฎระเบียบ  เห็นแก
ประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง  และมีวิถีชีวิตที่สัมพันธและเก่ียวของกับธรรมชาติ  ทั้งนี้สวนหนึ่ง
อาจเปนผลมาจากการที่ประเทศญ่ีปุนมีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนานและเปน
ประวัติศาสตรที่แฝงไวดวยจิตวิญญาณ  การตอสู  ความมานะบากบ่ัน  และความรูสึกรวมที่วา
ทุกคนตางมีจุดยึดเหนี่ยวรวมใจกอกําเนิดความเปนปกแผนเดียวกันจากพระอาทิตยที่ถือเปน
สิ่งยึดเหนีย่วเชิงสัญลักษณที่สําคัญของประเทศญ่ีปุนอยางหนึ่งรวมถึงเรื่องของแนวความคิด
ในการนับถือศาสนาและความเช่ือตางๆ  ซ่ึงจะเห็นไดวาทั้งบุคลิก  ลักษณะนิสัย  รวมถึง
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของคนญ่ีปุนก็ยังคงมีแนวทางที่ไดรับอิทธิพลมาจากฐาน
ความคิดในเรื่องของการนับถือศาสนาและความเช่ือตางๆมาจนถึงปจจุบัน  โดยเฉพาะ
หลักการทางดานศาสนาพุทธและนิกายเซนที่ตางมีสวนปลูกฝงความเปนตัวตนของคนญ่ีปุนใน
ลักษณะเชนนี้คอนขางมาก  และนับเปนสิ่งสําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่มีสวนในการสราง
วัฒนธรรมและโครงสรางในสังคมญ่ีปุน  ที่ทําใหคนญ่ีปุนแตละคนมีอัตลักษณและความเปน
ตัวตนของตนเองดังที่เปนอยู  คือการปลูกฝงแนวคิด  คานิยม  และการปลกูฝงทัศนคติของชาว
ญ่ีปุนที่สืบทอดกันมารุนตอรุนอยางเขมแข็งมาจนทุกวันนี้ซ่ึงการปลูกฝงแนวคิด  คานิยม  และ
การปลูกฝงทัศนคติของชาวญ่ีปุนนั้น  มีทั้งที่ปรากฏในระบบการศึกษาและการปลูกฝงนอก
ระบบหรือเปนการสื่อสารและสืบทอดภายในครอบครัว  ระหวางชุมชน  และสังคมในระดับ
ตางๆ  นั้นคือมีทั้งการปลูกฝงในระดับสถาบันการศึกษาและการปลูกฝงในระดับโครงสรางทาง
สังคมในระดับตางๆ นั่นเอง 

อยางไรก็ตามดวยโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุนที่เริ่มมีความ
เปลี่ยนแปลงไป  จากเดิมที่สังคมญ่ีปุนเปนสังคมที่มีความเปนสังคมเกษตรกรรมอยางเรียบ
งายเชนเดียวกับหลายประเทศในทวีปเอเชียและอีกหลายประเทศทั่วโลกญ่ีปุนกลบัไดกาวเขาสู
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ระบบอุตสาหกรรมและทุนนิยมมากขึ้น  และพัฒนาประเทศไปเปนระบบทุนนิยมและสังคม
อุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว  จนกลายเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญเปนลําดับที่ 3 (รอง
จากประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณะรัฐประชาชนจีน)สงผลกระทบตอลักษณะทาง
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมที่ตอปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ทําใหความใกลชิด
และสนิทสนมระหวางกันของคนในครอบครัวและเครือญาติเริ่มหางหายตามไปดวย  แตปจจัย
ดังกลาวนี้ก็ไมไดทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดังกลาวมากนัก  เนื่องดวยดวยระบบการศึกษา
ของประเทศญ่ีปุนที่มีความเขมแข็งและทําใหคนญ่ีปุนมีอัตราในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงสุด
ประเทศหนึ่งของของโลก  ปจจัยดังกลาวจึงมีสวนสําคัญย่ิงที่ยังคงทําหนาที่ใหระบบการศึกษา
ของประเทศญ่ีปุนเปนเครื่องมือในการปลูกฝงทัศนคติ  คานิยมและความเช่ือในความเปน
ญ่ีปุนทดแทนการปลูกฝงระบบโครงสรางทางสังคมที่เก่ียวของกับสถาบันครอบครัวไดไมนอย  
จึงยังคงทําใหการปลูกฝงแนวคิด  คานิยม  และการปลูกฝงทัศนคติแบบวิถีความเปนญ่ีปุนให
ยังคงดํารงอยูไดในความเปลี่ยนแปลงดังกลาว  และยังคงสืบทอดและปรากฏสิ่งเหลานี้ในหมู
เยาวชนคนญ่ีปุนรุนใหมเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน   

การปลูกฝงแนวคิด  คานิยม  และการปลูกฝงทัศนคติในสถาบันการศึกษาดังกลาวนัน้  
“ดนตร”ี  นับเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญย่ิงในการสรางทัศคติและการปลูกฝงดังกลาวไดเปน
อยางดี  ทั้งในมิติของการเปนเครื่องมือในการสอนของรายวิชาตางๆ และในมิติของความเปน
รายวิชาบังคับวิชาหนึ่งในหลักสูตรการศึกษา  นอกจากนี้จะเห็นวา  การใหความสําคัญ
ทางดานดนตรีในสถาบันการศึกษาระดับตางๆของประเทศญ่ีปุนนั้น  มีความเอาใจใสและ
จริงจังไมแพประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในประเทศฝงตะวันตกแมแตนอย  ดังจะพบวาในโรงเรียน
ของญ่ีปุนทุกแหงจะตองมีเปยโนอยางนอย 1 หลัง  และมีการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีใน
หลักสูตรทุกระดับช้ันต้ังแตระดับบริบาลเรื่อยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  และสิ่งที่สําคัญที่นาใน
ใจอีกประการหนึ่งก็คือ ดนตรียังถูกนํามาใชในการเปนเครื่องมือเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับผูเรียนโดยเฉพาะผูเรียนระดับเด็กเล็กไปพรอมกับการสรางความพรอมในการพัฒนา
รางกายและจิตใจ  รวมถึงเปนกิจกรรมนันทนาการในระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุนไป
พรอมๆ กันดวย  โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอนุบาลที่จะพบวามีบท
เพลงที่ใชในการเรียนการสอนมากมายหลายเพลง  และแตละเพลงเหลานี้ตางมีเนื้อหา  
ทวงทํานอง  และการแฝงไวซ่ึงแนวคิดตางๆ ไวเปนจํานวนมาก  และบทเพลงเหลานี้  ตางมี
องคประกอบหลายสวนที่คอยๆ หลอหลอมสรางอัตลักษณของบุคลและโครงสรางทางสังคม
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ญ่ีปุนที่มีลักษณะเฉพาะและสืบทอดกันมารุนตอรุนจนถึงปจจุบัน  ทั้งเรื่องภาษา  จังหวะ  ลีลา  
การเรียนรูเรื่องใกลตัว  และเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 

ดังนัน้การศึกษาครั้งนี้จึงไดนําบทเพลงประจําชาติที่ใชในการเรียนการสอนดังกลาว  
มาเพ่ือวิเคราะหและสะทอนภาพใหเห็นถึงการปลูกฝงแนวคิด  คานิยม  และการปลูกฝง
ทัศนคติในความเปนญ่ีปุน  เพ่ือใหเห็นระบบการสืบทอดเก่ียวกับแนวคิด  คานิยม  และการ
ปลูกฝงทัศนคติของคนญ่ีปุนที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปจจุบันผานบทเพลงประจําชาติเหลานี ้
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “แนวคิด  คานิยม  และการปลูกฝงทัศนคติที่ปรากฏในบทเพลงประจํา
ชาติญ่ีปุน” มีวัตถุประสงคในการศึกษาที่สาํคัญ2 ประการ คือ 

1. เพ่ือตองการวิเคราะหเนื้อหาของบทเพลงและลักษณะทางสงัคีตลกัษณของดนตรี
ประจําชาติญ่ีปุนวามีลักษณะเชนไร 

2. เพ่ือศึกษาวิธีการสะทอนแนวความคิด  ระบบความเช่ือ  และคานิยม  ที่สะทอน
ไวซ่ึงการปลูกฝงทัศนคติที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตชาวญ่ีปุนอยางไรบาง 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีใช 
 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาโดยการศึกษาเอกสารและบทเพลงประจําชาติญ่ีปุน
จํานวน 10 บทเพลง  ที่ มักปรากฏในหนังสือแบบเรียนระดับตางๆ  โดยเฉพาะระดับ
ประถมศึกษา  และจากแผนเสียง CD เพลงญ่ีปุน  โดยอาศัยการสังเคราะหขอมูลดวยหลักการ
ทางมานุษยวิทยาการดนตรี (Ethnomusicology)และหลักปฏิกิริยาสะทอนกลับ (Reflexion 
Approach) เชิงสังคมระหวางดนตรีกับอัตลักษณและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศญ่ีปุน 
 

ขอบเขตของแหลงขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้  ใชบทเพลงประจําชาติญ่ีปุนจํานวน 10 บทเพลง  อาทิเชน  เพลง
ซากุระเพลงอะคาทองโบเพลงฟุรุซะโตะ  และ เพลงโมริโนะคุมะซัง  เปนตน  ซ่ึงทั้งหมดลวน
เปนบทเพลงที่ชาวญ่ีปุนทั่วไปรูจักกันเปนอยางดี  เนื่องจากเปนบทเพลงประจําชาติญ่ีปุนที่ขับ
รองกันมาต้ังแตเยาววัย 
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ผลการศึกษา 
การศึกษา  “แนวคิด  คานิยม  และการปลูกฝงทัศนคติที่ปรากฏในบทเพลงประจํา

ชาติญ่ีปุน” จากการศึกษาผลงานเพลงที่เปนเพลงประจําชาติญ่ีปุน  มีผลการศึกษามีดังตอไปนี ้
ดานสังคีตลกัษณ 
จากการศึกษาโดยอาศัยหลกัการทางดานมานษุยวทิยาการดนตร ี(Ethnomusicology) 

เม่ือนํามาวิเคราะหลักษณะทางสังคีตลักษณของบทเพลงประจําชาติญ่ีปุนในการศึกษาครัง้นี้
พบวา 

1. สวนใหญบทเพลงประจําภาพที่นํามาเปนเพลงในการปลูกฝงแนวคิด  คานิยม  และ
การปลูกฝงทัศนคติดังกลาวนั้น  บทเพลงสวนใหญจะเปนบทเพลงที่มีทอนเดียวสั้นๆ  
โดยใชวิธีการบรรเลงทํานองเดิมซํ้าไปเรื่อยๆ แตมีการเปลี่ยนเนื้อรอง  กลาวคือเนื้อ
รองในบทเพลงที่ขับรองจะเปนการขับรองแบบเปลี่ยนเนื้อหาภายใตทํานองเพลงเดิม  
และสวนใหญจะบรรเลงทํานองซํ้าไมเกิน 4 รอบ  แตบางบทเพลงแมจะมีลักษณะทาง
สังคีตลักษณที่ไมไดใชทวงทํานองเพียงแคทํานองเดียวและอาจมีบรรเลงทํานองซํ้า
เพ่ือการขับรองมากกวา 4 รอบบาง  ซ่ึงทํานองเพลงที่ไมไดมีทํานองเดียวนั้น  อาจใช
ทํานองสวนที่แตกตางบรรเลงสลับสับเปลี่ยนกับทํานองหลักที่ประกอบเนื้อรอง  แตก็
เปนทํานองเพลงสั้นๆ ที่ไมยาวและไมทําใหสวนทํานองหลักที่มีเนื้อรองประกอบลด
ความสําคัญลงไป 

