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	 ดิฉันและทีมงานทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�าวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาฉบับ
พิเศษนี้	 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้ผ่านการน�าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ	 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่	12	หัวข้อ	การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต	(Future	Mobility	and	Development)	ซึ่ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่	29-30	พฤศจิกายน	2561	ณ	อาคารบูรณวิทยาคาร	โดยความร่วมมือของสถาบันภาษาและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
	 การประชมุวชิาการระดบัชาตนิีจ้ดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์	เพือ่ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นผลงานทางวชิาการระหว่าง
นักวิจัย	อาจารย์	และนักศึกษาระดับปริญญาโท	ทางด้านมนุษยศาสตร์	เช่น	ภาษาศาสตร์สังคม	วรรณคดี	วัฒนธรรม	
ประวตัศิาสตร์	ศลิปะ	มานษุยวทิยา	และด้านสงัคมศาสตร์	เช่น	เศรษฐกจิ	การเมอืงการปกครอง	ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ	การศึกษา	สังคมวิทยา	จากมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย	และงาน
วิชาการแขนงต่างๆสู่สาธารณชน	 และเป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาใน
ประเทศไทย
		 ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี	 12	 น้ีมีบทความฉบับเต็มที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาทั้งหมดจ�านวน	 29	
บทความ	ซึ่งแต่ละบทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เสมอกันจากต่างสถาบัน	ไม่น้อยกว่า	2	คน	
บทความทีผ่่านการกลัน่กรองให้น�าเสนอในการประชมุวชิาการมจี�านวน	23	เรือ่ง	และในจ�านวนนีม้บีทความ	20	เรือ่ง
ที่ได้รับคัดสรรมาเผยแพร่	 วารสารเครือข่ายญ่ีปุ่นศึกษาฉบับพิเศษนี้จึงประกอบด้วย	 บทความแปลปาฐกถาเร่ือง	
“สังคมสูงวัยของไทยกับญี่ปุ่น:	พินิจความร่วมมือในรูปแบบใหม่”	โดย	Prof.	Keiichiro	OIZUMI	จากThe	Japan	
Research	Institute	แปลเป็นภาษาไทยโดย	อ.ดร.ทัศน์วรรณ	จงเป็นสุขเลิศ	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา	และ
มีบทความด้านศิลปะและวรรณคดี	9	เรื่อง	ด้านภาษาศาสตร์	3	เรื่อง	ด้านการศึกษา	4	เรื่อง	และด้านสังคมศาสตร์	
3	เรื่อง
		 กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน	 ที่เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์ความรู้
เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก	 และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อคิดข้อเสนอ
แนะข้อวิพากษ์ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขบทความให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารเครือข่าย
ญี่ปุ่นศึกษาฉบับพิเศษน้ี	 จะมีส่วนในการเสริมสร้างความรู้และต่อยอดแนวคิดการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่น
ศึกษาในวงกว้างต่อไป	
	 ขอขอบพระคุณเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของสมาคมฯ	และการ
จดัท�าวารสารฉบบัพเิศษนี	้และใคร่ขอเชญิชวนทกุท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการสนบัสนนุและเผยแพร่ความรูค้วาม
เข้าใจด้านญี่ปุ่นศึกษาให้แก่สังคมไทย	 โดยการส่งผลงานของท่านมาน�าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของ
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่	13	ในปี	2019	ด้วย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											เวณิกา	สุปัญญเดชา
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการรับเชิญประจ�าฉบับพิเศษ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			ธันวาคม	2561

ณาธิการแถลง
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน

บรร
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แปลโดย ทัศน์วรรณ จงเป็นสุขเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

สังคมสูงวัยของไทยกับญี่ปุ่น พินิจความร่วมมือ

ในรูปแบบใหม่

タイと日本の高齢化 ～新しい協力関係

を見据えて～

ただ今ご紹介いただきました大泉啓一郎です。

このたびは、このような場で発言できる機会を

いただきましたこと、大変光栄に存じます。ありが

とうございます。現在、私は、日本総合研究所調

査部で、アジアの研究に従事しています。

ผมชือ่ Keiichiro OIZUMI ครบั ผมรูส้กึยนิดเีป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาพูดในวันน้ี ขอบคุณมากครับ
ปัจจุบันผมท�างานวิจัยเกี่ยวกับประเทศเอเชีย สังกัด
แผนกส�ารวจของ The Japan Research Institute

さて、私がタイを初めて訪れたのは1986年のこと

ですから、すでに30年以上前のことになります。

最初に訪れたのが、ここコラートでした。そして

学生のころコンケンに半年ほど調査で滞在した

ことがあります。私にとって東北タイは第2の故郷

といってもよい場所なのです。今日は一生懸命、

お話ししたいと思います。

ผมเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1986 
นับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว จังหวัดแรก
ที่มาคือโคราชครับ และผมเคยมาส�ารวจที่จังหวัด
ขอนแก่นประมาณคร่ึงปีขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ 
ดงันัน้ส�าหรบัผมแล้วอาจพดูได้ว่าภาคอสีานของไทย
ถือเป็นบ้านเกิดแห่งที่ 2 ของผมเลย วันนี้ผมจะตั้งใจ
พูดอย่างเต็มที่ครับ 

日本総合研究所での仕事として、30年間タイの

経済社会を観察してきたのですが、その間にタイの

経済社会は大きく変化しました。たとえば、東北

タイでも、いたるところにコンビニエンスストア

ができましたね。

ผมเฝ้าสังเกตสภาพเศรษฐกิจของไทยมาเป็นระยะ
เวลา 30 ปี ในฐานะที่ท�างานอยู่ที่ The Japan 
Research Institute และพบว่าสภาพเศรษฐกจิของ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น มีร้านสะดวกซื้อ
กระจายอยู่ทั่วทุกแห่งรวมทั้งภาคอีสานด้วย

また、日本とタイの関係も緊密化しています。日本

からタイへの観光客は年間200万人に達し、タイ

から日本への観光客は100万になりました。東京を

走る電車のなかでもタイ語を聞くことが多くなり

ました。日本ではトムヤムクンが人気で、それに

関連したお菓子もたくさんあります。

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนับวัน
ยิง่มคีวามแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ มนีกัท่องเทีย่วชาวญ่ีปุน่มา
เที่ยวประเทศไทยมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี ในขณะที่
นักท่องเที่ยวชาวไทยก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกว่า 1 ล้านคน 
บนรถไฟฟ้าที่วิ่งในโตเกียวก็ได้ยินภาษาไทยเพิ่มมาก
ขึ้น ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นต้มย�ากุ้งได้รับความนิยมมาก จนมี
ขนมรสต้มย�ากุ้งออกมาวางขายมากมาย
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本題に入ります。私は、15年ほど前から人口の

観点に立ったアジア経済社会論を研究の一つの柱に

してきました。その成果として、『老いてゆく

アジア』という本を出版しました（資料01）。英訳

は、パワーポイントのなかに示したアドレスで

ダウンロードできます。

ขอเข้าเรือ่งเลยนะครบั ผมเริม่ท�าวจิยัเกีย่วกบัทฤษฎี
สภาพเศรษฐกจิของเอเชยีจากมุมมองของประชากร
ตัง้แต่เมือ่ 15 ปีก่อน และได้เผยแพร่ผลการวิจัยเป็น
หนังสือชื่อ “เอเชียที่นับวันจะแก่ตัวลง” (เอกสาร
ประกอบ 01) สามารถดาวน์โหลดฉบบัภาษาองักฤษ
ได้ตามแอดเดรสที่ปรากฏในพาวเวอร์พอยท์ครับ

ここでのメッセージは、少子化と高齢化は、今や

アジア全体で起こる問題だということ、そして、

それに対処するためには、アジア全体での協力が

必要だということです。そこで、今日は、タイと

日本の少子化・高齢化について、そしてタイと日本

との新しい協力関係構築の視点についてお話し

してみたいと思います。

สิ่งที่ผมต้องการสื่อตอนนี้คือ สังคมสูงวัยกับสังคม
จ�านวนเดก็มน้ีอยนัน้เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในเอเชยีโดย
รวมในปัจจุบันและประเทศในเอเชียจ�าเป็นต้องร่วม
มอืกันจดัการกบัปัญหานี ้ด้วยเหตนุี ้วนันีผ้มจงึอยาก
พูดเกี่ยวกับมุมมองเรื่องการสร้างความร่วมมือในรูป
แบบใหม่ระหว่างไทยกบัญีปุ่น่เกีย่วกบัสงัคมสงูวยักบั
สังคมจ�านวนเด็กมีน้อยทั้งของไทยและญี่ปุ่น

この30年間でタイの社会における大きな変化の

ひとつは、出生率の急速な低下といってよいと思い

ます。30年前に私が調査で尋ねた東北タイの農村

には、たくさんの子供がいました。しかし今、農村

でも子供の数が極端に少なくなっているような

気がします。

หนึง่ในการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ของสงัคมไทยตลอด
ระยะเวลา 30 ปี คือ อัตราการเกิดที่ลดลงอย่าง
รวดเร็ว ชนบทในภาคอีสานของไทยที่ผมมาส�ารวจ
เมือ่ 30 ปีก่อนมีเดก็อยูม่ากมาย แต่ปัจจบุนัรูส้กึได้ว่า
จ�านวนเด็ก ๆ ในหมู่บ้านมีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

このことを国連の統計で調べますと、驚くことが

判明しました（資料02）。

図表は合計特殊出生率、一人の女性が生涯に出産

する子供の数の変化をみたものです。1960年代

までタイの合計特殊出生率は6近くありました。つまり

女性は平均して6人の子供を出産していたことに

なります。ところが、1970年代以降出生率は急速

に低下し、現在は1.5という低水準にあります。この

水準は、世界で最も低水準にある日本の出生率と

ほとんど変わりません。言い換えれば、タイの

出生率は世界的に高い レベルから世界的に低い

レベルに急速に低下してきたのです。

เมือ่ตรวจสอบเรือ่งนีจ้ากสถติขิองสหประชาชาตยิิง่น่า
ประหลาดใจมาก (เอกสารประกอบ 02) แผนภาพตาราง
คอือตัราการเจรญิพนัธุท์ีแ่สดงให้เหน็ความเปลีย่นแปลง
ของจ�านวนบตุรทีค่ลอดจากผู้หญงิ 1 คน อตัราการเจรญิ
พนัธุร์วมของไทยนบัถงึปี 1960 อยูท่ีป่ระมาณ 6 กล่าว
คอืผู้หญงิ 1 คนให้ก�าเนดิบตุรเฉล่ีย 6 คน แต่นบัตัง้แต่ปี 
1970 เป็นต้นมา พบว่าตวัเลขลดลงอย่างรวดเรว็ ปัจจบุนั
อยูใ่นระดบัต�า่ท่ีต�า่มากเพยีง 1.5 ซ่ึงระดบันีแ้ทบจะไม่
ต่างจากญีปุ่น่ทีม่ตีวัเลขต�า่ทีสุ่ดในโลก สามารถกล่าวได้
ว่าอตัราการเกดิของไทยมกีารเปล่ียนแปลงจากขัน้สูงใน
ระดบัโลกมาสู่ขัน้ต�า่อย่างรวดเรว็มาก

子供が少ないのはバンコクだけではありません

ね。資料03は県ごとに出生率の水準によって色分

けしたものです。1980年には全国レベルで出生率

は3を超えていました。やはり、私が東北タイで

調査をしていたころは、子供の数が多かったの

です。ところが、2000年にはほとんどの県で２を下回

っていることがわかります。もはやタイにおいて

少子化は全国レベルで進む現象なのです。

เรือ่งทีจ่�านวนเดก็มน้ีอยไม่ได้เกดิขึน้เฉพาะในกรงุเทพ
เท่านัน้ ในเอกสารประกอบ 03 ได้ใช้สีแบ่งระดบัอตัรา
การเกดิแยกตามแต่ละจงัหวัด แสดงให้เหน็อตัราการเกดิ
ในระดบัประเทศปี 1980 เกนิกว่า 3 ซึง่แน่นอนว่าใน
พืน้ทีท่ีผ่มไปส�ารวจในภาคอีสานของไทยมเีดก็จ�านวน
มาก แต่ในปี 2000 พบว่าแทบทกุจังหวดัมค่ีาต�า่ลงมา
เหลือ 2 แสดงให้เหน็ว่าสังคมจ�านวนเด็กมน้ีอยของไทย
เป็นปรากฏการณ์ทีข่ยายตวัไปในระดบัประเทศ
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今後、どうなっていくのでしょうか。日本では、

出生率を引き上げるための対策（少子化対策）が

多く取られています。子供を育てるための手当て

を支給したり、保育所を増設したりしています。

しかし大した成果をあげていません。タイでも、

少子化対策が始まったと聞きました。しかし、日本

の経験からいえば、それに多くを期待してはい

けないと思います。なぜなら日本で少子化が進む

原因が、タイでもみられるからです。

ค�าถามคือจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร ที่ประเทศญี่ปุ่นมี
การแก้ไขเพือ่กระตุน้อตัราการเกดิให้เพิม่ขึน้หลายวธิี 
(เพื่อแก้ไขสังคมจ�านวนเด็กมีน้อย) เช่น ให้เงิน
สนับสนุนการเล้ียงดูบุตร, เพิ่มจ�านวนสถานอนุบาล
เด็ก แต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจนัก ผมได้ยินว่า
ประเทศไทยก็เริ่มจัดการแก้ไขปัญหาสังคมจ�านวน
เด็กมีน้อยนี้แล้ว แต่หากมองจากประสบการณ์ของ
ญี่ปุ ่นแล้วคิดว่าไม่น่าจะคาดหวังอะไรได้มากนัก 
เพราะสาเหตุของการเกิดสภาพสังคมจ�านวนเด็กมี
น้อยของญี่ปุ่นก็พบได้ที่ประเทศไทยเช่นกัน 

その一つは学歴社会の浸透です。資料04は、大学

を含む高等教育への進学率をみたものですが、タイ

は急速に上昇しています。1997年の20％から

2017年には50％を超えてきました。たしかに、

大学の数は急増していますね。このことは子育ての

コストが急速に上昇していることを示しています。

アジアでは進学率のもっとも高いのは韓国で

80％から90％といいます。韓国では大学を卒業し

ていないと、コンビニエンスストアでのバイトも

できないという話です。そして、韓国の合計特殊

出生率は、なんと昨年ついに１を下回りました。

สาเหตุประการแรก คือ การตกอยู่ในภาวะสังคมที่
เน้นประวัติการศึกษา จากเอกสารประกอบ 04 พบ
ว่าอัตราการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับ
สูงรวมทั้งระดับมหาวิทยาลัยของไทยเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จากร้อยละ 20 ในปี 1997 เพิ่มเป็นมากกว่า
ร้อยละ 50 ในปี 2017 ซึ่งแน่นอนว่าจ�านวนของ
มหาวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้นมากด้วย ส่ิงน้ีสะท้อนถึง
ต้นทนุการเล้ียงดบูตุรทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ประเทศ
ที่มีอัตราการเข้าศึกษาต่อสูงที่สุดในเอเชีย คือ 
ประเทศเกาหลีใต้ มีถึงร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 90 ว่า
กันว่าที่ประเทศเกาหลีใต้ หากไม่จบมหาวิทยาลัยก็
ไม่สามารถท�างานพิเศษในร้านสะดวกซื้อได้ และ
อตัราการเจรญิพันธุโ์ดยรวมของเกาหลีใต้เมือ่ปีทีแ่ล้ว
ลดต�่าลงเหลือเพียง 1 เท่านั้น

第二は、結婚をしたい人が少なくなったことです。

日本の驚くべき統計を紹介しましょう（資料

05）。これは50歳時点で結婚をしたことがない人

の割合です。これには、離婚や死別を含みません。

1 9 8 0 年 以 降 、 そ の 比 率 は 上 昇 傾 向 を 示

し、2010年には男性が20％を超えました。

つまり50歳時点で男性の5人に一人が結婚した経験

がないのです。

สาเหตุประการที่สอง คือ จ�านวนผู้ที่อยากแต่งงานมี
น้อยลง ขอแสดงสถิติที่น่าตกใจของประเทศญี่ปุ่น 
(เอกสารประกอบ 05) น่ีคือสัดส่วนของคนที่ไม่เคย
แต่งงาน ณ อายุ 50 ปี ตัวเลขนี้ไม่รวมผู้ที่หย่าร้าง 
และคู่สมรสเสียชีวิต อัตราส่วนนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นนับ
ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา ปี 2010 พบว่ามีผู้ชาย
มากกว่าร้อยละ 20 ทีไ่ม่เคยแต่งงาน กล่าวคอื มผู้ีชาย 
1 ใน 5 คนที่ไม่เคยแต่งงาน ณ อายุ 50 ปี
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このように出生率が低水準にありつづけると、人口

構成は大きく歪みます。人口ピラミッドとは、

若い人から順に人口規模を積み上げたものです

が、資料06は日本の人口ピラミッドですが、2015

年のそれは、すでにピラミッドという形態ではあり

ませんね。タイも同様です（資料07）。

หากอัตราการเกิดยังคงอยู่ในระดับต�่าเช่นนี้ต่อไป 
โครงสร้างประชากรจะได้รบัผลเสยีหายอย่างมาก ใน
โครงสร้างปิรามิดประชากรจะเห็นการทับซ้อนสเกล
ประชากรจากประชากรที่อายุน้อยเป็นฐาน เอกสาร
ประกอบ 06 เป็นโครงสร้างปิรามิดประชากรของ
ญี่ปุ ่น พบว่าป ี 2015 ไม ่เป ็นทรงปิรามิดเลย 
ประเทศไทยก็เป็นในลักษณะเดียวกัน (เอกสาร
ประกอบ 07)

急速な出生率の低下は、ベビーブーム世代を形成

します。もちろん、タイのベビーブーム世代は日本

の人口ピラミッドより若く、40歳後半から50歳

前半に当たります。私は今年55歳になりました

が、タイのベビーブーム世代の先端はほぼ私と同

年齢なのです。このベビーブーム世代が高齢者に

なる過程で高齢化は加速するのです。

การลดลงของอตัราการเกดิอย่างรวดเรว็ท�าให้เกดิยคุ
ที่เรียกว่า Baby Boom แน่นอนว่ายุค Baby Boom 
ของไทยมีช ่วงอายุน ้อยกว ่าโครงสร ้างป ิรามิด
ประชากรของญี่ปุ่น ของไทยจะอยู่ในช่วงอายุ 40 ปี
ปลาย ๆ ถึง 50 ปีต้น ๆ ปีนี้ผมอายุ 55 ปี เห็นได้ว่า
ช่วงปลายของยุค Baby Boom ในไทยใกล้เคียงกับ
อายุของผมพอดี ยุค Baby Boom นี้เป็นกระบวน
การให้เกิดสังคมสูงวัย ท�าให้มีการเปลี่ยนไปสู่สังคม
สูงวัยอย่างรวดเร็ว

