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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การศึกษาของญี่ปุ่นในช่วงปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนสภาพสังคม 

วฒันธรรม วถิคีดิ วถิปีฏบิติัของญีปุ่น่ ทีถ่กูสะท้อนผ่านงานวรรณศิลป์ประเภทวรรณกรรมเดก็ ในช่วงการปฏิรปู

การศึกษา สมัยเมจิ (ค.ศ. 1868-1912) และตลอดสมัยไทโช (ค.ศ.1912-1926) โดยศึกษาจาก วรรณกรรมเดก็

เรือ่ง “องุน่หนึง่พวง” 『一房の葡萄』(ค.ศ. 1920) โดย อะรชิมิะ ทะเคะโอะ(有島武郎) (ค.ศ. 1878-1923) 

และเรื่อง “เซเบกับน�้าเต ้า” 『清兵衛と瓢箪』(ค.ศ. 1913) โดย ชิงะ นะโอะยะ (志賀直哉)

(ค.ศ. 1883-1971) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประพันธ์ได้สะท้อนการให้การศึกษาอบรมเยาวชนของญี่ปุ่นในยุค

สมยันัน้ผ่านระบบโรงเรยีน การปฏรูิปการศกึษาในสมัยเมจนิี ้ได้สนองนโยบาย ฟโุคะคุเคียวเฮ（富国強兵)ของ

รัฐบาล ท่ีต้องการสร้างชาติให้ม่ังคั่งและการทหารเข้มแข็ง มีการก่อตั้งกระทรวง ศึกษาธิการ การประกาศใช้

พระราชบญัญตักิารศกึษา และประกาศพระราชโองการด้านการศึกษา ซ่ึงล้วนเป็นองค์ประกอบทีม่อีทิธิพลอย่างยิง่

ต่อปรัชญาการจัดการศึกษาท่ีแม้จะต้องการวิทยาการที่ก้าวหน้าแบบตะวันตก แต่ใช้จริยศึกษาเป็นแนวทาง

ในการขดัเกลาเยาวชน วรรณกรรมเด็กทัง้สองเรือ่งนีแ้สดงการใช้ชวีติของเดก็ภายใต้นโยบายการศกึษานี ้ปัญหา

ทีเ่กิดขึน้กบัเดก็ทีส่ะท้อนให้เหน็ผ่านวรรณกรรม เกดิขึน้ในบริบทการศึกษาและสงัคมในช่วงเวลาเดยีวกนั หากแต่

ถูกแก้ไขโดยวิธีการที่ต่างกัน
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Abstract

This study aims to analyze Japanese education, society, culture, thoughts, and norms 

during the educational transformation period reflected through the juvenile literature 

from the Meiji (1868-1912) to the Taisho (1912-1926) periods. The two juvenile works 

discussed in this study are A Bunch of Grapes 『一房の葡萄』(1920) by Arishima 

Takeo(有島武郎）(1878-1923) and Seibei and His Gourds 『清兵衛と瓢箪』(1913) by 

Shiga Naoya志賀直哉）(1883-1971).The findings showed that both writers displayed that 

Japanese people educated their children through a schooling system whose major 

elements were education policy, teachers, and students. During the Meiji era, the 

education system was in accordance with the government’s Fukokukyohei (富国強兵)

policy, where the focus was on national and military stability. The Ministry of Education 

was established, and the Educational Acts and Royal Command were promulgated. 

These two forms of legislation had a significant impact on pedagogical philosophy. 

Although advanced knowledge from the West was required, national moral education 

was used as the fundamental footprint. The two juvenile literary works displayed the 

lifestyle of children under this education policy. The problems happening to children 

reflected through the content of both stories simultaneously existed in the educational 

and social contexts during that time but they were solved using different resolutions.

Education during the Meiji Restoration Seen through 

a Comparative Study of Two Juvenile Literature 

Works HITOFUSA NO BUDOU (A Bunch of Grapes) 

and SEIBEI TO HYOUTAN (Seibei and His Gourds)
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1. บทน�า

งานวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิเคราะห์สภาพการศึกษา

ของญี่ปุ่นในช่วงปฏิรูปการศึกษาสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868-

1912) และตลอดสมัยไทโช (ค.ศ. 1912-1926) 

โดยศึกษาจากวรรณกรรมเด็กเรื่อง “องุ ่นหนึ่งพวง” 

『一房の葡萄』 (ค.ศ. 1920) โดย อะรชิมิะ ทะเคะโอะ

（有島武郎）( ค.ศ. 1878 -1923) และเรื่อง “เซเบกับ 

น�้าเต้า” 『清兵衛と瓢箪』 (ค.ศ. 1913) โดย ชิงะ 

นะโอะยะ （志賀直哉）( ค.ศ. 1883 -1971) วรรณกรรม

เดก็ทัง้สองเรือ่งนีเ้ป็นวรรณกรรมในยคุสมยัใหม่ ตามการ

แบ่งยุคสมัยทางวรรณคดีของญี่ปุ ่น วรรณกรรมสมัย 

ใหม่ของญี่ปุ ่นอยู ่ในช่วงสมัยเมจิ ไทโช และโชวะ 

ราว ค.ศ. 1868-1989 ผู้ประพันธ์ได้ถ่ายทอดการให้การ

ศึกษา อบรมเยาวชนของญี่ปุ่นในยุคสมัยนัน้  ผ่านระบบ

โรงเรียน ซึ่งในสองเรื่องน้ีมีการก�าหนดสถานท่ีแตกต่าง

กนั คอืโรงเรียนประถมของศาสนาครสิต์ ในเมอืงโยโกฮามา 

(Yokohama) และโรงเรียนประถมปกติในต่างจังหวัด 

สันนิษฐานจากภาษาถิ่นที่ปรากฏในเรื่องว่า เป็นจังหวัด

ฮโิรชมิา (Hiroshima) มลีกัษณะร่วมกนัคอื ตวัละครหลัก

เป็นเดก็ผูช้ายชัน้ประถม มงีานอดเิรกทีน่�าไปสูปั่ญหาและ

มีครูเป็นผู้ยื่นมือเข้ามาแก้ปัญหา

นักประพันธ์ทั้งสองคือ อะริชิมะ ทะเคะโอะ และ 

ชิงะ นะโอะยะ จัดอยู่ในกลุม่นกัประพนัธ์สมยัใหม่（近代

文学作家）และรวมกลุม่กับนกัประพันธ์ทีม่อีดุมการณ์ 

เดียวกัน ภายใต้ชื่อกลุ ่ม ชิระคะบะ(白樺派) ใน

บรรณพิภพญี่ปุ ่นช ่วงยุคสมัยใหม ่  มีการตั้ งกลุ ่ม

นั กป ระ พันธ ์ ขึ้ น ม ากมายตามอุ ดมก า รณ ์ ท า ง

ด ้านปรัชญาและวรรณศิลป ์   ซึ่ ง เป ็นการเลียน

แบบชาติตะวันตก กลุ ่มวรรณกรรมนี้มีกิจกรรมที่

หลากหลาย เป ็นที่ จั บตามองในสั งคม หนึ่ ง ใน

กิจกรรมนั้นคือการออกวารสารเพื่อเผยแพร่ผลงาน 

การประพันธ์ของนักประพันธ์ในกลุ่ม กลุ่มชิระคะบะ

นี้ก็เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยไทโช ประกอบด้วย 

นักประพันธ์หนุ่มที่มีพื้นฐานครอบครัวฐานะดี ค่อนข้าง

แตกต่างจากสมาชิกกลุม่วรรณกรรมอืน่ ๆ  อกีหลายกลุม่

ของญีปุ่น่ ประกอบด้วยนักเขยีนหลกัคอื ชิงะ นะโอะยะ 

มฉุะโนะ โคจ ิสะเนะอตัส ึ（武者小路実篤 ค.ศ. 1885-

1976) อะริชิมะ ทะเคะโอะ คิโนะชิตะ ริเก็น （木下 

利玄 ค.ศ. 1886-1925）สะโตะมิ ตน（里見弴 

ค.ศ. 1888-1983) เป็นต้น  สมาชกิเหล่านีไ้ด้รบัการศึกษา

ที่ดีตามฐานะของครอบครัว ในขณะที่กลุ่มวรรณกรรม

อื่นเขียนงานแสดงความทุกข์ยากในชีวิตมนุษย์หรือด้าน

มดืมนของสังคม กลุ่มชิระคะบะ มผีลงานวรรณกรรมแนว

อุดมคติ มนุษยนิยม และแนวอัตถิภาวนิยม

วรรณกรรมเด็กท้ังสองเรื่องน้ีได้รับการบรรจุใน

ต�าราเรียนวิชาภาษาญี่ปุ ่น（国語教科書）เซเบกับ 

น�า้เต้าใช้ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมต้นของญีปุ่น่ องุน่หน่ึง

พวง ใช้ส�าหรบัช้ันประถมและมธัยมต้นในปัจจบุนั  อกีทัง้

ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศรวมทั้งภาษาไทย   

เนื่องด้วยเนื้อหาที่มีตัวละครเป็นเด็กและเป็นสังคมที ่

ใกล้ตัวผู้เรียนมากคือ โรงเรียน ครู เพื่อนและครอบครัว 

หากแต่การถ่ายทอดสิ่งที่ผู ้ประพันธ์ต้องการสื่อนั้น 

มีความซับซ้อนและมีความหมายในการวิพากษ์สังคม  

การศึกษาอบรม สังคม บรรทัดฐาน ท้องถิ่น ในด้าน 

ของตัวละครเด็ก มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์

ความหวงั ปัญหา ในด้านของคร ูมกีรอบแนวคดิ ค่านยิม 

และประสบการณ์ เป็นต้น  

บทความนี้แสดงบริบททางด้านการศึกษาในช่วง

ปฏิรูปการศึกษาสมัยเมจิ จนถึงสิ้นยุคสมัยไทโช ซึ่ง

เป็นช่วงเวลาที่ครอบคลุมการประพันธ์วรรณกรรมทั้ง

สองเรื่องน้ีแสดงการใช้ชีวิตของเด็กภายใต้นโยบายการ

ศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้าง

ความมั่งคั่งและความเข้มแข็งทางการทหารให้ประเทศ 

โดยมีปัจจัยหลักคือการก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา และประกาศ

พระราชโองการด้านการศกึษา ซึง่ล้วนเป็นองค์ประกอบ 

ที่มีอิทธิพลอย ่างยิ่ งต ่อปรัชญาการจัดการศึกษา 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรจุจริยศึกษาให้เป็นแนวทาง

หลัก ท้ังนี้เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยประชาธิปไตยไทโช （大正

デモクラシー） ได้มีปฏิกิริยาต่อต้านต่อแนวทางการ

ศึกษานี้เกิดขึ้น

2. “องุ่นหนึ่งพวง” และ “เซเบกับน�้าเต้า”

เรื่องสั้น องุ่นหนึ่งพวง ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร

ส�าหรับเด็กที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยน้ันคือ อะไกโทะร ิ

『赤い鳥』 (นกสีแดง) ประจ�าเดือนสิงหาคม ค.ศ. 

1920 เป็นหนึ่งในนิยายส�าหรับเด็กจ�านวน 6 เรื่องที่อะ

ริชิมะเขียน และเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงท่ีสุด ผู้ประพันธ์

ใช้เวลาช่วงสั้น ๆ เขียนนิยายส�าหรับเด็ก ระหว่าง ค.ศ. 

