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วัตถุประสงค์ในการพิมพ์

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (jsn Journal) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 

จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น

2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

  ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและการพฒันาประเทศชาติ 

  ในเชิงบูรณาการ

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายทางการศึกษาในวงกว้างและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

  ในแขนงญี่ปุ่นศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

jsn Journal ประกอบด้วย บทความรับเชิญ บทความวิจัย บทความวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน 

บทวจิารณ์หนงัสอื บทความปรทิศัน์ และรายงานสมัมนา โดยทกุบทความต้องมบีทคัดย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

วารสารมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่แบบออนไลน์ บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบเบือ้งต้นโดยกองบรรณาธกิารและการทบทวนโดยผูรู้เ้สมอกนัด้วยระบบปกปิดชือ่ ข้อความและข้อคิดเห็น

ต่าง ๆ  ในบทความเป็นของผู้เขียนบทความนั้น ๆ  ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการหรือของวารสาร jsn Journal
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Aim and Scope

The “jsn Journal” is an academic journal of the Japanese Studies Association of Thailand, 
and is published two issues per year. The journal has following objectives: 

1. To be a channel for disseminating research findings related to Japan in the humanities 
  and social sciences related to Japan. 

2. To be a platform for scholars, practitioners, and graduate students to share knowledge 
  and experience, as well as utilize the journal as a source to enhance the body of 
  knowledge that benefits our society and nationally-integrated development. 

3. To expand the network as well as strengthen academic cooperation in the area 
  of Japanese Studies. 

The “jsn Journal” consists of invited papers, original research articles, academic articles, 
review articles, book reviews and conference reports. Each paper must have an abstract in 
both Thai and English. The journal is published in simultaneous print and electronic editions. 
All research articles in this Journal have undergone rigorous peer review, based on initial 
editor screening and double-blind peer review. Any views expressed in the articles are the 
views of the authors only.
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เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

ในเดือนกันยายน ปี 1887 ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามใน “ปฏิญญาว่าด้วยทางพระราชไมตรี

และการค้าขายระหว่างประเทศสยามกับประเทศญี่ปุ่น” (The  Declaration of Amity and Commerce 1887) 

และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2017) ความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายนี้ด�ารงอยู่มาโดยไม่ขาดตอน แม้ว่า

จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศของท้ังสองฝ่าย และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ 

เช่น สงครามโลกทั้งสองครั้งก็ตาม

ตลอดระยะเวลา 130 ปี ของความสัมพันธ์อันยาวนานน้ี คงมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าความสัมพันธ์สองฝ่ายราบรื่น

อยู่ตลอดเวลาหรอืไม่ และถ้าค�าตอบคอื ไม่ ค�าถามทีต่ามมากค็อื อะไรทีท่�าให้ความสมัพนัธ์ยงัคงอยูไ่ด้โดยไม่ขาดตอน 

ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่มีทั้งความแน่นแฟ้น ราบรื่น และขัดแย้ง ขุ่นข้องในเวลาเดียวกัน 

ถ้ามองย้อนกลบัไปในอดตีเพือ่ดรูายละเอยีดในแต่ละช่วงเวลาของความสมัพนัธ์สองฝ่าย กจ็ะพบว่า ในท่ามกลาง

ความเป็นพนัธมติรและหุน้ส่วนแบบสองฝ่าย กม็คีวามขดัแย้งและคบัข้องใจแทรกอยูด้่วย เช่น ในระหว่างสงครามโลก

ครั้งที่ 2 แม้ว่ารัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจะเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น แต่ในระดับประชาชนก็มีขบวนการเสรีไทยที่

ต่อสู้กับฝ่ายญี่ปุ่นอยู่ตลอดเวลา หรือในช่วงทศวรรษที่ 1970 ที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับรัฐบาลด�ารงอยู่ 

ก็มีการประท้วงต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นจากขบวนการนักศึกษาและประชาชน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ ในขณะที่มีความขัดแย้ง ขุ่นข้อง แทรกอยู่ในความสัมพันธ์สองฝ่ายในแต่ละ

ช่วงเวลานัน้ รฐับาลและประชาชนของทัง้สองฝ่ายต่างกพ็ยายามในการแก้ไขปัญหาหรอืความขดัแย้งเหล่านัน้ เพือ่ให้

ความสัมพันธ์ยังคงด�ารงอยู่ต่อไป ในระดับรัฐบาล เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศทั้งสองมีผลประโยชน์แห่งชาติ

ที่สอดคล้องกันมานับตั้งแต่หลังสงคราม ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติดังกล่าวนั้น แม้ว่าจะไม่เท่าเทียม แต่ก็มากพอที่จะ

ท�าให้ทัง้สองฝ่ายเหน็ความส�าคญัของกนัและกนั และพยายามด�ารงรกัษาความสัมพนัธ์ระหว่างกันเอาไว้ ดงัจะเหน็ได้

จากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการค้า การลงทุนจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทยนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 รวมทั้งความ

ช่วยเหลอืจ�านวนมากทีญ่ีปุ่น่มอบให้แก่ประเทศไทยในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิในทศวรรษที ่1990 และนบัตัง้แต่ทศวรรษ

ที่ 2000 เป็นต้นมา ทั้งสองประเทศก็มีทิศทางนโยบายและผลประโยชน์ที่สอดคล้องกันในการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศในลุ่มน�้าโขง

นอกจากความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลแล้ว ความผูกพันในระดับประชาชนก็นับว่ามีความส�าคัญมาก และมี

ผลในการเชื่อมร้อยและส่งเสริมความสัมพันธ์สองฝ่ายในระดับรัฐบาลด้วย ซึ่งความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนี้

หมายรวมถงึการเดินทางแลกเปลีย่นของประชาชนกลุม่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า นกัธรุกจิ นกัท่องเทีย่ว และนกัเรยีน 

นักศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม-ภาษา อันเป็นรากฐานของความเข้าใจของประชาชนทั้งสองฝ่าย และที่

ส�าคัญมากกว่านั้นก็คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียนของกันและกันเมื่อต่างฝ่ายต่างเผชิญปัญหาหรือ

ภัยพิบัติ เช่น เหตุการณ์มหาภัยพิบัติ 3 ประการในญี่ปุ่นในปี 2011 และมหาอุทกภัยในประเทศไทยในปีเดียวกัน 

ที่ท�าให้ทั้งสองฝ่ายช่วยเหลือกันในฐานะมิตรร่วมชะตากรรมเดียวกัน เป็นต้น

สารจากนายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย	
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ในด้านการศึกษา มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า ในขณะที่ “ญี่ปุ่นศึกษา” ในหลายประเทศก�าลังเผชิญภาวะถดถอย 

เพราะสถานะที่เสื่อมถอยของญี่ปุ่นเอง ประกอบกับการก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจของจีน ท�าให้ความสนใจเรื่อง 

“จีนศึกษา” เติบโตข้ึนอย่างก้าวกระโดดในหลายประเทศ ด้วยความต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน

และด้วยการสนับสนุนอย่างเด่นชัดของรัฐบาลจีน แต่สถานการณ์ดังกล่าวมีลักษณะที่แตกต่างออกไปในกรณีของ

ประเทศไทย กล่าวคือ แม้ว่า “จีนศึกษา” ในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะ 2 ทศวรรษนี้ แต่การ

เติบโตของ “จีนศึกษา” ก็ไม่ได้มีผลท�าให้เกิดความเสื่อมถอยต่อ “ญี่ปุ่นศึกษา” ในประเทศไทย ในทางกลับกัน 

“ญี่ปุ่นศกึษา” ในประเทศไทยกม็พีฒันาการทีก้่าวหน้าเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนนกัศกึษา จ�านวนหลกัสตูร จ�านวน

สถานศึกษา และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เช่น การประชุมวิชาการประจ�าปี และวารสารทางวิชาการของสมาคม

ญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย และการศึกษาวิจัยโดยโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch Project) ที่ได้

รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น

บนผลประโยชน์ร่วมกัน ความผูกพัน และความสนใจในกันและกันดังกล่าวนี้ ท�าให้เป็นส่ิงที่เชื่อมั่นว่า 

ความสมัพนัธ์สองฝ่ายจะยงัคงด�ารงอยูแ่ละพัฒนาไปในทศิทางทีส่อดคล้องและราบรืน่เช่นทีผ่่านมา ในเวลาเดยีวกัน 

ส�าหรบัสมาคมญีปุ่น่ศกึษาแห่งประเทศไทย ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานทีส่นับสนนุส่งเสรมิ “ญีปุ่น่ศกึษา” ในสงัคมไทย

กม็นีโยบายและทศิทางทีจ่ะสนบัสนนุให้ความสมัพนัธ์ระหว่างสองประเทศแน่นแฟ้นขึน้ผ่านกจิกรรมทางวชิาการต่างๆ 

อันจะสร้างและขยายความสนใจและความผูกพันในระดับประชาชนให้กว้างขวางและมั่นคงมากขึ้น บนความเชื่อว่า 

ความเข้าใจและความผูกพันในระดับประชาชนน้ีเป็นรากฐานที่ส�าคัญส�าหรับความสัมพันธ์สองฝ่ายในระดับรัฐบาล

และประเทศในภาพรวม 

ในโอกาสครบรอบ 130 ปีของความสัมพันธ์สองฝ่ายในปีนี้ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยขอร่วมแสดง

ความยินดีกับรัฐบาลและประชาชนของท้ังสองประเทศที่ได้เพียรพยายามในการรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์

อันยาวนานนี้มาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะด�ารงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน 

          ศิริพร วัชชวัลคุ (รศ.ดร.)

         นายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 

          ธันวาคม 2017 
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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน

ปี 2017 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น มีการจัดกิจกรรม
เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจอนัดต่ีอกนัตลอดทัง้ปี วารสารเครอืข่ายญีปุ่น่กข็อร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการเสรมิสร้างความ
สัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นผ่านบทความวิชาการ 

ส�าหรับฉบับปีที่ 7 ฉบับ 2 นี้ มีบทความที่ได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ทั้งหมด 8 เรื่อง เป็นบทความรับเชิญ 1 เรื่อง 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ 6 เรื่อง และบทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง

บทความรับเชิญประจ�าฉบับนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูง จาก Prof. Tsutomu Tomotsune จาก International 
Center for Japanese Studies, Tokyo University of Foreign Studies ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
ทางความคิดของญี่ปุ่น บทความนี้ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของกระบวนการตรวจสอบ นโยบาย และจริยธรรมในการไต่สวน
กรณเีหตุการณ์อบุตัเิหตทุางการบนิภายในประเทศเมือ่ปี ค.ศ.1985 และอีกหลายกรณรีวมถงึกรณโีรงไฟฟ้านวิเคลยีร์
ในปี ค.ศ. 2011 ที่มีผู ้เสียชีวิตหรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระท�าของฝ่ายรัฐโดยที่ไม่สามารถหา
ตัวผู้กระท�าความผิดได้

 บทความเร่ือง “การสร้างสรรค์รสขาติที่เป็นหน่ึงเดียว: การโหยหาอดีตและนวัตกรรมสร้างสรรค์ใน
สกึชิิมะมนจะ โตเกียว” เป็นรายงานผลการส�ารวจอาหาร “มนจะ” ซึง่เป็นอาหารยอดนยิมระดบัชาวบ้านในแถบคันโต 
บทความเร่ือง “บทบาททางสงัคมของโทะชิโยะร ิ(年寄) ในฐานะผู้น�าพธิกีรรมในช่วงกลางสมยัเอโดะ: วเิคราะห์เกีย่วกับ
งานเทศกาลทะอะโซะบ ิ(田遊び) เป็นการศกึษาลักษณะความสมัพนัธ์ของสมาชกิในสงัคมตามแนวคตชินวิทยาควบคู่
กับแนวคิดทางประวัติศาสตร์ และบทความเร่ือง “การถอดบทเรียนการบริหารจัดการสังคมสูงวัยระดับสุดยอด
ของภาครัฐญี่ปุ่น: มองผ่าน 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์” ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
สังคมผู้สงูวัยของญี่ปุ่นที่ปรับตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมในช่วงระยะเวลา 40 ปี 

 บทความด้านการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ม ี2 เรือ่ง ซ่ึงเป็นประเดน็ทีสั่งคมก�าลังให้ความสนใจในยคุไทยแลนด์ 
4.0 ได้แก่ “การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับ
อุดมศึกษา” และ“การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพการท�างานในระดับสากล: กรณีการเตรียมความพร้อมส�าหรับ
ฝึกงานในต่างประเทศ” นอกจากนี้ ยังมีบทความด้านวรรณกรรมเรื่อง “กวีนิพนธ์ส�าหรับเด็กในหนังสือเรียนประถม
ศึกษาญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง” ซึ่งเป็นการศึกษาผ่านประวัติศาสตร์หนังสือเรียนของญี่ปุ่น 

 บทวิจารณ์หนังสือในฉบับนี้ น�าเสนอเรื่อง “Japan’s Foreign and Security Policy Under the ‘Abe 
Doctrine’: New Dynamism or New Dead End?” ซึ่งเขียนโดย Christopher W. Hughes เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
นโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่นในยุคสมัยของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความต่างๆ ในวารสารฉบับน้ีจะให้ความรู ้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน  
กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ให้การสนับสนุนการจัดท�าวารสารด้วยดีเสมอมา และใคร่ขอเชิญ
ชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านญี่ปุ่นศึกษาให้แก่สังคมไทย 
โดยส่งบทความมายังวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา

รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ 
บรรณาธิการวารสาร jsn Journal

บรรณาธิการแถลง



   Tsutomu Tomotsune 1

Abstract

In this summer 2017, a book, titled ‘JAL 123 flight, New Facts of 

the Crash: Approaching the Truth through Eye Witnesses,’ was published. 

The author, Tohko Aoyama is a JAL ex-cabin attendant who lost 15 

colleagues in the worst aircraft crash in history, which happened on 

August 12, 1985. This best-selling book has generated broader concerns 

about the incident again and evoked a lot of doubts about the official 

report of the investigation of the crash. In this paper, rather than probing 

the truth which is suggested by Aoyama and some private investigations, 

I will focus on the audit censorship in the official report of the accident 

investigation, while referring to Aoyama’s research and eyewitnesses 

including elementary and middle high school pupils close to the crash 

site, and an ex-first lieutenant of the U.S. Air Force at that time. I am 

going to examine not only the problematic narrative of the accident 

investigation commission, but also the audit culture which covers the 

authorities’ investigation reports such as the Fukushima nuclear plant 

incident in 2011, as an aggregation of scientism, constriction by experts, and 

politics determined by US-Japan relationship. Here, I am going to discuss 

a politics of academic research which makes an irreparable darkness by 

means of self-reference or self-observation in intellectual production.

Examining Darkness of Audit/Policy/

Ethics in Investigations

of the Incidents

Tsutomu  Tomotsune
International Center for Japanese Studies

Tokyo University of Foreign Studies
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1. JAL 123 Aircraft Crash: Timeline and Issues

 On August 12th, 1985, JAL flight 123, 

a B-747 bound for Osaka Airport, lost control 

12 minutes after take-off from Haneda Tokyo 

International Airport, as it approached cruising 

height of 7,200 m. The craft crashed at Mt. Osutaka, 

Ueno Village, Gunma Prefecture after 32 minutes 

of dutch roll flight. In this accident, 520 out of  

524 passengers, including the crew on board, 

were killed. This is the worst single aircraft 

accident in the world so far.

 The timeline of the flight shows a lot of 

doubt. I will summarize it based on the  Aircraft

Accident  Investigation Report by Aircraft 

Accident  Investigation Commission (AAIC), 

supplementing it with records of voice recorder 

and some witnesses. At the same time, I will 

single out the disputable issues in the official 

report together.

 The aircraft took off at Tokyo International  

Airport at 18:12. At 18:24:35,  approaching  east

coast of South Izu Peninsula, the aircraft was 

brought into an abnormal situation and a loud 

noise sounding as a “boom” was heard, according 

to the survivors’ testimony. At 18:24:39, the 

captain uttered “Something has exploded in 

the cabin” and at 18:24:42, he sent a transmission 

of “squawk 77” (as an emergency code number). 

(At 18:24:48, the flight engineer uttered something 

which was transcribed as “all engine” in the 

official report, however, it could be heard as 

“orange” through the publicized voice recorder). 

At 18:25:21, the captain requested Tokyo control 

clearance to return to Haneda. At 18:30, 

Michael Antonucci, a first lieutenant of the U.S. 

Air Force at  Yokota Air base (at that time), located 

in Western Tokyo, caught that the pilot of JAL 

123 declared an emergency to air traffic control, 

and Antonucci as well as other officers continued to 

pay attention to the situation and were ready for 

the rescue. However he was ordered to return 

to Yokota base by the duty officer at 21:05. I will 

discuss it later. After transmitting several times 

as “aircraft uncontrollable” to Tokyo Approach 

Control from 18:45 to around 18:53, the aircraft 

finally crashed on a ridge of Mt. Osutaka at 

18:56:28.

 Based on the official report of Aircraft 

Accident Investigation Report by Aircraft Accident 

Investigation Commission (AAIC), organized by 

the Ministry of Transport, published on June 19, 

1987, fatigue failure of the aft bulkhead caused 

a structural failure of the vertical fin, which re-

sulted in the loss of all hydraulic control and 

the crash. The AAIC report describes the cause 

of the crash as follows:

It is estimated that this accident was 

caused by deterioration of flying quality 

and loss of primary flight control 

functions due to rupture of the aft 

pressure bulkhead of the aircraft, and the 

subsequent ruptures of a part of the 

fuselage tail, vertical  fin and hydraulic 

flight control  systems. 

The reason why the aft pressure 

bulkhead was ruptured in flight is 

estimated to be that the strength of 
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the said bulkhead’s webs to the extent 

that it became unable to endure the 

cabin pressure in flight at that time.

The initiation and propagation of 

the fatigue cracks are attributable to the 

improper repairs of the said bulkhead 

conducted in 1978, and it is estimated 

that the fatigue cracks having not be 

found in the later maintenance 

inspection is contributive to their 

propagation leading to the rupture of 

the said bulkhead. (129)

 Based on the scenario of the official 

report, the direct cause was attributed to  the 

rupture of the aft pressure bulkhead of the aircraft 

and the subsequent ruptures of the vertical 

fin, corresponding to the moments when the 

captain uttered “something has exploded” 

at 18:24:39 and sent the emergency code 

“squawk 77” at 18:24:42. 

 At this point, one of the four survivors, 

Yumiko Ochiai, an off-duty cabin attendant, 

sitting in the end line of the aircraft, testified 

that she heard a high pitch noise such as ‘pan’ 

from the rear side of the ceiling. However, 

she felt neither oscillation nor vibration. She 

also mentioned that automatically the oxygen 

masks dropped and an automated announcement 

broadcasted “emergency descent now,” and 

felt the ears blocked a little, but felt no pain, 

just like taking an elevator. Then she saw a 

white fog for a brief moment that vanished 

soon after (Yoshioka, 1989). 

 Ochiai’s testimony directs questions 

at the official report’s story. If the rupture of 

the aft pressure bulkhead had actually

happened, it would have resulted in a sudden 

depressurization in the aircraft. However,

there seems to be no evidence of sudden

decompression in the testimony. Rather, it 

suggests that the ruptures of the vertical fin 

were not caused by a force from the inside. 

In a word, the rupture of the aft pressure 

bulkhead was not the actual cause of the 

incident. We need to collect more evidence 

to investigate the real cause instead of 

the official report’s analysis. Although 

it is obvious that the remaining part of the 

vertical fin is one of the most important

material piece of evidence, it does still lie 

at the bottom of the Sagami bay. What we 

should problematize here, and ask why, is the 

fact that the report of the AAIC does not 

mention Ochiai’s and other survivors’ testimonies 

at all. I will examine the politics of this 

discourse formation in AAIC later.

 In addition to the cause of the abnormal 

situation of the aircraft, there is another issue 

which has aroused a lot of doubts regarding the 

accident. After the aircraft crashed at 18:56:28, 

on August 12, 1985, even the radar of the 

Self Defense Forces and the U.S Air Force

followed the trajectory of the abnormal flight 

and specified the crash site. Actually some 

local residents witnessed and recognized it 

as well However, the information about the 

site sent by the authorities, including the Self Defense 
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Forces, changed again and again. Moreover, it 

was “early morning of August 13” that the “the 

crash point and the aircraft were confirmed by an 

aircraft of the Defense Agency and the Nagano 

Prefectural Police” (the official report of AAIC, 

121). In sum, why did the rescue take 14-16 

hours to reach the site?

2. Eye Witness

 In terms of the delay of approaching 

the crash site, the AAIC report writes as follows:

Considerable time was necessary for 

confirmation of the point, but it could 

not be helped in the light of the fact 

that the crash point was located in 

a mountainous area thickly covered 

with trees and furthermore that the 

search was conducted at night time. 

(…)

The crash point is located about 12 

kilometers SW of the hall of Ueno Village, (…) 

since there was no climbing path in the 

vicinity of the crash site, and the mountain-

ous area searched was dangerous because 

of the risk of falling rocks, the rescue activities 

were an extreme difficulty.(121)

 Although the report emphasizes how 

the crash site was located in a mountainous 

area and the rescue faced difficulties to approach 

it, it is totally in discord with testimonies of 

survivors and local residents. Keiko Kawakami, 

another survivor who was 12 years old then, 

mentioned that she heard a lot of voices of 

survivors around her at around 20:33, and 

saw torch lights during the night but nobody 

helped them. Then she lost consciousness. 

Ochiai herself also heard a lot of breathing all 

around. And decisively, she heard helicopter 

sounds from above, close to her, she waved 

her hand in the direction of the sounds while 

shouting “help me” at around 20:40. But the 

helicopter sound slowly became more distant, 

Ochiai testified.

 As importantly, local residents, including 

pupils of the elementary school and middle 

high school, witnessed the aircraft which were 

turning around in the direction of the Mt. 

Osutaka, and heard like a “bang.” Now let me 

quote from two anthologies of “Small eyes 

witnessed” by Ueno Village elementary school, 

which collected 148 pupils’ written testimonies, 

and 87 from “Kanna River 5”, Ueno Village 

middle high school. 

On Monday night, around 6:30 pm, 

my dad said “something flashed.” 

And I went outside and said “something 

like a thunder.” Dad called out, “it’s 

an aircraft!” (a first-grade pupil, “Small 

Eyes Witnessed”, 1985)

During the night, I heard the dreadful 

helicopter sounds. (“Small Eyes Witnessed 

1985”)

On Aug.12, the TV news broadcasted 
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that an aircraft is missing. (…) Outside, 

three aircrafts were circling, sparkling. 

(ibid)

A few minutes before 7 pm, I heard

something that sounded like the 

thunder while feeding mulberry to 

silkworm. My family said they saw 

a bright red aircraft. (a first year 

student, “Kanna River5”, 1985)

 

  In these testimonies, they mentioned seeing 

a number of helicopters, jet planes, and vehicles of 

the Self Defense Forces as well as riot police going 

up to Mt. Osutaka. Thus, it is obvious that the 

SDF authorities, the Police, and consequently, 

the Japanese government located the site at 

least right after the crash. However, as I have 

already shown, they declared that the rescue 

arrived in the early morning of August 13, 1985, 

because the site “was located in a mountainous 

area thickly covered with trees and furthermore 

that the search was conducted in the night 

time,” and “since there was no climbing path 

in the vicinity of the crash site, and the moun-

tainous area searched was dangerous because 

of the risk of falling rocks, the rescue activities 

were an extreme difficulty,” based on the AAIC 

report. 

 A series of questions are raised by the 

testimonies. What had happened at the site 

during around 14 hours after the crash? And 

why the Self Defense Forces and the Police 

kept secret their activities then?

   In line with these questions, the next 

shocking testimony was by Michael Antonucci, 

a first lieutenant of the U.S. Air Force at Yokota 

Air base at 18:30, Aug. 12, 1985. He caught that 

the pilot of JAL 123 declared an emergency to 

air traffic control. But he was finally ordered 

to return to Yokota base by the duty officer at 

21:05. And Antonucci’s testimony is as follows 

(Antonucci, 1995).

BY MICHAEL ANTONUCCI 

Special to Stripes

Ten years ago, on Aug. 12, 1985, Japan 

Airlines Flight 123 crashed into the 

mountains of central Honshu, resulting 

in the deaths of 520 people. It was the 

worst loss of life involving a single 

aircraft in the history of aviation.

A controversy arose because of the 

delay in getting to the wreckage by 

Japanese rescue workers. The plane 

had been down for 12 hours before 

the first rescuers reached the scene. 

In fact, had it not been for efforts 

to avoid embarrassing Japanese au-

thorities, the first rescuers – a team 

of U.S. Marines – could have been 

searching the wreckage less than 

two hours after the crash. Four people 

survived. Many more could have.

I have a unique perspective of the 

     aftermath of that crash. At the time it  

occurred, I was ordered not to speak      

about it. But on the 10th anniversary



6 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol.7 no.2

 of the disaster, I feel compelled to tell 

what I saw and heard that evening as 

the navigator on a U.S. Air Force C-130 

inbound to Yokota Air Base, 35 miles 

west of Tokyo. (…)

We heard Yokota Approach try to contact 

JAL123 with no success. They cleared 

us for an approach, but just after 7 

p.m. advised us that radar contact 

with JAl 123 had been lost and asked 

if we could begin a search. We had 

enough fuel for another two hours of 

flying time. We headed north. 

(…)

 At 7:15, the flight engineer spotted 

what looked like smoke under a cloud 

base at about 10,000 feet. We made a 

slow left turn and headed for it. The 

area around Mount Osutaka was very 

rugged. We received clearance to descend

 to roughly 2,000 feet above the terrain. 

(…)

We continued to fly an oval pattern 

until about 8:30 p.m. We were then in-

formed that the Marine helicopter was 

on its way and wanted directions. I 

passed a general heading to them and 

configured my radar from ground to air. 

By 8:50 p.m. we had the helicopter’s lights 

in sight. They were going down to look.

 At 9:05 p.m. the Marines radioed hat 

the smoke and  flames were too dense  

to attempt a landing. They were willing 

to move off a bit and have two crewmen 

rappel to the ground. They asked 

us to contact command post. 

While Bray spoke with the Marines, 

Iradioed the command post.

 “You are to return to base immediately,”  

the duty officer said, “The Japanese are 

on the way.” “The Marines want to go 

in, command post,” I told him. “Repeat, 

you are to return to base immediately, 

and so are the Marines,” he ordered. 

“Roger, return to base,” I replied (…). 

(underlined by the author)

 As it shows above, at the moment of 

the 10th anniversary of the accident, Antonucci 

affirmed that he was ordered from the top 

“not to speak about it” just after the crash, 

and what is most shocking about his testimony 

was the fact that he was ordered “to return to 

base immediately” by the duty officer since 

“(t)he Japanese are on the way.” It suggests 

that the mysterious manipulation of the rescue, 

including 14 hours of idle time, was basically 

controlled by the U.S. Air Force and the Japanese 

authorities, and it resulted in killing more than 

a few passengers who were still alive for hours 

after the crash.

 In terms of the criminal trial of the 

incident, the Gunma police department had 

sent documents to the prosecutor against 12 

executives of JAL, 4 officers of the ministry of 

transport, and 4 of Boeing on Dec. 1, 1988. 

Maebashi and the Tokyo Public Prosecutor’s 

Office began the investigation together, and 
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the Tokyo Public Prosecutor’s Office asked for 

a hearing with Boeing through the U.S. Department 

of  Justice,  however  it  was rejected. Consequently, 

The Maebashi Public Prosecutor’s Office gave 

up their intent to prosecute the 20 defendants 

on Nov. 22, 1989. The limit for prosecution 

ran out on Aug. 12, 1990. It should be stressed 

that the testimony of Antonucci had been 

publicized on the news of [ Pacific Stars and 

Stripes ] on Aug. 27, 1995, 5 years after the limit 

for prosecution. Strangely enough, no one was 

ever charged with criminal responsibility for the 

incident. And here emphasis should be put on 

the fact that the result of this judgment was 

guaranteed by the logic and formation of the 

official report of the AAIC.

 What had happened at the site during 

around 14 hours after the crash? Why the Self 

Defense Forces and the Police kept secret their 

activities then? In this point, Aoyama focuses 

on the fact that 3.3 hectares of the crash site 

had been burnt. And it was filled with a smell 

of gasoline and tar, testified by the members 

of local firefighter who went to the rescue 

earlier. Moreover, she also pays attention to 

the testimonies of doctors who described that 

the remains around the crash site were burnt 

out and carbonized totally as if these were 

burnt two times, in the report by the doctors in 

Gunma prefecture. The fuel of the Jet plane is 

kerosene and by which it is impossible to burn out 

human bodies totally. Based on these evidences, 

Aoyama presumes that the remains were burnt 

out by some device like a flame thrower to make 

an attempt to destroy the evidences pointing to 

a real cause. In sum, 14 hours were spent for 

suppressing the truth by the authorized power, 

in her argument.

3. Audit Censorship and Culture

 There have been some hypotheses 

on the causes of the crash, one of which is that  

the vertical fin was broken by an unmanned 

target plane launched by a naval escort of the 

Maritime SDF maneuvering in Sagami bay at 

that time (Aoyama, ibid), and by a mimic missile 

launched by a plane of U.S Air Force (Yoshihara 

1987:74-80). These hypotheses, have attracted 

attention towards the flight engineer’s utterance 

at 18:24:48, which was transcribed as “all engine” 

in the official report, but could be heard as 

“orange” through the publicized voice recorder, 

as “orange” suggests a color of an unmanned 

target plane or a mimic missile. These ideas 

make it seem possible to demonstrate some 

inscrutable issues of the crash, such as its 

secretiveness, a stalling a time of 14 hours and 

the delay of rescue to the crash site. However, 

I will focus on approaching the politics of the 

official report of the AAIC by means of discourse 

analysis, rather than seeking the truth of the 

incident. I shall avoid mentioning the hypothesis 

repeatedly as we have not yet obtained any 

evidence such as the remaining part of the vertical fin. 

Therefore, I will focus on the discourse politics by 

which witnesses and testimonies were ignored in 

the official report of the AAIC and the manner 

in which the observations and analysis in the 
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research were rationalized.

 In terms of the problems of academics 

research in general, Ananta Giri, by referring to 

the biological model of ‘autopoiesis,’ points 

out in the following, about why the academic 

research and audit culture in academia tends 

to be limited within the poor resource, contradictory 

to an affluent external world. 

   

The audit culture could almost be    

drawing drawing on the language of 

self-organization and autopoiesis of

biological systems, but only to forget 

that if in the autopoiesis of the biological 

systems cognition plays an important 

role, then in the world of self-making 

(what ‘autopoiesis’ literary means), 

in the field of culture and society, 

both cognition and recognition play 

an important part. As Habermas (…) 

tells us, what goes on in the name 

of societal autopoiesis is the reign 

of ‘the darkness of mutual opacity’ 

in which ‘both external observation 

and self-observation are always a 

system’s own observation’. In this 

context, there is a need for audit to 

recognize creativity, performance and 

practice beyond the formulated eye 

of the system. (…) I submit that there 

is now a need to recognize the creative 

world of emergence for which the 

systemic ‘self-observation’ of the audit 

culture is a very poor resource.

 (Giri, 2000, 174-175).

            For example, audit reports of academic                      

research are necessarily determined by a 

research cost, profit or loss, and an outcome 

which should pay back for the investment in 

the research. Thus, audit culture and audit process, 

mostly based on a professional or empirical 

skill, are always limited within its own system. 

Although it is this discipline that makes it possible

 to compare and judge variable things in common, 

at the same time, it already predicates and

determines the outcome. In addition to this, 

even the practitioners try to endorse the

interest of the research project, they do not 

behave as sycophants of policy-makers or 

sponsors. Rather, they try to do their best, 

based on their ethics as a professional. In this 

point, Mary Strathern describes the relationship 

among audit/policy/ethics in audit culture as 

follows:

 By way of example, policy and audit 

sound on the face of it like opposite 

ends of a process. The one deals 

with with the inception of plans and 

aims (policy) while the other institutes 

the other: policy-makers may build 

auditing practices into their schema, 

and auditing will replay to policy 

the grounds of its own effectiveness. 

Practitioners involved in both will 

take account of ethics, and their 

own good practices will become 
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‘ethical’ for the enterprise. In this 

sense ethical practice may enhance 

a firm’s or a bureaucracy’s public

account of itself while at the same 

time assisting its policy formulations. 

(Strathern, 2000, 282)

 This does not mean that the mistakes or 

misjudgments in a research must be tolerated. 

It just proves that an evaluation of the 

research should be defined by values within

the system, and not without them. At this 

point, I should add that Strathern also mentions 

that a triad of audit/policy/ethics is changeable 

in proportion to its responsibility and accountability 

to ‘society’ (ibid). 

 Refocusing on the subject, the official 

report of the AAIC was produced as a professional 

document based on empirical observations. 

However, by totally ignoring witnesses and 

testimonies including survivors and local residents, 

and giving up further research based on these 

proofs, it established a logic chain by stringing up 

censored evidences, and consequently endorsed 

profits of policy-makers and stakeholders. Thus, 

the report ran counter to the responsibility and 

accountability towards the society and resulted 

in an irreparable darkness. 

 I rush to add the fact that this censored 

audit culture, especially in history of aircraft

incidents, was restricted by a temporal current, 

even the secretiveness in the following research 

is similar to the incident of JAL 123 incident 

case in 1985. I will show that the culture was 

different at least in 1970s.

 This is a notorious collision case of a 

Japan Air Self-Defense Force (JASDF) jet fighter 

and All Nippon Airways Flight 58 as known as 

the Shizukuishi Incident, which occurred on 

July 30, 1971. 

 ANA Flight 58 departed Chitose Airport 

in Hokkaido, with 155 passengers and 7 crew 

members on board for a domestic flight to 

Haneda Tokyo International Airport, at 14:05. 

Meanwhile, a JASDF trainee pilot practiced air 

combat with maneuvering in Sabre near Morioka, 

in Iwate Prefecture, with his instructor’s jet fighter. 

A trainee pilot, Technical Sergeant Yoshimi 

Ichikawa had not watched for air traffic and 

realized the Flight 58 was approaching, but it was 

already too late and ejected from the jet fighter. 

Sabre’s right wing struck the tail of the Flight 

58 at an altitude of 26,000 feet, and caused it 

to go out of control and disintegrated in mid-

air, and finally the wreckage crashed near the 

town of the Shizukuishi in Iwate Prefecture (the 

jet fighter also plunged into a rice paddy). All 

162 passengers and crews were killed while 

Sergeant Ichikawa survived. In trials, Ichikawa 

and his instructor, Sumita were prosecuted for 

a charge of involuntary manslaughter, and at 

the supreme court, Ichikawa was innocent and 

Sumita was sentenced to three years imprison-

ment (suspended for three years), in 1983. 

Director General of the Defense Agency (now 

Ministry of Defense) and Chief of the Air Staff 

later resigned in order to take responsibility of 

the accident. 
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 The investigation of the incident was 

conducted by a Committee of the Investigation 

of Shizukuishi Incident since a standing committee 

of the Diet had not yet been established. The 

point of dispute was that whether two JASDF 

pilots could have been able to watch the 

Flight 58 or not. Later, JASDF through investion 

and trials claimed that ANA should be held 

accountable for the incident. However, the official 

report did not deal with a whole trace of the 

communication between the trainee and the

instructor, as per the official reports, the two jet 

fighters did not have a voice recorder on board.  

This made it obvious that JASDF and the

authorities had concealed the necessary 

information. Moreover, a fabrication of photographs 

of the radar by JASDF, were submitted to the 

Committee as an evidence of the trajectory

impact, which was revealed in a Judging Committee 

of the House of Representative. The official report 

finally concluded that the main cause of the 

incident was based on a JASDF instructor’s

erroneous conduct of deviating the flight 

without notice, and breaking into the jet rout 

for passenger aircrafts. Although it did mention 

the inattention of ANA pilot who did not antic-

ipate the impact by jet fighter, it defined that 

a causal process was attributed to the JASDF 

instructor’s delay of visual recognition of the 

Flight 58. Based on some nonofficial investigations, 

it was in fact pointed out that there had been 

training customs for jet fighters to make private 

aircrafts as an imaginary enemy (Yoshihara: 

1986, 100-105). 

 In spite of meretricious manipulation 

of the proofs, witnesses and testimonies the 

investigation of the Shizukuishi Incident could 

not be ignored. A lot of people witnessed and 

took pictures of the moment of collision in the 

air or dropping wreckages of the disintegrated 

aircraft. And the report of the Committee 

strongly recommended establishing a third 

party committee of the investigation hence-

forward as a lesson learnt from the incident. 

Considering this alert suggestion, it seems that 

tensions for taking social responsibility for the 

critical incident have been regressed since the 

Shizukuishi case. 

4. Conclusion

 In a sense, the investigation reports of 

the critical incidents show a way of art of how 

to manage knowledge in which the trinity of 

audit/policy/ethics is intertwined. Practitioners 

are haunted by a ghost in their academic re-

search, through this trinity. 

 As a conclusion of this paper, by showing 

some lessons we learned from the current situations

of Fukushima nuclear accident, I will argue about 

how we deal with the investigation culture for 

the purpose of realizing social responsibility/ 

accountability in our intellectual production. On the 

investigation of causal process of Fukushima 

Daiichi Nuclear Plant Incident, which happened 

on March 12, 2011, one of the controversial 

points is when and how did the loss of all 

power to supply cooling water for the nuclear 

reactors occur. In a word, was the Earthquake, 
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or the Tsunami the primal reason that caused 

the loss of a whole power and consequently 

resulted in three nuclear plants meltdown? 

 After the incident, four independent 

committees were established by the Japanese 

government, the Diet of Japan, the Rebuild Japan 

Initiative Foundation, and TEPCO to investigate 

the accident and publish their reports. (Also, 

the Nuclear and Industrial Safety Agency carried 

out an analysis of accident and made its report 

public).

 Among the four committees, National 

Diet of Japan Fukushima Nuclear Accident Independent 

Investigation Commission (NAIIC) defined the 

nuclear incident cannot be regarded as a natural 

disaster, and emphasized that “its effects 

could have been mitigated by a more effective 

human response. (…) Governments, regulatory 

authorities and Tokyo Electric Power (TEPCO) 

lacked a sense of responsibility to protect people's 

lives and society" (NAIIC, 2012:9). While other 

three reports concluded that the primary cause 

of the loss of all power was due to the 

Tsunami. Rather, the following NAIIC report 

suggested that the reactors might have suffered 

earthquake damage before the tsunami hit the 

plant. 

The structure of Fukushima Daiichi 

Unit  1 was incapable of with-

standing the powerful earthquake and 

massive tsunami of March 11, 2011. 

The specifications for the plant lacked 

adequate anti-quake and anti-tsunami 

yield strengths because: 1) the guidelines

for nuclear plant construction were 

insufficient when the construction 

permit was granted for Units 1 through 

3 in the late 1960s, and 2) the area

surrounding the plant was considered 

to have minimal seismic activity and 

had never experienced earthquake 

damage. Based on that assessment, 

a safety tolerance level for the 

maximum seismic acceleration in the 

anti-seismic design was set at 265 gal 

(i.e. unit of gravitational acceleration), 

which is remarkably low earthquake 

resistance. (NAIIC, 2012:27)

 In order to prepare the report, NAIIC had 

planned to investigate the reactor building No.4 

in the early March, 2012. This was to examine 

whether the laying pipes had been damaged 

by the earthquake or not. But this investigation

request was rejected by TEPCO, the reason 

being that the building was dark due to its 

cover for the construction and also it could be 

dangerous for the committee members who 

were unfamiliar with the internal structure of 

the building after the explosions. However, as 

per the videos shot on October 18, 2011, the 

inside of the building was lit up and  TEPCO’s

deception was soon revealed. Even now, the 

customs of stonewalling the investigation and 

secretiveness are repeated as it was done in 

the past critical incidents. After the 3-11 the 

situation has gradually changed since the 
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claim of TEPCO and Japanese goverment in 

which they insist that the Tsunami (and the 

following nuclear plant accidents) were 

unforeseen. This has not been accepted by 

the judgments in class action suits, and 

compensation is demanded for the damage by 

the nuclear incident (at the Maebashi court in 

March 2017 and the Chiba court in November in 

the same year). The influence of the decision 

is not negligible for more than 20 class action 

suits and 12 thousands accusers in the country 

(Soeda, 2017). In the processes of the suits, the 

trajectory and investigation reports are critically 

examined over and over again. These collective 

examinations turn over the trinity of audit/

policy/ethics in the academic research. Basically 

it is a politics of discourse formation, which 

has been monopolized by the experts. In this 

sense, it is a ‘society’ which always examines 

us and our intellectual production, and which 

promotes us to work for a critical engagement 

in our times.
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13/  Masayuki Nishida & Saranya Kongjitมาซายูกิ นิชิดะ และ สรัญญา คงจิตต์

บทคัดย่อ

งานวจัิยนีม้วีตัถุประสงค์ท่ีจะศกึษาเกีย่วกับ “มนจะ” อาหารกระทะร้อนรสชาตจัิดจ้าน

ทีม่ช่ืีอเสยีงในฐานะ “อาหารชวนชมิระดบั B-class” ของเขตสกิึชมิะเมอืงโตเกยีว โดยศกึษา

จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ คุณคาซุฮิเดะ คาตาโอกะ ตัวแทนสมาคมส่งเสริม

มนจะในสึกิชิมะ ในประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ “มนจะ” ของชุมชน เกี่ยวกับ

การใช้ประโยชน์ และมูลค่าของรสชาติ ผลการศึกษาพบว่า จากประวัติศาสตร์ชุมชนและ

จิตส�านึกของการเป็น “ชุมชนคนแปลกหน้า” ที่เกิดจากการรวมตัวของคนต่างพื้นที่ ท�าให้

ชุมชนมีความยืดหยุ่นที่จะยอมรับรสชาติจากทั้งภายในและภายนอกชุมชน น�ามาผสมผสาน

จนกลายเป็นรสชาติเฉพาะตัวของสึกิชิมะ

มาซายูกิ นิชิดะ
สรัญญา คงจิตต์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสร้างสรรค์รสชาติที่เป็นหนึ่งเดียว:

การโหยหาอดีตและนวัตกรรมสร้างสรรค์

ในสึกิชิมะมนจะ โตเกียว

 คำ� สำ�คัญ
อาหารชวนชิมระดับ B-class, อาหารท้องถิ่น, สึกิชิมะ มนจะ, 

ชุมชนท้องถิ่น, โตเกียว
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Abstract

This paper examines monja, a savory Japanese pancake, which is a 

popular “B-class gourmet” cuisine of Tokyo’s Tsukishima district. Drawing 

from the literature on monja and an interview with Kazuhide Kataoka of the 

Tsukishima Monja Promotion Society Cooperative Association, the study 

focuses on the innovation of monja, its usage, and the value of its taste 

in the community. It found that the communal history and consciousness 

of a “strangers’ community” has enabled the flexible acceptance of 

tastes from both inside and outside the community, integrating them as 

the unique taste of Tsukishima.
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 Savory Japanese pancakes are popular as 
okonomiyaki in the Kansai region and as monja 
or monja-yaki in the Kanto region (see Figure 1). 
The Tsukishima district of Tokyo is particularly 
known for its monja, representing the cuisine 
of Tokyo’s Shitamachi, or historic downtown 
district. In 2016, more than 60 restaurants were 
selling monja along a main street in Tsukishima 
called Monja Street or Nishi-Naka Street (see 
Figure 2). The street attracts many tourists.

 Sydney  M in tz  (1996 ) ,  a  cu l tu ra l 
anthropologist of food, pointed out that food 
is a “cultural product” (p. 5), as it is a product 
structured historically and symbolically by 
society, including manufacturers and consumers. 
She described national and regional cuisine as 
follows:
 What makes a cuisine is not a set of recipes  
 aggregated in a book, or a series of  
 particular foods associated with a particular  
 setting, but something more. I think a  
 cuisine requires a population that eats that  
 cuisine with sufficient frequency to consider  
 themselves experts on it. They all believe,  

1. Introduction

Figure 1:  Monja in the Tsukishima Kaisen Monja Kei  

  restaurant.

Figure 2 : Monja Street in Tsukishima.

 and care that they believe, that they  
 know what it consists of, how it is made, and  
 how it should taste. In short, a genuine  
 cuisine has common social roots; it is the  
 food of a community—albeit often a very  
 large community. (Mintz, 1996, p. 96)
 She extended the idea of “food of a  
community” to the concept of local cuisine,  
which is characterized by: 
 a set of raw foods; particular cooking and  
 processing techniques; integration within  
 local culture—a social group or community  
 whose members cook known dishes regularly  
 and seasonally; and consumers from the  
 same region who know the cuisine and  
 feel competent to discuss it. Even the lexicon  
 is affected when chefs and eaters belong  
 to the same culture, many of them  
 competent enough to trade places as chefs  
 and eaters. (Mintz, 2006, p. 6)
 Mintz (2006) focused on the interrelationship 
and mutual translocation between “chefs” and 
“eaters” in the same community to create a 
specific cuisine. She also claimed that local cuisines 
have largely been eliminated across the globe, 
owing to rapidly diminishing local communities, as 
well as improved transportation and preservation 
technologies that have overcome the constraints 
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2. B-Class Local Gourmet and Media  

 Influence

 On July 7, 2016, we interviewed Kazuhide 
Kataoka, a representative of the TMPSCA. The 
friendly 49 year old invited us to the second 
floor of his Tsukishima Kaisen Monja Kei 
restaurant. He was born in Tsukishima and both 
his father and grandfather were fish middlemen 
in Tsukiji fish market (see Figure 3). Kataoka, 
however, entered the monja restaurant business 
in 1993, following the Tsukishima monja boom. 
He is now one of the most knowledgeable 
informants of Tsukishima and is responsible for 
TMPSCA’s public relations. 

Figure 3 : Tsukishima district and surrounding areas.

  (This map depicts the Metropolitan Expressway,

  the JR line, and the Tokyo Metro Yūrakuchō
  and Toei Ōedo lines only.)

of time and place. Modernization allows us to 
eat the same cuisine anywhere in the world 
(Mintz, 2006, p. 6). Concurrently, attempts to 
re-evaluate local cuisines have emerged as a 
counter movement against the globalization 
of cuisine. Thus, local cuisine is not bound 
or produced by geographical constraints, but 
embedded with symbolic value as the food of 
a community (Mintz, 2006, p. 6).
 The popularity of monja as a symbol of 
Tsukishima differs somewhat from Mintz’s 
(2006) theory of local cuisine as being formed 
by members in the same and stable community. 
Rather, it problematizes the formation and 
conservation of local cuisine in an unstable 
modern world. Tsukishima’s monja restaurants 
have developed many new recipes to suit the 
taste of tourists, who are their main customers. 
This study examines the characteristics of 
Tsukishima monja by means of a literature 
review and an interview conducted with a local 
restaurant owner and Public Relations Manager 
of the Tsukishima Monja Promotion Society 
Cooperative Association (TMPSCA). It focuses on 
the concept of “taste” and examines its usage 
and value in the Tsukishima community.
 First, this paper reviews the history of the 
Tsukishima monja boom, with its increasing 
number of outside customers, in light of the re-
evaluation of local cuisine by the mass media. 
Second, it focuses on the unique characteristic 
of Tsukishima as a “strangers’ community” on 
the frontiers of Tokyo, with its openness toward 
visitors since the Meiji era. Third, it discusses 
the rules and consciousness of “taste” among 
collaborating monja restaurants. The paper 
concludes that Tsukishima monja restaurants 
do not create an authority of taste but flexibly 
accept the new tastes and expectations of 

their customers from outside the community 
(including overseas). The “innovated monja” 
phenomenon has arisen from a communal 
consciousness, shared by members of the 
Tsukishima community, of openness and 
acceptance with regard to new things.

 Kataoka recalled the initial rise in popularity 
of monja:
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 The monja boom started when I was a high  
 school student, maybe around the mid- 
 1980s. The boom was ignited by a TV  
 program. I thought the gourmet TV program  
 was really extreme… After this program  
 was broadcast, people who had never  
 known about monja started to come to  
 Tsukishima. At the same time, the Yūrakuchō  

 line [a subway line] extended to Tsukishima  
 and Shin-kiba. Before this, the terminal  
 stat ion was Shintomi-chō  stat ion.  
 Construction of the extension from  
 Shintomi-chō to Tsukishima was completed  
 around 1987. Since the underground line  
 had not extended to this district until then,  
 we had only been able to use the bus.  
 Anyway, Tsukishima monja gradually  
 became famous. Following the increasing  
 popularity of monja, I opened my restaurant  
 in 1993. At that time, there were over 20,  
 maybe close to 30, monja restaurants.
 Kataoka’s memory of the monja boom is 
consistent with Japan’s B-class local cuisine 
boom, which is thought to have started with 
the re-evaluation of local food in the 1970s. 
According to Cwiertka (2006), in response to 
the increase in family and fast-food restaurants 
in the early 1970s, consumers raised their 
awareness of food safety and environmental 
issues, and criticized the uniform industrial 
mass production of food.1 Correspondingly, the 
popularity of local cuisines or furusato no aji 
(taste of one’s hometown) rose in urban areas 
(Cwiertka, 2006, pp.165−169). 

 In the 1980s, popular “commoners’ foods” 
began to be re-evaluated as the local cuisine of 
Tokyo, driven by guidebooks such as the B-Class 
Gourmet series by Shinzō Satomi,2  chief editor of 
Kurima magazine (Iikubo, 2011, p. 81) (see Figure 
4).3  Satomi defined “A-class cuisine” as haute 
cuisine, and “B-class gourmet local cuisine” as 
foods that “preserve the taste and tradition of 
Tokyo by A-class techniques at B-class prices” 
(as cited in Bungeishunjū, 1986, p.1). These 
popular guidebooks led to the re-evaluation of 
common foods with only a short history, such as 
karē raisu (curry rice), katsu-don, and rāmen, as 
Tokyo’s local cuisine. Tsukishima monja was also 
introduced in TV programs and the number of 
monja restaurants in Tsukishima grew. The value 
of B-class local cuisine was thus produced and 
reproduced by the mass media. 

 Local governments also started to explore and 
re-evaluate local cuisines for local development.

Figure 4 :  Cover page of Sūpāgaido Tōkyō bīkyū gurume  

  [Super guidebook : Tokyo’s B-class gourmet  

  cuisine] (Bungeishunjū, 1986).

1 Kenrō Hayami (2011) explains that the slow food movement began with Piedmont farmers’ resistance to the opening 
of a McDonald’s in Rome in 1986, leading to the worldwide “re-localization of food” (fūdo no sai-fūdoka, フード

の再風土化). He also noted its affinity to the food localism movement in Japan (Hayami, 2011, pp. 91−94).
2 Satomi’s real name was Atsushi Naitō (1937–2002). He was a journalist who later became a professor in the Department 
of Tourism, Faculty of Literature, Gifu Women’s University. 
3 Satomi defined Tokyo’s B-class gourmet cuisine as “five great bowl dishes and three great rice dishes” (godaidon 
sandairaisu), namely, ten-don, una-don, katsu-don, oyako-don, gyū-don, karē raisu, omu-raisu, and hayashi-raisu (as 
cited in Bungeishunjū, 1986, p. 4). He later added rāmen (Iikubo, 2011, p. 81), but his first book did not mention monja.
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 They also developed new products like 
“local ramen” (gotōchi rāmen) for tourism 
development, such as Kitakata Ramen. This use 
of B-class local gourmet cuisine and tourism 
development has been promoted by both the 
government and private sectors. Magazines, TV 
programs, and newspapers also happily report 
on new local movements with support from 
local businesses. This localism trend developed 
into a nationwide network of local cuisine 
promoters during the late 2000s. In 2006, a 
festival that promoted B-class local gourmet 
cuisine, “B-1 Grand Prix: Celebration of Town 
Revitalization with Your Local Gourmet Food!” 
(B-1 グランプリ:ご当地グルメでまちおこしの祭典!), 
was held for the first time at Hachinohe, Aomori 
Prefecture. It gradually grew, reaching more than 
600,000 visitors in 2012. B-class local gourmet 
cuisine thus gained a high degree of public 
recognition. At this festival, Tsukishima monja 
also featured as a B-class local gourmet cuisine. 

 The interrelationship between local 
cuisines and localism has been developed by 
the mass media, connecting Tsukishima monja 
to Shitamachi nostalgia. TV food shows usually 
introduce monja with images of the folk elegance 
of the Shitamachi and pictures of Tsukuda-jima, 
a well-preserved neighboring community of the 
Edo era that was little damaged by air raids 
during World War II. Tourism magazines and 
websites also use nostalgic images to appeal 
to tourists.

3. Tsukishima Monja and the Communal  

 Consciousness of a “Strangers’  

 Community”

 The nostalgic narrative of a small and 
closed Shitamachi community that created 
monja is echoed in the academic literature. In 
Monjayaki no shakaishi (The sociology of monja-
yaki), Naoko Takeda (2009), a Waseda University 
sociologist, interviewed female owners of 
monja restaurants and described Tsukishima as 
a closed and tight local community that is tied 
to the collective memory of monja:
 For Tsukishima residents, monja h a s  
 a  s i gn i fi cance  beyond  “ food .” I t  
 carries an attachment to a certain  
 local place, a so-called local attachment.  
 It is a medium to represent a local identity  
 and a local cultural resource. (Takeda,  
 2009, p. 17)
 Takeda (2009) mentioned that the people 
of Tsukishima remember monja from their 
childhood and are happy to talk about it. 
However, this does not explain the connection 
between their nostalgic attachment and the 
creativity of monja today. There are colorful 
menus in front of and inside monja restaurants, 
which have been innovated to suit the tastes 
of outside customers. Takeda (2009) referred 
to them as “innovated monja,” but did not 
include them in her theoretical framework. 
However, such innovations should not be 
ignored because most monja dishes today have 
been innovated for outsiders who are now 
the majority of customers and do not share a 
collective memory of monja. This does not fit 
the above definition of monja as “a medium 
to represent local identity and a local cultural 
resource.” 
 In his interview, Kataoka clearly expressed 
their flexible stance on monja as a product 
created through interaction between chefs and 
inside/outside customers:
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 Many large condominiums have been built  
 [recently]. It   is   not    the    Tsukishima I used to  
 know anymore.… Native residents have  
 gradually moved away fromTsukishima....  
 In brief, even if we maintain the traditional  
 monja for old residents, the number  
 of people who like that taste is decreasing.  
 More customers come from the outside  
 instead. [So] it is meaningless.… Well, I think it  
 is  fine as long  ascustomers  find  monja  tasty.…  
 I  think  we  can  keep  the  traditional  style  on  the  
 menu,  but  at  the  same  time  we  can  change  
 the flavors freely. We serve traditional
 monja to customers if they want it, but 
 I also think that one attraction of monja
 is that we can enjoy these changing flavors.
  Kataoka’s comment shows that those 
who mainly decide the taste of monja are 
not the original residents but visitors. His 
simple and flexible attitude is similar to that 
of jazz improvisation, whereby music is played 
with whatever is available at the time and 
place following the inclinations of both the 
players and listeners. This improvisational 
behavior of monja restaurants, which show 
innovation and flexibility in including outside 
customers, highlights the need to reexamine the 
characteristics of the Tsukishima community. 
 In a collection of essays on his life in a 
traditional apartment in Tsukishima,4  Inuhiko 
Yomota (2007), a noted professor of film studies, 
proposed that Tsukishima is an artificial and 
flexible community of strangers, created by “the 
Meiji policy of ‘Rich Country, Strong Army’ and 
civil desires for advancement in life” (p. 297). 
He explained that the nostalgia of Shitamachi 

in Tsukishima lies in both the recent monja food 
tourism and Tsukishima’s old townscape. 
 According to what Yomota (2007) called 
Tsukishima Ishiki (consciousness of Tsukishima), 
Tsukishima is not a traditional tight Shitamachi 
community like that of Tsukuda-jima, but a loosely 
structured and flexible community formed by 
immigrants, who “each had unavoidable reasons 
for escaping their homeland to come to this 
landfill site” (p. 292). This history gave rise to a tacit 
consent not to interfere in their neighbors’ lives; 
meanwhile, the proximity between workplace 
and residence promoted a sense of fraternity. 
There are two contradictory elements in this 
consciousness: an attachment to the land and 
community, as “everyone feels an intense sense 
of living in Tsukishima and is happy to mention 
it,” and a flexible “strangers’ community,” which 
“accepts uncountable expectations, despair, 
dreams, disappointments, and embraces the 
lives of people” (Yomota, 2007, p. 293). These 
elements function to accept newcomers, new 
ideas, and morphologic transformation in the 
community, as noted by Kataoka:
 The owners are mainly original residents  
 or those who once lived in Tsukishima. But the  
 stationery shop changed to a monja restaurant.  
 The fish shop also changed to a monja  
 restaurant. Our original occupations are  
 different. My family also changed from being 
 shrimp sellers to a monja restaurant.…  
 the beauty parlor also became a monja  
 restaurant. Others who once lived in  
 Tsukishima have rented out their residences  
 or spaces in the shopping arcade. 

4 The essays were first published as Tsukishima monogatari (Tsukishima story) in 1999. This paper cites the 2007 reprint.
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 While there are monja restaurant pioneers 
in Tsukishima, there is no established authority. 
Other businesses that have become monja 
restaurants are accepted by the community. 

  There is no dominant restaurant authority 
in the communal consciousness of Tsukishima. 
Kataoka’s flexible words, “it is fine as long as 
customers find monja tasty,” highlight that the 
significant rule for Tsukishima monja is taste. 
He also remarked that “if it is not tasty, the 
restaurant will soon be bankrupt.” There is free 
competition among the restaurants to invent 
new flavors to attract customers. The most 
important critics are customers outside their 
community. This model supposes that outside 
customers have the ability to evaluate monja 
and can choose restaurants that have the skills 
and flavors to satisfy them.
 In fact, it is hard to evaluate the best 
taste of monja because it is mainly dependent 
on the free selection of ingredients in various 
combinations and self-seasoning at the table 
by customers, even though each restaurant 
has its own secret recipes for the fish stock 
in its “base” and the agedama (bits of fried 
tempura batter). Therefore, taste possesses 
an inviolable sacredness for monja restaurants 
as an indefinable source of their prosperity in 
Tsukishima, leading to the dogmatic principle 
that outside customers choose the best restaurant, 
the one that makes tacit efforts to create the most 
appealing taste.
 This communal rule of taste among 
monja restaurants is heavily influenced by 
the development of the food industry and 
the B-class gourmet boom in the 1980s, as 

4. The Alliance of Monja Restaurants

 on the Battlefield of Taste

mentioned above. At that time, the booming 
Japanese economy created various restaurants 
and succeeded in popularizing eating out 
(gaishoku) as a new form of leisure in Japan. In 
the gaishoku boom, some restaurants attained 
a traditional authority in the competitive 
market with their cooking techniques, good 
entrepreneurship, and backbreaking efforts 
to create recipes. Their success stories were 
reported by the media such as in TV food 
programs, magazines, and newspapers, as well 
as in “gourmet manga.” 
 Gourmet manga have greatly influenced 
the development of the culture and profession 
of B-class gourmet cuisine, especially in its 
creation of “tasting competitions” among chefs, 
thought to have started around the 1970s 
when the popularity of gourmet manga and 
anime among adults gradually increased. The 
tasting competition first appeared in Cake, Cake, 
Cake (Kēki, kēki, kēki) (1970) by Moto Haguio, 
a famous girls’ manga writer, and Assaulting 
Ramen (Totsugeki rāmen) (1970) by Mikiya 
Mochizuki. The motif can also be seen in the 
Chef Ajihei (Hōchōnin Ajihei) series by Gyūtarō 
from 1973 to 1977. Another work that clarified 
the motif and influenced Japanese society in 
the form of manga, anime, and film for adults 
is Oishinbo (1980) by Tetsu Kariya (Brau, 2010). 
This story depicts the competition between 
Shirō Yamaoka, a journalist, and his father Yūzan 
Kayama, modeled after the famed artist and 
gastronome Rosanjin Kitaōji (1883-1959). This 
highly informative work on food connected 
popular culture to the gastronomic tradition of 
Japan. Following its success, various gourmet 
manga featuring tasting competitions appeared 
one after another.
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 These manga also affected TV programs. 
Kundō Koyama (1964-), a famous writer, 
brought the idea of the tasting competition 
into the TV variety show Iron Chef (Ryōri no 
tetsujin) (1993−1999) as a duel between a guest 
challenger chef and one of the show’s resident 
“Iron chefs” who are famous professional chefs 
(Koyama 2015). It was very popular in Japan and 
broadcast worldwide. 
 These manga and TV programs show the 
meritocracy of the food industry of Japan, 
which defied authority and tradition. After 
the broadcast of these programs, even male 
customers and children who usually do 
not have interest or knowledge of gourmet 
cuisine, also started to seek gourmet food in 
reality (Hatanaka, 2016). Responding to the 
phenomenon, restaurants also provided special 
menu items with the name kyūkyoku (ultimate 
taste),5  which was extracted from manga and 
TV shows. “Taste” became the measure of 
value among chefs. An image was created 
of individual and unique chefs dueling in the 
kitchen as samurai or gunmen on a battlefield. 
Within this new professional consciousness, 
monja restaurants increased in Tsukishima.
 When taste competitions are practiced in 
real life, one could assume it would be hard 
for monja restaurants to cooperate because of 
their growing competition. However, based on 
the idea of the president of Marushin Shokuhin 
Co. Ltd, a large food processing company, the 
restaurants established the TMPSCA in 1997, 
which aims to promote the development of 
Tsukishima by mutual cooperation among its 
monja restaurants.

 TMPSCA is well aware of the communal 
consciousness and competitive situation among 
the restaurants. Kataoka explained that its policy 
is not to touch on anything relating to the taste 
of each restaurant, but to seek common benefits 
through collective action. The first collaboration 
was reducing the disposal costs of kitchen waste 
through a collective contract with a waste service 
company when business-related waste started to 
be charged in Tokyo. Other collaborations include 
producing new products, or “souvenir monja”; 
bulk purchasing of detergents and cabbages (a 
main ingredient); advertising Tsukishima monja 
and accepting group tours for the benefits of all 
members. However, TMPSCA cannot collectively 
purchase agedama, which are thought to affect taste. 
   Taste is a sacred, untouchable value in 
the Tsukishima restaurant community. Like the 
popular Japanese saying, “customers are gods,” 
they think that a restaurant’s prosperity should 
depend on the customers’ free will. Anybody 
who challenges this communal value is regarded 
as violating the unity of the community. Kataoka 
was critical of restaurant ranking websites, as they 
risk harming the unity of the monja community 
by bringing the authority of taste into Tsukishima 
and subjecting them to the control of the website 
companies:

5 The word kyūkyoku was coined by Tetsu Kariya in Oishinbo (1980) and was awarded “the most memorable buzzwords 
prize” by Jiyukokuminsha publishing house in 1986. It is widely acknowledged that this work and the word initiated 
the gourmet boom across Japan in the 1980s.

 Because it is unfavorable for member  
 restaurants to be ranked, we asked a  
 ranking company to take our restaurants  
 off their ranking system, but they did  
 not comply with our request. They said that  
 this ranking was the result of users’ opinions.  
 Even though they control what users are  
 doing, they just ignored their responsibility.  
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 Finally, the relationship between monja 
restaurants and customers is reconsidered here 
in light of the consciousness of a “community 
of strangers.” As seen above, monja restaurants 
in Tsukishima maintain free competition under 
the order of taste, which enables flexibility 
and innovation of monja while respecting the 
wishes or desires of customers. Nostalgia is one 
dream of postmodern society amid increasing 
consumerism. Beyond the practical value of 
nutrition, customers seek to consume symbolic 
meanings relating to locality and popular history 
in monja as a local cuisine. Kataoka pointed 

Figure 5 :  Map of monja restaurants in Tsukishima.

  (Image reproduced from TMPSCA, 2016.)

5. Flexibility, Nostalgia, and Innovation

 of Monja

 School trips. This is a huge business opportunity  
 for us. Tour companies now face many  
 requests from school teachers and students  
 that they want to eat delicious local Tokyo  
 specialties. Certainly, Tokyo has many tasty  
 foods and I agree that they are wonderful  
 attractions. There are foods that give us a  
 sense of Edo [old Tokyo] such as sushi,  
 tempura, and unagi, but we can eat them  
 everywhere, even in rural towns, can’t we? …  
 However, monja is different, it is very hard to  
 find outside Tokyo.
 Increasing interest in Shitamachi nostalgia and 
local cuisine has become a motivation to visit 
Tsukishima. For customers seeking nostalgia, 
Tsukishima monja restaurants are inventing the 
tradition of Shitamachi. They have installed plain 
wood exteriors, noren (shop curtains), and chōchin 
lanterns to create a sense of Edo tradition, even 
though Tsukishima is an artificial landfilled area 
created in the late Meiji era (see Figure 6).