日本は世界一速く高齢化が進んだといわれます

が、タイの高齢化のスピードはそれよりも速いも

のと予測されています。このことを倍加年数という

ものを使ってみてみましょう。資料08は高齢化

率が７％を超えた時点から14％を超えるのに何年

かかったかを示したものです。

ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่สังคมสูงวัยมีการเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับหน่ึงของโลก แต่มีการ
พยากรณ์ว่าไทยจะมีการเติบโตของสังคมสูงวัยที่เร็ว
ยิ่งกว่า เรื่องน้ีสามารถพิจารณาได้จากจ�านวนปีที่
สังคมสูงวัยได้เติบโตขึ้น เอกสารประกอบ 08 แสดง
ให้เห็นว่าใช้ระยะเวลาหลายปีที่อัตราการเติบโตของ
สังคมสูงวัยเพิ่มจากมากกว่าร้อยละ 7 เป็นมากกว่า
ร้อยละ 14

そして2015年にはこの数字は25％に達しています。

このようなことが今後、タイに起こらないと

はいえません。実際に起こっていると思います。

みなさんの学生に、こう尋ねてみてください。

YouTubeが見られなくなるのと、彼女・彼氏がいな

くなるのとどっちがさびしいかと。そこから、

結婚の価値観が変わってきたことを感じること

ができると思います。

และในปี 2015 ตัวเลขนี้อยู่ที่ร้อยละ 25 เราไม่
สามารถบอกได้ว่าสถานการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นกับ
เมอืงไทยในอนาคต ผมคิดว่าสิง่นีไ้ด้เกดิขึน้จรงิๆแล้ว
ในตอนนี้ ขอให้ลองถามนักศึกษาของทุกท่านด้วย
ค�าถามที่ว่า ระหว่าง “การดู YouTube ไม่ได้” กับ 
“การไม่มแีฟน” อย่างไหนทีแ่ย่กว่ากนั คดิว่าค�าตอบ
ที่ได้รับจะท�าให้รับรู้ถึงมุมมองเรื่องคุณค่าของการ
แต่งงานที่เปลี่ยนไปได้
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次に大切なことは、高齢化については、どこで

起こるのかということです。これには人口移動が

大きな影響を及ぼします。日本は、国全体でみる

と人口は減少していますが、今でも東京や神奈川県

は人口が増加しています。その結果、日本では地方

の人口が急減し、地方経済が立ち行かなくなる

ことが議論されています（資料10）。

เรื่องส�าคัญในอันดับถัดไป คือ สังคมสูงวัยจะเกิดขึ้น
ที่ใด พบว่าการเคลื่อนย้ายของประชากรส่งผลกระ
ทบอย่างมากต่อเรื่องนี้ หากดูประชากรโดยรวมของ
ญีปุ่น่จะพบว่า มจี�านวนลดลง แต่ประชากรในโตเกยีว
และ คะนะงะวะ กลับเพิ่มมากขึ้น ผลคือมีการถก
เถียงกันเรื่องประชากรในเขตภูมิภาคของญี่ปุ่นที่ลด
ลงอย่างรวดเรว็ท�าให้เศรษฐกจิในภมูภิาคไม่สามารถ
พัฒนาต่อไปได้

タイはどうでしょう。日本と同じようにバンコク

周辺に向けた人の流れは加速し続けていますが、

タイには、日本の高齢化と違った問題を抱えること

になります。それは農村で高齢化が加速して進む

ということです。

แล้วประเทศไทยเป็นอย่างไรครับ คนที่เคลื่อนย้าย
เข้าสู่กรุงเทพและปริมณฑลมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วและต ่อ เนื่ อง เหมือนกับที่ญี่ ปุ ่ น  แต ่
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างจาก
สังคมสูงวัยของญี่ปุ่นเพราะสังคมสูงวัยของไทยจะ
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในชนบท

日本の場合は、1971年に高齢化率が７％を超え、

1995年に14％を超えましたから、その間24年

かかったことになります。これはフランスの115

年、スウェーデンの85年、イギリスの47年、ドイツ

の44年に比べて、相当に短いことがわかります。

このことから、日本は、世界でも例外的に高

齢化が早くすすんだ国と言われてきました。しか

しタイは、それよりももっと早い20年だと予測

されているのです。

กรณีของญี่ปุ่นนั้น อัตราการเติบโตของสังคมสูงวัยมี
มากกว่าร้อยละ 7 ในปี 1971 และเพิ่มเป็นมากกว่า
ร้อยละ 14 ในปี 1995 ซึ่งใช้เวลา 24 ปี ถือว่าเป็น
ระยะเวลาอนัสัน้เม่ือเปรยีบเทียบกับประเทศฝรัง่เศส 
115 ปี, สวีเดน 85 ปี, อังกฤษ 47 ปี และเยอรมัน 
44 ปี จากข้อมูลนี้ ญี่ปุ่นจึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่
สังคมสูงวัยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษในโลก 
ส่วนประเทศไทยนั้น พยากรณ์ว่าจะยิ่งเร็วขึ้นไปอีก 
คือเพียงแค่ 20 ปี

資料09は、日本とタイの高齢化率の変化を比べた

ものです。図には、65歳以上の高齢化比率と60歳

以上の高齢化比率の変化を示していますが、これ

から急速に高齢化が進む時期に入ることがわかり

ます。タイでは60歳以上を高齢者と定義してい

ますね。この定義を用いると、ベビーブーム世代が

高齢者となる2025年頃から急速に高齢化が進みます。

その速度は日本の高齢化を大きく上回ります。

そんな遠い話ではありません。今から、それ

に準備しておく必要があります。

เอกสารประกอบ 09 แสดงการเปรียบเทียบความ
เปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของสังคมสูงวัยใน
ไทยกับญี่ปุ่น แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราการเติบโตของสังคมสูงวัยที่ระดับอายุมากกว่า 
65 และมากกว่า 60 ปี อาจกล่าวได้ว่า จากนี้ไปเรา
จะเริ่มเข้าสู ่ช่วงการเติบโตของสังคมสูงวัยอย่าง
รวดเรว็ ประเทศไทยก�าหนดเกณฑ์อายขุองผูส้งูวยัว่า 
คอืผูม้อีายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปใช่ไหมครบั หากใช้เกณฑ์
นี้ แสดงว่าตั้งแต่ราวปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่มีผู้สูงวัยจาก
ยุค Baby Boom จะเป็นปีที่สังคมสูงวัยเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วที่ว่านี้จะเร็วยิ่งกว่าสังคม
สูงวัยของญี่ปุ่นเสียอีก เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยังอีกนาน 
เราจ�าเป็นต้องเตรียมตัวกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ 
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資料１１はバンコクと東北タイの人口ピラミッド

をみたものですが、バンコクが東北タイの若者を

引き付けて、若い構成を維持しているのに対して、

東北タイの人口構成は若者が少ないものになって

います。注意したいのはタイのベビーブーム世代

が東北タイにとどまり続けていることです。

เอกสารประกอบ 11 แสดงโครงสร้างปิรามิด
ประชากรในภาคอีสานของไทยกับกรุงเทพ กรุงเทพ
ดึงคนหนุ ่มสาวจากภาคอีสานไปท�าให ้รักษา
โครงสร้างวัยหนุ่มสาวไว้ได้ แต่โครงสร้างประชากร
ของภาคอีสานกลับมีคนหนุ่มสาวจ�านวนน้อย ส่ิงที่
อยากให้พิจารณาเป็นพิเศษ คือ ยุค Baby Boom 
ของไทยยังคงมีอยู่ในภาคอีสานของไทย

つまり、タイでは地方や農村で高齢化が急速に進

むことになります。これに対して日本の高齢化

は、ベビーブーム世代が都市に移り住んだため、

東京や大阪で高齢化が進みます。つまり日本の経験

はあまり役に立たないのです。

กล่าวคือ สังคมสูงวัยในเขตภูมิภาคและชนบทของ
ไทยยงัคงเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ ส่วนสงัคมสงูวยัของ
ญี่ปุ ่นน้ันเติบโตในโตเกียวและโอซาก้าเพราะยุค 
Baby Boom ได้ย้ายไปเกิดขึ้นในเขตเมือง ดังนั้น
ประสบการณ์ของญีปุ่น่จงึไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าใด
นักกับประเทศไทย

これからタイが豊かな高齢社会を迎えるためにどう

すればいいのでしょうか。日本との新しい協力

関係を含めて、社会保障、貢献、共同体の３つの

観点から考えてみましょう（資料１２）。

จากนีไ้ปประเทศไทยจะต้องท�าอย่างไรเพือ่รบัมอืกบั
สังคมสูงวัยที่เจริญเติบโตขึ้น อยากให้ลองพิจารณา
จาก 3 ประเด็นเหล่านี้ ได้แก่ การประกันสังคม การ
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม การอยู่ร่วมกันของคนใน
ชุมชน รวมถึงความร่วมมือรูปแบบใหม่กับประเทศ
ญี่ปุ่น (เอกสารประกอบ 12)

まず社会保障制度では、どのように持続的で、公平

な社会保障制度を作るかということです。この

点では、日本の社会保障制度の経験は参考になり

ません。なぜなら、日本は高齢化の進展とともに

社会保障費がかさみ、国の借金は一貫して増加し

ていました。現在、国の借金は国の所得であるGDP

の2.5倍になっています（資料１３）。これは債務

危機に陥ったギリシアよりも多いのです。

เริม่จากประเดน็แรกคอื เรือ่งของระบบประกนัสงัคม 
ต้องคิดว่าจะท�าอย่างไรให้มีการสร้างระบบประกัน
สงัคมทีเ่สมอภาคและยัง่ยนื ประเดน็นีไ้ม่สามารถน�า
ประสบการณ์ของระบบประกันสังคมที่ญี่ปุ่นมาเป็น
ตัวอย่างได้ เพราะเงินที่ใช้ไปกับประกันสังคมของ
ญีปุ่น่ได้เพิม่สูงข้ึนพร้อมกบัการเตบิโตของสังคมสูงวยั 
และเงินกู้ยืมของญ่ีปุ ่นก็เพิ่มสูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน 
ปัจจบุนั เงนิกูย้มืของญีปุ่น่เป็น 2.5 เท่าของ GDP ซึง่
เป็นรายได้ของประเทศ (เอกสารประกอบ 13) ค่านี้
สูงว่าของประเทศกรีซที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางหนี้
สินเสียอีก
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つまり、タイは日本の社会保障制度をそのまま導入

することはできません。しかし、タイの財政規

模がまだ小さいこと、政府の借金（債務）も少ない

ことを考えると、国が社会保障制度を通じてできる

ことはまだ多いと思います。日本の例を反面教師

として、持続的な社会保障制度を作ることが肝心

です。そして、タイが日本の高齢医療の技術や介

護の経験を取り入れながらも、適切な財政レベル

を維持した社会保障制度を構築できれば、反対

に日本が学ぶことになるでしょう。

กล่าวคือ ประเทศไทยไม่สามารถน�าระบบประกัน
สังคมของญี่ปุ ่นมาใช้แบบเต็มรูปแบบได้ แต่หาก
พิจารณาถึงสภาพเงินกู้ของรัฐบาล (หนี้สิน) และ
ภาระด้านการคลังของไทยที่ยังมีน้อยอยู ่ คิดว่า
ประเทศไทยยังสามารถจัดการเร่ืองประกันสังคมได้
หลายวิธี ประเทศญี่ปุ ่นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี 
ประเทศไทยจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบ
ประกันสังคมที่ยั่งยืน โดยอาจน�าประสบการณ์ด้าน
การพยาบาลหรือเทคนิคทางการแพทย์ผู้สูงวัยของ
ญี่ปุ ่นมาใช้ ในขณะเดียวกันก็ต้องท�าให้สถานะ
ทางการเงินของประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย 
หากประเทศไทยท�าเช่นนีไ้ด้ ประเทศญ่ีปุน่กอ็าจต้อง
มาเรียนรู้จากไทยก็เป็นได้

そこで注目したいのは、税収をベースにした社会

保障制度、ベーシックインカムです。すでにタイ

で は 高 齢 者 手 当 、 そ し て 福 祉 カ ー ド

（Welfare　Card）として、そのようなものが出現

しています。これをいかに充実したものにしてい

くかが重要になるでしょう。これは、実は日本が

参考にすべき制度なのです。

ดังนั้น สิ่งที่อยากให้พิจารณาเป็นพิเศษ คือ ระบบ
ประกันสังคมที่ค�านึงถึงรายรับจากภาษี และรายได้
พื้นฐาน ประเทศไทยมีเงินสนับสนุนผู้สูงวัย, บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card) และอื่น ๆ แล้ว 
ส่ิงส�าคัญคือจะท�าอย่างไรเพื่อให้สมบูรณ์และพัฒนา
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ความจริงแล้ว สิ่งนี้จะเป็นระบบที่ญี่ปุ่น
ควรน�าไปเป็นต้นแบบ

次に高齢者が貢献できる社会の形成です。これ

は、いつまでも元気な高齢者を維持することです。

実は、高齢者の定義について、世界で共通した

見解はありません。日本では一般的には65歳以上

を高齢者としていますが、タイでは60歳以上です。

そして、どの国も平均寿命が延びるなかで元気

な高齢者が増えています。

ประเดน็ต่อไปคอืรปูแบบของสงัคมทีผู่ส้งูวยัสามารถ
ท�างานสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ เรือ่งนี ้หมายถึง 
การด�ารงไว้ซึ่งผู้สูงวัยท่ีมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป 
ความจรงิแล้ว ค�านยิามของผูส้งูวยันัน้ทัว่โลกมคีวาม
เห็นที่ไม่ตรงกัน ประเทศญี่ปุ่นก�าหนดว่าผู้สูงวัยคือผู้
ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ส่วนประเทศไทยก�าหนดไว้ที่
อายุมากกว่า 60 ปี ผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงในทุก
ประเทศมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกับอายุขัย
เฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

たとえば、日本では、2017年初めに高齢社会を専門

とする学者たちが高齢者の定義を75歳以上に

引き上げるべきだと提言しました。元気な高齢者

は、支えられる存在ではなく、社会を支える貢献

者だと考えたのです。そうならば、日本もタイも

元気な高齢者を増やすよう努力すべきです。

เช่น ในญี่ปุ่นเมื่อต้นปี 2017 บรรดานักวิชาการท่ี
เชีย่วชาญด้านสงัคมผูส้งูวยัได้เสนอให้นยิามเกีย่วกบั
ผู้สูงวัยใหม่ โดยเพิ่มอายุมากขึ้นเป็นตั้งแต่อายุ 75 ปี 
เพราะว่าผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นไม่ได้อยู่ใน
ฐานะเป็นฝ่ายได้รับความช่วยเหลือ แต่เป็นผู้ที่
สามารถท�างานสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ หาก
เป็นเช่นนัน้ ทัง้ไทยและญีปุ่น่ควรพยายามเพิม่จ�านวน
ผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรง
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このように元気な高齢者が増えればどうなるで

しょうか。このことを生産年齢人口という指標を使

って考えてみましょう。生産年齢人口は一般的に

15～64歳と定義されることが多いのですが、15

～69歳、20～69歳、あるいは20～74歳として再計

算してみました。その結果が資料14です。社会の

見え方が大きく変わることがわかります。

หากสามารถเพิม่จ�านวนผูส้งูวยัทีม่สุีขภาพแขง็แรงได้
แล้วจะเป็นอย่างไร มาลองพิจารณาโดยใช้ดัชนี
ประชากรวัยท�างาน โดยทั่วไป ดัชนีประชากรวัย
ท�างานส่วนใหญ่นิยามว่าหมายถึงบุคคลที่มีอายุ
ระหว่าง 15-64 ปี ผมลองค�านวณใหม่โดยใช้ช่วงอายุ 
15-69 ปี, 20-69 ปี และ 20-74 ปี ได้ผลปรากฏดัง
เอกสารประกอบ 14 พบว่ามมุมองเกีย่วกบัสงัคมนัน้
เปลี่ยนแปลงไปมาก

20～74歳としますと、日本は現在でも社会貢献

できる人の数は3分の2を超えているのです。まだ

まだ日本は老いていないといえます。実際にタイ

にも元気な日本の高齢者が旅行に来ているでしょう。

資料１５に示したのはタイのケースです。タイ

はもっと若くなります。2050年まで生産年齢人口

が3分の2を上回るのです。高齢者の能力を生か

すことが、豊かな高齢社会になる条件です。

หากเป็นช่วงอายุ 20-74 ปี จะพบว่า ปัจจุบันที่ญี่ปุ่น
จะมจี�านวนผู้ทีส่ามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้
มากกว่า 2 ใน 3 ส่วน อาจกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นยังไม่แก่ 
ซึ่งจริง ๆ แล้วเราก็เห็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรง
ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีประเทศไทยจ�านวน
มาก เอกสารประกอบ 15 แสดงกรณขีองประเทศไทย
ว่าประเทศไทยยิ่งอายุน้อยขึ้นไปอีก ประชากรวัย
ท�างานนับถึงปี 2050 จะเพิ่มขึ้น 2 ใน 3 ส่วน การน�า
ความสามารถของผู้สูงวัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็น
เงื่อนไขที่จะน�าไปสู่สังคมผู้สูงวัยที่รุ่งเรือง

それをどのように具体化すればいいのかは、わか

っているわけではありまぜん。ただし、日本とタ

イが豊かな高齢社会を築くためには、ベビーブー

ム世代を、支える側ではなく、貢献する側として

いくことが大事だというのは確かなのです。それ

に知恵を出し合う協力は価値があると思います。

ไม่ใช่ว่าจะรูแ้ล้วว่าต้องท�าอย่างจงึจะท�าให้สิง่นีก้ลาย
เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ ต้องเข้าใจร่วมกันว่าสิ่งส�าคัญ
ของการสร้างสงัคมผู้สูงวยัทีรุ่่งเรอืงของไทยและญีปุ่น่ 
ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัย แต่เป็นการน�า
ประชากรยุค Baby Boom มาท�างานเพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคม และการให้ความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญานับเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ๆ 

第３は地域コミュニティの活用です。この観点で

はタイの方が多くの知恵を持っているかもしれま

せん。タイの高齢者ケア・ボランティアは実に300

万人に達すると聞きます。日本の専門家はびっく

りしています。このようなタイにある地域での助

け合いの精神について、日本は謙虚に学ぶ必要が

あると考えています。

ประเด็นที่ 3 คือการใช้ประโยชน์จากชุมชนที่ช่วย
เหลือเกื้อกูลกัน ประเด็นน้ีไทยอาจมีภูมิปัญญา
มากกว่าญี่ปุ่น ได้ยินว่าอาสาสมัครดูแลผู้สูงวัยของ
ไทยมีมากกว่า 3 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นเห็น
ตัวเลขน้ีแล้วรู้สึกตกใจมาก ญี่ปุ่นจ�าเป็นต้องเรียนรู้
ด้วยความนบัถอืในจติส�านกึการช่วยเหลอืกนัและกนั
ในภูมิภาคของไทย
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最後に、このような豊かな高齢社会を築くため

