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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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สารบัญ	
	
บรรณาธิการแถลง
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

การเปิดเผยตนเองในการสนทนาระหว่างผู้ที่เพิ่งรู้จักกัน: 
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น
ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์

กลวิธีการใช้ภาษาญี่ปุ่นในวัจนกรรมแสดงความไม่เห็นด้วยของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 
ขวัญจิรา เสนา

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะการฟังเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย
ยุพกา ฟูกุชิม่า และ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

การศึกษาของญี่ปุ ่นในยุคการปฏิรูปการศึกษาสมัยเมจิ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ
วรรณกรรมเด็กเรื่อง “องุ่นหนึ่งพวง” และ “เซเบกับน�้าเต้า”
นันท์ชญา มหาขันธ์

การเปลี่ยนแปลงสถานะของสตรีชั้นสูงในโอโอะกุในสมัยเอโดะ
เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง

รัฐกลวง? กรณีศึกษาการจัดบริการที่พักผู้สูงอายุโดยภาคเอกชนในประเทศญี่ปุ่น
ปกรณ์ ศิริประกอบ และ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

ญี่ปุ่นกับขบวนการการค้าท่ีเป็นธรรม และการเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหาร
ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา
สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์

การวิเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรู้ตัวอักษรคันจิด้วยวิธีการวัดแบบ SILK
คิม จองฮี
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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ วารสาร
เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาได้ขึ้นขวบปีที่ 8 วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย 8 บทความ เป็นบทความด้านภาษาศาสตร์สังคม
และการเรียนการสอนภาษา 4 เรื่อง และบทความด้านญี่ปุ่นศึกษา ด้าน วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
การเมือง 4 เรื่อง  ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย 

 ในด้านภาษาศาสตร์สังคม ได้แก่ “การเปิดเผยตนเองในการสนทนาระหว่างผู้ที่เพิ่งรู้จักกัน: การศึกษาเปรียบ
เทยีบระหว่างภาษาไทยกบัภาษาญีปุ่น่” และ “กลวธิกีารใช้ภาษาญีปุ่น่ในวจันกรรมแสดงความไม่เหน็ด้วยของผู้เรยีน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย” ในด้านที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา ได้แก่ เรื่อง “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะการฟังเสียง
สูงต�่าภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย” และ “การวิเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรู้ตัวอักษรคันจิด้วยวิธีการวัดแบบ SILK” 
บทความเหล่านี้สะท้อนแนวคิดของการท�าวิจัยที่เชื่อมโยงจากภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง 

ในด้านญี่ปุ่นศึกษา ได้แก่ “การศึกษาของญี่ปุ่นในยุคการปฏิรูปการศึกษาสมัยเมจิ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ
วรรณกรรมเด็กเรื่อง“องุ่นหนึ่งพวง” และ “เซเบกับน�้าเต้า”” เป็นการวิเคราะห์การสอนจริยธรรมในอดีตโดยอ้างอิง
ภาพทีส่ะท้อนอยูใ่นงานวรรณกรรม “การเปลีย่นแปลงสถานะของสตรชีัน้สงูในโอโอะกใุนสมยัเอโดะ” สะท้อนบทบาท
ของสตรีในสังคมญี่ปุ่นในอดีต ในด้านรัฐศาสตร์การเมือง ได้แก่ “รัฐกลวง? กรณีศึกษาการจัดบริการที่พักผู้สูงอายุ
โดยภาคเอกชนในประเทศญีปุ่่น” และ “ญีปุ่น่กบัขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรม และการเสรมิสร้างอธิปไตยทางอาหาร
ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา” เป็นประเด็นที่น่าจับตามองในทศวรรษนี้ บทความเหล่านี้เชิญชวนผู้
อ่านให้ได้ร่วมขบคดิว่า การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยในยคุทีพ่ยายามจะก้าวสู ่Thailand 4.0 ควรเป็นไปในทศิทาง
ใด การรู้เขา และ รู้เรา ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง 

 บทความทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นก�าลังส�าคัญของวงการวิชาการด้าน
ญี่ปุ่นศึกษา ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารเครือข่ายญี่ปุ่น
ศึกษาจะได้รับความสนใจและ ความร่วมมือจากท่านผู้รู้ ผู้สนใจ และได้มีส่วนในการเสริมสร้างความรู้และก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการในวงกว้างต่อไป 

ขอขอบคุณเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ให้การสนับสนุนการจัดท�าวารสารด้วยดีเสมอมา และใคร่ขอเชิญชวนทุกท่าน
มาร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการสนบัสนนุและเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจด้านญีปุ่น่ศึกษาให้แก่สงัคมไทย โดยส่งบทความ
มายังวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsn 

              
          รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ 
           บรรณาธิการวารสาร jsn journal

บรรณาธิการแถลง
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บทคัดย่อ

ในการสนทนาเพื่อท�าความรู้จักกันสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิเคราะห์บทสนทนากึ่งธรรมชาติระยะเวลา 15 นาที ของกลุ่มตัวอย่าง

นกัศกึษาชาวไทยและชาวญีปุ่น่เพศหญงิทีมี่อายเุท่ากนัหรอืศกึษาอยูใ่นระดบัเดยีวกนัชาตลิะ 

12 คู่ ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ที่เป็น “การเปิดเผยตนเองอย่างเท่าเทียม” ในปริมาณใกล้เคียงกัน ข้อมูลที่เปิดเผยมากที่สุด 

ได้แก่ ช่ือ ชั้นปี วิชาเอก ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่คู ่สนทนาล้วนมีข้อมูลอยู ่แล้ว 

ในขณะที ่“การเปิดเผยตนเองอย่างไม่เท่าเทยีม” มกัเป็นการเปิดเผยข้อมลูจากฝ่ายทีม่ข้ีอมลู

เพียงข้างเดียว เช่น การไปศึกษาต่อต่างประเทศ จึงท�าให้การแลกเปล่ียนข้อมูลไม่สามารถ

เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีรูปแบบการเปิดเผยตนเองอันเป็นเอกลักษณ์

ของกลุม่ตวัอย่างทัง้สองชาต ิกล่าวคอื ชาวญีปุ่น่มแีนวโน้มทีจ่ะให้ข้อมลูสอดคล้องไปกบัค�าพูด

ของอีกฝ่าย ส่วนชาวไทยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมหรือแสดงความคิดเห็นเชิงลบ

แม้เป็นการสนทนากับผู้ที่เพิ่งรู้จักกัน

ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเปิดเผยตนเองในการสนทนาระหว่าง

ผู้ที่เพิ่งรู้จักกัน: การศึกษาเปรียบเทียบ

ระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น

 คำ� สำ�คัญ
การเปิดเผยตนเอง, การสนทนา, ผู้ที่เพิ่งรู้จักกัน
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Abstract

Self-disclosure is a crucial element in first-encounter conversations. This research 

compares and analyses two sets of 12 fifteen-minute semi-natural conversations, 

each between two female student participants of the same nationality, of the 

same age or in the same year of study at university.  The participants of the one 

set were of the Thai nationality, and the other Japanese. The results revealed that 

both the Thai and Japanese participants exhibited a comparable level of reciprocal 

information exchanges. Names, years of study at university, and major subjects, 

which are inherently available pieces of information, were among the most revealed 

personal information. The study found, however, that non-reciprocal information 

disclosure happens when one party possesses a piece of information not matched 

by the other party, e.g. studying abroad, which renders reciprocal information 

exchanges unattainable.  In addition, the study discovered characteristic patterns 

of self-disclosure unique to the participants of each nationality. For example, the 

Japanese tended to provide information parallel to the same pieces of information 

acquired, while the Thais tended to reveal information relatively more concretely 

and to voice negative opinions even in first-encounter conversations.  

Self-Disclosure in First-Encounter 

Conversations: A Comparative

Study of Thai and Japanese

Key words
self-disclosure, conversation, first-encounter

Yuphawan Sopitvutiwong
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
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1. บทน�า

ในการสนทนาเพือ่ท�าความรูจ้กักับอกีฝ่าย คูส่นทนา

จ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีต่อ 

อกีฝ่าย ท�าให้รู้จกักนัได้ภายในเวลาอนัรวดเรว็ อนัจะน�าไป 

สู่การสร้างโอกาสในการสานสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นต่อไป 

การแลกเปลีย่นข้อมลูนีท้ัง้สองฝ่ายอาจไม่ต้องแลกเปลีย่น 

ข้อมูลในปริมาณที่เท่ากันเสมอไป  เช่น หากฝ่ายหนึ่งพูด

ถึงโรงเรียนมัธยมปลายที่จบการศึกษามา อีกฝ่ายอาจ

ไม่จ�าเป็นต้องพูดถึงโรงเรียนของตัวเอง ปริมาณข้อมูลที่

แลกเปลี่ยนกันจะเท่ากันหรือไม่ อาจมีผลมาจากปัจจัย

หลายอย่าง เช่น ความเท่าเทียมกันของสถานภาพของ 

คูส่นทนา ระดบัความสนทิสนมของคูส่นทนา ประเภทและ

เนือ้หาของข้อมลู รวมถงึวฒันธรรมซึง่มอีทิธพิลอยูเ่บือ้ง

หลงัพฤตกิรรมหรอืการกระท�าของคนแต่ละชาต ิ เมือ่คน

ต่างวัฒนธรรมต้องมาท�าความรู้จักกัน จึงมีความเป็นไป

ได้ว่าต่างฝ่ายต่างอาจใช้กฎเกณฑ์ทางวฒันธรรมของตนที่

เหมาะสมเพือ่ท�าความรูจ้กักบัอกีฝ่าย บางครัง้กฎเกณฑ์

เหล่านีก็้ไม่สามารถน�าไปใช้กับวฒันธรรมอืน่ ๆ ได้ เช่น 

ผู้คนในวัฒนธรรมหน่ึงอาจเห็นว่าการถามเรื่องอายุของ 

อีกฝ่ายมีความเหมาะสม ในขณะท่ีผู้คนในวัฒนธรรม 

อื่น ๆ อาจเห็นว่าเป็นเรื่องเสียมารยาทและท�าให้เกิด

ปัญหาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดปัญหาขึ้นในการ

สนทนาระหว่างผูท้ีเ่พิง่รูจ้กักันด้วยแล้ว กอ็าจส่งผลกระทบ 

ต่อความสมัพันธ์และการพดูคยุภายหลังจากนั้นได้

งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาการเปิดเผยตนเอง

ระหว่างผู ้ที่เพิ่งสนทนากันเป็นคร้ังแรกเปรียบเทียบ

ระหว่างชาวไทยกับชาวญ่ีปุ่นว่า มีการเปิดเผยเน้ือหา

อะไร เปิดเผยในปรมิาณมากน้อยเพยีงใด เปิดเผยโดยใช้

รูปแบบใด รวมถึงลักษณะพิเศษอื่น ๆ ว่ามีความเหมือน

หรือแตกต่างกันอย่างไร 

2. ค�าจ�ากัดความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 คำ�จำ�กัดคว�ม

“การเปิดเผยตนเอง” และ “การเปิดเผยตนเอง

อย่างเท่าเทยีม กบั การเปิดเผยตนเองอย่างไม่เท่าเทยีม”

งานวิจัยนี้อ้างอิงค�าจ�ากัดความของ 唐 (2015) 

ที่ระบุว่า “การเปิดเผยตนเอง คือ พฤติกรรมการ 

เปิดเผยส่ิงทีเ่กีย่วกบัตนเองให้ผู้อืน่ทราบ ซึง่รวมถงึข้อมลู

ส่วนบุคคล ประสบการณ์ของตนเอง และข้อมูลที่มี 

ความต่อเนือ่งอย่างเช่น ความคดิ”1  (唐瑩, 2015, p. 108)

ส่วนค�าจ�ากัดความ “การเปิดเผยตนเองอย่างเท่า

เทียม กับ การเปิดเผยตนเองอย่างไม่เท่าเทียม” งาน

วิจัยนี้อ้างอิงค�าจ�ากัดความของ 三牧 (2013) ที่ระบุว่า 

“การเปิดเผยตนเองอย่างเท่าเทยีม” หมายถงึ การเปิดเผย

ข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้ร่วมสนทนาทั้งสองฝ่าย 

เป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน เช่น เมื่อฝ่าย

หนึ่งให้ข้อมูลคณะที่ตนสังกัดอยู่ อีกฝ่ายก็ให้ข้อมูลคณะ

ทีต่นสงักดัอยูเ่ช่นเดยีวกนั ในขณะที ่“การเปิดเผยตนเอง

อย่างไม่เท่าเทยีม” หมายถงึ การเปิดเผยข้อมลูในเรือ่งใด

เรือ่งหนึง่จากผู้ร่วมสนทนาเพยีงฝ่ายเดยีว เช่น ในขณะที่

ฝ่ายหนึ่งให้ข้อมูลอายุของตนเอง แต่อีกฝ่ายกลับไม่เปิด

เผยข้อมูลอายุของตนเอง หรือการซักถามข้อมูลคณะที่

คู่สนทนาสังกัดอยู่ แต่กลับไม่บอกข้อมูลคณะที่ตนเอง

สังกัดอยู่ให้อีกฝ่ายทราบ2 (三牧陽子, 2013, p. 191)

2.2 ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างผู้ที่เพิ่งรู้จัก

กนัเป็นครัง้แรกมเีป็นจ�านวนมากและมีมุมมองทีแ่ตกต่าง

กันออกไป เช่น งานวิจัยที่ศึกษาการเลือกหัวข้อในการ

สนทนา ได้แก่ ยุพวรรณ (2559) 蔡 (2011) 張 (2006) 

三牧 (1999) งานวิจัยที่ศึกษารูปแบบการเปลี่ยนหัวข้อ

สนทนา ได้แก่ ユッパワン (2016) 楊 (2005) 村上・

熊取谷 (1995) งานวจิยัท่ีศกึษากระบวนการสร้างส�านึก

1 แปลโดยผู้วิจัย
2 สรุปความโดยผู้วิจัย
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การเป็นพวกพ้อง ได้แก่ 今田 (2010) และ (2012) และ

งานวิจัยที่ศึกษาการเปิดเผยตนเอง ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง

เฉพาะงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการเปิดเผยตนเองเท่านั้น

唐 (2015) ศกึษาความเหมอืนหรือต่างของรปูแบบ 

การสนทนา (Communication style) ระหว่าง 

ชาวญี่ปุ ่นกับชาวจีนในการพูดถึงตนเอง โดยใช้กลุ ่ม

ตัวอย่างชาวจีนและชาวญ่ีปุ่น ช้ันปีการศึกษาเดียวกัน 

เพศเดียวกัน ชาติละ 18 คู่ สนทนากันเป็นระยะเวลา 

20 นาที ผลการวิจัยพบว่า จ�านวนครั้งของการเปิดเผย

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ชนิด

ของข้อมลูทีเ่ปิดเผยมคีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื ชาวจนี 

จะเปิดเผยตนเองในเชิงอัตวิสัย (主観的自己開示) 

มากกว่าชาวญี่ปุ่น ส่วนการเปิดเผยตนเองในเชิงภววิสัย 

(客観的自己開示) พบว่า ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้วพูดคุย

เร่ืองชวีติในมหาวทิยาลยัซึง่เป็นเรือ่งใกล้ตวัในการใช้ชีวติ

มากกว่าชาวจีน และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นเร่ือง

ส่วนตัว เช่น ความรัก ผลการเรียน ส่วนความแตกต่าง

ของการเปิดเผยตนเองในเชิงอัตวิสัยพบว่า ชาวญี่ปุ่นจะ

เปิดเผยอารมณ์ความรูส้กึโดยอ้างองิอารมณ์ความรูส้กึใน

อดตีออกมาทัง้อย่างน้ัน หรอืใช้ค�าคณุศพัท์แสดงอารมณ์

ขณะพูดออกมาอย่างสั้น ๆ  และตรงไปตรงมา เช่น 「す

ごい」 ในขณะทีช่าวจนีจะแสดงอารมณ์ความรูส้กึด้วย

การพรรณนาและใช้ส�านวนภาษาทีห่ลากหลาย ส่วนการ 

เปิดเผยความคิดเห็นนั้น ชาวจีนจะพยายามท�าให้อีก

ฝ่ายคล้อยตามความคิดของตนเอง ในขณะท่ีชาวญ่ีปุ่น

จะค�านึงว่าอีกฝ่ายจะคล้อยตามตนเองหรือไม่

岩田 (2015) ศึกษาหน้าที่ของการเปิดเผยตนเอง

ว่าถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรในการสนทนากันครั้งแรก 

โดยเปรียบเทยีบระหว่างภาษาญีปุ่น่กบัภาษาองักฤษจาก

มมุมองพฤตกิรรมทางวาจา (Verbal Behavior) ในฐานะ

ที่เป็นการกระท�าร่วมกันของผู้พูดและผู้ฟัง โดยใช้เสียง

สนทนาภาษาญี่ปุ่น 5 คู่และเสียงสนทนาภาษาอังกฤษ 

(มทีัง้ชาวองักฤษ อเมรกินั และออสเตรเลีย) จ�านวน 15 คู่  

ผลการวิจัยพบว่า ในข้อมูลเสียงสนทนาภาษาอังกฤษ 

ผู้พูดจะเปิดเผยตนเองอย่างละเอียดและกระตือรือร้น 

ในขณะที่ผู้ฟังเองก็แสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลดังกล่าว

อย่างกระตือรือร้นด้วย แตกต่างจากข้อมูลเสียงสนทนา

ภาษาญีปุ่น่ทีไ่ม่ค่อยเปิดเผยตวัเองมากนกั ผู้ฟังส่วนใหญ่

มักเปล่งค�าขานรับหรือ aizuchi (相槌)
3 เพียงอย่าง

เดียว ไม่ค่อยซักค�าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น 

โดยมากมักเป็นการเปิดเผยข้อมูลตัวเองจากการที่ถูก

อีกฝ่ายถามค�าถามมากกว่าที่จะพูดออกมาเอง ส�าหรับ

เนื้อหาที่เปิดเผย พบความแตกต่างดังนี้ ในข้อมูลเสียง

สนทนาภาษาองักฤษจะพดูถงึครอบครวั สงัคม การเมอืง 

วัฒนธรรม ชนชั้น รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลแง่ลบ เช่น 

ตกงาน มกีารแสดงความคดิเหน็ของตนเองออกมาอย่าง

ชดัเจนโดยอาศยัการเล่าถงึประสบการณ์ของตน ผลงาน

วิจัยชิ้นนี้ท�าให้ทราบว่า การเปิดเผยตนเองโดยให้ข้อมูล

ทั้งเชิงลบและเชิงบวก ตลอดจนการแสดงความเห็น

อย่างชัดเจนและกระตือรือร้นเป็นสิ่งที่ถูกคาดหวังใน

การสนทนาเม่ือพบกันเป็นครั้งแรกของผู้พูดชาวอังกฤษ 

ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นกลับมองว่า การเปิดเผยตนเองที่มาก

เกนิไปจะกลายเป็นการโอ้อวด หรอืแสดงตวัตนทีม่ากจน

เกนิไป ความต่างนีม้สีาเหตมุาจากค่านยิมทางวฒันธรรม

ที่แตกต่างกัน

全 (2010) ศึกษาความแตกต่างของเน้ือหาการ

เปิดเผยตนเองระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลี โดย

ใช้กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลีชาติละ 8 คู่ 

มาอัดเสียงสนทนาอิสระเป็นระยะเวลา 30 นาท ี

โดยไม่ได้จ�ากดัหัวข้อหรอืเนือ้หาการสนทนา ผลการวิจัย

พบว่า ชาวเกาหลีเปิดเผยตนเองโดยรวมมากกว่าชาว

ญี่ปุ่นถึง 2 เท่า แต่ทั้ง 2 ชาติมีจุดร่วมกัน คือ เลือกใช้

วิธีการพูดออกมาเองมากกว่าการถามค�าถามอีกฝ่าย 

ส�าหรับข้อมูลเนื้อหาที่เปิดเผยนั้น ทั้งชาวญี่ปุ ่นและ 

3 ค�าที่ผู้ฟังเปล่งออกมาเป็นช่วง ๆ ให้รับกับเนื้อหาที่ผู้พูดก�าลังพูด เพื่อแสดงถึงความสนใจ เห็นด้วย หรือรู้สึกอย่างเดียวกัน
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ชาวเกาหลีเป ิดเผยตนเองในเชิงภววิสัยมากกว ่า 

เชิงอัตวิสัย อย่างไรก็ตาม ชาวเกาหลีจะเปิดเผยข้อมูล

ในขอบเขตที่กว้างกว่าและเป็นรูปธรรมมากกว่า 全 

ยังพบว่าชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลีมีส�านึกเรื่องความเป็น

ส่วนตัวที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ชาวญี่ปุ่นมีขอบเขตของ 

“ส�านึกตนเชิงส่วนตัว” (私的自己) หรือส�านึกที่จะ 

ไม่บอกเรื่องราวตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ หากไม่รู้สึกไว้เน้ือ

เชื่อใจอีกฝ่ายมากพอควรหรือไม่มีความจ�าเป็นต้องพูด

เรื่องของตนเองก็จะไม่เปิดเผยตนเองออกไป ในขณะที ่

ชาวเกาหลีมีขอบเขตของ “ส�านึกตนเชิงสาธารณะ” 

(公的自己) หรือส�านึกที่สามารถพูดคุยกับผู ้อื่นได้

โดยง่าย สามารถท�าให้การสนทนาด�าเนินลุล่วงไป หรือ

สามารถตอบค�าถามข้อซักถามของอีกฝ่ายได้อย่าง

สบายใจ หรืออาจกล่าวได้ว่าชาวเกาหลีมีแนวโน้มที่จะ

เปิดเผยตนเองอย่างกระตือรือร้นมากกว่าชาวญี่ปุ่น

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ท�าให้ทราบว่า 

มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปิดเผยตนเองในการ

สนทนาระหว่างผูที้เ่พิง่รูจ้กักนั ไม่ว่าจะเป็นงานวจิยัภาษา

ญี่ปุ่นหรืองานวิจัยเปรียบเทียบอยู่พอสมควร อย่างไร

ก็ตาม ผู้วิจัยไม่พบว่ามีการศึกษาประเด็นนี้ในภาษาไทย 

ดงัน้ัน งานวจิยันีจ้งึต้องการศกึษาเรือ่งการเปิดเผยตนเอง

ในการสนทนาระหว่างผู้ที่เพิ่งรู ้จักกัน โดยเลือกกลุ่ม 

เป้าหมายเป็นนักศึกษา เน่ืองจากเป็นวัยเดียวกันกับ 

ผู้เรียนชาวไทยที่ผู้วิจัยก�าลังสอนอยู่ จึงน่าจะสามารถ 

น�าผลที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้ผู ้เรียน 

มีความเข้าใจวัฒนธรรมญ่ีปุ่นได้ลึกซ้ึงขึ้น ตลอดจน

สามารถเลือกใช้ภาษาญ่ีปุ่นและวิธีการได้เหมาะสม 

กับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

3. วิธีการวิจัย

3.1 ร�ยละเอียดข้อมูลและก�รถอดเสียง

ผู ้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสุ ่มเก็บตัวอย่างการ

สนทนาของผู ้พูดชาวไทยซ่ึงเป็นนักศึกษาหญิงของ

มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร อายุ

ระหว่าง 19-25 ปี จ�านวน 12 คู่ เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2557 จนถึงเดือนธันวาคม 2558 ใน

การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้นัดให้กลุ่มตัวอย่างท่ีอยู ่ชั้น 

ปีเดียวกันแต่ต่างคณะมาพบกัน ณ สถานที่นัดพบ 

แล้วจึงอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบแต่เพียงว่าต้องการ

อัดเสียงการสนทนาของทั้งคู่เป็นเวลา 15 นาที โดยไม่

ได้แจ้งวตัถปุระสงค์ของการวจิยัหรอืก�าหนดเรือ่งสนทนา

ใดเป็นพิเศษ จากน้ันเมื่อกลุ่มตัวอย่างส่งสัญญาณว่า

พร้อม จึงเรียกให้ทั้งคู่มานั่งโต๊ะเดียวกัน และเริ่มบันทึก

เสียงสนทนาด้วยเคร่ืองบันทึกเสียง IC recorder หลัง

จากนั้นผู้วิจัยจึงลุกออกจากโต๊ะสนทนาไป แล้วกลับไป

อีกครั้งเพื่อหยุดการอัดเสียงเม่ือครบก�าหนดเวลา ทั้งน้ี 

การจบัคูก่ลุม่ตัวอย่างในครัง้นี ้ผูว้จิยัใช้วธิสีุม่จากผูท้ีแ่จ้ง

วนัเวลาทีส่ะดวกตรงกันเท่าน้ัน ไม่ได้จงใจจบัคูแ่ต่อย่างใด

ส�าหรับข้อมูลการสนทนาของกลุ่มตัวอย่างชาว

ญี่ปุ่นนั้น เนื่องด้วยข้อจ�ากัดเรื่องเวลาและไม่สามารถ

หานักศึกษาชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยได้ครบตามจ�านวน

และภายในระยะเวลาที่ก�าหนด งานวิจัยนี้จึงได้ใช้ข้อมูล

เสียงสนทนาของผู้พูดชาวญี่ปุ่นจากฐานข้อมูลท่ีชื่อว่า 

“คอร์ปัสภาษาญีปุ่น่ทีเ่ป็นภาษาพดูซึง่ใช้ระบบถอดเสียง

พืน้ฐานส�าหรบัภาษาญีปุ่น่ (ข้อมูลการถอดเสยีงสนทนา/

ข้อมูลเสียง) ฉบับปี 2011”4 คู่สนทนาที่ผู้วิจัยเลือกมา

จ�านวน 12 คู่ ล้วนมีเงื่อนไขตรงกับที่ก�าหนดในผู้พูด 

ชาวไทย กล่าวคือเป็นนักศึกษาเพศหญิงอายุ 19-25 ป ี

ทีก่�าลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีเดยีวกนัหรอืมอีายเุท่ากนั คูส่นทนา

เป็นบุคคลที่ไม่รู้จักกันมาก่อน และเพื่อให้การสนทนามี

ความใกล้เคียงกับการสนทนาที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด 

จึงไม่มีการแจ้งข้อมูลใด ๆ เช่น ชื่อ แก่คู่สนทนา โดย

เริ่มอัดเสียงตั้งแต่การแนะน�าตัว นอกจากนี้ คู่สนทนา

สามารถเลือกหรือเปล่ียนหัวข้อสนทนาได้อย่างอิสระ 

และมีระยะเวลาการสนทนายาว 15 นาทีเหมือนกัน 

ถึงแม้การใช้ข ้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าวอาจไม่

4  BTSJ による日本語話し言葉コーパス（トランスクリプト・音声）2011 年版 
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ครอบคลุมไปถึงลักษณะการพูดของผู ้พูดชาวญ่ีปุ ่น

ท้ังหมด เนื่องจากการเก็บข้อมูลจัดท�าข้ึนแค่ท่ีกรุง

โตเกียว ดังนั้น ผลการวิเคราะห์จึงไม่อาจสะท้อนถึง

ลักษณะการสนทนาของผู้คนแต่ละท้องถิ่นในประเทศ

ญี่ปุ ่นได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากัดดังกล่าวไม่ได้ส่งผล

ต่อแนวทางของงานวิจัยน้ี เน่ืองจากงานวิจัยน้ีไม่ได้

ต้องการศึกษาลักษณะการสนทนาของแต่ละท้องถิ่น 

ในการถอดเสียงสนทนา (Transcription) ผู้วิจัย

ได้อ้างอิงระบบตัวอักษรและสัญลักษณ์ตามฐานข้อมูล 

BTSJ ในข้างต้นมาใช้ถอดเสียงการสนทนาภาษาไทย 

ส่วนการถอดเสียงภาษาญ่ีปุ่นได้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล

ที่ถอดเสียงออกมาเป็นตัวอักษรและสัญลักษณ์แล้ว

3.2 ก�รจัดก�รข้อมูล

ผู ้วิจัยอ้างอิงระเบียบวิธีวิจัยของ 全 (2010) 

ซึ่งก�าหนดขอบเขตข้อมูลการเปิดเผยตนเองท่ีน�ามา

วิเคราะห์ไว้ดังนี้ 1. เรื่องราวที่เกี่ยวกับตนเอง 2. เรื่อง

ราวความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง 3. เรื่อง

ราวของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังกัด 

การศึกษาว่ากลุ ่มตัวอย่างทั้งสองชาติเปิดเผย

ตนเองเป็นจ�านวนเท่าไรนัน้ ผูว้จิยัคดิค�านวนจากจ�านวน

ครั้งที่มีการเปิดเผยข้อมูล โดยยึดเกณฑ์การค�านวณ 

ตามแบบอย่างของ 全 (2010) ทีน่บัเนือ้หาการเปิดเผยความ

หมายหน่ึง ๆ เท่ากับ 1 ครัง้ ดงัตวัอย่างด้านล่างน้ี

ตัวอย่�งก�รนับ)

私は、「学科名1」の、4年生で、

「UF06姓」と申します。

ฉันชื่อ “UF06” อยู่ “ชั้นปีที่ 4” “ภาควิชา 1”  

 (ค�าแปล)

ตวัอย่างข้างต้นนีจ้ะถอืว่ามีการเปิดเผยข้อมูลรวมทัง้ส้ิน 

3 ครั้ง ได้แก่ 1. สังกัด 2. ชั้นปี และ 3. ชื่อตามล�าดับ

4. ผลการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 

4.1 สัดส่วนการเปิดเผยตนเอง 4.2 เนื้อหาข้อมูลที ่

เปิดเผย 4.3 รปูแบบการเปิดเผย และ 4.4 ลกัษณะพเิศษ

อื่น ๆ โดยจะอภิปรายผลตามล�าดับ

4.1 สัดส่วนก�รเปิดเผยตนเอง 

ต�ร�ง 1 จ�านวนการเปิดเผยตนเองของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและญี่ปุ่น

กลุ่มตัวอย่างชาวไทย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม (ครั้ง)

เปิดเผยตนเองอย่างเท่าเทียม 9 16 8 17 13 9 8 14 19 10 15 11 149

เปิดเผยตนเองอย่างไม่เท่าเทียม 15 12 8 5 13 7 8 12 17 7 10 12 126

รวมหัวข้อสนทนาทั้งหมด 24 29 16 21 26 16 16 26 36 17 25 23 275

กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม (ครั้ง)

เปิดเผยตนเองอย่างเท่าเทียม 8 7 3 6 10 10 9 9 10 7 7 13 99

เปิดเผยตนเองอย่างไม่เท่าเทียม 14 6 13 5 8 15 10 2 10 17 7 12 120

รวมหัวข้อสนทนาทั้งหมด 22 13 16 11 18 25 19 11 20 24 14 25 219
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กร�ฟท่ี 1 สัดส่วนการเปิดเผยตนเองของกลุ่มตัวอย่าง

ชาวไทยและญี่ปุ่น (หน่วย: ครั้ง)

จากผลในตาราง 1 พบว่า ในการสนทนาเป็นระยะ

เวลา 15 นาที กลุ่มตัวอย่างชาวไทยมีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลซึ่งกันและกัน หรืออาจเรียกได้ว่ามีการเปิดเผย

ตนเองอย่างเท่าเทียมกันเป็นจ�านวนมากถึง 149 ครั้ง 

มากกว่ากลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่ทีเ่ปิดเผยตนเองอย่างเท่า

เทยีมกนัจ�านวน 99 ครัง้ สะท้อนให้เหน็ว่าในการสนทนา 

กบับคุคลทีเ่พ่ิงรูจ้กักนัเป็นครัง้แรก กลุม่ตวัอย่างชาวไทย

มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับตนเองอย่างกระตือรือร้น 

ส่วนกลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่นัน้แม้จะมกีารเปิดเผยตนเอง

ในจ�านวนคร้ังท่ีน้อยกว่ากลุม่ตัวอย่างชาวไทยถึง 50 ครัง้ 

แต่เมือ่ค�านวนจากสดัส่วนร้อยละทัง้หมดในกลุม่ตวัอย่าง 

ชาวญี่ปุ ่นด้วยกันเองดังผลในกราฟท่ี 1 จะพบว่า 

ทั้ง 2 ชาติมีสัดส่วนการเปิดเผยตนเองอย่างเท่าเทียมกัน 

ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างชาวไทย 

ร้อยละ 54 และกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นร้อยละ 45 มี 

แนวโน้มที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 

4.2 เนื้อห�ข้อมูลที่เปิดเผย

การวเิคราะห์ข้อมลูในส่วนนีผู้ว้จิยัได้ด�าเนนิการ 2 

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 จ�าแนกข้อมูลการเปิดเผยตนเอง

ผู้วิจัยได้น�าเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองท่ีมีการ 

เปิดเผยทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1. ข้อมูลที่

เปิดเผยอย่างเท่าเทียม หรือข้อมูลที่คู่สนทนาต่างฝ่าย

ต่างบอกข้อมูลของตนให้อีกฝ่ายทราบ กับ 2. ข้อมูลที่

เปิดเผยอย่างไม่เท่าเทียม หรือข้อมูลที่มีเพียงฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดเท่านั้นที่ให้ข้อมูล 

 จ�าแนกข้อมลูในข้อ  ออกตามประเภทเนือ้หา

ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้จากข้อ  มาจ�าแนกตาม

เนื้อหาออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ข้อมลูส่วนบคุคล เช่น “ชือ่” “คณะ” “ชัน้ปี” 

“อายุ” “ที่อยู่”

2. ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับตนเองหรือสังกัด เช่น 

“วิชาเรียน” “การฝึกงาน”

3. ข้อมูลประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเอง เช่น 

“การไปเรียนต่อต่างประเทศ” “การท่องเที่ยว” 

“การสอบเข้ามหาวิทยาลัย”

4. ข้อมลูแสดงความคดิเห็นหรืออารมณ์ความรูสึ้ก

ของตนเอง จากนั้นจึงน�าไปวิเคราะห์ว่าแต่ละประเภทมี

แนวโน้มการเปิดเผยอย่างไร 

4.2.1 เนื้อห�ข้อมูลที่เปิดเผยอย่�งเท่�เทียม

เนื้อหาที่กลุ ่มตัวอย่างตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไป 

เปิดเผยอย่างเท่าเทยีมสามารถสรปุออกมาได้ดังตาราง 2 

ต�ร�ง 2 เนื้อหาข้อมูลที่มีการเปิดเผยอย่างเท่าเทียม

ประเภทเนื้อห� กลุ่มตัวอย่�งช�วไทย ร้อยละที่
เปิดเผย

กลุ่มตัวอย่�งช�วญี่ปุ่น ร้อยละที่
เปิดเผย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ 100% ชื่อ 91%

ชั้นปี 100% ชั้นปี 91%

โรงเรียนที่จบการศึกษามา 91% วิชาเอก 75%

คณะ 83%

วิชาเอก 67%
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จากผลในตารางที ่2 ท�าให้ทราบว่า ประเภทข้อมลู

ทีบ่คุคลซึง่ไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนจ�าเป็นต้องเปิดเผยให้อกี

ฝ่ายทราบคือ ข้อมูลส่วนบุคคล และเนื้อหาที่เปิดเผยใน

ประเภทนีม้คีวามแตกต่างกนัเลก็น้อย ดงันี ้กลุม่ตวัอย่าง

ชาวไทยตั้งแต่ครึ่งหน่ึงมีการแลกเปลี่ยนเน้ือหาจ�านวน 

5 เรือ่ง ได้แก่ “ชือ่” “ช้ันปี” “โรงเรยีนทีจ่บการศกึษามา”  

“คณะ” และ “วชิาเอก” ในขณะท่ีกลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่

ตั้งแต่คร่ึงหนึ่งมีการแลกเปลี่ยนเน้ือหาจ�านวน 3 เรื่อง 

ได้แก่ “ชือ่” “ชัน้ปี” และ “วชิาเอก” สิง่ทีน่่าสนใจเกีย่ว

กับเนื้อหาประเภทนี้คือ กลุ่มตัวอย่างชาวไทยกว่า 97% 

แลกเปลีย่นข้อมลู “โรงเรยีนทีจ่บการศกึษามา” แต่กลบั

ไม่พบไม่ข้อมูลดังกล่าวในกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นเลย ซึ่ง

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวไทยบางคู่ได้อธิบาย

เรื่องนี้ว่า “การถามข้อมูลโรงเรียนที่จบมาจะท�าให้ 

ทราบว่าตนเองมีเพื่อนท่ีเคยเรียนโรงเรียนเดียวกัน 

ดงักล่าวหรือไม่ ถ้ามกีจ็ะได้น�ามาพฒันาเป็นหัวข้อสนทนา 

ต่อไป” นอกจากนี ้กลุม่ตวัอย่างชาวไทยมกีารแลกเปลีย่น 

ข้อมูล “คณะ” ที่ตนสังกัดจ�านวนกว่า 83% ในขณะที่

กลุ่มตัวอย่างชาวญ่ีปุ่นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล “คณะ” 

ที่ตนเองสังกัดเพียง 16%  ความแตกต่างท่ีพบน้ีอาจมี

สาเหตุมาจากความแตกต่างเรื่องส�านึกเกี่ยวกับสังกัด

ระหว่างชาวไทยกบัชาวญ่ีปุน่ กล่าวคอื กลุม่ตัวอย่างชาว

ญีปุ่น่จะค�านงึถงึสงักดัย่อย เช่น แผนก ส่วนงาน ภาควิชา 

วิชาเอก ของตนซึ่งมีขนาดเล็กและมีรายละเอียดเพียง

พอที่จะระบุอัตลักษณ์ (identity) ของตนเองได้ ในขณะ

ทีก่ลุม่ตวัอย่างชาวไทยมแีนวโน้มทีจ่ะบอกสงักดัในระดับ

ที่ใหญ่กว่าอย่าง เช่น บริษัท คณะ รวมไปถึงการเปิดเผย

ถึงสังกัดในอดีตอย่าง โรงเรียนมัธยมปลาย ด้วยเช่นกัน 

ในบทสนทนา 1 ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการเปิดเผย

ข้อมลูอย่างเท่าเทยีมกนัของกลุม่ตวัอย่างชาวไทยโดยใช้

การรวมกลุ่มประเภทระดับ “คณะ” ในตอนแนะน�าตัว 

ดังจะเห็นว่า M ได้ถามถึงสังกัดคณะของ B ในบรรทัด 

ที่ 14 จากน้ันจึงแนะน�าตัวเองให้อีกฝ่ายทราบถึงคณะ 

ที่ตนสังกัดในบรรทัดที่ 16 เป็นการตอบกลับ

บทสนทน� 1 THM-B  

14 M เรียนอยู「่คณะ1」ป่าวคะ？。

15 B อยู่「คณะ1」。

16 M อันนี้อยู「่คณะ2」。

17 B อ๋อ「คณะ2」。

ผลการแลกเปลี่ยนเนื้อหาประเภท ข้อเท็จจริง

ทั่วไปเกี่ยวกับตนเองหรือสังกัด พบเพียงกลุ่มตัวอย่าง

ชาวไทยเท่านัน้ทีแ่ลกเปลีย่นเนือ้หาในประเภทนีจ้�านวน

ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งเป็นต้นไป เนื้อหาที่พบได้แก่ “เส้นทางใน

อนาคต” “เนื้อหาลักษณะวิชาเรียน และกฎระเบียบ

ต่าง ๆ ของคณะที่สังกัด” และ “ความเป็นมาของการ

เข้าร่วมวจัิย” ผู้วจิยัสันนษิฐานว่า เนือ่งจากกลุ่มตวัอย่าง

ยังเป็นนักศึกษา จึงท�าให้การพูดคุยและเปล่ียนข้อมูล

2. ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับตนเอง
หรือสังกัด

เนือ้หาลักษณะวชิาเรยีน และกฎ
ระเบียบต่าง ๆ  ของคณะที่สังกัด

50% ไม่พบข้อมูล

ความเป็นมาของการเข้าร่วมวจิยั 50%

เส้นทางในอนาคต 50%

3. ข้อมูลประสบการณ์ที่ผ่านมา
ของตนเอง

ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

4. ข้อมูลแสดงความคิดเห็นหรือ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

ประเภทเนื้อห� กลุ่มตัวอย่�งช�วไทย ร้อยละที่
เปิดเผย

กลุ่มตัวอย่�งช�วญี่ปุ่น ร้อยละที่
เปิดเผย
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เรื่องวิชาเรียนและกฎระเบียบต่าง ๆ ของคณะท่ีสังกัด 

รวมทั้งเส้นทางชีวิตในอนาคตอันเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงนี้สามารถกระท�าได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ การเล่า

ถึงประสบการณ์ข้อเท็จจริงที่มีซึ่งกันและกัน อย่างเช่น 

การเข้าร่วมงานวจิยัคร้ังนี ้กถื็อเป็นวธิกีารเปิดเผยตนเอง

อย่างปลอดภัยวิธีหนึ่งเช่นกัน 

ส่วนผลของเนือ้หาประเภท ข้อมลูประสบการณ์

ที่ผ่านมาของตนเอง และประเภทข้อมูลแสดงความคิด

เห็นหรืออารมณ์ความรู้สึกของตนเองนั้น ไม่พบว่ามีการ

เปิดเผยเนือ้หาใดในลกัษณะทีเ่ป็นแลกเปลีย่นกนัเกนิกว่า

คร่ึงหนึ่ง ทั้งในกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและญ่ีปุ่น สาเหตุ

อาจเนื่องมาจากทั้งสองฝ่ายมีข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน  

เช่น หากมีเพียงฝ่ายหนึ่งเท่านั้นที่เคยไปศึกษาต่อที ่

ต่างประเทศ การแลกเปลีย่นข้อมลูซึง่กันและกันก็จะเกดิ

ขึ้นยาก เนื่องจากอีกฝ่ายไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม 

แม้จะไม่พบว่ามีหัวข้อสนทนาใดที่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน

เกนิครึง่หนึง่หยบิยกขึน้มาแสดงความคดิเหน็หรอือารมณ์

ความรู ้สึกของตน แต่ในข้อมูลกลุ่มตัวอย่างชาวไทย 

กลับพบการเปิดเผยเรื่องลักษณะพิเศษของนักศึกษาใน

คณะที่ตนสังกัดเหมือนกันดังบทสนทนา 2 จ�านวน 4 คู่ 

หรือคิดเป็น 33% 

บทสนทน� 2 THR-V  

179 R ／沈黙　0.2／สัดส่วนก、็ผู้หญิงเยอะ
กว่า／少し間／ใช่มั้ย？。

180 V ใช่。โหยเยอะ。แล้วก็กลายเป็น…。

181 R มันดเูป็นภาษาอยูเ่นอะ 「ภาควชิา 1」。

182 V กลายร่าง（ออื＜笑い＞）เดีย๋วสักพกัก็
กลายร่างมาเป็นสาวด้วย、โธ่เอ๊ย。　

183 R เหมือนกัน＜笑い＞。

184 V เหมือนกัน＜笑い＞。「คณะ2」 
ยิ่งน่าจะ、ยิ่งน้อยกว่าป่ะ？。

185 R จริง。 

186 V แต่ก็ผู้ชายจริง ๆ ก็มีอ่ะ［早口で］、 

ใช่แมะ？。

บทสนทนา 2 THR-V หลังจากที่ V ตอบค�าถาม

เรื่องสัดส่วนนักศึกษาหญิงต่อชายของคณะตนเองใน

บรรทัดที่ 180 แล้ว ก็แสดงความคิดเห็นของตนเพิ่มเติม 

ไปทันทีว่า “แล้วก็กลายเป็น...” และพูดย�้าอีกครั้งถึง 

ลักษณะพิเศษของนักศึกษาในคณะตนในบรรทัดที ่

182 ว่า “กลายร่าง เดี๋ยวสักพักก็กลายร่างมาเป็นสาว

ด้วย、โธ่เอ๊ย。” เมื่อคู่สนทนา R ได้ฟังดังนั้นก็แสดง

ความคิดเห็นต่อลักษณะพิเศษของนักศึกษาในคณะตน

กลับไปเช่นกันดังในบรรทัดที่ 183 ว่า “เหมือนกัน” 

พร้อมทั้งยกตัวอย่างรูปธรรมขึ้นมาในบรรทัดที่ 187 ว่า 

“ก็อย่างเอกเรา、รุ่นเราอ่ะเหลือประมาณสามคน。” 

และขยายความอีกครั้งในบรรทัดท่ี 191 ว่า “จากห้า

คน、อือตอนแรกมีห้าคน กลายร่างไปสอง＜笑い＞

อืม。” การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

เรื่องเพศนี้เป็นการเผยให้เห็นความคิดของผู้พูดอย่าง

ชัดเจนขึ้น และแม้ว่าจะเพิ่งรู้จักกันก็ตาม แต่ทั้งคู่กลับ

ไม่มทีท่ีารรีอทีจ่ะแสดงความคิดเหน็ ตรงข้ามกับในภาษา

ญี่ปุ่นซึ่งไม่พบการแสดงความเห็นในลักษณะเช่นนี้เลย 

4.2.2 เน้ือห�ข้อมูลทีเ่ปิดเผยอย่�งไม่เท่�เทยีม

เนื้อหาที่กลุ ่มตัวอย่างตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไป 

เปิดเผยอย่างไม่เท่าเทยีมสามารถสรปุออกมาได้ดงัตาราง 3 

ข้างล่างนี้

187 R ใช。่（อืม)ก็อย่างเอกเรา、รุ่นเราอ่ะ
เหลือประมาณสามคน。

188 V อนันี（้จาก -)ด้วยเพศสถานะหรือว่า？。

189 R อึ。้ใจด้วย＜笑い＞。

190 V อ่า＜笑い＞。

191 R จากห้าคน、อือตอนแรกมีห้าคน（อ๋า）
กลายร่างไปสอง＜笑い＞อืม。

192 V ＜笑い＞ตายละ。＜二人での笑い

＞。
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ต�ร�ง 3 เนื้อหาข้อมูลที่มีการเปิดเผยอย่างไม่เท่าเทียม

ประเภทเนื้อห� กลุ่มตัวอย่�งช�วไทย ร้อยละที่
เปิดเผย

กลุ่มตัวอย่�งช�วญี่ปุ่น ร้อยละที่
เปิดเผย

1.ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

2.ข้อเท็จจริงท่ัวไปเกี่ยวกับตนเอง
หรือสังกัด

วิชาเรียน 75% วิชาเรียน 67%

3.ข้อมูลประสบการณ์ที่ผ่านมาของ
ตนเอง

การไปศกึษาต่อต่างประเทศ 58% การไปศกึษาต่อต่างประเทศ 67%

ท่องเที่ยว 50%

4.ข้อมูลแสดงความคิดเห็นหรือ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

ผลของเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างเปิดเผยอย่างไม่ 

เท่าเทยีมทีพ่บดงัแสดงอยูใ่นตารางที ่3 สอดคล้องกับผลในข้อ  

4.2.1 คือ ไม่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แลกเปลี่ยน

ประเภท ข้อมลูส่วนบุคคล อย่างไม่เท่าเทยีมกนั ส่วนผล 

ของเนื้อหาประเภท ข้อเท็จจริงท่ัวไปเก่ียวกับตนเอง

หรือสังกัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 ชาติมีการเปิดเผย

ข้อมูลจากเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเท่านั้น การเปิดเผย

ส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นการซักถามจากอีกฝ่ายที่อยาก 

รูว่้าคณะของคูส่นทนามกีารเรียนการสอนอะไรบ้าง โดยที ่

เมื่อฟังจบก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลของตนให้อีกฝ่ายฟัง 

ในขณะที่ประเภท ข้อมูลประสบการณ์ท่ีผ่านมาของ

ตนเอง นั้น เนื้อหาที่พบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการไป 

ศึกษาต่อที่ต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ประสบการณ์ที่ทุกคน

จะมีร่วมกัน จึงเป็นการเปิดเผยข้อมูลจากฝ่ายท่ีเคยมี

ประสบการณ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างชาว

ไทยจ�านวนครึง่หนึง่มแีนวโน้มเปิดเผยเรือ่งการท่องเทีย่ว 

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า หัวข้อการท่องเที่ยวน่าจะเป็นหัวข้อ

สนทนาทั่วไปที่ไม่ว่าใครก็สามารถมีประสบการณ์ได ้

ส่วนเนือ้หาประเภท ข้อมูลแสดงความคดิเหน็หรอือารมณ์

ความรู้สึกของตนเอง กลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีการเปิดเผย

ข้อมูลประเภทนี้น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเภท

อื่น ๆ และเนื้อหาที่เปิดเผยแทบไม่มีคู่ใดที่ซ�้ากันเลย 

4.3 รูปแบบก�รเปิดเผย

งานวิจัยนี้พบความแตกต่างเรื่องรูปแบบการ 

เปิดเผยข้อมูลอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่าง

ชาวญี่ปุ่นจะใช้วิธีการและเปิดเผยเน้ือหาที่เหมือนกับ

ของคู่สนทนา ในขณะกลุ่มตัวอย่างชาวไทยไม่มีรูปแบบ

ที่ตายตัวหรือชัดเจน ตัวอย่างความแตกต่างซ่ึงเห็นได้

ชัดเจนที่สุดในการเปิดเผยข้อมูล คือ การแนะน�าตัว 

ในช่วงแรก ดังรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลในบทสนทนา 

3 และบทสนทนา 4 

บทสนทน� 3 THR-P  

1 R หวัดดีค่ะ。 

2 P หวัดด。ี＜ชื่อ＞｛＜｝【【。

3 R 】】 ＜ชื่อ＞｛＞｝。

4 P ชื่อไร？。

5 R ชื่อ「R」ค่ะ。

6 P ชื่อ「P」ค่ะ。

7 R ↓「P」。

8 P อยูー่ปีไหนอ่ะ？。      

9 R ปีสองค่ะ。

10 P คณะอะไร？。

11 R 「คณะ1」。

12 P ＜อ๋อ＞｛＜｝【【。
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13 R 】】＜「P」＞｛＞｝。

14 P เรียนเอกอะไรอ่ะ？。

15 R เอก「ภาษา1」。

16 P จริง↑เหรอー。

บทสนทน� 4 JP21

1 UF06 私は、「学科名1」の、4年生

で、「UF06姓」と申します。

2 UF05 「UF06姓」さん。

3 UF06 はい。

4 UF05 はい。

5 UF05 えっと、私は、「学科名2」

の(はい)、3年生の(はい)「UF05

姓」といいます。

 

 บทสนทนา 3 THR-P เป็นตัวอย่างวิธีการเปิด

เผยประเภท ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งปรากฎในช่วงต้นของ

การสนทนาทีจ่�าเป็นต้องมกีารแนะน�าตวัและพบได้ทัว่ไป

ในกลุ่มตัวอย่างชาวไทย โดยหลังจากที่ทั้งคู่แลกเปลี่ยน

ข้อมลู “ชือ่” ในบรรทดัที ่5 และ 6 แล้ว หลงัจากนัน้พบว่า 

มีแต่การเปิดเผยข้อมูลของ R แต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ว่า 

จะเป็น “ชั้นปี” “คณะ” หรือ “วิชาเอก” ขณะที่ P ไม่มี

ท่าทีว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเลย เมื่อ

เปรยีบเทยีบตวัอย่างการแนะน�าตวัทีพ่บในกลุม่ตวัอย่าง 

ชาวญี่ปุ ่นที่พบจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน คือ 

เมือ่    UF06     แนะน�าตวัในบรรทัดที ่1 ว่า 「私は、「学科名1 」 

の、4年生で、「UF06  姓」と申します。」คูส่นทนา  

UF05 กแ็นะน�าตวัเองกลบัในบรรทดัที ่ 5 ว่า 「私は、 

「学科名2」の、3年生の「UF05姓」といいます。」

ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เหมือนกับของอีกฝ่าย คือ 

“สงักดั” “ชัน้ปี” และ “ชือ่” ของตนเองสอดคล้องกบั 

ค�าพูดของอีกฝ่าย ลักษณะของการเปิดเผยตนเองเช่นนี้ 

อาจเรียกได้ว ่าเป็นลักษณะพิเศษของกลุ ่มตัวอย่าง 

ชาวญี่ปุ่นที่พบในครั้งนี้

4.4 ลักษณะพิเศษอื่นๆ

นอกจากผลข้อ 4.1 สัดส่วนการเปิดเผยตนเอง 

4.2 เนื้อหาข้อมูลที่เปิดเผย และ 4.3 รูปแบบการ 

เปิดเผย ซึง่เป็นแนวโน้มพฤตกิรรมของกลุม่ตวัอย่างดงัที่

ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยยังพบลักษณะพิเศษบาง

ประการทีแ่ม้ไม่ได้ปรากฏอย่างชดัเจนหรอืปรากฏไม่บ่อย

ครั้ง แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมทางภาษา

บางประการของกลุ่มตัวอย่างที่น�ามาวิเคราะห์ในครั้งนี้

4.4.1 ก�รเปิดเผยอย่�งเป็นรูปธรรมชัดเจน

ในการท�าความรู้จักกันระหว่างคู่สนทนาที่เพิ่ง

รูจ้กักนัเป็นครัง้แรก กลุม่ตวัอย่างใช้วธิกีารเปิดเผยข้อมลู 

ที่แตกต่างกันดังบทสนทนา 5 THP-M และบทสนทนา 

6 JP197 ด้านล่างนี้

บทสนทน� 5 THP-M

52 M โอเค。ถ้างั้น、เดี๋ยวนะจริง ๆ ต้องโต 
กว่าเรา 1 ปีป่ะ? ถ้าแบบ-。

53 P เราเกิด 38 อ่ะ。

54 M อ๋อ。

55 P เท่ากันป่ะหรือว่า?。

56 M อ๋อ。เรา39อ่ะ、(เออ) แต่ว่า  39  ต้น ๆ 。

57 P เรา 38 ต้น ๆ＜笑い＞。เออน่ันแหละ。 
อือด ีๆๆ。

บทสนทน� 6 JP197 

55 JBF04 うん、うちらなんか、年代的に

は多分一緒なんだけど。

56 JSF02 うん、あっ、<5回生>{<}。

57 JBF04 <5回生、>{>}5回生<2人で笑い>。

58 JSF02 あー、(うん)あっ、あっ、そうな

んですか?。

59 JBF04 うん。

60 JSF02 99年入学ですか? 。

61 JBF04 うん、そうそうそう。

62 JSF02 あー、じゃあ一緒<笑い>。
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บทสนทนา 5 THP-M และ บทสนทนา 6 JP197 

เป็นการเปิดเผยข้อมูล “อายุ” ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่าง

ชาวไทยใช้วิธีการบอกปีเกิดของตนออกไปก่อนดัง 

ในบรรทัดที่ 53 ว่า “เราเกิด 38 อ่ะ。” แล้วจึงถาม

ค�าถามอีกฝ่ายออกไปอย่างตรงไปตรงมาในบรรทัด

ที่ 55 ว่า “เท่ากันป่ะหรือว่า?。” ในทางตรงกันข้าม

กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นใช้วิธีเกริ่นออกไปดังในบรรทัด

ที่ 55 ว่า 「うちらなんか、年代的には多分一緒

なんだけど。」 จากนั้นคู่สนทนา JSF02 จึงรู้สึกตัว

ว่าอีกฝ่ายน่าจะมีอายุเท่ากับตนเอง จึงได้เปิดเผยอายุ

ออกไปเป็นนัย โดยบอกชั้นปีที่ศึกษาอยู ่ในปัจจุบัน

ในบรรทัดที่ 56 ว่า 「あっ、<5回生>{<}。」 และ

เพื่อเป็นการยืนยันค�าตอบเรื่องอายุ JSF02 จึงได้ถาม

ค�าถามยืนยันโดยเลือกใช้ปีที่เข้าศึกษาแทนการถาม

อายุโดยตรงในบรรทัดที่ 60 ว่า 「99年入学です

か?。」จากตัวอย่างน้ีจะเห็นได้ว่า การถามอายุซ่ึง

ถือเป็นเรื่องส่วนตัวส�าหรับชาวญี่ปุ ่น กลุ ่มตัวอย่าง 

ชาวญ่ีปุ่นจึงเปิดเผยข้อมูลโดยใช้วิธีถามแบบอ้อมเพื่อ 

ไม่ให้เสยีมารยาทต่ออกีฝ่าย ซึง่แตกต่างจากกลุม่ตวัอย่าง

ชาวไทยที่ใช้การถามแบบตรงไปตรงมา

4.4.2 ก�รเปิดเผยเนื้อห�เชิงลบ

แม้ว่าจะเป็นการสนทนากับผูท้ีเ่พิง่รูจั้กกัน แต่ใน 

ข้อมูลวิจัยนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยมีการเปิดเผย

ข้อมลูเชงิลบของตน รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ในเชิง

ลบดังบทสนทนา 7 THT-J และ บทสนทนา 8 THC-T

บทสนทน� 7 THT-J

136 T ไม่-ไม่เรยีกก็ได้＜笑い＞。ไม่ต้องห่วง。
แล้วซิ่ว-ซิ่วไหนมา？。

137 J ซิ่วมาจาก「ชื่อย่อมหาวิทยาลัย1」／少

し間／「ชื่อคณะ1」／。

138 T 「ชื่อย่อมหาวิทยาลัย1」อ๋อ。มันไม่ดี 

เหรอ？［小さい声で］ตอนแรก 

ก็จะเข้านะ。

139 J มันไม่ใช่ไม่ดี。มันไอนี่เว่ย、ยังไงอ่ะคือ

มันทะเลาะกับเพื่อน＜笑い＞。

140 T อ๋อ、อ๋อー。

141 J ↑ เ ออ。 ไม ่ แล ้ วคื อแบบ- เหมื อน

แบบ-เหมือนยังไงอ ่ะ、 ไม ่ใช ่ เข ้ากับ

คนอื่นไม ่ได ้นะ、  คือเหมือนกับว ่า-

เหมือนทะเลาะกับเพ่ือนเพราะแบบเร่ือง

เข้าใจผิดไง。แล้วแบบเหมือนตอนนั้น

อ่ะ、 เออก็แบบเร่ิมคิดว่าแบบไม่อยาก

อยู ่ หอแระ、 อยากกลับมาอยู ่ บ ้ าน 

ไรเงี้ย、เออ。

บทสนทน� 8 THC-T

150 C 「ภาษา 1」ก็สี่、A อยู่แล้วป่ะ？＜笑

い＞。

151 T ไม ่ๆๆ。 ตั วแรกๆ อ ่ ะ  A。 พอเริ่ ม 

แบบเข้าไป-เรียนลกึ ๆ  ข้ึนแล้วกเ็ร่ิมแบบ［

舌打ち］เหมอืนอยูเ่อกเลย、（＜笑い

＞）เหมือนอยู่ที่นู่นเลย、แบบยาก。

152 T แล ้ ว ไม ่ ค ่ อยชอบหน ้ าอาจารย ์ ด ้ วย 

（＜笑い＞）อะไรอย ่างงี้ก็ เลย. . . 

จะ เขี้ ยว ไปไหน？ แล ้ วหน ้ าอาจารย ์ 

คือแบบ‘เขี้ยว’อ่ะ。（เออ） แบบว่า

เราลง 「วิชาการท่องเที่ยวภาษา 1」 

อ่ะ、แล้วเหมือนแบบมันบังคับให้เราต้อง

ไปทริปกับเด็ก「เอกภาษา 1」อ่ะ。

153 C ของที、่ที่ไหน？ที่นี่ป่ะ？。

略
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156 T ไม ่นะ。 มีเ พ่ือนอีกสองคน。 แต ่คือ

／少し間／ และก็ต ้องเป ็นเหมือน 

แบบเป็นไกด์ทัวร์อ่ะ、 ให้กับเด็ก「เอก

ภาษา 1」↑ โดยเด็ก「คณะ T」

。（ อา） คือเราก็แบบ- แล ้วเรา

ก็เลยถามว่า “ท�างานอื่นชดเชยได้ไหม

คะ？” แกเข้าใจป่ะ？แบบไปกับใคร

ไม่รู้จัก‘เลย’3 วัน 2 คืน（เออ）ต่าง-

จังหวัดค้างคืนด้วย。（อา）แล้วแบบ 

「 เอกภาษา 1」 ปี 1 ถึงป ี ่  4。

（อา） แล้วชั้นเป็นเด็ก「คณะ T」

สามคนก็แบบ- เอ่อ“ไม่ไปได้ไหมคะ？

แบบท�างานอ่ืนแบบ-ชดเชย”、“อ๋อ。ก็

ไม่ได้、ก็ 20 คะแนน” ช้ันก็เลยเกลียดข้ี

หน้าเค้าไปเลยเว่ยว่าแบบ คอืเพราะคะแนน

แบบ-ก็เลยแบบ（ต้องไป）ท�าให้ต้อง

ไปอะไรเงี้ย。แล้วก็คืออาจารย์เรื่องเยอะ

อ่ะแล้วเป็นอาจารย์ผู้ชาย＃＃ อือ、

หืม‘เยอะแยะเนอะ’。

บทสนทนา 7 THT-J เป็นการเปิดเผยเหตุผล

ว่าเหตุใด J จึงย ้ายมาศึกษาอยู ่ ท่ีมหาวิทยาลัยใน

ปัจจุบัน แม้ว่าจะเพิ่งรู้จักกับคู่สนทนาไม่นาน แต่ J ก็

สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลบเก่ียวกับสาเหตุของการ

ย้ายมหาวิทยาลัยอย่างตรงไปตรงมาและแค่นหัวเราะ 

ในตอนท้ายของบรรทัดที่ 139 “ยังไงอ่ะคือมันทะเลาะ

กบัเพ่ือน＜笑い＞。” และในบรรทดัที ่141 ว่า “เหมอืน

ทะเลาะกบัเพือ่นเพราะแบบเรือ่งเข้าใจผดิไง。” 

นอกจากนี ้ในบทสนทนาที ่8 THC-T ยงัพบการ 

เปิดเผยความคิดเห็นของ T ท่ีมีต่อผู้สอนรายวิชาหนึ่ง

ในเชิงลบ ดังจะเห็นได้ว่า T แสดงความคิดเห็นของตน

ในเชิงลบในบรรทัดท่ี 152 ออกมาอย่างตรงไปตรงมา

ว่า “ไม่ค่อยชอบหน้าอาจารย์ด้วย” และอธิบายเพิ่มเติม

ดังบรรทัดที่ 156 ให้กับคู่สนทนาที่เพิ่งรู้จักกันฟัง ซึ่งไม่

พบว่ามกีารแสดงความคดิเหน็เช่นนีใ้นข้อมลูภาษาญีปุ่น่

แต่อย่างใด 

4.4.3 ก�รยืนกร�นคว�มคิดเห็นของตน

บทสนทน�ที่ 9 THP-T

95 P อ๋อーโรงอาหาร「คณะ1」、

เคยไปกินไก่ย่าง。อร่อยーมาก 

＜笑い＞。



96 T จริงเหรอ？？。　 

97 P ไก่ย่าง「คณะ1」ใช่มะ？。

98 T จริงเหรอ？？。 

99 P ท�าไมไม่อร่อยเหรอ？。

100 T เฉยๆ อ่ะ。 

101 P อ๋อ。อร่อยนะ。หนังกรอบป่ะ？、 
ไก่ย่างแบบ-ไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนยีวใช่

มะ？、เฮ้ยอร่อยออก。



102 T จริงเหรอ？？。 

บทสนทนา 9 THP-T เป็นตัวอย่างการเปิดเผย

ความคดิเหน็เกีย่วกบัรสชาตอิาหารโดย P แสดงความคดิ

เห็นในเชิงชื่นชอบในบรรทัดที่ 95 ว่า “อร่อยーมาก 

＜ 笑い＞。” แต่เมือ่ T ไดฟั้งกไ็ม่เหน็ด้วยจึงตอบกลับ

ด้วยท่าทเีชงิสงสยัในบรรทดัที ่96 และ 98 ว่า “จรงิเหรอ 

？？。” และยงัยนืกรานความคดิของตนดังในบรรทดั

ที่ 100 ว่า “เฉยๆอ่ะ。” แต่ถึงกระนั้น P ก็ไม่มีทีท่าว่า

จะเหน็คล้อยตามอกีฝ่าย ยงัคงยนืกรานในความคิดของจน 

ดงัเดมิดงัในบรรทดัที ่101 ว่า “อร่อยนะ。หนงักรอบป่ะ？、 

ไก่ย่างแบบ- ไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวใช่มะ？、 เฮ้ย

อร่อยออก。” แม้จะเป็นการสนทนากับบุคคลที่เพิ่ง

รู้จักกัน แต่พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยสามารถแสดง

ความคิดเห็นโดยยืนกรานความคิดของตนที่ขัดแย้งกับ

อีกฝ่ายได้ คล้ายคลึงกับผลการวิจัยของ 唐 (2015) 

ที่กล่าวว่า พฤติกรรมทางภาษาในการแสดงความเห็น

ของชาวจีนคือ จะพยายามพูดให้อีกฝ่ายคล้อยตาม 

ในขณะที่ชาวญี่ปุ ่นจะไม่ยัดเยียดความคิดของตนให ้

อีกฝ่าย แต่จะคอยสังเกตท่าทีว่าอีกฝ่ายจะเห็นคล้อย 

ตามความคิดของตนเองหรือไม่ 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์และอภิปราย

จากผลการวิเคราะห์ในข้อ 4 ท่ีระบุอยู่ข้างต้น

สามารถสรุปความเหมือนต่างของการเปิดเผยตนเองใน

การสนทนาระหว่างผู้ที่เพิ่งรู้จักกันได้ดังตาราง 4

เมือ่เปรียบเทยีบจ�านวนครัง้ของการเปิดเผยตนเอง

ในการสนทนาระยะเวลา 15 นาที ท�าให้ทราบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างทัง้สองมพีฤตกิรรมทางภาษาในการท�าความรูจ้กั

กนัทีแ่ตกต่างกันคือ กลุ่มตวัอย่างชาวไทยมแีนวโน้มทีจ่ะ

เปิดเผยตนเองในแง่มุมต่าง ๆ  อย่างกว้างขวางแต่อาจไม่

ลงลึกในรายละเอียด ตรงข้ามกับกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น

ที่มีจ�านวนครั้งของการเปิดเผยตัวตนน้อยกว่า หรืออาจ

กล่าวได้ว่ามีการเปิดเผยตนเองท่ีแคบกว่า แต่ให้ความ

ส�าคญักบัการสนทนาหวัข้อใดหวัข้อหนึง่ท่ีถูกหยบิยกข้ึน

มาในขณะนัน้ด้วยการเจาะลกึลงในรายละเอยีด อย่างไร

ก็ตาม ถึงแม้พฤติกรรมทางภาษาในการเปิดเผยตนเอง

จะแตกต่างกัน แต่สัดส่วนการเปิดเผยตนเองอย่างเท่า

ต�ร�ง 4 สรุปผลความเหมือนต่างของผลการวิเคราะห์

หัวข้อวิเคร�ะห์ ผลที่มีลักษณะร่วมกัน ผลที่มีลักษณะแตกต่�งกัน

สัดส่วนการเปิดเผยตนเอง สัดส่วนร้อยละของการเปิดเผยตนเองอย่าง
เท่าเทียมมีความใกล้เคียงกัน (กลุ่มตัวอย่าง
ชาวไทย 54% กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น 45% )

กลุ่มตัวอย่างชาวไทยเปิดเผยตนเองมากกว่า
กลุ ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ ่นภายในระยะเวลา 
ที่เท่ากัน

เนื้อหาข้อมูล เนื้อหาที่มีการเปิดเผยอย่างเท่าเทียมเป็น
จ�านวนมากทีส่ดุ ได้แก่ เนือ้หาประเภท ข้อมลู
ส่วนบุคคล ในขณะที่เน้ือหาที่มีการเปิดเผย 
อย่างไม่เท่าเทียม ได้แก่ เนื้อหาประเภท 
ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับตนเองหรือสังกัด 
และข้อมูลประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเอง 
ส่วนเนื้อหาประเภท ข้อมูลแสดงความคิด
เห็นหรืออารมณ์ความรู้สึกของตนเอง มีการ
เปิดเผยข้อมูลน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเภทอื่นๆ

-

รูปแบบการเปิดเผย - กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นมีรูปแบบการเปิดเผย
ข้อมูลที่สอดคล้องกันกับของอีกฝ่าย

ลักษณะพิเศษอื่นๆ - กลุ่มตัวอย่างชาวไทยมีการเปิดเผยอย่างเป็น
รูปธรรม เปิดเผยเนื้อหาเชิงลบ และเปิดเผย
โดยยืนกรานความคิดเห็น (ขัดแย้ง) ของตน 

เทียมเมื่อเปรียบเทียบภายในชาติเดียวกันกลับไม่พบ

ว่ามีความแตกต่างกันที่มากนัก กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่าง

ทั้ง 2 ชาติเห็นว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เช่น “ชื่อ” “ชั้นปี” 

“สังกัด” เป็นส่ิงส�าคัญของการท�าความรู้จักกันในเบ้ือง

ต้น เพราะนอกจากจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ท�าให้รู้จักตัว

ตนกันเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความ

จริงใจต่อกันอีกด้วย

เนื้อหาประเภทข้อมูลส่วนบุคคล เช่น “ชื่อ” 

“สังกัด” “ที่อยู่” หรือประเภทข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ

ตนเองหรือสังกัด เช่น “ประสบการณ์ในการเข้าร่วมใน

งานวิจัย” ล้วนเป็นเน้ือหาที่สามารถน�ามาเปิดเผยและ

แลกเปลี่ยนกันได้ง่าย เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ทั้งสองฝ่าย

มีร่วมกันอยู่แล้วและเป็นข้อเท็จจริง ในขณะที่เนื้อหา

ประเภทข้อมูลประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเอง เช่น 

“การไปศึกษาต่อต่างประเทศ” เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ว่าทุก
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หยบิยืน่ให้จากอกีฝ่าย เช่น การให้ของขวญั การเยีย่มเยยีน 

ค�าชม การพูดจาโต้ตอบกัน การต้อนรับ (การเลี้ยงดู 

ปูเสื่อ) ก็จะต้องได้รับการตอบกลับจากผู้ได้รับอย่าง 

เท่าเทียมจึงจะถือเป็นการให้เกียรติและเคารพอีกฝ่าย 

สิ่งที่ผู ้วิจัยค้นพบในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน

การเรียนการสอนภาษาญีปุ่น่ เพราะจะท�าให้ผูเ้รยีนรูจ้กั

โต้ตอบด้วยรูปแบบภาษาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมชาติ

ตามธรรมเนยีมปฏิบตัขิองชาวญีปุ่น่ อนัจะน�าไปสู่โอกาส

ทีจ่ะสร้างความประทบัใจให้แก่คูส่นทนาชาวญีปุ่น่ได้มาก

ยิ่งขึ้นด้วย 

อย่างไรก็ตาม จากผลของงานวิจัยครั้งนี้ท�าให้ 

ผู้วิจัยตระหนักว่า การเปิดเผยข้อมูลบางอย่างพึงกระท�า

ด้วยความระมดัระวงั เนือ่งจากในบางวฒันธรรมการถาม

ค�าถามอย่างตรงไปตรงมาอาจเป็นที่ยอมรับ ในขณะที ่

บางวัฒนธรรมอย่างญี่ปุ่น ข้อมูลบางอย่าง เช่น อายุ 

ถอืเป็นสิง่ทีไ่ม่ควรถาม แต่หากต้องการทราบกค็วรเลอืก

ใช้วิธีการที่ไม่เป็นการคุกคามหรือสร้างความอึดอัดใจให้

อีกฝ่ายมากจนเกินไป นอกจากนี้ แม้ว่าในงานวิจัยนี้จะ

พบแนวโน้มว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่พยายามสงวนท่าที

ไม่แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกออกมาอย่างตรงไป

ตรงมาอันเป็นลักษณะร่วมกัน แต่ผู้วิจัยยังพบว่ามีกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวนหนึ่งใช้วิธีการเปิดเผยตนเองในด้านลบ

ด้วยการยืนกรานความคิดของตน ในความหมายหน่ึง

อาจถอืได้ว่าเป็นการพยายามลดระยะห่างระหว่างตวัเอง

กบัคูส่นทนาด้วยการแสดงความเป็นตวัเองอย่างซือ่สตัย์

และจริงใจ ถึงแม้ว่าวิธีนี้อาจช่วยสร้างความสนิทสนมได้

อย่างรวดเร็ว  แต่ในขณะเดียวกันหากต้องสนทนากับ

บุคคลต่างวัฒนธรรมก็อาจท�าให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดหรือ

สร้างความรู้สึกด้านลบได้  

ถึงแม้งานวิจัยนี้จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท�าให้

เกิดความเข้าใจเรือ่งความแตกต่างทางวฒันธรรมระหว่าง

ไทยกบัญีปุ่น่ แต่ผลการวิเคราะห์ทีพ่บในครัง้นีอ้าจน�าไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษา

ญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาสนทนาได้ ตัวอย่างเช่น 

คนจะมีร่วมกันได้ ท�าให้เห็นแนวโน้มว่าข้อมูลเน้ือหา

ในลักษณะเช่นน้ีจะเป็นการเปิดเผยจากฝ่ายที่มีข้อมูล

เพยีงฝ่ายเดยีวเท่านัน้ และโดยมากมกัอยูใ่นลกัษณะของ

การสัมภาษณ์ ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยพบว่าการเปิดเผย

เนื้อหาประเภท ข้อมูลความคิดเห็นหรือความรู้สึกของ

ตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการเปิดเผยประเภทอื่น ๆ 

กลุ่มตัวอย่างทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นต่างก็พยายามสงวน

ท่าทีไม่แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกออกไปมากนัก 

อาจเป็นเพราะคู่สนทนายังไม่รู้จักนิสัยใจคอหรือคุ้นเคย

กัน จึงยังไม่กล้าเปิดเผยความคิดหรือความรู้สึกของตน

ออกมาอย่างตรงไปตรงมาอนัเป็นลกัษณะทีมี่ร่วมกันของ

ทัง้สองชาต ิแตกต่างจากงานวิจยัของ 岩田 (2015) และ

全 (2010) ท่ีค้นพบว่าชาติที่พูดภาษาอังกฤษและชาว

เกาหลีมีการแสดงความคิดเห็นของตน เปิดเผยข้อมูลท่ี

เป็นอตัวสิยัจ�านวนมากอย่างกระตอืรอืร้นในการสนทนา

กับผู้ที่เพิ่งรู้จักกัน 

รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีค้นพบในการวิจัย

คร้ังนี้ โดยเฉพาะรูปแบบการแนะน�าตนเองของกลุ่ม

ตัวอย่างชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มเปิดเผยข้อมูลในลักษณะ

สอดคล้องกับข้อมูลของอีกฝ่ายสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิด

ของชาวญีปุ่น่ นัน่คอืการให้ความส�าคญัต่อความสมัพนัธ์

กับผู้อื่น (人間関係) 斎藤 (1995) มองว่า เหตุที่เป็น

เช่นนีเ้พราะวฒันธรรมซึง่เป็นรากฐานของสงัคมญีปุ่น่ใน

ปัจจุบันมีต้นก�าเนิดมาจากการท�าการเกษตรแบบปลูก

ข้าวในหมู่บ้านที่มีถ่ินฐานเป็นหลักแหล่ง หมู่บ้านเช่นน้ี

มักประกอบด้วยผู้คนซ่ึงอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมาช้านานและ

มกีารสร้างสมัพันธ์ระหว่างบคุคลในลกัษณะแบบปิดหรอื

คบหาเฉพาะคนในกลุม่เดยีวกนัเอง ผูค้นจงึมีแนวโน้มจะ

ไม่ยืนกรานในความคิดของตนท่ีไม่ลงรอยกับผู้อื่นและ 

ไม่พูดหรือท�าให้สัมพันธ์กับผู้อื่นบาดหมาง เพราะจะ

ท�าให้อาศัยอยู่ในสังคมต่อไปได้ล�าบาก นอกจากนี้ 斎藤

ยังได้กล่าวถึงมารยาทของชาวญี่ปุ่นว่า เกิดมาจากความ

สัมพันธ์แบบเสมอภาค (対等関係) ดังนั้นไมตรีจิต 

หรือการกระท�าใด ๆ อันแสดงถึงความเป็นมิตรท่ีถูก 
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ในการท�าความรู้จักกันเป็นครั้งแรก ควรสอนให้ผู้เรียน

เลือกเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วไป เช่น ชื่อ ชั้นปี 

สังกัด หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือซักถามถึงเรื่องส่วนตัว  

เช่น อายุ ความรัก ผลการเรียน อันจะช่วยให้การ 

สนทนาเป็นไปอย่างราบรืน่ และไม่ท�าให้เกดิความอดึอดั

ในการสนทนา นอกจากนี ้วธิกีารสนทนากม็คีวามส�าคญั 

กล่าวคอื ควรสอนให้ผู้เรยีนสนทนาไปในเชงิทีส่อดคล้อง

กับอีกฝ่าย เช่น กรณีที่ฝ่ายหนึ่งพูดเรื่องการเรียน ก็ควร

พูดคุยในเรื่องการเรียนด้วยไม่ใช่เปลี่ยนเป็นหัวข้ออื่น 

รวมทัง้ให้ผูเ้รยีนได้ลองคดิพจิารณาว่า หวัข้อใดบ้างทีพ่งึ

ระมดัระวงัในการพดูคยุกบับคุคลทีเ่พิง่รูจ้กักนั และหาก

ต้องการทราบข้อมลูดงักล่าวซึง่อาจสร้างความล�าบากใจ

ให้แก่อีกฝ่ายในการตอบค�าถาม อาจต้องใช้กลยุทธ์การ

ถามแบบอ้อมเพื่อไม่ให้คู่สนทนาเกิดความรู้สึกด้านลบ

เนื่องด้วยข้อจ�ากัดในเรื่องเวลาท�าให้ผู ้วิจัยไม่ 

สามารถเก็บข้อมูลกลุ ่มตัวอย่างเพศชายเป็นจ�านวน 

มากพอที่จะน�ามาวิ เคราะห ์  ส ่งผลให ้งานวิจัย น้ี

ไม ่สามารถอภิปรายถึงผลของพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็นเพศชายได้ นอกจากน้ี จ�านวนข้อมูลในงานวิจัย

ไม่ได้มจี�านวนมากพอทีจ่ะวเิคราะห์ผลในเชงิสถติไิด้ และ

งานวิจัยนี้ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรม

ทางภาษาของชาวไทยหรือชาวญี่ปุ ่นในภาพรวม 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อมูลท่ีน�ามาวิเคราะห์อาจไม่มาก

และจ�ากัดผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงแค่เพศหญิง

ก็ตาม แต่ผลการวิเคราะห์ก็สามารถช้ีให้เห็นถึงแนว

โน้มหรือลักษณะพฤติกรรมทางภาษาบางประการซึ่ง

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นดังที่

กล่าวไปข้างต้นได้ อนึ่ง จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บ

รวบรวมได้ในครั้งนี้ ผู ้วิจัยยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงความ

สัมพันธ์ของเน้ือหากับวิธีการเปิดเผยข้อมูลอย่างลึกซ้ึง  

อีกทั้งยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกว่า มีข้อมูลเนื้อหาใด 

อีกบ้างที่ใช้รูปแบบการเปิดเผยซ่ึงสอดคล้องกันดังเช่น

การแนะน�าตวัในตอนต้นของการสนทนาทีพ่บในงานวจิยันี ้โดย

ผู้วิจัยจะขอน�าไปเป็นประเด็นในการศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีเ้ป็นการศึกษาการใช้กลวธิแีสดงความไม่เหน็ด้วยของกลุม่ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทย

เปรียบเทยีบกบักลุ่มตัวอย่างชาวญีปุ่น่และกลุม่ตวัอย่างชาวไทยเป็นภาษาแม่กลุม่ละ 20 คน

ใน 4 สถานการณ์ที่ก�าหนดให้สถานภาพของคู่สนทนา และความเป็นทางการของ

สถานการณ์แตกต่างกัน การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถามปลายเปิดในการเก็บข้อมูลและ

วเิคราะห์การใช้กลวธิแีสดงความไม่เหน็ด้วย ผลการศกึษาพบว่าผู้เรยีนภาษาญีปุ่่นชาวไทย

มีแนวโน้มการใช้รูปแบบอ้อมมากกว่าผู้พูดภาษาแม่ทั้งสองภาษาและใช้กลวิธีลดการ

คกุคามหน้าของคูส่นทนาใกล้เคยีงกบักลุม่ตัวอย่างชาวญีปุ่น่มากกว่ากลุ่มตวัอย่างชาวไทย 

นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการพบว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและกลุ่มตัวอย่าง

ชาวญี่ปุ่นจะใช้กลวิธีการกล่าวขอโทษและการแสดงให้คู่สนทนาเห็นว่าเห็นด้วยมากกว่า

กลุ่มตัวอย่างชาวไทย 

ขวัญจิรา เสนา
คณะภาษาและการสื่อสาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลวิธีการใช้ภาษาญี่ปุ่นในวัจนกรรม

แสดงความไม่เห็นด้วยของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

 คำ� สำ�คัญ
กลวิธีแสดงความไม่เห็นด้วย, ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย, ระดับความเป็นทางการ
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Abstract

This paper investigates the use of disagreement strategies of 20 Thai 
learners of Japanese, 20 Japanese native speakers, and 20 Thai native 
speakers in four situations where the interlocutors had different status 
and where the formality of the situation was different. Questionnaires 
containing open-ended questions were designed to collect the data 
in order to analyze the disagreement speech acts and strategies. 
The results showed that the Thai learners of Japanese used indirect 
disagreement more than the Japanese and the Thai native speakers, 
while the Thai learners of Japanese used a face-threatening act 
reduction strategy similar to that of the Japanese native speakers 
rather than that of the Thai native speakers. Moreover, when the 
situation was formal, both groups, the Thai learners of Japanese and 
the Japanese native speakers, used apology and fake agreement 
strategies more frequently than the Thai native speakers.