 S o ,  I  sa id  “Ok ,  then delete  my  
 restaurant’s page from your website,”  
 but they did nothing. They do not even  
 clarify the standard or rules of their point  
 system. It is totally suspicious.
  TMPSCA members collectively maintain the 
peace by not advertising on this ranking website, 
which protects the core principle of unity in 
the monja restaurant community. Attempts 
to install the authority of taste challenge 
the community’s sacred core principle of 
customers’ free choice based on their taste. 
Rather, TMPSCA helps individual restaurants to 
advertise in other ways such as creating a map 
of member restaurants without mentioning their 
tastes (see Figure 5). TMPSCA aims to increase 
the total number of customers accessing 
the Tsukishima district, while maintaining the 
freedom of competition among restaurants 
based on their own efforts and professional 
skills. The unity of Tsukishima monja restaurants 
is thus maintained by means of respect to taste.

out that school trips to Tokyo, which were once 
motivated by a desire to see modernity, have 
recently started to seek to consume local cuisines 
during their stay, especially in Tsukishima:
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Figure 6: Exterior of a monja restaurant in Tsukishima.

 The flexibility of monja restaurants also 
accepts innovations in taste as long as the result 
is tasty. In fact, the monja that customers now 
enjoy is not the traditional simple one, but 
mainly newly created monja according to the 
taste of outside customers, which Kataoka sees 
as the freedom of transformation:
 One characteristic monja is mentaiko mochi  
 monja [monja with spicy cod roe and rice cake;  
 see Figure 7] or mentaiko monja. Everyone  
 loves to eat it. I also think it is delicious. They  
 started selling mentaiko monja when I was a  
 child. [Back then] I couldn’t imagine such a  
 thing. It was surprising to even see  
 monja with corn. Originally, monja had  
 sliced pork and dried squid, sometimes  
 with an addition of yakisoba [fried noodle].  
 The curry flavor was a surprise, making  
 me wonder “how does it taste?” Even when  
 I started selling miso flavor myself, I  
 was thinking, “it’s impossible,” in those  
 days [laughing]. But I now think it’s fine.

Figure 7 : Mentaiko mochi monja (spicy cod roe and rice  

  cake monja).

 While appealing to Shitamachi nostalgia, 
monja restaurants are providing flavors to fit 
the expectation of outside customers. Kataoka 
considers this flexibility and improvisation of 
monja as an original built-in feature:
 The best feature of monja is, I think, trying  
 various flavors. Well, you can make one  
 monja and share it with friends. Then you  
 can order another and fry it. This is a  
 continuous cycle until you feel full. So you  
 can change the taste every time.… The first  
 monja is ordinary monja; the second is  
 mentaiko monja; the third is curry; the fourth  
 is kimchi. This way of eating is possible  
 in monja. You can enjoy various flavors  
 with friends in one meal.… Ok, not only  
 monja, let’s try okonomiyaki, the next fried  
 udon or takoyaki. Customers can choose how  
 to enjoy it themselves according to their  
 tastes. I think this is their decision. We can  
 cater to both old regular customers and new  
 customers visiting as tourists. All customers  
 are welcome.
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6 The Tokyo metropolitan government conducted a questionnaire survey of 15,018 overseas tourists in Narita and Haneda 
airports from April 2015 to March 2016. In this survey, 87.6 percent of overseas visitors who visited Tokyo (13,067 valid 
samples) answered that one of their objectives in visiting Tokyo was to enjoy Japanese cuisine. This was the most popular 
answer to this question.

 It is meaningful that Tsukishima people 
chose monja, which adapts to the tastes of 
newcomers, as their community symbol. This 
flexibility is consistent with the social history of 
their community, which has flexibly changed its 
townscape over the years, embracing the desires 
and hopes of its immigrants. Monja is indeed a 
symbol of the Tsukishima community.
  The Tsukishima community and monja are 
also open to the growing internationalization 
of Tokyo. According to a survey conducted by 
the Tokyo metropolitan government in 2016, 
“enjoying Japanese cuisines” is the most popular 
activity for overseas tourists who visited Tokyo.6 

Overseas tourists are interested in this unfamiliar 
Tokyo food. Kataoka thinks that while there are 
not many overseas customers yet, the flexibility 
of Tsukishima can be a strong drawcard:

 If we have the seasonings, we can make  
 any flavor. Of course, whether it is tasty or not  
 is another matter. But we can adjust the  
 flavors not only for Japanese customers but  
 for overseas ones, too. I hope overseas  
 customers also find their own favorite flavor. 
 One restaurant, Koboreya, is even developing 
a monja menu for the increasing number of Thai 
tourists. According to their website, Koboreya 
(2017) is promoting the development of new 
monja recipes and multi-lingual menus for 
international customers. Kataoka believes monja 
has the potential to adapt to globalization, as he 
explained from his overseas travel experiences to 
places like Thailand:

 Thai green curry paste probably makes a tasty  
 monja, I can assure you. Well…, how do you  
 call it? I saw deep-fried pork skin in Chiang Mai.  
 It is a crispy one. Because it is similar to  
 agedama, it is definitely tasty with monja.
 Even though Tsukishima monja is a food 
that represents their local community, they do 
not worry about changing the flavors for new 
customers from overseas; rather, they welcome it. 
The behavior of the Tsukishima monja community 
is based on the flexibility of the food and of the 
community. Under the communal consciousness 
of a “stranger’s community,” they create unity 
between monja chefs and customers based on the 
acceptance of both tradition and innovation for 
monja as long as it is tasty. Thus, customers old and 
new, from within and outside the community, even 
from overseas, can contribute to the continued 
transformation of Tsukishima monja. 

 This paper focused on monja as a B-class 
local cuisine of the Tsukishima district in Tokyo 
and examined how a new Tsukishima taste has 
been developed through interaction between 
monja restaurant owners and their customers 
from both within and outside the community. 
Yomota’s (2007) communal consciousness of a 
“stranger’s community” was utilized to understand 
the flexibility of both monja and the Tsukishima 
community. The influence of the mass media 
was also discussed, namely, its popularization of 
B-class gourmet cuisine since the 1980s. Through 

6. Conclusion
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TV programs, films, manga, and magazines, 
the communal consciousness of taste and 
customers’ choices developed to involve outside 
customers in the innovation of monja.
 Monja is not only food; it has also become 
a symbol with two intertwined trends in the 
Tsukishima community: one is the tie between 
the locality of the Tsukishima community with 
mass-media-induced nostalgia; the other is 
the communal consciousness of a “strangers’ 
community” that transforms the tradition and 
representation of community by involving 
newcomers and their new ideas. Tsukishima 
has been open to various outsiders since the 
Meiji era, and it continues to form a strong but 
flexible community. 
 Like this community formation, monja 
reflects the flexible innovation of taste to 
suit its customers, while also retaining the 
communal consciousness to accept the 

continued transformation of Tsukishima’s 
monja.
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บทคัดย่อ

งานวจัิยนีม้จีดุประสงค์ทีจ่ะศกึษาบทบาททางสงัคมของโทะชโิยะร ิ(年寄) ในช่วงกลาง

ของสมยัเอโดะ เนือ่งจากมงีานวิจยักล่าวว่าเมือ่มีการแต่งต้ังนะนชุ ิ (名主) ขึน้เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

แล้วท�าให้โทะชิโยะริซ่ึงเดิมเคยเป็นผู้น�าหมู่บ้านมีบทบาทลดลง เป็นเพียงผู้น�าประกอบ

พิธีกรรมในงานเทศกาลของหมู่บ้านเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม พิธีกรรมในเทศกาลมีความ

เก่ียวข้องกับการจัดระเบียบในสังคม การเป็นผู้น�าพิธีกรรมนั้นจึงหมายถึงการมีสถานะภาพ

ทางสังคมที่มีอ�านาจในการควบคุมสังคม หมายความว่าบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ

ในช่วงกลางสมัยเอโดะนั้น ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด งานวิจัยนี้เป็นการศึกษางานเทศกาล

ทะอะโซะบ ิ(田遊び) โดยใช้แนวคิดทางคติชนวทิยาควบคู่กบัแนวคิดทางประวติัศาสตร์  

วิเคราะห์บทบาททางสงัคมของโทะชโิยะร ิโดยใช้เอกสารขัน้ต้นจากบ้านของยะสอุ ิ(安井) 

ที่เป็นนะนุชิของหมู่บ้านโทะคุมะรุในสมัยเอโดะ

เรียวตะ วาคาโซเนะ
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ (年寄)

ในฐานะผู้น�าพิธีกรรมในช่วงกลางสมัยเอโดะ:

วิเคราะห์เกี่ยวกับงานเทศกาลทะอะโซะบิ (田遊び) 

 คำ� สำ�คัญ
โทะชิโยะริ,  เทศกาลทะอะโซะบิ,  คติชนวิทยากับประวัติศาสตร์,  ล�าดับชั้นทางสังคม,  

ผู้น�าพิธีกรรมในสมัยเอโดะ 
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Abstract

The purpose of this paper is to clarify the social role of the Toshiyori 

in the middle Edo period. Until now, Japanese history studies have 

maintained that the social role of a Toshiyori, who was a village chief in 

the pre-Edo era, was limited to one of ceremony by the Nanushi, who 

was designated the new village chief in the Edo era. However, conducting 

festivals and performing rituals were closely related to the social class 

of a village. In other words, a Toshiyori as the ceremonial enforcer 

had social power. This research focuses on the Ta’asobi festival in the 

Tokumaru Village, analyzed it using the concepts of historical studies and 

folklore studies, and showing the social role of a Toshiyori. This paper 

uses historical documents from the house of Yasui, who was a Nanushi 

of Tokumaru Village during the Edo period.

Social Role of the Toshiyori, Enforcers 

of Ceremonies, in the Middle Edo Period: 

Analysis of the Festival of Ta’asobi

Key words
Toshiyori, Festival of Ta’asobi, Historical studies, Social class, 

Ceremonial enforcer

Ryota Wakasone
Faculty of Humanities, Chiang Mai University
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 ตั้งแต่สมัยมุโระมะชิถึงสมัยเซ็งโงะกุ หรือตั้งแต่
ช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งครึ่งแรกของ
ศตวรรษที ่16 ซึง่เป็นยคุก่อนหน้าสมยัเอโดะนัน้ หมู่บ้าน 
(郷村) ต่างๆ มีลักษณะการปกครองดังนี้คือ กลุ่มผู้น�า
พิธีกรรมในงานเทศกาลของหมู่บ้านจะท�าหน้าที่เป็น
ผู้ปกครองหมู่บ้าน โดยหัวหน้ากลุ่มผู้น�าพิธีกรรมมีชื่อ
เรียกว่า “โทะชิโยะริ (年寄)” ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าการ
ปกครองของหมูบ้่าน ท�าหน้าทีจ่ดัประชมุเพือ่ร่างกฏระเบียบ
ของหมู่บ้าน และเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดในตัดสินพิจารณา
ประเด็นต่างๆ ของหมู่บ้าน ซึ่งการปกครองในลักษณะนี้
แสดงให้เห็นว่าแต่ละหมู่บ้านค่อนข้างมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง ไม่ได้อยู่ภายใต้การรวมศูนย์อ�านาจของ
รัฐบาลกลาง (藤木, 1998; 勝俣, 1996) และกล่าวได้ว่า 
โทะชิโยะริจะมีบทบาททางสังคมแบ่งออกเป็นสองส่วน
คือ บทบาทการเป็นผู้น�าทางการปกครอง และบทบาท
การเป็นผู้น�าทางวัฒนธรรม
 ต่อมาก่อนทีจ่ะเข้าสูส่มยัเอโดะ หรอืต้ังแต่ครึง่หลงั
ของศตวรรษที ่ 16 ได้เริม่มรีะบบการแบ่งชนชั้น เพ่ือ
ปกครองกลุม่ชาวนาและเรียกเกบ็ภาษ ี รฐับาลกลางได้มี
การตรวจสอบทีด่นิและก�าหนดเขตแดนของแต่ละหมู่บ้าน
รวมถึงแต่งตั้งผู้น�าหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ เรียกว่า “นะนุชิ 
(名主)” โดยมอบอ�านาจให้เป็นผู้แทนโชกุน สามารถ
จดัการกจิการภายในแต่ละหมูบ้่านโดยอตัตาณติั มหีน้าที่
ก�าหนดกฎระเบียบของหมู่บ้านให้สอดรับกับนโยบาย
จากรัฐบาลกลาง และมีอ�านาจในการตัดสินพจิารณา
ประเด็นต่างๆ ในหมูบ้่าน (澤登, 2000, 2010) ท้ังนีไ้ด้
มอบหมายให้โทะชิโยะริท�าหน้าที่เป็นผู ้ช ่วยนะนุชิ 
(水本, 1993)  
 เมื่อเข้าสู่สมัยเอโดะ (1603-1867) บทบาทของ
โทะชิโยะริในการเป็นผู้น�าและเป็นผู้ก�าหนดกฎระเบียบ
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชมุชนได้ค่อยๆ ลดลง 
จนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 17 บทบาทของโทะชิโยะริ
เหลือเพียงการเป็นผู้น�าการประกอบพิธีกรรมในงาน
เทศกาลของหมู่บ้านเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าบทบาท
ทางการปกครองของโทะชโิยะรไิด้สิน้สดุลง (水本, 1987) 
จากการที่โทะชิโยริมีสถานะภาพเป็นเพียงผู้ช่วยนะนุชิ

1. บทน�า

ดังกล่าวจึงไม่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการศึกษา
วิจัยเท่าใดนัก
          แต่งานวิจัยนี้จะชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีสถานะ
ภาพเป็นเพียงผู้ช่วยนะนุชิก็ตาม หากมองในมุมมอง
ด้านประวตัศิาสตร์แล้ว วฒันธรรมเป็นตวักลางส�าคัญทีจ่ะ
เชือ่มโยงสังคมเข้าด้วยกนั (トムスン, 1982)  และมมุมอง
ในด้านคติชนวิทยาน้ันการเป็นผู้น�าในการประกอบ
พธิกีรรมต่างๆ ในเทศกาลเป็นส่ิงทีม่นียัทางสังคม เนือ่งจาก
เทศกาลหรือวัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งท่ียึดเหนี่ยว
ผู้คนในชุมชนไว้ด้วยกันภายใต้จิตส�านึกการเป็นเจ้าของ
วฒันธรรมประเพณนีัน้ร่วมกนั (Radcliffe-Brown, 1952) 
จติใจท่ีเป็นอันหนึง่อันเดียวกนัของชมุชนซึง่เชือ่มโยงกัน
โดยเทศกาลนั้นจะกลายเป็นสายใยก่อให้เกิดระเบียบ
ในสังคม และเกดิการรวมตวัเป็นกลุ่มเพือ่ต่อต้าน ประท้วง  
และมุ่งไปสู่การปกครองด้วยตนเองอย่างอิสระในที่สุด 
(ベルセ, 1980) ดงันัน้ กล่าวโดยสรปุได้ว่า เมือ่พิจารณา
จากแนวคิดทางคตชินวทิยาและแนวคดิทางประวัติศาสตร์
ควบคู่กันดังกล่าวแล้ว การเป็นผู้น�าประกอบพิธีกรรม
ในงานเทศกาลหรอืการมบีทบาททางวฒันธรรมจงึเกีย่วข้อง
กับการปกครองและการจัดระเบียบในสังคมของแต่ละ
ชุมชน ดังน้ันการที่โทะชิโยะริมีบทบาททางวัฒนธรรม
ที่เป็นผู้น�าพิธีกรรมจึงเปรียบเสมือนการมีบทบาทด้าน
การเมอืงการปกครองเช่นเดมิ หมายความว่าแท้จริงแล้ว
บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริไม่ได้ลดน้อยลง
แต่อย่างใด
 งานวจิยันีจ้ะวเิคราะห์บทบาทหน้าทีข่องโทะชิโยะริ
ซ่ึงเป็นผู้น�าของกลุ่มมะสึริชู (祭り衆) ที่ท�าหน้าที่
ประกอบพิธีกรรมในงานเทศกาลทะอะโซะบิ (田遊び) 
ที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าคิตะโนะ (北野神社) ในหมู่บ้าน
โทะคุมะรุ (徳丸1) ซ่ึงเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อขอพร
ต่อเทพเจ้าให้เกบ็เกีย่วได้ผลผลิตทีดี่ขึน้ และขอความคุ้มครอง
ให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองและเจริญเติบโตอย่าง
แขง็แรงในวนัขึน้ปีใหม่ เป็นพธิกีรรมทีม่กีารแสดงให้เหน็ถึง
ขั้นตอนการท�านาตลอดทั้งปี (新井, 1970) และเป็น
พิธีกรรมส�าคัญที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมแห่งชาต ิแต่งานวจิยัทีผ่่านมามเีพียงการศกึษา

1 ท่ีหมู่บ้านโทะคุมะรอุยูใ่กล้ๆ เอโดะ ซึง่ระยะห่างจากปราสาทเอโดะประมาณ 15 กม. ในปัจจบัุนอยูท่ีอิ่ตะบะช ิจงัหวดัโตเกยีว (若曽根, 
2003,  83-88)
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เกี่ยวกับทะอะโซะบิในมุมมองด้านคติชนวิทยา (折口, 
1995; 本田, 1967) หรือประวัติศาสตร์ความบันเทิง 
(新井, 1970) เพียงมิติเดียว ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ
กับบทบาททางวัฒนธรรมในงานเทศกาลทะอะโซะบิ 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจะศึกษาโดยแนวคิดทางคติชนวิทยา
กับแนวคิดทางประวัติศาสตร์ควบคู่กัน

 เพื่อศึกษาบทบาททางวัฒนธรรมในงานเทศกาล
ทะอะโซะบิและบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริในช่วง
กลางของสมัยเอโดะ

 การทีโ่ทะชโิยะริเป็นผูน้�าในกลุม่ผูป้ระกอบพิธีกรรม
ต่างๆ ในเทศกาล ถอืเป็นบทบาททางวฒันธรรมทีเ่ช่ือมโยง
กบัการปกครองและการจดัระเบยีบสงัคมของแต่ละชุมชน 
โทะชิโยะรจิงึเปรยีบเสมือนมีฐานะเป็นผูน้�าชุมชนด้วยเช่นกนั 
ซึ่งหมายความว่าบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริไม่ได้
ลดน้อยลงแต่อย่างใด

 วิธีการศกึษาในบทความนีเ้ป็นการศึกษาจากเอกสาร
ปฐมภูมิ (Primary document) เป็นเอกสารข้ันต้น 
「安井家文書」ที่ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของและห้องใต้
หลงัคาบ้านของตระกลูยะสอุซ่ึิงเป็นผูน้�าหมู่บ้าน (นะนุชิ) ใน
สมยัเอโดะ และเอกสารขัน้ต้น 「北野神社文書」   ทีศ่าลเจ้า
คติะโนะ ซ่ึงเป็นสถานทีจ่ดัเทศกาล รวมทั้งหมดประมาณ 
9,000 ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมี
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล การเมือง การปกครอง และ
เศรษฐกิจของหมู่บ้านในสมัยเอโดะ

 5.1 บทบ�ทท�งวัฒนธรรมของโทะชิโยะริใน
ง�นเทศก�ลทะอะโซะบิ
  5.1.1 รูปแบบพิธีกรรมที่ศ�ลเจ้�คิตะโนะ  
  (北野神社) 

2. วัตถุประสงค์

3. สมมุติฐานการวิจัย

4. วิธีการศึกษา

5. ผลการวิจัย

  ผูค้นในหมูบ้่านโทะคมุะรถืุอว่าเทพเจ้าของ
ศาลเจ้าคติะโนะเป็นผูคุ้ม้ครองหมูบ้่าน ชาวบ้านจงึมารวมตัว
จดังานเทศกาลทะอะโซะบิ เพือ่ขอให้เทพเจ้าดลบันดาล
ให้เกบ็เกีย่วผลผลติได้ดแีละคุม้ครองให้ลกูหลานเตบิใหญ่
อย่างแขง็แรงมบีตุรหลานสืบสกุลต่อไป และทีศ่าลเจ้าคติะโนะ
นีม้เีอกสารขัน้ต้น 「武蔵国豊嶋郡徳丸郷天神宮紀 2」
เป็นบันทึกเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างศาลเจ้า กล่าวถึง
ความเป็นมาของการจดัเทศกาลทะอะโซะบิไว้ว่า ในสมัยก่อน
ได้เกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้านท�าให้คนเสียชีวิตเป็น
จ�านวนมาก ชาวบ้านจงึได้สวดภาวนาต่อต้นพลัมเก่าขอให้
หายจากโรค ซึ่งปรากฏว่าค�าอธิษฐานนั้นสัมฤทธิ์ผล 
ต่อมาชาวบ้านจึงได้สร้างศาลเจ้าคิตะโนะขึน้ โดยอัญเชิญ
เทพเจ้าจากศาลเจ้าคิตะโนะเท็มมังงู (北野天満宮) 

มาสถติ ในวนัขึน้ปีใหม่ของปี ค.ศ. 995  และได้เริม่จดังาน
เทศกาลทะอะโซะบิขึ้นตั้งแต่บัดน้ัน จากข้อมูลขั้นต้น
ที่เก็บไว้ในศาลเจ้าคิตะโนะชิ้นนี้ สรุปได้ว่า งานเทศกาล
ทะอะโซะบิ เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 1000 ปีก่อน 
          งานเทศกาลที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าคิตะโนะมีมากมาย 
เช่น วันที่ 11 เดือน 1 (ปฏิทินจันทรคติแบบญี่ปุ ่น) 
มีงานเทศกาลทะอะโซะบิ, วันที่ 1 เดือน 2 และวันที่ 14 
เดือน 6 มีงานเทศกาลคางุระ (神楽) , เดือน 5–6 และ
วันที่ 19 เดือน 9 มีงานเทศกาลชิชิไม (獅子舞) เป็นต้น 
(宮原, 1998) ซึง่งานเทศกาลทะอะโซะบินีม้คีวามพิเศษ
มากกว่างานเทศกาลอื่นๆ เน่ืองจากวันที่ 11 เดือน 1 
ซ่ึงเป็นวันที่จัดงานเทศกาลทะอะโซะบิน้ัน ถือเป็นวัน
ขึน้ปีใหม่ส�าหรับสงัคมชาวนา เป็นวนัทีช่าวบ้านอธิษฐาน
ขอพรต่อเทพเจ้าให้พบพานแต่ส่ิงดีๆ  ตลอดทัง้ปี ซึง่ 大林 

กล่าวว่าสิง่ทีช่าวบ้านคาดหวังต่อเทพเจ้าในวันปีใหม่กค็ือ 
การดลบันดาลให้หมู่บ้านมีแต่ความสงบสุขปราศจาก
โชคร้ายในหมู่บ้าน (大林, 1992) 

  5.1.2 รูปแบบพิธีกรรมสมัยเอโดะ
  จากข ้อมูลในหนังสือ “ชิ ชินจิ เมโรคุ” 
(『四神地名録』3) ทีถ่กูเขยีนขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 
18 ที่กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลทะอะโซะบิ ท�าให้เรา
ทราบว่ารปูแบบของงานเทศกาลทีเ่หน็ในปัจจบุนั ทีจ่ดัขึน้
โดยกลุ่มอนุรักษ์เทศกาลทะอะโซะบิที่ศาลเจ้าคิตะโนะ 
(北野神社田遊び保存会)  ซึง่กล่าวว่าเป็นรปูแบบที่

2「武蔵国豊嶋郡徳丸郷天神宮紀」(北野神社文書) (『板橋区史』資料編 3 近世,№ 514,922-924)

3 หนงัสอืนีเ้รือ่งภมิูประเทศ ถกูเขยีนโดยนกัภูมศิาสตร์ชือ่ฟรุคุะวะ โคะโชเกน็ (古川古松軒) ในปี ค.ศ. 1784.



31เรียวตะ วาคาโซเนะ / Ryota Wakasone

5  Ibid. 926

4 享保10年(1725)2月「徳丸本村祭礼に付定(控)」(安井家文書)(『板橋区史』資料編 3 近世,№ 515,924-927)

6 เกี่ยวกับเนื้อเพลงที่มะสุริชูร้องประสานเสียงกันตลอดพิธีกรรม  โปรดดู (板橋区郷土資料館,1997)

ถกูอนุรกัษ์ไว้และถกูสบืทอดมาตัง้แต่ปลายยคุสมยัเอโดะ
ทัง้การร�าและเพลงทีร้่องรวมถึงความหมายของสัญลักษณ์
ต่างๆ (板橋区郷土資料館, 1997) กล่าวได้ว่าถึงแม้
สังคมชาวนาเริ่มเสื่อมสลายตั้งแต่สมัยเอโดะ และสลาย
ตัวลงในครึ่งหลังของศตวรรษที่  20 อาจส่งผลให้
วัตถุประสงค์ในการจัดงานและความหมายของงานเทศ
กาลทะอะโซะบิที่มีต่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป แต่รูปแบบ
การจัดงานเทศกาลทะอะโซะบิที่ศาลเจ้าคิตะโนะนี้ได้
รกัษารายละเอียดทีส่ะท้อนให้เหน็บทบาททางวัฒนธรรม
และบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริในสมัยเอโดะได้
เป็นอย่างดี 
  5.1.3 โทะชิโยะริในฐ�นะผู้นำ�พิธีกรรม
  งานเทศกาลทะอะโซะบิจดัข้ึนโดยผู้ทีป่ระกอบ
พิธีกรรมในงานเทศกาล ซึ่งเรียกว่ามะสึริชู รวมทั้งหมด 
16 คน ดังข้อก�าหนดเกี่ยวกับการด�าเนินการของงาน
เทศกาลทะอะโซะบทิีป่รากฏในข้อมลูขัน้ต้นทีเ่ป็นเอกสาร
「徳丸本村祭礼に付定 (控) 4」 ของตระกูลยะสุอิซึ่ง
เป็นนะนชิุหรือผูใ้หญ่บ้านของหมูบ้่านโทะคมุะร ุ โดยมะสึริชู
ได้เขียนไว้ในข้อ 7 ว่า วนัท่ี 11 เดอืน 1 ของทกุปี มะสรึชิู
ต้องท�างานเทศกาล และเขียนไว้ในข้อ 8 ว่า ในวันที่ 12 
มะสึริชูจะแจกจ่ายโมจิให้กับผู้ที่เคารพและศรัทธาต่อ
ศาลเจ้าคิตะโนะ5  
           ในบรรดามะสึริชู 16 คนที่จัดงานเทศกาล
ทะอะโซะบิ จะมผีูน้�ามะสริึชใูนการประกอบพธิกีรรม 1 คน 
เรียกว่าโออินะโมะโตะ (大稲本) ซึ่งผู้ที่ท�าหน้าที่นี้ก็คือ
โทะชโิยะร ิและมผีูช่้วยทีเ่รยีกว่า โคะอนิะโมะโตะ (小稲本) 

อกี 1 คน มะสริึชูทีน่�าโดย โออนิะโมะโตะหรอืโทะชิโยะริ 
จะท�าพิธีกรรมที่เป็นการแสดงให้เห็นกระบวนการใน
การท�านาตลอดท้ังปี ซ่ึงมทีัง้หมด 15 ขัน้ตอน เช่น ทะอจุิ 
(田打ち การขดุดินเตรยีมพืน้ทีส่�าหรบัท�านา), ชิโระกะกิ 
(代かき การวิดน�้าเข้านาและปรับพื้นที่นาให้เรียบ), 
ทะเนะมะกิ (種まき การหว่านเม็ดข้าว), ทะอุเอะ (田
植え การด�านา) , อิเนะกะริ (稲刈り การเกี่ยวข้าว) 
และอินะมุระสึมิ (稲むら積み การซ้อมข้าว) เป็นต้น
  พิธีกรรมที่แสดงกระบวนการของการท�านา
ตลอดทั้งปีในงานเทศกาลทะอะโซะบินี้ มะสึริชูจะใช้
อุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่ท�ามาจากโมจิก้อนกลม เช่น ในพิธี

แสดงทะอจุ ิ(การขุดดนิ) โออนิะโมะโตะจะส่งต่อจอบท่ีใช้
โมจติดิไว้ทีป่ลายไม้ให้กับโคะอนิะโมะโตะเพือ่ส่งต่อให้กับ
ผู้มะสึรชิคูนอืน่  ๆ เม่ือบรรดามะสึรชิรัูบจอบมาแล้วกจ็ะท�าท่า
แสดงการขดุดนิในทีน่าทีใ่ช้กลองแทนนาข้าว และร้องเพลง
ประสานเสียงกันในขณะท�าพิธีกรรม 
           諏訪 กล่าวว่าโมจิเป็นผลผลิตจากแผ่นดิน
ถอืเป็นของขวัญจากเทพเจ้า โมจิจึงเป็นสัญลักษณ์ของ
เทพเจ้า (諏訪, 1994a)  ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า การทีโ่ออนิะ
โมะโตะหรอืโทะชโิยะร ิ ส่งต่อจอบทีท่�าจากโมจท่ีิมสัีญลักษณ์
ของเทพเจ้าให้กบัมะสึรชิคูนอืน่ๆ กคื็อการแสดงให้เหน็ว่า 
โทะชิโยะรซิึง่เป็นผูน้�าได้รบัมอบอ�านาจจากเทพเจ้าแล้วส่งต่อ
อ�านาจนั้นไปยังมะสึริชูคนอื่นๆ นั่นเอง 
        และเม่ือพิจารณาความหมายของเน้ือเพลง
ที่มะสึริชูร้องประสานเสียงกันตลอดพิธีกรรม จะพบว่า
เนื้อเพลงมีความหมายเก่ียวกับการท่ีโออินะโมะโตะ
หรือโทะชิโยะริสั่งให้มะสึริชูเป็นผู้ใช้จอบศักดิ์สิทธิ์ท�านา
ปลูกข้าวบนที่นาของผู้คนในหมู่บ้าน เริ่มด้วยการท�านา
ในทีน่าของเทพเจ้า ทีน่าของชนชัน้ผูป้กครอง และชาวบ้าน
ทั่วไปตามล�าดับชนช้ันในสังคม6  ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า 
โออินะโมะโตะ หรือ โทะชิโยะริอยู่ในชนชั้นที่สูงสุดและ
มีอ�านาจสูงสุดที่จะควบคุมผู้คนทุกคนในชุมชน
  5.1.4  สญัลกัษณ์และคว�มหม�ยในพธิกีรรม 
  พธิกีรรมในงานเทศกาลทะอะโซะบทิีเ่ป็นการ
แสดงกระบวนการท�านานั้น ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่
โออินะโมะโตะ จะเป็นผู้เรียกให้มาปรากฏตัว เช่น วัว, 
ซะโอะโทะเมะ (早乙女), ทะโรจิ (たろうじ) และ
ยะซุ เมะ (やすめ) เป ็นต ้น ซึ่ งแต ่ละอย ่างเป ็น
สัญลักษณ์ที่มีความหมายในพิธีกรรมดังนี้
  ก) วัว
  ในพิธีชิโระกะกิ (การวิดน�้าเข้านาและปรับ
พื้นที่นาให้เรียบ) โออินะโมะโตะจะเรียกมะสึริชูที่แสดง
เป็นวัวให้เข้ามาในลานพิธี เพื่อที่จะถวายแด่เทพประจ�า
นาข้าว (田の神)  (折口, 1995) เหล่ามะสึริชูจะท�าท่า
ทางให้เหน็ว่าก�าลงัพยายามจะผกูอานวัวทีท่�าจากโมจิซึง่
เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าที่ตัววัว เป็นพิธีกรรมที่แสดง
ให้เหน็ถงึการถวายววัให้เป็นบรวิารแด่เทพเจ้าเพือ่ดลบันดาล
ให้เป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ชาวนาเก็บเกี่ยวได้ผลดี แต่ใน



32 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol.7 no.2

พธินีีจ้ะเป็นการแสดงให้เหน็ว่าบรรดามะสริึชไูม่สามารถ
ผกูอานได้เพราะววัตวัอ้วนพ ี ท้ายทีส่ดุแล้วมเีพยีงโออนิะ
โมะโตะเท่านั้นที่สามารถผูกอานวัวได้ส�าเร็จ การแสดง
ในพธิกีรรมนีท้�าให้เหน็อ�านาจทีแ่ตกต่างกันระหว่างโออินะ
โมะโตะและมะสึริชูคนอื่นๆ กล่าวคือ พิธีกรรมนี้แสดง
ให้เห็นว่าโออินะโมะโตะมีความสามารถพิเศษเหนือกว่า
มะสึริชูคนอื่น 
  ข) ซะโอะโทะเมะ
  ในพธีิทะอเุอะ (การด�านา) โออนิะโมะโตะจะ
เรียกเด็กชายที่เรียกว่าซะโอะโทะเมะเข้ามา และสั่งให้
มะสรึชูิช่วยกนัยกเดก็ชายข้ึนเหนอืกลองทีเ่ป็นสัญลักษณ์
แทนนาข้าว การแสดงท่าทางที่เด็กชายถูกยกสูงข้ึน
กเ็ป็นสญัลกัษณ์ทีแ่สดงให้เหน็ถึงการเจรญิเตบิโตสงูใหญ่ข้ึน 
เป็นการเปรียบกับการเจริญเติบโตสูงข้ึนของต้นข้าว 
ซึ่งอธิบายได้โดยแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนตร ์
(ไสยศาสตร์) ในแบบ sympathetic ที่ว่า สิ่งที่ลักษณะ
เหมือนกันจะมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เหมือนกัน หรือเชื่อว่า 
เราสามารถถ่ายทอดลกัษณะของวัตถุหน่ึงไปยังอีกวัตถุหนึ่ง
ที่คล้ายกันได้ (フレイザー, 2004, 61) กล่าวคือเป็น
ภาพสะท้อนของความเชือ่ท่ีว่าการยกซะโอะโทะเมะให้สงูข้ึน
จะท�าให้ต้นข้าวงอกงามสงูขึน้ในลกัษณะเดยีวกัน นอกจากนี้ 
折口 ได้กล่าวเกี่ยวกับซะโอะโทะเมะว่า เป็นผีผู้หญิง
ที่เป็นบริวารของเทพประจ�านาข้าว และมีอิทธิฤทธ์ิ
ในการท�าให้ต้นข้าวงอกงาม (折口, 1995) 
  ค) ทะโรจิเและยะซุเมะ
  หลังจากขั้นตอนทะอุ เอะ (การด�านา) 
โออนิะโมะโตะจะเรียกทะโรจิและยะซุเมะ ให้ปรากฏตวัขึ้น 
折口 กล่าวว่าทะโรจิเป็นเทพประจ�านาข้าว ในขณะที่
ยะซุเมะเป็นเทพเจ้าไรโฮจิน (来訪神) ซึ่งเป็นเทพเจ้า
ท่ีจะมาเยอืนโลกมนษุย์เพยีงปีละ 1 ครัง้ พร้อมกับน�าความ
อุดมสมบูรณ์และความสุขมาให้ชุมชน ซึ่งทะโรจิได้ให้
สัญญากับไรโฮจินว่า จะบันดาลให้การเก็บเกี่ยวได้ผลดี
และมีลูกหลานมากมาย (折口, 1995) โดยการสัญญา
ของทะโรจิกับยะซุเมะในเทศกาลทะอะโซะบิที่ศาลเจ้า
คิตะโนะนี้ จะแสดงโดยการที่ยะซุเมะซึ่งก�าลังตั้งครรภ์
ท�าท่ากอดรัดกบัทะโรจิอย่างใกล้ชดิหรือบางครัง้อาจท�าท่าทาง

ทีส่ือ่ถงึการมีเพศสมัพนัธ์ ซึง่ท่าทางดงักล่าวนัน้อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึการมลีกูหลานมากมาย   諏訪 

ได้กล่าวว่าการแสดงว่ามีเทพเจ้าไรโฮจินมาปรากฏตัว 
เป็นสัญลักษณ์ส่ือให้เห็นว่าเวลาได้ย้อนกลับไปยังสมัย
ที่เริ่มสร้างชุมชน (諏訪, 1994b, 152-156) และเมื่อ
ทะโรจิกับยะซุเมะหายไปก็หมายความว่าเวลาหมุนกลับ
มายังปัจจุบัน หมายถึงการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของชุมชน 
        จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมในงาน
เทศกาลทะอะโซะบิที่ศาลเจ้าคิตะโนะ เป็นพิธีกรรมที่
ท�าให้รู้สกึว่าหมูบ้่านสามารถเริม่ต้นใหม่ได้ทกุปี เป็นพิธีกรรม
ที่ปัดเป่าทุกข์และลบล้างปัญหาในปีที่ผ่านมา อีกทั้ง
ยงัได้รบัความคุม้ครองให้เกบ็เก่ียวได้ผลดแีละมลีกูหลาน
มากมายในปีใหม่ ทั้งน้ีความสงบสุขเหล่าน้ีเกิดขึ้นได้
โดยการที่โออินะโมะโตะเป็นผู้เรียกทะโรจิและยะซุเมะ
ให้มายังหมู่บ้าน ดังน้ันกลุ่มมะสึริชูโดยเฉพาะโออินะ
โมะโตะ ซึ่งเป็นผู้น�าจึงมีบทบาทท่ีส�าคัญมากส�าหรับ
หมู่บ้าน นอกจากนี้สัญลักษณ์ต่างๆ ในพิธีกรรมยังแสดง
ให้เห็นว่า โออินะโมะโตะ หรือ โทะชิโยะริ ซึ่งเป็นผู้น�า
พิธีเป็นตัวแทนในการรับมอบอ�านาจจากเทพเจ้าท�าให้
มอีทิธฤิทธิเ์สมอืนเทพเจ้าเป็นผู้ทีม่คีวามสามารถเหนอืกว่า
ผู้อื่นและมีบทบาทส�าคัญยิ่งส�าหรับชุมชน
 5.2 บทบ�ทท�งสังคมของโทะชิโยะริในช่วง 
  กล�งสมัยเอโดะ
  5.2.1 ก�รลดบทบ�ทของโทะชิโยะร ิ
  ในก�รควบคุมมะสึริเม็นเด็ง (祭り免田)
  ก่อนสมัยเอโดะ มะสึริชูมีสิทธิ์ในการใช้ที่นา
ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นการจดังานเทศกาล ทีเ่รียกว่ามะสึริเม็นเด็ง 
(祭り免田) ซึง่การมสิีทธ์ิใช้พืน้ท่ีส�าหรบัการจดังานเทศกาล
ในการปลูกข้าว และท�าเป็นโมจิซ่ึงเปรียบเสมือนของ
ศกัด์ิสทิธิจ์ากเทพเจ้าแจกจ่ายให้กบัชาวบ้าน กเ็ท่ากับว่า
เป็นการได้รับอ�านาจจากเทพเจ้า และท�าให้มะสึริชู
มีชนชั้นที่เหนือกว่าชาวบ้านทั่วไป
           แต่ต่อมาเมือ่ปี ค.ศ.1710  ตระกลูโอโนะ (大野) 
ได้รับมอบอ�านาจจากตระกูลโยะซิดะ (吉田) ซึ่งเป็น
ตระกูลผู้น�าของลัทธิชินโต (神道) ให้เป็นผู้ควบคุมดูแล
ศาลเจ้าคติะโนะ7  ท�าให้เกดิข้อพพิาทเกีย่วกบัสิทธิใ์นการ

7 宝永7年(1710)12月14日「祠官許状」(北野神社文書)
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ใช้พื้นที่นาระหว่างมะสึริชูกับตระกูลโอโนะขึ้นปี ค.ศ.
1725 และท้ายที่สุดได้มีการเปลี่ยนแปลงยกกรรมสิทธิ์
ในการควบคมุดูแลมะสรึเิม็นเดง็ให้เป็นของตระกลูโอโนะ
ที่เป็นผู้ดูแลศาลเจ้าคิตะโนะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏ
อยู่ในข้อมูลขั้นต้น 「徳丸本村祭礼に付定 (控) 8」   
ที่เขียนไว้ในปี ค.ศ.1725 โดยมีเนื้อความที่มะสึริชูเขียน
เกีย่วกบัมะสริึเมน็เดง็และงานเทศกาลทะอะโซะบ ิ อยู่ใน 
ข้อ 1 ของเอกสาร แปลโดยสรุปได้ดังนี้

  เมือ่ปีทีแ่ล้วเกิดข้อขดัแย้งระหว่างมะสรึชูิกับ
โอโนะเกี่ยวกับเม็นเด็ง (免田) ส�าหรับใช้ในงานเทศกาล
ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ศาลเจ้าคิตะโนะ ดังนั้น
อินะฮันซะเอะมง  (伊奈半左衛門) ซึ่งเป็นข้าราชการ
จากดะอคิงั (代官) จากวงัหลวงจงึได้เรยีกให้ทัง้สองฝ่าย
เข้าพบ และตดัสินให้เมน็เดง็ตกอยู่ภายใต้กรรมสทิธิข์อง
โอโนะซึ่งเป็นผู้ดูแลศาลเจ้า และให้จัดงานเทศกาลตาม
ประเพณีที่มีแต่โบราณ ทั้งสองฝ่ายเขียนได้ประทับตรา
ลงนามในเอกสารยอมรบัข้อตกลงร่วมกันว่า ตัง้แต่ปีใหม่
ทีจ่ะมาถงึจะร่วมมอืกนัจัดงานทีศ่าลเจ้าคติะโนะตามเดิม 
ในวันขึ้นปีใหม่วันที่ 10 โดยให้โอโดริชู  (大通衆)  และ
โคะโดริชู  (小通衆) นั่งตามต�าแหน่งที่ก�าหนด9

  การขอรบัสทิธิเ์พือ่ควบคมุดูแลศาลเจ้าเกิดขึน้
มากมายในช่วงต้นของศตวรรษที ่ 18 ซ่ึง 井上 ได้กล่าวว่า 
การได้รบัอนญุาตให้มีสิทธิใ์นการควบคุมศาลเจ้าจากตระกลู
โยะซิดะ เป็นการแสดงถึงความส�าเร็จ 3 ประการดังนี้ 
   1) ผู้ที่ได้รับการอนุญาตในการควบคุมศาล
เจ้าจะกลายเป็นผู้น�าศาลเจ้า
   2) ผูท่ี้ได้รบัการอนญุาตในการควบคมุศาลเจ้า
จะได้รับมอบอ�านาจบางส่วนจากไดเมียว (大名) ผู้เป็น
มูลนาย
   3) ผูท่ี้ได้รบัการอนญุาตในการควบคมุศาลเจ้า
จะได้รับการยอมรับถึงสิทธิ์ในการควบคุมศาลเจ้าจาก
ชาวบ้าน (井上, 1997, 2007)

9          、於当村天神社地ニ従往古仕来候祭入用之免田ニ付、去年中ゟ及異論、度々御代官伊奈半左衛門様迄双方被召

出、御詮義之上祭り免田社守方へ相渡シ、祭り之儀ハ古来格式仕来り候通、摂津守処ニ而急度相勤可申旨被為仰付

候、即証互ニ取替シ相済候ニ付、来午正月ゟ宮本摂津守処ニ而祭礼仕、格式前々之通相違無御座候、自今以後正月

十日ゟ 大通・小通共出合、笠張可仕事 (ibid.925-926)
10  ibid. 926 
11     、同日大通・小通衆中不残出合、笠張先例之通可仕事

附、例座之儀格式古来之通可令着座、然上者子々孫々ニ至迄、永々乱例座口論無之様ニ何茂堅可被相心得候事(ibid.926)  

8 享保10年(1725)2月「徳丸本村祭礼に付定(控)」(安井家文書)(『板橋区史』資料編 3 近世,№ 515,924-927)

          ตระกูลโอโนะได้เรยีกพืน้ทีใ่นการท�านานีโ้ดยชื่อ
ใหม่ว่า เทม็จนิเมน็เด็ง (天神免田) แทนมะสรึเิมน็เดง็นี้ 
ซึง่มคีวามหมายว่าผนืนาของศาลเจ้าและเทพเจ้า การมีสิทธิ์
ในการใช้พื้นที่ปลูกข้าว และท�าเป็นโมจิแจกจ่ายให้กับ
ชาวบ้าน กเ็ท่ากบัการได้รบัอ�านาจจากเทพเจ้าทีเ่หนอืกว่า
มนุษย์ปุถุชนทั่วไป ดังนั้นการทีต่ระกูลโอโนะต้องการ
รับมอบสทิธ์ิในการควบคุมศาลเจ้าคิตะโนะรวมถึงมะสึริ
เม็นเด็ง หรือ เท็มจินเม็นเด็ง อาจเกี่ยวข้องกับบทบาท
ทางสังคมในหมู่บ้าน กล่าวคือ เป็นความปรารถนาที่จะลด
บทบาทของโทะชโิยะรแิละมะสรึชิ ู พยายามทีจ่ะโยกย้าย
อ�านาจที่อยู ่เหนือกว่าชาวบ้านที่โทะชิโยะริมีอยู ่น้ัน
มาเป็นของตน
  5.2.2 โทะชโิยะรใินฐ�นะผู้นำ�สงูสดุของ 
    พธิกีรรม
  จากข้อมูลขั้นต้น 「徳丸本村祭礼に付定 

(控)」พบว่ามะสึริชูได้เขียนข้อก�าหนดเกี่ยวกับระเบียบ
ของมะสึริชูไว้ในข้อ 5 ว่าในวันที่ 10 ซึ่งเป็นคืนก่อนวัน
เทศกาลทะอะโซะบ ิจะมพีธิกีรรมในช่วงเยน็ ซึง่โอโดรชิทูัง้ 
10 คนและภรรยาจะต้องไปทีศ่าลเจ้า10  และในข้อ 6 
เขียนไว้ว่าโคะโดริชูจะมาร่วมท�าพิธีกรรมในช่วงเย็น 
มีรายละเอียด ดังนี้คือ

 ๑. ในวนัเดยีวกนั (คืนก่อนงานเทศกาล) โอโดรชิู
และโคะโดริชูทุกคนต้องมาศาลเจ้าและท�าพิธีกรรม 
โดยโอโดริชูและโคะโดริชูต้องนั่งตามล�าดับที่ก�าหนดไว้ 
โดยก�าหนดเพิ่มเติมว่า ให้รักษาประเพณีการจัดล�าดับที่
นั่งดังตามรูปแบบดั้งเดิมสืบทอดไปจนถึงสมัยลูกหลาน 
ห้ามมใิห้เปล่ียนแปลง และห้ามโต้แย้งเกีย่วกบัล�าดบัทีน่ั่ง11

 ค�าว่า “โอโดริชู” และ “โคะโดริชู” ที่ปรากฏใน
เอกสารขัน้ต้นกค็อื ค�าทีม่ะสึรชิใูช้เรยีกกนัในกลุ่ม โดยแบ่ง
สมาชิกออกเป็นโอโดริชู 10 คน และโคะโดริชู 6 คน ซึ่ง
โอโดริชูอยู่ในล�าดับขั้นที่สูงกว่าโคะโดริชู  นอกจากนี้
ยั ง เรียกผู ้น� า สูง สุด ซ่ึงอยู ่ ในกลุ ่ม “โอโดริ ชู” ว ่ า 

(6)

(1)

(6)
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“โออินะโมะโตะ” และผู้น�าในล�าดับถัดมาว่า “โคะอินะ
โมะโตะ” ขณะทีช่าวบ้านจะเรยีกเหมารวมว่า “มะสรึชูิ” 
ซึ่งการแบ่งค�าเรียกสมาชิกในกลุ่มที่แตกต่างกันดังนี้
แสดงให้เหน็ว่ากลุม่มะสรึชิมูกีารแบ่งล�าดบัชัน้ภายในกลุ่ม
โดยม“ีโออนิะโมะโตะ” หรอื โทะชโิยะรเิป็นผูน้�าสงูสดุ
  5.2.3 มิยะซะกับก�รกำ�หนดชนชั้นและ 
    สืบทอดอำ�น�จในสังคม
  ในเอกสารขั้นต้น「徳丸本村祭礼に付定 
(控)」ข้อที่ 9 มีการกล่าวถึงล�าดับที่นั่งของมะสึริชู ในคืน
วันที่ 10 ซึ่งเป็นคืนก่อนหน้าเทศกาลไว้ดังนี้

 
 ๑. รูปแบบล�าดับการนั่งในวันที่ 10 12

 ผังก�าหนดที่นั่งดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มะสึริชู
มีการก�าหนดต�าแหน่งการนั่งตามล�าดับความส�าคัญเพื่อ
นมสัการเทพเจ้า ซึง่ผงัก�าหนดทีน่ัง่นีเ้รียกว่ามยิะซะ (宮座) 
เป็นต�าแหน่งที่นั่งเฉพาะกลุ่มผู้คนในหมู่บ้านที่ท�าหน้าที่
เป็นกรรมการด�าเนินการจัดงานเทศกาล (福田, 2000)  
โดยต�าแหน่งทีน่ัง่ในมยิะซะนัน้จะสะท้อนถงึสถานะภาพ

13 เกี่ยวกับมิยาซะโปรดดู (安藤,1960; 萩原,1962; 原田,1976; 肥後,1970; 森岡,1954; 高橋,1978; 高牧,1986; 竹田,1977; 

和歌森,1953)

12     、十日笠張例座次第 (ibid.926)

ทางสังคมในหมู่บ้าน ผู้ที่นั่งในต�าแหน่งที่ดีที่สุด (薗部, 
1993, 2002, 2017) หรือนั่งในต�าแหน่งที่มีทิศทางที่ดี
ตามความเชื่อ หมายถึงการมีสถานะภาพอยู่ในล�าดับ
ชั้นที่สูงในหมู่บ้าน การก�าหนดมิยะซะเริ่มต้นตั้งแต่สมัย
คามาคุระในช่วงหลังของศตวรรษที่ 12 และแพร่
กระจายไปทั่วประเทศในศตวรรษที่ 15 13 
 ในข้อมูล  「徳丸本村祭礼に付定 (控)」    มกีาร
ระบุถึงข้อก�าหนดต่างๆ รวมทั้งรายชื่อและที่นั่งของ
ผู้บุกเบิกหมู่บ้านในการท�าพิธีกรรม ทั้ง 16 คนอย่าง
ชดัเจน โดยจะเรยีงล�าดบัชือ่ของบคุคลทีอ่ยูก่ลุม่โอโดรชิู 
10 คนแรกแล้วต่อด้วยชือ่ของบคุคลทีอ่ยูใ่นกลุ่มโคะโดริชู
อีก 6 คน รวมถึงก�าหนดที่นั่งให้โอโดริชูได้นั่งในทิศที่ดี
กว่าคือทิศตะวันออกและทิศเหนือให้โคะโดริชูนั่งในทิศ
ตะวนัตกและทศิใต้โดยก�าหนดทีน่ัง่ตามล�าดบัความส�าคัญ
ในการท�าพิธีกรรม เช่น โออินะโมะโตะ (ปรากฏชื่อใน
ข้อมูลขั้นต้นว่ากงซะเอะมง (権左衛門)) จะเป็นผู้ที่ได้
นั่งในต�าแหน่งที่ดีที่สุดเรียกว่า “คะมิซะ (上座) ” 
ต�าแหน่งที่ดีรองลงมาจะเป็นต�าแหน่งของโคะโดริ ส่วน 
โอโนะ (ในข้อมลูขัน้ต้นเรยีกว่า เซตสโึนะคะม ิ(摂津守) 
ที่เป็นผู้ดูแลศาลเจ้าถูกก�าหนดให้นั่งในทิศที่ถือว่าเป็น
อัปมงคล
 การแยกออกเป็นโอโดริชูกับโคะโดริชูนั้นเป็นการ
แบ่งกลุ่มตามการมส่ีวนร่วมในการก่อตัง้หมูบ้่าน ซึง่โอโดริชู
คือกลุ่มผู้บกุเบกิ ส่วนโคะโดรชิคูอืกลุ่มร่วมบกุเบกิทีเ่ข้ามา
ในภายหลัง การแบ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นการแสดงล�าดับ
ช้ันทางสังคม และมิยะซะที่ก�าหนดแบ่งต�าแหน่งท่ีนั่ง
ตามล�าดับของโอโดริชูกับโคะโดริชูซึ่งเป็นการก�าหนด
ต�าแหน่งตามความส�าคญัในพธีิจงึเป็นการสบืทอดล�าดับ
ฐานะทางสังคมของสมาชกิแต่ละคนในมะสึรชิ ู ดงันัน้จาก
ที่มีการระบุไว้ในเอกสารขั้นต้นว่า ให้ยึดถือการก�าหนด
ต�าแหน่งทีน่ัง่ และต้องสืบทอดห้ามมใิห้มกีารเปล่ียนแปลงนั้น 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนผลักดันให้มิยะซะกลายเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการสืบทอดล�าดับอ�านาจทางสังคม
ของมะสึริชูนั่นเอง

(9)

(9)
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16 
文久 2 年(1862)4月「徳丸原入会芝畑開発出願費用につき議定書」(安井家文書)(『板橋区史』資料編 3 近世,№ 141, 292)

15 
正徳3年(1713)12月「徳丸本村年貢内割・村入目割・秋内検見につき組頭衆一札」(安井家文書)(『板橋区史』資料編  

3 近世,№ 292,602-603) 

14 
「天保8年(1837) から元治2年 (1865) 勘定過不足帳」(安井家文書)

  5.2.4  มิยะซะกับบทบ�ทท�งสังคมของ 
    โทะชิโยะริ
  ในสมยัมุโระมะชิก่อนหน้าสมัยเอโอะ ผูท้ีท่�า
หน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของหมู่บ้านโทะคุมะรุก็คือ 
ผู้ที่นั่งล�าดบัแรกในมยิะซะซ่ึงเป็นทีน่ัง่ของโออินะโมะโตะ 
หรือ โทะชิโยะริ แต่เมื่อเข้าสู่สมัยเอโดะได้มีการแต่งตั้ง
นะนชุขิึน้เป็นผูใ้หญ่บ้านอย่างเป็นทางการแทนโทะชิโยะริ 
แต่อย่างไรก็ตามที่นั่งในมิยะซะก็ยังเป็นของโออินะโมะ
โตะหรือโทะชิโยะริอยู ่ตามเดิม อีกทั้งนะนุชิซึ่งเป็น
ผูใ้หญ่บ้านจากการแต่งตัง้ในสมยัเอโดะกไ็ม่มตี�าแหน่งทีน่ั่ง
ในมยิะซะ เนือ่งจากไม่ใช่ผูบ้กุเบกิของหมูบ้่านโทะคุมะรุ 
แต่ถูกคัดเลือกโดยโชกุนในสมัยเอโดะ ดังนั้นนะนุชิจึงไม่
ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมพิธีกรรมในคืนก่อนหน้าเทศกาล
ทะอะโซะบิ และจากการที่โอโนะที่เป็นผู้ดูแลศาลเจ้า
ถูกก�าหนดให้นั่งในทิศที่เป็นอัปมงคล และนะนุชิซึ่งเป็น
ผู้ใหญ่บ้านไม่มีต�าแหน่งที่นั่งในมิยะซะแสดงให้เห็นว่า
นะนชุหิรือผูใ้หญ่บ้านและโอโนะถูกจดัเป็นคนนอก แตกต่าง
จากโออินะโมะโตะหรือโทะชิโยะริ และมะสึริชูที่มีความ
สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านโทะคุมะรุอย่างลึกซึ้ง
มาตั้งแต่สมัยมุโระมะชิ โออินะโมะโตะหรือโทะชิโยะริ 
จงึมีอ�านาจเป็นผูส้บืทอดระเบยีบตามมยิะซะ และถือว่า
เป็นชนชั้นที่อยู่เหนือกว่าทั้ง ตระกูลโอโนะและนะนุชิ 
จึงกล่าวได้ว่ามยิะซะเป็นการสบืทอดระเบยีบของหมูบ่้าน
โทะคุมะรุของสมัยมุโระมะชิ และเป็นการสืบทอด
อ�านาจทางสังคมของโออินะโมะโตะ หรือ โทะชิโยะริ
นั่นเอง
 5.3 บทบ�ทในก�รบริห�รจัดก�รหมู่บ้�นของ 
  โทะชิโยะริ
  5.3.1 ศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในหมู่บ้�น
  เนื่องจากเทศกาลทะอะโซะบินั้น มะสึริชู
โดยเฉพาะโออินะโมะโตะเป็นผู้ถือครองสัญลักษญ์ของ
เทพเจ้า และเป็นตัวแทนของเทพเจ้า เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส�าคัญในการปัดเป่าทุกข์ท�าให้หมู่บ้านเริ่มต้นสิ่งดีๆ 
ได้ใหม่ในทุกปี ผู้คนในหมู่บ้านที่เคารพและศรัทธา
ต่อศาลเจ้าทุกคนจึงรับรู้ถึงความพิเศษของโทะชิโยะริ 

รับรู ้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าโออินะโมะโตะหรือ
โทะชิโยะริ เป็นบุคคลพิเศษที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของ
บรรดาชาวบ้านที่เคารพและศรัทธาต่อศาลเจ้า และจาก
ข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับงบบัญชีรายรับรายจ่ายระหว่างปี 
ค.ศ. 1837 ถงึ ค.ศ. 186514 พบว่ามะสึรชิมูบีทบาทส�าคัญ
ในการเป็นศูนย์กลางในการเก็บเงินจากผู ้ที่เคารพ
และศรัทธาต่อศาลเจ้าเพื่อท�าบุญต่อศาลเจ้าคิตะโนะ
เป็นประจ�าทกุปี ดงันัน้จงึกล่าวได้ว่า ผูค้นในหมูบ้่านมี
จติส�านกึร่วมกันผ่านสัญลักษณ์ความเป็นตัวแทนเทพของ
โออินะโมะโตะ
  5.3.2 อำ�น�จในก�รบรหิ�รจดัก�รหมู่บ�้น 
   ของโทะชิโยะริ
  โทะชโิยะริจะเป็นผูช่้วยนะนชุหิรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ในขณะที่โอโดริชูคนอื่นๆ จะเป็นหัวหน้าของกลุ่มต่างๆ 
ในหมู่บ้านในสมัยเอโดะ โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้า
ของกลุ่มในหมู่บ้านจะประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับปัญหาของผู้คนในหมู่บ้าน รวมถึงการบริหาร
จัดการเรื่องต่างๆ ในหมู่บ้าน แล้วจะส่งรายงานสรุปมติ
ทีป่ระชุมและข้อเสนอต่างๆ ต่อนะนชุ ิในภายหลงั15 อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการตรวจสอบการท�างานของนะนชุหิรอืผู้ใหญ่บ้าน
ซึง่แสดงให้เหน็ว่านะนชุหิรอืผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่บุคคลทีม่อี�านาจ
เด็ดขาดในการบริหาร แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลับเป็นผู้มี
อ�านาจในการบรหิาร ดงัตวัอย่างท่ีปรากฏในเอกสารขัน้ต้นว่า 
เมือ่ปลายสมยัเอโดะผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านได้ปฏริปูทีด่นิทีร่กร้าง 
และฟื้นฟูให้เป็นที่นาที่สามารถท�านาได้  แต่นะนุชิหรือ
ผูใ้หญ่บ้านไม่ได้มส่ีวนเก่ียวข้องกบัการปฏริปูทีด่นิแต่อย่างใด16   
ดงันัน้จงึกล่าวได้ว่าแม้แต่ในสมยัเอโดะทีม่กีารแต่งตัง้นะนชิุ
หรอืผู้ใหญ่บ้านกต็าม อ�านาจในการบรหิารหมูบ้่านของกลุ่ม
ผู้บกุเบกิหมูบ้่านโทะคุมะรซุึง่มโีทะชโิยะรเิป็นผู้น�ากย็งัคงอยู่

 จากการศกึษาเกีย่วกับบทบาททางสงัคมของโทะชิโยะริ
ในงานเทศกาลทะอะโซะบิ โดยใช้แนวคิดทางคติชน
วิทยาควบคู่กับแนวคิดทางประวัติศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น 
ท�าให้เหน็ได้ว่า การประกอบพธิกีรรมในเทศกาลของหมู่บ้าน

6. บทสรุป
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กมี็ความเกีย่วข้องกบัล�าดบัช้ันและการจัดระเบยีบทางสังคม 
การเป็นผูน้�าพธิกีรรมน้ันจงึหมายถงึการมีล�าดับช้ันทีมี่อ�านาจ
ในการควบคมุสงัคม ดังนัน้ถึงแม้จะมีสถานะภาพเป็นเพียง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แต่การมีสถานะภาพเป็นผู้น�าพิธีกรรม
น�ามาซึ่งอ�านาจในการควบคุมสังคม หมายความว่า
บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริในยุคกลางนั้นไม่ได้
ลดน้อยลงแต่อย่างใด จากการศึกษาข้างต้นท�าให้เห็น
ว่าการศึกษาเกีย่วกบัสังคมและการปกครองของหมูบ้่าน
จ�าเป็นต้องใช้มุมมองทางวัฒนธรรมกับมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์ควบคู ่กัน ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้เห็นถึง
ระเบียบของสังคมรวมถึงล�าดับอ�านาจในหมู่บ้านที่เป็น
คลืน่ใต้น�า้อยูใ่นระบบการปกครองอย่างชัดเจนขึ้น
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บทคัดย่อ

 เนือ่งจากญีปุ่น่เป็นประเทศทีอ่ยูใ่นกลุ่ม “สงัคมสงูวยัระดบัสดุยอด” การบรหิารจดัการ
สังคมสูงวัยของภาครัฐญี่ปุ่นจึงสร้างความสนใจให้กับประเทศเป็นจ�านวนมากทั่วโลก ผู ้วิจัย
ก�าหนดค�าถามวิจัยว่า “การบริหารจัดการสังคมสูงวัยระดับสุดยอดของภาครัฐญี่ปุ ่น
มีความสอดคล้องกับ 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (OPM, NPM และ NPS) หรือไม่ 
อย่างไร” พาราไดม์ท่ีหนึง่ OPM (old public management หรอื การบรหิารจดัการภาครัฐ
แนวเก่า) สะท้อนผ่านระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า Universal Healthcare (UC) ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1961 และการประกาศใช้กฎหมาย Welfare Act of Elder (สวัสดิการผู้สูงอายุ) 
ในปี ค.ศ. 1963 โดยในพาราไดม์นี้ภาครัฐท�าหน้าที่ “พายเรือ (rowing)” หรือเป็นผู้จัดการ
บริการสาธารณะโดยตรงเอง อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 2000 พาราไดม์ NPM (new public 
management หรือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่) มีการสะท้อนผ่านการประกาศใช้
นโยบายการประกันการดูแลระยะยาว (Long-term Care Insurance: LTCI) โดยรัฐบาล
กลางท�าหน้าที ่“ถือหางเสอื (steering)” โดยการกระจายอ�านาจให้รฐับาลส่วนท้องถิน่จ้างเหมา
บริการส่วนใหญ่จากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานไม่แสวงหาผลก�าไร (non-profit 
organization) ให้เป็นผูจ้ดับรกิารสาธารณะในด้านการดแูลผู้สูงอายแุทน พาราไดม์ล่าสุดคือ 
NPS (new public service หรอืการบรกิารสาธารณะแนวใหม่) ทีเ่รยีกร้องให้เจ้าหน้าทีภ่าครัฐ
ของญี่ปุ่น “ให้บริการ (serving)” โดยการอ�านวยความสะดวกให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก�าหนดนโยบายและน�านโยบายไปปฏบิตัผ่ิานระบบการดแูลแบบบรูณาการที่มีชุมชน
เป็นรากฐาน (Community Based Integrated Care System: CBICS) เพื่อที่จะน�าเอา
จิตวิญญาณของชุมชนกลับคืนสู่ชุมชน 

    ปกรณ์ ศิริประกอบ
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถอดบทเรียนการบริหารจัดการสังคมสูงวัยระดับ

สุดยอดของภาครัฐญี่ปุ่น: มองผ่าน 3 พาราไดม์
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Abstract

On account of the fact that Japan is considered one of the “super-aged 
societies,” Japan’s management of its large aging population therefore draws 
many countries’ interest. In this paper, the author poses the research question 
“Is Japanese public management for the super-aged society compatible with 
the 3 paradigms (OPM, NPM, and NPS) in public administration and how?”.
The first is the OPM (old public management) paradigm, reflected in Japan’s 
Universal Healthcare (UC) from 1961 and the passage of the Welfare Act of 
Elder in 1963. At this time there was a clear emphasis on “rowing” or having 
the public sector deliver public services directly. Beginning in 2000, however, a 
NPM (new public management) paradigm emerges with the implementation of 
Long-term care insurance (LTCI), in which the central government “steering” by 
decentralizing its power in favor of local government, which in turn outsourced 
most of its services to the private sector and non-profit organizations (NPO). 
Japan’s newest phase of management illuminates yet another paradigm – 
new public service (NPS), which asks public officials to “serving” by facilitating 
citizen participation in forming and implementing policy through its Community 
Based Integrated Care System (CBICS) in order to bring a sense of community 
back to the community. 