に、デジタル技術は大変役に立つツールであること

について述べておきたいと思います。ここ10年

で携帯電話は世界中で普及しました。資料１７で

示したように、一人当たりの携帯電話の契約件数

は、右肩上がりで急増してきました。2017年の時点

でみると、タイの方が日本よりも多いのです。

そして、この3年で、その携帯電話はスマートフォン

に置き換わりました。

สุดท้ายน้ี ผมอยากจะพูดเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลซ่ึง
เป็นเครือ่งมอืส�าคญัอย่างมากในการสร้างสงัคมสงูวัย
ทีรุ่ง่เรอืง โทรศพัท์มอืถอืได้รบัความนยิมไปทัว่โลกใน
ช่วง 10 ปีมานี้ จ�านวนการท�าสัญญาโทรศัพท์มือถือ
ต่อ 1 คนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากดูข้อมูลของปี 
2017 จะพบว่าประเทศไทยมีจ�านวนมากกว่าญี่ปุ่น 
และในช่วง 3 ปีนี้ ก็ได้มีการเปลี่ยนจากโทรศัพท์มือ
ถือไปใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น

このスマートフォンを活用すれば、新しい豊かな

高齢社会を作れる可能性が出てきたのです。いま

や私たちはどこに住んでいようと、距離に関係なく、

動画を通じてお互いに情報交換ができるようにな

ったのです。都会にいても、田舎のおじいさん、

おばあさんの生活の状況を細かく知ることが

できるようになりました。距離が離れていても、

家族や親族というような伝統的な社会関係が維持

できる可能性が出てきたと指摘する人もいます。

มคีวามเป็นไปได้ทีก่ารใช้สมาร์ทโฟน จะสามารถสร้าง
สังคมสูงวัยที่รุ่งเรืองในรูปแบบใหม่ได้ ตอนนี้ไม่ว่า
พวกเราจะอยู่ท่ีไหนก็ตาม เราสามารถแลกเปลี่ยน
ข่าวสารซ่ึงกันและกันผ่านภาพเคล่ือนไหว โดยไม่มี
ข้อจ�ากัดเรื่องระยะทางที่ห่างกัน แม้จะอยู่ในเมืองก็
สามารถรู้สภาพความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยายใน
ชนบทได้โดยละเอียด มีคนที่กล่าวว่า แม้จะอยู่ห่าง
ไกลกัน แต่ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม
ตามวิถีที่เคยปฏิบัติกับครอบครัวหรือเครือญาติได้ 

そして、あなたが医者ならスマートフォンを使っ

て、簡単な診断であれば、それも顔を見ながら

できます。いずれ、ドローンは、道路が未整備な

遠い場所にもモノを確実に届けられることになる

はずです。デジタル技術の活用は高齢社会を支え

るコストを抑制することに役立ちます。

และถ้าคุณเป็นหมอ คุณจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนดู
หน้าคนไข้และวนิจิฉัยโรคได้ หากเป็นโรคพืน้ฐานง่าย ๆ  
อีกทั้ง ดูเหมือนว่า เครื่องโดรน (drone) ยังสามารถ
ส่งของไปยังสถานที่ห่างไกลที่ถนนหนทางยังไม่
เรียบร้อยได้ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลจึงมีประโยชน์
ต่อการควบคมุต้นทนุของการสนบัสนนุสงัคมผูส้งูวยั

もちろん日本にも助け合いの慣習は失われてしまっ

たわけではありません。たとえば、日本は近年、

大規模な地震や台風など自然災害の被害を多く

受けていますが、復興に向けて最も力を発揮した

のは、実は政府ではなく、地域であり、その助け

合いだったといわれています。それは、人々の心

のつながり、日本語では「絆」（きずな）と呼ば

れていますが、近年重視されています（資料16）

。タイ語ではなんというのでしょうか？。きっと

あると思います。

แน่นอนว่าคนญีปุ่น่ไม่ได้ขาดนสัิยทีจ่ะช่วยเหลอืซึง่กนั
และกนั เช่น ระยะหลังนี ้ประเทศญีปุ่น่ได้รบัความเสยี
หายจากภยัพบิติัทางธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นพายไุต้ฝุน่ 
หรอืแผ่นดนิไหวขนาดใหญ่ แต่ว่ากนัว่า การแสดงพลัง
ทีย่ิง่ใหญ่เพือ่ฟ้ืนฟปูระเทศน้ันไม่ได้มาจากรฐับาล แต่
เป็นความช่วยเหลอืซึง่กันและกนัในส่วนภมูภิาค สาย
สมัพนัธ์ทีป่ระสานใจของผู้คนไว้ด้วยกนันี ้ภาษาญีปุ่่น
เราเรยีกว่า “kizuna” ซ่ึงระยะหลงันีค้�าๆนีไ้ด้รบัการ
จับตามองเป็นอย่างมาก (เอกสารประกอบ 16) ใน
ภาษาไทยใช้ค�าว่าอะไรครบั ผมคดิว่าภาษาไทยกต้็อง
มคี�าน้ีเหมอืนกันแน่ๆ
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私は、アジアにおける高齢化は、新しい国際協力

関係を築くスタートとして捉えるべきだと考えて

います。とくに、タイと日本が協力することで、

豊かな高齢社会を実現するだけでなく、高齢社会

のイメージを変えるような活動を期待しているの

です。タイと日本が目指すのは、デジタル・ディ

ビデンドと活用した「エイジングソサエティ・

ディビデンド」の発見と共有だと思うのです。

ผมคิดว่าสังคมสูงวัยในเอเชียควรเริ่มสร้างความร่วม
มือระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ความร่วมมอืระหว่างไทยกบัญีปุ่น่ ซ่ึงไม่ใช่เพยีงแค่
ท�าให้สังคมสูงวัยมีความรุ่งเรืองเท่านั้น แต่คาดหวัง
ว่าจะเป็นกจิกรรมทีช่่วยเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ของ
สังคมสูงวัยด้วย คิดว่าเป้าหมายของไทยกับญี่ปุ่นคือ
การค้นพบและน�ามาใช้ร่วมกันของ “เอจจิง โซไซตี้ 
ดิวิเดน” (Aging Society Dividend) อันเกิดจาก
การน�า “ดิจิตอล ดิวิเดน (Digital Dividend)” มาใช้
ให้เกิดประโยชน์  

社会保障制度、高齢者の能力維持と活用、地域

コミュニティの活性化、そしてデジタル技術の

活用、タイの日本の新しい研究課題にしてはいかが

でしょうか。

วันนี้ที่ผมได้มีการน�าเสนอโจทย์วิจัยใหม่ของไทยกับ
ญี่ปุ่นในประเด็นต่าง ๆ คือ ระบบประกันสังคม การ
ท�าให้ความสามารถของผู้สูงวัยยังคงอยู่และน�ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม การใช้ประโยชน์จากชมุชน
ที่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอล ไม่ทราบว่าทุกท่านมีความเห็นในเรื่องนี้
อย่างไรกันบ้างครับ

ご清聴ありがとうございました。 ขอขอบคุณที่ทุกท่านตั้งใจฟังครับ

このようなデジタル時代の新しい動きを、世界銀

行は、デジタル・ディビデンドと名づけました

（資料18）。ディビデンドとは、株式の配当のこ

とです。デジタル・ディビデンドはデジタル技術

の恩恵と言い換えてもいいと思います。つい5年前まで

はインターネットにアクセスできる人とできない

人の格差をいかに埋めるか、というデジタル・

デバイドが議論されていましたが、近年の携帯電

話・スマートフォンの急速な普及を背景に、これ

を活用して社会問題を解決できる可能性が広がっ

たのです。デジタルの技術を効果的に用いること

によって高齢社会のあり方は変わる可能性が高ま

ったのです。

ธนาคารโลกได้ตั้งชื่อการขับเคล่ือนในรูปแบบใหม่
ของยุคดิจิตอลน้ีว่า “ดิจิตอล ดิวิเดน (Digital 
Dividend)” (เอกสารประกอบ 18) ดิ วิ เดน 
(Dividend) คือผลตอบแทนของมูลค่าหุ้น คิดว่าเรา
อาจเรียก “ดิจิตอล ดิวิเดน” ในอีกชื่อหนึ่งว่า “ผล
ตอบแทนของเทคโนโลยดีจิติอล” ซึง่ได้มกีารถกเถยีง
กันมาตลอดจนกระทั่งเม่ือ 5 ปีที่แล้วว่าจะสามารถ
ลดความแตกต่างระหว่างจ�านวนผู้สามารถเข้าถงึและ
ไม่สามารถเข้าถึงอนิเตอร์เนต็ได้หรอืไม่ แต่จากสภาพ
ปัจจุบันที่โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนแพร่หลาย
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถ
ใช้ส่ิงเหล่าน้ีมาแก้ไขปัญหาสังคมได้ ผลจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ จะยิ่งเพิ่ม
ความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงสภาพของสังคม
สูงวัยให้ดีขึ้น
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บทคัดย่อ

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการรบัรูเ้ก่ียวกบัมชิมิะ ยกุโิอะผ่านการแปลงานวรรณกรรมของ

มิชิมะในช่วง ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็นช่วงที่งานวรรณกรรมมิชิมะจ�านวนมากได้รับการแปลในไทย การ

ศึกษาครั้งนี้ได้ใช้มุมมองทางสังคมวิทยาจากแนวความคิดของปิแอร์ บูร์ดิเยอ  จากการศึกษาพบว่า

ผู้ปฏิบัติการแปลได้ประนีประนอมความเป็นมิชิมะกับปริบทสังคมไทยโดยการไม่แปลผลงานของ

มิชิมะที่มีเนื้อหาขัดต่อขนบสังคมไทย นอกจากนี้นิตยสารปัญญาชนต่างๆ ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ

มชิมิะในแง่ของนกัเขียนทีฝั่กใฝ่อดุมการณ์เชดิชรูะบบจกัรพรรดแิละนยิามวรรณกรรมของมชิมิะว่า

เป็นวรรณกรรมแนวอีโรติค ในทางตรงกันข้าม ผู้ปฏิบัติการแปลที่แปลและจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

ของมิชิมะในเวลาเดียวกันกลับเน้นย�้าความเป็นอัจริยะทางการประพันธ์และช้ีน�าให้ผู้อ่านรับรู้

มิชิมะที่ผลงานวรรณกรรมมากกว่าที่ตัวตน 

ทนพร  ตรีรัตน์สกุลชัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับรู้เกี่ยวกับ มิชิมะ ยุกิโอะในประเทศไทย

ในทศวรรษ 1970

 คำ� สำ�คัญ
การแปลศึกษา, วรรณกรรมญี่ปุ่น, มิชิมะ ยุกิโอะ, ปิแอร์ บูร์ดิเยอร์
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Abstract

The objective of this article was to study the reception of Mishima Yukio through his 

translated literary works in the 1970s when his many literary works were translated 

into Thai. This study considered Pierre Bourdieu concept-based sociological 

perspective. The results of this study revealed that the author writing style and 

Thai context was compromised by agents through avoidance of translating Mishima 

works whose content was contrary to Thai tradition. In addition, intellectual 

magazines created a reception of the author as an imperialist ideology writer 

and defined his works as erotic literature. In contrast, an agent who translated 

and published his works emphasized on his literary intellect and directed the 

audience to perceive his own identity through his works

The reception of Mishima Yukio’s works

in the 1970s

Key words
Translation Studies, Japanese Literature, Mishima Yukio, Pierre Bourdieu

Thanabhorn  Treeratsakulchai
Faculty of Humanities, Chiang Mai University
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1.  บทน�า 

 ในวรรณกรรมญีปุ่น่สมยัใหม่（近代文学）ทีไ่ด้รบั

การแปลเป็นภาษาไทย  ผลงานของมชิมิะ ยกิุโอะ（三島

由紀夫）นับว่ามีจ�านวนค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับนัก

เขียนวรรณกรรมญี่ปุ ่นสมัยใหม่คนอื่น  แม้ผลงาน

วรรณกรรมของมชิมิะแม้จะไม่ได้รับการสนบัสนนุการจดั

แปลกต็าม  แต่กลบัเป็นทีถู่กกล่าวถงึในกลุม่ปัญญาชนไทย

ในช่วง ค.ศ. 1970 มากกว่านกัเขยีนคนอืน่ๆ1  ปัจจยัส�าคญั

ประการหนึง่ทีท่�าให้ปัญญาชนไทยในช่วงเวลาน้ันรู้จกัมชิิ

มะกค็อืความทะเยอทะยานของเขาท่ีมุง่มัน่สร้างตนเองให้

เป็นทีรู่จ้กัในกลุม่ผูอ่้านชาวต่างประเทศผ่านการแปลผล

งานตนเองออกเป็นภาษาอังกฤษ  คโุบะตะ ยโูกะ(久保田

裕子,2002)ได้ศกึษาเอกสารช้ันต้นทีเ่ก่ียวข้องกับมชิิมะพบ

ว่า  หลงัจากทีม่ชิมิะได้รบัเสยีงตอบรบัอย่างดจีากผูอ่้าน

ชาวอเมริกนัจากการแปลเรือ่ง ชโิอะซะอ ิ(『潮騒』The 

Sound of Waves) ในปี ค.ศ. 1954 มิชิมะก็ได้เริ่ม

สร้างสรรค์ผลงานโดยค�านงึถงึผูอ่้านชาวตะวนัตกและแปล

ผลงานของตนเองให้ออกสูส่ายตาของชาวตะวนัตกให้มาก

ที่สุดโดยหวังว่าตนเองจะมีช่ือเสียงระดับโลกและได้รับ

รางวลัโนเบลสกัวนัหนึง่  นอกจากนีเ้มือ่ครัง้ทีม่ชิิมะผดิหวงั

จากเสียงตอบรับของผู้อ่านชาวญี่ปุ่นต่อผลงานชุด โฮโจ 

โนะ อมุ（ิ『豊饒の海』The Sea of Fertility）เขาได้

ส่งจดหมายไปหา Donald Keene ผูแ้ปลงานวรรณกรรม

ของเขาในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 1970 เพือ่ขอให้แปลผล

งานชุดนีอ้อกเป็นภาษาอังกฤษ  โดยหวังว่าจะมผู้ีอ่านชาว

ต่างชาติสักคนที่เข้าใจผลงานของเขา （三島由紀

夫,1998）ก่อนทีเ่ขาจะท�าพธิเีซ็ปปกุ（ุ切腹）คว้านท้อง

ฆ่าตวัตายเพือ่ล้างความอบัอายจากความล้มเหลวในการ

ปราศรัยต่อหน้ากองก�าลังป้องกันตนเองในวันที่ 25 

พฤศจกิายน ค.ศ. 1970

1  จากการศึกษาวารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ภายใต้บรรณาธิการสุชาติ สวัสดิ์ศรี พบว่าแม้จะมีการกล่าวถึงมิชิมะ3 ครั้ง คือในฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2515 ฉบับ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2516 และฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2517 ก็ตาม  แต่นอกเหนือจากชื่อของมิชิมะแล้ว  มีเพียงการกล่าวถึงการฆ่าตัวตายคะวะบะตะ ยะซุนะริ 
ในฐานะเจ้าของผลงานรางวัลโนเบลในฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2517 เท่านั้น 
2  ผู้ปฏิบัติการแปล ในที่นี้หมายความถึง ผู้แปลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตงานแปลทั้งในแง่บุคคลและองค์กร  เช่น บรรณาธิการ ส�านักพิมพ์ ฯลฯ
3  ในเชิงสังคมวิทยา ฮาบิทัส คือโครงสร้างหนึ่งภายในหน่วยหนึ่ง (อาจหมายถึงตัวบุคคล กลุ่มสังคม หรือชนชั้นก็ได้) อันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของหน่วยน้ันกับ
โครงสร้างสังคมภายนอกผ่านการกระท�าหรือการปฏิบัติซ้�าๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  จนฝั่งและสั่งสมเป็นประสบการณ์และความช�านาญจนกลายเป็น 
“ความโน้มเอียงทางอุปนิสัย” (disposition) สิ่งนี้จะสะท้อนผ่านอากัปกิริยาของผู้คนหรือกลุ่มคนและผลิตซ้�าโครงสร้างสังคมและผู้คนหรือกลุ่มคนเหล่าน้ัน (สุนีย์ 
ประสงค์บัณฑิต, 2553)

แม้ว่าการแปลผลงานวรรณกรรมของมิชิมะเป็นภาษา

อังกฤษได้ส่งผลให้ผลงานวรรณกรรมของมิชิมะแพร่

หลายออกเป็นภาษาอืน่ๆ รวมทัง้ภาษาไทยในเวลาต่อมา

ก็ตาม  แต่ด้วยตัวตนของมิชิมะที่มีบทบาทในสังคมท่ี

หลากหลาย ทัง้ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม  

การยึดมั่นในอุดมการณ์จิตวิญญาณนักรบแบบดั้งเดิม  

และรสนิยมทางเพศที่ ไม ่ชัด เจนนั้นได ้ส ่ งผลให ้

กระบวนการแปลงานวรรณกรรมของมิชิมะในหลาย

ประเทศถูกจ�ากัดด้วยมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศนัน้ๆ ด้วยเหตนุีก้ารศกึษาองค์ประกอบภายนอก

การแปลวรรณกรรมของมชิมิะจงึสามารถสะท้อนให้เห็น

การรับรู้เก่ียวกับมิชิมะในปริบทสังคม การเมือง และ

วัฒนธรรมของชาติต่างๆ  ในแต่ละยุคสมัย

 เม่ือกระบวนการผลิตงานแปลหรือการแปลของผู้

แปลนัน้ไม่สามารถตดัขาดจากภมูหิลงัทางสงัคมได้  เพือ่

ศึกษาองค์ประกอบภายนอกตัวบทแปลผ่านมุมมองทาง

ด้านสังคมวิทยาอย่างลึกซึ้งนั้น นักวิชาการได้น�าแนว

ความคิดของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) มาใช้

ในการอธิบายการแปลในฐานะที่เป็นปฏิบัติการทาง

สังคมประการหนึ่ง บูร์ดิเยอมองว่าในปฏิบัติการใดๆ ใน

สงัคมกต็ามย่อมมผีูก้ระท�าการ (Agency) ซึง่ในทีน่ีห้มาย

ถงึผูป้ฏบิตักิารแปล ผูป้ฏบิตักิารแปล2 ได้สร้างสรรค์งาน

แปลออกมาภายใต้ฮาบทิสั (Habitus)3 ของตนเอง  กล่าว

คอืภายใต้กระบวนการแปลต่างๆ ทีผู่ป้ฏบิตักิารแปลกระ

ท�าขึ้นนั้นเกิดจากการการปฏิสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติการ

แปลในโครงสร้างสังคมที่ถูกส่ังสมมาเป็นระยะเวลาท่ี

ยาวนาน ส่ิงเหล่านี้ได้สร้างให้ภูมิหลัง รสนิยมหรือ

อุดมการณ์ ฯลฯ ของผู้ปฏิบัติการแปลแตกต่างและส่ง

อทิธิพลให้ผู้ปฏิบตักิารแปลใช้อ�านาจในการคัดสรรตวับท

แปล ก�าหนดจดัวางต�าแหน่งแห่งทีข่องงานแปล หรอืปรับ
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แต่งงานแปลให้สอดคล้องกับโครงสร้างสังคม (Liu, 