1920-1922 และรวมเล่มนวนิยาย ส�าหรับเด็กโดย ใช้

ชื่อว่า องุ่นหนึ่งพวง เป็นความตั้งใจของผู้เขียน ส�าหรับ

ลูก ๆ ทั้ง 3 คนซึ่งสูญเสียผู้เป็นแม่ไป เรื่ององุ่นหน่ึง 

พวง เป็นเรือ่งของตวัละครเอก ทีใ่ช้ชือ่ว่า “ผม” ได้ระลกึ

ถึงเร่ืองราว สมัยเรียนชั้นประถม ที่โรงเรียนมิชชันนารี

แห่งหนึ่งในเมืองการค้าใกล้ทะเล “ผม” เล่าว่าตัวเอง

เป็นเด็กขี้อาย ถึงแม้ว่าจะมีหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู แต่ก็

ไม่มอีะไรโดดเด่นเช่นเพือ่นคนอ่ืน ๆ  ในโรงเรียน ความสุข

อย่างหนึง่ของผมคอื การวาดภาพ ทุก ๆ  วนัระหว่างทาง

กลับจากโรงเรียน ผมจะหยุดดูทิวทัศน์ข้างทางจากตลิ่ง 

ตรงท่าเรือ มีเรือสินค้าล�าใหญ่ ๆ เรือใบ จอดนิ่งอยู่บน

ผืนน�้าสีฟ้าคราม เห็นธงนานาชาติโบกสะบัดในท้องฟ้า 

และจะบันทึกภาพทิวทัศน์ สีสันตระการตาไว้ในสมอง 

แล้วกลับมาวาดภาพเมื่อถึงบ้าน แต่สีที่มีอยู่ท�าให้วาด

ภาพได้ไม่สวยงามเหมือนที่เห็น ที่โรงเรียนมีเด็กชาว 

ตะวนัตกคนหนึง่ในชัน้เรยีนเดยีวกนัชือ่ จมิ เขาไม่มฝีีมอื 

ในการวาดภาพ แต่เขาใช้สขีองต่างประเทศทีม่คีณุภาพด ี

และสสีนัสดใส “ผม” ไม่สามารถข่มใจให้ลมืสขีองจมิได้  

วนัหนึง่ตอนเทีย่ง “ผม”อยูใ่นชัน้เรยีนคนเดยีว จงึไปหยบิ

สีแดง และสีครามสองแท่งจากโต๊ะของจิม “ผม” ถูกจับ

ได้ และถกูเพือ่น ๆ  ตราหน้าว่าท�าความผดิ ถกูพาไปหาครู

ซึ่งเป็นหญิงสาวชาวตะวันตก “ผม” เสียใจได้แต่ร้องไห้ 

ส�านกึในการกระท�าความผิดของตน เมือ่ครเูหน็ดงันัน้จงึ

ให้พกัเงยีบ ๆ  คนเดยีว ตดัองุน่สีม่วงหนึง่พวงจากเถาองุน่

ที่เลื้อยขึ้นมาริมหน้าต่างห้องพักครู เพื่อให้กินปลอบใจ 

และย�้าว่าวันรุ่งข้ึนไม่ว่าอย่างไร ขอให้มาเรียนตามปกติ 

“ผม” ไม่อยากไปโรงเรยีนในวนัรุง่ขึน้ แต่ได้รบัปากกบัครู

คนทีช่อบทีส่ดุไว้แล้ว จงึจ�าใจต้องไป “ผม” คดิว่าเพือ่น ๆ

คงรงัเกยีจและล้อเลียนต่าง ๆ  นานา แต่เมือ่มาถงึโรงเรยีน  

จิมเข้ามาทักทาย จูงมือพาไปที่ห้องพักครู ครูชมว่าจิม

เป็นเด็กดี เข้าใจสิ่งที่ครูพูด และขอให้ทั้งสองเป็นเพื่อน

ที่ดีต่อกัน ครูตัดองุ่นมาอีกหนึ่งพวง แบ่งเป็นสองส่วน

ให้ทั้งสองคน แม้เวลาจะผ่านไปนานมากแล้ว แต่ “ผม” 

ยงัไม่ลืมองุน่สีม่วงทีข่ึน้นวลงาม บนมอืสีขาวราวหนิอ่อน 

ของครู ที่ยื่นมาให้

เรื่อง เซเบกับน�้าเต้า เป็นเรื่องส้ันที่เขียนโดย 

ชิงะ นะโอะยะ ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ โยะมิอุร ิ

『読売新聞』 ประจ�าวันที ่1 มกราคม ค.ศ. 1913 เซเบ 

เป็นเด็กประถมอายุ 12 ปี เรียนในโรงเรียนต่างจังหวัด 

ในเมอืงนัน้ผู้คนชอบสะสมน�า้เต้า เซเบกส็นใจและหลงใหล

น�้าเต้า ซ่ึงค่อนข้างแปลกส�าหรับเด็กที่มีอายุเท่าเขา 

เซเบจะไม่สะสมน�้าเต้าแบบที่ผู้ใหญ่ท�า คือซื้อของที่มี 

ราคาแพง เขาจะซือ้น�า้เต้าธรรมดา ๆ  มา แต่จะตัง้ใจดแูล

ทะนุถนอม ตัดจุก ล้าง แช่เหล้า ท�าให้แห้ง ขัดน�้าเต้า 

จนเป็นมัน แล้วแขวนประดับไว้ วันหนึ่งเขาถูกใจน�้าเต้า

ลูกหน่ึงจึงซ้ือมาในราคาเพียง 10 เซน ดูแลอย่างดียิ่ง 

เอาแขวนไว้ที่เอวน�าไปโรงเรียนด้วย ด้วยความที่รักและ

หลงใหลน�า้เต้า เขาจงึขดัมนัใต้โต๊ะในระหว่างเรยีน ท�าให้ 

ครูประจ�าช้ันผู้ชาย ซ่ึงก�าลังสอนจริยธรรม โกรธจัด 

กล่าวว่าเขาป็นเด็กสิ้นอนาคต แล้วฉวยน�้าเต้า น�าไปให้

ภารโรงในภายหลัง เยน็วันนัน้ครไูปพบพ่อแม่เซเบทีบ้่าน 

เล่าว่าการกระท�าของเขาไม่เหมาะสม แต่ตอนนั้นพ่อ 

ไม่อยู่ เซเบตกใจกลัวจนตัวสั่น ส่วนแม่ก็เอาแต่ร้องไห้ 

เมื่อพ่อซึ่งไม่พอใจการที่เซเบหมกมุ่นแต่เร่ืองน�้าเต้าและ

เหน็ว่าเป็นงานอดเิรกทีไ่ม่เหมาะสมอยูแ่ล้ว กลบัมารูเ้รือ่ง

เข้า จึงตีเซเบไม่ยั้ง แล้วคว้าค้อนทุบน�้าเต้าที่แขวนอยู่ใน
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ห้องจนหมด ไม่มใีครรูเ้ลยว่า ภารโรงได้ขายน�า้เต้าให้ร้าน

ขายของเก่า ซึ่งรู้ค่าของน�้าเต้า หลังการต่อรองจึงรับซื้อ

ในราคา 50 เยน เป็นมูลค่า 4 เท่าของเงินเดือน แต่เขา

กไ็ม่อาจจนิตนาการได้เลยว่าภายหลงัร้านขายของเก่าได้

ขายให้เศรษฐท้ีองถิน่ ไปในราคา 600 เยน เม่ือน�า้เต้าของ

เซเบถกูท�าลายหมด เขาก็หนัไปสนใจการวาดภาพ ซึง่อกี

ไม่นานพ่อก็คงจะเริ่มดุด่าเรื่องนี้อีก

2.1 องค์ประกอบต่�ง ๆ ของวรรณกรรม

ตัวละครเอก

“ผม” ในเรื่อง องุ่นหนึ่งพวง เป็นเด็กชั้นประถม 

ขีอ้าย ไม่สดใสร่าเรงิและไม่กล้าแสดงออก แต่มคีนทีช่อบ

ทีส่ดุคอืครปูระจ�าชัน้ผู้หญงิ ซึง่เป็นชาวตะวนัตก ในเรือ่ง

ไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่กล่าวไว้ว่า 

ไม่กล้าขอให้ผูป้กครองซือ้สดี ีๆ  ให้ อนัทีจ่รงิ “ผม” น่าจะม ี

ฐานะด ีเนือ่งจากเรยีนในโรงเรยีนส�าหรบัชาวต่างชาตไิด้ 

และในเมืองที่อาศัยอยู่ก็เป็นเมืองท่า มีอาคารส�านักงาน

แบบตะวันตกมากมาย “ผม” มีงานอดิเรกที่รักคือการ

วาดภาพ “ผม” โชคดีทีม่คีรทูีเ่ข้าใจ ช่วยแก้ปัญหาความ

ผดิทีเ่ขากระท�า โดยให้ทางออกทีอ่บอุน่และน่าประทบัใจ

เซเบ ในเรื่อง เซเบกับน�้าเต้า เป็นเด็กชั้นประถม

เช่นกัน ครอบครัวของเซเบ ฐานะไม่ค่อยดีนัก พ่อเป็น

ช่าง เมืองที่เขาอยู่เป็นเมืองเล็ก ๆ ในต่างจังหวัดตาม

ที่บรรยายไว้ในเรื่อง ผู้คนพูดภาษาถิ่น เซเบเป็นเด็กที่

ไม่สุงสิงกับเพื่อน เขาทุ่มเทเวลาท้ังหมดให้กับการดูแล 

น�้าเต้า ซึ่งเขาก็มีวิธีประเมินค่าน�้าเต้า แตกต่างจาก

รสนิยมและกฎเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่ก�าหนดขึ้น ผู้เขียนแสดง 

ให้เหน็การต่อต้านแบบเงยีบ ๆ  ของเซเบ ต่อการประเมนิ

ค่าแบบที่ถูกก�าหนดแล้ว 

ในตอนที่แขกของพ่อมาที่บ้าน แล้วกล่าวชื่นชม 

น�า้เต้าของบะคนิ นกัประพนัธ์ผูม้ชีือ่เสยีงในขณะนัน้ และ

น�า้เต้าทีบ่ะคนิสะสมกไ็ด้รบัความสนใจมากเช่นกนั เมือ่มี

การน�าน�้าเต้านั้นมาแสดงในเมืองที่พวกเขาอยู่ แขกและ

พ่อจึงสนทนากันเรื่องนี้ด้วย

ความสัมพันธ์ของเซเบและครอบครัวคงเป็นแบบ

ในสมัยนั้น คือต้องเชื่อฟังผู้ปกครองเท่านั้น แต่เซเบ

ก็มีโลกใบเล็กที่เขาสามารถหาความสุขได้เสมอ ไม่ว่า

จะเป็นการสะสมน�้าเต้า หรือวาดภาพ เซเบมีวิธีการ

ท�างานด้วยใจรัก และใส่ใจทุ่มเทให้กับงานเป็นอย่างยิ่ง 

เป็นการท�างานที่ให้ความส�าคัญกับกระบวนการพัฒนา 

น�้าเต้าของเขา เม่ือได้มาแทบไม่มีราคาค่างวด แต่ด้วย

กระบวนการจัดการของเขา กลับมีราคาสูงขึ้นมาก 

こんな話を聞きながら清兵衛は心

で笑っていた。馬琴の瓢というの 

はその時の評判な物ではあった 

が、彼はちょっと見ると、――馬 

琴という人間も何者だか知らなか 

ったし――　すぐ下らない物だと 

思ってその場を去ってしまった。

「あの瓢はわしには面白うなかっ 

た。かさ張っとるだけじゃ」彼は 

こう口を入れた。それを聴くと彼 

の父は目を丸くして怒った。

「何じゃ、わかりもせん癖して、 

黙っとれ！」清兵衛は黙ってしま 

った。

(『清兵衛と瓢箪』 p.272)

พอได้ยินการสนทนาเช่นนี้ เซเบรู้สึก

ข�าในใจน�า้เต้าของบะคนิในตอนนัน้เป็น

ที่กล่าวขวัญกันก็จริงแต่เมื่อมาคิด ๆ ดู

แล้วเขาไม่รู้จักบะคิน และไม่คิดว่าน�้า

เต้านั่นน่าสนใจแต่อย่างใด เขาพูดขึ้น

ตอนลุกเดินออกไปว่า

“ผมไม่เหน็ว่าน�า้เต้านัน่น่าสนใจเลย มนั

ก็แค่ใหญ่”เมื่อพ่อได้ยินดังนั้นก็ถลึงตา

ด้วยความโกรธ “ว่าไงนะแกจะไปรู ้

อะไร หุบปากเสีย” เซเบจึงเงียบ
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บทบรรยายวิธีการดูแลน�้าเต้าของเซเบ