The Use of Disagreement Strategies in 

Japanese by Thai Learners of Japanese

Key words
disagreement strategies in Japanese, Thai learners of Japanese,

degree of formality 
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1. ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

 การแสดงความคดิเหน็ในเชิงขัดแย้งหรอืไม่เห็นด้วย

ต่อสิง่ทีคู่ส่นทนาพดูน้ันในหลายวฒันธรรมอาจจะเป็นการ

พูดที่สร้างความล�าบากใจให้กับผู ้พูดเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากต้องค�านึงถึงสัมพันธภาพและความรู้สึกของ

คู่สนทนาเพือ่รกัษาหน้าของคูส่นทนา เช่น ในวฒันธรรม

ญีปุ่น่และไทยซึง่เป็นวฒันธรรมคตนิยิมหมู ่(Collectivism) 

ในวัฒนธรรมลักษณะน้ีจะมองว่าการแสดงความคิดเห็น

ในเชิงขัดแย้งนั้นเสี่ยงต่อการทะเลาะและกระทบต่อ

ความสมัพนัธ์ระหว่างคูส่นทนาได้ง่ายและเป็นวัจนกรรม

ทีม่รีะดบัการคกุคามหน้า (Face Threatening Act: FTA) 

ของคู่สนทนาสูง (Brown & Levinson, 1978) กลวิธีใน

การพูดเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยโดยไม่ให้กระทบต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาน้ันแต่ละวัฒนธรรมจะ

แตกต่างกันไป เช่น ในภาษาญี่ปุ่นนั้นมักจะใช้วิธีการพูด

โดยอ้อมหรือหลีกเลี่ยงการพูดตรง (Naruse, 1996; 木

山, 2005; 楊, 2009) โดยใช้เหตุผลหรือแสดงหลักฐาน

ต่าง ๆ (亀田他, 1998) หรือการถามคู่สนทนา (堀田・

吉本, 2012;  楊, 2009) ส่วนในภาษาไทยจะใช้วิธีการ

ถามความเห็นของคู ่ สนทนา (Quest ion ing ) 

(Deepheunton, 1992) หรอืการใช้ค�าเพือ่หลกีเลีย่งการ

กล่าวปฏเิสธตรง ๆ  (Hedging Discourse Particles and 

Expressions) (Deepheunton, 1992; Naruse, 1996) 

ส่วนผูเ้รยีนภาษาทีต้่องใช้ภาษาต่างประเทศในการแสดง

ความคิดเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยนั้น นอกเหนือจากที่ต้อง

ระวงัสมัพนัธภาพระหว่างคูส่นทนาแล้ว ยงัต้องระวงัการ

ใช้ภาษาที่เหมาะสมในการพูดกับคู่สนทนาที่ไม่ใช่คนใน

วัฒนธรรมเดียวกันด้วย ซึ่งกลวิธีการพูดเหล่านี้เป็นอีก

หวัข้อหนึง่ทีย่ากส�าหรับผูเ้รยีนภาษาญ่ีปุน่（木山, 2005）

 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการแสดงความเห็น

โต้แย้งหรือการแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาญ่ีปุ่นน้ัน

ถ้าเทยีบกบังานวจิยัทีศ่กึษาเก่ียวกบัวจันกรรมอืน่ ๆ  เช่น 

วัจนกรรมการขอร้อง หรือ วัจนกรรมการปฏิเสธ จัดว่า

ยงัมปีรมิาณทีไ่ม่มาก (堀田・吉本, 2012) เช่น งานวจิยั

ที่ศึกษากลวิธีการใช้ภาษาแสดงความไม่เห็นด้วยของผู้

พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ (亀田他, 1998; 木山, 

2005; Naruse, 1996) งานที่เปรียบเทียบระหว่างผู้พูด

ภาษาญีปุ่่นกบัภาษาจนี หรอืภาษาเกาหลี (李, 2001; 李, 

2003; 堀田・吉本,2012; 楊, 2009) งานวจิยัที่เปรียบ

เทียบผู้พูดชาวไทยกับชาวญี่ปุ ่น (วันวิสาข์ กูลภัทรนิ

รันดร์, 2549, 2555) และงานที่เปรียบเทียบระหว่างผู้

เรยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยและผู้พดูภาษาแม่ชาวญีปุ่น่และ

ชาวไทย (ピナンソッティクン, 2014, 2015) ส่วนงาน

ที่ศึกษาเฉพาะผู้พูดภาษาไทยก็มีเช่นกัน เช่น งานของ 

Deepheunton (1992) อมุาภรณ์ สงัคมาน (2544) และ

สุภาสินี โพธิวิทย์ (2547) ในบรรดางานวิจัยเหล่านี้ส่วน

ใหญ่จะศกึษาการใช้กลวธิกีารแสดงความไม่เห็นด้วยจาก

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ภาษาแม่นั้น ๆ หรือมีการเปรียบเทียบ

กับภาษาอื่น ๆ แต่งานวิจัยที่ศึกษาผู้เรียนภาษาญีปุ่น่ชาว

ไทยมแีค่งานของ ピナンソッティクン (2014, 2015) 

นอกจากนีใ้นงานวจิยัส่วนใหญ่มกีารก�าหนดปัจจยัทีม่ผีล

ต ่อการใช ้ภาษาตามกรอบทฤษฎีของ Brown & 

Levinson (1978) 3 ปัจจัยคือ สถานภาพของคู่สนทนา 

(Relative power (P)), ระยะห่างระหว่างคูส่นทนา 

(Social distance (D) ), ระดับเนื้อหาที่ล่วงเกินต่อคู ่

สนทนา (The Ranking of imposition(Rx)) แต่

งานทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัอืน่ ๆ  ทีจ่ะมผีลต่อการใช้ภาษา

เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย เช่น ความเป็นทางการ 

(Formality) ของสถานการณ์ที่มีผลต่อการใช้กลวิธีการ

แสดงความไม่เห็นด้วยนั้นมีเพียงงานของ Naruse 

(1996) และ 李 (2003)  แต่ยงัไม่พบในงานทีศ่กึษากลุม่

ตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

ฉะน้ันในงานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับ

กลวิธีการใช้ภาษาญี่ปุ่นในวัจนกรรมการแสดงความไม่

เห็นด้วยหรือการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งของ

ผู ้ เรียนภาษาญี่ปุ ่นชาวไทยโดยเปรียบเทียบกับกลุ่ม
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ตัวอย่างชาวญี่ปุ่นและกลุ่มตัวอย่างชาวไทย นอกจากน้ี

ยงัวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจยัต่าง ๆ  รวมถึงปัจจยัความเป็น

ทางการที่จะส่งผลต่อการใช้กลวิธีการใช้ภาษาญ่ีปุ่นใน

วจันกรรมการแสดงความไม่เหน็ด้วยของกลุม่ตวัอย่างด้วย

2. ค�าถามวิจัย

• ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมกีลวธิกีารใช้ภาษา

ญี่ปุ่นในวัจนกรรมการแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างไร

• ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมกีลวธิกีารใช้ภาษา

ญีปุ่น่ในวจันกรรมการแสดงความไม่เหน็ด้วยเหมอืนหรอื

แตกต่างจากกลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่และกลุม่ตวัอย่างชาว

ไทยอย่างไร

• ปัจจัยด้านสถานภาพระหว่างคู่สนทนา น�้า

หนักของสถานการณ์และความเป ็นทางการของ

สถานการณ์ท่ีก�าหนดส่งผลต่อการใช้กลวิธีการใช้ภาษา

ญี่ปุ่นในวัจนกรรมการแสดงความไม่เห็นด้วยของกลุ่ม

ตัวอย่างอย่างไร

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1 กลวธิกี�รใช้ภ�ษ�เพือ่แสดงคว�มไม่เหน็ด้วย

 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นใน

เชิงขัดแย้งที่ผ่านมาน้ัน จะพยายามช้ีให้เห็นถึงลักษณะ

เด่นของการใช้กลวิธีต่าง ๆ  ที่จะไม่ท�าร้ายความรู้สึกและ

รกัษาหน้าของคูส่นทนาในแต่ละวฒันธรรมซึง่เกณฑ์การ

วิเคราะห์กลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยหรือช่ือเรียก

กลวิธีนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละงานวิจัย ในงานท่ี

ศกึษาเกีย่วกบัผูพู้ดภาษาแม่เป็นภาษาญีปุ่น่พบว่า ชาวญีปุ่น่

มกัจะใช้วธิกีารพดูโดยอ้อมหรอืหลกีเลีย่งการพูดตรงโดย

ค�านึงถึงหน้าด้านลบเป็นหลัก (Naruse, 1996; 木山, 

2005; 楊, 2009) โดยเลอืกใช้โครงสร้างประโยคในการ

แสดงความไม่เห็นด้วยในรูปแบบท่ีคงท่ีและแน่นอน

มากกว่าชาวเกาหลี (李, 2001) และใช้ความสุภาพด้าน

ลบ (negative politeness) โดยการแสดงค�าถามต่อคู่

สนทนา (堀田・吉本, 2012; 楊, 2009) นอกจากนีช้าว

ญีปุ่น่ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกใช้รปูภาษาทีย่นืยนัความคิด

ของตนเองและการก้าวล่วงต่อคู่สนทนาหรือหลีกเล่ียง

การใช้ถ้อยค�าปฏิเสธข้อเสนอของคู่สนทนาและมักจะ

กล่าวค�าแสดงความคิดเชงิบวกก่อน เช่น 「それはいい

ですけど」แล้วจึงตามด้วยข้อเสนอของตัวเองและมัก

อ้างบคุคลอืน่มาเป็นเหตผุลในการปฏเิสธข้อเสนอในกรณี

ทีคู่ส่นทนามสีถานภาพสงูกว่า (วนัวสิาข์ กลูภทัรนรินัดร์, 

2555)  ส่วนในงานของ Naruse (1996) แสดงให้เห็นว่า

คนญี่ปุ่นใช้กลวิธีที่ใช้ความสุภาพเชิงบวกมากที่สุด และ

มกีลวธิย่ีอยทีค่นญีปุ่น่ใช้มากคอื การแสดงความเหน็แบบ

อ้อม (hedging opinion) การพูดไม่จบประโยคหรือ

ประโยคที่ทิ้งท้ายไว้แค่ค�าว่า “แต่” และการบอกเป็นนยั 

ๆ  (give hints) ส่วนวนัวสิาข์ กลูภทัรนิรนัดร์ (2555) ชี้

ว่ากลวธิย่ีอยทีช่าวญีปุ่น่เลอืกใช้มากทีส่ดุสามอนัดบัแรก

คือ การให้เหตุผล การปฏิเสธ และการขอโทษ นอกจาก

นี้ ในงานของ ピナンソッティクン (2014) ยังพบว่า 

ชาวญีปุ่น่มแีนวโน้มจะใช้การแสดงเหตผุลเชิงปฏเิสธ (否

定理由) ในส่วนต้น (切り出し) และเสนอทางเลือกอื่น 

(代替案) ในส่วนท้าย（終結部）ของการแสดงความ

ไม่เห็นด้วย  นอกจากน้ี การแสดงความไม่เห็นด้วยยัง

แตกต่างกันไปตามสถานการณ์อีกด้วย เช่น ในงานของ 

木山 (2005) ได้แสดงให้เห็นว่าในการสนทนาแบบเจอ

กันครั้งแรก ชาวญี่ปุ่นจะใช้ลักษณะการแสดงความไม่

เห็นด้วยแบบที่ค�านึงถึงคู่สนทนา ใช้เนื้อหาแบบข้อเท็จ

จรงิและใช้วธิกีารแสดงการไม่เหน็ด้วยแบบอ้อมมากกว่า

การสนทนาระหว่างเพื่อนสนิท อย่างไรก็ดีมีงานศึกษาที่

แสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช้การแสดงความไม่เห็น

ด้วยโดยอ้อมเสมอไป เช่น งานของ 亀田他 (1998) พบ

ว่า นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายชาวญีปุ่น่ใช้วธิกีาร

แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างตรงไปตรงมาและแสดงการ

ไม่เห็นด้วยโดยการใช้เหตุผลหรือแสดงหลักฐานต่าง ๆ 

และ 李 (2003) ก็พบว่าชาวญี่ปุ่นและเกาหลีจะค�านึงถึง
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จุดประสงค์ที่ต้องการสื่อมากที่สุดโดยไม่ค�านึงถึงการ

คกุคามหน้าของคูส่นทนาในสถานการณ์แบบเป็นกนัเอง 

ส่วนในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการน้ันชาวญ่ีปุ่นจะแสดง

ความคิดเห็นในเชิงคัดค้านอย่างตรง ๆ ในขณะท่ีชาว

เกาหลีจะใช้กลวิธีอ้างอิงหลักฐานประกอบการแสดง

ความไม่เห็นด้วยของตน

 งานที่ศึกษาเก่ียวกับกลวิธีการแสดงความไม่เห็น

ด้วยของชาวไทยพบว่า ชาวไทยมีแนวโน้มเลือกใช้กลวิธี

การให้เหตุผลมากที่สุดเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่น (สุภาสินี 

โพธิวิทย์, 2547; วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์, 2555; ピナ

ンソッティクン, 2014) นอกจากนี ้ยงัมกีารถามความ

เห็นของคู่สนทนา (Questioning) (Deepheunton, 

1992) การใช้ค�าเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวปฏิเสธตรง ๆ 

(Hedging Discourse Particles and Expressions) 

หรือใช้วิธีการพูดอ้อมค้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า

อย่างรุนแรงต่อคู่สนทนา (Deepheunton, 1992; 

อุมาภรณ์ สังคมาน 2544; สุภาสินี โพธิวิทย์, 2547) ใน

ขณะที่งานของ วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ (2555) ได้ผล

การศึกษาที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ ชาวไทยมักใช้รูป

ภาษาทีย่นืยนัความคดิของตนเองอย่างหนกัแน่น และมกั

ใช้ค�าแสดงอาการลังเล เช่น การใช้ค�าว่า “อืม” “เอ่อ” 

แล้วตามด้วยข้อเสนอของตัวเองโดยกล่าวถึงข้อเสียของ

ข้อเสนอซึง่เป็นการประเมินเชิงลบต่อคูส่นทนาอย่างตรง

ไปตรงมามากกว่าเมือ่เทยีบกับชาวญีปุ่น่ ส่วนกลุม่ผู้เรยีน

ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในงานของピナンソッティクン

(2014) พบว่า ผูเ้รียนมีแนวโน้มใช้กลวธิกีารกล่าวตอบรับ

คู่สนทนา（相手の発話の受け入れ）มาก แต่ใช้การ

แสดงเหตผุลเชิงปฏเิสธ (否定理由) น้อยในส่วนต้น (切

り出し) ของการแสดงความเห็นเชิงขัดแย้ง ซึ่งแตกต่าง

จากกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นและกลุ่มตัวอย่างชาวไทย 

3.2  ปัจจยัท่ีมผีลต่อก�รเลอืกใช้กลวธิกี�รแสดง 

  คว�มไม่เห็นด้วย

 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้กลวธิกีารแสดงความไม่

เห็นด้วยนัน้ ในงานส่วนใหญ่มกัจะใช้กรอบแนวคดิในการ

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีเพ่ือแสดง

ความสุภาพของ Brown & Levinson (1978) ใน 3 

ปัจจัยคือ สถานภาพของคู่สนทนา (Relative power 

(P)), ระยะห่างระหว่างคู่สนทนา (Social distance (D)), 

ระดับเนื้อหาที่ล่วงเกินต่อคู่สนทนา (The ranking of 

imposition (Rx)) ซึ่งปัจจัยสถานภาพของคู่สนทนา (P) 

และระยะห่างระหว่างคู่สนทนา (D) นั้นเป็นปัจจัยที่จะ

แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่ 

แตกต่างกัน ปัจจัยทางสังคมเหล่านี้ไม่ควรถูกมองข้าม

เนือ่งจากเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกใช้กลวธิเีพือ่แสดง

ความสุภาพ (Brown & Fraser, 1979; Blum-Kulka & 

House, 1989) ปัจจยัด้านสถานภาพของคูส่นทนาในงาน

ที่ศึกษาการแสดงความไม่เห็นด้วยนั้น มักจะศึกษาใน

สถานการณ์ที่มีความแตกต่างด้านอายุ เพศ การศึกษา 

หรือสถานภาพทางสังคม เช่น ต�าแหน่งหน้าที่การงาน 

ซ่ึงส่วนใหญ่พบว่า ความแตกต่างด้านอายุและต�าแหน่ง

หน้าที่การงานนั้นมีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีแสดงความ

สุภาพ เช่น ในงานของ 亀田他 (1998) พบว่า กรณีที่คู่

สนทนามีสถานภาพสูงกว่า นักเรียนชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้ม

ที่จะใช้กลวิธีแสดงความสุภาพมากกว่ากรณีที่พูดกับ

เพื่อน และกลุ่มตัวอย่างชาวไทยมีการเลือกใช้กลวิธีย่อย

ต่างกันเมื่อคู่สนทนาเป็นผู้ที่มีอายุสูงกว่า (วันวิสาข์ 

กูลภัทรนิรันดร์, 2555; ピナンソッティクン, 2014) 

คนที่มีอายุมากกว่าจะหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าอย่าง

รุนแรงต่อคู่สนทนา (สุภาสินี โพธิวิทย์, 2547) นอกจาก

นีเ้พศกเ็ป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีม่ผีลต่อการเลือกใช้กลวธิกีาร

แสดงความไม่เห็นด้วยของกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นด้วย

เช่นกัน ซึ่ง 亀田他 (1998) พบว่า เพศชายจะเลือกใช้

ส�านวนที่แสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงไปตรงมา

มากกว่าเพศหญงิ ส่วนในกลุ่มตวัอย่างของชาวไทยพบว่า

เพศหญงิจะเลอืกใช้กลวธิทีีห่ลากหลายกว่าเพศชาย (สภุา

สนิ ีโพธวิทิย์, 2547) และมแีนวโน้มทีจ่ะใช้กลวิธีที่มีหน้า

ที่รักษาสัมพันธภาพมากกว่าเพศชาย (วนัวสิาข์ กลูภทัร

นรินัดร์, 2549) อย่างไรกด็ ีในงานของอมุาภรณ์ สังคมาน 
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(2544) พบว่าปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อการเลือกใช้

ถ้อยค�าของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย เน่ืองจากท้ังเพศชาย

และเพศหญิงเลือกใช้ถ้อยค�าโดยประมาณการเสี่ยงต่อ

การเสยีหน้าเหมอืนกัน นอกจากนีปั้จจยัอืน่ ๆ  เช่น ระดับ

การศกึษากพ็บว่า ไม่มผีลต่อการเลอืกใช้กลวธิแีสดงการ

โต้แย้งของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย (อุมาภรณ์ สังคมาน, 

2544)

 ส่วนปัจจัยระยะห่างระหว่างคู่สนทนา เช่น ความ

สนทิสนมกนัระหว่างคูส่นทนาก็มผีลต่อการเลอืกใช้กลวธิี

ในการแสดงความไม่เห็นด้วยเช่นกัน ในสถานการณ์ที่

เป็นคูส่นทนาทีส่นทิสนมชาวญีปุ่น่จะใช้กลวธีิแสดงความ

ไม่เห็นด้วยแบบอ้อมมากกว่าคู่สนทนาที่เจอกันครั้งแรก 

(木山, 2005) หรือมีการใช้กลวิธีในการแสดงความไม่

เห็นด้วยท่ีแตกต่างกันในกรณีส่วนท้าย（終結部）

ของการแสดงความไม่เห็นด้วยของท้ังกลุ่มตัวอย่างชาว

ญี่ปุ่น ชาวไทย และผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย (ピナン

ソッティクン, 2014) ส่วนปัจจยัทีเ่กีย่วกบัระดบัเนือ้หา

ทีล่่วงเกนิต่อคูส่นทนานัน้ในงานของピナンソッティク

ン (2014) พบว่า มีผลต่อการใช้กลวิธีการแสดงความไม่

เห็นด้วยในส่วนต้น (切り出し) ของการแสดงความไม่

เห็นด้วยในกลุ่มตัวอย่างชาวญ่ีปุ่นและผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่น

ชาวไทย โดยไม่พบในกลุ่มตวัอย่างชาวไทย

 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเป็นทางการ

ของสถานการณ์ (Formality) ท่ีมีการศึกษาด้วย เช่น 

งานของ 李 (2003) และ Naruse (1996) ซึง่งานของ 李 

(2003) พบว่า คนญี่ปุ ่นมีแนวโน้มใช้กลวิธีการพูด

อ้อมค้อมทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ จงึกล่าวได้ว่าความเป็นทางการของสถานการณ์

ไม่ได้เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อผู้พูดชาวญ่ีปุ่นเท่ากับ

ชาวเกาหลี ส่วนในงานของ Naruse (1996) ชี้ให้เห็นว่า

ทัง้ 3 ปัจจัยของ Brown & Levinson (1978) และความ

เป็นทางการของสถานการณ์น้ันไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหน่ึง

ส่งผลโดยตรงต่อการใช้กลวิธีแสดงความสุภาพแต่ยิ่งถ้า

ผลรวมของความแตกต่างของปัจจัยมากขึ้น ความเส่ียง

ทีต้่องคกุคามหน้าของคูส่นทนากจ็ะมากขึน้ การใช้กลวธิี

ในการการแสดงความไม่เห็นด้วยก็จะใช้การแสดงความ

สุภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน

จงึเหน็ได้ว่าจากงานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัวจันกรรม

การแสดงความไม่เห็นด้วยที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะชี้ให้

เห็นถึงรูปแบบหรือกลวิธีในการใช้ภาษาเพื่อแสดงความ

ไม่เหน็ด้วยโดยก�าหนดสถานการณ์และปัจจยัทีส่่งผลแตก

ต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปได้ 2 ประเด็นคือ 1) 

ลกัษณะการเลือกใช้กลวิธแีสดงความไม่เหน็ด้วยของชาว

ญี่ปุ่นและชาวไทยนั้นมีทั้งการแสดงความเห็นแบบตรง

และอ้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ก�าหนดในแต่ละ

งานวจิยั แต่แนวโน้มทีค่ล้ายกนัคอื ชาวญีปุ่น่มกัจะเลอืก

ใช้กลวธิทีีร่กัษาสมัพนัธภาพคูส่นทนาเป็นหลกั และกลวธิี

ที่กลุ่มตัวอย่างทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยใช้ในการแสดง

ความไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือ การให้เหตุผล แต่จะแตก

ต่างไปบ้างตามสัดส่วนการใช้หรอืกลวิธย่ีอยทีไ่ม่เหมอืนกนั 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้กลวิธีต่าง ๆ คือ 

สถานภาพของคู่สนทนา, ระยะห่างระหว่างคู่สนทนา, 

ระดบัเนือ้หาทีล่่วงเกนิต่อคูส่นทนา เป็นส�าคญั ส่วนปัจจยั

อื่น ๆ เช่นเพศของคู่สนทนา และความเป็นทางการของ

สถานการณ์ส่งอิทธิพลที่แตกต่างกันไปในแต่ละงานวิจัย 

ฉะน้ันในงานวิจัยน้ีจึงใช้ผลการศึกษาที่ผ่านมาตั้งเป็น

สมมติฐานเพื่อศึกษาการแสดงความไม่เห็นด้วยของผู้

เรยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยเปรยีบเทยีบกบัผู้พดูภาษาญีปุ่น่

เป็นภาษาแม่โดยก�าหนดสถานการณ์ให้มีปัจจัยของ

สถานภาพของคู่สนทนา (อายุและสถานภาพทางสังคม) 

ที่ต่างกัน ระดับเนื้อหาที่ล่วงเกินต่อคู่สนทนามากและ

น้อยต่างกันและเพิ่มปัจจัยความเป็นทางการของ

สถานการณ์ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการเลือกใช้กลวิธี

ที่แตกต่างกันของทั้งสามกลุ่มตัวอย่าง
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4. วิธีการด�าเนินการวิจัย

4.1 กลุ่มตัวอย่�ง

ในงานวิจัยนี้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มละ 20 คน รวมท้ังหมด 60 คน โดยก�าหนดให้จ�านวน

ชายและหญงิมจี�านวนเท่ากนัในแต่ละกลุม่ (หญงิ 10 คน, 

ชาย 10 คน) ดังนี้

1) ผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นชาวไทย (TJL) ท่ีมีระดับ 

 ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป 

 จ�านวน 20 คนอายุระหว่าง 20-49 ปี

2) กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น (JNS) จ�านวน 20 คน 

 อายุระหว่าง 30-59 ปี

3) กลุ่มตัวอย่างชาวไทย (TNS) จ�านวน 20 คน 

 อายุระหว่าง 20-39 ปี

4.2 ก�รเกบ็รวบรวมข้อมลูและเครือ่งมอืทีใ่ช้ใน 

 ง�นวิจัย

การวิจัยนี้ท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

ปลายเป ิดโดยก�าหนดสถานการณ์ เพื่อให ้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเขยีนแสดงความไม่เห็นด้วยเป็นภาษาญีปุ่น่ 

โดยใช้กับกลุ ่มผู ้เรียนภาษาญ่ีปุ ่นชาวไทยและกลุ ่ม

ตวัอย่างชาวญีปุ่น่ ส่วนแบบสอบถามภาษาไทยใช้กบักลุม่

ตัวอย่างชาวไทย ทั้งหมด 4 สถานการณ์โดยก�าหนดให้

สถานการณ์เป็นสถานการณ์เดียวกันทั้ง 2 ภาษา และใช้ 

3 ปัจจัยในการก�าหนดสถานภาพของแต่ละสถานการณ์ 

คือ 1) อายุหรือความมีอาวุโสของคู่สนทนา (P) โดย

ก�าหนดให้เป็น 2 กรณีคือ “เจ้านาย”และ “เพื่อน” 2) 

ระดับเนื้อหาที่ล่วงเกินต่อคู่สนทนา (Rx) แบ่งออกเป็น 2 

ระดับคือน้อยและมาก 3) ระดับความเป็นทางการของ

สถานการณ์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือสถานการณ์ที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ เนือ่งจากงานวจิยันีต้้องการ

เปรียบเทียบปัจจัยด้านระดับความเป็นทางการของ

สถานการณ์มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีการแสดงความไม่

เห็นด้วยเป็นหลัก จึงก�าหนดให้ความสนิทระหว่างคู่

สนทนาเป็นกรณี “ไม่สนิทสนม” ทั้งหมด นอกจากนี้

ป ัจจัยที่ท�าให้การใช้ภาษาที่แตกต่างกันนั้นมาจาก 

“อายุ” และ “สถานภาพ” ของคู่สนทนาเป็นส่วนใหญ่ 

(Bell, 1998) ส่วนการก�าหนดเนือ้หาของสถานการณ์นัน้

อ้างอิงจากงานวิจัยที่ผ่านมาโดยก�าหนดให้มีเนื้อหาที่มี

ความเป็นไปได้ทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยและเป็น

สถานการณ์ที่ใกล้ตัวของกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งออกเป็น 

4 สถานการณ์ 1 ตามตารางที่ 1 ดังนี้

ต�ร�ง 1 ปัจจัยที่กำ�หนดแต่ละสถ�นก�รณ์ในก�รแสดงคว�มไม่เห็นด้วย

สถ�นก�รณ์ สถ�นภ�พของคู่
สนทน� (P)

ระดับเนื้อห�ที่
ล่วงเกินต่อคู่
สนทน� (Rx)

คว�มเป็น
ท�งก�ร

1. แสดงความไม่เห็นด้วยต่อเจ้านายในที่ประชุมเกี่ยวกับรายงาน
ที่เจ้านายเขียนผิด

สูงกว่า มาก มาก

2. แสดงความไม่เห็นด้วยต่อเจ้านายในระหว่างการรับประทาน
อาหารกลางวันเกี่ยวกับคุณภาพและรสชาติของอาหารที่โรง
อาหารเปลี่ยนไป

สูงกว่า น้อย น้อย

3. แสดงความไม่เห็นด้วยต่อเพื่อนร่วมงานในที่ประชุมเกี่ยวกับ
การตัดสินใจหาสถานที่ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัท

เท่าเทียมกัน น้อย มาก

4. แสดงความไม่เห็นด้วยต่อเพื่อนร่วมงานในระหว่างงานเลี้ยง
สังสรรค์เกี่ยวกับรสชาติอาหารของร้านนี้เมื่อเปรียบเทียบกับร้าน
ที่ไปประจ�า

เท่าเทียมกัน น้อย น้อย

1  การแบ่งสถานการณ์ในการท�าแบบสอบถามถ้าแบ่งให้ครอบคลุมปัจจัยทั้ง 3 ที่มีส่วนในการใช้กลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยแล้ว จะต้องแบ่งได้ออก 
  เป็น 8 สถานการณ์ แต่ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นประเด็นความเป็นทางการของสถานการณ์เป็นหลักจึงแบ่งเพียง 4 สถานการณ์
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4.3 วิธีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและกรอบทฤษฎ ี

 ในก�รวิจัย

 ในการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามปลายเปิด

นีจ้ะจ�าแนกรปูแบบการแสดงออกเมือ่อยูใ่นสถานการณ์

ทีไ่ม่เหน็ด้วยโดยแยกประเภทการแสดงความไม่เหน็ด้วย

ออกเป็น 3 รูปแบบ โดยอ้างอิงจาก 楊 (2009) ซึ่งมีการ

ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสุภาพของ Brown & 

Levinson (1978) เพื่อแยกแนวโน้มดังนี้

 1) การแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงคือ การที่ผู้

พูดใช้วิธีการพูดโดยการแสดงความเห็นที่ไม่เหมือนกับคู่

สนทนาอย่างชัดเจน โดยวิเคราะห์ว่าผู้พูดมีการกล่าวถึง

ข้อมูลของคู่สนทนาหรือความเห็นที่ตรงข้ามกันอย่าง

ชัดเจนหรือไม่ เช่น「そうですか？私はそうと思い

ませんけど」

 2) การแสดงความไม่เห็นด้วยแบบอ้อมคือ การที่ผู้

พูดใช้วิธีการพูดโดยการแสดงความเห็นที่ไม่เหมือนกับคู่

สนทนาอย่างไม่ชัดเจน เช่น พูดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง

ที่ไม่เห็นด้วย โดยไม่พูดแสดงความไม่เห็นด้วยโดยตรง 

เช่น ผู้พูดไม่บอกคู่สนทนาว่ามีข้อมูลผิดแต่ขอร้องให้

ตรวจสอบข้อมูล 「この報告書を再度ご確認をお願

いできますでしょうか。」

 3) การหลกีเลีย่งการแสดงความไม่เห็นด้วยคอื ผูพ้ดูไม่

แสดงว่าตวัเองไม่เหน็ด้วย โดยอาจจะเหน็ด้วยตามคู่สนทนา

ไปเลย เปลีย่นเร่ืองพูด หรอืไม่พดูความเห็นเกีย่วกบัเรือ่งทีไ่ม่

เหน็ด้วย เช่น 仕事の同僚との関係にもよりますが、

自分の考えは言いません。

 ซึง่การแยกการแสดงความไม่เหน็ด้วยออกเป็น 3 กลุม่

นีเ้พือ่ดแูนวโน้มการใช้การแสดงความไม่เหน็ด้วยของกลุม่

ตวัอย่างเปรยีบเทยีบกนัในภาพกว้างและเพือ่วเิคราะห์ว่าใน

สถานการณ์แบบใดมีแนวโน้มการใช้แบบใด จากน้ันจะ

วเิคราะห์รายละเอยีดกลวธิกีารแสดงความไม่เหน็ด้วยโดยการ

จ�าแนกข้อมูลแต่ละหน่วยความหมาย (Semantic formulas) 

โดยอ้างองิจาก Beebe et al. (1990) 生駒 ＆志村 (1993) 

และ 李 (2003) และใช้กรอบแนวคิดเกีย่วกบัความสุภาพของ 

Brown & Levinson (1978) เพือ่วเิคราะห์ลกัษณะการรกัษา

หน้าและระดบัการคุกคามหน้า (Face Threatening Act: 

FTA) หลังจากนัน้ได้ท�าการวเิคราะห์หน่วยความหมายเพือ่

เปรียบเทยีบสดัส่วนของการใช้หน่วยความหมายของทัง้ 3 

กลุ่มตวัอย่าง เพือ่วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง 

ๆ ของคูส่นทนารวมทัง้ปัจจยัเกีย่วกบัความเป็นทางการของ

สถานการณ์ว่ามผีลต่อการใช้กลวธิเีพือ่แสดงความเหน็ขดัแย้ง

ในแต่ละสถานการณ์อย่างไร

5. ผลการวิจัย

 5.1 รูปแบบก�รแสดงออกของกลุ่มตัวอย่�งเมื่อ 

  อยู่ในสถ�นก�รณ์ที่ไม่เห็นด้วย

 เมือ่แยกรปูแบบการแสดงออกเมือ่อยูใ่นสถานการณ์

ที่ไม่เห็นด้วยของทั้ง 3 กลุ่มแล้วจากภาพที่ 1 จะเห็นได้

ว่ากลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย (TJL) มีแนวโน้มจะใช้

รปูแบบการแสดงความไม่เหน็ด้วยแบบอ้อมมากกว่ากลุ่ม

ตวัอย่างชาวญีปุ่น่ (JNS) และกลุ่มตวัอย่างชาวไทย (TNS) 

โดยมอีตัราส่วนการใช้รูปแบบการแสดงความไม่เหน็ด้วย

แบบอ้อม 55% โดยกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นและกลุ่ม

ตัวอย่างชาวไทยนั้นมีแนวโน้มการใช้รูปแบบการแสดง

ความไม่เห็นด้วยแบบอ้อมในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน 

(46% และ 49% ตามล�าดับ)
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ภ�พที่ 1 รูปแบบก�รแสดงออกเมื่ออยู่ในสถ�นก�รณ์ที่ไม่เห็นด้วยของผู้เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นช�วไทยเปรียบเทียบ 

 ระหว่�งกลุ่มตัวอย่�งช�วญี่ปุ่นและผู้กลุ่มตัวอย่�งช�วไทย

นอกจากนี ้รูปแบบการแสดงความไม่เหน็ด้วยแบบ

ตรงของกลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่ (41%) ยงัมอีตัราส่วนใกล้

เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างชาวไทย (44%) อกีด้วย ส�าหรบัรปู

แบบการแสดงออกโดยการหลีกเลี่ยงการแสดงความไม่

เห็นด้วยนั้นกลุ่มตัวอย่างชาวญ่ีปุ่นมีสัดส่วนมากท่ีสุดคือ 

13% แต่อย่างไรกด็จีะเหน็ได้ว่าทัง้ 3 กลุม่มแีนวโน้มใกล้

เคียงกันคือ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยมีอัตราส่วน 10% 

และกลุ่มตัวอย่างชาวไทย 7%

จากสดัส่วนการใช้รปูแบบการแสดงออกในภาพที ่

1 จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้เรียนชาวไทยใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการ

แสดงความไม่เห็นด้วยนั้นมีแนวโน้มที่จะเลือกรูปแบบ

การพูดแบบอ้อมมากกว่าผูพู้ดทีใ่ช้ภาษาแม่ทัง้สองภาษา 

ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างท่ี (1) และ (2) ซ่ึงเป็น

สถานการณ์ทีแ่สดงความไม่เหน็ด้วยต่อหวัหน้าทีร่ายงาน

ข้อมลูผดิในทีป่ระชมุของกลุม่ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทย

และกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น (สถานการณ์ที่ 1)

 (1) この部分はもう一度検討お願いします。

こ こ は 会 社 の 情 報 を 不 正 確 と 心 配 し ま

す。(TJL-F29#1)2

 (2) すみません。レポートの記載情報に関し

て質問があります。○○の件ですが、この部分は

○○ではなく、○○の方ではないかと思います

が、いかがでしょうか。私の勘違いでしたら申し

訳ありませんが、気になりましたのでお答えいた

だければと思います。(JNS-F12#1)

 ในตัวอย่างที่ (1) เป็นตัวอย่างที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ชาวไทยจะไม่พดูออกมาตรง ๆ  ว่าข้อมลูนัน้ผิด แต่จะพดู

อ้อม ๆ  โดยการขอร้องให้เจ้านายเชค็ข้อมลูหรอืพจิารณา

ประเด็นที่ผิดใหม่อีกรอบ (「この部分はもう一度検

討お願いします。」) ขณะที่กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นมี

แนวโน้มจะบอกหัวหน้าตรง ๆ ถึงข้อมูลที่ผิดมากกว่าดัง

ในตัวอย่างที่ (2) ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นจะพูด

แสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงมากกว่า แต่การพดูจะ

ประกอบด้วยกลวธิอีืน่ ๆ เพือ่แสดงให้เหน็ว่าไม่ตั้งใจจะ

คุกคามหน้าคู่สนทนา เช่น การแสดงความขอโทษ (「す

みません」) หรอืการแสดงความถ่อมตน (「私の勘違い

でしたら申し訳ありませんが、…」)นอกจากนีก้าร

แสดงออกโดยการหลีกเล่ียงไม่แสดงความไม่เห็นด้วย

2 (TJL-F29#1) หมายถึง ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย เพศหญิง คนที่ 29 ในสถานการณ์ที่ 1
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ต�ร�ง 2 กลวิธีก�รแสดงคว�มไม่เห็นด้วยแยกต�มหน่วยคว�มหม�ย

หรือกลวิธี Don’t do FTA ตามแนวคิดของ Brown & 

Levinson (1978) นั้น จะเป็นการไม่แสดงความเห็นที่

ขัดแย้ง โดยอาจจะพูดความคิดเห็นในสิ่งอื่น ๆ เนื่องมา

จากไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ ส่วนมากผู้พูดจะ

เลอืกใชก้ลวิธีนีใ้นสถานการณ์ที่มรีะดับเนื้อหาทีล่่วงเกิน

คู่สนทนาน้อย เช่น ในสถานการณ์ท่ีแสดงความไม่เห็น

ด้วยเกี่ยวกับสถานที่จัดงานสังสรรค์ของบริษัทท่ีมีความ

เป็นทางการ (สถานการณ์ที ่3) และสถานการณ์ทีไ่ม่เป็น

ทางการโดยเป็นการแสดงความไม่เหน็ด้วยกบัเพือ่นร่วม

งานเกีย่วกบัรสชาตอิาหารทีเ่ปลีย่นไป (สถานการณ์ที ่4) 

ส่วนสถานการณ์ทีม่รีะดบัเนือ้หาล่วงเกินคู่สนทนาสงูและ

คู ่สนทนามอีาวโุสสงูกว่า (สถานการณ์ที่ 1) ไม่พบการ

แสดงออกโดยการหลีกเลี่ยงของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าทัง้กลุม่ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่่นชาวไทยและกลุม่ตวัอย่าง

ชาวไทยเขียนมาว่า “ไม่พูดอะไร” เช่นในตัวอย่างที่ (3) 

และ (4) หรือในตัวอย่างที่ (5) ที่กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น

หลกีเลีย่งไม่แสดงความเหน็เนือ่งจากไม่ใช่สาระทีเ่กีย่วกบังาน

 (3) ไม่พูดอะไร เออออตามเจ้านาย ไม่ใช่สาระ

ส�าคัญ (TNS-M10#3)

 (4) ไม่พูดอะไร (TJL-M23#3)

 (5) 仕事の同僚との関係にもよりますが、自

分の考えは言いません。(JNS-F17#4)

แต่อย ่างไรก็ดีการจะหลีกเลี่ยงการไม่แสดง

ความเห็นนี้ ก็ขึ้นอยู ่ กับความสัมพันธ์ของคู ่สนทนา

ด้วยเช่นกัน เช่นในตัวอย่างของกลุ ่มตัวอย่างชาว

ญี่ ปุ ่นที่ เขียนว ่า จะแสดงความไม ่ เห็นด ้วยถ ้าคู ่

สนทนาเป็นหัวหน้าที่ตนเองไม่ชอบในสถานการณ์

ที่ 2 ดังในตัวอย่างที่ (6)

       (6) 上司が嫌な奴なら自分の意見を言うだ

ろう (あるいは無視)が、さもなければ適当に流

す。(JNS-F7#2)

 5.2 กลวิธีก�รแสดงคว�มไม่เห็นด ้วยแยก 

  ต�มหน่วยคว�มหม�ย

 จากข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามเมือ่แยกวจันกรรม

การแสดงความไม่เห็นด้วยโดยอ้างอิงและดัดแปลง

จาก 李 (2003) แล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลวิธี

ใหญ่และ 13 กลวิธีย ่อย ดังตารางที่ 2

 1. กลวิธีลดการคุกคามหน้าของคู่สนทนา เป็น

กลวิธีที่ท�าให้คู ่สนทนารู ้ สึกว ่าถูกคุกคามหน้าน้อย

ลงจากการแสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยซึ่งสามารถ

แบ่งกลวิธีย ่อยได้เป็น 6 กลวิธี

 2. กลวิธีที่ใช้เพื่อท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่

เห็นด้วย เป็นกลวิธีที่ผู ้พูดใช้เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ตนไม่

เห็นด้วยต่อผู ้ฟ ังด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยแบ่งกลวิธี

ย ่อยได้ 7 กลวิธี

1. กลวิธีลดก�รคุกค�มหน้�ของคู่สนทน� 2. กลวิธีที่ใช้เพื่อทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่เห็นด้วย

1) การกล่าวถ่อมตัว 1) การตั้งค�าถาม3

2) การกล่าวขอโทษ 2) การถามแบบคาดคั้น4

3) การแสดงความเคารพคู่สนทนา 3) การแสดงเหตุผล

4) การแสดงให้คู่สนทนาเห็นว่าเห็นด้วย 4) การน�าเสนอข้อมูล

5) การกล่าวชมคู่สนทนา 5) การแสดงความเห็น

6) การกล่าวตอบรับ 6) การกล่าวข้อเสนอ

7) การกล่าวขอร้อง

3 การตั้งค�าถาม (問いかけ) เป็นการตั้งค�าถามเพื่อต้องการข้อมูลจากคู่สนทนา เช่น「間違えてると思いますけどどうされますか？」（JNS-M2#1） 
4 การถามแบบคาดคั้น（問い詰め） เป็นการถามเพื่อตรวจสอบความแน่ใจกับคู่สนทนา เช่น 「私はこう思うのですが、違いますかね？」(JNS-M25#1)



วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  |  jsn June Vol.8 No.128

ภ�พที่ 2  ก�รใช้กลวิธีก�รแสดงคว�มไม่เห็นด้วยของผู้เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นช�วไทยเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่�งช�ว 

 ญี่ปุ่นและกลุ่มตัวอย่�งช�วไทย

 เมือ่เปรียบเทยีบการใช้กลวธิแีสดงความไม่เห็นด้วย

แยกตามหน่วยความหมายรวมท้ัง 4 สถานการณ์ระหว่าง

กลุม่ตวัอย่างทัง้ 3 กลุม่แล้ว สามารถแสดงความแตกต่าง

ได้ดังภาพที่ 2

 จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม

มแีนวโน้มการใช้กลวิธีแสดงไม่เหน็ด้วยไปในลกัษณะใกล้

เคยีงกัน แต่มีความแตกต่างกันในด้านปริมาณการใช ้ซึ่ง

กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น (JNS) เป็นกลุ่มเดียวท่ีมีการใช้

กลวิธีแสดงความไม่เห็นด้วยทั้ง 13 กลวิธี ขณะที่กลุ่มผู้

เรียนภาษาญีปุ่น่ชาวไทย (TJL) และกลุม่ตวัอย่างชาวไทย 

(TNS) นั้นจะไม่ใช้กลวิธีกล่าวชมคู่สนทนา ส่วนกลุ่ม

ตัวอย่างชาวไทย (TNS) น้ันเป็นกลุ่มเดียวท่ีไม่มีการใช้

กลวิธีการกล่าวถ่อมตัว และในทั้ง 13 กลวิธีนั้น กลวิธี

การแสดงความเหน็เป็นกลวธิทีีถ่กูใช้มากทีส่ดุ โดยมกีลุม่

ตัวอย่างชาวไทย (TNS) ใช้มากที่สุดคือ 33.33% ส่วนผู้

เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย (TJL) มีการใช้ 22.44% และ

กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น (JNS) ใช้ 21.80% ตามล�าดับ 

ส�าหรบักลวธิทีีใ่ช้รองลงมาเป็นกลวธิกีารกล่าวตอบรบัใน

กลุม่ของผูเ้รียนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยใช้ 14.10% และกลุม่

ตัวอย่างชาวญี่ปุ่นใช้ 17.29% (ปริมาณเท่ากันกับกลวิธี

การกล่าวข้อเสนอ17.29%) ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างชาวไทย

ใช้กลวิธีการกล่าวข้อเสนอมากเป็นอันดับสองคือ 

23.96%

 ในส่วนทีเ่ป็นกลวิธีทีใ่ช้เพือ่ท�าให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ที่ไม่เห็นด้วย (การตั้งค�าถาม การถามแบบคาดคั้น การ

แสดงเหตุผล  การน�าเสนอข้อมูล  การแสดงความเห็น  

การกล่าวข้อเสนอ  การกล่าวขอร้อง) นั้น กลุ่มตัวอย่าง

ทั้ง 3 กลุ่มมีแนวโน้มการใช้กลวิธีย่อยไปในทิศทาง

เดยีวกนัแต่จะแตกต่างกนัในสดัส่วนการใช้ทีม่ากน้อยต่าง

กัน อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยมีแนว

โน้มการใช้ในสดัส่วนทีม่ากกว่าผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทย 

(5 ใน 7 กลวิธี) เช่น กลวิธีการตั้งค�าถาม (TJL: 2.57% 

TNS: 7.29%) กลวิธีการแสดงความเห็น (TJL: 22.44% 

TNS: 33.33%) กลวิธีการกล่าวข้อเสนอ (TJL: 13.46% 

TNS: 23.96%) เมือ่ดใูนภาพรวมทัง้หมดแล้วจะเหน็ได้ว่า

กลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยมีแนวโน้มการใช้กลวิธี

และปริมาณการใช้ไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่างชาวญี่ปุ่น มากกว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทย

กลวิธีลดก�รคุกค�มหน้�ของคู่สนทน� กลวิธีที่ใช้เพื่อทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่เห็นด้วย
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ภ�พที่ 3  ปริม�ณก�รใช้กลวิธีลดก�รคุกค�มหน้�ของคู่สนทน�เปรียบเทียบระหว่�งผู้เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นช�วไทยกับ 

 กลุ่มตัวอย่�งช�วญี่ปุ่นและกลุ่มตัวอย่�งช�วไทยรวมทุกสถ�นก�รณ์

 นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบเฉพาะในส่วนกลวิธี

ลดการคกุคามหน้าของคู่สนทนาทัง้ 6 กลวธิแีล้ว (ภาพท่ี 3) 

กลุ ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ ่น มีปริมาณการใช้มากที่สุด 

(38.35%) รองลงมาเป็นผู ้เรียนภาษาญี่ปุ ่นชาวไทย 

(36.54%) และกลุ่มตัวอย่างชาวไทยมีการใช้น้อยท่ีสุด 

(11.46%) นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาว

ไทยมีแนวโน้มการใช้กลวิธีการแสดงให้คู่สนทนาเห็นว่า

เหน็ด้วยและเพ่ือแสดงให้เหน็ว่าตนไม่ได้ขดัแย้งกบัคูส่นทนา

ทั้งหมดมากกว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทย ซึ่งผู้เรียนจะแสดง

ความไม่เห็นด้วยหลังจากแสดงว่าสิ่งที่คู่สนทนาคิดเป็น

สิ่งที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน เช่น ในตัวอย่างที่ (7) และ (8)

 (7) 確かにそうかもしれませんが、そんなに

変わったと思いません。それに、今日はやけに暑

いから、食欲がないのでは？(TJL-F28#2)

 (8) そうですね。いつものお店はいいけど。

でも、僕は新しいお店をみつかっていて、結構い

いお店なんですよ。気分転換で。新しいもののチ

ャレンジしてみませんか。(TJL-M5#3)

 ในตวัอย่างที ่ (7) และ (8) นัน้ ผูเ้รยีนใช้กลวธิกีาร

แสดงให้คูส่นทนาเหน็ว่าเหน็ด้วยก่อนแล้วจงึแสดงถงึความ

เห็นของผู้พูดที่มีความเห็นต่างจากคู่สนทนาหลังจากค�า

เช่ือมประโยค ～がและ～けど ลกัษณะเด่นของการพดู

แบบนีจ้ะมรูีปแบบ “yes, but….” โดยจะแสดงความเห็น

ด้วยกับคูส่นทนาก่อนทีจ่ะแสดงความไม่เหน็ด้วย รปูแบบ

การแสดงความไม่เห็นด้วยแบบนีเ้ป็นกลวธิพีืน้ฐานทีพ่บ

มากในการเจรจาต่อรองเมือ่เกดิการขดัแย้ง (Rothwell, 

2000) ซึง่การใช้ลกัษณะเช่นนีข้องผูเ้รยีนจะใช้มากในทุก

สถานการณ์ ยกเว้นสถานการณ์ที ่1 ซึง่เป็นสถานการณ์ที่

เป็นทางการและมคีูส่นทนาเป็นผูท้ีม่ตี�าแหน่งสูงกว่า ขณะ

ทีก่ลุ่มตวัอย่างชาวญีปุ่น่จะใช้กลวิธกีารกล่าวตอบรบั เช่น 

「そうですか」「そうでしょうか」แล้วจึงค่อย

แสดงความเห็นของตนหรือบอกข้อมูลต่อคู่สนทนาเป็น

ส่วนใหญ่ดงัในตัวอย่างที ่(9) และ (10)

 (9)  あ～そうですか？？私は気づきませんで

した。(JNS-M3#2)

 (10) ああ、そうかー。Aさんはあっちのお店

の方が好きなんだね。こっちも、まあまあだとは

思うけど、次はやっぱりAさんの好きなあのお店

にしようか。(JNS-F13#4)

 ในตวัอย่างที ่(9) เป็นการแสดงความไม่เหน็ด้วยต่อ

เจ ้ านายเกี่ ยวกับรสชาติของอาหารที่ เป ล่ียนไป 

(สถานการณ์ที่ 2) ส่วนตัวอย่างที่ (10) นั้นเป็นการแสดง

ความไม่เหน็ด้วยต่อเพ่ือนในทีป่ระชมุเกีย่วกับสถานทีจ่ดั

งานเลี้ยงของบริษัท (สถานการณ์ที่ 4) ซึ่งจะเห็นได้ว่า

กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นจะกล่าวค�าตอบรับกับคู่สนทนา

ก่อนเช่น「あ～そうですか？」「ああ、そうかー」

แล้วจึงแสดงความเห็นต่างจากคู่สนทนา (ส่วนที่ขีดเส้น

หยัก) ซึ่งการใช้ลักษณะนี้กลุ่มผู้เรียนจะใช้มากข้ึนใน

สถานการณ์ที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็น

ทางการด้วยเช่นกัน เช่น ในตัวอย่างที่ (11) - (12) ส่วน

ในสถานการณ์ที่มีความเป็นทางการจะไม่พบการใช้

ลักษณะนี้เลย
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 (11) そうですか。毎回と同じだと思います

が、…(TJL-F7#2)

 (12) そうですか。私はこの店の方が美味しい

と思いますけど… (TJL-M6#4)

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นยังใช้กลวิธีกล่าว

ถ่อมตัวและกลวิธีกล่าวชมคู่สนทนาเพื่อเป็นการลดการ

คุกคามหน้าคู่สนทนา ดังในตัวอย่างที่ (13)-(14)

 (13) 味音痴なもんでよく分かりませんが、以

前と変わらないような気がします。(JNS-M23#2)

 (14) さすが、味に敏感だね。僕はあんまりそ

ういうのわかんないんだよね・・・今回の店選

び 、 失 敗 だ っ た ら 悪 か っ た ね 、 ご め

ん。(JNS-M1#4)

 ตัวอย่างที่ (13) และ (14) ในส่วนที่ขีดเส้นเป็นการ

พดูเชิงถ่อมตนว่าตนเองอาจจะผดิ หรอืไม่รูเ้ท่าคูส่นทนา

ก่อน แล้วจึงพูดความเห็นของตนเอง ลักษณะการใช้วิธี

การชมคูส่นทนาแบบนีจ้ดัได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของกลุม่

ตัวอย่างชาวญี่ปุ ่นที่มีการพูดเชิงถ่อมตนหรือพูดชมคู่

สนทนาก่อนทีจ่ะแสดงความไม่เหน็ด้วยออกไป ซึง่การใช้

กลวิธีลักษณะนี้ไม่พบในกลุ่มของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาว

ไทยและกลุ่มตัวอย่างชาวไทย

 5.3 ก�รใช้กลวิธีแสดงคว�มไม่เห็นด้วยเปรียบ 

  เทียบต�มสถ�นก�รณ์

 เมื่อแยกสัดส่วนการใช้กลวิธีในการแสดงความไม่

เห็นด้วยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแยกตามสถานการณ์

สามารถแสดงได้ในตารางที่ 3 

 จะเห็นได้ว่าสดัส่วนการใช้กลวธิย่ีอยทีม่ากท่ีสุดของ

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีลักษณะไปในแนวทางเดียวกัน

ทั้งกลวิธีลดการคุกคามหน้าของคู่สนทนาและกลวิธีที่ใช้

หน่วยคว�ม
หม�ย

สถ�นก�รณ์ที่ 1 สถ�นก�รณ์ที่ 2 สถ�นก�รณ์ที่ 3 สถ�นก�รณ์ที่ 4

TJL JSN TSN TJL JSN TSN TJL JSN TSN TJL JSN TSN

1. กล่าวถ่อมตัว 0.00 11.63 0.00 4.55 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00

2. กล่าวขอโทษ 23.08 18.60 3.85 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 4.00 0.00

3. แสดงความ

เคารพคู่สนทนา
2.56 0.00 7.69 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. แสดงให้คู่สนทนา

เหน็ว่าเหน็ด้วย
2.56 0.00 0.00 9.09 7.89 5.00 27.50 14.81 11.11 15.15 0.00 0.00

5. กล่าวชมคู่สนทนา 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00

6. กล่าวตอบรับ 0.00 0.00 0.00 34.09 34.21 10.00 0.00 0.00 0.00 21.21 40.00 4.35

7. ตั้งค�าถาม 5.13 4.65 11.54 2.27 0.00 5.00 0.00 0.00 3.70 3.03 4.00 8.70

8. ถามแบบคาดค้ัน 0.00 2.33 3.85 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00

9. แสดงเหตุผล 7.69 2.33 7.69 11.36 15.79 15.00 15.00 7.41 22.22 21.21 12.00 4.35

10. น�าเสนอข้อมูล 12.82 13.95 19.23 0.00 0.00 0.00 10.00 11.11 3.70 0.00 0.00 0.00

11. แสดงความเหน็ 17.95 27.91 11.54 31.82 31.58 65.00 7.50 0.00 0.00 33.33 20.00 69.57

12. กล่าวข้อเสนอ 7.69 11.63 19.23 0.00 0.00 0.00 40.00 62.96 55.56 6.06 4.00 13.04

13. กล่าวขอร้อง 20.51 6.98 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ต�ร�ง 3 สัดส่วนก�รใช้กลวิธีในก�รแสดงคว�มไม่เห็นด้วยของกลุ่มตัวอย่�งทั้งหมดแยกต�มสถ�นก�รณ์ (%) 

* ช่องที่ใช้สีเท�แสดงถึงสัดส่วนก�รใช้กลวิธีย่อยท่ีถูกใช้ม�กที่สุดของทั้งกลวิธีลดก�รคุกค�มหน้�ของคู่สนทน�และกลวิธีที่ใช้เพื่อ 
 ทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยของกลุ่มตัวอย่�งในแต่ละสถ�นก�รณ์
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เพือ่ท�าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีไ่ม่เหน็ด้วยในสถานการณ์

ที่ 2, 3 และ 4 แต่สัดส่วนการใช้กลวิธีย่อยของผู้เรียน

ภาษาญีปุ่่นชาวไทยจะใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่

มากกว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทย ส่วนในสถานการณ์ท่ี 1 

นั้นกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ในสัดส่วนที่มากแตกต่างกันไป 

โดยมีรายละเอียดในหัวข้อที่ 5.3.1 และ 5.3.2

  5.3.1 ก�รใช้กลวิธีลดก�รคุกค�มหน้�

  เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะกลวิธีลดการคุกคาม

หน้าในแต่ละสถานการณ์ของกลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่า

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้กลวิธีท่ีมากท่ีสุดไปในทิศทาง

เดียวกันในสถานการณ์ที่ 2, 3 และ 4 กล่าวคือ ใช้กลวิธี

การกล่าวตอบรับมากที่สุดในสถานการณ์ที่ 2 และ 4 ใช้

กลวิธีแสดงให้คู ่สนทนาเห็นว่าเห็นด้วยมากท่ีสุดใน

สถานการณ์ที ่3 ส่วนในสถานการณ์ที ่1 นัน้ ผูเ้รยีนภาษา

ญีปุ่่นชาวไทยและกลุม่ตัวอย่างชาวญีปุ่น่จะใช้กลวธิกีล่าว

ขอโทษมากที่สุด (TJL : 23.08%, JNS : 18.60%) ขณะ

ท่ีกลุ ่มตัวอย่างชาวไทยใช้กลวิธีแสดงความเคารพคู ่

สนทนามากที่สุด (7.69%) ส่วนในกลวิธีท่ีใช้เพื่อท�าให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยนั้นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

กใ็ช้กลวธิทีีม่ากทีส่ดุไปในทศิทางเดยีวกนัในสถานการณ์

ที่ 2, 3 และ 4 เช่นเดียวกัน และใช้กลวิธีแสดงความเห็น

มากที่สุดในสถานการณ์ท่ี 2 และ 4 ใช้กลวิธีกล่าวข้อ

เสนอมากที่สุดในสถานการณ์ที่ 3 ส่วนในสถานการณ์ที่ 

1 นั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ใช้กลวิธีที่มากที่สุดแตกต่างกัน

ออกไป ผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นชาวไทยใช้กลวิธีกล่าวขอร้อง

มากทีส่ดุ (20.51%) กลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่ใช้กลวธิแีสดง

ความคิดเห็นมากที่สุด (27.91%) ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง

ชาวไทยใช้กลวิธีน�าเสนอข้อมูลและกล่าวข้อเสนอมาก

ที่สุดเป็นสัดส่วนเท่ากัน (19.23%) 

 ถึงแม้ว่าสัดส่วนกลวิธีย่อยท่ีใช้มากท่ีสุดของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสามจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันแต่ผู้

เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยมีการใช้กลวิธีลดการคุกคาม

หน้าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับกลุ ่มตัวอย่างชาวญ่ีปุ่น

มากกว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยในทุกสถานการณ์ ยกเว้น

สถานการณ์ที ่3 กล่าวคอืในสถานการณ์ที ่1 ผูเ้รยีนภาษา

ญี่ปุ่นชาวไทยมีการใช้กลวิธีกล่าวขอโทษมากที่สุดเช่น

เดียวกับกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น (TJL : 23.08%, JNS : 

18.60%, TNS : 7.69%) แต่มสัีดส่วนการใช้มากกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างชาวญี่ปุ่น โดยมีการใช้การกล่าวขอโทษ เช่น 

「すみませんが…」「申し訳ありませんが…」

เพื่อกล่าวน�าและตามด้วยกลวิธีอื่น ๆ  เช่น ในตัวอย่าง

ที่ (15) และ (16)

 (15) すみませんが、この書類はおかしいとこ

ろがあると思いますが、間違えないようにもう一

回確認したいと思います。よろしいでしょう

か。(TJL-F7#1)

 (16) 申し訳ありませんが、再確認したとこ

ろ、やはり修正した方が良い部分があると思いま

す。会社のデーターが誤解されてしまうおそれが

あ り ま す の で 、 是 非 ご 検 討 く だ さ

い。(TJL-M10#1)

 นอกจากนีผู้เ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมกีารใช้กลวิธกีาร

กล่าวตอบรบัทีม่สัีดส่วนมากใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างชาว

ญีปุ่น่ในสถานการณ์ที ่2 (TJL : 34.09%, JNS : 34.21%, 

TNS : 10.00%) และสถานการณ์ที ่4 (TJL : 8.64%, JNS : 

12.35%, TNS : 1.23%) เมือ่เทยีบสถานการณ์ทีเ่ป็นทางการ 

(สถานการณ์ที ่1 และ 3) และสถานการณ์ทีไ่ม่เป็นทางการ 

(สถานการณ์ที ่2 และ 4) แล้ว กลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่มมีการ

ใช้กลวธิกีล่าวตอบรบัมากข้ึน โดยกลุ่มตวัอย่างชาวญีปุ่น่ใช้

มากทีสุ่ด (สถานการณ์ที ่2 : 34.21%, สถานการณ์ที ่4 : 

40.00%)  ในขณะทีส่ถานการณ์ทีเ่ป็นทางการ (สถานการณ์

ที ่1 และ 3) กลุ่มตวัอย่างจะไม่ใช้การกล่าวตอบรบัเลย ซึง่

อาจจะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ที่ 2 และ 4 น้ันเป็น

สถานการณ์ทีแ่สดงความไม่เหน็ด้วยเกีย่วกับรสชาตอิาหาร

ทัง้ 2 สถานการณ์ ความคดิเหน็เกีย่วกับรสชาตซิึง่เป็นความ

เหน็เฉพาะบคุคลทีม่คีวามชอบแตกต่างกนั และเมือ่ไม่อยูใ่น

สถานการณ์ทีเ่ป็นทางการจงึง่ายต่อการทีผู่พู้ดจะใช้กลวธิี

กล่าวตอบรับคูส่นทนาและกล่าวความเหน็ทีไ่ม่เหน็ด้วยของ

ตวัเองออกไปดังในตัวอย่างที ่(9) - (12) ส่วนในสถานการณ์
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ที ่3 ผูเ้รียนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยจะใช้กลวธิแีสดงให้คู่สนทนา

เหน็ว่าเหน็ด้วยมากทีสุ่ด (27.50%) และมากกว่าผูพ้ดูภาษา

แม่ทัง้สองภาษา (JNS : 14.81%, TNS : 11.11%) ซ่ึงเป็นที่

น่าสงัเกตว่าผูเ้รียนใช้กลวธีิแสดงให้คูส่นทนาเหน็ว่าเหน็ด้วย

มากกว่าผูพู้ดภาษาแม่ทัง้สองภาษาในทกุสถานการณ์โดยมี

สดัส่วนมากกว่ากลุม่ตวัอย่างญ่ีปุน่เกินกว่า 2 เท่า ดงัในข้อมลู

ในภาพที ่2 (TJL : 13.46%, JNS : 5.26%, TNS : 4.17%) 

และใช้มากทีส่ดุในสถานการณ์ที ่3 (27.50%) (สถานการณ์

ที ่1 : 2.56% สถานการณ์ที ่2 : 9.09% สถานการณ์ที ่4 : 