2012, p.1169) ตัวอย่างเช่น Liu (2012) ศึกษาฮาบิทัส

ของ Yan Fu ผู้แปลชาวจีนที่มีบทบาทโดดเด่นในช่วงปี 

ค.ศ. 1900 อนัเป็นช่วงทีง่านแปลตะวนัตกเฟ่ืองฟมูากใน

สงัคมจนี พบว่าการแปลของ Yan Fu มาจากฮาบทิสัของ

เขาที่มีอุดมการณ์มุ่งฟื้นฟูจีนท่ีบอบช�้าจากสงครามจีน-

ญีปุ่น่ครัง้ที ่1 ให้พ้นจากความอ่อนแอของราชวงศ์ชงิผ่าน

การสร้างคนให้ตื่นรู้จากความรู้ของโลกตะวันที่ถ่ายทอด

ผ่านงานแปล 

 ภายในพื้นที่ทางสังคมนั้นแบ่งออกเป็นฟิลด์ (field) 

ต่างๆ ในเชงิสงัคมวทิยา ฟิลด์หมายถึงพืน้ทีท่ีฮ่าบทิสัเข้า

มาปฏสิมัพนัธ์ แข่งขนั ต่อสูเ้พือ่ช่วงชิงทนุ (Capital) ภาย

ใต้กติการ่วมกัน ในเชิงการแปลศึกษา ฟิลด์คือพื้นที่ของ

วงการวรรณกรรมแปลท่ีฮาบทิสัของผูป้ฏบิตักิารแปลเข้า

มาปฏิสัมพันธ์และแข่งขันกัน ไม่ว่าจะเป็นการช่วงชิง

พืน้ทีข่องประเภทและชนดิวรรณกรรม    การแข่งขันของ

กลุ่มผู้ผลิตงานวรรณกรรมแปลต่างๆ ฯลฯ โดยฟิลด์ของ

วงการวรรณกรรมย่อมสมัพนัธ์เชือ่มโยงกบัฟิลด์อืน่ๆ อกี

ด้วย  Sameh Hanna (2017) ได้น�าแนวคิดนี้ศึกษาการ

แปลบทละครเรื่อง Hamlet ในภาษาอาหรับและพบว่า

ผู ้แปลได้บิดเบือนต้นฉบับ เช่น เปลี่ยนการจบแบบ

โศกนาฏกรรมให้กลายเป็นสขุนาฏกรรม ทัง้นีเ้ป็นเพราะ

แรงกดดันทางรสนิยมการชมละครของผู้ชมในสมัยนั้นที่

ปรารถนาจะชมละครที่มีเนื้อเรื่องที่ตนเองถูกใจ ซึ่งหาก

บทละครไม่ถูกใจผู้ชม  ผู้สร้างก็อาจประสบปัญหาทาง

ด้านทนุต่อไปได้ ด้วยเหตนุีจ้ะเหน็ได้ว่ากระบวนการผลติ

งานแปลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนไม่สามารถท�าความ

เข้าใจด้วยศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงหรือผ่านองค์ประกอบ

เพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ได้  การน�าแนวความคิดของปิแอร์ 

บูร์ดิเยออันเป็นแนวคิดที่เน้นการท�าความเข้าใจปฏิบัติ

การในสังคมหลากหลายมิติมาอธิบายกระบวนการผลิต

งานแปลจะท�าให้สามารถเข้าใจกระบวนการผลิตงาน

แปลในหลากหลายแง่มุมยิ่งขึ้น

 ในบทความนีจ้ะศกึษากระบวนการแปลวรรณกรรม

ของมิชิมะ ยุกิโอะภายใต้มิติทางสังคม  การเมือง และ

วัฒนธรรมของประเทศไทยในช่วง ค.ศ. 1970  ซึ่งเป็น

ช่วงที่งานวรรณกรรมมิชิมะเริ่มได้รับการแปลและแพร่

หลายในสังคมไทยสูงสุดผ่านแนวความคิดของปิแอร์ บูร์

ดเิยอ เพือ่ตอบค�าถามว่างานวรรณกรรมของมชิิมะถกูคัด

สรรมาแปลโดยผู้ปฏิบัติการแปลอย่างไร และภายใน

วงการการแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นช่วง ค.ศ. 1970 งาน

วรรณกรรมของมิชิมะถูกรับรู้ผ่านกระบวนการแปล

อย่างไร โดยการศกึษาครัง้นีไ้ม่เพยีงแต่จะท�าความเข้าใจ

ถงึการรบัรูเ้กีย่วกบัมชิมิะ ยกุโิอะในปริบทสงัคมไทยช่วง 

ค.ศ. 1970 เท่านั้น  หากแต่ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นมาและการรับรู้วรรณกรรมแปลญี่ปุ่นอื่นๆ ใน

ช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการศกึษาจากการศึกษากระบวนการแปลผ่านมมุมอง

ทางด้านสังคมวิทยาต่อไป

2. การแปลงานวรรณกรรมมิชิมะและการรับรู ้

 เกี่ยวกับมิชิมะในประเทศต่างๆ 

 งานวรรณกรรมแปลของมิชิมะน้ันเริ่มจากการแปล

ผลงานจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษในช่วงปี ค.ศ. 

1960-1970 เป็นจ�านวนมาก แค่เฉพาะในช่วงหลังปี ค.ศ. 

2000 ก็ยังคงมีงานแปลวรรณกรรมของมิชิมะเป็นภาษา

องักฤษจ�านวนกว่า 19 ชิน้ซึง่เป็นผลมาจากความสมัพนัธ์

อันดีระหว่างตัวมิชิมะกับนักแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นที่มี

ความสามารถสูง อย่าง Donald Keene, Edward 

Seidensticker, John Nathan และ Ivan Morris (稲

田大貴 ,2015, p.307)จากผลงานที่แปลเป็นภาษา

อังกฤษเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดภาพแทนประเทศ

ญี่ปุ่นออกสู่สายตาของชาวตะวันตกเท่านั้น（テレング

ト・アイトル, 2012，p．61）หากแต่ยังเป็นใบเบิก

ทางไปสูก่ารแปลผลงานของมชิมิะสูภ่าษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

ตามมาในภายหลังอีกด้วย
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 คุโบะตะ ยูโกะ (久保田裕子,2002) ได้ศึกษาเกี่ยว

กบักระแสนยิมการแปลวรรณกรรมมชิมิะในอเมรกิาช่วง

ปี ค.ศ. 1950 เดมิ M. Weatherby ต้องการจะแปลเรือ่ง 

คะเม็น โนะ โคะกุฮะกุ  (『仮面の告白』) ผลงาน

วรรณกรรมเชิงรักร่วมเพศของมิชิมะ แต่เม่ือปรึกษากับ

ผูเ้กีย่วข้องเกีย่วกบัการจดัพมิพ์แล้วกต้็องชะลอการแปล

วรรณกรรมเรื่องนี้เอาไว้เนื่องจากสังคมอเมริกาในเวลา

น้ันยงัมอีคตต่ิอแนวคดิรกัร่วมเพศในทางครสิต์ศาสนาอยู่

จึงแปลเรื่อง ชิโอะซะอิ (『潮騒』)เป็นเรื่องแรกแทน

เนื่องจากว่าวรรณกรรมเร่ืองน้ีมีความแปลกประหลาด

แตกต่าง (exotic) จากวรรณกรรมตะวันตก (久保田裕

子,2002, p.108-109)หลังจากที่ ชิโอะซะอิ ได้รับความ

นิยมอย่างสงูจากผูอ่้านชาวอเมรกินัแล้ว  กไ็ด้ถกูแปลเป็น

ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ฯลฯ คุโบะตะสันนิษฐานว่าหลัง

จากทีผ่ลงานเริม่ได้รบัความนยิมในกลุม่ผูอ่้านชาวตะวนั

ตกแล้ว มชิมิะก็เริม่สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทีค่�านงึ

ถงึปฏิกริิยาของผูอ่้านชาวตะวนัตกโดยการจงใจใส่ความ

เป็นตะวันออกลงไปในงานของตนเอง  ด้วยเหตุนี้ในช่วง

ปี ค.ศ. 1960 ผลงานเรื่อง คิงกะกุจิ (『金閣寺』) ของ

มิชิมะจึงได้รับความนิยมไปพร้อมกับกระแสความนิยม

พุทธปรัชญาแบบเซนในอเมริกา อย่างไรก็ตามการ

สร้างสรรค์ผลงานเรือ่งสัน้ “ยโูกะก”ุ（「憂国」）กน็บั

ว่าเป็นการสะท้อนถงึความพยายามในการนยิาม “ความ

เป็นญี่ปุ่น” แบบใหม่ท่ีก้าวข้ามภาพจ�า (stereotype) 

ของญี่ปุ่นเดิมๆ แก่ผู้อ่านชาวต่างชาติ  เช่นเดียวกับงาน

วิจัยของCecchi Annie（アニー・ティッキ,1988）

ที่ศึกษาการแปลวรรณกรรมมิชิมะในประเทศฝรั่งเศสว่า

งานของมิชิมะเริ่มแปลในช่วงปี ค.ศ. 1960 โดยมี คิงกะ

กุจิ เป็นผลงานแปลเรื่องแรกเนื่องจากเป็นผลงานที่มี

ความลึกลับและความแปลกแตกต่างแบบตะวันออก  

จากนัน้งานวรรณกรรมของมชิมิะกไ็ด้รบัการแปลออกมา

เรื่อยๆ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1968  วรรณกรรมเรื่อง โกะ

โงะ โนะ เอโก（『午後の曳航』）ได้ส่งผลให้งาน

วรรณกรรมของมชิิมะถกูจบัตามองจากผูอ่้านชาวฝรัง่เศส

มากขึ้น  นอกจากนี้การท�าพิธีเซ็ปปุกุของมิชิมะในเวลา

ต่อมาก็ได้สร้าง “ความเป็นญีปุ่น่” รปูแบบใหม่ทีแ่ตกต่าง

นักเขียนอื่น เช่น คะวะบะตะ ยะซุนะริ นักเขียนรางวัล

โนเบลคนแรกของญี่ปุ่น

 ในส่วนของการรบัรูเ้กีย่วกบัมชิมิะในสหภาพโซเวยีต

น้ัน มุระกะมิ ชิเอะโกะ（村上智子,2014）พบว่าเม่ือ

เทยีบกบัประเทศอืน่แล้ว  การเผยแพร่วรรณกรรมมชิิมะ

ค่อนข้างล่าช้า  ทั้งนี้เนื่องมาจากมิชิมะถูกมองว่าเป็นนัก

เขียนที่ยึดมั่นอุดมการณ์ฟาสซิสต์  งานวรรณกรรมของ

มิชิมะจึงขัดต่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์ของสหภาพ

โซเวียตและถูกมองว่าเป็น “หนังสือต้องห้าม” ในเวลา

นัน้ จนกระทัง่เข้าสู่ยคุเปเรสตรอยคา (ค.ศ. 1985-1991) 

ที่การเซ็นเซอร์สิ่งพิมพ์เริ่มเบาบางลง  ผลงานของมิชิมะ

จึงได้เผยแพร่ออกสู่สายตาผู้อ่านครั้งแรก  โดยเรื่องส้ัน 

“ยูโกะกุ”（「憂国」）ได้ถูกแปลและตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 

1988 ภายหลังที่เรื่องสั้นเรื่องนี้เผยแพร่ออกไป  ส่งผล

ให้นักอ่านที่เป็นนักโทษคนหน่ึงในโซเวียตคว้านทองฆ่า

ตัวตายตามตัวละครเอกเรื่องนี้ไปด้วย เช่นเดียวกับใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน แม้จะมีการแปลวรรณกรรม

ของมิชิมะตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1970 ก็ตาม  แต่งาน

วรรณกรรมเหล่านั้นกลับถูกวิจารณ์ว่าเป็นงานของนัก

เขยีนทีมุ่ง่สร้างลทัธนิยิมจกัรพรรดแิละลทัธบิชูโิดขึน้ใหม่

เพื่อให้ญี่ปุ่นท�าสงครามเข้ารุกรานชาติอื่นๆ อีกครั้ง ซ่ึง

สิ่งนี้ถือว่าเป็นศัตรูต่อยุคปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966-

1976) อย่างยิ่ง จนเมื่อเข้าสู่ช่วงปี ค.ศ. 1990 ผลงาน

วรรณกรรมของมิชิมะจึงได้กลับมาถูกยกย่องทางด้าน

วรรณศิลป์อีกครั้ง  ในทางกลับกันเมื่อส�ารวจการแปล

วรรณกรรมของมิชิมะในประเทศไต้หวันที่เคยตกอยู่ใต้

อาณานิคมของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ค.ศ. 1895-1945 พบ

ว่าไต้หวันรับวรรณกรรมญี่ปุ่นเสมือนดังวรรณกรรมของ

ชาตตินเองมาต้ังแต่อดตี  ด้วยเหตนุีก้ารแปลวรรณกรรม

ของมิชิมะจึงปรากฏมาตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1960 และมีการ

รบัรูเ้กีย่วกบัมชิมิะผ่านอดุมการณ์ทางการเมอืงทีเ่บาบาง

กว่าประเทศอื่น ๆ  (テレングト・アイトル,2010)
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จากการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมา  จะเห็นได้อย่างชัดเจน

ว่าการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะผ่านผลงานวรรณกรรมที่ได้รับ

การแปลออกเป็นภาษาต่างๆ นั้น ล้วนแตกต่างออกไป

ตามแต่ภูมิหลังทางสังคมและอุดมการณ์ทางการเมือง

ของแต่ละชาต ิผูอ่้านชาวตะวนัตกรบัรูเ้กีย่วกบัมชิมิะผ่าน

ผลงานวรรณกรรมที่มีความแปลกแตกต่างแบบตะวัน

ออกตามแนวคดิบรูพาคดศีกึษา (Orientalism) เป็นหลกั  

ในทางกลับกันการรับรู ้เก่ียวกับมิชิมะในโซเวียตและ

เอเชียตะวันออกกลับให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ ในสมัยน้ัน

และสมัพนัธ์กบัอทิธิพลจากอดุมการณ์ทางการเมอืงและ

ชวีติของมชิมิะมากกว่าตวัผลงานวรรณกรรมทีส่ร้างสรรค์

ขึ้นตามสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุคสมัย  

ในส่วนของประเทศไทย น�า้ทพิย์ เมธเศรษฐ（ナムティ

ップ・メータセート,2015, p.33-34)กล่าวถึงการรับ

รู้ของผู้อ่านชาวไทยต่อวรรณกรรมของมิชิมะไว้ว่า ช่ือ

ของมิชิมะนั้นปรากฏในข้อเขียนและบลอกต่างๆ โดย

เฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่ผูท้ีเ่ทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

ไทยนัน้ได้ให้ความสนใจต่อตวัตนของมชิมิะในฐานะของ

นักเขียนชาตินิยม  อย่างไรก็ตามน�้าทิพย์ได้ตั้งข้อสังเกต

ว่า การรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในไทยน่าจะเป็นเพียงการรับ

รู้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากบทความของผู้อ่านชาวตะวันตก

มากกว่าการอ่านงานวรรณกรรมของมิชิมะอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้จะเห็นได้จากข้อเขียนแนะน�าเกี่ยวกับมิชิมะนั้นมัก

กล่าวถงึทรรศนะทางการเมอืง การเทดิทนูสถาบนั ความ

นิยมในการทหาร ฯลฯ มากกว่าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตัว

บทวรรณกรรมของมิชิมะนั่นเอง อย่างไรก็ตาม นอก

เหนือจากบทความของน�้าทิพย์แล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ยัง

ไม่มงีานวจิยัทีศ่กึษาการรับรูว้รรณกรรมของมชิมิะในไทย

อย่างจริงจัง  

3. การแปลวรรณกรรมของมิชิมะในช่วง ค.ศ.  

 1970

 จากการศกึษาวรรณกรรมแปลของมชิมิะทีไ่ด้รบัการ

แปลเป็นภาษาไทยพบว่าในช่วงปี ค.ศ. 1970 นี้มีทั้งงาน

ประเภทนวนิยายขนาดยาวและเรื่องส้ัน ผลงานเกือบ

ทั้งหมดเป็นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

(ยกเว้น คืนฝั ่ง ที่แปลจากภาษาฝรั่งเศส) ผลงาน

วรรณกรรมของมชิมิะได้รบัการแปลอย่างต่อเนือ่งในช่วง

ปี ค.ศ. 1970 ทว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงปี ค.ศ. 1980 กลับไม่มี

ผลงานใหม่ๆ ที่ถูกแปลออกมาเลย จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่

ช่วงปี ค.ศ. 1990 มีเพียง วิหารทอง: มายาแห่งสัจจะ 

(2534) และ วิถีแห่งชามูไร (2538) เท่านั้นที่ได้รับการ

แปลเพิ่มเติมและไม่มีการแปลผลงานใหม่ๆ ออกมาใน

ช่วงปี ค.ศ. 2000 อย่างไรก็ตามส่ิงทีน่่าสนใจจากการแปล

วรรณกรรมของมิชิมะก็คือ ผลงานแปลวรรณกรรมของ

มิชิมะก็ถูกแปลซ�้าในหลากหลายส�านวนแปลและถูกตี

พิมพ์ซ�้ามาเรื่อยๆ เช่น เลือดรักชาติ และ เสียงคล่ืนที่

รื่นรมย์ใจ มีการแปลซ�้าถึง 3 ส�านวนแปล เป็นต้น 

 เมื่อมองในแง่ของผู้สนับสนุนการแปลแล้ว แม้ว่า

กระแสวรรณกรรมของมิชิมะในช่วง ค.ศ. 1970 จะโดด

เด่นก็ตาม  แต่กลับไม่มีผลงานเรื่องใดเลยที่ได้รับการ

สนับสนุนการแปลจากองค์กรญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลงานของมิชิมะไม่เคยถูกคัดเลือกมาบรรจุในรวมเรื่อง

ส้ันของนักเขียนที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ ่นที่จัดแปลโดย

คณาจารย์และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย4 แม้แต่ครั้งเดียว ในบทน�าของ เรื่องส้ัน

ญีปุ่น่ 3 ศาสตราจารย์เคน็สเุกะ ทะมะอิ5  กล่าวว่า “เรือ่ง

ส้ันทีแ่ปลและรวมพมิพ์ไว้ในหนงัสือเรือ่งส้ันญีปุ่น่ทัง้สาม

เล่มนี้  ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เป็นตัวแทนของวรรณคดีญี่ปุ่น