2. จุดเดนในลกัษณะทางสังคีตลักษณที่สําคัญของการใชทอนนําของบทเพลงเหลานี้คือ
แทบทุกบทเพลงจะมีการใชทอนนําบทเพลงกอนกอนที่บรรเลงประกอบการขับรอง
หรือที่เรียกวา Intro โดยแบงเปน 2 ลักษณะคือ   
2.1 ใชทํานองเดนๆ ที่จดจํางายในทํานองที่มีเนื้อรองหลักของเพลงทั้งทอนเพลงหรือ

บางสวนที่เดนๆ  มาทําเปนทํานองทอนนําหรือIntro 
2.2 ใชทํานอง Intro ใหมที่ไมซํ้ากับบทเพลงในเนื้อหลักที่มีการขับรอง  แตเปนเพียง

ทํานองสั้นๆ และไมโดดเดนไปกวาทํานองหลักของเนื้อเพลงมาเปนทอนนําหรือ 
Intro 

3. สําหรับภาษาและคําศัพทที่ใช นับเปนจุดเดนที่พบจากการศึกษาลักษณะทางสังคีต
ลักษณของบทเพลงเหลานี้อีกประการหนึ่งเชนกัน กลาวคือเนื่องจากทํานองเพลงหลกั
ของเพลงเหลานี้สวนใหญจะเปนทํานองเพลงสั้นๆ เพราะจะทําใหงายตอการจดจํา
และการขับรองสําหรับเด็กในระดับเด็กเล็ก ทั้งระดับช้ันอนุบาลและระดับช้ัน
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ประถมศึกษา  ทําใหการใชภาษาและคําศัพทตางๆในเนื้อรองมีความเรียบงายทั้งใน
เชิงประโยคของภาษาและคําศัพทตามไปดวย 

4. สวนระบบเสียงที่ใชในบทเพลงดังกลาวนั้น  แมวาดนตรีญ่ีปุนจะเคยมีระบบเสียงแบบ 
Penta Tonic หรือระบบสียงแบบ 5 เสียงเต็มที่เปนแบบฉบับของตนเองก็ตาม  แต
หลายบทเพลงที่เปนเพลงประจําชาติญ่ีปุน  กลับพบวามีการใชเสียงแบบตะวันตกที่
เปนเสียงแบบครึ่งเสียงดวย  และหลายบทเพลงใชระบบเสียงแบบHepta Tonic หรือ
ระบบเสียงแบบ 7 เสียงเต็ม 

5. ทํานองเพลงที่ใช  นอกจากจะเปนทํานองเพลงที่เปนการประพันธทํานองของชาว
ญ่ีปุนโดยตรงแลว  หลายบทเพลงยังมีการทํานองของตางชาติมาใช  โดยเฉพาะ
ทํานองเพลงชองชาติตะวันตก  แตมีการเปลี่ยนเนื้อรองเปนภาษาญ่ีปุน  ทั้งนี้เพ่ือให
เกิดความเหมาะสมกับการเรียนการสอนสําหรับเด็กในวัยประถมศึกษาของประเทศ
ญ่ีปุนอีกดวย   
ดานเน้ือหาและการปลูกฝงทัศนคติและคานิยม 
สําหรับผลการศึกษาในสวนของเนื้อหาบทเพลงและกระบวนการปลูกฝงระบบแนวคิด

และคานิยมความเปนญ่ีปุนในบทเพลงนั้น  พบวาในบรรดาบทเพลงประจําชาติญ่ีปุนทั้ง 10 
เพลงที่นํามาเปนกรณีศึกษาดังกลาว  มีแนวคิด  คานิยม  และการปลูกฝงทัศนคติที่สะทอน
ผานอัตลักษณความเปนญ่ีปุนในบทเพลงประจําชาติเหลานี้ที่สําคัญหลายลักษณะ แตหาก
สังเคราะหถึงภาพรวมเนื้อหาและจําแนกออกเปนหมวดหมูตางๆ ของเนื้อหาของบทเพลง  
สามารถจําแนกแยกออกเปนกลุมยอยตางๆ ไดดังตอไปนี ้

1.  บทเพลงกลุมท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวของกับธรรมชาติ 
บทเพลงประจําชาติที่จัดอยูในประเภทบทเพลงลักษณะนี้  สวนใหญจะมีเนื้อหาที่

ประกอบดวยการสะทอนถึงลักษณะสิ่งมีชีวิตจําพวกสัตวและพันธุพืชตางๆ  รวมถึงสิ่งที่
เก่ียวของกับธรรมชาติรอบตัว  เชนภูเขาไฟ  แมน้ํา  และทะเล  เปนตนเนื้อหาหรือบทรองของ
บทเพลงเหลานี้สวนใหญเปนการอธิบายความหรือบรรยายสรรพคุณหรือลักษณะของสิ่ง
เหลานั้น  โดยอาศัยการใชภาษาที่เรียบงายแตไมบรรยายสรรพคุณสิ่งนั้นลงรายละเอียดเกินไป  
อยางไรก็ตามบทเพลงบางบทเพลงแมจะเปนการพูดถึงสิ่งของ  สัตว  หรือสภาพธรรมชาติ
บางสวน  แตมีการใชคําเปรียบเทียบหรือตองตีความจากเนื้อหาของบทเพลงนั้นก็มีปรากฏ
เชนกัน  ซ่ึงเปนการสะทอนถึงวัฒนวิถีชีวิตของแนวคิดในการสื่อสารของคนญ่ีปุนที่มักจะไมมี
พูดอะไรตรงๆ แตผูรับสารหรือคูสื่อสารตองพิจารณาจากตีความเอง  ดังเชนเพลงอะคาทองโบ  
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(赤とんぼ) หรือเพลงแมลงปอสีแดง  ที่มีเนื้อหากลาวถึงแมลงปอ  ซ่ึงเปนสัตวปกที่พบเห็นได
ทั่วไปในประเทศญ่ีปุนโดยเฉพาะชวงฤดูรอน  ความวา 
 

赤とんぼ 
 

夕焼小焼の赤とんぼ 

負われて見たのは いつの日か 
 

แมลงปอสีแดงจากดวงตะวันที่ทอยอแสงขนาดเล็ก 
และแลวฉันก็ไดพบมันในวันหนึ่ง 

 
山の畑の桑の実を 

小かごに摘んだは まぼろしか 
 

ฉันหยิบตะกราใบเล็กที่มีองุนทีส่นามบนภเูขา 
หรือมันเปนเพียงภาพลวงตา 

 
十五でねえやは嫁にゆき 

お里のたよりも 絶えはてた 
 

ยูกิจะแตงงานในชวงสิบหา 
ฉันไมเคยไดยินเรือ่งดังกลาวนี ้

 
夕焼小焼の赤とんぼ 

とまっているよ 竿の先 
 

แมลงปอสีแดงจากตะวันยอแสงขนาดเล็กอบ 
ฉันไดจับปลายของหางไว 

 

 นอกจากนี้ยังมีบทเพลงอีกบทหนึ่งที่เก่ียวของกับประเด็นการกลาวถึงธรรมชาติ  
โดยเฉพาะสัตวที่ชาวญ่ีปุนรูจักกันดี  ซ่ึงบทเพลงนี้วาดวยเรื่องของหมีซ่ึงเปนสัตวที่อาศัยอยู
ตามปาและพบเห็นไดโดยทั่วไปในวิถีความเปนญ่ีปุน  ทั้งจากภาพยนตร  การตูน  สารคดี  
วรรณกรรม  รวมถึงเรื่องบทเพลง ซ่ึงเปนที่ทราบกันดีวาประเทศญ่ีปุนมีลักษณะภูมิประเทศที่
เต็มไปดวยปาเขาลําไพรที่เปนที่อยูอาศัยของหมี  แตจะเห็นวาวาทกรรมในลักษณะตางๆ ของ
ญ่ีปุนที่เก่ียวของกับหมีที่หมายรวมถึงวาทกรรมในบทเพลงประจําชาติญ่ีปุน  ก็ไมไดสรางภาพ
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ใหคนญ่ีปุนมีความรูสึกวาหมีเปนสัตวที่โหดรายนากลัว  จนทําใหเกิดความเกลียดชังและอคติ
ระหวางคนกับสัตว  แมในความเปนจริงเปนที่ทราบกันดีวาอุปนิสัยใจคอของหมีโดยทั่วไปนั้น
เปนสัตวที่ถูกมองวามีพฤติกรรมทั่วไปโหดรายก็ตาม  แตคนญ่ีปุนก็มองวานั่นเปนพฤติกรรม
ของสัตวชนิดหนึ่งที่เปนสภาวะตามธรรมชาติ  และคนญ่ีปุนก็มีวิธีคิดวาหมีเปนสัตวอันตราย
เพราะเปนพฤติกรรมตามธรรมชาติ  ดังนั้นเวลาเจอหมีก็ควรหลาบและหลีกเลี่ยงและไมทําราย
มันตามไปดวยนั้นเอง  ซ่ึงบทเพลงนี้ทําใหคนญ่ีปุนมีความรูสึกที่ดีกับสัตวตามไปดวยเพราะ
เนื้อหาไดทําใหเห็นวาสัตวชนิดนี้เปนสัตวที่นารักนั่นเอง  นั่นคือบทเพลงโมะริโนะคุมะซัง 
 

くまさん 
 

ある日森の中 くまさんに 出会った  

花咲く森の道 くまさんに 出会った  
 

เราไดมาพบหมีในปาในวนัหนึ่ง 
เราไดพบหมีตัวนัน้บนถนนทีใ่นปาที่ดอกไมกําลังเบงบาน 

 
くまさんの 言うことにゃ お嬢さん おにげなさい  

スタコラ サッササノサ スタコラ サッササノサ  
 

หมีตัวนั้นบอกวาใหลูกสาวหนีไป 
SutakoraSassasanosaSutakoraSassasanosa 

 
ところが くまさんが あとから ついてくる  

トコトコ トコトコと トコトコ トコトコと  
 

ตอมาหมีก็มา 
TokotokoTokotokoTokotokoTokotoko 

 
お嬢さん お待ちなさい ちょっと 落とし物  

白い貝がらの 小さな イヤリング  

 

ลูกสาวกําลังรอสิ่งของที่หายไป 
คือตางหสูีขาวขนาดเล็กทาํดวยเปลือกหอย 
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あら くまさん ありがとう お礼に うたいましょう  

ラララ ララララ ラララ ララララ 

 