Lesson Learned from the Public Management

of Japan’s Super-aged Society: Looking 

Through 3 Paradigms in Public Administration

Key words
Japan, Super-aged society, Public management, Long-term care insurance (LTCI), 

Community based integrated care system (CBICS) 

Prakorn Siriprakob
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
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1. บทน�า 

 หนึ่งในประเด็นท้าทายที่ส�าคัญที่สุดในการบริหาร
จดัการภาครฐัของประเทศญีปุ่่นในปัจจบัุนและอนาคต คือ 
การเป็นสงัคมสูงวยัระดบัสดุยอด1  (super-aged society) 
ซึ่งหมายถึง การที่ประเทศมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี
ขึ้นไปเป็นจ�านวนมาก ในขณะที่ประชากรในวัยท�างานมี
อัตราส่วนที่ลดลง โดยในปัจจุบันมีการแบ่งสังคมสูงวัย
ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ (Miskolczi และ Csefalvaiova, 2013) 
 1. สังคมสูงวัย (ageing society) เป็นสังคมท่ีมี 
  ประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7  
  ของประชากรทั้งหมด
 2. สงัคมสงูวัยอย่างสมบรูณ์ (aged society) เป็นสังคม 

1 ผู้เขียนเลือกใช้สังคมสูงวัยระดับสุดยอดซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารประมวลสถิติด้านสังคมท่ีมีชื่อว่า “ประชากรสูงอายุไทย: ปัจจุบันและ
อนาคต” ของกรมกิจการผู้สูงอายุที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2557

  ทีม่ปีระชากรอายตุัง้แต่ 65 ปีขึน้ไปมากกว่าร้อยละ  
  14 ของประชากรทั้งหมด
 3. สังคมสูงวยัระดบัสุดยอด (super-aged society)  
  เป็นสังคมที่มีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
  มากกว่าร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมด
 การเปลีย่นจากสงัคมสงูวยัไปสูส่งัคมสงูวัยอย่างสมบูรณ์
และสังคมสูงวัยระดับสุดยอดของแต่ละประเทศมี
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่เท่ากัน 
บางประเทศมีเวลาในการเตรียมตัวมาก บางประเทศมี
เวลาในการเตรียมตัวน้อยแตกต่างกันดังปรากฏใน
ตารางที่ 1

ประเทศ

สังคมสูงวัย สังคมสูงวัย
อย่�งสมบูรณ์

สังคมสูงวัย
ระดับสุดยอด จำ�นวนปีที่ใช้ในก�รเปลี่ยนผ่�น

มากกว่า 7 % มากกว่า 14 % มากกว่า 21 % 7 % - 14 % 14 % - 21 %

สาธารณรัฐเชค 1931 2004 2025 73 21

ฝรั่งเศส 1865 1980 2022 115 42

เยอรมัน 1932 1972 2014 40 42

อิตาลี 1927 1988 2011 61 23

โปแลนด์ 1967 2012 2027 45 15

สโลวาเกีย 1961 2015 2031 54 16

สวีเดน 1890 1975 2014 85 39

สหราชอาณาจักร 1931 1976 2029 45 53

ญี่ปุ่น 1970 1996 2007 26 11

เกาหลีใต้ 2000 2013 2027 13 14

สหรัฐอเมริกา 1942 2013 2032 71 19

ไทย 2002 2027 N/A 25 N/A

ที่มา: Miskolczi และ Csefalvaiova (2013); United Nations, 2002 (อ้างในสุวรรณี ค�ามั่น และสุจิตราภรณ์ นาคะลักษณ์, 2547)

ต�ร�งที่ 1 : ก�รเปลี่ยนผ่�นสู่สังคมสูงวัยรูปแบบต่�งๆ : ก�รเปรียบเทียบกับน�น�ช�ติ
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2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 จากตารางที่ 1 จะพบว่าประเทศญี่ปุ่นถูกจัดให้เป็น
สงัคมสงูวยั (ageing society) ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 เพราะมี
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 7 และ
หลังจากนั้นเพียง 26 ปี คือในปี ค.ศ. 1994 ก็เข้าสู่สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (aged society) เนื่องจากมีประชากร
สงูวยัอยูท่ีร้่อยละ 14 ท�าให้ประเทศญ่ีปุน่มีเวลาในการเตรยีม
พร้อมและปรบัตวัน้อยมากเมือ่เทยีบกบัประเทศฝรั่งเศสที่มี
เวลาเตรียมตวัถงึ 115 ปี และสหรฐัอเมริกาทีมี่เวลาเตรยีมตัว
ถึง 71 ปี และประเทศญี่ปุ่นก็เดินทางต่อไปยังสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอด (super-aged society) คือ มีผู ้สูงอายุ
ทีม่อีายตุัง้แต่ 65 ปีขึน้ไปมากกว่าร้อยละ 21 ด้วยเวลาเพยีง 
11 ปี เมื่อปี ค.ศ. 2007  
 ด้วยเหตุที่ประเทศญี่ปุ ่นเป็นประเทศสูงวัยระดับ
สดุยอดมาในระยะเวลาหนึง่ และประกอบกบัเมือ่พิจารณา
ถึงระยะเวลาของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านจาก
สังคมสังคมสูงวัยในปี ค.ศ. 2002 ไปสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2027 ตามการคาดการณ์ซึ่งจะมีความ
ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาว่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบ
การดูแลผูส้งูอายอุย่างไร และเม่ือแนวโน้มของการบริหาร
จัดการภาครัฐทั่วโลกมีวิวัฒนาการท่ีเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนักบั 3 พาราไดม์ทางรฐัประศาสนศาสตร์คือ เริ่มต้น
จากพาราไดม์ OPM  ไปสูพ่าราไดม์ NPM และมาถงึพาราไดม์ 
NPS ในปัจจบุนัและยงัเป็นกระแสส�าคญัต่อไปในอนาคต 
ด้วยเหตุนี้งานวิจัยชิ้นนี้จึงก�าหนดปัญหาในการวจิยัว่า 
“การบรหิารจัดการสงัคมสงูวยัระดับสดุยอดของภาครัฐ
ญี่ปุ่นสอดคล้องกับ 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
หรือไม่ อย่างไร” โดยผู้วิจัยจะเริ่มต้นการน�าเสนอผลการ
วจิยัช้ินนีจ้ากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบั 3 พาราไดม์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการเกิดสังคม
สูงวยัของประเทศญีปุ่น่ ระเบียบวิธีวิจัย บทวิเคราะห์การ
บริหารจัดการสังคมสูงวัยระดับสุดยอดของภาครัฐ
ญีปุ่น่ผ่าน 3 พาราไดม์ทางรฐัประศาสนศาสตร์ และบทสรุป

 2.1  3 พ�ร�ไดม์ท�งรัฐประศ�สนศ�สตร์  
 ปกรณ์ ศิริประกอบ (2558) แบ่งพาราไดม์ทาง
รฐัประศาสนศาสตร์ออกเป็น 3 พาราไดม์ ได้แก่ พาราไดม์ 

OPM พาราไดม์ NPM และพาราไดม์ NPS โดยงานวิจัย 
ชิน้นีใ้ช้ทฤษฎ ี แนวคดิและค่านยิมส�าคัญภายใต้ 3 พาราไดม์
ทางรฐัประศาสนศาสตร์เป็นหลกัในการอธบิายปรากฏการณ์
เชิงวิวัฒนาการของระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศ
ญี่ปุ่น โดยสาระส�าคัญของพาราไดม์ทั้ง 3 มีดังต่อไปนี้
  1. พ�ร�ไดม์ OPM  
  ทฤษฎีส�าคัญที่อยู่ภายใต้พาราไดม์ OPM คือ
ทฤษฎรีะบบราชการในอดุมคต ิ (Ideal-type bureaucracy) 
ของ Max Weber (1958) ซึ่งระบุว่าการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องเป็นไปตามล�าดับขั้น
บงัคบับญัชา ข้าราชการมคีวามม่ันคงในงานโดยการจ้างงาน
แบบตลอดชีพ มีสวัสดิการที่ดี และข้าราชการต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด โดยการบริหาร
จัดการในพาราไดม์ OPM สามารถเปรียบการปฏิบัติ
งานภาครัฐเหมือนกับการพายเรือ (rowing) คือภาครัฐ
เป็นผู้จัดบริการสาธารณะเองทั้งหมด
  2. พ�ร�ไดม์ NPM 
  แนวคิดและค่านิยมส�าคัญที่อยู่ภายใต้พาราไดม์ 
NPM ที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นแนวคิดบัญญัติ 10 ประการ
ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ Reinventing government: How 
the entrepreneurial spirit is transforming the public 
sector ของ David Osborne และ Ted Gaebler (1992) 
ซึง่ระบไุว้ว่าการบรหิารจดัการภาครฐัท่ีเป็นไปตามพาราไดม์ 
OPM ไม่สามารถปรบัตวัตามสภาพแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเรว็ได้ ด้วยเหตนุี ้Osborne และ Gaebler จึงเสนอ
ให้ภาครัฐปรับบทบาทให้มีความเป็นผู ้ประกอบการ 
(entrepreneurial) มากขึ้น มองประชาชนเป็นลูกค้า 
(customer) ท�าให้เกิดการแข่งขันในการจดับรกิารภาครฐั 
(competitive) น�ากลไกการตลาดเข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ (market) รวมถึงการที่รัฐเป็นผูก้ระตุน้ปฏกิริยิา 
(catalytic) โดยการสร้างบรรยากาศทางการตลาดที่
เหมาะสมให้หน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาร่วมกัน
ขบัเคล่ือนการบรหิารจดัการภาครฐั Osborne และ Gaebler 
มองว่าบทบาทของภาครัฐที่เหมาะสมคือ การถือหางเสือ 
(steering) หาใช่การพายเรือ (rowing) อย่างที่พาราไดม์ 
OPM น�าเสนอ โดยการที่ภาครัฐถือหางเสือเรือคือ 
รัฐไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้จัดบริการสาธารณะเองทั้งหมด
แต่สามารถว่าจ้างให้หน่วยงานภาคเอกชนหรือภาค
ประชาสงัคมจดับรกิารแทนตามมาตรฐานท่ีภาครัฐก�าหนด 
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วิธีนี้นอกจากจะได้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลแล้วยังประหยัดงบประมาณลงอีกด้วย
  3. พ�ร�ไดม์ NPS
  แนวคดิและค่านยิมส�าคญัทีอ่ยูภ่ายใต้พาราไดม์ 
NPS ได้แก่ บัญญัติ 7 ประการภายใต้แนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) ของ Denhardt 
และ Denhardt (2000) ที่ระบุว่าบทบาทที่เหมาะสม
ของภาครัฐ คือ การเป็นผู้ให้บริการ (serving) หาใช่
การถอืหางเสือ (steering) แบบพาราไดม์ NPM หรือ
พายเรือ (rowing) แบบพาราไดม์ OPM แต่ในการเป็นผู้
ให้บริการนีห้มายถงึการอ�านวยความสะดวก (facilitator) 
ให้ประชาชนในฐานะพลเมือง (citizen) ไม่ใช่ลูกค้า 
(customer) เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะและจัดบริการสาธารณะเพือ่บรรลุผลประโยชน์
สาธารณะ (public interest) ร่วมกัน โดยภาครฐัต้องมี
ภาระรับผิดชอบ (accountability) ต่อรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย รวมทั้งปทัสถานต่างๆ ของสังคม เพื่อท�าให้
การก�าหนดนโยบายและการน�านโยบายไปปฏบัิตดิงักล่าว
สะท้อนค่านิยมทางประชาธิปไตยของพาราไดม์ NPS

3. ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการเกิดสังคมสูงวัย

 ของประเทศญี่ปุ่น

รูปภ�พที่ 1 : ร้อยละของผู้สูงอ�ยุที่มีอ�ยุ 65 ปีขึ้นไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ค�ดก�รณ์จนไปถึงปีค.ศ. 2060

ที่มา : ข้อมูลจากส�ามะโนประชากรและประมาณการประชากรของ Ministry of Internal Affairs and Communications และข้อมูล
การคาดการณ์ประชากรของญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์โดยรัฐบาล (อ้างใน http://www.nippon.com/en/features/h00079/ สืบค้นเมื่อวันที่ 
26 กันยายน ค.ศ. 2017)

 3.1. จำ�นวนประช�กรสงูวยัทีเ่พิม่ขึน้อย่�งรวดเรว็ 
 จากรปูภาพที ่1 จะเห็นว่าประเทศญีปุ่น่มีประชากร
สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีประชากรที่มีอายุ 65 ปี
ขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 23 ในปี ค.ศ. 2010 และคาดว่าในปี 
ค.ศ. 2030 ตัวเลขประชากรสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี
ขึน้ไปมแีนวโน้มว่าจะสูงขึน้เรือ่ยๆ จนเกอืบถงึ ร้อยละ 40 
ในปี ค.ศ. 2060 ทั้งนี้เนื่องมาจากชาวญี่ปุ่นมีอายุขัยที่
สูงขึ้น ดูได้จากอายุขัยเฉล่ียของชาวญี่ปุ่นที่สูงมากเช่น
ในปี ค.ศ. 2005 ผู้ชายจะอยู่ที่ 78.56 ปี และผู้หญิงอยู่
ที่ 85.52 ปี โดยมีเหตุส�าคัญหลายประการไม่ว่าจะ
เป็นการปรับปรุงระบบสาธารณสุขและการแพทย์ที่
ดีขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงการสาธารณสุขใน
ชนบทที่ดีขึ้น สถาบันทางการแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นและระบบประกันสุขภาพที่ช่วย
เหลือด้านการเงนิในการเข้าไปพบแพทย์ (Tokoro, 2009) 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย

รูปภ�พที่ 2 : ก�รเปลี่ยนแปลงของปิร�มิดประช�กรของประเทศญี่ปุ่น (ปี ค.ศ. 1950-2050)

ที่มา: Statistics bureau, MIC, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan (2010) อ้างใน Olivares-Tirada และ Tamiya 
(2014), หน้า 4.

 3.2. อัตร�ก�รเจริญพันธุ ์ลดลงอย่�งรวดเร็ว 
 ช่วงทศวรรษ 1940 อตัราการเจรญิพนัธุ ์(total period 
fertility rate: TPFR) ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมากกว่า 4 
กลับลดลงเหลือแค่ 2 ในช่วงทศวรรษ 1950 และเริ่มคงที่ 
จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2004 TPFR เริ่มลดลงเป็น 1.29 โดย
มสีาเหตจุากชาวญีปุ่น่ไม่แต่งงาน หรอืหากแต่งงานกช้็าลง
ซึง่มผีลให้มลีกูคนแรกช้าตามไปด้วย อตัราส่วนของประชากร
โสดทีม่อีายมุากกว่า 50 ปีเพ่ิมข้ึนโดยผูช้ายเพิม่จากร้อยละ 
2.1 ในปี ค.ศ. 1975 เป็นร้อยละ 15.4 ในปี ค.ศ. 2005 
และผูห้ญงิจากร้อยละ 4.3 เป็นร้อยละ 6.8 นอกจากนัน้แล้ว
ประชากรหญงิเร่ิมเข้าศึกษาในระดบัอดุมศึกษาและท�างาน
มากขึน้ ท�าให้อายเุฉล่ียการมลีกูคนแรกของผูห้ญิงเปลีย่นจาก 
25.7 ปี ในปี ค.ศ. 1975 เป็น 29.1 ปี ในปี ค.ศ. 2005 
การมีลกูคนแรกช้าส่งผลต่อการมลีกูน้อยลงอย่างหลกีเล่ียง
ไม่ได้ (Tokoro, 2009) จากการส�ารวจของ Ministry of 
Health Labour and Welfare ในปี ค.ศ. 2007 การที่
ประชาชนไม่แต่งงาน ร้อยละ 30 เนือ่งจากเหตผุลทางการเงิน 
รวมถงึคูท่ีแ่ต่งงานและไม่มีบุตรกเ็ป็นเพราะเหตุผลทางการเงิน

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) ทีใ่ช้รปูแบบการวจิยัแบบกรณศึีกษา (case study) 
ของ Yin (2003) ซึ่งได้ก�าหนดไว้ว่า การใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบกรณีศึกษาได้งานวิจัยต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติ 
3 ข้อน้ีคือ 1) ค�าถามวิจัยมีค�าว่า อย่างไร หรือ ท�าไม 
ในค�าถาม 2) ไม่ต้องควบคุมเหตุการณ์ในเชิงพฤติกรรม 
และ 3) ให้ความส�าคัญกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งงาน
วิจัยชิ้นนี้ตอบค�าถามทั้ง 3 ข้อ คือ ข้อที่ 1 ค�าถามวิจัย
ได้แก่ “การบริหารจัดการสังคมสูงวัยระดับสุดยอดของ
ภาครัฐญีปุ่น่สอดคล้องกับ 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(OPM, NPM, และ NPS) หรือไม่ อย่างไร” เป็นค�าถาม

เช่นเดียวกัน ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจและ
การสนับสนุนครอบครัวที่มีสู่ลูกจากภาครัฐอยู่ในระดับ
ที่ต�่า รวมถึงผู้หญิงเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นท�าให้
ความสมดุลระหว่างการท�างานและความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัวเป็นไปได้ยากขึ้น (อ้างใน Tokoro, 2009)
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ที่ใช้ค�าว่า “อย่างไร” ข้อที่ 2 การวิจัยครั้งนี้ไม่จ�าเป็น
ต้องควบคุมเหตุการณ์เชิงพฤติกรรม และสุดท้ายเป็นการ
วิจัยท่ีเน้นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการ
ตอบค�าถามข้อที่ 3 ท�าให้งานวิจัยเรื่องนี้สามารถใช้
เทคนิคการวิจัยแบบกรณีศึกษาได้ การวิจัยแบบกรณี
ศึกษาเป็นรูปแบบการวิจัยที่อนุญาตให้ผู้วิจัยสามารถใช้
วิธีการเก็บข้อมูลได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
เอกสาร (document) การสัมภาษณ์ (interview) 
การสงัเกตการณ์โดยตรง (direct observation) เปน็ต้น 
(Yin, 2003)
 ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิควิจัยการสังเกตการณ์โดยตรง 
(direct observation) กับหน่วยจัดบริการสาธารณะ
ด้านผูส้งูอายขุองประเทศญ่ีปุน่ จ�านวน 4 แห่ง อันได้แก่ 
Red Cross Welfare Center เทศบาลพิเศษ Shibuya 
ในเมอืง Tokyo ศนูย์บรกิาร Hinoki-so Senior Citizen’s 
Center ศูนย์บริการ Meguri และอาคารพักอาศัย 
Warai ที่เมือง Koshigaya จังหวัด Saitama โดยการ
สังเกตสถานที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่ รวมถึง
การเก็บข้อมลูจากการรบัฟังค�าบรรยายและการสัมภาษณ์ 
(interview) จากผู้บริหารหน่วยงานและผู้เช่ียวชาญ
ด้านผูส้งูอายุของประเทศญ่ีปุ่น2  โดยใช้ล่ามซึง่เป็นนักศึกษา
ไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาไทยและภาษา
ญี่ปุ่นที่ก�าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งจัดเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศญี่ปุ่น เฉพาะในกรณีที่
ผูใ้ห้ข่าวส�าคญับรรยายและให้สมัภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ ่น 
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการตั้งค�าถามแบบปลายเปิด
ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัหวัข้อวิจยัเพือ่ให้ได้ค�าตอบ ด้วยเทคนิค
ในการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ( un s t r u c tured 
interview) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ทัศนคติ ความคิดเห็น
และความเชื่อเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยนี้ รูปแบบการ
สมัภาษณ์นีท้�าให้ได้มาซ่ึงข้อมลูทีม่คีวามลกึและมคีณุค่า
(O’leary, 2017)
 โดยผู ้วิจัยได้ท�าการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของ 
field note และน�ากลับมาถอดความทันทีหลังการ
สมัภาษณ์เสรจ็สิน้เพือ่ให้ได้ข้อมูลทีมี่ความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

(Berg, 2006) นอกจากนีผู้้วจัิยยงัได้สอบถามผู้ให้ข่าวส�าคัญ
เพิม่เตมิผ่านช่องทางออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น 
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ และ facebook messenger 
เพือ่สัมภาษณ์และสอบถามเพิม่เตมิในกรณทีีผู่ว้จิยัมคี�าถาม
และข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ
สุดท้ายงานวิจัยช้ินนี้ยังใช้เทคนิคการวิจัยเอกสาร 
(documentation research) โดยผูว้ิจัยท�าการศกึษา
เอกสารส�าคัญทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) 
และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) อาทิหนงัสอืและ
บทความทางวชิาการ เอกสารราชการ เอกสารประกอบ
การบรรยาย เว็บไซต์ แผ่นพับและใบปลิวของหน่วยงาน
ต่างๆ (O’leary, 2017) จากนัน้จงึน�าเอาข้อมลูเอกสารทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและผลการสมัภาษณ์มาวเิคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) โดยการตคีวามข้อมลูดงักล่าวอย่างเป็น
ระบบ (Berg, 2006) เพือ่ตอบค�าถามวจิยัทีว่่า “การบรหิาร
จดัการสงัคมสงูวยัระดบัสดุยอดของภาครัฐญีปุ่น่สอดคล้อง
กับ 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือไม่ อย่างไร”

 งานวจัิยชิน้น้ีให้ความส�าคญักับการบรหิารจัดการสังคม
สงูวยัของภาครฐัญีปุ่น่โดยเฉพาะระบบการประกนัการดแูล
ผูส้งูอายุในระยะยาวเนือ่งจากเป็นระบบท่ีครอบคลุมการ
ใช้ชวีติของผูส้งูอายทุกุด้านและมผีลกระทบต่อครอบครัวทีม่ี
ผู้สูงอายุโดยใช้ทฤษฎี แนวคิดและค่านิยมส�าคัญภายใต้
พาราไดม์ทางรัฐประศาสตร์ทั้ง 3 พาราไดม์เป็นกรอบใน
การแบ่งช่วงเวลาของการบริหารจัดการ แนวคิดและ
ทฤษฎีในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆ 
โดยมีเน้ือหาสาระดังต่อไปน้ี
 5.1 ระบบประกันสุขภ�พผู ้สูงอ�ยุในยุคแรก 
  เริ่ม (ค.ศ. 1874 – 2000) วิเคร�ะห์ด้วย 
  พ�ร�ไดม์ OPM
 ในปี ค.ศ. 1874 ประเทศญีปุ่น่มกีฎหมายความยากจน
ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วยที่มีอายุ

5.  บทวิเคราะห์การบริหารจัดการสังคมสูงวัยระดับ 

 สุดยอดของภาครัฐญี่ปุ่นผ่าน 3 พาราไดม ์

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 1) Mr. Kamei Shogo หัวหน้าแผนกปรึกษา ฝ่ายธุรการการสวัสดิการสังคมของ Japan Red Cross 2) Mr. Reisuke Iwana ผู้จัดการ
ทั่วไปและหัวหน้านักวิเคราะห์ แห่ง Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. 3) Mr. Toshiyuki Okui ตัวแทน/ที่ปรึกษา
อาวุโส บริษัท Nogezaka-Glocal  4) Mr. Otsuka Hiroyuki ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท Ishizue Group และ 5) Mr. Tetsuo Hashimoto 
สมาชิกสภาเมือง Koshigaya 
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3 การเข้าโรงพยาบาลโดยเหตุผลทางสังคม เกิดขึน้เนือ่งจาก 1) การไม่มสีถาบนัและศนูย์บริการชมุชนในการบริการด้านสงัคมทีเ่ป็นทางการ 
2) ผู้ป่วยเข้าใช้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ท�าให้โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กมีเตียงว่างเป็นจ�านวนมาก 3) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ไม่มีข้อจ�ากัดในเชิงงบประมาณ และ 4) การเข้าสู่สงัคมสงูวยันอกจากจะมีจ�านวนผูส้งูอายเุพ่ิมสงูข้ึนแล้ว ยงัจ�านวนผูด้แูลยังลดลงด้วยเพราะกลายเป็น
ผูสู้งอายุเช่นเดียวกัน (Ikegami, 2008)

ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปและไม่มีญาติ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1922 
รัฐบาลญีปุ่น่กไ็ด้ประกาศใช้โครงการประกนัสขุภาพแห่งชาติ
ซึ่งจัดเป็นกฎหมายฉบับส�าคัญฉบับแรก และมกีารก่อตัง้
กระทรวงสขุภาพและสวสัดิการ (Ministry of Health 
and Welfare: MHW) ในปี ค.ศ. 1938 ขณะทีร่ะบบ
บ�านาญพนักงานเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1941 (Oliva-
res-Tirado และ Tamiya, 2014) อย่างไรกด็ ีภาครัฐญี่ปุ่น
ไม่ได้มีการเตรียมตัวในด้านการจัดบริการสาธารณะด้าน
สังคมจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยเหตุนี้ในยคุ
แรกๆ การดแูลคนพิการจงึเป็นหน้าทีข่อง Non-profit or-
ganization (NPO) และเป็นการดูแลแบบไม่เป็นทางการ
โดยครอบครัวและคาดหวังให้หน้าที่ในการดูแลนี้เป็นของ
ผู้หญิง ในเวลาต่อมาสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จึงเป็นการยากทีจ่ะให้ภาระดังกล่าวตกอยู่กบัคนในครอบครัว
เท่านั้น (Kono, 2005 อ้างใน Tokoro, 2009) รูปแบบ
ของรัฐสวัสดิการของญี่ปุ่นเริ่มขึ้นอย่างแท้จริงในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1947 
ท่ีพดูถงึสทิธขิองชาวญีปุ่น่ทกุคนทีมี่ต่อมาตรฐานความเป็นอยู่
ขัน้ต�า่ กฎหมายสวสัดกิารเดก็ในปี ค.ศ. 1947 และกฎหมาย
สวสัดกิารคนพกิารในปี ค.ศ. 1949 (Olivares-Tirado และ 
Tamiya, 2014)
 ในปี ค.ศ. 1961 ประเทศญี่ปุ ่นประกาศใช้ระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Coverage: UC) 
ซึ่งเป็นการครอบคลุมสิทธิด้านสุขภาพแก่ชาวญี่ปุ่นทุกคน
โดยเป็นระบบประกนัสขุภาพของภาครฐั โดยหน่วยจดับริการ
สาธารณะส่วนใหญ่จะเป็นภาคเอกชน ยกเว้นในชนบทที่
โรงพยาบาลรัฐเป็นผู้จัดบริการสาธารณะ โดยที่ชาวญี่ปุ่น
มีอิสระในการเลือกหน่วยจัดบริการในขณะที่แพทย์เป็น
คนตดัสนิใจในด้านการรกัษาให้กบัผูป่้วย (Tokoro, 2009)
 หลงัจากปัญหาความยากจนทีเ่กดิข้ึนหลงัสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ได้รับการแก้ไขแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงประกาศใช้ 
Welfare Act for Elders (กฎหมายสวัสดิการผู้สูงอายุ) 
โดยผลลพัธ์ท่ีเกดิขึน้จากกฎหมายฉบบันีค้อื การจดัตัง้บ้านพัก
ผู้สูงอายุ (nursing home) แบบไม่เป็นทางการเพราะ

หน่วยงานสวัสดิการเป็นคนดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุ
ไม่ใช่พยาบาล โดยมชีือ่เรียกทีแ่ปลตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า special homes for the aged (บ้านพิเศษส�าหรับ
ผู้สูงอายุ) ซ่ึงเป็นสถานที่ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีสภาพ
ร่างกายทีอ่ยูใ่นขัน้วิกฤตหรอืมีความพิการทางด้านจิตใจ 
โดยการตั้งชื่อใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนกับหน่วยงาน
อกีรูปแบบหนึง่ท่ีมชีือ่เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า homes 
for the aged (บ้านส�าหรบัผู้สูงอาย)ุ ซึง่ให้บรกิารกบัคนที่
มฐีานะยากจนเท่านัน้ นอกจากนีก้ฎหมายฉบบันี ้ยงัท�าให้
เกิดบริการแบบดูแลท่ีบ้านเฉพาะคนยากจนท่ีอยู่ตัว
คนเดียวโดยส�านักงานสวัสดิการสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยงานในการก�ากับดแูลและ
ประเมิน ( Ikegami et.al., 2014)
 ในปี ค.ศ. 1973 ประเทศญี่ปุ่นมีสภาพเศรษฐกิจที่
ดมีาก รฐับาลประกาศใช้โครงการรกัษาพยาบาลประชากร
ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยติดเตียงที่มีอายุ 
65 ปีขึน้ไปโดยไม่มค่ีาใช้จ่ายและไม่มกีารจ�ากดัระยะเวลา 
ท�าให้ผู้สูงอายทุีไ่ม่มญีาตดิแูลหรอืญาตไิม่ยอมดแูลสามารถ
เข้าใช้บริการในโรงพยาบาลด้วยเหตุผลทางสังคม 
( soc ia l  admiss ion) 3  จนกระทั่ ง เสี ยชี วิ ต ได ้ 
( I kegami  et.al., 2014) อย่างไรก็ตามโครงการนี้
ด�าเนินการอยู่ได้เพียง 10 ปี ในปี ค.ศ. 1983 รัฐบาล
ได้ประกาศมาตรการ co-payment (เรียกเก็บค่าใช้
จ่ายร่วม) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ (Iwana, 
2017; Shimizutani, 2013) โดยที่ในขณะนั้นบริการ
บ้านพกัผูส้งูอายุและการไปดแูลทีบ้่านอยูใ่นช่วงทดลอง 
ท�าให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ยังมีครอบครัวดูแล
ที่บ้านจะไม่สามารถใช้บริการรูปแบบนี้ได้ (Campbell 
และ Ikegami, 2000)
 ระหว่างปี ค.ศ. 1963 ถึง 1993 มีจ�านวนผู้สูงอายุ
ในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นถึง 10 เท่าตัวและเข้าไปใช้
เตียงในโรงพยาบาลถึงร้อยละ 50 ของเตียงที่มีอยู่ และ
ผู้สูงอายุ 1 ใน 3 ก็ใช้บริการในโรงพยาบาลเป็นเวลา
มากกว่า 1 ปีและเบกิค่าใช้จ่ายจากประกนัสุขภาพ ทัง้ๆ ที่
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ผู้สูงอายทุีอ่ยูใ่นโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการ
การรักษาทางการแพทย์เลยก็ตามแต่เป็นเหตุผลทาง
สังคม (Campbell และ Ikegami, 2000) ส่งผลให้มี
ผู ้สูงอายุเป็นจ�านวนมากอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลเสมือน
อยู่บ้านพักผู้สูงอายุ ในปี ค.ศ. 1986 ภาครัฐจึงแก้ปัญหา
โดยการสร้างสถาบันสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุขึ้น (Health 
facilities for the elderly: HFE) หรือ Roken โดย
ก�าหนดให้พักอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน (Ikegamiet.al., 
2014) อย่างไรก็ตาม การให้บริการในรูปแบบแบบบ้าน
พักผู้สูงอายุก็ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริงจนกระทั่ง
ช่วงปลายทศวรรษ 1980 (Tokoro, 2009)
 ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 สื่อมวลชนเริ่มให้ความ
ส�าคญักับการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวท�าให้ภาคการเมืองเริม่
มีความกังวล ประกอบกับการล่มสลายของระบบการ
ดูแลแบบดั้งเดิมที่เน้นการให้คน 3 รุ่นเป็นผู้ดูแลและ
ระบบภาระผูกพันที่ลูกต้องดูแลพ่อแม่ก็เริ่มประสบกับ
ภาวะวิกฤต ด้วยเหตุนี้ในปี ค.ศ. 1989 รัฐบาลญี่ปุ่นจึง
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี ชื่อว่า “แผน 10 ปี 
เพือ่พัฒนาสขุภาพและบรกิารสวสัดกิารส�าหรับผูส้งูอายุ” 
หรอืทีรู่จ้กักันโดยทัว่ไปว่า Gold Plan (แผนทอง) เพื่อแก้

ปัญหาค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลที่สูงมาก และการให้บริการ
แกผู่้สงูอายทุีบ้่านและบ้านพกัผูส้งูอายมุจี�านวนไม่เพยีงพอ 
โดย Gold Plan มีการก�าหนดเป้าหมายเป็นเชิงปริมาณ
เพื่อขยายการจัดบริการสาธารณะ อาทิ การเพิ่มจ�านวน
เตียงในบ้านพักผู้สูงอายุขึ้น 2 เท่า เพิ่มจ�านวนผู้ดูแล
ผูส้งูอายจุ�านวน 3 เท่า และเพิม่จ�านวนศนูย์ดแูลผูส้งูอายุ 
รวมถงึการกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการด้านผูส้งูอาย ุ ด้วยเหตนุี้ 
Gold Plan จึงเป็นการเปลี่ยนจากการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลไปสู่บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักและการฟื้นฟู

 ถึงแม้ว่า New Gold Plan จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสวัสดิการ
รปูแบบพเิศษ (special welfare organizations) เท่านัน้
ที่เป็นผู้จัดบริการ ประกอบกับการขาดการพัฒนากลไก
ในการก�ากบัดแูลหน่วยงานจดับรกิารรูปแบบนี ้ และการจัด
บรกิารดงักล่าวกใ็ห้ความส�าคญักบัผูส้งูอายท่ีุมรีายได้น้อย
เท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนที่จะขยาย HFE 
(Ryoyo) และหน่วยงานพยาบาลแบบมาเยี่ยมที่บ้านให้

ต�ร�งที่ 3 : เปรียบเทียบเป้�ประสงค์ก่อนก�รมี Gold Plan มี Gold Plan และ Gold Plan ใหม่

เป้�ประสงค์ ก่อน Gold Plan Gold Plan (ค.ศ. 1989)
New Gold Plan (ค.ศ. 

1994)

ผู้ช่วยเหลือที่บ้าน (คน) 38, 945 100,000 170,000

Day care centres (แห่ง) 1,615 10,000 17,000

ที่มา: Ikegami et. al. (2014), หน้า 123

มีจ�านวนมากขึ้น แต่ปัญหาคือการประกันสุขภาพยัง
ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ ่ายเหมือนกับบริการสังคมที่มี
เงินภาษีสนับสนุน (Ikegami  et. al., 2014)
 นอกจากนี้การบริหารจัดการภายใต้ New Gold 
Plan ก็มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงและไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความคาดหวงัของประชาชนในการขยายการให้บรกิารได้ 
อีกท้ังยังไม่มีการฝึกอบรมความรู้เกีย่วกบัการปฏบัิตงิาน
ให้กับข้าราชการด้านสังคมที่เป็นผู้ก�ากับดูแลในระดับ
เทศบาล (municipality) ท�าให้ต้องใช้วิจารณญาณใน
การท�างานที่สูง อีกท้ังเทศบาล แต่ละแห่งก็มีการ

โดยมีรากฐานที่ชุมชน (Olivares-Tirado และ 
Tamiya, 2014)
 หลังจากประกาศใช้ Gold Plan ได้ไม่นานรัฐบาล
ญีปุ่น่กพ็บว่า การดูแลอย่างไม่เป็นทางการมกีารเติบโต
อย่างรวดเร็วและค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 ต่อปี 
ท�าให้เป้าประสงค์ทีก่�าหนดไว้ใน Gold Plan ไม่เพยีงพอ
กับความต้องการของประชาชน รัฐบาลญี่ปุ ่นจึงท�า
การแก้ไข Gold Plan ในปี ค.ศ. 1994 และประกาศใช้ 
New Gold Plan (แผนทองใหม่) โดยมกีารปรบัเป้าประสงค์
เชิงปริมาณให้สูงขึ้นอีก (Olivares-Tirado และ 
Tamiya ,  2014)  โดยเป ้ าประสงค ์ ใหม ่อยู ่ ใน
ตารางที่  3
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ประเมินเพื่อเข้าใช้บริการก็มีความแตกต่างกัน และผู้ใช้
บรกิารกไ็ม่มีตวัเลอืกในการเลอืกหน่วยจัดบรกิาร (Ikegami 
2007, อ้างใน Olivares-Tirado และ Tamiya, 2014)
 การใช้ประกันดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุก่อนปี ค.ศ. 
2000 นัน้ ผูสู้งอายทุีเ่จ็บป่วยและต้องการบริการสวัสดิการ
ต้องสมัครขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 
และเมือ่ผ่านการประเมนิแล้วจงึจะได้รบัสวัสดกิาร ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย  1) บริการแบบมาดูแลที่บ้าน (home care) เช่น 
การช่วยเหลือที่บ้าน การอาบน�้าให้ day care short stay 
ส่งอาหาร การยมือปุกรณ์ในการฟ้ืนฟสูภาพร่างกาย เป็นต้น 
และ 2) การใช้บริการบ้านพักผูส้งูอายุ โดยค่าบรกิารจะขึ้น
อยู่กับฐานะของครอบครัว ซึ่งฐานะแบบชนชั้นกลางและ
ชนชั้นสูงต้องจ่ายค่าบริการท่ีสูงมาก ท�าให้คนกลุ่มนี้
เลือกไปใช้บริการโรงพยาบาลโดยใช้เหตุผลทางสังคม
แทนบ้านพักผู้สูงอายุเพราะมีค่าบริการที่ถูกกว่ามาก
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจะไปตกอยู่กับผู้รับประกัน
และรฐับาล (Matsuda และ Yamamoto, 2011)
  5.1.1 ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนพ�ร�ไดม ์
   จ�ก OPM สู่ NPM
  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้ค่านิยมของ
พาราไดม์ OPM ไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกจิและสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ของ
ประเทศญี่ปุ่นได้ ท�าให้ภาครัฐญี่ปุ่นต้องมองหาทางเลือก
ใหม่เช่นเดยีวกับประเทศต่างๆ ทัว่โลกทีต่่างหาค่านยิมใหม่
ในการบริหารจดัการภาครฐั ซ่ึงได้แก่ การเปลีย่นการบรหิาร
จัดการภาครัฐโดยใช้ค่านิยมภายใต้พาราไดม์จาก OPM 
ไปสูพ่าราไดม์ NPM โดยเหตผุลของการเปลีย่นจากพาราไดม์ 
OPM ไปสู่พาราไดม์ NPM มีดังต่อไปนี้
  1. สัญญาณการล่มสลายของระบบการดูแล
ผู้สูงอายุแบบไม่เป็นทางการโดยสมาชิกในครอบครัวสาม
ช่วงอายุคน (Campbell และ Ikegami (2000) อ้างใน 
Olivares-Tirada และ Tamiya (2014))
  2. หน่วยงานภาครัฐเป็นผู ้จัดบริการท�าให้
ขาดการแข่งขนั ประกอบกับเทศบาลเป็นผูต้ดัสินใจการให้
บรกิารและผูจ้ดับรกิารท้ังหมด ผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถเลือก
บริการเองได้ท�าให้ขาดความยืดหยุ่นและคุณภาพการให้
บรกิารไม่เป็นทีน่่าพึงพอใจ (MHLW, 2016; Tokoro, 2009) 
  3. ระบบสวัสดิการการดูแลคิดค่าบริการ
ไม่เท่าเทยีมกนั โดยชาวญ่ีปุน่ทีมี่รายได้ปานกลางและรายได้

สูงมี co – payment  ในอัตราที่สูงมากส�าหรับการ
ใช้บริการบ้านพกัผูส้งูอายเุมือ่เทียบกบัผูท่ี้มรีายได้น้อย 
(MHLW, 2016) คนกลุม่น้ีจงึหนัไปใช้บรกิารโรงพยาบาล
โดยใช้เหตผุลทางสงัคม (Olivares-Tirada และ Tamiya, 
2014; Tokoro, 2009) เนื่องจากบริการรูปแบบนี้
ของโรงพยาบาลจะมค่ีาใช้จ่ายต�า่เพราะระบบออกแบบ
ให้เบกิค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จากระบบประกนัสุขภาพซึง่เป็นการ
ผลกัภาระค่าใช้จ่ายไปให้กบัผูร้บัประกนัและรฐับาลแทน 
(Campbell และ Ikegami, 2000; Matsuda และ 
Yamamoto, 2001)
  4. เทศบาลมีงบประมาณที่แตกต่างกัน
ท�าให้การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนมีคุณภาพ
ไม่เท่าเทยีมกัน (Olivares-Tirada และ Tamiya, 2014)
  5. ผู้สูงอายุที่มีจ�านวนมากขึ้นและอายุยืน
ขึ้นต้องการการดูแลระยะยาวท่ียาวนานขึ้นกว่าเดิม 
(MHLW, 2016)
 5.2 Long-term Care Insurance (LTCI)  
  (ค.ศ. 2000 ถึงปัจจุบัน) วิเคร�ะห์ด้วย 
  พ�ร�ไดม์ NPM
 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2000 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศ
ใช้ระบบประกันการดูแลระยะยาว (Long-term care 
insurance: LTCI) โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุสามารถ 
“รักษาศักดิ์ศรีและมีชีวิตประจ�าวันที่เป็นอิสระซึ่งเป็น
ไปตามระดับศักยภาพของแต่ละบุคคล” (Ministry of 
Justice (2011), อ้างใน Tamiya et.al. (2011), หน้า 
1184) LTCI เป็นระบบท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือเสรมิระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าที่ใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) เปลี่ยนภาระการ
ดูแลผู้สูงอายุจากคนครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงให้มา
อยู่กับภาครัฐ 2) ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสวสัดกิารที่
ได้รบัและการแบ่งปันค่าใช ้จ ่ายกันระหว่างค ่าเบี้ย
ประกันและ co-payment มคีวามโปร่งใสมากยิง่ขึน้ และ 
3) บรูณาการงบประมาณด้านการแพทย์กบัด้านสวัสดิการ
เข้าด้วยกัน (MHLW (2002), อ้างใน Olivares-Tirado 
และ Tamiya, 2014) นอกจากนี ้Campbell และ Ikegami 
(2000) ยงัมองว่า LTCI ยงัมวีตัถปุระสงค์อกี 2 ประการ คอื
เพือ่เพ่ิมตวัเลอืกให้กบัลกูค้าและการสร้างบรรยากาศในการ
แข่งขันให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกหน่วยงานจัดบริการ
เองได้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
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competitive government และ customer-driven 
government ของ Osborne และ Gaebler (1992)
 การน�าระบบ LTCI มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
รูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่เน้นการตลาด โดยมี
คณุลกัษณะคอื ผู้จดับริการจ�านวนมากข้ึน การเพิม่ทางเลือก 
การแข่งขนัทีม่ากขึน้และคุณภาพการบรกิารทีด่ข้ึีน (Tokoro, 
2009, หน้า 64) นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังเป็นการ
ประหยัดงบประมาณภาครฐัโดยการถ่ายเทผูป่้วยออกจาก
โรงพยาบาลไปสูห่น่วยจดับรกิารในลกัษณะบ้านพกัผูส้งูอายุ
อกีด้วย (Tamiya et.al., 2011) จึงกล่าวได้ว่า ระบบประกัน
สขุภาพของภาครัฐญีปุ่น่มีความสอดคล้องกบัค่านยิมส�าคัญ
ของพาราไดม์ NPM ของรฐัประศาสนศาสตร์ในการบริหาร
จัดการ ไม่ว ่าจะเป็นการที่รัฐท�าหน้าที่ steering 
โดยการกระตุน้ปฏกิริยิา (catalytic government) ให้เกิด
การแข่งขนั (competitive government) ผ่านระบบตลาด 

(market-oriented government) (Osborne 
และ Gaebler, 1992) ระหว่างหน่วยจัดบริการเพื่อให้
ลูกค ้า มีทางเ ลือก โดยมีหน ่วยจัดบริการหลาย
ประเภท ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บริษัทสวัสดิการกึ่งสาธารณะ NPO โรงพยาบาล และ
บริษัทเอกชนแบบแสวงหาก�าไร (หน่วยงานรูปแบบน้ี
ไมไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในลักษณะสถาบัน) 
บริษัทที่เอกชนแสวงหาก�าไรเหล่านีจ้งึสามารถจดับริการ
ให้ความช่วยเหลอืทีบ้่าน การจดัส่งอาหาร การอาบน�า้
และ day service ได้ นอกจากนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตและก�ากับดูแลหน่วยจดั
บรกิารเหล่านี ้ ในขณะท่ีรฐับาลส่วนกลางเป็นผูก้�าหนดค่า
บรกิารโดยมกีารปรบัทกุๆ 3 ปี (Tamiya et.al., 2011) 
ตารางที ่ 4 แสดงให้เหน็ถงึความแตกต่างระหว่างระบบ
ประกันการดูแลระบบเดิมกับระบบ LTCI

ต�ร�งที่ 4 : คว�มแตกต่�งระหว่�งระบบประกันก�รดูแลระบบเดิมกับระบบ LTCI

ระบบประกันก�รดูแลระบบเดิม ระบบ LTCI

1. สมัครที่ส�านักงานและเทศบาลเป็นผู้พิจารณาการให้บริการ 1. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบการให้บริการและสถาบันที ่

   จะใช้ได้

2. สมัครแยกกับประกันสุขภาพและบริการสวัสดิการ 2. ผู้ใช้บริการเป็นผู้วางแผนการใช้บริการการดูแลระยะยาวและ      

   ใช้ประกันสุขภาพและบริการสวัสดิการได้อย่างครอบคลุม

3. เทศบาลและหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้จัดบริการหลัก 3. หน่วยงานหลายรูปแบบ เช่น บริษัทเอกชน สหกรณ์  

   เกษตรกรรม สหกรณ์ผู้บริโภคและองค์การไม่แสวงหาผลก�าไร   

   เป็นต้น เป็นผู้จัดบริการ

4. ผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูงใช้บริการได้ยากมาก  

   เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงมาก

       ในกรณีที่รายได้ครอบครัวต่อปีอยู่ที่ 8 ล้านเยนและพ่อแม่   

       ที่เป็นผู้สูงอายุมีเงินบ�านาญเดือนละ 2 แสนเยน

       - บ้านพักผู้สูงอายุแบบพิเศษส�าหรับผู้สูงอายุมีค่าบริการ 

         เดือนละ 190,000 เยน

       - ผู้ช่วยที่บ้านมีอัตราค่าตอบแทนที่ชั่วโมงละ 950 เยน

4. ผู้ใช้บริการจะจ่ายค่าบริการเพียงร้อยละ 10 ของค่าบริการ

   ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีรายได้เท่าไร 

         ในกรณีท่ีรายได้ครอบครัวต่อปีอยู่ท่่ี 8 ล้านเยน และพ่อแม่  

         ที่เป็นผู้สูงอายุมีเงินบ�านาญเดือนละ 2 แสนเยน

         - บ้านพักผู้สูงอายุอยู่ที่เดือนละ 50,000 เยน

         - ผู้ช่วยที่บ้านมีอัตราค่าตอบแทนที่ 400 เยน ทุก 30 ถึง  

           60 นาที

ที่มา: Olivares-Tirada และ Tamiya (2014), หน้า 20; Ministry of Health, Labour and Welfare (2016).
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 ระบบ LTCI เป็นสิทธิตามกฎหมาย (entitlement) 
ที่รัฐบาลจัดให้เป็นสวัสดิการในรูปแบบประกันสังคมแก่
ชาวญี่ปุ่นโดยใช้เงินสนับสนุนร้อยละ 50 จากเงินภาษี 
และอีกร้อยละ 50 มาจากการจ่ายเบี้ยประกันของชาว
ญีปุ่น่ทกุคนทีม่อีาย ุ40 ปีขึน้ไป และมรีายได้ (รายละเอียด
ที่มาของงบประมาณแสดงอยู่ในตารางที่ 5) เพื่อให้ชาว
ญี่ปุ่นทุกคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และชาวญี่ปุ่นทุกคนที่
มอีาย ุ40 ปีขึน้ไปทีไ่ด้รบัการประเมินว่าเป็นโรคทีเ่ก่ียวข้อง
กบัความชราภาพ 15 โรค4  ได้รับสทิธปิระโยชน์ โดยค่าเบี้ย
ประกันสูงสุดที่ต้องจ่ายเข้าระบบนี้จะไม่เกินร้อยละ 1 
ของรายได้และจะอยู่ประมาณที่ 35 ดอลลาร์สหรัฐ
ส�าหรับคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งมีการปรับไปตามรายได้
และจะก�าหนดใหม่ ทกุ  ๆ3 ปี ตามค่าใช้จ่ายทีมี่การคาดการณ์

ต�ร�งที่ 5 : แหล่งที่ม�ของงบประม�ณของ LTCI

ที่มา: Iwana (2007); Campbell และ Ikegami (2000).

ไว้โดยเทศบาล (municipalities) ซ่ึงผู้เอาประกัน 
(insured) อาศัยอยู่จะท�าหน้าที่เสมือนเป็นผู้รับประกัน 
(insurers) (Tamiya et.al., 2011)
 ส�าหรับผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ของการได้รับสิทธิประโยชน์
จากระบบ LTCI จะถูกประเมินด้วยประเด็นเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดูแลตนเองในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
สุขภาพและความเสื่อมถอยของร่างกายจ�านวน 74 ข้อ 
โดยในปัจจบุนั LTCI แบ่งออกเป็น 7 ระดับ (ตามทีป่รากฏ
ในตารางที่ 6)  แต่ละระดับมีเพดานของวงเงินสวัสดิการ
ไว้เพ่ือให้ผู้รบัสทิธสิามารถเลอืกใช้บรกิารทีเ่หมาะส�าหรบั
ตนเองได้ (ตามที่ปรากฏในตารางที่ 7) (Tamiya et.al., 
2011) แต่ไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดแทนได้

ร้อยละ 50 ม�จ�กภ�ษี รัฐบ�ลกล�งร้อยละ 25 รัฐบ�ล Prefecture 
ร้อยละ 12.5

รัฐบ�ล Municipality 
ร้อยละ 12.5

ร้อยละ 50 ม�จ�กเบี้ยประกัน เงินเบี้ยประกัน

4 1) โรคลุกลามที่ท�าลายเซลล์ประสาทสั่งการ 2) การกลายเป็นกระดูกของเอ็น 3) ภาวะกระดูกพรุนอันส่งผลให้กระดูกแตกหัก 4) ภาวะ
ลุกลามของระบบประสาทส่วนกลางและประสาทอวัยวะ 5) ภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก 6) การเสื่อมของกระดูกสันหลังและสมองน้อย 
7) การตีบของทางเดินไขสันหลัง 8) การก้าวสู่วัยชราก่อนก�าหนด 9) โรคของเส้นประสาทอันเกิดจากเบาหวาน 10) โรคหลอดเลือดสมอง 
11) โรคพาร์กินสัน 12) โรคหลอดเลือดตีบตัน 13) โรคไข้รูมาติกเรื้อรัง 14) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 15) โรคกระดูกและข้ออักเสบร่วมด้วย
การผิดรูปของข้อต่อเข่าและข้อต่อสะโพก (สุวัฒนา, 2546)
5 Activities of Daily Living (ADL) หมายถึง กิจกรรมประจ�าที่มนุษย์มักจะท�าทุกๆ วันโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ โดยขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย 6 ประเภท ได้แก่ การรับประทานอาหาร การอาบน�้า การแต่งตัว การเข้าห้องน�้า การเคลื่อนไหว (การเดิน) และการกลั้น 
(อุจจาระและปัสสาวะ) (ที่มา: http://www.investopedia.com/terms/a/adl.asp สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2017)
6 Instrumental Activities of Daily Living (IADLs) คือ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตอิสระ (Independent Living: IL) 
เช่น การท�าอาหาร การขับรถ การใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ การจับจ่ายซื้อของ การก�ากับดูแลด้านการเงิน และการจัดการการกินยา 
(ทีม่า: https://asourparentsage.net/2009/12/17/adls-and-iadls-whats-the-difference/ สบืค้นเมือ่วนัที ่25 กนัยายน ค.ศ. 2017)

ต�ร�งที่ 6 : ประเภทคว�มรุนแรงของโรคชร�และเพด�นเงินช่วยเหลือสูงสุดของแต่ละประเภท

สภ�พร่�งก�ย เพด�นสวัสดิก�ร (เยน) เพด�นสวัสดิก�ร (บ�ท )

Support 1 แทบจะไม่ต้องพึ่งพาใครในเรื่องของ ADL5  แต่
ต้องการความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจ�าวัน
บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ข้ามไปอยู่ในระดับ care

50,030 15,094

Support 2 แย่กว่าระดับ support 1 ด้านศักยภาพด้าน 
IADL6  ต้องการการสนับสนุนในการใช้ชีวิต
ประจ�าวันบ้าง

104,730 31,597
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ที่มา: Iwana (2017); Tokyo Metropolitan Government (2015)

 จากตารางที ่6 จะพบว่าระบบ LTCI แบ่งผู้รบัมสีิทธ์ิ
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Support (สนับสนุน) และ Care 
(ดูแล) โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่ม support จะเน้นการป้องกนัไม่
ให้สขุภาพแย่ลงรวมถงึการปรบัปรงุคณุภาพชีวติให้ดข้ึีน 
โดยจะใช้บริการ care manager (ผู้จัดการด้านการ
ดแูล)7 ทีป่ระจ�าอยูท่ี่ศนูย์สนบัสนุนเบด็เสร็จของชมุชน 
(community comprehensive support center)  ใน
ขณะทีผู่ท้ีอ่ยูใ่นกลุม่ care จะใช้บรกิาร care manager 
ทีม่าจากภาคเอกชน (Iwana, 2017) โดย care manager 
จะช่วยวางแผนในการดูแลทั้งด้านกายภาพและจิตใจ
รวมถึงเป็นผู้ติดต่อกับหน่วยจัดบริการต่างๆ ให้ด้วย 
(Tokyo Metropolitan Government, 2015) 

ต�ร�งที่ 6 : ประเภทคว�มรุนแรงของโรคชร�และเพด�นเงินช่วยเหลือสูงสุดของแต่ละประเภท (ต่อ)

สภ�พร่�งก�ย เพด�นสวัสดิก�ร (เยน) เพด�นสวัสดิก�ร (บ�ท )

Care 1 แย่กว่า support 2 ด้านศักยภาพด้าน IADL 
ต้องการการดูแลในบางเรื่อง

166,920 50,359

Care 2 แย่กว่า care 1 ต้องการการช่วยเหลือบางส่วน
แม้แต่ ADL

196,160 59,181

Care 3 ด้วยความเสื่อมลงอย่างมากทั้ง ADL และ IADL 
เกือบที่จะต้องการการดูแลแบบครอบคลุม
ผสมผสาน (comprehensive care)

269,310 81,250

Care 4 ด้วยความเสื่อมลงไปอีก ท�าให้แทบจะไม่
สามารถอยู่ได้โดยไม่ได้รับการดูแลแบบ
ครอบคลุมและผสมผสาน (comprehensive 
care) เกือบเป็นคนไข้ติดเตียงแล้ว

308,060 92,941

Care 5 ด้วยความเสื่อมที่ลงไปอีก รวมถึงการเป็นคนไข้
ติดเตียงแบบสมบูรณ์ ไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดย
ไม่ได้รับการดูแลแบบผสมผสาน
(comprehensive care)

360,650 108,808

7 care manager เป็นบุคลากรกึ่งวิชาชีพที่เกิดขึ้นจากระบบ LTCI เพื่อท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิประกันจากระบบ LTCI เลือกบริการ
ที่เหมาะสม โดยคุณสมบัติของ care manager จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านสุขภาพหรือบริการสังคมอย่างน้อย 5 ปีจึงมีสิทธิในการ
สอบและเมื่อสอบผ่านแล้วก็จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมอีก 45 ชั่วโมงจึงจะได้รับใบอนุญาต (Ikegami et.al., 2014)

อย่างไรกต็ามปัญหาข้อหน่ึงคอื care manager ส่วน
ใหญ่จะเป็นพนกังานของหน่วยจดับรกิาร ท�าให้ค�าแนะน�า
ทีใ่ห้ในการเลอืกใช้บริการอาจจะเอือ้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ที่ตัวเองเป ็นต ้นสังกัดได ้  (จากการให ้ข ้อมูลของ 
Mr. Iwana และ Mr. Okui)
 ตารางที่ 7 แสดงการบริการของระบบ LTCI ที่แบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ 1) การมีบุคลากร
วชิาชีพมาให้บรกิารดูแลทีบ้่าน (home care) 2) การออกมา
ใช้บริการ day care และ day service นอกบ้านแบบไป
เช้าเยน็กลับ และ 3) การใช้บริการทีส่ถาบนั (institution) 
เช่น การใช้บริการของสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long-term care facility) เป็นต้น
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ต�ร�งที่ 7 : รูปแบบก�รให้บริก�รในระบบ LTCI ต�มระดับก�รประเมิน Support 1 และ 2 และ Care 1-5 

รูปแบบก�รให้บริก�ร
บริก�รที่ส�ม�รถใช้ได้

Support 1 และ 2 Care 1 ถึง Care 5

บริก�รที่บ้�น

การดูแลแบบไปเยี่ยม X X

การดูแลในรูปแบบการรักษาพยาบาล - X

การเยี่ยมเวลากลางคืน - X

การอาบน�้าให้ X X

พยาบาลไปเยี่ยม X X

กายภาพบ�าบัด X X

การให้ค�าแนะน�าด้านการรักษาสุขภาพ X X

บริก�รที่สถ�นที่ที่ให้บริก�รก�รดูแล

Day care, Community-based day care X X

Day care ส�าหรับผู้สูงอายุที่ความจ�าเสื่อม X X

Day care ส�าหรับการฟื้นฟูร่างกาย X X

Short-stay ส�าหรับบริการดูแลชีวิตประจ�าวัน (ไม่เกิน 30 วัน) X X

Short-stay ส�าหรับบริการทางการแพทย์ (ไม่เกิน 30 วัน) X X

สถาบันดูแลหลายหน้าที่ที่มีการไปดูแลที่บ้านขนาดเล็ก - X

สถาบันดูแลหลายหน้าที่ที่มีพยาบาลไปเยี่ยมขนาดเล็ก - X

สถาบันบริการสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุท่ีต้องการการดูแลระยะยาว - X

Special Nursing Home ส�าหรับผู้สูงอายุ (ของรัฐ/ของชุมชน) - X

สถานที่พักฟื้นส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะยาว - X

Group Home ส�าหรับผู้สูงอายุที่ความจ�าเสื่อม - X

บริการดูแลชีวิตประจ�าวันในสถาบันเฉพาะ X X

บริการดูแลชีวิตประจ�าวันในสถานที่ที่มีที่พักอาศัยของชุมชน - X

บริก�รรูปแบบอื่นๆ 

เช่าอุปกรณ์สวัสดิการสังคม X X

สิทธิประโยชน์ในการซื้ออุปกรณ์สวัสดิการสังคม X X

สิทธิประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพบ้านพัก X X

โครงการป้องกันการดูแลระยะยาวและบริการสนับสนุน
ด้านความเป็นอยู่ 
   -  บริการการเยี่ยมรูปแบบต่างๆ 
   -  Day services 
   -  บริการสนับสนุนด้านความเป็นอยู่

X -

ที่มา: สรุปจาก: Tokyo Metropolitan Government (2015)
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ต�ร�งที่ 8 : สถ�นที่ดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�ว (Long-term Care Facility) 3 รูปแบบของประเทศญี่ปุ่น

ที่มา: Iwana (2017) และ Tomofumi (2013)

 ผู้ที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วยมากข้ึนโดยเฉพาะผู้ที่ถูก
ประเมินให้อยู่ในระดับ care ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่
เริ่มจะประสบปัญหาในการดูแลตัวเองทั้งในด้าน ADL 
และ IADL ท�าให้ไม่สามารถด�ารงชวิีตประจ�าวนัได้เหมือน
คนปกติ จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้บริการสถานที่ดูแล

Tokuyo

(Special nursing home 

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ)

Roken

(สถ�นที่บริก�รสุขภ�พ

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ)

Ryoyo

(โรงพย�บ�ลดูแลระยะย�ว

ท�งก�รแพทย์)

หน้�ที่ ดูแลประจ�าวันและสนับสนุน

การใช้ชีวิตปกติ

ดูแลประจ�าวัน ฟื้นฟู สนับสนุน

การกลับบ้าน การพยาบาล

และการรักษาทางการแพทย์

ขั้นพื้นฐาน

ดูแลประจ�าวันและการรักษา

ทางการแพทย์

คุณลักษณะ ผู้ป่วยที่พักอาศัยเป็นเวลานาน

เนื่องจากเป็นระยะสุดท้าย

ผู้ป่วยท่ีต้องการความช่วยเหลือ

ทางการแพทย์ที่ต�่า

พักอาศัยเป็นเวลาสั้น ทั้งๆ ที่

ต้องการกลับบ้าน แต่ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับ

บ้านได้

พักอาศัยเป็นเวลานาน

บางครั้งเป็นเวลาหลายปี

เพราะโรคเรื้อรังและป่วยระยะ

สุดท้าย

จำ�นวนเตียง (โดยประม�ณ) 490,000 310,000 340,000

จำ�นวนสถ�นที่ (แห่ง) 5,953 3,533 5,305

พื้นที่ต่อคนต่อชั้น มากกว่า 10.65 ตร.ม. มากกว่า 8 ตร.ม. มากกว่า 6.4 ตร.ม.