 เซเบเป็นเด็กประถม อายุ 12 ปี เม่ือกลับจาก

โรงเรียนเขาจะออกจากบ้านไปคนเดียว เพ่ือไปดูน�้าเต้า

ในเมอืง ไม่ออกไปเล่นเหมอืนเดก็คนอืน่ ๆ  และพอตกค�า่  

เขาจะนั่งขัดสมาธิที่มุมห้องนั่งเล่น เพ่ือขัดน�้าเต้าของ

เขา เมื่อขัดน�้าเต้าแล้ว เขาจะรินเหล้าแช่ลงในนั้น ใช้ผ้า

ห่อเก็บไว้ ในถังเหล็กแล้วเอาไปใส่ในโคะทัตสึ จากน้ัน

จึงเข้านอน เมื่อตื่นนอนในวันรุ่งขึ้น เขาจะไปที่ถังเหล็ก

ก่อนท�าสิ่งอื่นใด ที่ผิวของน�้าเต้าจะมีน�้าไหลเยิ้ม เขาจ้อง

มองอย่างไม่รู้สึกรังเกียจ แล้วจึงบรรจงร้อยเชือกเข้าที่ 

น�า้เต้า น�าไปแขวนตากแดดทีช่ายคา แล้วจึงไปโรงเรยีน ”

เมือ่น�า้เต้าของเซเบถกูพ่อทบุทิง้หมด จากการฟ้อง

ของคร ูเซเบกห็าทางออกให้กบัตวัเองด้วยงานอดเิรกใหม่ 

ดังที่ได้บรรยายไว้ในตอนจบของเรื่องว่า

  

บทบรรยายในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการอบรม

เลี้ยงดูของพ่อแม่และครูที่ไม่ได้ส่งเสริมอิสระทางความ

คิดให้กับเด็ก

ครู

ครใูนเรือ่ง องุน่หนึง่พวง เป็นหญงิสาวชาวตะวนัตก 

ท�าหน้าทีเ่ป็นครปูระจ�าชัน้ของ “ผม” ด้วย ครมูรีปูลกัษณ์

ทีง่ดงาม และยงัมจีติใจอ่อนโยนเข้าใจจิตใจของเดก็ มวีธิี

แก้ปัญหาด้วยความละมุนละม่อม และเป็นที่พึงพอใจ

ของทุกฝ่าย ครูจึงเป็นที่ประทับใจของ “ผม” แม้เวลา

ผ่านไป ตัวอย่างบทบรรยายที่แสดงถึงวิธีการแก้ปัญหา

ของครูในเรื่องนี้ได้แก่

これほど残りようだったから、彼は

町を歩いていれば骨董屋でも八百屋

でも荒物屋でも駄菓子屋でもまた専

門にそれを売る家でも、凡そ瓢箪を

下げた店といえば必ずその前に立っ

て凝っと見た。

清兵衛は十二歳でまだ小学校に通って

いる。彼は学校から帰ってくると他の

子供とも遊ばずに、一人よく町へ瓢箪

を見に出かけた。そして、夜は茶の間

の隅に胡坐をかいて瓢箪の手入れをし

ていた。手入れが済むと酒を入れて、

手拭で巻いて、鑵にしまって、それ

ごと炬燵へ入れて、そして寝た。翌

朝は起きるとすぐ彼は鑵を開けてみ 

る。瓢箪の肌はすっかり汗をかいてい

る。彼は厭かずにそれを眺めた。それ

から丁寧に糸をかけて陽のあたる軒へ

下げ、そして学校へ出かけて行った。

(『清兵衛と瓢箪』 pp.272)

清兵衛は今、絵を描くことに熱中して

いる。これが出来た時に彼にはもう教

員を恨む心も、十あまりの愛瓢を玄能

で破ってしまった父を恨む心もなくな

っていた。

しかし彼の父はもうそろそろ彼の絵を

描くことにも叱言を言い出して来た。

      (『清兵衛と瓢箪』pp.273-274)

ด้วยใจรักและผูกพันกับน�้าเต้านี้เอง 

เมื่อไรที่เซเบเดินเข้าไปในเมือง ถ้าเห็น

ร้านค้าใดทีแ่ขวนน�า้เต้าไว้ ไม่ว่าจะเป็น

ร้านขายของเก่า ร้านขายผัก ร้านขาย

เครื่องครัว ร้านขายขนม หรือร้านขาย

น�้าเต้าโดยเฉพาะ เขาต้องหยุดยืนจ้อง 

มองอยู่ที่ร้านนั้น

ตอนน้ีเซเบก�าลังหลงใหลการวาดภาพ 

ในตอนท่ีเกดิเร่ืองราวต่าง ๆ น้ี เขาไม่รู้สึก

เกลียดชังครูหรือพ่อผู้ซึ่งทุบน�้าเต้าสิบ

กว่าลูกของเขาด้วยค้อนเลย แต่คง

อีกไม่นาน ที่พ่อของเขาคงจะเริ่มดุด่า

เรื่องการวาดภาพของเซเบ
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ตอนที่ครูทราบแล้วว่า “ผม” ขโมยสีของจิม จาก

การพากันมาฟ้องของเด็กเพื่อนร่วมชั้น มีการบรรยาย

ความรู้สึกของครูและผมไว้ว่า

 เมื่ออยู่กันล�าพังครูโอบไหล่ผมไว้แล้วถามว่า「あ

なたは自分のしたことをいやなことだったと思っ

ていますか。」 “เธอคิดว่าสิ่งที่ท�าลงไป เป็นเรื่องไม่ดี

หรอืเปล่า” เป็นวธิอีบรมเดก็ทีก่ระท�าผดิลงไปอย่างละมนุ

ละม่อม แต่ก่อให้เกิดผลส�าเร็จที่ดีคือ เด็กรู้สึกผิดมาก 

แม้ครูไม่ได้ใช้ค�าพูดหรือการกระท�ารุนแรงใด ๆ

บทบรรยายตอนครูปลอบใจ “ผม” ว่า ถึงแม้จะ

ท�าผิดลงไป ก็ขอให้กลับมาใช้ชีวิตประจ�าวันให้เป็นปกติ 

ครูมีวิธีให้ก�าลังใจดังนี้

 ครใูนเรือ่ง เซเบกบัน�า้เต้า เป็นผู้ชายทีม่าจากเมอืง

ใหญ่ และดูถูกรสนิยมของชาวบ้านในเมืองนี้ เขามอง

ว่าการสะสมน�้าเต้าเป็นเรื่องไร้สาระของคนบ้านนอก 

จะเห็นได้ว่า ครูชอบไปฟังการขับล�าน�า ของนักร้องที่มี 

ชื่อเสียง ที่เวียนมาในเมืองนี้ ทั้ง ๆ  ที่ไม่ค่อยมีใครนิยมไป

ฟังกันนัก ครูเป็นคนใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง และมีวิธีท�าโทษ

แบบโบราณ คือครมีูอ�านาจสิทธิข์าดทีสุ่ด บทบาทของครู

ในเรื่องนี้ แสดงให้เห็นอ�านาจของรัฐจากส่วนกลาง ที่ใช้

ควบคุมคนในชนบท (โยะชิทะกะ ทะโร. 2549: 45-47) 

และแสดงออกในด้านการศกึษา ในสมัยนัน้ประเทศญีปุ่น่

มกีารสร้างโรงเรยีนฝึกหดัครขูึน้มา ครจูงึอยูใ่นฐานะทีไ่ด้

รบัการยกย่องในสังคม ประกอบกบั มกีารเน้นการศึกษา

จริยธรรม (ซ่ึงจะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ จริยศึกษา

ในญี่ปุ่น) เพื่อควบคุมทิศทางการคิดและการปฏิบัติของ

เยาวชนในสงัคม ซึง่มคีวามเชือ่ว่าจะมส่ีวนในการพฒันา

ประเทศให้เข้มแข็ง ทัดเทียมชาติตะวันตก ครูในเรื่องนี้

เป็นตวัละครทีผู้่เขยีน แสดงให้เหน็ได้อย่างชดัเจนในการ

เสียดสีการศึกษาของญี่ปุ่นในสมัยนั้น

先生は少し曇った顔付きをして真面目

にみんなの顔や、半分泣きかかってい

る僕の顔を見くらべていなさいました

が、僕に「それは本当ですか。」と聞

かれました。本当なんだけれども、

僕がそんないやな奴だということを

どうしても僕の好きな先生に知られ

るのがつらかったのです。だから僕

は答える代りに本当に泣き出してし

まいました。

 (『一房の葡萄』 ตอนที่ 2)

そんなに悲しい顔をしないでもよろし

い。もうみんなは帰ってしまいました

から、あなたはお帰りなさい。そして

明日はどんなことがあっても学校に

来なければいけませんよ。あなたの

顔を見ないと私は悲しく思いますよ。

屹度ですよ。

(『一房の葡萄』 ตอนที่ 3)

ครูมีสีหน ้าหม ่นหมองลงเล็กน ้อย

มองหน้าทุก ๆ คนอย่างจริงจัง แล้ว

มองหน้าผมซึ่งก�าลังจะร้องไห้อยู่แล้ว 

ครถูามผมว่า “เป็นเรือ่งจรงิใช่ไหมจ๊ะ” นัน่

เป็นความจรงิ แต่ผมรูสึ้กเจ็บปวดเหลือ

เกินที่ครูที่ผมรักรับรู้ว่าผมเป็นคนแบบ

นัน้ ดงันัน้แทนท่ีจะตอบเป็นค�าพดูออก

ไปผมร้องไห้โฮออกมา

อย่าท�าหน้าเศร้าไปเลยจ้ะ ทุกคนกลับ

ไปหมดแล้ว เธอก็กลับบ้านได้แล้วจ้ะ 

พรุ่งน้ีไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึน ครูขอให้

เธอมาโรงเรียนให้ได้นะจ๊ะ ถ้าครูไม่ได้

เหน็หน้าเธอ ครูจะเสยีใจ มาให้ได้นะจ๊ะ
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มีการบรรยายเกี่ยวกับครูไว้ว่า

 โรงเรียน

โรงเรียนในเรื่องสั้นทั้งสองเรื่องนี้ต่างกัน โรงเรียน

ทีส่อนแบบตะวนัตกโดยคณะมชิชนันารี ในเรือ่งองุน่หนึง่

พวง แสดงให้เห็นวิธีการปฏิบัติต่อเด็ก และกฎระเบียบ

อื่น ๆ  ตามมารยาทสังคม ดังที่เขียนบรรยายไว้ เรื่องการ 

เคาะประตูก ่อนเข้าห้อง การเคารพซ่ึงกันและกัน 

การส�านึกผิด และการให้อภัย

มีบทบรรยายเก่ียวกับโรงเรียนและเมืองใน 

เรื่องสั้นไว้ดังนี้

โรงเรียนในเรื่อง เซเบกับน�้าเต้า ไม่ได้มีการ

บรรยายชัดเจนนักเรื่องบรรยากาศการเรียนการสอน 

แต่เป็นโรงเรียนประถมในต่างจังหวัด และมีการสอน

จริยศึกษาที่เข้มงวด ดังที่ผู้เขียนได้บรรยายว่า “และ

เนื่องจากในชั่วโมงจริยธรรมด้วย ครูจึงโกรธจัด” เพราะ

เซเบแอบขัดน�้าเต้าใต้โต๊ะ ครูมองว่าเขาท้าทาย ไม่ให้

ความเคารพวิชานี้ด้วย

ง�นอดิเรก

ตัวละครเอกทั้งสองเรื่องมีงานอดิเรก ที่ท�าให้เกิด

ปัญหาขึน้ แต่ในเรือ่งองุน่หนึง่พวงนัน้คล่ีคลายไปในทางที่

ด ีส่วนในเรือ่งเซเบกบัน�า้เต้า การทีผู่เ้ขยีนจบลงทีน่�า้เต้า

ลูกทีท่�าให้เกดิปัญหา กลับมรีาคาสูงลิบล่ิว โดยทีต่วัละคร

ในเรื่องไม่มีใครรู้เลย เป็นการเสียดสีความรู้ความเข้าใจ

เรือ่งน�า้เต้า ทีเ่ป็นทีน่ยิมสะสมกนัท่ัวเมอืงนี ้นอกจากนีย้งั

มีการพูดถึง น�้าเต้าของบะคิน นักเขียนเอก ที่ผู้คนกล่าว

他所から来ている教員にはこの土地の

人間が瓢箪などに興味を持つことが全

体気に食わなかったのである。この教

員は武士道を言うことの好きな男で、

雲右衛門が来れば、いつもは通りぬけ

るさえ恐れている新地の芝居小屋に四

日の興行を三日聴きに行くくらいだか

ら、生徒が運動場でそれを唄うことに

はそれほど怒らなかったが、清兵衛の

瓢箪では声を震わして怒ったのであ

る。「とうてい将来見込のある人間で

はない」こんなことまで言った。そし

てそのたんせいを凝らした瓢箪はその

場で取り上げられてしまった。清兵衛

は泣けもしなかった。

(『清兵衛と瓢箪』 p.273)