15.15%) ลกัษณะการใช้เช่นนีผู้เ้รยีนภาษาญ่ีปุ่นชาวไทยจะ

ใช้กลวธิแีสดงว่าเหน็ด้วยกบัคูส่นทนาก่อน (ส่วนทีขี่ดเส้น

หยกั) แล้วตามด้วยกลวธิทีีใ่ช้เพือ่ท�าให้บรรลวุตัถุประสงค์ที่

ไม่เหน็ด้วย (ส่วนทีข่ดีเส้นตรง) ดงัในตวัอย่างที ่ (17) และ 

(18) โดยใช้ค�าสนัธานแสดงความขดัแย้งเช่นค�าว่า 「でも」

หรอื 「～が」เชือ่มระหว่าง 2 กลวิธี

 (17) そうですね。ちょっと味が変わりました

ね。でも、これはまだ美味しいと思います。いか

がですか。(TJL-M36#2)

 (18) 確かに、この店のお料理はおいしいです

が、僕にとっては、いつも行くお店の料理のほう

が僕の口に合うと思いますね。(TJL-M5#4)

  5.3.2 ก�รใช้กลวิธีท่ีใช้เพื่อทำ�ให้บรรลุ 

   วตัถปุระสงค์  

  ส่วนกลุม่กลวิธทีีใ่ช้เพือ่ท�าให้บรรลวุตัถุประสงค์ที่

ไม่เหน็ด้วยของกลุม่ตวัอย่างทัง้ 4 สถานการณ์นัน้ ผูเ้รยีน

ภาษาญ่ีปุ่นชาวไทยมีการใช้กลวิธีการแสดงความเห็นใน

สดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่มากกว่ากลุม่

ตวัอย่างชาวไทยเพียงแค่สถานการณ์ที ่2 และ 4 ดงัทีไ่ด้กล่าว

ไปแล้วในข้อ 5.3.1 ว่าในสถานการณ์ท่ี 2 และ 4 นีจ้ะมคีวาม

คล้ายคลงึกนัในการเลอืกใช้ของกลุม่ตวัอย่างทัง้สามคอื มี

การใช้กลวิธกีารกล่าวตอบรับและตามด้วยการแสดงความ

เหน็ของตวัเองตามในตวัอย่างข้อ (9) - (12)

 ส่วนในสถานการณ์ที ่ 3 กลุม่ตวัอย่างทัง้หมดจะใช้

กลวธิกีารกล่าวข้อเสนอมากทีส่ดุ (TJL : 40.00%, JNS : 

62.96%, TNS : 55.56%) แต่เมือ่เทยีบการใช้กลวธินีีภ้ายใน

กลุม่ตวัอย่างทัง้สามแล้ว ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่่นชาวไทยจะใช้

น้อยที่สุด ขณะที่กลุ ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ ่นใช้มากท่ีสุด 

สถานการณ์ที ่3 นัน้เป็นสถานการณ์ทีแ่สดงความไม่เหน็ด้วย

เกี่ยวกับสถานที่จัดงานสังสรรค์ของบริษัท การน�าเสนอ

ข้อมลูร้านอืน่ ๆ ซึง่เป็นการกล่าวอย่างเป็นนยั ๆ เพือ่แสดง

ความไม่เหน็ด้วยจงึถกูใช้มากทีส่ดุของทัง้ 3 กลุม่ตวัอย่าง 

เช่นในตวัอย่างที ่(19) - (21)

 (19) そこはいいですけど、みんながよく行っ

ていますね。でも、今回は別のところに行った

ら、いかがでしょうか。雰囲気もいつもと違いま

すし、料理は別のもの食べれますし、もっといい

と思わないでしょうか。(TJL-M39#3)

 (20) いつもの店もいいと思うけど、たまには

新しいところも行ってみない？この間、○○（新

しい店の名前）に行ったんだけど、○○がおいし

くて、店の雰囲気もよかったから、いいと思うん

だけど、どう？ (JNS-F12#3)

 (21) ลองเปล่ียนสถานทีจ่ดัเล้ียงทีใ่หม่ เพือ่เปลีย่น

บรรยากาศกนัดกีว่านะคะ (TNS-F2#3)

 ในตวัอย่างที ่(19) และ (20) นัน้เป็นการใช้กลวิธีการ

กล่าวข้อเสนอของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและกลุ่ม

ตวัอย่างชาวญีปุ่น่ในสถานการณ์ที ่3 โดยผู้เรยีนภาษาญีปุ่น่

ชาวไทยและกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นจะกล่าวแสดงให้คู่

สนทนาเหน็ว่าเหน็ด้วยก่อน (ส่วนทีข่ดีเส้นหยกั) แล้วจงึกล่าว

เสนอข้อมลูทีคู่ส่นทนาอาจจะไม่มีให้แก่คู่สนทนา (ส่วนทีข่ดี

เส้นตรง) เพือ่แสดงความเหน็แย้งโดยอ้อม แต่กลุ่มตวัอย่าง

ชาวไทยในตวัอย่างที ่(21) ถงึแม้จะใช้กลวธิกีล่าวข้อเสนอแต่

ส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนทีก่ล่าวแสดงให้คู่สนทนาเหน็ว่าเหน็ด้วย

เหมอืนกบัการใช้ของผู้เรยีนและกลุ่มตวัอย่างชาวญีปุ่น่  

6. อภปิรายและสรุปผลการวิจัย

 ในงานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาการใช้กลวธิแีสดงความไม่

เหน็ด้วยของกลุม่ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยโดยเปรยีบเทยีบ

กบักลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่และกลุม่ตวัอย่างชาวไทยใน 4 

สถานการณ์ที่มีความต่างกันในเน้ือหาของสถานการณ์ 
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สถานภาพของคู่สนทนา และความเป็นทางการของ

สถานการณ์โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดในการเกบ็ข้อมลู 

การศกึษานีไ้ด้เปรียบเทยีบรปูแบบการแสดงออกเมือ่อยูใ่น

สถานการณ์ทีไ่ม่เหน็ด้วยออกเป็น 3 รูปแบบ คอื รปูแบบ

การแสดงความไม่เหน็ด้วยแบบตรง แบบอ้อม และแบบหลกี

เลีย่ง ผลปรากฏว่า ทัง้สามกลุม่มสีดัส่วนการใช้รปูแบบการ

แสดงความไม่เหน็ด้วยแบบอ้อมมากทีส่ดุ แต่ผูเ้รยีนภาษา

ญีปุ่น่ชาวไทยมแีนวโน้มการใช้รปูแบบอ้อมมากกว่ากลุม่

ตัวอย่างชาวญีปุ่น่และกลุม่ตวัอย่างชาวไทย ส่วนกลุม่ตวัอย่าง

ชาวญีปุ่น่มีแนวโน้มจะใช้รปูแบบตรงในสดัส่วนทีม่ากกว่า

ผู้เรียน ในหลายงานวจิยัทีพ่บว่า ชาวญีปุ่น่มกัจะใช้วธิกีาร

พดูโดยอ้อมหรือหลกีเลีย่งการพดูตรงโดยค�านงึถึงหน้าด้าน

ลบเป็นหลกั (Naruse, 1996; 木山, 2005; 楊, 2009) แต่

จากผลงานวิจยันีแ้ละงานของ 李 (2003) ชีใ้ห้เหน็ผลต่าง

ออกไปคอื ชาวญีปุ่น่จะเลอืกใช้กลวธิกีารแสดงความไม่เหน็

ด้วยตรง ๆ  ในกรณทีีเ่ป็นทางการมากกว่า และงานของピナ

ンソッティクン (2014) กย็งัแสดงให้เหน็ว่ากลุม่ผูเ้รยีน

ภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมแีนวโน้มหลกีเลีย่งการใช้ส�านวนเพือ่สือ่

ความโดยตรงเช่นเดยีวกัน ซ่ึงงานนีก็้มแีนวโน้มไปในทศิทาง

เดยีวกนั ส่วนการแสดงการหลีกเลีย่งไม่แสดงความเหน็ทีขั่ด

แย้งนัน้ ถงึแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างชาวญ่ีปุน่จะใช้รปูแบบนีส้งูสุด 

แต่ทัง้ 3 กลุม่ตวัอย่างมสีดัส่วนในการใช้ใกล้เคยีงกัน และมี

แนวโน้มว่ากลุม่ตวัอย่างจะแสดงการหลกีเลีย่งไม่แสดงความ

เหน็ขดัแย้งในสถานการณ์ทีม่รีะดบัเนือ้หาล่วงเกินคูส่นทนา

น้อยถึงแม้คู่สนทนาจะมีสถานภาพท่ีสูงกว่าหรือมีระดับ

ความเป็นทางการสงูกว่าก็ตาม 

 ส�าหรับในสถานการณ์ท่ีมีความเป็นทางการ 

(สถานการณ์ที ่1 และ 3) กลุม่ตวัอย่างมีแนวโน้มจะไม่เลอืก

วธีิการหลกีเลีย่งแต่จะใช้กลวิธอีืน่ ๆ เช่น การกล่าวขอโทษ

และการแสดงให้คู่สนทนาเหน็ว่าเหน็ด้วยกับคูส่นทนา โดย

ผู้เรียนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมสีดัส่วนการใช้กลวธิทีัง้สองนีใ้กล้

เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่มากกว่ากลุม่ตวัอย่างชาวไทย 

และในสถานการณ์ทีไ่ม่เป็นทางการ (สถานการณ์ที ่2 และ 

4) กลุม่ตวัอย่างทัง้สามมแีนวโน้มใช้กลวธิกีารตอบรบัมาก

ขึน้อย่างเหน็ได้ชดัเจนและใช้กลวธิแีสดงความเหน็มากทีส่ดุ 

ซึง่ในสถานการณ์ทีไ่ม่เป็นทางการผูพ้ดูก็จะสามารถแสดง

ความเห็นของตนอย่างตรงไปตรงมาได้มากกว่าใน

สถานการณ์ทีม่คีวามเป็นทางการ 

 เมือ่วเิคราะห์หน่วยความหมายของการแสดงความไม่

เหน็ด้วยของกลุ่มตวัอย่างแล้ว สามารถแบ่งกลวธิกีารแสดง

ความไม่เห็นด้วยออกเป็น 2 กลวธิใีหญ่ คือ กลวธีิลดการ

คุกคามหน้าของคู่สนทนา (กลวธิย่ีอย1-6) และกลวิธทีีใ่ช้เพือ่

ท�าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีไ่ม่เหน็ด้วย (กลวธิย่ีอย 7-13) 

ทัง้หมด 13 กลวธิย่ีอยคอื1) การกล่าวถ่อมตวั 2) การกล่าว

ขอโทษ 3) การแสดงความเคารพคูส่นทนา 4) การแสดงให้

คูส่นทนาเหน็ว่าเหน็ด้วย 5) การกล่าวชมคู่สนทนา 6) การ

กล่าวตอบรบั 7) การตัง้ค�าถาม 8) การถามแบบคาดค้ัน 9) 

การแสดงเหตผุล 10) การน�าเสนอข้อมลู 11) การแสดงความ

เหน็ 12) การกล่าวข้อเสนอ และ13) การกล่าวขอร้อง การ

ใช้กลวธิลีดการคกุคามหน้าของคูส่นทนานัน้มคีวามแตกต่าง

กนัของทัง้สามกลุม่ตวัอย่าง กล่าวคอื ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาว

ไทยมีแนวโน้มการใช้กลวิธีลดการคุกคามหน้ามากที่สุด 

(ปรมิาณรวมทัง้ 4 สถานการณ์) และมปีรมิาณการใช้ใกล้

เคยีงกลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่่นมากกว่ากลุม่ตวัอย่างชาวไทยซึง่

เป็นกลุ่มทีใ่ช้กลวธิลีดการคกุคามหน้าน้อยทีส่ดุ 

 ในส่วนการใช้กลวธิย่ีอยของกลุม่ตวัอย่างทัง้สามรวม

ทกุสถานการณ์มกีารใช้กลวธิกีารแสดงความเหน็มากทีส่ดุ 

เมือ่แยกวเิคราะห์กลุม่กลวธิลีดการคุกคามหน้าและกลวธิทีี่

ใช้เพื่อท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยแล้ว กลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง 3 มีแนวโน้มการใช้กลวิธีย่อยไปในทิศทาง

เดยีวกนัในสถานการณ์ที ่2,3 และ 4 แต่สถานการณ์ที ่1 จะ

มกีารใช้ทีแ่ตกต่างกนั แต่ถึงแม้ว่าสัดส่วนกลวธิย่ีอยทีใ่ช้ของ

กลุม่ตวัอย่างทัง้สามจะมแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกนัแต่ผู้

เรยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมกีารใช้กลวิธลีดการคุกคามหน้าใน

สัดส่วนทีใ่กล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างชาวญีปุ่น่มากกว่ากลุ่ม

ตวัอย่างชาวไทย ในการใช้กลวธิลีดการคกุคามหน้านัน้ผู้

เรยีนมแีนวโน้มทีจ่ะใช้กลวธิกีารตอบรบัและกลวธิแีสดงให้

คู่สนทนาเหน็ว่าเหน็ด้วยมากทีสุ่ด ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างชาว

ญีปุ่น่จะใช้กลวธิลีดการคกุคามหน้าโดยใช้กลวธิกีล่าวตอบ

รบัมากทีส่ดุโดยมกีารใช้กลวธีิการชมคูส่นทนาหรอืการแสดง
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การถ่อมตวั ซึง่ผูเ้รียนและกลุม่ตวัอย่างชาวไทยไม่ใช้โดยจะ

พบลกัษณะนีใ้นการใช้ของชาวญีปุ่น่เท่านัน้ ลกัษณะเช่นนีม้ี

แนวโน้มคล้ายกันกับงานของวันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ 

(2549) ทีช่าวญ่ีปุน่มแีนวโน้มจะกล่าวค�าแสดงความคดิเชิง

บวกก่อนแล้วจงึตามด้วยข้อเสนอของตวัเอง และเป็นท่ีน่า

สงัเกตว่าผูเ้รยีนใช้กลวธีิแสดงให้คูส่นทนาเหน็ว่าเหน็ด้วย

มากกว่าผู้พูดภาษาแม่ทั้งสองภาษาในทุกสถานการณ์ 

ลกัษณะการใช้เช่นนีผู้เ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยจะแสดงว่า

เห็นด้วยกบัคูส่นทนาก่อน แล้วตามด้วยกลวิธีทีใ่ช้เพ่ือท�าให้

บรรลวัุตถปุระสงค์ทีไ่ม่เหน็ด้วย ซ่ึงการใช้ลกัษณะนีน้ัน้มแีนว

โน้มใกล้เคยีงกบังานของ ピナンソッティクン (2014, 

2015) ทีผู่เ้รียนภาษาญ่ีปุน่ชาวไทยจะพดูตอบรบัแสดงความ

เห็นด้วยกับคู่สนทนาก่อนจะแสดงความเห็นของตนเอง 

เน่ืองจากผู้เรียนมองว่าชาวญีปุ่น่มลีกัษณะการพูดอ้อมค้อม 

ไม่แสดงความเหน็ขดัแย้งตรง ๆ (ピナンソッティクン

2015, p.106)   ผูเ้รยีนจงึมีความคิดว่าเม่ือจะแสดงความ

เห็นขดัแย้งในภาษาญีปุ่่นนัน้ควรเลีย่งส�านวนทีแ่สดงความ

ขดัแย้งแบบตรง ควรมกีารกล่าวชมความเหน็หรอืแสดง

ความเห็นด้วยกบัความคดิของคูส่นทนาก่อนท่ีจะแสดงความ

เห็นทีแ่ตกต่างกนัของตวัเองออกไป (ピナンソッティク

ン2014, p.13)   แต่ในผลการวจิยัในงานนีย้งัไม่พบการชม

คูส่นทนาในข้อมลูของผู้เรยีนชาวไทยเลย ฉะน้ันในการเรยีน

การสอนเก่ียวกบัการแสดงการไม่เห็นด้วยในภาษาญีปุ่น่นัน้

นอกจากการพูดตอบรับแสดงความเหน็ด้วยกับคูส่นทนา

ก่อนจะแสดงความเหน็แล้ว ควรจะเพิม่เตมิประเดน็เกีย่วกบั

การชมคูส่นทนาหรือการแสดงการถ่อมตวั เพือ่ให้ผูเ้รยีน

สามารถใช้กลวธีิในการแสดงความไม่เหน็ด้วยได้ใกล้เคยีงกบั

เจ้าของภาษามากขึน้

 นอกจากนีง้านของ ピナンソッティクン (2014) 

ยงัชีใ้ห้เหน็อกีว่าผูเ้รียนทีม่คีวามสามารถทางภาษาญ่ีปุน่ยิง่

สงูจะยิง่สามารถเรยีนรูก้ารใช้กลวธิใีนแง่วจันปฏบัิตศิาสตร์

ได้ง่ายขึน้ และสามารถใช้ภาษาได้ใกล้เคยีงกบัเจ้าของภาษา

ได้มากขึน้ ในงานนีผู้้เรยีนเป็นกลุ่มท่ีมคีวามสามารถทาง

ภาษาญีปุ่น่ตัง้แต่ระดบั N2 ขึน้ไป ซึง่จดัได้ว่ามคีวามสามารถ

อยู่ในระดับกลางจนถึงสูง และเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี

ประสบการณ์การใช้ภาษาญีปุ่น่กบัเจ้าของภาษาชาวญีปุ่น่

ในระดบัทีม่ากกว่าผู้เรยีนระดบัต้น การแสดงความเหน็เชิง

ขดัแย้งในภาษาญีปุ่น่ของผู้เรยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยจงึมแีนว

โน้มเข้าใกล้เจ้าของภาษาชาวญีปุ่น่มากกว่ากลุ่มตวัอย่างชาว

ไทย อย่างไรกด็ใีนงานนีไ้ม่ได้น�าเอาประสบการณ์ทีผู้่เรยีนใช้

ภาษาญีปุ่น่กบัเจ้าของภาษามาเป็นประเดน็ในการวเิคราะห์

ด้วยจงึอาจจะไม่สามารถสรปุได้ว่ามผีลต่อการใช้การแสดง

ความไม่เหน็ด้วยทีใ่กล้เคียงกบัเจ้าของภาษาหรอืไม่ ประเดน็

นีจ้งึเป็นประเดน็ทีค่วรศึกษาต่อไป

 จะเหน็ได้ว่าการใช้กลวธิกีารแสดงไม่เหน็ด้วยของผู้

เรยีนชาวไทยซึง่เปรยีบเทยีบกบักลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่และ

กลุม่ตวัอย่างชาวไทยในงานนีน้ัน้ ผลทีอ่อกมาถงึแม้จะมแีนว

โน้มใกล้เคียงกบังานทีผ่่านมา แต่ในงานนีก้ส็ามารถย�า้และ

พสูิจน์ความเป็นจรงิของผลการวจัิยทีผ่่านมา นอกจากนีย้งั

ช้ีให้เห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความเป็นทางการของ

สถานการณ์ทีม่อีทิธิพลต่อการเลอืกใช้กลวธิแีสดงความไม่

เหน็ด้วยได้ในระดบัหนึง่ ในงานวิจัยนีเ้ป็นงานทีศ่กึษากลุม่

ตวัอย่างในจ�านวนทีไ่ม่มากและมกีารก�าหนดสถานการณ์ที่

ยงัไม่ครอบคลมุปัจจยัทัง้หมด จงึเป็นงานทีแ่สดงให้เหน็ถึง

แนวโน้มความไม่เหน็ด้วยของผู้เรยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยทีม่ี

ความแตกต่างกบักลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่และกลุม่ตวัอย่าง

ชาวไทยได้ในระดบัหนึง่ และแสดงให้เหน็เพยีงภาพรวมของ

กลุ่มตวัอย่างเท่านัน้ รายละเอยีดเกีย่วกบัการใช้ภาษาของผู้

เรียนที่มีการใช้แตกต่างจากเจ้าของภาษาญี่ปุ่นก็เป็นอีก

ประเดน็หนึง่ทีค่วรน�าเสนอต่อไป
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับทักษะการฟังเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

ชาวไทย  โดยเลือกศึกษา 1. ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (ระดับ JLPT)  2. ระยะเวลาการเรียน

ภาษาญี่ปุ่น 3. ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงสูงต�่า  และ 

5. การใช้กลยทุธ์การเรยีนรูเ้สียงสงูต�า่  เครือ่งมอืทีใ่ช้ได้แก่แบบสอบถาม และแบบทดสอบการฟังเสยีงสงูต�า่

ทีด่ดัแปลงจาก “แบบทดสอบการฟังเสยีงสงูต�า่ภาษาโตเกยีว”  ซึง่พัฒนาโดย 河津他（2003)กลุม่เป้าหมาย

ได้แก่  นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 3 แห่ง  

ได้แก่  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  จ�านวนทัง้สิ้น 

425 คน  ผลการศึกษาพบว่า  ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น  ระยะเวลาการเรียนภาษาญี่ปุ่น  และ

ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  

ในทางกลับกัน  ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเสียงสูงต�่า และระดับการฟังภาษาญี่ปุ่นกับการใช้

กลยุทธ์การเรียนรู้เสียงสูงต�่า สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น
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Abstract

The objective of this research was to study the factors related to the Japanese 
accent listening skills of Thai learners focusing on the following: 1. Japanese language 
proficiency (JLPT level); 2. The length of Japanese language study; 3. Experience of 
living in Japan; 4. Knowledge of the Japanese accent; and 5. Pronunciation learning 
strategies. The research instruments were a questionnaire and an accent perception 
test modified from the “Tokyo Accent Perception Test” created by Kawatsu Motoi 
et al. (2003). The target group of this study was students majoring in Japanese at 
Kasetsart University, Thammasat University, and Chulalongkorn University in Thailand. 
Four hundred and twenty-five students participated in this study and the results were 
as follows. Japanese language proficiency, the length of Japanese language study, 
and experience of living in Japan were not related to Japanese accent listening skills. 
On the other hand, knowledge of how to pronounce Japanese and pronunciation 
learning strategies were related to Japanese accent listening skills.  

Factors Related to Japanese Accent

Listening Skills of Thai Learners
*

Key words
Japanese accent, listening skills, Thai learners of Japanese,

knowledge of the Japanese accent, pronunciation learning strategies

Yupaka Fukushima
Faculty of Humanities, Kasetsart University

Tasanee Methapisit
Faculty of Liberal Arts, Thammasat University



39ยุพกา  ฟูกุชิม่า และ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ |  Yupaka Fukushima & Tasanee Methapisit

1.	 บทน�า

 กระแสการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีมุ่ง

พัฒนาทักษะการสื่อสาร  ท�าให้การเรียนรู้เรื่องการออก

เสียงมีความส�าคัญตามไปด้วย  ส�าหรับการเรียนภาษา

ญี่ปุ ่นก็เช่นกัน  จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าผู ้เรียน

ตระหนกัในความส�าคัญของการออกเสยีงทีถ่กูต้อง  (ยพุกา, 

2555; タサニー, 2014)  และผูส้อนกต็ระหนกัในความ

ส�าคญัของการเรียนรู้การออกเสยีง (Yupaka・磯村・Pakatip, 

2008) เช่นกัน  

 อย่างไรก็ตาม  สภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ในปัจจบุนัยงัคงให้ความส�าคญักับการเรยีนไวยากรณ์  และ

ทกัษะการใช้ภาษาอนัได้แก่  การอ่าน  การเขยีน  การสนทนา 

เป็นหลัก  โดยจะเห็นได้ว่าหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการ

สอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในสถาบันการศึกษาระดับ

อดุมศึกษาส่วนใหญ่  บรรจใุห้รายวชิาเหล่านีเ้ป็นรายวชิา

บังคับในภาคต้น และภาคปลายตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปี

ที่ 3  แต่สถาบันการศึกษาที่จัดให้มีรายวิชา “การออก

เสียงภาษาญี่ปุ ่น” เป็นวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกใน

หลักสูตรมีเพียงไม่กี่แห่ง  การส�ารวจสภาพการณ์การ

เรียนการสอนการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย

โดยยุพกาและคณะ (Yupaka et al., 2008)  ชี้ให้เห็น

ว่าถงึแม้อาจารย์ชาวไทยจะตระหนกัถงึความส�าคญัในการ

เรียนการสอนวิชาการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  แต่อาจารย์

ที่สอนการออกเสียงยังมีจ�านวนน้อย  และยังไม่มีการ

จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  ด้านเนื้อหาการ

เรยีนการสอนส่วนใหญ่ได้แก่ เสยีงพยญัชนะทีเ่ป็นปัญหา

ส�าหรบัผูเ้รียนชาวไทย  พยางค์พเิศษทีม่วีธิกีารออกเสยีง

ซบัซ้อน  แต่ยงัขาดการเรยีนการสอนเกีย่วกบัเสยีงสงูต�า่ 

(accent)  ท�านองเสียง (intonation)  การเน้นข้อมูล

ส�าคัญ (prominence, focus)  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ

ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้ออกเสยีงภาษาญ่ีปุน่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

(ยพุกา, 2558)  สอดคล้องกบังานวจิยัของ 磯村（2001)

ที่ระบุว่า “การเรียนการสอนเกี่ยวกับเสียงสูงต�่าภาษา

ญีปุ่น่ในต่างประเทศยงัไม่เพยีงพอ” นอกจากนี ้จาก การ

ส�ารวจของ タサニー（2014）ยงัพบว่าเสยีงสงูต�า่เป็น

หัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 คิดว่าตัวเองยัง

ออกเสยีงไม่ถกูต้อง  และผูเ้รยีนกว่าร้อยละ 70  ไม่มัน่ใจ

ในความสามารถด้านการออกเสียงของตนเอง  และคาด

หวงัสงูต่อการชีแ้นะรายบคุคลจากอาจารย์ผูส้อนชาวญีปุ่น่  

 การส�ารวจของยุพกาและคณะ (Yupaka et al., 

2008)  สะท้อนสถานการณ์จริงที่ว่าการออกเสียงมักถูก

จดัให้เป็นส่วนหนึง่ของการเรยีนตวัอกัษร  โดยเรยีนหลัก

การออกเสยีงสระ เสยีงพยญัชนะ และพยางค์พเิศษเพียง

คร่าว ๆ  หรือสอดแทรกอยู่ในวิชาสนทนาซึ่งเน้นการฝึก

ปฏิบัติ  หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “ภาษาศาสตร์

ภาษาญี่ปุ่น” ซึ่งเน้นการเรียนทฤษฎี หรือหลักการออก

เสยีง  การเรยีนการออกเสียงส่วนใหญ่จงึยงัไม่เป็นระบบ

โดยเริ่มจากทฤษฎี หลักการ  และน�าไปสู่การฝึกปฏิบัติ

อย่างเป็นรปูธรรม  นอกจากนีก้ารสอนเรือ่งการออกเสยีง  

ยังขึ้นอยู่กับผู้สอนด้วยว่ามีความพร้อมหรือไม่ จะสอน

อะไร สอนอย่างไร และมีเวลาสอนหรือไม่  

 ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีเสียงสูงต�่า (accent) ซึ่ง

นอกจากจะท�าหน้าที่แสดงความหมายที่แตกต่างของค�า

ที่เขียนเหมือนกันแล้ว  ยังสัมพันธ์กับโครงสร้างประโยค  

และท�านองเสียง (Intonation)  จากงานวิจัยของ 佐藤

（1995, 2001）พบว่า  สัทสัมพันธ์1  (prosody) มี

อทิธพิลต่อการพดูภาษาญีปุ่่นอย่างเป็นธรรมชาตมิากกว่า

เสียงสระหรือพยัญชนะ  เน่ืองจากเสียงสูงต�่าเป็นตัว

ก�าหนดรูปแบบของท�านองเสียง  

 ยุพกาและทัศนีย์ (2560) กล่าวว่าในการเรียนรู้

เสียงสูงต�า่  ส่ิงส�าคัญคือการฟังและรบัรูใ้ห้ได้ว่าค�า ๆ  นัน้

มีเสียงสูงต�่ารูปแบบใด  โดยต้องสังเกตว่าค�านั้นมี

ต�าแหน่งเสยีงสงูต�า่หรอืไม่  และถ้าม ีอยูท่ีพ่ยางค์ใด  เพ่ือ

น�าไปสู่การจดจ�ารูปแบบเสียงสูงต�่า และการออกเสียงที่

1      สัทสัมพันธ์ (Prosody) คือสัทลักษณ์อื่น ๆ ที่ปรากฏร่วมกับเสียงพยัญชนะและสระในการพูดครั้งหนึ่ง ๆ เช่นระดับเสียงสูงต�่า  ความดัง  ความเร็ว  จังหวะ   

 การเน้นพยางค์  ความยาว (พจนานุกรมศัพท์สัทศาสตร์ 2537, น. 55)
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2 ชาวฮังการี  ชาวฟิลิปปินส์  และชาวรัสเซีย
3 [p/b], [t/d], [k/g]

ถูกต้องต่อไป นอกจากนีจ้ากการเปรยีบเทยีบผลทดสอบ

การฟังเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ พบว่าผูเ้รยีนทีม่ปีระสบการณ์

เรียนรู้และฝึกฝนเสียงสูงต�่า  สามารถฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มี  อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ความสามารถทางภาษานั้น ๆ ย่อม

พัฒนาขึ้นตามเวลาเรียน กล่าวคือผู้เรียนมีความรู้ ความ

เข้าใจในไวยากรณ์ ค�าศัพท์ สามารถฟัง-พูด และสื่อสาร

ได้ดีขึ้นตามล�าดับ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า

กรณขีองเสยีงสงูต�า่  ผูเ้รยีนจะสามารถพฒันาทกัษะการ

ฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าตามระยะเวลา และความ

สามารถทางภาษาญี่ปุ ่นท่ีเพิ่มขึ้นหรือไม ่  อีกท้ัง

ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็น่าจะเป็น

ปัจจัยส่งเสริมทักษะดังกล่าว  งานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษา

ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัทกัษะการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่ 

ได้แก่  ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น  ระยะเวลา

การเรียนภาษาญ่ีปุ่น  ประสบการณ์การอาศัยอยู่ใน

ประเทศญีปุ่น่  ระดบัความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับเสยีงสงูต�า่  

และระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เสียงสูงต�่า 

2.	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 งานวจิยัเกีย่วกับการฟังและแยกแยะรปูแบบเสยีง

สูงต�่าภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวต่างชาติ  มีการส�ารวจ

อย่างกว้างขวางตัง้แต่ช่วงกลางทศวรรษที ่1990  โดยพบ

ว่าผู้เรียนมปัีญหาในการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่  แตก

ต่างกนัไปตามภาษาแม่  เช่น 鮎澤他 (1997)  พบว่า ผูเ้รยีน

ชาวจนีทีใ่ช้ภาษาจนีกลางเป็นภาษาแม่  สามารถฟังเสยีง

สูงต�่าแบบราบ  และแบบ-2 (ลบสอง) ได้ดี  แต่ส�าหรับ

ชาวใต้หวัน  ถงึแม้จะฟังเสยีงสงูต�า่แบบราบได้ด ี แต่กลบั

มปัีญหาการฟังเสยีงสงูต�า่แบบ-2 (ลบสอง) มากทีสุ่ด (阿

部他, 2003)  ส�าหรับผู้เรียนชาวเกาหลีสามารถฟังเสียง

สงูต�า่แบบราบได้ด ี แต่มปัีญหาการฟังเสยีงสงูต�า่ของค�า 

5 พยางค์ที่มีต�าแหน่งเสียงสูงต�่าอยู่พยางค์ที่ 3 (李他, 

1997) ทั้งนี้ในงานวิจัยทั้ง 3 พบว่าส�าหรับแบบสูงที่

พยางค์ต้น  มีอัตราความถูกต้องของการฟังแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มผู้เรียนมากท่ีสุด  กล่าวคือผู้เรียนกลุ่มที่ได้

คะแนนทดสอบการฟังสงู  สามารถฟังเสยีงสงูต�า่แบบสงู

ที่พยางค์ต้นได้ดีเช่นเดียวกับแบบราบ  แต่ผู้เรียนกลุ่มที่

ได้คะแนนทดสอบการฟังต�า่  มกัมปัีญหาการฟังเสยีงสงูต�า่

แบบสูงท่ีพยางค์ต้น  ส�าหรับผู้เรียนชาวไทย  จากการ

ศึกษาต่อยอดงานวิจัยของ 鮎澤他 (1995) และ 鮎澤孝

子・小高京子他 (1998)   โดยยพุกา และ ทัศนย์ี (2560) 

พบว่าการฟังเสียงสูงต�า่มลีกัษณะคล้ายคลงึกับผูเ้รยีนชาว

ใต้หวัน  โดยสามารถฟังเสยีงสูงต�า่แบบราบได้ดทีีส่ดุ  แต่

รูปแบบที่ฟังยากที่สุดได้แก่เสียงสูงต�่าแบบ-2 ในค�า 4-5 

พยางค์ 

 ส�าหรบัการศึกษาปัจจยัทีสั่มพนัธ์กับทกัษะการฟัง  

หรือทักษะการออกเสียงนั้น Purcell and Suter 

(1980) ระบุว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการออกเสียง

ได้แก่ 1. ภาษาแม่ 2. ความสามารถในการเลียนแบบ

เสียงต้นแบบ 3. ระยะเวลาของการอาศัยอยู่ในประเทศ

ภาษาเป้าหมาย  และ 4. ทัศนคติต่อการออกเสียงที่ถูก

ต้อง  อย่างไรก็ตาม  ในงานวิจัยของ 橋本 (1996)  ซ่ึง

ส�ารวจความถูกต้องของการออกเสียงเสียงสูงต�่าของผู้

เรียนชาวต่างชาติ 3 คน2  2 ครั้ง (หลังจบคอร์ส 3 เดือน 

และ 1 ปี)  พบว่าความถูกต้องของเสียงสูงต�่าไม่ได้สูง

ขึ้นตามระยะเวลาที่เรียน  หรือระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศญี่ปุ่นเสมอไป  ทั้งนี้  ในการส�ารวจกับผู้เรียน

ชาวไทยยังพบว่าระยะเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ ่น  ไม่

สัมพันธ์กับทักษะการออกเสียงพยัญชนะ 「シ・チ・

ジ」 (トラカーンタロンサック, 2012)   นอกจาก

นี้  ในงานวิจัยของ西田 (2012) ยังพบว่า  การออกเสียง

และการรับรู ้ความแตกต่างของเสียงระเบิดไม่ก้อง3 

กบัเสยีงระเบดิก้อง  เป็นเรือ่งยากส�าหรบัผูเ้รยีนชาวไทย 

และไม่ได้ขึ้นกับระยะเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น  
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4 ค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการฟังเสียงสูงต�่าชั้นปีที่ 1-3 คือ 48%, 48% และ 52% ตามล�าดับ

 การศกึษาปัจจยัทีสั่มพนัธ์กับทกัษะการฟังเสยีงสงูต�า่  

ได้แก่ งานวิจัยของ 李他 (1997) ที่พบว่าผู้เรียนชาว

เกาหลีชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องของ

การฟังเสียงสูงต�่าไม่แตกต่างกัน4   จึงกล่าวได้ว่า  กรณี

ของผูเ้รยีนชาวเกาหลี ประสบการณ์การเรยีนภาษาญีปุ่น่

ไม่สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่า   

นอกจากนี้ ความสนใจท่ีว่าการเรียนการสอนเรื่องการ

ออกเสยีงจะช่วยพัฒนาทกัษะการฟังเสยีงสงูต�า่ได้อย่างไร  

ท�าให้มงีานวิจยัจ�านวนมากทีศ่กึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยั

ทั้งสอง    โดย 平田他 (1997)  ได้จัดการเรียนการสอน

และฝึกฝนเกี่ยวกับสัทสัมพันธ์ภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงมีเน้ือหา

เกี่ยวกับพยางค์พิเศษ  จังหวะ  เสียงสูงต�่า  และท�านอง

เสยีง  เมือ่ทดสอบการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่กบักลุม่

ตวัอย่างทีเ่ป็นผูเ้รยีนชาวต่างชาต ิ 7 คน  พบว่าทกุคนมี

อตัราความถกูต้องของการฟังครัง้ที ่6 สงูกว่าครัง้ที ่1  และ

อัตราความถูกต้องโดยเฉลี่ยของทุกคนเพ่ิมขึ้นทุกครั้ง

ที่ท�าการทดสอบ  นอกจากนี้ 戸田 (2001)  พบว่าการ

สอนหลักการเกี่ยวกับเสียงสูงต�่าช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

ฟังและแยกแยะรูปแบบเสียงสูงต�่าได้ดีขึ้น  โดยค่าเฉลี่ย

ความถูกต้องของการทดสอบการฟังเสียงสูงต�่าหลังจาก

เรียนและฝึกฝนเสียงสูงต�่า โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3  

โดยเฉพาะอตัราความถกูต้องของการฟังเสียงสงูต�า่แบบ

ราบเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8  นอกจากนี้  ผลการวิจัยของ 

平野 (2011) ซึ่งมีผู้เรียนชาวอเมริกันเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ก็เช่นกัน  โดยพบว่าส�าหรับผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ได้เรียน

รู้หลักการและฝึกฝนทั้งการฟังและการออกเสียง  อัตรา

ความถูกต้องของการฟังและแยกแยะรูปแบบเสียงสูงต�่า

สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทั้งค�าที่คุ้นเคย  และค�าที่

ไม่คุ้นเคย  โดยเฉพาะเสียงสูงต�่าแบบสูงท่ีพยางค์ต้น  

แบบสูงที่พยางค์กลางพยางค์ที่ 2 และแบบสูงที่พยางค์

กลางพยางค์ที่ 3  ซึ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  จะเห็น

ว่ามีงานวิจัยหลายงานที่พบว่าทักษะการฟัง หรือทักษะ

การออกเสียงไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่เรียนภาษาเป้า

หมาย  และประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศภาษา

เป้าหมาย  ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยของ Purcell and 

Suter (1980)  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่ากรณี

ของผู้เรียนชาวไทย  ปัจจัยใดที่สัมพันธ์กับทักษะการฟัง

และแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  โดยเลือกศึกษา (1) 

ระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่่น (ระดบั JLPT)  (2) ระยะ

เวลาการเรยีนภาษาญีปุ่น่ (ระดบัชัน้ปี)  (3) ประสบการณ์

การอาศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่น่  (4) ระดบัความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัเสียงสูงต�า่ และ (5) ระดบัการใช้กลยทุธ์การเรยีนรู้

เสียงสูงต�า่ ซ่ึงผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางในการจดัการ

เรยีนรู ้ และพฒันาสือ่การสอนเกีย่วกบัเสยีงสงูต�า่ทีเ่หมาะ

ส�าหรบัผู้เรยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยต่อไป

3.		 วัตถุประสงค์การวิจัย	และ	สมมุติฐานการวิจัย

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่

สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษา

ญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย

  สมมุติฐานการวิจัย ก�าหนดไว้เป็น 5 ประเด็นคือ

 1. ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (ระดับ 

JLPT) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะการฟังเสียงสูง

ต�่าภาษาญี่ปุ่น

 2. ระยะเวลาการเรยีนภาษาญีปุ่น่ (ระดบัชัน้ปี) มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทกัษะการฟังเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่

 3. ผู้เรียนที่มีกับที่ไม่มีประสบการณ์การอาศัยอยู่

ในประเทศญี่ปุ่น มีทักษะการฟังเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น

แตกต่างกัน

 4. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงสูงต�่า มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทกัษะการฟังเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่
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ต�ร�ง 1 จำ�นวนกลุ่มเป้�หม�ยแยกต�มหลักสูตร

สถ�บันก�รศึกษ� ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 47 รวม

1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ (KU) 26 25 19 34 104

2. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติสาขาวชิาภาษาตะวนั
ออก กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (KUBJ)

48 33 25 - 106

3. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ (TU) 58 26 50 23 157

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษา
ญี่ปุ่น (CU)

31 - - 27 58

รวม 163 84 94 84 425

* - หมายถึงด้วยข้อจ�ากัดของการเข้าพื้นที่จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้

 4.2  วิธีก�รเก็บข้อมูล

 งานวจิยันีเ้กบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามและแบบ

ทดสอบการฟังเสียงสูงต�่าภาษาญ่ีปุ่นท่ีดัดแปลงจาก 

“แบบทดสอบการฟังเสียงสูงต�่าภาษาโตเกียว”  ซ่ึง

พัฒนาโดย 河津他 (2003)  เนื้อหาของแบบสอบถาม  

มี 2 ตอน ประกอบด้วย  ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. เพศ  2. สถาบันการศึกษา  3. 

ชั้นปี  4. ระดับ JLPT  5. วิชาเอกในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  6. ภาษาต่างประเทศที่เคยเรียนนอกจาก

ภาษาญี่ปุ่น  7. ประสบการณ์การเรียนการออกเสียง

ภาษาญี่ปุ่น  8. ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศ

ญี่ปุ่น  9. ระดับการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น การสังเกตและ

เรียนรู้เสียงสูงต�่า  ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเสียงสูงต�่า

ภาษาญี่ปุ่น8 

 4.3  แบบทดสอบก�รฟังเสียงสูงตำ่�ภ�ษ�ญี่ปุ่น

 แบบทดสอบการฟังเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  แบ่ง

เป็น 2 ชุด  ได้แก่ชุดค�าศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียงบอก

เล่า (ไม่ขึ้นเสียงสูงท้ายค�า) 28 ค�า9 และชุดค�าศัพท์ที่จบ

ด้วยท�านองเสยีงค�าถาม (ขึน้เสยีงสูงท้ายค�า)  28 ค�า   ซึง่

เป็นค�าศัพท์เดีย่วไม่ผสมค�าช่วย  เนือ่งจาก鮎澤孝子・

小高京子 (1998) สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสาเหตุ

ท�าให้ผู้เรียนชาวไทยมีปัญหาการฟังค�า 5 พยางค์ที่มี

ต�าแหน่งเสียงสูงต�่าอยู่พยางค์ที่ 3  เกณฑ์การเลือกค�า

ทดสอบคือ 1. เป็นค�าศัพท์ที่จัดอยู่ในระดับ 1 ของการ

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแบบเก่า ความยาวของค�า 2-5 

พยางค์  รูปแบบละ 2 ค�า10  โดยสืบค้นจากพจนานุกรม

เสียงสูงต�่าออนไลน์ OJAD11  (Online Japanese 

Accent Dictionary) หรือพจนานุกรมเสียงสูงต�่า 

5 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายจาก 3 มหาวิทยาลัยนี้ เนื่องจากเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก 3 ล�าดับแรก
6 รวมผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 74 คนที่ได้รายงานผลการวิจัย ยุพกา และ ทัศนีย์ (2560)  ซึง่วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นปีที่ 1 เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีประสบการณ ์

 การเรียนรู้และฝึกฝนเสียงสูงต�่ากับผู้ที่ไม่มี
7 รวมผู้ที่เคยไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี  ซึ่งจัดว่าเป็นการเรียนปีที่ 5
8 ดูรายละเอียดหัวข้อค�าถามได้ใน ยุพกา และ ทัศนีย์ (2560)
9 ในงานบทความนี้จะรายงานเฉพาะผลทดสอบการฟังค�าศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียงบอกเล่า
10 ซึ่งคาดว่าผู้เรียนไม่คุ้นเคยเพื่อป้องกันปัจจัยของความรู้ที่มีผลต่อการฟังตามผลการวิจัยของ 磯村 (1996)
11 www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/

 5. ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เสียงสูงต�่า มี

ความสมัพันธ์เชิงบวกกับทกัษะการฟังเสยีงสงูต�า่ภาษาญ่ีปุน่

4.	วิธีการวิจัย

 4.1 กลุ่มเป้�หม�ย

 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ซึ่งเรียน

ภาษาญีปุ่น่เป็นวิชาเอกในมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั 3 แห่ง  

ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5  จ�านวน

ทัง้สิ้น 425 คน6  ผู้วิจัยจ�าแนกกลุ่มเป้าหมายแยกตาม

หลกัสตูรเพ่ือเปรียบเทียบแต่ละชัน้ปีทีมี่ประสบการณ์เรียนรู้

เสียงสงูต�า่ในรายวิชาเฉพาะด้านแตกต่างกัน  ตามตาราง 1
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12 ดูรายการค�าทดสอบได้ใน ยุพกา และ ทัศนีย์ (2560)

Shinmeikai Japanese Accent Dictionary (新明解

日本語アクセント辞典)  2. ภายในค�าไม่มพียางค์

พิเศษ  ทั้งนี้ไม่มีการทดสอบแบบสูงถึงพยางค์ท้าย (尾

高型)
12 ผู้วิจัยให้ชาวญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นอาจารย์สอนภาษา

ญี่ปุ่นบันทึกเสียงค�าศัพท์ด้วยเสียงสูงต�่าแบบมาตรฐาน  

ภายในห้องปฏิบัติการวิทยุของภาควชิานเิทศศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์  แล้วจึงน�าไฟล์เสียงท่ีได้มาตดัต่อด้วย

โปรแกรม Audacity โดยให้ฟังค�าทดสอบ ค�าละ 2 ครัง้ ทัง้นี้ 

มกีารอธบิายเก่ียวกบัเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ และลองฝึกฟัง

รูปแบบเสียงสูงต�่าก่อนเริ่มการทดสอบจริง

 4.4 ก�รวิเคร�ะห์ผล

 ผู ้วิจัยวิเคราะห์ความถูกต้องของการฟังและ

แยกแยะรูปแบบเสยีงสูงต�า่ของค�าศัพท์โดยการหาค่าร้อยละ 

(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD.)  

 ผู้วิจัยใช้ F-TEST และ T-TEST ส�าหรับทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นระหว่างกลุ่มผู้เรียน  

 ผูว้จิยัใช้การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์  เพือ่ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา  ได้แก่  ระดับความ

สามารถทางภาษาญ่ีปุ่น (ระดับ JLPT)  ระยะเวลา

การเรียนภาษาญี่ปุ่น (ระดับช้ันปี)  ระดับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับเสียงสูงต�่า  และระดับการใช้กลยุทธ์การ

เรียนรู้เสียงสูงต�่า กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูง

ต�่าภาษาญี่ปุ่น

5.	ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 5.1 ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่มเป้�หม�ย

 กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นเพศชายจ�านวน 71 คน 

(ร้อยละ 16.7)  และ เพศหญงิจ�านวน 354 คน (ร้อยละ 83.3)

 ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นตามผลการ

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  แบ่งเป็น N1 จ�านวน 14 คน 

(ร้อยละ 3.3)   N2 จ�านวน 76 คน (ร้อยละ 17.9)  N3 

จ�านวน 121 คน (ร้อยละ 28.5)  N4 จ�านวน 83 คน 

(ร้อยละ 19.5)  N5 จ�านวน 20 คน (ร้อยละ 4.7)  ทั้งนี้

ผูท้ีย่งัไม่มผีลการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่น่มจี�านวน 111 

คน (ร้อยละ 26.1)

 ส�าหรับพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  มผีูท้ีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่เป็นวชิาเอก (สายศลิป์-

ญี่ปุ่น) จ�านวน 276 คน (ร้อยละ 64.9) 

 ด้านประสบการณ์การเรยีนเก่ียวกับการออกเสียง

ภาษาญี่ปุ่น  ผู้เรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กลุ่ม KU) 

ทุกคนเคยเรียนรายวิชา “การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น” ซึ่ง

เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรส�าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1  ผู้เรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลุ่ม TU) ชั้นปีที่ 1 และชั้น

ปีที่ 4 ส่วนใหญ่เคยเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงภาษา

ญี่ปุ่นในรายวิชา “ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น” หรือ “การ

ออกเสียงภาษาญี่ปุ่น”  ผู้เรียนหลักสูตรอักษรศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(กลุม่ CU) ช้ันปีที ่4 ส่วนใหญ่เคยเรยีนวชิา “ภาษาศาสตร์

ภาษาญี่ปุ่น”  ส่วนผู้เรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กลุ่ม KUBJ) ไม่เคยเรียน

เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นในรายวิชาเฉพาะด้าน

 ส�าหรบัประสบการณ์การอาศัยอยูใ่นประเทศญีปุ่น่ 

ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีไ่ม่เคยไปประเทศญีปุ่น่ ซึง่มจี�านวน 262 คน 

(ร้อยละ 61.6)  

 5.2 ผลก�รทดสอบก�รฟังและแยกแยะเสยีงสงู

ตำ่�ของผู้เรียนช�วไทยแยกต�มชั้นปี

 ผูว้จิยัวิเคราะห์ค่าร้อยละความถกูต้องของการฟัง

และแยกแยะรูปแบบเสียงสูงต�่า  ของค�าศัพท์ที่จบด้วย

ท�านองเสยีงบอกเล่า 28 ค�า  ผลการวเิคราะห์เป็นไปดังนี้

  5.2.1 ผลก�รวิเคร�ะห์ผู้เรียนชั้นปีที่ 1

  ผลการวเิคราะห์ผู้เรยีนช้ันปีที ่1  เปรยีบเทยีบ

ตามหลักสูตรเป็นไปตามตาราง 2
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ต�ร�ง 2 ค่�ร้อยละคว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสูงตำ�่ของคำ�ศพัท์ท่ีจบด้วยทำ�นองเสยีงบอกเล่�ของผู้เรยีนชัน้ปีที ่1

ร�ยก�รคำ�ทดสอบ13 กลุ่ม KU 1 กลุ่ม TU 1 กลุ่ม CU 1 กลุ่ม KUBJ 1

1. つつ(0) 88.5 77.6 77.4 75.0

2. どぶ(0) 96.2 70.7 83.9 85.4

3. うず(1) 92.3 94.8 90.3 75.0

4. ごさ(1) 92.3 93.1 83.9 72.9

5. たなだ(0) 92.3 86.2 90.3 95.8

6. むかで(0) 88.5 69.0 74.2 79.2

7. いくた(1) 88.5 84.5 61.3 70.8

8. どぼく(1) 92.3 56.9 61.3 64.6

9. はまや(2) 88.5 82.8 80.6 45.8

10. ほごし(2) 92.3 87.9 77.4 60.4

11. いきさつ(0) 88.5 87.9 90.3 64.6

12. おもむき(0) 65.4 63.8 87.1 70.8

13. アクセル(1) 92.3 69.0 58.1 60.4

14. じたばた(1) 84.6 67.2 71.0 52.1

15. きどぐち(2) 92.3 84.5 90.3 83.3

16. たちうお(2) 80.8 79.3 80.6 60.4

17. こころえ(3) 69.2 82.8 67.7 58.3

18. よふかし(3) 96.2 74.1 71.0 64.6

19. うわきもの(0) 69.2 51.7 64.5 54.2

20. そこぢから(0) 92.3 84.5 83.9 64.6

21. かみほとけ(1) 80.8 55.2 48.4 58.3

22. パラグアイ(1) 57.7 24.1 25.8 37.5

23. ウエスタン(2) 73.1 62.1 54.8 50.0

24. エキストラ(2) 80.8 70.7 54.8 62.5

25. うでだめし(3) 80.8 58.6 58.1 50.0

26. わたりどり(3) 65.4 65.5 74.2 54.2

27. いわしぐも(4) 53.8 46.6 51.6 22.9

28. さいたかね(4) 69.2 43.1 51.6 41.7

ค่�เฉลี่ย 82.3 70.5 70.2 62.0

ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 12.1 16.7 16.0 15.4

13 เรียงล�าดับตามจ�านวนพยางค์และรูปแบบเสียงสูงต�่าจาก (0), (1), (2), (3), (4)
14 ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยการฟังเสียงและแยกแยะเสียงสูงต�่าของนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่พูดภาษาญี่ปุ่นส�าเนียงโตเกียวคือ 84-86% (鮎澤・小高, 1998) 

  จากตาราง 2 พบว่า  ส�าหรับผู้เรียนชั้นปีที่ 1  

กลุ่ม KU1 ซึ่งเคยมีประสบการณ์เรียนรู้ และฝึกฝนเสียง

สูงต�่าในรายวิชาการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น  มีค่าเฉลี่ย

ความถูกต้องของการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าของค�า

ศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียงบอกเล่าร้อยละ 82.314  ส่วน

กลุ่ม TU 1 ซึ่งส่วนใหญ่เคยเรียนเก่ียวกับเสียงสูงต�า่ใน

รายวิชาภาษาภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น  มีค่าเฉลี่ยความ

ถูกต้องร้อยละ 70.5 ท้ังน้ีเป็นไปได้ว่าเน้ือหารายวิชาท่ี

กลุ่ม TU 1 เรียน ไม่ได้เน้นการฝึกฝนทักษะการฟังเพื่อ

แยกแยะรูปแบบเสียงสูงต�่า

  กลุ่ม CU 1 และ กลุ่ม KUBJ 1 ซ่ึงไม่เคยเรยีนเกีย่ว

กบัเสยีงสงูต�า่ในรายวชิาเฉพาะด้าน  มีค่าเฉลีย่ความถูกต้องร้อย

ละ 70.2 และ 62.0  ตามล�าดบั  ท้ังนีค้าดว่าเป็นเพราะพืน้ความ

รูภ้าษาญีปุ่น่ของผู้เรียน 2 กลุ่มแตกต่างกนั

  จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ด้วย 

F-TEST พบว่ากลุม่ผูเ้รยีนช้ันปีที ่1 มทีกัษะการฟังและแยกแยะ

เสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิที่

ระดบั .01 (F(3, 108)= 8.501, p=.000) เมือ่เปรยีบเทยีบรายคู่

พบว่ากลุ่ม KU 1 มทีกัษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�า่ภาษา

ญีปุ่น่ดกีว่ากลุ่ม TU 1  กลุ่ม CU 1 และ  กลุ่ม KUBJ 1
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ต�ร�ง 3  ค่�ร้อยละคว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสงูตำ�่ของคำ�ศพัท์ทีจ่บด้วยทำ�นองเสยีงบอกเล่�ของผูเ้รยีนช้ันปีที ่2

ร�ยก�รคำ�ทดสอบ กลุ่ม KU 2 กลุ่ม TU 2 กลุ่ม KUBJ 2

1. つつ(0) 100.0 92.3 69.7

2. どぶ(0) 100.0 88.5 66.7

3. うず(1) 96.0 84.6 90.9

4. ごさ(1) 92.0 73.1 63.6

5. たなだ(0) 100.0 73.1 90.9

6. むかで(0) 72.0 80.8 78.8

7. いくた(1) 88.0 69.2 81.8

8. どぼく(1) 88.0 73.1 63.6

9. はまや(2) 96.0 69.2 54.5

10. ほごし(2) 84.0 84.6 60.6

11. いきさつ(0) 76.0 80.8 84.8

12. おもむき(0) 88.0 69.2 66.7

13. アクセル(1) 88.0 73.1 72.7

14. じたばた(1) 84.0 73.1 51.5

15. きどぐち(2) 88.0 96.2 69.7

16. たちうお(2) 84.0 84.6 75.8

17. こころえ(3) 76.0 76.9 54.5

18. よふかし(3) 76.0 73.1 54.5

19. うわきもの(0) 60.0 38.5 42.4

20. そこぢから(0) 72.0 84.6 72.7

21. かみほとけ(1) 88.0 76.9 66.7

22. パラグアイ(1) 56.0 42.3 36.4

23. ウエスタン(2) 84.0 61.5 57.6

24. エキストラ(2) 76.0 92.3 63.6

25. うでだめし(3) 80.0 53.8 51.5

26. わたりどり(3) 64.0 80.8 45.5

27. いわしぐも(4) 56.0 30.8 15.2

28. さいたかね(4) 56.0 61.5 39.4

ค่�เฉลี่ย 81.0 72.8 62.2

ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 13.4 15.9 17.1

  5.2.2  ผลก�รวิเคร�ะห์ผู้เรียนชั้นปีที่ 2

  ผลการวเิคราะห์ผูเ้รยีนชัน้ปีที ่2  เปรยีบเทยีบ

ตามหลักสตูรเป็นไปตามตาราง 3

  จากตาราง 3 พบว่า  ส�าหรับผูเ้รยีนชัน้ปีที ่2  

กลุม่ KU 2 ซึง่เคยมปีระสบการณ์เรยีนรู้ และฝึกฝนเสยีง

สงูต�า่ในรายวชิาการออกเสยีงภาษาญีปุ่น่ตอนอยูช่ัน้ปีที ่1 

มค่ีาเฉลีย่ความถกูต้องของการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่

ของค�าศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียงบอกเล่าร้อยละ 81.0 

ด้านกลุม่ TU 2 และ กลุ่ม KUBJ 2 ซ่ึงเกอืบท้ังหมดไม่เคย

เรยีนเกีย่วกบัเสยีงสงูต�า่ในรายวชิาเฉพาะด้าน  มค่ีาเฉลีย่

ความถกูต้องร้อยละ 72.8 และ 62.2 ตามล�าดบั  ทัง้นีค้าด

ว่าเป็นเพราะพืน้ความรูภ้าษาญีปุ่น่ของผูเ้รยีน 2 กลุม่มี

ความแตกต่างกัน

  จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ด้วย 

F-TEST พบว่ากลุ่มผูเ้รยีนช้ันปีที ่2  มทัีกษะการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�า่ภาษาญีปุ่น่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ .01 (F(2, 81)= 10.245, p=.000)    

เมื่อเปรยีบเทียบรายคูพ่บว่ากลุม่ KU 2 และกลุม่ TU 2  

สามารถฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ ่นดีกว่า

กลุ ่ม KUBJ 2 
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ต�ร�ง 4 ค่�ร้อยละคว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสูงตำ�่ของคำ�ศพัท์ทีจ่บด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�ของผู้เรยีนชัน้ปีที ่3

  5.2.3 ผลก�รวิเคร�ะห์ผู้เรียนชั้นปีที่ 3

  ผลการวเิคราะห์ผูเ้รยีนชัน้ปีที ่3  เปรยีบเทยีบ

ตามหลักสตูรเป็นไปตามตาราง 4

  จากตาราง 4  พบว่า  ส�าหรบัผู้เรยีนช้ันปีที ่3  

กลุม่ KU 3 ซึง่เคยมปีระสบการณ์เรยีนรู้ และฝึกฝนเสยีง

สงูต�า่ในรายวชิาการออกเสยีงภาษาญีปุ่น่ตอนอยูช่ัน้ปีที ่1  

มค่ีาเฉลีย่ความถกูต้องของการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่

ของค�าศพัท์ทีจ่บด้วยท�านองเสยีงบอกเล่าร้อยละ 72.0  ซ่ึง

น้อยกว่าค่าเฉล่ียของช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีที ่2 ค่อนข้างมาก  

ร�ยก�รคำ�ทดสอบ กลุ่ม KU 3 กลุ่ม TU 3 กลุ่ม KUBJ 3

1. つつ(0) 78.9 74.0 80.0

2. どぶ(0) 89.5 74.0 76.0

3. うず(1) 89.5 88.0 88.0

4. ごさ(1) 73.7 84.0 76.0

5. たなだ(0) 89.5 90.0 84.0

6. むかで(0) 89.5 64.0 64.0

7. いくた(1) 84.2 66.0 76.0

8. どぼく(1) 63.2 62.0 64.0

9. はまや(2) 84.2 76.0 80.0

10. ほごし(2) 68.4 86.0 68.0

11. いきさつ(0) 89.5 80.0 64.0

12. おもむき(0) 89.5 62.0 76.0

13. アクセル(1) 89.5 72.0 56.0

14. じたばた(1) 78.9 70.0 80.0

15. きどぐち(2) 84.2 86.0 88.0

16. たちうお(2) 73.7 74.0 84.0

17. こころえ(3) 63.2 70.0 64.0

18. よふかし(3) 73.7 62.0 76.0

19. うわきもの(0) 63.2 46.0 16.0

20. そこぢから(0) 89.5 72.0 72.0

21. かみほとけ(1) 63.2 68.0 68.0

22. パラグアイ(1) 36.8 20.0 60.0

23. ウエスタン(2) 68.4 58.0 64.0

24. エキストラ(2) 78.9 72.0 72.0

25. うでだめし(3) 63.2 60.0 68.0

26. わたりどり(3) 42.1 62.0 40.0

27. いわしぐも(4) 26.3 34.0 28.0

28. さいたかね(4) 31.6 40.0 48.0

ค่�เฉลี่ย 72.0 66.9 67.1

ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 18.6 16.3 17.1

จึงเป็นไปได้ว่าเมื่อไม่ได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  ทักษะการ

ฟังและแยกแยกเสียงสูงต�่าจะอ่อนลงตามเวลาที่ผ่านไป

 ด้านกลุ่ม TU 3 และ กลุ่ม KUBJ 3 ซ่ึงส่วนใหญ่

ไม่เคยเรียนเกี่ยวกับเสียงสูงต�่าในรายวิชาเฉพาะด้าน   

มีค่าเฉล่ียความถูกต้องร้อยละ 66.9 และ 67.1 ตาม

ล�าดับ  

 จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย 

F-TEST พบว่าผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มมีทักษะการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นไม่แตกต่างกัน



47ยุพกา  ฟูกุชิม่า และ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ |  Yupaka Fukushima & Tasanee Methapisit

  5.2.4 ผลก�รวิเคร�ะห์ผู้เรียนชั้นปีที่ 4

  ผลการวเิคราะห์ผูเ้รยีนชัน้ปีที ่4  เปรยีบเทยีบ

ตามหลักสูตรเป็นไปตามตาราง 5

  จากตาราง 5  พบว่า  ส�าหรับผู้เรียนชั้นปีที่ 

4  กลุ่ม KU 4  TU 4  และ CU 4 ซึ่งเคยมีประสบการณ์

เรยีนรู้ หรอืฝึกฝนเสยีงสงูต�า่ในรายวชิาเฉพาะด้าน  มค่ีา

เฉลีย่ความถกูต้องของการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�า่ของ

ค�าศพัท์ทีจ่บด้วยท�านองเสยีงบอกเล่าร้อยละ 77.0  และ  

73.6  และ 80.0  ตามล�าดับ  

ร�ยก�รคำ�ทดสอบ กลุ่ม KU 4 กลุ่ม TU 4 กลุ่ม KUBJ 4

1. つつ(0) 85.3 95.7 88.9

2. どぶ(0) 88.2 91.3 92.6

3. うず(1) 97.1 87.0 96.3

4. ごさ(1) 73.5 78.3 88.9

5. たなだ(0) 88.2 69.6 100.0

6. むかで(0) 91.2 78.3 85.2

7. いくた(1) 82.4 69.6 81.5

8. どぼく(1) 76.5 73.9 81.5

9. はまや(2) 76.5 69.6 92.6

10. ほごし(2) 91.2 91.3 92.6

11. いきさつ(0) 73.5 78.3 96.3

12. おもむき(0) 70.6 69.6 85.2

13. アクセル(1) 100.0 73.9 66.7

14. じたばた(1) 85.3 78.3 85.2

15. きどぐち(2) 88.2 95.7 92.6

16. たちうお(2) 85.3 87.0 92.6

17. こころえ(3) 88.2 73.9 81.5

18. よふかし(3) 82.4 69.6 77.8

19. うわきもの(0) 50.0 39.1 59.3

20. そこぢから(0) 91.2 82.6 85.2

21. かみほとけ(1) 79.4 78.3 74.1

22. パラグアイ(1) 47.1 47.8 55.6

23. ウエスタン(2) 55.9 65.2 59.3

24. エキストラ(2) 82.4 95.7 66.7

25. うでだめし(3) 50.0 56.5 70.4

26. わたりどり(3) 52.9 82.6 63.0

27. いわしぐも(4) 44.1 26.1 63.0

28. さいたかね(4) 79.4 56.5 66.7

ค่�เฉลี่ย 77.0 73.6 80.0

ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 16.0 16.7 13.2

ต�ร�ง 5 ค่�ร้อยละคว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสูงตำ�่ของคำ�ศพัท์ทีจ่บด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�ของผู้เรยีนชัน้ปีที ่4

 จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วย 

F-TEST พบว่าผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มมีทักษะการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  ไม่แตกต่างกัน

 ผลการวเิคราะห์ความถกูต้องของการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นของค�าศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียง

บอกเล่าของผู้เรยีนแต่ละช้ันปีแยกตามหลกัสูตรสามารถ

สรุปได้ดังนี้

 (1) หากพิจารณาอัตราความถูกต้องของการฟัง

และแยกแยะเสียงสูงต�่าของผู้เรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 
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ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้และ
ฝึกฝนเสียงสูงตำ่�

พื้นคว�มรู้ภ�ษ�ญี่ปุ่นในระดับ
มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ศิลป์-ญี่ปุ่น)

จัดประเภท
ระดับทักษะก�รฟังและ

แยกแยะเสียงสูงตำ่�

+ + กลุ่ม A
(ได้แก่ KU1, KU2 )

- + กลุ่ม B
(ได้แก่ CU1, TU2)

- - กลุ่ม C
(ได้แก่ KUBJ1, KUBJ2)

สูง

ตำ่�

2 ร่วมกัน  พบว่านอกจากประสบการณ์การเรียนรู้และ

ฝึกฝนเสยีงสงูต�า่ทีส่่งผลให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าที่ดีกว่า  พื้นความรู ้ภาษาญ่ีปุ่นในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (เรียนศิลป์-ญี่ปุ ่น)  ก็มีส่วน

สัมพันธ์กับทักษะดังกล่าว  จึงสามารถสรุปได้ว่าส�าหรับ

กลุม่ผูเ้รยีนทีม่พีืน้ความรูภ้าษาญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย  ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การเรยีนรูแ้ละฝึกฝนเสยีง

สูงต�่า  จะมีทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าดีกว่า 

(อัตราความถูกต้องของการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่า

ของกลุ่ม KU 1 สูงกว่ากลุ่ม CU 1  และกลุ่ม KU 2  สูง

กว่า กลุ่ม TU 2)  ซึ่งในกรณีนี้ต้องพิจารณาเนื้อหาและ

รูปแบบการเรียนการสอนด้วยว่าเป็นการเช่ือมโยงจาก

หลักการ ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริงหรือไม่ (อัตราความ

ถูกต้องของการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าของกลุ่ม TU 

1 ใกล้เคียงกับกลุ่ม CU 1 ซึ่งต�่ากว่ากลุ่ม KU 1)

 ส�าหรบักลุ่มผู้เรยีนทีไ่ม่มีประสบการณ์การเรยีนรู้และ

ฝึกฝนเสียงสูงต�า่  หากเป็นผู้ทีม่พีืน้ความรูภ้าษาญีปุ่น่ในระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย (เรยีนศลิป์-ญีปุ่น่)    จะสามารถฟังและ

แยกแยะรปูแบบเสียงสูงต�า่ได้ดีกว่าผู้ทีไ่ม่มพีืน้ความรูภ้าษา

ญีปุ่น่ (อตัราความถกูต้องของการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่

ของกลุ่ม CU 1 สงูกว่ากลุม่ KUBJ 1  และกลุม่ TU 2 สงูกว่า  

KUBJ 2)  ทัง้นีค้าดว่าประสบการณ์การเรยีนรูท้ีม่ากกว่า ท�าให้

ผูเ้รียนมคีวามรูเ้กีย่วกบัเสยีงสงูต�า่ และสามารถเลอืกใช้กลยทุธ์

การเรยีนรูเ้สยีงสงูต�า่ทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่า  ผลการวจิยัดงั

กล่าวสามารถจดัล�าดบัประเภทผูเ้รยีนทีม่ทีกัษะการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นได้ดังนี้

 (2) ส�าหรับผู้เรียนชั้นปีท่ี 3 กลุ่ม KU 3 ซึ่งมี

ประสบการณ์เรยีนรูแ้ละฝึกฝนเสยีงสงูต�า่ในรายวชิาการ

ออกเสียงภาษาญี่ปุ่นตอนอยู่ช้ันปีท่ี 1 มีอัตราความถูก

ต้องของการฟังต�่ากว่ากลุ่ม KU 1 และ KU 2  ค่อนข้าง

มาก  ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเมื่อไม่ได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  

ทกัษะการฟังและแยกแยกเสยีงสงูต�า่อาจจะอ่อนลงตาม

เวลาที่ผ่านไป   จนไม่แตกต่างจากกลุ่มผู้เรียนที่ไม่เคยมี

ประสบการณ์เรียนรู้เสียงสูงต�่ามาก่อน  

 (4)  ส�าหรับผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ทั้งกลุ่ม KU 4  กลุ่ม 

TU4  และ กลุ่ม CU 4  เคยมีประสบการณ์เรียนรู้หรือ

ฝึกฝนเสียงสูงต�่าในรายวิชาเฉพาะด้านมาก่อน   มีอัตรา

ความถกูต้องของการฟังและแยกแยะเสยีงสูงต�า่ใกล้เคยีง

กนั  โดยกลุม่ CU 4  มีค่าเฉลีย่ความถกูต้องสงูทีส่ดุ  ถัดมา

คือกลุ่ม  KU 4  และ กลุ่ม TU 4  ตามล�าดับ  ทั้งนี้คาด

ว่าเกิดจากความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงสูงต�่า  

ประสบการณ์การฝึกฟังเสียงสูงต�่าที่แตกต่างกันของ

แต่ละกลุ่ม  ตามเนื้อหา  และรูปแบบการเรียนการสอน

ที่แตกต่างในรายวิชาที่เคยเรียน  

 5.3 ผลก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะ

ก�รฟังและแยกแยะเสียงสูงตำ่�ภ�ษ�ญี่ปุ่นของผู้เรียน

ช�วไทย

 เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่สัมพันธ์กับทักษะการฟัง

และแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ต้องการ

ศึกษา  กับค่าความถูกต้องของการฟังเสียงสูงต�่าของค�า

ศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียงบอกเล่า

 ปัจจัยที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา  ได้แก่ 1. ระดับความ

สามารถทางภาษาญีปุ่น่ (ระดบั JLPT)  2. ระยะเวลาการ
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เรยีนภาษาญีปุ่น่ (ระดบัชัน้ปี)  3. ประสบการณ์การอาศยั

อยู่ในประเทศญี่ปุ่น   4. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับเสียงสูงต�่า  และ 5. ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้

เสียงสูงต�่า 

  5.3.1 ก�รเปรียบเทียบทักษะก�รฟังและ

แยกแยะเสียงสูงตำ่�ภ�ษ�ญ่ีปุ่นของผู้เรียนท่ีมีระดับ

คว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�ญีปุ่่น (ระดบั JLPT)  แตกต่�งกนั

  เพื่อศึกษาว่าระดับความสามารถทางภาษา

ญี่ปุ ่น (ระดับ JLPT)  สัมพันธ์กับทักษะการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญ่ีปุ่นหรือไม่  ผู้วิจัยได้ทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการฟังเสียง

สูงต�่าระหว่างผู้ที่มี JLPT N4  JLPT N3  และ JLPT 

N215  จ�านวน 280 คนโดยใช้ F-TEST  ผลการทดสอบ

พบว่าผู้ที่มีระดับความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นแตกต่าง

กัน  มีทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น 

ไม่แตกต่างกัน  

  น อ ก จ า ก นี้   ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม

สัมพันธ์ระหว่างระดับ JLPT  กับความถูกต้องของ

การฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าโดยการวิเคราะห์

สหสัมพันธ์  ก็ไม ่พบนัยส�าคัญทางสถิติเช ่นกัน  จึง

สรุปได ้ว ่าระดับความสามารถทางภาษาญี่ ปุ ่นไม ่

สัมพันธ ์กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่า

ภาษาญี่ปุ ่น  กล่าวคือแม้จะเรียนภาษาญี่ปุ ่นจนถึง

ระดับสูง  แต่ก็ไม ่ได ้หมายความว่าทักษะการฟัง

และแยกแยะเ สียง สูงต�่ า   จะพัฒนาตามระดับ

ความสามารถที่ สูงขึ้น  ทั้ง น้ีคาดว่าทักษะการฟัง

และแยกแยะภาษาญี่ปุ ่น เป ็นทักษะเฉพาะที่ ไม ่

สัมพันธ์กับความรู ้ทางไวยากรณ์ ค�าศัพท์หรือทักษะ

การสื่อสารภาษาญี่ปุ ่นของผู ้ เรียนที่มักจะเพิ่มขึ้น

ตามเวลาเรียน  ดังน้ันการจะเข ้าใจและสามารถ

แยกแยะรูปแบบเสียงสูงต�่าได ้จ�าเป ็นต้องได ้รับ

การช้ีแนะอย่างเป ็นรูปธรรม

ต�ร�ง 6 ค่�เฉลีย่คว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสูงตำ�่ของคำ�ศพัท์ทีจ่บด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�จำ�แนกต�มระดบั JLPT

ระดับ JLPT จำ�นวน ตำ่�สุด สูงสุด ค่�เฉลี่ย S.D.