เกณฑ์ขั้นตำ่�ด้�นบุคล�กรต่อผู้ป่วย 100 คน

แพทย์ (คน) - 1 3

พย�บ�ล (คน) 3 10 18

เจ้�หน้�ที่ดูแล (คน) 31 24 18

ระยะยาว (Long-term care facility) โดยประเทศ
ญี่ปุ่นแบ่งสถานที่ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวออกได้เป็น 
3 ประเภทด้วยกนัโดยแบ่งจากอาการหนกัไปยงัเบา ได้แก่ 
Ryoyo, Roken และ Tokuyu ตามล�าดบั โดยรายละเอยีด
เกีย่วกบัสถาบนัแต่ละแห่งปรากฏอยู่ในตารางที่ 8
  5.2.1 ตัวอย่�งก�รใช้บริก�รของผู้สูงอ�ยุ
  เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจต่อการใช้บริการ 
LTCI ของผูสู้งอายมุากยิง่ขึน้เพราะว่าเป็นระบบทีซั่บซ้อน
มาก โดยผู้ให้ข่าวส�าคัญท่านหนึ่งระบุว่า “การเบิกจ่าย

ของระบบ LTCI นั้นมีความสลับซับซ้อนอย่างมาก
เพราะต้องใช้การค�านวณ และเชื่อว่าชาวญี่ปุ่นร้อยละ 
99.9 น่าจะไม่เข้าใจ แม้แต่ care manager บางคนไม่
เข้าใจด้วยซ�้า เพราะ care manager เพียงแค่ใส่ข้อมูล
ต่างๆ ผ่านระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจะท�าการ

ค�านวณค่าใช้จ่ายทัง้หมดให้” (จากการให้ข้อมลูของ Mr. Okui) 
อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาจากเอกสารทางการ
และบทความวิชาการต่างๆ โดยละเอียด สัมภาษณ์ผู้ให้
ข่าวส�าคัญ รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการใช้
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์และ Facebook messenger 
กับผู้ให้ข่าวส�าคัญที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการใช้
บริการ LTCI ของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงได้ลองสังเคราะห์
และสรุปเป็นข้อมูลคร่าวๆ เท่าที่ข้อมูลอ�านวย และน�า
เสนอในรูปแบบของ 2 กรณีศึกษาดังต่อไปนี้
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 กรณีศึกษ�ที่ 1 ผู้สูงอายุท่านหนึ่งซึ่งถูกประเมินให้
ได้รับการดูแลในระดับ support 2 ซึ่งเริ่มจะเดินเหินไม่
สะดวกนัก จึงใช้สวัสดิการการดูแลของระบบ LTCI โดย
มีคนมาอาบน�้าให้ที่บ ้าน ไปจ่ายตลาดแทน ให้นัก
กายภาพบ�าบัดมาท�ากายภาพที่บ้าน รวมทั้งพยาบาล
มาเยี่ยมเพื่อตรวจสุขภาพให้ และบางวันผู้สูงอายุท่านนี้
ก็ใช้บริการรับ-ส่งเพื่อเดินทางไปที่ day service เพื่อท�า
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนผู ้สูงอายุด้วยกัน โดยค่อยๆ 
หกัค่าใช้จ่ายออกจากเพดานงบประมาณระดบั support 
2 ของระบบ LTCI ซึง่อยูท่ี ่104,730 เยน ต่อเดือน
 กรณีศึกษ�ที่ 2 ผู้สูงอายุท่านหนึ่งถูกประเมินให้ได้
รับการดูแลอยู่ในระดับ care 4 ซึ่งจัดได้ว่าแทบจะเป็น
ผู้ป่วยติดเตียง ท�าให้ได้รับงบประมาณจากระบบ LTCI 
ซึ่งมีเพดานสวัสดิการอยู่ที่ 308,060 เยนต่อเดือน และ
เน่ืองจากคูช่วีติของผู้สงูอายทุ่านนีย้งัแขง็แรงและยงัท�างาน
อยู่จึงน�าตัวผู้สูงอายุมาฝากที่ day care เพื่อให้พยาบาล
ช่วยดูแลระหว่างที่ไปท�างาน สมมติว่าผู้สูงอายุท่านนี้
เลือกใช้บริการที่ศูนย์รักษาพยาบาล Meguri (กรณี
ศึกษาในพาราไดม์ถัดไป) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายวันละ 20,000 
เยน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในส่วน co-payment ร้อยละ 
10 คือ 2,000 เยน ระบบศูนย์รักษาพยาบาล Meguri 
ต้องเรียกเก็บค่าส่วนต่างของระบบ LTCI จากเทศบาลที่
ผู้สูงอายุนี้อาศัยอยู่ในฐานะ insurers  อีก 18,000 เยน 
ดังนัน้ ผูสู้งอายุท่านนี้สามารถใช้บริการ day care ได้
เดือนละ 17 วัน (308,060 เยน/18,000 เยน = 17.11 วัน) 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลภาคสนามโดย
การเดนิทางไปเยีย่มชม รบัฟังการบรรยาย และสัมภาษณ์
เชิงลึกที่ Red Cross Welfare Center ในเมืองโตเกียว 
ประเทศญีปุ่น่ซึง่เป็นอาคารเอนกประสงค์ (multipurpose 
center) สูง 8 ชั้น ที่ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 
โดยชั้นล่างให้บริการ day service และ day care 
พร้อมบริการรถรับ-ส่งถึงบ้าน และเก็บค่าใช้จ่ายจาก
ระบบ LTCI ผู้สูงอายุเสียค่าบริการเพียงร้อยละ 10 คือ
ประมาณ 1,000 เยนต่อวัน ชั้นที่ 2 ให้บริการ group 
home ซึ่งเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้สูงอายุ
ที่ความจ�าเสื่อมและมีพื้นท่ีส่วนกลางส�าหรับการท�า
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และให้ญาติมาเยี่ยม ชั้น 3 และ 
4 จัดเป็นสถานที่ดูแลสุขภาพระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ 

(Roken) ซึ่งโดยทั่วไปผู้สูงอายุที่มาพักฟื้นที่ชั้นนี้จะใช้
เวลาประมาณ 3 เดือน และสุดท้ายช้ัน 5 ถึง ช้ัน 8 ให้
บรกิาร Special Nursing Home ส�าหรบัผู้สูงอายุ 
(Tokuyo) ซึ่งเป็นผู้ป่วยหนักที่อาจจะไม่ได้กลับบ้าน
แล้ว ในปัจจุบันชั้น 5-8 สามารถรับผู้สูงอายุได้ 120 คน 
และยงัมีคนลงชือ่เพือ่รอเข้ารบับริการกว่าอีก 200 คน 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากผู้รับบริการตั้งแต่ชั้น 
2 ถึง ชั้น 8 จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 180,000 เยน 
แต่ด้วยความที่ Red Cross เป็นหน่วยงานประเภท 
NPO จึงมีนโยบายช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยการประเมิน
ความสามารถในการจ่ายเป็นรายบคุคลและแบ่งค่าใช้จ่าย
ต่อเดือนออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 180,000 เยน 140,000 เยน 
110,000 เยน และ 70,000 เยนตามระดับรายได้ของ
แต่ละครอบครัว การให้บริการของ Red Cross ภายใต้
ระบบ LTCI จึงสะท้อนถึงค่านิยมภายใต้พาราไดม์ NPM 
อย่างชดัเจนคอืการทีภ่าครฐัเลอืกทีจ่ะรบับทบาท steering 
ผ่านเทศบาล และให้หน่วยงานในภาคส่วนอื่นเป็นฝ่าย
จัดบริการ ในบทบาทของ rowing
 ระบบ LTCI ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในระยะ
เวลาอันสั้น จากการส�ารวจความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่น
ในปี ค.ศ. 2005 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 61 
มีความพึงพอใจต่อ LTCI อยู่ในระดับมากและปานกลาง
เมือ่เปรียบเทยีบกบัการส�ารวจความคดิเหน็ในปี ค.ศ. 2000 
ที่ความพึงพอใจมีเพียงร้อยละ 44 (Hayashi, 2015) 
อย่างไรก็ตามหลังจากใช้ระบบ LTCI มาประมาณ 5 ปี 
จ�านวนผู้รับสิทธิบริการจากระบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนภาครัฐเริ่มกังวลกับความยั่งยืนทางการคลัง ทั้งๆ ที่
ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ใช้สิทธิเต็มจ�านวน โดยเฉพาะในชุมชนมี
การใช้บริการน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ
ในช่วงปี ค.ศ. 2007-2011 กลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
(Olivares-Tirado และ Tamiya, 2014) นอกจากนีผู้้
สงูอายเุองกไ็ด้รบัผลกระทบจากค่าเบีย้ประกนัรายเดือน
ที่เพิ่มขึ้น 2 เท่า ประกอบกับมีการยกเลิกขั้นตอนการ
ประเมินในการเข้าสูร่ะบบ ท�าให้การเข้าสูร่ะบบ LTCI 
ง่ายขึ้นส่งผลให้จ�านวนผู้รับสิทธิเข้าใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมาก โดยกลุ่มทีป่ระเมนิว่ามอีาการไม่หนกัเพิม่สูงขึ้น
ถึงร้อยละ 138 และผู้ที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 
โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มที่ประเมินว่ามีอาการ
ไม่หนักเป็นจ�านวนครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ท�าให้ภาครัฐมี
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ความจ�าเป็นต้องปฏิรูประบบ LTCI โดยด่วน หลังจาก
การประกาศใช้เพียง 5 ปี (Hayashi, 2015)

 ในปี ค.ศ. 2005 มีการประกาศใช้กฎหมายที่ชื่อว่า 
The Law Amendment to the Long-term care 
Insurance Law (No. 77, 2005) ในเดือนมิถุนายน 
ค.ศ. 2005 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อการปฏิรูประบบ LTCI 
มสีาระส�าคัญดงัต่อไปนี ้(Hayashi, 2015; Olivares-Tirado 
และ Tamiya, 2014)
 1. กองทุน LTCI ยกเลิกการจ่ายค่าอาหารและ
ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุในสถานพักฟื้นระยะยาว
รูปแบบต่างๆ โดยให้เรยีกเกบ็จากผู้สงูอายเุองตามระดับ
รายได้ของแต่ละคน รวมถงึการจดัให้เข้าพกัในห้องประเภท
เตียงเดี่ยว หรือห้องพักแบบ 4 เตียง โดยพิจารณาจาก
ระดบัรายได้เช่นกนั โดยผูท้ีถ่กูจดัว่าเป็นผูท้ีม่ฐีานะยากจน
ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิม มาตรการนีส้ามารถลดค่าใช้จ่าย
ในสถานพักฟื้นระยะยาวลงได้ร้อยละ 4 และลดค่าใช้
จ่ายของทั้งระบบ LTCI ลงร้อยละ 2.4
 2. เดือนเมษายน ค.ศ. 2006 มีการประกาศใช้
ระบบสวัสดิการใหม่ชื่อว่า สวัสดิการป้องกันใหม่ 
(New Preventive Benefits: NPB) เป็นระบบที่เน้น
ให้ผู้สงูอายสุามารถด�ารงชวีติอิสระ (independent living) ได้
โดยให้ความส�าคัญกบัการรักษาอาการการไม่ได้ใช้งาน 
(disuse syndrome) ที่ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของ
สุขภาพผู้สูงอายุ เน้นการป้องกันก่อนการแก้ไข ระบบ 
NPB นีจ้งึสอดคล้องกับแนวคดิ Anticipatory government: 
Prevention rather than cure (รัฐบาลที่คาดการณ์
ล่วงหน้า: กันไว้ดีกว่าแก้) ของ Osborne และ Gaebler 
(1992) เพราะระบบสนับสนนุให้ใช้บรกิาร day care 
การรับประทานอาหารและการออกก�าลังกายที่ศูนย์
บริการผู้สูงอายุเป็นผู้จัด และจ�ากัดการให้บริการการ
ช่วยเหลือที่บ้านให้เหลือเพียงงานที่ยากที่จะท�าคนเดียว
ได้จริงๆ และท�าการประเมินผู้ที่อยู่ในระดับล่างสุดของ
ระบบเดมิมาเป็นระดบั support 1 และ support 2 ใหม่ 
ซึง่ส่งผลให้เพดานสวสัดกิารลดลงกว่าเดมิ ในขณะเดยีวกนั
มกีารต้ังอตัราค่าใช้จ่ายคงทีใ่หม่ในส่วนของบริการช่วยเหลือ
ที่บ้าน day service (ชั้น 1 ของ Red Cross Welfare 
Center) และศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอก 
 3. ในช่วงปี ค.ศ. 2009-2011 ระบบ LTCI ได้ริเริ่ม
บริการที่มีชุมชนเป็นรากฐาน ซึ่งเป็นโครงการศูนย์

สนับสนุนเบ็ดเสร็จของชุมชนขนาดเล็ก การให้บริการ
ที่บ้านเวลากลางคืน group home ส�าหรับผู้สูงอายุที่
ความจ�าเสือ่ม (ช้ัน 2 ของ Red Cross Welfare Center) 
ซ่ึงบริการลักษณะน้ีขยายตัวอย่างรวดเร็วจนมีการเปิด
บริการถึง 9,800 แห่งในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2008 และ
บ้านพักคนชราขนาดเล็กเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตใน
ชุมชนที่คุ้นเคย 
 4. การแก้ไขกฎหมายในคร้ังนี้ยังเป็นการเพิ่ม
ความส�าคัญให้กับ care manager และการก�าหนด
เกณฑ์การเป็นตัวแทนหน่วยงานสวัสดิการสังคมของรัฐ 
นอกจากน้ีรฐับาลยงัต้องการลดจ�านวนเตียงในโรงพยาบาล
ส�าหรับการดูแลระยะยาวให้เหลือเพียง 210,000 เตียง
ในปีงบประมาณ ค.ศ. 2011 และไม่สนบัสนนุงบประมาณ
เตียงในโรงพยาบาลส�าหรับการดูแลระยะยาวหลังจาก
ปีงบประมาณ ค.ศ. 2012
 5. การแก้ปัญหาความซ�้าซ้อนของสิทธิประโยชน์
ของระบบ LTCI กับสทิธปิระโยชน์บ�านาญในกรณกีารเข้า
พกัฟ้ืนในสถานทีส่�าหรบัการพกัฟ้ืนเพราะเป็นสวัสดิการทีม่ี
ความซ�้าซ้อนกัน
 การปฏิรูประบบ LTCI ในปี ค.ศ. 2005 ดังกล่าว จึง
มีความสอดคล้องกับหนึ่งในบทบัญญัติของ Osborne 
และ Gaebler (1992) คอืบทบญัญตัทิีว่่าด้วย Anticipatory 
government: Prevention rather than cure ซึง่เน้น
การป้องกันโดยการรักษาสุขภาพก่อนท่ีจะเกิดโรค 
กล่าวคอื ภาครฐัต้องการให้ชาวญ่ีปุน่ใช้ชวิีตทีม่สีขุภาพดี
และกระฉับกระเฉงได้อย่างยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้ โดยการสร้างกระบวนการการป้องกันให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพอยู่ในระดับ support 1 และ support 2 
ยาวนานที่สุดและข้ามไปสู่ care 1 – care 5 ช้าที่สุด ซึ่ง
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยค้นพบว่า 
Hinoki-so Senior Citizen’s Center ในเมอืง Koshigaya 
จังหวัด Saitama เป็นศูนย์บริการที่สอดคล้องกับ
บทบญัญตัดัิงกล่าว ศนูย์แห่งนีไ้ด้รบังบประมาณในการสร้าง
จากเทศบาลเมือง Koshigaya แต่ outsource ให้ NPO 
ที่ชื่อว่า Ishizue เข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ เปิดให้
บริการแก่พลเมืองของเมือง Koshigaya ที่มีอายุ 50 ปี
ขึ้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของ 
Koshigaya ต้องเสียค่าใช้จ่ายวันละ 200 เยน) โดย
วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ลักษณะนี้คือเพื่อเสริมสร้าง
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สุขภาพกายและสขุภาพจติทีแ่ขง็แรง ท�าให้เจบ็ไข้ได้ป่วย
ช้าลง รปูแบบบริการของศนูย์จะเป็นการจัดบรรยายให้
ความรู ้เก่ียวกับการออกก�าลังกาย อาหารและการ
รักษาสุขภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อาทิ สอน
ใช้คอมพิวเตอร์ โยคะ ฟิตเนส เต้นร�า ร้องคาราโอเกะ 
เป็นต้น แต่ข้อมูลจากการสัมภาษณพบว่าเป้าหมาย
หลักของผู้สูงอายุส่วนมากที่มาใช้บริการของศูนย์ คือ 
การมาอาบน�้าเนื่องจากวัฒนธรรมการอาบน�้าของญี่ปุ่น
เป็นเร่ืองส�าคัญและมขีัน้ตอนมาก จงึเป็นกิจกรรมทีน่�าไป
สูก่ารลืน่ล้มของผูส้งูอายจุ�านวนมาก นอกจากนีภ้ายใน
ศนูย์ยงัม ีInclusion Support Center ทีค่อยให้บรกิารใน 
4 เรื่องส�าคัญได้แก่ 1) ด้านค�าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

ทั่วไป 2) ด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน 3) ด้านค�า
ปรกึษาเพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้ทีอ่ยูใ่นประเภท support 1 
และ support 2 ก้าวไปสู่ระดับ care 1 และ 4) การ
บริหารเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุต่างๆ 
 หลังจากการประกาศใช้ระบบ LTCI ตั้งแต่เดือน
เมษายน ค.ศ. 2000 จนถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 2015 
ปรากฏว่าผู้ใช้สิทธิ LTCI มีจ�านวนเพิ่มขึ้นสูงมากหลาย
เท่าดังข้อมูลในตารางที่ 9

  5.2.2 ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนพ�ร�ไดม ์
  จ�ก NPM สู่ NPS
  อย่างไรก็ตามเฉกเช่นกับการปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐทั่วโลก ปัจจัยที่ท�าให้การบริหารจัดการ
ด้วยค่านิยมภายใต้พาราไดม์ NPM ต้องขับเคลื่อนมาสู่
ค่านิยมภายใต้พาราไดม์ NPS ได้แก่ การละเลยค่านิยม
ประชาธิปไตยท่ีเป็นรากฐานส�าคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ 
การบรหิารจดัการผูส้งูอายใุนประเทศญีปุ่น่ก็เช่นเดยีวกัน 
โดยเหตุผลของการเปลี่ยนจากพาราไดม์ NPM ไปสู่
พาราไดม์ NPS มีดังนี้ 
  1. การที่ผู้สูงอายุใช้บุคลากรวิชาชีพที่มาให้
บริการที่บ้านเกินความจ�าเป็น เช่น พยาบาล และ

ต�ร�งที่ 9: เปรียบเทียบสถิติของผู้เอ�ประกันและผู้รับบริก�รจ�กระบบ LTCI ระหว่�งเดือนเมษ�ยน ค.ศ. 2000 

กับเดือนเมษ�ยน ค.ศ. 2015

สิ้นเดือนเมษ�ยน 

ค.ศ. 2000

สิ้นเดือนเมษ�ยน 

ค.ศ. 2015
จำ�นวนเท่�ที่เพิ่มขึ้น

จำ�นวนผู้เอ�ประกัน 21.65 ล้านคน 33.08 ล้านคน 1.53 เท่า

จำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่ได้รับก�รประเมินว่�ต้องก�รคว�ม

ช่วยเหลือในระดับ support และ care 

2.18 ล้านคน 6.08 ล้านคน 2.79 เท่า

จำ�นวนผู้รับบริก�รที่เพิ่มขึ้น

จำ�นวนผู้ใช้บริก�รก�รดูแลที่บ้�น 0.97 ล้านคน 3.82 ล้านคน 3.94 เท่า

จำ�นวนผู้ใช้บริก�รที่สถ�บัน 0.52 ล้านคน 0.90 ล้านคน 1.73 เท่า

จำ�นวนผู้ใช้บริก�รก�รดูแลโดยใช้ชุมชน ไม่มี 39 ล้านคน

รวม 1.49 ล้านคน 5.11 ล้านคน 3.43 เท่า

ที่มา: MHLW (2016)

นักกายภาพบ�าบัด ไปท�าหน้าที่ในการไปจับจ่ายซื้อของ
ที่ตลาดให้  (Iwana, 2017)
  2. การปฏริปูในปี ค.ศ. 2005 สร้างผลกระทบ
ต่อประชากรทีม่รีายได้น้อยเพราะสามารถเข้าถงึได้เพียง
บริการที่มีราคาถูกหรือห้องพักแบบหลายเตียงเท่านั้น 
(Hayashi, 2015)
  3. การก�าหนดเพดานจ�านวนผูส้งูอายทุีส่ามารถ
จะเข้าไปใช้บรกิารบ้านพกัผูส้งูอายุ ท�าให้มจี�านวนคนทีล่ง
รายชือ่รอ (waiting list) มจี�านวนสงูมาก (Hayashi, 
2015) ตัวอย่างเช่น Tokuyo (ชั้น 5-8) ที่ Red Cross 
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Welfare Centre มีจ�านวนเตียงอยู่ 120 เตียงแต่มีคน
ลงชื่อรอ (waiting list) อยู่ถึง 200 ชื่อซึ่งมากกว่า
จ�านวนเตียงที่มีอยู ่เสียอีก (จากการให้ข้อมูลของ 
Mr. Shogo)
  4. ความต้องการของภาครัฐที่จะให้ผู้สูงอายุ
ได้อาศัยอยู่ในชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่คุ ้นเคยได้นาน
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (MHLW, 2016)
  5. ค่าใช้จ่ายของระบบ LTCI ที่สูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่องทุกๆ ปี ในปีงบประมาณค.ศ. 2000 ซึ่งเป็นปีแรกที่
มีการใช้ระบบ LTCI ค่าใช้จ่ายไม่รวมกับ co-payment 
ที่ผู้ใช้บริการจ่ายอยู่ที่ 3.97 ล้านล้านเยนและเพิ่มเป็น 
8.37 ล้านล้านเยนในปีงบประมาณค.ศ. 2011 โดยค่าใช้
จ่ายของ LTCI ที่สูงสุดเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้
บรกิารทีบ้่านซ่ึงในปีงบประมาณค.ศ. 2001 มีค่าใช้จ่ายที่ 
1.29 ล้านล้านเยน และเพิ่มขึ้นเป็น 4.16 ล้านล้านเยน
ในปีงบประมาณค.ศ. 2011 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.8 ของ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการมาให้
บริการที่บ้านสูงกว่าการใช้บริการที่สถาบันเสียอีก 
(Shimizutani, 2013)
  6. MHLW ได้ท�าการประมาณการค่าใช้จ่าย
ของสวัสดิการ LTCI ที่ยังไม่รวมกับ co-payment ว่าจะ
อยู่ที่ประมาณ 10-12 ล้านล้านเยนในปีงบประมาณ
ค.ศ. 2015 และเพิ่มขึ้นเป็น 17-20 ล้านล้านเยน ในปี
งบประมาณค.ศ. 2025 (Shimizutani, 2013) ซึ่ง
ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวท�าให้ภาครัฐต้องมองว่า
ระบบใหม่ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย LTCI ก่อนที่ภาครัฐจะ
มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ
  7. Care manager สนับสนุนให้เกิดการใช้บริการ
เกนิความจ�าเป็นเพราะผู้จัดบรกิารเป็นผูไ้ด้รบัประโยชน์
ในรูปแบบของก�าไรจากการใช ้บริการท่ีเ พ่ิมขึ้น
(Tokoro, 2009)
 5.3 Community-Based Integrated Care 
System (CBICS) (ค.ศ. 2012 ถึง ปัจจุบัน) วิเคร�ะห์
ด้วยพ�ร�ไดม์ NPS
 ระบบการดแูลแบบบรูณาการทีม่ชุีมชนเป็นรากฐาน 
หรือ Community Based Integrated Care System 
(CBICS) จัดเป็นระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวใหม่
ล่าสุดของประเทศญี่ปุ่นที่ประกาศใช้ในปีค.ศ. 2012 ซึ่ง
หลักการของระบบ CBICS นี้มีความสอดคล้องกับค่า

นยิมภายใต้พาราไดม์ NPS ของ Denhardt และ Denhardt 
(2000) ที่เน้นการให้ภาครัฐมีบทบาทเป็น serving 
(ให้บริการ) คือเป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้กับพลเมือง
ได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อบรรลุผล
ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน เพราะ CBICS เป็นระบบที่
มีความต้องการคืนจิตวิญญาณของความเป็นชุมชน 
(sense of community) ให้กับชุมชนเฉกเช่นเดียวกับ
ค่านิยมที่เป็นรากฐานส�าคัญของพาราไดม์ NPS ที่เน้น
การมส่ีวนร่วมของพลเมืองในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ
และการจัดบริการสาธารณะ โดยระบบ CBICS เป็นตัว
แบบที่ประสบความส�าเร็จมาแล้วจากเมือง Mitsugi 
ที่น�าระบบมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 ซ่ึงส่งผลให้
อตัราส่วนของผูป่้วยตดิเตียงและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
ต�่าลงในขณะที่เมืองอื่นๆมีอัตราส่วนที่สูงขึ้น CBICS 
เป็นระบบที่มีการบูรณาการทรัพยากรทางด้านการดูแล
สุขภาพของชุมชนผ่านการประสานงานกับโรงพยาบาล 
สถานที่จัดบริการด้านสวัสดิการ บริการการไปเยี่ยม
ที่บ้าน และกิจกรรมการสนับสนุนที่เกิดจากเพื่อนบ้าน
ในชมุชนด้วยกนั (Hutano et. al., 2017) โดย Mr. Iwana 
ได้ยกตวัอย่างให้เหน็ถึงปัญหาทีเ่กดิข้ึนกนัระบบ LTCI ให้ฟังว่า
 “ในอดีตถ้าผู้สูงอายุไม่สามารถไปจ่ายตลาดได้ 
เพื่อนบ้านสามารถที่จะช่วยเหลือได้ แต่เมื่อระบบ LTCI 
เกิดขึ้น ผู้สูงอายุสามารถที่ใช้บริการจาก LTCI โดยให้
คนไปจ่ายตลาดแทนเพื่อนบ้านให้ แต่คนที่ไปจ่ายตลาด
นัน้เป็นกลุม่นกัวชิาชพีทีม่าช่วยดแูลทีบ้่าน เช่น พยาบาล 
นักกายภาพบ�าบัด ซึ่งเปรียบเสมือนการให้คนผิด
ประเภทไปท�าหน้าที่ให้ CBICS จึงเป็นการเสนอให้มี
การน�าเอาความเป็นชุมชนคืนกลับสู่ชุมชนและให้เพื่อน
บ้านกลับมาดูแลซึ่งกันและกันอีกครั้งเหมือนในอดีต”
 LTCI ซึ่งเป็นระบบที่มีแหล่งทุนหลัก 2 แหล่งส�าคัญ
อันได้แก่ ประกันสังคมและงบประมาณจากภาษีของ
ภาครัฐเป็นระบบที่สามารถอธิบายได้ด้วยค่านิยมภาย
ใต้พาราไดม์ NPM ในขณะที่ระบบ CBICS ยังคงใช้
แหล่งทุน 2 แหล่งดังกล่าวอยู ่เหมือนเดิมเพียงแต่
ต้องการลดค่าใช้จ่ายให้ภาครัฐโดยการสนับสนุนให้
คนในชุมชนกลับมาช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการดูแล
ผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งซึ่งการช่วยเหลือดังนอกจากจะไม่มี
ค่าใช้จ่ายแล้วแต่กลับแทบจะสูญหายไปหลังจากการน�า
เอาระบบ LTCI มาใช้ (Iwana, 2017)
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“ตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุคนหนึ่งขาหัก ถ้าเป็นระบบ LTCI 
กจ็ะใช้สทิธิ LTCI ให้คนมาช่วยเหลอืทีบ้่าน เช่น ช่วยซ้ือของ 
อาบน�้า และท�าอาหารให้ รวมถึงการบริการ day 
service ที่มีบริการรถรับ-ส่ง แต่ถ้าเป็นระบบ CBICS 
แล้วนั้น ก็จะขอให้เพื่อนที่เรียนถักไหมพรมด้วยกันช่วย
พาไปซื้อของหรือซื้อของมาให้ โดยยังคงใช้ระบบ LTCI 
ในด้านการกายภาพบ�าบัดและการซื้อของที่หนักและมี
ขนาดใหญ่ได้ (จากการให้ข้อมูลของ Mr. Iwana)”

 บริษัทที่ปรึกษาเอกชนของประเทศญี่ปุ่นได้ศึกษา
ระบบ CBICS และสร้างตัวแบบในการอธิบายว่าระบบ 
CBICS เปรียบเสมือนกับใบไม้ 3 ใบที่อยู่ในกระถาง
ต้นไม้ (รูปภาพที่ 2) ใบไม้ใบที่หนึ่ง คือ การแพทย์และ
พยาบาล ใบไม้ใบที่สองคือกลุ่มดูแลและฟื้นฟู โดยทั้ง
สองกลุ่มนี้มีแพทย์ พยาบาล นักบ�าบัดและผู้ดูแลเป็น
ผูจ้ดับรกิาร และใบไม้ใบทีส่ามคอื สขุภาพและสวัสดิการ
ซึ่งมีพยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้จัดบริการ 
ซึ่งใบไม้สามใบนี้จะเติบโตได้ก็ต้องมีดินที่ดีซึ่งเปรียบได้
กับระบบการสนับสนุนและการป้องกันในด้านการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ซึ่งดินในพาราไดม์ NPM หรือ 

รูปภ�พที่ 2: ตัวแบบ CBICS และผู้จัดบริก�รในแต่ละด้�น

   ที่มา: MURC “Study team on CBICS” (อ้างใน Iwana, 2017)

ระบบ LTCI จะหมายถึงผู้ดูแลและพยาบาลที่ช่วยดูแลผู้
สูงอายุ แต่ดินในพาราไดม์ NPS หรือระบบ CBICS นั้น 
จะหมายถึงการสนับสนุนจากชุมชนและการช่วยเหลือ
ตนเองซึง่เปรียบเสมอืนการฟ้ืนคืนจติวญิญาณของความเป็น
ชมุชนให้กบัชุมชนซึง่ในขณะเดยีวกันกเ็ป็นการประหยัด
งบประมาณให้กับภาครัฐด้วย ส�าหรับกระถางต้นไม้จะ
หมายถึงสภาพท่ีอยูอ่าศยัท่ีพร้อมส�าหรบัผูส้งูอาย ุ ซ่ึงเป็น
ลักษณะการออกแบบเพือ่ทกุคน (Universal Design: UD) 

กล่าวคือ การมทีางลาด ราวจบั และส่ิงอ�านวยความสะดวก
ส�าหรับผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ และสุดท้ายคือจาน
รองกระถางต้นไม้ที่เปรียบได้กับความสามารถในการ
ตัดสินใจเพื่อรับความช่วยเหลือตามที่ต้องการได้รวมถงึ
การท่ีผูส้งูอายุท่ีต้องการความช่วยเหลอืและครอบครวัมี
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ (จากการให้ข้อมูลของ 
Mr. Iwana) จากรูปภาพที่ 2 นี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่า 
CBICS จะให้ความส�าคัญกบัการเคล่ือนตวัไปสูค่่านิยมของ
พาราไดม์ NPS โดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดบริการสาธารณะด้านผู้สูงอายุ แต่ค่านิยมจาก
พาราไดม์ NPM ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการจ้างเหมาบริการ
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หน่วยงานเอกชนและองค์การไม่แสวงหาผลก�าไร
มาจดับรกิารสาธารณะแทนภาครัฐยังคงด�ารงไว้ซ่ึงบทบาท
ส�าคัญโดยเฉพาะในส่วนของนักวิชาชีพจัดบริการ
สาธารณะให้กบัประชาชน และค่านิยมของ OPM ยังคง
สะท้อนผ่านการที่ภาครัฐยังคงมีบทบาทส�าคัญเป็นผู้
ก�าหนดกฎกติกาในการบริหารจัดการผู้สูงอายุรวมถึง
การเป็นผูจ้ดับริการสาธารณะเองในบางส่วน เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงการบริหารจัดการภาครัฐที่ต้องผสมผสานและ
หาความสมดลุของค่านยิมภายใต้พาราไดม์ NPM และ 
NPS โดยมีค่านิยมจากพาราไดม์ OPM เป็นรากฐาน 
(ปกรณ์, 2558)
 นอกจากนี้ระบบ CBICS ยังก�าหนดเป้าหมายให้
ผู้สูงอายุรักษาตัวอยู่ที่บ้านแทนที่การเดินทางมารักษา
ตวัทีโ่รงพยาบาลหรอืสถานพกัฟ้ืนผูส้งูอาย ุเพราะอาจท�าให้
ได้รับอันตรายระหว่างการเคลื่อนย้ายได้ (Tokyo 
Metropolitan Government, 2015) นอกจากนั้น
แล้วระบบ CBICS ยังต้องการให้ผู ้สูงอายุใช้ชีวิต
บัน้ปลายในชมุชนและสิง่แวดล้อมทีคุ่น้เคยถงึแม้ว่าจะมี
อาการหนักมากแล้วก็ตาม (MHLW, 2016)
 จากการเกบ็ข้อมลูของผู้วจิยัจากสถานดแูลผูส้งูอายุ
ระยะยาว 2 แห่งในเมือง Koshigaya จังหวัด Saitama 
ผู้วิจัยก็ค้นพบว่าสถานที่ทั้ง 2 แห่งมีการตอบสนอง
วัตถุประสงค์หลักของ CBICS ได้อย่างชัดเจน 
 1. ศูนย์รักษ�พย�บ�ล Meguri
 เป็นศูนย์รักษาพยาบาลของบริษัท Ishizue ที่มี
ด้วยกันทั้งสิ้น 3 ชั้น เน้นการให้บริการผู้สูงอายุในระดับ 
support 1-2 และ care 1-2 โดยชั้นล่างเปิดเป็น 
day care ที่สามารถรับผู ้สูงอายุได้จ�านวน 9 เตียง 
มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 20,000 เยนต่อวัน ผู้สูงอายุสามารถ
เบิกจากระบบ LTCI ได้ 18,000 เยน และผู้ใช้บริการ
ต้องช�าระค่าใช้จ่ายร่วม (co-payment) ร้อยละ 10 คือ 
2,000 เยน และมีอ่างอาบน�้าอัตโนมัติที่ช่วยผู ้สูงอายุ
ในการอาบน�า้ทีม่รีาคา 6 ล้านเยนโดยเทศบาลสนบัสนุน
งบประมาณ 3 ล้านเยน นอกจากนี้ในชั้นที่ 1 ยังมีชั้น
เรยีนภาษาองักฤษส�าหรบัเดก็อนบุาลและประถมศกึษาเพือ่ให้
ผู้สูงอายุยังคงได้รับบรรยากาศจากเด็กๆ ในขณะที่ชั้น
ที่ 2 และ 3 ของศูนย์ เป็นการแก้ปัญหาข้อหนึง่ของ
ระบบ LTCI กล่าวคอื “ระบบ LTCI เป็นระบบที่

ครอบคลุมเพียงการดูแลผู้สูงอายุ แต่ไม่ได้ครอบคลุม
การดูแลด้านอื่นๆ อาทิ ผู้ที่มาให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน เช่น มาอาบน�้าให้ไม่ได้ครอบคลุมการดูแลสัตว์
เลี้ยงของผู ้สูงอายุคนนั้น” (จากการให้ข้อมูลของ 
Mr. Iwana) ซึ่งศูนย์รักษาพยาบาล Meguri สามารถ
แก้ปัญหาดงักล่าวทีเ่กดิขึน้จากระบบ LTCI ได้ โดยห้องพัก
ของผู้สูงอายุในชั้น 2 จะสามารถเลี้ยงแมวได้ และชั้น 3 
สามารถเลี้ยงสุนัขได้ โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ที่ 65,000 
เยนต่อเดือน และอัตราค่าบริการส�าหรับดูแลสัตว์เลี้ยง
อยู ่ที่ 20,000 เยนต่อเดือน 
 2. อ�ค�รพักอ�ศัย Warai
 อาคารพักอาศัย Warai เป ็นที่อยู ่อาศัยใน
รูปแบบอพาร์ทเมนท์ในเมือง Koshigaya เป็นอาคาร
พกัอาศยัทีส่ร้างขึน้มาเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการให้พลเมืองใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตที่บ้าน 
อาคารแห่งนีจ้งึถกูสร้างให้มคีวามอบอุน่เหมอืนกบับ้านพัก
อาศัยโดยเน้นผู้สูงอายทุีจ่ดัอยูใ่นระดบั care 3 ถงึ care 5 
และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารจัดการ
โดยมีการติดตั้ง air mat ใต้เตียงเพื่อรับทราบถึง
อิริยาบถของผู้ป่วย กล้องวงจรปิด และแอปพลิเคชั่น
ที่เชื่อมต่อกับมือถือเพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ดูแล โดยมี
อตัราค่าเช่าพร้อมค่าบริการอยูท่ี่ 170,000 เยนต่อเดือน 
อาคารแห่งนี้ตอบสนองต่อนโยบาย CBICS ที่เน้นให้
ผูส้งูอายไุด้รับการดแูลในช่วงระยะสดุท้ายของชีวติทีบ่้าน
หรือที่พักอาศัยแทนที่การอยู่ที่โรงพยาบาล โดยในวัน
เก็บข้อมูล มีผู้เสียชีวิตในอาคารแห่งนี้มาแล้วจ�านวน 16 
คนตัง้แต่เริม่เปิดกจิการเมือ่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2016 
(จากการให้ข้อมูล Mr. Hiroyuki) 

 การวางแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องส�าคัญระดับชาติ
ให้เป็นแผนระยะยาวเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นเนื่องจาก
จะท�าให้ประเทศมีความพร้อมทีจ่ะรบัมอืกบัความท้าทาย
ที่จะเข้ามาในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
เหมือนกับที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นกลไกหลักในการพฒันาประเทศ 
ส�าหรับประเทศญีปุ่น่การเตรยีมพร้อมส�าหรบัความท้าทาย
ในการบริหารจัดการกับสังคมผู้สูงอายุในระยะยาวนั้น 

6. มุ่งสู่ “Vision 2035” พาราไดม์ NPS



60 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol.7 no.2

นาย Yasuhisa Shiozaki ในฐานะ Minister of Health 
Labour and Welfare ได้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ขึ้นเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ปี ค.ศ. 2035 ขึ้น และมีการ
จัดท�ารายงานที่ชื่อว่า Japan visions: Health care 
2035 report ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 9 มถินุายน ค.ศ. 2015 
(อ้างใน MHLW, 2017) โดยมีหลกัการส�าคัญ 3 ข้อ ไดแ้ก่ 
ความเป็นธรรม (fairness) การสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันบนความมีอิสระ (solidarity built on 
autonomy) และ ความเจริญร่วมกนัของญีปุ่น่และโลก 
(shared prosperity for Japan and the world) 
โดยหลักการทั้ง 3 ข้อนี้น�าไปสู ่วิสัยทัศน์ 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) การดูแลสุขภาพทีมี่ความคล่องตวัโดย
เป็นการน�าการดแูลสขุภาพทีม่รีากฐานเชิงคณุค่าไปปฏิบัติ 
2) การออกแบบชวีติโดยการเสรมิพลงัสงัคมและสนับสนุน
การเลือกของแต่ละคน และ 3) ผู้น�าสุขภาพของโลก
โดยการน�าและมีส่วนในการช่วยเหลือสุขภาพของโลก 
 ค่านิยมที่ปรากฏอยู่ใน Vision 2035 ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของความเป็นธรรม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และการทีป่ระเทศญีปุ่น่จะสร้างความเจรญิและเป็นผู้น�า
เพื่อช่วยเหลือสุขภาพของโลก ซึ่งสะท้อนถึงการมุ่งสู่
ผลประโยชน์ส่วนรวม อันได้แก่ ผลประโยชน์ของโลก
ซึ่งเป็นเป้าหมายสงูสดุของพาราไดม์ NPS นัน่เป็นการ
แสดงให้เหน็ว่าแนวทางท่ีภาครฐัญีปุ่น่จะใช้ในการบริหาร
จัดการสังคมสูงวัยระดับสุดยอดจากนี้ไปจนถึงอนาคต
อีกประมาณ 20 ปีข้างหน้านั้นมีความสอดคล้องกับ
พาราไดม์ NPS ของรัฐประศาสนศาสตร์อย่างค่อนข้าง
แน่นอน

 ภาครฐัญ่ีปุน่บริหารจดัการสงัคมสูงวยัด้วยแนวทาง
ในการบริหารจดัการท่ีสอดคล้องกับพาราไดม์ OPM นั่นคือ
รัฐท�าหน้าที่ rowing จัดบริการสาธารณะต่างๆ เอง 
เป็นเวลาประมาณ 30 ปี จนกระทั่งประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วประมาณ 4 ปี คือในปี 
ค.ศ. 2000 ภาครัฐญีปุ่น่จงึได้ปรับแนวทางในการบริหาร
จัดการเป็นแบบที่สอดคล้องกับหลักการของพาราไดม์ 
NPM นั่นคือ ภาครัฐปรับบทบาทเป็นเพียง streeing 

7. ถอดบทเรียนจากการบริหารจัดการสังคม 

 สูงวัยสุดยอดของภาครัฐญี่ปุ่นสู่ภาครัฐไทย

และใช้ระบบกลไกตลาดและการจ้างเหมาบริการจาก
ภาคส่วนอืน่เป็นเครือ่งมอืในการจัดบรกิารสาธารณะต่างๆ 
ในการรองรับสังคมสูงวัยภายใต้ระบบการประกันแบบ
ดูแลระยะยาว (LTCI)  ซึ่งการบริหารจัดการในรูปแบบ
ของพาราไดม์ NPM นี้ด�าเนินการมา 5 ปีก็ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับจ�านวนผู้ขอใช้สิทธิที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว การขอใช้สิทธิโดยไม่มีความจ�าเป็น
ทางการแพทย์ทีเ่หมาะสม อนัน�าไปสูปั่ญหาด้านการเงิน 
ภาครัฐญี่ปุ่นจึงได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
สวสัดิการบางประการและทีส่�าคัญคือน�าหลัก Anticipatory 
government: Prevention rather than cure ของ
พาราไดม์ NPM เข้ามาเพิ่ม คือ เน้นการป้องกันโดย
รักษาสุขภาพทั้งจากการออกก�าลังกาย โภชนาการที่ดี 
และการเข้าสงัคมทีเ่หมาะสมก่อนทีจ่ะเกดิความเจบ็ป่วย 
และใช้แนวทางนี้ต่อมาอีกเพียง 2 ปี ในปี ค.ศ. 2007 
ประเทศญีปุ่น่ก็เข้าสูส่งัคมสงูวยัระดบัสดุยอดพร้อมๆ กับ
ใช้แนวทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับพาราไดม์ 
NPM ต่อมาอีก 5 ปี จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2012 ภาครัฐ
ญี่ปุ่นจึงได้ประกาศใช้ระบบ CBICS ซึ่งมีหลักการส�าคัญ
คือให้ภาครัฐมีบทบาท serving คือ คอยอ�านวยความ
สะดวกให้พลเมอืงและชมุชนเข้ามาร่วมจัดบรกิารสาธารณะ
เพื่อบรรลุผลประโยชน์สาธารณะร่วมกัน พร้อมกับการ
ฟ้ืนฟจูติวญิญาณของชมุชนให้กลบัคนืสูช่มุชนตามค่านิยม
ส�าคัญของพาราไดม์ NPS และมากไปกว่านั้นภาครัฐ
ญีปุ่น่ยงัได้ยนืยนัถึงการบริหารจดัการภาครัฐทีส่อดคล้อง
กบัพาราไดม์ NPS ด้วยการประกาศ Vision 2035 ทีเ่น้น
ความเป็นธรรม ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกันบนความมี
อสิระ และความเจรญิร่วมกันของญีปุ่น่และโลก ในปี ค.ศ. 
2015 ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในแนวทางที่สอดคล้อง
กับพาราไดม์ NPS เป็นแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
สังคมสูงวยัระดบัสุดยอดของประเทศญีปุ่น่ไปอกีกว่า 20 ปี
 จากการถอดบทเรียนข้างต้น ประเทศไทยในปี 
ค.ศ. 2017 นี้ยังอยู่ในสังคมผู้สูงวัยและจะอยู่ต่อไปอีก 
10 ปี จึงจะเข้าสูส่งัคมสงูวยัระดบัสดุยอดตามการคาดการณ์ 
ดังนั้นในช่วงเวลา 10 ปีทองของการเตรียมพร้อมนี้ 
หากใช้ภาครัฐญี่ปุ่นเป็นต้นแบบสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน
คอืภาครฐัญีปุ่่นได้แก้ปัญหาในช่วงของสงัคมสงูวัยระดับ
สดุยอดด้วยการบรหิารจดัการตามแนวทางทีส่อดคล้อง
กับพาราไดม์ NPM เป็นระยะเวลา 12 ปี นับจากการ
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8. บทสรุป

ประกาศใช้ระบบ LTCI ในปี ค.ศ. 2000 จนถึงการ
ประกาศใช้ระบบ CBICS ใน ปี ค.ศ. 2012 ซึ่งในช่วง
เวลาดังกล่าวประเทศญี่ปุ่นได้พบกับปัญหาต่างๆ และที่
ส�าคัญคือการใช้แนวทางของพาราไดม์ NPM ในด้าน
กลไกการตลาดและการซื้อบริการสาธารณะจากเอกชน
ในทุกมติส่ิงผลกระทบต่อจติวญิญาณของความเป็นชุมชน
และใช้งบประมาณภาครัฐสูงมาก ดังนั้นภาครัฐไทยเอง
จงึควรพิจารณาข้ามระบบ LTCI ของญีปุ่น่มาสู่การศึกษา
ระบบ CBICS ซึ่งเป็นการบรหิารจดัการโดยปรบัสมดลุ
ระหว่างค่านิยมของพาราไดม์ NPM และค่านิยมของ 
พาราไดม์ NPS เพื่อปรับใช้ในการบรหิารจดัการภาครัฐ
ไทยเมือ่เข้าสู่สงัคมสงูวัยระดับสุดยอดในอนาคต

 การบริหารจัดการจัดการสังคมสูงวัยของภาครัฐ
ญีปุ่น่ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ตัง้แต่เร่ิมเข้าสูส่งัคมสงูวัย
จนเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดมีความสอดคล้องกับ 
3 พาราไดม์ทางรฐัประศาสนศาสตร์อย่างชัดเจนกล่าวคือ 
ในช่วงก่อนและช่วงของสังคมสูงวัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 
เป็นต้นมา การบรหิารจัดการของภาครฐัญีปุ่น่สอดคลอ้ง
กบัหลักทฤษฎขีองพาราไดม์ OPM นัน่คอื ภาครฐัเป็นผูร้เิร่ิม
และจดับริการสาธารณะเอง (rowing) ไม่ว่าจะผ่านระบบ
การประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ UC ในปี ค.ศ. 1961 
หรือในปี ค.ศ. 1983 ที่เริ่มก�าหนดให้ประชาชนต้องจ่าย 
co-payment  ต่อมาเมื่อประเทศญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1996 ภาครัฐเริ่มประสบ
ปัญหากบัค่าใช้จ่ายทีส่งูข้ึนและอายขัุยเฉลีย่ของคนญี่ปุ่น
ที่ขยับสูงขึ้น ภาครัฐญี่ปุ่นจึงใช้หลักการเดียวกับภาครัฐ
ทั่วโลกนั่นคือการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพาราไดม์ OPM 
ด้วยแนวคิดและค่านิยมภายใต้พาราไดม์ NPM โดยการ
ประกาศใช้ระบบ LTCI  ในปี ค.ศ. 2000 ที่ปรับบทบาท
ภาครัฐมา steering แทนและกระจายอ�านาจในด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีสภาพร่างกายเสื่อมโทรมด้วยโรค
ชราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาล 

รับบทเป็นผู ้รับประกัน (insurers) ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิด decentralized government ของ 
Osborne และ Gaebler (1992) และเทศบาล steering 
โดยด�าเนินการจ้างเหมาบริการ NPO และหน่วยงาน
ภาคเอกชนให้ท�าหน้าทีจั่ดบรกิารแทน (rowing)
 อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการด้วยค่านิยมภายใต้
พาราไดม์ NPM ทีเ่น้นการใช้ระบบตลาดขบัเคลื่อน
บริการสาธารณะน้ัน เมื่อมาถึงจุดหน่ึง ก็จะเกิดการ
ละเลยค่านยิมทีส่�าคญัของภาครฐัอกีประการหนึ่ง ได้แก่ 
ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วย การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การสร้างความเป็นธรรม ภาระ
รบัผดิชอบ ประกอบกบัระบบ LTCI กป็ระสบกับปัญหา
งบประมาณที่เริ่มจะไม่เพียงพอ อีกทั้งยังเน้นรูปแบบ
การให้บริการแบบเอกชนมากเกินไปจนท�าให้ละเลย
จิตวิญญาณของชุมชนไป และที่ส�าคัญประเทศญีปุ่น่ได้
ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ค.ศ. 2007  
 ด้วยเหตผุลเหล่านี ้Community Based Integrated 
Care System (CBICS) จึงถูกพัฒนาขึ้นและประกาศใช้
ในปี ค.ศ. 2012 ด้วยแนวคิดหลกัคอื การคนืจติวิญญาณ
ของชุมชนให้แก่ชุมชน โดยการให้คนในชุมชนกลับมา
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัอกีคร้ังหนึง่ ระบบ CBICS นีส้อดคล้อง
กบัแนวคิดของปกรณ์ ศิรปิระกอบ (2558) ท่ีว่าการบริหาร
จัดการภาครัฐเป็นการหาความสมดุลระหว่างพาราไดม์ 
NPM กบั NPS โดยมีพาราไดม์ OPM เป็นรากฐาน โดย
จะเห็นได้ว่าการบรหิารจดัการการดแูลระยะยาวของผูส้งูอายุ
ในประเทศญีปุ่น่ในปัจจบุนันัน้ เป็นการบรูณาการระบบ 
LTCI ที่มีความเป็นพาราไดม์ NPM และ CBICS ที่มี
ความเป็นพาราไดม์ NPS เข้าด้วยกันโดยมีภาครัฐเป็น
รากฐานส�าคัญตามพาราไดม์ OPM ผ่านการใช้กฎหมาย 
การออกระเบียบและประกาศใช้นโยบายต่างๆ เพื่อ
ท�าให้การบริหารจัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของ
ประเทศญีปุ่น่ม ีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความเป็นธรรม 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อน�าไปสู่ผลประโยชน์
สาธารณะให้ส�าเร็จจงได้
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บทคัดย่อ

	 บทความวจิยันีน้�าเสนอ	วิธีการพฒันาแนวทางการจดัการเรยีนการสอนภาษาญ่ีปุน่

แบบโครงงานส�าหรบัผูเ้รยีนภาษาญ่ีปุน่ในระดบัอดุมศกึษาโดยใช้กรอบแนวความคดิ	ด้าน

การเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรักติวิสต์เชิงสังคม	 (Social	 Constructivism)	 การเรียนรู ้

ภาษาที่สอง	 (Second	 Language	 Acquisition)	 และการสอนแบบสองภาษา	

(Dual	Language	Instruction)		งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจยัเอกสาร	ผูวิ้จยัเก็บข้อมลูด้วยการ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	 	 ได้แก่	 บทความวิชาการและบทความวิจัย	 วารสาร

วิชาการ	หนังสือ	 เว็บไซต์	วิทยานิพนธ์	และต�าราภาษาญี่ปุ่น	การวิเคราะห์ข้อมูลอยู่บน

พื้นฐานของกรอบแนวความคิดดังกล่าวข้างต้น	 ผลการศึกษาพบว่า	 แนวทางการจัดการ

เรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	ส�าหรับผู้เรียนภาษาญ่ีปุน่ระดบัอุดมศกึษา	ม	ี4	ด้าน	

ได้แก่	 	 1)	 การวางแผน	 	 2)	 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านทักษะการค้นคว้า	 การ

วเิคราะห์	การเกบ็ข้อมูล	และทกัษะภาษา		3)	การน�าเสนอโครงงาน	และ		4)	การประเมนิผล

กมลทิพย์ พลบุตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน                                                                  

ส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา
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Abstract
This	research	article	presents	directions	for	learning	and	teaching	

Japanese	 employing	 project-based	 learning	 for	 Japanese	 learners	 in	
higher	 education.	 The	 theoretical	 frameworks	 for	 this	 study	 include	
social	constructivism,	second	 language	acquisition,	and	dual	 language	
instruction.	The	study	is	a	documentary	research,	which	collected	data	
from	various	sources	including	academic	and	research	articles,	textbooks,	
websites,	dissertations,	and	Japanese	books.	The	data	analysis	was	based	
on	the	frameworks.	The	findings	suggest	that	directions	for	learning	and	
teaching	Japanese	using	project-based	learning	for	Japanese	learners	in	
higher	education	consist	of	1)	planning;	2)	learners’	skill	preparation	for	
investigation;	data	collecting,	analysis,	and	language	proficiency;	3)	project	
presentation;	and	4)	evaluation.			

Development of Directions for Learning and

Teaching Japanese with Project-based Learning

for Japanese Learners in Higher Education

Key words
Japanese	language	learning	and	teaching,	Project-based	learning,	Higher	education
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1. บทน�า 

	 การเรียนแบบโครงงานหรือการเรียนโดยโครงงาน
เป็นฐาน	(Project-Based	Learning	หรือ	PBL)		เป็นที่
ยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายในทุกระดับการศึกษา	
เนื่องจากมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาทักษะส�าหรับ
ศตวรรษที	่21	(Ravitz,	Hixson,	English,	&	Meagandoller,	
2012,	2)	การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ที่ส่งเสริมทักษะดังกล่าวนี้	 มีคุณลักษณะที่ต่างจากการ
การเรียนการสอนภาษาในชั้นเรียนที่เน้นการท่องจ�า	
คือผู้เรียนฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง	 ผู้เรียน
เป็นศนูย์กลางและผูส้อนเป็นผูใ้ห้ความร่วมมอื	 เน้นผูเ้รยีน
เป็น	“ผูท้�า”	และ	“ผูส้ร้าง”		ใช้ภาษาเป็นสือ่ในการสอน
เนื้อหาวิชา	และใช้วิธีการสอนที่ตอบสนองต่อความแตก
ต่างของผูเ้รียนแต่ละคน	(Partnership	for	21st	Century	
Learning,	 2002)	 การเรียนภาษาต่างประเทศแบบ
โครงงาน	ส่งเสริมให้ผู้เรียนท�างานเป็นทีม	และใช้ภาษา
ต่างประเทศในการสือ่สาร	 เพือ่ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ให้ส�าเร็จ
ตามเป้าหมาย	 ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอน	
ที่สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนภาษาที่	 2	 (Second	
Language	Acquisition	หรือ	SLA)	ในด้านการใช้ภาษา
เพ่ือการสือ่สารในบรบิททีมี่ความหมาย	(Ellis,	1999)
	 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแบบโครงงาน	
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลักการการเรียนภาษาที่	2	
ดงักล่าว	มผีลให้เกดิการประยกุต์ใช้การเรยีนรู้แบบโครงงาน
กับชั้นเรียนภาษาต ่างประเทศในประเทศต ่างๆ	
เนือ่งจากการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	 ถกูน�าไป
ใช้กับวิชาสาระในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ทั่วโลก	
วชิาภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	(English	as	
a	foreign	language)	หรือ	EFL	ส�าหรับผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จึงได้รับการส่งเสริมมาก	 (Jakar,	
2006,	182)	
	 Jakar	 (2006)	 กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศอิสราเอล	ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงานในหลักสตูรภาษาองักฤษในระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ	
และการเป็นพลเมืองโลก	 Nassir	 (2014)	 ศึกษาวิจัย
ประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน

กับวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่	 3	 (Ninth	
Grade)	 ในประเทศอิสราเอล	 พบว่าผู้เรียนที่เป็นกลุ่ม
ทดลอง	มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการพูด	และทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิตเิมือ่เทยีบกบักลุม่ควบคมุทีไ่ม่ได้เรยีนภาษาอังกฤษ
ด้วยรูปแบบโครงงาน
	 ส�าหรบัประเทศไทย	การเรยีนการสอนแบบโครงงาน
กบัวชิาภาษาต่างประเทศ	 ยงัคงเน้นวชิาภาษาอังกฤษใน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	Kerdpol	(2016)	ศกึษาวจิยั
ประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน
กบัวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่	4	ด้วยการใช้
โครงงานเพื่อพัฒนายุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม
ไทยพวนและสถานทีท่่องเทีย่วในอ�าเภอศรสัีชนาลยั	จังหวัด
สุโขทัย	 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
การส่ือสารภาษาองักฤษจากการเรยีนด้วยโครงงาน	 และมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน	
	 อาจกล่าวได้ว่า	 การจัดการเรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศด้วยโครงงาน	ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน	 ซึง่ผูเ้รยีนส่วนใหญ่มรีะดับทกัษะภาษาขัน้ต้น
ถึงขั้นกลาง	 ในประเทศไทยการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานยังพบน้อยมาก	 และส่วนใหญ่
พบในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อาจเนื่องมาจากกระทรวง
ศึกษาธกิารส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	
กบัทกุกลุ่มสาระวชิา	ซึง่สอดคล้องกบักระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศอื่นๆ	 การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
แบบโครงงานมีความส�าคัญมากขึ้น	 เน่ืองจากปัจจุบัน	
ผู้เรยีนภาษาญีปุ่่นเพือ่การสือ่สารและการประกอบอาชีพ
มีจ�านวนมากขึ้น	 อีกทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาภาษา
ญี่ปุ่น	และองค์กรที่ส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น	 ได้แก่	
Japan	 Foundation	 และKamenori	 Foundation	
เห็นสอดคล้องกันว่า	 การพัฒนาทักษะที่ส�าคัญส�าหรับ
ศตวรรษที่	21	และการพัฒนาผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นให้เป็น
พลเมอืงโลก	สามารถเกดิขึน้ได้ด้วยการเรยีนรูภ้าษาญี่ปุ่น
แบบโครงงาน	(ดวงใจ		จงธนากร,	2014,	13)	
	 ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาสมควรได้รับการพัฒนา
ทักษะส�าหรับศตวรรษที่	 21	 เนื่องจากเป็นทักษะที่
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สอดคล้องกับความต้องการของผู้จ้างงานบัณฑิตที่จะ
จบการศกึษาในอนาคต	 การบูรณาการการจดัการเรยีน
การสอนแบบโครงงานกบัรายวชิาภาษาญ่ีปุน่ส�าหรับผูเ้รียน
ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา	 จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง	
ปัจจบุนัผูเ้รียนระดบัอดุมศกึษาทีน่ยิมเลอืกเรยีนภาษาญี่ปุ่น
เป็นภาษาต่างประเทศที	่ 2	 มจี�านวนเพิม่มากขึน้	 เนือ่งจาก
บรษิทัญีปุ่น่ในประเทศไทย	 เพิม่จ�านวนมากข้ึนทกุปีอย่าง
ต่อเนือ่ง	 ท�าให้ภาษาญ่ีปุน่มคีวามจ�าเป็นส�าหรบัการท�างาน		
(盤谷日本人商工会議所,	 2013	 อ้างถึงใน	 ธิติสรณ์	
แสงอุไร,	2556,	1)				
	 ผูเ้รียนกลุม่นีส่้วนใหญ่ไม่ได้เรียนภาษาญ่ีปุน่เป็นวิชาเอก
แต่เรยีนเป็นวชิาเลอืกเสร	ีเพยีง	2-4	รายวชิา	หรอืวชิาเลือก
ในสาขาวิชาของตนเอง	 (เช่นวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ
ภาษาที	่2	ของหลกัสตูรการท่องเทีย่วและโรงแรม)	ประมาณ	
5-6	รายวชิา	ขึน้อยูก่บัหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาแต่ละ
แห่ง	 จ�านวนชั่วโมงที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนดังกล่าว
โดยรวมน้อยกว่า	 300	 ชั่วโมง	 เมื่อเทียบจ�านวนชั่วโมง
เรียนกับความรู้ส�าหรับการสอบวัดระดับทักษะความรู้
ภาษาญี่ปุ่น	 (Japanese	Language	Proficiency	Test	
หรือ	日本語能力試験	 )	 จดัอยูใ่นระดบั	N5	หรอืช้ันต้น	
(Japanese	Language	 Education	Center,	 2017)	 ซึ่ง
สอดคล้องกบักรอบอ้างองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป	
(The	Common	European	Framework	of	Reference	
for	Languages	หรือ	CEFR)	ระดบั		A1-A2	(Basic	Level)		
และระดับการเรียนภาษาตามมาตรฐานการเรยีนการสอน
ภาษาญี่ปุ่น	JF	(JF	Standard	for	Japanese	Language	
Education)	ในระดบั	A1-A2	(Basic	Level)	(Intercultural	
Institute	of	Japan,	2017)
	 การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน
ส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น	 เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง	
งานวิจัยนี้จงึมวีตัถปุระสงค์เพือ่พัฒนาแนวทางการจดัการ
เรยีนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน	 ส�าหรับผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นระดับอุดมศึกษา

 2.1 ก�รเรียนรู้แบบโครงง�นและทักษะสำ�หรับ 
  ศตวรรษที่ 21
	 Buck	 Institute	 for	 Education	 (BEI)	 ซึ่งเป็น
องค์กรด้านการวจิยัและพัฒนาของประเทศสหรัฐอเมริกา	

2. กรอบแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ได้ให้ค�านยิาม	PBL	ไว้ว่า	เป็นวิธกีารสอนอย่างเป็นระบบ	
ซึ่งส่งเสริมให้ผู ้เรียนพัฒนาความรู ้และทักษะด้วย
กระบวนการค้นคว้า	 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน
ตามสภาพจริง	 และท�ากจิกรรมทีถ่กูออกแบบมาอย่างดี
เพือ่ท�าโครงงานให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 (Markham,	
Mergendollar,	Larmer,	&	Ravits,	2003,	4)	Solomon	
(2003,	10)	อธิบายชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของผู้เรียน
และผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานว่า	 ผู้เรียน
เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการเรียนของตนเอง	 ผู้เรียนต้องร่วม
มือกันแก้โจทย์ปัญหาซ่ึงมีลักษณะสมจริง	 ผู้เรียนเป็น
ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง	 ตั้งแต่การ
ตั้งค�าถามของโครงงาน	 เก็บข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	
สร้างชิ้นงาน	 น�าเสนอความรู้ที่ค้นพบและวิธีการที่จะ
น�าไปใช้		ตลอดกระบวนการเรียนรู้นี้ครูท�าหน้าที่คล้าย
ผู ้จัดการหรือที่ปรึกษาโครงงาน	
	 นกัการศกึษาทีเ่ชีย่วชาญด้านการจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงาน	 ได้ระบคุุณลักษณะส�าคญัของ	 PBL	 ไว้	 6	 ด้าน
ประกอบด้วย	 1)	 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 ผู้เรียนจะ
เปลี่ยนวิธีการเรยีนจากการฟังเป็นการท�า	 	 2)	 ค�าถามของ
โครงงานมาจากปัญหาที่เกิดจริงในสังคมซึ่งต้องการการ
แก้ปัญหา	3)	ผูส้อนมบีทบาทเป็นผูแ้นะน�าและยดึหลกัการผู้
เรยีนเป็นศูนย์กลาง	4)	ส่งเสรมิการเรยีนรูข้้ามศาสตร์	หรอื	
สหวทิยา	5)	เน้นการร่วมมือกันเรียนและการท�างานเป็น
ทีม	และ	6)	ผลิตผลทีเ่กดิข้ึนจากการท�าโครงงานหรอืชิน้
งาน	 ต้องถูกน�าเสนอต่อเพือ่นในชัน้เรยีน	 บคุคลากรใน
สถานศกึษา	และบุคคลภายนอก	(Nation,	2006,	109;	
Stauffacher,	et	al.,	2006,	255;	Bell,	2010,	40)	
	 คุณลักษณะส�าคัญของ	 PBL	 ดังกล่าว	 สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนในศตวรรษที่	 21	 ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้
เรียนต้องใช้ในการด�าเนินชีวิตและการท�างานได้อย่าง
เหมาะสมกับยุคสมัย	 ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาจ�าเป็น
ต้องเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะส�าหรับ
ศตวรรษที่	 21	 เพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน	
การส่งเสริมการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา
จึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของนายจ้างของ
บัณฑิตในอนาคต	 การเรียนแบบโครงงานซึ่งเน้น
ประสบการณ์จากการปฏิบตัจิรงิ	 การแก้ปัญหาตามสภาพ
ความเป็นจริง	 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 การใช้
เทคโนโลยีสื่อสาร	 การท�างานเป็นทีม	 และการบริหาร
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จดัการโครงงาน	 สามารถช่วยให้ผู้เรยีนสามารถประยกุต์
ใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อการท�างานในอนาคตได้	 (Mills	 &	
Treagust,	2003,	8-9)
 2.2 ทฤษฏีคอนสตรักติวิสต์เชิงสังคม (Social  
  Constructivism) กบัก�รเรยีนรูแ้บบโครงง�น 
	 หลักการพื้นฐานของ	 Social	 constructivism	
คือ	 การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 และพื้นที่
รอยต่อของพัฒนาการ	(Zone	of	proximal	development	
หรือ	ZPD)	เกิดจากการพัฒนาระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่สงูกว่าระดบัความสามารถของผูเ้รยีน	จากการช้ีแนะของ
เพื่อนหรือผู้ที่มีความรู้มากกว่า	 การเรียนรู้จึงพฒันาให้
สูงขึ้นได ้ในสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู ้ที่ท ้าทาย	
(Mitchell	&	Myles,	1998,	145)	กระบวนการต่างๆ
ที่ผู้สอน	 เพื่อน	 และผู้ที่มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ
มากกว่า	 ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ้และ
พัฒนาการของผู้เรียน	 เรียกว่าการเสริมต่อการเรียนรู้	
(Scaffolding)	 (Verenikina,	 2003)	 ในการเรียนแบบ
โครงงาน	 ผู้เรียนสามารถใช้	 Scaffolding	 ด้วยการ
สนทนาปรึกษาหารือ	 และร่วมมือกันท�าโครงงาน	 สิ่งนี้
เป็นหัวใจส�าคัญของ	Social	constructivism	นอกจากนี	้
ผู ้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน	 มีบทบาทส�าคัญมาก
ในการใช้	 Scaffolding	 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระวิชาอย่างลึกซ้ึง	 พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
 2.3 ก�รเรียนภ�ษ�ที่ 2 (Second Language  
  Acquisition) กับ PBL
	 ทฤษฎีทีส่�าคญัเกีย่วกบัการเรยีนภาษาทีส่อง	 ได้แก่	
Input	 	Output	 และ	 Interaction	 สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ภาษาที่สองแบบโครงงาน	 เนื่องจากการ
ท�าโครงงานเพ่ิมโอกาสแก่ผูเ้รยีนภาษาในด้านการรบัข้อมูล
ภาษาจากสื่อต่างๆ	 การปฏิสัมพันธ์ในและนอกชั้นเรียน	
การใช้ภาษาอย่างบรูณาการทัง้	การฟัง	การพูด	การอา่น	
และการเขียน	 ในสถานการณ์ที่เป็นจริง	 รวมถึงการให้
ความส�าคญัต่อการเรยีนภาษาด้านต่างๆ	อาท	ิไวยากรณ์	
ค�าศัพท์	 และกลยุทธ์ในการสื่อสารเป็นต้น	 งานวิจัยการ
เรยีนการสอนภาษาทีใ่ช้กรอบแนวความคดิจากการเรียน
แบบโครงงาน	ยืนยันว่าการสอนภาษาและทักษะการใช้
ภาษาแก่ผู ้เรียนเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการท�าโครงงาน	