僕は小さい時に絵を描くことが好きで

した。僕の通っていた学校は横浜の山

の手という所にありましたが、そこい

らは西洋人ばかり住んでいる町で、僕

の学校も教師は西洋人ばかりでした。

そしてその学校の行きかえりにはいつ

でもホテルや西洋人の会社などがな

らんでいる海岸の通りを通るのでした 

(『一房の葡萄』 ตอนที่1)

ครูผู้มาจากต่างถ่ิน ไม่เคยรู้สึกชื่นชม

ความสนใจสะสมน�า้เต้าของคนในเมือง

นี้ ครูผู้นี้เป็นชายที่ชอบวถิบีชูโิด ถ้าคโุมะ

เอะมน มาท่ีนี ่4 วัน เขาจะไปนัง่ฟัง 3 วัน

ที่โรงละครใหม่ทีต่ัง้อยูบ่นถนนท่ีน่ากลัว แม้

แค่จะเดินผ่าน ถ้ามีนักเรียนร้องเพลง

นั้นที่สนามของโรงเรียน เขาก็ยังไม่

ค่อยโกรธเท่าไร แต่พอเป็นน�้าเต้าของ

เซเบครูโกรธจนเสียงสั่น

“เธอน่ีช่างเป็นเดก็ทีส่ิน้อนาคตเสียจริง ๆ ” 

ครพูดูขนาดนี ้และแล้วน�า้เต้าท่ีเซเบเฝ้า

ประคบประหงมก็ถูกพรากไป เขาไม่ได้

ร้องไห้ออกมาสักนิด

ตอนผมเป็นเด็ก ผมชอบการวาดรูป 

ผมเรียนที่โรงเรียนในโยโกฮามา แถบที่

เรียกว่า ยะมะโนะเทะ เมืองนีม้แีต่ชาว

ต่างประเทศอาศัยอยู่  ที่โรงเรียนของ

ผมก็มีแต่ครูชาวต่างชาติ เวลาผมไป

และกลับจากโรงเรียนจะต้องผ่านถนน

เลียบชายฝั่งที่มีโรงแรมและบริษัทของ

ชาวต่างชาติเรียงรายอยู่
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ขวัญถึงว่ามีลักษณะงดงาม แต่เซเบกลับคิดว่า เป็นเพียง

น�้าเต้าที่มีขนาดใหญ่โตเท่านั้น

มกีารสะสมน�า้เต้ากนัในประเทศญีปุ่น่  จากข้อมลู

ทางประวัติศาสตร์ ท�าให้ทราบว่าคนในสมัยก่อนเก็บ

เมล็ดธัญพืชไว้ในน�้าเต้า เมื่อใส่ไว้นานจนต้นอ่อนงอก 

ถอืว่าเป็นเรือ่งด ีจะน�าความสขุ ความเจรญิรุง่เรอืงมาให้

น�า้เต้าเป็นของมงคลและสามารถน�าโชค สามารถขจดัสิง่ 

ชั่วร้ายได้ จึงใช้เป็นเครื่องรางด้วย ชาวญี่ปุ่นจะห้อย 

น�้าเต้าไว้ที่ประตูทางเข้าบ้านเพื่อปกป้องคุ้มครองบ้าน 

มีน�้าเต้าในต�านานของจีนที่ช่วยคนไว้ตอนน�้าท่วมโลก

ด้วย น�้าเต้าปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์เล่มแรกของ

ญี่ปุ่น 『日本書紀』 (ค.ศ. 720) ในตอนที่กล่าวถึงการ

สร้างเขื่อนมะมุตะโนะทสึทสึมิ （茨田堤）ตามแนว 

แม่น�้าโยะโดะ （淀川）ในสมัยจักรพรรดินินโตะขุ 

（仁徳天皇） แสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นมีความผูกพัน

กับน�้าเต้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ  ในวรรณกรรมเรื่องนี้ 

ผูเ้ขียนต้องการแสดงความหลงใหลการสะสมน�า้เต้าของ

ผูค้นในต่างจงัหวัด ในขณะทีญ่ีปุ่น่ก�าลงัใช้นโยบายปฏริปู

ประเทศอย่างจริงจัง และอยู่ในภาวะสงครามญี่ปุ่น-จีน 

(ค.ศ. 1894-1895) และญ่ีปุน่-รสัเซีย (ค.ศ. 1904-1905)

วิกฤตและก�รแก้ไข

ปัญหาของ “ผม” ในเรื่ององุ่นหนึ่งพวง คือ การ

ขโมยส ี2 แท่งของเพือ่น เพราะอยากได้สท่ีีสวยจนระบาย

น�า้ทะเล และเรอื ได้เหมอืนกบัทีเ่หน็จากทวิทศัน์ ในทีส่ดุ

ครูต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหา การแก้ปัญหาของครูเป็น 

ไปอย่างเข้าใจเด็ก ๆ เมื่อเด็กเข้าใจเองแล้วว่าผิด ก็ไม่มี

การลงโทษอื่น ๆ แต่ขอให้พยายามกลับเข้ามาในสังคม

ให้ได้ ส่วนจิม ผู้เสียหาย ครูชมเชยที่เขาเป็นคนที่เข้าใจ

การให้อภัย

ในตอนสดุท้ายท่ี “ผม” และจมิเข้าห้องมาด้วยกนั

บรรยายไว้ดังนี้

二人の足音を聞きつけてか、先生は

ジムがノックしない前に、戸を開け

て下さいました。二人は部屋の中に

這入りました。

「ジム、あなたはいい子、よく私の言

ったことがわかってくれましたね。ジ

ムはもうあなたからあやまって貰わな

くてもいいと言っています。二人は今

からいいお友達になればそれでいいん

です。二人とも上手に握手をなさい。

」と先生はにこにこしながら僕達を向

い合せました。僕はでもあんまり勝手

過ぎるようでもじもじしていますと、

ジムはいそいそとぶら下げている僕の

手を引張り出して堅く握ってくれまし

た。僕はもうなんといってこの嬉しさ

を表せばいいのか分らないで、唯恥し

く笑う外ありませんでした。ジムも気

持よさそうに、笑顔をしていました。

(『一房の葡萄』 ตอนที่ 3)

ครูคงได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกเรา จึง

เปิดประตูก่อนที่จิมจะเคาะ เราทั้งคู่

จึงเดินเข้าไปในห้อง ครูจับเราสองคน

หนัหน้าเข้าหากนั แล้วพูดอย่างยิม้แย้มว่า 

“จิม เธอเป็นเด็กดี เข้าใจสิ่งที่ครูบอก

ได้เป็นอย่างดี จิมบอกว่าเธอไม่ต้อง

ขอโทษเขาก็ได้จ้ะ จากนี้ไปขอให้ทั้ง

สองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะจ๊ะ เอ้า 

จับมือกันเสียสิ”

ขณะที่ผมลังเลเพราะไม่ทันตั้งตัวกับ

เรื่องนี้อยู ่นั้น จิมก็คว้ามือผมซึ่งห้อย

อยู่ข้างล�าตัวข้ึนมาจับอย่างจริงจัง ผม

ไม่รู้จะแสดงความรู้สึกดีใจอย่างที่สุดนี้

เช่นไรดี ท�าได้แต่เพียงยิ้มอย่างเขนิอาย

เท่านั้น จิมก็ยิ้มอย่างมีความสุข
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 ปัญหาของเซเบคือ การน�าน�้าเต้าท่ีรัก ไปขัดใน 

ชั้นเรียน ครูเป็นคนตัดสินความผิดนี้โดยการลงโทษ 

ริบน�้าเต้า และพ่อก็ตัดสินโดยการท�าลายน�้าเต้าที่เซเบ 

สะสมจนหมด โดยไม่มีการซักถามความคิดเห็นและ 

ความรู้สึกใด ๆ จากเซเบ เขาเป็นเด็กที่ไม่มีทางสู้กับการ

ตัดสินโดยผู้ใหญ่เลย และยังถูกครูตราหน้าว่าเป็นเด็กที่

ไม่มีอนาคต แต่เซเบหาทางออกให้กับตนเองได้ คือการ

หาสิง่ทีช่อบใหม่ คอืการวาดภาพ ซึง่อกีไม่นานพ่อกค็งจะ

มาดุด่าเรื่องนี้อีก 

เรื่องสั้นทั้งสองเรื่องน้ีมีวิธีการแก้ปัญหาต่างกัน 

ความผิดของการขัดน�้าเต้าในชั้นเรียนอาจจะไม่รุนแรง

เท่ากบัการขโมยสขีองเพือ่น แต่เม่ือคร ูหรอืผู้ใหญ่ท้ังสอง

เรือ่งน้ีต่างกนั จงึให้ผลลัพธ์ทีต่่างกนั อาจจะเปรยีบเทยีบ

การให้การศกึษาข้ันประถมในโรงเรยีนแบบครสิต์ ซึง่ตาม 

ประวัติของ อะริชิมะ ผู ้เขียนก็ได้รับการศึกษาจาก 

โรงเรียนมิชชันนารี ในโยโกฮามา สมัยเป็นเด็ก โรงเรียน

ในวรรณกรรมเรื่องนี้ให้การศึกษาและอบรมเด็ก ๆ ด้วย

ความเข้าใจและส่งเสริมด้านดีของเด็ก กับโรงเรียน

ประถมแบบปกติของญ่ีปุ่นท่ีเข้มงวดกับเด็ก ท่ีเน้นการ

รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีแนวคิดไป 

ในทางเดียวกัน และครูมีอ�านาจเด็ดขาด เป็นต้น

2.2 ประเด็นด้�นก�รศึกษ�ในวรรณกรรม

องุ่นหนึ่งพวง

เรือ่งองุ่นหนึง่พวงนี ้เมือ่เปรยีบเทยีบกับเรือ่ง เซเบ

กบัน�า้เต้าแล้วจะเหน็ได้ว่าเรือ่งคลีค่ลายลงด้วยด ีหากแต่

ความเข้มข้นนัน้คงน้อยกว่า หากกล่าวถงึประเดน็ของการ

ศึกษา เห็นได้ชัดว่า การศึกษาในโรงเรียนที่มีการให้การ

ศกึษาอบรมตามแบบตะวนัตก มคีรเูป็นชาวต่างประเทศ 

มีความเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเด็ก อะริชิมะ ทะเคะโอะ 