N2 76 28.6 100.0 74.107 17.7170

N3 121 32.1 100.0 72.849 15.4559

N4 83 35.7 100.0 73.101 17.0379

  5.3.2 ก�รเปรียบเทียบทักษะก�รฟังและ

แยกแยะเสยีงสงูตำ�่ภ�ษ�ญีปุ่น่ของผูเ้รยีนท่ีมรีะยะเวล�

ก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่น (ระดับชั้นปี) แตกต่�งกัน

  เพ่ือศึกษาว่าระยะเวลาการเรียนภาษาญ่ีปุ่น 

(ระดบัชัน้ปี)  สมัพนัธ์กบัทกัษะการฟังและแยกแยะเสยีง

สูงต�่าภาษาญี่ปุ่นหรือไม่  ผู้วิจัยได้ทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการฟังเสียงสูงต�่าระหว่าง

ผู้เรียนชั้นปีที่ 1-4 กลุ่ม KU ซึ่งมีประสบการณ์การเรียน

รู้และฝึกฝนเสียงสูงต�่าในรายวิชาการออกเสียงภาษา

ญี่ปุ่นจ�านวน 104 คน  และ ชั้นปีที่ 1-3 กลุ่ม KUBJ ซึ่ง

ไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา

เฉพาะด้าน  จ�านวน 75 คน16 โดยใช้ F-TEST  ทั้งนี้

ผู ้วจิยัไม่ได้เปรยีบเทียบกลุม่ TU และกลุม่ CU เนือ่งจาก

มบีางชัน้ปีเคยเรยีนรู ้และบางช้ันปีไม่เคยเรยีนรูเ้กีย่วกบั

เสียงสูงต�่าในรายวิชาเฉพาะด้าน

 ผลการทดสอบพบว่า  ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การเรยีน

ภาษาญีปุ่น่ (ระดบัชัน้ปี) แตกต่างกนัมีทกัษะการฟังและ

แยกแยะเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ ไม่แตกต่างกนั สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ 李他 (1997) ที่พบว่าผู้เรียนชาวเกาหลี

ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการฟัง

15 เน่ืองจากผู้ที่มีระดับ JLPT 1 และ JLPT 5  มีจ�านวนน้อย  ผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบเฉพาะ  JLPT 4  JLPT 3  และ JLPT 2 ซ่ึงครอบคลุมระดับชั้นต้น  

 ชั้นกลาง และ ชั้นสูง
16 เป็นจ�านวนผู้เรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก (สายศิลป์-ญี่ปุ่น) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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17 ค่าเฉล่ียความถูกต้องของการฟังเสียงสูงต�่าชั้นปีที่ 1-3 คือ 48%, 48% และ 52% ตามล�าดับ
18 กลุ่ม KUBJ ไม่มีผู้ที่เคยไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น  กลุ่ม CU มีตัวแปรด้านประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงสูงต�่าในรายเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน  จึงไม่ได้น�าค่าเฉลี่ย 

 มาเปรียบเทียบ

ต�ร�ง 7 ค่�เฉลีย่คว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสูงตำ�่ของคำ�ศพัท์ทีจ่บด้วยทำ�นองเสยีงบอกเล่�จำ�แนกต�มชัน้ปีของกลุม่ KU

ต�ร�ง 8 ค่�เฉลีย่คว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสงูตำ�่ของคำ�ศพัท์ทีจ่บด้วยทำ�นองเสยีงบอกเล่�จำ�แนกต�มชัน้ปีของกลุม่ KUBJ

ระดับชั้นปี จำ�นวน ตำ่�สุด สูงสุด ค่�เฉลี่ย S.D.

ชั้นปี 1 26 50.00 100.00 82.2731 14.39754

ชั้นปี 2 25 50.00 100.00 80.9960 12.98825

ชั้นปี 3 19 28.60 100.00 71.9842 19.16004

ชั้นปี 4 34 42.90 100.00 76.9971 15.40048

ระดับชั้นปี จำ�นวน ตำ่�สุด สูงสุด ค่�เฉลี่ย S.D.

ชั้นปี 1 33 32.10 92.90 60.4939 13.78169

ชั้นปี 2 27 28.60 100.00 62.4333 17.69213

ชั้นปี 3 15 32.10 85.70 66.1933 14.58568

เสียงสูงต�่าไม่แตกต่างกัน17 ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวท�าให้ 

鮎澤 (1999)  ตัง้ข้อสงัเกตว่าทกัษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าเป็นทักษะเฉพาะตัวของผู ้เรียนแต่ละคน  

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (ระยะเวลา) การเรียน

ภาษาญี่ปุ่น

  นอกจากน้ี  ผลการทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างระดับช้ันปี  กับความถูกต้องของการฟังและ

แยกแยะเสยีงสงูต�า่ด้วยการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์  กไ็ม่พบ

นัยส�าคัญทางสถิติเช่นกัน  จึงสรุปได้ว่า ระยะเวลาการ

เรยีนภาษาญีปุ่น่ไม่สมัพนัธ์กบัทกัษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  กล่าวคือแม้จะเรียนภาษาญ่ีปุ่น

  5.3.3 ก�รเปรียบเทียบทักษะก�รฟังและ

แยกแยะเสียงสูงตำ่�ภ�ษ�ญ่ีปุ่นของผู้เรียนที่มี  กับผู้

เรยีนทีไ่ม่มปีระสบก�รณ์ก�รอ�ศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่น่

  เพื่อศึกษาว่าประสบการณ์การอาศัยอยู่ใน

ประเทศญี่ปุ่น  สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ ่นหรือไม่  ผู ้วิจัยใช้การทดสอบ 

T-TEST  เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความถูก

ต้องของการฟังเสยีงสงูต�า่  ระหว่างผูเ้รยีนกลุม่ KU 1 กับ 

KU 4  และกลุ่ม TU 1 กับ TU 418   ซึ่งมีประสบการณ์

การเรียนรู้เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นในรายวิชาเฉพาะด้าน

มานาน  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทักษะการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่า จะพัฒนาตามเวลาที่เรียน  

  ส�าหรับกลุ่ม KU ที่พบว่าชั้นปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ย

การฟังและแยกแยกเสียงสูงต�่าสูงที่สุด  แต่กลับลดลงใน

ชั้นปีที่สูงขึ้น  แสดงให้เห็นว่าหากไม่ได้ฝึกฝนอย่างต่อ

เนื่อง  ทกัษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�า่ภาษาญีปุ่น่จะ

อ่อนลง  แม้แต่ KU 4 ซึ่งส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์

อาศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่น่ประมาณ 1 ปี  กม็ค่ีาเฉล่ียความ

ถูกต้องของการฟังต�่ากว่าชั้นปีที่ 1 ดังนั้นเป็นไปได้ว่า

ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่สัมพันธ์

โดยตรงกับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่า

เหมือนกัน  แตกต่างกันเพียงประสบการณ์การอาศัย

ในประเทศญี่ปุ่น  โดยกลุ่ม KU 1 และ TU 1 ส่วน

ใหญ่ไม่เคยไปประเทศญี่ปุ ่น หรือเคยไปไม่เกิน 2 

สัปดาห์  ส่วนกลุ่ม KU 4  และ TU 4  เคยไปอยู่ญี่ปุ ่น

ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป  

  ผลการทดสอบ T-TEST  ในตาราง 9-10 ไม่

พบนัยส�าคัญทางสถิติ  กล่าวคือผู้ที่มีประสบการณ์การ

อาศัยอยูใ่นประเทศญีปุ่น่แตกต่างกันมทัีกษะการฟังและ

แยกแยะเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ ไม่แตกต่างกนั  สอดคล้อง

กบังานวิจยัของ橋本 (1996)  ซึง่ พบว่าความถกูต้องด้าน
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การออกเสียงเสียงสูงต�่าของผู้เรียนชาวต่างชาติ ไม่ได้สูง

ขึ้นตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในประเทศญ่ีปุ่นเสมอไป  

ท�าให้สรุปได้ว่าประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศ

ญีปุ่น่  ไม่ใช่ปัจจยัทีช่่วยพฒันาทกัษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่า    

  5.3.4 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งระดับคว�มรู้

คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเสียงสูงตำ่�กับทักษะก�รฟังและ

แยกแยะเสียงสูงตำ่�ภ�ษ�ญี่ปุ่น

  เพ่ือศกึษาว่าระดบัความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ

เสียงสูงต�่า  สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียง

สูงต�่าภาษาญี่ปุ่นหรือไม่  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรทั้งสอง  

  ผลทดสอบในตาราง 11 พบนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 (r=.184, p=.000) สอดคล้องกับการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการ

ฟังเสียงสูงต�่าของผู้เรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 (5.2.1 

และ 5.2.2)  ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีประสบการณ์เรียน

รูแ้ละฝึกฝนเสียงสูงต�า่  มทีกัษะการฟังและแยกแยะเสียง

สูงต�่าดีกว่าผู้ที่ไม่มี  จึงสรุปได้ว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับเสียงสูงต�่า  ช่วยส่งเสริมทักษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง  

  นอกจากความรู้ความเข้าใจในหลักการเสียง

สูงต�่าที่จ�าเป็นส�าหรับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูง

ต�่าแล้ว  ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบเสียงสูงต�่าของค�าศัพท์

รายค�าก็จ�าเป็น  โดยในงานวิจัยของ 磯村 (1996)  พบ

ว่าค�าทีผู้่เรยีนจ�ารปูแบบเสียงสูงต�า่ได้ดมีกัจะฟังได้ถกูต้อง  

ในทางกลับกนั ค�าทีจ่�ารปูแบบเสียงสูงต�า่ไม่ได้กม็กัจะฟัง

ผิดรูปแบบ  ดังนั้นควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสียงสูงต�่าราย

ค�าที่ถูกต้องตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มเรียนไปพร้อม ๆ กับการ

เรียนรู้หลักการของเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น

ต�ร�ง 9  ผลก�รทดสอบคว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยระหว่�งกลุ่ม KU1 และ KU4 ที่มีและไม่มีประสบก�รณ์
  ก�รอ�ศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 

ต�ร�ง 10 ผลก�รทดสอบคว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยระหว่�งกลุ่ม TU1 และ TU4 ท่ีมีและไม่มีประสบก�รณ์
  ก�รอ�ศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 

กลุ่ม จำ�นวน ค่�เฉลี่ย S.D. t p

KU1 26 82.2731 14.39754 1.378 .174

KU4 25 76.7160 14.38888

กลุ่ม จำ�นวน ค่�เฉลี่ย S.D. t p

TU1 50 70.2820 15.90104 -.346 .730

TU4 19 71.8045 17.41088

ต�ร�ง 11 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งระดับคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเสียงสูงตำ่�  กับค่�เฉลี่ยคว�มถูกต้องของ

  ก�รฟังคำ�ศัพท์ที่จบด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�

ค่�เฉลี่ยคว�มถูกต้อง
ของก�รฟังคำ�ศัพท์ที่จบด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�

Pearson Correlation (r) Sig.

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงสูงต�่า .184** .000

N 425 425
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  5.3.5 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งระดับก�รฟัง-

พดูภ�ษ�ญีปุ่น่ และระดบัก�รใช้กลยทุธ์ก�รเรียนรูเ้สยีง

สูงตำ่�  กับทักษะก�รฟังและแยกแยะเสียงสูงตำ่�

ภ�ษ�ญี่ปุ่น

  เพื่อศึกษาว่าระดับการฟัง-พูดภาษาญ่ีปุ่น 

และระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เสียงสูงต�่า  สัมพันธ์

กบัทกัษะการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่หรอื

ไม่  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง  

ผลการทดสอบในตาราง 12  พบนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 (r=.198, p=.000) โดยหัวข้อย่อยที่พบระดับ

นยัส�าคญัทางสถติไิด้แก่ หวัข้อที ่1. ระดบัการดสูือ่ภาษา

ญี่ปุ่นต่าง ๆ เช่น การ์ตูน  ละคร  ข่าว  ผ่านอินเตอร์เน็ต 

ทวี ีฯลฯ(r=.095, p=.050)   หวัข้อที ่3. ระดบัการสงัเกต

เสยีงสงูต�า่ ขณะฟังภาษาญีปุ่น่ (r=.238, p=.000)   หวัข้อ

ที่ 4. ระดับการระมัดระวังความถูกต้องของเสียงสูงต�่า 

ขณะพูดภาษาญี่ปุ่น (r=.227, p=.000)   ซึ่งสัมพันธ์กับ

ค่าเฉลีย่ความถกูต้องของการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่

เล็กน้อย

  ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า  การพยายามรับ

อินพุต (input) ภาษาญี่ปุ่นในปริมาณมาก  การสังเกต

และระมดัระวงัความถกูต้องของเสียงสูงต�า่ขณะฟัง หรอื

พูดภาษาญี่ปุ่น  ช่วยส่งเสริมทักษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง  ทั้งนี้การสังเกต 

และระมัดระวังความถูกต้องของเสียงสูงต�่า  เป็นส่วน

หนึง่ของกลยุทธ์การเฝ้าสงัเกตตนเองซึง่พบว่าเป็นวธิกีาร

เรยีนรูท้ีม่ปีระสิทธภิาพส�าหรบัการเรยีนรูเ้สียงสูงต�า่ด้าน

การออกเสียงตามผลการวิจัยของ スィリポンパイ

ブーン (2008) 

ต�ร�ง 12 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งระดับก�รฟังพูด / ระดับก�รใช้กลยุทธ์ก�รเรียนรู ้เสียงสูงตำ่�กับค่�เฉลี่ย

  คว�มถูกต้องของก�รฟังคำ�ศัพท์ที่จบด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�

ค่�เฉลี่ยคว�มถูกต้อง
ของก�รฟังคำ�ศัพท์ที่จบด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�

Pearson Correlation (r) Sig.

1. การดสูือ่ภาษาญีปุ่น่ต่าง ๆ เช่น การ์ตูน  ละคร  ข่าว  ผ่าน    
   อนิเตอร์เนต็ ทวี ีฯลฯ

.095* .050

2. การพูดคุยกับคนญี่ปุ่น (เช่น อาจารย์  เพื่อน ฯลฯ) .052 .282

3. การสังเกตเสียงสูงต�่า ขณะฟังภาษาญี่ปุ่น .238** .000

4. การระมดัระวงัความถกูต้องของเสยีงสงูต�า่  ขณะพดูภาษาญีปุ่น่ .227** .000

5. การพยายามจดจ�าเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น .069 .158

6. การพยายามตรวจสอบรูปแบบเสียงสูงต�่าของค�าศัพท์เมื่อไม่รู้ .061 .207

รวม .198** .000

N 425 425
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6.	สรุปผลการวิจัย

 6.1 คว�มรู้คว�มเข้�ใจในเสียงสูงตำ่� กับทักษะ

ก�รฟังและแยกแยะเสียงสูงตำ่�

 เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ความถูกต้องของการฟังเสยีง

สงูต�า่ ระหว่างกลุม่ผูเ้รยีนทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั

เสียงสูงต�่าหรือมีประสบการณ์ฝึกฝนเสียงสูงต�่า กับกลุ่ม

ผูเ้รียนทีไ่ม่ม ี พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ในกลุ่มผู้เรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2  โดยในกลุ่มผู้เรียน

ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม KU 1 มีทักษะการฟังและแยกแยะเสียง

สงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ดกีว่ากลุม่ TU 1  กลุม่ CU 1 และ  กลุม่ 

KUBJ 1  ทั้งนี้ถึงแม้กลุ่ม TU 1  จะเคยเรียนรู้เกี่ยวกับ

เสียงสูงต�่าในรายวิชาเฉพาะด้าน  แต่เป็นไปได้ว่าเนื้อหา

รายวิชาดงักล่าวไม่ได้เน้นการฝึกฝนทกัษะการฟังเพือ่แยกแยะ

รูปแบบเสียงสูงต�่า  ส�าหรับผู้เรียนชั้นปีที่ 2 พบว่า กลุ่ม 

KU 2 กลุ่ม TU 2  มีทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูง

ต�่าภาษาญี่ปุ่นดีกว่ากลุ่ม KUBJ 2  ซึ่งในกรณีของ TU 2 

ที่มีอัตราความถูกต้องของการฟังสูงกว่ากลุ่ม KUBJ 2  

คาดว่าเกดิจากพืน้ความรูภ้าษาญ่ีปุ่นในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายทีแ่ตกต่างกนั  อย่างไรกต็ามส�าหรบัผูเ้รยีนชัน้

ปีที่ 3 อัตราความถูกต้องของการฟังและแยกแยะเสียง

สูงต�่าของกลุ่ม KU 3 ไม่สูงนัก  โดยไม่พบนัยส�าคัญทาง

สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม TU 3 และ กลุ่ม KUBJ 3  

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูง

ต�่าอาจจะอ่อนลงเมื่อไม่ได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง   

 ส�าหรับผู้เรียนชั้นปีที่ 4 มีลักษณะภูมิหลังคล้าย

คลึงกันคือเป็นชั้นปีที่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น (เรียนสาย

ศิลป์-ญี่ปุ่น) เคยเรียนรู้เก่ียวกับเสียงสูงต�่าในรายวิชา

เฉพาะด้าน  และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การอาศัยอยู่

ในประเทศญี่ปุ่น  อัตราความถูกต้องของการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญ่ีปุ่นมีค่าใกล้เคียงกัน และไม่

พบนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม

 จากผลวจิยัข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าประสบการณ์

การเรียนรู้ หรือฝึกฝนเสียงสูงต�่า  ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ

การฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ดกีว่ากลุม่ทีไ่ม่มี 

จงึเป็นการยนืยนัข้อสรปุของยพุกาและทศันย์ี (2560)  ที่

พบว่าประสบการณ์การเรยีนรู้ หรอืฝึกฝนเสยีงสงูต�า่ ช่วย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง และสามารถแยกแยะ

เสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ได้ถกูต้องมากขึน้  โดยเฉพาะแบบราบ  

แบบสูงที่พยางค์ต้น  และแบบสูงที่พยางค์กลาง (ยกเว้น

แบบลบสอง) ของค�าศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียงบอกเล่า  

 6.2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะก�รฟังและ

แยกแยะรูปแบบเสียงสูงตำ่�

 จากการวเิคราะห์ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัทกัษะการฟัง

และแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  โดยเลือกศึกษา  

1.  ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (ระดับ JLPT)  

2. ระยะเวลาการเรียนภาษาญ่ีปุ ่น (ระดับช้ันปี)  

3.   ประสบการณ์การอาศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่น่  4. ระดบั

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเสียงสูงต�า่  และ 5. ระดบัการ

ฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น และระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้

เสียงสูงต�่า  พบว่าระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น  

ระยะเวลาการเรียนภาษาญี่ปุ ่น  และประสบการณ์

การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ไม่สัมพันธ์กับทักษะการ

ฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  ในทางกลับกัน  

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงสูงต�่า ปริมาณ

อนิพตุ (input) ภาษาญีปุ่น่  และระดบัการใช้กลยทุธ์การ

เรียนรู้เสียงสูงต�่า สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น

 กล่าวคือทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่า

ภาษาญีปุ่น่  ไม่ได้ขึน้อยูก่บัระดบัความสามารถทางภาษา

ญี่ปุ่น  ระยะเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น  หรือระยะเวลาที่

อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  แม้แต่ชาวญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของ

ภาษา หากพูดภาษาถิ่นท่ีระบบเสียงสูงต�่าแตกต่างจาก

ภาษามาตรฐาน หรือภาษาถิ่นที่ไม่มีเสียงสูงต�่า  บางคน

ไม่สามารถฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นได้ (鮎

澤・小高，1998)  สอดคล้องกับที่ 築地 (2008)  ระบุ

ว่าความสามารถในการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่ของครู

สอนภาษาญี่ปุ่นเจ้าของภาษา  มีความแตกต่างกันตาม

แต่ละบคุคล  จงึจ�าเป็นต้องฝึกฝนทกัษะดงักล่าวเพือ่สอน
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เสียงสูงต�่า  ดังนั้นส�าหรับผู้เรียนชาวไทยซ่ึงเรียนภาษา

ญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะดังกล่าว

จ�าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝน  นอกจากนี้  ผู้เรียนท่ีดี

จ�าเป็นต้องกระตอืรอืร้นทีจ่ะใช้กลยทุธ์การเรยีนรูท้ัง้การ

รับอินพุต (input) ภาษาญ่ีปุ่น  การสังเกตเสียงสูงต�่า 

ขณะฟังภาษาญีปุ่น่  และการระมดัระวงัความถกูต้องของ

เสียงสูงต�่า ขณะพูดภาษาญ่ีปุ่น  มิใช่เพียงปล่อยให้

เป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาตติามกาลเวลาทีผ่่านไปเท่านัน้

7.	ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 จากผลการวจิยัทีว่่าทกัษะการฟังและแยกแยะรปู

แบบเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  ไม่ได้ข้ึนอยู่กับระดับความ

สามารถทางภาษาญี่ปุ่น  ระยะเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น  

หรือระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  แต่ปัจจัยที่

ส่งเสริมทักษะดังกล่าวคือประสบการณ์การเรียนรู้และ

ฝึกฝนเสียงสูงต�่าที่เชื่อมโยงความเข้าใจสู่การปฏิบัติจริง  

และการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ซ่ึงได้แก่การสังเกต  และ

การระมัดระวังเสียงสูงต�่า  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1. การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นไม่ควรจะปล่อย

ปละละเลยเร่ืองของเสยีงสงูต�า่อกีต่อไป  โดยควรเน้นการ

สอนที่เชื่อมโยงจากหลักการ ทฤษฎี ไปสู่การปฏิบัติจริง 

และควรสอนรูปแบบเสียงสูงต�่าที่ถูกต้องของค�าศัพท์

แต่ละค�า เพื่อให้ผู้เรียนจดจ�าไปพร้อม ๆ กับความหมาย

ของค�าศัพท์นั้น ๆ  เนื่องจากการที่จะต้องจดจ�ารูปแบบ

เสียงสูงต�่าที่ถูกต้องใหม่ในภายหลังเป็นเรื่องยาก และ

เป็นภาระส�าหรับผู้เรียน  

 2. การสอนและฝึกฝนทักษะการฟังเสียงสูงต�่าใน

ระดับอุดมศึกษาสามารถเริ่มตั้งแต่ชั้นปีแรก เนื่องจาก

ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าไม่จ�าเป็นต้องรอ

ความรู้ หรือทักษะอื่น ๆ เมื่อผู้เรียนเข้าใจหลักการและ

ได้ฝึกฝนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะน้ันได้ต่อเน่ือง 

กรณีท่ีหลักสูตรไม่มีวิชาเฉพาะด้านในช้ันปีแรก อาจ

ก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาทักษะรวม หรือวิชา

ฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น ได้

 3. ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษา

ญี่ปุ ่น  ควรได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  โดยอาจ

ก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 

เพื่อรักษาระดับความสามารถดังกล่าว  

 ทัง้นี ้ ผู้วจิยัมข้ีอเสนอแนะส�าหรบัการต่อยอดงาน

วิจัยดังต่อไปนี้

 1. ควรมกีารเกบ็ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างต่อเนือ่งใน

ระยะยาว  เพื่อศึกษาว่าประสบการณ์การเรียนรู้และ

ฝึกฝนเสียงสูงต�่าจะคงประสิทธิผลนานถึงเมื่อใด

 2. ควรมกีารศึกษาเชงิลึกถงึความสัมพนัธ์ระหว่าง

ทักษะการฟัง และการออกเสียงเสียงสูงต�่า  เพื่อพิสูจน์

ว่าการฟังและการออกเสียงนั้นมีความสัมพันธ์กันจริง

หรือไม่ และสัมพันธ์กันในลักษณะใด 
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ภ�คผนวก: ข้อมูลพื้นฐ�นของผู้เรียนกลุ่มเป้�หม�ยแยกต�มหลักสูตร

ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่ม KU

ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่ม KUBJ

ระดับ
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ม. ปล�ยเคย
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เรียน

ไม่
เคย
เรียน

ไม่
เคย
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เดือน
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เดือน
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เดือน

3 
เดือน
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เดือน

6 
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<
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ขึ้น
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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

นันท์ชญา มหาขันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษาของญี่ปุ่นในยุคการปฏิรูปการศึกษา 

สมัยเมจิ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเด็ก

เรื่อง “องุ่นหนึ่งพวง” และ “เซเบกับน�้าเต้า”

 คำ� สำ�คัญ
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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)

Key words
Japanese educational transformation, moral education, juvenile literature,

Arishima Takeo, Shiga Naoya

Nanchaya Mahakhan
Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University
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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



วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  |  jsn June Vol.8 No.164

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 เพ็ญศรี 

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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บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะของสตรีในโอโอะกุ ซึ่งเป็นที่

อาศยัของภรรยาและบตุรของโชกนุในบรเิวณปราสาทเอโดะ จากการศึกษาวจิยัพบว่า โอโอะกมุสีภาพเป็น

องค์กรขนาดใหญ่ที่มีคนท�างานเพื่อรับใช้โชกุนและครอบครัวและเป็นองค์กรที่มีการใช้งบประมาณเป็น

จ�านวนมาก การท�างานในโอโอะกุส่งผลให้สตรีเหล่านี้มีอิสระทางการเงินและยังส่งผลต่อการมีอ�านาจของ

สตรีบางกลุ่ม เช่น โจะจูระดับสูงของโอโอะกุโดยเฉพาะโอะโตะชิโยะริที่เป็นผู้รับใช้โชกุน โจะจูเหล่านี้มี

อ�านาจในการได้รับเงินอย่างมหาศาลและใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย สถานะและอ�านาจของโจะจูเหล่าน้ีเม่ือมี

การร่วมกนัสร้างอ�านาจกบัโอะโมะเตะและมบีทบาทในการปกครองซ่ึงส่งผลต่อการมอี�านาจของสตรเีหล่านี้

อย่างมาก และยงัมสีตรกีลุม่ทีเ่ป็นมารดาของโชกนุซึง่บางคนอาจจะมาจากตระกลูชาวนาและชาวเมอืง แต่

เมื่อมีโอกาสได้เป็นภรรยารองของโชกุนและคลอดบุตรชายและได้เป็นมารดาของโชกุนส่งผลให้นางและ

ครอบครัวเดิมได้รับการตอบแทนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ มารดาของโชกุนในช่วงต้นสมัยเอโดะ

ที่รัฐบาลโทะกุงะวะยังมีสถานะทางการเงินดี ดังนั้น จึงอาจจะกล่าวได้ว่า สถานะของสตรีในสมัยเอโดะ

โดยเฉพาะสตรีในโอโอะกนุีม้สีถานะทางอ�านาจและการเงนิทีม่ัน่คง สตรหีลายคนมอี�านาจทีส่ร้างขึน้มาใหม่

จากการร่วมมือกับโอะโมะเตะหรือจากการเป็นแม่ของโชกุน และจะเห็นได้ว่า การมีทรัพย์สินส่งผลต่อ

สถานะและอ�านาจของสตรใีนโอโอะก ุและในสงัคมทีเ่ป็นแบบทนุนยิมในสมยัเอโดะนีส่้งผลต่อสถานะของ

สตรีในโอโอะกุเป็นอย่างมาก

เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเปลี่ยนแปลงสถานะของสตรีชั้นสูงในโอโอะกุ

ในสมัยเอโดะ

 คำ� สำ�คัญ
โอโอะกุ, สตรีญี่ปุ่น, สถานะของสตรีญี่ปุ่น, สถานะทางทรัพย์สิน, บทบาทในการปกครอง
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Abstract

This article is an attempt to explain the status of women in the Ooku, the Shogun’s 
inner palace, during the Edo period. The research shows that the Ooku was a 
large organization that included those that served the Shogun and his family. This 
organization had a large budget, and the women that worked there had a high income 
and their positions made them powerful. This was especially true for the Otoshiyori. 
The ladies that served the Shogun enjoyed a luxurious lifestyle, and when the women 
combined their power with the Omote, or government, it made them even stronger. 
Moreover, some mothers of Shoguns originally came from families of farmers and 
townspeople. However, when they married Shoguns, and their sons became Shoguns, 
both the mothers and their families received high rewards, especially during the 
beginning of the Edo period when the Shogunate still had stable financial resources. 
In conclusion, we can say that the women in the Edo period, especially those living 
within the Edo Castle, had high financial status and were powerful. Many of them 
built this status together with the men that served the Shoguns or acquired it from 
being mothers of Shoguns.  It can be clearly seen that economic status strongly 
influenced the power of the women of the Ooku. In addition, capitalism during the 
Edo period greatly affected the status of women in the Ooku.

The Changing Status of Women in the 

Ookuduring the Edo Period

Key words
Ooku, Japanese women, status of Japanese women, status of their 

properties, political role

Benjang Jaisai der Arslanian
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1.	 บทน�า

 จากการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของประเทศ

ญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะและบทบาทของ

สตรีญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์สมัยโบราณจนถึงสมัยเอโดะ 

พบว่า สตรีมีสถานะท่ีเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทท่ีแตก

ต่างกันในแต่ละสมัย เช่น บทบาทของสตรีในฐานะผู้น�า

ทางจิตวิญญาณและการปกครองในสมัยโบราณ 

บทบาทของสตรี ในฐานะแม ่ของประเทศ หรือ 

พระมารดาของจักรพรรดิท่ีทรงมีพระชันษาน้อยในสมัย

เฮอัน บทบาทของสตรีในการสู้รบเพื่อปกป้องครอบครัว

ปกครองปราสาทและดูแลหลานแทนบุตรชายและสามี

ซึ่งเสียชีวิตในการรบในสมัยกลาง และการให้บุตรสาว

ขึ้นปกครองเป็นเจ้าของปราสาทในสมัยกลางในกรณีที่

ไม่มีบุตรชาย และบทบาทของสตรีชนชั้นชาวเมืองใน

สมัยเอโดะที่มีสถานะสูงข้ึนตามฐานะการเงินจากการ

ท�างานนอกบ้าน ซ่ึงสถานะของสตรีในแต่ละสมัยน้ัน

แปรเปลี่ยนไปตามการปกครองและสถานะทางการเงิน

และทรัพย์สินของสตรี ท�าให้เห็นว่าบทบาทของสตรีใน

ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมี

ความหลากหลายข้ึนอยู่กับสถานการณ์และบริบททาง

สังคมและพบการกล่าวถึงสถานะของสตรีในสมัยเอโดะ

ว่า จากการปกครองระบบทหารในสมัยเอโดะท�าให้สตรี

ในตระกลูซามไุรมสีถานะทีต่กต�า่จนเรียกได้ว่าเป็น “ยคุมืด

ของสตรี”1 โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลส�าคัญสองประการคือ 

การไม่ได้เป็นผู้สืบทอดตระกูลและไม่ได้รับมรดกที่ดิน

และการถูกควบคุมการแต่งงานระหว่างตระกูลไดเมียว

ซึ่งปรากฏในบุเกะโชะฮัตโตะ เพื่อควบคุมการแต่งงาน

ที่จะส่งผลทางการเมืองดังเช่นในสมัยกลาง 

 แต่จากการศึกษาจากหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับ

โอโอะกพุบว่าสถานะของสตรทีีเ่ป็นชนชัน้ซามไุรในโอโอะกุ

มีสถานะที่ไม่ได้ถือว่าตกต�่า และการแต่งงานของสตรทีี่

เป็นชนชัน้สงูในสมยันีส่้งผลต่อสถานะของตนเองและของ

ครอบครัวของคู่สมรสเช่นกัน ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้จะ

ศึกษาในด้านของการเปลี่ยนแปลงของสถานะของสตรี

ที่ในโอโอะกุที่เป็นผลมาจากการแต่งงาน และการสร้าง

อ�านาจของสตรีในโอโอะกุที่มีบทบาทต่อการปกครอง

ว่ามีสถานะอย่างไรและอะไรเป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง

2.	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาสถานะของสตรีญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์

โดยเฉพาะสตรีในโอโอะกุ โดยมองประเด็นด้านการ

แต่งงานและการสร้างอ�านาจของสตรีในโอโอะกุ ทั้ง

สตรีที่ท�างานในโอโอะกุและสตรีที่เป็นคนในครอบครัว

ของโชกุน 

3.	 สมมุติฐานการวิจัย

 การมีอ�านาจและเงินส่งผลต่อการมีอ�านาจของ

สตรีในโอโอะกุซ่ึงเป็นสตรีชั้นสูงที่มาจากชนช้ันขุนนาง 

ชั้นซามุไรและชนชั้นชาวเมืองในสมัยเอโดะ มีการ

เปลี่ยนแปลงไปสู ่การมีอิทธิพลซ่ึงเป็นผลมาจากการ

พยายามสร้างทายาทและส่งผลให้สตรีมีโอกาสในการ

ขยายอ�านาจ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการเป็นเครือข่าย

และรูปแบบขององค์กรที่เรียกว่า โอโอะกุ  

4.	 วิธีการศึกษาและขอบเขตการวิจัย

 วิ ธี ก า ร ศึ กษา เป ็ นกา ร ศึ กษาจาก เอกสาร 

(documentary research) ซึ่งผู ้วิจัยได้ศึกษาจาก

เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับสตรีในโอโอะกุคือ 

1) 『時代を生きた女たち』ปีค.ศ.2010 2) 『日本

女性史・第十六版』ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ปีค.ศ.2015 

3)『資料に見る日本女性のあゆみ・第四版』ฉบับ

พิมพ์ครั้งที่ 4 ปีค.ศ.2010 ซ่ึงเป็นเอกสารที่เขียนเกี่ยว

กับสตรีในสมัยต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากการบันทึกใน

ประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และ

1     湯麗 (2011).「日本女性地位の歴史的考察『全国民事慣例類集』からみる近世後期女性の婚姻地位 」, 94-109
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หนังสือที่เกี่ยวกับโอโอะกุได้แก่  4) 『徳川政権下の

大奥と奥女中』ปี ค.ศ. 2009 5)『徳川大奥事典』 

ปี ค.ศ. 2015 6) 『将軍と大奥―江戸城の事件と暮

らし』 ปี ค.ศ. 2007 7) 『絵で見る江戸の女性た

ち』ปี ค.ศ. 2006  8)『大奥のすべて』ปี ค.ศ. 2012 

9) 『歴史を動かした徳川十五代の妻たち』ปี ค.ศ. 

2011 เพื่อศึกษาสถานะของสตรีชนชั้นซามุไรในสมัยเอ

โดะ รวมท้ังสตรีที่มาจากชนชั้นขุนนางและชนช้ันชาว

เมืองที่สามารถมีอ�านาจในโอโอะกุ จึงศึกษาจากหนังสือ

เกี่ยวกับผู ้หญิงในสมัยเอโดะและสตรีในโอโอะกะดัง

ปรากฏในเอกสารอ้างอิง พร้อมท้ังศึกษาจากเอกสาร

การวิจัยและบทความเก่ียวกับสถานะของสตรีในสมัย

เอโดะ ซึ่งเป็นเอกสารที่ค้นคว้าจากหอสมุดรัฐสภาแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น　

5.	 นิยามค�าศัพท์

 โอโอะกุ（大奥）หมายถึง ที่อาศัยของสตรีที่เป็น

ภรรยาเอกและภรรยารอง รวมถึงลูก และสตรีผู้มีหน้าที่

รับใช้ครอบครัวของโชกุน

 โชกุนคนที่ 1-15 ได้แก่ 1) โทะกุงะวะอิเอะยะซุ

(徳川家康）2) โทะกุงะวะฮิเดะตะดะ(徳川秀忠)

3) โทะกงุะวะอเิอะมติส（ึ徳川家光）4) โทะกงุะวะอเิอะสนึะ

(徳川家綱）5) โทะกุงะวะสึนะโยะชิ(徳川綱吉)

6) โทะกุงะวะอิเอะโนะบุ （徳川家宣）7) โทะกุงะวะ

อิเอะสึง（ุ徳川家継) 8) โทะกุงะวะโยะชิมุเนะ（徳川

吉宗) 9) โทะกงุะวะอเิอะชเิงะ(徳川家茂)10) โทะกงุะ

วะอิเอะฮะรุ (徳川家治) 11) โทะกุงะวะอิเอะนะริ

(徳川家斉) 12) โทะกุงะวะอิเอะโยะชิ (徳川家慶)

13) โทะกุงะวะอิเอะซะดะ(徳川家定）14)  โทะกุงะ

วะอเิอะโมะจ ิ(徳川家茂) 15) โทะกุงะวะโยะชิโนะบุ

(徳川慶喜）

 มิไดโดะโกะโระ （御台所）หมายถงึ ภรรยาเอกของ

โชกุน เป็นสตรทีีม่าจากตระกูลขนุนางตัง้แต่โชกนุคนที ่ 3 

เป็นต้นไป

 โอะโตะชโิยะร ิหรือ โรโจะ（お年寄り・老女)หมาย

ถงึ สตรผู้ีมตี�าแหน่งในการปกครองสูงสุดของโอโอะก ุเทยีบ

เท่ากบัอ�ามาตย์ของโชกนุ

 โอะจูโร（御中臈） หมายถงึ สตรีทีมี่หน้าทีร่บัใช้ใกล้

ชดิ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มทีม่หีน้าทีร่บัใช้โชกนุและ

กลุ่มทีม่หีน้าทีร่บัใช้มไิดโดะโกะโระ

 โจะจ ู（女中）หมายถึง สตรทีีท่�างานรบัใช้ในโอโอะ

กแุละโอะกใุช้เรยีกรวมส�าหรับทุกต�าแหน่ง

 โอะเมะมเิอะอโิจ（御目見以上）หมายถงึ ชนชัน้ซา

มไุรทีร่ะดบัสูงและโจะจรูะดบัสูงทีส่ามารถเข้าพบโชกุนได้

 โอะเมะมเิอะอกิะ（御目見以下）หมายถงึ ชนช้ัน

ซามไุรทีร่ะดบัล่างและโจะจรูะดบัล่างทีไ่ม่สามารถเข้าพบ

โชกนุได้

 ไดเมยีว（大名）หมายถงึ ผูป้กครองแคว้นต่าง (มี

จ�านวนประมาณ 260 แคว้น)

 โกะซังเคะ（御三家）หมายถึง ตระกูลที่สืบสาย

โดยตรงเป็นลูกชายของโทะกงุะวะ อเิอะยะซ ุมสิีทธขิึน้เป็น

โชกนุ ได้แก่ ตระกลูโอะวะร（ิ尾張）คอิ（ิ紀伊）และ

ตระกลูมโิตะ（水戸）

 โกะซงัเคียว（御三卿 หมายถงึ ตระกลูท่ีสบืสายรอง

จากสายตรงจากโทะกงุะวะ อเิอะยะซุ มสีทิธขิึน้เป็นโชกนุ

เช่นกนั ได้แก่ ตระกลูทะยะซ（ุ田安）ตระกลูฮโิตะสึบะชิ

（一橋）และตระกลูชมิซิ（ุ清水）
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6.	 ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์

 6.1  คว�มหม�ยของ “โอะก”ุ และ “โอโอะกุ”  

  ของตระกูลซ�มุไร

 - คว�มหม�ยของคำ�ว่� “โอโอะกุ”

 ค�าว่า “โอโอะก”ุ ในหนงัสอืประวตัศิาสตร์ของสมยั

เอโดะทีป่รากฏในปัจจบุนัหมายถึง ทีพ่กัอาศัยของภรรยา

และครอบครัวของโชกุนในสมัยเอโดะ ซ่ึงในปราสาทเอโดะ

มโีอโอะก ุ3 แห่ง คอื โอโอะกุของปราสาทฮมมะรซุึง่เป็น

ทีอ่ยูอ่าศยัของโชกนุและภรรยารวมถงึบตุร โอโอะกขุอง

นิชิโนะมะรุเป็นที่อยู่อาศัยของผู้จะขึ้นด�ารงต�าแหน่ง

โชกุนและครอบครัว (หรือโชกุนท่ีเกษียณจากการ

ปกครองแล้ว) และโอโอะกขุองนโินะมะรสุ่วนใหญ่เป็นที่

อยู่อาศัยของภรรยาเอกของโชกุนคนก่อนหน้าโชกุนคน

ปัจจบุนั นอกจากนี ้หากกล่าวถงึค�าว่า “โอโอะก”ุ คนใน

ปัจจบุนัส่วนหนึง่ทีม่โีอกาสได้ดลูะครหรอือ่านนยิายของ

ประเทศญี่ปุ ่น จะมีภาพของความขัดแย้งและการ

แก่งแย่งชงิดรีะหว่างผูห้ญงิทีอ่าศยัในโอโอะก ุมภีาพของ

การเป็นสงัคมทีม่ลีกัษณะปิดไม่เปิดต่อภายนอกและมีกฎ

ของสตรีที่ท�างานในโอโอะกุที่ห้ามน�าเอาเรื่องในโอโอะกุ

เล่าสูค่นภายนอก และมเีอกสารทีบ่นัทกึเกีย่วกบัโอโอะกุ

ของปราสาทเอโดะไม่มากนักการศึกษาเกี่ยวกับโอโอะกุ

นัน้มีการศกึษาช่วงแรกในช่วงต้นสมยัเมจ ิเป็นการศกึษา

วถีิชีวิตและความเป็นอยูข่องสตรใีนโอโอะกทุีเ่ป็นการ

ศึกษาจากการสัมภาษณ์สตรีที่เคยท�างานในโอโอะกุ ซึ่ง

การวิจัยเกี่ยวกับโอโอะกุนั้นมีการขยายตัวมากขึ้น

เนื่องจากมีการค้นพบเอกสารที่มีการบันทึกของตระกูล

ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโอโอะกุ เช่น จากงานวิจัย

ของนะงะโนะ ฮิโระโกะ (1997) ในหัวข้อ 「幕府制国

家の政治構造と女性」อ้างในหนงัสอื「徳川「大奥」

事典」เขยีนถงึบทบาทในด้านการปกครองของโจะจใูน

โอโอะกุของโชกุนและโอะกขุองไดเมียวว่า เป็นส่วนหนึง่

ในโครงสร้างของอ�านาจในการปกครองในบทบาทของ

ผู้กุมอ�านาจในฐานะลูกน้องสตรี（女性家臣)
2   และ

ในด้านการเป็นสังคมปิดไม่เปิดสู่ภายนอกของโอโอะกนุัน้ 

ถงึแม้ไม่มเีอกสารของรฐับาลโทะกงุะวะเกีย่วกบัโอโอะกุ

มากนัก แต่พบว่ามีบันทึกและนิยายในสมัยเอโดะเพื่อ

ความบนัเทงิส�าหรบัคนทัว่ไปหลายเล่มท่ีเกีย่วกบัโอโอะกุ 

เช่น 「藤岡屋日記」(1804-1864) ซึ่งเป็นการเขียน

บันทึกส่วนตัวของผู้ชายคนหนึ่งเกี่ยวกับเหตกุารณ์ของ

รัฐบาล เช่น การเดินทางของโชกุน งานศพและงาน

แต่งงานของครอบครัวโชกุนคนที่ 11 และเงินบ�านาญ

ของโจะจู นอกจากนี้ยังม「ี護国女太平記」เป็นนิยาย

เกีย่วกบัสตรใีนโอโอะกแุละโชกนุคนที ่5 และนิยายเรื่อง

「田舎源氏」เขียนเลียนแบบเรื่องเกนจิโมะโนะกะ

ตะริซึ่งเขียนถึงเรื่องรักของตัวเอกในสมัยมุโระมะจิ มี

เนือ้หาทีค่ล้ายกับเรือ่งในโอโอะกซุึง่ได้รบัความนิยมจาก

คนทั่วไปในสมัยเอโดะเป็นอย่างมากแต่ถูกรัฐบาลโทะกุ

งะวะสั่งห้ามพิมพ์ในปี ค.ศ. 18423  นอกจากนี้ ยังมีการ

ละเล่นของเด็กผู้หญิงในสมัยเอโดะที่เรียกว่า เอะซุโกะ

โระกุ（絵双六）ที่พิมพ์บนแผ่นกระดาษในช่วงกลาง

สมัยเอโดะซึ่งเป็นช่วงที่วิทยาการภาพพิมพ์ไม้มีการ

พฒันาและเป็นการละเล่นทีน่ยิมอย่างมากในบรรดาเดก็

ผู้หญิงชนช้ันชาวเมือง เป็นการละเล่นเกี่ยวกับต�าแหน่ง

ต่าง ๆ ของสตรีในโอโอะกุ การเลื่อนต�าแหน่งไปจนถึง

ภรรยารองของโชกุนรวมถึงการเล่นดนตรี ท�าให้การ

ท�างานในโอโอะกเุป็นทีรู่จั้กและใฝ่ฝันของเดก็ผู้หญงิชนชัน้

ชาวเมืองมากขึ้น4 จากบันทึก นิยายและการละเล่นนี้

ท�าให้พบว่า โอโอะกุไม่ได้เป็นสังคมที่ปิดตามที่เข้าใจกัน

โดยทั่วไป

 หากดคู�าว่า “โอะก”ุ（奥）แปลจากพจนานกุรม 

広辞苑 ส�านักพิมพ์อิวะนะมิ พิมพ์ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2013 

หมายถงึ สถานทีท่ีอ่ยูลึ่กเข้าไปข้างใน หรอื ไกลจากด้านนอก 

ผู้วจิยัจงึท�าการค้นคว้าหาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ค�าว่า 

“โอะกุ” และ “โอโอะกุ” รวมถึงการใช้ค�าส�าหรับที่อยู่

2 竹内誠・深井雅海・松尾美恵子(編)(2015).『徳川「大奥」事典』,4-7
3 Anne Walthall (2001).「江戸文化における大奥」, 45-49
4 岩城紀子 (1998).「『絵双六』に見る町娘と大奥―江戸女性の“あこがれ”」,248-250
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อาศยัของชนชัน้ซามไุรระดับสงูเพือ่ศกึษาทีม่าของค�าว่า 

“โอโอะก”ุ และสามารถใช้อธบิายความแตกต่างและการ

เปลี่ยนแปลงของโอโอะกุที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง

ของสถานะของสตรีในโอโอะกุ ผูว้จิยัพบว่าค�าว่า “โอะกุ” 

ปรากฏเป็นค�าที่ใช้ส�าหรับที่อยู่อาศัยของชนชั้นซามุไร

ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามหรือสมัยเซ็งโงะกุ ซ่ึงท่ีอยู่อาศัย

จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่ใช้เป็นที่ประชุม

ระหว่างซามุไร ที่จัดงานเทศกาล ที่จัดงานพิธีที่เป็น

ทางการเป็นที่เปิดต่อคนภายนอก เรียกว่า โอะโมะเตะ

(表)และส่วนทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัของคนในครอบครัวและ

เป็นพื้นที่ส่วนตัวเรียกว่า โอะกุ（奥)และการแบ่งพื้นที่

เป็นส่วนส�าหรับท�างานและส�าหรับครอบครัวของบ้าน

ซามุไรนี้ยังคงใช้จนถึงสมัยเอโดะ นอกจากนี้ยังพบ

หนงัสอืซนัไนโคะเคต็ส ึ(三内口決)อ้างในบทความของ

โยะชิโมะโตะ ชินจิ (1980) ที่กล่าวถึงค�าว่า คะตะโนะไต

（北の対）หมายถงึอาคารหอนอนของภรรยาเอก (อยูท่าง

ทศิเหนอื) และเรียกผูอ้าศยัเจ้าของหอนอนว่า คิตะโนะ

คะตะ（北の方）หรือ คิตะโนะองคะตะ(北の御方)

หรอื คติะโนะมนัโดะโคะโระ(北政所)ซ่ึงค�าเรียกเช่นนี้

ใช ้ในชนชั้นซามุไร คือตระกูลโชกุนอะชิคะงะและ

ตระกูลไดเมียวในสมัยมุโระมะจิ แต่ไม่ได้ถกูเรยีกในสมยั

คามาครุะ และส�าหรับท่ีอยูอ่าศยันัน้ค�าว่า “โอะกุ” มกีาร

ใช้ตั้งแต่สมัยมุโระมะจิโดยแบ่งออกเป็นโอะโมะเตะและ

โอะกุเช่นกัน 

 หลกัฐานทีย่นืยันถงึแผนผงัของปราสาทของโชกุน

ในสมัยมุโระมะจิ คือ ฉากก้ันหรือเบียวบุ（屏風）ที่มี

ภาพวาดของฮะนะโกะโชะ（花御所）ที่แสดงการแบ่ง

เขตที่พักอาศัยของโชกุนซึ่งเป็นการเลียนแบบคฤหาสน์

ของขุนนางและมีพื้นที่ส�าหรับการจัดงานพิธีและการ

รบัรองแขก (โอะโมะเตะ) อยูด้่านหน้าและพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั

ส่วนตัว (โอะกุ) ของโชกุนอยู่ด้านหลังของปราสาท แต่

ไม่มีก�าแพงกั้นระหว่างส่วนที่เป็นโอะโมะเตะกับส่วนที่

เป็นโอะกุ ส่วนปราสาทในสมัยเซ็งโงะกุนั้นเป็นปราสาท

บนภูเขาเช่นปราสาทของโอะดะโนะบุนะงะ เขียนไว้ใน

บันทึก 「安土日記」ที่กล่าวถึงส่วนบนของปราสาทที่

เรียกว่า เท็นชุ （天守）ซ่ึงเป็นทั้งที่รับรองผู้มาเยือน

และเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าของปราสาทและครอบครัว 

จะเห็นไดว่้าส�าหรบัปราสาทบนภเูขาในสมัยสงครามนั้น

ไม่มีการแบ่งโอะโมะเตะและโอะกุอย่างชัดเจน และ

ยังมีบันทึกที่เก่ียวข้องกับปราสาทของโทะโยะโทะมิ

ฮิเดะโยะชิ คือปราสาทโอซาก้า 2 ฉบับ5  คอืบนัทกึของ

ตระกลูโอโทะโมะโดยไดเมียวโอโทะโมะโซรนิและบนัทกึ

ของนักบวชชื่อหลุยส ์ ฟรอยซ์ ในขณะที่มาเยี่ยม

ปราสาท พบว่า ส่วนที่ก�าหนดให้เป็นโอะกุนั้นอยู่ในส่วน

บนสุดของปราสาทหรือเท็นชุ และบันทึกของนักบวช

ยังระบุว ่า ในส่วนของโอะกุนั้นเห็นสตรีรับใช้เป ็น

จ�านวนมากและไม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้าออกได้  จาก

บันทึกดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนสมัยเอโดะมีการ

ใช้ค�าว่า “โอะกุ” อย่างแพร่หลายแต่ไม่พบการใช้ค�าว่า 

“โอโอะกุ” และค�าว่า “โอะกุ”หมายถึงพื้นที่ส่วนตัวที่

เจ้าของปราสาทอาศัยอยู่กับครอบครัว ซ่ึงในสมัยเอโดะ

ค�าว่า “โอโอะกุ” ใช้ส�าหรับที่อาศัยของครอบครัวของ

โชกุนและส�าหรับไดเมียวและซามุไรระดับสูง (เช่น

โกะซงัเคะ โกะซงัเคยีวและตระกลูชมิะส)ึ ส่วนไดเมยีวอืน่ ๆ  

ยังคงใช้ค�าว่า “โอะกุ” ส�าหรับที่อาศัยส่วนตัวเหมือน

สมัยก่อนหน้าสมัยเอโดะ ซึ่งการค้นคว้าเกี่ยวกับโอะกุ

ของโชกนุและของตระกลูไดเมยีวในสมัยมุโระมะจินั้นพบ

เอกสารไม่มากนัก6

 ส�าหรับของปราสาทเอโดะมีการแบ่งอาคารฮมมะรุ

เป็นสามส่วนคือ โอะโมะเตะ นะคะโอะกุ และโอโอะกุ  

นะคะโอะกุซ่ึงเป็นพื้นที่ส่วนตัวของโชกุนน้ันจะมีเพียง

ผูร้บัใช้โชกนุทีเ่ป็นเพศชายแม้แต่โรจหูรอือ�ามาตย์(老中) 

จะต้องได้รับการอนุญาตจากโชกุนก่อนจึงจะเข้าไปได้ 

และโอโอะกุซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวโชกุนนั้น

5 鈴木賢次(2011).「信長・秀吉の奥と将軍の大奥」,140-147
6 慶幹進士（1980）.「室町殿の大奥・江戸城の大奥」,187-192
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จะมีโจะจูที่เป็นเพศหญิงซึ่งแบ่งออกเป็นโจะจูของโชกุน

และโจะจขูองมไิดโดะโคะโระ คนท�างานของนะคะโอะกุ

กับโอโอะกุจะไม่มีการข้ามไปยังอีกพื้นท่ีหน่ึง7 ซึ่ง

โครงสร้างของปราสาทเอโกะและคฤหาสน์ของบรรดา

ไดเมยีวท่ีอยูใ่นเมอืงเอโด8 จะมลีกัษณะเหมอืนกนัคอืแบ่ง

ออกเป็นโอะโมะเตะซึ่งอยู่ด้านหน้าและโอะกุซึ่งอยู่ด้าน

หลงัซึง่โจะจขูองโชกนุนัน้จะอาศยัในบรเิวณปราสาทเอโดะ   

แต่โจะจูของไดเมียวนั้นจะอาศัยในบริเวณที่เป็นพื้นที่

ส่วนตัวของไดเมียว ทั้งปราสาทเอโดะและคฤหาสน์ของ

ไดเมยีวมตี�าแหน่งผูป้ระสานงานระหว่างโอะโมะเตะและ

โอะกทุีเ่รียกว่าโอะโจกุจ ิ(御錠口) แต่คฤหาสน์ไดเมยีวไม่

ได้มีการแบ่งเขตระหว่างโอะโมะเตะและโอะกอุย่างเข้มงวด 

รวมทั้งมีต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปราสาทเอโดะไม่มี คือ 

ต�าแหน่งงานราชการที่โอะโมะเตะ (เป็นเพศหญิง) 

ที่เรียกว่า โอะโมะเตะโจะจู (表女中) และมีต�าแหน่งผู้

ปฏิบัติงานผู้ชายที่สามารถเข้าออกโอะกุได้9

 - ก�รเปลี่ยนแปลงจ�กคำ�ว่� “โอะกุ” ไปเป็น 

  คำ�ว่� “โอโอะกุ”

 ในหนงัสอืประวตัศิาสตร์เกีย่วกบัโอโอะกนุัน้เขยีน

ถึงการเริ่มต้นของระบบของโอโอะกุว่าเริ่มในสมัยโชกุน

คนที่ 3 แต่ในเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์ในสมัย

เอโดะตัง้แต่เริม่สมยัเอโดะจนถงึสมยัโชกนุคนที ่4 นัน้ไม่

ค่อยพบค�าว่า “โอโอะกุ” แต่พบค�าว่า “โอะกุ” และ 

“โอะกุคะตะ” เป็นส่วนใหญ่ เช่น พบค�าว่า「おく方」

และค�าว่า「おくの御台所」ในกฎข้อบังคบัมไิดโดะโกะ

โระฮัตโตะ（御台所法度）ประกาศใช้ในปี ค.ศ.1623 

และมกีฎระเบยีบทีเ่รียกว่า โอะโอะกุคะตะโอะฮตัโตะ (御

奥方御法度) ออกในต้นสมยัโชกนุคนที ่4 และพบค�าว่า 

“โอะกุ” เป็นส่วนใหญ่ในบันทึกท่ีชื่อว่า ริวเอฮินะมิกิ

(柳営日次記)10  และแม้แต่ในแผนผังของบริเวณ

ปราสาทเอโดะที่เรียกว่า โอะฮมมะรุโซเอะซุ(御本丸

惣絵図) ก็เรียกบริเวณที่อาศัยของมิไดโดะโกะโระว่า

โอะโอะกคุะตะ (御奥方) ในสมยัของโชกนุคนที ่3 มกีาร

แบ่งพื้นที่โอะกุ (ต่อมาเรียกว่านะคะโอะกุ) และโอโอะกุ

อย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในปี 

ค.ศ. 1649 มีการซ่อมแซมก�าแพงหินที่พังลงมาและแบ่ง

ส่วนทีเ่ป็นทีอ่าศยัส่วนตัวของโชกนุเป็นสองส่วน ประกอบ

กับมีการขยายการสร้างในส่วนพื้นที่อาศัยส่วนตัวของ

โชกุน เรียกส่วนที่เป็น โอะกุ ว่า นะคะโอะกุ (中奥) 

(ซ่ึงใช้เรียกโดยทั่วไปในปัจจุบัน) ไม่พบบันทึกการ

เปลี่ยนชื่อเรียกจากโอะกุเป็นโอโอะกุอย่างชัดเจน แต่

พบว่ามีการใช้ทั้งค�าว่า “โอะกุคะตะ” และ “โอโอะกุ” 

ในบันทึกริวเอฮินะมิกิในสมัยของโชกุนคนที่ 4 และต่อ

มาในสมัยของโชกุนคนที่ 5 พบว่ามีการใช้ค�าว่า “โอ

โอะกุ” มากกว่าค�าว่า “โอะกุ” นอกจากน้ี พื้นที่อาศัย

ส่วนตวัของโชกนุมกีารควบคุมเข้มงวดขึน้หลงัจากมกีาร

สังหารอ�ามาตย์ในบริเวณใกล้พื้นที่ส่วนตัวของโชกุนจึง

มีการแบ่งเขตระหว่างโอะโมะเตะกับพื้นที่ส่วนตัวหรือ

โอะกุที่ชัดเจนขึ้น และอาจจะส่งผลต่อการแบ่งท่ีอยู ่

อาศัยของโชกุนและครอบครัวเป็น “โอโอะกุ”11   

ด้วยเช่นกัน    ทั้งน้ี ค�าว่า “โอโอะกุ” น้ีไม่ได้ใช้แต่เพยีง

บริเวณ　ฮมมะรุของปราสาทเอโดะเท่านั้น แต่ยงัใช้

กบันชิิโนะมะรแุละนโินะมะรใุนส่วนทีเ่ป็นทีอ่าศัยของสตรี 

นอกจากนี ้ค�าว่า “นะคะโอะก”ุและ “โอโอะกุ” นี้ยังใช ้

ในตระกูลไดเมียวท่ีเป ็นตระกูลใหญ่ได ้แก ่ ตระกูล

โกะซังเคะ ตระกูลโกะซังเคียว และตระกูลชิมะสึของได

เมียวแห ่งแคว ้นซะสึมะ จากการค ้นคว ้าพบว ่า 

ครอบครัวของชนช้ันซามุไรน้ันมีการแบ่งพื้นที่เป็นโอะ

โมะเตะและโอะกุเช่นกัน และการเริ่มใช้ค�าว่า “โอโอะ

กุ” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยโชกุนคนที่ 4 อาจจะเป็นการ

แสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่แตกต่างของตระกูลโทะกุงะวะ

และตระกูลบริวารในสมัยเอโดะที่ตระกูลโทะกุงะวะ

7 竹内誠・深井雅海・松尾美恵子 (編)(2015).『徳川「大奥」事典』,4-7
8 ไดเมียวจะต้องมีปราสาทหรือคฤหาสน์ในเมืองเอโดะเพื่อเป็นที่อาศัยระหว่างช่วงมาท�างานที่ปราสาทเอโดะหรือช่วงมาประจ�าที่เมืองเอโดะ
9 畑尚子(2009).『徳川政権下の大奥と奥女中』, 77
10 บันทึกงานราชการของแต่ละส�านักงานของรัฐบาลโทะกุงะวะในสมัยเอโดะ http://www.wul.waseda.ac.jp/CLIB/MICRO/ryuei.html
11 竹内誠・深井雅海・松尾美恵子（編）(2015)『徳川「大奥」事典』, 7-8.
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มอี�านาจอย่างเต็มรปูแบบในการปกครอง

 6.2 ข้อมูลพื้นฐ�นเกี่ยวกับโอโอะกุ

 - จุดเริ่มต้นของโอโอะกุและก�รแบ่งช่วงของ 

  โอโอะกุ

 ถงึแม้ไม่พบบนัทกึของการเปล่ียนการเรยีกชือ่จาก

ค�าว ่า “โอะกุ” ไปเป ็น “โอโอะกุ” แต ่หนังสือ

ประวัติศาสตร์ที่เขียนเกี่ยวกับโอโอะกุในปัจจุบันส่วน

ใหญ่กล่าวถึงการเร่ิมต้นระบบของโอโอะกวุ่ามกีารเริม่ต้น

ในสมยัโชกนุคนที ่3 เพือ่เป็นการสร้างผู้สบืทอดต�าแหน่ง

โชกนุตระกลูโทะกงุะวะ  โชกุนคนที ่1 เริม่เข้ามาอาศัยใน

ปราสาทเอโดะตัง้แต่ปี ค.ศ. 1603 ขณะน้ันปราสาทเอโดะ

เป็นเพยีงปราสาทขนาดเลก็และเริม่มกีารซ่อมแซมและ

สร้างเพ่ิมเตมิจนเสร็จสมบรูณ์ในสมยัโชกุนคนที ่3 ภายใน

ส่วนของโอโอะกยุงัถกูแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 1) โอะเดง็มกิุ 

(御殿向き) เป ็นส่วนท่ีอาศัยของมิไดโดะโกะโระ 

2) นะงะสึโบะเนะ（長局）เป็นที่อาศัยของโจะจู 

มีลักษณะเป็นเรือนแถวยาว 3) ฮิโระชิคิมุคิ (広敷向

き) เป็นเสมอืนส�านกังานภายในของโอโอะกุ ในส่วนที่ 1 

และ 2 นอกจากโชกุนแล้วห้ามผู้ชายอื่นเข้า(มีเพียงแต่

อาชีพที่จ�าเป็น เช่น หมอของโชกุนและช่างที่เข้าได้รวม

ถงึเดก็ผูช้ายทีม่อีายไุม่เกนิ 9 ขวบ) ในส่วนที ่3 นีอ้นญุาต

ให้เจ้าหน้าท่ีผูช้ายเข้าไปท�างานได้ ปราสาทเอโดะมีความ

ยาวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ 4 กิโลเมตรและจากทิศตะวัน

ออกไปยังทิศตะวันตก 6 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่ที่

เป็นอาคารและสวน ส่วนท่ีส�าคัญของปราสาทเอโดะซ่ึง

เป็นที่อยู่อาศัยของคนในครอบครัวโทะกุงะวะมี 3 ส่วน

คือ ฮมมะรุ（本丸）นิชิโนะมะรุ（西の丸)และนิโนะ

มะร（ุ二の丸）ฮมมะรเุป็นทีอ่ยู่อาศัยในส่วนของโชกนุ 

นชิโินะมะรุเป็นทีอ่ยูอ่าศยัในส่วนของโชกนุทีเ่กษียณจาก

การปกครองแล้วท่ีเรียกว่า โอโกะโชะ (大御所) 

บางครั้งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งโชกุน

ต่อไป นิโนะมุระเป็นคฤหาสน์อีกแห่งหนึ่งของโชกุนบาง

ครั้งเป็นที่อยู่อาศัยของมารดาของโชกุน ฮมมะรุนั้นแบ่ง

ออกเป็นส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน คือ

 1) โอะโมะเตะ （表）เป็นพื้นที่ส�าหรับงาน

ราชการ เป็นเหมือนที่ท�าการของรัฐบาลโทะกุงะวะ

 2) นะคะโอะกุ （中奥）เป็นทีอ่ยูอ่าศยัทีท่�างาน

และพื้นที่ส่วนตัวของโชกุนและบุตรชาย

 3) โอโอะกุ（大奥）เป็นพื้นที่ส่วนตัวของ

ครอบครวัของโชกนุ หมายถงึภรรยาเอก ภรรยารอง บตุร

ชายทีม่อีายไุม่เกนิ 9 ขวบ และบตุรสาวทีย่งัไม่ได้แต่งงาน

 - สตรีที่ทำ�ง�นรับใช้ในโอโอะกุ

  สตรีผู้ซ่ึงท�างานรับใช้โชกุนและมิไดโดะโกะ

โระในโอโอะกุน้ัน สามารถแบ่งได้ 2 ระดับคือ 

 1) ระดับโอะเมะมิเอะอิโจ (お目見え以上) 

คอื ระดบัทีส่ามารถเข้าพบโชกนุและมไิดโดะโกะโระได้ 

 2) ระดับโอะเมะมิเอะอิกะ (お目見え以下) 

คือ ระดับล่างที่ไม่สามารถเข้าพบโชกุนและมิไดโดะโกะ

โระได้

 ในสองกลุม่นี ้ยงัแบ่งออกเป็นชือ่งานต่าง ๆ  อกี 20 

ต�าแหน่ง และยังแบ่งกลุ่มสตรีที่ท�างานภายในโอโอะกุ

เป็น  2 กลุ่ม คือกลุ่มรับใช้โชกุนและกลุ่มรับใช้มิไดโดะ

โกะโระ มีต�าแหน่งหน้าที่ดังนี้ คือ 

 1)  โจโรโอะโตะชิโยะริ (上臈御年寄り)มีหน้า

ที่เป็นคู่สนทนา ที่ปรึกษาและอยู่ใกล้ชิดมิไดโดะโกะโระ 

 2) โคะโจโร (小上臈) เป็นผู้เรียนรู้งานของ

โจโรโอะโตะชิโยะริและอาจจะได้เป็นโจโรต่อไป  

 3) โอะโตะชิโยะริ(บางครั้งเรียกว่า โรโจะ) (御

年寄・老女) เป็นผู้มีอ�านาจในบริหารจัดการและการ

ปกครองสูงสุดในโอโอะก ุ ส่วนใหญ่เป็นบตุรสาวของซามไุร

ชั้นสูงที่ท�างานในรัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ 

 4) โอะเคียกกอุะชไิร (御客会釈) เป็นต�าแหน่ง

เฉพาะของโจะจูทีร่บัใช้โชกนุ มหีน้าท่ีต้อนรบัและดแูลโจะจู

ทีม่าจากโอโอะกุของตระกูลโกะซังเคะและโกะซงัเคยีว 

 5) จูโดะชิโยะริ (中年寄り) เป็นต�าแหน่งที่มี

เฉพาะโจะจูที่รับใช้มิไดโดะโกะโระ มีหน้าที่เป็นตัวแทน

ของโอะโตะชโิยะร ิเช่น ดแูลอาหารและตรวจสอบยาพิษ

ในอาหารของมิไดโดะโกะโระ 
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 6) โอะจูโร (御中臈) เป็นต�าแหน่งของโจะจูที่

ท�างานในโอโอะกุเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดของโชกุนและมิได

โดะโกะโระ ในส่วนของโชกุนน้ันมีโอกาสท่ีจะถูกเลือก

เป็นภรรยารองได้ 

 7) โอะโคะโช（御小姓）อายุราว 7-16 ปี เป็น

เด็กรับใช้ของมิไดโดะโกะโระ

 8) โอะโจกุจิ（御錠口）มีต�าแหน่งเฉพาะของ

โจะจูที่รับใช้โชกุน ดูแลเข้าออกระหว่างโอโอะกุกับ

โอะโมะเตะ

 9) โอะโมะเตะสไึก(御表使) มหีน้าทีร่บัผดิชอบ

ติดต่อภายนอกโอโอะกุและซื้อของตามค�าสั่งของโอะ

โตะชิโยะริ

 10) โกะยูฮิสึ (御祐筆) มีหน้าที่ท�างานเอกสาร 

เช่น จดบันทึก เขียนจดหมายตอบโต้

 11)  โอะสึงิ（お次）ท�างานท่ัวไปเช่น ดูแล

อุปกรณ์ ขนของก�านัล ท�าความสะอาด และเป็นผู้แสดง

เมื่อมีงานรื่นเริง

 12)  โอะคิตเตะงะกิ（御切手書）มีหน้าที่ดูแล

ผู้เข้าออกทีป่ระตสู�าหรบัผูร้บัใช้ พ่อค้าและครอบครวัของ

สตรีที่ท�างานในโอโอะกุ

 13) โอะโบซุ （御坊主）เป็นต�าแหน่งโจะจูที่รับ

ใช้โชกนุ เป็นสตรีสงูอาย ุ(50ปีขึน้ไป) แต่งกายแบบผูช้าย

ได้รับอนุญาตให้เข้าออกในส่วนนะคะโอะกุของโชกุนได้

 14)  โกะฟุกุโนะมะ （呉服の間） มีหน้าที่ดูแล

เสื้อผ้าของโชกุนและมิไดโดะโกะโระ

 15)  โอะฮิโระซะชิกิ （御広座敷）เป็นต�าแหน่ง

รองจากโอะโมะเตะสึไก เป็นผู้ให้การต้อนรับและดูแล

โจะจูที่มาจากโอโอะกุของตระกูลโกะซังเคียวและจาก

โอะกุของตระกูลไดเมียวอื่น ๆ 

 16) โอะซนัโนะมะ(御三の間) มหีน้าทีท่�าความ

สะอาดห้องของโจะจูที่มีต�าแหน่งสูงกว่าและรับใช้ทั่วไป

 17)  โอะนะไค（御中居) มีหน้าที่ท�างานในห้อง

ครัว เป็นผู้เตรียมเครื่องปรุง เช่น หั่นผัก และปลา

 18)  โอะฮโินะบงั (御火の番) เป็นผูด้แูลระวงัไฟ

 19)  โอะจะโนะมะ (お茶の間) มีหน้าที่เตรียม

น�้าชาให้กับมิไดโดะโกะโระ

 20)  โอะสไึกบงั (御使番) มหีน้าทีร่บัใช้และช่วย

งานของต�าแหน่งโอะโมะเตะสึไก

 21)  โอะซุเอะ（御末）เป็นโจะจูช้ันล่างสุด รับ

ผิดชอบการเตรียมน�้าอาบ น�้าส�าหรับห้องครัว และ

ท�าความสะอาด

 ต�าแหน ่งโจะจูที่ เป ็นโอะเมะมิ เอะอิ โจ คือ

ต�าแหน่งที่  1-15 และเป็นการจ ้างงานตลอดชีพ 

(คือมีการให้เงินบ�านาญ) ต�าแหน่งที่เป็นโอะเมะมิเอะ

อิกะ คือต�าแหน่งที่ 16-21 ส�าหรับตระกูลของสตรี

เหล่านี้ต�าแหน่งที่ 1-2 มาจากตระกูลขุนนางที่ติดตาม

มิไดโดะโกะโระมาจากเกียวโต ต�าแหน่งที่ 3–16 มา

จากตระกูลซามุไรทั้งระดับสูงและระดับล่าง ต�าแหน่งที่ 

17-21 มาจากตระกูลชาวนาและชาวเมือง (ช่างและ

พ่อค้า) สตรทีัง้หมดนีร้บัเงนิเดอืนค่าตอบแทนจากรฐับาล

โทะกุงะวะ

 นอกจากนี ้ ยงัมสีตรีท่ีเป็นลกูจ้างส่วนตัวของโจะจู

เหล่านี้ เรียกว่า เฮะยะคะตะ（部屋方）ส่วนใหญ่เป็น

คนในครอบครัวหรือมาจากตระกูลชาวนาและชาวเมือง 

เช ่น โอะโตะชิโยะริจะมีลูกจ ้างส่วนตัวที่ เป ็นสตรี

ประมาณ 20 คนมีผู้ดูแลคือ โอะสึโบะเนะ (お局) แม้

กระทั่งต�าแหน่งระดับล่างสุดคือ โอะซุเอะ สามารถมี

ลูกจ้างส่วนตัว 1 คนเพื่อคอยเก็บรองเท้าเมื่อไปท�างาน 

ลูกจ้างเหล่านี้รับค่าตอบแทนจากเจ้านายของตน 

นอกจากลูกจ้างสตรีแล้วยังมีต�าแหน่งที่เรียกว่า โกะไซ

(五菜)เป็นลูกจ้างผู้ชายทีจ้่างโดยโจะจรูะดบัสงูเพือ่เป็น

คนรับใช้ส่วนตัวและเป็นการจ้างที่สืบทอดกันในตระกูล

 โจะจทูีท่�างานในโอโอะกน้ัุนไม่ได้เป็นคนโสดทัง้หมด 

นอกจากแม่นมของลกูโชกนุทีจ่ะต้องเป็นสตรทีีม่ลีกูอ่อน

และสามารถให้นมได้แล้วยังมีสตรีที่แต่งงานแล้วท�างาน

ในโอโอะกเุช่นกนั ตวัอย่างเช่น เข้าท�างานในโอโอะกเุมือ่

ยังโสดและลาออกมาเพื่อแต่งงาน แต่มีเหตุหย่าร้างหรือ

สามีเสียชีวติและกลับเข้าไปท�างานอกีซ่ึงมปีระมาณครึง่หนึง่
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ของสตรีในโอโอะกุ ส่วนสตรีที่แต่งงานแล้วพบเพียงบาง