ขอบคุณนะขอบคุณที่ไดใหความชวยเหลือ 
RaraRahRahRahRahRahRahRahRahRahRahRahRah 

 
ย่ิงไปกวานั้น  หลายๆ บทเพลงในลักษณะดังกลาวนี้  เปนการกลาวถึงสัญลักษณ

สําคัญของญ่ีปุน  เชนดอกซากุระ  ซ่ึงเปนดอกไมประจําชาติ  ทั้งใน  “เพลงซากุระ”  ซ่ึงวาดวย
เรื่องของดอกซากุระซ่ึงเปนดอกไมประจําชาติญ่ีปุน   หรือบทเพลง “เพลงอะคะทองโบะ” ที่มี
เนื้อหาวาดวยเรื่องราวของแมลงปอที่เปนสัตวชนิดหนึ่งที่พบเห็นไดทั่วไปในประเทศญ่ีปุน  
 

さくらさくら  
 

さくらさくら  

やよいの空は  
見わたす限り  

かすみか雲か  

匂いぞ出ずる  

いざやいざや  

見にゆかん  
 

ดอกซากุระ  ดอกซากุระ 
ยามที่ทองฟาวางเปลา   

เพราะสภาพอากาศหรอืเมฆหมอก 
ทําใหฉันไมสามารถมองเห็นและรับรูเจาได 

 
さくらさくら  

野山も里も  

見わたす限り  

かすみか雲か  

朝日ににおう  

さくらさくら  

花ざかり 
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ดอกซากุระ  ดอกซากุระ 
เนินเขาหรอืหมูบาน 

แมมีขอจํากัดดวยเมฆหมอก   
ฉันเองก็ยังสามารถช่ืนชมความงามมันไดซากุระ 

 

2.  บทเพลงกลุมท่ีมเีน้ือหาเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดและวถิีชีวติ 
นอกเหนือจากบทเพลงประจําชาติญ่ีปุนที่เก่ียวของกับธรรมชาติหรือสิ่งที่ปรากฏเปน

รูปธรรมชาติชัดเจน  ดังเชน  สัตว  ดอกไม  หรือสิ่งของอื่นๆ แลว  บทเพลงประจําชาติญ่ีปุนยัง
ประกอบดวยเนื้อหาของบทเพลงอีกลักษณะหนึ่ง  ซ่ึงเปนเรื่องราวที่วาดวยเรื่องของทัศนคติ
และแนวคิดในการปลูกฝงระบบคานิยมใหกับผูคนในสังคมญ่ีปุน  ซ่ึงบทเพลงนี้แมจะดูเหมือน
เปนสิ่ งที่ยากจะนําสิ่ งที่ เปนนามธรรมมาทําให เห็นเปนรูปธรรมเ พ่ือมาปลูกฝงสราง
แนวความคิดใหกับเด็กๆ  แตสังคมญ่ีปุนก็สามารถใชบทเพลงเหลานี้ซ่ึงเปนเพลงที่สะทอน
ความสัมพันธหรือการปลูกฝงคานิยมที่ดีใหกับพลเมืองของประเทศไดมานับตอนับหลายยุค
หลายสมัยมาแลวเชนกัน  เชน  “เพลงฟุรุชะโตะ”  หรือความหมายช่ือบทเพลงนี้ก็คือ “บาน
เกิด”  ซ่ึงเนื้อหาบทเพลงดังกลาวเปนการกลาวถึงการสรางความรักความผูกพันใหเกิดขึ้นกับ
ถ่ินกําเนิดของตนเอง  ไมวาปจจุบันคนญ่ีปุนแตละคนจะไปพักอาศัยอยูที่ไหน ทํางานที่ใด  ก็ไม
ควรละทิ้งและควรกลับมาเย่ียมเย่ียมบานเกิด  ซ่ึงมีความอบอุนจากคนในครอบครัวและคน
ใกลเคียงรออยูดวย  และเนื้อหาของบทเพลงนี้อีกมุมหนึ่งก็ยังสะทอนใหเห็นลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนญ่ีปุนระหวางสังคมเกษตรกรรมในชนบทที่มีความรักความอบอุน  กับ
สังคมเมืองที่คนญ่ีปุนรุนใหมสวนใหญไดใชชีวิตอยูนั้นวาเปนสังคมที่วุนวาย  อาจมีการ
แกงแยงแขงขันระหวางกัน  และแตกตางไมสามารถแสวงหามิตรภาพหรือความผูกพันดีๆ เฉก
เชนในแบบสังคมชนบทไดและบทเพลงนี้ยังเปนเครื่องมีที่มีความสําคัญย่ิงที่ใชเปนเครือ่งมือใน
การปลูกฝงทัศนคติที่ชาวญ่ีปุนเพ่ือใหมีความสํานึกและรักหวงแหนในบานเกิดและไมหลงลืม
ตนเอง  เปนตน 
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故郷 

兎追いし 彼の山 

小鮒釣りし 彼の川 

夢は今も 巡りて 

忘れ難き故郷 

 
บานที่มีสัตวเชนกระตาย  มีเนินเขา 

มีปลาคารพแมน้ํา 
มีความฝน 

บานเกิดที่นาจดจํา 
 

如何にいます 父母 

恙無しや 友がき 

雨に風に つけても 

思ひ出づる 故郷 

 
ที่ที่มีพอแม 

มีเพ่ือน  มีฝน  มีลม 
และมีความระลึกถึง 

คือบานฉัน 
 

志を 果たして 

いつの日にか 帰らん 

山は靑き 故郷 

水は淸き 故郷 
 

ฉันโลดแลนทะเยอทะยาน 
วันหนึ่งถาฉนักลับไป 

บานฉนัที่มีภูเขา 
บานฉนัที่มีน้ํา 
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ตัวอยางบทเพลง 故郷 
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บทเพลง   故郷 
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นอกจากนี้ผลจากการศึกษาบทเพลงประจําชาติของญ่ีปุนในลักษณะตางๆ ทั้งในสวน
ของสวนลักษณะทางสังคีตลักษณทางดนตรีและลักษณะของเนื้อหาที่ใชในการขับรองของบท
เพลงเหลานี้ยังพบประเด็นที่นาสนใจอีกประการหนึ่งวาแตเดิมสวนใหญบทเพลงสวนหนึ่ง  เชน  
เพลงซากุระ  เปนการบรรเลงดวยเครื่องดนตรีประจําชาติญ่ีปุน  และตอมาภายหลังมีการนาํมา
บรรเลงกับเครื่องดนตรีตะวันตกตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  แตยังคงไวซ่ึงคุณคาของเนื้อรอง
และอัตลักษณะทางดนตรีที่ยังคงลิ่นอายแบบวัฒนธรรมทางดนตรีของญ่ีปุน  โดยการใชเครื่อง
ดนตรีประจําชาติญ่ีปุนบรรเลงผสมผสานกันไปกับเครื่องดนตรีตะวันตก  หรือบางบทเพลงก็ยัง
คงไวซ่ึงลักษณะทางเนื้อหาแบบดนตรีญ่ีปุนด้ังเดิมที่มีสวนสําคัญย่ิงในการชวยปลูกฝงความ
เปนชาตินิยมญ่ีปุนใหกับคนญ่ีปุนทุกยุคทุกสมัยนอกเหนือจากนี้ยังมีบางบทเพลงที่เปนเพลง
ประจําชาติญ่ีปุนในรูปแบบสมัยใหมโดยใชเครื่องดนตรีตะวันตกบรรเลงมาต้ังแตเริ่มแรกที่
ประพันธเพลงเหลานี้  แตก็ยังคงมีเนื้อหาที่มีการสะทอนแนวความคิดและคานิยมตางๆเพ่ือ
สรางอัตลักษณความเปนญ่ีปุนเชนเดียวกับบทเพลงด้ังเดิมเหลานั้นดวย 
 

สรุป  อภิปราย  และวิเคราะหผลการศึกษา 
จากการศึกษาเรื่อง “แนวคิด  คานิยม  และการปลูกฝงทัศนคติที่ปรากฏในบทเพลง

ประจําชาติญ่ีปุน” ในครั้งนีพ้บวา  บทเพลงประจําชาติญ่ีปุนดังกลาวนั้นสวนใหญเปนบทเพลง
ที่มีลักษณะทางสังคีตลักษณที่เปนเพลงทอนเดียวแตใชวิธีการเปลี่ยนเนื้อรองในทํานองเดิม  
และสวนใหญจะมีการบรรเลงทํานองซํ้าเพ่ือเปลี่ยนเนื้อรองไมเกิน 4 เที่ยว (ทั้งนี้อาจมีบางบท
เพลงแตเปนสวนนอยที่มีความแตกตางจากสังคีตลักษณดังกลาวอยูบาง) ซ่ึงลักษณะทาง
สังคีตลักษณเชนนี้ เปนสิ่งที่เหมาะสมกับการใชในการเรียนการสอนในการขับรองของเด็กวัย
เล็ก เพราะเด็กสามารถจะจดจําทํานองเพลงไดงาย และสงผลทําใหเกิดการเรียนรูและปลูกฝง
เนื้อหาหรือทัศนคติที่ตองการสอดแทรกลงไปในบทเพลงไดรวดเร็วย่ิงขึ้นจากการทําซํ้าดวยการ
รองทํานองเดิมบอยๆ นั่นเอง  และทํานองเพลงเหลานี้สวนใหญเปนทํานองที่นักดนตรีชาว
ญ่ีปุนประพันธขึ้นมาเอง  แตก็ยังมีบางบทเพลงซ่ึงเปนสวนนอยที่นํานองนองเพลงมาจากชาติ
ตะวันตก  อยางไรก็ตามบทเพลงประจําชาติญ่ีปุนเหลานี้บางสวนอาจมีการใชทอนนําหรือ 
Intro อยูบาง  แตสวนใหญก็เปนทํานองสั้นๆ ที่ดึงมาจากทํานองหลักของทํานองประกอบเนื้อ
รองนั่นเอง  ซ่ึงก็ไมไดสรางความสับสนใหกับผูเรียนการการปลูกฝงแนวคิด  คานิยม  และการ
ปลูกฝงทัศนคติของคนญ่ีปุนแตอยางใด  การใชบทเพลงในลักษะดังกลาวนี้  สวนใหญจะใช
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สําหรับการฝกหัดใหนักเรียนรองในชวงวัยต้ังแตกอนเขาศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงช้ัน
ประถมศึกษา  อีกทั้งยังเปนบทเพลงที่เปนที่นิยมและรูจักกันอยางกวางขวางทั่วไปทั้งประเทศ
ญ่ีปุน  เนื่องจากเปนบทเพลงที่ปรากฏในหลักหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในระดับ
เด็กเล็กทั้งประเทศเชนกัน 

สําหรับเนื้อหาในบทเพลงเหลานี้  สวนใหญจะมีเนื้อหาหาเก่ียวของกับธรรมชาติทีเ่ปน
เอกลักษณที่สําคัญของประเทศญ่ีปุนที่มีลักษณะวิถีชีวิตที่เก่ียวของและพ่ึงพาธรรมชาติมาแต
ครั้งอดีต  และยังแฝงไวซ่ึงอุดมคติในการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแบบญ่ีปุนอันเปนฐาน
รากที่มาจากประวัติศาสตร ระบบโครงสรางทางสังคม  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมของญ่ีปุนที่มี
มาแตครั้งในอดีต  รวมถึงเรื่องของศาสนาและความเช่ือตางๆ เชน เนื้อหาที่วาดวยเรื่องราวที่
เก่ียวกับดอกไมประจําชาติของประเทศญ่ีปุนอยางดอกซากุระ  เรื่องของการปลูกฝงการเห็น
คุณคาในสํานึกรักบานเกิด  การอยูรวมกับกับธรรมชาติ  และการอธิบายลักษณะเฉพาะของ
สัตวประเภทตางๆ ที่มีการสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและความเมตตาตอสัตว
เหลานัน้ตามไปดวยเชนกัน 