ผู้เขียนเป็นคริสตศาสนิกชน เกิดปลายสมัยเมจิ และ 

มีชีวิตอยู ่ในสมัยไทโช ในครอบครัวท่ีมั่งคั่งในกรุง 

โตเกียว สมัยเป็นนักเรียนชั้นประถม เคยย้ายตามพ่อซึ่ง

เป็นข้าราชการกระทรวงการคลัง ไปท�างานที่ส�านักงาน

สรรพากร ที่โยโกฮามา อะริชิมะจึงได้เข้าศึกษาที่โรง

เรียนมิชชันนารี โยะโกะฮะมะเอวะกักโค (横浜英和学

校)ปัจจุบันคือโยะโกะฮะมะเอวะกักคุอิน（現横浜英

和学院）จะเหน็ได้ว่าในช่วงเวลาทีป่ระเทศญีปุ่น่ก�าลังมี

การปฏริปูการศกึษาให้เป็นแบบตะวนัตก แต่ยงัเคร่งครดั

ในการเรียนการสอนจริยธรรม และครูมีอ�านาจที่สุดใน

ชั้นเรียน แต่บรรยากาศการศึกษาอบรมในโรงเรียนของ 

“ผม” ในเรือ่งองุน่หนึง่พวงกลับแตกต่างโดยส้ินเชิง หาก

พิจารณาความถูกต้องในแง่ของจริยธรรมที่เคร่งครัดกัน

ในการอบรมเยาวชนแล้ว “ผม” คงจะต้องถกูลงโทษ แต่

วิธีการของโรงเรียนมิชชันนารี ไม่ท�าเช่นนั้น

เซเบกับนำ้�เต้�

เรื่องเซเบกับน�้าเต้าน้ี เขียนเสียดสีสังคมโดย

เฉพาะเร่ืองการศึกษาอย่างชัดเจน เรื่องราวเกิดขึ้นใน

ปลายสมัยเมจิต่อกับสมัยไทโช ซึ่งได้กล่าวแล้วเกี่ยวกับ

การปฏิรูปการศึกษา และการก�าหนดให้มีการเรียนการ

สอนจริยศึกษาตั้งแต่ช้ันประถม มีโรงเรียนฝึกหัดครู ให้

เป็นผู้เคร่งครัดต่อระเบียบวินัย และอบรมกล่อมเกลา

เด็กให้เชื่อฟังส่ิงท่ีผู้ใหญ่และรัฐบาลก�าหนด มีการฝึกฝน

ควบคุมตนเอง ตัวละครครูในเร่ืองน้ี เป็นผู้ที่มีอ�านาจ

เหนือประชาชนในท้องถิ่น เขายังแสดงออกถึงการ

เหยียดหยาม การสะสมน�้าเต้าซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เขาเลื่อมใสลัทธิบูชิโดซึ่งคือลัทธินักรบชนชั้นน�าในอดีต 

เป็นตัวแทนของคุณธรรม วินัย ความซื่อสัตย์จงรักภักดี 

เสียสละและเกียรติยศ ซึ่งเป็นคุณธรรมตามแนวคิด

ขงจื๊อ ที่เคยน�ามาใช้ควบคุมการศึกษาในสมัยโทกูงา

วะ ครูเป็นผู้ที่ถูกหล่อหลอมจากส่วนกลาง และแปลก

แยกขัดแย้งกับท้องถิ่นมาก เช่นเดียวกับในสังคมสมัย

นั้น ที่จะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อการปฏิรูปการศึกษา

สมัยเมจิ ที่ผู้คนในชนบทต่อต้านการศึกษา รู้สึกว่าถูก

บังคับเพราะไม่คิดว่าจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตเท่าใดนัก 

อีกประเด็นหนึ่งคือช่องว่างระหว่างสังคมเมืองและ

ชนบทในสมัยไทโช ดังที่จะกล่าวในหัวข้อบริบททาง

สังคมต่อไป
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การที่ผู ้เขียนเขียนให้เซเบแอบขัดน�้าเต้าใต้โต๊ะ 

“และเนื่องจากในชั่วโมงจริยธรรมด้วย ครูจึงโกรธจัด” 

แสดงให้เห็นว่าต้องการช้ีว่ามีเด็กท่ีท้าทายอ�านาจรัฐซ่ึง

มีตัวแทนเป็นครู โดยเห็นว่าจริยศึกษาท่ีรัฐบาลก�าลัง

กวดขนัให้เรียนนี ้เดก็ไม่มคีวามเข้าใจและมไิด้ซาบซึง้เลย

เซเบ เป็นตัวละครท่ีมีค่านิยมของเขาเอง ไม่ท�า

ตามท่ีสังคมก�าหนด ความนิยมน�้าเต้าบะคิน สะท้อน

ให้เห็นสิ่งที่ผู้ใหญ่นิยม แต่เซเบไม่สนใจ เขาบอกว่ามัน

ก็แค่ใหญ่ เป็นการท้าทายค่านิยมของคนในสังคม เขา

กล้าพูดออกมาตรง ๆ ทั้ง ๆ ที่ยังเป็นเด็กอายุแค่สิบสอง 

สิบสาม การเขียนเช่นนี้เป็นการเสียดสีสังคม การสะสม

ของผู้ใหญ่ บางครั้งวิธีการประเมินค่าก็น่าสงสัย แต่ทุก

คนกลับยอมรับ โดยไม่คิดโต้แย้งใด ๆ อย่างเช่นพ่อและ

แขกผู้มาเยือน ไม่มีความเข้าใจศิลปะเพียงแต่ชื่นชม

ตามการประเมินค่าของสังคม นี่เป็นวิธีคิดของคนส่วน

ใหญ่ในสังคม เซเบซึ่งเป็นเด็กประถม ไม่สนใจเกณฑ์

การตัดสินความงามแบบนี้ เขามีวิธีการประเมินค่าที่เขา

ก�าหนดขึ้นเอง แต่เซเบยอมสยบให้แก่อ�านาจของผู้ใหญ่ 

เพราะเขารู้วิธีการเอาตัวรอดจากอันตราย ในสมัยน้ัน

ครูคืออ�านาจเด็ดขาด พ่อแม่ก็ยอมเชื่อฟังครู ในนิยาย

เรื่องนี้ครูใช้อ�านาจเต็มที่ การหาทางออกใหม่ของเซเบ 

โดยที่ไม่คร�่าครวญกับการสูญเสียสิ่งท่ีตนรัก สามารถ

พบทางออกที่เพลิดเพลินได้ใหม่ คือการวาดภาพ กล่าว

ได้ว่าเป็นการมองโลกแบบลัทธิอุดมคต（ิ理想主義） 

ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของกลุ่มวรรณกรรม ชิระคะบะ 

ซึ่งชิงะ นะโอะยะ ผู้ประพันธ์เซเบกับน�้าเต้าสังกัดอยู ่

ภายหลังน�้าเต้านั้นได้รับการประเมินค่าสูงมาก การที่ 

ผู้เขียนน�าเสนอโดยไม่ให้ทั้งเซเบและคนรอบข้างไม่อาจ

รู้เรื่องนี้เพราะต้องการสื่อให้เห็นการปิดก้ันโดยรัฐบาล 

การควบคุมต่าง ๆ ที่รัฐบาลก�าหนด เสียดสีให้เห็นว่า

ในสังคมที่ตัดสินผู ้คนและหลายสิ่งด้วยเกณฑ์ที่ฝ่าย

ตนก�าหนดโดยที่ไม่อาจรู้เลยว่าที่ได้ท�าไปน้ันเป็นการ

ตัดสินใจที่ผิด และยังคงยึดมั่นในความคิดของตนเองว่า

ถูกต้องเสมอ ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตลอดไปเช่นเดียว

กับการบังคับเด็กและเยาวชนโดยผ่านทางหลักสูตร 

กระบวนการของการเรียนการสอน เป็นต้น ที่ต้องการ

ควบคุมความประพฤติ เพื่อหล่อหลอมคนให้รับใช้ชาติ

ในอนาคต

3. บริบทด้านการศึกษา

ดังได้กล่าวแล้วในข้างต้นว่า งานวิจัยน้ีศึกษา

บริบทด้านการศึกษาของญี่ปุ่นในขอบเขตของช่วงการ

ปฏิรูปการศึกษาสมัยเมจิ จนถึงส้ินสุดสมัยไทโช ซึ่งมี

รายละเอยีดดังต่อไปนี ้การพฒันาการศกึษาของสมยัเมจิ 

ตอนต้น รัฐบาลเมจิได้ก�าหนดนโยบายตามสัตยาธิษฐาน 

5 ข้อ ของจกัรพรรดเิมจ ิ(五箇条の御誓文) ( 6 เมษายน 

1868) โดยข้อที่ 5 ที่ก�าหนดไว้ว่า

「 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘ

シ」(http://www.meijijingu.or.jp/about/3-3.html) 

หมายถงึ  ญีปุ่น่จะต้องสร้างชาตด้ิวยการแสวงหาความรู้

จากต่างชาติ และสร้างระบบการปกครองที่มีจักรพรรดิ

เป็นประมุข เน้นความส�าคัญของการส่งคณะทูตและ

นักศึกษาไปศึกษาวิทยาการตะวันตก ในช่วงปี ค.ศ. 

1871-1873 นับเป็นการยุติปรัชญาการศึกษาดั้งเดิมที่

ให้การศกึษาเป็นเรือ่งของพวกซามไูรเท่านัน้ ปรชัญาการ

ศึกษาใหม่น้ีนับเป็นผลมาจากบรรยากาศทางสังคมของ

พวกปัญญาชนในสมยั บมุเม ไคกะ （文明開化） หรอื 

การเปิดรับรู้การเรียนรู้อารยธรรม ผู้น�าขบวนการศึกษา

แผนใหม่นีค้อื ฟคุซุะวะ ยคุจิ ิ(ค.ศ. 1834-1901) เป็นผูก่้อตัง้

มหาวิทยาลัยเคโอ และผู้เขียนหนังสือ “มุ่งสู่วิทยาการ”  

(『学問のすゝめ 』) ซ่ึงเป็นหนังสือเล่มหนึ่งท่ีมี 

ยอดขายสูงสุด แผนการศึกษาใหม่น้ีมีเป้าหมายสูงมาก

เพราะก�าหนดไว้ว่า ทั้งแผ่นดินญี่ปุ่นไม่ว่าชนชั้นใดเพศ

ใดกต็าม จะไม่มหีมูบ้่านใดทีป่ราศจากการศกึษา จะไม่มี

บ้านใดทีส่มาชิกของบ้านยงัโง่เขลาอยู ่สังเกตได้จากสถติิ

ของจ�านวนประชากรญี่ปุ่นที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ

ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามล�าดับ กล่าวคือ ปี ค.ศ. 1880 มี

จ�านวนนักเรียนเข้าเรียนร้อยละ 71 ปี ค.ศ. 1890 มี
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จ�านวนนักเรียนเข้าเรียนร้อยละ 73 ปี ค.ศ. 1900 มี

จ�านวนนักเรียนเข้าเรียนร้อยละ 83 ปี ค.ศ. 1910 มี

จ�านวนนกัเรยีนเข้าเรยีนร้อยละ 93 (เพญ็ศรี กาญจโนมัย,

2538, น. 169-171)

คณะทูตและนักศึกษาของรัฐบาล จะไปศึกษา

สาขาทีเ่ป็นไปตามความต้องการของกระทรวงศกึษาธกิาร 

วิทยาการเหล่านั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความ

เข้มแข็งให้ประเทศญ่ีปุ่น เป็นประเทศม่ังคั่ง การทหาร

เข้มแข็ง และนักศึกษาเหล่าน้ีต้องอยู่ในการควบคุม

ความประพฤตขิองทางรฐับาล อย่างไรกต็ามในภายหลงั 

ญีปุ่น่มนีกัวชิาการทีม่คีณุภาพเพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมากใน

ระบบราชการ 

นอกจากนี้ รั ฐบาลยั งจ ้ างครูและที่ปรึกษา 

ชาวต่างประเทศเป็นจ�านวนหลายพันคนเข้ามาช่วย

ทางการศึกษา คมนาคม ก่อสร้างอุตสาหกรรมและงาน

บริหารธุรกิจต่าง ๆ อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีแผนการฝึกคน

ของประเทศไว้ด้วย คอืให้เข้าศกึษางานไปพร้อมกนั เพือ่

ให้บุคคลเหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ในอนาคต

แท้จริงแล้วการพัฒนาการศึกษาของญี่ปุ่นเกิดขึ้น

อย่างเห็นได้ชัดมาตั้งแต่สมัยโทกูงาวะ เมื่อมีโรงเรียน

วัดเทราโกยะเป็นจ�านวนมากส�าหรับสามัญชน ทั้งนี้

เป็นเพราะเหตุ 4 ประการคือ ประการแรกฝ่ายบริหาร

ต้องการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือควบคุมประชาชนให้

รู้จักหน้าที่ของตน และมีระเบียบวินัยท่ีจะไม่ก่อความ

เดือดร้อนให้แก่ฝ่ายปกครอง ประการที่สอง ประชาชน

จ�าเป็นต้องรู้หนงัสอืเพือ่ความจ�าเป็นในการตดิต่อค้าขาย 

จึงต้องสามารถอ่าน เขียน และคิดเลขได้ ประการที่สาม

จากแนวคดิขงจือ๊นัน้  การศกึษากลายเป็นเครือ่งก�าหนด

ฐานะทางสังคมของประชาชน  มีการศึกษาเพื่ออุทิศตน

รับใช้สังคม และเรียนรู้การผลิตและบริโภคทรัพยากร 

ในสังคม ประการสุดท้ายเกิดจากความเกรงกลัวการ 

ล่าลัทธิล่าอาณานิคมจากตะวันตกในช่วงปลายสมัย 

โทกงูาวะ และฝ่ายบรหิารมคีวามเช่ือมัน่ว่าการทีจ่ะต่อสู้

กบัประเทศตะวนัตกได้กค็อืการให้ประชาชนมกีารศกึษา 

สูงขึ้น (วิบูลย์ แช่มชื่น, 2524, น. 2-4 อ้างใน เพ็ญศร ี

กาญจโนมัย, 2538, น. 169-170)

ญี่ปุ่นจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการในปี ค.ศ. 1871 

และในปี ค.ศ. 1872 ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1886 จงึประกาศใช้พระราชบญัญตักิารประถม

ศกึษา โดยแบ่ง โรงเรยีนประถมศกึษาออกเป็นประถมศกึษา

ทัว่ไป และประถมศึกษาช้ันสูง โดยให้ระดบัประถมศึกษาทัว่ไป

เป็นการศกึษาภาคบงัคบั มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตักิาร

มัธยมศึกษา ซ่ึงแบ่งโรงเรยีนมัธยมศึกษาออกเป็นมธัยมศึกษา

ทัว่ไป และมัธยมศึกษาช้ันสูงเช่นเดยีวกนั และมีการประกาศใช้ 

พระราชบัญญัติการฝึกหัดครู ซึ่งแบ่งโรงเรียนฝึกหัดครู 

ออกเป็น  โรงเรียนฝึกหัดครูทั่วไป และฝึกหัดครูช้ันสูง 

เช ่นเดียวกัน โดยผู ้น�าทางการเมืองวัยหนุ ่มสาว

ซ่ึงเคยศึกษาระบบการศึกษาของประเทศที่เจริญแล้ว 

(สหรัฐอเมริกาและยุโรป) มีบทบาทส�าคัญในการยกร่าง

พระราชบญัญตักิารศึกษาฉบบันี ้ พระราชบญัญตัฉิบบันี้

รับเอาระบบบริหารการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสมาใช้  

ส่วนระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนและหลักสูตร 

รบัมาจากสหรฐัอเมรกิา สาระส�าคญัของพระราชบญัญตักิาร

ศกึษาทีป่รากฏในบทน�ามีดงันี้

1. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 

คือ การสร้างคนให้มีความรู้และสติปัญญาพอที่จะหา

เลี้ยงตนเองได้ การศึกษาที่เป็นแกนส�าคัญที่น�าบุคคลไป

สู่ความส�าเร็จและพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า

2. การศึกษาของญี่ปุ่นในสมัยศักดินาจ�ากัดวงอยู่

ในหมู่ของชนชั้นนักรบหรือชนชั้นสูงข้ึนไปเท่าน้ัน และ

เป็นการศกึษาทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่สร้างคนให้ออกมารบัใช้

ประเทศชาต ิเน้นการใช้วธิท่ีองจ�าในการศกึษาหาความรู้ 

ดังนั้นการศึกษาจึงมีแนวโน้มเลื่อนไหลไปสู่เรื่องห่างไกล 

ความเป็นจรงิ สิง่ต่าง ๆ  เหล่านีช้ี้ให้เหน็ว่าระบบการศกึษา

ดังกล่าวยังมีข้อผิดพลาด

3. นับแต่นี้ต่อไปประชาชนทุกคนต้องมีความรู้

ตดิตวั สมาชกิทกุคนในทกุครอบครวัและทกุหมูบ้่านต้อง

ได้รับการศึกษา ทุกคนไม่ว่าจะมีพ่อแม่ที่ฐานะยากจน
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หรือมั่งมีหรือไม่ว่าตนเองจะเป็นเพศใดต้องเข้ารับการ

ศึกษาในโรงเรียน

ความคิดนี้พัฒนาก้าวไกลอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นความคิดที่คล้ายคลึงกับทัศนะของ 

ฟุคุซะวะ ยุคิจิ แต่ยังมีปัญหาส�าคัญบางประการที่เกิด

จากการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้คือ ประการแรก การ

ปฏรูิปการศกึษาคร้ังนีม้รีฐับาลเป็นแกนน�า  โดยท่ีรฐับาล 

เข้ามาก�ากับดูแลและบริหารการศึกษาอย่างเข้มงวด 

ในขณะที่ความต้องการด้านการศึกษาของประชาชน

ยังไม่พัฒนาถึงขั้นต้องการให้เด็กทุกคนเข้ารับการ

ศึกษาในโรงเรียน ดังนั้น เมื่อมองในด้านของประชาชน 

ระบบการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลน�ามาบังคับใช้กับ

ประชาชน ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลและผู้ใหญ่บ้านจะ

ได้ท�าการรณรงค์ในเรือ่งนี ้แต่อตัราการเข้ารบัการศกึษา

ในโรงเรียนก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต�่า เพราะหลังจากที่ได้

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับแรกไปแล้ว 

25 ปี สัดส่วนผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนกลับมีเพียง

แค่ 50 % โดยเฉล่ีย ในบางต�าบลประชาชนท่ีไม่สนใจ

การเรียนถึงกับมองอาคารเรียนเป็นเสมือนศัตรูของ 

พวกเขา และได้บุกเข้าไปท�าลายอาคารเรียนจนได้

รับความเสียหาย ปัญหาท่ีสองเกิดจากการท่ีรัฐบาลน�า 

รูปแบบการศึกษาของตะวันตกเข้ามาใช้จัดการศึกษา

ในโรงเรียน หลักสูตรจึงไม่สอดคล้องกับการด�าเนิน

ชีวิตที่แท้จริงในญี่ปุ่น ต�าราเรียนบางเล่มแปลมาจาก

หนงัสอืเรยีนของสหรฐัอเมรกิาโดยตรง จงึไม่เป็นทีส่นใจ

ของนักเรียนหรือแม้แต่ครูผู้สอน ปัญหาท่ีสามคือการ

ขาดแคลนทรพัยากรทีจ่�าเป็น ฐานะของรัฐบาลไม่ดีพอที่

จะสร้างระบบการศกึษาให้ออกมาสวยหรดูงัทีเ่ขยีนไว้ใน 

พระราชบัญญัติการศึกษา ท่ีส�าคัญรัฐบาลขาดแคลน

ครูที่จะมารับผิดชอบระบบการศึกษาตามที่ได้เสนอไว้ 

(นะคะโนะ อะคิระ, 2536, น. 19-20)

ในวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1890 มีการประกาศ

พระบรมราชโองการด้านการศึกษา (教育ニ関スル勅

語 หรือ 教育勅語) สาระส�าคัญคือการรวมค�าสอนของ

ขงจื๊อและจริยธรรมสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน โดยสอนว่า

ความรักชาติเป็นหลักจริยธรรมสูงสุดส�าหรับประชาชน 

นับว่าเป็นประกาศที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อแนวทาง 

การศึกษา เป็นแม่บทในการร่างหลักสูตรต่าง ๆ ซ่ึง

เป ็นการกลับมาสู ่ ศักดินาเก ่าและผลักดันแนวคิด

การปกครองท่ีมีจักรพรรดิเป็นศูนย์กลาง พระบรม-

ราชโองการนี้ รัฐบาลได้แจกจ่ายไปยังทุกโรงเรียนใน

ประเทศพร้อมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของจักรพรรดิ

เมจิ ในทุกเหตุการณ์ส�าคัญของโรงเรียน จะมีการอ่าน

ออกเสียงพระบรมราชโองการ และนักเรียนต้องศึกษา

และจดจ�าข้อความ ต่อมาจงึมกีารแปลเป็นภาษาปัจจบุนั 

ต่อไปนี้คือบทแปล

【教育勅語の口語文訳】

 
私は、私達の祖先が、遠大な理想のも

とに、道義国家の実現をめざして、日

本の国をおはじめになったものと信じ

ます。そして、国民は忠孝両全の道を

全うして、全国民が心を合わせて努力

した結果、今日に至るまで、見事な

成果をあげて参りましたことは、も

とより日本のすぐれた国柄の賜物と

いわねばなりませんが、私は教育の

根本もまた、道義立国の達成にある

と信じます。 

国民の皆さんは、子は親に孝養を尽く

し、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて

助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合

い、友人は胸襟を開いて信じ合い、

そして自分の言動を慎み、全ての人

々に愛の手を差し伸べ、学問を怠ら

ず、職業に専念し、知識を養い、人

格を磨き、さらに進んで、社会公共の

ために貢献し、また、法律や、秩序を

守ることは勿論のこと、非常事態の発

生の場合は、真心を捧げて、国の平和

と安全に奉仕しなければなりません。
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พระบรมร�ชโองก�รของจักรพรรดเิกีย่วกบัก�รศกึษ�

วันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1890 (ปีเมจิที่ 23)

เม่ือส้ินสุดสงครามโลกครั้งที่สองในเอเชียหลัง

จากการยอมจ�านนของญี่ปุ่น หน่วยงานยึดครองของ

สหรัฐอเมริกาห้ามไม่ให้มีการอ่านพระบรมราชโองการ

นี้ อย่างเป็นทางการในโรงเรียนและรัฐสภา และยกเลิก

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1948

อาจกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า พระบรมราชโองการ 

เป็นแกนหลักของมโนทัศน์ด้านการศึกษาของญี่ปุ่นใน

สมัยนั้น ในปี ค.ศ. 1903 รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปลี่ยนระบบ