สมัยใหม่ทั้งสิ้น” (Kensuke Tamai, 2522, น. ฌ) การ

4  ผลงานแปลรวมเรื่องสั้นญี่ปุ่นของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนการแปลจาก The Japan Foundation 
และองค์ญี่ปุ่นอื่นๆ หนังสือรวมเรื่องสั้นญี่ปุ่นมีทั้งหมด 6 เล่ม เรื่องสั้นญี่ปุ่น 1-3 (2520, 2522, 2522) เป็นการรวมผลงานของนักเขียนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงหลายท่าน 
เรื่องสั้นญี่ปุ่น 4 (2533) เป็นการรวมผลงานเรื่องสั้นของอะกุตะงะวะ รีวโนะซุเกะ เรื่องสั้นญี่ปุ่น 5 (2537) เป็นการรวมผลงานเรื่องสั้นของดะซะอิ โอซะมุ และ เรื่อง
สั้นญี่ปุ่น 6 (2543) เป็นการรวมผลงานเรื่องสั้นของมิยะซะวะ เค็นจิ
5  ศาสตราจารย์อาคันตุกะของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวลานั้น
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ที่ผลงานของมิชิมะไม่ถูกคัดเลือกมาแปลภายใต้ชื่อของ

สถาบันการศึกษาและไม่ถูกสนับสนุนการตีพิมพ์จาก

องค์กรญี่ปุ ่นเลยนั้นอาจประกอบด้วยปัจจัยหลาย

ประการ  แต่ปัจจยัประการหนึง่นัน้ผลงานของมชิิมะอาจ

ไม่เหมาะสมที่จะ “เป็นตัวแทนของวรรณคดีญ่ีปุ่น” 

ส�าหรับวงการวชิาการหรอืส�าหรบัองค์กรญีปุ่่นทีจ่ะเข้าไป

สนับสนุนการจัดพิมพ์ในเวลานั้น ทั้งนี้ Telengut 

Aitor（テレングト・アイトル,2010,p.164）กล่าว

ว่าในสายตาของผู้อ่านชาวญี่ปุ่นแล้ว มิชิมะคือ “ความ

สบัสน”（カオス）รปูแบบหนึง่ในสงัคมญีปุ่น่เนือ่งจาก

ภาพลักษณ์ของมิชิมะ ทั้งในแง่ของบทบาททางด้าน

การเมอืง อจัฉริยะทางด้านการวรรณศลิป์ ความผดิปกติ

ทางจิต ความบ้าคลั่ง ฯลฯ ได้ผสมปนเปกันจนแยกไม่

ออกจงึท�าให้ผลงานวรรณกรรมของมชิมิะมสีถานะทีแ่ตก

ต่างจากวรรณกรรมของนักเขียนชาวญี่ปุ่นคนอื่น 

4. การรับรู้เก่ียวกับมิชิมะของปัญญาชนฝ่ายซ้าย

 การแปลงานวรรณกรรมของมิชิมะปรากฏขึ้นครั้ง

แรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1974 โดยการแปลครั้งน้ัน

เป็นการแปลวรรณกรรมเรื่องสั้น “เลือดรักชาติ” ลงตี

พิมพ์ในวารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับภัยเหลือง 2 

วารสาร สงัคมศาสตร์ปรทิศัน์ นัน้เป็นวารสารทีส่ร้างฐาน

เครือข่ายของปัญญาชนไทยในช่วง ค.ศ. 1970 ตวัวารสาร

ได้เริ่มเผยแพร่สู่ผู้อ่านตั้งแต่ ค.ศ. 1963 ในฐานะของ

วารสารวิชาการและยุติการเผยแพร่ใน ค.ศ. 1976 

วารสารสามารถแบ่งออกเป็น 2 ยคุตามบรรณาธกิาร ยคุ

แรกคือ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ค.ศ.1963 -1968) และยุคที่ 

2 คอืสชุาต ิสวสัดิศ์ร ี(ค.ศ. 1969-1976)  ในช่วงทีเ่ปลีย่น

บรรณาธิการเป็นสุชาติ สวัสดิ์ศรีน้ันวารสารได้ลดความ

เป็นวิชาการลงและน�าวรรณกรรมไทยและวรรณกรรม

แปลจากต่างประเทศเข้ามาน�าเสนอมากขึ้น  แนว

วรรณกรรมทีว่ารสาร สงัคมศาสตร์ปรทิศัน์ นยิมน�ามาลง

พมิพ์มกัมเีนือ้หาสะท้อนความอยตุธิรรมในสงัคมและการ

วิพากษ์วิจารณ์การเมืองในช่วงเวลาน้ัน เช่น เรื่องสั้นท่ี

สะท้อนการถูกกดข่ีของชนชั้นแรงงานเรื่อง “กรรมกร

รถไฟ” (“Switchman”) ของ Alexander Serafimovich 

เป็นต้น  (ทนพร ตรรีตัน์สกลุชยั, 2561) โดยบรรณาธกิาร

สุชาตกิล่าวไว้ว่าแนววรรณกรรมนัน้มาจาก “อารมณ์ร่วม

ที่มาจากการอ่านหนังสือต่างประเทศยุคนั้น คืออารมณ์

ร่วมในการต่อต้านสงคราม โดยเฉพาะสงครามเวยีดนาม 

อารมณ์ร่วมของอุดมการณ์สังคมนิยม...ที่มีอารมณ์ร่วม

ไปเช่นนัน้ (...) น่าจะเป็นเพราะเขาเป็นคนชัน้กลางระดบั

ล่างดงันัน้จงึมคีวามรูสึ้กร่วมกบัความทกุข์ยากของชนชัน้

ผู ้ยากไร้  ซึ่งจากตรงนี้เองที่เขารู ้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อ 

“ระบบอยุติธรรมทุกประเภท” ในโลก” (สัมพันธ์ ก้อง

สมุทร, 2548, น. 167-168)

 ก่อนท่ีเรือ่งสัน้ “เลอืดรักชาต”ิ จะปรากฏในวารสาร 

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับภัยเหลือง 2  มิชิมะถูกกล่าว

ถึงมาก่อนหน้านั้นว่าเป็น “นักเขียนชาวญี่ปุ่นซึ่งยอมฆ่า

ตัวตายเพื่อคุณค่าเก่าๆ ของคนญี่ปุ่นเมื่อสามปีก่อน” 

(ผู้สื่อข่าววรรณกรรม, 2515b, น. 118) “ฆ่าตัวตาย

เพราะเหตุผลอยากดังทางการเมือง” (ผู ้ ส่ือข ่าว

วรรณกรรม, 2515a, หน้า 115)  และเพื่อ “เรียกร้อง

การกลับไปสู ่ระบบฟาสซิสม ์โดยมีจักรพรรดิเป ็น

ศูนย์กลาง” (ผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่น, 2516, น. 5) ข้อความ

เหล่านี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าวารสาร สังคมศาสตร์

ปริทัศน์ ได้น�าเสนอเกี่ยวกับมิชิมะในฐานะนักเขียนทียึด

มัน่ในอดุมการณ์ชาตนิยิมแบบเทดิทนูจกัรพรรดอิยูก่่อน

แล้ว  ด้วยเหตนุีก้ารน�าผลงานเขยีนเรือ่ง “เลอืดรกัชาต”ิ 

ทีม่เีนือ้หาสะท้อนถงึอดุมการณ์ของมชิมิะทีฝั่กใฝ่สถาบนั

จักรพรรดิและทหารมาบรรจุในวารสาร สังคมศาสตร์

ปรทิศัน์ ทีม่อีดุมการณ์ซ้ายใหม่มุง่ตแีผ่ถงึความอยตุธิรรม

ของชนชั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉบับภัยเหลือง 2 ฉบับ

ทีมุ่ง่วพิากษ์วจิารณ์ญีปุ่น่เช่นนี ้ แสดงให้เหน็ถงึการจงใจ

น�าภาพของมิชิมะและเน้ือหาจากวรรณกรรมเรื่องส้ัน

เรือ่งนีม้าตอกย�า้ความคล่ังชาติของคนญ่ีปุน่ท่ีเข้ามาสร้าง

อิทธิพลทางเศรษฐกิจในสังคมไทยช่วงปี ค.ศ. 1970 

นั่นเอง
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 หลงัจากทีว่ารสาร สงัคมศาสตร์ปรทิศัน์ ปิดตวัลงใน 

พ.ศ. 2519 สุชาติ สวัสดิ์ศรีได้มาเป็นบรรณาธิการให้แก่

นิตยสาร โลกหนังสือ นิตยสารวรรณกรรมท่ีส�าคัญอีก

ฉบบัหนึง่ของไทยในช่วง ค.ศ. 1970-1980 นติยสาร โลก

หนังสือ ก�าเนิดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 ภายใต้

การบรหิารงานของส�านกัพมิพ์ดวงกมลและได้สร้างความ

คึกคักให้แก่วงการวรรณกรรมไทยอีกครั้งภายหลังการ

นิรโทษกรรมนักโทษคดี 6 ตุลาคม 2519 ในเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2520  (ภิญโญ กองทอง, 2541, น. 

150) พิเชฐ แสงทอง (2559, น. 81) กล่าวว่า นิตยสาร 

โลกหนังสือ มีบทบาทส�าคัญในการ “เป็นสนามแห่งการ

ววิาทะทางศลิปะและวรรณกรรมครัง้ส�าคญัๆ และกลาย

เป็นพื้นที่ให้กับการก�าเนิดใหม่ของวรรณกรรมสะท้อน

สงัคม ทีห่ลายคนในยคุนัน้กย็งัเรยีกว่าเป็น “วรรณกรรม

เพือ่ชวิีต” แต่เป็น “เพือ่ชีวติทีเ่ปลีย่นแปลงตวัเองแล้ว”” 

นอกเหนือจากการน�าเสนอเรื่องราวของแวดวง

วรรณกรรมไทยและผลงานเรื่องสั้นที่น่าสนใจของนัก

เขียนไทยในช่วงเวลานั้นแล้ว   นิตยสาร โลกหนังสือ ยัง

ได้น�าเสนอวรรณกรรมต่างประเทศ เช่น วรรณกรรมญีปุ่น่

ทีส่ะท้อนชวิีตของผูค้นทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรมในสงัคม

ตามอุดมการณ์ของตัวนิตยสาร  แม้ว่าในนิตยสาร โลก

หนังสือ ไม่มีการน�าเสนองานวรรณกรรมของมิชิมะเลย

กต็าม แต่กม็กีารน�างานวรรณกรรมของมชิมิะทีไ่ด้รบัการ

แปลเป็นภาษาไทยมาวจิารณ์ในคอลมัน์ใครใคร่อ่าน-อ่าน 

ไทย ซึ่งเป็นคอลัมน์แนะน�าหนังสือประจ�านิตยสาร  

 ในคอลัมน์ใครใคร่อ่าน-อ่าน ไทย บทความเรื่อง 

“เสยีงคลืน่โหยหายระคนความปรารถนาทางกาย” (กอง

บรรณาธิการ, 2520a, น.134) กล่าวถึงมิชิมะว่า 

“นวนิยายหลายเรื่องของเขาจัดเป็นผลงานทาง Erotic 

Literature ชั้นดีที่สร้างความหวั่นไหวให้ผู้อ่าน” โดย

เฉพาะเรือ่ง  เสยีงคลืน่ (2520) ได้แสดงถงึ “เพศสมัพนัธ์

ที่ปรากฏกลิ่นกรุ่นให้ผู้อ่านรู้สึกได้ทั่วไปจากนวนิยาย

หลายต่อหลายเร่ืองของเขา” ซึง่สาเหตทุีแ่นววรรณกรรม

ของมิชิมะเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากเขา “มีแนวโน้มทางด้าน

อารมณ์ “รกัร่วมเพศ”” อกีทัง้ยงักล่าวถงึมชิมิะว่า “เป็น

นกัเขยีนทีม่คีวามคิดรนุแรง ทีอ่อกจะประหลาดอยูห่ลาย

อย่าง” (กองบรรณาธิการ, 2520b, น.141)  และใน

คอลัมน์ข่าวหนังสือ-ข่าวนักเขียน ไทย บทความเรื่อง 

“นักเขียนอาฟโฟร-เอเชี่ยนแห่งญี่ปุ ่นมาเยี่ยมสลัม

คลองเตย” ได้น�าเสนอทศันคตขิองนกัเขยีนญีปุ่น่ต่องาน

วรรณกรรมของมิชิมะและคะวะบะตะไว้ว่า “เราไม่

สนับสนุนงานประเภทนี้ ถือว่านักเขียนอย่างมิชิมาและ

คาวาบาตะไม่ได้เขยีนเพือ่ประชาชน (...) งานแบบนี ้ ช่วย

ให้พวกเขาสามารถควบคุมความเคล่ือนไหว  ทาง

วัฒนธรรมประชาชน  ให้เป็นไปในทางที่เขาต้องการได้

อย่างเหมาะเจาะ..” (กองบรรณาธิการ, 2520c, น. 11) 

 จะเห็นได้ว่าจากบทความต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ทั้ง 

2 ฉบับนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะที่

สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับฮาบิทัสของบรรณาธิการที่

สนใจในวรรณกรรมสะท้อนสังคมและมีอุดมการณ์เอียง

ซ้าย ฮาบิทัสของบรรณาธิการได้มีบทบาทส�าคัญต่อการ

ก�าหนดแนวเนื้อหาและการน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ ของ

สิง่พมิพ์ทัง้ 2 ฉบบั ในเวลาเดยีวกนั ผู้อ่านอนัได้แก่ปัญญา

ชนหัวก้าวหน้าที่ฝักใฝ่ในอุดมการณ์เดียวกันกับส่ือส่ิง

พมิพ์เหล่านีก้ไ็ด้รบัรูเ้กีย่วกบัมชิมิะเฉพาะด้านทีส่ือ่เหล่า

นี้น�าเสนอ  กล่าวคือ ส�าหรับปัญญาชนหัวก้าวหน้าแล้ว 

มิชิมะคือนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่คลั่งชาติและเชิดชูระบบ

จกัรพรรดอินัเป็นอดุมการณ์ทีต่รงข้ามกบัอดุมการณ์ซ้าย

ใหม่ของปัญญาชนไทยในเวลานัน้ อกีทัง้งานวรรณกรรม

ของมิชิมาแม้จะถูกยกย่องในแง่วรรณศิลป์  แต่ก็ถูกเน้น

ย�้าว่าเป็นเพียงวรรณกรรมอีโรติค  ไม่ใช่วรรณกรรม

สะท้อนสังคมตามอย่างที่ปัญญาชนซ้ายใหม่ในเวลาน้ัน

นยิม  โดยเฉพาะอย่างยิง่ สุชาต ิสวสัดิศ์รไีด้มองการแปล

งานวรรณกรรมของมิชิมะ (รวมทั้งคะวะบะตะ) ในเวลา

นั้นไว้ว่าเป็นเพียงการผูกขาดทางวรรณกรรมญี่ปุ่นรูป

แบบหนึ่ง (กองบรรณาธิการ, 2520c, น. 11) และได้

พยายามน�าเสนอวรรณกรรมญี่ปุ่นอื่นๆ ที่สะท้อนสังคม

ให้แก่ผู้อ่านอีกด้วย   
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5. อกีมุมหน่ึงของการรับรู้เก่ียวกับมิชิมะ

 ในปีเดียวกันกับที่เรื่องสั้น “เลือดรักชาติ” ปรากฏ

ตัวขึ้นในวารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ นวนิยาย เสียง

คลืน่ทีร่ืน่รมย์ใจ (2517) ของมชิมิะกป็รากฏสูส่ายตาของ

ผู้อ่านโดยส�านวนแปลของ ฉุน ประภาภิวัฒน  ในเวลา

นั้นฉุนด�ารงต�าแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทยและได ้ เข ้าร ่วมประชุม The First 

International Conference on Japanese Studies 

ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ เมือ่วนัที ่17-25 พฤศจกิายน 

ค.ศ. 1972 ในการประชุมครั้ง น้ันฉุนได ้รู ้จักงาน

วรรณกรรมญี่ปุ่นที่น่าสนใจหลายเรื่อง จึงได้ “ท�าหน้าที่

บรรณารักษ์ในการเลือกหนังสือดีๆ มีคุณค่า (...) โดยที่

ท่านผูอ่้านมจิ�าต้องเสยีเวลาตระเวนไปเทีย่วเลอืกสรรหา

หนังสือดีๆ มีคุณค่ามาอ่านด้วยตนเอง”  (ฉุน ประภา

วิวัฒน, 2517, ก) และคัดสรร เสียงคลื่นที่รื่นรมย์ใจ มา

จัดแปล 

 ในค�าน�า เสยีงคลืน่ทีร่ื่นรมย์ใจ ทีเ่ขยีนขึน้โดยฉนุนัน้

ได้แนะน�าเร่ืองราวของนวนิยายเร่ืองน้ีและลักษณะเด่น

ทางการประพนัธ์และความสามารถทางวรรณศลิป์ของมิ

ชิมะ “ที่ท�าให้จับใจผู ้อ ่านยิ่งนักโดยใช้ภาษาง่ายๆ 

ละเมียดละไม  มีความไพเราะคล้ายกาพย์กลอนอ่อนๆ” 

(ฉุน ประภาวิวัฒน, 2517, ค)  ในค�าน�าน้ียังกล่าวถึง

รางวลัทางวรรณกรรมต่างๆ ทีม่ชิมิะได้รบัและเสยีงตอบ

รบัผลงานของมชิิมะในต่างประเทศ เป็นต้นว่า “มผีูเ้ทยีบ

เขาเท่าเทียมกับกามูส์ของฝรั่งเศสและขนานนามเขาว่า

เป็นกิ๊ดและเฮมมิงเวย์ตะวันออก  โดยสรุปก็ใคร่ยกย่อง

เขาว่าเป็นนกัประพันธ์ผูย้ิง่ใหญ่คนหนึง่ของยคุปรตัยบุนั” 

(ฉนุ ประภาววิฒัน, 2517, ช) นอกจากนี ้ฉนุยงัได้แนะน�า

ประวัติของมิชิมะโดยละเอียด (แต่เลี่ยงที่จะกล่าวถึง

ความเป็นรักร่วมเพศของมิชิมะ) แม้ฉุนจะกล่าวถึง

อดุมการณ์ทางการเมอืงของมิชิมะ เช่น การก่อต้ังสมาคม

ทะเตะ โนะ คะอิ（楯の會）เพื่อเคล่ือนไหวทางด้าน

การเมืองในการส่งเสริมระบบจักรพรรดิ  การบุกเข้าไป

ในกองบัญชาการของหน่วยก�าลังป้องกันประเทศญี่ปุ่น

เพื่อ “ให้โอวาทแก่ก�าลังทหารจ�านวนหนึ่งพันคน” (ฉุน 

ประภาวิวัฒน, 2517, ซ) และท�าพิธีคว้านท้องฆ่าตัวตาย

ในเวลาต่อมา  แต่ฉุนกลับทิ้งท้ายค�าน�าไว้ว่า “เรากัน

ชีวประวัติของมิชิม่าในด้านอื่นไว้ต่างหาก  แต่เราจงมา

พากันซาบซึ้งในอัจริยภาพในทางวรรณคดีของมิชิม่า” 

(ฉุน ประภาวิวัฒน, 2517, ค�าน�า) 

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นนี ้จะเหน็ได้ว่าค�าน�าของฉุนได้