(Thomas,	2000;		Alan	&	Stoller,	2005;		Becket	&	
Stoller,	2005)
	 นักวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษา	ส่วนใหญ่
เห็นพ้องตรงกันว่า	 การเรียนแบบโครงงานช่วยเพิ่มแรง
จูงใจในการเรียนภาษาที่	2	(Dornyei,	2001	อ้างถึงใน	
Beckett	&	Miller,	2006,	28)	แรงจูงใจ	(Motivation)	
ในการเรยีนปกตจิะเกิดเมือ่ผู้เรยีนท�ากจิกรรมทีไ่ม่ยากหรือ
ไม่ง่ายจนเกินไป	 แต่มีระดับของความท้าทายที่เหมาะ
สม	ซึ่งแรงจูงใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อผู้เรียนท�ากิจกรรมที่
ซับซ้อนไปทีละขั้น	 เริ่มต้นจากการวางแผนโครงงาน	
การวางเป้าหมาย	 การลงมือท�า	 จนถึงการประเมินผล
โครงงาน	 ผู้เรียนจะรู้สึกจูงใจเม่ือโครงงานน้ันมีความ
ท้าทายและกระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็	 (Egbert,	2003	
อ้างถึงใน	Beckett	&	Miller,	2006,	29)
 2.4 ก�รสอนแบบสองภ�ษ� (Dual Language  
  Instruction)
	 ขัน้ตอนการสอนเนือ้หาและกิจกรรมการเรยีนแบบ
สองภาษา	แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ได้แก่	1)	ระยะเตรียม
ความพร้อม	2)	ระยะเน้นเนื้อหา	และ	3)	ระยะต่อยอด
จากสิ่งที่เรียน	ในระยะเตรียมความพร้อมมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินว่าผู้เรียน	 มีพื้นฐานความรู้ในเนื้อหาที่จะ
เรียนมากน้อยเพียงใด	 และเพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการเรียนเนื้อหาใหม่	 วิธีที่มีประสิทธิภาพ	 ได้แก่
การท�ากิจกรรมที่หลากหลายปูพื้นฐานภาษาส�าหรับ
การเรยีนและการท�ากจิกรรม	เช่น	ถ้าผู้เรยีนอ่านค�าไม่ออก	
ไม่เข้าใจความหมาย	หรือประโยค	ครูควรถามผู้เรียนว่า
ถ้าเป็นภาษาแม่ผูเ้รยีนจะแก้ปัญหาอย่างไร	 วธิน้ีีเป็นการ
ถ่ายโอนทักษะการอ่านการเขียนจากภาษาแม่	 มาช่วย
ในการอ่านเขียนภาษาที่สอง	(Gordon,	2000	อ้างถึงใน		
Hamayan,	Genesee	&	Cloud	2013,	130)		
	 ในระยะเน้นเนื้อหาควรส่งเสริมการเรียนแบบร่วม
มือ	ที่เน้นการสื่อสารโดยใช้	ค�าศัพท์	วลี	ประโยคที่เรียน
ในขั้นที่ผ่านมา	กลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับขั้นนี้เพื่อ
ให้ผูเ้รยีนเข้าใจเนือ้หาอย่างลกึซึง้	ได้แก่	การใช้มัลติมีเดีย	
กิจกรรมการอ่านในกลุ่มย่อย	 และการอภิปราย	 ซึ่งการ
เรยีนแบบโครงงานจะเน้นกลยทุธ์การเน้นเนือ้หาได้ด	ีระยะ
สุดท้ายคือการต่อยอดจากสิ่งที่เรียน	 หรือการขยายผล
จากสิ่งที่เรียน	 ด้วยการใช้ความรู้และทักษะไปค้นคว้า



70 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol.7 no.2

วจิยัหัวข้อทีส่นใจ	ด้วยวิธต่ีางๆ	เช่นการสมัภาษณ์	ค้นคว้า
จากอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆ	และศึกษาจากชุมชน
	 Alan	 &	 Stoller	 (2005)	 เสนอให้สอนภาษาและ
ทักษะเพื่อการท�าโครงงาน	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	 ระยะ
ได้แก่	 1)	 ระยะก่อนเริ่มเก็บข้อมูล	 ผู้สอนควรสอนภาษา	
ทักษะและกลยุทธ์ส�าหรับการเก็บข้อมูล	 หากผู้เรียนต้อง
สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล	 ผู้สอนอาจสอนโดยใช้บทบาท
สมมติ	 (role	 play)	 	 ฝึกการตั้งค�าถาม	 การถามยืนยัน	
และการจดบันทึกข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์	 และ		
2)	 ระยะก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนรายงานโครง
งาน	 และการน�าเสนอ	 ควรสอนไวยากรณ์	 ส�านวนภาษา	
ค�าศพัท์	 และทกัษะทีเ่หมาะสม	 เพือ่เตรยีมความพร้อมผู้เรยีน
ด้านความรู้และทกัษะเพือ่การท�ากิจกรรมดงักล่าว	 สรุปได้ว่า	
การสอนแบบสองภาษาเป็นการสอนทีบ่รูณาการการสอน
ภาษาทีส่องกบัการจัดการเรยีนรูแ้บบโครงงานได้เป็นอย่างดี
 2.5 ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ญี่ปุ่นกับก�รจัดก�ร 
  เรียนรู้แบบโครงง�น
	 	 	 	 	 การศึกษาวิจัยการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
แบบโครงงาน	 อาจกล่าวได้ว ่ายังอยู ่ในระยะเริ่มต้น	
Phonlabutra	(2010)	ได้ศึกษาประสบการณ์การท�าโครง
งานในรายวชิาภาษาญีปุ่น่เพือ่การท่องเทีย่ว	 ของนกัศกึษา
สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในมหาวิทยาลยัแห่งหนึง่ของ
ประเทศไทย	 ผูวิ้จยัพบว่านกัศกึษาได้ประสบการณ์การเรียนรู้	
จากการลงพ้ืนทีส่อบถามชุมชนทีเ่ก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว	และเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ชาวญ่ีปุน่	ทีแ่ตกต่างจากความรูใ้นต�าราภาษาญ่ีปุน่	ผูเ้รยีนรู้สึก
มีแรงจูงใจในการท�าโครงงานเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
วิชาชีพ	แต่ข้อจ�ากัดของงานวิจัยดังกล่าวคือ	ผู้เรียนไม่ได้
ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท�าโครงงาน	 เนื่องจากขาดแนวทาง
ในการจดัการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่แบบโครงงานท่ีบรูณาการ
ภาษาญี่ปุ่นในทุกขั้นตอน
					นักวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น	當作 และ
中野	(2013)	และ	鈴木	(2012)	(อ้างถงึใน	中尾,	2016,		
42)	 ได้เสนอขั้นตอนส�าหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
แบบโครงงาน	 แบ่งเป็น	 6	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 	 1)	 ก�าหนด
หวัข้อของโครงงาน（テーマ、課題の設定)			2)		วางแผน	
เตรยีมงาน（計画、準備） 3)		เก็บข้อมูล	วจิยั	(調査・

研究）4)	 สร้างชิน้งาน（製作）5)	 	 น�าเสนอโครงงาน

（発表）และ	 6)	 ส่งแฟ้มงานหรือรายงาน	 (ポー

トフォリオ、レポート）中尾 (2016)	 ได้เสนอ
ขั้นตอนที่เพิม่จาก	當作 และ	中野 (2013) และ		鈴木 

(2012)	 ในด้านการเตรยีมความพร้อมผู้เรียนด้านความรู้
เกีย่วกบัหวัข้อของโครงงาน	 ทกัษะภาษาญีปุ่น่ทีเ่กี่ยวข้อง	
ทักษะส�าหรับศตวรรษที่	21	และการประเมินโครงงาน	
	 งานวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยการเรียนแบบ
โครงงาน	 ที่เช่ือมโยงกับทักษะการท�างานและอาศัย
ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นชาวญี่ปุ่น	
(นักธุรกิจชาวญี่ปุ ่นวัยเกษียณ)		ได้แก่	งานวิจัยของ	
堀井 และ	種村 (2013)		งานวิจัยดังกล่าว	ใช้การเรียน
แบบโครงงาน（プロジェクト型学習）เป็นส่วนหน่ึง
ในการจัดการการเรียนการสอน	 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ธุรกิจระดบับณัฑติศึกษา	 ส�าหรบันกัศกึษาต่างชาตทีิก่�าลัง
ศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลัยแห่งหนึง่ทีป่ระเทศญีปุ่น่	 (ผู้เรียน
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและระดับความสามารถภาษาญีปุ่น่	
อยู่ที่ระดับ	N1)		
	 ผลการวิจัยของ	堀井 และ	種村 (2013,	 5-6)	
พบว่า	 ผู้เรียนต่างเห็นพ้องกันว่า	 ผู้เช่ียวชาญภายนอก
เป็นแหล่งข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ด้านวชิาชพี	การใช้
ภาษา	 และวัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจของญี่ปุ่น	 ส่วน
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกซึง่มปีระสบการณ์ด้านธุรกจิมายาวนาน	
สะท้อนความคดิจากการมีส่วนร่วมในการท�าโครงงานกับ
ผูเ้รียนว่า	 การส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนแสดงความคิดสร้างสรรค์
และสร้างผลงานด้วยตนเองนั้นต้องไม่ช่วยผู้เรียนมาก
จนเกินไป	 แสดงให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ทัง้ด้านความรูแ้ละทกัษะเพือ่การท�าโครงงานเป็นสิง่จ�าเป็น
อย่างยิ่ง	เพื่อลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญมากจนเกินไป
	 การศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยใช้โครงงานในระดับการ
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ได้รับการส่งเสรมิโดย	Japan	Foundation	
และ	 Kamenori	 Foundation	 	 (ดวงใจ	 จงธนากร,	
2014,	 13)	 องค์กรดังกล่าว	 ได้ทดลองใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ	 PBL	 ในการจัดงาน	 Japanese	
Speaker	Forum	(JS-Forum)	เนื่องจากปัจจุบัน
ผู ้เรียนภาษาญี่ปุ่น	 และผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร	
และการท�างานมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ		JS-Forum	มี
เป้าหมายเพือ่พฒันาทกัษะทีส่�าคญัส�าหรบัศตวรรษที	่ 21	
สร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับ
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มัธยมศึกษา	 และพัฒนาคนรุน่ใหม่ให้มีความเข้าใจกันและ
เป็นพลเมืองโลก	 ดังนั้นการเรียนการสอนแบบโครงงาน
จึงสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว	
	 JS-Forum	 (2012)	 (อ้างถึงใน	ดวงใจ	จงธนากร,	
2014,		14)	เป็นการทดลองการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	 ทีป่ระเทศญีปุ่น่	 โดยผูเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นครูจาก	 6	 ประเทศ	 ได้แก่	 ไทย	
มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 เวียตนาม	 และญี่ปุ่น	
หัวข้อของโครงงานได้แก่	 ข้าวกล่อง	 และเป้าหมายของ
โครงงานคือ	การจัดแสดงงานข้าวกล่อง	ในขั้นตอนของ
การส�ารวจค้นหาข้อมูล	และลงมือปฏิบัติกิจกรรม	ผู้เข้า
อบรมลงพื้นที่ส�ารวจตลาด	 และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ซื้อและผู้ขายข้าวกล่อง	 เพื่อการสังเกตและสัมภาษณ์	
ในการประเมินโครงงาน	ประกอบด้วย	แบบประเมิน	2	
ประเภท	ได้แก่	1)	 	แบบประเมินการน�าเสนอโครงงาน	
ซึ่งก�าหนดเกณฑ์โดยผู้จัดการอบรม	 2)	 แบบประเมิน
ตามอัตลักษณ์ของชิ้นงาน	 ก�าหนดเกณฑ์โดยสมาชิก
ของแต่ละกลุ่ม	
	 JS-Forum	 (2013)	 (อ้างถึงใน	ดวงใจ	จงธนากร,	
2014,	 15)	 เป็นการทดลองการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	 ทีป่ระเทศญ่ีปุน่	 ต่อเนื่องจาก	
JS-Forum	 (2012)	 ประกอบด้วยครูและนักเรียนจาก
ประเทศกลุม่เป้าหมาย	หวัข้อโครงงานคอื	“ความสะดวก”	
ผู้เรียนได้ฝึกส�ารวจเก็บข้อมูลนอกห้องเรียน	 เมื่อได้
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	 ครูจะฝึกผู้เรียนด้านการจัดการ
ข้อมลูซ�า้ๆ	 หลายคร้ัง	 จนกว่าจะถึงข้ันการน�าเสนอโครงงาน	
ในขั้นน�าเสนอก็มีการฝึกพูดน�าเสนอ	 โดยผู้เรียนช่วยกัน
คิดบทพูดเพื่อการน�าเสนอ	ในขั้นสุดท้ายผู้เรียนน�าเสนอ
โครงงานแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาชมผลงาน
		 ดวงใจ	 จงธนากร	 (2014)	 ได้ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน	 ในโรงเรียนมัธยมแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร	ผู้เรียนได้ฝึกตามขั้นตอนต่างๆ	
ประกอบด้วย	 การวางแผน	 การเตรียมการ	 การส�ารวจ
ค้นหาและการน�าเสนอโครงงาน	 โดยครผููส้อนเป็นผูป้ระเมิน	
ผูวิ้จัยพบว่า	ในขัน้ตอนการท�าโครงงานผูเ้รยีนมีการเตรยีมการ	
ความร่วมมอื	 และการน�าเสนอโครงงานในระดบัด	ี แต่ควร
รับการฝึกเพ่ิมเตมิด้านการค้นหาข้อมลู	การจัดการข้อมูล	
และการประเมิน	ในด้านการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่	21	
ผูเ้รยีนมทีกัษะในระดบัดี	ในด้านผูส้อน	การให้ค�าปรึกษา	

ข้อมูลเบื้องต้น	และผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นสิ่งจ�าเป็น
อย่างยิ่ง	 เนื่องจากเป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น	 เช่น	
ตวัอย่างบทพดูขัน้การน�าเสนอโครงงาน	ในด้านการประเมิน	
ผูว้จิยัเสนอว่า	 ผูเ้รยีนควรมส่ีวนร่วมในการก�าหนดเกณฑ์
การประเมินด้วย
	 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า	 การจัดการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้โครงงาน	 ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น	
โดยเฉพาะในประเทศไทย	 การฝึกอบรมครูประจ�าการ
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบน้ีได้จึงเป็น
ส่ิงจ�าเป็น	 中尾	 (2016)	 รายงานผลการฝึกอบรม	
ครปูระจ�าการระดบัมธัยมศึกษาในประเทศไทย	 เกีย่วกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	เพือ่พฒันาทักษะ
ส�าหรับศตวรรษที่	21	โดยครูที่เข้ารับการฝึกอบรม	ได้มี
ประสบการณ์ตรงในฐานะผู้เรียนภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	
และตระหนักถึงความส�าคัญของทักษะส�าหรับศตวรรษ
ที่	 21	 และบทบาทของผู้สอนในช้ันเรียนภาษาญี่ปุ่น	
การฝึกอบรมดงักล่าวใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน	
เพือ่ให้ครฝึูกการเรยีนรูแ้บบโครงงานในฐานะผูเ้รยีน	และ
สะท้อนความคิดของครู	 ในด้านความส�าคัญของทักษะ
ส�าหรับศตวรรษที่	 21	 และบทบาทของผู้สอนในการ
จดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	 ครทูีผ่่าน
การฝึกอบรมดังกล่าวได้น�าวิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญีปุ่น่แบบโครงงานไปใช้กบัผู้เรยีนระดบัมัธยมศึกษา	
พบว่าผู้เรียนที่ไม่ค่อยมีความม่ันใจในการเรียนภาษา
ญี่ปุ่น	 สามารถพัฒนาทักษะการเรียนแบบร่วมมือและ
ความคิดสร้างสรรค์จากการท�าโครงงานเป็นทีม	
(ナオサラン, 2016,	3)
	 สรุปได้ว่า	 การศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษา
ญีปุ่น่แบบโครงงาน	เพิง่เร่ิมต้นในช่วงทศวรรษนี	้การจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบนี้	 ส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นนี้
ในประเทศญีปุ่น่	 มเีป้าหมายเพือ่พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้
และทกัษะในภาษาญีปุ่น่เชงิธรุกิจ	 ทกัษะในการแก้ปัญหา	
และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการ
ท�างานที่แตกต่าง	 ชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ	
ซึง่เป็นผูใ้ห้ความร่วมมือในการท�าโครงงานกับผูเ้รยีนจงึมี
บทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง	 ส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
การฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
จะช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาทกัษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น
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พร้อมกบัทกัษะส�าหรับศตวรรษที	่21	ซ่ึงทกัษะความรูเ้หล่านี้
เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ในระดบัอุดมศึกษา
เช่นกัน	จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่แบบโครงงานส�าหรบัผูเ้รยีนกลุ่มน้ีด้วย

	 ผู้วิจัยใช้วิธีด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้	
	 3.1	 วิธีการเก็บข้อมูล	ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ	ได้แก่	บทความจากวารสารวชิาการ	หนังสือ	
และเว็บไซต์	งานวิจัย	วิทยานิพนธ์	และต�าราภาษาญี่ปุ่น	
	 3.2	 วิธกีารวิเคราะห์ข้อมลู	 อยูบ่นพืน้ฐานของกรอบ
แนวคิดหลัก	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 แนวคิดด้านการเรียนรู้จาก
ทฤษฏคีอนสตรักตวิสิต์เชงิสงัคม	2)	แนวคดิด้านการเรียนรู้
ภาษาที่สอง	และ	3)	แนวคิดด้านการสอนแบบสองภาษา						

			 จากการวิเคราะห์	 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ภาษา
ญี่ปุ ่นแบบโครงงานจากเอกสารงานวิจัยข้างต้น	 และ
ประสบการณ์ของผู้วิจัยในการใช้การเรียนแบบโครงงาน	
เป็นส่วนหนึง่ของการสอนวชิาภาษาญ่ีปุน่เพ่ือการท่องเที่ยว
ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม	 ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง	 ซึ่งมีพื้นฐานการเรียนวิชา
ภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว	 4	 วิชา	 (จ�านวนชั่วโมงเรียนโดยรวม
น้อยกว่า	 200	 ชั่วโมง)	 หรือในระดับชั้นต้น	 (ตามเกณฑ์
มาตรฐานการเทยีบเคยีงระดบัความรูภ้าษาญ่ีปุน่กับจ�านวน
ชั่วโมงเรียน	 ของ	日本語能力試験　CEFR	 และ	 JF	
Standard	 for	 Japanese	 Language	 Education	 ดัง
กล่าวข้างต้น)		(	中尾、2016;		ดวงใจ	จงธนากร,	2014;	
Phonlabutra,	2010)	
	 ผลการศึกษาพบว่าขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้
ส่วนใหญ่มักจะคล้ายกัน	 แตกต่างกันตรงที่บางขั้นตอน	
ได้แก่	ขั้นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านต่างๆ	อาจ
อยู่ในขั้นตอนการวางแผน	 หรือแยกเป็นขั้นตอนต่างหาก
ก่อนและหลังการสร้างชิ้นงาน	 ส่วนขั้นการประเมินผู้
เรียนอาจอยู่หลังการสร้างชิ้นงาน	 แต่เมื่อพิจารณาจาก
ความพร้อมของผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นชั้นต้นในด้านทักษะ

3. วิธีด�าเนินการวิจัย

4. วิเคราะห์และอภิปรายผล

ความรู้และภาษา	 ในแต่ละระยะของการท�าโครงงาน	
ควรเตรยีมความพร้อมดงักล่าวก่อนท�าโครงงานจนสร้างช้ินงาน
เสรจ็เพือ่การน�าเสนอ	โดยมกีารประเมินทกุระยะ	รวมทัง้
ประเมินหลงัการสร้างชิน้งานด้วย	 จะท�าให้ประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานมี
มากยิ่งขึ้น	
	 ผูว้จิยัได้ประยกุต์ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูภ้าษาญี่ปุ่น
แบบโครงงาน	 บนพื้นฐานของกรอบแนวความคิดด้าน
การเรยีนรูจ้ากทฤษฏคีอนสตรกัตวิิสต์เชงิสงัคม		ด้านการ
เรียนรู้ภาษาที่สอง	 และด้านการสอนแบบสองภาษา	
เพือ่ให้สอดคล้องกบับริบทของการจดัการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ ่นชั้นต้น	 ส�าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา	
1	ภาคการศึกษา	ประกอบด้วยขั้นตอน	6	ขั้น	ได้แก	่
1)	 ขั้นวางแผน	 2)	 เตรียมความพร้อมด้านความรู้เกี่ยว
กับหัวข้อโครงงาน	 ด้านการเก็บข้อมูล	 การวิเคราะห์	
และ	ทักษะภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง	3)	ผู้เรียนเก็บข้อมูล	
วเิคราะห์	และสร้างชิน้งาน	4)	 เตรยีมความพร้อมผูเ้รียน
ด้านการน�าเสนอโครงงาน	(ทกัษะความรูแ้ละภาษาญ่ีปุ่น)		
5)	 	 น�าเสนอโครงงาน	 และ	 6)	 ประเมินโครงงานการ
อภิปรายต่อไปน้ี	 เป็นแนวทางส�าหรับผู้สอนใช้จัดการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน	 และขับเคลื่อน	 6	 ขั้น
ตอนที่ผู้วิจัยเสนอไว้ข้างต้น
 4.1 ก�รว�งแผนก�รจัดก�รเรียนก�รสอน  
  ภ�ษ�ญี่ปุ่นแบบโครงง�น
								การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในชั้นเรียน
ภาษาภาษาญีปุ่่น	 ผูส้อนต้องออกแบบและพฒันาเทคนิค
วิธีการที่ส่งเสริมการเรียนรู้หัวข้อของโครงงาน	 ทักษะ
ในการท�าโครงงานและภาษาญี่ปุ่น	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้อง
ใช้เวลาส�าหรับการวางแผนการสอนค่อนข้างมาก	ทว่า
งานวิจัยที่ผ่านมา	 ไม่ได้น�าเสนอข้อมูลส่วนของการ
วางแผนที่จะน�าไปสู่หัวข้อโครงงาน	 เนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นการจดัการเรยีนการสอนระยะสัน้ประมาณ	5	วนั	ผูส้อน
จึงเป็นผู้ก�าหนดหัวข้อโครงงานเอง	 (ดวงใจ	 จงธนากร,	
2014;	中尾,	2016)			ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการของ
การจัดการเรียนรูแ้บบโครงงานทีผู้่เรยีนและสมาชกิกลุม่
ต้องฝึกตั้งค�าถามส�าคัญที่จะน�าไปสู่การท�าโครงงาน	
(NYC	 Department	 of	 Education,	 2009,	 12)	
งานวจิยันีจ้งึเสนอการวางแผนและขัน้ตอนย่อย	ดงัต่อไปนี้
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  4.1.1 ขัน้ว�งแผนขัน้ที ่ 1: กำ�หนดเน้ือห� 
(หัวข้อ) และทักษะก�รเรียนรู้เพื่อก�รทำ�โครงง�น
										 	 1)	การตั้งค�าถามเพื่อน�าไปสู่หัวข้อของ
โครงงานเนือ้หาหรอืหวัข้อโครงงานเกดิจากการตัง้ค�าถาม	
ซึ่งคล้ายกับค�าถามวิจัย	 ค�าถามที่ส�าคัญควรเป็นค�าถาม
ที่ท้าทาย	 เป็นค�าถามปลายเปิดที่สามารถค้นหาค�าตอบ
ได้จากหลายมุมมอง	 เป็นค�าถามที่เป็นแก่นของหัวข้อ
โครงงาน	 มคีวามเชือ่มโยงกับพ้ืนฐานความรูแ้ละประสบการณ์
ของผู้เรยีน	 สอดคล้องกบัหลักสตูรของรายวิชา	 ตัวอย่าง
หวัข้อโครงงานของงานวจัิยนี	้ ได้แก่	“การแนะน�าจังหวัด
เพชรบรุ”ี	｢ペブリー案内｣	ตวัอย่างของค�าถามส�าคญั
ส�าหรับหวัข้อน้ี	 เช่น	 ควรประชาสัมพันธ์อย่างไรให้นกั
ท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่มาเทีย่วจงัหวดัเพชรบรุ	ี 	สถานท่ีท่องเทีย่ว
ใดในจังหวัดเพชรบุรีที่มีลักษณะดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ ่น	 	 ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวประเภทใด
ในจงัหวัดเพชรบรีุ	 ทีส่นองความต้องการของนกัท่องเที่ยว
ชาวญ่ีปุ่น		และ	การบริการให้นักท่องเท่ียวชาวญี่ปุน่
ประทับใจควรท�าอย่างไร	เป็นต้น
																 2)	ทกัษะการเรยีนรูเ้พือ่การท�าโครงงาน
ทักษะที่ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนในการท�ากิจกรรมต่างๆ
ของโครงงาน	 อาทิ	 ทักษะการถาม	 ทักษะการค้นคว้า	
ทกัษะการเรยีนแบบร่วมมือ	ทกัษะการแก้ปัญหา	การคิด
วิเคราะห์และการเชื่อมโยง	 ทักษะการบริหารจัดการ
งานที่รับผิดชอบ	 และทักษะการใช้สื่อเพื่อการน�าเสนอ
โครงงาน	เป็นต้น	ผู้สอนสามารถใช้วิธีการสอนแบบการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ	กล่าวคือ	หลังจากที่ผู้สอนแนะน�า
หัวข้อโครงการแล้ว	 ก็ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มระดมสมอง	
เพื่อตั้งค�าถามส�าคัญที่สอดคล้องกับหัวข้อโครงงาน	
“การแนะน�าจงัหวดัเพชรบุร”ี	｢ペブリー案内｣		ผูส้อน
แนะน�าแหล่งค้นคว้าข้อมูล	 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนัก
ท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่	เช่นวารสารด้านการท่องเท่ียว		เว็บไซต์
ขององค์กรทีเ่ชือ่ถอืได้	 หรอืบคุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ในจงัหวัดเพชรบรีุ	 เพือ่ผูเ้รยีนจะได้ข้อมูลเบือ้งต้นเพือ่การ
คิดวิเคราะห์	 และเชื่อมโยงสู ่การตั้งค�าถามส�าคัญ	
หลังจากนั้น	 ผู้เรียนน�าเสนอค�าถามส�าคัญในชั้นเรียน
และฝึกตอบค�าถาม	 เพือ่น�าไปสูกิ่จกรรมการท�าโครงงาน
ล�าดับต่อไป	

  4.1.2 ขัน้ว�งแผนขัน้ท่ี 2:  ก�รพฒัน�รปู
แบบผลติผลของโครงง�นเพือ่ก�รนำ�เสนอ
  หลงัจากผูเ้รียนท�ากจิกรรมกลุม่ในการตัง้ค�าถาม
ของโครงงานแล้ว	 ขั้นตอนต่อไปคือการก�าหนดผลิตผล
ของโครงงานหรือชิ้นงาน	คุณลักษณะส�าคัญของชิ้นงาน
คือ	ต้องเป็นของจริงที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง	เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างผู้เรียน	 ผู้สอน	 และผู้เช่ียวชาญ
ในชุมชน	ชิ้นงานอาจเป็นรูปแบบใดก็ได้	เช่น	การแสดง
นทิรรศการ	การน�าเสนอโครงงาน	แผ่นพบัประชาสัมพันธ์	
หรอืแฟ้มงาน	 (Portfolio)	 ซึง่ผู้เรยีนสามารถเลือกรปูแบบ
ได้ตามความสนใจ	 	 ความถนัด	 และความเหมาะสม	
การน�าเสนอผลงานนีต้้องเชญิบคุคลภายนอกท่ีสนใจเข้าร่วม	
เพือ่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนอกเหนอืจากการน�า
เสนอต่อผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน	

  4.1.3 ขั้นว�งแผนขั้นที่ 3:  ก�รกำ�หนด
ระยะเวล�และขอบเขตของก�รทำ�โครงง�น
	 	 การวางแผนขัน้ที	่3	เปรยีบเหมอืนการออกแบบ
ตารางกิจกรรม	 รายละเอียด	 และก�าหนดเวลาทั้งหมด	
ประกอบด้วย	 ตารางเวลากิจกรรมของโครงงานตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์	ล�าดับของกิจกรรม	ก�าหนดการ
ส่งงานและการประเมนิกระบวนการแต่ละระยะ	 การเตรียม
ความพร้อมทักษะความรู้	ทักษะภาษา	และการฝึกซ้อม
การน�าเสนอ	 การให้ค�าปรึกษาและการให้ผลย้อนกลับ	
(Feedback)	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 สัดส่วนของการ
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแบบโครงงาน
ในชั้นเรียนไม่มีสูตรตายตัว	 แต่ขึ้นอยู่กับบริบทของการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาแต่ละแห่ง	

 4.2 ก�รเตรียมคว�มพร้อมผู้เรียนด้�นทักษะ 
  ก�รค้นคว้� ก�รวิเคร�ะห์ ก�รเก็บข้อมูล  
  และทักษะภ�ษ�ญี่ปุ่น   
	 การเตรยีมความพร้อมผูเ้รยีนด้านทกัษะการค้นคว้า	
การวิเคราะห์	และการเก็บข้อมูล	เพื่อให้ได้ข้อมูลส�าคัญ
ส�าหรบัการท�าโครงงานเป็นส่ิงทีจ่�าเป็นอย่างยิง่	การค้นคว้า
ข้อมลูเบือ้งต้นอาจมาจากส่ือส่ิงพมิพ์	เช่น	หนงัสือ	วารสาร	
หรือเว็บไซต์	 โดยผู้สอนต้องก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานใน
การเลือกแหล่งข้อมูล	 และสอนวิธีการการอ้างอิงข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ	ซึ่งไม่พบในการศึกษาการจัดการเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	



74 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol.7 no.2

เช่น	 งานวิจัยของ	ดวงใจ	จงธนากร	 (2014)	 ในส่วนของ
中尾	 (2016)		ซึ่งรายงานผลการจัดการฝึกอบรมครูไทย
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน
เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่	 21	 เป็นการจัดกิจกรรม
แค้มป์ระยะเวลา	 5	 วัน	 	 การค้นคว้าข้อมูลประกอบด้วย	
ส�ารวจข้อมูลรอบตัว	 การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตเพื่อ
กรอกลงใบงาน	 และผู้เข้าอบรมสัมภาษณ์กันเอง	 แต่ไม่มี
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	การศึกษาดังกล่าว	ต่าง
จากบริบทของการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบ
โครงงาน	ส�าหรับผู้เรียนชั้นต้นระดับอุดมศึกษาที่เน้นการ
เรยีนแบบร่วมมอืกบัชมุชนวชิาชพี	 ผูว้จิยัจงึเสนอการเตรยีม
ความพร้อมดังนี้

  4.2.1 ก�รเตรียมคว�มพร้อมผู้เรียนด้�น
ทักษะก�รค้นคว้�และก�รวิเคร�ะห์
																ความท้าทายส�าหรบัผูเ้รยีนภาษาญ่ีปุน่ช้ันต้น	ใน
การค้นคว้าข้อมูลที่เป็นภาษาญี่ปุ่น	คือภาษาญี่ปุ่นจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์	 ส่วนใหญ่เป็นภาษาญี่ปุ ่น
ระดับที่สูงกว่าระดับความรู้และทักษะของผู้เรียน	 ผู้สอน
สามารถฝึกให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและสัมผัสกับรูปประโยค
ส�านวนภาษาทีป่รากฏในส่ือตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ	(Authentic	
material)	 แต่เพื่อไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการอ่านข้อมูลจาก
สือ่ทีเ่ป็นภาษาญีปุ่น่ยากจนเกินไปจนขาดแรงจงูใจในการค้นคว้า	
การสอนจึงควรใช้วิธีการแบบสองภาษา	 กล่าวคือ	 ในขั้น
ตอนแรกเป็นการสอนทักษะการค้นคว้าและการอ่านเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน	 (ภาษาไทย)	
และขั้นตอนต่อไปจึงฝึกวิเคราะห์จากบทความที่เป็น
ภาษาญี่ปุ่น	โดยให้ผู้เรียนท�ากิจกรรม	ดังนี้
	 	 1)	 สอนทักษะการค้นคว้าและการอ่านเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ภาษาแม่	(ภาษาไทย)
	 	 การอ่านข้อมูลจากบทความทั้งในรูปแบบสือ่
สิ่งพิมพ์ทั่วไปและสื่อออนไลน์	 ในเบื้องต้นผู้สอนจ�าเป็น
ต้องเตรียมตัวอย่างบทความสัก	 2-3	 ตัวอย่างส�าหรับ
แต่ละกลุม่โครงงานหลงัจากทีป่ระชุมก�าหนดหวัข้อแล้ว	เพื่อ
สาธติการอ่านและการท�าความเข้าใจกับเนือ้หาของบทความ
หลังจากนั้นจึงฝึกให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบวิเคราะห์	 และ
สรปุใจความส�าคญัของบทความทีก่ลุม่ของตนเองรบัผดิชอบ	
ประกอบด้วยการแนะน�าบทความว่าเก่ียวกบัอะไร	 เนื้อหา
โดยรวมเกีย่วกับอะไร	แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบับทความ	
และระบุแหล่งที่มาของบทความ

	 	 	 2)	ฝึกวิเคราะห์บทความท่ีเป็นภาษา
ญีปุ่น่หลงัจากผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์	 และมคีวามรู้
พืน้ฐานเกีย่วกบัหวัข้อโครงงาน	 จากข้อมลูในภาษาแม่แล้ว	
ผู้สอนสามารถฝึกให้ผู้เรียนถ่ายโอนทักษะและต่อยอด
ความรู ้ด้วยการวิเคราะห์บทความที่เป็นภาษาญี่ปุ ่น		
โดยเริ่มจากเกริ่นน�าภาพรวมว่าบทความภาษาญี่ปุ่นนั้น
เกี่ยวกับอะไร	 หลังจากน้ันก็อธิบายภาษาญี่ปุ่นส่วนที่
เป็นค�าศพัท์และไวยากรณ์ทัว่ไป	 (Content-compatible	
language)	และอธบิายค�าศพัท์	รปูประโยค	และรปูแบบ
ภาษาเฉพาะของเนือ้หาบทความนัน้	 (Contentobligatory	
language)	 หลังจากนั้นให้ผู้เรียนอ่านจับใจความ	 และ
แสดงความคิดเห็น	

  4.2.2 ก�รเก็บข้อมูลด้วยก�รสัมภ�ษณ์ 
แบบสอบถ�มและก�รเตรียมคว�มพร้อมทักษะภ�ษ�   
															หลงัจากค้นคว้าข้อมลูจากเอกสาร	 บทความ
ต่างๆ	เพือ่น�าไปสู่การตัง้ค�าถามของโครงงานแล้ว	ขัน้ต่อไป
คือค้นหาข้อมูลส�าคัญที่อาจไม่ปรากฏในรูปแบบของ
เอกสาร	 เช่นข้อมูลเพื่อตอบค�าถามโครงงานในบริบทที่
มคีวามหมายเฉพาะเจาะจงส�าหรบัผู้เรยีน	 	ดงันัน้จ�าเป็น
ต้องลงพื้นที่สังเกตและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	
จากตวัอย่างของงานวจิยันี	้แหล่งข้อมลูอาจเป็นผู้ให้บริการ
ชาวไทยและผู้ใช้บริการชาวญี่ปุ่น	 จึงเกี่ยวข้องกับการ
สัมภาษณ์ทัง้ภาษาไทยและภาษาญีปุ่น่	แต่งานวจิยันีเ้น้นที่
ทักษะภาษาญี่ปุ่น

	 	 1)	 การสอนรปูประโยคและค�าศัพท์ภาษา
ญี่ปุ่นส�าหรับค�าถามสัมภาษณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย
การเรยีนแบบโครงงาน	ผูเ้รียนจะต้องเรยีนเนือ้หาความรู้	
ทักษะ	และภาษาไปพร้อมๆ	กัน	จากตัวอย่างโครงงาน
หวัข้อ	｢ペブリー案内｣		ผูเ้รยีนต้องตัง้ค�าถามปลายเปิด
เพือ่น�าไปสูก่ารค้นคว้า	หาข้อมูล	และสร้างช้ินงาน	เนื่องจาก
ผูเ้รียนมคีวามรู้ภาษาญีปุ่่นในระดบัช้ันต้น	จงึควรทบทวน
รปูประโยคค�าถามชัน้ต้น	เพือ่เชือ่มโยงและเปรยีบเทยีบกับ
รูปประโยคค�าถามปลายเปิด	
	 	 ประโยคค�าถามที่ขึ้นต้นด้วยค�าแสดงค�าถาม	
いつ どこ　なに　だれ　どう  ใช้สือ่ทีเ่ป็นของจรงิ	
เช่น	โฆษณาบริการท่องเที่ยวในเว็บไซต์ของญีปุ่น่	เพือ่ให้
ผู้เรียนได้สัมผัสกับภาษาญี่ปุ่นด้านการท่องเที่ยว	 แต่สื่อ
ดังกล่าว	 มักมีค�าศัพท์	 ตัวอักษรคันจิ	 และรูปประโยค	
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ที่สูงเกินระดับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น	ดังนั้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์ด้านการท่องเทีย่วของญ่ีปุน่ทีมี่ข้อมลูสองภาษา	 เช่น
ภาษาญี่ปุ ่นและภาษาอังกฤษ	 หรือภาษาญี่ปุ ่นและ
ภาษาไทย	 จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 เช่น	 เว็บไซต์ของ	
はとバス外国語ツアー	(https://www.hatobus.
com/int/jp/	และ	https://www.hatobus.com/int/en/)	
	 	 หลงัจากผูเ้รยีนสามารถถามและตอบค�าถามขัน้ต้น
ได้แล้ว	 กต่็อยอดสูก่ารเรยีนการสอนรปูประโยคค�าถามปลายเปิด	
ค�าถามปลายเปิดเป็นค�าถามทีต้่องการค�าอธบิาย	ซ่ึงน�าไปสู่
การได้ข้อมลูทีเ่พ่ิมข้ึน	 	 จงึไม่ควรเป็นค�าถามส�าหรบัค�าตอบ
รบัหรือปฏเิสธ「はい」「いいえ」ดงันัน้	รปูประโยค
ค�าถามภาษาญีปุ่น่	 ทีค่วรสอนในขัน้ตอนเตรียมความพร้อม
ทักษะภาษาญีปุ่่นเพือ่การตัง้ค�าถาม	 ได้แก่	 รปูประโยค
ค�าถามที่มีค�าแสดงค�าถามอยู ่ด ้วย	เช่น	「どこ」

「どう」「なん」  เช่นตัวอย่างค�าถามต่อไปนี้
どこに行けばその本を見つけることができ

るでしょうか。ไปที่ไหนถึงจะเจอหนังสือเล่มน้ัน
ได้ครับ	 (Group	 Jammassy,	 2554,	 601)																																																																																																																	
日本人の観光客へのペブリー観光案内はど

うすればいよいですか。จะประชาสัมพันธ์ให้นัก
ท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีอย่างไร
	 	 2)	 กลยทุธ์การสัมภาษณ์และภาษาญี่ปุ่นที่
เกี่ยวข้องการสอบถามความคิดเห็น	 อาจใช้วิธีการ
สมัภาษณ์สดหรอืแจกแบบสอบถาม	 ซึง่วิธกีารทีแ่ตกต่าง
กนัมผีลต่อกลยทุธ์และรปูแบบของภาษาทีเ่ลือกใช้	ในกรณี
ของการสัมภาษณ์สด	 ผู้สอนต้องเตรียมความพร้อม
ทั้งด้านกลยุทธ์และล�าดับขั้นตอนในการสัมภาษณ์	 และ
รปูประโยคส�านวนภาษาทีจ่�าเป็น	 งานวจิยันีพ้บว่ากลยุทธ์
ในการสื่อสารและภาษาญี่ปุ่น	 ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สัมภาษณ์ส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น	 ตั้งแต่ก่อน
ท�าการสมัภาษณ์จนกระทัง่สมัภาษณ์เสรจ็	 ประกอบด้วย
ตัวอย่างต่อไปนี้

ต�ร�งที่ 1 กลยุทธ์ก�รสัมภ�ษณ์และภ�ษ�ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง (เรียบเรียงโดยผู้เขียนจ�กตำ�ร�ภ�ษ�ญี่ปุ่น)

กลยุทธ์ก�รสื่อส�รเพื่อก�รสัมภ�ษณ์ สำ�นวนภ�ษ�ญี่ปุ่น และรูปประโยคที่เกี่ยวข้อง

เกริ่นเรียกนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเพื่อขออนุญาต
สัมภาษณ์	

ちょっとよろしいですか。

お時間いただけますか。

録音させていただいてよろしいですか。

แนะน�าตัวผู้สัมภาษณ์ ペブリーラチャパット大学の～ですが、

เกริ่นน�าสู่ประเด็นการสัมภาษณ์ ～について、ご意見を伺わせていただけませんか。

ขอให้พูดซ�้าในกรณีที่ฟังไม่ทัน すみません、もういちどお願いします。

การทบทวนข้อมูลที่ได้ยินจากคู่สนทนา ～ですか。

ขอค�าอธิบายเพิ่มเติม たとえば、どんな例がありますか。

การจบบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาไม่สามารถ																							
ตอบค�าถามที่ถูกถามได้

あ、 そうですか。どうもすみませんでした。

การจบการสัมภาษณ์หลังจากได้ข้อมูล																							
ตามที่ต้องการ

どうもありがとうございました。

ขอบคุณหลังสัมภาษณ์เสร็จ おいそがしいところありがとうございました。

ご協力ありがとうございました。
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	 	 3)	 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	 (ขั้นตอน
การสร้างแบบสอบถามและทักษะภาษา)
																	การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	เป็นวิธีการ
เก็บข้อมูลที่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาน้อย	 แต่การ
ใช้เทคโนโลยีออนไลน์รูปแบบต่างๆ	 ช่วยในการค้นหา
ข้อมูล	เช่นการสอบถามความคิดเห็น	ก็จัดว่าเป็นทักษะที่
จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษที่	21	การส�ารวจความคิดเห็นด้วย
แบบสอบถาม	อาจเป็นวธิเีก็บข้อมลูทีไ่ม่ยากเกินไปส�าหรับ
ผู ้เรียนภาษาญี่ปุ ่นระดับชั้นต้น	 ผู ้เรียนสามารถสร้าง
แบบสอบถามขัน้พ้ืนฐานเพือ่ส�ารวจความคดิเหน็	 และฝากไว้
ตามแหล่งบริการทางการท่องเที่ยว	 เช่น	โรงแรมที่พัก	
ร้านอาหาร	ร้านสปา/นวด	และอืน่ๆ	ตามความสนใจของกลุ่ม
ท่ีท�าโครงงาน		ความรู้เก่ียวกับข้ันตอนการสร้างแบบสอบถาม	
และรูปประโยคส�านวนภาษาญ่ีปุ่นทีเ่ก่ียวข้อง	มีดังนี้
	 	 	 ขั้นที่	 1:	 ก�าหนดสิ่งที่ต้องการส�ารวจให้
ชัดเจน	ประกอบด้วย
	 	 	 1)	ระบุวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม	
เช่น	ต้องการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น	หรือต้องการทราบ
เหตุผลที่มาใช้บริการ	 เป็นต้น	（サービスの改善点

を知りたい。来店の理由を知りたい。）
	 	 	 2)	ก�าหนดหัวข้อค�าถาม	 บนพื้นฐานของ
วัตถุประสงค์ของโครงงาน	 จ�านวนค�าถามไม่ควรมากเกิน
ไปและใช้เวลาไม่เกนิ	5	นาท	ีส�าหรับการตอบแบบสอบถาม
	 	 	 3)	ก�าหนดล�าดับของค�าถาม	 ค�าถามที่มี
เนื้อหาคล้ายกันให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน	 เช่น	ค�าถาม
ทั่วไปเกี่ยวกับอายุและเพศ	 ให้แยกจากค�าถามอื่นๆ	
(ค�าศัพท์เกี่ยวกับข้อมูลของผู ้ตอบแบบสอบถาม	 เช่น	
年齢 性 月給 学歴 เป็นต้น)
	 	 	 ขั้นที่	 2:	 ก�าหนดประเภทของค�าถาม		
การถามเกีย่วกบัสิง่เดยีวกนัสามารถใช้วธิกีารถามได้หลายอย่าง   
นอกจากนี้	ประเภทของค�าถามยังมีผลต่อรูปประโยค	
และส�านวนภาษาที่ใช้ในการสร้างค�าถาม																																																																																					
	 											 1)	 ค�าถามประเภทให้เลือกเพียงหนึ่งค�า
ตอบ	ใช้รูปประโยคค�าถาม	どのような	ตวัอย่างประโยค
ค�าถาม	 :	 主にどのような交通手段で当店にい

らっしゃいましたか。(ส่วนใหญ่ท่านเดินทางมาใช้
บรกิารของทางร้านด้วยวธิใีด)	 ค�าศพัท์เก่ียวกับยานพาหนะ
ส�าหรับการเดนิทาง	เช่น	徒歩,自転車, バイク, 自動

車,タクシー, バス, 電車  เป็นต้น

	 	 	 2)		ค�าถามประเภทท�าเครือ่งหมายถูก	
โดยให้	เลือกค�าตอบได้มากกว่า	1	ค�าตอบใช้รปูประโยคค�าถาม	
～理由をすべてお知らせください。 ตัวอย่าง
ประโยคค�าถาม	 :	当店にいらっしゃった理由を

すべてお知らせください。(กรุณาบอกเหตุผลที่
ท่านมาใช้บริการที่ร้านของเรา)	 ค�าศัพท์เกี่ยวกับปัจจัย
ทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บรกิาร	ได้แก่		有名だから、店頭

のメニューを見て、広告を見て、価額が

手頃、交通・アクセスが便利、お店の雰囲気

がよい、店員の対応がよい、周囲の評判

がよい เป็นต้น
	 	 	 3)	ค�าถามประเภทส�ารวจความพงึพอใจ
ประเมินด้วยล�าดับข้ัน	 (5	 ล�าดับขั้น)	 ใช้รูปประโยค
ค�าถาม	 ～について、総合的にどのくらい満

足していますか。ค�าศัพท์เกี่ยวกับระดับความพึ
งพอใจได้แก満่足、やや満足、どちらとも言え

ない、やや不満、不満  ตัวอย่างประโยคค�าถาม:	
当店について、総合的にどのくらい満足し

ていますか。「５段階」  จากการมาใช้บริการ
ทีร้่านของเรา	 โดยรวมแล้วท่านมคีวามพงึพอใจในระดบัใด	
(5	ระดับ)
	 	 	 ขัน้ที	่3:	การเตรยีมประโยคค�าถาม	ด้วยการ
ฝึกเขียนประโยคค�าถามให้เข้ากับประเภทของค�าถาม	
โดยปกติค�าถามไม่ควรเกิน	 2	 บรรทัด	 ใช้ภาษาที่อ่าน
เข้าใจง่าย	 ค�าถามที่ดีต้องชัดเจนและไม่ชี้น�าเพื่อให้ตอบ
แบบเฉพาะเจาะจง
	 	 	 ขัน้ที	่4:	ตรวจทานแบบสอบถามก่อนใช้จริง	
เม่ือผู้เรียนสร้างแบบสอบถามเสร็จ	 ให้ผู้เรียนทดลอง
ตอบแบบสอบถาม	 ตรวจสอบค�าที่พิมพ์ผิด	 ตรวจสอบ
จากมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ว่าประโยคอ่าน
แล้วเข้าใจยากง่ายเพียงใด	 นอกจากนี้	 จุดส�าคัญที่ต้อง
ตรวจสอบ	 อาทิ	 ความชัดเจนของค�าถาม	 (ค�าถามที่ดี
ต้องชัดเจน	 และไม่ชี้น�าเพื่อให้ตอบแบบเฉพาะเจาะจง)	
ล�าดับของค�าถามและจ�านวนตัวเลอืกของค�าตอบมีความ
เหมาะสม	เป็นต้น	
 4.3 ก�รนำ�เสนอผลิตผลของโครงง�น 
						 การน�าเสนอชิน้งานแก่ชมุชนท่ีเกีย่วข้องหรือสงัคมโลก	
ไม่ใช่แค่ฝึกทกัษะการน�าเสนอและฝึกทักษะภาษา	 แต่เพื่อ
น�าเสนอช้ินงานเพื่อแก้ปัญหาตามสภาพความเป็นจริง	
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และสร้างเครือข่ายวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน	ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ส�าคัญของการท�าโครงงาน	 เช่น	 การวิจัยของ	 Takeda	
(2016)	ซึง่ศึกษาวจัิยการพฒันาหลกัสตูร	และการจดัการ
เรียนการสอนวิชาภาษาญ่ีปุน่เชงิวชิาชีพแบบโครงงาน	 เพื่อ
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่	21	โดยผู้เรียนเป็นผู้เสนอ
หวัข้อโครงงานเกีย่วกับปัญหาสงัคมญ่ีปุน่	และเสนอวธิกีาร
แก้ปัญหาผ่านการสร้างชิ้นงาน	และน�าเสนอเพื่อการน�า	
ไปใช้ประโยชน์และบริการชุมชน	
	 การน�าเสนอผลผลติของโครงงานของชัน้เรียนภาษา
ญีปุ่น่	 มวีตัถปุระสงค์ให้ผูเ้รยีนได้ฝึกทักษะศตวรรษที	่ 21	
และทักษะภาษาญี่ปุ่น	 กล่าวคือ	 ผู้เรียนจะได้ฝึกการสื่อ
ความหมายของสิง่ทีศ่กึษาค้นคว้าวเิคราะห์	 และสร้างสรรค์
ออกมาเป็นชิ้นงาน	 การสื่อความหมายนี้สามารถท�าใน
รูปแบบ	ตาราง	กราฟ	ผังกราฟิก	การบรรยายสองภาษา	
(ญีปุ่น่-ไทย)	 ซึง่ทกัษะเหล่านีเ้ป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัพลเมือง
ในยุคศตวรรษที่	21	(Partnership	for	21st	Century	
Learning,	2009)		ดงันัน้ในขัน้การน�าเสนอจงึแบ่งออกเป็น	
1)	 การน�าเสนอผลการสัมภาษณ์และผลการวิเคราะห์
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เกร่ินน�าสูก่ารน�าเสนอผลสัมภาษณ์/ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถาม

これから～について発表いたします。今から～につい

てインタビューした結果を発表いたします。

การน�าเสนอประเด็นต่อไป では次に～に関して説明いたします。

การอธิบายผลสัมภาษณ์		 ～について聞いたところ、質問したところ～さんは～

とて言っていました。～とおっしゃっていました。  

～というご意見でした。

การอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
(แบบสอบถาม)

～という質問に対して、～と答えた人は～人で、全体の

～％でした。

～について聞いたところ、～という答えが一番多かっ

たです。～と答えた人が半分以上でした。 

～という結果が出ました。～から～ということがわか

ります。

การแสดงความคิดเห็นของตัวเอง （～です。～と思います。／～ではないでしょうか。／

～かもしれません。／～（の）のように思われます。

การยืนยันมุมมองของผู้สัมภาษณ์ ～べきだと思います。／～べきではないでしょうか。／

～たほうがいいと思います。

แบบสอบถาม	และ	2)	การน�าเสนอชิน้งานด้วยสือ่โซเชียลมีเดีย	
	 	 1)	 การน�าเสนอผลการสมัภาษณ์	 และผลการ
วเิคราะห์แบบสอบถาม	(กลยทุธ์การน�าเสนอด้วยภาษาญี่ปุ่น)			
	 	 ความรู้และทักษะส�าหรับการน�าเสนอผล
การสมัภาษณ์/ผลการวเิคราะห์แบบสอบถาม	ได้แก่	ประเด็น
ต่างๆ	 อาทิ	 การอธิบายวัตถุประสงค์ของโครงงานและ
การสัมภาษณ์/การส�ารวจด้วยแบบสอบถามข้อมลูพืน้ฐาน
เกี่ยวกับการสัมภาษณ์/การส�ารวจ	 (วันเวลา	 สถานที่
สัมภาษณ์)	 จ�านวนผู ้ที่ถูกสัมภาษณ์/จ�านวนผู ้ตอบ
แบบสอบถาม	 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์/ผู้ตอบ
แบบสอบถาม	เช่น	เพศ	อายุ		อาชีพ	ผลการสัมภาษณ์/
ผลการวเิคราะห์แบบสอบถาม	 ประเดน็ส�าคญัท่ีได้เรยีนรู้	
และ	ความคิดเห็นของผู้ท�าโครงงานต่อประเด็นส�าคัญที่
ได้จากการสมัภาษณ์/การส�ารวจ	เป็นต้น	นอกจากนี	้ผูเ้รียน
ควรฝึกใช้สื่อส�าหรับการน�าเสนอด้วย	เช่น	กราฟ	ตาราง	
ภาพ	รูปถ่าย	เอกสาร	ไฟล์เสียง	เป็นต้น	กลยุทธ์การน�า
เสนอและภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง	 ประกอบด้วยตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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การแสดงความคิดเห็นค้านต่อข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์

～は～と言っていました。しかし、～、～かもしれません。  

しかし、～

การจบการน�าเสนอ これで～についての発表を終わります。／以上で私の

発表を終わります。

การพูดเชิญให้ผู้ฟังถามค�าถาม 何かご質問はありませんか。／何かご意見やご質問が

ありましたら、どうぞ。

หม�ยเหตุ: เรียบเรียงโดยผู้เขียนจ�กตำ�ร�ภ�ษ�ญี่ปุ่น

	 	 2)		 การน�าเสนอชิ้นงานด้วยสื่อโซเชียลมีเดีย		
							 	 ขัน้นีเ้ป็นการน�าเสนอผลผลิตของโครงงาน	 ผูเ้รียน
จะได้ฝึกทกัษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสร้าง
ชิน้งาน	ประกอบกบัใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	
และการสือ่สารในการเผยแพร่ชิน้งานให้เป็นรปูธรรมการ
เผยแพร่อาจประกอบด้วยช้ินงาน	เช่น	แผ่นพบัประชาสัมพันธ์
ร่วมกับสไลด์น�าเสนอ	 เนื่องจากโครงงานที่ท�าในรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นนี้	 เป็นโครงงานประเภทส�ารวจและโครงงาน
เชิงคุณภาพ	 (การสัมภาษณ์)	 จึงสามารถน�าเสนอด้วย
แผนภาพหรือสไลด์วีดีโอ	 เป็นต้น	 เนื่องจากผู้เรียนใน
ศตวรรษที่	21	นิยมใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจ�าวันมาก
ที่สุด	 (จินตวีร์	 คล้ายสังข์,	 2560,	 16)	 ทักษะการใช้
โซเชียลมีเดียในศตวรรษที่	 21	 ที่ผู ้สอนสามารถฝึกให้
ผู้เรียนใช้	 มีหลายวิธี	 เช่น	 แนะน�าการใช้	 Prezi.com	
หรือ	Slideshare.net	ที่สามารถแปลงไฟล์งานน�าเสนอ
ที่สร้างไว้แล้วด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยท์
ให้น�าเสนอออนไลน์ได้	

							นอกจากนี้แฟ้มงานของโครงงานสามารถน�ามาสร้าง
เรื่องราว	 (Creative	 Story)	 น�าเสนอกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าจนมาเป็นชิน้งานโดยน�าเสนอด้วยวดิโีอด้วยโซเชียลมีเดีย	
ที่ให้บริการ	 อัพโหลด	 แบ่งปัน	 และตัดต่อวิดีโอ	 เช่น	
YouTube.com	 	 Vimeo.com	 และ	 Blip.tv	 เป็นต้น	
หรืออาจจะสร้างไทม์ไลน์	 (Time	 Line)	 น�าเสนอการท�า
โครงงานตามล�าดับเวลาด้วย	Dipity.com	และโปสเตอร์
มลัตมิเีดยีด้วย	Glogster.com	การน�าเสนอช้ินงานด้วยสื่อ
โซเชียลมีเดียเหล่านี้	 เป็นสื่อที่เข้าใจง่าย	 และดึงดูดผู้ชม
ได้ทั่วโลก	 ภาษาที่ใช้น�าเสนอควรเป็นภาษาญี่ปุ่น	 แต่มี

อักษรบรรยายเป็นภาษาไทยเพื่อเกิดประโยชน์แก่
ชุมชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีที่อาจไม่
เข้าใจภาษาญี่ปุ่น

 4.4 ก�รประเมิน 
						 การเรียนภาษาต่างประเทศแบบโครงงาน	 ผู้เรียน
ใช้ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่เป็นจริง	 เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้	 ผ่านกระบวนการท�ากิจกรรม
ทั้งแบบคนเดียวและแบบเป็นทีม	 ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ภาษา	ทักษะ	และสาระไปพร้อมๆกัน	การประเมินด้วย
ข้อสอบปรนัยแบบการเรียนภาษาต่างประเทศทั่วๆ	 ไป	
จงึไม่เหมาะสมส�าหรบัการประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการเรียน
ภาษาต่างประเทศแบบโครงงาน	 (Grant,	 2002,	 12)	
ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติ	 (performance)	
จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นเพราะสามารถประเมินกระบวนการ
เรยีนรู	้และการสร้างชิน้งานของผูเ้รยีน	(Slater,	Becker	
&	Aufderhaar,	2006,	242)
			 	 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
แบบโครงงาน	 เน้นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
รปูแบบการประเมนิจงึต้องมคีวามหลากหลาย	ประกอบด้วย	
การประเมนิผลระหว่างการเรยีนการสอน	 (Formative)	
และ	การประเมนิผลหลังการเรียนการสอน	(Summative)	
สิ่งที่ใช้ประเมินควรมีความหลากหลาย	 เพื่อชี้ให้เห็นว่า
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่พัฒนาขึ้น	เช่น	การน�าเสนอ
กจิกรรมกลุม่	อาท	ิการต้ังค�าถามโครงงาน	การออกแบบ
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล	 การสร้างค�าถามสัมภาษณ์	 และ
การสร้างแบบสอบถาม	ตลอดจนผลงานรายบุคคล	เช่น
การจดบนัทกึไดอารแีละแฟ้มงาน	เป็นต้น		สิง่เหล่านีค้วร
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ประเมินโดยผูส้อนประกอบกับผลย้อนกลบัเพือ่ให้ผูเ้รียน
ได้พัฒนาปรับปรุงชิ้นงาน	(Markham,	Mergendollar,	
Larmer	&	Ravits,	2003	อ้างถึงใน	Simpson,	2011,	58)		
	 	 	 	 	 ผู้ประเมินการเรียนรู้แบบโครงงานไม่ควรจ�ากัด
เฉพาะผู้สอน	 เพราะเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหาในสภาพความเป็นจริง	จงึมผีูป้ระเมินทีมี่บทบาท
ส�าคัญนอกเหนือจากผู้สอน	 ได้แก่	 เพื่อนร่วมชั้นเรียน	
และบุคคลภายนอกผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับโครงงาน	การประเมนิ
โดยเพ่ือนร่วมชัน้เรยีน	(Peer	Assessment)	ช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการเสนอแนะ	 และการให้ข้อมูล
ย้อนกลบัเพ่ือการปรบัปรงุโครงงานให้ดีข้ึน	 การฝึกให้ผูเ้รียน
ประเมินงานของเพื่อนระหว่างกระบวนการท�าโครงงาน	
ท�าให้ผู้ประเมินต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เสนอแนะ	 และมี
ส่วนร่วมต่อการประเมินและรับการประเมิน	 ซึ่งน�าไปสู่
ความมัน่ใจในการประเมินโครงงานของตนเอง	 ในส่วนของ
ผู้ประเมินภายนอก	เช่น	คนในชุมชนหรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี	สามารถ
มีส่วนร่วมในการประเมินในด้านประโยชน์ของโครงงาน	
วิธีการน�าเสนอ	และผลงานของกลุ่มโดยรวม		
	 การเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน	 เป็นการเรียน
ภาษาและทักษะความรู้ส�าหรับศตวรรษที่	21	เน้นความ
เข้าใจภาษาและการใช้ภาษาอย่างมีความหมายในบริบท
การใช้งานจริง	ประกอบกับการเรียนรู้จากกระบวนการ
แก้ปัญหา	 และฝึกปฏิบัติจริง	 ดังนั้นกรอบการประเมิน
ในการเรียนลักษณะนี้	 จึงแตกต่างจากการประเมิน
ความรูด้้านไวยากรณ์และค�าศพัท์ในช้ันเรยีนภาษาทั่วไป	
แต่ต้องใช้วิธีการประเมนิทีห่ลากหลาย	ร่วมกับแบบประเมิน	
เช่น	แบบประเมิน	Rubric		ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมิน
ทีเ่ป็นรูปธรรมและมคีวามน่าเช่ือถือ	 (Grant,	 2002,	 12)		
Rubric	 ช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียน	
และเข้าใจมาตรฐานในการประเมนิความก้าวหน้าระหว่าง
การเรียนรู้	 นอกจากนี้	 Rubric	 ยังสามารถใช้ประเมิน
ทักษะได้หลายด้าน	ทั้งการใช้ภาษา	ทักษะการวิจัย	และ
การน�าเสนอ	 โดยมผีูส้อน	 เพือ่นร่วมช้ันเรียน	 และผูท่ี้
เกีย่วข้องกบัโครงงานร่วมประเมนิ	 มีเวบไซต์ทีใ่ห้บรกิารฟรี	
ส�าหรับการสร้าง	 การแก้ไข	 และการดาวน์โหลดเกณฑ์
การประเมนิ	เช่น	Rubistar.4teachers.org,	Rcampus.com,	
Rubrics4teachers.com	 ซึ่งช่วยให้การประเมินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 จากการรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานแก่ครูภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
ของ	 中尾	 (2016)	 	 พบว่าการประเมินทักษะภาษา
ญี่ปุ ่นจะถูกระบุ เป ็นวัตถุประสงค ์ เชิงพฤติกรรม
(日本語の目標	 Can-do）ในแต่ละกิจกรรมของ
การท�าโครงงาน	 เช่น	การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแสดง
ความคิดเหน็ในกลุ่ม	 หรอืการน�าเสนอชิน้โครงงานเปน็ต้น	
ซ่ึงผู้เรียนได้สะท้อนความคิดจากการร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานว่า	 ตนเองเกิด
พัฒนาการในการใช้ภาษาญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นและ
น�าเสนอชิ้นงาน	 สอดคล้องกับ	 วิธีการประเมินของ	
Takeda	 (2016,	 4)	 คือประเมินพัฒนาการรายบุคคล	
(Individual	 improvement)	 แทนที่จะประเมิน
ด้วยข้อสอบไวยากรณ์	
	 งานวิจัยนี้	 เสนอแนวทางการประเมินการจัดการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยโครงงานในส่วนของ	การน�าเสนอ
ผลการสัมภาษณ์และผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม
คลอบคลมุประเด็นการประเมนิต่อไปน้ี	ได้แก่	1)	เนื้อหา
ของการสัมภาษณ์และการส�ารวจความคิดเห็นโดยรวม	
2)	 องค์ประกอบของการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม	
3)	 ความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล	 4)	 วิธีการน�า
เสนอ	 (การใช้ส่ือ)	 5)	 การใช้ภาษา	 (การออกเสียง	
ความคล่องแคล่วในการพูด	การใช้ค�า	ระดับเสียง)	และ	
6)	การตอบค�าถามผูช้มการน�าเสนอโครงงาน		นอกจากนี้	
การประเมินการน�าเสนอชิ้นงานด้วยสื่อโซเชียลมีเดีย	
ควรใช้ผลการตอบกลบัจากผูร้บัชมสือ่ประกอบการประเมิน
โดยผู้สอน	

				งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	 ส�าหรบัผู้เรยีนภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้น
ระดับอุดมศึกษา	 ประกอบด้วย	 1)	 การวางแผนการ
จดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	2)	การเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนด้านทักษะการค้นคว้า	 การวิเคราะห์	
การเกบ็ข้อมลู	และทกัษะ	ภาษา		3)	การน�าเสนอผลิตผล
ของโครงงาน	และ	4)	การประเมิน	อย่างไรก็ตาม	งาน
วิจัยนี้มีข้อจ�ากัด	 และข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย
ในอนาคต	ดังต่อไปนี้

5. สรุปและข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต
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	 1)	 งานวิจัยนี้มุ ่งเน้นผู ้เรียนภาษาญี่ปุ ่นชั้นต้น	
เนื่องจากมีจ�านวนมากกว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง-สูง	
การเตรยีมความพร้อมด้านทกัษะภาษาญีปุ่่นส�าหรบัผูเ้รียน
ชั้นต้น	จึงมีความจ�าเป็นมากกว่าและมีความแตกต่างจาก
ผู้เรียนชั้นกลาง-สูง	
	 2)	 บริบทของงานวจิยันีจ้�ากัดทีธ่รุกิจการท่องเที่ยว
ในจงัหวัดเพชรบรีุ	งานวจิยัในอนาคตควรขยายให้		ครอบคลุม
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในวงกว้าง	 เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์
จากการมส่ีวนร่วมของชาวญ่ีปุน่ในภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยได้อย่างเต็มที่	 เนื่องจากเจ้าของภาษาที่มี

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	 มีบทบาทส�าคัญ
อย่างยิง่ส�าหรบัการจดัการเรยีนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบ
โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่	21	
	 3)	 งานวจิยันีเ้ป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ	การพัฒนา
งานวจิยัการจดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน
ในอนาคตควรใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ	 โดยเปรียบเทียบ	 linguistic	 output	
ทางภาษาญี่ปุ่นและทักษะศตวรรษที่	 21	 ของผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นรูปแบบ
ดั้งเดิม	
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บทคัดย่อ

จากการที่ผู้ประกอบการที่ขยายกิจการไปสู่ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีมาตรการ
ต่างๆ ออกมาเพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ในประเทศญี่ปุ่นก็มีการ
จ้างงานชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น มาตรการพัฒนานักศึกษาที่ได้ด�าเนินการมาแล้ว ได้แก่ 1) 
โครงการศกึษาต่อทีป่ระเทศญีปุ่น่ 2) โครงการทศันศึกษาโรงงานในประเทศไทย 3) โครงการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกับชาวญี่ปุ่น 4) การเชิญวิทยากรองค์กรภายนอกมาอบรม
ด้านมารยาทในการตดิต่อธรุกจิ หรอืข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัวฒันธรรมการท�างานองค์กรญีปุ่น่ 
เป็นต้น ในระยะหลายปีมานีเ้ริม่มแีนวโน้มทีน่กัศึกษาจะประสงค์ไปท�างานในต่างประเทศเพิม่
มากขึน้  มกีารเรยีกร้องให้พฒันาบคุลากรให้สามารถท�างานในระดบัสากล ตัง้แต่ปีการศึกษา 
2014 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีรายวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
นอกสถานศกึษา (จ�านวนไม่ต�า่กว่า 150 ชัว่โมง) ในภาคฤดรู้อน และในปี 2017 เป็นครัง้แรก
ทีน่กัศกึษาได้มโีอกาสไปฝึกงานด้านอตุสาหกรรมการบรกิาร (ธรุกจิอาหาร) บทความนีจ้งึมุง่
ศกึษาระบบการเตรยีมความพร้อมเพือ่การฝึกงานในต่างประเทศแก่นกัศกึษา โดยโปรแกรม
อบรมนีป้ระกอบด้วยการบรรยายพร้อมล่ามพดูพร้อมและการส�ารวจเปรยีบเทยีบร้านอาหาร
ต่าง ๆ  20 ชั่วโมง และการฝึกประสบการณ์ในร้านอาหารในกรุงเทพฯ 10 ชั่วโมง เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือการวเิคราะห์ ได้แก่ การสงัเกตผูเ้ข้าร่วม การน�าเสนอผลงาน 
และรายงานสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการประเมินผลการเรียนรู้โดยวิทยากร
และผูส้อน ผลการศกึษาบ่งชีว่้า ทักษะทีส่ถานศกึษาต้องพัฒนาให้แก่นกัศกึษาคอื “ทกัษะการ
คดิวเิคราะห์” “ทกัษะการสือ่สาร” และ“ทกัษะการปรบัตวั” ขณะเดยีวกนั ผูส้อนจ�าเป็นต้อง
ปรบับทบาทและกระบวนทศัน์ในการสอนไปสูก่ารเป็นผู้อ�านวยความสะดวกทีค่อยสนบัสนนุ
ผู้เรียนให้สามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานในระดับสากลได้อย่างมั่นใจ

ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ยูมิโกะ ยามาโมโตะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพการท�างาน

ในระดับสากล: กรณีการเตรียมความพร้อม

ส�าหรับฝึกงานในต่างประเทศ
1

 คำ� สำ�คัญ
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Abstract

Various actions are taken for fostering global human resources 
according to the increase in the “globalization of enterprises.” So far, 
the actions that have been taken are: 1) studying abroad programs; 2) 
visiting Japanese companies in Thailand; 3) cultural exchange opportunities 
with Japanese people; and 4) inviting experts from the private sector 
to give lectures on Japanese business culture and business etiquette. 
Recently, the number of foreign students hoping to find a job in Japan 
has increased, and educators have attempted to equip students with the 
necessary skills to work globally. An off-campus internship (for a total of 
150 hours) during the summer has been offered to students majoring in 
Japanese at Thammasat University since 2014, and the academic year 
of 2016 was the first opportunity for the students at Thammasat to have 
work experience in the hospitality industry (food services) in Japan. This 
paper focuses on the analysis of a support system to prepare students 
for an internship abroad. The program was comprised of twenty hours of 
intensive lectures with simultaneous interpretation and store comparison 
activities, and ten hours of work experience in a fast food restaurant in 
Bangkok. Participant observation, student presentations and reflection 
reports, and lecturers’ assessment reports were used as data collection 
tools in order to gain insight into the various aspects of the study. The 
results of the study showed that the core competencies of students 
that need to be developed and enhanced were “critical thinking skills” 
“communication skills” and “social skills”. At the same time, the teacher’s 
role needs to be shifted to a facilitator role—helping the students build 
up their confidence to work in a global market.