การผลิตต�าราเรียน  มาเป็นแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ

เป็นผู้เรียบเรียงจัดพิมพ์หนังสือขึ้นเอง เรียกว่า “การจัด

ข้าพเจ้าเชื่อว่าบรรพบุรุษของเรา ก่อร่าง 

สร้างประเทศโดยมุ ่งสร้างให้ญี่ปุ ่นเป็น 

ประเทศที่ปกครองโดยเน้นศีลธรรม ตาม 

อุดมการณ์ที่หวังให้ประชาชนสืบสานต่อ 

ไปในวนัข้างหน้า และผลจากการทีท่กุคนได้

ร่วมแรงร่วมใจ พยายามด�าเนินตามวิถีของ

ความจงรักภักดีและกตัญญูรู ้คุณ ท�าให้

ประเทศของเราประสบผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง

จนถึงทุกวันนี้ ผลส�าเร็จนี้นับเป็นพรจาก

สวรรค์ทีป่ระเทศของเราได้รบั และข้าพเจ้า

ยังเชื่อว่ารากฐานการศึกษา ก็เป็นปัจจัยที่

ท�าให้การปกครองประเทศโดยเน้นหลักศีล

ธรรมส�าเร็จขึ้นมาได้

ท่านทัง้หลาย ลกูต้องกตญัญตู่อพ่อแม่ พีน้่อง

ต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

สามีภรรยาต้องรักใคร่ปรองดอง เพื่อนต้อง

รู้จักเปิดใจ ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และ

ส�าหรับตนเองจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนท้ัง

ค�าพดูและการกระท�าของตนเอง ยืน่มอืแห่ง

ไมตรี ให้กับทุกคน ไม่ละเลยต่อการศึกษา

หาความรู้ ทุ่มเทให้กับอาชีพการงาน หมั่น

เพิม่พูนความรู ้ขดัเกลาบคุลกิภาพให้พฒันายิง่ ๆ  

ขึน้ไปจนรูจ้กัทีจ่ะอทุศิตนเพือ่สงัคมส่วนรวม  

แน่นอนว่าต้องรักษากฎหมายและระเบียบ

วินัย ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ต้องทุ่มเท

อุทิศตนอย่างจริงใจ และต้องเสียสละเพ่ือ

ความปลอดภยัและความสงบสขุของประเทศ 

สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ในฐานะ

พลเมืองที่ ดีเท่านั้น แต่ยังต้องส่งเสริม

ขนบธรรมเนยีมอันดีงาม ทีเ่ป็นมรดกสบืทอด

มาจากบรรพบุรุษของเราจนถึงทุกวันนี้ 

ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอีก

วิถีที่ประชาชนควรปฏิบัติตามดังที่กล่าวมา

นีเ้ป็นค�าสัง่สอนทีส่บืทอดมาจากบรรพบรุุษ 

ฉะนั้นเราซ่ึงเป็นลูกหลานต้องรักษาไว้และ

เนื่องจากค�าสอนนี้เป็นวิถีที่ถูกต้องไม่เคย

เปลีย่นแปรไปตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัจงึต้อง

ด�าเนินรอยตาม ไม่ใช่เพียงแค่ตอนที่อยู่ใน

ญี่ปุ่น เมื่อออกไปต่างประเทศ ก็ต้องปฏิบัติ

ตามเพราะเป็นวิถีที่ถูกต้องที่สุดแล้ว ทั้ง

ข้าพเจ้าและท่านท้ังหลายพึงจดจ�าค�าสอน

จากบรรพบุรุษของพวกเราไว้ให้ขึ้นใจ แล้ว

ตัง้ใจแน่วแน่ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติน เพือ่ให้

เป็นชาวญี่ปุ่นผู้ประเสริฐ

そして、これらのことは、善良な国民

としての当然の努めであるばかりでな

く、また、私達の祖先が、今日まで身

をもって示し残された伝統的美風を、

さらにいっそう明らかにすることでも

あります。 

このような国民の歩むべき道は、祖先

の教訓として、私達子孫の守らなけれ

ばならないところであると共に、この

教えは、昔も今も変わらぬ正しい道で

あり、また日本ばかりでなく、外国で

行っても、間違いのない道であります

から、私もまた国民の皆さんと共に父

祖の教えを胸に抱いて、立派な日本人

となるように、心から念願するもので

あります。

～国民道徳協会訳文による～ 

(明治神宮、教育勅語http://www.

meijijingu.or.jp/about/3-4.html)
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ท�าหนงัสอืเรยีนของรฐั” ขึน้มาใช้ในโรงเรยีนทัว่ประเทศ

เพียง 1 ชุด ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการง่ายที่จะบรรจุค่านิยม

รักชาติลงไปในวิชาต่าง ๆ ได้มากเท่าที่ต้องการ

กล่าวโดยสรุปว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษาของ

ญี่ปุ่นในสมัยนี้ โดยเนื้อแท้แล้วอยู่ที่การถ่ายทอดความรู้ 

ความคดิ ค่านยิมและประเพณใีห้กบัคนรุน่ใหม่ ไม่ใช่เพือ่

พฒันา “ความเป็นปัจเจกบคุคล” หรอื “ความคดิอสิระ” 

แต่อย่างใด ปรชัญาการศกึษาแบบญีปุ่น่จงึเรยีกได้ว่าเป็น

แนวอนุรักษ์นิยม (Conservatism) และใกล้เคียงกับ 

ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (Essentialism) ท่ีก่อตั้ง

ขึน้ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงปรชัญาการศกึษาของญีปุ่น่ทีเ่ป็น

แนวอนุรักษ์นิยมนี้สอดคล้องกับปรัชญาและมโนทัศน์

ของคนญี่ปุ่น (ศักดา ปรางค์ประทานพร, 2530, น. 42 )

4. จริยศึกษาในประเทศญี่ปุ่น 

 ส�าหรับประเทศญี่ปุ่นแล้ว เรื่องของจริยศึกษา 

มคีวามลุม่ลกึและกว้างขวางครอบคลมุถงึขนบธรรมเนยีม 

ในชีวิตประจ�าวัน คุณธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง 

และค่านิยม เช่น ความรักชาติ และประเทศญี่ปุ่นมอบ

ความรับผิดชอบในเรื่องของจริยศึกษาให้กับโรงเรียน

เป็นส่วนใหญ่ จริง ๆ แล้วในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที ่

สองญี่ปุ่นให้โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการ

สอนจรยิศึกษาทัง้หมด  แต่นโยบายในครัง้นัน้ถูกวพิากษ์

วิจารณ์เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาภายหลังสงคราม

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา โรงเรียนประถม

มีหน้าที่สอนข้อเท็จจริงให้กับนักเรียน ไม่ใช่เน้นเรื่อง

จริยศึกษา ในงานเขียนของฟุคุซะวะ ยุคิจิ และ คะโต 

ฮโิระยคุ ิมีอทิธิพลต่อความคดิของประชาชนมาก เนือ่งจาก 

ให้ความรูเ้ร่ืองสทิธเิสรภีาพด้วยแต่เนือ่งจากไม่สอดคล้อง

กับนโยบายรัฐบาล เพราะเป็นผลงานที่สนับสนุนการ

เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงเป็น

ไปในทางต่อต้านรัฐบาล ในทศวรรษ 1880 รัฐบาลจึง

ตัดสินใจใช้นโยบายจัดการเรียนการสอนจริยศึกษาใน

โรงเรียน เพื่อส่งเสริมลัทธิชาตินิยม โดยรัฐบาลได้ให้

เริ่มมีการสอนจริยศึกษาในโรงเรียน โดยรัฐบาลต้องการ

ปลกูฝังความรูส้กึรกัชาติและฟ้ืนฟคู่านยิมของครอบครวั

ในสมัยศักดินา ในปี ค.ศ. 1881 จึงได้บรรจุจริยศึกษา 

（修身）เป็นช่ัวโมงท่ีส�าคัญที่สุด และรัฐบาลได้ส่ง

หนังสือไปถึงครูโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งก�าชับให้

รักประเทศชาติ

โมร ิอะรโินะร ิ(ค.ศ. 1847-1889) รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงศึกษาธิการคนแรกของญี่ปุ่น ผู้ซ่ึงเคยจบการ

ศึกษาจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา กลับมีนโยบายการ

ศึกษาที่ปลูกฝังให้รักชาติอย่างรุนแรง ในปี 1886 เขาได้

สั่งการไปยังโรงเรียนทุกระดับรวมทั้งระดับอุดมศึกษา 

ในเรื่องเป้าหมายของการศึกษา ระบบการศึกษา และ

สาระส�าคัญของการศึกษา ผลงานของเขาใช้เป็นแนวทาง 

ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนญี่ปุ ่นในเวลาต่อมา 

โมริให้ความส�าคัญกับการฝึกหัดครูในโรงเรียนฝึกหัด 

ครูประถมมากซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียว

เพราะครูที่ได้รับการฝึกหัดมาทางด้านนี้ย่อมเปรียบ

เหมือนกับนายทหาร เขาต้องการให้ครูรักประเทศชาติ 

จึงก�าหนดให้ครูปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด  

ด้วยเหตุนี้ครูในประเทศญี่ปุ่นจึงถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วม

กิจกรรมทางการเมือง และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(นะคะโนะ อะคิระ, 2536, น. 21-22)

ต่อมาเม่ือเข้าสู่ยุคสมัยที่เรียกว่า ประชาธิปไตย

ไทโช ซึง่เป็นยคุทีมี่การเคลือ่นไหวประชาธปิไตยทางการ

เมือง สังคม และวัฒนธรรม ในทศวรรษ ที่ 1910-1920 

ซึง่อยูใ่นยคุไทโช (ค.ศ. 1912-1926) ค�าว่า ประชาธิปไตย 

ไทโช นี้ถูกบัญญัติขึ้นภายหลัง เมื่อค.ศ. 1954 ช่วงนี้

เป็นช่วงที่มีการเคล่ือนไหวเพื่อการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ 

เช่น การหยุดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านภาษี

ในการสนับสนุนการไปรบในต่างแดนของกองทัพ การ

เคารพเสรีภาพในการพูดในที่ชุมชน ความเสมอภาค

ทางเพศ การหยุดการเลือกปฏิบัติกับบางชนช้ัน และ

เสรีภาพต่าง ๆ รวมถึงอิสระทางการศึกษาด้วยหน่ึงใน

ผู้น�าการเคล่ือนไหวทีเ่ป็นท่ีรูจั้ก คือข้าราชการกระทรวง
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ศกึษาธกิาร ชือ่ ซะวะยะนะงิ มะสะทะโร （澤柳政太 郎 

ค.ศ. 1865-1927） ได้เสนอให้มีการกระจายโอกาส

ทางการศึกษาหลายวิธี ให้เพิ่มการศึกษาระดับประถม

จาก 4 ปี เป็น 6 ปี และได้เรยีกร้องให้ยกเลกิการสอน

จริยศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้น เนื่องจาก

เชื่อมั่นว่าหลักสูตรวิชาเรียนควรจะสอดคล้องกับระดับ

พัฒนาการของเด็ก การสอนจริยศึกษาไม่ควรเป็นเพียง

การอธิบายเนื้อหา และยกตัวอย่างประกอบเท่าน้ัน 

ควรมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนช่วยกันฝึกแก้ปัญหา โดย

ตัวอย่างที่พบเห็นในชีวิตประจ�าวัน แนวคิดนี้ได้แพร่

กระจายออกไปในช่วงประชาธิปไตยไทโช การฝึก 

เช่นน้ี มกัเรยีกกนัว่า การฝึกจรยิธรรมในชวีติประจ�าวนั  

ครูที่ฝึกสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าบทบาทของการศึกษาไม่ใช่ 

การปลูกฝังความรักชาติ แต่เป็นการปลูกฝังค่านิยม 

ใหม่ ๆ ทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิชีวติ อย่างไรก็ตามช่วงของ

ความเคลือ่นไหวประชาธิปไตยไทโชนัน้ไม่ยาวนานนกั เมือ่

ถงึปลายทศวรรษ 1920 เป็นช่วงทีล่ทัธทิหารและชาตนิยิม

เริม่เข้ามามอีทิธพิลอย่างมาก มกีรณหีนึง่ทีเ่กิดขึน้ในปี ค.ศ. 