พยายามชกัจงูให้ผู้อ่านหันมาให้ความส�าคัญกบัความงาม

ทางวรรณศิลป์ในงานวรรณกรรมของมิชิมะที่ได้รับการ

การันตีจากรางวัลทางวรรณกรรมมากมายและค�า

สรรเสริญจากผู้อ่านชาวตะวันตกมากกว่าที่จะให้ความ

สนใจกบัอดุมการณ์การเมอืงของเขา  ความนยิมของเรือ่ง 

เสียงคล่ืนที่รื่นรมย์ใจ ในประเทศไทยเห็นได้ชัดจากการ

ทีน่วนยิายเรือ่งนีไ้ด้ถูกแปลน�ามาแปลซ�า้อกีในอกี 3 ปีต่อ

มาในชื่อว่า เสียงคล่ืน (2520)6 และในปีเดียวกันนั้น

นวนยิายเรือ่ง คนืฝ่ัง (2520) ของมชิมิะทีไ่ด้รบัความนิยม

ในโลกตะวนัอย่างสูงกไ็ด้รบัการแปลเป็นภาษาไทย7  จาก

ปรากฏการณ์นี้จึงอาจกล่าวได้ว่าการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะ

ในช่วงกลางปี ค.ศ. 1970 นั้น นอกเหนือจากการการรับ

รู้เกี่ยวกับตัวตนของมิชิมะที่ “ผิดปกติ” แล้ว  ยังมีการ

สร้างการรับรู้มิชิมะท่ีคุณค่าผลงานวรรณกรรมของเขา

ด้วยเช่นกัน

 ในปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ์ 

“ก�าลังสนใจศึกษาศิลปะการละครของญี่ปุ่น โดยอาศัย

6   ในส�านวนแปลของจิตราภรณ์ ศิริพูล อาจารย์สอนประวัติศาสตร์จีน-ญี่ปุ่น ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้จะมีการแนะน�าชีวประวัติของผู้เขียน
ก็ตาม  แต่ก็ไม่มีข้อความที่กล่าวถึงอุดมการณ์ทางเมืองของมิชิมะอย่างไรก็ตามในนิตยสาร โลกหนังสือ ฉบับปฐมฤกษ์ คอลัมน์ “ใครใคร่อ่าน-อ่าน” ได้แนะน�าเกี่ยว
กับมิชิมะผ่านผลงานชิ้นนี้ไว้ว่า “นวนิยายหลายเรื่องของเขาจัดเป็นผลงาน Erotic Literature ชั้นดีที่สร้างความหวั่นไหวให้ผู้อ่านได้โดยไม่ต้องใช้ “อักษรสี่ตัว” เข้า
ช่วยแต่ประการใด อีกประการหนึ่ง  ความรู้สึกโหยหาระคนความปรารถนาต่อทะเล  เพศสัมพันธ์ที่ปรากฏกลิ่นกรุ่นให้ผู้อ่านรู้สึกได้ทั่วไปจากนวนิยายหลายต่อหลาย
เรื่องของเขานั้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลทางด้านจิตวิทยาสิบเนื่องมาจากการที่เขาว่ายน้�าไม่เป็นมาตลอดชีวิต  และมีแนวโน้มด้านอารมณ์ “รักร่วมเพศ”” (บรรณาธิการ, 
2520, หน้า 134)
7  นิดา นักแปลที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร โลกหนังสือ ไว้ว่า “ดิฉันไม่ค่อยได้อ่านมากค่ะ อ่านแต่เรื่องที่แปล (...) นวนิยายแปลปี ๒๐ ที่ฉันชอบ
ที่สุดคือ คืนฝั่ง ของยูกิโอะ มิชิมะที่ ช.ชาลี แปลนั่นแหละค่ะ” (กองบรรณาธิการ, 2521, หน้า150) 
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บทละครของมิชิมะส ่วนหนึ่ ง” จึงได ้คัดสรรงาน

วรรณกรรมญี่ปุ่นจากหลากหลายผู้เขียนมาแปล “เพื่อที่

ผู้อ่านจะได้รู้จักและเข้าถึงวรรณกรรมญี่ปุ่น” เนื่องจาก

เห็นว่า “มิชิมะเป็นนักเขียนร่วมสมัยที่ผสานแนวคิด

ตะวันตกและตะวันออกเข้าหากันอย่างกลมกลืน (...) มี

ความสามารถในเชิงวรรณศิลป์อย่างสูง” (รื่นฤทัย สัจจ

พันธุ์, 2558a, น. 11) และ “เป็นนักเขียนญี่ปุ่นที่คนไทย

รู้จักดี” (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2558b, น. 11) พิบูลศักดิ์ 

ละครพล บรรณาธิการจัดพิมพ์ในครั้งน้ันจึงได้คัดเลือก

ผลงานบทละครและเรื่องสั้นของมิชิมะมาแปลแล้วรวม

เล่มจัดพิมพ์ในชื่อหนังสือว่า รวมเรื่องสั้นและบทละคร

ญีปุ่น่ ซากรุะร่วงในฤดใูบไม้ผล ิ(2522) ผลปรากฏว่าหลงั

จากตีพิมพ์ได้มีเสียงตอบรับจากผู้อ่าน เป็นต้นว่า ““เอา

มิชิมะเสียอีกเล่มสิ...”” ในขณะเดียวกันก็มีเสียงจากผู้

อ่านทีว่่า ““มชิมิะนัน้ตะแกเป็นเกย์...”” เข้ามาด้วยเช่น

กนั ซึง่พบิลูศกัดิไ์ด้วพิากษ์ไว้ในค�าน�าบรรณาธกิารในการ

จัดพิมพ์ เลือดรักชาติ รวมเรื่องสั้นของยูคิโอะ มิชิมะ 

(2522) ว่า “นักอ่านบางท่านยึดติดที่ตัวคนเขียน  บาง

ท่านไม่สนใจในวิถีชีวิตส่วนตัว” (พิบูลศักด์ิ ละครพล, 

2558b, น. 14-15)

 ด้วยเหตนุีจ้ะเหน็ได้ว่าแม้ผูอ่้านชาวไทยจะรบัรูเ้ก่ียว

กับมิชิมะผ่านการรับรู้ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากบทความ

ของผู้อ่านชาวตะวันตกและบทแปลฉบับภาษาอังกฤษ

ตามที่น�้าทิพย์ได้กล่าวไว้ก็ตาม  แต่ด้วยสถานการณ์ทาง

สังคมและการเมืองในช่วง ค.ศ. 1970 ก็ได้สร้างลักษณะ

การรับรู้เก่ียวกับมิชิมะของชาวไทยท่ีแตกต่างจากชาว

ตะวนัตก กล่าวคอื ในขณะทีช่าวตะวนัตกรบัรูม้ชิมิะและ

ผลงานในลักษณะของความแปลกใหม่แบบตะวันออก 

แต่การแปลวรรณกรรมของมชิมิะในสงัคมไทยนัน้ได้ช่วง

ชงิ ต่อสู ้ สร้างความหมายและการรบัรูเ้กีย่วกบัมชิมิะใน

รูปแบบที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ ด้วยฮาบิทัสของ

บรรณาธกิาร วารสาร สงัคมศาสตร์ปรทัิศน์ และนติยสาร 

โลกหนังสือ ที่ปฏิบัติการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองและ

ปัญหาสังคมไทยอย่างเสรีมาตั้งแต่แรก จนกลายเป็นส่ิง

พิมพ์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของปัญญาชนไทยอย่างสูง

ในสมัยนั้น  การน�าเสนอเกี่ยวกับมิชิมะและผลงานของ

เขาจงึไม่สามารถหลีกเลีย่งจากบรบิททางการเมอืงได้เช่น

เดยีวกบัการรบัรูเ้กีย่วกบัมชิมิะทีเ่กิดขึน้ในประเทศเอเซยี

ตะวันออกอื่นๆ  ในขณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติการแปลอีก

ส่วนหนึ่ง เช่น ฉุนได้พยายามสร้างการรับรู้ผลงานของมิ

ชิมะที่สะท้อนถึงอัจฉริยะทางด้านการประพันธ์ของผู้

เขยีนมากกว่าการรบัรูเ้กีย่วกบัชวีประวติัของมชิมิะทัง้ใน

แง่ของอุดมการณ์ทางการเมืองและรสนิยมทางเพศโดย

การเน้นย�า้ถงึคณุค่าของวรรณกรรม รางวลัต่างๆ ทีไ่ด้รบั  

เช่นเดียวกับรื่นฤทัยและพิบูลศักดิ์ที่แม้จะน�าเรื่องส้ัน 

“เลือดรักชาติ” มาแปลใหม่ก็ตาม  แต่ก็ได้พยายามก้าว

ข้ามการครอบง�าทางวาทกรรมมิชิมะผู้คลั่งชาติที่สุชาติ 

สวัสดิ์ศรีได้ผลิตไว้  โดยได้ปรับเปล่ียนการรับรู้เกี่ยวกับ 

“ความรักชาติ” ของมิชิมะให้เป็นการแสดงออกอย่าง

จริงใจของผู้เขียน (พิบูลศักดิ์ ละครพล, 2522, ปกหลัง)  

 เมื่องานวรรณกรรมของมิชิมะไม่ใช่งานที่ได้รับการ

สนับสนุนจากผู้เช่ียวชาญทางด้านวรรณกรรมญี่ปุ่นใน

ไทยดังที่กล่าวไปในข้างต้น  วรรณกรรมของมิชิมะที่

ปรากฏในสังคมไทยช่วงปี ค.ศ.  1970 จึงเป็นการแปล

จากฉบับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ส่ิงที่น่าสนใจ

จากการตรวจสอบต้นฉบบัแปลภาษาองักฤษกค็อืรายชือ่

เรื่องส้ันที่ถูกน�ามาแปลเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่ตรงกับ

รายช่ือเรื่องส้ันของมิชิมะที่ถูกบรรจุในหนังสือรวมเรื่อง

สั้น Death in Midsummer, and Other Stories 

(1960) โดยจะเห็นได้ว่าเรื่องสั้นอย่าง “Patriotism”（

「憂国」）และ “Swaddling Clothes”（「新聞

紙」）ถูกน�ามาแปลซ�้า ในขณะที่เรื่องสั้น “The Priest 

of Shiga Temple and his love”（「志賀寺上人の

恋」）และ “Onnagata”（「女方」）กลับไม่ถูกคัด

เลือกมาแปลเลยแม้เพียงแต่ครั้งเดียวจนถึงปัจจุบัน
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 เมือ่พจิารณาจากเนือ้เรือ่งของเรือ่งสัน้ “The Priest 

of Shiga Temple and his love”8   และเรื่องสั้น  

“Onnagata”9  แล้ว ประเด็นพระสงฆ์กับสตรีเพศเป็น

ประเด็นต้องห้ามในสังคมไทยที่มองว่าศาสนาพุทธเป็น

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์  การแปลเรื่อง “The Priest of Shiga 

Temple and his love” จึงอาจเป็นสิง่ทีไ่ม่เหมาะสมใน

สังคมไทย  ในขณะเดียวกันประเด็นความสัมพันธ์แบบ

ชายรักชายในช่วง ค.ศ. 1970 สังคมไทยยังมองว่าเป็น

ความวิปริต ความป่วยไข้ (เทอดศักดิ์ ร่มจ�าปา, 2546) 

การน�าเสนอเรื่อง “Onnagata” จึงสวนทางกับขนบ

ดัง้เดมิของสงัคมไทยในช่วง ค.ศ. 1970 ด้วยเหตุนีจ้งึเหน็

ได้อย่างชดัเจนว่า  แม้ว่าผูป้ฏบิตักิารแปลอกีฝ่ายหน่ึงจะ

มุ่งน�าเสนอความแปลกใหม่ท่ีไม่มีในงานวรรณกรรมฝั่ง

ตะวนัตกและหยบิยกความงามทางวรรณศลิป์และความ

จริงใจของมิชิมะมาสร้างการรับรู้แก่ผู้อ่านในอีกรูปแบบ

กต็าม แต่การปฏบิติัการแปลวรรณกรรมมชิมิะกลบัยอม

อยูภ่ายใต้การควบคมุของขนบสงัคมไทย  ความย้อนแย้ง

ที่ปรากฏขึ้นของผู ้ปฏิบัติการแปลฝ่ายนี้นั้นนอกจาก

สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ากัดในการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะใน

สังคมไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นๆ ยังแสดงให้เห็นถึง

ความพยายามประนีประนอมความเป็นมิชิมะกับปริบท

สงัคมไทยเพือ่รกัษาต�าแหน่งแห่งทีข่องงานวรรณกรรมมิ

ชิมะให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป 

6. บทสรุป

 การศึกษาการรับรู ้ เ ก่ียวกับมิชิมะผ่านผลงาน

วรรณกรรมแปลนัน้สมัพนัธ์อย่างแนบแน่นระหว่างตัวตน

ของมชิมิะกบัภมูหิลงัทางสงัคมของวฒันธรรมปลายทาง  

บทความนีไ้ด้น�ามมุมองทางสงัคมวทิยาจากแนวความคดิ

ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ มาวิเคราะห์การรับรู้ผ่านการแปล

วรรณกรรมของมิชิมะ ยุกิโอะภายใต้มิติทางสังคม  

การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศไทยในช่วง ค.ศ. 

1970  ซึ่งเป็นช่วงที่งานวรรณกรรมมิชิมะเริ่มได้รับการ

แปลและแพร่หลายในสังคมไทยสูงสุด  

 จากการศึกษาพบว่า การแปลงานวรรณกรรมของมิ

ชิมะและการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในสังคมไทย

ช่วง ค.ศ. 1970 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกมา

จากฮาบิทัสของสุชาติ สวัสดิ์ศรี ที่ส่งอิทธิพลต่อสิ่งพิมพ์

หลักทีเ่กีย่วข้องกบัวรรณกรรมของปัญญาชนหวัก้าวหน้า

ในเวลานั้น  ส่ิงพิมพ์เหล่าน้ีได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมิชิ

มะในฐานะของนักเขียนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ชาตินิยม

แบบเทิดทูนจักรพรรดิ และจัดวางต�าแหน่งให้ผลงาน

วรรณกรรมมิชิมะเป็นวรรณกรรมอีโรติค การรับรู้เกี่ยว

กบัมชิมิะในสายตาของปัญญาชนฝ่ายซ้ายจงึตตีรามชิมิะ

เป็นนกัเขยีนผดิปกตทิีม่อีดุมการณ์ตรงข้ามกับตนและไม่

ได้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมสะท้อนสังคม  ในขณะ

เดยีวกนั ผู้ปฏบิติัการแปลอกีกลุม่ก็ได้พยายามช่วงชงิการ

สร้างความหมายเกี่ยวกับมิชิมะในอีกลักษณะหนึ่ง  โดย

พยายามเสนอให้ผู้อ่านแยกตัวตนของมิชิมะออกจากผล

งานวรรณกรรม  ชี้ให้ผู้อ่านเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะ

ทางการประพันธ์ของมิชิมะ  ตลอดจนปรับเปลี่ยนการ

ตีความเกี่ยวกับอุดมการณ์ของมิชิมะในเชิงการเมืองที่

สะท้อนผ่านงานวรรณกรรมให้กลายเป็น “ความจรงิใจ” 

ทีม่ต่ีองานวรรณกรรมแทน  อย่างไรกต็าม แม้ว่าผู้ปฏิบตัิ

การแปลกลุ่มนี้จะพยายามท�าลายก�าแพงการรับรู้เกี่ยว

กับตัวตนของมิชิมะ แต่ก็เล่ียงที่จะน�าเสนอผลงาน

8   เป็นเรื่องราวของพระเถระชรารูปหนึ่งแห่งวัดชิกะที่มุ่งปฏิบัติมาอย่างยาวนานเพื่อเข้าสู่ดินแดนสุขาวดี  วันหนึ่งขณะที่พระรูปนี้ก�าลังชื่นชมความงามของทะเลสาบ
อยู่นั้นก็เหลือบไปเห็นเจ้าจอมนางหนึ่งที่ประทับราชรถมาที่ทะเลสาบแห่งนั้น  ด้วยความงามของเจ้าจอมนางนั้นท�าให้พระเถระรูปนี้รู้สึกคลั่งใคล้อย่างยิ่ง จนตัดสิน
ใจที่บุกเข้าไปหาเจ้าจอมและยืนเฝ้ามองเจ้าจอมจากสวนในที่ประทับ  ท้ายที่สุดเจ้าจอมตัดสินใจสั่งให้สาวใช้น�าตัวพระเถระมาเข้าพบและยื่นมือให้พระเถระได้สัมผัส  
หลังจากที่พระเถระได้กลับไป  อีก 2-3 วันถัดมาก็มีข่าวลือว่าพระรูปนั้นได้มรณภาพไปแล้ว
9   เรื่องราวของมะสึยะมะ เด็กหนุ่มที่หลงใหลในละครคาบูกิ (ละครที่ใช้นักแสดงชายทั้งหมด) และการแสดงของมังกิกุ นักแสดงละครคาบูกิชายที่สวมบทบาทเป็น
ตัวละครหญิง มะสึยะมะเข้ามาท�างานในคณะละครเพื่อจะได้สัมผัสชีวิตหลังเวทีของมังกิกุอย่างใกล้ชิด  สิ่งที่ท�าให้มะสึยะมะประหลาดใจก็คือมังกิกุนั้นแม้จะเป็นชาย
ก็ตาม  แต่ในชีวิตจริงก็ยังคงลักษณะกิริยาท่าทางของความเป็นผู้หญิงไว้เช่นเดียวกับตอนท่ีแสดงบนเวที  วันหนึ่งคะวะซะกิ ผู้ก�ากับละครเวทีคนใหม่ปรากฏตัวขึ้น  
มังกิกุแอบชอบคะวะซะกิจึงตั้งใจแสดงตามที่คะวะซะกิก�ากับตลอดมา  จนเมื่อสิ้นสุดการแสดงรอบสุดท้ายมังกิกุได้ขอให้มะสึยะมะนัดคะวะซะกิให้ตนเองเพื่อท่ีจะ
ได้ไปทานอาหารเย็นด้วยกัน และในวันนั้นมะสึยะมะก็รู้สึกว่าตนเองหึงหวงมังกิกุ



ทนพร  ตรีรัตน์สกุลชัย |  Thanabhorn  Treeratsakulchai 26

วรรณกรรมของมชิมิะทีม่ปีระเดน็เนือ้หาขดัต่อสงัคมและ

วฒันธรรมไทย  ด้วยเหตนุี ้เมือ่เปรยีบเทียบการรบัรูเ้ก่ียว

กบัมชิมิะในประเทศอืน่ๆ แล้ว จะเหน็ได้ว่าความน่าสนใจ

ของการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในสังคมไทยนั้นซ้อนทับกับ

กระแสความนิยมในวงการวรรณกรรมไทยที่เกิดขึ้นช่วง

เวลานัน้  ทีม่กีารต่อสูช่้วงชงิพืน้ทีร่ะหว่างกระแสของการ

สนับสนุนวรรณกรรมเพ่ือชีวิตและกระแสของการ

สนับสนุนวรรณกรรมเพื่อศิลปะนั่นเอง
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บทคัดย่อ