Global Human Resources Development: 

Preparation for Internships Abroad
2

Key words
Internship, Critical thinking skills, Communication skills, Social skills,

Human resource development
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 จากการทีม่ผีูป้ระกอบการบรษิทัญีปุ่่นขยายกิจการ
ไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีการออกมาตรการ
ต่างๆ เพือ่สร้างบคุลากรทีส่ามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ 
บรษิทัญีปุ่น่มคีวามจ�าเป็นต้องพฒันาทัง้ระบบการบริหาร
จัดการให้เป็นสากล และแสวงหาบุคลากรที่สามารถ
ท�างานได้ในระดบัสากล จงึได้มีการจ้างงานชาวต่างประเทศ
เพื่อท�างานในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 
สถานศึกษาที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นและสร้างบุคลากรที่มี
ความรู้ภาษาญีปุ่น่ป้อนให้แก่บรษิทัญ่ีปุน่ก็เริม่ให้ความส�าคัญ
กบัการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุน่เพือ่ธรุกิจมากข้ึน  ในระยะ 
10 ปีมานี้ พบว่าหลักสูตรที่เปิดใหม่มีแนวโน้มที่จะเป็น
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจหรือภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิชาชีพ
เฉพาะมากขึ้น อีกทั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาก็มี
มาตรการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในหลากหลายมิติ 
อาทิ  ด ้านวัฒนธรรม ด ้านธุรกิจและงานอาชีพ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ ด้านต่างประเทศ
ซึ่งส่งเสริมการศึกษาต่อยังต่างประเทศทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว (プラニー, 2016, スィラダー, 2016)  
  ที่ผ่านมาสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ 1) โครงการ
ศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น 2) โครงการทัศนศึกษาโรงงาน
ในประเทศไทย 3) โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ร่วมกับชาวญี่ปุ่น 4) โครงการเชิญวิทยากรจากองค์กร
ภายนอกมาอบรมเกีย่วกบัวัฒนธรรมองค์กรและมารยาท
การติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น ในส่วนของนักศึกษา มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะหลายปีมานี้คือ 
มแีนวโน้มทีนั่กศกึษาจะประสงค์ไปท�างานในประเทศญี่ปุ่น
เพิ่มมากขึ้น  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2014 สาขาวิชาภาษา
ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศสาตร์ ได้ปรับหลักสูตรโดย
เพิม่รายวชิาฝึกงานกบัสถานประกอบการในภาคฤดรู้อน 
(จ�านวนไม่ต�่ากว่า 150 ชั่วโมง) เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่  และในปี
การศึกษาที่ 2016 ได้มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อ
ส่งนักศึกษาไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น 

1. บทน�า

2. วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา

3. ทบทวนวรรณกรรม

 บทความนีจ้งึมุง่ทีจ่ะรายงานเกีย่วกบัผลการด�าเนิน
โครงการฝึกงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นการทบทวน 
วิเคราะห์และอภิปรายผลเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
แผนงานในอนาคตให้ดขีึน้ โดยศกึษาเฉพาะผลการเรียนรู้
และการเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมช่วงแรกที่จัด
ขึ้นในประเทศไทย

 ผูศ้กึษาได้ก�าหนดประเดน็ทีต้่องการศกึษาจากการ
จดัโครงการเตรยีมความพร้อมส�าหรับนกัศกึษาในการไป
ฝึกงานในประเทศญีปุ่น่ ไว้ 2 ประการดงันี้
  1) ทบทวนผลการจัดโครงการเตรยีมความพร้อม
เพือ่ตรวจสอบว่าผูเ้ข้าร่วมยงัขาดทกัษะใด
  2) ส�ารวจปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือ
ปรบัปรงุโครงการเตรยีมความพร้อมให้ดขีึน้
 วธิกีารศกึษา ได้ด�าเนนิการตามล�าดบัดงัน้ี 
 1)  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 2) ประมวลผลการด�าเนนิการโครงการฝึกอบรม
ก่อนเริม่ฝึกงาน จากการน�าเสนอผลงาน และการประเมิน
ผลการเรยีนรูโ้ดยวทิยากรและผูส้อน  
 3) วิเคราะห์ข้อมลู และ อภปิรายผลเชงิพรรณนา

 ในทีน่ีจ้ะทบทวนวรรณกรรมโดยศกึษาจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน 2 ด้านคือ 1) การฝึกงาน 2) 
แนวทางการสอนภาษาญีปุ่น่ 
 3.1 ก�รฝึกง�น
  การฝึกงาน (internship) มคี�านยิามกว้างๆ  หมายถงึ 
“การทีน่กัศกึษาได้ฝึกประสบการณ์การท�างานตามสาขา
วิชาที่ศึกษามา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่จะท�าใน
อนาคต”   โดยกระทรางเศรษฐกิจกระทรวงเศรษฐกิจ 
การค้าและอตุสาหกรรม ของญีปุ่่น  (Ministry of Economy, 
Trade and Industry  หรอื METI ต่อไปจะเรียกย่อว่า METI) 
ได้เสนอประเภทของการฝึกงานไว้ 5 รูปแบบดังนี้
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3ทักษะพื้นฐานทางสังคม หรือ 社会人基礎力 ตามความหมายของ METI หมายถึง ความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้คนที่หลากหลายในที่ท�างานหรือชุมชน
ในสังคม ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ ได้แก่ ทักษะการปฏิบัติงาน (action) ทักษะการคิด (thinking) และทักษะการท�างานเป็นทีม (teamwork)

ต�ร�ง 1 ประเภทของก�รฝึกง�น

ประเภท ลักษณะเฉพ�ะ
จุดมุ่งหม�ย
ก�รเรียนรู้

ข้อดีต่อ
ผู้ประกอบก�ร

ประโยชน์ต่อ
สังคม

＜ฝึก
ประสบการณ์
＞

หลายวัน
–

หลายสัปดาห์

1. เพื่อ
เรียนรู้ง�น

ฝึกประสบการณ์การ
ท�างานในสถานที่จริง
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
หลังจากนั้นก็ท�ารายงาน
หรือน�าเสนอผลการ
เรียนรู้ 

ให้ตระหนักถึงความถนัด
และความมุ่งมั่นของ
ตนเอง 
เข้าใจการท�างานและ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
แวดวงวิชาชีพนั้นๆ  

ประชาสัมพันธ์กิจการ
และวงการ การจับคู่เพื่อ
การจ้างงาน

เป็นการเชื่อมต่อจาก
โรงเรียนสู่สังคมและ
สถานท่ีท�างานให้ราบรื่น

2. เพื่อ
พิจ�รณ�รับ
เข้�ทำ�ง�น

เป็นส่วนหนึ่งของ
การทดลองปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการหางาน มักจะใช้
ระบบนี้กันมากในกิจการ
ที่เป็นทุนของต่างชาติ 
หรือ บริษัทร่วมทุน
ขนาดใหญ่

＜เน้นการ
ปฏิบัติจริง
＞

หลายสัปดาห์ 
–

หลายเดือน

3. เพื่อช่วย
ปฏิบัติง�น

ได้มีประสบการณ์การ
ท�างานในลักษณะที่ไม่
สามารถเรียนรู้ได้จาก
การท�างานพิเศษ
ระยะเวลา โดยมากจะ
มากกว่า 1 เดือน

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางสังคม3

ส่งเสริมให้มีคนรุ่นหนุ่ม
สาวเข้ามาท�างาน

สร้างคนหนุ่มสาวให้เป็น
ก�าลังส�าคัญในการ
รองรบัอตุสาหกรรมต่างๆ 
ในอนาคต

4. เพื่อร่วม
ทำ�โครงง�น

มีการเชื่อมโยงระหว่าง
บริษัทและมหาวิทยาลัย 
เพื่อค้นหาประเด็น
ปัญหา และ เสนอ
แนวทางให้แก่ผู้ประกอบ
การโดยมากจะท�างาน
เป็นทีม 

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางสังคม+ได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง

ส่งเสริมให้คนรุ่นหนุ่ม
สาวได้แสดงความคิด
เห็น และกระตุ้น
บรรยากาศภายในที่
ท�างาน เป็นต้น

5. เพื่อร่วม
ว�งแผนใน
กิจก�ร

เข้าร่วมงานในฐานะ
สมาชิกคนหนึ่งใน
โครงการใหม่ของผู้
ประกอบการ หรือ โปร
เจคเชิงปฏิรูป โดยมาก
จะเป็นงานระยะยาว
ตั้งแต่ 1-6 เดือน 

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางสังคม+การเป็นผู้น�า

ส่งเสริมการสร้างกิจการ
ใหม่ๆ  ท่ีใช้พลงัคนหนุม่สาว 

 จากการแบ่งประเภทข้างต้นนี ้ ท�าให้พจิารณาได้วา่
รายวิชาฝึกงานที่จัดข้ึนในสังกัดของผู้ศึกษา อยู ่ใน
ประเภทที่ 1 เพื่อเรียนรู้งาน เป็นการท�าความรู้จัก
กับงานเพื่อให้เข้าใจลักษณะงาน หรือประเภทที่ 2 

เพื่อพิจารณารับเข้าท�างาน เป็นการเชื่อมโยงไปสู่การ
จ้างงานจริง   ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมการฝึกงานก็ได้รับการทาบทามให้เข้าท�างาน
ในสถานที่ท�างานที่ไปฝึกจริง
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 จากรายงานของ METI  (経済産業省, 2014, 16) 
ระบุว่าการฝึกงานส่งผลต่อการเรียนรู้ 3 ประการดังนี้
 1) เป็นก�รสร้�งเสรมิประสบก�รณ์ท�งวิช�ชพี  
 โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางสังคม สามารถท�างานเป็น และ มีคุณสมบัติความ
เป็นผู้น�า 
 2) เป็นก�รสร้�งคว�มเข้�ใจกับสังคม   
 นอกจากจะได้เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่าง การเรียน 
การท�างาน และ การด�ารงชีพ แล้วจะต้องเรียนรู้ที่จะ
ท�างานร่วมกบัผู้อืน่และผ่านกระบวนการวพิากษ์วิจารณ์ 
เป็นการบ่มเพาะนสิยัให้เปลีย่นกระบวนการเรียนรูด้้วย 
 3) เป็นก�รเสรมิสร้�งคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�ง  
 ซึง่เป็นแนวคดิของสหกิจศกึษาทีใ่ห้โอกาสน�าความรู้
ภาคทฤษฎ ี(on-campus) ในสถานศกึษาไปสูภ่าคปฏิบัติ  
(off-campus) ในสถานประกอบการผ่านการปฏบัิตงิาน
ในสถานการณ์จริง
  田中 (2013, 15)  กล่าวว่าปัจจยัส�าคัญทีจ่ะช่วย
ให้เกดิประสทิธผิลต่อการเรยีนรู ้ คอื “ความชัดเจนใน
วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน” และ “การรับรู้ข้อมูล
ร่วมกัน”  ในการจดัรายวชิาฝึกงานจงึควรมกีารวางแผน
และเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบท้ังก่อนและหลัง
การอบรม โดยก่อนเริม่ฝึกงานนักศกึษาควรมเีป้าหมาย
ที่ชัดเจน เข้าใจความส�าคัญของการเข้าร่วมโครงการ 
มุ่งมั่นที่จะฝึกฝนทักษะต่างๆ และสามารถจัดเตรียม
เอกสารที่จ�าเป็น เช่น การกรอกใบสมัครงาน ประวัติ
ส่วนตัวเพ่ือใช้ในการสมัครงานได้ด้วยตนเอง การฝึกงาน
จะมปีระสิทธผิลมากน้อยเพยีงใด จงึข้ึนอยูก่บัการออกแบบ
โครงการฝึกงานเป็นส�าคัญ
 ความส�าคญัของการศึกษาครัง้นีจ้งึอยู่ทีก่ารเตรยีม
ความพร้อมก่อนเริม่ฝึกประสบการณ์ท�างานในต่างประเทศ 
โดยค�านึงถึงประเด็นต่อไปนี้
 1) ผู้เข้าอบรมได้ค�านึงถึงเป้าหมายและความ
ส�าคัญของการฝึกงานที่มีต่อตนเองอย่างไร  
 2)   ผู้เข้าอบรมประเมินตนเองอย่างไร ได้รับการ
ประเมินจากผู้ประกอบการและผู้สอนเป็นอย่างไร
    3) ผู้สอนควรมีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงาน 

 3.2 แนวท�งก�รสอนภ�ษ�ญี่ปุ่น
  การสอนภาษาญีปุ่่นในระดบัอุดมศกึษา โดยท่ัวไป
จะให้ความส�าคัญหลักว่า “ท�าอย่างไรจะป้อนความรู้
ทางภาษาให้แก่ผูเ้รยีนได้มากท่ีสุด” เช่น “ต้องสามารถ
ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่น” “ควรพูดหรือเขียน
ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องได้เช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น” ในการ
ลงมอืปฏบิตัหิรอืฝึกฝน ผูส้อนจึงมกัมองว่า ตนต้องเป็นผู้
ก�าหนดโครงสร้างและแผนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนแต่ฝ่ายเดยีว 
ทว่าการถ่ายทอดความรูท้างเดยีวนี ้ แม้จะพยายามมาก
ขึน้อีกเพยีงใดกไ็ม่สามารถเชือ่มโยงไปสูก่ารสร้างทกัษะ
พื้นฐานทางสังคมให้แก่ผู้เรียนได้  
  กล่าวอีกนยัหนึง่คอื ในการทดสอบเพือ่วดัผลความรู้ 
ผู้สอนมักจะเน้น“ความถูกต้องของภาษาญี่ปุ่น” และ
ให้คะแนนตามนั้นโดยมองว่ามีความรู้หรือไม่เท่านั้น  
นกัศกึษาทีไ่ด้รบัการประเมนิผลทีไ่ม่เป็นไปตามทีค่าดหวัง 
จงึมักจะถอนรายวิชาไปกลางคนั แน่นอนว่าในกระบวนการ
เรียนรู้เราจ�าเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ค�าศัพท์และทักษะ
การฟังด้วย  แต่หากกจิกรรมการเรยีนการสอนนัน้ไม่ได้
เชือ่มโยงหรอืสมัพนัธ์กบักจิกรรมการด�าเนนิชวีติในสังคม 
อาจท�าให้การเรียนรู้ภาษานั้นไร้ความหมาย  การสอน
ออกเสียง การเขียน หรือการตรวจสอบว่าประโยคที่
เขยีนถกูต้องทางไวยากรณ์หรือไม่ จงึยังไม่ได้ตอบโจทย์
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางสังคม ส�าหรับนักศึกษาที่
เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก การฝึกงานจึงถือเป็น
จดุเริม่ต้นของการเช่ือมโยงตวัเองเข้าสูส่งัคมแห่งการท�างาน 
เป็นความท้าทายส�าหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน ที่ควรมี
การก�าหนดทศิทางหรอืมมุมองในด้านการเรยีนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
  การเรยีนการสอนในสถานศกึษามักจะยดึ “หลักการ
เน้นความสามารถเฉพาะบุคคล” ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
ก็จะมองว่าปัญหานั้นเป็นเรื่องของปัจจเจกบุคคล   
ความสามารถทางภาษาญีปุ่น่คอืความสามารถเฉพาะตัว
ของผูเ้รียน การท่ีไม่สามารถใช้ภาษาญีปุ่่นได้เป็นปัญหา
ของผูเ้รียนเอง เพราะผู้เรยีนจ�าไม่ได้ ไม่เข้าใจ  แนวคดินี้
ถอืว่าเป็นการมองปัญหาโดยไม่องิสภาพแวดล้อม (石黒, 
1998) ปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางการฝึกงาน
และการสร้างทักษะขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) แนวคิดเรื่อง
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ความถูกต้องของภาษาญี่ปุ่นตามแบบของคนญี่ปุ่น 
2) บทบาทและอิทธิพลของผู้สอนและต�ารา 3) ทัศนะ
ของผู้สอนและผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้  ซึ่งเปาโล แฟร์ 
(Paulo Freire) นักวิชาการด้านการศึกษาชาวบราซิล
กล่าวถึงแนวปฏิบัติการสอนแบบเดิมๆ ว่ามีลักษณะ
แบบฝากเงินในธนาคาร ครูเป็นผู้สอน - นักเรียนเป็น
ผู้ถกูสอน ครเูป็นผูเ้ลือกเนือ้หาของหลกัสตูรและนักเรียน
ต้องปรบัตวัเข้ากบัเนือ้หา จงึต้องย้ายความรูจ้ากครไูปสู่
นักเรียน เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแนวคิดการสอน
แบบที่ควรจะเป็นคือ ต้องให้โอกาสผู้เรียนในการคิด
วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้รู้จักตนเองและ
สร้างความเชื่อมั่นในตนเองจนสามารถท�าอะไรได้เอง 
ในกระบวนการเรียนรู ้ท้ังผู ้สอนและผู ้เรียนจึงต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน (Freire, 1970 อ้างใน 佐藤 และ
คณะ, 2011) และ “ควรปรับกระบวนทัศน์วิธีการสอน
จากการแสวงหาค�าตอบเพียงค�าตอบเดียว ไปสู่การ
เรยีนรู้ทีจ่ะค้นหาข้อสงสยัหรอืประเดน็ปัญหา และพยายาม
ไขข้อสงสัยหรือแก้ไขปัญหาน้ันให้ได้” (細川 และ
คณะ, 2004, 85)
  แนวคิดทางการศึกษาที่สอดรับกับรายวิชาการ
ฝึกงานคือ “หลักการการมีส่วนร่วมแบบวงนอกอย่าง
ชอบธรรม” (legitimate peripheral participation 
正統的周辺参加論) ของเลฟและเวนเจอร์ (レイ

ヴ＆ウェンガー, 1993) เป็นหลักการเรียนรู้ที่อิง
สถานการณ์ “การเรียนรู้จะเกิดขึ้นภายในบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของการปฏิบัติงานนั้นๆ  ผ่านการ 
“สงัเกต” การปฏบิตังิานของมอือาชพีก่อน เมือ่คุ้นเคย
ระดับหนึ่งจึง “ช่วยงาน” เมื่อพอเข้าใจงานแล้วจึง 
“ลองท�า” ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลและค�าแนะน�า
ของมืออาชีพ จนกว่าจะสามารถ “ปฏิบัติงาน” ได้ด้วย
ตวัเองโดยไม่ต้องมมีอือาชพีคอยก�ากบัดแูล การเร่ิมต้น
เรียนรู้และปฏิบัติงานแบบ “การมีส่วนร่วม” จาก 
“รอบนอก”  เริม่จากงานทีง่่ายก่อนแล้วค่อยๆ พฒันาไป 
กระบวนการนี้จะต้องเป็นไปโดยความยินยอมหรือการ

เปิดรับของมืออาชีพ “อย่างชอบธรรม”  และการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ได้จากการ
ลงมือปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมและการได้ลงมือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องจึงจะท�าให้สามารถท�างานนั้นได้ดี4  
  อกีแนวคิดหนึง่ทีน่่าสนใจคือ การฝึกงานทางปัญญา 
(Cognitive Apprenticeship 認知的徒弟制) ของ 
Collins และคณะ (1991) เป็นแนวคิดการศึกษาที่
ให้ความส�าคัญกับประสบการณ์ตามสภาพจริง และ
ท�าให้การเรียนรู้มีความหมายจากการที่แต่ละคนได้มี
ประสบการณ์ด้วยตนเอง แนวทางของผู้สอนแบ่งเป็น 
6 ขั้นตอนคือ 1) Modeling: ผู้สอนน�าเสนอตัวอย่างให้
ผู้เรียนเห็น 2) Coaching: ผู้สอนให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน 
ปฏบิตัจิรงิ 3) Scaffolding: ผูเ้รยีนได้ลองท้าทายกบัการ
ท�างานในลักษณะต่างๆ โดยผู้สอนคอยพิจารณาระดับ
ความยากง่าย และสร้างนั่งร้านให้ผู้เรียน และค่อยๆ 
ลดการสนับสนนุไปตามการเจรญิเตบิโต 4) Articulation: 
การเรียนรู้นั้นจะมั่นคงได้ ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้ถ่ายทอดเทคนคิหรอืความคดิของตนออกมาเป็นภาษา 
5) Reflection: ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่
ได้ปฏิบัติไป 6) Exploration: ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คิดค้นหาหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ต่อไปด้วยตนเอง5

 หากประมวลแนวคิดทางการสอนที่สามารถน�า
มาประยุกต์ใช้กับการสอนในรายวิชาฝึกงาน สามารถ
สรุปได้ดังนี้
 1) ส่งเสรมิให้มีการน�าภาษาญีปุ่น่ไปใช้ในสังคมจริง 
และการเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้ภายในตวับุคคลจากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือสภาพแวดล้อมรอบตัว  
ให ้มีการติดต ่อสื่อสารกับผู ้คนที่หลากหลายใน
สถานการณ์จริงในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของญี่ปุ่น
 2) จัดหาสถานที่รับฝึกงานที่สอดคล้องกับ 
“หลักการการมีส่วนร่วมแบบวงนอกอย่างชอบธรรม” 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกต ช่วยงาน ลองท�า ปฏิบัติ 
ในลักษณะของผู้มีส่วนร่วมอยู่รอบนอก 

4ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 西口 (2003)
5Collins และคณะ (1991,13) กล่าวว่า 3 ขั้นตอนแรก (modeling, coaching, scaffolding เป็นแกนส�าคัญของการฝึกงานทางปัญญา ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายผ่านกระบวนการสังเกตและฝึกปฏิบัติภายใต้การก�ากับดูแล ส่วนขั้นตอนที่ 4 และ 5 ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนให้มุ่งสังเกตใน
ประเด็นที่เป็นปัญหาที่ควรแก้ไข เพื่อจะได้ตระหนักรู้และควบคุมกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ส่วนขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ ไม่เพียงแต่เป็นการด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพเท่านั้น แต่เป็นผู้ก�าหนดและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
นั้นด้วยตนเองต่อไป
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4. เนื้อหาของโครงการ

 3) ผูส้อนสร้างโอกาสให้ผูเ้รยีนได้มปีระสบการณ์  
และคอยก�ากบัดแูลผูเ้รยีนตามหลกัการฝึกงานทางปัญญา 
อย่างมีล�าดับขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียน
  ต่อไปจะกล่าวถงึเนือ้หาการอบรม ระบบสนับสนุน
ของผู้สอน เพือ่ให้เหน็ภาพรวมของกจิกรรมการเตรยีม
ความพร้อมและวิเคราะห์อภิปรายผลในล�าดับต่อไป 

 โครงการอบรมและการฝึกงานนีแ้บ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
ส่วนที่จัดอบรมในประเทศ 30 ชั่วโมง และส่วนที่จัด
อบรมและฝึกงานในต่างประเทศ 120 ชั่วโมง รวมเป็น 
150 ช่ัวโมงตามเกณฑ์ขัน้ต�า่ในรายวชิาฝึกงานของหลักสูตร 
ในบทความนีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะส่วนทีด่�าเนนิการในประเทศ
เป็นหลัก 
  การอบรมในประเทศ 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นการ
อบรมในชั้นเรียน 20 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติงานในร้าน
อาหาร 10 ชั่วโมง การอบรมในชั้นเรียนมีผู้เข้ารับการ
อบรม 21 คน ส่วนการฝึกปฏบิตังิานในร้านอาหารมผีูเ้ข้า

อบรม 6 คน ซึ่งเป็นคนที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกงานในต่าง
ประเทศทีป่ระเทศญีปุ่น่ ซึง่เกณฑ์การคัดเลอืกมขีัน้ตอนดังนี้ 
 กลุ่มเป้�หม�ย: ผู้ที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่น
ไม่ต�า่กว่า N3 และมคีวามสนใจในธรุกจิอาหาร เนื่องจาก
การอบรมช่วงแรกมีล่ามแปล จึงเปิดกว้างแก่ผู้สนใจ
ธุรกิจด้านนี้ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นด้วย
 ขัน้ตอนก�รคดัเลอืก:   ผู้ทีส่นใจสามารถเข้ารบัการ
อบรมในชั้นเรียนได้ ผู้ท่ีประสงค์จะไปฝึกงานในต่าง
ประเทศต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 ข้อสอบข้อเขียน:
 1. มีความสนใจเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
นอกบ้านของญี่ปุ่นในด้านใดบ้าง
 2.  กรุณาเล่าเกี่ยวกับแผนงาน หรือ ความใฝ่ฝัน
ในอนาคตของคุณ
 ข้อสอบสัมภ�ษณ์
 สัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทญี่ปุ ่น 2 คน 
และ คณาจารย์ 5 คน ระยะเวลาด�าเนนิการ   มิถนุายน – 
กรกฎาคม 2017
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 4.2 ระบบสนับสนุนของผู้สอน 
 โครงการนีม้กีารก�าหนดเนือ้หาและวทิยากรล่วงหน้า 
และก�ากบัดแูลโดยทมีผูส้อนทีด่แูลและสนบัสนนุนักศึกษา 
ซึ่ง ประกอบด้วย อาจารย์ชาวไทย 3 คน และ อาจารย์
ญีปุ่น่ 2 คน รวม 5 คน โดยจดัระบบการสนบัสนนุแบ่งเป็น 
3 ช่วง คือ 1) การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน 
2) การดูแลให้ค�าแนะน�าระหว่างท�ากิจกรรม และ 
3) การทบทวนหลังการอบรม/ประชุม  
  4.2.1 ในช่วงก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อน 
  ก�รอบรมก�รฝึกง�น ได้ด�าเนินการดังนี้
  1)  เตรียมเอกสารการบรรยาย 
  2) จัดท�ารายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 
   ที่จะบรรยาย 

  3)  รายการค�าศัพท์เฉพาะ
  4)  แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน
      4.2.2 ก�รดูแลให้คำ�แนะนำ�ระหว่�งทำ� 
  กิจกรรม
  จากรายการ จ�านวน 19 เล่มทางผู้ประกอบ
การแนะน�าหนงัสือทีใ่ช้ในการอบรม ทางโครงการฝึกงาน
ได้จัดซื้อหนังสือที่ใช้อบรมทั้งในและนอกประเทศ
จ�านวน 9 เล่ม พร้อมกบัพจนานกุรมศัพท์เฉพาะอกี 1 เล่ม 
ในจ�านวนนี้ ได้มีการจัดท�าประเด็นส�าคัญจ�านวน 4 เล่ม 
ได้แก่ เล่มที่ 1 – 4  และได้แชร์ไฟล์นี้ให้แก่นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

4.1. ร�ยละเอียดเนื้อห�ก�รอบรมในโครงก�ร
รายละเอียดโครงการที่อบรมหลักสูตรเป็นเวลา 5 วัน มีดังนี้

กำ�หนด ร�ยละเอียด วิทย�กร

ครึ่งแรก

วันที่ 1 ปฐมนิเทศ + ทดสอบก่อนเรียน
ทฤษฎี ร้านค้าแบบลูกโซ่ 
อุตสาหกรรมอาหาร หมวดและชนิดของงาน
ทฤษฎีการตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ เวิร์กชอป 

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทของ
ผู้ประกอบการ 3 คน
(มีล่ามญี่ปุ่น-ไทย)

วันที่ 2 ผลติภณัฑ์อาหารทีเ่น้นการเสรมิสร้างสขุภาพ ความปลอดภยัของอาหาร
การสร้างบุคลากรส�าหรับผู้ประกอบการร้านค้าแบบลูกโซ่
รูปแบบการบริการแบบญี่ปุ่น
ทดสอบหลังเรียน 

วันที่ 3 การเปรียบเทียบร้านค้าคู่แข่ง การส�ารวจพื้นที่ในเมือง
การส�ารวจร้านค้า และ ศึกษาเปรียบเทียบ 
อภิปรายกลุ่ม และ น�าเสนอ 

วันที่ 4 ภาวะผู้น�าของผู้ประกอบการ
อธิบายตัวอย่าง: เสวนา กับ ผู้สร้างธุรกิจแนวใหม่
แนะแนวการน�าเสนอกลุ่ม หัวข้อ  “อาหารในอนาคต” 
อภิปรายกลุ่ม และ เตรียมตัวน�าเสนอ

เจ้าของกิจการบริษัทให้ค�า
ปรึกษาด้านธุรกิจ

เจ้าของกิจการจ�าหน่าย
สินค้าน�าเข้า

อาจารย์ชาวญี่ปุ่น
+อาจารย์ไทย

วันที่ 5 น�าเสนอผลการศึกษารายกลุ่ม และ พิธีมอบประกาศนียบัตร

ครึ่งหลัง

วันที่ 6

และ 7

การฝึกงานที่ร้านอาหาร  และ การประเมินจากผู้ฝึก ผูเ้ชีย่วชาญจากบรษัิท 2 คน + 
ผู้ฝึกสอนประจ�าร้าน 4 คน +
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

ฝึกงาน 2 คน

1 เดือนต่อมา ฝึกงานในต่างประเทศ  ฟาร์ม และ โรงงาน (120 ชั่วโมง) นักศึกษาฝึกงาน 6 คน
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 ในระหว่างทีมี่การอบรม นอกจากเอกสารประกอบ
การบรรยายแล้ว ทางผูป้ระกอบการเตรยีมล่ามไว้ให้ ซึง่
เป็นผูท้ีช่่วยให้การท�าความเข้าใจต่อเนือ้หาการอบรมสมบรูณ์
ยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้สอนนอกจากจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมแก่การอบรมทั้งต่อฝ่ายวิทยากรและฝ่ายผู้เข้า
อบรมแล้ว ยงัคอยสนบัสนนุโดยการดแูลและให้ค�าแนะน�า
นกัศกึษาเพ่ือการน�าเสนอผลงานในวนัที ่5 ด้วย 
  ส�าหรับกจิกรรมในวันที ่5 คอื การประมวลผลความ
เข้าใจสิง่ทีอ่บรม โดยทางผู้ประกอบการได้ก�าหนดให้นกัศกึษา
น�าเสนอผลงานรายกลุม่ เร่ือง “อาหารในอนาคต”  ในการเตรยีม
ความพร้อมเพ่ือนกัศึกษาและการด�าเนินการมีล�าดบัขัน้ตอน ดังนี้
   1. ให้ผูส้อนชาวญ่ีปุน่ ประมวลความรูท้ีไ่ด้จากการ
อบรม จดัท�าต้นแบบการน�าเสนอและสครปิต์ โดยก่อนที่
จะสอนวิธีการน�าเสนอ ได้มีการสาธติการรายงานหน้าชัน้เรียน 
และก�าหนดให้นักศึกษาจัดท�าโครงร่างของการน�าเสนอ
แบ่งเป็น  4 ขั้นตอน คือ 
   1)  บทน�า (การเสนอประเด็นปัญหา)  
  2)  สภาพปัจจุบัน (สิ่งที่ได้เรียนมา หรือ  
   ค้นคว้ามาปัญหาทีย่งัค้างอยู)่ 
  3)  เสนอแนะแนวคิด (ความคิดริเริ่มของ
   ผู้น�าเสนอ) 
  4)  สรปุผล 

ต�ร�ง 2 ร�ยชื่อหนังสือที่ใช้ในก�รอบรม

5 ● ● 外食業界のしくみ - 図解雑学 - 齋藤 - 訓之（2009） ナツメ社

6 ● ●
お客様に選ばれる人がやっている 一生使える「接客サービスの基本」

三上ナナエ（2016）
大和出版

7 ● ● お客様が応援したくなる飲食店７つのステップ久保正英（2016） 同文館出版

8 ● ●
「これからもあなたと働きたい」と言われる店長がしているシンプル

な習慣 松下雅憲（2015）
同文館出版

9 ● ●
ヒトにしかできない接客 ロボットでもできる接客続　工藤昌幸,板野

太貴 (2014)
こう書房

10  ● チェーンストアのための必須単語 1001 日本リテイリングセンター

（2012）

日本リテイ
リングセン
ター

ใช้
อบรม

ใช้เพื่อ
ฝึกง�น

ร�ยชื่อหนังสือ สำ�นักพิมพ์

1 ● ● 飲食店の接客サービス完全マニュアル BOOK　赤土亮二　（2010） 旭屋出版

2 ● ● よくわかる外食産業　国友隆一（2008） 日本実業出
版社

3 ● ● ホスピタリティ―サービスの原点―力石寛夫（1997） 商業界

4 ● ● 「できる店長」と「ダメ店長」の習慣　植竹剛（2014） 明日香出版

 2. หลังดกูารสาธติการน�าเสนอของผู้สอน นกัศึกษา
ทั้ง 4 กลุ่มได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อก�าหนดหัวข้อที่จะ
น�าเสนอใช้เวลา 1 ชัว่โมงในการพูดคุยหารือกนัเป็นภาษาไทย 
ผู้สอนทัง้ชาวไทยและญีปุ่น่ได้เวยีนไปตามกลุ่มต่างๆ เพือ่
รับฟังความเห็นและช่วยแสดงความคิดเห็น ให้ค�าชี้แนะ
ด้านการใช้ภาษาเท่าที่จ�าเป็น จากนั้นนักศึกษาได้แบ่ง
หน้าทีกั่นและเริม่ลงมอืในการจดัท�าเอกสารเพือ่การน�าเสนอ 
โดยผู้สอนชาวญีปุ่น่จะคอยสนบัสนนุและให้ค�าแนะน�าด้าน
การใช้ภาษา และในวนัรุง่ขึน้ดแูลการฝึกซ้อม 1 ชัว่โมงก่อน
การน�าเสนอ
  3. นักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน น�าเสนอ
ผลงานกลุ่มละ 10 นาที 
  หวัข้อเรือ่งและประเดน็ปัญหาทีน่กัศึกษาแต่ละกลุ่ม
น�าเสนอมดีงันี้  
 กลุ่ม  A: เรื่อง ฟาสต์ฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพ 「健康に

いいファストフード」
   ประเด็นปัญห� คือ ท�าอย่างไร ที่จะจัดหาอาหาร
ฟาสต์ฟูด้ท่ีดต่ีอสขุภาพได้ ในสงัคมปัจจบัุนทีม่แีต่ความเร่งรบี 
 กลุม่ B: เรือ่ง แคปซลูเพือ่ชีวติ 「カプセル for LIFE」
  ประเด็นปัญห� คือ จากสภาพปัจจุบันที่โลก
ก�าลงัเผชญิ จงึคิดหาอาหารทีส่ามารถจะท�าให้ด�ารงชีวิต
อยู่ได้ในโลกอีก 100 ปีข้างหน้า 
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  กลุ่ม C:  เรื่องการพัฒนาสินค้าเพื่อ Baby Boom 
「ベービーブームのための商品開発」
 ประเด็นปัญห� คือ ปัญหาที่อัตราการเกิดของ
เดก็ต�า่ จึงคดิผลติภณัฑ์ทีท่�าขึน้เพือ่ผูห้ญิงไม่สามารถตัง้ครรภ์
  กลุ่ม D:  เรื่อง  Eat Together the Real
  ประเด็นปัญห� คือ ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์กันแพร่หลายซึ่งส่งผลให้การ
สื่อสารระหว่างผู้คนเริ่มลดน้อยลง จึงได้เสนอระบบ
การน�าเอาเมนูอาหารมาผนวกเข้ากับระบบการเล่นเกม
ที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว
   ระหว่างการน�าเสนอมีการประเมินผลโดยฝ่าย
ผู้ประกอบการและฝ่ายผู้สอน และให้ความเห็นสะท้อน
กลับทันทีหลังเสร็จสิ้นการน�าเสนอ การน�าเสนอของ
นักศึกษาโดยภาพรวม สะท้อนความคิดที่มีต่อปัญหาใน
ปัจจุบันด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ รวมไปถึงความ
สัมพันธ์ของผู้คนในสังคม  แสดงถึงการตระหนักรู้ถึง

ทักษะก�ร

พูดนำ�เสนอ

6. มีการสบตาผู้ฟังหรือไม่ 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 3 4 3.8

7. ใช้มือ ท่าทาง ประกอบได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 3.5 3.5 2.5 3.5 3.3 4 4 3 4 3.8

8. สอดแทรกอารมณ์ขันเพื่อสร้างบรรยากาศหรือไม่ 3.5 2.5 2.5 2.5 2.8 4 3 3 4 3.5

9. การวางท่าในการน�าเสนอเหมาะสมหรือไม่ 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 3.5 3.5 4 3.8

ภ�พรวม
10. โดยรวมสามารถน�าเสนอส่ิงท่ีต้องการบอก ท�าให้ผู้ฟัง 

     ประทับใจได้หรือไม่
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4

คะแนนรวม 33 31.5 29 31 31.1 37.5 38 35 36.5 36.8

หมวด ร�ยละเอียด
ผู้ประกอบก�ร ก ผู้ประกอบก�ร ข

A B C D เฉลี่ย A B C D เฉลี่ย

เนื้อห�ส�ระ

1. องค์ประกอบของการน�าเสนอ มีล�าดับที่ดี เข้าใจ  

   ง่ายหรือไม่ 
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 3 3.8

2. เนื้อหาที่ถ่ายทอดชัดเจนหรือไม่ 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 4 4 3 3.5

ทักษะก�ร

พูดนำ�เสนอ

 

3. เสียงที่ใช้เหมาะสมหรือไม่ 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

4. ระดับความเร็วในการพูดเหมาะสมหรือไม่ 3.5 3 2.5 3.5 3.1 4 4 4 4 4.0

5. เนื้อหามีความน่าสนใจ น่าติดตามหรือไม่ 2.5 2.5 1.5 1.5 2.0 3 4 3 3 3.3

ต�ร�ง 3 ผลที่ได้จ�กก�รประเมินผลก�รนำ�เสนอ (ฝ่�ยผู้ประกอบก�ร)

ปัญหาซึ่งเป็นปรากฎการณ์ในปัจจุบัน แต่ด้วยข้อจ�ากัด
ด้านระยะ เวลาในการฝึกซ้อมและความไม่เคยชินกับ
กิจกรรมการน�าเสนอ ท�าให้การน�าเสนอยังขาดพลังใน
การโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม
  4.2.3 ก�รประเมินผลก�รนำ�เสนอและ 
  แบบประเมินตนเอง 
  ในการน�าเสนอวันที่ 5 มีการประเมินโดยผู้
ประกอบการและผู้สอน และหลังการอบรมได้จัดท�า
แบบสอบถามส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
  1) ผลก�รประเมินก�รนำ�เสนอ
ในการประเมินผลการน�าเสนอใช้แบบประเมิน 2 ชุด 
ชุดหนึ่งจัดท�าโดยฝ่ายผู้ประกอบการ และอีกชุดหนึ่งจัด
ท�าโดยผู้สอน หัวข้อที่ประเมินมี 10 หัวข้อ ข้อละ 4 
คะแนน รวม 40 คะแนน ผูป้ระเมนิแบ่งเป็นฝ่ายละ 2 คน 
สรุปผลได้ดังตาราง 3 และ 4 
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ร�ยละเอียด
ผู้สอน J1 ผู้สอน J2

A B C D เฉลี่ย A B C D เฉลี่ย

หัวข้อ 1. เลือกหัวข้อได้น่าสนใจหรือไม่ 3 3 4 4 3.5 3 3 3 3 3.0

เนื้อห�ส�ระ

2. เน้ือหาแสดงความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์หรือไม่ 2 4 4 4 3.5 3 3 3 4 3.3

3. เนื้อหามีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม และเข้าใจ 

   ง่ายหรือไม่ 
3 3 4 4 3.5 3 3 4 4 3.5

4. การรายงานมีน้�าหนักน่าเชื่อถือ โน้มน้าวผู้ฟังได ้

   หรือไม่
2 3 3 4 3.0 3 2 3 3 2.8

โครงสร้�ง

5. มีการค้นคว้าหาค�าตอบที่ตรงกับโจทย์ปัญหาที่ตั้ง 

   ไว้หรือไม่ 
3 4 4 3 3.5 3 3 3 4 3.3

6. มีความเป็นเหตุเป็นผล และเป็นเอกภาพหรือไม่ 3 4 3 3 3.3 4 3 4 4 3.8

ทักษะก�ร
พูดนำ�เสนอ

7. ระดับเสียง การออกเสียง ชัดเจน ฟังง่ายหรือไม่ 3 4 4 4 3.8 4 3 3 3 3.3

8. การสบตา หรือ การใช้ท่าทางมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2 3 3 3 2.8 2 3 2 3 2.5

ก�รจัดทำ�
เอกส�ร 9. พาวเวอร์พอยต์เข้าใจง่ายหรือไม่ 2 3 2 3 2.5 3 3 3 4 3.3

ก�รถ�มตอบ 10. ตอบค�าถามได้เหมาะสมหรือไม่ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

คะแนนรวม 27 35 35 36 33.3 32 30 32 36 32.5

ต�ร�ง 4 ผลที่ได้จ�กก�รประเมินผลก�รนำ�เสนอ (ฝ่�ยผู้สอน)

 พิจารณาจากหัวข้อและรายละเอียดการประเมิน 
จะเหน็ได้ว่าทัง้สองฝ่ายมท้ัีงส่วนทีต่่างและส่วนทีค่ล้ายกัน 
ประเด็นที่แตกต่างคือ มี 2 หัวข้อที่ฝ่ายผู้ประกอบการ
ต้องการประเมินแต่ไม่พบในแบบประเมินของผู้สอน 
ได้แก่ 1) การสอดแทรกอารมณ์ขันเพื่อสร้างบรรยากาศ 
และ 2) การวางท่าในการน�าเสนอ ส�าหรับหัวข้อที่ฝ่าย
ผู้สอนต้องการประเมิน แต่ไม่พบในแบบประเมินของ
ผู ้ประกอบการ ได้แก่ 1) ความน่าสนใจของหัวข้อ 
2) ความคดิริเร่ิม สร้างสรรค์ 3) รายละเอยีดท่ีเป็นรูปธรรม 
และเข้าใจง่าย โดยภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า ฝ่ายผูป้ระกอบการ
ให้ความส�าคญักบัวิธีการน�าเสนอ ส่วนผูส้อนให้ความส�าคัญ
กับเนื้อหา
  ผลจากแบบประเมินของผู้ประกอบการกับแบบ
ประเมินของผู้สอน ที่ให้คะแนนการน�าเสนอของแต่ละ
กลุ่มเรียงล�าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยสรุปได้ดังนี้
 ส�าหรับผู้ประกอบการ ก กลุ่ม A > B > D > C

 ส�าหรับผู้ประกอบการ ข กลุ่ม B > A > D > C
 ส�าหรับผู้สอน J1  กลุ่ม D > B > C > A
 ส�าหรับผู้สอน J2  กลุ่ม D > A > C > B 
  จะเห็นได้ว่าผลประเมินที่ได้มีความแตกต่างกัน 
กลุ่มที่ได้คะแนนสูงจากผู้ประกอบการคือ กลุ่ม A หรือ 
B กลุ่มที่ได้คะแนนต�่าคือกลุ่ม C และ D ในทางตรงข้าม 
กลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุจากผูส้อนคอื กลุม่ D  ส่วนกลุม่ A 
และ B เป็นกลุม่ทีไ่ด้คะแนนต�า่ในการประเมนิของผู้สอน 
แม้ว่าความแตกต่างของแต่ละกลุ่มจะไม่มากนกั แต่ผลจาก
แบบประเมนินีน่้าจะสะท้อนความคาดหวงัของแต่ละฝ่าย
ที่มีต่อนักศึกษาในมุมมองที่แตกต่างกัน
   2) ผลก�รประเมินตนเองของผู้เข้�อบรม 
   หลังการอบรมได้ท�าการส�ารวจใน 8 หัวข้อ 
เพือ่ให้นกัศกึษาได้ทบทวนและประเมนิตนเอง โดยใช้เกณฑ์
คะแนนเป็น 4 ระดับ ผลการประเมินตนเองของผู้เข้า
อบรมสรุปได้ดังตาราง 5
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ต�ร�ง 5 ก�รประเมินตนเอง

หัวข้อ Mean±1SD

1.  พยายามศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนเข้ารับการอบรมหรือไม่ 2.40±0.8

2.  ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมตลอดการฝึกอบรมหรือไม่ 3.50±0.6

3.  ศึกษาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือไม่ 2.90±0.4

4.  กระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มหรือไม่ 3.30±0.7

5.  มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอาหารมากขึ้นหรือไม่ 3.65±0.5

6.  มีความสนใจในการประกอบธุรกิจมากขึ้นหรือไม่ 3.45±0.6

7.  สามารถท�าความเข้าใจเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่นได้หรือไม่ แม้ไม่มีล่าม 2.40±0.8

8.  สามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีหรือไม่ 2.45±0.9

5. การวิเคราะห์และอภิปรายผล จากตาราง 5 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าอบรมมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อตนเองค่อนข้างสูงใน 3 หัวข้อต่อไปนี้คือ   
  1) มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอาหารมากขึ้น 
(ข้อ 5) 
 2) ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมตลอดการฝึก
อบรม (ข้อ 2)
  3)  มีความสนใจในการประกอบธุรกิจมากขึ้น 
(ข้อ 6) 
 ขณะเดียวกันผู้เข้าอบรมมีแนวโน้มที่จะประเมิน
ตนเองค่อนข้างต�่าใน 4 หัวข้อต่อไปนี้
 1) ความสามารถท�าความเข้าใจเน้ือหาภาษา
ญี่ปุ่น หากไม่มีล่าม (ข้อ 7)  
 2) ความพยายามศกึษาข้อมลูล่วงหน้าก่อนเข้ารับ
การอบรม (ข้อ 1)
 3) ความสามารถสื่อสารเป็นภาษาญ่ีปุ่นหรือ
อังกฤษ ให้ผู้อื่นเข้าใจ (ข้อ 8) 
 4) การศึกษาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป (ข้อ 3)
  ผู้เข้าอบรมประเมินว่า หลังการอบรมมีความรู้ มี
ความสนใจในด้านธุรกิจอาหารมากขึ้น และได้ให้ความ
ร่วมมือกับการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดี แต่ยังมีความ
รู้สึกว่า ความรู้ภาษาญี่ปุ่นของตนยังไม่เพียงพอและ
ขาดความมุ่งมั่นในการศึกษาและทบทวนเนื้อหาการ
อบรม อีกทั้งยังขาดทักษะในการสื่อสารที่จะถ่ายทอด
สิ่งที่คิดให้ผู้อื่นได้รับรู้

 ในที่นี้จะพิจารณาจากผลการประเมินของทั้งฝ่าย
ผู้ประกอบการและฝ่ายผู้สอนที่มีต่อการน�าเสนอ เพื่อ
ตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมยังขาดทักษะใด และส�ารวจ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อปรับปรุงโครงการ
เตรียมความพร้อมให้ดีขึ้น
 5.1 ทักษะก�รนำ�เสนอและก�รคิดวิเคร�ะห์
  จากหัวข้อในแบบประเมินของผู้ประกอบ
การ วัตถุประสงค์หลักของการประเมินจะอยู่ที่ “ทักษะ
การน�าเสนอ” โดยเฉพาะการแสดงออกทัง้บคุลกิท่าทาง 
น�า้เสียง และความน่าสนใจ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ประกอบการ
ด้านธรุกจิการบรกิารต้องการเน้นภาพลักษณ์ และต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดี 
ทั้งการวางมาด การสร้างอารมณ์ขันและการน�าเสนอที่
ประทับใจ สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้   
   ส่วนหัวข้อในแบบประเมินของผู้สอนสะท้อน
ให้เห็นว่า ผู้สอนค่อนข้างให้ความส�าคัญกับ “ทักษะทาง
ความคิด” การจัดวางโครงสร้างการน�าเสนอ ตั้งแต่การ
เลือกหัวข้อ การก�าหนดเนื้อหา การน�าเสนอปัญหาที่
เป็นเหตุเป็นผลมีน�้าหนักน่าเชื่อถือ ไปจนถึงการยก
ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายเพื่อโน้มน้าวความคิด
ของผู้ฟังให้เหน็คล้อยตาม  กล่าวคอื นกัศึกษาควรตระหนัก
รูว่้า อะไรคอืปัญหาในปัจจุบนั จะก�าหนดประเดน็ปญัหา
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อย่างไร จะน�าเสนอไปเพื่ออะไร ปัญหาอยู่ที่ไหน ท�าไม
จึงเป็นปัญหา การได้พูดคุย อภิปรายร่วมกัน จะท�าให้
มองเห็นภาพของปัญหาหรอืสาเหตุของปัญหาได้ชดัเจนยิ่งขึ้น 
จากนัน้จงึค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา อภปิรายถกเถียง
กนัจนไปถงึข้อสรุปสดุท้าย  หากสามารถน�าเสนอปัญหา
ได้อย่างชดัเจนและมีการอภปิรายอย่างละเอียดแล้ว ก็ย่อม
โน้มน้าวให้ผูฟั้งคล้อยตามได้ และ การได้ไตร่ตรองพิจารณา
ในกระบวนการตัง้แต่ต้น อภปิรายจนได้ข้อสรปุหรอืค�าตอบ
ที่มีต่อค�าถาม ก็จะท�าให้การน�าเสนอมีเอกภาพ และมี
น�้าหนักน่าเชื่อถือในที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะการสื่อสารและการท�างานเป็นทีมซ่ึงเป็นพื้นฐาน
ส�าคัญส�าหรับนักศึกษาในการท�างานในองค์กรในวัน
ข้างหน้าด้วย
  จงึอาจสรปุได้ว่า ผลการประเมินทักษะการน�าเสนอ
โดยรวมระหว่างผูป้ระกอบการกบัผูส้อนมค่ีาทีข่ดัแย้งกัน 
กล่าวคอื ผูป้ระกอบการให้น�า้หนกักับ ทกัษะการน�าเสนอ
ด้านการแสดงออก ส่วนผู ้สอนให้น�้าหนักกับทักษะ
การน�าเสนอด้านการคดิวิเคราะห์ ซึง่ทัง้สองทกัษะนีย้งัมี
ส่วนทีส่ามารถปรับปรงุแก้ไขให้ดีขึน้ได้ หากผู้ประกอบการ
ประสงค์จะได้บคุลากรทีมี่ทกัษะการน�าเสนอทีน่่าประทบัใจ 
สถานศึกษาอาจต้องน�าประเด็นน้ีมาพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด  ในโครงการความร่วมมือผลิต
บุคลากรเพื่อผู้ประกอบการจึงจ�าเป็นต้องมีการหารือ
ร่วมกันระหว่างผูป้ระกอบการและสถานศึกษา เพือ่ท�าความ
เข้าใจจดุเหมอืนหรือจดุต่างของกันและกัน และควรจดัท�า
แบบประเมนิให้เป็นชดุเดยีวกนั  เพือ่ทีท่ัง้ฝ่ายผูป้ระกอบ
การและฝ่ายสถานศกึษาจะได้สร้างความไว้วางใจร่วมกัน 
และสามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.2 ทักษะก�รสื่อส�ร 
   ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาจาก
ตาราง 5 สะท้อนให้เห็นว่า แม้นกัศึกษาจะมคีวามสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N 2 ซึ่งเป็นระดับความสามารถที่ 
“นอกจากจะสามารถใช้ภาษาญีปุ่น่ได้ทัว่ไปในชวีติประจ�าวนั
แล้วยังสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ ่นที่ใช้ในหลากหลาย
สถานการณ์ได้ในระดบัหน่ึง”  กระนัน้กต็าม ผูเ้ข้าอบรม
ยังมีความกังวล ไม่มั่นใจว่าจะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ 
เรื่องเฉพาะทาง นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงขีดจ�ากัดใน

ความรู้ด้านค�าศัพท์และความสามารถในการพูดและ
การน�าเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อมูลที่ส�ารวจข้อ
กังวลใจในการไปการอบรมหรือฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
จากนักศึกษาจ�านวน 6 คน สามารถสรุปได้เป็น 3 
ประเด็นหลักคือ   
 1) กงัวลเรือ่งการตดิต่อส่ือสารโดยใช้ภาษาญีปุ่่น
 2) กงัวลเรือ่งการน�าเสนอและการแสดงความคิดเหน็ 
 3) กังวลเรื่องการปรับตัวและความแตกต่าง 
  ทางวัฒนธรรม
  พจิารณาได้ว่า ผู้เข้าอบรมไม่แน่ใจในความสามารถ
ภาษาญีปุ่น่ทีเ่รยีนมาว่า เพียงพอต่อการด�ารงชวีติ การท�างาน
และการน�าเสนอหรือไม่ เนื่องจากยังขาดความช�านาญ
ในการใช้ภาษา และยงัต้องการการสนบัสนนุประคับประคอง
จากผู้สอน สถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสในการฝึกฝนทักษะดังกล่าวมากขึ้น เพื่อให้
สามารถถ่ายทอดความคดิของตนให้ผูอ้ืน่เป็นภาษาญีปุ่น่ 
ทั้งนี้เพราะทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ ่นในการน�าเสนอนี้
ไม่สามารถพฒันาขึน้ได้ในเวลาอนัส้ัน จึงควรจะหมัน่ฝึกฝน
ตนเอง ฝึกคิดวิเคราะห์ อภิปรายร่วมกับเพื่อน จัดท�า
เอกสาร และฝึกฝนการน�าเสนอหน้าช้ันเรยีนอย่างสม�า่เสมอ
เพื่อสร้างความมั่นใจ ขณะเดียวกันผู้สอนก็ต้องพยายาม
ปรับรูปแบบการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในที่สุด ตามแนวคิดแบบสแคฟโฟลด์ ที่คอย
ปรับให้ผู้เรียนสามารถก้าวสูงขึ้นได้และถอยห่างออก
เมื่อผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้น
 5.3 ทักษะก�รปรับตัว
   ในโครงการนีไ้ด้จัดให้นกัศกึษาฝึกงานทีเ่ข้าร่วม
โครงการได้ฝึกอบรมในร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด
เป็นเวลา 2 วัน สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้คือ 1) งานในครัว  
อาทิ การควบคุมวัตถุดิบ การปรุงอาหาร 2) งานต้อนรับ 
อาทิ การเชิญชวนลูกค้า การรับออเดอร์ การเสิร์ฟ
อาหาร เหล่านื้คือการฝึกปฏิบัติงานที่เป็นงานบริการซึ่ง
ต้องค�านึงถึงลูกค้าเป็นส�าคัญ 
   หลงัจากฝึกฏิบตังิาน 2 วนั ได้ส�ารวจความเหน็
ของผู้เข้าอบรมว่าประสงค์จะปรับปรุงตนเองอย่างไร 
นักศึกษาให้ข้อคิดเห็นว่า “อยากได้ลองแก้ปัญหาใน
หลากหลายสถานการณ์” “การได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 
5 มาช่วยท�าให้เรยีนรูง้านได้เรว็ข้ึน”  “ได้เหน็การท�างาน
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ของพนกังานด้วยความรูส้กึเหมอืนตนเองเป็นพนกังานใหม่” 
ข้อคิดเห็นเหล่านี้แสดงว่า นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวก
ต่อการฝึกงานและต้องการระยะเวลาหนึง่ส�าหรบัการปรบัตวั 
และผู้เข้าอบรมประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถ
มีทักษะเป็นผู้น�าในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นต่อไปนี้
 1) วางแผนอนาคตอย่างจริงจัง 
 2) ท้าทายกบัส่ิงใหม่ๆ  ไม่ปล่อยโอกาสให้หลดุลอยไป 
 3) เพิ่มทักษะการท�างานเป็นทีม และสร้าง 
  เพื่อนใหม่เสมอ 
 4) ลองผิดลองถูก เรียนรู้จากความผิดพลาดของ 
  ตนเอง เพื่อการเติบโดของตัวเอง 
 5) หมั่นศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ความเป็นไป 
  ในโลกด้วย  
  กล่าวโดยสรุปคือ ผู้เข้าอบรมมองว่าประเด็น
ที่จ�าเป็นต้องพัฒนาคือ ควรรู้จักตัวเอง มีความมุ่งมั่น 
สร้างเครือข่ายให้กว้างขวาง มีสมรรถนะการเป็นผู้น�า/
ผู้ตาม และมีวิสัยทัศน์ก้าวทันโลก 
   การจะท�าเช่นนีไ้ด้ต้องมีการปรับตวัและเปลี่ยน
พฤติกรรม จากแนวทางการสอนเดิม โอกาสใน “การ
ปรับตัว” ยังไม่มากเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากข้อจ�ากัด
ด้านการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นแต่ความรูท้างภาษา 
การให้นักศึกษาอยู่ในพื้นที่ที่สบายไร้ความเครียดอย่าง
ห้องเรียน แม้จะให้ท่องจ�าอะไรมาก็ตาม แต่ในชีวิตจริง
ย่อมจะมีสังคมที่เราคาดไม่ถึง และจะต้องปรับตัวทั้ง
ในด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสังคมที่มีผู้คนที่หลากหลาย  
และการแสดงความคิดเห็นในสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบทที่แตกต่าง  ปัญหานี้ไม่ได้จ�ากัดอยู ่ที่เรื่องของ
ภาษาเท่านั้น ต้องรู้จักวิธีการใช้ภาษาเพื่อตอบรับกับ
สถานการณ์ในขณะนั้น การเลือกใช้ถ้อยค�าที่เหมาะสม
กบัสถานการณ์และความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล ทกัษะท่ี
จ�าเป็นคอื และต้องมคีวามพยายามทีจ่ะเพิ่มพูน “สมรรถนะ
การปรับตวั” ซ่ึงต้องเร่ิมต้นจากการทีน่กัศึกษาต้องตระหนัก
ถึงความจ�าเป็นนี้ด้วยตนเอง 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกงานในต่างประเทศ 
สิง่ทีม่คีวามส�าคญัมากคอืการปรับตวัเข้ากบัผูอ้ืน่ในสภาพ
แวดล้อมของวัฒนธรรมที่แตกต่าง 深澤 (2014, 88) 
กล่าวว่า การได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างย่อมเกิด
ความรู้สกึขดัแย้งสบัสนและขุ่นเคอืงใจเป็นธรรมดา เม่ือเกิด