1924 ทีค่รูหนุม่ผูห้นึง่ในจงัหวดันะงะโนะ ถกูไล่ออกเพราะ

เขาไม่ได้ใช้หนงัสอืเรียนจรยิศกึษาของรฐับาลในช่ัวโมง

จริยศึกษา เขาเลือกใช้ผลงานของนักเขียนญ่ีปุ่น

ผูห้นึง่ประกอบในการสอนจรยิศกึษาเท่านัน้ เพราะเหน็

ว่าเนื้อหาเป็นที่น่าประทับใจนักเรียนช้ันประถมปีท่ี 4 

มากกว่า แม้ว่านักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหลายคน 

รวมทั้งซะวะยะนะงิ ได้ออกมาเคลื่อนไหวปกป้อง เพื่อ 

มใิห้เขาถกูไล่ออก แต่กไ็ม่เป็นผลส�าเรจ็

นอกจากนี้ ยังมีนักปรัชญา โอชิมะ มะสะโนะริ 

(大島正徳 ค.ศ. 1880-1947）ผู ้ ท่ีเขียนวิจารณ์

จริยศึกษาและการควบคุมตนเอง 「自治及修身教育

批判」 โอชิมะ เคยมีประสบการณ์หลายอย่างเกี่ยว

กับการศึกษา เช่น เป็นอาจารย์สาขาวิชาปรัชญาใน

มหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียล (มหาวิทยาลัยโตเกียว

ในปัจจุบัน) ประธานกรรมการการศึกษาของเมือง

โตเกียว สมาชิกสภาเมืองโตเกียว ผู้อ�านวยการสมาคม

การศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการปฏิรูปการ

ศึกษาหลังสงคราม หนังสือเร่ืองนี้ โอชิมะ ได้เขียนขึ้น

จากประสบการณ์การวจิยั ทีไ่ด้ออกไปเกบ็ข้อมลู ด้วยวธิี

การเข้าสังเกตการณ์ และแจกแบบสอบถามตามโรงเรยีน

ต่าง ๆ รวมทั้งโรงเรียนฝึกหัดครู เป็นเวลา 15 เดือนใน 

ปี ค.ศ. 1922 สมัยยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียว 

ผลจากการวิจัย โอชิมะพบว่า แบบเรียนจริยศึกษา

ที่รัฐบาลก�าหนดให้ใช้ เป็นเรื่องราวของผู้คนในสมัย 

เอโดะ (เมื่อ 100-200 ปีก่อน) ทั้งชื่อและวิถีชีวิต ของคน

ที่ปรากฏในหนังสือ “เป็นเรื่องห่างไกลตัวผู้เรียนมาก” 

เป็นการยากที่เด็กจะท�าความเข้าใจ「非常に遠き世

界である」 “เนื้อหาส่วนใหญ่ไม่เป็นปัจจุบันและไม่มี

ความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเด็ก ๆ”「題材が大体に

於いて非現代的且つ児童生活に没交渉」เขาได้ยก

ตวัอย่างต่าง ๆ  จากหนงัสอืแบบเรยีนนัน้ราว 30 ตวัอย่าง 

เช่นในเรื่องความกตัญญูของลูกชาวนายากจน ที่เย็บ

รองเท้าฟาง เป็นเรื่องของคนในสมัยโตกุกาวา เด็กแปด

เก้าขวบสมัยไทโช ย่อมจินตนาการได้ยาก เขาได้เขียน

วิจารณ์แบบเรียนจริยศึกษาของรัฐบาลไว้ว่า「何だか

古いやうな気がしてたまらない。世間は日に月

に新しくなっていく。われ等の思想も感情も日

に月に新しくなってをる。それであるのに、いつ

までも桃太郎や、かちかち山の昔話では我慢にも

承知できない。」 “รู้สึกว่าเก่าเป็นอย่างยิ่ง โลกก�าลัง

เปลี่ยนใหม่ขึ้นทุกวัน ทั้งแนวคิดและความรู้สึกของพวก

เราก็เปลี่ยนใหม่ตามไปด้วย จึงไม่สามารถยอมรับได้กับ 

การให้เรียนเรื่องราวโบราณอย่างโมะโมะทะโร หรือ 

คะจิคะจิยะมะ” ในเรื่องของการสอนเรื่องความซื่อสัตย์  

โอชมิะ ได้กล่าวไว้ว่า  “ความคดิเรือ่งความซ่ือสตัย์น่าอดึอดั” 

「忠孝観念か窮゙屈」และกล่าวว่า ในเรื่องของความ

ซื่อสัตย์รัฐบาลเน้นแต่ความคิดตามแนวทางของทหาร

ในยามสงครามมาบรรจุไว้ ส่วนเรื่องของความซ่ือสัตย ์

ทัว่ ๆ  ไปในสงัคมในเวลาปกตมิน้ีอยมากและเร่ืองราวต่าง ๆ  

ที่ปรากฏในแบบเรียนก็เป็นเรื่องของคนในชนบทที่
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ยากจน ไม่ใช่เรื่องกลาง ๆ ส�าหรับเด็กท่ัวไป เขาได้

เขียนไว้ว่า「例話は児童の生活に基礎を置いて、

児童中心であることが重要な条件であるが、教

科書の例話は普遍的であるから、土地の状況、

生活の状態を考慮して、改作しなければなら

ぬ必要もある」ตัวอย่างที่ยกมาควรมีเงื่อนไขส�าคัญ

คือ ค�านึงถึงพื้นฐานการด�าเนินชีวิตของเด็ก  และให้

เด็กเป็นศูนย์กลาง ตัวอย่างในแบบเรียนควรมีการ

ปรับเปลี่ยนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มีความเป็นสากล โดย

พิจารณาเรื่องสภาพของท้องถ่ินและสภาพการใช้ชีวิต 

（香川七海, 2017, น. 18）

คะงะวะ ได้สรุปข้อวิจารณ์ของโอชิมะ ท่ีมีต่อ

แบบเรียนจริยศึกษาและการควบคุมตนเองรุ่นที่ 3 ของ

รัฐบาลไว้ 6 ประเด็นดังนี้ 1) มีความแตกต่างของบริบท

ในการด�าเนินชีวิตอย่างมากระหว่างนักเรียนในปัจจุบัน

กับตัวอย่างที่ยกขึ้นมาในแบบเรียน 2) ในตัวอย่างแสดง 

ถึงความคิดแคบ ๆ เก่ียวกับเรื่องความจงรักภักดีและ

ความกตัญญ ู3) การอธบิายความในแบบเรยีน เป็นไปอย่าง

กระด้าง ไม่น่าสนใจ 4) เรื่องราวเกี่ยวกับคุณงามความดี

ที่ยกมา ต้องการให้เพียงประพฤติลอกเลียนสิ่งที่ปรากฏ

ในแบบเรียน 5) ตัวอย่างในแบบเรียนยังมีความสับสน 

6) แบบเรียนนี้ยังขาดหัวข้อเกี่ยวกับคุณธรรมใน ชีวิตใน

แง่เศรษฐกิจ (香川七海, 2017, น. 28)

5. บริบททางสังคมและการเมืองในสมัย

ของวรรณกรรมทั้งสองเรื่อง

นอกจากญี่ปุ ่นจะอยู ่ในยุคประชาธิปไตยไทโช 

ดังท่ีได้กล่าวแล้ว ในช่วงนี้มีชาวญี่ปุ ่นรุ ่นหนุ่มสาวที่

นิยมวัฒนธรรมตะวันตกกันมาก และนิยมแนวความคิด

เสรีนิยม มีการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การแต่ง

กายแบบตะวันตก การประพฤติตัวแบบเสรีท้ังชายและ 

หญิง สตรีมีการออกไปท�างาน เข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกีฬา การบันเทิงต่าง ๆ 

และมีการอ่านวรรณกรรมต่างประเทศมากข้ึนอีก

ด้วย นอกจากอุดมการณ์แบบเสรีนิยมจะแพร่หลาย

แล้ว แนวความคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ จากการ

ปฏิวัติของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1917 ก็ได้เข้า

มาในประเทศญ่ีปุ ่นด้วย ญี่ปุ ่นนั้นเคยมีแนวคิดแบบ

สังคมนิยมมาก่อน เคยมีพรรคการเมือง เช่นพรรค

เสรีนิยมตะวันออก (東洋自由党 ค.ศ. 1892) ที่

เรียกร้องให้รัฐควบคุมเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือช่วย

เหลือคนยากจน พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (社

会民主党 ค.ศ. 1901) เรียกร้องการศึกษาแบบให้

เปล่าของรัฐ ในส่วนของเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการ

พัฒนาทางอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ขึ้น จึงมี 

การเจริญเติบโตของเมือง มีเมืองใหญ่ ๆ เกิดขึ้น 

ค ่าครองชีพก็สูงขึ้น และช่องว ่างระหว่างผู ้คนใน

ชนบท กับคนเมืองก็ยิ่ งขยายกว ้างขึ้น เป ็นภาพ

ของสังคมที่มีความแตกต่างระหว่างของคนยากไร้

กับคนมีเงิน ชนบทและเมือง หลังสงครามโลกครั้ง

ที่ 1 ช่วงค.ศ. 1912-1929 เกิดเศรษฐกิจตกต�่าทั่ว

โลก ญี่ปุ ่นต้องเผชิญภาวะเงินเฟ้อ ผู ้คนต้องท�างาน

หนัก มีชาวชนบทที่เข ้ามาท�างานในเมืองใหญ่ต่าง 

ๆ ก่อการประท้วง จลาจล เม่ือเป็นเช่นน้ีผู้คนจึงให้ 

ค ว า ม ส น ใ จ กั บ ลั ท ธิ สั ง ค ม นิ ย ม ม า ก ขึ้ น ด ้ ว ย 

อย ่ าง ไรก็ตาม สมัย ไทโชเป ็นสมัยที่ ไม ่ ยาวนัก

เมื่อ เทียบกับยุคสมัยอื่น คือเป ็นระยะเวลา 15 

ป ี (ค.ศ.1912-ค.ศ.1926) แต ่เป ็นสมัยที่ มีความ

สับสนทั้ งทางด ้านสังคมและการเมืองพอสมควร  

แนวคิดเสรีนิยมและแนวคิดประชาธิปไตยที่เกิดขึ้น 

ไม ่สามารถพัฒนาไปได้ไกล เนื่องจากปัญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่รัฐบาลแก้ไขได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

รวมทั้งความไม่เสมอภาคของประชาชน นอกจากนี้

การที่รัฐบาลพลเรือนยอมอ่อนข้อต่อจีนและต่อต่าง

ชาติ ท�าให้ประชาชนไม่พึงพอใจและหันมาให้ความ

ศรัทธาต่อฝ ่ายทหารที่ดูว ่าจะซื่อสัตย ์และมีความ

รักชาติมากกว ่า ทั้งยังถูกปลุกระดมให้สนับสนุน

ลัทธิทหารนิยมจากกลุ ่มคลั่งชาติ ที่ถือว ่าการท�า
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สงครามเป็นส่ิงถูกต้อง จึงท�าให้เส้นทางของประเทศ 

หันเหไปทางเผด็จการทหารในเวลาต่อมา (เพ็ญศรี 

กาญจโนมัย, 2538, น. 208)

6. บทสรุป

ทั้งเร่ืององุ่นหน่ึงพวง และ เซเบกับน�้าเต้า เป็น

วรรณกรรมเด็กที่ได้รับการคัดสรรให้บรรจุอยู่ในต�ารา

เรยีนในสมยัหลงั ในด้านของวรรณศลิป์ ทัง้ทางด้านลลีา

การประพันธ์ และโครงเรื่อง นับได้ว่าสมควรได้รับการ

ยกย่อง และเป็นที่ประทับใจชาวญ่ีปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน 

ยิ่งไปกว่านั้นจากการศึกษาวรรณกรรมเด็กทั้งสองเรื่อง  

ที่มีบริบททางสังคมอยู ่ในช่วงการปฏิรูปการศึกษา 

สมยัเมจ ิถงึสิน้ยคุสมยัไทโช กล่าวโดยสรปุได้ว่าประเดน็

เร่ืองการศึกษาถูกสะท้อนอยู่ในวรรณกรรมอย่างเห็นได้

ชัด ในเรื่องเซเบกับน�้าเต้า สะท้อนให้เห็น นโยบาย

การศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลเพ่ือตอบ

สนองความต้องการของประเทศชาติ โดยใช้จริยศึกษา 

เป็นเครื่องมือควบคุม การจ�ากัดสิทธิของเด็ก ทั้ง ๆ ที่

เป็นการศึกษาแนวตะวันตกแต่ญี่ปุ่นก็ยังใช้เครื่องมือ

ควบคุมความประพฤติแนวตะวันออกเช่นขงจ๊ือ ที่เคย

นิยมในยุครัฐบาลทหารโทกูงาวะ ส่วนเรื่ององุ่นหนึ่งพวง 

แม้อยู่ในบริบทของการศึกษาในช่วงเวลาเดียวกัน แต่

ครู ซึ่งท�าหน้าที่อบรมกล่อมเกลาจริยธรรมให้เด็กเช่น

กัน ได้ค�านึงถึงการเจริญเติบโต และการพัฒนาของ

ปัจเจกบุคคล มากกว่า จึงมีวิธีแก้ปัญหาความประพฤติ

ของเด็ก คนละแบบ ซึ่งในเรื่องนี้อาจจะชี้ให้เห็นปรัชญา

การศึกษาแบบตะวันตกที่เหมาะสมกับสังคมปฏิรูปการ

ศึกษาในสมัยน้ัน
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