ส่วนที่เป็นสตรีที่แต่งงานและไม่ได้หย่าร้างหรือสามียัง

มชีวีติอยูม่าท�างานในโอโอะก ุอาจจะเนือ่งมาจากสามไีม่

สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้12

 -  ก�รเลือกเข้�ทำ�ง�นของสตรีในโอโอะกุ

  การเข้าท�างานในโอโอะกุนี้เป็นความใฝ่ฝันของ

สตรใีนสมยัเอโดะ ซึง่สตรทีีเ่ข้ามาท�างานนัน้ส่วนใหญ่เป็น

บตุรสาวของซามไุรระดบัฮะตะโมะโตะและโกะเคะนนิที่

มีฐานะยากจนและยังมีสตรีจากครอบครัวชาวนาระดับ

เจ้าของที่ดินและพ่อค้าที่มีฐานะดี ซึ่งครอบครัวไม่มี

ปัญหาการเงนิแต่มพีีน้่องผูช้ายหลายคนจงึเข้ามารับการ

ศกึษาจากการท�างานทีโ่อโอะก ุ (เช่น การฝากท�างานเป็น

เฮะยะคะยะ)  เพื่อเตรียมตัวออกไปแต่งงาน หรือเป็น

สตรีทีแ่ต่งงานแล้วแต่สามไีม่สามารถเป็นท่ีพึง่ทางเศรษฐกิจ

ได้ จึงปรึกษากันและยินยอมให้ภรรยามาท�างานได้ หรือ

สตรีที่แต่งงานแล้วแต่ต้องการท�างานเพื่อหารายได้ของ

ตนเองมากกว่าการอยูบ้่านดแูลลกูหลานจงึเข้ามาท�างาน

ที่โอโอะกุ13 ซ่ึงการจะได้เข้าท�างานในโอโอะกุนั้นส่วน

ใหญ่เป็นการใช้ความสมัพนัธ์ส่วนตวัในการเสนอชือ่หรือ

แนะน�า ไม่ค่อยมีการประกาศรับสมัครทั่วไป เช่น แม่ที่

เคยท�างานในโอโอะกแุนะน�าให้บตุรสาวเข้าไปท�างาน ป้า

และอาหรือน้าท่ีเป็นโจะจูในโอโอะกุ (ในโอโอะกุมีคนท่ี

ไม่แต่งงานประมาณครึง่หนึง่) แนะน�าให้หลานสาวเข้าไป

ท�างาน นอกจากนี ้ยงัมีการแนะน�าจากญาตทิีเ่คยท�างาน

ในโอโอะกุหรือคฤหาสน์ไดเมียว โดยครูสอนศิลปะหรือ

โดยชาวเมอืงทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัคนในโอโอะกแุละคนที่

เคยท�างานที่คฤหาสน์ของไดเมียวมาก่อน14 บุตรสาว

ซามุไรระดับฮะตะโมะโตะเท่านั้นที่จะได้จ้างในต�าแหน่ง

กลุ่มโอะเมะมิเอะอิโจ จึงมีบุตรสาวของโกะเคะนินและ

ชาวนาที่มีฐานะ หรือพ่อค้าร�่ารวยให้เงินและของก�านัล

แก่ฮะตะโมะโตะเพื่อขอเป็นบิดาชั่วคราวให้กับบุตรสาว

 การเข้ามาท�างานในโอโอะกุนั้นส่วนใหญ่จะต้อง

เข้ามาเป็นเฮะยะคะตะหรือลูกจ้างส่วนตัวของโจะจูใน

โอโอะกุก่อน เช่น โอะโตะชิโยะริซึ่งเป็นต�าแหน่งที่มี

อ�านาจในโอโอะกจุะหาลูกสาวของคนใกล้ชิด เช่น ญาตแิละ

ลูกสาวของซามุไรที่ท�างานในปราสาทเอโดะโดยให้เริ่ม

เข้ามาเป็นเฮะยะคะตะหากท�างานดไีด้รบัการยอมรบัจะ

ได้รบัการเข้าสอบ หลังจากนัน้จะมีการตรวจสอบภูมหิลัง

หรือตระกูล หากผ่านการคัดเลือกจะได้รับการว่าจ้างซึ่ง

จะมีต�าแหน่งต่างกันไปตามสถานะของตระกูล การเข้า

ท�างานในเอโดะนี้จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการอ่าน

การเขียนตัวอักษร นอกจากนี้ยังมีส่วนเพิ่มเติมคือความ

สามารถทางการแสดง เช่น เครือ่งดนตรชีะมเิซง็ โคะโตะ 

การร้องเพลง การเต้นร�าและการเล่นละครหุ่น การสอบ

นัน้จะมกีารสอบตวัหนงัสอืและการเยบ็ผ้าเป็นหลกั การ

เข้าท�างานทีป่ราสาทเอโดะและคฤหาสน์ของชนชัน้ซามไุร

นีส่้งผลให้การฝึกร้องเพลงและเต้นร�าเป็นทีน่ยิมในบรรดา

สตรอีย่างมากราวกลางศตวรรษที ่18 แสดงให้เหน็ว่าการ

ร้องเพลงและการเต้นร�าเป็นทีน่ยิมแพร่หลายในสงัคมของ

ชนชั้นซามุไรในช่วงนี้เช่นกัน15

 การเลอืกโจะจนูีโ้ชกนุจะไม่เข้ามาร่วมคดัเลอืกแต่

จะเป็นผูอ้นญุาตให้จ้างในข้ันสุดท้าย ตวัอย่างของการคดัเลอืก

โจะจูในระดับคฤหาสน์ไดเมียวจากบันทึก「宴遊日

記」
16   ของโนะบุโตะกิ（信鴾）เป็นบันทึกเกี่ยวกับ

การคดัเลอืกโจะจูเพือ่ท�างานในคฤหาสน์ของยะนะซะวะ 

โยะชิยะซุ（柳沢吉保）(ไดเมียวผู้รับใช้ใกล้ชิดของ

โชกุนคนที่ 5) โดยสตรีผู ้สมัครเป็นบุตรสาวของชาว

เมอืงและชาวนาถกูสมัภาษณ์โดยโนะบโุตะกผู้ิเป็นหลาน

สาวเจ้าของคฤหาสน์ เป็นการสอบที่ดูความสามารถ

ทางการดนตรีและการแสดงมีการให้คะแนนในระดับเก่ง 

กลางและไม่เก่ง ซึ่งสตรีจากครอบครัวชาวเมืองและ

ชาวนาที่มีฐานะดีที่อาศัยรอบเมืองเอโดะนิยมส่งลูกสาว

12 畑尚子(2009)．『徳川政権下の大奥と奥女中』,290
13 特集入門講座(2004).「Q＆A 江戸城大奥の全てー第３章―奉公に上がる」,56
14 特集入門講座(2004)เรื่องเดียวกัน, 56
15 特集入門講座(2004)เรื่องเดียวกัน, 57
16 竹内誠・深井雅海・松尾美恵子（編）(2015)．『徳川「大奥」事典』, 57
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เข้ามาท�างานในคฤหาสน์ของชนช้ันซามุไรเพื่อเป็นการ

เรียนรู้งานเพื่อเตรียมตัวแต่งงาน จึงท�าให้เกิดค่านิยม

ในการส่งลูกสาวไปเรียนดนตรีและการแสดงเต้นร�า

ตั้งแต่ยังเด็กเพ่ือจะได้เข้าท�างานได้ง่าย  การสอบนั้น

ไม่จ�าเป็นว่าต้องสอบผ่านและได้รับการจ้างทุกคน เช่น 

การสอบครั้งนี้มีจ�านวนผู้เข้าสอบเกือบ 150 คนจะมีคน

ถกูจ้าง 13 คน เหตผุลทีจ้่างงานคอื มกีารแนะน�ามา 3 คน 

มีความสามารถทางการแสดง 5 คน เลือกจากหน้าตา

สวยงาม 1 คน17 

 ตัวอย่างการคัดเลือกโจะจูที่จะท�างานให้กับ

รัฐบาลโทะกุงะวะ สตรีเหล่านี้มาจากหลายตระกูลทั้ง

จากชนชั้นขุนนาง ชนชั้นซามุไรทั้งระดับฮะตะโมะโตะ

และระดับโกะเคะนินและชนชั้นชาวเมืองและชาวนา มี

ตวัอย่างของบนัทกึ「女中帳」
18 ซึง่เป็นบนัทกึเกีย่วกับ

ต�าแหน่งต่าง ๆ  ของโจะจทูีจ้่างโดยรฐับาลโทะกุงะวะของ

เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1731 ได้เขียนถึงกระบวนการจ้าง

ต�าแหน่งโคะโจโร (ต�าแหน่งของสตรีท่ีมาจากตระกูล

ขุนนาง) ของท่านหญิงทะเคะ（竹姫） (ซ่ึงเป็นลูก

บุญธรรมของโชกุนคนท่ี 5 และต่อมาเป็นลูกบุญธรรม

ของโชกุนคนที่ 8 ท่านหญิงทะเคะแต่งงานกับไดเมียว

ชิมะสึ สึกุโทะโยะ(島津継豊)แห่งแคว้นซัตสึมะและ

อาศยัอยูท่ีค่ฤหาสน์ของแคว้นซตัสมึะในเมอืงเอโดะ เป็นการ

จ้างต�าแหน่งโคะโจโรทีต้่องท�างานนอกโอโอะกใุนคฤหาสน์

ของลูกสาวโชกุนที่แต่งงานกับไดเมียวระดับสามขึ้นไป 

ซึง่เป็นกฎว่าหากบตุรสาวของโชกนุไปแต่งงานกบัตระกูล

ไดเมียวใดก็ตามจะต้องมีซามุไรและโจะจูส่วนหนึ่งที่ได้

รับการจ้างจากรัฐบาลโทะกุงะวะไปท�างานอยู่ด้วย ใน

ขณะนั้นมีสตรีจากตระกูลขุนนางชื่อ “เทะริ” ได้ถูกจ้าง

เป็นต�าแหน่งโคะโจโรและเสยีชวีติลงจากการเจบ็ป่วย ซึง่

น้องสาวของเทะริชือ่ “มเุมะ” ได้เข้ามาอาศัยเป็นเด็กรบัใช้

หรือเฮะยะคะตะของพี่สาวตนเองได้ประมาณ 1 ปี เมื่อ

พี่สาวเสียชีวิตลงและต้องหาโคะโจโรคนใหม่นั้น ท่าน

หญิงทะเคะได้ท�าหนังสือแจ้งความประสงค์ขอจ้าง 

“มุเมะ” ผ่านกระบวนการของโจะจูระดับสูงของตนเอง 

และได้รบัการอนญุาตจากโชกนุและจ้างท�างานแทนพีส่าว

หรอื “เทะร”ิ ต่อไป (ไม่ต้องผ่านอ�ามาตย์ของโชกนุ ไม่ต้อง

แสดงเอกสารยืนยันตนเอง) ตัวอย่างจากบันทึกเดียวกัน

ของการจ้างโจะจูเพื่อท�างานในโอโอะกุที่ปราสาทเอโดะ

น้ันมีบันทึกว่า ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1804 มีการ

จ้างบุตรสาวและน้องสาวของซามุไรที่เป็นลูกน้องของ

ตระกูลโทะกุงะวะจ�านวน 8 คนพร้อมกัน เป็นระดับโอะ

เมะมเิอะอโิจ 4 คนกบัระดบัโอะเมะมเิอะอกิะ 4 คน โดย

ต้องเสนอเอกสารยืนยันความเป็นบิดาของคนทั้ง 8 คน

ส่งผ่านจากโอโอะกุไปยังอ�ามาตย์ของโชกุน(老中)เพื่อ

ส่งให้โชกนุพจิารณาต่อไป  (มกีระบวนการต่างจากข้างบน

คือ ต้องผ่านอ�ามาตย์ของโชกุน และต้องแสดงเอกสาร

ยืนยันตนเอง)19

 การคดัเลอืกโจะจโูดยทัว่ไปเมือ่ผ่านการพจิารณา

ให้จ้างท�างานในโอโอะกุแล้ว โอะโตะชิโยะริจะเป็น

ผู้พจิารณาต�าแหน่งให้กับสตรเีหล่านี ้โดยต�าแหน่งแรกของ

บุตรสาวจากตระกูลซามุไรแม้จะมาจากตระกูลระดับ

ฮะตะโมะโตะ20 จะต้องเริ่มด้วยต�าแหน่งโอะซันโนะมะ

ซ่ึงเป็นต�าแหน่งต�่าสุดของบุตรสาวจากตระกูลซามุไร 

หลงัจากนัน้จึงจะได้เลือ่นต�าแหน่งข้ึนไปซึง่ตระกลูเดิมนัน้

ส่งผลต่อการเลื่อนต�าแหน่งของบุตรสาว หากเป็นบุตร

สาวจากตระกูลฮะตะโมะโตะ จะได้รับต�าแหน่งในกลุ่ม

โอะเมะมเิอะอโิจ ดงัน้ันจงึมบีตุรสาวของชนชัน้ซามไุรระดับ

โกะเคะนนิ (ซึง่บดิาไม่สามารถเข้าพบโชกุนได้) ถกูรบัเป็น

บุตรบุญธรรมของตระกูลฮะตะโมะโตะจึงจะเลื่อนขั้นสูง

ขึน้ไปได้เช่นเดยีวกบับตุรสาวจากตระกูลฮะตะโมะโตะ 

การเลื่อนต�าแหน่งของสตรีผู้รับใช้ในโอโอะกุนั้น มีค�า

กล่าวว่า ขึน้อยูก่บัสามส่ิงคือ「一引、二運、三器量」
21 

หมายถงึ อนัดบัแรกการมผีูส่้งเสรมิด ีสอง-โชคชะตา และ

สาม-ความสามารถ การเลือ่นต�าแหน่งทีสู่งสดุคอื การได้
17 特集入門講座 (2004)「Q＆A江戸城大奥の全てー第３章―奉公に上がる」,57-58
18 竹内誠・深井雅海・松尾美恵子（編）(2015)．『徳川「大奥」事典』,57-59
19 竹内誠・深井雅海・松尾美恵子（編）(2015) เรื่องเดียวกัน, 57-59
20 ชนชั้นซามุไรแบ่งได้คร่าว ๆ 2 ประเภทคือ กลุ่มที่เข้าพบกับโชกุนได้ หรือ お目見え以上 เรียกว่า ฮะตะโมะโตะ (旗本) และกลุ่มที่เข้าพบไม่ได้หรือ お目見 

 え以下 เรียกว่า โกะเคะนิน(御家人)
21 山本博文(2004)．「『人事』の日本史第 42 回近世編ー大奥女中の出世競争」,43
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เป็นภรรยารองของโชกุนและคลอดบุตรชาย ซึ่งอาจส่ง

ผลให้ได้เป็นแม่ของโชกุนในอนาคตและส่งผลต่อความ

รุ่งเรืองของครอบครัวเดิมของตนเอง

 ส�าหรับต�าแหน่งโอะเมะมิเอะอิกะของโจะจูใน

โอโอะกุนั้น มาจากครอบครัวที่ต�่ากว่าโกะเคะนินโดย

เป็นกลุ่มบุตรสาวของผู้ท่ีท�างานในปราสาทเอโดะ เช่น 

งานก่อสร้าง งานท่อน�า้และงานท�าความสะอาด และกลุม่

บุตรสาวจากตระกูลพ่อค้าและชาวนาท่ีมีฐานะร�่ารวย

หลายคนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้ามาเรียนรู้เพื่อเตรียมตัว

แต่งงาน สตรทีีเ่ป็นบตุรสาวชาวเมอืงและชาวนานีจ้ะเริม่

เข้าท�างานในต�าแหน่งโอะซุเอะซึ่งเป็นต�าแหน่งที่ต�่าสุด 

หรือต�าแหน่งโอะสึไกบังที่รองจากต�าแหน่งต�่าสุดและได้

เลื่อนข้ันขึ้นมาสูงสุดถึงต�าแหน่งโอะซันโนะมะ ซ่ึงถึงแม้

จะเป็นต�าแหน่งต�า่สดุในโอโอะกุก็ยงัมีสตรหีลายคนสามารถ

เข้ามาท�างานได้โดยการใช้เครือข่ายอุปถัมภ์ หรือการใช้

เงินเป็นจ�านวนมากในการฝากแนะน�าและการหาผูร้บัรอง

ถิ่นฐานบ้านเกิดของตน22

 -  เงนิเดือนของโจจแูละงบประม�ณของโอโอะกุ

 โจะจูในโอโอะกุนั้นเป็นผู้รับใช้ของโชกุนและมิได

โดะโกะโระ และรับเงินเดือนจากรัฐบาลโทะกุงะวะ

เหมือนกับซามุไรในสังกัดของรัฐบาล เพียงแต่ซามุไรนั้น

จะมีการรับช่วงการเป็นซามุไรสืบต่อกันทางตระกูล แต่

โจะจูนั้นรับต�าแหน่งเฉพาะของตนเองไม่สืบต่อทาง

ตระกลูมีเพียงการแนะน�าคนในครอบครัวเพื่อเข้ามาส

อบและท�างานเท่านั้น ซามุไรชั้นล่างที่ไม่มีที่ดินเป็นของ

ตนเองนัน้รับเงินเดอืนจากรฐับาลเป็นข้าวทีเ่รยีกว่า คิรไิม 

(切米)ปีละ 3 ครั้ง คือ ฤดูใบไม้ร่วง  ฤดูร้อน และ 

ฤดูหนาว โจะจซูึง่รบัเงนิเดอืนจากรฐับาลได้รบัเงนิเดอืน

แบบคริไิมเช่นกนัโดยรบัปีละ 2 ครัง้คอื เดอืนพฤษภาคม

และเดอืนตลุาคม โจะจตูัง้แต่ระดบัสงูสดุคอื โจโรโอะโตะ

ชิโยะริไปจนถึงระดับต�่าสุดคือ โอะซุเอะ จะได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

 1) คริไิม（切米）หรอืการจ่ายเงนิเดอืนเป็นข้าว  

 2) ฟุจิ（扶持）หรือ คนรับใช้ จ่ายเป็นข้าวที่ 

  ใช้ส�าหรับจ้างคนรับใช้

 3) โคเรียกุคิน（公力金）หรือค่าเสื้อผ้าและ 

  จ่ายเป็นเรียว（両） หรือ ทอง 

 4) ฟืน（薪）ส�าหรับท�าอาหาร

 5) ถ่าน（炭）ส�าหรับเพิม่ความอบอุน่ในฤดหูนาว

 6) ฟืนส�าหรับต้มน�้าอาบ(湯之木)หรือ ยุโนะคิ  

  เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับน�้าที่ใช้อาบ 

 7) น�้ามัน (油)ส�าหรับใช้เป็นน�้ามันตะเกียง

 8) โกะไซกิน (五菜銀)คือ เงินส�าหรับค่าจ้าง 

  ลูกจ้างผู้ชายที่เรียกว่า โกะไซ

 ข้าวหรือคิริไมน้ันจะถูกแลกเป็นเงินที่หน้าโกดัง

สินค้าของพ่อค้า 1 โคะคุ (ประมาณ 180 ลิตร) แลกเป็น

เงินได้ประมาณ 1 เรียว (หากเทียบกับเงินในปัจจุบัน 1 

เรียวเท่ากับ 100,000 เยน23  บางต�าราเขียนว่า 1 เรียว

เท่ากับ 120,000 เยน)24  ค่าตอบแทนที่เป็นคิริไมและ

ทองนั้นจากบันทึก「大奥女中分限」ในสมัยโชกุนคนที่ 

11  ส�าหรับต�าแหน่งสูงสุดคือ โจโรโอะโตะชิโยะริ ได้รับ

ครั้งละ 100 โคะคุแลกเป็นเงินได้ 100 เรียวซึ่งในสมัย

โชกุนคนที่ 13 ลดลงเหลือ 50 โคะคุ ต�าแหน่งโอะ

โตะชิโยะรไิด้รบัครัง้ละ 50 โคะคุ แลกเป็นเงินได้ 50 เรยีว 

ระดับต�่าสุดคือ โอะซุเอะได้รับครั้งละ 4 โคะคุ แลกเป็น

เงนิได้ 4 เรยีว และค่าตอบแทนทีจ่่ายเป็นทองส�าหรบัค่า

เส้ือผ้าน้ัน ระดับโจโรโอะโตะชิโยะริได้รับครั้งละ 100 

เรียว ระดับโอะโตะชิโยะริได้รับครั้งละ 60 เรียวและ

ระดับต�่าสุด คือ โอะซุเอะได้รับครั้งละ 2 เรียว25   

นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นทอง เงนิและของทีไ่ด้รับจาก

รัฐบาลโทะกุงะวะแล้ว โจะจูที่มีเฮะยะคะตะมักจะได้รับ

ของก�านลัจากครอบครวัของเฮะยะคะตะของตน เช่น ผกั

และปลา และโจะจูระดับสูงคือโอะโตะชิโยะริซึ่งเป็นผู้มี

อ�านาจในการปกครองนั้นจะได้รับของก�านัลจากบรรดา

22 山本博文(2012)『図説ー大奥の世界』,26
23 清水昇・川口素生(2007)『大奥―女たちの暮らしと権力闘争』,48
24 エディキューブ（編）(2012)『大奥のすべて』,44
25 清水昇・川口素生, (2007)เรื่องเดียวกัน ,48-49
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พ่อค้าและบรรดาไดเมยีว หรอืแม้กระทัง่การให้ของก�านลั

เพือ่หวงัสิง่ตอบแทน ตวัอย่างของก�านลัจากไดเมียว เช่น 

แคว้นมิโตะเป็นปลาคัตสึโอะ แคว้นคิชูเป็นส้ม แคว้น

เอะจเิซน็เป็นกระดาษญีปุ่น่อย่างด ีแคว้นซตัสมึะเป็นเส้น

ไหมรวิกวิ ปลาแห้งคัตสโึอะบชุแิละน�า้ตาล แคว้นจกิเุซน็

เป็นผ้าโอะบิฮะคะตะ แคว้นฮิเซ็นเป็นเครื่องปั้นดินเผา 

ซึง่สิง่เหล่านีเ้ป็นทีน่ยิมของโอะโตะชโิยะรแิละโจะจ ูส่วน

ของก�านัลที่ไม่เป็นที่นิยม เช่น ปลิงทะเลแห้ง ปลาแห้ง

หรือปลาหมักเกลือนั้นมักจะถูกน�าไปแลกเป็นเงนิทีร้่าน

รับซ้ือของก�านลัหรือ เคน็ซังยะ(献残屋)
26   ต่อไป    นอกจาก

นี้ โจะจูระดับโอะโตะชิโยะริและต�าแหน่งโอะโมะเตะสไึก

ยงัได้รับบ้านในเมอืงเอโดะซ่ึงสามารถให้เช่าและเก็บเงิน

ค่าเช่าได้ตลอดช่วงท่ีอยู่ในต�าแหน่ง และยังได้รับเงิน

จากบรรดาไดเมียวในกรณีต่าง ๆ เช่น เม่ือไดเมียวเดิน

ทางมาท�างานที่เอโดะแต่ละครั้ง หรือได้รับการเลื่อน

ต�าแหน่งหรือการได้รับการสืบทอดอ�านาจของตระกูล 

ท�าให้ต�าแหน่งโอะโตะชิโยะรแิละโอะโมะเตะสไึกเป็นผูมี้

ทรัพย์สนิและของก�านลัเป็นจ�านวนมากและโอะโตะชิโยะริ

จึงมีสถานะเทียบเท่ากับโรจูของโชกุน การจ ่ายค ่า

ตอบแทนส�าหรับโจะจูเหล่าน้ีจึงเป็นเงินจ�านวนมหาศาล

ของรัฐบาลโทะกุงะวะ ดังตัวอย่างงบประมาณท้ังหมด

ของโชกนุคนที ่8 ซึง่เป็นข้าวทัง้หมด 850,000  โคะค ุและ

เป็นทองจ�านวน  800,000 เรยีว งบประมาณของโอโอะกุ

ระหว่างปี ค.ศ. 1854-1860 เป็นปีละ 200,000 เรียว 

และยังมีเงินอีก 3,000 เรียวท่ีเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษเป็น

ของขวญัส�าหรับบรรดาไดเมยีวและยงัเป็นเงนิทีใ่ช้ส�าหรบั

แจกจ่ายแก่โจะจูทกุระดับในเทศกาลการต่าง ๆ  ค่าใช้จ่าย

ในโอโอะกุนับว่าเป็นเงินมหาศาล (ครอบครัวชาวบ้าน

ทั่วไปที่มีสมาชิกครอบครัวราว 4 คนจะมีค่าใช้จ่ายต่อปี

ครอบครัวละประมาณ 2-3 เรียว)27 การมอี�านาจในการ

ได้รับค่าตอบแทนและการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยของ

โอโอะกนุี ้แสดงถงึอ�านาจอย่างหนึง่ของโอโอะกทุีร่ฐับาล

โทะกุงะวะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากนักเนื่องจาก

เกรงต่ออ�านาจของโอโอะกุนั่นเอง

 งบประมาณค่าใช้จ่ายมหาศาลของโอโอะกนุี ้เป็น

ผลมาจากปัจจัยส�าคัญ 2 ประการ คือ

 1)  การเลียนแบบวัฒนธรรมของราชส�านักใน 

  แบบเกียวโต 

 วฒันธรรมของราชส�านกัในแบบเกยีวโตเป็นวฒันธรรม

ที่ชนชั้นซามุไรรับเข้ามาใช้ตั้งแต่สมัยคามาคุระ และเริ่ม

แพร่หลายในบรรดาชนช้ันซามไุรชัน้สูงตัง้แต่สมยัมโุระมะจิ 

เนื่องจากที่ตั้งของรัฐบาลมุโระมะจิอยู่ในเมืองเกียวโตจึง

มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับราชส�านักและตระกูล

ขุนนางซึ่งเป็นความสัมพันธ์จากการแต่งงานและรับเอา

วฒันธรรมแบบขนุนางมาใช้อย่างแพร่หลาย28  วฒันธรรม

ในแบบราชส�านกัเริม่เข้ามาสูโ่อโอะกุในสมยัโชกุนคนที ่ 3 

เน่ืองจากโชกุนแต่งงานกับบุตรสาวของขุนนางตระกูล

ทะคะสกึะซะ ซึง่ผูเ้ลอืกคอืมารดา29  หรอืมไิดโดะโกะโระ

ซึง่มาจากตระกลูซามไุรของโชกนุคนท่ี 2 ท�าให้เกดิจดุเริม่ต้น

ของกฎที่มิไดโดะโกะโระจะต้องมาจากราชส�านักหรือ

ตระกูลขุนนางระดับสูงเท่าน้ัน (ตระกูลขุนนางระดับสูง

หรอื เซกเกะ(摂家)ได้แก่ โคะโนะเอะ(近衛)ทะคะสึกะซะ

(鷹司)คโุจ(九条)นโิจ(二城）อจิโิจ(一条)ตระกลูราชนกิลู 

ได้แก่ ฟุชิมิโนะมิยะ(伏見宮)คังอินโนะมิยะ(閑院宮)

คตัสรึะโนะมยิะ(桂宮)อะรซิกุะวะโนะมยิะ(有栖川宮)

มิไดโดะโกะโระของโชกุนคนที่ 7 และ 14 เป็นพระธิดา

ของจักรพรรดิ)  ซึ่งการแต่งงานกับสตรีจากตระกูล

ขุนนางและราชส�านักนี้เกิดขึ้นในตระกูลโกะซังเคะและ

โกะซังเคียวเช่นกัน30  การรับวัฒนธรรมของราชส�านัก

ตั้งแต่สมัยโชกุนคนที่ 3 ส่งผลต่อเนื่องมาถึงโชกุนคนที่ 

4 ซึ่งเป็นสมัยที่มีการแบ่งกลุ่มโจะจูในโอโอะกุเป็นกลุม่

ตระกูลขนุนางจากเกยีวโตและกลุ่มตระกลูซามุไร ส่งผลให้

26 山本博文(2007)．『将軍と大奥ー江戸城の「事件と暮らし」』,78
27 清水昇・川口素生（2007）．『大奥―女たちの暮らしと権力闘争』,53
28 慶幹進士（1980)．『室町殿の大奥・江戸城の大奥』,190
29 久保貴子（2011)．『天皇の後宮と大奥のつながり』,151
30 山本博文（2012）．『図説ー大奥の世界』,15
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เกิดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในโอโอะกุซึ่งโชกุนคนที่ 4 

ได้ออกประกาศกฎส�าหรับโจะจูเพื่อระวังการใช้จ่ายที่

ฟุม่เฟือยโดยเฉพาะเรือ่งเครือ่งแต่งกาย ในสมยัโชกนุคน

ที่ 5 นั้นกระแสของวัฒนธรรมของราชส�านักแบบเกียว

โตกระจายไปทั่วโอโอะกุเป็นผลจากการเข้ามาสูโ่อโอะกุ

ของสตรีจากราชส�านกัช่ือ โทะควิะอ(ิ常磐井) (ภายหลงั

คือ เอะมนโนะสึเคะ右衛門佐) 31  เพื่อมาช่วยงานที่

โอโอะกซุึง่นางเป็นผู้มคีวามงามและความเฉลยีวฉลาดจึง

ถูกเลือกเป็นโอะโตะชิโยะริของโชกุนคนท่ี 5 และเกิด

กระแสความนิยมในบรรดาสตรีในโอโอะกุและส่งผลต่อ

ความนิยมวัฒนธรรมราชส�านักแบบเกียวโต และท�าให้

การใช้ชวีติในโอโอะกุหรหูราในแบบวฒันธรรมราชส�านกั

และส่งผลต่อต่อสถานะทางการเงนิของรฐับาลในเวลาต่อมา32  

 2) การมีครอบครัวขนาดใหญ่ของโชกุน 

 คอืการมภีรรยารองหลายคนและมบีตุรชายและบตุร

สาวเป็นจ�านวนมาก ซึง่ส่งผลต่องบประมาณในการจ้างโจะจู

เพ่ือรับใช้บคุคลเหล่านี ้ โจะจขูองมไิดโดะโกะโระนัน้มกีาร

ก�าหนดต�าแหน่งและจ�านวนไว้อย่างคร่าว ๆ  และมีงบประมาณ

ทีต้่องใช้จ่ายระดบัหนึง่ ส่วนภรรยารองและบตุรทัง้บตุรชาย

และบตุรสาวนัน้ไม่สามารถก�าหนดจ�านวนได้แน่นอน ถึงแม้

บตุรชายและบตุรสาวส่วนใหญ่จะถกูส่งไปเป็นบตุรบญุธรรม 

และบตุรสาวส่วนหนึง่ถกูส่งไปแต่งงานกับบตุรชายของตระกูล

โกะซงัเคะ โกะซงัเคียวและตระกลูไดเมยีวระดบัสูงซึง่เป็น

นโยบายประหยดังบประมาณอย่างหนึง่ของรฐับาลโทะกงุะวะ 

แต่รัฐบาลยงัต้องรับภาระการจ้างโจะจแูละเจ้าหน้าทีร่ะดบั

ซามุไรประมาณครึ่งหนึ่งของจ�านวนคนรับใช้ที่ควรจะมี

เพ่ือตดิตามไปรับใช้บตุรของตนเองเช่นกนั เช่น โชกนุคนที ่11 

ทีก่ล่าวกันว่ามภีรรยารอง 40 คนและมบีตุรมากกว่า 50 คน

ได้ท�านโยบายนีอ้ย่างชดัเจน นอกจากจะเป็นการลดงบประมาณ

แล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และรักษาอ�านาจของ

โชกุนกับตระกูลส�าคัญต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน33  

 6.3 บทบ�ทและก�รสร้�งอำ�น�จของสตรใีนโอโอะกุ 

 ในสมยัเอโดะ ครอบครวัต้ังแต่ระดับโชกนุ ไดเมยีว 

ไปจนถึงชาวนาผู้มีอิทธิพลและพ่อค้าที่ร�่ารวยจะมีองค์

ประกอบสองส่วนคือ โอะโมะเตะมกุ ิ(表向き) และโอะกมุกุิ

(奥向き)เป็นคู่ขนานกันโดยที่โอะโมะเตะมุกิจะเป็น

บทบาทของผู้ชายทั้งการค้าและการปกครอง ส่วนโอะกุ

มุกิจะเป็นบทบาทของภรรยาในการสร้างทายาทและ

ให้การศึกษารวมถึงมีบทบาทในการปกครองโดยผ่าน

ระเบียบพิธีการที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์และการเมืองท่ี

เป็นการสนับสนุนจากหลังบ้าน เช่น การมอบของขวัญ

ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  หรอืการมอบขนมเมือ่คราวมาท�างาน

ที่ปราสาทเอโดะ โดยเฉพาะขนมพิเศษของตระกูลหรือ

ของเมอืงให้กบัมไิดโดะโกะโระรวมไปถงึครอบครวัโกะซงัเคะ

และโกะซงัเคยีว มทีัง้แบบมอบอย่างเป็นทางการในนาม

ของแคว้นและมอบให้จากความสนิทสนมส่วนตัวซึ่ง

ปรากฏเรื่องราวเหล่านี้ในบันทึก เช่น 「国元日記」

「江戸日記」「御右筆日記」ซึง่เป็นการบนัทกึส่ิงของ

ทีไ่ด้รับและส่ิงของทีใ่ห้ตอบแทนโดยโจะจรูะดบัสูง นอกจาก

จะได้รับจากบรรดาไดเมยีวแล้วยงัได้รบัจากบรรดาพ่อค้า

อีกเป็นจ�านวนมาก และพบว่ามีการแจกจ่ายสิ่งของที่ได้

รบัเป็นจ�านวนมากนีใ้ห้กับครอบครวัและคนสนทิทีอ่ยูใ่น

โอะกมุกุขิองไดเมยีวต่าง ๆ  ทีอ่ยูภ่ายในเมืองเอโดะ แสดง

ให้เหน็การเป็นเครอืข่ายระหว่างโจะจรูะดบัสูงของโอโอะ

กุและโอะกุโดยมีขนมเป็นของก�านัลที่ส�าคัญ34  

 สตรีในตระกูลซามุไรในสมัยเอโดะ โดยเฉพาะใน

โอโอะกุจึงเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ภายนอกในระดบัหนึง่และไม่ได้เป็นกลุ่มคนทีเ่กบ็ตวัเพยีง

ด้านในสุดของบ้าน และยังมีส่วนในการสร้างอ�านาจทั้ง

ของครอบครัวและอ�านาจของตนเองซึ่งปรากฏในหลาย

กรณี ในงานวิจัยนี้จะขอกล่าวถึงเพียงการสร้างอ�านาจ

ของสตรใีนโอโอะกเุพือ่ศึกษาการมอีทิธพิลและสถานะของ

31 石田俊（2013）．『綱吉政権期の江戸城大奥―公家出身女中を中心に』,7
32 清水昇・川口素生（2007)．『大奥―女たちの暮らしと権力闘争』,54
33 エディキューブ（編)(2012)．『大奥のすべて』,70-71
34 畑尚子（2009)．『奥向の贈答における菓子の役割―将軍の息子と江戸城大奥との関係を中心に』,14-27
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สตรีในโอโอะกุในระดับต่าง ๆ คือ ระดับแม่นม ระดับ

โอะโตะชโิยะริ และระดบัแม่ของโชกุน ดงัจะได้กล่าวต่อไป 

 -  ก�รสร้�งอำ�น�จและก�รมอีทิธพิลของแม่นม 

  ของโชกุน

  การสร้างอ�านาจของแม่นมของโชกุนนี้มี

ปรากฏเพียงคนเดยีว คอื แม่นมของโชกุนคนที ่3 คอื โอะฟกุุ 

(お福) ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากจกัรพรรดเิป็น 

คะซุกะโนะสึโบะเนะ（春日局）เป็นสตรีที่มีชื่อเสียง

และมีอิทธิพลอย่างมากในโอโอะกุและมีอิทธิพลต่อ

รัฐบาลโทะกุงะวะเช่นกัน เป็นอ�านาจที่เบ็ดเสร็จในการ

จดัการบรหิารโอโอะกแุละสามารถผลกัดนัให้โชกนุคนที่ 

3 ขึ้นปกครองได้และเป็นผู้ที่มีอ�านาจมากที่สุดในโอโอะ

ก ุรวมทั้งเป็นผู้ท่ีเริ่มต้นของการตั้งโอโอะกุอย่างเป็นรูป

ธรรมด้วยการหาภรรยาหลายคนให้กับโชกนุเพือ่สบืทอด

วงศ์ตระกลู ท�าให้โชกนุคนที ่3 มผีูส้บืสายเลอืดตรงต่อไป

จนถึงโชกุนคนที่ 7 หลังจากคุซุกะโนะสึโบะเนะเสียชีวิต

ลงในปี ค.ศ. 1643 รัฐบาลโทะกุงะวะลดบทบาทของ

แม่นมของโชกุนในสมัยต่อมาเพื่อป้องกันไม่ให้แม่นมมี

อิทธิพลเหนือโชกุนอีกต่อไป 

 -  ก�รสร้�งอำ�น�จและก�รมีอิทธิพลของ 

  โอะโตะชิโยะริ

 โอะโตะชโิยะรหิรอืโรโจะ　เป็นต�าแหน่งทีเ่กดิขึน้

พร้อมกบัการเริม่ระบบของโอโอะกุซ่ึงเริม่มคี�าว่า “โรโจะ” 

ปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์คอื「徳川禁令考」ใน

ปี ค.ศ. 1659 และปรากฏในเอกสาร 「女中法度」ใน

ปี ค.ศ. 1671 เป็นค�าสัง่ให้โจะจ ู4 คนเป็นผูบ้รหิารจดัการ

โอโอะกุในต�าแหน่งโรโจะ35  ถึงแม้ต�าแหน่งโจะจูสงูสดุ

จะเป็นต�าแหน่งโจโรโอะโตะชิโยะริซ่ึงมาจากตระกูล

ขุนนาง แต่ส่วนใหญ่มีหน้าที่เพียงเป็นคู่สนทนาและท�า

กิจกรรมต่าง ๆ  กับมิไดโดะโกะโระเท่าน้ันไม่มีผลต่อการ

ปกครอง ซึ่งหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโอโอะกุ

ได้กล่าวถึงต�าแหน่งโอะโตะชิโยะริว่า เป็นผู้มีอ�านาจ

แท้จริงในการจัดการภายในโอโอะกุท้ังหมด จัดการ

ต�าแหน่งต่าง ๆ  ในโอโอะกแุละยงัมีบทบาทในการจดัหาส่ิงของ

ให้กบัโอโอะกรุวมทัง้เป็นต�าแหน่งทีเ่ป็นตวัแทนอย่างเป็น

ทางการของโอโอะกใุนการตดิต่อและมคีวามสมัพนัธ์กบั

ภายนอกในด้านงานเทศกาลและพิธีการต่าง ๆ รวมถึง

การส่งมอบของก�านลักบัไดเมยีวและระหว่างคนในครอบครวั

ของโชกุน เป็นตัวแทนเขียนจดหมายขอบคุณเม่ือโชกุน

และมไิดโดะโกะโระได้รบัของก�านลัจากไดเมยีวทีเ่ดนิทาง

มาท�างานที่เมืองเอโดะในแต่ละครั้ง และเป็นตัวแทนน�า

ของก�านลัและส่งจดหมายจากโชกนุและมไิดโดะโกะโระ

ไปยังบุตรชายและบุตรสาวที่ไปเป็นบุตรบุญธรรมหรือ

แต่งงานกบัไดเมยีว ซึง่การมอี�านาจในการเขยีนจดหมาย

แทนโชกนุนีม้องอกีนยัยะหนึง่คือเป็นเครือ่งมอืทีส่่งผลให้

เกิดความคุ้นเคยกับไดเมียว และยังเป็นเครื่องมือแสดง

อ�านาจในการเป็นตวัแทนของโชกนุเช่นกนั การมบีทบาท

ในการเป็นตวัแทนมไิดโดะโกะโระและโชกุนในการตดิต่อ

กบับคุคลภายนอกทัง้ไดเมยีวและกลุม่พ่อค้าในฐานะตัวแทน

อย่างเป็นทางการของโอโอะกทุ�าให้ต�าแหน่งโอะโตะชโิยะริ

เป็นต�าแหน่งท่ีมีอ�านาจและมีเครือข่ายท่ีกว้างขวางใน

ประวตัศิาสตร์ทีผ่่านมาพบว่า โอะโตะชโิยะรไิม่ได้มเีพยีง

บทบาทของการเป็นผูจ้ดัการภายในเท่านัน้แต่มผีลต่อการ

ปกครองด้วยเช่นกนั ส่ิงทีป่รากฏชดัในประวตัศิาสตร์ของ

โอโอะกเุกีย่วกับการแสดงการมอี�านาจของโอะโตะชโิยะริ 

(ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโอะโตะชิโยะริฝ่ายรับใช้โชกุน) ในกรณี

ต่าง ๆ  ได้แก่ การได้รบัการร้องขอจากไดเมยีวให้สนบัสนนุ

การเลือ่นต�าแหน่งและปัญหาอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัโอโอะกุ 

คือ การสืบทอดอ�านาจของโชกนุและนโยบายการลดงบ

ประมาณของโอโอะกโุดยรฐับาลโทะกงุะวะ โดยโอโอะกุ

ไม่เกีย่วข้องกับการปกครองด้านอืน่ของรฐับาลซ่ึงเป็นกฎ

ที่ระบุไว้ว่าโอโอะกุจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองของ

โอโมะเตะ36

 ในประวัติศาสตร์ปรากฏว่ามีโอะโตะชิโยะริหลาย

คนที่มีอ�านาจโดยมีวิธีการสร้างอิทธิพลของตนเอง 

2 วิธี คือ37

35 具 知會（2011)．「大奥の老女の性格―政治的な活動を中心として」,160
36 特集入門講座(2004).「Q＆A江戸城大奥の全てー第４章―江戸城の表と奥」, 53
37 特集入門講座(2004)．เรื่องเดียวกัน ,54
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1) ก�รสนับสนุนและดูแลภรรย�ผู้เป็นที่รักของโชกุน 

 -  กรณีตัวอย่างการสนับสนุนและดูแลภรรยา 

  ผู ้เป็นที่รักของโชกุน

  ในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นนั้น มีการ

รบับตุรของผูอ้ืน่เพือ่เป็นบตุรบญุธรรมจนเป็นธรรมเนยีม

ปฏบิตัปิกต ิและเป็นการเปลีย่นสถานะของบุตรบญุธรรม 

เช่น เปลีย่นจากลกูซามุไรระดบัล่างหรอืระดบัโกะเคะนนิ

เป็นระดับสูงคือระดับฮะตะโมะโตะ จากลูกชาวนาและ

ลูกชาวเมืองเป็นลูกสาวซามุไร จากลูกสาวซามุไรระดับ

สงูของแคว้นไปสูลู่กสาวของไดเมยีวและเป็นลกูสาวของ

ขุนนางตระกูลสูง อย่างเช่น ท่านหญิงอัตสึจากแคว้น

ซัตสึมะ เพื่อให้ตรงตามกฎเกณฑ์ของสตรีที่สามารถเป็น

ภรรยาเอกของโชกุนในสมัยโชกุนคนที่ 13 ได้

 ส�าหรับกรณีของโอโอะกุน้ัน มีหลายกรณีท่ีมีการ

รับสตรีจากครอบครัวอื่นมาเป็นบุตรบุญธรรมของตน

และบางกรณส่ีงผลทางอ�านาจของผูร้บัเป็นผูป้กครอง เช่น 

มัตสึชิมะ（松島）ที่มีต�าแหน่งเป็นโอะโตะชิโยะริ

หมายเลข 3 ของโชกนุคนที ่9  (ภายหลงัสองคนแรกออก

จากงาน) ต่อมารับภรรยารองของโชกุนคนท่ี 10 คอื โอะชินะ

(お品) (ซึง่เป็นสตรทีีต่ดิตามภรรยาเอกมาจากเกยีวโต)

เป็นบุตรบญุธรรมและได้รบัความดคีวามชอบจนได้เลือ่น

ขัน้เป็นโจโรโอะโตะชโิยะร ิและยงัปรากฏว่ามอีทิธพิลต่อ

รฐับาลโทะกงุะวะอย่างมาก38  กรณขีองมารดาของโชกนุ

คนที่ 11 เป็นภรรยารองของไดเมียวตระกูลฮิโตะสึบะชิ

ซึง่เป็นตระกลูโกะซงัเคยีว ช่ือ โอะโทะมิ（お登美の方）

เป็นบุตรสาวของซามุไรซึ่งถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมของ

โอะโตะชิโยะริชื่อ อุเมะดะ（梅田）และเป็นคนชักน�า

ให้เข้ามาท�างานในโอโอะก ุภายหลงัได้เป็นภรรยารองของ

ไดเมียวในตระกูลโกะซังเคียว และกรณีของ โอะยุกิ (お

遊喜)ซึง่เป็นบตุรสาวของโรนนิ (ซามไุรไร้นาย) ต่อมาถูก

รับเป็นบุตรบุญธรรมของซามุไรที่ท�างานในปราสาท

เอโดะคือมัตสึไดระจิกะฮะรุ ได้เข้าท�างานที่ปราสาทนิชิ

โนะมะรซุึง่เป็นทีอ่าศัยของผูท้ีจ่ะขึน้เป็นโชกนุและได้เป็น

ภรรยารองของอิเอะชิเงะซึ่งได้ขึ้นเป็นโชกุนคนที่ 939

2) ก�รร่วมกนัสร้�งอำ�น�จกบัคนมีอำ�น�จในโอะโมะเตะ 

 - กรณีตัวอย่างการร่วมกันสร้างอ�านาจระหว่าง 

 โอโอะกุและคนมีอ�านาจในโอะโมะเตะ

 ในประวตัศิาสตร์ของสมยัเอโดะนัน้ พบว่ามวีธิกีาร

ปกครองโดยโชกุน 2 แบบ คือ 

 1)  แบบทีป่กครองโดยคณะอ�ามาตย์เป็นคณะรฐับาล

 2) แบบทีป่กครองทีถ่กูชีน้�าและขึน้อยูก่บัคนสนทิ 

 แบบที่ 2 ดังเช่น ตัวอย่างสมัยโชกุนคนที่ 5 ซึ่งผู้มี

อทิธพิลต่อการปกครองคอื ยะนะซะวะโยะชยิะซ（ุ柳沢

吉保）และสมัยโชกุนคนที่ 10 ซึ่งผู้มีอิทธิพลต่อการ

ปกครองคือ ทะนมุะโอะกสึิง ุ（田沼意次）และโอโอะกมัุก

จะเข้ามามอีทิธพิลต่อการปกครองในแบบที ่240  ซึง่กรณี

ของยะนะซะวะนั้นเป็นผู้รับใช้ติดตามโชกุนคนที่ 5 มา

ตัง้แต่สมยัปกครองแคว้นทะเตะบะยะช ิและกล่าวกนัว่า 

ภรรยาเอกของเขาท่ีได้รบัมาจากโชกนุนัน้เป็นผูท้ีม่คีวาม

สัมพันธ์กับโชกุนและบุตรของเขาอาจจะเป็นบุตรของ

โชกนุ ซึง่โชกนุไปเยอืนคฤหาสน์ของเขา 58 ครัง้และเขา

ได้รับการส่งเสริมให้มีอ�านาจมากจนได้รับต�าแหน่ง

อ�ามาตย์สูงสุด และมีอิทธิพลในการปกครองในสมัยน้ัน

แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับอิทธิพลของโอโอะกุ41 

 กรณีท่ีร่วมมอืกบัทะนมุะ โอะกสิงุึ (田沼意次)ใน

การขยายอ�านาจในโอะโมะเตะและโอโอะก ุ เป็นกรณทีีม่ี

การร่วมกันสร้างอ�านาจทีม่ชีือ่เสียงและมคีวามเกีย่วข้อง

กบัโอโอะกมุากทีสุ่ด ซึง่เป็นสมยัทีโ่อโอะกมุอีทิธพิลต่อการ

ปกครองในช่วงหลงัของศตวรรษท่ี 18 และอ�านาจของโอ

โอะกุมคีวามสมัพันธ์กบัการได้เลือ่นขัน้ของทะนมุะอย่าง

มาก ทะนมุะใช้วธิสีร้างความสนทิสนมกบัมารดาและโอะ

โตะชิโยะริของโชกุนเพื่อเป็นฐานอ�านาจที่ส�าคัญของ

38 特集入門講座(2004).「Q＆A江戸城大奥の全てー第４章―江戸城の表と奥」,54
39 山本博文（2012).『図説ー大奥の世界』,100
40 竹内誠（2007).「『田沼時代』に見る、大奥老女の政治力」,71
41 安藤雄一郎（2011).『歴史を動かした徳川十五代の妻たち』,70-81
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ตนเอง42  ทะนุมะติดตามบิดามาจากแคว้นคิชูและรับ

ราชการเริ่มจากเป็นเด็กรับใช้ใกล้ชิดโชกุนและได้เลื่อน

ต�าแหน่งสงูสดุเป็นอ�ามาตย์สงูสดุ ด้วยเหตผุลคอืเป็นทีรู่จ้กั

คุน้เคยของโชกนุและเป็นทีช่ืน่ชอบของโอโอะกุนอกจากนี้

ภรรยาของเขามีความสนทิสนมเป็นพเิศษกบัภรรยารอง

ซึง่เป็นทีรั่กของโชกุนคอื โอะจโิฮะ（お知保)ผูเ้ป็นมารดา

ของบตุรชายของโชกนุ เขาเป็นท่ีช่ืนชอบของโอโอะกุและ

โอะจโิฮะเนือ่งจากมกีารให้ของก�านลัโดยให้ภรรยาเป็นผู้

สอบถามความต้องการรวมถึงยอมให้งบประมาณของ

โอโอะกตุามทีข่อมาโดยไม่มข้ีอโต้แย้ง และยงัเป็นผูส่้งเสรมิ

ครอบครัวของโอะจโิฮะ เช่น เงนิเดอืนของโอะจโิฮะในปี  

ค.ศ. 1766 ได้รบัเงนิเดอืนเพิม่จาก 150 เรยีวเป็น 500 

เรยีว และในปี ค.ศ. 1773 เพ่ิมเป็น 1,000 เรยีว ปี ค.ศ. 

1775 เพ่ิมเป็น 2,000 เรยีวแต่จากบนัทกึ 「徳川幕府家

譜」เขยีนไว้ว่าเพิม่เป็น 4,000 เรยีว และยงัช่วยให้น้อง

ชายของโอะจโิฮะได้รับศกัดนิาทีด่นิเพิม่จาก 300 กระสอบ

ฟางเป็น 1,000 โคะคใุนปี ค.ศ.1765 และเพิม่เป็น 2,000 

โคะคุในปีเดยีวกันและได้เพิม่จนถงึ 6,000 โคะคใุนปี ค.ศ. 

1785 ซึง่การให้รางวลัและต�าแหน่งแก่ครอบครัวภรรยา

โชกนุผูม้บีตุรท่ีจะสบืทอดต�าแหน่งโชกนุนัน้เป็นเรือ่งปกติ 

แต่ส�าหรับครอบครวัของโอะจโิฮะนัน้ได้รบัมากเป็นพเิศษ

กว่าท่ีเคยปรากฏโดยการสนบัสนนุของทะนมุะนัน่เอง 43   

 ในสมยัท่ีทะนมุะเรอืงอ�านาจนี ้มีโอะโตะชโิยะรคิน

ส�าคญั 3 คน คอื มตัสึชิมะ (松島) ทะคะโอะกะ (高岡)

และโอซะกิ (大崎) ส�าหรับมัตสึชิมะนั้นเป็นมารดา

บญุธรรมของโอะชนิะซึง่เป็นภรรยารองของโชกนุดงัได้

กล่าวไปข้างต้นแล้ว พบว่า มอีทิธพิลมากจนเป็นทีย่�าเกรง

ในบรรดาซามไุรแม้นางกระท�าความผดิกฎกไ็ม่มผีูใ้ดกล้า

ต�าหน ิเช่น การน�าบคุคลภายนอกแสดงละครในโอโอะกุ

โดยอ้างว่าเป็นญาติ จนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่ขบวน

เกีย้วนกัแสดงจ�านวน 20 หลงัเดนิทางมาถึงโอโอะกุ ผู้ตรวจ

การคือ โยะดะ มะซะซุงุ (依田政次) ขอตรวจเอกสาร

การเป็นญาตพิบว่ามเีอกสารเพยีง 3 คนเขาจงึไม่อนญุาต

ให้เกี้ยวอีก 17 หลังผ่าน ท�าให้มัตสึชิมะไม่สามารถดู

ละครได้และส่งผลให้โยะดะต้องลาออกจากราชการ

โดยอ้างเหตุผลของความชรา  นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ามี

การเขียนจดหมายระหว่างโอะโตะชิโยะริผู้มีอิทธิพล คือ 

ทะคะโอะกะ（高岳）กับไดเมียวของแคว้นดะเตะคือ 

ดะเตะ ชิเงะมุระ（伊達重村）เพื่อขอให้ทะคะโอะกะ

เป็นตัวกลางนัดกับทะนุมะ และยังมีจดหมายจากทะคะ

โอะกะถงึชเิงะมรุะให้ตักเตอืนไดเมยีวแห่งแคว้นมะสึเอะ 

คือ มัตสึไดระ ฮะรุซะโตะ（松平治郷）ซึ่งแต่งงานกับ

น้องสาวของชิเงะมะรุและมีศักดิ์เป็นน้องเขยเนื่องจาก

มีค�าพูดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในจดหมายได้

อ้างถงึว่ามตัสชิึมะอยากจะให้ชเิงะมะรเุป็นผูก้ล่าวตกัเตอืน 

ซึ่งไม่ใช่เป็นการเพียงการแสดงการมีอ�านาจของมัตสึชิ

มะแต่ยังเป็นการแสดงอ�านาจของโอะโตะชิโยะริที่

สามารถตักเตือนไดเมียวได้เช่นกัน44

 ส�าหรับโอซะกินั้นเป็นช่วงปลายสมัยของทะนุมะ

ซ่ึงมัตสึชิมะและทะคะโอะกะเลิกท�างานที่โอโอะกุแล้ว 

นางแสดงอิทธิพลต่อการมีส่วนในการเลือกต�าแหน่งโรจู

เพื่อแทนทะนุมะ ในขณะนั้นมีฝ่ายทะนุมะซึ่งสนับสนุน

มัตสึไดระ ซะดะโนะบุ（松平定信）และฝ่ายต่อต้าน

อ�านาจทะนุมะน�าโดยตระกูลโกะซังเคะ ตอนแรกนาง

สนับสนุนฝ่ายของทะนุมะแต่ต่อมาเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายต่อ

ต้านทะนุมะคือตระกูลโกะซังเคะ และได้เข้าร่วมคุยในที่

ประชุมพร้อมกลุ่มโกะซังเคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏ

มาก่อน และพบว่านางได้น�าข่าวแจ้งกลุม่โกะซงัเคะเร่ือง

ซะดะโนะบุได้รับเลือกเป็นโรจูก่อนที่จะมีการประกาศ

เป็นทางการ แสดงให้เหน็ว่านางเป็นผูท้ีร่่วมมบีทบาทใน

การเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งโรจูและยังพบในเอกสารของ

ตระกูลมิโตะว่า นางมีส่วนในการพิจารณาต�าแหน่งผู้รับ

ใช้โชกุนคนอื่นด้วยเช่นกัน หลังจากนั้น ซะดะโนะบุเป็น

ผู้น�าเรื่องการปฏิรูปคันเซ ซ่ึงส่งผลต่องบประมาณของ

42 具 知會（2011).「大奥の老女の性格―政治的な活動を中心として」,160
43 竹内誠（2007).『「田沼時代」に見る、大奥老女の政治力』,72
44 竹内誠（2007).เรื่องเดียวกัน ,72-73
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โอโอะกแุละสร้างความไม่พอใจแก่โอโอะกเุป็นอย่างมาก 

และในการพูดคุยกับโอโอะกุนั้นไม่เป็นไปอย่างราบรื่น 

จนกระทั่งโอซะกิเอ่ยถึงการท�างานที่ไม่เหมือนกับสมัย

ทะนุมะและอยากให้ซะดะโนะบุลาออก ส่งผลให้

ซะดะโนะบุลาออกจากต�าแหน่งโรจู แสดงให้เห็นว่า

โอะโตะชิโยะรินั้นไม่ใช่เป็นเพียงสตรีที่เก็บตัวอยู่แต่ใน

โอโอะกุ แต่เป็นผูม้ข้ีอมลูมเีครอืข่ายและมอี�านาจในการ

ต่อรองที่ส่งผลต่อต�าแหน่งโรจูซึ่งเป็นต�าแหน่งปกครอง

สูงสุดของโอะโมะเตะและต�าแหน่งอื่น ๆ ของซามุไร

ระดับสูงผู้รับใช้โชกุนเช่นกัน45

 - ก�รแสดงอำ�น�จและก�รมีอิทธิพลของแม่ 

  ของโชกุน

  โอโอะกุเป็นสถานที่ท�างานที่มีสตรีอยาก

เข้ามาท�างานเป็นจ�านวนมาก ต�าแหน่งที่หลายคนใฝ่ฝัน

คือ ต�าแหน่งโอะจูโร（御中臈）ซ่ึงเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิด

โชกุนและมิไดโดะโกะโระ และตามกฎแล้วสามารถเป็น

คูน่อนให้กบัโชกนุได้ นอกจากโอะจโูรแล้ว ยงัมกีรณขีอง

สตรีที่เป็นผู้รับใช้ระดับล่างหากมีโอกาสได้หลับนอนกับ

โชกนุแล้วจะได้เลือ่นขัน้ขึน้เป็นโอะจโูรทนัท ีนอกจากคน

รบัใช้ที่อยู่ในโอโอะกุแล้วยังมีการหาสตรีที่เป็นชาวเมือง

เพื่อเป็นโอะจูโร ซึ่งหากสตรีเหล่าน้ีโชคดีได้ตั้งครรภ์

และคลอดบตุรจะได้เป็นภรรยารอง หากเป็นบตุรสาวจะ

ได้เป็นคู่สมรสของไดเมียวระดับสูง หากเป็นบุตรชายจะ

สามารถท�าให้มารดาและครอบครวัเดมิของมารดาได้รบั

การตอบแทนมหาศาล ดังที่เรียกในภาษาญี่ปุ ่นว่า 

“ทะมะโนะโคะชิ”（玉の輿）หมายถึงการได้แต่งงาน

กบัเศรษฐ ีซึง่สนันษิฐานว่ามาจากการได้รบัโชคมหาศาล

จากการเป็นภรรยารองและแม่ของโชกุน46  ซึ่งจะขอยก

ตัวอย่างของ “ทะมะโนะโคะชิ” 3 กรณี47  คือ

 1) โอะทะมะโนะคะตะ（お玉の方）(เคโชอนิ 桂

昌院) เป็นภรรยารองของโชกุนคนที่ 3 เป็นลูกสาวของ

ร้านขายผกัในเมอืงเกยีวโต มโีอกาสได้ตามภรรยารองของ

โชกุน คือ โอะมันโนะคะตะ（お万の方）เข้ามาอยู่ใน

โอโอะกแุละเป็นทีพ่งึพอใจของโชกุน นางคลอดบตุรชาย

และต่อมาได้เป็นโชกุนคนที่ 5 

 2) โอะยรุโินะคะตะ(お由利の方)(โจเอน็อนิ 浄

円院) มารดาของโชกนุคนที ่8 จากบนัทกึ 「柳営婦女

伝系」พบว่าเป็นลูกสาวชาวนาฐานะยากจนแต่เป็นคน

สวย ต่อมาได้เข้าท�างานทีป่ราสาทของแคว้นคอิ(ิหนึ่งใน

ตระกูลโกะซังเคะ)  ในต�าแหน่งรับใช้ต�่าสุดและเป็น

ผูร้บัใช้ในห้องอาบน�า้ให้กบัไดเมยีว　ต่อมาเป็นทีถู่กใจ

ของไดเมียวและเป็นภรรยารองมีบุตรคือ โยะชมิเุนะ 

ซึ่งต่อมาได้เป็นโชกุนคนที่ 8 

 3) โอะมิตสโึนะคะตะ(お美津の方)(ฮนจอุนิ 本

寿院) เป็นภรรยารองของโชกุนคนที่ 12  ได้เข้ามาใน

โอโอะกุเนื่องจากพวกโจะจูระดับสูงของโชกุนในขณะ

นั้นพยายามหาหญิงสาวในแบบที่โชกุนชอบ เพื่อมาเพื่อ

สัมภาษณ์ 3 คน　ปรากฏว่าในวันสอบไม่มีใครมาซึ่งใน

วนันัน้โจะจูคนหนึง่มน้ีองสาวคือโอะมติสบึตุรสาวของซามไุร

ซึง่มาเยีย่มพีส่าวจงึขอยมืตวัมาเพือ่สมัภาษณ์แทน (ซึ่งใน

ขณะน้ันอิเอะโยะชิยังไม่ได้เป็นโชกุนและแอบดูการ

สัมภาษณ์อยู่) อิเอะโยะชิพึงพอใจจึงจ้างให้มาท�างานใน

ต�าแหน่งโอะสึงิ（お次）ที่นิชิโนะมะรุได้เล่ือนขึ้นเป็น

โอะจโูรและเป็นภรรยารองของอเิอะโยะชิ ภายหลังคลอด

บุตรชายคือ อิเอะซะดะ ซึ่งต่อมาได้เป็นโชกุนคนที่ 13

 สตรีที่แต่งงานกับโชกุนเหล่านี้ได้รับสิ่งตอบแทน

อย่างมหาศาลทัง้เงนิและอ�านาจทัง้ครอบครวัและพีน้่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่คอืในสมยัของโชกนุคนที ่3 และคนที่ 

5 เช่น ลูกชายของแม่นมของโชกนุคนที ่3 ได้รบัต�าแหน่ง

ไดเมียวตระกูลอนิะบะมีศักดนิา 150,000 โคะคุและตระกลู

อินะบะ（稲葉家）อยู ่ได้มาจนถึงสมัยเมจิ และมี

ตัวอย่างของพี่น้องที่ได้รับรางวัลและได้เลื่อนขั้นจนขึ้น

เป็นไดเมยีว เช่น น้องชายของโอะระกุ（お楽）(โฮะชอุิน 

宝樹院）แม่ของโชกุนคนที ่4 ทีไ่ด้เลือ่นขัน้เป็นไดเมียวที่

45 竹内誠（2007).เรื่องเดียวกัน ,73
46 安藤雄一郎（2011)『歴史を動かした徳川十五代の妻たち』,69
47 青木京子（2008).「松本清張『大奥婦女記』論『趣味史談大奥秘史』との比較を中心として」,132
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มศีกัดนิา 10,000 โคะค ุและได้รบัต�าแหน่งส�าคญัคอืเป็น

ผู้เสนอชื่อไดเมียวที่จะเข้าพบโชกุน รวมไปถึงลูกและ

หลานของน้องชายของแม่ทีไ่ด้เป็นไดเมยีว ตวัอย่างทีโ่ดด

เด่นคือ เคโชอิน （桂昌院） แม่ของโชกุนคนที่ 5 ซึ่ง

แม้ไม่ได้รับการตอบแทนมากนกัในสมยัเมือ่ยงัเป็นภรรยา

รอง แต่ได้รับการตอบแทนอย่างมหาศาลเมื่อลูกชายได้

ขึ้นเป็นโชกุน เช่น พี่ชายของนางได้ต�าแหน่งผู้คะโระ 

(ผู้ปกครองลกูน้องซามไุร) ของตระกลูโทะกงุะวะและลกู

ของพี่ชายได้ต�าแหน่งไดเมียว น้องชายต่างบิดา (มารดา

แต่งงานกบัตระกลูฮนช)ู ของเคโชอนิและหลานชาย (ลกู

ของน้องชาย) ได้เป็นไดเมียวต่อมาหลานชายได้รับ

ปราสาทฮะมะมตัส ึซึง่เป็นปราสาททีโ่ทะกงุะวะอเิอะยะซุ

เคยอาศัยและเป็นปราสาทที่มีความหมายต่อตระกูล

โทะกงุะวะ และยงัได้รบัอนญุาตให้ใช้นามสกลุมตัสไึดระ

ซึ่งเป็นนามสกุลเดิมของโทะกุงะวะอิเอะยะซุและเป็น

นามสกลุสาขาของโทะกงุะวะท�าให้ตระกลูฮนชกูลายเป็น

ตระกูลสาขาหนึ่งของตระกูลโทะกุงะวะ และยังมีกรณี

ของน้องชายของภรรยาเอกของโชกุนคนที่ 3 ที่อยู่ใน

ตระกูลขนุนางท้ิงการเป็นขุนนางและรับต�าแหน่งไดเมยีว

พร้อมทั้งลูกชายก็ได้รับต�าแหน่งไดเมียว ตัวอย่างต่อมา 

คอื โจเอน็อนิ มารดาของโชกุนคนที ่8 น้องชายและหลาน

ของนางได้เป็นฮะตะโมะโตะรบัศกัดินาคนละ 5,000 โคะคุ  

ซึง่ในช่วงกลางสมัยเอโดะนัน้มภีรรยารองของโชกนุ ส่วน

ใหญ่เป็นลูกสาวและเป็นบุตรบุญธรรมของซามุไรระดับ

ฮะตะโมะโตะเป็นจ�านวนมาก แต่ไม่ได้รับการตอบแทน

เท่ากบัช่วงต้นสมยัเอโดะทีร่ฐับาลยงัมฐีานะมัน่คงกว่านัน่เอง 

7.	 บทสรุป

 “โอโอะกุ” เป็นค�าท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในสมัย

ก่อนสมยัเอโดะ แต่มคี�าว่า “โอะโมะเตะ”และค�าว่า “โอะกุ” 

มาตั้งแต่ในสมัยมุโระมะจิและเซ็งโงะกุ ต่อมาในสมัย

เอโดะในช่วงแรกจนถึงสมัยโชกุนคนที่ 4 ไม่พบค�าว่า 

“โอโอะก”ุ ในบนัทกึของรฐับาลและพบค�าว่า “โอโอะก”ุ 

มากขึน้ในสมัยโชกนุคนที ่4 และพบเป็นส่วนใหญ่ในสมยั

โชกนุคนที ่5 เป็นต้นไป แสดงให้เหน็ถงึระบบของโอโอะกุ

ที่มีความมั่นคงมากขึ้นตั้งแต่สมัยโชกุนคนที่ 5 

 โอโอะกุเป็นสถานที่ท�างานเปรียบได้กับองค์กร

ขนาดใหญ่และเป็นสถานที่ท�างานที่ใหญ่ที่สุดในเมือง

เอโดะและประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้น และเป็นที่ท�างานที่

สตรใีนสมยัเอโดะใฝ่ฝันอยากท�างานเนือ่งจากมีเงินเดอืน

สูงและยังท�าให้มีโอกาสได้เรียนรู้การท�างานบ้านซึ่งสตรี

หลายคนเข้ามาเพือ่เตรยีมตวัแต่งงาน ในโอโอะกน้ีุมสีตรี

เข้าไปท�างานเป็นจ�านวนมากแต่ละสมยัมจี�านวนไม่แน่นอน 

สตรีเหล่านีม้าจากครอบครวัตระกูลขนุนาง ตระกลูซามไุร 

ตระกูลชาวนาและตระกูลชาวเมืองที่เข้ามาท�างานด้วย

ระบบการสอบ จากการสอบในช่วงกลางสมัยเอโดะซึ่งมี

การสอบเก่ียวกับศิลปะเช่น การเล่นดนตรี การเต้นร�า

และการเล่นละครหุน่แล้ว ท�าให้ทราบว่าในช่วงกลางของ

สมัยเอโดะบ้านเมืองมีความสงบอย่างแท้จริงน้ัน ท�าให้

สงัคมของซามไุรมคีวามนยิมในด้านศลิปะและการแสดง

เช่นกัน การสอบเข้าท�างานน้ีส่วนใหญ่เป็นการฝากจาก

การมสีมัพนัธ์กนัหรอืเป็นการฝากโดยมีการให้ของก�านลั 

โดยเฉพาะซามุไรจากตระกูลระดับฮะตะโมะโตะซึ่งบุตร

สาวจากตระกลูเหล่านีจ้ะได้ต�าแหน่งทีเ่รยีกว่า โอะเมะมิ

เอะอิโจ คือสามารถได้พบกับโชกุนและมิไดโดะโกะโระ

ได้ ซึง่หากได้รบัต�าแหน่งสูงขึน้ไปจนถึงต�าแหน่งโอะโตะชโิยะริ

แล้วจะได้รับทรัพย์สินและอ�านาจอย่างมาก 

 โอโอะกเุป็นทีอ่ยูอ่าศยัของโชกนุและครอบครวั มี

จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่งโชกุนตั้งแต่สมัย

โชกุนคนที่ 3 ซึ่งเป็นสมัยที่ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่ความสงบ

และการสืบทอดตระกลูให้ความส�าคัญกบับตุรชายคนโต 

หลังจากที่โชกุนคนที่ 3 ได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูล

ขุนนาง ตระกูลโทะกุงะวะมีการสร้างอ�านาจด้วยการ

เช่ือมกบัราชส�านกัโดยการก�าหนดว่าต�าแหน่งของภรรยา

เอกหรือมิไดโดะโกะโระจะต้องมาจากราชส�านักและ

ตระกูลขนุนางระดับสูง ท�าให้ภายในโอโอะกเุกดิวัฒนธรรม
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ราชส�านักแบบเกียวโตและส่งผลต่อการใช้ชีวิตแบบ

ฟุ่มเฟือยของสตรีระดับสูง นอกจากนี้ การที่โอโอะกุเป็น

ที่อยู่อาศัยของครอบครัวโชกุนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง

ทายาทสบืทอดต�าแหน่งโชกนุ ท�าให้มจี�านวนของภรรยา

รองและบุตรชายบุตรสาวเป็นจ�านวนมากส่งผลต่อค่าใช้

จ่ายของรัฐบาลเป็นอย่างมาก บตุรชายและบตุรสาวส่วน

หนึ่งถูกส่งไปเป็นบุตรบุญธรรมและแต่งงานกับคนของ

ตระกูลใหญ่ เช่น ตระกูลโกะซังเคะ โกะซังเคียว ตระกูล

มะเอะดะและตระกูลชิมะสึ เพื่อเป็นการประหยัดงบ

ประมาณของรัฐบาลโทะกุงะวะได้ ซึ่งการมีบุตรเป็น

จ�านวนมากยงัส่งผลให้มกีารจ้างคนเข้าท�างานเป็นจ�านวนมาก 

และส่งผลต่องบประมาณของรัฐบาลโทะกุงะวะในเวลา

ต่อมาจนสิ้นสมัยเอโดะ 

 บทบาทของโจะจใูนโอโอะกน้ัุนนอกจากช่วยดแูล

ชีวิตประจ�าวันของโชกุนและมิไดโดะโกะโระแล้ว กลุ่ม

โจะจูระดับสูงยังต้องบริหารจัดการภายในโอโอะกุ และ

ยงัต้องเป็นตวัแทนของโชกุนและมไิดโดะโกะโระในกิจกรรม

ทีเ่ป็นการแสดงความสมัพนัธ์ทีดี่กบัคนในครอบครวัทีไ่ป

อยู่ในแคว้นต่างๆ ตระกูลโกะซังเคะ โกะซังเคียว บรรดา

ไดเมียว รวมไปถึงพ่อค้าที่มีฐานะร�่ารวยซึ่งการติดต่อกับ

บคุคลภายนอกนัน้โชกุนและมไิดโดะโกะโระจะมอบเป็น

หน้าที่ของโอะโตะชิโยะริในการเขียนจดหมาย ซ่ึงการ

เขียนจดหมายถึงบรรดาไดเมียวน้ีท�าให้สถานะของ

โอะโตะชิโยะรสิงูเทยีบเท่ากบัไดเมยีวทัง้ระดบัสงูและได

เมียวทั่วไป นอกจากนี้ โอะโตะชิโยะริยังได้รับเงินเดือน

มหาศาลและยังได้ของก�านัลบรรดาไดเมียวและพ่อค้า

เพื่อรักษาสัมพันธ์และเพื่อผลประโยชน์ โอะโตะชิโยะริ

สร้างอ�านาจให้แก่ตนเองด้วยการรบัภรรยารองของโชกนุ

เป็นบุตรบุญธรรมและด้วยการร่วมขยายอ�านาจกับโรจู 

ในช่วงที่มีอ�านาจที่สุดคือ สมัยโรจูที่ชื่อทะนุมะ โอะกิสึงุ 

ที่ส่งผลต่อต�าแหน่งของโอะโมะเตะเช่นกัน

 โอโอะกเุป็นองค์กรขนาดใหญ่และส่งผลต่อสถานะ

ของสตรีภายในโอโอะกุในระดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้ คือ 

 1) ส�าหรับสตรีทั่วไปซึ่งมาท�างานในโอโอะกุนั้น 

การท�างานในโอโอะกุที่ได้รับเงินเดือนสูงเป็นที่น่าสนใจ

และท�าให้พวกเขามสีถานะทางการเงนิทีส่งูขึน้รวมทัง้ได้

เข้ามาศึกษาเรียนรูเ้พือ่ออกไปแต่งงาน และมเีครอืข่ายที่

ดีส�าหรับครอบครัว การท�างานในโอโอะกุนี้ท�าให้เกิด

ความนิยมในการศึกษาทั้งการอ่านการเขียน ดนตรีและ

การแสดงในบรรดาสตรีที่มาจากตระกูลชาวเมืองและ

ชาวนามากขึ้น ทั้งน้ีเพื่อเข้าท�างานในโอโอะกุและโอะกุ

ของไดเมียวได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 

 2) ส�าหรบัโจะจทูีไ่ด้รบัต�าแหน่งสูงในโอโอะกนุัน้ 

ได้รับทั้งค่าตอบแทนสูงเทียบเท่าโรจูและได้รับอ�านาจ 

เช่น โอะโตะชิโยะรินั้นเป็นเสมือนตัวแทนของโชกุนและ

มิไดโดะโกะโระในการติดต่อกับภายนอกย่อมเป็นที่

เกรงใจของบริวารของโชกุน และยังมีการสร้างอ�านาจ

โดยการรับเป็นแม่บุญธรรมของภรรยารองของโชกุน 

และท่ีมีอ�านาจมากคือ ร่วมกันสร้างอ�านาจกับโอะโมะ

เตะ ดังเช่นสมัยของทะนุมะโอะกิสึงุ ซึ่งมีโอะโตะชิโยะริ 

3 คนที่มีอ�านาจมากจนเป็นที่ย�าเกรงและยังปรากฏว่ามี

บทบาทในการเลอืกผูด้�ารงต�าแหน่งส�าคญัของรัฐบาล 

 3) ส�าหรับสตรีที่มีฐานะเป็นแม่และแม่นมของ

โชกุน ถึงแม้แม่นมที่มีอ�านาจจะปรากฏเพียงคนเดียวคือ

แม่นมของโชกุนคนที่ 3 แต่เป็นอ�านาจที่เบ็ดเสร็จและมี

พลงัโดยดจูากตระกลูของบตุรชายทีไ่ด้เป็นไดเมยีวและ

ตระกูลของเขามีความมั่นคงสามารถสืบเนื่องมาจนถึง

การเปลี่ยนการปกครองในสมัยเมจิ ส่วนบทบาทของแม่

นัน้พบว่าแม่ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิทีม่าจากตระกลูซามไุร

และชาวเมอืง ส่วนหนึง่ไม่ได้มาจากตระกลูทีส่งูส่งแต่เมือ่

ได้เป็นแม่ของโชกุนแล้ว ตนเองและครอบครัวเดิมได้รับ

การตอบแทนมหาศาลจนเกิดค�าว่า “ทะมะโนะโคะชิ” 

ซึง่มทีีม่าจากการได้รบัสิง่ตอบแทนมหาศาลจากการเป็น

แม่ของโชกุนคนที่ 5 นั่นเอง 

 จะเห็นได้ว่าโอโอะกุเป็นเสมือนองค์กรขนาดใหญ่

ซึง่มสีตรมีาจากหลายชนชัน้อยากเข้ามาท�างานเนือ่งจาก
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ได้รับค่าตอบแทนสูงและส่งผลให้มีฐานะทางการเงินที่ดี

ขึน้ กลุม่ทีโ่ดดเด่นคอืสตรจีากชนชัน้ซามไุรทีอ่ยูใ่นโอโอะ

กุทั้งโจะจูที่เข้ามาท�างานและสตรีที่เป็นคนในครอบครัว

ของโชกุนซึ่งไม่ได้มีสถานะที่ตกต�่าลงแต่กลับมีสถานะ

ทางการเงนิและมอี�านาจมากอย่างเหน็ได้ชดั โจะจไูด้รับ

ค่าตอบแทนสงูโดยเฉพาะโจะจรูะดบัสงูดงัเช่น โอะโตะชิ

โยะริเป็นเหมอืนผูบ้ริหารระดบัสงูทีม่อี�านาจและได้รบัเงนิ

เดือนเป็นจ�านวนมากจากรฐับาลเหมอืนกบัซามไุรเพศชาย

และเป็นผูมี้บทบาทในการปกครองในโครงสร้างทางการ

เมืองของสมยัเอโดะโดยเฉพาะอย่างยิง่คอืเรือ่งท่ีเกีย่วกับ

การสืบทอดตระกูลโทะกุงะวะ และมีสถานะท่ีเทียบ

เท่ากับโรจูหรืออ�ามาตย์ของโชกุน นอกจากนี้ยังมีสตรี

จากชนชัน้ชาวนาและชาวเมอืงซ่ึงถอืเป็นชนชัน้ทีต่�า่ทีสุ่ด

ในสมยัเอโดะซึง่ได้รบัการยกย่องให้มสีถานะทีส่งูจากการ

เป็นมารดาของโชกนุและมกีารตอบแทนอย่างมหาศาล

ทั้งอ�านาจและเงินและยังส่งผลต่อให้ครอบครัวมีความ

ก้าวหน้า   สมัยเอโดะเป็นสมัยที่ประเทศญี่ปุ่นมีความ

สงบและเข้าสู่ยุคทุนนิยมซึ่งเงินส่งผลต่อคนทุกชนชั้น 

สถานะของสตรีในชนช้ันซามุไรโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ใน

โอโอะกุจึงไม่ได้ตกต�่า และเงินและทรัพย์สินกลายเป็น

ปัจจยัทีส่่งผลต่อสถานะของสตรีในหลายระดบัในโอโอะกุ

ได้อย่างชัดเจน



เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง |  Benjang Jaisai der Arslanian 99

เอกส�รอ้�งอิง (References)

1]  Anne Walthall (2001).「江戸文化における大奥」『ジェンダー研究』21, 43-64.