ปัญหาขึ้นควรค้นหาว่าประเด็นปัญหาคืออะไร มีสาเหตุ
มาจากสภาพแวดล้อมท่ีมาจากความแตกต่างทาง
วฒันธรรมหรอืไม่และควรแก้ไขอย่างไร  เมือ่ประสบปัญหา
ความขดัข้องใจอนัเกิดมาจากวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง ไม่ควร
จะขจัดสิ่งที่ไม่ชื่นชอบหรือความรู้สึกขัดข้องใจ แต่ควร
มองวัฒนธรรมในมุมที่กว้างข้ึน และพิจารณาว่ามี
ส่วนที่เกีย่วข้องกบัตนอย่างไร พยายามเข้าใจผู้อืน่โดยการ
เปิดรับสงัคมพหวุฒัธรรมทีม่คีวามหลากหลาย ซึง่จะช่วย
ให้เกิดส�านึกและมวีสิยัทศัน์ทีส่ามารถน�าพาตนเองไปสูค่วาม
ส�าเรจ็ในระดับสากลได้
 5.4 สรุปผลก�รดำ�เนินโครงก�ร 
   จากการทบทวนผลการด�าเนนิการโครงการฝึกอบรม
ผู้ทีจ่ะฝึกงานในต่างประเทศด้านธรุกจิอาหาร โดยประมวลผล
จากการด�าเนินการโครงการฝึกอบรมก่อนเริ่มฝึกงาน 
การน�าเสนอผลงาน และการประเมนิผลการเรยีนรู้โดยวิทยากร
และผู้สอนซึง่จัดขึน้ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย การอบรม
ในชัน้เรียนและส�ารวจลงพืน้ท่ี 5 วัน และการทดลองปฏิบัติ
ในสถานประกอบ การจรงิ 2 วนั ได้ข้อสรปุดงันี้
   1) ทักษะที่ควรพัฒน�ให้แก่นักศึกษ� ได้แก่ 
“ทักษะการคิดวิเคราะห์” “ทักษะการสื่อสาร” และ 
“ทักษะการปรับตัว”
   จากการประเมินของผู้สอน แสดงถึงความ
คาดหวังให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ มีการเตรียมตัว และ 
ทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เข้าร่วมอย่างจริงจัง ส�าหรับ
ผู ้ประกอบการให้ความส�าคัญกับทักษะการสื่อสาร 
โดยเฉพาะการน�าเสนอที่น่าสนใจ ชวนติดตาม มีความ
สามารถด้านอารมณ์ขันที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี 
  จากการประเมนิตนเองของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
พบว่า ผูเ้ข้าร่วมมคีวามตระหนกัรูถ้งึความสามารถทางภาษา 
ข้อจ�ากัดในการเรียนรู้ และมีความกังวลในการน�าเสนอ
ยังไม่มั่นใจในการสื่อสารหรือถ่ายทอดความคิดของ
ตนเองได้มากนกั และยงัคงต้องการการสนบัสนนุจากผูส้อน
ในระดับหนึ่ง และผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงความจ�าเป็นในการ
ปรบัตวัให้เข้ากบัความต้องการหรอืความคาดหวงัของสังคม 
แต่อาจต้องการเวลาระยะหนึง่ในการปรบัตวั เพือ่พัฒนา
ศักยภาพของตนให้ดียิ่งขึ้น แต่ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ครัง้นีย้งัไม่ได้เตรยีมตวัให้พร้อม หรอืให้เวลากบัการทบทวน
กิจกรรมที่ได้รับการอบรมมากเท่าที่ควร  
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   2) ป ัญห�และแนวท�งก�รแก ้ไขเพื่อ
ปรับปรุงโครงก�รเตรียมคว�มพร้อมให้ดีขึ้น
   ปัญหาหลักของการด�าเนินการโครงการ
เตรียมความพร้อมนี้ มี 2 ประการคือ การประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบการกับสถานศึกษา และการเตรียม
ความพร้อมของผู ้ เข ้าร ่วมโครงการที่ เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรและแผนการสอน
   จากการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน
การน�าเสนอของฝ่ายผู ้ประกอบการและฝ่ายผู ้สอน 
ท�าให้ทราบว่า ความต้องการหรือมุมมองของแต่ละฝ่าย 
อาจไม่สอดคล้องกนัทเีดยีวนกั  ฝ่ายผูป้ระกอบการให้ความ
ส�าคัญกับวิธีการน�าเสนอ คาดหวังกับการแสดงออกของ
ผูเ้ข้าร่วมโครงการในลักษณะทีเ่น้นภาพลกัษณ์ การแสดงออก
ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ
ของงานประเภทบริการ ส่วนผู ้สอนให้ความส�าคัญ
กับหัวข้อการน�าเสนอ เนื้อหาสาระและวิธีการถ่ายทอด  
   ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มน้ีแม้จะมีระดับความ
สามารถที่จะเข้าใจภาษาญี่ปุ ่นทั่วไปได้ในระดับหนึ่ง 
ได้รับการสนับสนุนให้อ่านหนังสือ 2-3 เล่มที่เกี่ยวกับ
อตุสาหกรรมอาหารและการบรกิารต่างๆ มข้ีอมลูตาราง
ค�าศัพท์ก่อนการอบรม และขณะที่เข้ารับการอบรมก็มี
ล่ามคอยสนับสนุนด้านความเข้าใจในเนื้อหา ผู้สอน
แสดงตวัอย่างการน�าเสนอ คอยให้การช่วยเหลอืด้านภาษา
และชี้แนะแนวคิด รวมทั้งเป็นผู้ช่วยฝึกซ้อมอยู่ห่างๆ 
เพ่ือให้นกัศกึษาได้ด�าเนนิกิจกรรมต่างๆ จนบรรลผุลส�าเร็จ
โดยใช้กระบวนการทีป่ระยกุต์มาจากแนวคดิการฝึกงาน
ทางปัญญา อย่างไรก็ตาม ส�าหรับผู้เข้าร่วมยังสะท้อน
ความรู้สกึถงึความไม่มัน่ใจในตนเองท้ังในด้านการน�าเสนอ
ความคดิ และทกัษะการใช้ภาษารวมไปถึงความสามารถ
ในการน�าเสนอ 
  แนวทางการแก้ไขปรับปรุงในการด�าเนิน
โครงการฝึกงานในอนาคตคือ
  1) การประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ
กับสถานศึกษา
   ผูป้ระกอบการและผูส้อนควรประสานงานอย่าง
ใกล้ชิด โดยการทบทวนและพินิจพิจารณาวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการฝึกงาน และจัดท�าแบบประเมินที่
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เพือ่ให้การประเมนิผลเป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนั และสามารถน�าไปสะท้อนผลกบัให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2) การเตรียมความพร้อมของผู ้เข ้าร ่วม
โครงการที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรและแผนการสอน
  ตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ก�าหนดให้แต่ละหลักสูตรออกแบบกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษาให้ครบ 5 ด้านคือ 
ด้านคณุธรรมจรยิธรรม ด้านความรู ้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจะน�าหลักการไปสู่
ภาคปฏิบตั ิ จึงจ�าเป็นต้องมแีผนปฏิบตักิารทีเ่ป็นรปูธรรม 
หากจะปลูกฝังทักษะคิดวิเคราะห์ คิดให้เป็น คิดให้ได้ 
เพือ่ให้นกัศึกษามคีวามพร้อมอยูต่ลอด จะต้องออกแบบ
แผนการสอนอย่างไรที่จะกระตุ ้นให้นักศึกษาได้คิด 
คิดทั้งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม คิดขณะที่ท�ากิจกรรม และ
คิดหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมของโครงการ และจ�าเป็น
ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเหตุใดจึงเข้าร่วมในโครงการ
ฝึกงาน เมือ่เข้าร่วมแล้วต้องการพัฒนาตวัเองไปถงึจดุใด 
細川 (2004, 86) กิจกรรมทางภาษา หากมองว่าเป็น
ปัญหาของผู้เรียนเอง “ผู้เรียนต้องเป็นตัวของตัวเอง” 
ผู้เรียนก็จ�าเป็นต้องมีท่าทีที่ปรารถนาที่จะท�ากิจกรรม
ทางภาษาน้ันด้วยตนเอง ไม่ใช่หวังพึ่งครูให้ช่วยท�าให้  
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเพื่อ
ที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง และในแผนการ
สอนหรอืกจิกรรมทีจ่ดัในช้ันเรียนภาษาญีปุ่น่ ควรส่งเสริม
ให้นักศกึษามีทกัษะทางความคดิ ไม่ใช่การสอน ค�าศพัท์ 
ไวยากรณ์ ส�านวน เท่านั้น ต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียน
สามารถกลั่นกรองความคิดของตนออกมาเป็นค�าพูด
ของตนเองได้ เป็นต้น 
  กล่าวโดยสรุปคือ ทักษะที่สถานศึกษาจ�าเป็น
ต้องพัฒนาให้แก่นักศึกษาคือ “ทักษะการคิดวิเคราะห์” 
“ทักษะการส่ือสาร” และ “ทักษะการปรับตัว” 
ขณะเดียวกัน ผู ้สอนจ�าเป็นต้องปรับบทบาทและ
กระบวนทัศน์ในการสอนไปสู่การเป็นผู้อ�านวยความ
สะดวกที่คอยสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถก้าวสู่ตลาด
แรงงานในระดับสากลได้อย่างมั่นใจ
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 6.1 กระบวนทัศน์ก�รสอนควรเปลี่ยนจ�ก  
  “ให้คว�มรู้” ไปสู่ “กระตุ้นให้คิด ลงมือ 
  ปฏิบัติ และสื่อส�ร”
   การจะส่งเสริมพฒันาการสอนเพือ่สร้างนกัศกึษา
ที่คิดเป็น ถ่ายทอดเป็น ร่วมคิดกับผู้อื่นและเข้าใจ
ยอมรับผู้อื่นได้นั้น  ผู้สอนจ�าเป็นต้องปรับตัว ไม่สอนแต่
ความรู้หรือทักษะทางภาษาเท่านั้น ดังที่  細川 (2003)  
กล่าวถึงการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้และการสอน
ว่า การเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการจัดเตรียมของผู้สอน แต่
ผู้เรียนคือผู้ที่จะต้องขวนขวายและคัดสรรสิ่งท่ีจะเรียนรู้
ด้วยตัวเอง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนควร
เป็นลักษณะ “มีปฏิกิริยาต่อกัน”  “มีการท�างานแบบ
ร่วมมือกนั” และ “ท�ากิจกรรมท่ีมคีณุค่าและความหมาย
ด้วยกัน” โดยมผีูเ้รียนเป็นศนูย์กลาง หมายความว่า ผูเ้รียน
ต้องรู้จกั “คดิแสวงหาความรูด้้วยตนเอง” “ลงมอืปฏิบัติ
ด้วยตนเอง” และ “สื่อสารถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่น
ได้รับรู้” เหล่านีค้อืทกัษะพืน้ฐานทางสงัคมทีจ่�าเป็น และ
ควรรบัฟังความเห็นของผู้อื่นเพื่อน�ามาปรับปรุงตนเอง
ต่อไป กระบวนการนีจ้ะท�าให้ผูเ้รยีนสามารถก้าวสูส่งัคม
ภายนอกได้อย่างมั่นใจ ในสถานการณ์ของการฝึกงาน 
นักศกึษาจงึควรค�านงึถึงบทบาทของตนว่า ไม่ได้เป็นเด็ก
หรือนักศึกษา แต่เป็นผู้ใหญ่และเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่
จะต้องด�ารงชีวิตในสังคม แสวงหาสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยมผู้ีร่วมกจิกรรมและผูส้อนคอยสนับสนุน 
และต้องเปิดใจกว้างพร้อมท่ีจะปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้น
  6.2 บทบ�ทและหน้�ท่ีของผูส้อนกบัก�รฝึกง�น
   แนวทางการสอนภาษาญีปุ่น่เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้มี
ทักษะชีวิตหรือทักษะการท�างานในสังคมได้นั้น ในยุค
ปัจจบุนัควรปรับเปลีย่นท่าทจีากเดมิทีเ่คยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
พูดภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้องอย่างคนญี่ปุ่น ไปสู่การส่งเสริม
เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม “พหุภาษา พหุวัฒนธรรม” 
เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) 
วธิกีารสอนทีเ่น้นแต่ทกัษะภาษา มาเป็นการสอนทีมุ่ง่พัฒนา
ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาที่สามารถแยกแยะวิธี

การพูดให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม 
และสถานการณ์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ด�ารงชีวิตในสังคมที่ใช้ภาษาญี่ปุ ่นได้ด้วยตนเองตาม
แนวคดิของ CEFR6 การส่งเสรมิกจิกรรมเหล่านีจ้ะท�าให้
ผู ้ เรียนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่ไม ่เคย
ท�าอะไรบางอย่างได้ มาเป็นท�าได้  ไม่เคยพูดได้กส็ามารถ
พดูได้เช่นนี ้จงึจะกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการสอนทีท่�า
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 “การฝึกงาน” คือโอกาสอย่างหนึ่งของการเรียนรู้
ที่จะพัฒนาตนเอง การฝึกงานไม่ใช่เป้าหมายของการ
เรียนการสอน แต่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน สิ่งที่ส�าคัญ
คือ การกระตุ ้นให้นักศึกษาได้ฝึกคิดตามหัวข้อหรือ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ ผู้สอนจะ
สนับสนุนกิจกรรมโดยคิดแผนการสอนหรืออบรมท่ี
จะดึงศักยภาพของผู ้เรียนและให้เขาได้เรียนรู ้ผ ่าน
ประสาทสัมผัสของตนเอง ผู้สอนต้องไม่ยึดติดกับวิธีการ
สอนหรือบทบาทของตัวเอง ผู้สอนต้องพัฒนาปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน ผู้สอนอยู่ในฐานะ
ช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่าง ๆ โดยจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นให้นักศึกษาได้คิดเกี่ยวกับสังคมที่มีท้ังตนเองและ
ผู้อื่นรวมอยู่ด้วย กระตุ้นให้ตระหนักถึงความแตกต่าง
และความเหมือนกับผู ้อื่นผ่านการถ่ายทอดความคิด
ของกันและกัน และให้ค�าอธิบายเสริมเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในเชิงลึก  นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ออกนอกชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกไปมี
ความสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้น  ช่องทางการส่ือสารที่
ผู้เรยีนจะได้ใช้ภาษาญีปุ่น่ในสถานการณ์จรงิ การได้พบปะ
พูดคุยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน พนักงานหรือภรรยา
ผู้ติดตามชาวญี่ปุ่นที่มาพ�านักในประเทศไทยในฐานะ
ผู ้ที่อาศัยอยู ่ ในบริบทและสถานการณ์ทางสังคม
เดียวกัน จะท�าให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ว่า ปัญหาในการ
สือ่สารของตนคอือะไร และจะแก้ไขปัญหาน้ันได้อย่างไร 
การคิดด้วยกัน ถ่ายทอดเป็นค�าพูดที่สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน  อาจส่งผลให้ความคิดเดิมที่เคยมีในบุคคล
คนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ 

6. ข้อเสนอแนะ

6CEFR ย่อมาจาก Common European Framework of Reference for Languages กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป เป็นมาตรฐานสากลท่ีใช้อธิบายระดับความเช่ียวชาญทางภาษา ส�าหรับภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่นได้จัดท�า JF Standard โดยอิงกรอบ CEFR 
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://jfstandard.jp/top/ja/render.do;jsessionid=88403278633A4F4F1FB9585585B1BC21 หรอื 奥村三菜子 และคณะ (2016)
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 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ท่ี
หลากหลายในสถานการณ์จริงตามแนวทาง  “หลักการ
การมีส่วนร่วมแบบวงนอกอย่างชอบธรรม” (legitimate 
peripheral participation) และน�า “แนวคดิการฝึกงาน
ทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) มาพัฒนา
ปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับรบิทในสถานศกึษาและความ
พร้อมของผู้เรียน จึงเป็นบทบาทและหน้าที่ท่ีส�าคัญ
ของผู้สอน 
  6.3 ข้อเสนอแนะ  
  “การฝึกงาน” เป็นกิจกรรมที่มีความหมายอย่าง
ยิ่งส�าหรับผู ้เรียนที่เข้าร่วมในโครงการ ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงเวลาอันสั้นเป็นโอกาสที่
ท�าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย  ข้อแตกต่าง
อย่างเหน็ได้ชดัระหว่าง วชิาภาษาญ่ีปุน่ธรุกิจ กับ วิชาการ
ฝึกงานในทัศนะของผู้เขียนคือ “คว�มตั้งใจจริง” ของ
ผู้เรยีนที่มีต่อการท�างาน การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง
ผ่านรายวิชาการฝึกงาน จงึไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างการมี
ประสบการณ์จริงกับการบรรยายในชั้นเรียนเท่านั้น แต่
ท่าทีของผู้เรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมก็เปลี่ยนไป  

ดังนั้นในฐานะของผู้สอนควรพิจารณา ทบทวน แก้ไข 
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนการสอนที่เอื้อให้นักศึกษาได้
ค้นพบตนเอง ตระหนักรู้ถึงความแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรม มีการยอมรับให้ความร่วมมือกับเพื่อน
ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ และสามารถค้นพบส่ิงใหม่ๆ 
ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ต่อไป ไม่เพียงแต่
ผู้เรียนเท่านั้น ตัวผู้สอนเองก็จะต้องพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล
นอกสถานศึกษาตามเหตุผลและความจ�าเป็น หากได้
มีการปรับปรุงแผนการสอนที่เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาของ
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจกับการอบรมเพ่ือการฝึกงานให้เสริม
ซึ่งกันและกันได้ ก็จะเป็นการบูรณาการทฤษฎีความรู้
เข้ากับการปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นทักษะความช�านาญ 
อันจะน�าไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพท�างาน
ได้ในระดับสากลได้อย่างแท้จริง ประสบการณ์และ
ปัญหาที่ได้ประสบในการจัดโครงการที่ผ ่านมาจึงมี
ความหมายและเป็นความท้าทายใหม่ส�าหรับผู้สอน
ที่จะวางแผนการปรับปรุงพัฒนาโครงการฝึกงานใน
ปีการศึกษาถัดไปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ

บทความนี้จัดท�าจากโครงการวิจัยกวีนิพนธ์ส�าหรับเด็กในหนังสือเรียนประถมศึกษา
ญีปุ่น่  โดยศกึษาการน�ากวนีพินธ์มาประกอบในหนงัสอืเรยีนเพือ่การเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่
ส�าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา  ตัง้แต่ปีทีม่กีารปฏริปูการศกึษาและจดัพมิพ์หนงัสอืเรยีน
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. 1952) จนถึงปัจจุบัน (สิ้นสุดการเก็บข้อมูลใน ค.ศ. 2014) 
ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบททางสังคมและนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในแต่ละช่วงสมัยควบคู่กับ
การรวบรวมข้อมลูกวนีพินธ์ในหนงัสอืเรยีน และข้อมลูเกีย่วกบันกัเขยีนวรรณกรรมส�าหรบัเดก็  แบ่ง
เป็น 4 ช่วงสมัย คือ ค.ศ. 1952-1971, 1971-1984, 1984-2000 และ 2000-2014  แม้ว่า
จะมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง  ทั้งการ
พัฒนาประเทศจนมีความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
การแข่งขันทางการศึกษาในทศวรรษ 1970-1980  หรือต่อมาในทศวรรษ 1990-2000 ซึ่ง
ญีปุ่น่กลายเป็นสงัคมแห่งข้อมลูข่าวสาร  เกดิปัญหาการกลัน่แกล้งในโรงเรียนและการไม่เข้า
เรียน  ที่เรียกกันว่า “ทศวรรษที่หายไป” (The Lost Decade) ซึ่งอาจเป็นแรงกดดันหนึ่งที่
ท�าให้เด็กๆ ขาดความฝัน  หรือหลังปี ค.ศ. 2000 ที่มีการปรับปรุงการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สังคมเศรษฐกิจที่มีรูปแบบไร้พรมแดน  จากการศึกษาพบว่าไม่ว่าจะในช่วงสมัยใดกวีนิพนธ์
ถูกน�ามาใช้ในหนงัสอืเรยีนระดบัประถมศกึษาของญีปุ่น่ตลอดมา  เพ่ือเน้นให้เดก็ๆ ตระหนักถงึ
ความส�าคญัของธรรมชาตริอบตวั  เกดิความคิดสร้างสรรค์และจนิตนาการ  นอกจากมเีนือ้หา
สอนภาษาและทกัษะในการอ่านและเขยีนแล้ว  ยงัแฝงความหมายท่ีลึกซึง้ของความหวงัและ
การให้ก�าลังใจ  การตระหนักรู้คุณค่าของชีวิต  สะท้อนแง่คิดเกี่ยวกับชีวิตและความมีน�้าใจ
ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ร่วมโลก  ลักษณะเช่นนี้ท�าให้กวีนิพนธ์จ�านวนมากยังมีการ
อ่านและเรียนรู้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ภัทร์อร พิพัฒนกุล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กวีนิพนธ์ส�ำหรับเด็กในหนังสือเรียนประถมศึกษำ

ญี่ปุ่นหลังสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง

 คำ� สำ�คัญ
กวีนิพนธ์ส�าหรับเด็ก, หนังสือเรียนระดับประถมศึกษา
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Abstract

 This research paper is the study of Children’s Poetry in Japanese 
elementary school textbook after World War II. (1952-2014) It can be 
divided into 4 periods, which are 1952-1971, 1971-1984, 1984-2000 and 
2000-2014.  In 70-80 century, Japan was in an era of high economic 
growth however during that time many problems arose concerning the 
environment and competition in education. In 1990-2000, an era of 
information and technology, there were many problems regarding bullying 
and truancy in school. This period, which was called “the Lost Decade”, 
caused the younger generation to lose interest in their aspirations and 
dreams.  After the year 2000, the Educational regulations were revised 
to suit a borderless economic society.  Even if there were a lot of 
changes in Japan Society, Many poetries had been using in elementary 
school textbooks, to teach the children about the importance of their 
surroundings. Poetry motivates children to learn to observe and use 
their imagination. They was not only used for teaching grammar, reading 
and writing, but also represented the value of life and society. With all 
of these reasons, the poetry in textbooks are widely read and studied in 
every periods up until now.

Children’s Poetry in Japanese Elementary 

School Textbook after World War II

Key words
Children’s poetry, Elementary school textbooks

Pat-on Phipatanakul
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1. บทน�ำ

 กวีนพินธ์ของญ่ีปุน่สบืทอดมาต้ังแต่โบราณ  ปรากฏใน
ประวัติศาสตร์วรรณคดีกว่าพันปี  หนังสือรวมกวีนิพนธ์
เล่มแรกคือ “มันโยฌู” คาดว่ารวบรวมผลงานจากทั้ง
ชนชั้นสูงและสามัญชนไว้ในปลายคริสตศตวรรษที่ 700  
กวีนิพนธ์มีความไพเราะและเปี่ยมด้วยสุนทรียะ  จัดเป็น
วรรณคดีประเภทหนึง่ทีท่รงคณุค่า  เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ทีช่าวญีปุ่น่ให้ความส�าคัญกบัการอ่านและเขียนมาช้านาน  
กวีนิพนธ์ส�าหรับเด็กเป็นอีกแขนงหนึ่งของงานประพันธ์
สมัยใหม่  แพร่หลายในช่วงหลังการเปิดรับวิทยาการ
จากตะวนัตกเข้ามาพัฒนาประเทศในสมัยเมจ ิ (ค.ศ. 1868)  
แนวคิดด้านความก้าวหน้าทางการศึกษาและการใส่ใจใน
พัฒนาการของเดก็เป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้วงการวรรณกรรม
ส�าหรับเดก็เฟ่ืองฟูในยคุหนึง่  นกัเขยีนวรรณกรรมส�าหรบัเด็ก
จ�านวนมากที่สร้างสรรค์ผลงานอันยังคงเป็นที่รู้จักจนถึง
ปัจจุบัน
 ผู้วิจัยได้เคยศึกษาหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา
ในช่วงก่อนและหลงัสงครามโลกคร้ังทีส่อง1  พบว่า หนังสือ
เรียนและวรรณกรรมส�าหรบัเดก็ท่ีมีเน้ือหาชาตนิิยมถูกต่อต้าน
และก�าจดัออกจากสงัคมเป็นเวลานาน  แต่จากการสร้างสรรค์
ผลงานประเภทวรรณกรรมส�าหรับเด็กเพื่อการยกระดับ
คณุค่าทางจติใจของเยาวชน  โดยนกัเขียนส่วนหนึง่ทีเ่คย
มปีระสบการณ์ท่ียากล�าบากในช่วงสงครามท�าให้สงัคมยอมรับ
งานประพันธ์เพื่อเด็กอีกครั้ง  การศึกษากวีนิพนธ์ส�าหรับ
เด็กหลังสงครามในหนังสือเรียนจะท�าให้ทราบถึงแนวคิด
ที่ผู้ใหญ่ต้องการปลูกฝังสู่เด็ก  แนวคิดที่รัฐบาลให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษา  และยังสะท้อนความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมญี่ปุ่นในแต่ละช่วงสมัย
 ญีปุ่น่อยูภ่ายใต้การควบคมุของสหรฐัอเมรกิาใน ค.ศ.
1945-1952 นโยบายทางการศกึษาเปลีย่นไปราวพลกิฝ่ามือ  
เมื่อญ่ีปุ่นได้รับอิสระในทางการเมืองแล้ว  ความเจริญ
ทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมก็ตามมาอย่างรวดเร็ว  รัฐบาล
ได้รวมศูนย์กลางอ�านาจทางการศึกษาไว้ที่กระทรวง
ศึกษาธิการ  มีการกวดขันเนื้อหา  หลักสูตรการเรียน
การสอนและแบบเรียน  ทศวรรษที ่1950  มกีารปรับปรุง
หลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษาใหม่โดยรัฐพยายาม

เน้นการให้ความส�าคญักบัสถาบนัจกัรพรรดแิละศาสนา
อีกครั้ง  หลงัจากทีค่วามเช่ือและศรทัธาถกูลบเลอืนไป
เพราะสงคราม  การพัฒนาการศึกษาหลังสงครามที่
เรยีกกนัว่า “การศกึษาใหม่” (新教育) ด�าเนนิไปด้วย
หลักการคือ “ความอิสระ  ความสงบ  และความเป็น
ประชาธิปไตย”2  มีการปรับปรุงหนังสือเรียนเป็น 
“ภาษาญี่ปุ่นใหม่” (新しい国語) เน้นเน้ือหาฝึก
ทกัษะทางภาษาทัง้ฟังพูดอ่านเขยีนทีเ่หมาะสมส�าหรับ
แต่ละระดับชั้น  หนังสือเรียนทุกวิชาเปลี่ยนเป็นการ
ออกและควบคุมโดยองค์กรภาคเอกชน  จึงมีความ
หลากหลายและเกิดการแข่งขันมากขึ้น
 กระแสความสนใจในวรรณกรรมและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมมีต่อเน่ืองมาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1960  สังคม
ประชาธปิไตยท�าให้สามารถศกึษาวจัิยในหวัข้อทีเ่คยเป็น
เรื่องต้องห้ามในอดีตได้อย่างอิสระ  ในช่วงปี 1970-
1980 สภาพเศรษฐกจิเจรญิสูงสุด  หนงัสือภาพ  การ์ตูน
และวรรณกรรมส�าหรับเด็กเป็นที่นิยมแพร่หลาย 
อาจเนือ่งจากผูค้นโหยหาความอุดมสมบูรณ์ทางจิตใจ
ในขณะทีส่งัคมอุดมไปด้วยความเจรญิทางวตัถุ  มกีาร
เสียดสีจากต่างชาติด้วยค�าพูด “Japan as No.1” 
หรือการพยายามน�าเสนอว่าญีปุ่น่เป็นหนึง่ในประเทศ
เจรญิแล้วบนเวทโีลก  เช่น การจดังาน Expo ทีโ่อซาก้า
 สังคมญี่ปุ่นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 ประสบ
ปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิฟองสบู ่ การพัฒนาล่าช้า  รัฐบาล
ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกดิค�าถามเกีย่วกบัความเป็นอยูข่องคนญีปุ่น่  ประกอบกับ
ภยัธรรมชาตแิละภาวะกดดันจากทัง้ในและต่างประเทศ  
จนเป็นที่มาของการเรียกช่วงสมัยนี้ว่า “ทศวรรษ
ที่หายไป” (失われた 10 年) เกิดปัญหาสังคมด้าน
การศึกษาและศีลธรรม  ความสิ้นหวังของผู้คนและ
ความไม่กระตือรือร้นของคนรุ่นใหม่  สังคมผู้สูงอายุ  
คดีอาชญากรรมและการฆ่าตัวตายจากความเครียด
เพิ่มสูงขึ้นต่อเน่ือง  เม่ือญี่ปุ ่นเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
รัฐบาลพยายามสร้างความหวังให้ประชาชนว่าจะคล่ีคลาย
ปัญหาทุกอย่างลงได้  มกีารออกแบบนโยบายในด้านต่างๆ 

1  ภทัร์อร พพิฒันกลุ “โคะจกิ:ิ จากต�านานเทพสูห่นงัสอืเรยีนและวรรณกรรมส�าหรบัเดก็” วทิยานพินธ์หลกัสตูรปรญิญาอกัษรศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิาวรรณคดี
และวรรณคดีเปรียบเทียบ  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
2 柴田義松、斉藤利彦 (2005)  『教育史 』  、学文社 (p.132)
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โดยเฉพาะการปรับปรุงการศึกษาให้เข้ากับยุคสมัยแห่ง
ความเจริญทางข้อมลูข่าวสารทีไ่ร้พรมแดน  บรรยากาศของ
ความหวังคุกรุ่นขึ้นใหม่แต่กลับกลายเป็นความผิดหวัง
เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเขตโตฮกกุ 
(2011) ซึง่กรณโีรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ที่สร้างความ
สูญเสียมากมายนั้นท�าลายความเชื่อถือที่ผู้คนเคยมีต่อ
รัฐบาลซ�้าอีก
 อย่างไรก็ตาม  แม้สังคมญี่ปุ่นผกผันตามระบบ
เศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  และภัยพิบัติ
ต่างๆ ตลอดช่วงเวลาหลงัสงคราม  รฐับาลในทกุยคุสมัย

1945-1952 สมัยของก�รสร้�งพื้นฐ�นก�รศึกษ�ระบบใหม่จ�กคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

บริบททางสังคม

ความเป็นอิสระและประชาธิปไตย  ภายใต้กรอบที่

สหรัฐอเมริกาก�าหนด

นโยบายทางการศึกษาหลัก

- มีรัฐธรรมนูญ กฎหมายพื้นฐานการศึกษาใหม่

- ระบบการศึกษา 6-3-3 กฎหมายโรงเรียน

- ขยายการศึกษาภาคบังคับและระบบแจกหนังสือเรียน

- จัดตั้งคณะกรรมการการศึกษา

1952-1971  สมัยก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ให้สอดคล้องกับคว�มเจริญท�งเศรษฐกิจ

บริบททางสังคม

ความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ความต้องการ

บุคคลากรสูง  รายได้ประชากรเพิ่มขึ้น  ประชาชนมีความ

ตื่นตัวทางการศึกษา

นโยบายทางการศึกษาหลัก

- ปรับปรุงคู่มือครูหลายครั้ง

- ระบบการศึกษาสมัยใหม่ (1968)

- ระบบโรงเรียนอาชีวศึกษา  วิทยาลัย

- มีระบบเงินสนับสนุนส�าหรับมหาวิทยาลัยเอกชน

1971-1984 ก�รปรับปรุงระบบก�รศึกษ�ภ�ยใต้คว�มเจริญท�งเศรษฐกิจอย่�งมั่นคง

บริบททางสังคม

ความเจริญทางเศรษฐกิจมีความมั่นคง  การศึกษาแบบอัดแน่น  

การแข่งขันสอบเข้า  การก่อปัญหาโดยนักเรียน

นโยบายทางการศึกษาหลัก

- ปรับเงินเดือนครู (1974)

- ปรับคู่มือครู (1977) ลดชั่วโมงเรียนและเนื้อหาวิชา (ยุคของ     

  yutori to juujitsu)

- ก�าหนดให้เรียนชั้นเรียนละ 40 คน

ยงัให้ความส�าคัญกบันโยบายด้านการศึกษาและปรับปรุง
การจัดการเรยีนการสอนอย่างสม�า่เสมอ  โดยมคีณะกรรมการ
การศึกษาและส�านักพิมพ์หนังสือเรียนที่ด�าเนินงานตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
 จากรายงานการด�าเนนิงานด้านการศกึษาของกระทรวง
ศึกษาฯ ญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology)  สามารถสรุป
อทิธพิลของบรบิททางสงัคมกบันโยบายการปรบัปรงุการศึกษา
ของรัฐบาลตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ดังนี้

ต�ร�ง 1 ก�รเปลี่ยนแปลงของก�รปรับปรุงก�รศึกษ�หลังสงคร�มโลกครั้งที่สอง3

3  สรุปความจากรายงานของกระทรวงการศกึษาแห่งประเทศญีปุ่น่ 文部科学省、学制百年史編集委員会（2009）『戦後教育改革の流れ』 

www.mext.go.jp/b_menu/kihon/data/d002.pdf   สิบค้นวันที่ 1 ก.ค.2560
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 ผู้วิจัยได้ศึกษาเน้ือหารายละเอียดของกวีนิพนธ์
ส�าหรับเดก็ทีป่รากฏในหนงัสือเรยีนของญ่ีปุน่  โดยก�าหนด
ขอบเขตการวจิยัเป็นช่วงสมยัหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง
จนถงึ ค.ศ. 2014 และได้วเิคราะห์แนวคดิและความหมาย
ของกวีนิพนธ์แต่ละบท  ควบคู ่กับบริบททางสังคม
ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงสมัยคือ ค.ศ. 1952-
1971, 1971-1984, 1984-2000 และ 2000-2014 
ตามที่ปรากฏในตาราง 1 
 “คู ่มือการเรียนการสอน (学習指導要領 

Gakushuushidouyouin)”4  มีการปรับปรุงทุก 10 ปี 
โดยคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  การปรับปรุงที่มี
ความส�าคญัคอื ค.ศ 1958-60 เน้นเรือ่งวชิาการ การเรียน
พื้นฐาน เพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค.ศ. 1968-1970 เน้นการศึกษาสมัยใหม่ เพิ่มเนื้อหา

ต�ร�ง 1 ก�รเปลี่ยนแปลงของก�รปรับปรุงก�รศึกษ�หลังสงคร�มโลกครั้งที่สอง (ต่อ)

4  สาระส�าคญัของคู่มอืการสอนนัน้  กระทรวงการศกึษาฯ ญีปุ่น่ได้เผยแพร่ทัว่ประเทศ และมตีพีมิพ์ในเวบ็ไซต์ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/
idea/1304372.htm

1984-2000  ก�รปรับปรุงก�รศึกษ�หลังก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รเฉพ�ะกิจ ให้คว�มสำ�คัญกับปัจเจกบุคคล

บริบททางสังคม

รูปแบบอุตสาหกรรมเปลี่ยนไป  มีความเป็นสากล  สังคมแห่ง

ข้อมูลข่าวสาร  การศึกษาผ่อนปรนมากขึ้น  การแข่งขันสอบ

เข้ามีช่วงอายุน้อยลง  การกลั่นแกล้งในโรงเรียน  การไม่เข้า

เรียน  ความสามารถทางการเรียนของเด็กลดลงจากการเป็น

สังคมเมืองและครอบครัวเดี่ยว

นโยบายทางการศึกษาหลัก

- ปรับคู่มือครู  เน้นให้มีทักษะการเรียนรู้ใหม่  สอนการใช้ชีวิต    

  เน้นให้ผู้เรียนรู้เอง  มีอิสระทางความคิด  เสริมพื้นฐานความ 

  รู้ให้แน่น

- ก�าหนดระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยข้อสอบกลาง

- สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา  การสอบเทียบใน 

  มหาวิทยาลัย ระบบการเรียนทางไกลทั่วประเทศ

- การศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษานอกระบบ

- ระบบการตรวจประเมินในโรงเรียน

2000- ก�รปรับปรุงก�รศึกษ�หลังสภ�ประช�ชนมีบทบ�ทในก�รปรับปรุงก�รศึกษ�  เหม�ะสมกับสังคมสมัยใหม่

บริบททางสังคม

สังคมเศรษฐกิจมีรูปแบบไร้พรมแดน  ปัญหาการกลั่นแกล้งใน

โรงเรียน  การไม่เข้าเรียน  อาชญากรรมโดยเด็ก  ความเท่า

เทียมกันที่มากเกินไป  ระบบการศึกษาที่ตามกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ทัน  

นโยบายทางการศึกษาหลัก

- สภาประชาชนเพื่อปรับปรุงการศึกษา  น�าเสนอการสร้างคน 

  ที่มีความเป็นคน  มีความเป็นเอกลักษณ์  สร้างโรงเรียนที่ทัน  

  ต่อยุคสมัย

- แผนปรับปรุงในศตวรรษที่ 21 สร้างบรรยากาศให้เรียนอย่าง 

  มีความสุข  มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นนิติบุคคล

- พัฒนาพ้ืนฐานการศึกษา  ให้นักเรียนเพ่ิมศักยภาพ  พัฒนาครู   

  เน้นการเรียนในสถานที่จริง  การสนับสนุนทางการเงินเพื่อ 

  การศึกษา

การเรยีนคณติศาสตร์และการบรูณาการ ค.ศ. 1977-78 
เน้นการศึกษาแบบผ่อนปรน (Yutori no aru) ปรับ
เนือ้หาให้ภาระการเรยีนเหมาะสมขึน้ ค.ศ. 1989 เน้นการ
สร้างบคุคลากรให้มจิีตใจด ี ปรับตวัเข้ากบัความเปล่ียนแปลง
ของสังคมได้ เพิ่มเนื้อหาการศึกษาด้านการใช้ชีวิตและ
จริยธรรม  ค.ศ. 1998-1999 เน้นการศึกษาพื้นฐานและ
เสรมิสร้าง “พลงัในการใช้ชวีติ” (生きる力) ให้เกดิการ
เรยีนรูด้้วยตวัเอง ค.ศ. 2002 เน้นการศกึษาแบบผ่อนปรน 
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นมนุษย์  
ค�าว่า “การศกึษาแบบยโุตะร”ิ (ゆとり教育) หมายถึง
การศึกษาในช่วงทศวรรษที่ 80 ถึงต้นทศวรรษที่ 2000 
ไม่ใช่ภาษาทางการทีร่ฐัก�าหนด  แต่เป็นชือ่เรยีกทีช่าวญี่ปุ่น
ใช้ทั่วไป มีความหมายล้อเลียนการปรับปรุงการศึกษา
ของรัฐบาล ที่พยายามลดภาระในการเรียนให้น้อยลง
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เพื่อแก้ปัญหาสังคมที่นักเรียนมีความเครียดอย่างมาก
หลังการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด  โดยมีการ
ระบคุ�าว่า “ยุโตะริ” ไว้ในคูม่อืการเรยีนการสอน  การศึกษา
แบบผ่อนปรนนี้ท�าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก 
นักเรียนมีศักยภาพทางวิชาการต�่าลง  ท�าให้เกิดการ
ปรบัปรุงใหม่ เพิม่เน้ือหาการเรยีนการสอนใหม่หลัง ค.ศ.
2012 หนังสือเรียนวิชาภาษาญี่ปุ ่นส�าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาได้ปรับขนาดและจ�านวนหน้าตาม
การปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือการเรียนการสอนดังกล่าว
 ในบทความนี้  ขอน�าเสนอตัวอย่างศึกษาที่เป็นกวี
นิพนธ์จากหนังสือเรียนของสามส�านักพิมพ์หลักที่ได้รับ
อนญุาตจากรฐับาลให้จดัพมิพ์หนงัสือเรยีนต่อเนือ่งจนถึง
ปัจจุบัน  และยงัเป็นสามอนัดบัต้นทีม่ส่ีวนแบ่งในตลาด
การจัดพมิพ์หนงัสือเรยีนทีโ่รงเรยีนประถมศกึษาทัว่ประเทศ
เลือกใช้  ได้แก่ ส�านกัพมิพ์นฮินโฌะเซะกิ (Nihonshoseki 
日本書籍)  ส�านักพิมพ์มิท์ซุมุระโทะโฌะ (Mitsumu-
ratosho 光村図書)  และส�านกัพมิพ์โตเกียวโฌะเซะกิ 
(Tokyoshoseki 東京書籍) 
 งานวิจัยนี้ท�าให้ทราบว่า หนังสือเรียนระดับ
ประถมศึกษานั้นเป็นเครื่องมือให้ผู้ใหญ่น�าเสนอแนวคิด
ที่ต้องการปลูกฝังต่อเด็ก  รวมทั้งถ่ายทอดคุณค่าทาง

2. กำรส�ำรวจกวีนิพนธ์ที่ปรำกฏในหนังสือเรียน

 หลังสงครำมโลกครั้งที่สอง  เปรียบเทียบ

 สำมส�ำนักพิมพ์

วรรณศิลป์ของกวีนิพนธ์ส�าหรับเด็กระดับประถมศึกษา
ของญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย

 

 ส�านักพิมพ์นิฮนโฌะเซะกิ (Nihonshoseki 日本

書籍)  ส�านกัพมิพ์มท์ิซมุรุะโทะโฌะ (Mitsumuratosho 
光村図書)   และส� านัก พิมพ ์ โต เกียวโฌะเซะกิ 
(Tokyoshoseki 東京書籍) เป็นส�านักพิมพ์ที่จัด
พมิพ์หนงัสอืเรยีนทีม่ผีูใ้ช้มากทีส่ดุสามอนัดบัต้น  มีนโยบาย
ในการจัดพิมพ์ที่ชัดเจนและตอบรับนโยบายของรัฐบาล
ในการปรับปรุงการศึกษาในแต่ละยุคสมัย  ปัจจุบัน
ทั้งสามแห่งให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 3 
ประเด็นคือ 1. ส่งเสริมความรู้และทักษะ 2. สร้างความ
สามารถทางการคดิ การตดัสินใจ การน�าเสนอ  3. ผลักดัน
ให้เกิดความสามารถในการเรยีนรู ้ ความเป็นมนษุย์ 5  การน�า
กวีนิพนธ์มาเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนนั้น  อาจสามารถ
สนบัสนนุการเรยีนรูท้ัง้เชงิวชิาการและจติใจ  ตามนโยบาย
ดังกล่าวได้

ต�ร�ง 2 กวีนิพนธ์ที่ปร�กฏในหนังสือเรียนระดับประถมศึกษ�ของส�มสำ�นักพิมพ์หลัก ค.ศ.1952-2014
คัดมาเฉพาะที่มีตีพิมพ์เกิน 3 ครั้ง  หรือมีตีพิมพ์ในสองส�านักพิมพ์ขึ้นไป  เลขหน้าชื่อเรื่องคือค.ศ.ที่ตีพิมพ์  เลขใน ( ) คือชั้นป.

日本書籍(Nihonshoseki) 光村図書 (Mitsumuratosho) 東京書籍(Tokyoshoseki)

ค.ศ. 1952-1970 1954, 56, 60, 64, 70 1954, 58, 60, 64, 67 1954, 60, 64, 68, 70

2 สนพ. ขึ้นไป 70「花ふぶき」阪基越郎(4) 64, 68, 70「花ふぶき」阪本越郎(5)

พิมพ์เกิน 3 ครั้ง
60, 64, 70「畑うち」「虫け

ら」「水」大関松三郎(6)
64, 68, 70「花ふぶき」阪本越郎(5)

ค.ศ. 1971-1983  1973, 76, 79, 82 1971, 74, 77, 80, 83 1974, 80

5 横浜国立大学教授　髙木まさき「新しい学習指導要領のポイント1. 知識及び技能, 2. 思考力，判断力，表現力等 3.学び

に向かう力，人間性等」ข้อมูลจากส�านักพิมพ์มิท์ซุมุระโทะโฌะ(สืบค้นทาง http://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasho/s_kokugo/newcs/
index.html วันที่ 1 ก.ค.2560)
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ต�ร�ง 2 กวีนิพนธ์ที่ปร�กฏในหนังสือเรียนระดับประถมศึกษ�ของส�มสำ�นักพิมพ์หลัก ค.ศ.1952-2014 (ต่อ)
คัดมาเฉพาะที่มีตีพิมพ์เกิน 3 ครั้ง  หรือมีตีพิมพ์ในสองส�านักพิมพ์ขึ้นไป  เลขหน้าชื่อเรื่องคือค.ศ.ที่ตีพิมพ์  เลขใน ( ) คือชั้นป.

日本書籍(Nihonshoseki) 光村図書 (Mitsumuratosho) 東京書籍(Tokyoshoseki)

2 สนพ. ขึ้นไป

73, 76 「あめのうた」つるみ

まさお (1)
76「アヒルのうた」室生犀星 (1) 
76「新しい歯」小林純一(3)
73, 76「花ふぶき」阪本越郎(4)
79, 82「茂作じいさん」小林

純一(4) 
76「土」三好達治(5) 
79, 82「からす」白岩晃(6)

77, 80, 83 「おさるがふねをかき

ました」まどみちお (1) 

77「あひるの歌」室生犀星 (2)

77, 80, 83「夕日がせなかをおし

てくる」阪田寛夫 (3)

71, 74「新しい歯」よだじゅん

いち (3) 

71,7 4「茂作じいさん」小林純一(5)

80 「おさるがふねをかきまし

た」まどみちお (1)

74 「雨のうた」鶴見正夫 (2)

80 「新しい歯」与田準一 (3)

74, 80 「夕日がせなかをおして

くる」阪田寛夫 (3) 

74, 80 「土」三好達治 (4)

74 「花ふぶき」阪本越郎 (5)

80 「からす」白岩晃 (5)

พิมพ์เกิน 3 ครั้ง
73, 79, 82 「虫けら」 (6)

73, 76, 79 「雑草」北山冬彦 (6)

71, 74, 77 「ぶらんこ」おかむ

ら たみ (1)

71, 74, 77, 80, 83 「くじらぐも」

なかがわりえこ (1)

71, 74, 77 「雪かきぼうき」よだ

じゅんいち (2)

77, 80, 83 「夕日がせなかをおし

てくる」阪田寛夫 (3)

77, 80, 83 「春の歌」草野心平 (4)

77, 80, 83 「かぼちゃのつるが」

原田直友 (4)

77, 80, 83 「おさるがふねをかき

ました」まどみちお (1)

71, 74, 77 「三日月」松谷みよ

子 (4) 

71, 74, 77, 80 「ゆずり葉」河井

酔名 (6)

ค.ศ. 1984 -  2000 1986, 89, 92, 96 1986, 89, 92, 96 1986, 89, 92, 96

2 สนพ.ขึ้นไป

86 「落ち葉」三越左千夫 (3)

86, 89, 92, 96 「なわ一本」高木

あき子 (3)

86, 89, 92, 96 「春の歌」草野

心平 (4) 

86, 89 「白い建物」村野四郎 (5)

86, 89, 92, 96 「ふるさと」高野

辰之 (5)

89, 92 「スポーツ」鶴見正夫 (6) 

92, 96 「紙風船」黒田三郎 (6)

86, 89 「夕日がせなかをおして

くる」阪田寛夫 (3)

86, 89, 92, 96 「春の歌」草野心

平 (4)

86, 89 「かぼちゃのつるが」原

田直友 (4)

86, 89, 92, 96 「夕日がせなかを

おしてくる」阪田寛夫 (3)

86, 89 「おちば」三越左千夫 (3)

86, 89 「かぼちゃのつるが」原

田直友 (4)

86, 89 「白い建物」村野四郎 (4) 

86, 89, 92 「スポーツ」鶴見正

夫 (6) 

86, 89 「紙風船」黒田三郎 (6)

92 「なわ一本」高木あきこ (3) 

92, 96 「ふるさと」室生犀星 (5)
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日本書籍(Nihonshoseki) 光村図書 (Mitsumuratosho) 東京書籍(Tokyoshoseki)

พิมพ์เกิน 3 ครั้ง

86, 89, 92, 96 「いるか」谷川俊

太郎 (1)
86, 89, 92 「はしるのだいすき」

まどみちお (1)
86, 89, 92, 96 「たんぽぽ」川

崎洋 (2) 
86, 89, 92, 96 「なわ一本」高木

あき子 (3)
89, 92, 96 「三年よ」阪田寛夫 (3) 
86, 89, 92, 96 「春の歌」草野

心平 (4)
86, 89, 92 「初雪」大木実 (4) 
86, 89, 92, 96 「雲」山村暮鳥(5)
86, 89, 92 「山頂」原田直友(5)
86, 89, 92, 96 「かきの実」与田

準一 (5)
86, 89, 92, 96 「ふるさと」高野

辰之 (5)
86, 92, 96 「雪」三好達治 (6)

89, 92, 96 「くじらぐも」なかが

わりえこ (1)

86, 89, 92, 96 「ふきのとう」く

どうなおこ (2)

86, 89, 92, 96 「春の歌」草野

心平 (4)

86, 89, 92, 96 「ゆずり葉」河井

酔名 (6)

86, 89, 92, 96 「生きる」谷川俊

太郎 (6)

86, 89, 92, 96 「おさるがふねを

かきました」まどみちお (1)

86, 89, 92 「なみは手かな」こ

わせたまみ (2)

86, 89, 92 「食べもの」なかえ

としお (2) 

86, 89, 92 「金のストロー」み

ずかみかずよ (3)

86, 89, 92 「すいれんのはっ

ぱ」浦かずお (3)

86, 89, 92, 96 「夕日がせなかを

おしてくる」阪田寛夫 (3)

86, 89, 92, 96 「土」三好達治 (4)

86, 89, 92 「雑草のうた」鶴岡

千代子 (5)

86, 89, 92, 96 「ぼくの家だけ

あかりがともらない」野長瀬

正夫 (5)

86, 89, 92, 96 「川」谷川俊太郎 (5)

86, 89, 92 「スポーツ」鶴見正夫 (6)

86, 89, 92 「けれども大地は」

新川和江 (6)

ค.ศ. 2000 - 2014 2000 2000,02,05,11 2000,02,04,10,14

2 สนพ.  ข้ึนไป

「いるか」谷川俊太郎 (1) 

「春の歌」草野心平 (4) 

「ふるさと」高野辰之 (5)

「紙風船」黒田三郎 (6)

「雪」三好達治 (6)

02, 05 「いるか」谷川俊太郎 (2) 

11「どきん」谷川俊太郎 (3)

00, 02, 05, 11 「春の歌」草野心

平 (4) 

05 「雪」三好達治 (5)

00, 02, 05, 11 「生きる」谷川俊

太郎 (6)

00 「いるか」谷川俊太郎 (2) 

04 「どきん」谷川俊太郎 (3) 

00,02「生きる」谷川俊太郎 (5)

04 「紙風船」黒田三郎 (6)

04 「雪」三好達治 (6)

04 「ふるさと」高野辰之 (6)

10, 14 「紙風船」黒田三郎 (5) 

14 「生きる」谷川俊太郎 (6)

พิมพ์เกิน 3 ครั้ง

00, 02, 05, 11 「うたにあわせて

あいうえお」くどうなおこ (1)

00, 02, 05, 11 「くじらぐも」な

かがわりえこ (1)

00, 02, 05, 11 「ふきのとう」く

どうなおこ (2)

00, 02, 05, 11 「大きくなあれ」

阪田寛夫 (2)

00, 02, 05, 11 「わたしと小鳥と

すずと」金子みすゞ (3)

00, 02, 05, 11 「春の歌」草野心

平 (4)

00, 02, 05 「海雀」北原白秋 (5)

00, 02, 05, 11 「生きる」谷川俊

太郎 (6)

00, 02, 04, 10, 14 「たけのこ　ぐ

ん」ぶしかえつこ (2)

00, 02, 04, 10, 14 「夕日がせなか

をおしてくる」阪田寛夫 (3)

00, 02, 04, 10, 14 「ふしぎ」金子

みすゞ (4)

00, 02, 04, 10, 14 「よかったな

あ」まどみちお (4)

04, 10, 14 「水平線」小泉周二 (4) 

00, 02, 04, 10, 14 「水のこころ」

高田敏子 (5)

00, 02, 04 「五月」室生犀星 (6)

04, 10, 14 「いのち」小海永

二 (6)

ต�ร�ง 2 กวีนิพนธ์ที่ปร�กฏในหนังสือเรียนระดับประถมศึกษ�ของส�มสำ�นักพิมพ์หลัก ค.ศ.1952-2014 (ต่อ)
คัดมาเฉพาะที่มีตีพิมพ์เกิน 3 ครั้ง  หรือมีตีพิมพ์ในสองส�านักพิมพ์ขึ้นไป  เลขหน้าชื่อเรื่องคือค.ศ.ที่ตีพิมพ์  เลขใน ( ) คือชั้นป.



109ภัทร์อร พิพัฒนกุล / Pat-on Phipatanakul

 จากการส�ารวจสามารถสรุปได้ดังตารางข้างต้น  
ซึ่งวิเคราะห์กวีนิพนธ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนแต่ละ
สมัยได้ดังนี้
ค.ศ. 1952-1970 
 สมยัการปฏริปูการศกึษาให้สอดคล้องกบัความเจริญ
ทางเศรษฐกจิ  มคีวามเจรญิทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ความต้องการบุคคลากรสูง  รายได้ประชากรเพิ่มขึ้น  
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการศึกษา
 จ�านวนกวีนิพนธ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนของทั้ง 
3 ส�านักพิมพ์มีทั้งหมด 108 บท  ในชั้น ป.3, 5 และ 6 
มีจ�านวนเกิน 20 บท กวีนิพนธ์ส ่วนใหญ่กล่าวถึง
ธรรมชาติ ฤดูกาล  สัตว์ต่างๆ  การละเล่น
 กวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากส�านักพิมพ์
นฮินโฌะเซะก ิม ี3 บทคอื 「畑うち」     「虫けら」      「水」 
แต่งโดย 大関松三郎 (ป. 6)  จากส�านักพิมพ์โตเกีย
วโฌะเซะกิ มี 1 บทคือ 「花ふぶき」 แต่งโดย 阪本

越郎 (ป. 5) มีกวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือเรียนของ
สองส�านักพิมพ์ขึ้นไป 1 บทคือ 「花ふぶき」
ค.ศ. 1971-1983  
 สมยัของการปรบัปรุงระบบการศกึษาภายใต้ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง  มีความเจริญทางเศรษฐกิจ
ทีม่ัน่คง แต่ระบบการศกึษาเป็นแบบอัดแน่น  การแขง่ขัน
สอบเข้า  การก่อปัญหาโดยนักเรียน  รัฐบาลมีนโยบาย
ให้โรงเรียนลดชั่วโมงเรียนและเนื้อหาวิชา (ยุคของ 
yutori to juujitsu) เช่นเดียวกับวิชาอื่นๆ หนังสือเรียน
ภาษาญีปุ่น่ในระดับประถมศึกษากมี็การปรบัปรงุเนื้อหา
และลดปริมาณเรื่องอ่านลง
 จ�านวนกวนีพินธ์ท่ีปรากฏในหนงัสอืเรยีนของท้ัง 3 
ส�านักพิมพ์มีทั้งหมด 136 บท  ในชั้น ป. 3-6 มีจ�านวน
เกิน 20 บท  โดยมีจ�านวนมากข้ึนตามล�าดับชั้นปี  
ชั้น ป. 5-6 มีจ�านวนเกิน 30 บท  กวีนิพนธ์ส่วนใหญ่
กล่าวถงึธรรมชาต ิฤดูกาล  การกล่าวถึงสตัว์ต่างๆ ในเชิง
เปรียบเทยีบเปรียบเปรย  การแฝงความหมายของความฝัน
หรือความหวงั  การกล่าวถึงสนัตภิาพ  กวนีพินธ์ทีต่พิีมพ์
เกนิ 3 ครัง้จากส�านกัพิมพ์นฮินโฌะเซะก ิคอื 「虫けら 」
「雑草」 แต่งโดย 北山冬彦 (ป. 6) กวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์
เกนิ 3 คร้ังจากส�านกัพมิพ์มท์ิซุมรุะโทะโฌะ เช่น 「くじら

ぐも」   なかがわりえこ   「おさるがふねをかきま

した」   まどみちお (ป. 1) 「雪かきぼうき」   よだ

じゅんいち (ป.2) 「夕日がせなかをおしてくる」  

阪田寛夫  (ป. 3) 「春の歌」   草野心平 (ป. 4)  「かぼ

ちゃのつるが」    原田直友   「三日月」   松谷みよ子 

(ป. 5) 「ゆずり葉」    河井酔名  (ป.6) ฯลฯ
 มกีวีนพินธ์ทีตี่พมิพ์ในหนงัสือเรยีนของสองส�านกัพิมพ์
ขึน้ไป 9  บทคือ 「あめのうた」    鶴見正夫  「、アヒル

のうた」    室生犀星 、「おさるがふねをかきまし

た」 まどみちお (ป. 1-2)    「新しい歯」    与田準一、  
「夕日がせなかをおしてくる」    阪田寛夫  (ป. 3)  
「花ふぶき」    阪本越 郎、  「 茂作じいさん」    小林

純一 、「土」 三好達治、「からす」    白岩晃 (ป. 4-6)
ค.ศ. 1984-2000  
 มกีารปรบัปรุงการศกึษาหลงัการจดัตัง้คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ ให้ความส�าคัญกับปัจเจกบุคคล รูปแบบ
อุตสาหกรรมเปล่ียนไป  มีความเป็นสากล  สังคมแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร  การศึกษาผ่อนปรนมากขึ้น  การแข่งขัน
สอบเข้ามีช่วงอายุน้อยลง  การกล่ันแกล้งในโรงเรียน  
การไม่เข้าเรียน  ความสามารถทางการเรยีนของเดก็ลดลง
จากการเป็นสังคมเมืองและครอบครัวเดี่ยว  นโยบาย
ทางการศึกษาต้องปรับปรุงใหม่เพื่อตอบรับสภาพสังคม
ที่มีจ�านวนเด็กน้อยและมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
 จ�านวนกวนีพินธ์ท่ีปรากฏในหนงัสอืเรยีนของท้ัง 3 
ส�านักพิมพ์มีทั้งหมด 135 บท  ในชั้น ป. 2-6 มีจ�านวน
เกนิ 20 บท  กวนีพินธ์ในชัน้ ป. 1 มกัมกีารสอนเรือ่งการอ่าน  
อักษร  และการกล่าวค�าทักทาย  ในชั้นอื่นๆ นอกจากมี
เนือ้หากล่าวถงึธรรมชาติ ฤดกูาล เหมอืนกวนีพินธ์ในสมัย
อื่นแล้ว  ยังมีการแฝงความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  กิจกรรมในโรงเรียน  
 กวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากส�านักพิมพ์
นิฮนโฌะเซะกิ มี 12 บทคือ 「いるか」    谷川俊太郎

「はしるのだいすき」    まどみちお (ป. 1) 「たん

ぽぽ」    川崎洋 (ป. 2) 「なわ一本」    高木あき子    
「三年よ」    阪田寛夫 (ป. 3) 「春の歌」    草野心平    
「初雪」    大木実 (ป. 4) 「雲」    山村暮鳥    「山頂」    
原田直友    「かきの実」    与田準一    「ふるさと」    
高野辰之 (ป. 5) 「雪」    三好達治 (ป. 6)
 กวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากส�านักพิมพ์
มท์ิซมุรุะโทะโฌะ ม ี5 บทคอื  「くじ ら ぐ も」    なか

がわりえこ (ป. 1) 「ふきのとう」   くどうなおこ 

(ป. 2) 「春の歌」草野心平 (ป. 4) 「ゆずり葉」   河
井酔名    「生きる」    谷川俊太郎  (ป. 6) 
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 กวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากส�านักพิมพ์
โตเกียวโฌะเซะกิ มี 12 บทคือ  「おさるがふねをか

きました」    まどみちお  (ป.1)  「なみは手かな」    
こわせたまみ   「食べもの」    なかえとしお (ป.2)  
「金のストロー」    みずかみかずよ    「すいれん

のはっぱ」    浦かずお    「夕日がせなかをおして

くる」    阪田寛夫 (ป.3) 「土」    三好達治 (ป.4) 
「雑草のうた」    鶴岡千代子　「ぼくの家だけあ

かりがともらない」    野長瀬正夫　「川」    谷川俊

太郎 (ป.5) 「スポーツ」    鶴見正夫    「けれども

大地は」    新川和江 (ป.6)
 มกีวีนพินธ์ทีตี่พิมพ์ในหนงัสอืเรยีนของสองส�านกัพิมพ์
ขึ้นไป 9 บทคือ 「スポーツ」 鶴見正夫 「紙風船」
黒田三郎 「ふるさと」 室生犀星 「白い建物」    
村野四郎 「かぼちゃのつるが」   原田直友 「春の

歌」   草野心平 「なわ一本」 高木あきこ 「夕日

がせなかをおしてくる」 阪田寛夫 「落ち葉」 
三越左千夫

ค.ศ. 2000-2014
 การปรับปรุงการศึกษาหลงัสภาประชาชนมบีทบาท
ในการปรับปรุงการศึกษา  เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่  
สงัคมเศรษฐกจิมรูีปแบบไร้พรมแดน  ปัญหาการกลัน่แกล้ง
ในโรงเรียน  การไม่เข้าเรียน  อาชญากรรมโดยเด็ก  
ความเท่าเทียมกันที่มากเกินไป  ระบบการศึกษาที่ตาม
กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ทัน
 ส�านกัพมิพ์นฮินโฌะเซะกต้ิองปิดกจิการและยกเลิก
การจัดพิมพ์หนังสือเรียนในปี ค.ศ. 2004  หลังจาก
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือเรียนครั้งสุดท้ายใน ค.ศ. 2000 
โดยมนัีกวจิารณ์บางส่วนกล่าวว่าสาเหตสุ่วนหน่ึงอาจเปน็
เพราะมีการกล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสงครามโลก
ครั้งที่สองของญี่ปุ่นในหนังสือเรียนชั้นมัธยมต้น6 
 หลงั ค.ศ. 2000 จ�านวนกวนีพินธ์ทีป่รากฏในหนังสือ
เรียนของอีก 2 ส�านักพิมพ์  ในชั้น ป. 2-6 มีจ�านวนเกิน 
20 บท  กวนีพินธ์ในช้ัน ป. 1 มกัมีการสอนเรือ่งการอ่าน  
อักษร  และการกล่าวค�าทักทาย  ในชั้นอื่นๆ กล่าวถึง
ธรรมชาติ ฤดูกาล ที่น่าสนใจคือมีการน�ากวีนิพนธ์
ทีป่รากฏในหนังสอืเรยีนสมยัอืน่ก่อนหน้านีม้าตีพมิพ์ใหม่
อีกครั้ง  มีการแฝงความหมายเกี่ยวกับความหวังและ
คุณค่าของชีวิต

 กวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากส�านักพิมพ์
มิท์ซุมุระโทะโฌะ มี 8 บทคือ  「うたにあわせてあ

いうえお」 く ど うなおこ  「く じ らぐ も」    
なかがわりえこ  (ป. 1) 「ふきのとう」 く ど う

なおこ 「大きく なあれ」    阪田寛夫 (ป. 2) 「わた

しと小鳥とすずと」   金子みすゞ (ป. 3) 「春の歌」 
草野心平 (ป. 4)  「海雀」 北原白秋 (ป. 5) 「生きる」
谷川俊太郎 (ป. 6) 
 กวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากส�านักพิมพ์
โตเกยีวโฌะเซะก ิมี 8 บทคอื  「たけのこぐん」    ぶし

かえつこ (ป. 2) 「夕日がせなかをおしてくる」    
阪田寛夫 (ป. 3) 「ふしぎ」 金子みすゞ 「よか

ったなあ」 まどみちお 「水平線」 小泉周二  

(ป. 4) 「水のこころ」  高田敏子(ป. 5) 「「五月」 室生

犀星 「いのち」 小海永二  (ป. 6)
 มกีวีนพินธ์ทีตี่พมิพ์ในหนงัสอืเรยีนของสองส�านกัพิมพ์
ขึ้นไป 7 บทคือ 「いるか」 谷川俊太郎 「どきん」
谷川俊太郎 「春の歌」 草野心平 「紙風船」   黒
田三郎 「ふるさと」   室生犀星 「雪」   三好達治   

「生きる」 谷川俊太郎

 จากการส�ารวจข้างต้นท�าให้ทราบว่า  กวนีพินธ์ท่ี
มักน�ามาประกอบการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
ประถมศึกษาน้ัน  ล้วนถ่ายทอดความงดงามของชีวิต
และธรรมชาติ  ผู้แต่งส่วนใหญ่เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง
ในวงการวรรณกรรมส�าหรบัเดก็  กวนีพินธ์ทัง้หมดใช้ภาษา
ทีเ่ข้าใจง่ายและงดงาม  เหมาะสมกับระดบัชัน้การศึกษา
ของนักเรียน  กวีนิพนธ์ที่ได้รับการคัดสรรให้บรรจุใน
หนงัสือเรยีนในอดตี  มจี�านวนไม่น้อยทีย่งัคงน�ามาใช้ในยุค
หลังด้วย  แม้ว่านโยบายการศึกษาของรัฐบาลมีการ
ปรับเปลี่ยน  ทั้งการลดเนื้อหาในช่วง ค.ศ. 1971-1983  
ซึ่งพบว่ามีการตัดเรื่องอ่านที่เป็นวรรณกรรมไปบ้าง  แต่
กวีนิพนธ์ส�าหรับเด็กยังคงมีปรากฏอยู่แทบทุกระดับชั้น  
แสดงให้เห็นว่ากวีนิพนธ์เป็นเรื่องอ่านที่ท�าให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่น  และยังปลูกฝังการเรียนรู้คุณค่า
ของสุนทรยีศาสตร์  ยกระดบัความคิดและจติใจของผู้เรียน  
นอกจากนัน้กวีนพินธ์แต่ละบทมคีวามส้ันกระชบั  เหมาะกับ
การเรยีนรูท้ัง้ในชัน้เรยีนและการส่งเสรมิให้คิดอย่างอิสระ  
ตรงกบันโยบายปรบัปรงุการศึกษาในสมยัใหม่  โดยเฉพาะ
การเน้นความเป็นปัจเจกของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

6  สืบค้นจากข่าวออนไลน์ ส�านักข่าวชูโอนิบโป 2010 年 04 月 23 日10 時 20 分 ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
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 ผูว้จิยัขอยกตัวอย่างกวีนพินธ์บางส่วนจากการส�ารวจ
ใน 2. โดยวิเคราะห์บริบททางสังคมและผู้แต่งประกอบ  
แบ่งเป็น 4 ช่วงสมัยต่อไปนี้
 3.1. กวีนิพนธ์ที่ปร�กฎในหนังสือเรียน ค.ศ.  
  1952-1970
  กวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากและตีพิมพ์
ในหนังสือเรียนของสองส�านักพิมพ์ขึ้นไปคือ “กลีบ
ดอกไม้โปรยปราย” 「花ふぶき」  (ป.5) แต่งโดยซะกะ
โมะโตะ เอ็ตสึโร (阪本越郎)
 ซะกะโมะโตะ เอ็ตสึโร (Sakamoto Etsuro 
1906-1969) เป็นกวีที่มีผลงานจ�านวนมากตั้งแต่ก่อน