	 โอะงะวะ	 	 มิเมะอิ	 (小川未明1882-1961)	 เป็นนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กที่ได้

สร้ำงสรรค์ผลงำนมำกมำย		แม้ว่ำช่วงชีวิตของเขำต้องเผชิญกับภำวะอดอยำกและควำมเหลื่อมล�้ำ

ทำงสังคม	 	 และกำรสูญเสียบุตรถึงสองคนตั้งแต่ยังเล็ก	 	 แต่เขำยังมุ่งมั่นเขียนหนังสือ	 “ที่เหมำะ

ส�ำหรับเด็กอย่ำงแท้จริง”	 ซึ่งมีควำมไพเรำะอ่อนโยน	 แฝงควำมหมำยลึกซึ้ง	 และมีควำมส�ำคัญต่อ

วงกำรวรรณกรรมส�ำหรบัเดก็จนถงึปัจจบุนั		ผลงำนบำงส่วนของเขำมเีนือ้หำตแีผ่ควำมเป็นจรงิของ

ควำมยำกไร้และสงครำม		แต่บรรยำยอย่ำงมีวรรณศิลป์		นอกจำกวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น	กวี

นิพนธ์แล้ว	เขำยังได้แต่งบทเพลงส�ำหรับเด็กหรือที่เรียกว่ำ	“โดโย”(童謡)	ด้วย

	 บทวิจัยน้ีเป็นกำรศึกษำงำนประพันธ์ประเภท“โดโย”ที่โอะงะวะ	 มิเมะอิแต่งไว้	 21	 ชิ้น	

จำกหนงัสอืรวมผลงำนส�ำหรบัเดก็ของโอะงะวะ	มเิมะอเิล่ม	3	(定本小川未明童話全集3、1977)  

พบว่ำผลงำนของเขำเรยีบเรยีงด้วยถ้อยค�ำทีง่ดงำมแต่แฝงควำมโศกเศร้ำ	สะท้อนแนวคิดทีน่กัเขยีน

ได้รบัผลกระทบจำกควำมเปลีย่นแปลงทำงสงัคมและกำรเมอืงสมยัไทโช-โชวะ	เกีย่วกบัควำมรกัของ

ครอบครวั	ควำมรูส้กึโหยหำบ้ำนเกดิ		และควำมยำกจนและทกุข์ของผู้คน	มกีำรใช้สสีนัทีส่ือ่ถงึควำม

รู้สึกและสภำพชีวิตที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรค

ภัทร์อร พิพัฒนกุล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ

บทเพลงส�ำหรับเด็ก (โดโย) ของโอะงะวะ มิเมะอิ

 คำ� สำ�คัญ
โดโย,	โอะงะวะ	มิเมะอิ,	วรรณกรรมส�ำหรับเด็ก
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Abstract

	 Ogawa	Mimei	 (1882-1961)	was	 an	 author	 of	 children’s	 literature	who	

created	a	lot	of	literary	works.	During	a	hard	time	of	war,	he	lost	2	of	his	children	

when	they	were	very	little.	He	was	driven	to	write	the	stories	that	“absolutely	

for	children”.	His	stories	are	beautiful,	warm-hearted	and	concealed	the	deep	

meanings.	They	are	important	to	the	Children	Literature	field	till	present	time.	

Some	of	his	works	claimed	to	Anti-war	sentiment,	but	were	written	with	poetic	

composition.	 Not	 only	 short	 story	 and	 novel,	 He	 also	wrote	many	 songs	 for	

children,	called	“DOYO”.	

	 This	paper	is	the	study	of	Ogawa	Mimei’s	21	songs	for	children	appeared	

in	“Teihon	Ogawa	Mimei	Douwa	Zenshuu	3,	1977”.	It	was	found	that	his	writing	

were	created	with	beautiful	words,	but	full	of	sorrow.	They	represented	the	ideas	

of	loving	the	family,	thinking	of	a	hometown,	and	the	poverty	and	sadness	of	

people.	He	use	the	colors	in	his	songs	to	appeal	the	meaning	of	living.		These	

ideas	appeared	because	the	writer	was	affected	by	the	changing	society	in	Taisho-

Showa	period.

Ogawa Mimei’s Songs for Children (DOYO)

Key words
DOYO,	Ogawa	Mimei,	Children	Literature
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1.  ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ 

	 ช่วงต้นสมัยไทโช	สิง่พมิพ์ทัง้หนงัสอืพมิพ์และนติยสำร

มคีวำมเจรญิ	 มกีระแสควำมนยิมเรือ่งอ่ำนส�ำหรบัเดก็สงู	

ค.ศ.1918	ซสุกิุ	มเิอะกิช（ิ鈴木三重吉）ได้ก่อตัง้ส�ำนัก

พมิพ์นิตยสำรส�ำหรับเดก็ช่ือ	“อะกะอโิตะร-ินกสแีดง”	（

赤い鳥）เกิดกลุม่นกัเขียนทีส่ร้ำงสรรค์วรรณกรรมส�ำหรบั

เดก็	ทีม่กัมผีลงำนประเภท	“โดโย”	(童謡)	หรอืบทเพลง

ส�ำหรับเดก็ตีพิมพ์ในนติยสำรนี	้นอกจำกนัน้ยงัมีนติยสำร

ทีต่พิีมพ์วรรณกรรมส�ำหรบัเดก็อืน่ๆ	เปิดตวัต่อมำ	ก่อนกำร

ระบคุ�ำว่ำโดโยดงักล่ำว	 ในญีปุ่น่มเีพลงเดก็ทีเ่รียกว่ำ	“วำ

รำเบะอตุะ”(わらべ歌)	หรอืเพลงกล่อมเดก็	“โคะโมะรอิุ

ตะ”	 (子守唄)	อยูแ่ล้ว	กล่ำวได้ว่ำ	“โดโย”เป็นกวนีพินธ์

ประเภทหนึ่งที่ผู้ใหญ่แต่งให้เด็กอ่ำนและอำจมีกำรแต่ง

ท�ำนองเพ่ือขบัร้องด้วย	ค.ศ.2018	เป็นปีแห่งกำรฉลองวนั

ครบรอบ	100	ปีก�ำเนดิโดโย	สมำคมโดโยญีปุ่น่	 (日本童

謡協会（The	 Association	 of	 Children’s	 Song	

Writers	in	Japan）จดักิจกรรมต่ำงๆ	เพือ่สนบัสนนุกำร

เผยแพร่บทเพลงส�ำหรับเด็กทั้งในอดีตและที่แต่งใหม่ใน

ปัจจุบนั

ผูว้จิยัได้ศกึษำกวนีพินธ์ส�ำหรบัเดก็รวมถงึโดโย	พบว่ำมผีล

งำนจ�ำนวนหนึง่ของนกัเขยีนวรรณกรรมส�ำหรบัเดก็ทีม่ช่ืีอ

เสียงคนหนึง่คอืโอะงะวะ		มเิมะอ	ิ(小川未明1882-1961) 

มักไม่ถูกเอ่ยถึง	 ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรแต่งท�ำนองเพลง

ประกอบเหมอืนโดโยทีช่ำวญีปุ่น่ทัว่ไปรูจ้กัและยงัร้องให้

เดก็ๆ	ฟังกันอยูจ่นถงึปัจจบุนั		ผูว้จิยัจงึขอน�ำเสนอผลงำน

เหล่ำนัน้		ซึง่นอกจำกจะมคีวำมงดงำมทำงวรรณศลิป์แบบ

กวนีพินธ์แล้ว	ยงัสะท้อนควำมทุกข์ยำก	ควำมรูส้กึโหยหำ

บ้ำนเกดิและครอบครวัของนกัเขียน	ขณะทีย่งัมคีวำมหวงั

และก�ำลงัใจในกำรใช้ชีวติ

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

	 เพ่ือศกึษำเนือ้หำและคณุค่ำของบทเพลงส�ำหรบัเดก็ของ

โอะงะวะ	มเิมะอ	ิซึง่สะท้อนแนวคดิและชีวติของนกัเขียน	

3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและขอบเขตกำรวิจัย 

	 ชือ่จรงิของโอะงะวะ	มเิมะอ	ิคอื	โอะงะวะ		เคน็ซำกุ

(小川 健作) เกิดที่จังหวัดนีงำตะ		บิดำเป็นนักบวชที่มี

ควำมส�ำคัญในอดีต		เขำเข้ำศึกษำสำขำปรัชญำ	จำกนัน้

ต่อด้วยสำขำวรรณกรรมองักฤษทีม่หำวทิยำลยัวำเซดะ		เขำ

เคยเป็นศษิย์ของนกัประพันธ์ทีม่ช่ืีอเช่น	สโึบอจิุ	โชโย		ชิ

มำมุระ	โฮเก็ตสึ	 	และยังเคยเรียนกับลำฟคำดิโอ	ฮำร์น	

(Patrick	 Lafcadio	 Hearn)	 นักเขียนและนักแปลชำว

ต่ำงชำติผู้โดดเด่นในยุคของวรรณกรรมสมัยใหม่		มิเมะ

อิท�ำวิทยำนิพนธ์เกี่ยวกับฮำร์น	 และสนใจแนวคิดของ

นำโรด	 (Hozhdenie	v	narod)	นักปรัชญำชำวรัสเซีย	

เขำประทับใจกับกำรอ่ำนงำนประเภทกวีนิพนธ์โรแมน

ติกของอังกฤษ	 ระหว่ำงท่ีเป็นนักศึกษำเขำมีผลงำนตี

พิมพ์ในนิตยสำร	“ชินโชเซ็ทสึ”	 (『新小説』)	จำกนั้น

ก็ท�ำงำนในส�ำนักพิมพ์ไปพร้อมๆ	 กับเขียนนวนิยำยจน

เป็นที่ยอมรับ	 หลังจำกจบกำรศึกษำแล้วเขำท�ำงำนใน

กองบรรณำธิกำรนิตยสำร	 “วำเซดะบุงกะกุชะ”	 (早稲

田文学社)	ตัง้ชมรมเรือ่งเล่ำส�ำหรบัเดก็โซได	(早大童話

会 1925)	จำกนั้นค.ศ.1926	ก็เขียนคอลัมน์	“นักเขียน

เรื่องเล่ำส�ำหรับเด็ก”	ในหนังสือพิมพ์โตเกียวนิชินิชิ	(東

京日日新聞)	เขำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนสมำคมนกัเขยีน

วรรณกรรมส�ำหรับเด็กแห่งญี่ปุ่น	 (日本児童文学者協

会)	 เป็นคนแรกในค.ศ.1946	 	บั้นปลำยชีวิตเขำถูกมอง

ว่ำเป็นนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กท่ีล้ำสมัย	 ถูกนัก

เขียนรุ่นใหม่วิจำรณ์ว่ำงำนของเขำมีแต่ควำมมืดหม่น	

หดหู่	ไม่เหมำะส�ำหรับเด็ก	เขำเสียชีวิตในวัย	79	ปีด้วย

อำกำรเลือดออกในสมอง

	 มิเมะอิให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่

ท�ำให้เด็กเห็นสภำพควำมเป็นจริงในสังคม	 ในขณะที่

ญีปุ่น่ต้องเข้ำสู่ภำวะสงครำมนบัจำกเหตกุำรณ์แมนจเูรยี	

ค.ศ.	 1937	 มิเมะอิเริ่มผลิตนิตยสำรรำยเดือนรวมเรื่อง

เล่ำส�ำหรับเด็กชื่อ	“ต้นไม้นิทำน”(お話の木)	เมื่อญี่ปุ่น

เข้ำสู่สงครำมโลกครั้งที่สองเต็มตัว	 มิเมะอิเริ่มเขียนงำน
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ยกย่องสรรเสริญทหำรในสื่อส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ	 เพื่อตอบ

สนองนโยบำยปลุกใจเยำวชนของรัฐบำล1	 	 ผลงำนของ

มเิมะอแิสดงให้เหน็ประสบกำรณ์ส่วนตวัทีต้่องปรับตัวรบั

อปุสรรคและกำรเปลีย่นแปลงทัง้ทำงกำรเมอืงและสงัคม		

เขำต้องยอมตำมนโยบำยส่งเสริมสงครำมของรัฐบำลที่

ต้องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของประเทศด้วยก�ำลังทหำร	

กระนัน้	ในหนงัสอืรวมวรรณกรรมทีม่เิมะอเิขียนระหว่ำง

สงครำม	บำงเรือ่งเล่ำถงึควำมรกัและควำมอบอุ่น		พีน้่อง		

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงคนกบัสตัว์		แสดงให้เหน็ถงึจติใจที่

อ่อนโยนและใฝ่ฝันถงึควำมสงบสขุ		ไม่ได้ต้องกำรยกย่อง

ควำมดงีำมของสงครำม	วรรณกรรมทีม่ชีือ่เสยีงของมเิมะ

อิ	อำทิ	“เรือสีแดง”	（赤い船1910）	“เทียนไขสีแดง

กับเงือก”	(赤い蝋燭と人魚1921)		“ดอกกุหลำบป่ำ”	

(野薔薇1920)	เป็นต้น

	 ยำมำดะ	 มิโนรุ	 (1961)	 กล่ำวไว ้ในนิตยสำร	

“วรรณกรรม”	(山田 稔「小川未明における思想と美

学」)	ว่ำ	“มิเมะอิมีควำมรู้สึกหวำดหวั่นถึงกำรล่มสลำย

ของบ้ำนเกดิ	เขำต้องท�ำใจยอมรบัควำมเปลีย่นแปลงของ

สงัคมท่ีกลำยเป็นสงัคมเมอืงและระบอบทนุนิยม	เขำรูส้กึ

ว่ำผูค้นต้องพยำยำมเตม็ท่ีเพือ่ใช้ชวีติ	แต่เขำกเ็กลยีดกำร

พยำยำมท�ำสงครำมเพื่อให้มีชีวิตรอด	 เขำมองว่ำกำร

ถ่ำยทอดควำมอ่อนแอของผู้คนออกไปตรง	ๆ	เป็นควำม

งดงำม”2			มิเมะอิใช้ชีวิตในวัยเด็กที่ชนบทของจังหวัดนี

งำตะ	 เขำมักเล่ำถึงควำมโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงำของเมือง

ที่เต็มไปด้วยหิมะ	 เขำเป็นลูกคนเดียวและรักธรรมชำติ	

เขำได้เห็นควำมยำกจนและควำมเจ็บป่วยของผู้คน	 จึง

อยำกเขียนงำนที่จะเป็นแสงสว่ำงให้กับผู้คนโดยเฉพำะ

เด็กๆ	 ที่อ่อนแอได้	 	 มิเมะอิเขียนบทควำมเล่ำเรื่องรำว

ของตนเองไว้หลำยชิ้น	ส่วนหนึ่งของบทควำมเรื่อง	“สุด

ขอบเส้นแห่งควำมยำกจน”	 (自伝「貧乏線に終始し

て」)	กล่ำวว่ำ	“ข้ำพเจ้ำอยำกให้ควำมทุกข์ทรมำนและ

ควำมโศกเศร้ำจำกกำรมีชีวิตหมดไปจำกสังคมนี้		ซึ่งมัน

ไม่ใช่เรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้อย่ำงแน่นอน		เพรำะข้ำพเจ้ำเชือ่

ว่ำด้วยพลังของมนุษย์จะสำมำรถท�ำได้ในระดับหนึ่ง”

	 นอกจำกวรรณกรรมแล้ว	 	 มิเมะอิยังมีผลงำนเป็น

หนงัสอืรวมกวนีพินธ์ช่ือ	“ข้ำมภเูขำลกูโน้น”	(『あの山

越えて』,1914)	และประพนัธ์บทเพลงส�ำหรบัเดก็	“โด

โย”	ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักนัก	ผู้วิจัยได้น�ำผลงำนประเภทโดโย

จ�ำนวน	21	บทจำกหนงัสอืรวมนทิำนส�ำหรบัเดก็ของโอะ

งะวะ	มิเมะอิ	เล่มที่	3	(小川未明(1977)『定本小川未

明童話全集3』,講談社)	มำศึกษำ		พร้อมกับวิเครำะห์

ภูมิหลังทำงสังคมและแนวคิดของนักเขียน	บทเพลง	21	

บทมีดังนี้

	 มเิมะอเิขยีนบทควำมเรือ่ง	“คิดถงึควำมเป็นกลอนที่

เรยีบง่ำย”(小川未明「単純な詩形を思う」『小川未

明作品集』講談社、1956)	มีควำมตอนหนึ่งว่ำ

  「青い海のような空に、月が出て、里川縁(さ

とかわふち)の柳の木の枝についている細かな葉

が、風に戦(そよ)いで、うす闇の間から蝙蝠(こう

もり)が飛び出てくる。まだ西の黒い森に赤い夕

1.	 子もりうた	 2.	 お星さま

3.	 あかい雲 4.	 お江戸は火事だ

5.	 三か月 6.		闇

7.	 管笛	 8.	 童謡  

9.	 おもちゃ店	 10.	古巣  

11.	お母さん 12.	海と太陽

13.	赤い鳥	 14.	月が出る  

15.	鈴が鳴る 16.	あんずの花 

17.	私は姉さん思い出す 18.	にじの歌

19.	風ふき鳥 20.	冬の木立  

21.	海

1	 	ภัทร์อร	พิพัฒนกุล	“กำรต่อสู้ของนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กชำวญี่ปุ่นระหว่ำงสงครำม”	เอกสำรหลังกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติครั้งที่	6	ด้ำนภำษำและ
วรรณคดี,	กันยำยน	2556.	สมำคมญี่ปุ่นศึกษำแห่งประเทศไทย	(pp.147-165)
2	 	อ้ำงอิงจำกบทควำมวิชำกำรของมหำวิทยำลัยฮิโรชิมะ	 	横山信幸(2015)『未明否定論争と近代児文学観』https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/
public/1/15725/.../kbs_17_45.pdf
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3  大熊利夫『「色彩文学論」色彩の表現から見直す近代文学』五月書房、1995,	pp82-84,	104-106.