ดวยความที่บทเพลงเหลานี้เปนบทเพลงที่ปลูกฝงใหกับเยาวชนชาวญ่ีปุนต้ังแตระดับ
เด็กเล็ก  จึงทําใหคนญ่ีปุนแทบทุกคนและทุกวัยสามารถขับรองบทเพลงดังกลาวนี้ไดแทบ
ทั้งสิ้น  และมีสวนสําคัญในการปลูกฝงทัศนคติและคานิยมในแงมุมตางๆ ใหกับคนญ่ีปุนมา
ต้ังแตเด็กอยางตอเนื่องยาวนาน   และไดสงผลมาถึงการคงไวซ่ึงความเปนชาตินิยมญ่ีปุนมา
จนถึงปจจุบันนี้อีกดวย 
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ความสัมพันธระหวางญีปุ่น-ไทยในสถานการณนํ้าทวมใหญ 
ในกรุงเทพฯ พ.ศ.2485 

The Relationship between Japan-Thai during Bangkok Great Flood in 1942 

 ยูจิ มิซูคามิ 1 

บทคัดยอ 
  ภัยพิบัติน้ําทวมใหญในป พ.ศ. 2485 ในพ้ืนที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร สราง
ความเสียหายแกประเทศไทยเปนอยางมาก ซ่ึงเหตุการณนี้เกิดขึ้นในชวงสงครามโลกครัง้ทีส่อง 
ในขณะที่ความสัมพันธระหวางประเทศญ่ีปุนและประเทศไทยยังคงเก่ียวพันกันอยูอยางเหนยีว
แนนในดานเศรษฐกิจและการเมืองภายใตสนธิสัญญาพันธมิตร  
 งานวิจัยช้ินนี้มุงศึกษาและอธิบายถึงการรับรูสถานการณ และการตอบสนองตอการ
เกิดภัยพิบัติน้ําทวมในพ้ืนที่ภาคกลางและกรุงเทพฯ ของรัฐบาลญ่ีปุน ตลอดจนความมุงหวัง
และเปาหมายในการใหความชวยเหลือแกประเทศไทย โดยศึกษาจากเอกสารทางการทูตของ
รัฐบาลญ่ีปุนภายใตสถานการณการเกิดน้ําทวมใหญในกรุงเทพมหานครป 2485  
 
บทนํา 
 น้ําทวมครั้งใหญในประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2554 ที่ผานมา นอกจากจะทําความ
เสียหายอยางใหญหลวงทางเศรษฐกิจภายในประเทศไทยแลว ยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจใน
ประเทศญ่ีปุนอยางมหาศาลอีกดวย การเกิดเหตุการณน้ําทวมใหญเชนเดียวกันนี้ เคยเกิดขึ้น
ในประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2485 ซ่ึงในครั้งนั้น กรุงเทพฯและภาคกลางของประเทศไทยไดรับ
ความเสียหายอยางมาก และในชวงเวลานั้น เปนชวงที่ทหารญ่ีปุนต้ังฐานทัพอยูในประเทศไทย
ภายใตสนธิสัญญาไทย-ญ่ีปุน  ซ่ึงความสัมพันธระหวางไทยกับญ่ีปุนในขณะนั้นไมไดมี
ความสัมพันธเฉพาะดานการทหาร แตยังมีความสัมพันธในดานเศรษฐกิจและการเมืองอยาง
เหนียวแนนอีกดวย 
 
 
 
 
1 อาจารยสาขาวิชาประวัติศาสตรคณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม Ph.D. in Economics 
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 งานวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธไทย - ญ่ีปุน ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นมีมากมาย 
ทั้งจากฝายนักวิชาการ ไทย ญ่ีปุนและตะวันตก แตมักมุงเนนวิเคราะหความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและทางการทูตเพ่ืออธิบายสงครามโลกครั้งที่ 2 ในภาพรวม และตอกยํ้าวาประเทศ
ญ่ีปุนเปนฝายที่มุงแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากประเทศไทย โดยยังไมมีงานวิจัยที่
จะมุงศึกษาถึงความสัมพันธระหวางไทยกับญ่ีปุนภายใตสถานการณที่มีลักษณะพิเศษเชนนี้   

การศึกษาช้ินนี้จึงพยายามที่จะอธิบายความสัมพันธระหวางไทยกับญ่ีปุนซ่ึงอยู
ภายใตสถานการณน้ําทวมใหญในป พ.ศ. 2485 โดยอางอิงจากเอกสารทางการทูตที่เก่ียวของ
กับอุทกภัยในประเทศไทย2 ซ่ึงเก็บอยูในศูนยขอมูลประวัติศาสตรแหงเอเชียในหอจดหมายเหตุ
แหงชาติญ่ีปุน  และพยายามที่จะอธิบายวา (1) รัฐบาลญ่ีปุนรับรูและตระหนักตอสถานการณ
น้ําทวมใหญในป พ.ศ. 2485 นี้อยางไร (2) รัฐบาลญ่ีปุนมีการสงสิ่งของชวยเหลืออยางไร (3) 
รัฐบาลญ่ีปุนประสบปญหาและอุปสรรคอยางไรในการชวยเหลือ 

 

1. ภาพรวมความสัมพันธไทย – ญ่ีปุน ตนมหาสงครามมหาเอเชียบูรพา 
 ป พ.ศ. 2482 สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดปะทุที่ทวีปยุโรป รัฐบาลไทยในขณะนั้น นําโดย 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม พยายามที่จะวางตัวเปนกลาง แตเม่ือประเทศฝรั่งเศสพายแพตอนาซี
เยอรมันและกองทัพญ่ีปุนก็เริ่มแผขยายอํานาจเขามาในอินโดจีน-ฝรั่งเศส ในป พ.ศ. 2483 
ประเทศไทยจึงไดประกาศสงครามตอฝรั่งเศสเพ่ือยึดดินแดนที่เคยเสียใหแกฝรั่งเศสคืน  
ประเทศญ่ีปุนถือโอกาสนี้พยายามที่จะเอาดุลประเทศไทยใหใกลชิดกับรัฐบาลญ่ีปุนมากขึ้นจึง
ไดเขามาเปนตัวกลางในการเจรจาระหวางสองประเทศโดยพยายามใหประเทศไทยเปนฝาย
ไดเปรียบมากกวา  แตจอมพล ป. พิบูลสงครามยังไมแนใจวาประเทศญ่ีปุนจะชนะสงครามครั้ง
นี้หรือไมจึงยังไมเขารวมกับฝายญ่ีปุน และปฏิเสธที่จะทําสนธิสัญญากับประเทศญ่ีปุน อีกทั้ง
ไดพยายามที่จะรักษาความเปนกลาง เพ่ือไมใหประเทศอังกฤษเขาใจผิดวาไทยไดเขารวมกับ
ญ่ีปุนแลว โดยลอบติดตอกับประเทศอังกฤษเพ่ือเสนอที่จะตอตานประเทศญ่ีปุน 
 ในป พ.ศ. 2484 วันที่ 8 ธันวาคมญ่ีปุนไดเริ่มสงครามมหาเอเชียบูรพาและสงกําลัง
ทหารสูประเทศไทยและไดปะทะกับกองกําลังของไทย จอมพล ป. พิบูลสงครามตองการ
หลีกเลี่ยงการเปนอาณานิคมของญ่ีปุนจึงไดเสนอยุติการปะทะโดยแลกกับการอนุมัติที่จะให 
กกกก 
2 แฟมเอกสารท่ีรวบรวมโทรเลขระหวางสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนในไทยถึงกระทรวงตางประเทศและหนวยงานท่ี   
กเกี่ยวของตางๆ เกี่ยวกับนํ้าทวมในประเทศไทย ระหวางตั้งแตวันท่ี 28 กันยายน 2485 ถึง วันท่ี 13 เมษายน 2486 
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กองทัพญ่ีปุนต้ังฐานทัพในประเทศไทย การปะทะกันจึงสงบลง ตอมาวันที่ 12 ธันวาคม ญ่ีปุน
และไทยไดมีขอตกลงทางการทหารรวมกัน และในวันที่ 21 ธันวาคม ญ่ีปุนกับไทยไดสรุป
สนธิสัญญาพันธมิตรไทย-ญ่ีปุน โดยไทยไดรวมสงกองกําลังทหารไปยังพมาซ่ึงเปนอาณานิคม
ของอังกฤษ และในที่สุด เดือนมกราคม 2485 ประเทศไทยก็ไดรวมกับญ่ีปุนในการประกาศ
สงครามตอฝายสัมพันธมิตร 
 สําหรับประเทศญ่ีปุน นอกจากประเทศไทยจะเปนทางผานในการสงกําลงัทหารสูพมา
และมาลายูซ่ึงเปนอาณานิคมของอังกฤษแลว  ประเทศไทยยังมีเครือขายรถไฟจากเหนือถึงใต
ซ่ึงถือเปนยุทธศาสตรสําคัญของการรบ อีกทั้งยังเหมาะที่จะเปนประเทศคูคาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากมีผลิตภัณฑอาหารเชน ขาว ผัก วัว และมีทรัพยากรธรรมชาติไดแก ยาง ดีบุก ใน
ปริมาณมาก ในขณะที่ญ่ีปุนขาดสินคาตาง ๆ เหลานี้เนื่องจากถูกปดก้ันการคาโดยประเทศ
ฝายสัมพันธมิตร ในปพ.ศ. 2485 เดือนเมษายน ญ่ีปุนไดผลักดันใหประเทศไทยปรับคาเงิน
บาทใหออนลงจนขนาดที่อัตราแลกเปลี่ยนเยนกับบาทเทากัน และ เดือนพฤษภาคม ไดผลกัดัน
ใหประเทศไทยลงนามในขอตกลงพิเศษเพ่ือที่จะสนับสนุนคาใชจายของกองทัพญ่ีปุน ซ่ึงการ
สงออกสินคาแกญ่ีปุนในขณะที่คาเงินบาทออน รวมถึงการชวยเหลือพิเศษเพ่ือจุนเจือคาใชจาย
ใหแกกองทัพญ่ีปุนทําใหคาครองชีพในประเทศไทยสูงขึ้นและอัตราเงินเฟอสูงมากขึ้น ในเดือน
มิถุนายน ญ่ีปุนไดเริ่มกอสรางทางรถไฟ ไทย - พมา โดยใชแรงงานจากเชลยศึกซ่ึงถูกบังคับให
เปนกรรมกร รวมถึงกรรมกรชาวเอเชียจากประเทศตาง ๆ  
 