[2]  青木京子(2008).「松本清張「大奥婦女記」論「趣味史談大奥秘史」との比較を中 心として」 

 『阪神近代文学研究』6, 63-73.

[3]  安藤雄一郎 (2011).『歴史を動かした徳川十五代の妻たち』．東京：青春出版社．

[4]  ＿＿＿＿＿ (2017).『大奥の女たちの明治維新』．東京：朝日新聞出版．

[5]  井沢元彦(2007).「冬ではなく夏だったら大奥最大のスキャンダル「絵島生島事件」はなかっ 

 た！？」.『逆説の日本史（第700回）第71話徳川幕閣の展開と改革１』190, 152-155.

[6]  石田俊 (2013).「綱吉政権期の江戸城大奥―公家出身女中を中心に」『総合女性史研究』30, 4-24.

[7]  岩城紀子(1 9 9 8 ).「「絵双六」に見る町娘と大奥―江戸女性の“あこがれ”」『歴史

 読本』6, 248-253.

[8]  エディキューブ（編).（2012)．『大奥のすべて』．東京：双葉社．

[9]  久保貴子 (2011).「天皇の後宮と大奥のつながり」『歴史読本』3, 148-153.

[10]  小石房子 (1999).「大奥女戦争」『歴史と旅』12, 120-149.

[11]  島津隆子 (2005).「大奥の組織と実力者たち」『歴史読本』50, 144-149.

[12]  清水昇・川口素生 (2007）．『大奥―女たちの暮らしと権力闘争』．東京：新紀元社．

[13]  具知會(2011).「大奥の老女の性格―政治的な活動を中心として」『お茶の水女子 

 大学比較日本学教育研究センター』3, 159-161.

[14]  諏訪春雄 (1998).「「偐紫田舎源氏」大奥モデル説の謎」『真相探究』6, 180-185.

[15]  鈴木賢次(2011).「信長・秀吉の奥と将軍の大奥」．『特別企画；大奥研究最前 

 線』3, 140-147.

[16]  鈴木由紀子(2011).「江と春日局の対立はあったのか」『特別企画；大奥研究最前線』3, 154-158.

[17]  宝島編集部（編）(2012).『大奥のヒミツ』．東京：宝島社．

[18]  竹内誠 (2007).「「田沼時代」に見る、大奥老女の政治力」．『東京人』7, 70-73.

[19]  竹内誠・深井雅海・松尾美恵子（編）（2015).『徳川「大奥」事典』．東京：東京堂出版．

[20]  特集入門講座（2004a).「Q＆A江戸城大奥の全てー第４章―江戸城の表と奥」『歴史読本』2, 52-55.

[21]  ＿＿＿＿＿ (2004b).「Q＆A江戸城大奥の全てー第３章―奉公に上がる」『歴史読本』49(2), 56-59. 

[22]  卜部典子 (2008).「大奥関係人物事典」『歴史読本』53, 215-232.

[23]  松尾美恵子 (1998).「「女中分限帳」が語る大奥」『歴史読本』特集史料, 192-201.

[24]  ＿＿＿＿＿ (2008).「大奥史料研究最前線―「女中帳」を読む」特別論考7, 208-213.

[25]  望月真澄 (2003).「江戸城大奥女性の代参についてー感応寺の事例を中心にー」『身延論叢』

 5, 119-150.



วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  |  jsn June Vol.8 No.1100

[26]  萩原裕雄(2003).「家継時代―大奥派闘抗争事件」『歴史読本』8, 118-121.

[27]  畑尚子(2009a).「奥向の贈答における菓子の役割―将軍の息子と江戸城大奥との関係を中心に」 

 『和菓子』3, 14-38.　　　　　　

[28]  畑尚子(2009b).『幕末の大奥』（第６刷発行）．東京：岩波書店．

[29]  ＿＿＿＿＿ (2009b).『徳川政権下の大奥と奥女中』．東京：岩波書店．

[30]  ＿＿＿＿＿(2011).「江戸城大奥の基礎はいつ作られたのか」『特別企画：大奥研究 

 最前線』3, 127-138

[31]  ＿＿＿＿＿ (2012).『大奥お年寄瀧山日記』．5月206号：国史学会(編), 101-135.

[32]  原田伴彦・百瀬明治・遠藤武(2006）．『絵で見る江戸の女たち』．東京：柏書房．

[33]  山本博文 (2005) .「幕府大奥と薩摩藩奥の交際についてー「薩摩藩奥女中文書」の考察」

 『東京大学史料編纂所研究紀要』15, 113-131.

[34]  ＿＿＿＿＿(2004).「「人事」の日本史第42回近世編ー大奥女中の出世競争『エコ 

 ノミスト』44, 42-43.

[35]  ＿＿＿＿＿(2007).「江戸大奥いじめ物語ー“お局さま”は新人転がしが大好き」『婦人公論』

 92, 52-54.

[36]  ＿＿＿＿＿ (2007).『将軍と大奥ー江戸城の「事件と暮らし」』．東京：小学館．

[37]  ＿＿＿＿＿ (2012).『図説ー大奥の世界』．東京：河出書房．

[38]  湯 麗 (2011).「日本女性地位の歴史的考察『全国民事慣例類集』からみる近世後期女性の婚姻地位 」 

 『日中学者の思考』2, 94-109.

[39]  慶幹進士 (1980).「室町殿の大奥・江戸城の大奥」『国文学』13, 187-192.

หน่วยงานผู้แต่ง: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Affiliation: Department of Eastern Language, Faculty of Humanities, Chiang Mai University
Corresponding e-mail: benjang_jaisai@yahoo.com



ปกรณ์ ศิริประกอบ และ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา  |  Prakorn Siriprakob & Panaros Malakul Na Ayudhya 101

บทคัดย่อ

“รัฐกลวง” หรอื “Hollow State” เป็นแนวความคดิทีน่กัวชิาการทางด้านรฐัประศาสนศาสตร์หลายคนให้ความ

ส�าคัญด้วยความกังวล (Rhodes, 1993; Peters, 1994; Milward & Provan, 2000, 2003; Skelcher, 

2000; ปกรณ์, 2560b) เนื่องจากภารกิจของรัฐรวมถึงการจัดบริการสาธารณะเป็นจ�านวนมากถูกหน่วยงาน

รูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาคประชาสังคม 

เข้ามามบีทบาทแทนจนบทบาทของภาครัฐเหลอืน้อยลงจงึอาจท�าให้ถกูกลืนกนิจนกลวงและหมดความส�าคัญ

ไปในที่สุด ผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาวิจัยการจัดบริการที่พักผู้สูงอายุโดยภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่นเนื่องจาก

ต้องการหาค�าตอบว่าบรกิารสาธารณะประเภทสงัคมสงเคราะห์ซ่ึงทัว่ไปเป็นบทบาทของภาครฐัเมือ่ภาคเอกชน

เข้ามามีบทบาทร่วมเช่นนี้ก่อให้เกิดสภาวะรัฐกลวงอย่างที่นักวิชาการกังวลกันหรือไม่  ผลการวิจัยพบว่า 

1)  การทีภ่าคเอกชนมบีทบาทเพิม่ขึน้ในภารกจิการจดับรกิารสาธารณะประเภทสงัคมสงเคราะห์ ไม่ได้น�าไปสู่ 

“ปัญหาของรัฐกลวง” ท่ีนักวิชาการกังวลแต่อย่างใดเนื่องจากกลไกตลาดและกฎระเบียบของภาครัฐ  

2) การท่ีภาคเอกชนเข้ามาจัดบริการที่พักผู้สูงอายุน้ันเน่ืองจากมีความต้องการจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความ

สามารถในการจ่ายและยนิดจ่ีาย ท�าให้ภาครฐัเหลอืเพียงภาระรบัผิดชอบดแูลเฉพาะกลุม่ผู้สูงอายุทีไ่ม่มคีวาม

สามารถหรอืไม่ต้องการจ่ายเพิม่เตมิ 3) ยทุธศาสตร์ทีไ่ด้รบัความนยิมสงูสดุของทีพ่กัผูส้งูอายขุองภาคเอกชน

คอื แนวคดิการให้บรกิารด้านสขุภาพในเชงิป้องกนัเพือ่ท�าให้ผูส้งูอายมุสีขุภาพแข็งแรงยาวนานทีส่ดุเท่าทีจ่ะ

เป็นไปได้ เพราะว่าที่พักผู้สูงอายุโดยทั่วไปไม่มีบริการทางการแพทย์ ซ่ึงท�าให้ภาครัฐชะลอการจ่ายเงิน

ค่ารักษาพยาบาลให้กบัผูส้งูอายไุปได้อกีระยะหนึง่ สรปุแล้วความกงัวลว่าจะเกดิปัญหารฐักลวงในภารกจิด้าน

สังคมสงเคราะห์จึงไม่จัดว่าเป็นปัญหาในประเทศญี่ปุ่น เพราะถึงแม้ว่าภาคเอกชนจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น

ในภารกิจของบริการสาธารณะประเภทสังคมสงเคราะห์ก็ตาม ภาคเอกชนกลับช่วยลดภาระของภาครัฐ

โดยการรับลูกค้าท่ีมีรายได้ระดับกลางถึงสูงไปดูแลแทน ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐไทยควรศึกษาและปรับใช้

แนวทางการจัดบริการท่ีพกัผูส้งูอายขุองญีปุ่น่เพือ่ลดภาระในเรือ่งของการดแูลผู้สูงอายทุีก่�าลังจะเป็นปัญหา

ส�าคัญของไทยซึ่งก�าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 นี้ 

ปกรณ์ ศิริประกอบ
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คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐกลวง? กรณีศึกษาการจัดบริการที่พักผู้สูงอายุ
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Abstract

The hollow state is a concept that many public administration scholars consider significant 
yet view with caution (Rhodes, 1993; Peters, 1994; Milward & Provan, 2000, 2003; Skelcher, 
2000; Prakorn, 2017b). This is because state functions as well as public service delivery are 
performed by quasi non-governmental organizations (Quangos), private companies, and non-
profit organizations, gradually increasing to the point that the state’s roles are significantly 
diminished. With the private sector participating more and more in the delivery of public 
services, will it create hollow state conditions as scholars in public administration are concerned 
about? Researchers have explored the management of elderly residences provided by the 
private sector in Japan. Our findings are as follows. One, while the role of the private sector in 
delivering social services is increasing, this phenomenon will not lead to hollow state problems 
as scholars believe and worry about due to market mechanisms and state regulations. Two, 
the private sector has entered the business of elderly residences due to the fact that there 
are  the elderly that are willing to pay extra for better services. Therefore, the private sector 
will take care of those that have ability and are willing to pay and then leave those that 
are unable to pay or do not want to pay to the state. Three, the most common strategy 
of private sector residence service is health prevention in order to keep the elderly healthy 
as long as possible because the residence does not provide medical services. This will save 
the government money on curative care that can be used at a later time. In conclusion, the 
concern about the hollow state when it comes to social service functions has not taken place 
yet in Japan—the private sector is not replacing state functions even as its role in delivering 
social services is increasing. Instead, the private sector is helping to lessen the burden of the 
public sector by servicing medium to high-income residents. As a result, the Thai government 
should learn from and adopt the experiences of Japan in order to adjust and minimize the 
burden of the public sector in regard to the management of the elderly, which is considered 
an extremely important challenge for Thailand as it is about to enter an aged society by 2026.

Hollow State? : A Case Study of Privately-run 

Elderly Residences in Japan

Key words
Japan, public administration, aged society, privately-run elderly residence, hollow state

Prakorn Siriprakob
Panaros Malakul Na Ayudhya

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

 เป็นทีเ่ข้าใจกนัมาตลอดว่าการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้

ในสงัคมโดยเฉพาะในภารกจิประเภทสงัคมสงเคราะห์นัน้

เป็นหน้าทีท่ีต้่องด�าเนนิการโดยหน่วยงานของรฐั และใช้

การบริหารจัดการด้วยแนวคิดท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก 

ค่านยิมภายใต้พาราไดม์ OPM (การบริหารจดัการภาครัฐ

แนวเก่า หรือ Old Public Management) ซึ่งหมายถึง

การท่ีรัฐเป็นผู้จัดบริการสาธารณะเอง (ปกรณ์, 2558) 

ด้วยหลักการที่ว่าเป็นภารกิจที่ไม่สามารถแสวงหาผล

ก�าไรได้ และมีคุณลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะ (public 

goods) ไม่มีคู่แข่ง (nonrivalrous) ไม่สามารถแยก 

ผู ้ใช้ได้ (nonexcludable) (Weimer และ Vining, 

2017) เช่น การทูต ทหาร ต�ารวจ ในภารกิจด้านความ

มัน่คงหรือบรกิารสาธารณสขุส�าหรบัคนมรีายได้น้อย งาน

ด้านสงัคมสงเคราะห์ ซึง่มปัีญหาในเรือ่งของการกระจาย

รายได้ (income distribution) ท�าให้ภาครฐัจ�าเป็นต้อง

ท�าการจัดสรรใหม่ (redistribution) เพื่อเป็นการลด

ความเหลือ่มล�า้ของสงัคม (Stiglitz, 2000) เช่น การดแูล

ผู้สงูอายเุนือ่งจากเป็นกลุม่คนทีม่รีายได้น้อยหรอืไม่มรีายได้

และภาคเอกชนไม่ค่อยให้ความสนใจมากนักเน่ืองจาก

ยากที่จะมีผลก�าไร 

 อย่างไรก็ตามด้วยบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าวไม่ได้มี 

หน่วยงานของรัฐจัดบริการเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป โดย

พิจารณาได้จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการที่พักผู้สูงอายุของภาคเอกชนในประเทศญ่ีปุ่น 

เนือ่งมาจากความต้องการสนิค้าและบรกิารทีร่องรบัการ

ด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ตามกฎ

อปุสงค์และอปุทานของเศรษฐศาสตร์ กล่าวคอื ประเทศ

ญี่ปุ ่นได้ก้าวเข้าสู ่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด 

(super-aged society) มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 2007 ด้วยเหตทุี่

ประชากรมอีายยุนืยาวขึ้น อัตราการตายลดลง ในขณะที่

อัตราการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มี

ความต้องการทีพ่กัอาศัยพร้อมการดแูลจากคนภายนอก

ครอบครัวซึ่งเดิมหมายถึงหน่วยงานของรัฐมีจ�านวนเพิ่ม

มากขึ้น สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับผู ้สูงอายุเริ่มมี

คุณลักษณะเป็นสินค้าเอกชน (private goods) มากขึ้น

เพราะเริ่มมีคู่แข่ง (rivalrous) และสามารถแยกคนใช้ได้ 

(excludable) (Weimer และ Vining, 2017) 

 ประเด็นส�าคัญของงานวิจัยช้ินน้ีคือการน�าแนวคิด 

ทฤษฎทีีว่่าด้วยรฐักลวง (Hollow State) ซึง่เป็นแนวคดิ

และปรากฏการณ์ที่นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลายคน (Rhodes, 1993; Peters, 1994; Milward 

และ Provan, 2000 และ 2003; Skelcher, 2000; 

ปกรณ์, 2560b) ได้กล่าวถึง โดยสาระส�าคัญของแนวคิด

เกี่ยวกับรัฐกลวง คือ การที่บทบาท ภารกิจของ 

หน่วยงานภาครัฐเริ่มเปลี่ยนไปอยู่ในความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานรูปแบบอื่น ๆ หรือภาคส่วนอื่น ไม่ว่าจะ

เป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐ (Quangos1) หน่วยงาน

ภาคเอกชน (private organizations) หน่วยงานภาค

ประชาสังคมที่ไม่แสวงหาผลก�าไร (non-profit or 

government organizations /social enterprises) 

จนรัฐแทบจะไม่เหลือภารกิจที่จะท�าอีกต่อไป หรืออาจ

กล่าวได้ว่ารัฐถูกกลืนกินไปเรื่อย ๆ จนกลวง ด้วยเหตุน้ี

งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นความพยายามที่จะตอบค�าถามวิจัย

ที่ว ่า “รัฐกลวงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ และ

อย่างไร” โดยวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่พักผู้สูงอายุใน

ประเทศญีปุ่น่ทีช่ือ่ว่า Smart Community ทีด่�าเนนิงานโดย 

หน่วยงานภาคเอกชนซึ่งนับได้ว่าเป็นการเข้ามาจัด

บริการสาธารณะประเภทสังคมสงเคราะห์แทนภาครัฐ 

เพือ่สะท้อนว่าภาครฐัหมดบทบาท – ภารกจิทีต้่องด�าเนนิการ

เองแล้วหรือไม่ อย่างไร

1 เป็นตัวย่อของ Quasi Non-Governmental Organization ซึ่งหมายถึงหน่วยงานในก�ากับของรัฐที่รัฐก�ากับดูแลในระยะที่เอื้อมถึง (Arm’s Length) 
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2. การทบทวนวรรณกรรม

 จากข้อมูลการส�ารวจส�ามะโนประชากรของ

ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2017 (Statistics 

Bureau, MIAC, 2017) พบว่า จ�านวนผู้สูงอายุของ

ประเทศญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีจ�านวนมากถึง  

35 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.7 จากจ�านวน

ประชากรของญีปุ่น่ทัง้หมดทีม่อียูป่ระมาณ 127 ล้านคน 

ซึ่งเกินเกณฑ์การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดท่ีก�าหนด

ไว้ว่าต้องมีจ�านวนผูส้งูอายทุีม่อีายมุากกว่า 65 ปีมากกว่า 

ร้อยละ 21 ไปมากพอสมควรและยังมีแนวโน้มที่จะมี

จ�านวนผู ้สูงอายุมากข้ึนเรื่อย ๆ ในอนาคตอันใกล้ 

เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดย

เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่น

มีร้อยละของผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงที่สุด  (ดูตาราง 1)

 จากตาราง 1 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะ

พบว่า ในปี ค.ศ. 2015 ประชากรสูงอาย ุ(อายตุัง้แต่ 65 ปี

ต�ร�ง 1 โครงสร้�งท�งด้�นอ�ยุของแต่ละประเทศ

ประเทศ
ค.ศ. 2015 ค.ศ. 2050 (ประม�ณก�ร)

0 - 14 ปี 15 - 64 ปี 65 ปีขึ้นไป 0 - 14 ปี 1 5- 64 ปี 65 ปีขึ้นไป

ญี่ปุ่น 12.6 60.7 26.6 10.6 51.8 37.7

อิตาลี 13.7 63.9 22.4 13.0 51.9 35.1

เกาหลี 14.0 72.9 13.1 11.4 53.4 35.1

เยอรมัน 12.9 65.9 21.2 12.4 55.2 32.3

จีน 17.2 73.2 9.6 13.5 58.9 27.6

แคนาดา 16.0 67.9 16.1 14.9 58.7 26.4

ฝรั่งเศส 18.5 62.4 19.1 16.8 56.9 26.3

สหราชอาณาจักร 17.8 64.5 17.8 16.6 58.7 24.7

สวีเดน 17.3 62.8 19.9 17.4 58.8 23.8

บราซิล 23.0 69.1 7.8 15.0 62.2 22.8

สหรัฐอเมริกา 19.0 66.3 14.8 17.5 60.3 22.2

รัสเซีย 16.8 69.9 13.4 17.7 61.4 20.9

อินเดีย 28.8 65.6 5.6 19.1 67.1 13.7

ที่ม�: Statistical handbook of Japan. (2017, 14)

ขึ้นไป) ของประเทศญี่ปุ ่นจะอยู ่ที่ประมาณร้อยละ 

26.6 ในขณะที่ประชากรวัยท�างานจะอยู่ที่ประมาณ

ร้อยละ 55.9 ซ่ึงหมายความว่าประชากรวัยท�างาน 

2.1 คนจะต้องรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุ 1 คน แต่จาก

ตัวเลขประมาณการในป ี ค.ศ. 2050 จะพบว ่า 

จ�านวนประชากรวัยท�างานมีแนวโน้มที่จะลดลงไป

อยู ่ที่ร ้อยละ 47.8 แต่จ�านวนประชากรสูงอายุกลับ

สูงขึ้นถึงร้อยละ 37.7 (แผนภาพ 1) ท�าให้อัตราส่วน

ของประชากรวั ยท� า ง านต ่ อประชากรสู ง อ ายุ

เปลี่ยนแปลงจาก 2.1 : 1 มาเป็นประชากร วัยท�างาน

เพียง 1.27 คนที่จะต ้องรับผิดชอบดูแลผู ้ สูงอายุ

จ�านวน 1 คน  หรือ 1.27 : 1 ซึ่งสอดคล้องกับ

ประมาณการประชากรของประเทศญ่ีปุ่นที่มีจ�านวน

ลดลงไปเรื่อย ๆ จนเหลือที่ประมาณ 80 ล้านคนใน

ปี ค.ศ. 2060 หลังจากเคยมีจ�านวนสูงสุดในปี ค.ศ. 

2008 (Arai et.al., 2014)
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 ส�าหรับรูปแบบการใช้ชีวิตและการพักอาศัยของ 

ผู้สูงอายุญี่ปุ ่น เ ม่ือพิจารณาจากแผนภาพ 2 จะ

พบว่าการอาศัยอยู่ที่บ้านกับคู่ชีวิตลดลงเรื่อย ๆ จาก

ร้อยละ 80 ในปี ค.ศ. 1970 จนกระทั่งเหลือเพียง 

ร้อยละ 44 ใน 30 ปีต่อมาหรือในราวปี ค.ศ. 2000 

ขณะเดียวกันจะพบว่าการใช้ชีวิตและการพักอาศัยของ

ผู้สูงอายุญี่ปุ่นมีการขยับเพิ่มสูงขึ้นใน 2 รูปแบบส�าคัญ 

ได้แก่ การอาศัยอยู่กับครอบครัว และการอาศัยอยู่ใน

ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ ซ่ึงหากวิเคราะห์จากบริบท

ปัจจุบันซึ่งได้แก่ การที่ผู ้สูงอายุชาวญี่ปุ ่นอายุยืนขึ้น 

การแต่งงานลดลงและการมีบุตรน้อยลงหรือการไม่

แผนภ�พ 1 ประม�ณก�รประช�กรแยกต�มกลุ่มอ�ยุของประเทศญี่ปุ่น

ที่ม�: Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Population Census of Japan and     
National Institute of Population and Social Security Research, Population Projections for Japan: 2016-2065. 
(อ้างใน Population Statistics of Japan, Population by Age ตาราง 2.9 Actual and Projected Population by Age 
1920-2065.

แต่งงาน มีผลท�าให้ชาวญี่ ปุ ่นอยู ่อาศัยในรูปแบบ

ครอบครัวลดน้อยลง เมื่อประกอบกับสวัสดิการประกัน

การดูแลระยะยาว2 (LTCI) ที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้

เงินกองทุน LTCI ในการดูแลคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น 

การเลือกพักอาศัยในสถานที่ที่จัดไว้เฉพาะส�าหรับผู้สูง

อายุน่าจะเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน

อนาคต ดังน้ันบริการจัดที่พักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุจึงเริ่ม

มีความส�าคัญและจ�าเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลให้

เกิดตัวแสดงเพิ่มขึ้นจากที่รัฐมีบทบาทแต่เพียงล�าพังมา

ยาวนานในอดีตที่ผ่านมา (Ikegami et. al., 2014; 

ปกรณ์, 2560)

2 ผู้สนใจการประกนัการดแูลระยะยาว (Long-term Care Insurance: LTCI) สามารถศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิได้จาก ปกรณ์ ศริปิระกอบ (2560a) และสวุฒันา  
 เลิศมโนรัตน์ (2546)



วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  |  jsn June Vol.8 No.1106

แผนภ�พ 2  รูปแบบก�รพักอ�ศัยของผู้สูงอ�ยุ

ที่ม�: UNESCAP (2013, น.14)

 2.1 ข ้อมูลท่ีพักอ�ศัยสำ�หรับผู ้สูงอ�ยุของ 

  ประเทศญี่ปุ่น

 การจัดบริการที่พักอาศัยส�าหรับผู ้สูงอายุใน

ประเทศญี่ปุ่น  เดิมรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้จัดบริการจาก

ร้อยละ 2 ในปี ค.ศ. 2009 และลดลงเหลอืเพยีงแค่ร้อยละ 1 

ในปี ค.ศ. 2013 ในขณะที่หน่วยงานไม่แสวงหาผลก�าไร

ไม่ว่าจะเป็น Social Welfare Corporations ที่เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบ Tokuyo (ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูง

อายุท่ีได้รับงบประมาณช่วยเหลือในการดูแลระยะยาว

แก่ผู ้สูงอายุ) และ Medical Corporation ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ Roken3 (ที่พักอาศัยส�าหรับ 

ผูสู้งอายเุพ่ือดูแลสขุภาพระยะยาว) และ Ryoyo (โรงพยาบาล

ส�าหรับผู้สูงอายุท่ีต้องการการดูแลระยะยาว) โดยที่ทั้ง 

Social Welfare Corporations และ Medical 

Corporation จัดเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลก�าไร 

(UNESCAP, 2015)  มีสัดส่วนที่ลดลงเช่นเดียวกัน 

โดยในส่วนของ Social Welfare Corporations ลด

เหลือร้อยละ 29.9 ในปี ค.ศ. 2009 เหลือร้อยละ 25.9 

ในป ี  ค .ศ .  2013 หรือ ในส ่ วนของ Med ica l 

Corporation ก็ลดลงจากร้อยละ 19.4 ในปี ค.ศ. 2009 

เหลือเพียงร้อยละ 16.5 ในปี ค.ศ. 2013 ในขณะที่

หน่วยงานภาคเอกชนแบบแสวงหาผลก�าไร (private 

organizations) ได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มสูงข้ึนจาก

ร้อยละ 38.7 ในปี ค.ศ. 2009 เป็นร้อยละ 47.3 หรือ

เกือบครึ่งของที่พักผู้สูงอายุทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น

ในปี ค.ศ. 2013 ซึ่งจากค่าสถิติดังกล่าวนี้สะท้อนถึง

การเกิดสภาวะรัฐกลวงมากขึ้นเรื่อย ๆ รายละเอียด

ปรากฏตามแผนภาพ 3

3 ผูส้นใจเกีย่วกับความแตกต่างระหว่าง Tokuyo Roken และ Ryoyo สามารถอ่านเพิม่เตมิได้จากปกรณ์ ศริปิระกอบ (2560a)
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แผนภ�พ 3 ก�รเปล่ียนแปลงสดัส่วนรปูแบบของหน่วยง�นทีร่บัผดิชอบก�รจดับรกิ�รทีพ่กัอ�ศยัสำ�หรบัผูส้งูอ�ยุ

ที่ม�: UNESCAP (2015, น. 45)

 2.2 ระบบก�รจดับรกิ�รท�งเลอืก (alternative  

  service delivery system) 

 การจัดบริการที่พักอาศัยส�าหรับผู ้สูงอายุใน

ประเทศญี่ปุ่นเร่ิมมีความหลากหลายมากข้ึน พิจารณา

จากงานวิจัยของปกรณ์ ศิริประกอบ (2560a) ซึ่งได้ยก

ตัวอย่างของการจัดบริการทางเลือกจากหน่วยงานท่ี

หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานแบบ

ไม่แสวงหาผลก�าไร (Non-profit Organization: NPO) 

ว่าได้เข้ามาร่วมจดับริการให้แก่ผูส้งูอาย ุเช่น Red Cross 

Society ได้เข้ามาท�าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดับรกิารสาธารณะ ทัง้

ในเรื่องของ Day Care, Day Service และ Roken  

บรษิทั Ishisue ซึง่เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาก�าไร (NPO) 

เปิดให้บรกิารด้านทีพ่กัอาศยัส�าหรบัผู้สงูอายทุัง้ในรปูแบบ 

Day Service และอพาร์ทเมนต์ส�าหรบัผูส้งูอายหุลายแห่ง 

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของภาครัฐ เช่น เทศบาล Koshigaya ได้สนับสนุน

งบประมาณในการสร้างศนูย์สขุภาพ Hinoki-So Senior 

Citizen’s Center พร้อมทัง้ให้การสนบัสนนุงบประมาณ

อกีประมาณ 200 ล้านเยนต่อปี แต่ในการบรหิารจดัการนั้น  

เทศบาลได้ outsource ให้ Social Welfare Corporation 

เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์สุขภาพ Hinoki-So Senior 

Citizen’s Center แทน โดยการ outsource นีเ้ทศบาล

ก�าหนดให้มีการประกวดราคาทุก ๆ 5 ปี เพื่อคัดเลือก

หน่วยงานที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยช้ินดังกล่าวของปกรณ์ 

ศิริประกอบ (2560a) ไม่ได้กล่าวถึงการให้บริการที่พัก

ผู้สูงอายุของหน่วยงานแสวงหาผลก�าไรซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้

ให้ความส�าคัญเป็นกรณีศึกษา โดยในปัจจุบัน (2561) 

ภาครัฐญี่ปุ่นยังไม่มีนโยบายหรือมาตรการในการช่วย

เหลือทางด้านงบประมาณให้กบัการจดับรกิารทีพ่กัอาศัย

ส�าหรับผู้สูงอายุของบริษัทเอกชนแต่อย่างใด (จากการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการ) ดังนั้นบริษัทเอกชนที่มี

ความสนใจในธุรกิจที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุจึงจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องบรหิารจัดการโดยใช้กลไกทางการตลาดคอื เงิน
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รายได้จากการซ้ือบรกิารของลกูค้าโครงการเท่านัน้ ท�าให้

โครงการ Smart Community เข้ามามบีทบาทในการ

แข่งขนัการจัดบริการกบัภาครฐัและหน่วยงานไม่แสวงหา 

ผลก�าไรตามแนวคดิการสบูฉดีกลไกทางการตลาดในการ

บรหิารจดัการภาครัฐเพือ่ท�าให้เกิดการแข่งขนัในการจดับรกิาร

ตามแนวคิดภายใต้ค่านยิมของพาราไดม์ NPM (ปกรณ์, 2558) 

 2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐกลวง

 นกัวชิาการทางรฐัประศาสนศาสตร์หลายคนใช้ค�าว่า 

“รัฐกลวง” เป็นอุปลักษณ์ (metaphors) ในการอธิบาย

การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน (Rhodes, 1993; 

Peters, 1994; Milward และ Provan, 2000 และ 

2003) ในความหมายทีแ่ตกต่างกนัแต่มบีทสรปุทีม่คีวาม

คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ

  R.A.W. Rhodes (1994) นักวิชาการด้าน

รฐัประศาสนศาสตร์ของสหราชอาณาจกัร กล่าวถงึรฐักลวง 

ด้วยค�าว่า the hollowing out of the state และให้นยิาม

ว่า “ภาครัฐของสหราชอาณาจกัรก�าลังถกูกัดกร่อนหรอืกลนื

กนิ (The British State is being eroded or eaten away) 

(หน้า 138)” โดยวลีดังกล่าวของ Rhodes หมายถึง 

4 แนวโน้มดงัต่อไปนี้ 

  1. การขายกิจการของรฐัให้กับเอกชนและการ

จ�ากัดขอบเขตและรูปแบบการแทรกแซงของรัฐ

  2. การสญูเสยีหน้าทีข่องรฐับาลและรฐับาล

ท้องถิ่นไปให้กับระบบการจัดบริการทางเลือก (เช่น 

หน่วยงานรูปแบบ agencies)

  3. การสูญเสียหน้าที่ของรัฐบาลสหราช

อาณาจกัรไปให้กบัสหภาพยโุรป

  4. การจ�ากัดวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

ผ่านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public 

management) โดยการให้ความส�าคญักับภาระรบัผดิชอบ

ในการบริหารจัดการและการควบคุมทางการเมืองที่

ชัดเจนขึ้นผ่านความแตกต่างระหว่างการเมืองและการ

บริหารที่ชัดเจนขึ้น (Rhodes, น 138-139)

 นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์สหรัฐอเมริกา 

B. Guy Peters (2000) ได้แบ่งรัฐกลวง (the hollow 

state) ออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ 

  1)    ระดบัใหญ่ (The Macro Level): การสญู

เสยีความชอบธรรม รฐักลวงคอืการทีป่ระชาชนไม่มัน่ใจ

ศกัยภาพในการปกครองของภาครฐัในการบงัคบัใช้กฎหมาย

และเกบ็ภาษ ีท�าให้ผู้บรหิารประเทศ เช่น Ronald Reagan 

และ Margaret Thatcher ตดัสินใจปฏิรปูการบรหิารจดัการ

ภาครฐัตามค่านยิมภายใต้พาราไดม์ NPM

  2)  ระดับกลาง (The Meso-Level) : 

การกระจายการจดับรกิาร รัฐกลวงเป็นการเปลีย่นจากเดมิ

ทีร่ฐัเป็นผูจ้ดับรกิารทางตรงไปสู่การจดับรกิารโดยการขาย

กจิการภาครฐัให้กบัเอกชน (privatization) และการยกเลกิ

การควบคุม (deregulation) เพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพในการ

บริหารจัดการโดยไม่ใช้หน่วยงานภาครัฐซ่ึงเกิดขึ้นใน

ทศวรรษ 1980 โดยรฐัเริม่กระจายอ�านาจไปให้กบัหน่วยงาน

ในระดับล่างรวมถึงการให้หน่วยงานกึ่งภาครัฐ (quasi-

governmental organizations) เป็นผู้จดับรกิารแทนโดย

มเีป้าหมายในการสร้างเสถยีรภาพทางการเงนิแต่กแ็ลกมา

ด้วยการสูญเสียความชอบธรรมของภาครฐัไป โดยเฉพาะใน

ประเด็นที่ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ในนามของรัฐแต่ไม่ได้เป็น

เจ้าหน้าที่รฐั

  3)     ระดบัเลก็ (The Micro-Level) : การเปลีย่น

บทบาทของเจ้าหน้าทีร่ฐั รฐักลวงเกดิจากแรงกดดัน ท�าให้

เจ้าหน้าทีรั่ฐต้องปฏบิตัติวัเหมอืนพนกังานบริษทัเอกชนท่ี

เน้นการบรกิารลูกค้าซ่ึงส่งผลกระทบต่อวจิารณญาณในการ

ตดัสนิใจของเจ้าหน้าทีท่ีค่วรให้ความส�าคญักบัภารกจิของ

รฐัซึง่อาจไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ท�าให้เจ้าหน้าที่

รัฐเกิดความขัดแย้งในตัวเอง นอกจากนี้แรงกดดัน

ทางการเมอืงทีเ่พิม่สงูขึน้ท�าให้เจ้าหน้าทีร่ฐัมอี�านาจและ

วจิารณญาณท่ีลดน้อยลง เพราะการเมอืงมอีทิธพิลต่อการ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งข้าราชการประจ�า และข้าราชการ

การเมอืงกเ็ข้ามาแทรกแซงการตดัสนิใจของข้าราชการประจ�า
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  นอกจากน้ี Peters (2000) มองว่ารัฐใน

อนาคตจะให ้ความส�าคัญกับการกระจายอ�านาจ 

(decentralized) และการขายกิจการภาครัฐให้กับ

เอกชน (privatized) เพราะการให้ความส�าคัญกับ

ประสิทธิภาพเหนือกว ่าภาระรับผิดชอบและการ 

ตอบสนอง ค่านิยมทางการตลาดเข้ามาแทนท่ีค่านิยม

การบริการสาธารณะ การควบคุมและการประสานงาน

ยากขึน้แต่กลบัต้องการเป้าหมายเชงิประสทิธภิาพทีม่าก

ขึน้ ซึง่วธิกีารแก้ไขปัญหารฐักลวง คือการให้ความส�าคัญ

กบัการบงัคบัใช้ภาระรบัผดิชอบ การควบคมุการแข่งขนั 

การประสานงาน และการรบัประกันว่าบรกิารสาธารณะ

มีขึ้นเพื่อประชาชน

  Skelcher (2000) มองว่ารัฐกลวง (The 

hollowed-out state) เป็นผลที่เกิดมาจากปัญหาของ

รัฐท�างานเกินพิกัด (overloaded state) โดยได้สรุป

ความเรื่องรัฐกลวงจากงานของ B. Guy Peters (1993, 

1997) และ R.A.W. Rhodes (1994, 1996, 1997) ออก

มาเป็น 4 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ (Skelcher, น. 5-8)

  1) การสูญเสียความชอบธรรมของรัฐบาล 

เนือ่งจากการบรหิารจดัการภาครัฐไม่บรรลคุวามคาดหวงั

ของพลเมืองแต่กลับต้องการงบประมาณจากประชาชน

มากขึ้น พลเมืองไม่สนับสนุนความต้องการและนโยบาย

ของรัฐบาลยิ่งท�าให้เกิดปัญหารัฐกลวง ภาครัฐจึงต้อง

เลือกใช้เครื่องมือทางนโยบายให้เหมาะสมกับความ

สัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป

  2) การน�าเอาการปฏรูิปตามค่านยิมภายใต้

พาราไดม์ NPM (New Public Management) มา

ด�าเนินการ ค่านิยมภายใต้พาราไดม์ NPM เป็นการน�า

เอาแนวคิดการตลาดมาใช้โดยมีตัวแบบจากสหราช

อาณาจักรในช ่วงการบริหารของนายกรัฐมนตรี 

Margaret Thatcher และประธานาธิบดี Ronald 

Reagan ของสหรัฐอเมริกาประกอบกับนโยบายท่ี

องค์การระหว่างประเทศ อาทิ  World Bank และ 

International Monetary Fund (IMF) ทีก่�าหนดให้กบั

ประเทศก�าลังพัฒนาต้องปฏิบัติตาม ที่เน้นการลดขนาด 

เน้นการก�ากับดูแลแทนการจัดบริการทางตรง และใช้

กลไกทางการตลาดในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการ

ภาครัฐ โดยการใช้หน่วยงานประเภท Quangos จัด

บรกิารและเปิดช่องทางให้ภาคเอกชนมบีทบาทส�าคญัใน

การจัดบริการสาธารณะมากขึ้น ท�าให้หน้าที่ของ 

หน่วยงานภาครัฐลดลงและเป็นสาเหตุให้รัฐกลวง

  3) ความกดดันที่มาจากนักการเมือง (ด้าน

บน) และที่มาจากพลเมือง (ด้านล่าง) มีผลกระทบต่อ 

เจ้าหน้าที่รัฐ โดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมี

อทิธพิลในการพฒันาและการน�านโยบายไปปฏิบตัมิากขึน้

โดยการแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกท่ีมีความสามารถ

และมีปรัชญาทางการเมืองที่ตรงกันเข้ามาช่วยในการ

บริหาร ท�าให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้วิจารณญาณและ

อิทธิพลที่น้อยลงกว่าเดิม ในขณะที่พลเมืองก็เข้ามามี

ส่วนร่วมในกระบวนการจัดบริการสาธารณะมากขึ้น

  4) ผลกระทบของสถาบันระหว่างชาติและ

ภูมิภาคที่มีต่อรัฐชาติ รัฐชาติถูกท้าทายจากการเกิดขึ้น

ขององค์การระหว่างประเทศและภูมิภาค เช่น สหภาพ

ยุโรป (European Union) จึงก่อให้เกิดการโอนถ่าย

นโยบาย เช่น การเงินและการค้า การยุติธรรม และ

นโยบายสังคมและส่ิงแวดล้อมออกไปให้กับองค์การ 

รูปแบบนี้ ท�าให้รัฐชาติยิ่งมีความกลวงมากขึ้น

  ในขณะที่ Milward & Provan (2000) ใช้ค�า

ว่ารฐักลวงเป็นอปุลกัษณ์ในการอธิบายถงึ “การทีภ่าครัฐ

อาศยัการจ้างเหมาบรกิารหน่วยงานไม่แสวงหาก�าไร และ

บรษิทัทีแ่สวงหาก�าไรมากขึน้ในการจดัสินค้าและบรกิาร

ทีไ่ด้รบังบประมาณจากผู้เสยีภาษ ี(Milward & Provan, 

2000, น. 362)” โดยให้ความส�าคัญกับการแยกระหว่าง

ภาครัฐกับการบริการที่รัฐให้งบประมาณสนับสนุนออก

จากกัน โดยความหมายของรัฐกลวงของ Milward & 

Provan ประกอบด้วย
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  1) การแยกระหว่างภาครัฐกบัการบรกิารที่

รฐัให้งบประมาณสนบัสนนุ กล่าวคอื การกระจายอ�านาจ

จากแหล่งที่มาของงบประมาณที่มีการไหลลงมาหลาย

ล�าดบัชัน้ ซึง่เมือ่ลงไปถงึการจดับรกิารกจ็ะเป็นหน่วยงาน

ไม่แสวงหาผลก�าไรหรือบริษัทเอกชนท่ีเป็นล�าดับชั้น

ล่าง ๆ 

  2) การผลิตบริการร ่วมกัน ในปัจจุบัน 

หน่วยงานภาครัฐเพยีงหน่วยงานเดยีวไม่สามารถทีจ่ะจดั

บรกิารทีม่ปีระสทิธผิลให้กบัประชาชนในทกุ ๆ  ด้านได้อีก

ต่อไป ภาครัฐจึงใช้การจ้างเหมาบริการหน่วยงานจาก

ภาคส่วนอืน่มาจดับรกิารแทนรฐั ด้วยเหตนุีก้ารบรูณาการ

เครือข่ายจึงเป็นสิ่งส�าคัญ โดยภาครัฐเหลือหน้าท่ีเพียง

การเจรจาต่อรอง การก�ากับดูแล การประเมินสัญญา

แทนการจัดบริการสาธารณะด้วยตนเองเหมือนในอดีต

  3) Frederickson (1996) มองว่าทางเลอืก

นโยบายสาธารณะของรัฐกลวงจะอยู ่ภายใต้ความ

สัมพันธ์ในเชิงธรรมาภิบาล (governance) มากกว่า

รัฐบาล (government) ในขณะที่ Osborne และ 

Gaebler (1992) มองธรรมาภิบาลว่าการจัดบริการ

สาธารณะโดยภาครฐัเป็นเพยีงหนึง่ในหลาย ๆ  เครือ่งมอื 

โดยภาครัฐท�าหน้าท่ีเป็นเพียงถือหางเสือแทนการ

พายเรือ (steer rather than row) อาทิ ระบบสัญญา 

และระบบกึง่ตลาด เป็นต้น (อ้างใน Milward & Provan, 

2000, น. 363)

  Milward และ Provan (2003) ได้ศึกษาเพิ่ม

เตมิและมคีวามเหน็ว่ารฐักลวงคอืการทีห่น่วยงานภาครฐั

อาศัยหน่วยงานรูปแบบอื่น เช่น บริษัท หน่วยงานไม่

แสวงหาผลก�าไรหรอืหน่วยงานภาครฐัรปูแบบอืน่ มาจดั

บรกิารสาธารณะร่วมกนั โดยภาครฐัท�าหน้าทีเ่พยีงก�ากบั

ดูแลและประเมินสัญญาเท่าน้ัน และภาครัฐจะเหลือ

ภารกิจหลักคือ การก�าหนดนโยบาย การก�ากับดูแลการ

ผกูขาดทางการตลาด การขายกจิการภาครฐัให้กบัเอกชน

และการจ้างเหมาบริการ รวมถึงการก�ากับและประเมิน

การจัดบริการสาธารณะทางตรง ซึ่งหลาย ๆ ภารกิจอยู่

ในมือขององค์การแบบ Arm’s Length (Skelcher, 

2000)

 2.4 ปัญห�ของรัฐกลวง

 Rhodes (1994) มองว่าปัญหาที่เกิดจากการที่

รัฐกลวงมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่ 

  1) ความกระจดักระจาย (Fragmentation) 

รัฐกลวงท�าให้เกิดการกระจัดกระจายในการจัดบริการ

สาธารณะในเชิงสถาบัน เกิดปัญหาในการประสานงาน 

ท�าให้ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการภาครฐัลดลง อกี

ทั้งภารกิจและขอบเขตมีความซ�้าซ้อนกัน ท�าให้เกิดการ

สิ้นเปลืองทรัพยากร

  2) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

รัฐกลวงเป็นการกดักร่อนภาระรบัผิดชอบของหน่วยงาน

ภาครัฐที่ต ้องรับผิดชอบ เช่น การมีสหภาพยุโรป 

(European Union) อกีท้ังความซบัซ้อนของสถาบนัทัง้หลาย

ท�าให้ไม่สามารถระบลุงไปได้ว่าใครมภีาระรบัผดิชอบกบัสิง่

ทีเ่กดิขึน้ได้ ซึง่ระบบทีซั่บซ้อนนีเ้ป็นการลดโอกาสในการ

เข้าใจของประชาชน ลดการมส่ีวนร่วมของประชาชนและ

จ�ากัดการเข้าถึงผู้ตัดสินใจที่แท้จริง รวมถึงการจัดตั้ง

สถาบนัใหม่ ๆ  ท�าให้อทิธพิลของเจ้าหน้าทีร่ฐัทีม่าจากการ

เลอืกตัง้ถกูจ�ากดั ท�าให้การหาผูร้บัผดิชอบที่แท้จริงยาก

ขึ้นเรื่อย ๆ 

  3) ความหายนะ (Catastrophe) รัฐกลวง

ท�าให้ศักยภาพในการก่อให้เกิดความหายนะทางสังคม

เพิม่ขึน้ โดย Hood และ Jackson (1991) มองว่าแนวคิด 

NPM ที่มีส่วนท�าให้รัฐกลวงนั้นเป็นไปตามตาราง 2
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  4) ศกัยภาพส่วนกลาง (Central capability) 

ปัจจัยการกระจัดกระจายและการหาคน รับผิดชอบไม่

ได้ท�าให้ศักยภาพในการประสานงานและการวางแผนของ

ส่วนกลางถกูจ�ากดั การควบคมุทางการเมืองกถ็กูจ�ากดัด้วย

ภาระรับผดิชอบทีล่ดลง Rhodes จงึสรปุว่า “....แนวโน้ม

ในปัจจบุนักดักร่อนศกัยภาพของส่วนกลางในการถือหาง

เสือระบบ ---- ศักยภาพของรัฐส�าหรับ ธรรมาภิบาล 

(governance) (Rhodes, 1994, น. 149)”

  แนวคดิรฐักลวงสะท้อนให้เหน็ถงึสภาวการณ์

ปัจจุบันท่ีภาครัฐไม่สามารถที่จะจัดบริการสาธารณะ

เพยีงฝ่ายเดยีวตามค่านยิมภายใต้พาราไดม์ OPM เหมอืน

ในอดตีได้อกีต่อไป (ปกรณ์, 2558) เพราะภาครฐัต้องการ

เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ท�าให้

ภาครัฐต้องปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐด้วยค่านิยม

ภายใต้พาราไดม์ NPM เพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการ

บรหิารจดัการทีเ่ป็นไปตามค่านยิมภายใต้พาราไดม์ NPM 

ท�าให้ความรับผิดชอบในการจัดบริการภาครัฐเปลี่ยนไป

อยู่ในมือของภาคเอกชน หรือหน่วยงานรูปแบบอื่นๆ 

แทน และก่อให้เกิดปัญหารัฐกลวงขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของการประสานงาน ความชอบธรรมที่ลดลง การ

สูญเสียภาระรับผิดชอบภาครัฐ วิจารณญาณของ

เจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยอมให้กับความต้องการของลูกค้า 

เป็นต้น

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากที่พักอาศัย

ส�าหรับผู้สูงอายุโครงการ Smart Community ที่ตั้งอยู่

เมืองอินาเงะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น จึงจัดเป็นงาน

วจิยัแบบกรณศีกึษา (case studies) ตามที ่Robert Yin 

(2009) นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระเบียบวิธีวิจัยแบบ

กรณศีกึษาได้ระบไุว้ โดย Yin มองว่างานวจิยัทีเ่หมาะกบั

การใช้เทคนิคการท�าวิจัยแบบกรณีศึกษาคือ “การถาม

ค�าถาม “อย่างไร” และ “ท�าไม” เกี่ยวกับชุดของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซ่ึงผู ้ค ้นหาค�าตอบไม่

สามารถควบคมุหรอืควบคมุได้เพยีงเลก็น้อย (Yin, 2009, 

น. 9)” ข้อแม้ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่ง

ต้องการศกึษาถงึสภาพ “รฐักลวง” ทีเ่ป็นรปูธรรมว่าเป็น

อย่างไร โดยน�าปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัโครงการ Smart 

Community ทีเ่มอืงอนิาเงะ จงัหวดัชิบะ ประเทศญีปุ่น่

มาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 

ต�ร�ง 2 แนวคิดภ�ยใต้พ�ร�ไดม์ NPM ที่ทำ�ให้เกิดรัฐกลวง

ที่ม�: Hood และ Jackson (1991) (สรุปจาก Rhodes, 1994, น. 149)

สิ่งที่เกิดขึ้นจ�ก NPM ปัญห�ที่เกิดจ�ก NPM

Corporatization และ Privatization การแบ่งหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหลายหน่วยก่อให้เกิด
อุปสรรคในการสื่อสาร และสร้างสิ่งจูงใจให้บิดเบือนและปกปิด
ข้อมูลข่าวสาร

การยกเลิกกฎระเบียบและเปิดทางให้ภาคธุรกิจ การขาดกฎหมายบังคับและการก�ากับดูแล

การตัดงบประมาณ การสูญเสียเจ้าหน้าที่รัฐในระดับล่าง การตัดงบประมาณจะไม่
เห็นผลกระทบในระยะสั้น แต่ในระยะยาว การลดงบประมาณ
การฝึกอบรม การลดความซ�้าซ้อน ท�าให้ความยืดหยุ่นลดลง
เมื่อภาครัฐต้องเผชิญกับปัญหา

การว่าจ้างผู้บริหารด้วยระบบสัญญา การสูญเสียผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในระบบราชการไป
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โดยผูว้จิยัได้ท�าการเกบ็ข้อมลูในสถานทีแ่ละเหตกุารณ์ที่

เกดิขึน้ในปัจจบุนัโดยทีไ่ม่สามารถควบคุมพฤตกิรรมของ

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์หรือผู้สูง

อายทุีอ่าศยัอยูใ่นโครงการ Smart Community ดงักล่าว

 นอกจากนั้นแล้วการวิจัยแบบกรณีศึกษาเป็นงาน

วจิยัทีเ่สนอแนะให้ใช้หลกัฐานจากหลายแหล่งเพือ่ท�าการ

ศกึษาแบบสามเส้า (triangulation) เนือ่งจากการศกึษา

วิจัยจากแหล่งข้อมูลเดียวไม่เหมาะสมกับงานวิจัยแบบ

กรณศีกึษา เพราะจดุแขง็ของการวิจยัแบบกรณศีกึษาคอื 

เป็นรูปแบบการวิจัยที่อนุญาตให้สามารถเก็บข้อมูลได้

จากหลายแหล่งข้อมูล ท�าให้สามารถแก้ไขข้อจ�ากัดท่ี

เกิดขึ้นจากเทคนิคการท�าวิจัยรูปแบบอื่น (Yin, 2009)

 Yin (2009) ระบวุ่าในการท�าวจิยักรณศีกึษามแีหล่ง

หลักฐานอยู่หลายแหล่งด้วยกัน โดยผู้วิจัยได้ใช้การเก็บ

ข้อมูลจากหลายแหล่งดังต่อไปนี้

 1) เอกสาร ได้แก่ เอกสารการบรรยาย เอกสารของ

ทางราชการ งานวจิยัและเอกสารทางวชิาการ ข้อมลูบน

เวบ็ไซต์ของโครงการ และข้อมลูบนเวบ็ไซต์จากสือ่ต่าง ๆ 

 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ การรับฟังการ

บรรยายและสัมภาษณ์ผู้บริหารของโครงการ Smart 

Community โดยมีนักศึกษาไทยที่ก�าลังศึกษาระดับ

ปรญิญาตรีในมหาวทิยาลยัล�าดบัต้น ๆ  ของประเทศญีปุ่น่

มาเป็นล่ามแปลภาษา และผู้วิจัยได้ท�าการบันทึกข้อมูล

โดยการใช้เครื่องอัดเสียง (voice recorder) รวมถึงการ

จดบนัทกึภาคสนาม (Field note)  และหลงัจากกลบัมา

ถงึโรงแรมทีพ่กักร็บีท�าการเรยีบเรยีงข้อมลูทนัทีเนือ่งจาก

ความทรงจ�าของผู ้วิจัยยังคงมีความสดใหม่ท่ีสุดอยู ่ 

(Saldana & Omasta, 2018)

 3) การสังเกตการณ์ทางตรง ได้แก่ การเข้าไป

เยี่ยมชมสถานที่จริงของโครงการ Smart Community 

เมืองอินาเงะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และสังเกต

กจิกรรมของสมาชกิทีเ่กดิขึน้จรงิในโครงการ ไม่ว่าจะเป็น

สถานทีอ่อกก�าลงักาย สนัทนาการ ลานกิจกรรม ศนูย์อาหาร 

ที่จอดรถ และอาคารที่พักอาศัย เป็นต้น

 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยใช้เทคนิค

ของ Yin (2009) ที่ เรียกว ่าการสร ้างค�าอธิบาย 

(Explanation Building) ซึง่เป็นการสร้างค�าอธบิายโดย

การพรรณนาปรากฏการณ์ภาพรวมที่เกิดขึ้นในประเทศ

ญี่ปุ่น การสังเกตการณ์และการเก็บข้อมูลในโครงการ 

Smart Community แล้วน�าไปเชื่อมไปกับแนวคิด

ทฤษฎีรัฐกลวง (hollow state) เพื่อใช้ในการอธิบาย

ค�าถามวิจัยหลักของงานวิจัยช้ินน้ี อันได้แก่ “สภาพ

รัฐกลวงที่เป็นรูปธรรมเป็นอย่างไร”

4. กรณศีกึษา: โครงการ Smart Community  

เมืองอนิาเงะ จังหวัดชิบะ ประเทศญีปุ่่น

 โครงการ Smart Community แห่งนีเ้ปิดให้บริการ

ครัง้แรกในปี ค.ศ. 2010 ด้วยเงนิทนุ 910 ล้านเยน (ข่าวสด, 

2559) จากแนวคิดของนาย Shoji Aso ซึง่ได้เริม่คดิถงึ

ตนเองเมือ่อายมุากขึน้ แก่ตวัลงแล้วอยากจะใช้ชีวติอย่างไร 

จากนัน้จงึรเิริม่สร้าง Smart Community ขึน้เป็นค�าตอบ 

โดยมคีวามปรารถนาให้ชาวญีปุ่น่ทีม่อีายตุัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป

ทีม่สีขุภาพกายและสขุภาพจติเป็นปกตเิท่านัน้จงึสามารถ

เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันในโครงการที่เป็นกลุ่มอาคาร

คอนโดมิเนียมด้วยการซ้ือกรรมสิทธ์ิขาด ซ่ึงต่างจาก

โครงการที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ ่น 

ส่วนใหญ่ทีเ่ป็นรปูแบบของการให้เช่า เมือ่ผู้สูงอายเุสียชวีติ

กส็ามารถยกเลิกการเช่าได้  โครงการ Smart Community 

แห่งนีม้จีดุเด่นอยูท่ี ่Club House เป็นอาคารสงู 3 ชัน้ซึง่

มพีืน้ทีใ่ช้สอยมากถึง 30,000 ตารางเมตร (รปูภาพ 1) 

ส�าหรบัให้ผู้พกัอาศัยในโครงการได้มาออกก�าลังกาย ท�า

กจิกรรมกลุ่มสันทนาการกบัคนอายใุกล้เคียงกนัเพือ่ให้มี

สขุภาพกายและใจทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์ ไม่เจบ็ป่วยง่าย 

 วตัถปุระสงค์หลักของโครงการ Smart Community 

มอียู ่3 ประการด้วยกนั ได้แก่ (ประชาชาตธิรุกิจ, 2559; 

ไทยพับลก้ิา, 2559)
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 1) ลดความกังวลด้านการเงิน เพราะค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ  ในโครงการไม่สูงมากนกัส�าหรบัชาวญ่ีปุน่ ชนชัน้กลาง 

และส�าหรับชาวญี่ปุ ่นท่ีมีเงินบ�านาญซ่ึงเพียงพอท่ีจะ

สามารถเข้ามาพักอาศัยในโครงการนี้ได้4

 2) จดัหาและส่งเสรมิกจิกรรมทีส่นบัสนนุสขุภาพ

กาย พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมงใน

กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

 3) บรรเทาความกงัวลด้านสขุภาพจติ เพราะการ

ที่สมาชิกอยู่ร่วมกันเป็นจ�านวนมาก ท�าให้สมาชิกไม่ต้อง

กังวลถึงความเหงาและอ้างว้างใด ๆ 

 4.1  เงื่อนไขและขั้นตอนในก�รเข้�พักอ�ศัย 

  ที่ Smart Community

รูปภ�พ 1 ผังของโครงก�ร Smart Community

ต�ร�ง 3 ค่�สม�ชิกแรกเข้�ของ Smart Community สำ�หรับ 1 คน หรือ 2 คน

อ�ค�รที่พัก A-E Club House

  ผู้สูงอายุที่สนใจที่จะเข้าพักอาศัยในโครงการ 

Smart Community จะต้องมีสัญชาติญี่ปุ่น และอายุ

ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่

แขง็แรงสมบรูณ์และสามารถท่ีจะพึง่พาตนเองได้คล้าย ๆ 

กับการอยู ่อาศัยในสวางคนิ เวศของประเทศไทย 

เนื่องจาก Smart Community ไม่ใช่โรงพยาบาลจึงไม่

ได้มีแพทย์และพยาบาลประจ�า 24 ช่ัวโมง นอกจากน้ี 

ผู้ที่สนใจจะเข้าพักอาศัยจ�าเป็นต้องช�าระค่าสมาชิก 

แรกเข้าจ�านวน 2.9 ล้านเยนโดยประมาณก่อนจึงจะ

สามารถเข้ามาอยูใ่นโครงการได้ (ตาราง 3) โดยค่าสมาชกิ

นี้เป็นเพียงการซื้อสิทธิในการเข้าใช้บริการใน Club 

House ซึ่งเป็นตึกกิจกรรมของโครงการเท่านั้น

ค่�ใช้จ่�ยร�ยเดือน (เยน) 1 คน 2 คน

ค่าสมัคร (ไม่มีการคืนเงิน) ส�าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 1,500,000 2,000,000

ค่าใช้จ่ายในการรับสิทธิอุปกรณ์ส่วนกลาง 1,400,000 2,800,000 

รวม 2,900,000 4,800,000

ที่ม�: http://www.smartcommunity.co.jp/advice/flow/

4 โดยทั่วไปข้าราชการญี่ปุ่นที่เกษียณอายุราชการแล้วจะได้รับเงินบ�านาญประมาณเดือนละ 120,000 เยน ในขณะที่พนักงานของบริษัทเอกชนจะได้รับเงิน 
 ช่วยเหลือประมาณกึ่งหนึ่ง (ฐานเศรษฐกิจ, 2559)
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 หลังจากช�าระค่าสมาชิกแรกเข้าแล้ว สมาชิก

สามารถทีจ่ะเลือกซือ้ห้องพกัในคอนโดมเินยีมซ่ึงปัจจบุนั

มีอยู่ทั้งหมด 1,001 ห้องได้ โดยห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 

28 ตารางเมตรไปถึง 117 ตารางเมตร ราคาขายต่อห้อง

จะอยู่ระหว่าง 13 ล้านเยน ไปจนถึง 71 ล้านเยน ในปี 

ค.ศ. 2017 ทางโครงการเปิดให้ย้ายเข้าได้แล้วจ�านวน 

5 อาคารจากทั้งหมด 7 อาคาร โดยอาคารที่ 6 และ 7 

ก�าลังรอการย้ายเข้า ในขณะท่ีอาคารท่ี 8 ก�าลังอยู่

ระหว่างการก่อสร้าง

 จากการสังเกตการณ์ทางตรงของผู้วิจัย ยังพบว่า

ผู้ซื้อกรรมสิทธิ์ห้องพักสามารถเลือกวัสดุตบแต่งภายใน

ห้องได้เอง ทั้งสีและวัสดุ โดยใน Club House จะมีมุม

วางวสัดใุห้เลอืกและมสีถาปนกิคอยให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบั

การตบแต่งห้องพักให้ตรงกับความต้องการของผู้ซ้ือ

แต่ละคน ทางโครงการไม่อนุญาตให้เข้าไปชมห้องพักท่ี

มีผู้เข้าพักอาศัยอยู่จริงได้ จึงให้ผู้วิจัยสังเกตการณ์จาก

ห้องตัวอย่างซึ่งมีขนาด 57.30 ตารางเมตร ซึ่งก็เหมือน

ห้องพักในคอนโดมิเนียมทั่วไปที่ประกอบด้วย ห้องนอน 

ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องน�้า แต่สิ่งอ�านวยความ

สะดวกที่มีความแตกต ่างออกไปคงได ้แก ่  การมี 

intercom ในแต่ละห้องเพื่อให้สมาชิกสามารถที่จะ

ติดต ่อกับเจ ้ าหน ้าที่ประจ� า โครงการได ้ ในทันที

เมื่อเกิดเหตุใด ๆ  ขึน้ รวมถงึการมเีซนเซอร์ตรวจจบัการ

เคลือ่นไหวภายในห้องและรายงานไปทีส่่วนกลางซึง่หาก

เซนเซอร์ตรวจไม่พบการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

เจ้าหน้าที่ของโครงการจะมีสมมติฐานว่าเกิดเหตุการณ์

ผิดปกติกับคนในห้องเน่ืองจากสมาชิกที่อาศัยอยู่ในห้อง

ทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุและจะท�าการเปิดห้องเพื่อเข้าไป

ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือในทันที

 นอกจากค่าสมาชกิแรกเข้าทีจ่ะต้องช�าระขัน้ต�า่สดุ

ประมาณคนละ 16 ล้านเยน (ค่าแรกเข้า + ค่าซ้ือห้องพกั) 

แล้วนั้น สมาชิกของโครงการ Smart Community ยัง

ต้องช�าระค่าส่วนกลางเป็นเงิน 42,858 เยนต่อเดือน

ส�าหรับการใช้บริการ Club House และช�าระค่าบริการ

อกี 41,905 เยนต่อคนต่อเดือนส�าหรบัค่าอาหารเช้าและ

ค่าอาหารเย็น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,763 เยน ซ่ึงเป็น

ข้อบงัคบัทีส่มาชกิทกุคนต้องจ่าย โดยรายละเอียดเกีย่วกบั

ค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วนอยู่ในตาราง 4  ทางโครงการจะมี

บรกิารจดัอาหารใส่กล่องและน�าไปวางไว้ในห้องโถงของ

แต่ละอาคาร  ส�าหรบัสมาชิกทีย่งัท�างานอยูส่ามารถทีจ่ะ

น�ากล่องติดตัวไปยังที่ท�างานได้ โดยอาหารแต่ละเมนูจะ

มีการระบุแคลอรี่และข้อมูลทางสุขภาพไว้บนบอร์ดที่

ห้องอาหารอย่างชัดเจน นโยบายส�าคัญอีกนโยบายหนึ่ง

คอื ถ้าสมาชกิท่านใดไม่ต้องการรบัประทานอาหารม้ือใด

มื้อหนึ่งด้วยเหตุผลใดก็ตาม สมาชิกจ�าเป็นต้องแจ้ง

โครงการล่วงหน้าว่าไม่ต้องการอาหารมื้อนั้น ไม่เช่นนั้น

โครงการจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมาชิกและจ�าเป็น

ต้องเปิดห้องพักเข้าไปตรวจสอบ

ต�ร�ง 4 ค่�ใช้จ่�ยร�ยเดือนของโครงก�ร Smart Community

ค่�ใช้จ่�ยร�ยเดือน (เยน) 1 คน 2 คน

ค่าบริการส่วนกลาง (ค่าส่วนกลาง ค่าน�้า ค่าไฟ  ค่าซ่อมบ�ารุง) 42,858 76,192

ค่าอาหารเช้าและเย็น 41,905 83,810

รวม 84,763 160,002

ที่ม�: http://www.smartcommunity.co.jp/advice/flow/
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 ค่ารายเดือนของโครงการ Smart Community ไม่ได้

รวมอาหารกลางวันของแต่ละวันไว้ เพ่ือสร้างความ

ยืดหยุ่นให้กับสมาชิก เนื่องจากสมาชิกเป็นจ�านวนมาก

ยังอยู่ในวัยท�างานเนื่องจากผู้สูงอายุเมื่ออายุตั้งแต่ 50 ปี

ขึน้ไปกส็ามารถเป็นสมาชกิของโครงการได้ ท�าให้สมาชกิ

หลาย ๆ คนที่ยังอยู่ในวัยท�างานสามารถทานอาหารท่ี

ท�างานหรือร้านอาหารนอกโครงการได้ และไม่เป็น

อปุสรรคในการออกไปจดักจิกรรมนอกสถานทีข่องชมรม

ต่าง ๆ  ซึง่อาจต้องใช้เวลาทัง้วนั อย่างไรกต็าม หากสมาชกิ

ต้องการรับประทานอาหารกลางวนัทีโ่ครงการกส็ามารถ

ท�าได้เพราะบรเิวณชัน้ 2 ของ Club House มห้ีองอาหาร

อยูจ่�านวน 4 ห้อง อนัได้แก่ ห้องอาหารญีปุ่่น ห้องอาหาร

ตะวันตก ห้องอาหารปิ้งย่าง และห้องอาหารทะเล ซ่ึง

จากการสังเกตการณ์ทางตรงของผู้วิจัยในช่วงเวลา

อาหารกลางวัน ก็พบว่าห้องอาหารทั้ง 4 ห้องว่างเปล่า

และไม่มีผู้ใช้บริการเลยโดยผู้วิจัยคาดการณ์ว่าเน่ืองจาก

โครงการเพ่ิงเปิดมาได้เป็นเวลาประมาณ 7 ปีเท่านั้น 

ท�าให้ผูพั้กอาศยัยงัมอีายไุม่มากและยงัคงอยูใ่นวยัท�างาน 

จงึยงัไม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้บรกิารห้องอาหารของ

โครงการ 

 ในปี ค.ศ. 2016  โครงการ Smart Community 

มจี�านวนสมาชกิมากกว่า 700 คน ซึง่เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็