3. เนื้อหำกวีนิพนธ์ที ่ปรำกฎในหนังสือเรียน 

 ในแต่ละสมัย

花ふぶき　（阪本越郎）

    東京書籍『小学校国語 5年上』1964

さくらの花の散る下に、

小さな屋根の駅がある。

白い花びらは散りかかり、

停車場の中は、

花びらで　いっぱい

花びらは、男の子のぼうしにも、

せおった荷物の上にも来てとまる。

この村のさくらの花びらをつけたまま、

遠くの町へ行く子もあるんだな。

待合室のベンチの上にも、

白い花びらは散りかかり、

旅人は　花びらの上にこしかけて、

春の山脈をながめている。

กลีบดอกไม้โปรยปร�ย  (ป. 5) 

ซะกะโมะโตะ เอ็ตสึโร

เบื้องใต้กลีบดอกซากุระที่ร่วงหล่นมา

คือหลังคาของสถานีรถไฟเล็กๆ

กลีบสีขาวโปรยลงปกคลุม

ที่จอดรถไฟ

เต็มไปด้วยกลีบดอกไม้

เจ้ากลีบดอกไม้  หยุดพักบนหมวกของเด็กผู้ชาย

และยังแวะเยือนบนเป้สะพายหลัง

มีเด็กบางคนที่ต้องจากไปแดนไกล

ทั้งที่มีกลีบดอกไม้ติดไปด้วย

บนม้านั่งในห้องรอรถไฟ

ก็มีกลีบสีขาวโปรยลงปกคลุม

คนเดินทางนั่งบนกลีบสีขาวเหล่านั้น

มองเหม่อไปยังเทือกเขาฤดูใบไม้ผลิ

และระหว่างสงคราม  เขาศกึษาอกัษรศาสตร์สาขาจิตวทิยา  
และยังเคยแปลกวีนิพนธ์ของเยอรมัน หลังสงคราม
เขามบีทบาทในวงการการศึกษา  มผีลงานด้านการวิจารณ์
กวีนิพนธ์และการศึกษาศาสตร์แห่งกวีนิพนธ์  เขาเขียน
ทฤษฎกีารอ่านและแต่งกวีนพินธ์ซึง่ถกูน�าไปใช้ประกอบ
หนงัสือเรยีนระดับมธัยมด้วย  “กลบีดอกไม้โปรยปราย” 
นี้  ใช้ภาษาเรียบง่าย  ท�าให้เกิดจินตภาพ  การกล่าวถึง
กลบีดอกซากรุะและการเดนิทาง  สะท้อนภาพสมยัสงคราม  
เด็กผูช้ายทีต้่องมีหน้าท่ีเป็นทหารรบัใช้ชาติกบัความรู้สึก
คิดถึงบ้าน  กลีบดอกซากุระที่ร่วงโปรยปรายไปในทุกที่
ยังสื่อถึงความเป็นคนญี่ปุ่น  แฝงความรู้สึกอาลัยอาวรณ์  
เป็นกวีนิพนธ์ที่สร้างอารมณ์เศร้า เหงา และงดงาม
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 3.2 กวีนิพนธ์ที่ปร�กฎในหนังสือเรียน ค.ศ. 
  1971-1983
  มีกวีนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ในหนังสือเรียนของสอง
ส�านักพิมพ์ข้ึนไป เช่น “เพลงฝน” (ป. 2)   ท์ซุรุมิ มะซะโอะ     
 「あめのうた」   鶴見正夫 กวีนิพนธ์ที ่ส�านักพิมพ์ 
มิท์ซุมุระโทะโฌะน�ามาตีพิมพ์เกิน 3 คร้ังเช่น “แสงอาทิตย์
ยามเย็นช่วยดันหลัง” (ป. 4) ซะกะตะ  ฮิโระโอะ  「夕日が

せなかをおしてくる」   阪田寛夫 “เพลงฤดูใบไม้ผลิ”  
(ป. 4)  คุซะโนะ ชิมเปะอิ   「春の歌」草野心平

  ท์ซุรุมิ มะซะโอะ (Tsurumi Masao 1926-
1995) เป็นนักเขียนรุ่นใหม่ที่มีผลงานเป็นวรรณกรรม
ส�าหรบัเดก็มากมาย  เพลงและกวนีพินธ์ของเขาได้รบัรางวลั
ระดับสากลหลายชิน้  เขาสามารถใช้ค�าทีเ่รยีบง่ายแต่ท�าให้
เด็กๆ วาดภาพตามได้  ทั้งจังหวะ  เสียงและฉันทลักษณ์
มรีปูแบบทีช่ดัเจนลงตวั  กวีนพินธ์บทนีก้ล่าวถึงธรรมชาติ  
แต่แฝงความหมายที่ลึกซึ้งของการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน  
แสดงให้เห็นความส�าคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาต ิ ความปรารถนาดขีองเพือ่นร่วมโลก

  ซะกะตะ  ฮิโระโอะ (Sakata Hiroo 1925-

2005) เป็นนกัเขยีนทีช่ืน่ชอบศลิปะการแสดง  นอกจาก

นวนิยาย หนงัสือแปลแล้ว  เขายังสร้างสรรค์กวนีพินธ์

และบทเพลงส�าหรับเด็กที่มีท่วงท�านองที่ไพเราะและมี

「あめのうた」　鶴見正夫

                                                          東京書籍 1974

　 あめは　ひとりじゃ　うたえない、

　　きっと　だれかと　いっしょだよ。

　　やねと　いっしょに　やねのうた

　　つちと　いっしょに　つちのうた　　　　

    かわと　いっしょに　かわのうた

　　はなと　いっしょに　はなのうた。

　　あめは　だれとも　なかよしで、

　　どんな　うたでも　しってるよ。

　　やねで　とんとん　やねのうた

　　つちで　ぴちぴち　つちのうた

　　かわで　つんつん　かわのうた

　　はなで　しとしと　はなのうた。

เพลงฝน  (ป. 2) ท์ซุรุมิ มะซะโอะ

ฝนนั้น  ร้องเพลงคนเดียวไม่ได้

ต้องมีคนร้องด้วยกัน

ร้องกับหลังคา เป็นเพลงหลังคา

ร้องกับดิน  เป็นเพลงดิน

ร้องกับแม่น�้า  เป็นเพลงแม่น�้า

ร้องกับดอกไม้  เป็นเพลงดอกไม้

ฝนนั้น  เป็นเพื่อนได้กับทุกคน

ไม่ว่าเพลงไหนก็รู้จักหมด

ร้องเพลงหลังคา เสียงตุบๆ

ร้องเพลงดิน  เสียงจั้กจั้ก

ร้องเพลงแม่น�้า  เสียงซู่ซู่

ร้องเพลงดอกไม้  เสียงเปาะๆ

ความหมายลกึซ้ึง  โดยเลอืกใช้ค�าทีเ่รยีบง่ายและส่งเสรมิ

จนิตนาการ  กวนีพินธ์บทนีน้�าชวิีตประจ�าวนัมาแต่งเป็น

เรือ่งราวในจนิตนาการ  แสงอาทติย์สามารถเป็นแรงผลักดัน

ให้สู้ชีวิตได้  สอนใหต้ระหนักถึงชีวิตคน  ว่าแม้วันหนึ่ง

วันจะเรียบง่ายแต่ก็มีคุณค่า
 คุซะโนะ ชิมเปะอิ (1903-1988) กวีที่มี
ภูมิล�าเนาที่จังหวัดฟุกุชิมะ เข้ามาศึกษาในโรงเรียน
มัธยมที่โตเกียว ย้ายไปเรียนที่ประเทศจีนและเดินทาง
กลับมา  เขาได้สร้างสรรค์ผลงานควบคู่ไปกับนักเขียน
และกวีชื่อดัง เช่น มิยะซะวะ เก็นจิ  หนังสือรวมกวี
นพินธ์เล่มหนึง่ชือ่ “บันได 100 ข้ัน” (『第百階級』1928) 
แต่งเป็นเรื่องราวของ “กบ” เท่านั้น  ตั้งแต่นั้นเขาก็ยัง
เขยีนกวีนิพนธ์ในสายตาของกบมาตลอด  กวนีพินธ์บางส่วน
ของเขายังถูกน�ามาประพันธ์ท�านองประกอบ ท�าให้เป็น
เพลงเดก็ทีคุ่น้หดู้วย  กวนีพินธ์ชือ่ “เพลงฤดใูบไม้ผล”ิ นี้ 
นอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ด้านอักษรและค�าศัพท์ส�าหรับเด็กประถมศึกษาแล้ว  
ยังสะท้อนความงดงามของธรรมชาติในมุมมองของสัตว์
ตัวเล็กๆ ให้เด็กๆ ได้สังเกตและสัมผัสความรู้สึกของมัน  
ในคู่มือการสอนหลายแห่งยังมีแบบฝึกหัดให้นักเรียน
คิดจินตนาการ  ว่า “คุโมะ” หมายถึง “เมฆ” หรือ 
“แมงมุม” กันแน่
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夕日が背中を押してくる   阪田寛夫

夕日が背中を　押してくる　まっかな腕で　押してくる

歩くぼくらの　うしろから　でっかい声で　よびかける

さよなら　さよなら　さよなら　きみたち

晩ごはんが　待ってるぞ　あしたの朝　ねすごすな

夕日が背中を　押してくる　そんなに押すな　あわてるな

くるりふりむき　太陽に　ぼくらも負けず　どなるんだ

さよなら　さよなら　さよなら　太陽

晩ごはんが　待ってるぞ　あしたの朝　ねすごすな

夕日が背中を　押してくる　でっかい腕で　押してくる

握手しようか　わかれ道　ぼくらはうたう　太陽と

さよなら　さよなら　さよなら　きょうの日

すてきな　いい日だね　あしたの朝　またあおう

さよなら　きょうの日　さようなら

“แสงอ�ทิตย์ย�มเย็นช่วยดันหลัง” (ป.4) 

ซะกะตะ  ฮิโระโอะ

แสงอาทิตย์ยามเย็นช่วยดันหลัง
ใช้แขนแดงๆ ดันหลัง
ส่งเสียงดังมาจากด้านหลังพวกเราที่ก�าลังเดิน
ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน พวกเจ้า
อาหารเย็นรออยู่  พรุ่งนี้อย่าตื่นสายนะ

แสงอาทิตย์ยามเย็นช่วยดันหลัง
อย่าดันแรงสิ อย่าเพิ่งรีบ
หันกลับไปมองตะวันแล้วก็ส่งเสียงตอบไม่ยอมแพ้
ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน ดวงอาทิตย์
อาหารเย็นรออยู่  พรุ่งนี้อย่าตื่นสายนะ

แสงอาทิตย์ยามเย็นช่วยดันหลัง
ใช้แขนท่อนใหญ่ดันหลัง
จับมือกันหน่อย ถึงทางแยกแล้ว
พวกเราร้องเพลงไปกับดวงอาทิตย์
ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน ลาแล้ววันนี้
เป็นวันที่ดีนะ  พรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่
ลาก่อน วันนี้  ลาก่อน

「春のうた」   草野心平

                          光村図書4年生 国語

ほっ　まぶしいな

ほっ　うれしいな

みずは　つるつる

がぜは　そよそよ

ケルルン　クック

ああいいにおいだ

ケルルン　クック

ほっ　いぬのふぐりがさいている

ほっ　おおきなくもがうごいてくる

ケルルン　クック

ケルルン　クック

เพลงฤดูใบไม้ผลิ  (ป.4)  คุซะโนะ ชิมเปะอิ

โอ๊ะ  แดดจ้าจังเลย

โอ๊ะ  ดีใจจังเลย

น�้า  ลื้นลื่น

ลม  พัดเบาๆ เย็นสบาย

เกะรุรุน  กุ๊ก

โอ้  กลิ่นหอมสดชื่น

เกะรุรุน  กุ๊ก

โอ๊ะ  ดอกเวโรนิก้าบานอยู่

โอ๊ะ  เมฆก้อนโตลอยมา

(ในอีกความหมายหนึ่ง “แมงมุมตัวใหญ่ขยับมา”)

เกะรุรุน  กุ๊ก

เกะรุรุน  กุ๊ก
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 ตวัอย่างกวนีพินธ์นีเ้ป็นเพยีงส่วนหน่ึงของกวีนิพนธ์
จ�านวนมากที่น�ามาใช้ในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา
ในยุคหลังสงครามจนถึงคริสตศตวรรษที่ 80 รูปแบบ
ของกวีนิพนธ์นั้นประพันธ์โดยมีจังหวะและค�าที่จ�าง่าย  
สามารถท่องตามหรือร้องเป็นเพลงโดยบางชิ้นมีท�านอง
แต่งประกอบด้วย  นักเขียนมีความเชี่ยวชาญในด้าน
วรรณกรรมส�าหรับเด็ก  และมีความจริงใจในการส่ง
เสรมิให้เดก็ๆ รกัการอ่านและรักในบทกวี  เน้ือหาของกวี
นิพนธ์ล้วนแต่แสดงความงดงามของสตัว์ต่างๆ ธรรมชาติ
รอบตัว  แฝงแนวคิดที่ต้องการให้เด็กมีความผูกพันกับ
ธรรมชาติและมีจินตนาการที่เป็นอิสระเสรี
 ความเจรญิทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทีเ่กดิขึ้น
อย่างรวดเร็วท�าให้สังคมญี่ปุ่นมีการแข่งขันสูง  ปัญหา
สิง่แวดล้อมรุนแรงขึน้อย่างมากในช่วงทศวรรษที ่ 70-80  
ผู้วิจัยมองว่านักเขียนวรรณกรรมส�าหรับเด็กพยายามใช้
กวนิีพนธ์ในหนงัสอืเรียนถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติ
ให้เด็กๆ ตระหนกัและเกิดความคดิและจินตนาการทีง่ดงาม  
นอกเหนอืจากการแข่งขนัทางวชิาการทีเ่ป็นกระแสสังคม
ในยุคนั้น

 3.3. กวีนิพนธ์ที่ปร�กฎในหนังสือเรียน ค.ศ. 
  1984-2000
  มีกวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือเรียนของสอง
ส�านักพิมพ์ขึ้นไป และกวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจาก
ส�านักพิมพ์นิฮนโฌะเซะกิ เช่น “โลมา (อยู่ไหม)” (ป. 2)  
「いるか」   谷川俊太郎  “มีชีวิต” (ป. 6) 「生きる」  谷
川俊太郎 ของทะนิกะวะ ฌุนตะโร 「なわ一本」   (ป. 3)
高木あき子   「ふるさと」   高野辰之 (ป.5) กวีนิพนธ์ที่
ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากส�านักพิมพ์มิท์ซุมุระโทะโฌะ เช่น  
「く じ らぐ も」   なかが わりえこ (ป.1) 「ふきの

とう」   く どうなおこ (ป. 2) 「春の歌」   草野心平 

(ป. 4) 「ゆずり葉」   河井酔名 “ลูกพลับ”  โยะดะ จนุอชิิ
「かきの実」   与田準一    「雪」   三好達治 (ป. 6)  กวนีิพนธ์
ที่ตีพิมพ์เกิน 3 ครั้งจากจากส�านักพิมพ์โตเกียว
โฌะเซะกิ เช่น 「なみは手かな」   こわせたまみ (ป. 2)  
「金のストロー」   みずかみかずよ   「夕日がせなかを

おしてくる」     阪田寛夫 (ป. 3) 「土」    三好達治  (ป. 4) 
「スポーツ」 鶴見正夫 (ป. 6)

「いるか」 谷川俊太郎

                                                        日本書籍  1992

いるかいるか

いないかいるか

いないいないいるか

いつならいるか

よるならいるか

またきてみるか

いるかいるか

いないかいるか

いるいるいるか

いっぱいいるか

ねているいるか

ゆめみているか

โลม�(อยู่ไหม)   (ป.2)  ทะนิกะวะ ฌุนตะโร

โลมา อยู่ไหม

ไม่อยู่หรือโลมา

ไม่อยู่ ไม่อยู่ โลมา

จะอยู่เมื่อไร

ตอนดึกอยู่ไหม

ลองมาดูอีกทีไหม

โลมา อยู่ไหม

ไม่อยู่หรือโลมา

อยู่ อยู่ โลมา

โลมาอยู่กันเยอะเลย

โลมาที่นอนอยู่

ก�าลังฝันอยู่หรือเปล่า
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「 生きる」谷川　俊太郎 　　　　　　　　 

生きているということ

今生きているということ

それはのどがかわくということ

木もれ陽がまぶしいということ

ふっと或るメロディを思い出すということ

くしゃみをすること

あなたと手をつなぐこと

生きているということ

いま生きているということ

それはミニスカート

それはプラネタリウム

それはヨハン・シュトラウス

それはピカソ

それはアルプス

すべての美しいものに出会うということ

そして

かくされた悪を注意深くこばむこと

生きているということ

いま生きているということ

泣けるということ

笑えるということ

怒れるということ

自由ということ

生きているということ

いま生きているということ

いま遠くで犬が吠えるということ

いま地球が廻っているということ

いまどこかで産声があがるということ

いまどこかで兵士が傷つくということ

いまぶらんこがゆれているということ

いまいまが過ぎていくこと

生きているということ

いま生きているということ

鳥ははばたくということ

海はとどろくということ

かたつむりははうということ

人は愛するということ

あなたの手のぬくみ

いのちということ

“มีชีวิต”   (ป.6) ทะนิกะวะ ฌุนตะโร

การมีชีวิตอยู่
การที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้
นั่นคือการที่เรารู้สึกหิวน้�า
รู้สึกแสบตาเพราะแสงแดดที่ส่องลอดทิวไม้
การนึกถึงท�านองเพลงที่เคยได้ยินขึ้นมา
การจาม หรือการจับมือเธออยู่

การมีชีวิตอยู่
การที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้
นั่นคือกระโปรงสั้นเหนือเข่า
นั่นคือโดมดูดาว
นักดนตรีเอกโจฮัน สเตราท์
จิตรกรชื่อปิกัสโซ
เทือกเขาแอลป์
การได้เจอทุกสิ่งที่สวยงาม
และการปฏิเสธความเลวร้ายที่แอบซ่อนอยู่ในใจ

การมีชีวิตอยู่
การที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้
นั่นคือการที่เราร้องไห้ได้
การที่เราหัวเราะได้
การที่เรายังรู้สึกเกรงกลัว
การที่เรามีอิสระ

การมีชีวิตอยู่
การที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้
นั่นคือเสียงหมาเห่ามาแต่ไกล
โลกยังคงหมุนอยู่
ที่ไหนสักแห่งยังมีทารกเกิดมา
ที่ไหนสักแห่งยังมีทหารที่บาดเจ็บ
ตอนนี้ชิงช้ายังแกว่งไกว
ตอนนี้  ตอนนี้ก�าลังจะผ่านไปอีกแล้ว

การมีชีวิตอยู่
การที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้
นกกระพือปีกบิน
ทะเลส่งเสียงกังวาน
หอยทากคลานต้วมเตี้ยม
ผู้คนรักกัน
จับมืออบอุ่นของเธอ
นั่นคือการมีชีวิต
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かきの実　　よだじゅんいち

                                                                東京書籍

つゆがしもに変わり、

しもは朝ごとに白くなる。

村のかきの実は、赤くうれ、

赤く、赤くうれ、

低いえだから、だんだんへっていく。

空は一日、青くすみ、

青く、青くすみ、

からすのむれが、

ごまをまいたように飛ぶ。

そんな日が続き、

同じような日が続き、

こずえに残されたかきの実、一つ。

実は赤く光り、

赤く、赤く光り、

冬が来た信号のように、

村でいちばん早く朝日をあびる。

“ลูกพลับ”  โยะดะ จุนอิชิ

ฤดูฝนเปลี่ยนเป็นน้�าค้างแข็ง

น้�าค้างเป็นสีขาวทุกเช้า

ลูกพลับในหมู่บ้านสีแดงสด

สีแดง สีแดงสด

ค่อยๆ หายไปจากกิ่งที่อยู่เตี้ยก่อน

ฟ้าสีกระจ่างทั้งวัน

สีฟ้า สีฟ้ากระจ่าง

ฝูงนกกา

บินเป็นกลุ่มกระจายกันเหมือนโรยงา

วันแบบนี้ผ่านไปเรื่อยๆ

วันแบบเดียวกันนี้ต่อเนื่องไป

เหลือลูกพลับบนต้นหนึ่งผล

ลูกพลับสีแดงเปล่งประกาย

สีแดง สีแดงเปล่งประกาย

เหมือนเป็นสัญญาณการมาถึงของฤดูหนาว

ได้อาบแสงอาทิตย์เช้าก่อนใครในหมู่บ้าน

 กวีนิพนธ์ 2 บทนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งที่สร้างชื่อ
เสียงให้ ทะนิกะวะ ฌุนตะโร เป็นที่รู้จัก  เนื้อหาให้ก�าลัง
ใจและสะท้อนให้คิดถึงคุณค่าของชีวิต  การใช้ชีวิตนั้น
ไม่ว่าจะเหนื่อยยากเต็มไปด้วยอุปสรรค  หรือจะมีความ
สุขก็ตาม  ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตล้วนมีความหมายที่
มนุษย์ต้องยอมรับและควรภูมใิจกบัการมชีีวติอยูข่องตน
 ทะนิกะวะ ฌุนตะโร (Tanikawa Shuntaro 
1931-) เป็นกวี นักแปล นักวาดภาพ นักเขียนบทละคร 

ได้รับรางวัลด้านอักษรศาสตร์มากมาย  สร้างสรรค์ผล
งานมาตลอดจนถงึทกุวนันี ้ นบัเพยีงหนงัสือรวมกวนีิพนธ์
อย่างเดียวก็มีถึงกว่า 80 เล่ม กวีนิพนธ์ส�าหรับเด็กของ
เขาหลายชิ้นยังได้ถูกน�ามาเป็นบทเพลง  และมีกิจกรรม
รณรงค์ด้านลิขสิทธิ์ในวงการกวีนิพนธ์ญี่ปุ่นด้วย  เขาใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย  เรียบเรียงถ้อยค�าอย่างสละสลวย  
แต่แฝงหลังปรัชญาในการด�ารงชีวิตและการตระหนัก
ถึงคุณค่าในตัวตน
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「わたしと小鳥とすずと」      金子 みすゞ

                           光村図書 2000

　　私が両手をひろげても、

　　お空はちっとも飛べないが、

　　飛べる小鳥は私のように、

　　地面を速く走れない。

    私が体をゆすっても、

　　きれいな音はでないけど、

　　あの鳴る鈴は私のように、

　　たくさんな唄は知らないよ。

　　鈴と、小鳥と、それから私、

　　みんなちがって、みんないい。

ฉัน นกน้อย กระดิ่ง  (ป.3) คะเนะโกะ มิซุสุ

ถึงฉันจะกางแขนออกสุดสองข้าง

ยังไม่อาจโผบินบนฟ้าได้

แต่เจ้านกน้อยบินเก่งนั้นไซร้

ไม่อาจวิ่งรวดเร็วบนดินได้เหมือนฉัน

ถึงฉันสั่นร่างกายอย่างไร

ก็ไม่อาจมีเสียงใสกังวานได้

แต่กระดิ่งที่ส่งเสียงก้องนั้นไซร้

ก็ไม่รู้จักเพลงมากมายเหมือนฉันหรอก

ทั้งกระดิ่ง นกน้อยและตัวฉัน

เราต่างกัน ทุกคนต่างมีดี

 โยะดะ จุนอิชิ (Yoda Junichi 1905-1997) 
เป็นกวีและนักเขียนวรรณกรรมส�าหรับเด็กที่มีต�าแหน่ง
เป็นผูน้�ากิจกรรมเพ่ือเดก็มาตลอด  เขาเคยเป็นบรรณาธิการ
นิตยสารอะกะอิโตะริ เช่นเดียวกับคิตะฮะระ ฮะกุชูและ
ซุสุกิ มิเอะกิชิ  นอกจากเขียนหนังสือแล้ว  เขายังเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยนิฮนโจะฌิ  และมีบทบาท
ในสมาคมนกัเขียนของญีปุ่น่ด้วย  กวนีพินธ์บทนีเ้ป็นการ
เล่าเร่ืองการเปลีย่นของฤดกูาล  ความงามของสิง่เลก็น้อย 
กล่าวถงึลกูพลบักบัพระอาทติย์ซ่ึงมคีวามหมายแฝงถึงการ
ให้ก�าลังใจในการด�ารงชีวิตต่อแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป  
สะท้อนภาพสงครามในอดีตและความหวังในอนาคต  
นอกจากนัน้ยงัแฝงความหมายของความส�าคญัของสรรพสิ่ง
และคนแต่ละคน  นอกจากนั้นประโยค “เหลือลูกพลับ
บนต้นหนึ่งผล” แฝงความหมายเกี่ยวกับความคาดหวัง
ต่ออนาคตและการแสดงพลังชีวิตของสิ่งที่จะเกิดใหม่  
โดยใช้ธรรมเนียม “คิมะโมะริ” (木守り) คือการเหลือ
ลูกพลับไว้บนต้นหน่ึงผลเพ่ือให้ปีหน้าผลิดอกออกผล
ต่อไปมาน�าเสนอในกวีนิพนธ์
 สภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ ่นชะงักงัน  โดยเฉพาะ
หลงัวิกฤตฟิองสบูแ่ตกในช่วงปลาย ค.ศ. 1990 ความเจริญ

และการใช้จ่ายอย่างฟุม่เฟือยเริม่ถกูตัง้ค�าถาม  เกดิปัญหา
สังคมและคดีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นมากมาย  ผู ้คน
ให้นิยามว่าเป็นยุคของ “ทศวรรษที่หายไป” (The Lost 
decade) วัยเรียนและวัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไม่มีความฝัน  
ปัญหาการจดัการระบบการศกึษาแบบยโุตะร ิ (ผ่อนปรน 
ลดจ�านวนวิชาและปริมาณ) ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
เดก็รุน่ใหม่กับผูใ้หญ่ในยคุก่อนหน้านี ้ กวีนพินธ์ทีป่รากฏ
ในหนังสือเรียนยุคนี้  นอกจากมีเนื้อหาสอนภาษาและ
ทักษะในการอ่านและเขียนเหมือนกับที่เคยมีมาแล้ว  
ยงัแฝงความหมายทีลึ่กซึง้ของการให้ก�าลังใจ  หรอืเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับการตระหนักรู้ของคุณค่าของชีวิตและสังคม 
  3.4 กวีนิพนธ์ที่ปร�กฎในหนังสือเรียน  
  ค.ศ. 2000-2014
  มีกวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือเรียนของสอง
ส�านกัพมิพ์ขึน้ไป เช่น “โลมา (อยู่ไหม)” (ป. 2)  “มีชีวิต”   
(ป.6) ทะนิกะวะ ฌุนตะโร  กวีนิพนธ์ที่ส�านักพิมพ์มิท์ซุ
มุระโทะโฌะน�ามาตีพิมพ์เกิน 3 ครั้ง เช่น “ฉัน นกน้อย 
กระดิ่ง”  (ป. 3) คะเนะโกะ มิซุสุ  「わたしと小鳥と

すずと」    金子みすゞ 「春の歌」 草野心平 (ป. 4)
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 คะเนะโกะ มิซุสุ (Kaneko Misuzu 1903-1930) 
เป็นนักเขยีนสตรีทีม่ชีวีติในช่วงปลายสมยัไทโช  เธอเสีย
ชีวิตด้วยวัยเพียง 26 ปี  แต่ก็มีผลงานทั้งกวีนิพนธ์และ
บทเพลงถึงกว่า 500 บท  โดยเขียนลงในนิตยสาร
ส�าหรบัเดก็และผูห้ญงิจนเป็นทีรู่จ้กัและตดิตาม  กวนีิพนธ์
บทนี้กล่าวถึงการที่คนมีความแตกต่างกัน  แต่ทุกคน
ล้วนมีความสามารถและความดีของตน  เป็นบทกลอน
ท่ีมคีวามหมายให้ก�าลงัใจผูอ่้าน  และสะท้อนให้เหน็สภาพ
สังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้น
 กวีนิพนธ์ที่มีความหมายลึกซึ้ง  เกี่ยวกับชีวิตและ
ความเอือ้อาทรท่ีมนษุย์มีต่อกนัเหล่านี ้ ปรากฏในหนังสือ
เรียนของทั้งสามส�านักพิมพ์  และยังถูกน�ามาตีพิมพ์ทั้ง
ในหนงัสอืเรยีนยุคก่อน 1990 และในศตวรรษที ่21 ด้วย  
แสดงให้เห็นว่า  แม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไป  ญี่ปุ่นเข้าสู่
การพัฒนาและความเสือ่มถอยทางเศรษฐกจิ  สงัคมโลก
ปัจจุบนัทีเ่ตม็ไปด้วยข้อมูลข่าวสารและความไร้พรมแดน  
กวีนิพนธ์ที่ถ่ายทอดความส�าคัญของชีวิตคนยังได้รับ
การยอมรับและถูกน�ามาใช้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ  
การคัดเลือกกวีนิพนธ์เหล่านี้เป็นการสะท้อนภาพสังคม
ท่ีผูค้นสิน้หวงัหรือต้องการสิง่ยดึเหนีย่วทางจติใจ  การอ่าน
บทประพันธ์นี้อาจท�าให้เด็กๆ สะกิดใจเหลียวมอง
สิ่งรอบตัว  เพื่อค้นหาตัวตนและความงดงามที่ซ่อนอยู่
ในชีวิตประจ�าวันของพวกเขา

 กวนีพินธ์ของญีปุ่น่วรรณคดีประเภทหนึง่ท่ีเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมทรงคณุค่า  มีความไพเราะและสบืทอดมานาน  
กวีนิพนธ์ส�าหรับเด็กแพร่หลายจากแนวคิดตะวันตก
ที่รับมาในสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868) พร้อมกับระบบการ
ศึกษาสมัยใหม่  นักเขียนวรรณกรรมส�าหรับเด็กจ�านวน
หนึ่งถูกมองว่าผลิตงานเพื่อนโยบายทางการทหารของ
รัฐบาลในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  ท�าให้เกิดการ
รณรงค์และผลติผลงานเพือ่เดก็อีกครัง้หลงัสงครามสิน้สุด
และพ้นจากการควบคุมของสหรัฐอเมริกา
 ผู้วิจัยได้ศึกษากวีนิพนธ์ส�าหรับเด็กท่ีปรากฏใน
หนังสอืเรียนของญีปุ่น่  โดยศกึษาแนวคดิและความหมาย
ของกวีนพินธ์แต่ละบทควบคูกั่บบรบิททางสังคมทีเ่ก่ียวข้อง  
แบ่งเป็น 4 ช่วงสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย

4. บทสรุป

ทางการศึกษา คือ ค.ศ. 1952-1971, 1971-1984, 
1984-2000 และ 2000-2014 (อ้างอิงจากตาราง 1)
 ค.ศ. 1952-1970 สมัยการปฏิรูปการศึกษาให้
สอดคล้องกับความเจริญทางเศรษฐกิจ  มีความเจริญ
ทางเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม ความต้องการบคุคลากรสงู  
รายได้ประชากรเพิ่มขึ้น  ประชาชนมีความตื่นตัว
ทางการศึกษา กวนีพินธ์ทีต่พีมิพ์เกนิ 3 ครัง้จากและตพีิมพ์
ในหนงัสือเรยีนของสองส�านกัพมิพ์ขึน้ไปคอื “กลีบดอกไม้
โปรยปราย” 「花ふぶき」 (ป. 5) แต่งโดยซะกะโมะโตะ 
เอ็ตสึโร (阪本越郎) ใช้ภาษาเรียบง่าย  ท�าให้เกิด
จนิตภาพ  การกล่าวถงึกลบีดอกซากรุะและการเดนิทาง
สะท้อนการเปรียบเปรยถึงชีวิตและธรรมชาติ  ยุคสมัย
ที่เปล่ียนไปได้ลึกซึ้ง  นอกจากนั้นช่วงทศวรรษที่ 70 
มีงานเขียนและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับสงครามโลก
ครั้งทีส่องกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง  กวีนิพนธ์ที่สะท้อน
ความเศร้าโศกของสงครามจึงเป็นส่วนหนึ่งในการ
ถ่ายทอดแนวคิดนี้สู่เด็กได้
 ค.ศ. 1971-1983  เป็นสมัยของการปรับปรุง
ระบบการศกึษาภายใต้ความเจรญิทางเศรษฐกจิอย่างมั่นคง  
มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่มั่นคง แต่ระบบการศึกษา
เป็นแบบอัดแน่น  รัฐบาลมีนโยบายให้โรงเรียนลด
ชัว่โมงเรยีนและเนือ้หาวิชา (ยคุของ yutori to juujitsu) 
แม้ว่าหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษาก็
มกีารปรบัปรงุเนือ้หาและลดปรมิาณเรือ่งอ่านลง  แต่จ�านวน
กวีนิพนธ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนกลับเพิ่มขึ้น  และมี
จ�านวนมากขึ้นตามล�าดับชั้นปี  กวีนิพนธ์ส่วนใหญ่กล่าว
ถึงธรรมชาติ ฤดูกาล การกล่าวถึงสัตว์ต่างๆ ในเชิง
เปรียบเทียบเปรียบเปรย  การแฝงความหมายของ
ความฝันหรอืความหวัง  การกล่าวถงึสันตภิาพ  มกีวนีิพนธ์
ที่ตีพิมพ์ในหนังสือเรียนของสองส�านักพิมพ์ขึ้นไป เช่น 
“เพลงฝน” ท์ซรุมุ ิมะซะโอะ 「あめのうた」   鶴見正夫 

กวีนิพนธ์ที่ส�านักพิมพ์มิท์ซุมุระโทะโฌะน�ามาตีพิมพ์
เกิน 3 ครั้งเช่น “แสงอาทิตย์ยามเย็นช่วยดันหลัง” 
ซะกะตะ  ฮโิระโอะ 「夕日がせなかをおしてくる」 
阪田寛夫 “เพลงฤดูใบไม้ผลิ” คุซะโนะ ชิมเปะอิ  
「春の歌」   草野心平 ซึ่งสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการ
มคีวามหวงัและการสูช้วิีต  และให้ความส�าคญักบัธรรมชาติ
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 ค.ศ. 1984-2000  มีการปรับปรุงการศึกษาหลัง
การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ให้ความส�าคัญกับ
ปัจเจกบุคคล  รูปแบบอุตสาหกรรมเปลี่ยนไป  มีความ
เป็นสากล  สงัคมแห่งข้อมลูข่าวสาร  การศึกษาผ่อนปรน
มากขึน้  ในขณะทีก่ารกลัน่แกล้งในโรงเรยีน  การไม่เข้าเรียน
เป็นปัญหารุนแรงขึ้น  ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
รุนแรงในช่วงทศวรรษที่ 70-80 ในหนังสือเรียนมีกวี
นพินธ์ปรากฏเป็นจ�านวนมาก  มีเนือ้หากล่าวถงึธรรมชาติ 
ฤดูกาล  และยังแฝงความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคล  ครอบครวั  กิจกรรมในโรงเรยีน  ส่วนหนึ่ง
น�ากวีนพินธ์ทีเ่คยมใีนหนงัสอืเรยีนช้ันประถมศึกษาในยคุ
ก่อนหน้านี้มีตีพิมพ์ใหม่ เช่น“ลูกพลับ”  โยะดะ จุนอิชิ
「かきの実」   与田準一 “โลมา (อยูไ่หม)”  ทะนิกะวะ 
ฌุนตะโร 「いるか」  谷川俊太郎  ทั้งรูปแบบในการ
ประพันธ์และแนวคิดที่กวีต้องการส่งเสริมให้เด็กๆ 
รกัการอ่านและรักในบทกว ี มใีนกวนีพินธ์ทีเ่ก่ียวกับความ
งดงามของธรรมชาตแิละท�าให้เกิดจนิตนาการทีเ่ป็นอิสระเสรี  
ลกัษณะเช่นนีท้�าให้เห็นได้ว่านักเขยีนวรรณกรรมส�าหรับเด็ก
พยายามใช้กวีนิพนธ์ตอบโต้กับการแข่งขันทางวิชาการ
ที่เป็นกระแสสังคมในยุคนั้น
 ค.ศ. 2000-2014  การศึกษาหลังสภาประชาชน
มบีทบาทในการปรับปรงุการศกึษา  มีการปรบัให้เหมาะสม
กับสังคมสมัยใหม่  สังคมเศรษฐกิจมีรูปแบบไร้พรมแดน  
แต่เม่ือสภาพเศรษฐกจิของญีปุ่น่ชะงกังนั  โดยเฉพาะหลงั
วิกฤตฟิองสบูแ่ตกในช่วงปลาย ค.ศ. 1990 ความเจริญและการ
ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเร่ิมถกูตัง้ค�าถาม  เกิดปัญหาสังคมและ
คดีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นมากมาย  ผู้คนให้นิยามว่าเป็น
ยคุของ “ทศวรรษทีห่ายไป” (The Lost decade) วยัเรยีน
และวัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไม่มีความฝัน  ปัญหาการจัดการ

ระบบการศึกษาแบบยุโตะริ  ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
เดก็รุน่ใหม่กับผูใ้หญ่ในยคุก่อนหน้านี ้ กวีนพินธ์ทีป่รากฏ
ในหนังสือเรียนยุคนี้  แฝงความหมายที่ลึกซึ้งของการให้
ก�าลังใจ  ชีวิตและความเอื้ออาทรที่มนุษย์มีต่อกัน  
การตระหนักรู้ของคุณค่าของชีวิตและสังคม  กวีนิพนธ์
เหล่าน้ีปรากฎในหนังสือเรียนของทั้งสามส�านักพิมพ์  
และยังถูกน�ามาตีพิมพ์ทั้งในหนังสือเรียนยุคก่อน 1990 
และในศตวรรษที ่21 ด้วย เช่น “มชีวีติ”   (ป. 6) ทะนกิะวะ 
ฌนุตะโร 「生きる」    谷川俊太郎  “ฉนั นกน้อย กระด่ิง”  
(ป.3) คะเนะโกะ มิซุสุ 「わたしと小鳥とすずと」   
金子みすゞ ซึง่เหมอืนเป็นภาพสะท้อนสังคมทีผู้่คนส้ินหวัง
หรือต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  รู้สึกสับสนในความ
แตกต่าง  แสดงให้เห็นว่า  แม้ญี่ปุ่นเข้าสู่การพัฒนาและ
ความเส่ือมถอยทางเศรษฐกิจ  ในสังคมโลกปัจจุบัน
ทีเ่ตม็ไปด้วยข้อมลูข่าวสารและความไร้พรมแดน  กวีนิพนธ์
ทีถ่่ายทอดความส�าคัญของชวีติคนยงัได้รบัการยอมรบัและ
ถูกน�ามาใช้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีความหวังและ
ค้นหาตัวตน
 กวีนพินธ์ในหนงัสอืเรยีนระดบัประถมศกึษาตั้งแต่
สมยัหลังสงครามจนถงึศตวรรษที ่21 สามารถช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 3 ประเด็นคือ 1. ส่งเสริมความรู้
และทกัษะ 2. สร้างความสามารถทางการคดิ การตดัสินใจ 
การน�าเสนอ 3. ผลักดนัให้เกดิความสามารถในการเรียนรู้  
ความเป็นมนษุย์  ซ่ึงส�านกัพิมพ์ผูผ้ลติพยายามตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลมาตลอด  ทั้งจ�านวนกวีนิพนธ์และ
เนือ้หาการน�าเสนอมคีวามคล้ายคลงึกนัทกุช่วงสมยั  คือ
สะท้อนความผูกพนักบัธรรมชาติและความงดงามของชีวิต  
แม้ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนไป  แต่กวีนิพนธ์ส�าหรับเด็ก
ยังมีความส�าคัญต่อวงการการศึกษาอยู่เสมอมา
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	 นายกรัฐมนตรี	ชินโซ	อาเบะ	ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มี
ความคิดแนวอนุรักษ์นิยมและรักชาติมาก	 ในขณะที่
เขาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น	 ได้มีความเพียรพยายามใน
การด�าเนนินโยบายต่างประเทศในลกัษณะทีท่�าให้ญี่ปุ่น
มีบทบาทเด่นด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
หลายประการ		ซึง่นโยบายดงักล่าวนัน้ได้รบัการวิพากษ์
วิจารณ์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ	ทั้งในด้าน
ที่เห็นด้วยและคัดค้าน	 รวมถึงวิตกกังวลต่อนโยบาย
ดังกล่าว	 เนื่องจากนโยบายของเขามีความแตกต่างไป
จากแนวทางเดมิของนโยบายต่างประเทศ	และนโยบาย
ความมั่นคงของประเทศมาก
	 ในปี	2015	Christopher	W.	Hughes	ได้ตีพิมพ์
หนงัสือเรือ่ง	Japan’s	Foreign	and	Security	Policy	
Under	the	‘Abe	Doctrine’:	New	Dynamism	or	
New	Dead		End	?	ขึ้น	ในช่วงเวลาระหว่างกลางสมัย
ที	่2	ของการเป็นผูน้�าในการจัดตัง้รฐับาลของนายชินโซ	
อาเบะ	 โดยมวัีตถุประสงค์ทีจ่ะศกึษานโยบายต่างประเทศ
และนโยบายความมัน่คงของญีปุ่่นในยคุสมัยของนายก
รัฐมนตรีอาเบะ	ภายใต้	“หลกัการอาเบะ”	(Abe	Doctrine)	

ซ่ึงผู้เขียนมีความเห็นว่า	 เป็นหลักการที่วางอยู ่บน
อุดมการณ์แบบ	Revisionism	(ลัทธิแก้	หรือ	การปฏิรูป
ลัทธิใหม่)		และมีทิศทางนโยบายที่รุนแรง	(Radical)	รวม
ทั้งประเมินความส�าคัญของ	 “หลักการอาเบะ”	 ที่มีต่อ
นโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น	
และสดุท้ายได้วเิคราะห์ว่านโยบายนีจ้ะน�าไปสูพ่ลวตัใหม่
ของการด�าเนินนโยบายหรือจุดสิ้นสุดทางการทูต
ของรัฐบาลนี้
	 หนังสือเล่มนี้มีความหนา	 114	 หน้า	 ได้พยายาม
ตอบค�าถามดงักล่าวโดยการวเิคราะห์เชงิลกึในเรือ่งพืน้ฐาน
ของอุดมการณ์และเป้าหมายนโยบายของ	 “หลักการอาเบะ”	
รวมทั้งตรวจสอบว่า	 ส่ิงเหล่าน้ีมีบทบาทต่อทิศทาง
นโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น
ในประเดน็ทีส่�าคญั	3	ประการอย่างไร	กล่าวคอื	หนึง่	สมรรถนะ
ในด้านการป้องกันประเทศของญีปุ่น่	 สอง	 ความสัมพันธ์
และความเป็นพนัธมติรระหว่างญีปุ่น่กับสหรฐั	 และสาม	
ความสัมพนัธ์ระหว่างญีปุ่น่กบัประเทศในเอเชยีตะวันออก	
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งหมายถึง	จีน	 เกาหลีใต้	
และประเทศในกลุ่มอาเซียน
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	 ผู ้เขียนได้พยายามอธิบายให้เห็นว่า	 นายก
รัฐมนตรีอาเบะ	เป็นผู ้มีอุดมการณ์แบบการปฏิรูป
ลทัธิใหม่	(Revisionism)	ในเวลาเดยีวกันก็มอีุดมการณ์
รักชาติ	 (Nationalism)	ด้วย	ดังนั้นนโยบายของเขา
ภายใต้หลักการอาเบะ	 จึงมีลักษณะสุดโต่ง	 รุนแรง	
เพราะเขาเชือ่ว่า	 นโยบายนีจ้ะน�าไปสูก่ารท�าให้ประเทศ
มีบทบาทมากขึ้นและสถานะของประเทศจะเป็น
ทีย่อมรับในสงัคมระหว่างประเทศมากข้ึน	ในเวลาเดียวกัน	
ผู ้เขียนก็ถกเถียงด้วยว่า	 แม้ว่าทิศทางนโยบายน้ี
จะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในระยะแรกในแง่ของการยกระดบั
สถานะและบทบาทของประเทศ	รวมทั้งสร้างอิทธิพล
ของประเทศในภูมิภาคและในโลก	 แต่ยุทธศาสตร์นี้
ก็มลีกัษณะ	“ทศันวสิยัสัน้”	ส�าหรบัเป้าหมายระยะกลาง	
และระยะยาวของนโยบายต่างประเทศและนโยบาย
ความมัน่คง	 รวมทัง้เป็นการยากทีจ่ะรกัษาความยั่งยืน
ของนโยบายนี้เอาไว้ได้	ซึ่งอาจมีผลต่อการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศในที่สุดด้วย
	 ผู้เขียนได้แสดงทัศนะว่า	ผู้เขียนอยู่ฝ่ายเดียวกับ
ผู้วิจารณ์นโยบายของญี่ปุ่นคนอื่นๆ	 ที่ว่านโยบายของ
นายกรัฐมนตรีอาเบะนี	้มีลกัษณะทีเ่ป็นจดุจบ	(Dead	End)	
ส�าหรับนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมัน่คง
ของประเทศมากกว่าจะเป็นการน�าไปสูพ่ลวตัใหม่ๆ	และ
ผลของนโยบายนีจ้ะไม่เป็นเพยีงแค่การก้าวไปสูก่ารขาด
พลงัผลกัดนัในระดบันานาชาติเท่านัน้	 หากยังพาไปสู่
ความเสียหายในระยะยาวของความสัมพันธ์ในระดบั
ภมูภิาคของญีปุ่่นด้วย	 ในตอนท้ายของหนังสือ	 ผู้เขียน
ยังได้สรุปให้เห็นถึง	 ความขัดกันของหลักการที่นายก
รัฐมนตรีอาเบะน�าเสนอ	 มากกว่าการที่นโยบายนัน้ๆ	
จะผลิตทิศทางใหม่	 หรือยุทธศาสตร์ใหม่ที่ชัดเจน
ส�าหรับญีปุ่น่	 ในทางกลบักนั	“หลกัการอาเบะ”	น่าจะ
ท�าให้เกิดนโยบายต่างประเทศแบบที่พยากรณ์ไม่ได้	
มีลักษณะแข็งขืน	 และเป็นศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้าน	
หรือแม้แต่กับพันธมิตรเช่น	สหรัฐเองก็ตาม	ซึ่งผู้เขียน
สรุปลักษณะดังกล่าวของญี่ปุ่นว่าเป็น	 สัจนิยมที่น่า
ขุ่นเคืองใจ	(Resentful	Realism)	
	 หนังสือประกอบด้วยทั้งหมด	6	บท	โดยบทที่	1	
เป็นบทน�าที่กล่าวถึงความเชื่อและข้อถกเถียงของผู้
เขียน	รวมทั้งวิธีการศึกษาและอธิบายเพื่อตอบค�าถาม
หรือข้อถกเถียงดังกล่าว	ในบทที่	2	ผู้เขียนได้วิเคราะห์
แนวคิดและอุดมการณ์ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	และ

หลกัการอาเบะ	 โดยแสดงให้เหน็ว่าเขาเป็นพวกลัทธิแก้	
(Revisionist)	 ซึง่มีแนวคดิแบบประเพณนียิมแบบช่วง
ก่อนและระหว่างสงครามโลกครัง้ที	่ 2	 ทีเ่ชือ่ในความยิง่ใหญ่
ของประเทศ	ความพยายามในการขยายอ�านาจ	(จักรวรรดิ)	
และสถาปนาประเทศให้เป็นมหาอ�านาจในระดับต้น 	ๆของโลก	
ซึง่ในช่วงหลงัสงคราม	 ลกัษณะดังกล่าวจะปรากฏในรปูของ	
ความพยายามในการมีนโยบายที่เป็นอิสระจากสหรัฐ	
และการมบีทบาทเด่นในภมูภิาค	และมอีทิธพิลต่อประเทศ
เพื่อนบ้าน	 เป็นรัฐเสรีนิยมท่ีมีอ�านาจและต่อต้านรัฐ
เผด็จการ	 ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า	 แม้ว่าหลักการอาเบะ	
จะมีลักษณะที่น�าไปใช้ได้จริง	(pragmatic)	แต่ก็มีความ
แตกต่างจากลักษณะของ	“หลักการโยชิดะ”	(Yoshida	
Doctrine)	อันเป็นทิศทางของนโยบายต่างประเทศและ
นโยบายความมัน่คงของญีปุ่น่เดมิทีม่มีาตัง้แต่หลังสงคราม	
อันวางอยู่บนหลักการการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
และการรักษาสมดุลของอ�านาจในภูมิภาค	ผู้เขียนได้
ชี้ให้เห็นถึงแนวคิด-อุดมการณ์แบบการปฏิรูปลทัธใิหม่	
(Revisionism)	 ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	 ผ่านการ
ด�าเนนิการต่างๆ	เช่น	ความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนญู	
โดยเฉพาะมาตรา	9	ความพยายามในการใช้ค�าทีห่มายถงึ	
comfort	woman	 ไปในลักษณะทีห่มายถงึโสเภณ	ีและ
การไปเยีย่มศาลเจ้ายาสุคุน	ิรวมทัง้การท้าทายต่อค�าตัดสิน
ของศาลระหว่างประเทศว่าด้วยอาชญากรสงคราม	เป็นต้น
	 บทที่	 3	 ถึง	 บทที่	 5	 เป็นการขยายความและ
ประเมนิผลของหลกัการอาเบะ	 ทีม่ต่ีอนโยบายต่างประเทศ
และนโยบายความมั่นคง	 โดยเน้นที่ประเด็นส�าคัญ	3	
เรื่องคือ	 นโยบายความมั่นคงและสมรรถนะทางทหาร
ความสัมพันธ์กับสหรัฐ	 และความสัมพันธ์กับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
โดยในบทที	่3	ผูเ้ขียนได้อธบิายว่า	แม้ว่าการเปลีย่นแปลง
นโยบายความมัน่คงและการเพ่ิมสมรรถนะของกองก�าลัง
ป้องกันตนเองของญีปุ่น่จะมคีวามจ�ากดัและเป็นสัดส่วน
ทีไ่ม่มาก	 แต่กม็คีวามส�าคัญมาก	 เพราะส่ิงนีเ้ป็นการแสดง
ถึงความส�าคัญที่น้อยลงของรัฐธรรมนูญ	 ลดข้อจ�ากัด
ทางการเมืองต่อการใช้อ�านาจทางทหาร	 และการสร้าง
จุดหมายส�าหรับการส่งกองก�าลังออกไปยังภูมิภาคและ
พื้นที่อื่นของโลก	 โดยเฉพาะประเด็นที่ส�าคัญที่สุดคือ	
การยกเลกิการไม่ใช้สทิธกิารป้องกันตนเองร่วม	(Collective	
Self-Defense)	 ซึ่งผู้เขียนได้แสดงหลักฐานของการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวผ่านการเปล่ียนแปลงในเชงิกฎหมาย
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และแผนปฏิบัติการที่ส�าคัญ	 คือ	 การเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ	 (National	 Security	
Strategy)	 แนวปฏิบัติ เรื่องการป ้องกันประเทศ	
(National	 Defense	 Program	 Guidelines)	 และ
กฎหมายเกีย่วกบัความลับของรฐั	(State	Secrecy	Law)	
ในระดบัปฏบิตักิารมกีารผ่อนปรนเก่ียวกับการห้ามส่งออก
อาวุธ	 และการท�าให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเป็น
ไปเพื่อกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ทางทหารได้	เป็นต้น	
อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด
ในเรื่องนี้ก็คือการตีความเรื่องสิทธิป้องกันตนเองร่วม
เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศมีบทบาทด้านความม่ันคง
เพิ่มมากขึ้น	ซึ่งผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า	อันที่จริงแล้วนายก
รัฐมนตรีอาเบะต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่า	
แต่ด้วยการทีต่ระหนกัว่า	 การแก้ไขรฐัธรรมนญูไม่สามารถ
ท�าได้โดยง่ายและเร็ว	ดังนั้น	เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ให้ได้ทันกับการที่ตั้งเป้าหมายไว้	 นายกรัฐมนตรีอาเบะ	
จึงเลือกใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงการตีความรัฐธรรมนูญ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิป้องกันตนเองร่วมแทน	 โดย
การตีความว่า	 ญี่ปุ ่นสามารถมีส่วนร่วมกับพันธมิตร
ในประเด็นความมั่นคงได้	และผู ้เขียนยังได้อธิบาย
ในรายละเอยีดถงึกระบวนการต่างๆ	ทีน่ายกรฐัมนตรอีาเบะ	
ได้พยายามด�าเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ตีความดังกล่าว	 เช่น	 การออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	
และการต้ังคณะท�างาน	เป็นต้น	 ซ่ึงความพยายามดงักล่าวนี้	
มเีป้าหมายไกลท่ีสดุ	 คอืการมุง่ไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากข้อจ�ากัดทางกฎหมายใน
การมีบทบาทด้านความมั่นคงท่ีเพิ่มมากข้ึน	 อันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	 ในการที่จะ
ยกระดับสถานะของประเทศตามแนวทางการปฏิรูป
ลัทธิใหม่		(Revisionism)
	 ในบทที่	 4	 ผู้เขียนประเมินว่า	 แม้ว่าญี่ปุ่นจะ
สนับสนุนนโยบายความเป็นพันธมิตรระหว่างสองฝ่าย
และนโยบาย	Rebalancing	ของสหรฐัในภมูภิาค	แต่ความ
สัมพันธ์สองฝ่ายก็ไม่ได้ราบรื่น	 เพราะญี่ปุ ่นประสบ
ปัญหาการเมืองภายในหลายเรื่อง	เช่น	การย้ายฐานทัพ
ในโอกินาวา	 การเจรจาเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิก	
(Trans	Pacific	Partnership	:	TPP)	รวมถึงความกังวล
ใจของสหรัฐต่อแนวทาง	การปฏิรูปลัทธิใหม่		(Revisionism)	
ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	เป็นต้น	ในด้านของความเป็น
พันธมติรด้านความม่ันคง	ผูเ้ขียนแสดงให้เหน็ว่า	ญ่ีปุน่มีความ

พยายามในการทบทวนแก้ไขแผนปฏบัิตกิารด้านการป้องกัน
ประเทศมาตั้งแต่ปี	1997	โดยการพยายามปรับความ
ร่วมมือสองฝ่ายให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อตอบสนองต่อ
การโจมตีทางอาวุธ	 การต่อต้านการก่อการร้าย	 การต่อ
ต ้านโจรสลัด	 การรักษาสันติภาพ	 และการให ้
ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือ
เพื่อมนุษยธรรม	 ญี่ปุ ่นมีความต้องการที่จะรวมเรื่อง
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติของตนเข้าไปในนโยบาย	
Rebalancing	 	 และยุทธศาสตร์ทางทหารที่กว้างกว่า
นั้นของสหรัฐ	 อย่างไรก็ตาม	 กระบวนการทบทวนแนว
ปฏบัิตด้ิานการป้องกนัประเทศกไ็ม่ได้รบัการด�าเนนิการ
โดยราบรื่น	ในเวลาเดียวกัน	แม้ว่าความร่วมมือระหว่าง
ญี่ปุ่นกับสหรัฐจะดูเหมือนมีความแน่นแฟ้น	 แต่ผู้เขียน
ก็ได้อธิบายให้เห็นว่า	 รากฐานของความสัมพันธ์ไม่ได้
แน่นแฟ้นมากดงัทีน่ายกรฐัมนตรอีาเบะกล่าวอ้าง	 รวมทั้ง
ญี่ปุ่นยังมีความรู้สึกไม่ม่ันใจในการประกันความม่ันคง
ของสหรัฐที่มีต่อญี่ปุ่นด้วย	 ความกลัวการถูกละเลยจาก
สหรฐัยงัเป็นกระแสทีม่องเหน็ได้		ในขณะทีค่วามพยายาม
ในการกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐของนายกรัฐมนตรี
อาเบะก็ไม่ก้าวหน้า	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการย้ายฐานทัพใน
โอกินาวา	 หรือการเจรจาเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิก
ที่ได้รับการคัดค้านจากฝ่ายต่างๆ	ในประเทศโดยเฉพาะ
ภาคเกษตร	 และในประการสุดท้าย	 ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า
อุดมการณก์ารปฏิรูปลทัธใิหม่	 (Revisionism)	 และ
พฤติกรรมการไปเยีย่มศาลเจ้ายาสุคนุขิองนายกรัฐมนตรี
อาเบะ	 ท�าให้สหรัฐเกิดความระแวงแคลงใจในความ
พยายามทีจ่ะมอี�านาจของญ่ีปุน่	 และมผีลท�าให้ความสัมพนัธ์
สองฝ่ายแย่ลง	 เพราะเกิดความกังวลในฝ่ายสหรัฐว่า	
ด้วยอุดมการณ์ของนายกรัฐมนตรีอาเบะนี้แทนที่ญี่ปุ่น
จะเป็นฝ่ายสนับสนุนสหรัฐ	เอาเข้าจริงแล้วอาจจะกลาย
เป็นว่า	 สหรัฐเป็นผู้สนับสนุนการกลายเป็นมหาอ�านาจ
ทางทหาร	หรือสนบัสนนุนโยบายรักษาสนัตภิาพในแบบ
ก่อนสงครามโลกครั้งที่	 2	 ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	
ซึง่สถานการณ์นีน่้าจะเป็นอนัตรายต่อสหรฐัมากกว่าเป็นผลดี
	 ส�าหรับบทที่	 5	 ผู้เขียนก็ได้ประเมินผลของ
หลักการอาเบะต่อความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ ่นกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้	โดยผูเ้ขยีนแสดงความเหน็ว่า	หลกัการ
อาเบะ	 ชักน�าให้เกิดความพยายามในการเป็นผู้น�า
ในภูมิภาคของญี่ปุ่นโดยการตีกรอบ	 (ล้อมกรอบ)	 จีน	
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อย่างไรก็ตาม	 ผู้เขียนก็แสดงให้เห็นว่า	 การทูตของ
นายกรัฐมนตรอีาเบะมข้ีอจ�ากดั	และแทนท่ีญีปุ่น่จะเป็น
ฝ่ายล้อมกรอบจีน	 การณ์กลับกลายเป็นว่า	 การทูตของ
นายกรัฐมนตรีอาเบะไม่ได้ผล	 แต่กลับท�าให้ญี่ปุ ่นเป็น
ฝ่ายถูกโดดเดี่ยว	 โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างของความ
พยายามของญี่ปุ ่นในการสร้างความสัมพันธ ์กับ
ประเทศต่างๆ	 ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 เช่น	
เกาหลีใต้	 และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เช่น	
ประเทศสมาชิกอาเซียน	และประเทศอื่นๆ	นอกจาก	2	
กลุม่นี	้เช่น	ตรุกี	ออสเตรเลยี	อนิเดีย	เป็นต้น	เพือ่ปิดล้อม
จีน	 หรือ	 แสวงหาพันธมิตรในประเด็นที่มีความขัดแย้ง
กับจีน	 เช่น	 ข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้	 และ
ทะเลจนีตะวันออก	เป็นต้น	แต่ก็ดเูหมือนว่า	ความพยายาม
ดังกล่าวนี้ให้ผลท่ีจ�ากัด	 ส่งผลให้เกิดความล้มเหลว
ในการแปลความสัมพันธ์ดังกล่าวไปสู่การคัดง้างกับจีน	
อย่างไรก็ตาม	 มีประเด็นหนึ่งที่นับได้ว่ามีความก้าวหน้า	
น่ันคือ	การทีท่ัง้จนีและญ่ีปุน่ยอมรบัว่าปัญหาความขดัแย้ง
ในทะเลจนีตะวนัออกเป็นรากฐานของปัญหาความขดัแย้ง
ของทั้งสองฝ่าย	ซึ่งการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่า	มีปัญหา
น้ีเป็นประเดน็ส�าคญัทีท่�าให้สถานการณ์ทีช่ะงักงนั	 สามารถ
เคลื่อนไปสู่การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้และ
มผีลท�าให้การท�างานในระดบัปฏบิติัการได้รับการด�าเนิน
การใหม่อีกครั้ง
	 ส�าหรับบทสุดท้ายที่เป็นบทสรุป	ผู้เขียนได้เน้นย�้า
อีกครั้งถึงทิศทางนโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	 ว่า
เป็นแบบการปฏิรูปลัทธิใหม่	(Revisionism)	และแม้ว่า		
“หลกัการอาเบะ”	 จะถกูประยกุต์ใช้ในนโยบายทีส่�าคัญ	
ทั้ง	 3	 เรื่อง	 คือ	 นโยบายความมั่นคงและการเพิ่ม
สมรรถนะให้กองก�าลงัป้องกันตนเอง	 ความสมัพันธ์กับสหรฐั	
และความสมัพันธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชยีตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในลักษณะเดียวกัน	 แต่
ผลลัพธ์ของการด�าเนินนโยบายดังกล่าวก็ไม่เหมือนกัน	
กล่าวคอื	นโยบายความมัน่คงของญีปุ่น่มีความก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงไปมาก	 ในขณะที่ความสัมพันธ์กับ
สหรัฐดูเหมือนว่า	 จะมีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าเช่นกัน	
แต่ไม่ราบรืน่	ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างญีปุ่น่กบัประเทศ
ในเอเชยีตะวันออกและเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	มลีักษณะ

ชะงักงัน	 หรือถดถอย	 นอกจากนั้น	 ผู้เขียนยังแสดงให้
เห็นถึงความขัดแย้ง	 3	 ประการของทิศทางการด�าเนิน
นโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น	
กล่าวคือ	 หนึ่ง	 การสนับสนุนคุณค่าสากล	 และแนวคิด
เสรีนิยม	 แต่ก็มีอุดมการณ์	 การปฏิรูปลัทธิใหม่	
(Revisionism)	 ซึง่ขัดแย้งกบัคณุค่าและแนวคดิดงักล่าว	
สอง	 การยุติระบอบหลังสงคราม	 โดยการตีความ
ประวัตศิาสตร์ใหม่	 ไม่ได้ท�าให้ระบอบหลงัสงครามยติุลง	
แต่กลับเพิ่มความขัดแย้ง	 และสาม	 แม้ว่าญี่ปุ่นจะ
พยายามด�าเนินนโยบายที่เป็นอสิระจากสหรฐั	หากแต่กย็งั
พึง่พงิสหรฐัอยูใ่นด้านความมั่นคงท�าให้เกิดความขัดแย้งว่า
ในที่สุดแล้ว	ญี่ปุ่นจะพยายามเป็นอสิระ	หรอืต้องการพึง่พงิ
สหรัฐ	 จากความขัดแย้งดังกล่าวท�าให้ผู้เขียนสรุปว่า	
หลกัการอาเบะไม่น่าจะน�าประเทศไปสู่ทางออกของปัญหา	
และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการสร้าง
นโยบายท่ีสนบัสนนุการมีบทบาทน�าของญีปุ่น่ในภมูภิาคได้	 แต่
สถานการณ์จะกลายเป็นว่า	ญีปุ่น่ด�าเนนินโยบายแบบทีเ่รยีกว่า	
สัจนิยมที่น่าขุ่นเคืองใจ	(Resentful	Realism)	มากกว่า
	 ข้อถกเถยีงทีผู่เ้ขยีนน�าเสนอในหนงัสือเล่มนี	้ แม้ว่า
จะมไิด้เป็นประเดน็ใหม่มากนกั	แต่กม็คีวามทนัต่อเหตุการณ์	
และอาจกล่าวได้ว่าเป็นประเดน็ท่ีก�าลงัได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก	นอกจากนั้น	แม้ว่าจะเคยมีค�าอธิบายต่อ
การด�าเนนินโยบายของนายกรฐัมนตรอีาเบะ	 มาบ้างแล้ว	
แต่การอธบิายหลกัการอาเบะ	 และการด�าเนนินโยบายต่างๆ	
ของเขา	 โดยใช้กรอบแนวคดิการเป็นผูน้�าทีม่อีดุมการณ์แบบ	
การปฏิรูปลัทธิใหม่	 (Revisionism)	 นบัว่าเป็นเรือ่งใหม่	
และผู้เขียนได้วิพากษ์นโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะ	
อย่างชดัเจน	 และเต็มไปด้วยหลกัฐานท่ีละเอยีดท้ังในเชิง
เอกสาร	 ล�าดบัขัน้ตอน	 และระยะเวลา	 ในเวลาเดียวกัน	
แม้ว่าผู้เขยีนจะให้รายละเอยีดต่างๆ	มาก	แต่ผู้เขยีนกเ็ขียน
ได้อย่างสัน้	กระชบั	อ่านเข้าใจได้ไม่ยาก	โดยเฉพาะส�าหรบั
ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหรือติดตามเรื่องราวเหล่านั้นบ้าง	
หากส�าหรบัคนท่ีไม่เคยรู้เรือ่งน้ีมาก่อน	 กอ็าจจะประสบ
ปัญหาในการท�าความเข้าใจและตดิตามสถานการณ์อยูบ่้าง	
อย่างไรกต็าม	อาจกล่าวได้ว่า	หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นการวิเคราะห์
นโยบายต่างประเทศ	 และนโยบายความมัน่คงของญี่ปุ่น
ที่ก้าวหน้า	ทันสมัยที่สุดเล่มหนึ่งในขณะนี้
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