2. นํ้าทวมใหญกรุงเทพ พ.ศ. 2485  
 ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2485 ไดเกิดฝนตกหนักในบริเวณ
ภาคเหนือของประเทศไทยอยางตอเนื่อง กอใหเกิดน้ําทวมต้ังแตตนเดือนกันยายน และขยาย
บริเวณไปยังภาคกลาง รวมเสียหายทั้งหมด 20 กวา จังหวัด ในเขตภาคเหนือระดับน้ํามีระดับ
ลดลงในเดือนตุลาคมจึงไมคอยไดรับผลกระทบมากนัก ในขณะที่จังหวัดบริเวณตอนเหนือของ
อยุธยาถูกน้ําทวมสูงกวา 1 เมตร เปนพ้ืนที่กวาง แมเตในกรุงเทพฯต้ังแตปลายเดือนกันยายน 
ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาที่มีอยูบวกกับปริมาณน้ําฝนที่ตกตอเนื่องกันอยางหนัก ทําให
ระดับน้ําสูงอยางตอเนื่อง  หลายแหงในกรุงเทพฯมีปริมาณน้ําทวมต้ังแต 0.5 เมตร – 1.3 เมตร 
เปนเวลากวา 2 เดือน จนไมสามารถที่จะเดินทางโดยรถยนตได แมแตจอมพล ป. พิบูลสงคราม
และคณะรัฐมนตรียังตองนั่งเรือไปสถานที่ทํางาน ผูที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมครั้งนี้
ประกอบไปดวยประชาชนในภาคตาง ๆ ดังนี้ ภาคกลาง 3, 270,000 คน ภาคตะวันออกเฉียง 
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เหนือ 2,570,000 คน ภาคเหนือ 160,000 คน รวมทั้งหมด 24 จังหวัดมีผูไดรับผลกระทบกวา 
6,570,000 คน 
 เสนทางรถไฟก็ไดรับความเสียหายจากน้ําทวมครั้งนี้ ทางรถไฟสายเหนือตองหยุด
บริการต้ังแตตนเดือนกันยายน และในเดือนตุลาคม มีเพียงเสนทางระหวางเชียงใหมถึง
พิษณุโลกที่ยังสามารถจะใหบริการได เสนทางลพบุรี - อยุธยาตองหยุดใหบริการเปนระยะ
เวลานาน เสนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางอยุธยา - สระบุรี เสนทางสายใตกรุงเทพฯ 
– นครปฐม เสนทางตะวันออกกรุงเทพฯ – แปดริ้ว ก็ตองหยุดใหบริการทั้งหมด การขาด
เสนทางในการขนสงภายในประเทศสงผลกระทบใหมูลคาวัตถุดิบและอาหารมีราคาสูงขึ้นทั่ว
ทั้งประเทศ ในชวงระยะแรกของน้ําทวมราคาขาว 100 กิโลกรัมมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉลี่ยวัน
ละ 3 บาท ราคาผักสูงขึ้น 6 เทา ไขไก ปลา ผลไม เนื้อสัตวตาง ๆ มีราคาเพ่ิมขึ้น 5 เทา 
 นอกจากเสนทางรถไฟแลวสถานประกอบการและรานคาเกือบทุกแหงในกรุงเทพฯถูก
น้ําทวมจนตองหยุดใหบริการ ทั้งธนาคาร  รานขายของ ตลาด ในดานอุตสาหกรรมการผลิต 
โรงงานซีเมนต โรงงานผลิตน้ํามัน โรงน้ําแข็ง ก็หยุดการผลิตเชนเดียวกัน ในเขตใจกลางเมือง 
สายโทรศัพทในกรุงเทพที่มีทั้งหมด 5,000 สาย ไมสามารถใชงานได 600 สาย(ระบบสายใต
ดิน) บริการไปรษณียไมสามารถจัดสงไดตามกําหนด บางแหงทอน้ําประปาเสีย ไมมีน้ําใชใน
หลายๆพ้ืนที่ รถประจําทางหยุดใหบริการราว 75 เปอรเซ็นต ประชาชนที่อยูในกรุงเทพฯไดรับ
ผลกระทบอยางใหญหลวง อาจถือไดวาน้ําทวมใหญในป 2485 คืออุทกภัยครั้งใหญใน
ประวัติศาสตรไทย 
 

3. การแจงสถานการณของเอกอัครราชทูตญ่ีปุน 
 3.1 ความสนใจของรัฐบาลญ่ีปุนตอเหตุการณน้ําทวม 
 รัฐบาลญ่ีปุนใหความสนใจกับน้ําทวมใหญครั้งนี้ในสองประเด็นคือ (1) ผลกระทบตอ
ผลิตภัณฑขาวและอาหาร เนื่องจากประเทศไทยเปนแหลงผลิตขาวและอาหารที่สําคัญ 
เพ่ือที่จะใชเปนเสบียงในการดําเนินสงครามและสรางมหาเอเชียบูรพาใหสําเร็จดังหวัง (2) การ
กระชับความสัมพันธระหวางไทยกับญ่ีปุน เพราะถึงแมวารัฐบาลไทยกับญ่ีปุนไดลงนามเปน
พันธมิตรกันแลวก็ตาม แตผูนําประเทศไทยไดแสดงทาทีในการรักษาความเปนกลางมาต้ังแต
ตน อีกทั้งฝายสัมพันธมิตรเองก็มีการกระจายเสียงเปนภาษาไทยผานทางวิทยุนานาชาติ New 
Delhi เพ่ือลดความนาเช่ือถือของญ่ีปุนอยางตอเนื่อง ดังนั้นญ่ีปุนจึงกังวลใจกับทาทีของไทย 
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และถือโอกาสนี้หยิบย่ืนความชวยเหลือจากรัฐบาลญ่ีปุนแกรัฐบาลไทย เพ่ือใหรัฐบาลไทยและ
ประชาชนไทยเห็นผลดีของสนธิสัญญาพันธมิตรกับญ่ีปุน  
 3.2 ผลกระทบตอสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทยและนักการทูต 
 น้ําทวมครั้งใหญอยางที่ไมเคยมีมากอนนี้ นอกจากจะสงผลตอประชาชนในกรุงเทพฯ
แลว ยังสงผลกระทบตอทั้งชาวญ่ีปุนที่อาศัยอยูในประเทศไทย รวมถึงนักการทูตญ่ีปุนประจํา
ประเทศไทยอีกดวย สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทยไดสงโทรเลขถึงกระทรวง
การตางประเทศ ในประเทศญ่ีปุน เพ่ือรายงานสถานการณความเสียหาย ของนักการทูตที่
ประจําประเทศไทยใหรับทราบ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี ้

ในชวงปลายเดือนกันยายน ปริมาณน้ําที่ทวมในสวนของสถานทูตมีระดับสงูประมาณ 
4-5 ชะกุ (1 ชะกุ = 30.3 เซนติเมตร) และภายในสํานักงานของสถานทูตมีระดับน้ําสูงถึง 2-3 
ชะกุ ตนเดือนตุลาคมรถยนตไมสามารถเขาออกได สถานทูตจึงสรางสะพานไม ยาว 250 เมตร 
เช่ือมจากหนาสํานักงานถึงถนนหนาสถานทูต อีกทั้งไดมีการสรางที่จอดรถสูง 25-26 ซุน (1 ซุน 
= 3 เซนติเมตร)ในบริเวณสถานทูตเพ่ือปองกันไมใหรถยนตเสียหายจากน้ําทวม ซ่ึงปริมาณน้ํา
ไดเพ่ิมสูงขึ้นอยูในระดับที่ตํ่ากวาขอบลานจอดรถเพียง 1 ซุน ทางทิศเหนือของสถานทูต น้ํา
ทวมถนนสูงประมาณ 2-5 ชะกุ ผูที่อาศัยในบริเวณนั้นคือ เอกอัครราชทูต ทสึโบกามิรวมถึง
เลขานุการ เชน อุจิยามะ อามาดะ อิเกดะก็ไมสามารถที่จะเขาออกบานพักโดยรถยนตได 
บานพักเอกอัครราชทูตน้ําทวมระดับพ้ืนบาน ไมสามารถติดตอไดทางโทรศัพท บานพักที่
ปรึกษาและสถานกงสุลใหญน้ําทวมระดับตํ่ากวาพ้ืนบานโดยหางจากระดับพ้ืนบานเพียง 2 ซุน 
โดยรวมแลวมีบานของนักการทูตที่ไดรับความเสียหายถึง 20 ครอบครัว นักการทูตประสบ
ความลําบากในการเดินทางและปฏิบัติงานอยางมาก เนื่องจากถนนสวนใหญถูกน้ําทวมและ
การขนสงมวลชนทางบกทุกอยางไมสามารถใชการได ดังนั้นสถานทูตจึงทําการซ้ือเรือเล็ก 4 
ลําและจางเรือเล็กอีก 8 ลําเพ่ือที่จะอํานวยความสะดวกในการเดินทางมาทํางานแกเจาหนาที่ 
แตการนั่งเรือนั้นเสียเวลามากไมเหมือนกับรถยนต ทําใหเจาหนาที่ที่อาศัยอยูหางไกลจาก
สถานทูตมากที่สุดตองใชเวลาเดินทางมายังสถานทูตถึง 1 ช่ัวโมงครึ่ง  

พอถึงปลายเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําทวมในเขตใจกลางเมืองลดลงบางพ้ืนที่ แต
นักการทูตยังตองเดินทางมาทํางานทางเรือ การเดินทางไปบางแหงอาศัยการเดินเทานั้น เชน 
การเดินทางจากสถานทูตไปยังกระทรวงการตางประเทศตองเดินไป โดยใชเวลาไปกลับ
ประมาณ 4 ช่ัวโมง ถึงแมน้ําทวมจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน แตสถานทูตก็ยังดําเนินงาน
ทางการทูตและเก็บขอมูลของสถานการณที่เก่ียวของกับน้ําทวมอยางตอเนื่อง 
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3.3 การแจงสถานการณของสถานทูต 
การรายงานจากสถานทูตเก่ียวกับสถานการณน้ําทวมมีมากมาย โดยมีประเด็น

สําคัญดังตอไปนี้   1) ไมมีปญหาการขาดแคลนอาหาร แตมีแนวโนมประสบปญหาการสงออก
ขาวของไทยที่ลดลงในปนี้และปหนา  2) ระบบโทรคมนาคม โทรศัพท ไปรษณียและโทรเลข
เสียหาย   3) ระบบการขนสงเสียหาย ตองขนสงทางเรือแทนทางรถไฟ สนามบินดอนเมืองไม
สามารถรองรับเครื่องบินได   4) คาครองชีพสูงขึ้น ขาว ผัก ไขไก ปลา ผลไม เนื้อสัตว ทั้งหมด
ขึ้นราคาและคาแรงงานของกุลีจีนแพงขึ้น   5) ไมความความเสี่ยงดานความม่ันคง                
6) สถานทูตญ่ีปุนควบคุมการสื่อสารมวลชนดานหนังสือพิมพในไทย 4 ฉบับ   7) รัฐบาลไทยได
ชวยเหลือผูประสบภัยผานคณะกรรมการชวยเหลือและควบคุมสื่อเพ่ือใหประชาชนไมต่ืน
ตระหนก ทั้งนี้สถานทูตจะใหความสําคัญกับการแจงสถานการณดานเกษตรและอาหาร เพ่ือ
ตอบสนองความสนใจของรัฐบาลญ่ีปุนมากกวาประเด็นอื่น 

 

4. ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการสงสิ่งของชวยเหลือ 
 4.1 กลยุทธของญ่ีปุนในการเลือกสิ่งของชวยเหลือ 
 วันที่ 10 ตุลาคม เอกอัครราชทูตไทยประจําญ่ีปุนนาย ดิเรก ชัยนามเขาเฝาและ
รายงานสถานการณน้ําทวมในประเทศไทยแดสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต ซ่ึงไดทรงแสดง
ความเห็นใจและรับสั่งตอรัฐบาลญ่ีปุนวา “ประเทศไทยเปนประเทศมิตรที่ดําเนินการสงคราม
รวมทุกขรวมสุขกับประเทศญ่ีปุน เพราะฉะนั้นการสงความชวยเหลือน้ําทวมครั้งนี้ใหทําอยาง
ถึงที่สุดเทาที่จะทําได”3 รัฐบาลญ่ีปุนจึงไดตัดสินใจมอบยา และอุปกรณชวยเหลือใน
งบประมาณ 5 ลานเยนโดยขนสงทางเรืออยางดวนที่สุด กระทรวงตางประเทศคิดวาเปนโอกาส
ที่ดีในการสรางภาพลักษณตอฝงไทย จึงไดแจงไปยังสถานทูตญ่ีปุนในไทยถึงโครงการสง
สิ่งของชวยเหลือและขอความคิดเห็นในการเลือกสิ่งของที่ควรจัดหา ซ่ึงไดรับแจงกลับมาวา 
“สิ่งของชวยเหลือที่เหมาะสมคือ ยา (สําหรับปองกันรักษาไขมาลาเรีย, อหิวาตกโรค, ไขรากสาก, 
โรคบิด, ไขหวัด ทั้งนี้รัฐบาลไทยตองการวัตถุดิบในการผลิตยามากกวายาสําเร็จรูป)  อาหาร 
(น้ําตาล ปลาแหง ผักแหง แปงสาลี นมสําหรับเด็ก อาหารกระปอง ฯลฯ) สิ่งของตาง ๆ ที่ใชใน
บาน เชน ไมขีดไฟ เทียน น้ํามันกาด ถานไฟฉาย เสื้อผาฝายสําหรับใชในฤดูรอน (เสื้อเช้ิต ผา    
สะโหรง และผาหม)” และยังเพ่ิมเติมอีกดวยวา “ปกติแลวชนช้ันลางในประเทศนี้อยู  กกกกก 
 

3  昭和１７年１０月１０日、谷外務大臣発、坪上大使宛電報。 

187 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

อยางเรียบงาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนไดรับผลกระทบจากน้ําทวมนี้คือ รายไดที่ลดลงและ
การขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะขาว กับ ผัก” และไดเพ่ิมเติมอีกวา จากสภาวการณทาง
การเมือง คิดวานอกจากยาแลว สงสิ่งของที่จําเปนสําหรับชนช้ันปกครอง หรือประชาชนใน
เมืองหลวง ถึงแมไมใชสิ่งของที่สําคัญนักสําหรับประชาชนทั่วไป นาจะเปนการสราง
ภาพลักษณที่มีประสิทธิภาพกวา แตไมใชสิ่งจําเปนที่ตองจัดหามาใหได”  
 สิ่งของชวยเหลือที่ประเทศญ่ีปุนสามารถจัดหาไดจากในประเทศเองคือ อาหาร
กระปอง เบียร บุหรี่ สบู ยากันยุง ไมขีดไฟ ชา ผาเช็ดตัว แปรงสีฟน ยาสีฟน ผงฟู เฟนอล 
(phenol) ปูนขาว Calcium hypochlorite และ ชามดินเผา ผา ทั้งหมดมีมูลคา 2 ลานเยน4

นอกจากนัน้ ปลาแหงและอาหารตาง ๆ จะสั่งจากอินโดจีน-ฝรั่งเศส โดยกองทัพญ่ีปุนมีการ
วางแผนใชเรือขนสงขาวของเอกชนแทนการขนสงโดยเรือขนสงพิเศษ เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูก
โจมตีจากฝายศัตรู  
 วันที่ 13 คณะรัฐมนตรีไดลงมติวา “เพ่ือที่จะเอาใจประชาชนไทยและการตอบโตตอ
การปลุกระดมของฝายศัตรู การสงสิ่งของชวยเหลือนั้น ถูกกําหนดใหมีมูลคาไมเกิน 5 ลาน
เยน” การสนับสนุนจากภายในประเทศมี บุหรี่ 580,000 เยน เบียร 37,000 เยน อาหารกระปอง 
100,000 เยน  ยากันยุง 160,000 เยน  ชา 260,000 เยน  ผาเช็ดตัว 100,000 เยน  ผาหม 
50,000 เยน  ไมขีดไฟ 45,000 เยน  สบู 50,000 เยน  แปรงสีฟนและยาสีฟน 50,000 เยน    
ยา 200,000 เยน  แอลกอฮอลฆาเช้ือ 100,000 เยน เครื่องเขียนและกระดาษทั้งหมด 100,000 
เยน รวมมูลคาทั้งหมด 1,830,000 เยน โดยพยายามจัดสงภายในสิ้นเดือนตุลาคม 
 เจตนาในการจัดหาสิ่งของชวยเหลือของสถานทูตญ่ีปุนมีความชัดเจนคือ การ
ชวยเหลือใหกับประชาชนทั่วไปที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมนั้น นอกจากอาหาร และยาแลว 
ไมมีสิ่งอื่นที่จําเปนมากนัก แตการจัดหาสิ่งของที่จะตอบสนองความตองการของชนช้ันผูนํา
และคนในเมืองหลวงจะเปนการสรางความรูสึกที่เปนมิตรตอประเทศญ่ีปุนไดเปนอยางดี  และ
จากการพิจารณารายงานสิ่งของชวยเหลือจากรัฐบาล พบวามีความพยายามที่จะเอาใจชนช้ัน
ปกครองและประชาชนในเมืองหลวงตามขอเสนอแนะจากสถานทูตคอนขางมาก 
 4.2 ความยากลําบากในการควบคุมสื่อ 
 งบประมาณในการชวยเหลือ 5 ลานเยน ถือเปนเงินจํานวนใหญมากสําหรับญ่ีปุน ที่
กกก 
4  ส่ิงของเหลาน้ีไมถูกรวมไวในโควตากําหนดสงออกมายังประเทศไทย ซ่ึงมูลคา 2 ลานเยนน้ีเปนมูลคาท่ีคิดภายใน   
   ตลาดญ่ีปุน หากเทียบในราคาตลาดนานาชาติจะมีราคาสูงกวาน้ี 
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ผานมาญ่ีปุนชวยเหลือน้ําทวมใหญหลายครั้งเชน ที่แมนจูเรียเหนือใน ป พ.ศ.2475 ไดมีการ
บริจาคชวยเหลือ 540,000 เยนรวมกันระหวางรัฐบาลและเอกชน น้ําทวมที่ภาคกลางของจีนป 
พ.ศ.2474 เปนเงิน 550,000 เยน ซ่ึงเงิน 5 ลานเยนที่ชวยไทยนี้กอใหเกิดปญหาอยางมากตอ
รัฐบาลญ่ีปุน  เนื่องจากในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2485 ญ่ีปุนเองก็ประสบภัยพิบัติครั้งใหญจาก
การถูกพายุไตฝุนพัดถลมเกาะคิวชูและแถบชูโกะกุ มีผูเสียชีวิตประมาณ 900 คน หายสาบสูญ 
200 คน การใชงบประมาณมหาศาลเพ่ือชวยเหลือตางประเทศในขณะที่การฟนฟูภายในญ่ีปุน
ก็ยังไมเสร็จสิ้น จะสงผลใหประชาชนญ่ีปุนไมพอใจอยางมาก เนื่องจากประชาชนทั่วไปก็ขาด
แคลนสินคามาเปนเวลานานภายใตระบบควบคุมสินคาในภาวะสงคราม การชวยเหลือ
ประเทศไทยจึงเปนปญหาที่ออนไหวมากและตองปดเปนความลับเปนเวลานานพอสมควร 
นอกจากนี้เพ่ือที่จะปองกันความไมพอใจภายในประเทศรัฐบาลจึงไมรับบริจาคจากเอกชนและ
ใชเงินทั้งหมดจากงบประมาณเงินสํารอง 
 ในสวนของสถานทูตญ่ีปุนเม่ือแจงใหรัฐบาลไทยทราบถึงการชวยเหลือแลวก็ไดช้ีแจง
ใหเขาใจวาเปนปญหาละเอียดออนภายในประเทศญ่ีปุน และขอความรวมมือไมใหนักขาวชาว
ญ่ีปุนที่อาศัยอยูในประเทศไทยเปดเผยขอมูลใหคนในประเทศรับรู แตทางกระทรวงการ
ตางประเทศก็ไดกําชับกับทางสถานทูตใหเสนอขาวในประเทศไทยเพ่ือสรางภาพลักษณอันดี
ตอชาวไทย  เหตุนี้สงผลใหรัฐบาลญ่ีปุนอยูในภาวะที่ยากลําบากมากดวยอยากจะโฆษณาตอ
ประชาชนไทยใหรับรูถึงความชวยเหลือของญ่ีปุนแตก็วิตกวาประชาชนญ่ีปุนจะทราบเรื่อง 

ทางดานฝายสัมพันธมิตรก็มีการปลุกระดมเพ่ือลดความชอบธรรมของญ่ีปุนมากขึ้น 
เนื่องจากไมมีการนําเสนอขาวการชวยเหลือจากรัฐบาลญ่ีปุนเลย วิทยุภาคภาษาไทย New 
Delhi จึงรายงานวา “เกิดน้ําทวมหนักที่กรุงเทพฯ และไดรับความเสียหายอยางมากเนื่องจาก
เปนฐานทีต้ั่งของกองทัพญ่ีปุน ” มีการโจมตีรัฐบาลไทยและสนธิสัญญาพันธมิตรไทย-ญ่ีปุนวา 
“ประเทศไทยกําลังประสบปญหาจากอุทกภัยครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตร แตเหตุไฉนญ่ีปุน
ซ่ึงเปนเพ่ือนสนิทที่สุดของจอมพล ป. กลับไมชวยเหลือดาน ยา อาหาร และเงิน แกประเทศ
ไทยเลย” 

4.3 การเรียกรองยาควินิน (Quinine)  
หลังจากรัฐบาลไทยทราบถึงแผนการชวยเหลือของรัฐบาลญ่ีปุน จอมพล ป. พิบูล