จากปี ค.ศ. 2011 ซึ่งมีสมาชิกเพียง 100 คนเท่านั้น โดย

ประกอบด้วยเพศหญิงร้อยละ 58 เพศชายร้อยละ 42  

สดัส่วนของคนโสดอยูท่ีร้่อยละ 59 และสมรสร้อยละ 41 

อายุเฉลี่ยของสมาชิกในโครงการอยู่ที่ 72 ปี  สมาชิกที่

มีอายุสูงสุดคือ 92 ปี และสมาชิกที่มีอายุต�่าสุดคือ 54 ปี 

(ไทยพับลก้ิา, 2559; ประชาชาตธุิรกจิ, 2559) ในขณะที่

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 2017 นั้น 

อายุเฉลี่ยของสมาชิกในโครงการเพิ่มเป็น 73 ปี โดย

สมาชิกที่มีอายุสูงสุดคือ 96 ปี เป็นเพศหญิง สัดส่วนทาง

เพศของสมาชิกในโครงการคือ เพศชาย 4 คนต่อเพศ

หญิง 6 คน สัดส่วนสมาชิกเพศหญิงโสดต่อเพศหญิงที่มี

สามอียูท่ี ่3 ต่อ 2 ในขณะทีโ่ครงการ Smart Community 

มีบุคลากรที่ท�างานในปัจจุบันประมาณ 200 คน

 4.2 กันไว้ดีกว่�แก้ (Prevention Rather  

  Than Cure) 

 ตัวแบบหนึ่งที่ภาครัฐญี่ปุ่นใช้ในการแก้ปัญหาการ

เจ็บป่วยของผู ้ สูงอายุมีความสอดคล้องกับแนวคิด 

Anticipatory Government: Prevention Rather 

Than Cure ของ Osborne และ Gaebler (1992) ซึ่ง

เป็นเรือ่งของการป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ก่อนทีปั่ญหา

จะเกดิขึน้จรงิ เนือ่งจากจะเป็นการช่วยประหยดังบประมาณ

ของภาครัฐมากกว่าการรอให้ปัญหาเกิดข้ึนแล้วค่อยแก้

ทีหลังซ่ึงมีแนวโน้มที่จะใช้งบประมาณที่สูงกว่าการ

ป้องกนัไว้ก่อน โครงการ Smart Community ได้ด�าเนิน

การในแนวทางที่ตรงกับแนวคิดนี้โดยการเน้นให้สมาชิก

ออกก�าลังกาย และมาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของ

ชมรมและของโครงการทีไ่ด้จดัขึน้ เพือ่ให้มสีขุภาพแขง็แรง

ทั้งร่างกายและจิตใจ   โรคภัยและความเจ็บป่วยจะเกิด

ขึ้นช้าลงกว่าเดิม สังเกตเห็นได้ว่าโครงการ Smart 

Community เป็นโครงการที่รับสมาชิกแรกเข้าตั้งแต่

อายุยังไม่มากนักคือ 50 ปี เม่ือเปรียบเทียบกับอายุ

ผู ้สูงอายุโดยทั่วไปที่ก�าหนดเกณฑ์อยู่ที่ 65 ปี เนื่องจาก

โครงการต้องการรับสมาชิกตั้งแต่ยังมีสุขภาพร่างกาย

และจิตใจที่แข็งแรงและสามารถเดินทางไปไหนมาไหน

ได้เองเข้ามาในโครงการเพื่อให้มาใช้บริการของ Club 

House ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อรักษาและ

ยืดความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจให้ยาวนานไป

เรื่อย ๆ ด้วยกีฬา การออกก�าลังกายและสันทนาการที่

ครบครัน ประกอบด้วย 

  1) กีฬาและการออกก�าลังกาย ได ้แก ่ 

เทนนสิ ปิงปอง ปาเป้า ฟิตเนส โต๊ะพลู ลีลาศ สนามไดร์ฟ

กอล์ฟจ�าลอง เป็นต้น

  2) สันทนาการ ได้แก่ ดนตรี เล่นโกะ 

คาราโอเกะ คอมพิวเตอร์ ห้องท�างาน ห้องสมุด เป็นต้น
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 นอกจากนี้โครงการยังสนับสนุนให้สมาชิกตั้ง

ชมรมขึ้นเพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมและสร้างความเป็น

ชุมชนขึ้นในโครงการ โดยโครงการเป็นผู ้สนับสนุน

งบประมาณในการจัดตั้งชมรม และมีงบประมาณ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้จ�านวนหนึ่ง ถ้าค่าใช้จ่าย

ในการจัดกิจกรรมเกินกว่างบประมาณที่โครงการตั้งไว้ 

ทางสมาชิกชมรมต้องช�าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกันเอง  

จากการสอบถามผู ้บริหารของโครงการ พบว ่า 

ในปัจจุบันมีการจัดตั้งชมรมกว่า 50 ชมรมขึ้นใน

โครงการ อาทิ ชมรมถ่ายรูป ชมรมดนตรี ชมรม

เทนนิส 

 4.3  ก�รรักษ�พย�บ�ล

 โครงการ Smart Community ไม่ใช่โครงการที่

เป็นบ้านพักคนชราแบบท่ัว ๆ ไปในประเทศญ่ีปุ่นท่ี

มีชื่อเรียกว ่า Tokuyo Roken หรือว ่า Ryoyo 

โครงการนี้เป็นลักษณะที่พักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม

ที่มีสถานที่ออกก�าลังกาย ด้วยเหตุนี้ โครงการจึงไม่มี

แพทย์และพยาบาลประจ�าโครงการ ถ้าเกิดเหตุการณ์

ที่ผู ้สูงอายุเจ็บป่วยข้ึนมา สมาชิกสามารถใช้บริการ

รถพยาบาลที่ทางโครงการจัดไว้ให้ โดยจะจอดรอไว้

บริเวณที่ชั้น 2 ของ Club House เพื่อน�าส่งผู้ป่วยไป

ยังโรงพยาบาลที่อยู ่ห ่างออกจากโครงการไปเพียง 

2 กิโลเมตรเท่านั้น ปัจจุบันมีหน่วยงานภายนอกมา

เช่าพ้ืนที่ชั้น 1 ของ Club House เพื่อให้บริการด้าน

การให้ค�าปรกึษาทางสขุภาพอยูบ้่าง นอกจากนีโ้ครงการ

มีแผนการเปิดคลินิกรักษาโรคและคลินิกทันตกรรม 

ซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหลังชั้น 1 ของ Club House เพื่อ

รองรับความเจ็บป ่วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ

สมาชิกในโครงการ แต่ปัญหาท่ีโครงการก�าลังประสบ

อยู ่ คือโครงการไม่สามารถท่ีจะห้ามผู ้ ท่ีไม่ได้เป็น

สมาชิกเข ้ามาใช ้บริการได ้ เนื่องจากกฎหมายได ้

ก�าหนดไว้ ท�าให้ยังคงเป็นปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขกันใน

ระยะเวลาต่อไป

 4.4 ปัญห�ที่โครงก�ร Smart  Community  

  ประสบ

  1) การที่รัฐบาลญี่ปุ ่นไม่ได้มีนโยบายใน

การให้งบประมาณสนับสนุนโครงการที่พักผู้สูงอายุ

ของภาคเอกชน  ท�าให้โครงการ Smart Community 

มีงบประมาณมาจากแหล่งเดียวคือ ค่าสมาชิกแรกเข้า

และค่าซื้อห้องพัก เพราะฉะนั้นโครงการในฐานะที่

เ ป ็ นองค ์ ก ารแสวงหาก� า ไ รจึ ง ต ้ อ งปรั บตั วกั บ

สภาวการณ์ก�าไรหรือขาดทุน ซึ่งจากการสัมภาษณ์

ทราบว่า สมาชิกของโครงการที่มีอยู่จ�านวน  750 คน

ในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดผลก�าไร โดยเฉพาะต้นทุน

ในการบริหารจัดการในส ่วนของ Club House 

เนื่องจากจ�านวนสมาชิกที่ยังไม่มากพอ ท�าให้โครงการ

ต้องน�ารายได้ที่ได้มาจากการขายห้องพักเข้ามาช่วย 

โดยโครงการคาดการณ์ว่าจะถึงจุดคุ้มทุนเมื่อมีสมาชิก

จ�านวน 1,000 คน

  2) ถึงแม้ว่าโครงการจะมีไว้ส�าหรับผู้สูง

อายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป แต่โครงการไม่สามารถ

ที่จะห ้ามญาติของผู ้สู งอายุ เข ้ามาอาศัยอยู ่ด ้วย

เนื่องจากไม่ได้มีกฎหมายบังคับ สิ่งที่โครงการท�าได้ก็

เพียงแค่ห้ามญาติของสมาชิกในโครงการใช้บริการ

ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็น Club House หรือบริการ

เค ร่ืองดื่ มและห ้องนั่ ง เล ่นบริ เวณด ้ านล ่ างของ

คอนโดมิเนียมเท่าน้ัน

  3) ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตลง กรรมสิทธิ์

ของห ้องชุดจะตกเป ็นมรดกของทายาทสมาชิก

เนื่องจากการเข ้ามาพักอาศัยในโครงการ Smart 

Community เป็นลักษณะของการซื้อกรรมสิทธิ์การ

เป็นเจ้าของห้องชุด อย่างไรก็ดี บางครั้งทายาทของ

สมาชิกผู้ล่วงลับยังมีอายุไม่ถึง 50 ปี  ท�าให้เกิดปัญหา

ในการเข้าอยู่อาศัยเพราะไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติของ

การเป็นสมาชิก ดังนั้นโครงการมีความพยายามที่จะ

เจรจาต่อรองเพื่อขอซื้อกรรมสิทธ์ิคืนจากทายาท เพื่อ



117ปกรณ์ ศิริประกอบ และ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา  |  Prakorn Siriprakob & Panaros Malakul Na Ayudhya

เป็นการรักษาหลักการของโครงการท่ีเป็นโครงการ

ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุเท่านั้น

 4.5 ผลกระทบเชิงบวกของก�รมี Smart  

  Community

  โครงการ Smart Community เป็นโครงการ

ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะในระดับปานกลางถึงสูงของ

ประเทศญีปุ่น่ เพราะฉะนัน้การมี Smart Community จงึ

เป็นผลกระทบภายนอกเชิงบวก5 (positive externalities) 

(Weimer และ Vining, 2017) ทีม่ต่ีอระบบการบรหิาร

จัดการผู้สูงอายุโดยภาพรวมของประเทศญี่ปุ่นกล่าวคือ 

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน Smart Community มีแนวโน้ม

ที่จะใช้งบประมาณท่ีอยู่ในระบบการประกันการดูแล

ระยะยาว  (Long-term Care Insurance: LTCI) น้อยลง 

เนือ่งจากตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ชาวญีปุ่น่ท่ีมอีายุ

ตัง้แต่ 65 ปีขึน้ไปสามารถทีจ่ะเข้าสูร่ะบบ LTCI และได้รบั

บริการการดูแลผู้สูงอายุโดยหักออกจากจ�านวนเงินที่

ตัวเองได้รับตามเกณฑ์ แต่การอาศยัอยูใ่นโครงการ Smart 

Community น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับกองทนุ LTCI 

ได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  1) ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นระบบ LTCI สามารถใช้

บรกิารการให้คนมาช่วยท�าอาหารทีบ้่านให้ได้ แต่โครงการ 

Smart Community มีบริการอาหารเช้าและเย็นให้กับ

ผู้ทีอ่าศยัในโครงการ ท�าให้สมาชกิของโครงการไม่ต้องใช้

งบประมาณ LTCI ในส่วนนี ้นอกจากน้ีกจิกรรมทีเ่กดิขึน้

ใน Club House ของโครงการ Smart Community 

ท�าให้ผู ้สูงอายุไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่

ศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุ หรือ Day Care เพราะสามารถ

ใช้บริการ Club House ของโครงการได้ หมายความว่า 

ระบบ LTCI จะไม่ต้องจ่ายค่าเข้าร่วมกิจกรรม ณ 

ศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้กับผู ้สูงอายุที่ เป ็นสมาชิกของโครงการ Smart 

Community แต่อย่างใด

  2) ผู้สูงอายทุีเ่ข้ามาพกัอาศยัอยูใ่นโครงการ 

Smart Community เริ่มต้นตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่ง

ตามหลักเกณฑ์ของระบบการประกันการดูแลระยะยาว 

(LTCI) ก�าหนดว่า ผู้สูงอายุที่จะใช้สิทธิของระบบได้น้ัน

จะต้องมีอายุ 65 ปีขึ้นไป ท�าให้ผู้สูงอายุของโครงการท่ี

มีอายุระหว่าง 50 ถึง 64 ปียังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะ

สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของระบบ LTCI ได้  และแม้ว่า

สมาชิกโครงการจะอายุมากกว่า 65 ปี แต่หากยังไม่

ผ่านเกณฑ์การประเมินความชรา 7 ล�าดับของ LTCI 

กย็งัไม่สามารถใช้งบประมาณจากระบบ LTCI ได้  ในขณะที่

โครงการ Smart Community ให้ความส�าคัญกับการ

กันไว้ดีกว่าแก้ (prevention rather than cure) 

(Osborne และ Gaebler, 1992) โดยการส่งเสริมให้

สมาชิกในโครงการออกก�าลังกายและเข้าร่วมกิจกรรม

ใน Club House เป็นประจ�า ท�าให้สมาชิกมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรงและเจ็บป่วยช้าลง   สมาชิกจะใน

โครงการก็จะชราภาพช้าลง ส ่งผลให ้การเข ้าใช ้

งบประมาณของ LTCI ช้าลงกว่าเดิม

  3) โครงการ Smart Community เป็น

โครงการทางเลือกที่เปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นที่มีฐานะใน

ระดับปานกลางถึงสูงเข ้ามาใช ้บริการ ซึ่งเท ่ากับ

เป็นการลดการฉวยโอกาส (opportunism) ที่ผู ้ที่มี

ฐานะระดับปานกลางถึงสูงจะเข้ามาแย่งการใช้บริการ

จากผู้ที่มีรายได้ต�่าเฉกเช่นกรณีผู้มีรายได้ปานกลางถึง

สูงแต ่ เลือกใช ้ระบบประกันสุขภาพบัตรทองของ

ประเทศไทย เป็นต้น เพราะเมื่อสมาชิกโครงการ Smart 

Community ตัดสินใจช�าระค่าสมาชิกแล้ว ท�าให้

สมาชิกไม่จ�าเป็นที่จะไปใช้บริการของที่พักผู้สูงอายุ

ส�าหรับผู้มีรายได้น้อย ซ่ึงเปรียบได้กับเม่ือผู้ใช้รถเลือก

ใช้ทางด่วนพิเศษโดยการยอมจ่ายค่าทางด่วนแล้ว จะ

ช่วยลดความแออัดของการจราจรในเส้นทางธรรมดาที่

อยู่ด้านล่างให้กับผู้มีรายได้น้อย

5 Externalities คือผลกระทบภายนอกที่เป็นได้ทั้งเชิงบวก (positive) หรือเชิงลบ (negative) ที่เป็นผลมาจากการกระท�าของใครบางคนที่ไปกระทบใคร 
 อีกคนหนึ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้ความยินยอม (Weimer และ Vining, 2017) ในกรณีศึกษานี้จัดเป็นผลกระทบภายนอกเชิงบวก
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5. ข้อค้นพบจากการวิจัย

 5.1 โครงก�ร Smart Community เมอืงอนิ�เงะ 

  มีคว�มสอดคล้องกับรัฐกลวงในท�งทฤษฎี

  การเลอืกโครงการ Smart Community เมอืงอิ

นาเงะ ที่จังหวัดชิบะเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจาก

เป็นการจัดบริการสาธารณะในภารกิจสังคมสงเคราะห์

โดยภาคเอกชนซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ต้องการจะหาค�าตอบ

ว่าเมื่อภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการนี้ที่

แต่เดิมผูกขาดโดยภาครัฐแล้ว จะเกิดปรากฏการณ์ท่ี

เรียกว่า “รัฐกลวง” หรือไม่ อย่างไร ซึ่งเมื่อวิเคราะห์สิ่ง

ที่เกิดข้ึนด้วยแนวคิดและทฤษฎีรัฐกลวง ผู้วิจัยพบว่า

โครงการ Smart Community มีความสอดคล้องกับ

รัฐกลวงในทางทฤษฎี ดังนี้ 

  1) สอดคล้องกับแนวคิดของ Rhodes 

(1994) ที่มองว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติของการ

บริหารจัดการภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างเหมาบริการ 

(contracting out) การทดลองตลาด (market 

testing) การแยกผู้ซื้อกับผู้ผลิต (purchaser-provider 

split) และระบบกึ่งตลาด (quasi market) โดยระบบ

กึ่งตลาดนี้ก่อให้เกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างผู้จัดบริการ

ที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชน ท�าให้ภาครัฐลดบทบาท

การจดับรกิารสาธารณะไปให้กบัการจดับรกิารทางเลือก

ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ Smart Community 

  2) สอดคล้องกับแนวคิดรัฐกลวง (The 

Hollow State) ของ Peters (2000) ในระดับกลาง 

(The Meso-Level) โดยท่ีการเกิดขึ้นของ Smart 

Community ก็เนื่องมาจากการกระจายการจัดบริการ

ผ่านการยกเลิกการควบคุม (deregulation) ไปให้กับ

หน่วยงานรูปแบบอื่นเป็นผู้จัดบริการแทน   

  3) สอดคล้องกับแนวคิดรัฐกลวง (The 

Hollowed-out State) ของ Skelcher (2000) ใน

ประเด็นที่ว่าการจัดบริการสาธารณะโดยภาคเอกชนนั้น

เกิดข้ึนด้วยเหตุที่ รัฐสูญเสียความชอบธรรมในการ

บริหารจัดการของรัฐ เน่ืองจากพลเมืองเกิดความไม่ไว้

วางใจในการจัดบริการที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุของ

ภาครัฐจึงหันไปใช้บริการที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ

ของภาคเอกชนแทน ซึ่งในกรณีของโครงการ Smart 

Community คือประชาชนในกลุ่มรายได้กลางถึงสูง

ไม่ไว้วางใจท่ีพักผู้สูงอายุของภาครัฐจึงเลือกใช้บริการ

ของโครงการ Smart Community แทน

  4) สอดคล้องกับแนวคิดรัฐกลวง (The 

Hollow State) ของ Milward และ Provan (2000) 

เน่ืองจากโครงการ Smart Community เป็นการจัด

บริการที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุของภาคเอกชนใน

ประเด็นที่มีการใช้เครอืข่ายในการการผลิตบรกิารร่วมกนั  

(co-production) กล่าวคือ ภาคเอกชนเข้ามาร่วมผลิต

ที่พักอาศัยส�าหรับผู ้สูงอายุ เนื่องจากการจัดบริการ

สาธารณะโดยที่ภาครัฐเป็นผู้จัดเพียงหน่วยเดียวไม่อาจ

ท�าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับประชาชนได้อีกต่อไป 

 5.2 โครงก�ร Smart Community เมืองอนิ�เงะ  

  ไม่นำ�ไปสู่ก�รเกิดปัญห� 4 ประก�รของรัฐ 

  กลวงต�มข้อกังวลของ Rhodes (1994)

  อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาปัญหาที่จะตาม

มาจากการเกิดขึ้นของรัฐกลวงที่เป็นความกังวลของ 

Rhodes (1994)  เช่น ปัญหาการกระจัดกระจายการ

จัดบริการสาธารณะให้กับหน่วยงานรูปแบบต่าง ๆ  และ

ท�าให้เกิดรัฐกลวงนั้น จากผลการวิจัยพบว่า การเกิดขึ้น

ของโครงการ Smart Community กลับเป็นการสร้าง

นวัตกรรมด้านที่พักอาศัยส�าหรับผู ้สูงอายุ เพราะ

โครงการเปิดโอกาสให้สมาชิกของโครงการได้มีโอกาส

ครอบครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดและสามารถตกทอดให้แก่

ทายาทได้ ในขณะทีท่ีพ่กัอาศยัส�าหรบัผูส้งูอายสุ่วนใหญ่

จะเป็นการให้เช่าห้องชุดในระยะส้ันหรือระยะยาว ซ่ึง

ไม่สามารถตกทอดให้แก่ทายาทได้  ดังน้ันจึงเป็นเสมือน
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ทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้ที่ก�าลังจะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่

ไม่ต้องใช้เงินเก็บยามเจ็บป่วยในวัยชรามาจ่ายเป็น

ค่าเช่าห้องเพราะเป็นการซื้อห้องพักไว้ต้ังแต่ยังอยู่ในวัย

ท�างานซึ่งกว่าจะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุอาจจะผ่อนจน

หมดแล้วหรือเกือบหมด ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวเป็น

ส่ิงที่ภาครัฐไม ่ควรจะเข ้ามาด�าเนินการเองเพราะ

เป็นการแสวงหาก�าไรจากประชาชน นอกจากน้ีการมี

ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแบบ Smart Community 

กไ็ม่ได้ก่อให้เกดิปัญหาในการประสานงาน การซ�า้ซ้อนกัน

ทางภารกิจ ปัญหาการไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ 

(accountability) และปัญหาความหายนะทางสังคม

ที่ Rhodes กังวลแต่อย่างใด เนื่องจากระบบประกัน

การดูแลระยะยาว (LTCI) ของประเทศญี่ปุ่น ก�าหนด

ให้มีบุคคลที่ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการ คือ Care 

Manager เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระบบ 

LTCI ภายใต้มาตรการที่ภาครัฐก�าหนดไว้ นอกจากนั้น

การยกเลิกการควบคุม (deregulation) การขาด

กฎหมายบังคับ รวมถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ

ของส่วนกลางลดลงส่งผลให้ภาครฐัไม่สามารถทีจ่ะถือหางเสือ

ได้ดีเหมือนเดิมแล้วนั้น ผู ้วิจัยพบว่าจากกรณีศึกษา

โครงการ Smart Community เมืองอินาเงะ ไม่เกิด

ปัญหาดังกล่าวนี้ขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากกลไกตลาดจะ

ท�าหน้าที่สร้างประสิทธิภาพขึ้นมาเอง ผู้สูงอายุจะเป็น

ผู้เลือกที่พักอาศัยด้วยตนเองโดยพิจารณาจากกลไกทาง

ด้านราคาเป็นหลัก หากราคาไม่คุ้มกับคุณภาพที่ได้รับ

หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุก็จะไม่เลือกใช้

บริการที่พักผู้สูงอายุนั้นๆ และเลือกท่ีพักท่ีเหมาะสมกับ

ฐานะของตนเอง ในส่วนของการก�ากับดูแลจากการ

ศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าภาครัฐยังมีบทบาทในการ

บังคับใช้กฎหมายในท่ีพักผู้สูงอายุภาคเอกชนอยู่ ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของการไม่อนุญาตให้จ�ากัดสิทธิผู้ใช้บริการ

คลินิกรักษาพยาบาลในโครงการหรือการที่กฎหมาย

ยังคงอนุญาตให้ญาติของเจ้าของห้องเข้าไปอยู่อาศัย

ด้วยได้ ซ่ึงเป็นการแสดงถึงการที่รัฐยังสามารถก�ากับ

ดูแลอยู่

 5.3 ค่�นิยมภ�ยใต้พ�ร�ไดม์ OPM เครื่อง 

  ป้องกนัไม่ให้โครงก�ร Smart Community  

  เกิดปัญห�ที่ต�มม�จ�กรัฐกลวง 

  ยังคงมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่กังวลถึงการให้

ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการในภารกิจของรัฐ

เนื่องจากจะน�าไปสู่ปัญหาความล้มเหลวทางการตลาด 

(market failure) ที่ระบบตลาดจะเกิดความล้มเหลว

เม่ือมีปัญหาการผูกขาดทางการตลาด (monopoly) 

หรือปัญหาทางด้านการกระจายรายได้ (Income 

Distribution) ขึ้น (Stiglitz, 2000; Weimer และ 

Vining, 2017) ด้วยเหตุนี้ภาครัฐยังคงมีความจ�าเป็น

ในการเข้ามาก�ากับดูแลเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการผูกขาด

ทางการตลาดดังกล่าวขึ้น ซึ่งจากการศึกษาโครงการ 

Smart Community ในครัง้นี ้ผู้วจิยัค้นพบประเดน็ส�าคญั

เกีย่วกับบทบาทของภาครัฐใน 2 ประเด็นกล่าวคือ

  1) โครงการ Smart Community มีการ

วางแผนที่จะเปิดบริการคลินิกเอกชนในส่วนด้านหลัง

ของโครงการ โดยทางโครงการต้องการที่จะเปิดคลินิก

ส�าหรับคนที่เป็นสมาชิกของโครงการเท่านั้นที่สามารถ

รับการรักษาได้ แต่ปัญหาคือกฎหมายของประเทศ

ญี่ปุ่นยังไม่อนุญาตที่จะแบ่งแยกการรักษาพยาบาลให้

เฉพาะสมาชิกได้ หากโครงการเปิดคลินิกดังกล่าวชาว

ญี่ปุ ่นทุกคนสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้ ท�าให้

สมาชิกของโครงการขาดความเป ็นส ่วนตัว ทาง

โครงการก�าลังคิดวิธีแก้ไขในประเด็นน้ีอยู่ (จากการให้

ข้อมูลของผู้บริหารโครงการ)

  2) โครงการ Smart Community มีความ

ประสงค์ที่จะให้เฉพาะสมาชิกของโครงการเท่านั้นที่

สามารถจะเข้ามาอยู่อาศัยในโครงการได้ แต่เน่ืองจาก
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โครงการ Smart Community เป็นโครงการขาย

กรรมสทิธิค์อนโดมเินยีมให้กบัผูส้งูอายทุีม่อีายตุัง้แต่ 50 ปี

ขึ้นไปและมีสุขภาพแข็งแรงเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม

โครงการ Smart Community ไม่สามารถท่ีจะห้าม

สมาชิกในการที่จะน�าญาติหรือคนนอกเข้ามาอาศัยอยู่

ด ้วยได้ เนื่องจากห้องพักเป็นกรรมสิทธ์ถาวรของ

สมาชิกและกฎหมายก็ไม่อนุญาตให้โครงการสามารถ

ท�าอย่างนั้นได้ โครงการจึงท�าได้เพียงห้ามญาติหรือ

คนนอกใช้บริการ Club House และห้ามใช้ทรัพยากร

ส่วนกลาง เช่น เครื่องดื่ม หนังสือพิมพ์ หรือโต๊ะอ่าน

หนังสือที่ตั้งไว้บริเวณล็อบบี้ของอาคารที่พักได้เท่านั้น 

(จากการให้ข้อมูลของผู้บริหารโครงการ) 

 ประเด็นส�าคัญทั้งสองประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่

แสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นของการต้องมีรัฐ เพราะใน

กรณีนี้รัฐมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้เกิดความเป็น

ธรรมและลดความเหล่ือมล�้าทางสังคมโดยการไม่

อนุญาตให้โครงการจ�ากัดการรักษาพยาบาลให้เฉพาะ

สมาชิกในโครงการได้ รวมถึงรัฐเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย

ว่าเมื่อผู้ซื้อได้ซื้อกรรมสิทธ์ิของห้องพักแล้วก็ไม่มีเหตุ

จ�าเป็นใดที่ๆ จะห้ามญาติหรือเพื่อนของผู ้ซ้ือเข้ามา

อาศัยอยู่ในห้องของผู้ซ้ือได้ ซ่ึงสองประเด็นท่ีได้จากข้อ

ค้นพบนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นของศาสตร์

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

6. บทสรุป

 การจากศึกษาวิจัยถึงการจัดบริการสาธารณะ

ประเภทสังคมสงเคราะห์ เรื่องที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูง

อายุของประเทศญี่ ปุ ่น โดยใช ้ โครงการ Smart 

Community เป ็นกรณีศึกษาน้ี ผู ้ วิจัยค ้นพบว่า 

โครงการ Smart Community ได ้สะท ้อนถึง

ปรากฏการณ์รัฐกลวง หรือ Hollow State อย่างเป็น

รูปธรรม เน่ืองจากกลไกการตลาดตามค่านิยมภายใต้

พาราไดม์ NPM เริ่มหันมาให้ความสนใจกับภารกิจ

ด้านสังคมสงเคราะห์ในลักษณะนี้ แต่จากรายละเอียด

ที่ค ้นพบเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐที่ยังคงอยู ่ ใน

ภารกิจนี้ถึงแม้ว่าจะมีการจัดบริการที่พักอาศัยส�าหรับ

ผู ้ สู งอายุ ในลั กษณะเดี ยวกับ โครงการ  Smar t 

Community เพิ่มจ�านวนขึ้นอีก แต่ก็ไม่ท�าให้เกิด

ปัญหาของรัฐกลวง 4 ประการดังที่ Rhodes (1994) 

กังวลแต่อย่างใด  เนื่องจากโครงการในลักษณะของ

โครงการ Smart Community นี้ถูกสร้างขึ้นส�าหรับ

พลเมืองผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการจ่าย และ

ประสงค์ที่จะจ่ายเพิ่มเติมจากเงินกองทุน LTCI โดยมี

ทางเลือกภายใต้การควบคุมของรัฐ นอกจากน้ันแล้ว

ภาครั ฐยั งคง มีบทบาทหน ้ าที่ ในการจั ดบริ การ

สาธารณะประเภทสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้ใช้บริการ

ในกลุ่มที่ไม่มีความสามารถจ่ายหรือไม่ประสงค์ที่จะ

จ่ายเงินเพิ่มเติมจากเงินกองทุนอีกกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นจึง

หมายความว่าการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐที่

เป็นไปตามค่านิยมภายใต้พาราไดม์ NPM ที่ส่งผลต่อ

การท�าให้รัฐต้องยกเลิกควบคุม (deregulation) ใน

ภารกิจด้านนี้เพื่อเปิดให้เอกชนเข้าแข่งขันในภารกิจ

ในลักษณะนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล เนื่องจากกลไก

ตลาดจะเป็นกลไกส�าคัญในจัดสรรว่าส่ิงใดที่รัฐต้อง

เข้ามาจัดบริการ เช่น พลเมืองที่ไม่สามารถเข้าไปซื้อ

บรกิารในระดบัราคาทีส่งูเกนิความสามารถของตัวเองได้ 

หรือสิทธิในการก�ากับดูแลที่พักผู ้สูงอายุภาคเอกชน 

เช่น โครงการ Smart Community ไม่สามารถจ�ากัด

ผู ้ใช ้บริการคลินิกหรือโรงพยาบาลไว ้เพียงเฉพาะ

สมาชิ กของ โคร งการ  หรื อ โคร งการ  Sma r t 

Community ไม่สามารถห้ามญาติหรือเพื่อนที่อายุ

ยังไม่ถึง 50 ปีเข้ามาอาศัยในห้องพัก และโครงการ 

Smart Community ไม่สามารถยกเลิกกรรมสิทธ์ิของ

ทายาทท่ีอายุต�่ากว่า 50 ปี ได้ เป็นต้น
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 การศึกษาวิจัยนี้มีข้อแนะน�าที่น่าสนใจส�าหรับ

ประเทศไทยซึง่ถกูคาดการณ์ว่าจะยกระดบัเป็นสงัคมสงูวัย

ระดบัสมบรูณ์ (Aged Society) ในปี ค.ศ. 2024 หรอือีก

ประมาณ 6 ปีข้างหน้า และเป็นสังคมสงูวัยระดบัสดุยอด 

(super-aged society) ในปี ค.ศ.  2038 หรอือกี 20 ปีข้างหน้า 

(He et.al., 2016)  โดยน�าประสบการณ์ของประเทศญ่ีปุ่น

ในเรื่องการแบ่งส่วน (segmentation) โดยที่พักอาศัย

ส�าหรับผู้สูงอายุที่ยังท�าก�าไรให้ภาคเอกชนเข้ามารับไป

บริหารจดัการ และรฐัยงัคงเหลอืภารกจิในการรับผดิชอบ

ดแูลเฉพาะกลุม่ผูสู้งอายท่ีุต้องพึง่พงิรฐัอย่างแท้จรงิเท่านัน้  

ซึ่งในการแบ่งส่วนให้ภาคเอกชนหรือหน่วยงานแสวงหา

ก�าไรเข้ามาร่วมมีบทบาทในการจัดบริการที่พักอาศัย

ส�าหรับผูส้งูอายใุนกลุม่ผูส้งูอายทุีม่คีวามสามารถจ่ายทัง้ใน

ระดับบนและระดับกลางนั้น รัฐควรตั้งเงื่อนไขให้ภาค

เอกชนทีเ่ข้ามาท�าการตลาดทีพ่กัอาศยัส�าหรบัผูส้งูอายตุ้อง

ผนวกแนวคิดการให้บริการด้านสุขภาพในเชิงป้องกัน 

(preventive) ด้วยวิทยาศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟูสขุภาพ 

(anti-aging and regenerative science)  ด้วย เพือ่

เป็นการชะลอการจ่ายเงนิภาครฐัให้กับการรักษาพยาบาล 

(curative) ซึง่เป็นปัญหาใหญ่ของรฐัในสงัคมสงูวยัระดบั

สดุยอด (super-aged society) และตราบใดท่ีภาครฐัยัง

คงท�าหน้าท่ีในการสร้างกลไกในการก�ากับดูแลอยู ่ จะไม่

เกดิปัญหาทีเ่กดิจากการทีภ่าคเอกชนจะเข้ามามบีทบาท

แทนรัฐ กลนืกนิรัฐจนกลวง หรือน�าไปสูปั่ญหาของรฐักลวง

แต่อย่างใด หากแต่จะน�ามาซึง่ประโยชน์ทีห่รอืผลกระทบ

เชงิบวกทางอ้อมทีเ่กดิข้ึนคอื ภาครัฐเหลอืภาระรบัผดิชอบ

เฉพาะส่วนทีต้่องรบัผดิชอบอย่างแท้จรงิ ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้น

ของความเป็นธรรม  เท่าเทยีม และลดความเหลือ่มล�า้ลง

ในอกีมติหินึง่ ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึค่านยิมภายใต้

พาราไดม์ NPS (New Public Service) หรอืการบรกิาร

สาธารณะแนวใหม่อกีด้วย (ปกรณ์, 2558)  

 ในส่วนของข้อจ�ากัดในการน�าตัวแบบการบริหาร

จัดการที่พักผู ้สู งอายุของประเทศญี่ปุ ่นมาใช ้กับ

ประเทศไทยน้ันมีอยู่หลายด้าน โดยเริ่มจากภาพรวมที่

ประเทศญีปุ่น่เป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้วมายาวนานจงึท�าให้

คณุภาพชวีติของประชากร การวางระบบบ�านาญและการ

ออม รวมถงึการเตรยีมพร้อมและแก้ปัญหาส�าหรบัการเข้า

สู่สังคมสูงอายุมีมากกว่า ส่งผลให้ผู้สูงอายุญี่ปุ่นเองมี

ศกัยภาพในการจ่ายค่าทีพ่กัอาศยัของเอกชนทีม่รีาคาสูง

ด้วยตนเองได้มากกว่า ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งยังอยู่

ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาระดับสูงท�าให้คุณภาพชีวิต

ของประชากรในด้านต่าง ๆ รวมถงึการเตรียมพร้อมและ

แก้ปัญหาการเข้าสูสั่งคมผู้สูงอายมุน้ีอยกว่า รวมถงึยงัขาด

ระบบบ�านาญและการออมทีเ่ข้มแขง็จงึน�าไปสู่ความไม่พร้อม

ที่จะดูแลตนเองของผู้สูงอายุเป็นจ�านวนมาก ประเด็น

ต่อมาทีภ่าครฐัไทยยงัขาดข้อมลูเกีย่วกบัความต้องการที่

อยูอ่าศยัในรปูแบบบ้านพกัคนชราของผูสู้งอายทุีแ่ท้จรงิ 

และเมือ่สงัคมรบัรู้และเกิดความตระหนกัว่าประเทศไทย

ก�าลงัจะเข้าสูส่งัคมสงูวยัระดบัสมบรูณ์ในเวลาอกีไม่นาน 

การสร้างที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับโดยไม่

จ�ากัดจ�านวนเป็นการเตรียมพร้อมที่ผิดและไม่อาจแก้

ปัญหาได้อย่างยัง่ยนื ซึง่ในประเด็นหนึง่ของงานวจิยัก็ได้ชี้

ให้เหน็แล้วว่าโครงการ Smart Community ของประเทศ

ญี่ปุ่นเองก็ยังมีผู้สูงอายุเข้าพักอาศัยอย่างไม่เต็มจ�านวน

และยังคงประสบภาวะขาดทุนอยู่  ดังนั้นประเทศไทย

จึงยงัจะต้องใช้ข้อค้นพบเหล่านีไ้ปเร่งพฒันาระบบบ�านาญ

และการออม รวมถึงการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จาก 

Big Data มาท�าการค�านวณอปุสงค์อปุทานทีแ่ท้จรงิเสียก่อน 

ไม่เช่นนัน้อาจมกีารสร้างทีพั่กอาศัยส�าหรบัผูส้งูอายจุนเกนิ

ความจ�าเป็นและน�าไปสู่ปัญหาวิกฤติมุมกลับของที่พัก

ผู้สูงอายทุีเ่ฟ้อมากเกนิไปและส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิของ

ประเทศต่อไปได้ในอนาคต
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บทคัดย่อ

การค้าที่เป็นธรรม คือ การค้าทางเลือกท่ีถูกด�าเนินการโดยองค์กรที่มิใช่รัฐบาลในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือท้าทายต่อระบบการค้าเสรี และการเสริมสร้างการเข้าถึงตลาดแก่ผู้ผลิตรายย่อยท่ียากจนใน

ประเทศก�าลังพัฒนา บทความน้ี จึงพยายามท่ีจะตอบค�าถามว่า ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นจะ

สามารถเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหาร โดยการเพิ่มอ�านาจในการก�าหนดและตัดสินใจทางการค้าสินค้าเกษตร

และอาหารให้แก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนาได้หรือไม่  โดยวิธีการศึกษาที่ใช้ในบทความนี้ เป็นการ

ศึกษาทางเอกสาร และการสัมภาษณ์บริษัทที่น�าเข้าและร้านค้าที่จ�าหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น 

และแนวคิดที่ประยุกต์ใช้ในการศึกษา คือ แนวคิดอธิปไตยทางอาหารที่ระบุไว้ใน Declaration of Nyéléni ปี ค.ศ. 

2007 และหลกัการอธปิไตยทางอาหารข้อที ่3 เรือ่ง Localises Food Systems ผลจากการศกึษาพบว่า แม้ว่าขบวนการ

การค้าที่เป็นธรรมในประเทศญ่ีปุ่นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดแก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา 

แต่โอกาสการเข้าถึงตลาดการค้าท่ีเป็นธรรมของญี่ปุ่นไม่ได้ช่วยเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ในประเทศก�าลงัพฒันา เนือ่งจาก กระบวนการการค้าของขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่่นไม่ได้เชือ่มความสมัพันธ์

ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค และการท�าให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นแกนกลางของการตัดสินใจทางการค้า ตามหลักการ

อธิปไตยทางอาหารข้อที่ 3 เรื่อง Localises Food Systems โดยห่วงโซ่อุปทานของการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นยัง

ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการค้าจ�านวนมาก อาทิ บริษัทน�าเข้า บริษัทผู้ผลิตและแปรรูป และบริษัทจัด

จ�าหน่าย ส่งผลให้ผูผ้ลติรายย่อยในประเทศก�าลงัพฒันาแทบจะไม่ได้มีโอกาสตดิต่อสมัพนัธ์กับผูบ้รโิภคในประเทศญีปุ่น่

เลย นอกจากนี้ การค้าท่ีเป็นธรรมของญ่ีปุ่นยังเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าของผู้ค้าในประเทศก�าลังพัฒนาและผู้ค้า

ของญีปุ่น่ มากกว่าทีจ่ะเป็นการค้าทางตรงระหว่างผูผ้ลติในประเทศก�าลงัพฒันาและผูค้้าของญีปุ่น่ ดงันัน้ การค้าทีเ่ป็น

ธรรมของญีปุ่น่จงึไม่ได้แตกต่างไปจากการค้าในระบบการค้าเสรหีรอืการค้าโดยปกต ิซึง่ผู้ค้าดเูหมอืนจะมอี�านาจทางการ

ตลาดมากกว่าผู้ผลิต และขบวนการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นก็แทบจะไม่ได้ช่วยปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทาง

อ�านาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคในระบบการค้าปัจจุบันด้วย
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Abstract

Fair trade is an alternative trade provided by non-governmental organizations in developed 
countries that targets the challenge of trade liberalization and strengthens market access 
for smallholder farmers in developing countries. This article aims to answer the question 
whether the fair trade movement in Japan can strengthen food sovereignty by increasing 
the decision-making power regarding food and agricultural trade for smallholder farmers 
in developing countries. The methodology in this article was documentary research and 
interviews with fair trade companies and fair trade shops in Japan. The conceptual framework 
applied the food sovereignty concept as defined in the Declaration of Nyéléni, 2007 and its 
principle in Article 3: Localises Food Systems. The results showed that even though the fair 
trade movement in Japan increased market access for smallholder farmers in developing 
countries, it was not able to strengthen food sovereignty for them because Japanese fair trade 
does not bring food producers and consumers close together and does not put producers 
and consumers at the center of decision-making according to the food sovereignty principle 
in Article 3: Localises Food Systems. The fair trade supply chain in Japan is still comprised 
of many trade stakeholders, such as importing companies, manufacturers, and processing 
companies and distributors, and therefore small producers in developing countries hardly 
have the opportunity to connect with Japanese consumers. In addition, Japanese fair trade 
is trade between traders in developing countries and Japanese traders rather than direct 
trade between producers in developing countries and Japanese traders. Thus Japanese 
fair trade does not differ from neoliberal trade or conventional trade, where traders seem 
to have more market power than producers. The fair trade movement in Japan has barely 
helped to improve the unequal power relations among producers, traders, and consumers 
in the current trade system.

Fair Trade Movement in Japan and Strengthening 

The Food Sovereignty of Smallholder Farmers in 

Developing Countries
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1. บทน�า

ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ ถูกพฒันาขึน้

ในช่วงทศวรรษ 1970 ตามกระแสการพัฒนาของ

ขบวนการคา้ทีเ่ป็นธรรมในยุโรป โดยขบวนการการค้าที่

เป็นธรรมในญีปุ่น่ อาจอธบิายได้ว่า เริม่ต้นพฒันามาจาก 

“การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและความช่วย

เหลื อ เ พ่ื อการ พัฒนา  (human i t a r i an  and 

development  aid)” แก่กลุม่คนทีป่ระสบภยัพบัิตแิละ

กลุ่มคนยากจนในประเทศก�าลังพัฒนา ไปสู่ “การให้

ความช่วยเหลือทางการค้า (aid for trade)” โดยเฉพาะ

การค้าในรูปแบบ “การค้าสมานฉันท์ (solidarity 

trade)” ซึง่เป็นการค้าทีก่ลุม่องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร

ในประเทศพัฒนาแล้วรับซ้ือสินค้าที่ถูกผลิตโดยกลุ่มผู้

ผลติรายย่อยทีย่ากจนในประเทศก�าลงัพฒันาไปจ�าหน่าย

ในประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจาก การให้ความช่วยเหลือ

ทางการค้า ถูกมองว่าจะช่วยให้กลุ ่มคนยากจนใน

ประเทศก�าลังพัฒนาสามารถพึ่งพาตนเอง และเกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนได้มากกว่าการให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงิน และการให้ทรัพยากรต่าง ๆ ต่อมาในช่วง

ทศวรรษ 1980 “การค้าสมานฉนัท์ (solidarity trade)” 

ได ้ พัฒนาไปสู ่ รูปแบบของ “การค ้าทางเลือก” 

(alternative trade) ซึ่งเป็นรูปแบบทางการค้าที่เชื่อม

โยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค และการ

สนบัสนนุความเป็นธรรมทางการค้าเพิม่ขึน้ ท้ังนี ้เพือ่ให้

ความช่วยเหลือต่อกลุ ่มผู ้ผลิตรายย่อย โดยเฉพาะ

เกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนาท่ีได ้รับ

ผลกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

(structural adjustment program-SAPs) และใน

ปลายทศวรรษ 1980-1990 “การค้าทางเลือก” 

(alternative trade) ได้พัฒนาไปสู่ “การค้าตรารับรอง

จริยธรรม” (ethical label trade) เนื่องจาก ต้องการ

น�าสนิค้าทีเ่ป็นธรรมเข้าสูช่่องทางการจดัจ�าหน่ายทีใ่หญ่

ขึ้น โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม

การเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค เละเพื่อเพิ่มยอดขายของ

สินค้าในระบบตลาด นอกจากน้ี เพื่อที่จะสร้างความ

ม่ันใจให้กับผู้บริโภคในการซ้ือสินค้าการค้าที่เป็นธรรม 

และการจ�าแนกระหว่างสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมกับสนิค้า

ในระบบการค้าทั่วไปด้วย ในปัจจุบัน ขบวนการการค้า

ที่เป็นธรรม หรือ การค้าตรารับรองจริยธรรมในประเทศ

ญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1. การค้าที่

เป็นธรรมผ่านการเป็นสมาชิกของ World Fair Trade 

Organization (WFTO) และ 2. การค้าที่เป็นธรรมผ่าน

การ เป ็นสมาชิกของ  Fa i r t r ade  Labe l l i n g 

Organization (FLO) หรือที่ เรียกว่า Fairtrade 

International นอกจากนี ้ตลาดสินค้าการค้าทีเ่ป็นธรรม

ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน ยังได้ขยายตัวและมีการเติบโตของ

ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมาก และญี่ปุ่นยังถือว่าเป็นประเทศ

พัฒนาแล้วในภูมิภาคเอเชียที่มีการรับซ้ือและมียอด

จ�าหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมมากท่ีสุดด้วย 

อย่างไรก็ตาม นอกจากขบวนการการค้าที่เป็น

ธรรมถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน

และให้ความช่วยเหลอืแก่กลุ่มผู้ผลติรายย่อยเพือ่ให้หลดุ

พ้นจากความยากจนแล้ว ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ในปี 

ค.ศ. 1996 กลุ่มเคลื่อนไหวชาวนาและเกษตรกรใน

ประเทศก�าลังพัฒนาต่าง ๆ ก็ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม

เคลื่อนไหวเกษตรกรระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า La Via 

Campesina ประกาศแนวคดิอธปิไตยทางอาหาร (food 

sovereignty) ซึ่งเป็นแนวคิดอาหารทางเลือก ในการ

ประชุม World food Summit เพื่อเรียกร้องถึงสิทธิ

ทางการผลติและการก�าหนดในระบบเกษตรและอาหาร 

ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการก�าหนดและตัดสินใจทางการค้า

สินค้าเกษตรและอาหารของพวกเขาด้วย อกีทัง้ในปี ค.ศ. 

2007 ในการประชุม Nyéléni 2007 Forum for Food 

Sovereignty ที่เมือง Nyéléni ประเทศมาลี กลุ่ม

เคลือ่นไหวอธปิไตยทางอาหารทีเ่ข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

รวมถึงกลุ่ม La Via Campesna ยังได้กล่าวว่า ควรที่จะ

สนับสนุนขบวนการค้าที่เป็นธรรมในการเสริมสร้าง
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อธิปไตยทางอาหารด้วย (The International Nyéléni 

Newsletter, 2007)

จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัความสมัพนัธ์

ระหว่างแนวคิดอธิปไตยทางอาหารและการค้าท่ีเป็น

ธรรม ในงานศึกษาของ Bacon ปี ค.ศ. 2015 งานศึกษา

ของ Burnett ปี ค.ศ. 2017 และงานศึกษาของ Zerb ปี 

ค.ศ. 2014 ได้อธิบายว่า ท้ังสองแนวคิดมีเป้าหมาย

เหมอืนกนั คอืเป็นแนวคดิทีถ่กูสร้างข้ึนมาเพือ่ท้าทายต่อ

การพัฒนาตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) 

และต้องที่จะช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลงัพฒันาให้ดขีึน้ อย่างไร

ก็ตาม ทั้งสองแนวคิดถูกถกเถียงว่ามีกลยุทธ์ในการ

ด�าเนินการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ แนวคิดอธิปไตยทาง

อาหารเป็นแนวคิดที่ต่อต้านและปฏิเสธระบบการค้า

ระหว่างประเทศที่ด�ารงอยู่ในปัจจุบัน (against and 

outside strategies) ในขณะที่ การค้าที่เป็นธรรมไม่ต่อ

ต้านและปฏิเสธการค้าระหว่างประเทศที่ด�ารงอยู่ใน

ปัจจุบัน แต่ทว่าพยายามจัดหาโอกาสที่ช่วยสร้างความ

เป็นธรรมทางการค้าเพิ่มขึ้นในระบบการค้าปัจจุบัน 

(inside strategies) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวคิดทั้งสอง

จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน แต่งานศึกษายังคงอธิบายว่า 

แนวคิดอธิปไตยทางอาหารและการค้าท่ีเป็นธรรมยังคง

เป็นแนวคดิทีช่่วยเติมเตม็กันและกันมากกว่าทีจ่ะขัดแย้ง

กนั และแนวคดิทัง้สองมบีทบาทส�าคญัในการจดัการกบั

ความไม่เป็นธรรมของระบบการค้าสินค้าเกษตรและ

อาหารระหว่างประเทศ (Bacon, 2015; Burnett, 2017; 

Zerb, 2014) 

นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ

ปฏิบัติการของขบวนการการค้าที่เป็นธรรม พบว่า งาน

ศกึษาส่วนใหญ่ยงัคงอธบิายว่า การค้าทีเ่ป็นธรรมยงัคงมี

ข้อจ�ากัดในการขจัดปัญหาความยากจนและการเสริม

สร้างความสามารถของเกษตรกรรายย่อยในประเทศ

ก�าลังพัฒนา 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 1. เงื่อนไขราคาสินค้า

การค้าที่เป็นธรรมยังคงเป็นปัญหาและไม่สามารถ

ถูกบงัคบัใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ 2. กฎเกณฑ์และเงือ่นไข

ของการรบัรองมาตรฐานการค้าทีเ่ป็นธรรมมเีป็นจ�านวน

มากและเปิดโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยบางกลุ่มที่มี

ความสามารถเท่านั้น และ 3. ค่าใช้จ่ายในการรับรอง

มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมที่เพิ่มต้นทุนการผลิตของ

เกษตรกรรายย่อย ข้อจ�ากัดดังกล่าวจึงส่งผลให้การค้า

ที่เป็นธรรมเป็นที่ถกเถียงว่าไม่ได้หลุดพ้นไปจากกลไก

การท�างานของระบบการค้าเสร ีซึง่กระบวนการทางการ

ตลาดยังคงอยู ่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน และผู้ผลิต

รายย่อยยังคงจ�าเป็นต้องเผชิญกับแข่งขันทางการค้า 

(Bacon, 2010; Bacon 2015; Burnett, 2017; Jaffee, 

Kloppenburg and Monroy, 2004; Jaffee, 2007; 

Naylor, 2014; Sylla 2014; Taylor, 2002; Torgerson, 

2009; Zerb, 2014) อย่างไรก็ตาม งานศึกษาส่วนใหญ่ 

เป็นงานศึกษาปฏิบัติการของขบวนการการค้าท่ีเป็น

ธรรมในประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกในประเทศ

ก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคละตินอเมริกา โดยยัง

คงมงีานศึกษาปฏิบตักิารขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมใน

ประเทศผู้บริโภคหรือผู้น�าเข้าในประเทศพัฒนาแล้ว

จ�านวนน้อย และงานศึกษาดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นงาน

ศกึษาเกีย่วกับมมุมองของผูบ้ริโภคต่อการค้าทีเ่ป็นธรรม

มากกว่าที่จะเป็นการศึกษากระบวนการทางการค้าของ

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศพัฒนาแล้ว โดย

งานของ Moore ปี ค.ศ. 2004 อธิบายว่า การค้าทาง

เลือกอาจถูกเปลี่ยนเป็นช่องทางการแสวงหาก�าไรของ

บริษัทต่าง ๆ โดยการอ้างถึงความชอบธรรมในเรื่องของ

ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อ

ลดปัญหาดงักล่าว ควรเพิม่การศกึษาเกีย่วกบัมมุมองของ

ผู้บริโภคต่อการค้าที่เป็นธรรม และแนวโน้มของการค้า

ที่เป็นธรรมและการบริโภคทางจริยธรรม รวมถึง การ

เสริมสร้างการตระหนักเกี่ยวกับการค้าที่เป็นธรรมแก่ผู้

บรโิภค (Moore, 2004) ในขณะที ่งานของ Goff ปี ค.ศ. 

2016 อธบิายว่า ผูบ้รโิภคควรจะมคีวามรบัผดิชอบในการ

ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาต ิและมคีวามรบัผิดชอบใน
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การเลอืกการค้าทีใ่ห้ความเป็นธรรมมากกว่าการค้าทีห่า

ผลประโยชน์ (Goff, 2016) 

 ดังนั้น บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปฏิบัติการของขบวนการการค้าท่ีเป็นธรรม โดยเฉพาะ

กระบวนการทางการค้าของการค้าทีเ่ป็นธรรมในประเทศ

ผู้บริโภคหรือผู้น�าเข้าในประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายมุมมองความเข้าใจ

เกี่ยวกับขบวนการการค้าท่ีเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่

อุปทาน และเพื่อท่ีจะถกเถียงและตอบค�าถามว่า 

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในบริบทของประเทศผู้น�า

เข้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศญีปุ่น่ จะสามารถเสรมิ

สร้างอธิปไตยทางอาหาร โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสใน

การเข้าถึงตลาด ที่ช่วยเพิ่มอ�านาจในการก�าหนดและ

ตัดสินใจทางการค้าให้แก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศ

ก�าลังพัฒนา ได้หรือไม่ อย่างไร 

2. ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น 

 ตามทีไ่ด้อธบิายข้างต้น ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรม

ในประเทศญี่ปุ ่นถูกพัฒนามาจากรูปแบบการค ้า

สมานฉันท์ (solidarity trade) โดยองค์กรแรกที่ด�าเนิน

การทางการค้าสมานฉันท์ในญี่ปุ ่น มีชื่อว่า องค์กร 

Shapla Neer เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไรที่รับซื้อ

สินค้าหัตถกรรมของประชาชนชาวบังคลาเทศไปขายใน

ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974  และต่อมา ก็มีองค์กร

ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมากมายในประเทศญี่ปุ่น จน

กระทัง่ในปี ค.ศ. 1989 องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไรทีช่ือ่

ว่า Alter Trade Japan (ATJ) เริ่มปรับเปลี่ยนจากการ

ให้ความช่วยเหลอืทางการค้าสมานฉนัท์ไปสูร่ปูแบบของ 

“การค้าทางเลือก (alternative trade)” ที่พยายามจะ

สร้างช่องทางการค้าในรูปแบบใหม่ท่ีมีความเหมาะสม

โดยเฉพาะแก่ผู้ผลิตรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา ซ่ึง

เป็นการมุง่เน้นการสร้างการค้าทางตรงระหว่างผูผ้ลติใน

ประเทศก�าลงัพฒันาและผูบ้รโิภคในประเทศพฒันาแล้ว 

เพื่อลดจ�านวนพ่อค้าคนกลางในห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่ม

ประโยชน์ทางการค้าให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเพิ่มข้ึน 

ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1990 เมื่อขบวนการการค้าที่เป็น

ธรรมในยุโรป ได้มีการประกาศเกี่ยวกับ “การค้าที่เป็น

ธรรม  (fair trade)” ซ่ึงเป็นการค้าทางเลือกในอีกรูป

แบบหนึง่ โดยการจดัหาช่องทางเฉพาะแก่สินค้าของกลุ่ม

ผูผ้ลติรายย่อยในประเทศก�าลงัพฒันาผ่าน  “การค้าตรา

รับรองทางจริยธรรม (ethical label trade)” โดยการ

ก�าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่าง ๆ ของสินค้าการค้าที่

เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดมาตรฐานของสินค้า 

การก�าหนดราคาขั้นต�่า การก�าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ

ของสินค้า และการออกตรารับรองให้กับสินค้าการค้าที่

เป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อที่จะน�าสินค้าที่ถูกรับซื้อมาจากกลุ่ม

ผู้ผลิตรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนาเข้าสู่ช่องทางการ

จดัจ�าหน่ายท่ีใหญ่ขึน้ โดยเฉพาะห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ 

เพื่อขยายตลาดสินค้าและเพิ่มยอดจ�าหน่ายสินค้าให้แก่

กลุ่มผู้ผลิตรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา ในช่วงเวลา

นี้เอง การค้าทางเลือกในประเทศญี่ปุ่นจึงเริ่มมีการปรับ

เปลี่ยนไปสู่การค้าตรารับรองทางจริยธรรม และองค์กร

ที่ไม่แสวงหาผลก�าไรในญี่ปุ่นก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในยุโรป หรือที่เรียกว่า 

ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในระดบัสากล โดยในปี ค.ศ.

1993 ประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดตั้งองค์กรที่ท�าหน้าที่

ตรวจสอบและออกตรารับรองให้แก่สินค้าการค้าที่เป็น

ธรรม โดยใช้ชื่อองค์กรว่า Transfair Japan ซึ่งถูกปรับ

ใช้มาจากองค์กร Transfair ของประเทศเยอรมณี และ

ในปี ค.ศ. 1995 บรษัิทชือ่ว่า Fair Trade Company ซ่ึง

เป็นบริษัทน�าเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมบริษัทแรกใน

ประเทศญีปุ่น่ถูกจดัต้ังขึน้โดยผูป้ระกอบการชาวองักฤษ 

ในปี ค.ศ. 1996 Fair Trade Company ได้เข้าร่วมเป็น

สมาชิกของ The International Federation of 

Alternative Traders (IFAT) หรือ World Fair Trade 

Organization (WFTO) ซึง่เป็นองค์กรทีท่�าหน้าทีก่�าหนด 

ตรวจสอบ และให้การรบัรองระบบการค้าทีเ่ป็นธรรมแก่

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าทีเ่ป็นธรรม (guarantee 
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system or organization certification) ในปี ค.ศ.

1997 Fair Trade Company เริ่มจ�าหน่ายสินค้าการที่

เป็นธรรมของบริษัทตนในประเทศญ่ีปุ่นในตราสินค้า 

People Tree พร้อมกับการใช้ตรารับรองของ WFTO 

บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าร่วมกับตราสินค้าของตัวเอง 

และในปีเดียวกัน Transfair Japan ได้เข้าร่วมเป็น

สมาชิกกับขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศอื่น ๆ 

และได้ร่วมก่อตั้ง Fairtrade Labelling Organization 

International หรือ Fairtrade International หรือ 

FLO ซึ่งเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่ก�าหนด ตรวจสอบ และ

รับรองมาตรฐานสากลแก่สินค้าการค้าท่ีเป็นธรรม 

(product certification) และในปี ค.ศ. 2002 Transfair 

Japan ได้เปลีย่นชือ่องค์กรเป็น Fairtrade Label Japan 

(FLJ) และได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ตรารับรองสินค้าการค้าที่

เป็นธรรมของ FLO Mark แทนท่ีตรารับรองเดิมของ

องค์กร โดยในปัจจุบัน FLJ ถือเป็นองค์กรการค้าสินค้า

ที่ เป ็นธรรมระดับชาติ  (nat ional  fa i r t rade 

organization) ของญ่ีปุ่นท่ีท�าหน้าท่ีอนุมัติการใช้ตรา

รบัรองสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมให้แก่บริษัทผูจ้ดัจ�าหน่าย

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมท่ีเป็นสมาชิกของ FLO ใน

ประเทศญี่ปุ่น  (สิรินทิพย์, 2560)

ปัจจบุนั ในปี ค.ศ. 2016 ญีปุ่น่มยีอดจ�าหน่ายสนิค้า

ที่เป็นธรรมประมาณ 86 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ.

2015 ที่มียอดจ�าหน่ายอยู่ที่ 74 ล้านยูโร ซึ่งมีอัตราการ

เตบิโตอยูที่ร้่อยละ 13 (Fairtrade International, 2016; 

Fairtrade International 2017) อกีทัง้ ในปี ค.ศ. 2011 

เมือง Kumamoto ของญ่ีปุ่น ได้ถูกประกาศให้เป็น 

Fair Trade Town ซ่ึงถือว่าเป็นเมืองแรก และประเทศ

แรกในทวปีเอเชยีทีม่กีารประกาศดงักล่าว และในปี ค.ศ.

2014 เมือง Kumamoto ยังได้เป็นเจ้าภาพในการ

ประชมุ International Fair Trade Towns Conference 

ครั้งที่ 8 ซึ่งถือเป็นครั้งแรก ท่ีการจัดประชุมถูกจัด

ภายนอกทวีปยุโรปด้วย ต่อมาญี่ปุ่นยังได้มีการประกาศ 

Fair Trade Town เพิ่มขึ้นอีกท่ีเมือง Nagoya เมือง 

Zushi และเมอืง Hamamatsu  ในปี ค.ศ. 2015 ปี ค.ศ.

2016 และปี ค.ศ. 2017  ตามล�าดับ โดยการประกาศว่า

เป็น Fair Trade Town ของญีปุ่่นนี ้จะส่งผลท�าให้ตลาด

สนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่มกีารขยายตวัและเติบโต

เพิ่มขึ้น เนื่องจาก การเป็น Fair Trade Town มีเงื่อนไข

ว่า นอกจากการจดัซือ้และการน�าเข้าสนิค้าการค้าทีเ่ป็น

ธรรมจากภาคเอกชนแล้ว ยังมีเงื่อนไขให้หน่วยงานภาค

รัฐของญี่ปุ่นต้องจัดท�านโยบายและด�าเนินการในทาง

ปฏิบัติในการจัดซ้ือสินค้าการค้าที่เป็นธรรมจากกลุ่ม

ประเทศก�าลังพัฒนาด้วย (สิรินทิพย์, 2560)

3. ขบวนการการค้าท่ีเป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น  

 กับแนวคิดอธิปไตยทางอาหาร 

 อธปิไตยทางอาหาร (food sovereignty) หมายถงึ 

สิทธิและอ�านาจในการก�าหนดและตัดสินใจในระบบ

เกษตรและอาหารของผู้ผลิต โดยในแถลงการณ์นีย์เลน่ี 

ปีค.ศ. 2007 ได้นยิามอธปิไตยทางอาหารล่าสุดว่า หมายถึง

สิทธิของประชาชนที่จะผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมี

ความสอดคล้องกับวัฒนธรรม ด้วยวิธีการที่ด�ารงรักษา

ระบบนิเวศ และสิทธิในการก�าหนดระบบอาหารและ

เกษตรของพวกเขาเอง” (The International Nyeleni 

Newsletter, 2007a) และ ในแถลงการณ์นีย์เลนี่ ได้น�า

เสนอหลักการที่จะน�าไปสู่อธิปไตยทางอาหาร 6 ข้อ 

ได้แก่ 1. การมุ่งเน้นอาหารเพื่อประชาชน (focuses on 

food for people) 2. คณุค่าของผูจ้ดัหาอาหาร (values 

food providers) 3. การท�าให้ระบบอาหารเป็นของท้องถิน่ 

(localises food systems) 4. การควบคุมทางท้องถิ่น 

(puts control locally) 5. การสร้างความรู้และทักษะ 

(builds knowledge and skills) และ 6. การท�างาน

ร ่ ว ม กั บ ธ ร รมช าติ  ( wo r k s  w i t h  n a t u r e ) 

(The International Nyeleni Newsletter, 2007b) 

โดยในหลักการอธิปไตยทางอาหารในข้อที่ 3 เรื่องการ

ท�าให้ระบบอาหารเป็นของท้องถิ่น (Localises Food 

Systems) ได้มีการระบใุนประเดน็ทางการค้าว่า “การที่
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จะท�าให้เกิดอธิปไตยทางอาหารนั้น จะต้องท�าให้ผู้ผลิต

และผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิกนั และท�าให้ผูผ้ลติ

และผู ้บริโภคเป็นแกนกลางการตัดสินใจในประเด็น

อาหาร” (The International Nyéléni Newsletter, 

2007b) ในขณะที ่การค้าทีเ่ป็นธรรม หมายถงึ “การเป็น

หุน้ส่วนทางการค้า ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของการเจรจา ความ

โปร่งใส และการเคารพ ที่ค้นหาความเท่าเทียมทางการ

ค้าระหว่างประเทศท่ีมากขึ้น การค้าที่เป็นธรรมช่วยให้

เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยการเสนอเงือ่นไขทางการ

ค้าทีด่กีว่า และการประกนัความมัน่คงในสทิธขิองผูผ้ลติ

และแรงงานชายขอบ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก�าลัง

พัฒนา” (Fairtrade International, 2011) ซึ่งดูเหมือน

ว่าการค้าทีเ่ป็นธรรมจะช่วยสนบัสนนุอธปิไตยทางอาหาร 

อนัจะช่วยเพิม่อ�านาจในการก�าหนดและตดัสินใจทางการ

ค้าให้แก่ผู้ผลิตรายย่อยหรือเกษตรกรรายย่อยโดยหลัก

การ แต่ในทางปฏิบัติจริง ขบวนการการค้าที่เป็นธรรม

อาจไม่สนับสนุนอธิปไตยทางอาหารในประเทศยากจน 

แต่เป็นเพียงการเสริมสร้างการเข้าถึงตลาดรูปแบบหนึ่ง

เท่านั้น โดยดูจากกรณีขบวนการการค้าที่เป็นธรรมใน

ประเทศญี่ปุ่น

จากข้อมูลเกีย่วกบัขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมใน

ประเทศญี่ปุ่นในข้างต้น การท่ีขบวนการการค้าท่ีเป็น

ธรรมของญี่ปุ่นได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับขบวนการการ

ค้าทีเ่ป็นธรรมในระดบัสากล กระบวนการทางการตลาด

ของขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นจึงไม่แตกต่าง

และไม่ได้ท้าทายหลักการของแนวคิดการค้าท่ีเป็นธรรม

ในระดับสากล โดยในปัจจุบันขบวนการการค้าท่ีเป็น

ธรรมในญี่ปุ ่น ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ ่มใหญ่ คือ 

1. ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมทีเ่ป็นสมาชกิของ WFTO 

ซึง่เป็นการค้าทีเ่ป็นธรรมผ่านการรบัรองระบบหน่วยงาน 

(guarantee system) และ 2. การค้าที่เป็นธรรมผ่าน

การเป็นสมาชิกของ FLO ซึ่งเป็นการค้าผ่านการรับรอง

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมเป็นรายสินค้า (product 

certification) โดยบริษัทผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้า

การค้าที่เป็นธรรมที่เป็นสมาชิกของ WFTO ในประเทศ

ญี่ปุ่น มีเพียงจ�านวน 2 บริษัท ได้แก่ 1. Fair Trade 

Company – People Tree Japan และ 2. One 

Planet Café Ltd. (The World Fair Trade 

Organization, n.d.) โดยบรษิทัผู้น�าเข้าและจดัจ�าหน่าย

สนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมทีเ่ป็นสมาชกิของ WFTO จะเป็น

บริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจ�าหน่ายสินค้าการค้าที่

เป็นธรรมในญี่ปุ่นโดยเฉพาะ และผู้ประกอบการจะเป็น

ชาวต่างชาติ ในขณะที่ บริษัทผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมท่ีเป็นสมาชิกของ FLO ใน

ประเทศญีปุ่น่ มจี�านวนประมาณ 83 บริษทั (FLOCERT, 

n.d.) (ดตูารางที ่1) และส่วนใหญ่เป็นบรษิทัเอกชนทีน่�าเข้า

และจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งมีการจ�าหน่าย

สนิค้าของบรษิทัตวัเองอยูแ่ล้ว ไม่ใช่บรษิทัท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่

เพื่อจ�าหน่ายสินค้าที่เป็นธรรมโดยเฉพาะ แต่มีความ

สนใจในสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมเพือ่จะใช้เป็นช่องทางใน

การพฒันาทางการตลาด นอกจากนี ้ส่วนใหญ่เป็นบรษิทั

เอกชนสัญชาติญี่ปุ่นมากกว่าบริษัทต่างชาติ
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ต�ร�ง 1 ร�ยชื่อบริษัทผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยสินค้�ก�รค้�ที่เป็นธรรมที่เป็นสม�ชิกของ FLO ในประเทศญี่ปุ่น

Fairtrade Importers
(importing from country of origin)

Fairtrade Licensee
Trader Certified Customer of National 

Fairtrade Organization

1. MAR CO., LTD. 1. Wakachiai Project 1. Starbucks Coffee Japan 
Co., Ltd.

25. S&B Foods Inc. 49. FUKUICHI Co., Ltd.

2. Tachibana & Co., Ltd. 2. decollage S.A 2. Ogawa Coffee Co., Ltd. 26.Mitsumoto Coffee 
Co., Ltd.

50. UNICAFÉ INC.

3. ITOCHU Corporation 3. Dai-ichi Coffee Co. (dai) 3. Kyowaz Coffee Co., Ltd. 27. ART COFFEE CO., LTD. 51. Mikiya Coffee.Co., Ltd.

4. Kanematsu Corporation 4. KOBETEA CO., LTD. 4.  AEON TOPVALU Co., Ltd. 2 8 . U C C  U E S H I M A 
COFFEE CO., LTD

52. NPO Kirinkan

5. SC Foods Co., Ltd. 5. N. Harvest Co., Ltd. 5. Higuchichi Ltd. 29. Chocolate Design 
Company

53. JUN Co., Ltd.

6. Wataru & Co., Ltd. 6. Labotec Co., Ltd. 6. Ethicafe Co., Ltd. 30. Wataru & Co., Ltd. 54. KURABO INDUSTRIES 
CO., LTD.

7. Toyo Cotton
    (Japan) Co., Ltd.

7. Makaribari Japan 7. Camel Coffee Co., Ltd.   
    (Kaldi Coffee)

31. KEY COFFEE INC 55. Maruyama Coffee 
Co., Ltd.

8. Flower Auction Japan 8. Saitou Coffee CO.,LTD. 8. Toho Marketing Support  
   Co., Ltd.

32. WALTZ Co., Ltd. 56. TOKYO FUGETSUDO 
CO., LTD.

9. S&B Foods Inc. 9. Nova Co., Ltd. 9. POPLIFE CO. 33. Hanshin Trading Co. 57. HIRO INTERNATIONAL 
Co., Ltd.

10. S.ISHIMITSU & CO., LTD. 10. Kyoei Tea Co., Ltd. 34. TITICACA CO., LTD. 58. Fukuske Corporation

11. MC Agri  Alliance 11. Daiichi Coffee Co., Ltd. 35. JAPANESE CONSUMERS 
CO-OPERATIVEUNION

59. KOMEDA Co., Ltd.

12. Daiichibouseki CO., LTD. 36. Mon Loire Co., Ltd. 60. NuZeeJAPAN, Inc

13. N. Harvest Co., Ltd. 37. Hotman Co., Ltd. 61. IMPACK CORPORETION

14. Makaibari Japan Ltd. 38.  CAPITAL CORPORATION 62. Flower Auction 
Japan

15. Decorage Co., Ltd. 39. Transeed Group 63.Tanaka Banana Co., Ltd.

16. Nova Co., Ltd. 40. sisam inc.

17. Labotech Co., Ltd. 41.CONSUMERS CO-
OPERATIVE SAPPORO

18. Kukiiki Sangyo Co., Ltd. 42. ORBIS Inc.

19. Fair Trade Cotton  
       Initiative Co., Ltd.

43. TOYOTSU FASION 
EXPRESS CO., LTD.

20. Wakachi Aiki Project  
      General Association

44. Saitou Coffee CO., LTD.

21. Dart Coffee Co., Ltd. 45. MORINAGA & CO.,LTD.

22. Hinode Keori Co., Ltd. 46. Asante Co., Ltd.

23. Tsubouchi Towel Inc. 47. Aoyagi Coffee Factory

24. KOBETEA CO., LTD. 48. Japan Tea Trading 
Co., Ltd.
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ที่ม�: https://www.flocert.net/about-flocert/customer-search/

ส�าหรับขั้นตอนการสมัครสมาชิก และการประกัน

ระบบของ WFTO ข้อมูลจากเอกสาร พบว่า ในขั้นตอน

แรกนั้น บริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการน�าเข้าและ

จ�าหน่ายสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมท่ีใช้ตรารับรองของ 

WFTO สามารถที่จะส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและ

ขัน้ตอนทางการค้าของ WFTO ซึง่รวมถงึการส�ารวจราย

ชื่อผู้ผลิตและประเภทสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมได้จาก

เว็บไซต์ของ WFTO ก่อน และเมื่อบริษัทตัดสินใจที่จะ

เข้าร่วมขบวนการการค้าท่ีเป็นธรรมกับ WFTO บริษัท

จะต้องลงทะเบยีนสมคัรเป็นสมาชกิ และผ่านการประกนั

ระบบและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ของ WFTO ก่อนที่

จะสามารถด�าเนินกิจกรรมทางการค้าสินค้าที่เป็นธรรม

ได้ โดยเมื่อบริษัทในประเทศญี่ปุ่นสมัครเป็นสมาชิกของ 

WFTO บริษัทจะถูกจัดให้อยู่ในประเภทสมาชิกองค์กร

ทางการตลาด (Marketing FTOs-MO) และถูกตรวจ

สอบเพือ่ประกนัระบบ ซึง่การตรวจสอบจะแบ่งออกเป็น 

3 ระดับ คือ 1. การประเมินองค์กรโดยตัวเอง (self-

assessment) ซึ่งเป็นการประเมินทุก 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของความเส่ียงขององค์กร  2. การตรวจสอบ

การติดตามการท�างาน (monitoring audit) เป็นการ

ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบของ WFTO ซึ่งเป็นการตรวจ

สอบทุก 2-6 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของความเส่ียงของ

องค์กร และ 3. การตรวจสอบโดยผูเ้ยีย่มชมทีเ่ป็นสมาชกิ 

WFTO (peer visit) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบทุก 2-6 ปี 

ขึ้นอยู่กับประเภทของความเสี่ยงขององค์กร โดยการ

ตรวจสอบเพื่อประกันระบบส่วนใหญ่จะใช้เวลาอย่าง

น้อยประมาณ 2-3 ปี ก่อนทีจ่ะได้รบัสถานะของการเป็น

สมาชิก โดยในปีแรก บริษัทจะได้รับสถานะเป็นเพียงแค่

สมาชกิชัว่คราว (provisional member) และเมือ่บรษิทั

ผ่านการประเมนิในปีที ่2 จงึจะได้รบัสถานะของการเป็น

สมาชิก (member) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะได้รับ

สถานะของการเป็นสมาชิก (member) ในปีที่ 2 แล้ว 

บรษัิทยงัคงไม่สามารถทีจ่ะใช้ตรารบัรองการค้าทีเ่ป็นธรรม

ของ WFTO ได้ จนกว่าบริษัทจะได้รับการตรวจสอบ

และอนุมัติการรับรองการประกันระบบจาก WFTO’s 

Board ให้มีสถานะเป็นสมาชิกที่ได ้รับการรับรอง 

(guaranteed member) จึงจะสามารถใช้ตรารับรอง

ของ WFTO ได้ โดยเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกที่

ได้รับการรับรองแล้ว สินค้าการค้าที่เป็นธรรมทุกชนิดที่

ถูกน�าเข้าและจ�าหน่ายภายใต้องค์กรจะถือว่าเป็นสินค้า

การค้าที่เป็นธรรม ซึ่งสามารถใช้ตรารับรองของ WFTO 

ร่วมกับตราบริษัทของตนได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องผ่านการ

ตรวจสอบรับรองอีก นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถ

ที่ จะ เลือกได้ว ่าจะน�าเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรม

ประเภทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าประเภทอาหาร หรือ

สินค้าประเภทหัตถกรรม หรือสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ หรือ

สินค้าท่ีแปรรูปแล้ว และบริษัทยังสามารถที่จะเลือกได้

ว่าจะน�าเข้าสินค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้า

การค้าที่เป็นธรรมรายใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้ผลิต

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่เป็นสมาชิกของ WFTO หรือ 

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่ไม่ใช่สมาชิกของ 

WFTO หรอื กลุ่มผู้ผลิตสินค้าทางเลือกอืน่ ๆ  ทีด่�าเนนิการ

ตามหลกัการของการค้าทีเ่ป็นธรรม และเมือ่บรษิทัน�าเข้า

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมมาแล้ว บริษัทสามารถที่จะ

แปรรูปและจ�าหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมด้วยตัวเอง 

หรอืจ�าหน่ายต่อให้ร้านค้าปลีกต่าง ๆ  เพือ่จ�าหน่ายให้กบั

ผู้บริโภคต่อไปก็ได้เช่นกัน  (ดูภาพที่ 1) (World Fair 

Trade Organization, 2014; World Fair Trade 

Organization, n.d.)