สงครามและหลวงวิจิตรวาทการ รมต. วาการกระทรวงการตางประเทศ ไดแสดงความขอบคุณ
ตอสมเด็จพระจักรพรรดิญ่ีปุน ไปยังสถานทูตญ่ีปุน และไดแจงวารัฐบาลไทยกังวลตอโรค
ระบาดและโรคติดตอหลังจากที่น้ําลดระดับลง จึงไดขอรองใหจัดเตรียมยาโดยเฉพาะอยางย่ิง
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ยาควินินในปริมาณมากพอที่จะปองกันไขมาลาเรีย สถานทูตญ่ีปุนรับคํารองของ จอมพล ป. 
พิบูลสงครามและปรึกษากับกระทรวงการตางประเทศเรื่องนี้และไดรับคําตอบวา “กําลังมีการ
จัดเตรียมยาควินินปริมาณ 0.5 ตันจากพ้ืนที่ควบคุมอินโดจีน-ฝรั่งเศส” สถานทูตญ่ีปุนตอบ
กลับอยางไมพอใจวา “เม่ือเดือนมิถุนายน นายกฯ โตโจไดมาเยือนประเทศไทยเพ่ือพบ จอมพล 
ป. พิบูลสงครามและใหยาควินิน 3 ตัน การที่รัฐบาลญ่ีปุนชวยเหลือยาควินินแค 0.5 ตันมี
ปริมาณนอยเกินไป กองทัพญ่ีปุนประจําเกาะชวาสามารถผลิตควินินไดวันละ 1 ตัน ยาควินิน
เปนสินคาที่รัฐบาลไทยตองการมากจึงขอใหพิจารณาเพ่ิมปริมาณ” แตกระทรวงการ
ตางประเทศไมสามารถที่จะตอบสนองขอเรียกรองของสถานทูตญ่ีปุนไดและตอบวา “ควินิน
เปนสิง่ของที่ใหรัฐบาลไทยโดยใชช่ือผูบัญชาการสูงสุดกองทัพภาคใต (เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต) ไมไดอยูในรายการสิ่งของชวยเหลือของรัฐบาลญ่ีปุน จะขอรองตอกองทัพที่จะเพ่ิมปริมาณ
ยาควินินแตไมนาจะเปนไปได”  

รัฐบาลญ่ีปุนประสบปญหาอยางมากในการจัดการสิ่งของ เนื่องจากรัฐบาลและ
กระทรวงการตางประเทศไมมีอํานาจพอที่จะกดดันกองทัพบกซ่ึงมีอํานาจสูงสุด แมวาจะมี
ความจําเปนมากในแงกลยุทธทางการทูต 

4.4 ความสัมพันธกับชาวญ่ีปุนในไทย 
รัฐบาลญ่ีปุนวางแผนที่จะสงสิ่งของชวยเหลือโดยเรือขนสงขาวเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยง

อันตราย แตในประเทศไทยนั้นผลผลิตขาวลดลงและรัฐบาลไทยตองชวยเหลือการสงขาว
ภายในประเทศไมมีขาวสงใหแกญ่ีปุน เพราะฉะนั้นเรือขนสงขาวจากประเทศไทยจึงไมมีบรกิาร
จนถึงเดือนมกราคม 2486 ดังนั้นรัฐบาลญ่ีปุนจึงตองใชเรือของญ่ีปุนและเลือกเรือช่ือวา ฮากุ
บาซังมารุ ออกจากทาเรือโอซากาในวันที่ 24 ตุลาคม เพ่ือขนสงสิ่งของชวยเหลือจากประเทศ
ญ่ีปุน มีบุหรี่ 4,000,000 มวน  เบียร 2,500 กระปอง  อาหารกระปอง 5,000 กระปอง 
ผาเช็ดตัว 30,000 ผืน ไมขีดไฟ 300 ตัน สบู 40,000 กอน โดยสิ่งของเหลานี้รัฐบาลญ่ีปุนได
จางเหมาใหบริษัท มิตซุอิ บุซซัง และ โบเอกิ โทเซไค (สมาคมการคาระหวางประเทศญ่ีปุน) 
เปนผูจัดหา และรัฐบาลวางแผนที่จะใชโกดังในกรุงเทพเพ่ือเก็บสิ่งของชวยเหลือคือโกดัง EAC 
หรือ โกดังมิตซุอิ บุซซัง5 

 
5
 เมื่อวันท่ี14 ตุลาคม จํานวนโกดังท่ีมีขนาดใหญในกรุงเทพมีดังน้ี 1. โกดังหว่ังหลี อยูในสถานะท่ีสามารถใชงานได 2.    
โกดังมิตซุอิ บูซซัง อาคาร 2 ใน 3 ถูกนํ้าทวมอยูแตคาดวา ชวงตนเดือนพฤศจิกายนจะสามารถเก็บส่ิงของไดรวม  
2,500 ตัน 3. โกดัง EAC ไมถูกนํ้าทวมใชงานได 4. โกดัง BI นํ้าทวมใชงานไมได 
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แตเกิดปญหาใหมคือ ผูที่ไดรับผลกระทบไมไดมีเพียงประชาชนชาวไทยแตรวมไปถึง
ชาวญ่ีปุนที่อยูในไทยดวย สถานทูตญ่ีปุนจึงมีความตองการที่จะแจกสิ่งของชวยเหลือไดแก 
บุหรี่และเบียร แกชาวญ่ีปุนและกองทัพญ่ีปุนในไทย กระทรวงตางประเทศอนุมัติใหแจกสิ่งของ
เหลานี้แตสิ่งของทั้งหมดตองมอบใหรัฐบาลไทยกอนแลวจึงขอแบงจากรัฐบาลไทย 0.5% เพ่ือ
นํามามอบใหชาวญ่ีปุนในไทย ดวยวาไมอยากใหปริมาณสิ่งของชวยเหลือแกรัฐบาลไทยลดลง 
แตสุดทายสถานทูตญ่ีปุนไดยกเลิกการขอสิ่งของจากรัฐบาลไทย เนื่องจากในวันที่ 21 ตุลาคม
บริษัทญ่ีปุนในไทยเชน มิตซุอิและมิตซูบิชิ รวมทั้งชาวญ่ีปุนในไทยไดรวมกันบริจาคเงินแก
รัฐบาลไทย รวมเปน เงิน 42,000 บาท ผานทางหอการคาญ่ีปุนและสมาคมญ่ีปุน การที่แมแต
คนญ่ีปุนที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมก็ยินดีที่จะบริจาคใหรัฐบาลไทย ทําใหการขอแบงสิง่ของ
ชวยเหลือจากรัฐบาลไทยกลายเปนเรื่องนาอาย 

4.5 ความสัมพันธกับรัฐบาลไทย 
ตนเดือนตุลาคมรัฐบาลไทยไดต้ังคณะกรรมการชวยเหลือน้ําทวมนําโดย รมต. 

มหาดไทยและไดทําการสงขาวไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ ภายในประเทศคิดเปนเดือนละ 37,500 ตัน
เปนระยะเวลา 3 เดือน และซ้ือปลาแหง ผักแหง เนื้อแหง โดยบังคับซ้ือในราคาที่ลดลงครึ่งหนึ่ง
จากรานคาในกรุงเทพเพ่ือที่จะควบคุมการขึ้นราคาอาหาร นอกจากนี้ยังไดเริ่มชวยเหลือ
ผูประสบภัย เชน กําหนดศูนยชวยเหลือผูประสบภัย การอพยพผูประสบภัย รวมถึงการติดต้ัง
สวมสาธารณะเคลื่อนที่ในเขตสําคัญในกรุงเทพฯ เพ่ือที่จะปองกันโรคติดตอตาง ๆ เชน 
อหิวาตกโรค ไขรากสาก เปนตน ตอมาในวันที่ 8 ตุลาคม รัฐบาลไทยประกาศวาจะมี
งบประมาณสวนแรกเพ่ือมาชวยเหลือน้ําทวมใหแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตร กระทรวงละ 250,000 บาท และจะสงไปชวยเหลือประชาชนผูไดรับความ
เสียหายจากน้ําทวมตอไป นอกจากนี้รัฐบาลไทยคิดที่จะจัดซ้ือผาฝายจากบริษัทญ่ีปุนในไทย
เพ่ือที่จะแจกจายใหกับผูเสียหายจากน้ําทวม ในวันที่ 17 ตุลาคม รัฐมนตรี วนิช ปานะนนท ได
แจงตอประธานหอการคาญ่ีปุนวา รัฐบาลไทยประสงคจะซ้ือผาฝายที่มีอยูเพ่ือที่จะชวยเหลือผู
ที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม  

สถานทูตญ่ีปุนทราบความประสงคจึงไดตรวจสอบกับหอการคาญ่ีปุนพบวาบริษัท
ของญ่ีปุนมีสินคาเพียงแคครึ่งเดียวเทานั้น นอกจากนี้เรือสงสิ่งของชวยเหลือยังมาไมถึง ถาหาก
รัฐบาลไทยซ้ือผาจากบริษัทญ่ีปุนและแจกชวยเหลือประชาชนไทยเองแลว สิ่งของชวยเหลือที่
รัฐบาลญ่ีปุนสงมาก็จะไมทันการ สถานทูตญ่ีปุนจึงมีความคิดที่จะซ้ือผาในโกดังของบริษัท
ญ่ีปุนแลวก็มอบใหรัฐบาลไทยเปนสิ่งของชวยเหลือชุดแรกแทน โดยราคาผาที่ซ้ือจากบริษัท
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ญ่ีปุนซ่ึงเปนสมาชิกหอการคาญ่ีปุนจะใชราคาตามมาตรฐานของหอการคาญ่ีปุน (ประกอบไป
ดวย ผาฝาย มุง เสื้อยืด เสื้อเช้ิตขาว ผาหมฝาย ทั้งหมดคิดราคาเปน 2,481,600 บาท) โดย
สถานทูตไดขออนุมัติการซ้ือไปยังกระทรวงตางประเทศ)6 ซ่ึงกระทรวงตางประเทศไดอนุมัติให
สถานทูตซ้ือสินคาเหลานี้แตใหอยูในงบประมาณ 5,000,000 เยน ซ่ึงเม่ือรวมกับราคาสินคา
และคาขนสงใชไปแลว 2,500,000 เยน สิ่งของที่สงมาจากกองทัพควบคุมอินโดจีนคาดวามี
มูลคา 1,500,000 เยน จึงเหลืองบประมาณ 1 ลานเยนซ่ึงไมพอจะซ้ือสินคาทั้งหมดจึงตองลด
จํานวนสินคาใหมีมูลคาพอกับงบประมาณ 1 ลานเยน สถานทูตจึงไดตัดจํานวนสินคาใหพอกับ
งบประมาณจํานวน 1 ลานเยน (931,270 บาท) โดยซ้ือจากบริษัทญ่ีปุนและสงมอบใหรัฐบาล
ไทยที่โกดัง EAC ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  

ในวันที่ 25 ตุลาคม รัฐบาลไทยประกาศผานทางวิทยุโดยมีเนื้อหาวาจะมีงบประมาณ
การชวยเหลือน้ําทวมมูลคา 10 ลานบาท ซ่ึงจากการประกาศนี้สถานทูตญ่ีปุนประเมินจาก
ภาวะงบประมาณของรัฐบาลไทยในขณะนั้นก็สามารถเขาใจไดวา รัฐบาลไทยนาจะมีการออก
พันธบัตรรัฐบาล และการที่ประกาศงบประมาณสูงกวารัฐบาลญ่ีปุนก็เพ่ือรักษาหนาของตนเอง 