ในขณะที ่ขัน้ตอนตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน

การค้าที่เป็นธรรมของ FLO บริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่

ต้องการน�าเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านการรับรอง

ของ FLO นั้น บริษัทผู้น�าเข้าที่ด�าเนินการติดต่อการซื้อ

ขายกับผู้ผลิตสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศก�าลัง

พัฒนาเป็นล�าดับแรก จะถูกเรียกว่า “ผู้ค้า” (Trader) 

ผู้ค้าที่เป็นสมาชิกของ FLO จะต้องซื้อและน�าเข้าสินค้า



สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์์  |  Sirinthip Narinsilp 133

จากกลุม่ผูผ้ลติสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมทีเ่ป็นสมาชกิของ 

FLO เท่านั้น จึงจะมีสิทธิใช้ตรารับรอง Fairtrade mark 

ของ FLO ได้ โดยก่อนการด�าเนินการซื้อขายสินค้า ผู้ค้า

สามารถทีจ่ะเข้าไปส�ารวจประเภทสนิค้า และรายชือ่กลุม่

ผู้ผลิตสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศก�าลังพัฒนา

ต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ FLO ได้จากเว็บไซต์ของ FLO 

และผู้ค้าสามารถที่จะด�าเนินการติดต่อพูดคุยเกี่ยวกับ

การด�าเนินการซื้อขายกับผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของ FLO 

ได้โดยตรงก่อนโดยไม่จ�าเป็นต้องผ่านการพิจารณาจาก 

FLO อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทผู้น�าเข้าหรือผู้ค้าตัดสินใจ

ได้ว่าจะด�าเนินการซ้ือขายสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมกับผู้

ผลติรายใด ประเภทสนิค้าใด ปรมิาณเท่าไหร่ ผูค้้าจ�าเป็น

ต้องลงทะเบียนสมคัรเป็นสมาชกิกบั FLO International 

หรือ Fairtrade International พร้อมกับแจ้งราย

ละเอียดประเภทสินค้า และปริมาณสินค้าท่ีบริษัท

ต้องการจะซ้ือขายอย่างชัดเจน เพื่อให้การท�าหน้าท่ีใน

การตรวจสอบรับรองมาตรฐานซึ่งจะถูกด�าเนินงานโดย

หน่วยงาน FLOCERT เป็นไปอย่างถกูต้องเรยีบร้อย โดย 

FLOCERT จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 

6 เดอืน ถงึ 1 ปี เมือ่ผูค้้าได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรอง

ตามมาตรฐานของผู้ค้า และมาตรฐานของสินค้าจาก 

FLOCERT แล้ว ผู้ค้าก็จะสามารถน�าเข้าสินค้าการที่เป็น

ธรรมตามประเภทและปริมาณสินค้าที่บริษัทของตนได้

รบัการตรวจสอบเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศญีปุ่น่ได้ โดย

ผู้ค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายราคาขั้นต�า่และ

ค่าพรีเมียมสินค้าให้กับผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม ในกรณีถ้า

ผู้ค้าต้องการจะจ�าหน่ายสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมประเภท

อื่นเพิ่มเติม จ�าเป็นจะต้องลงทะเบียนประเภทสินค้ากับ 

FLO ใหม่ และสินค้าที่เป็นธรรมที่ถูกจ�าหน่ายก็จะถูก

ตรวจสอบใหม่เป็นรายสินค้า โดยเมือ่บรษิทัผูค้้าผ่านการ

รับรองจาก FLOCERT แล้ว บริษัทผู้ค้าสามารถที่จะน�า

เข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมท้ังท่ีเป็นสินค้าวัตถุดิบและ

สนิค้าทีแ่ปรรปูแล้ว และส�าหรบัการน�าเข้าสนิค้าวตัถุดบิ 

บริษัทสามารถน�าสินค้าวัตถุดิบมาแปรรูปและบรรจุ

หีบห่อในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของตน และจัดจ�าหน่าย

สินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง หรือสามารถที่จะจ�าหน่าย

สินค้าวัตถุดิบที่น�าเข้ามาให้กับบริษัทผู้ผลิตหรือแปรรูป

สนิค้า (manufacturer and processor) หรอืบรษิทัจดั

จ�าหน่ายสินค้า (distributor) ภายในประเทศญี่ปุ่นอีก

ล�าดับหนึ่งก็ได้ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับบริษัทผู้ผลิตหรือ

แปรรูปสินค้า และบริษัทจัดจ�าหน่ายสินค้าภายใน

ประเทศญีปุ่น่ทีร่บัซือ้สินค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมจากบรษิทั

ผูค้้าญีปุ่น่ทีเ่ป็นผู้น�าเข้านัน้ ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องลงทะเบยีน

สมัครเป็นสมาชิกกับ FLO International หรือ 

Fairtrade International แต่ต้องสมัครลงทะเบียนเป็น

สมาชิกกบั Fairtrade Label Japan (FLJ) ซ่ึงเป็นองค์กร

การค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมระดับชาติ (national 

fairtrade organization) ของญี่ปุ่น เพื่อขออนุมัติการ

ใช้ตรารับรอง Fairtrade mark หรือเพื่อให้ได้รับสถานะ

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใช้ตรารับรอง (licensee) อย่างไร

ก็ตาม แม้ว่า บริษัทผู้ผลิตหรือแปรรูปสินค้า และบริษัท

จดัจ�าหน่ายสินค้าภายในประเทศญีปุ่น่ทีร่บัซือ้สินค้าการ

ค้าที่เป็นธรรมจากบริษัทผู้ค้าญี่ปุ่นที่เป็นผู้น�าเข้า จะไม่

ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับ Fairtrade International แต่

บริษัทเหล่านี้ ก็ยังคงต้องถูกตรวจสอบมาตรฐานการค้า

โดยหน่วยงาน FLOCERT (ดูภาพที่ 2) (Fairtrade 

International, n.d.) 
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ภ�พที่ 1 ขั้นตอนก�รสมัครสม�ชิก และก�รประกันระบบของ WFTO

ภ�พที่ 2 ขั้นตอนตรวจสอบและรับรองม�ตรฐ�นก�รค้�ที่เป็นธรรมของ FLO

ที่ม�: Chas, n.d.

ที่ม�: Fairtrade International, n.d.
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จากข้อมลูข้างต้น ได้แสดงให้เหน็ถงึความแตกต่าง

ของขบวนการการค้าท่ีเป็นธรรมระหว่าง WFTO และ 

FLO โดยนอกจากรปูแบบและกระบวนการในการรบัรอง

มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมของขบวนการการค้าท่ีเป็น

ธรรมทั้ง 2 ที่แตกต่างกันแล้ว ขบวนการการค้าท่ีเป็น

ธรรมระหว่าง WFTO และ FLO ยังมีเงื่อนไขของราคา

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมท่ีแตกต่างกันด้วย โดยราคาท่ี

เป็นธรรม (fair price) ของ WFTO ก�าหนดว่า คือ ราคา

ตามข้อตกลงระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (negotiated price) 

ในขณะที่ FLO ได้ก�าหนดว่าราคาที่เป็นธรรม คือ ราคา

ขัน้ต�า่ทีถ่กูก�าหนดให้ครอบคลมุต้นทนุการผลติของผูผ้ลติ

รายย่อยและปกป้องผูผ้ลติรายย่อยจากความผนัผวนของ

ราคาตลาด (fairtrade minimum price) และ FLO ยัง

ได้ก�าหนดค่าพรีเมยีมสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรม (fairtrade 

premium) ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่ถูกจ่ายให้กับผู้ผลิตแยก

ต่างหากจากราคาซือ้ขายสนิค้าเพือ่ช่วยให้ผูผ้ลติรายย่อย

น�าไปลงทุนพัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิตด ้วย 

นอกจากนี้ WFTO ยังได้ก�าหนดว่าจะบริษัทผู้ค้าท่ีผ่าน

การรบัรองของ WFTO สามารถทีจ่ะซือ้และน�าเข้าสนิค้า

การค้าที่เป็นธรรมรายใดก็ได้ ในขณะที่ FLO ได้ก�าหนด

ว่าบริษัทผู้ค้าที่ผ่านการรับรองของ FLO ต้องซื้อและน�า

เข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมจากสมาชิกผู้ผลิตของ FLO 

เท่านั้น  (ดูตารางที่ 2) ความแตกต่างของขบวนการการ

ค้าที่เป็นธรรมทั้งสองนี้ จึงยังคงถูกตั้งค�าถาม ว่ารูปแบบ

ใดจะช่วยสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการให้

อ�านาจแก่ผู ้ผลิตรายย่อยมากกว่ากัน อย่างไรก็ตาม 

ในปัจจบุนั องค์กร บรษิทั หรอืหน่วยงานทีเ่ป็นผูน้�าเข้าและ

ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมในประเทศญ่ีปุ่น 

ส่วนใหญ่มักจะนิยมเลือกเป็นสมาชิกและใช้ตรารับรอง

ของ FLO มากกว่าท่ีจะเลือกท่ีเป็นสมาชิกและใช้

ตรารบัรองของ WFTO เนือ่งจาก กระบวนการการตรวจ

สอบรับรองเป็นรายสนิค้าของ FLO มคีวามเข้มงวดน้อยกว่า 

และใช้เวลาในการตรวจสอบน้อยกว่า และสินค้าการค้า

ที่เป็นธรรมที่ใช้ตรารับรองของ FLO จะถูกจ�าหน่ายใน

ช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากกว่าสินค้าการค้าที่

เป็นธรรมทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก WFTO ได้แก่ ห้างสรรพ

สนิค้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ AEON ซปุเปอร์มาร์เกต็ ร้าน

ค้าปลีกสินค้าที่เป็นธรรม ร้านค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

และร้านค้าสินค้าเพื่อสุขภาพทั่วประเทศญี่ปุ่น

แม้ว่าขบวนการการค้าที่เป็นธรรม WFTO และ 

FLO จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งได้สร้างข้อสงสัยและ

ค�าถามในเรื่องของความเป็นธรรมทางการค้า แต่สิ่งที่

เหมือนกันของขบวนการการค้าที่เป็นธรรมระหว่าง 

WFTO และ FLO ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในข้างต้น 

คือ ก่อนที่สินค้าจะถูกจ�าหน่ายไปยังผู้บริโภคนั้น ห่วงโซ่

อปุทานของขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมทัง้สองยงัคงเตม็

ไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�านวนมาก อาทิ บริษัทผู้น�า

เข้า บริษัทผู ้ผลิตหรือแปรรูปสินค้า และบริษัทจัด

จ�าหน่ายสินค้า ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นทั้ง

ที่ผ่าน WFTO และ FLO จึงดูเหมือนว่าไม่ได้มีความ

แตกต่างไปจากการค้าในระบบปกติ

นอกจากนี้ ขบวนการค้าที่เป็นธรรมของ FLO ใน

ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นขบวนการการค้าที่เป็นธรรมที่มีบริษัทผู้ค้า

ในญี่ปุ่นเข้าร่วมมากที่สุด ยังชี้ให้เห็นว่า บริษัทผู้ค้าที่เข้า

ร่วมในขบวนการการค้าที่เป็นธรรมดังกล่าว ส่วนใหญ่

เป็นบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาตใช้ตรารับรอง (fairtrade 

licensee) ที่ท�าหน้าที่ในการจัดจ�าหน่ายสินค้าการค้าที่

เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจ�านวนถึง 63 บริษัท 

มากกว่าที่จะเข้าร่วมในขบวนการการค้าที่เป็นธรรมใน

สถานะของผู้น�าเข้า (fairtrade importer) ที่ท�าหน้าที่

ติดต่อกับผู้ผลิตรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนาโดยตรง 

และท�าหน้าทีจ่่ายเงนิค่าราคาขัน้ต�า่และค่าพรเีมยีมสนิค้า 

ซึ่งพบว่ามีจ�านวนเพียงแค่ 20 บริษัท (ดูตาราง 1) 

ขบวนการค้าทีเ่ป็นธรรมของ FLO ในญีปุ่น่ จึงสะท้อนให้

เห็นว่ายังคงมีความคลุมเครือระหว่างเป้าหมายเพื่อ

ต้องการจ�าหน่ายสินค้าอันน�ามาซึ่งก�าไร กับความ

ต้องการทีจ่ะให้ความช่วยเหลอืผูผ้ลติรายย่อยในประเทศ

ก�าลงัพฒันาอย่างแท้จรงิ โดยข้อมลูทางเอกสาร และการ
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ประเด็น
World Fair Trade Organization 

(WFTO)
Fairtrade Labelling Organization 

International (FLO)

1. ตรารับรอง

2. รูปแบบของการรับรอง การรับรองระบบหน่วยงาน (guarantee 
system) 

การรับรองรายสินค้า (product certification)

3. เงื่อนไขราคาสินค้าการค้าที่เป็นธรรม 1. ราคาตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

(negotiated price)

2. ไม่มีค่าพรีเมียมสินค้า

1. ราคาขัน้ต�า่สนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรม (fairtrade 
minimum price)
2. ค่าพรเีมยีมสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรม (fairtrade 
premium price)

4. ขั้นตอนของการตรวจสอบรับรอง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
1. การประเมินองค ์กรโดยตัวเอง (self-
assessment)
2. การตรวจสอบการติดตามการท�างาน 
(monitoring audit)
3. การตรวจสอบโดยผู้เย่ียมชมที่เป็นสมาชิก 
WFTO (peer visit)

FLOCERT ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบรับรอง 2-3 ปี 6 เดือน – 1 ปี

6. สถานะของการเป็นสมาชิกผู้ค้า สมาชิกมี 3 ระดับ คือ
1. สมาชิกชั่วคราว (provisional member)
2. สมาชิก (member)
3. สมาชิกที่ได้รับการประกัน (guarantee 
member)

เม่ือผ่านการรับรองแล้วจะได้รับสถานะสมาชิก 
เป็น “ผู้ค้า” (trader member)

7. การน�าเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรม สามารถน�าเข้าและจ�าหน่ายจากกลุม่ผูผ้ลติ และ
ผู้ส่งออกสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านขบวนการ
การค้าที่เป็นธรรมรายใดก็ได้

สามารถน�าเข้าและจ�าหน่ายจากกลุม่ผูผ้ลติ และ
ผู้ส่งออกสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมท่ีเป็นสมาชิก
ของ FLO เท่านั้น 

ต�ร�ง 2 คว�มแตกต่�งของขบวนก�รก�รค้�ที่เป็นธรรมระหว่�ง WFTO และ FLO

ที่ม�: สร้�งจ�กข้อมูล World Fair Trade Organization, 2014, World Fair Trade Organization, n.d., และ Fairtrade 
International, n.d.

สัมภาษณ์พบว่า บริษัทผู้ขอรับใบอนุญาตใช้ตรารับรอง 

(fairtrade licensee) ส่วนใหญ่จะรับซื้อสินค้าวัตถุดิบ

การค้าที่เป็นธรรมจากบริษัทผู้น�าเข้า แล้วน�าไปแปรรูป

และท�าบรรจุภัณฑ์ในตราสินค้าของต้น เช่น บริษัท 

Morinaga & CO., Ltd. รับซื้อวัตถุดิบโกโก้ซึ่งเป็นสินค้า

การค้าทีเ่ป็นธรรมจากบรษิทั Tachibana & Co., Ltd. 

แล้วน�าไปแปรรูป เป็นช็อคโกแลตในตรา Morinaga 

จ�าหน่ายให้กับผู ้บริโภค (Action Against Child 

Exploitation, n.d.) และบรษิทั AEON ซ่ึงเป็นบรษัิทค้า

ปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น 

นอกจากจะรบัซือ้สินค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมทีเ่ป็นสนิค้าขัน้

สดุท้ายจากบรษิทัผูน้�าเข้าในญีปุ่น่ มาจ�าหน่ายเป็นสนิค้า

ปลีกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้า

สะดวกซื้อภายใต้บริษัทของตนแล้ว AEON ยังได้รับซื้อ

สินค้าวัตถุดิบประเภทโกโก้จากประเทศโดมินิกัน และ

กาแฟจากประเทศโคลัมเบียและกัวเตมาลา จากบริษัท

ผู้น�าเข้าสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมมาแปรรูปและบรรจุ

หีบห่อในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของตน และจ�าหน่ายสินค้า

การค้าทีเ่ป็นธรรมให้แก่ผูบ้รโิภคในชือ่และตราบรษิทัของ

ตนด้วย (อย่างไรกต็าม บรษิทั AEON ไม่สามารถให้ข้อมลู
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รายชื่อบริษัทผู้น�าเข้าที่ตนรับซื้อสินค้าได้)  (FLOCERT, 

n.d.; AEON, personal interview, December 8, 

2017) นอกจากนี้ ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ 

ยงัพบว่า บางบรษิทัผูค้้าของญีปุ่น่ทีร่่วมในขบวนการการ

ค้าทีเ่ป็นธรรมในสถานะของผูค้้า (trader) ทีเ่ป็นผูน้�าเข้า 

(fairtrade importer) กไ็ม่ได้ตดิต่อเพือ่น�าเข้าสนิค้าการ

ค้าที่เป็นธรรมกับผู้ผลิตในประเทศก�าลังพัฒนาโดยตรง

ด้วย แต่น�าเข้าสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมจากบริษทัส่งออก

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศก�าลังพัฒนาอีกต่อ

หนึ่ง อาทิ บริษัท Wataru & Co., Ltd. น�าเข้ากาแฟที่

แปรรูปแล้วจากบริษัทส่งออก ECOLSIERRA EXPORT 

S.A.S ในประเทศโคลัมเบีย ซ่ึงมีการรับซ้ือเมล็ดกาแฟ

จากกลุ่มผู้ผลิต Red de Productores Ecológicos de 

la Sierra Nevada de Santa Marta -RED ECOLSIERRA 

(Red ECOLSIERRA) (Speacial Coffee Wataru 

Online Shop, n.d.) อีกต่อหนึ่ง และบริษัท Labotech 

Co., Ltd. ได้มีการน�าเข้าสินค้าชาจาก KETEPA Kenya 

Tea Packers Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแปรรูปและบริษัทส่ง

ออกสนิค้าในประเทศเคนยาท่ีรบัซือ้ใบชาจาก RUKIRIRI 

Tea Factory Company Ltd. และ  IRIAINI Tea 

Factory Company Ltd. ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตอีกต่อหนึ่ง

เช่นกัน โดยบริษัท Labotech ให้เหตุผลว่า การที่บริษัท

ไม่น�าเข้าชาจากกลุม่เกษตรกรรายย่อยในประเทศเคนยา

โดยตรง เนื่องจาก บริษัทต้องการน�าเข้าชาแบบซองท่ี

แปรรูปแล้ว ไม่ต้องการน�าเข้าใบชาท่ีเป็นสินค้าวัตถุดิบ 

ซึ่งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถจ�าหน่ายสินค้าดัง

กล่าวให้ได้ บรษิทัจึงจ�าเป็นต้องน�าเข้าจากบรษิทัแปรรปู

และบริษัทผู้ค้าในประเทศเคนยาแทน นอกจากนี้ ด้วย

บริษัท Labotech ไม่ได้รับซ้ือจากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง 

บริษัทจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยมากนัก 

รวมถึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งผ่านราคาขั้นต�่า และค่า

พรเีมยีมสนิค้าทีจ่ะถกูจ่ายไปให้กบักลุม่ผูผ้ลติรายย่อยว่า

มขีัน้ตอนการด�าเนนิการอย่างไร (FLOCERT, n.d.; Labotech 

Co., Ltd., personal interview, June 13, 2017) 

จากข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

กระบวนการทางการตลาดของขบวนการการค้าที่เป็น

ธรรมของญี่ปุ่น ทั้งที่เป็นสมาชิกของ WFTO และ FLO 

ข้างต้น จึงแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าขบวนการการค้าที่เป็น

ธรรมจะจ�ากัดเฉพาะการค้าระหว่างกลุ่มผู้ผลิตรายย่อย

ที่ยากจนในประเทศก�าลังพัฒนาและกลุ่มผู้บริโภคใน

ประเทศพฒันาแล้ว เพ่ือเสรมิสร้างการเข้าถงึตลาดให้แก่

ผู้ผลิตรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา แต่กระบวนการ

ทางการตลาดของการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น ตั้งแต่ขั้น

ตอนของการน�าเข้าจนกระทั่งการจ�าหน่ายสินค้าไปยังผู้

บรโิภค ไม่ได้ปรากฏความสมัพนัธ์โดยตรงระหว่างผูผ้ลติ

รายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนาและผู้บรโิภคในญีปุ่น่ ซึง่

จะช่วยเพิ่มอ�านาจในการก�าหนดและต่อรองราคาสินค้า

การค้าที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ผลิตรายย่อยในประเทศก�าลัง

พัฒนาตามหลักการอธิปไตยทางอาหารในข้อที่ 3 

Localises Food Systems ตามทีไ่ด้อธบิายไว้ในข้างต้น 

เพราะ ขบวนการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นเป็นการเลือก

และตัดสินใจโดยบริษัทผู้น�าเข้าของญี่ปุ่น นอกจากนั้น 

ขบวนการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ก็อาจจะไม่ได้สร้างความ

สัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้ผลิตในประเทศก�าลังพัฒนา 

และผู้ค้าในประเทศพฒันาแล้วด้วย เนือ่งจาก ข้อมลูจาก

การสมัภาษณ์บรษิทัผูน้�าเข้าสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมของ

ญีปุ่น่บางกลุม่ ยงัคงไม่ได้ซือ้สนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมจาก

กลุ่มผู้ผลิตหรือเกษตรกรรายย่อยโดยตรงด้วย แต่ซื้อ

สินค้าผ่านบริษัทผู้ส่งออกในประเทศก�าลังพัฒนา ดังนั้น 

การน�าเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นยังคงปรากฏ

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าและผู้ค้า ดังนั้น 

ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ จงึไม่ได้แสดงให้เหน็

ว่าช่วยเพิม่อ�านาจในการก�าหนดและตดัสนิใจทางการค้า

ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตรายย่อย หรือกลุ่มเกษตรกรรายย่อยใน

ประเทศก�าลังพัฒนา 

ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลจากการส�ารวจประเภทสินค้า

การค้าที่เป็นธรรมที่ถูกจ�าหน่ายในญี่ปุ่น ซึ่งพบว่าสินค้า

ส่วนใหญ่ทีถ่กูจ�าหน่าย ได้แก่ 1. กาแฟ 2. ฝ้าย 3. ชา และ 
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4. โกโก้ แม้ว่า อาจจะสนันษิฐานได้ว่า บรษิทัน�าเข้าญีปุ่น่

อาจต้องการเลอืกท่ีจะน�าเข้าสนิค้าการค้าท่ีเป็นธรรม ซ่ึง

เป็นประเภทสินค้าส่วนใหญ่ท่ีถูกผลิตในตลาดการค้าท่ี

เป็นธรรมมากทีส่ดุ เพือ่ทีจ่ะได้ให้ความช่วยเหลอืแก่กลุม่

ผู้ผลิตรายย่อยที่ยากจนในประเทศก�าลังพัฒนาได้มาก

ทีสุ่ด เนือ่งจาก ขอ้มลูของ Fairtrade International ใน

ปี ค.ศ. 2014 ได้ให้ข้อมูลว่า ประเภทสินค้าการค้าที่เป็น

ธรรมท่ีมีจ�านวนผู้ผลิตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

1. กาแฟ มีจ�านวนผู้ผลิตจ�านวน 812,500 คน 2. ชา มี

จ�านวนผู้ผลิตจ�านวน 364,100 คน 3. โกโก้ มีจ�านวนผู้

ผลิตจ�านวน 179,800 คน  4. น�้าตาล มีจ�านวนผู้ผลิต

จ�านวน 62,700 คน และ 5. ฝ้าย มีจ�านวนผู้ผลิตจ�านวน 

54,700 คน จากผู้ผลิตสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมท่ีเป็น

สมาชิกของ FLO จ�านวนทั้งหมดประมาณ 1.4 ล้านคน 

อย่างไรกต็าม ประเภทสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมทีถ่กูผลติ

มากทีส่ดุในระบบการค้าทีเ่ป็นธรรมข้างต้นนัน้ กส็ามารถ

ทีจ่ะอธบิายได้ว่า เป็นประเภทสนิค้าทีส่ามารถทีจ่ะสร้าง

มูลค่าทางการค้าได้สูงกว่าสินค้าเกษตรและอาหาร

ประเภทอื่น โดยเฉพาะสินค้าอาหารหลัก หรือสินค้า

เกษตรและอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น โดยจาก

รายงานของ Institute for International Trade and 

Investment (ITI)  ในปี ค.ศ. 2009 และจากการ

สัมภาษณ์ร้านการค้าที่เป็นธรรมที่เมือง Kumamoto 

และ Hiroshima ก็พบข้อมูลด้วยว่า สินค้าการค้าที่เป็น

ธรรมทีส่นิค้าอาหารสด ยงัไม่ค่อยถกูจ�าหน่ายในประเทศ

ญี่ปุ่นมากนัก เนื่องจาก บริษัทผู้น�าเข้าและร้านค้าปลีก

ต่าง ๆ ยังคงไม่ต้องการท่ีจะแบกรับความเสี่ยงกรณีท่ี

สินค้าหมดอายุ และเสียหายจากกรณีของการจ�าหน่าย

สินค้าไม่ได้ตามก�าหนดเวลา ดังนั้น สินค้าของการค้าที่

เป็นธรรมทีจ่ะถกูผลติและจ�าหน่ายในระบบการค้าทีเ่ป็น

ธรรม จึงอาจวิเคราะห์ได้ว่า อาจจะไม่ใช่สินค้าทุก

ประเภท ที่จะมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเข้าถึง

ตลาดการค้าที่เป็นธรรม หรือ สินค้าท่ีจะถูกผลิตและ

จ�าหน่ายในระบบการค้าที่เป็นธรรม อาจจะต้องเป็น

สินค้าที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะที่มีความ

สามารถที่จะแข่งขันในระบบตลาดนี้ได้

อีกทั้ง ส�าหรับสถานการณ์ทางการตลาดของการ

ค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่น แม้ว่าจากข้อมูลทางเอกสารของ 

Fairtrade International จะให้ข้อมูลว่าการค้าที่เป็น

ธรรมในญีปุ่น่เริม่ขยายตวัและมกีารเตบิโตของตลาดเพิม่

ขึน้ โดยในปี ค.ศ. 2016 ญีปุ่น่มยีอดจ�าหน่ายสินค้าทีเ่ป็น

ธรรมประมาณ 86 ล้านยโูร เพิม่ขึน้จากปี ค.ศ. 2015 ท่ีมี

ยอดจ�าหน่ายอยู่ที่ 74 ล้านยูโร ซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่

ที่ร ้อยละ 13 (Fairtrade International, 2016; 

Fairtrade International 2017) และ ในปี ค.ศ. 2011 

เมือง Kumamoto ของญี่ปุ่น ได้ถูกประกาศให้เป็น 

Fair Trade Town ซึ่งถือว่าเป็นเมืองแรก และประเทศ

แรกในทวปีเอเชียท่ีมกีารประกาศดงักล่าว ซ่ึงมแีนวโน้มว่า

จะส่งผลท�าให้ตลาดสินค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่มกีาร

ขยายตวัและเตบิโตเพิม่ข้ึน อย่างไรก็ตาม จากงานศกึษา

ของ Ikegami ปี ค.ศ. 2003 และปี ค.ศ. 2005 และข้อมลู

ของ Fairtrade Label Japan (FLJ) กลับให้ข้อมูลว่า 

การค้าสินค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ ่น ไม่ว่าจะ

เป็นการค้าผ่านร้านค้าปลีกของสินค้าการค้าที่เป็นธรรม 

หรือการค้าผ่านห้างสรรพสินค้า มียอดจ�าหน่ายของ

สินค้าเพยีงเลก็น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัยอดจ�าหน่ายของ

สนิค้าปกต ิซึง่ยอดจ�าหน่ายดงักล่าวแทบจะไม่สามารถที่

จะน�าไปช่วยเหลอืและพฒันาคณุภาพชวีติของกลุม่ผูผ้ลติ

ที่ยากจนและด้อยโอกาสในประเทศก�าลังพัฒนาได้ 

(Fairtrade Label Japan, n.d.; Ikegami and Uyama, 

2003; Ikegami, 2005) โดย FLJ ให้ข้อมูลว่า สาเหตุที่

ยอดจ�าหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมมีเพียงเล็กน้อย 

เป็นเพราะผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นยังคงมองว่าการค้าที่เป็น

ธรรมเป็นเรื่องของการกุศล และการบริจาค แม้ว่าการ

เลอืกซือ้สนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมจะเป็นความรบัผดิชอบ

แบบหนึ่งที่ผู ้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้ว ควรจะให้

ความช่วยเหลือต่อผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสและยากจนใน

ประเทศก�าลังพัฒนา แต่ความคิดนี้ก็ยังคงมีความส�าคัญ
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ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการค�านึงถึงการซื้อ

สินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีราคาที่เหมาะ

สม นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ยังคงมีการ

ตัง้ค�าถามด้วยว่า เมือ่พวกเขาเลอืกซือ้สนิค้าการค้าทีเ่ป็น

ธรรมแล้ว เขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่า เงินจากการซื้อของ

เขาจะถูกส่งไปยังผู้ผลิตท่ีด้อยโอกาสและยากจนในกลุ่ม

ประเทศก�าลังพัฒนาจริง และปริมาณเท่าใด (Fairtrade 

Japan, n.d.) ในทางกลับกัน เมื่อสัมภาษณ์บริษัทผู้น�า

เข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในญ่ีปุ่นเก่ียวกับมุมมองการ

ให้ความช่วยเหลอื บริษทัผูน้�าเข้าสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรม

ในญ่ีปุน่ส่วนใหญ่กลบัมองว่าการค้าทีเ่ป็นธรรมเป็นธรุกจิ

ประเภทหนึ่ง และไม่ได้มองว่าเป็นการให้ความช่วย

เหลือกลุ ่มผู ้ผลิตท่ียากจนในประเทศก�าลังพัฒนา 

(Labotech Co.,Ltd. (personal interview, 13 June 

2017) อีกทั้ง จากการสัมภาษณ์ร้านค้าสินค้าการค้าที่

เป็นธรรมทีเ่มอืง Kumamoto และเมอืง Hiroshima ยงั

ได้ข้อมลูอกีว่า ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคชาวญีปุ่น่ทีซ่ือ้สนิค้าการ

ที่เป็นธรรมนั้น พวกเขาไม่รู้ว่าเขาก�าลังซื้อสินค้าการค้า

ที่เป็นธรรม แต่พวกเขาตัดสินใจซ้ือสินค้าการค้าท่ีเป็น

ธรรมตามความชื่นชอบในคุณภาพและคุณสมบัติของ

สนิค้า (En Shop (personal interview, 9 June 2017); 

Akashi, Shoko (personal interview, 12 June 2017) 

ข้อมลูเหล่านี ้จึงสะท้อนให้เหน็ว่า แม้ว่าขบวนการ

การค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มโอกาสใน

การเข้าถึงตลาดให้แก่ผู้ผลิตและเกษตรกรรายย่อยใน

ประเทศก�าลังพัฒนา แต่ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมใน

ประเทศญีปุ่น่ อาจจะไม่ได้ช่วยสร้างอธปิไตยทางอาหาร

ให้แก่ผู ้ผลิตและเกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลัง

พัฒนา โดยเฉพาะการเพิ่มอ�านาจในการก�าหนดและ

ตัดสินใจทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารให้แก่

เกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา เนื่องจาก

ผู ้ผลิตในประเทศก�าลังพัฒนาและผู้บริโภคในประเทศ

พัฒนาแล ้วแทบจะไม ่ มี โอกาสติดต ่อสัมพันธ ์ กัน 

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ ่นจึงไม่

ปรากฏให้เห็นว่าช่วยให้ผู้ผลิตในประเทศก�าลังพัฒนามี

อ�านาจในการก�าหนดและตัดสินใจทางการค้าที่เพิ่มขึ้น 

และ/หรือมีอ�านาจในการก�าหนดและตัดสินใจทางการ

ค้าที่เหนือกว่าผู้ค้าซึ่งเป็นที่ถกเถียงในระบบการค้าเสรี

หรอืระบบการค้าในปัจจบุนัได้ ในทางกลบักนั ขบวนการ

การค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นดูเหมือนว่ายังคงให้อ�านาจใน

การก�าหนดและตัดสินใจทางการค้าแก่บริษัทผู้ค้าญี่ปุ่น

มากกว่า เนื่องจาก บริษัทผู้ค้าในญี่ปุ่นยังคงมีอ�านาจใน

การก�าหนดและตัดสินใจว่าจะน�าเข้าสินค้าการค้าที่เป็น

ธรรมประเภทใด จ�านวนเท่าไหร่ จากประเทศผู้ผลิตใด 

ในขณะที่ผู้ผลิตและเกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลัง

พัฒนาดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงตัวเลือกทางการค้าของ

บริษัทผู้น�าเข้าญี่ปุ่นเท่านั้น

4. บทสรุป

 ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ให้โอกาสในการ

เข้าถึงตลาดแก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลัง

พัฒนาเพิ่มขึ้น แต่การมีโอกาสการเข้าถึงตลาดที่เพิ่มขึ้น

ของเกษตรกรรายย่อย อาจไม่ได้หมายถึงว่า เกษตรกร

รายย่อยจะมอีธปิไตยทางอาหาร ผลการศึกษาในข้างต้น 

สะท้อนให้เหน็ว่า ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในประเทศ

ญี่ปุ่น ไม่ได้ช่วยเพิ่มอ�านาจในการก�าหนดและตัดสินใจ

ทางการค้าสนิค้าเกษตรและอาหารแก่เกษตรกรรายย่อย

ในประเทศก�าลงัพฒันา และแทบจะไม่ได้ช่วยปรบัเปลีย่น

ความสัมพันธ์ทางอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ผลิต 

ผู้ค้า และผู้บริโภคในระบบการค้าปัจจุบัน โดยปัจจัยท่ี

ท�าให้ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ไม่สามารถช่วย

เสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ในประเทศก�าลังพัฒนาได้ อาจอธิบายได้ว่า เป็นผล

มาจากการทีป่ฏิบตักิารของขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรม

ของญี่ปุ่นยังคงท�างานอยู่ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน

กับระบบการค้าเสรี ซ่ึงเป็นข้อถกเถียงเช่นเดียวกับงาน

ศึกษาที่มีมาอยู ่ก ่อน โดยแม้ว ่า งานศึกษาที่มีอยู ่

ก ่อนจะเป็นงานศกึษาเกีย่วกบัปฏบิตักิารของขบวนการ
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การค้าที่เป็นธรรมในประเทศผู้ผลิตในประเทศก�าลัง

พัฒนา และศึกษาเงื่อนไขของการค้าที่เป็นธรรมต่างๆ 

แต่ผลการศึกษาของงานชิ้นน้ี ได้ให้ค�าตอบที่เน้นย�้า

ว่า ในทางปฏิบัติแล้ว ตราบท่ีกระบวนการทางการ

ตลาดของขบวนการการค ้าที่ เป ็นธรรมยังคงถูก

ด�า เนินการโดยผู ้ค ้ าและผู ้บริ โภคที่อยู ่ ในระบบ

เดียวกันกับระบบการค้าเสรี เงื่อนไขทางการค้าท่ีเป็น

ธรรมต่างๆ ซึ่งถูกก�าหนดขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มอ�านาจใน

การก�าหนดและตัดสินใจทางการค้าแก่ผู้ผลิตรายย่อย

ในประเทศก�าลังพัฒนาอาจจะไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่าง

มีประสิทธิภาพ อีกท้ัง ผู ้ผลิตรายย่อยและเกษตรกร

รายย่อยที่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากห่วงโซ่อุปทาน

ของระบบการค้าเสรี ก็ยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้อง

เผชิญกับการแข่งขันทางการผลิต และดูเหมือนว่าผู้

ผลิตรายย่อยจะยังคงเป็นตัวเลือกทางการค้ามากกว่า

ที่จะเป็นผู้เลือกผู้ค้าในตลาด ยิ่งไปกว่าน้ัน ด้วยการ

พิจารณาการซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคในระบบการค้า

ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงให้ความส�าคัญกับราคาสินค้า

ที่ถูก และมีคุณภาพดีมากกว่าความเป็นธรรมทางการ

ค้า ตราบที่ผู ้บริโภคไม่ได้มีความรู ้และความเข้าใจ 

รวมถงึไม่ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการค้าทีเ่ป็นธรรม 

ผู ้ผลิตรายย่อยและเกษตรกรรายย่อยในประเทศ

ก�าลังพัฒนา ก็ดูเหมือนว่า แทบจะไม่มีอ�านาจในการ

ก�าหนดและตัดสินใจทางการค้า 

อย่างไรกต็าม ผลการศกึษาของงานชิน้นี ้ เป็นงาน

ศึกษาปฏบิตักิารของขบวนการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ ในการ

เสรมิสร้างอธิปไตยทางอาหาร โดยเฉพาะการเพิม่อ�านาจ

และการก�าหนดและตัดสินใจทางการค้าตามหลักการ

อธปิไตยทางอาหารข้อท่ี 3 เรือ่ง Localises Food Systems 

ผ่านการศกึษากระบวนการทางการตลาดของขบวนการค้า

ทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ ซึง่เป็นประเทศผู้น�าเข้าสินค้าการค้าท่ี

เป็นธรรม แต่ทว่า การศกึษาการเสรมิสร้างอธปิไตยทาง

อาหารของเกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลังพฒันามหีลาก

หลายมติ ินอกจากมิตทิางการตลาดแล้ว ยงัมมีติกิารเสรมิ

สร้างอ�านาจในการผลิตและการเข้าถึงทรพัยากรด้วย ซึง่ผล

การศึกษาของงานชิน้นี ้ ยงัไม่ได้ตอบค�าถามและถกเถยีงใน

ประเดน็ดงักล่าว ว่าของขบวนการค้าท่ีเป็นธรรมในญีปุ่น่ 

สามารถเสรมิสร้างสิทธิทางการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ในประเทศก�าลังพัฒนาอย่างไร ในงานศึกษาชิ้นต่อไป 

ผู้ศกึษาจงึเหน็ว่า ควรมกีารศกึษาปฏบิตักิารของขบวนการ

การค้าทีเ่ป็นธรรมญีปุ่น่ในลกัษณะรายกรณศีกึษาทีม่คีวาม

สัมพันธ์เชื่อมโยงกับปฏิบัติการของขบวนการการค้าที่

เป็นธรรมของกลุม่ผูผ้ลติท่ีส่งออกสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมใน

ญีปุ่น่ ทัง้นี ้เพือ่ขยายความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัขบวนการ

การค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ และเพือ่ตอบค�าถามเกีย่วกบั

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่นในการเสริมสร้าง

อธปิไตยทางอาหารของเกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลงั

พฒันาทีค่ลอบคลุมมากขึน้
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บทคัดย่อ

การเรยีนคนัจ ิ(Kanji) หรอืตวัอักษรจนีทีใ่ช้ในระบบการเขยีนภาษาญีปุ่น่นัน้ เป็นสิง่หนึง่ทีย่ากทีส่ดุส�าหรบั

ผู้เรียนที่ภาษาแม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวอักษรจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบตัวอักษร เส้น และล�าดับ

ขั้นตอนการเขียนน้ัน มีความแตกต่างกับตัวอักษรไทยเป็นอย่างมาก คันจิถือได้ว่าเป็นตัวอักษรที่ยากต่อ

การเรียนส�าหรับผู้เรียนคนไทย และจนถึงปัจจุบันน้ีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคันจิก็ยังมี

ไม่เพียงพอนัก ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการเรียนรู้ตัวอักษร

คันจิของนักศึกษาในประเทศไทยโดยใช้ SILK (Strategy Inventory for Learning Kanji) 2. เพื่อน�าเสนอ

แนวทางการสอนคันจิท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ในงานวิจัยนี้มีนักศึกษาสาขา

ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจ�านวน 169 คนเข้าร่วม ซึ่งใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยค�าถาม

แบบปลายเปิดและค�าถามแบบปลายปิดน�ามาใช้ในการส�ารวจสอบถาม ซึ่งผลลัพท์ที่ได้คือ 1) ความถี่ 

(the frequency part) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุด และเสียง (the sound part) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้น้อยที่สุด 

2) ส�าหรับผูเ้รยีนภาษาญ่ีปุ่นทีเ่ป็นคนไทย การใช้แบบเรยีนส�าหรบัการเรยีนคันจแิละเอกสารประกอบการเรียน

ด้านทัศนวัสดุ การน�าเอาบทความที่มีหลากหลายรูปแบบมาใช้ การใช้สื่อ การเน้นย�้าความส�าคัญของการ

เรียนคันจิ การศึกษาวิธีการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น กล่าวได้ว่าเป็นส่ิงที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพต่อ

การเรียนรู้คันจิ

คิม จองฮี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การวิเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรู้ตัวอักษรคันจิ

ด้วยวิธีการวัดแบบ SILK

 คำ� สำ�คัญ
ตัวอักษรคันจิ, SILK,  กลยุทธ์การเรียนรู้



คิม จองฮ ี|  Jonghee Kim 145

Abstract

Kanji learning is one of the most difficult areas for Japanese learners from non-Kanji 
backgrounds. In particular, there are many differences between Thai characters 
and Kanji, such as the shape of characters, lines, and stroke order. Kanji can be 
very difficult to learn for the Thais; however, research in this area has not been 
sufficiently carried out. The purpose of this study was to focus on the following: 
1. to derive the Kanji learning strategies of university students in Thailand using 
SILK (Strategy Inventory for Learning Kanji); and 2. to provide useful Kanji teaching 
ideas for Japanese lecturers in Thailand. A total of 169 students participated in this 
study, all of whom were students from the Japanese Department at Mahasarakham 
University. Utilizing the mixed-methods approach, the research data were collected 
using a set of questionnaires that consisted of closed-ended and open-ended items. 
The findings indicated that: 1) the frequency part was the most common, and the 
sound part was the least used of the Kanji learning strategies; 2) the visual aspects 
of teaching materials, the use of different types of tests, the media used in Kanji 
learning, emphasis on the necessity of Kanji, and teaching using a systematic approach 
to learning should be considered when teaching Kanji to Thai learners.

Analysis of Kanji Learning Strategies Using

Strategy Inventory for Learning Kanji (SILK)

Key words
Kanji, SILK, learning strategies 

Jonghee Kim
Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University
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1 A system of Japanese writing using Chinese characters, used primarily for content words (https://en.oxforddictionaries.com/definition/kanji)

2 Search result from the references of https://ci.nii.ac.jp/ and https://scholar.google.com/schhp?hl=en&as_sdt=1,5 

1. Introduction

 Kanji1 learning is one of the most difficult 

areas for Japanese learners from non-Kanji 

backgrounds (Banno and Ikeda, 2009, p.13). In 

particular, Thailand is geographically close to 

China and Vietnam, but uses its own language 

without being influenced by the languages of 

these countries. Thai characters are used to 

write the Thai which belongs to phonogram 

(Furui, 2012, p.1183). On the other hand, Kanji 

belongs to the logographic writing system 

(Takagi, 2016, p.2). Moreover, there are many 

differences between Thai characters and Kanji, 

such as shape of characters, line and stroke 

order, etc. (Hayashi, 2011, pp.86-87). In addition, 

according to a survey of Japanese Kanji learners 

in Thailand, Kanji is a character that is difficult 

to memorize because of its complex shapes 

and many strokes and so on (Wimonwittaya, 

2014, p.36).

   As mentioned above, Kanji can be very 

difficult to learn for the Thais. However, research 

on it has not been done sufficiently. Until 

recently, only a small number of Kanji-related 

researches for Thai students have been 

conducted in Japan and Thailand. The main 

themes of the researches are ‘Learning 

Strategies’, ‘Survey on Awareness’ and ‘Teaching 

Methods’2 . In particular, analysis of ‘Learning 

Strategies’ can be very useful because it can 

lead to effective teaching strategies.

   Watanabe (2014) focused on the 

development of the Kanji words learning 

strategies for Non-Kanji background learners 

and conducted interviews with 25 Non-Kanji 

background learners and 15 native Japanese 

speakers. After the questionnaire was drawn 

up based on the results of the interview, a 

survey was conducted on 150 Japanese 

learners and native Japanese speakers. Then, 

the Kanji words learning strategies’ scale and 

questionnaire were developed through 

exploratory factor analysis. Additionally, 

Kobayashi (2017) attempted to develop new 

questionnaire items for Japanese learners in 

Thailand under the JFL (Japanese as a Foreign 

Language) environment using the scale of Kanji 

words learning strategies which was developed 

by Watanabe (2014).

   Banno and Ikeda (2008) investigated how 

the learning attitudes and Kanji learning 

strategies of students from Non-Kanji cultures 

vary according to their Kanji proficiency levels. 

The participants were 151 college students 

who were studying Japanese in Japan and the U.S.

  Somchai (2008) attempted a comparative 

analysis with Kanji learners of the Philippines 

based on the results of research on learning 

beliefs and learning strategies of Kanji learners 

in Thailand. SILL (Strategy Inventory for 

Language Learning) was used as the analysis 

tool of the study.
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   The purpose of this study is to focus on 

the following, unlike the previous studies on 

the Kanji learning strategies.

   (1) To derive the Kanji learning strategies 

of the university students in Thailand using SILK 

(Strategy Inventory for Learning Kanji).

   (2) To provide useful Kanji teaching ideas 

for Japanese lecturers in Thailand.

2. Theoretical Background

   2.1 Language Learning Strategies

    There have been many classifications 

and definitions on the Language Learning 

Strategies since 1990.

    Rubin (1994) divided Language 

Learning Strategies into three groups: learning 

strategies which contribute directly to the 

learning process; communication strategies 

which are used by learners while they are 

performing in the language; and social strategies 

which are used by learners as they engage in 

situations with others in order to practice the 

language.

  O’Malley and Chamot (1990) suggested 

that Language Learning Strategies can be divided 

into three groups: metacognitive strategies, 

cognitive strategies, and socioaffective strategies. 

His first group refers to the activities learners 

use to plan, to pace, and to monitor their own 

learning. The second group refers to the 

activities learners use to obtain, store, retrieve, 

and use language information. The third group 

refers to activities that are related to social-

mediating activities and interacting with others. 

Oxford (1990) established two general groups 

into which Language Learning Strategies may be 

divided: direct strategies and indirect strategies. 

The first group refers to the activities that have 

a direct influence on the learning process such 

as memory, cognitive, and compensation 

strategies which help learners to overcome 

knowledge gaps in order to continue the 

communication. The second group refers to the 

activities that have an indirect influence on the 

learn ing process .  Oxford stated that 

metacognitive strategies, affective strategies, and 

social strategies are part of the second group. 

Cohen (1998) also suggested two groupings for 

Language Learning Strategies: those which refer 

to the activities learners use to help them obtain 

and store language information, and language-

use strategies which help learners to retrieve 

language information and to perform in the 

language (as cited in Jorge, 2010, pp.96-97).

However, Rose (2015) and Shatz (2014) defined 

the Language Learning Strategies as a term 

referring to the process and actions that are 

consciously deployed by language learners to 

help them to learn or use a language more 

effectively. In this study, the Rose and Shatz’s 

definition is cited. 

   2.2 SILK

    SILK stands for “Strategy Inventory for 

Learning Kanji” created by Bourke (1996) and it 
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is one systematic taxonomy example where 

orthography-specific characterist ics are 

incorporated into a language-learning strategy 

inventory. A combination of interviews, think-

aloud protocols and free recall tests on the kanji 

learning process of several Australian students 

and observations of native children studying 

kanji in Japan were used as resources for the 

formulation of the inventory. Strategies are 

grouped into direct (strategies dealing directly 

with the task) and indirect (strategies for 

managing your learning) groups, similar to that 

of Oxford’s SILL. These are again subdivided into 

fifteen subsets that are specifically focused on 

the learning processes of kanji (as cited in 

Gayathri, 2003, pp.5-6). In this study, SILK is used 

as a tool to measure Kanji learning strategies as 

it facilitates comparison and review among 

different researchers and learners in the analysis 

of Kanji learning strategies (Ishii and Kim, 2012, 

pp.52-53).

Table 1 Structure of SILK

Part Item Part Item

A   関連付け (Association) 9 I   文脈 (Sequence) 2

B    ストーリー (Stories) 4 J   身体的・心理的反応 (Physical/
Emotional response)

4

C  部首 (Radicals) 3 K   音 (Sound) 4

D    繰り返し (Frequency) 2 L   筆順 (Stroke order) 3

E   経験 (Experience) 2 M 学習計画 (Planning your 
learning)

10

F    視覚化・イメージ

      (Visualization)
2 N  学習評価 (Evaluating your 

learning)
3

G   自己モニター

      (Self-monitoring)
3 O 他人との協力 (Cooperating 

with others)
3

H  補償 (Compensation) 2 合計 56

  In addit ion, the quest ionnaire 

mentioned in Watanabe (2014, pp.32-34) was 

translated into Thai and used with the Japanese 

version. It consists of 56 items in total and its 

structure is as follows.

3.  Methodology

   3.1  Participants

    A total of 169 students participated in 

this study, all of whom are students from the 

Japanese Department at Mahasarakham 

University (hereinafter, referred to as MSU) in 

Thailand. The survey group was composed of 

61 first-year students, 42 second-year students, 

51 third-year students and 15 fourth-year 

students. The fourth year students are currently 

on field placement, so only a few could 

participate in the research.

   3.2 Data Collection

    This study employed mixed-method 

approaches. The research data was collected 
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Table 2 Number of questionnaire

Method Part Elicitation Number

Closed-ended

Basic
data Japanese proficiency 2

SILK
Strategies for learning Kanji 40

Strategies for managing learning 16

Open-ended
Strategies for learning Kanji 1

Strategies for managing learning 1

Total 60

through a set of questionnaires which consisted 

of closed-ended and open-ended items. The 

closed-ended item has two main parts. The first 

part was designed to collect basic data of the 

participants’ Japanese proficiency and the SILK 

was used as the second part to extract Kanji 

learning strategies. The open-ended item also 

has two parts, designed to reveal other preferred 

strategies of Thai university students in addition 

to the Kanji learning strategies listed in the SILK. 

The total number of items in the questionnaire 

are shown in the table below.

  The survey was conducted using 

Google forms for 10 days between January 25, 

2018 and February 3, 2018 and the respondents 

accessed the forms at a convenient time and 

place during this period.

   3.3 Data Analysis

    In order to verify the reliability of the 

questionnaire, the Cronbach’s alpha coefficient 

was derived by using the Microsoft Excel’s Anova: 

Two-factor Without Replication (Microsoft Excel 

2013, 15.0.4997.1000). The quantitative data from 

the questionnaire was analyzed using the 

Microsoft Excel software to calculate arithmetic 

means and standard deviation. The Pearson 

correlation coefficient was used for factor analysis. 

The results were then presented in tables. 

  Meanwhile, the qualitative data from 

the open-ended items were analyzed, using the 

open coding technique (Strauss and Corbin, 1990). 

This technique was used in order to identify the 

phenomenon found in the texts and their 

meaning. First, the participants’ answers to the 

open-ended items were transcribed. Then the 

concepts were derived from the text and similar 

concepts were integrated and categorized.

4. Quantitative Results

   4.1 Reliability of the questionnaire

    To verify the reliabil ity of the 

quest ionna i re ,  the Cronbach’s  a lpha 

coefficient was calculated as follows: the 

reliability is considered to be sufficiently 

high3  by obtaining a high value of the alpha 

coefficient.

3 Generally, 0.6 of alpha coefficient or more is considered to be reliable.
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4 0.938898 rounded to 2 decimal places
5 Among the 60 items, there are 56 items on the 5-point scale.
6 Refer to table 1 for the abbreviations of each part

Table 3 Alpha coefficient

Table 4 Learning time

α coefficient Number of the questionnaire

0.944 565

Learning time Number of the participants

6M – 1Y 32

1Y – 1Y 6M 19

1Y 6M – 2Y 14

2Y – 2Y 6M 26

2Y 6M – 3Y 25

3Y – 3Y 6M 25

3Y 6M – 4Y 15

4Y+ 13

total 169

 4.2  Learning time & using the Kanji  

  learning strategies

  The details of the participants’ 

learning times are in the table below.

  Approximately 70% of the participants 

have learnt Japanese within the last 3 years and 

this indicates that they have very little prior 

learning experience in Japanese before entering 

the MSU. 

  The mean values and standard 

deviations of each learning time were extracted 

into High and Low frequency strategies. In the 

table 5 below, the derived figures are shown as 

15 Kanji learning strategies parts.
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Table 5 Using the Kanji learning strategies by learning time

Learning time Fre. Part 6 Mean S.D

6M – 1Y

High
Fre. 3.88 0.65

Com. 3.48 1.00

Low
Eva. 2.22 0.66

Sou. 2.21 0.65

1Y – 1Y 6M

High
Fre. 3.71 0.67

Com. 3.45 0.81

Low
Coo. 2.56 1.04

Sou. 2.53 0.67

1Y 6M – 2Y

High
Fre. 3.68 1.03

Exp. 3.68 0.97

Low
Eva. 2.55 0.79

Sou. 2.14 0.70

2Y – 2Y 6M

High
Fre. 3.50 0.72

Com. 3.40 0.98

Low
Coo. 2.31 0.98

Sou. 2.15 0.74

2Y 6M – 3Y

High
Fre. 3.96 0.82

Com. 3.46 0.97

Low
Eva. 2.64 0.71

Sou. 2.54 0.70

3Y – 3Y 6M

High
Fre. 3.78 0.76

Exp. 3.26 0.81

Low
Sou. 2.37 0.71

Eva. 2.35 0.77

3Y 6M – 4Y

High
Fre. 3.43 0.90

Com. 3.13 0.94

Low
Sto. 2.18 0.66

Sou. 2.18 0.68

4Y+

High
Fre. 3.88 0.79

Exp. 3.65 0.85

Low
Sou. 2.48 0.69

Eva. 2.26 0.61
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 The frequency part is the most common 

of the Kanji learning strategies, followed by the 

compensation and the experience parts, 

regardless of the learning time. Table 5 shows 

that there is no relation between the Kanji 

learning strategies with a high frequency and 

the learning times. 

 Some items with a mean value of 3.5 or 

higher7  were found; 2 items in the frequency 

part (‘I remember Kanji by writing them out 

numerous times until I know them’, ‘I remember 

the Kanji which I use often’) and 1 item in the 

experience part (‘I learn a Kanji if I think I’m 

going to need it in the future’). This shows that 

it is effective to teach learners focusing on the 

use of Kanji in various situations frequently 

encountered in daily life.

 On the other hand, the Kanji learning 

strategies part that is least used is the sound part, 

followed by the evaluation, the cooperation and 

the stories parts. The strategies with a low frequency 

are not related to the learning times as well.

7 On the 5 point of Likert Scale, 2.5~3.5 corresponds to ‘the sometimes’, 3.5 or above is highly positive and less than 2.5 is interpreted as high negative (Hyun  
 and Kim, 2017, p.353)
8 The part of the strategies for managing learning is a useful tool for planning and coordinating the overall Kanji learning process. (http://kanji-silk.net/strategies/ 
 managing/index.html) Hence, the small number of users of this part can be translated that there are fewer self-directed learners in the participants.
9 In this study, the guidelines for interpretation of a correlation coefficient (-0.3<r<0.3→weak, -0.5 to -0.3 or 0.3 to 0.5→moderate, -0.9 to -0.5 or 0.5 to  
 0.9→strong, -1 to -0.9 or 0.9 to 1→very strong) was adopted. (https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.536458!/file/MASH_Correlation_R.pdf)
10 r=.633, p<.05, N=169

 8 items with a mean value less than 2.5 

were extracted from 5 parts and the details 

are as follows: strategies for learning Kanji (1 

item in the radicals part, 2 items in the sound 

part) and strategies for managing learning (3 

items in the planning your learning part, 1 item 

in the evaluating your learning part and 1 item 

in the cooperating with others part). The fact 

that 5 items were derived from the strategies 

for managing learning shows that there are 

many passive learners among the participants.8

 According to the analysis results of table 

5, it is important to emphasize the necessity 

of Kanji and to teach the use of Kanji that 

Japanese learners often encounter in daily life. 

It is expected to develop a positive learning 

attitude and improve the learners’ Kanji 

abilities.

 4.3 Correlation between the Kanji 

learning strategies

 As a result of the analysis, the parts that 

showed strong positive correlations are as follows:9

Figure 1 Visualization and Self-monitoring10 
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11 r=.608, p<.01, N=169
12 The main idea of the strategy of self-monitoring part is that students learn from test. Refer to appendix ‘自己モニター’ for details.
13 r=.036, p<.01, N=169

 Although the above four Kanji learning 

strategies’ parts were not preferred by the 

participants, there were strong positive linear 

relationships between the variables. Referring 

to Figure 1, lecturers need to consider the visual 

aspects (character size, font and layout etc.) 

from the learners’ point of view when choosing 

Kanji textbooks or producing teaching materials. 

In addition to this, quizzes and other tests 

should be conducted frequently to ensure that 

learners are aware of their knowledge gaps in 

learning Kanji.12

Figure 2 Planning your learning and Evaluating your learning11

Figure 3 Frequency and Cooperating with others13

 Figure 2 shows the importance of teaching 

the learning strategies for planning and managing 

Kanji. As mentioned before, there may be many 

reasons for the passive attitude of the participants 

in learning Kanji, one of these being the lack of 

a systematic approach to learning. Therefore, 

time should be allocated for the above parts 

that are not fully covered in typical language 

courses.

 In contrast to the parts with a strong 

positive correlation, there were other parts with 

correlation coefficients close to zero.
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Figure 4 Experience and Cooperating with others14

Figure 5 Open coding process

  The figures indicate that there are no 

associations between the variables.

14 r=.050, p<.01, N=169

5. Qualitative Results

 The answers  to the open-ended 

questions were received from 46 participants 

for the strategies for learning Kanji and 56 

participants for the strategies for managing 

learning. Sub-categories were derived from 

collecting only those answers which were 

in the appropriate form (excluding answers 

un intel l i g ib le or  not  re levant  to the 

questions). Consequently, 7 categories were 

const ructed by grouping s imi lar  sub-

categories. This analysis process is illustrated 

as below:

B M
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Table 6 Results of open coding

15 The number in parentheses counts multiple instances of a category in the different strategies as one.
16 The total of valid responses were 18 out of 46 in the strategies for learning Kanji and 22 out of 56 in the strategies for managing learning. Among them, 6  
 responses and 14 responses respectively, were related to the media category.

 The most notable of the seven categories 

is the media. Many participants  use the media 

when they learn Kanji and it has not been 

addressed at all in the SILK. This shows that there 

is a clear distinction between learners at the time 

the SILK was written (Bourke, 1996) and current 

learners. In addition, it can be seen that there 

have been many changes in Kanji learning 

environments and tools. Of course, this result 

may only be for Thai students, but considering 

N Sub-categories Categories

Strategies for 
learning Kanji

46

Game

(Media)(Application)

Animation

Attach to a wall

FrequencyAttach to a thing

See often

Associate with objects Association

Yomigana Pronunciation

Sub total 8 4

Strategies for managing 
learning

56

Kanji card Tool

During the class

ImmediacyDuring the day

Memorize immediately

Pop culture
(Media)

(Application)

Memorize when it needs Necessity

Sub total 7 4

Total 102 15(14)15 8(7)

digitization progress in numerous areas, it will be 

necessary to increase the proportion of the media 

use in Kanji learning in the future.

6. Conclusion

 Through the study, not only was it possible 

to grasp the Kanji learning strategies of learners 

in Thailand, but also some ideas that may be 

applied to Kanji teaching in the future were 

derived. The details are as follows:
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17 Refer to analysis for table 5
18 Refer to analysis for figure 1
19 Refer to analysis for figure 1
20 Refer to analysis for figure 2
21 Refer to analysis for table 8

 1. Kanji learning strategies: the frequency 

part is the most common of the Kanji learning 

strategies, followed by the compensation and the 

experience parts; the least used is the sound part, 

followed by the evaluation, the cooperation and 

the stories parts.

 2. Ideas for Kanji teaching: it is important to 

emphasize the necessity of Kanji and to teach 

the use of Kanji that Japanese learners often 

encounter in daily life;17  it is necessary to consider 

the visual aspects of teaching materials;18  

different types of tests should be conducted in 

a frequent manner;19  time should be allocated 

for the systematic approach to learning that are 

not fully covered in typical language courses;20  it 

is also necessary to increase the proportion of 

the media (game, application software, animation 

and pop culture etc.) use in Kanji learning.21

 However, there are two limitations in this 

study. First, it can be difficult to generalize the 

results, because the research participants 

consisted only of MSU students. Second, 

correlations between variables were confirmed 

by correlation analysis, but causation has not 

been adduced.

 In order to overcome the limitations stated 

above, research participants will be collected 

from various regions in Thailand. This will help 

to ensure the generality of the findings. 

Additionally, regression analysis will be 

conducted to clarify the causal relationship 

between variables.

 At last, based on the results, a follow-up 

study will be required to provide more detailed 

and various information that can be applied 

immediately in class.



157คิม จองฮ ี|  Jonghee Kim

เอกส�รอ้�งอิง (References)

[1]   Banno, E., Ikeda, Y. (2009). Students’ Attitudes and Strategies toward Learning Kanji: A Survey 

  of Learners from Non-Kanji Background. Journal of International Students Education, 14, 

13-20.

[2]   Bourke, Barbara. (1996). Maximizing Efficiency in the Kanji Learning Task (Doctoral Dissertation). 

 University of Queensland, Australia.

[3]   Furui, S. (2012). Selected Topics from LVCSR Research for Asian Languages at Tokyo Tech. 

IEICE, E95.D(5), 1183.

[4]   Gayathri, H. (2003). Issues in Strategy Classifications in Language Learning: A Framework for 

Kanji Learning Strategy Research. ASAA e-journal of Asian Linguistics & Language Teaching, 

1-14. Retrieved from http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=artsp

apers&keyword=learning-a-logographic-language

[5]   Hayashi, A. (2011). A Practical Study of Calligraphy in Teaching Japanese Characters: through

 Teaching a Sequence of Characters to Thai learners. Japan Foundation Bangkok Nihon Bunka 

 Sentā Nihongo Kiyō, 8, 86-87．

[6]   Ishii, N., Kim, Y. (2012). A Study of Kanji Learning Strategies and the Processing Strategies by 

 Korean Learners. Journal of Japanese Language Education Association, 60, 52-53．

[7]   Jorge, E. (2010). Identifying Language Learning Strategies: An Exploratory Study. Gist Education 

 And Learning Research Journal, 4(1), 94-106.

[8]   Kobayashi, H. (2017). Taijin Nihongo Gakusyūsya no Kanji Goi Gakusyū ni kansuru Sutoratejī 

  Siyō no Genjō (Master’s Thesis). Chulalongkorn University, Thailand.

[9]   Macaro, E. (2006). Strategies for Language Learning and for Language Use: Revising the 

Theoretical Framework. Modern Language Journal, 90(3), 320-337.

[10]  O’Malley, J., Chamot, A., & Lisa K. (1987). The role of Learning Strategies in Second Language 

 Acquisition. U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, Technical 

 Report 742, 1-35.

[11]   Rose, H. (2015). Researching Language Learner Strategies, In Brian. P, & Aek. P(Eds.), Research 

 Methods in Applied Linguistics, 421-438. Bloomsbury.

[12]   Rubin, J. (1975). What the “Good Language Lerner” Can Teach Us. TESOL Quarterly, 

9(1), 41-51.

[13]   Shatz, I. (2014). Parameters for Assessing the Effectiveness of Language Learning Strategies. 

 Journal of Language and Cultural Education, 2(3), 96-103.

[14]   Somchai, C. (2008). Beliefs and Strategies about Learning Kanji of Thai Learners (Master’s 

 Thesis). Chulalongkorn University, Thailand.



วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  |  jsn June Vol.8 No.1158

[15]  Stephen, S. (2010). Oxford’s Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know

 (Rebecca Oxford). Bilingual Research Journal, 17(1-2), 117-121.

[16]   Strauss, A. and Corbin, J. (1990). Basics of Grounded Theory Methods. Qualitative Sociology, 

 13(1), 3-20.

[17]   Takagi, M. (2016). Beyond the Pictorial: Exploring the semiotic layer of typography in Hanzi/

 Kanji characters. Typography and Education, 1-9. Retrieved from http://www.typoday.in/2016/

 spk_papers/Mariko_Takagi_TypographyDay-2016.pdf

[18]   Watanabe, T. (2014). Hi Kanjiken Gakusyūsya no tameno Goi Gakusyū Sutoratejī Syakudo 

no Kaihatsu. Kanji.Nihongo Kyōiku Kenkyū, 4, 30-64．

[19]   Wimonwittaya, C. (2014). Taijin Syokyū Nihongo Gakusyūsya no Kanji Gakusyū ni kansuru 

Jirei Kenkyū: Kanji no Jiyū Kijyutsu Kadai no Kekka kara. JSL Kanji Gakusyū Kenkyūkaishi, 

6, 36-43.

[20]   Zoltan, Dornyei. (2005). The Psychology of Language Learner: Individual Differences in Second 

 Language Acquisition. London: Lawrence Erlbaum Associates.

หน่วยงานผู้แต่ง: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Affiliation: Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University 
e-mail: jong.h@msu.ac.th



159คิม จองฮ ี|  Jonghee Kim

ภ�คผนวก (Appendix)

Strategy Inventory for Learning Kanji (Watanabe, 2014, 32-34)

関連付け

新しく学習した漢字をすでに知っている漢字と結びつける。

新しく学習した漢字をカタカナと結びつける。 

新しく学習した漢字を他の図形などと結びつける。 

新しく学習した漢字をアルファベットと結びつける。 

新しく学習した漢字を同じ意味を持つ別の漢字と結びつける。 

新しく学習した漢字を反対の意味を持つ別の漢字と結びつける。 

新しく学習した漢字を形が違うが同じ読み方をする漢字と結びつける。 

新しく学習した漢字を形が似ているが違う読み方をする漢字と結びつける。 

形が似ている漢字同士を、混乱しないように比較し、対比する。 

ストーリー

漢字が私にとって何に見えるかに基づいたストーリーを作る。 

漢字の部品に基づいたストーリーを作る。 

教師から教わったストーリーを使う。

参考書に載っていた漢字を覚えるためのストーリーを使う。 

部首

同じ部首を持つ漢字のグループを作る。 

まず漢字の部首を思い出し、そこから漢字の全体を思い出す。 

漢字を部首の意味と結びつける。 

繰り返し
わかるまで何度も書いて漢字を覚える。

よく使う漢字を覚える。 

経験
その漢字が思い浮かぶ個人的な経験と結びつける。 

必要になると思う漢字を覚える。 

視覚化／イメージ
頭の中で漢字を思い浮かべ、そのイメージを紙に書き写す。 

勉強するときに読んだ本のページ上で見えたように漢字を記憶する。 

自己モニター

漢字のテストをして、わからなかった漢字をもう一度学習する。 

間違えた漢字を単語帳に書いていつでも見られるようにしておく。 

間違えやすい漢字をとことん練習する。 

補償
知らない漢字を辞書で調べる。 

漢字についてよくわからないことがある時、他の人に質問する。 

文脈
よく使う文脈で漢字を関連付けして覚える。 

新しい漢字を文に使って、文脈で覚える。 

身体的／心理的反応

漢字を書いた感覚で覚える。 

何らかの理由で「好きではない」ためにある漢字を覚えた。 

特別に難しかったためにある漢字を覚えた。 

何らかの理由で「気に入った」漢字を覚えた。 

音

日本語の音（読み方）と英単語の意味とを結びつける。 

英語の音と漢字の意味とを結びつける。 

日本語の音（読み方）とアルファベットとを結びつける。 

筆順や部首に名前を付けて、歌いながら覚える。 

筆順

筆順を記憶して漢字を覚える。 

筆順の最初の一つを覚えておけば、残りは自然に思い出す。 

リズムで筆順を覚える。 

学習を計画するストラテジー

学習計画

一日/一週間ごとに漢字を学習するための時間を設定する。 

繰り返し漢字を勉強するために単語帳を使う。 

漢字を練習するためにコンピュータを使う。 

できるだけ漢字を使う。 （例：授業中にノートをとるとき。/ 宿題を提出するとき。）

漢字の参考書の情報を整理するためにラインを引く。 

本で調べたり人に聞いたりして良い漢字学習の方法を探す。 

授業で指定されたもの以外に、漢字学習用の教材を買う。 

図書館で漢字学習用の教材を借りる。

一週間ごとに達成したい漢字学習のゴールや目的を設定する。 

どれだけの漢字を学習するか、長期間のゴールを設定する。 

学習を評価する

学習した漢字を覚えているかどうか確かめるため、定期的にテストをする。 

私が知っている漢字のリストを残しておく。 

学習の進度とその時の気持ちを記録するために漢字学習日記を書く。 

他の人と協力する

他の人と協力して、一緒に練習する。

漢字学習タスクについて感じたことを他の人と話し合う。 

自分の漢字学習を他の人にテストしてもらう。
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