ในทองถ่ินนั้นมีเพียงขาราชการเทานั้นที่ทราบถึงการชวยเหลือของรัฐบาลญ่ีปุน 
สําหรับประชาชนแลวรัฐบาลไทยไมประกาศออกสื่อวาไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลญ่ีปุน 
เพราะฉะนั้นรัฐบาลญ่ีปุนรูสึกไมพอใจและกดดันรัฐบาลไทยใหประกาศเรื่องการชวยเหลอืนี ้ใน
ที่สุดในวันที่ 29 ตุลาคม รัฐบาลไทยไดประกาศลงในหนังสือพิมพ 7 การที่ไทยลาชาในการ
ประกาศความชวยเหลือจากญ่ีปุนนาจะมีสาเหตุ 2 ประการ คือ การประกาศวาไดรับความ
ชวยเหลือจากญ่ีปุนโดยไมทราบรายละเอียดที่ชัดเจนนั้น ไมเปนผลดีตอรัฐบาลไทย และ
ประเด็นที่สอง เนื่องจากในตอนแรกไดรับแจงจากญ่ีปุนวาเปนเรื่องละเอียดออนไมตองการให
เปดเผย 

ความสัมพันธระหวางรัฐบาลไทยกับญ่ีปุนในแงการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากน้าํ
ทวมเปนเสมือนการแขงขันที่รัฐบาลญ่ีปุนพยายามจะสรางวาญ่ีปุนมีบุญคุณตอประเทศไทย 
สวนรัฐบาลไทยเองก็ตองการรักษาหนาของตนตอประชาชนไทย 

 
6 เหตุผลท่ีสถานทูตญ่ีปุนอยากจะซ้ือ เน่ืองจาก วนิช ปานะนนท เรียกรองใหบริษัทญ่ีปุนชวยเหลือดวยการลดราคา   
   สินคาลง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอนโยบายควบคุมราคาสินคาสงออกของรัฐบาลญ่ีปุน  
7 เหตุท่ีประกาศเฉพาะในหนังสือพิมพ เน่ืองจากถาประกาศผานทางวิทยุก็จะเผยแพรรับรูไปยังตางประเทศรวมถึง 
   ประเทศญ่ีปุน วารัฐบาลญ่ีปุนไดชวยเหลือนํ้าทวมคร้ังน้ีดวยงบประมาณท่ีมาก 
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4.6 ความสัมพันธระหวางกระทรวงตางประเทศและกองทัพบก 
สิ่งของชวยเหลือที่จะสงมายังไทยจํานวนหนึ่งนั้น  มีโครงการที่จะสงมาจากกองทพัอนิ

โดจีนของญ่ีปุน ซ่ึงสิ่งนี้ก็เปนประเด็นปญหาความสัมพันธของกระทรวงตางประเทศกับ
กองทัพบก โดยสินคาชวยเหลือที่รัฐบาลขอตอกองทัพอินโดจีนมีเพียงน้ําตาล 3 พันตัน แตผู
บัญชาการสูงสุดกองทัพภาคใตไดแจงไปยังประเทศไทยวาจะจัดหาน้ําตาล 3 พันตัน อาหาร
กระปอง 3 พันกระปอง และน้ําตาล 1 รอยตัน ผักและยา (รักษาโรคติดตอทางลําไส 
แอลกอฮอลฆาเช้ือ ยารักษาโรคผิวหนัง) สําหรับ 2 พันคน สงจากนครไซงอน โดยพยายามอาง
วาตนเปนฝายมอบให ทําใหรัฐบาลไทยเขาใจผิดวานอกจากการชวยเหลือของรัฐบาลญ่ีปุน
แลวยังมีการชวยเหลือเพ่ิมเติมจากกองทัพภาคใตอีก สุดทายกระทรวงตางประเทศจึงได
เรียกรองตอกองทัพภาคใตใหแกไขความเขาใจผิดนี้ โดยในวันที่ 6 พฤศจิกายนทูตทหารประจํา
ประเทศไทย โมริยะ ไดสงรายงานการชวยเหลือของกองทัพบกตอรัฐบาลไทยเพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเขาใจผิด 

4.7 การมอบสิ่งของความชวยเหลือ 
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน สิ่งของชวยเหลือจากรัฐบาลญ่ีปุนโดยเรือฮากุบาซังมารุได

มาถึงกรุงเทพและรัฐบาลญ่ีปุนคาดหวังวาจากการไดแจงกับรัฐบาลไทยไวลวงหนา จะทําให
สามารถสงมอบสิ่งของใหแกเจาหนาที่กระทรวงมหาดไทยที่โกดัง EAC ไดทันที แตการ
ดําเนินงานของรัฐบาลไทยนั้นลาชาอีกทั้งบริษัทญ่ีปุนที่สงสิ่งของก็มีปญหาดานเอกสารที่
เก่ียวของกับบุหรี่ ทําใหการสงมอบลาชามาก ในวันที่ 23 ธันวาคม การสงมอบสิ่งของแก
รัฐบาลไทยเรียบรอยอยางเปนทางการ ในวันที่ 5 มกราคม 2486 น้ําตาล 2,200 ตันจากอินโด
จีนไดมาถึงกรุงเทพโดยรถไฟและเก็บในโกดัง EAC แลวสงมอบใหรัฐบาลไทยโดยไมรอใหครบ 
3,000 ตัน วันที่ 3 กุมภาพันธ หลวงวิจิตรวาทการ รมต. วาการกระทรวงการตางประเทศไดแจง
ตอสถานทูตญ่ีปุนวา สิ่งของชวยเหลือจากญ่ีปุนไดแจกแกผูเสียหายใน 19 จังหวัดเปนที่
เรียบรอยแลว โดยหนวยงานที่ทําการแจกสิ่งของนั้นคือกระทรวงมหาดไทย  

ต้ังแตสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2485 น้ําทวมใหญไดเกิดขึ้นกินระยะเวลากวา 4 เดือน ที่
สิ่งของชวยเหลือจากรัฐบาลญ่ีปุนจะมาถึงประเทศไทย ถือเปนการชวยเหลือที่ลาชามาก 
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สรุป 
การศึกษาช้ินนี้ไดหยิบยกสถานการณน้ําทวมใหญในกรุงเทพฯเม่ือป พ.ศ. 2485 เปน

กรณีศึกษา โดยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางไทย-ญ่ีปุน ทําใหมองเห็นความพยายามของ
ญ่ีปุนที่จะใหความชวยเหลือกับประเทศไทย โดยยอมเสียสละผลประโยชนบางสวน ซ่ึงเปน
ประเด็นที่ไมสามารถคนพบจากการศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรความสัมพันธไทย-ญ่ีปุนใน
ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 แบบภาพรวม 

การศึกษานี้ ทําใหเห็นถึงความพยายามของนักการทูตญ่ีปุนในการทําความเขาใจ
สถานการณการของภัยพิบัติ และการพยายามใหความชวยเหลือทั้งๆที่อยูในสถานการณที่มี
อุปสรรค ซ่ึงความสนใจตอการใหความชวยเหลือนี้อาจเนื่องมากจากปจจัย 2 ประการคือ      
1) ความเสียหายของขาวและอาหารที่จะกระทบตอการสรางมหาเอเชียบูรพาของญ่ีปุน          
2) การสรางภาพเพ่ือใหความสัมพันธไทย-ญ่ีปุนเหนียวแนนขึ้น รัฐบาลญ่ีปุนเตรียมงบ 
ประมาณชวยเหลือ 5 ลานเยนซ่ึงเปนกรณีพิเศษ และเลือกประเภทของสิ่งของชวยเหลือเพ่ือ
เอาใจประชาชนไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ แตรัฐบาลญ่ีปุนพบอุปสรรคตาง ๆ เชนการไม
สามารถทําการประชาสัมพันธไดมากนักเนื่องดวยปญหาภายในประเทศ ปญหาความสัมพันธ
กับคนญ่ีปุนในไทย ความขัดแยงระหวางกระทรวงตางประเทศและกองทัพบก การแขงขันเพ่ือ
ชวยเหลือของรัฐบาลไทย ฯลฯ 

แมวารัฐบาลไทยกับญ่ีปุนไดลงนามเปนพันธมิตรกัน แตผูนําประเทศไทยไดแสดงทาที
ในการรักษาความเปนกลางมาต้ังแตตน อีกทั้งยังมีการโจมตีจากฝายสัมพันธมิตรเองเพ่ือลด
ความนาเช่ือถือของญ่ีปุนอยางตอเนื่อง ดังนั้นญ่ีปุนจึงกังวลใจกับทาทีของไทย และถือโอกาสนี้
หยิบย่ืนความชวยเหลือเพ่ือบรรเทาอุทกภัยเปนมูลคามหาศาล แมวาจะตองเผชิญกับอุปสรรค
ทัง้ภายในประเทศญ่ีปุนและประเทศไทย ความชวยเหลือดังกลาวมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางการ
รับรูภาพลักษณของญ่ีปุนในแงบวก และสมานความสัมพันธระหวางสองประเทศ 
 

 

 

 

 

194 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

บรรณานุกรม 

・ภาษาญ่ีปุน 
石井米雄・吉川利治(1987)『日・タイ交流六〇〇年史』講談社 

鹿島平和研究所編（1974）『日本外交史第－22 巻南進問題－24 巻大東亜戦争・戦時

外交』、「鹿島平和研究所出版会 

清水元・Batson Benjamin A.(1988)「ワニット・パナノンと太平洋戦争初期の日・タイ関係

－回想録『ワニットの悲劇』をめぐって」『アジア経済』第 29 巻第 12 号 

中村明人(1958)『ほとけの司令官―駐タイ回想録』日本週報社 

西岡秀雄(1970)『日・タイ交流史』大門出版 

西野順治郎(1978)『新版・日・タイ四百年史』時事通信社 

防衛庁防衛研究所戦史部編著(1985)『資料集－南方の軍政』朝雲新聞社 

村嶋英治(1992)「日タイ同盟下の軍費交渉 1941～1944」東南アジア史学会編『東南 

アジア―歴史と文化』 

村嶋英治(1996a)「日タイ同盟とタイ華僑」『アジア太平洋研究』第 13 号 

村嶋英治(1996b)『ピブーン―独立タイ王国の立憲革命』岩波書店 

吉川利治(1982)「タイ国ピブーン政権と太平洋戦争」『東南アジア研究』第 19 巻        

第 4 号 

吉川利治（1999）「タイ駐屯日本軍による米の調達」『上智アジア学』第 17 号 

吉川利治(2001)「忘れられた対日協力機関－日本軍の進駐とタイの対応」『南方文化』

第 28 輯 

吉川利治(2011a)『同盟国タイと駐屯日本軍－『大東亜戦争期』の知られざる国際関係』

雄山閣 

吉川利治(2011b)『泰緬鉄道-機密文書が明かすアジア太平洋戦争』雄山閣未公刊 

一次資料 

外務省記録「各国変災並救護関係雑件、泰国水災関係」B04013304400 及び

B04013304500 

 

・ภาษาองักฤษ 
Charivat Santaputva(1985)Thai Foreign Policy 1932~1946:,Thai Khad: Research 

Institute, Thammasat University. 
Charnvit Kasetsiri(1974) The First Phibun Government and Its Involvement in World 

WarⅡ, Journal of the Siam Society, Vol.62,No.2 
Flood, Thadeus E. (1967) Japan’s Relations with Thailand: 1928-41. Ph.D. 

Dissertation. University of Washington 
Swan, L. William (2009)Japan’s Economic Relations with Thailand; The Rise to “Top 

Trader” 1875-1942, White Lotus 
 

195 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