日が沈んでから間もない時分に、もはや微かに星

の光が見え始める。こんな時に、私はよく、この

子守唄を聞かされたものだ。（省略）子守唄を聞

くと、不思議にも、幼児の時分に帰ったような、

まだあの赤い夕日を見て鬼事をして遊んでいたの

は昨日のことのような、純な、気持ちになってし

まう。」

 ท้องฟ้าสีน�้าเงินราวกับทะเล พระจันทร์ปรากฏขึ้น 

ใบเล็กเรียวของต้นหลิวริมน�้าที่บ้านเกิดแกว่งไกวต่อสู้

กับสายลม ค้างคาวบินออกมาจากเงามืด อาทิตย์สีแดง

ตกลงที่ป่าสีด�าทางทิศตะวันตกได้ไม่นาน ดวงดาวแสง

สลัวก็เริ่มส่องประกาย ในเวลาแบบนี้ ข้าพเจ้ามักได้ยิน

เสียงเพลงกล่อมเด็กน้ี (ย่อ) เม่ือได้ยินเพลงกล่อมเด็ก 

น่าประหลาดใจนักที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองได้กลับไปใน

สมัยเด็ก  การมองอาทิตย์ตกสีแดงแล้วว่ิงเล่นไล่จับกับ

เพื่อนๆ ราวกับเพิ่งผ่านไปเพียงเมื่อวานนี้  ความรู้สึกถึง

ความเรียบง่ายบริสุทธิ์ก็พลันเกิดขึ้น

	 จำกข้อควำมนี้ท�ำให้รับรู้ควำมรู้สึกของมิเมะอิต่อ

บทเพลงส�ำหรับเด็ก	 เขำให้ควำมส�ำคัญกับสีสันของ

ธรรมชำติ	 	 ที่ผสมผสำนระหว่ำงกำรต่อสู้ชีวิต	 ควำม

สงบ	 ควำมมืดหม่น	 	 เขำยังรู้สึกคิดถึงบ้ำนเกิดและคิด

ว่ำบทเพลงส�ำหรับเด็กสำมำรถช่วยปลอบโยนให้มีควำม

สงบและเกิดควำมสุขในใจได้

	 โอคุมะ	โทชิโอะ	(1995)	วิจัยเรื่อง	“ทฤษฎีกำรใช้สี

ในวรรณกรรม”	ตอนหนึง่วเิครำะห์เกีย่วกับสสีนัทีป่รำกฏ

ในกลอนของมำซำโอกะ	ชิกิ	กวีเอกสมัยเมจิ	(正岡子規

1867-1902)	 ว่ำ	 กลอนของชิกิมีกำรใช้สีแดงมำกเป็น

พิเศษ	 รองลงมำคือสีโทนน�้ำเงินและขำว	 ชิกิเคยกล่ำว

ว่ำสีแดงเป็นสีสันของธรรมชำติ	 สิ่งท่ีเขำสื่อถึงสีขำวคือ

ดอกซำกุระ	 ก้อนหิน	 หิมะและดอกบ๊วย3	 	 กำรใช้สีสัน

ถ่ำยทอดควำมเป็นธรรมชำติกับกำรแสดงอำรมณ์ใน

จิตใจคนสำมำรถเห็นในบทเพลงส�ำหรับเด็กของมิเมะอิ

เช่นเดียวกัน	ดังจะน�ำเสนอในหัวข้อต่อไป

	 ดวงดำวแสดงถึงควำมฝันหรือควำมหวัง		แม้จะอยู่

ไกล	แต่ก็สื่อสำรถึงกันได้	 	กำรมีชิวิตโดยมีควำมหวังจะ

ท�ำให้เกดิก�ำลงัใจ	แม้มคีวำมต้องกำรยงัมีโอกำสไขว่คว้ำได้		

กำรที่ดวงดำวพูดในประโยคสุดท้ำยหลังจำกเด็กน้อย

บอกว่ำไม่สำมำรถน�ำน�้ำไปให้ดวงดำวได้ว่ำ	 “ฉันจะลง

ไปหำเอง”	อำจหมำยถึงกำรปรำกฏตัวของดำวหรือแสง

ระยิบระยับบนผืนน�้ำ	 	 ซึ่งนอกจำกแฝงควำมหมำยว่ำ

ฝันอำจเป็นจริงได้แล้ว	ยังสะท้อนภำพของธรรมชำติอัน

งดงำมด้วย

4. เน้ือหำใน “โดโย” (บทเพลงส�ำหรับเด็ก)  

 ของมิเมะอิ

	 ผูว้จิยัขอยกตวัอย่ำงบำงส่วนของผลงำนประเภทโด

โยจำกจ�ำนวน	 21	 บทในหนังสือรวมนิทำนส�ำหรับเด็ก

ของโอะงะวะ	มิเมะอิ	เล่มที่	3	พร้อมทั้งวิเครำะห์เนื้อหำ

ดังนี้

 4.1  ตัวอย่�งบทเพลงที่กล่�วถึงพระจันทร์และ 

   ดวงด�ว

ดวงด�ว
สุมิจัง	สุมิจัง	จะให้อะไรหนูดี
หยิบดวงดำวโน้นให้หนูที
มันสูงเหลือเกิน	เอื้อมไม่ถึง
ถ้ำอย่ำงนั้น	ฉันจะหยิบให้เอง
ดวงดำว	ดวงดำว	จะให้อะไรเจ้ำดี
คอแห้งจริง	ขอน�้ำหน่อยซี
มันไกลเหลือเกิน	เอำไปให้ไม่ไหว
ถ้ำอย่ำงนั้น	ฉันจะลงไปหำเอง

すみ すみ

ほし

お

お星さま

澄ちゃん、澄ちゃん、なにあげよう。

あのお星さま、とっておくれ。

あんまり高くて、とれません。

そんなら、あたいがとってみよう。

お星さま、お星さま、なにあげよう。

のどがかわいた、水おくれ。

あんまり遠くて、いかれません。

そんなら、わたしが下りていこう。
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	 บทเพลงนี้กล่ำวถึงเสียงกระดิ่งที่ได้ยินมำจำกทุกที	่

ในคืนที่มีแสงจันทร์มีม้ำสีขำว	สั่นกระดิ่งสีเงิน	ในขณะที่

เด็กน้อยนอนหลับใหล	 	สะท้อนให้เห็นชีวิตวัยเยำว์ของ

มิเมะอิ	 เขำพยำยำมใช้แสงจันทร์ปลอบโยนใจเมื่อเหงำ	

ม้ำสีขำวอำจหมำยถึงเทพผู้พิทักษ์หรือแม่ที่เสียชีวิตไปที่

คอยปกป้องคุ้มครองอยู่	 	 เสียงของกระดิ่งคือเสียงจำก

ธรรมชำติที่เป็นเหมือนเพ่ือนท่ีอยู่รอบตัว	 ช่วยบรรเทำ

ควำมเหงำ

	 มผีลงำนจ�ำนวนมำกของมเิมะอทิีก่ล่ำวถงึพระจันทร์		

สขีองพระจนัทร์ส�ำหรับมเิมะอแิล้วเป็นแสงสขีำวหรอืนวล	

	 บทเพลงข้ำงต้นกล่ำวถึงดวงจันทร์สีแดง	 ซึ่งมิเมะอิ

แต่งบทเพลงเกีย่วกบัเมฆสแีดง	ฟ้ำสแีดงในยำมเยน็	เพือ่

สื่อถึงเหตุกำรณ์บำงอย่ำง	หรือสถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติ	จึง

อำจวิเครำะห์ได้ว่ำชีวิตที่ทุกข์ทรมำน	(คนตำบอด)	จะมี

วนัเปล่ียนแปลง	สักวนัหนึง่เมือ่ฤดเูปล่ียนผ่ำน	ควำมหวงั

อำจเป็นจริงหรือชีวิตอำจเปลี่ยนไปได้

 4.2  ตัวอย่�งบทเพลงที่กล่�วถึงก�รม�เยือนและ

บินจ�กไปของนกน�งแอ่น โดยสะท้อนถึง “บ้�นเกิด” 

และก�รจ�กล�  ซึ่งเหมือนกับชีวิตของนกน�งแอ่นที่

ย้�ยม�ทำ�รังต�มบ้�นผู้คนที่ญี่ปุ่นในฤดูใบไม้ผลิและ

จะบินกลับไปท�งใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วง 

เสียงกระดิ่ง
นั่น	นั่น	มีเสียง	เสียงกระดิ่งดัง
ดังอยู่ในน�้ำ	ดังบนท้องฟ้ำ	ดังบนเมฆ
นั่น	นั่น	มีเสียง	เสียงกระดิ่งดัง
ดังที่ถนน	ดังที่เนินเขำ	ดังในป่ำ
คืนที่มีแสงจันทร์
ม้ำสีขำว
สั่นกระดิ่งสีเงินวิ่งมำ
มำจำกไหน	จะไปไหนก็สั่นกระดิ่งเสียงดัง
จำกทิศตะวันตก		ไปยังทิศตะวันออก
สั่นกระดิ่งต่อไป
ตั้งแต่เมื่อไร		หรือจะนำนแค่ไหนก็สั่นกระดิ่งเสียงดัง
ระหว่ำงที่เด็กน้อยนอนหลับอยู่
กริ๊ง	กริ๊ง	กริ๊ง	กริ๊ง
สั่นกระดิ่งเสียงดัง

ดอกบ๊วย (อันสุ)
คนตำบอดที่มำเยือนบ้ำนฉัน
ขำกลับเขำขอพรจำกดอกบ๊วย
ว่ำจะมำใหม่เมื่อฤดูร้อนมำเยือน
ในคืนที่ดวงจันทร์สีแดงปรำกฏ
ฉันแอบมองเด็กวัยละอ่อนที่เทียวไปเทียวมำ
คุณชำยน้อยสวมหมวกสำน
จำกหน้ำต่ำงบ้ำน

な

みち

つきよ ばん

しろ

しろがね

うま

すず

にし

ぼう

ひがし

おか な もり

すず な

鈴が鳴る

あれあれ鳴る、鈴が鳴る。

水で鳴る、空で鳴る、雲で鳴る。

あれあれ鳴る、鈴が鳴る。

路で鳴る、丘で鳴る、森で鳴る。

月夜の晩に、

白い馬が、

 銀  の鈴を鳴らしてきた。

どこから、どこまで鳴らしてゆく。

西から、東へ、

鳴らしてゆく。

いつから、いつまで鳴らしてゆく。

坊やがおねんねする間。

りんりん、りんりん、

鳴らしてゆく。

めくら

はな おかえ

あか

おれ

かさ ぼっ

あおぼうず

つき で ばん

あんずの花

私の家にきた盲目、

帰りにあんずの花折って、

夏がきたら、またこよう。

赤いお月さま出る晩に。

俺はくるくる青坊主、

笠をかぶって坊ちゃんの、

お家の窓から、のぞきましょう。

ゆくえ かな

童謡

みいちゃんみいちゃん、なぜ泣く、

青い空見て泣くんだ。

青い空見てなぜ泣く、

つばめの行方が悲しくて、

母を思うて泣くんだ。

ทีม่กัเอ่ยถงึคู่ตรงข้ำมกบัยำมค�ำ่คืน	ทะเล	หรอืป่ำทีเ่ป็นสี

ด�ำ	แต่บำงกรณีพระจันทร์มีสีอื่น	ดังต่อไปนี้
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	 มิเมะอิใช้สัญลักษณ์ของกำรมองท้องฟ้ำและนก

นำงแอ่น	 สื่อให้เห็นควำมคิดถึงบ้ำนและครอบครัว	

บทควำมส่วนหนึ่งที่มิเมะอิเขียนประวัติของเขำไว้	 เล่ำ

เรือ่งชวีติวยัเดก็ทีค่รอบครัวอำศยัอยูท่ีศ่ำลเจ้ำบนเขำ	ตวั

เขำเองต้องเดนิทำงไปเมอืงทำกำดะเพือ่เรยีนหนงัสอื	ขึน้

ลงภูเขำทุกวัน	 ขณะที่อยู่บนเขำก็มีควำมโดดเดี่ยว	 ต้อง

เลี้ยงนกตัวเล็ก	ๆ 	ไว้เป็นเพื่อนแก้เหงำ4		มิเมะอิจำกบ้ำน

เกดิตัง้แต่ขณะเรยีนชัน้มธัยมต้นด้วยควำมหลงใหลใฝ่ฝัน

อยำกอยูเ่มอืงหลวงและอยำกสอบเข้ำมหำวทิยำลยัวำเซ

ดะให้ได้	เขำเล่ำเรือ่งของตวัเองเมือ่ครัง้ตดัสนิใจจำกบ้ำน

เกิดไปว่ำ	“ข้ำพเจ้ำนั่งรถไฟออกจำกบ้ำนเกิดในฤดูใบไม้

4	  小川未明「童話を作って五十年」（佐伯彰一・松本健一：監修『作家の自伝103小川未明』日本図書センター、2000）
5  小川未明「上京当時の回想」（佐伯彰一・松本健一：監修『作家の自伝103小川未明』日本図書センター、2000）

เพลงเด็ก
มี่จัง	มี่จัง	ท�ำไมร้องไห้
เห็นฟ้ำใสแล้วร้องไห้
เห็นฟ้ำใส	ท�ำไมร้องไห้
นกนำงแอ่นจำกไปจึงเศร้ำ
คิดถึงแม่จึงร้องไห้

รังเก่�
เมื่อนกนำงแอ่นบินกลับไป
ท้องฟ้ำงดงำมสีแดงจัดในยำมเย็น
เด็กหนุ่มเป่ำแตร
เล่นกัน
เมื่อนกนำงแอ่นบินมำ
มันบินว่อนวนรอบบ้ำนหลำยครั้ง
แตรที่เด็กหนุ่มเคยเป่ำนั้น
ถูกทิ้งไว้ใต้หน้ำต่ำง
มีสนิมสีแดงขึ้นเป็นหย่อม	เปรอะเปื้อนไปด้วยโคลน

คว�มมืด
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสำร「新潮」1910

แม่จ๋ำ		เจ็บขำจังเลย
อดทนหน่อยสิ
แม่จ๋ำ	เดินไม่ไหวแล้ว
โธ่	อีกไม่นำน	อดทนหน่อย
แม่จ๋ำ	จะไปที่ไหนหรือ
“...”
ฟ้ำมืดด�ำสนิท
ได้ยินเสียงค�ำรำมอันน่ำกลัวของคลื่น

まっか

しょうねん

いえ いく と

で どろ まみ

まわり

な

ゆうや

古巣

つばめが帰るとき

真紅な美しい夕焼けに、

少年はらっぱを鳴らして

遊んでいた。

つばめがきたとき

家の周囲を幾たびも飛びまわった。

すると、少年の吹いていたらっぱは

窓の下に捨てられて、

赤いさびがところどころに出ていて、泥に塗れていた。

ผลิ	แต่ทำงเหนือนั้นยังมีหิมะหลงเหลืออยู่	และลมหนำว	

ไม่มีควำมรู้สึกของฤดูใบไม้ผลิเลยสักนิด	 รถไฟแล่นไป

ทำงทศิใต้	เริม่เหน็สเีขยีวของต้นไม้ใบไม้	แสงแดดอบอุน่

สำดส่อง	 เมื่อถึงโตเกียวก็เป็นเวลำมืด	 ตอนเด็กข้ำพเจ้ำ

เคยคิดว่ำโตเกียวน้ันไม่มีหิมะตก	 เป็นสถำนที่ที่มีแต่ฤดู

ใบไม้ผลิ”5		หลังจำกที่มิเมะอิเข้ำเรียนมหำวิทยำลัยและ

เขยีนนวนยิำย	ท�ำงำนเป็นบรรณำธกิำรนติยสำรจำกกำร

แนะน�ำของอำจำรย์	 เขำก็ใช้ชีวิตอยู่ในโตเกียวไปตลอด	

ควำมรูส้กึทีม่ต่ีอ	“บ้ำนเกดิ”	ส�ำหรบัเขำ	คอืดนิแดนทำง

เหนือที่หนำวเย็น	ทะเลที่เงียบและหดหู่	 แต่มีธรรมชำติ

ของป่ำเขำ	 แม้จะใช้ชีวิตในโตเกียว	 เขำยังชื่นชอบกำร

เลี้ยงสัตว์และปลูกต้นไม้	 	 โตเกียวเป็นบ้ำนอีกแห่งที่เขำ

มคีวำมผกูพนั		กำรกล่ำวถงึนกนำงแอ่นในบทเพลงเหล่ำ

นีส้ะท้อนควำมผกูพนักบัสถำนทีส่องแห่ง	กำรย้ำยถิน่ซึง่

คล้ำยกับชีวิตของเขำเอง

 4.3 ตัวอย่�งบทเพลงที่กล่�วถึงครอบครัว

闇

お母、足が痛い。

我慢をしろよ。

お母、もう歩けない。

もう、すこし我慢をしろよ。

お母、どこへいくのだい？

「…………」

空は真っ暗である。

怖ろしい波の 轟きが聞こえる。

かあ

がまん

そら

おそ なみ とどろ

ま

くら
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	 บทเพลงนี้เหมือนจะเป็นบทสนทนำระหว่ำงแม่กับ

ลกู	ค�ำสัน้ๆ	เพยีงไม่กีบ่รรทดัสำมำรถสือ่ถึงแม่กบัลกูเดนิ

ทำงไปตำมถนนไม่ไกลจำกทะเล	ยำมค�ำ่คนืทีม่ดืสนทิ	ลกู

ครวญว่ำเจบ็ขำ	แสดงถงึกำรจ�ำใจต้องเดนิทำงของทัง้สอง		

แม่บอกให้ลกูอดทน	ในขณะทีต่นก็ไม่รูว่้ำก�ำลงัจะมุง่หน้ำ

ไปไหน	 	 เสียงคลื่นอันน่ำกลัวเปรียบเหมือนสงครำมท่ีมี

ข้ำศึกมำทำงทะเล		หรือภัยร้ำยที่ป้องกันอะไรไม่ได้และ

มองไม่เห็น

	 โดอะอิ	 ฮิโรโนริ	 (2015)	 เขียนบทควำมวิจัยใน

วำรสำรของมหำวิทยำลัยเกียวโต	 กล่ำวถึงควำมคิดของ

มิเมะอิเกี่ยวกับ	“สีขำว”จำกวรรณกรรมเรื่อง	“บ้ำนที่มี

ประตสูขีำว”	「白い門のある家」	ว่ำ	““สขีำวเดมิเป็น

สีต้องห้ำม	เนื่องจำกใช้ในกำรไว้ทุกข์หรือในพิธีศพ	งำน

เขียนของมิเมะอิเช่น	 “เงำสีขำว”	 (白い影)	 ท่ีเล่ำเรื่อง

อุบัติเหตุรถไฟที่น่ำพิศวง	 สีขำวส�ำหรับมิเมะอิจึงเช่ือม

โยงกับ	“ควำมตำย”	และเรื่องของ	“อีกโลกหนึ่ง”6

	 บทเพลงนี้เป็นบทสนทนำระหว่ำงแม่กับลูกขณะที่

น่ังรถที่มีคนลำกอยู่	 แต่อยู่ดีๆ	 คล่ืนก็พูดขึ้นมำว่ำ	 “ใบ

เรือ	 นกนำงนวล	 หรือคลื่นที่สีขำว”	 หำกจะวิเครำะห์

ควำมคิดของมิเมะอิเกี่ยวกับสีขำวแล้ว	 อำจเปรียบว่ำ

ชีวิตคนมักมีค�ำถำมว่ำเส้นทำงสู่ควำมตำย	 หรือกำรเข้ำ

สู่อีกโลกหนึ่งนั้นอยู่ตรงไหน	สิ่งที่ลูกกล่ำวถึง	ทะเล	นก	

เรือ	 คือ	 จินตนำกำรของผู้คนเกี่ยวกับควำมตำยหรืออีก

โลกหนึ่ง	สิ่งที่คลื่นตอบ	แสดงให้เห็นว่ำควำมตำยเป็นสิ่ง

ไม่มเีส้นแบ่งทีแ่น่ชดั	เพรำะทกุอย่ำงเป็นสขีำวเหมอืนกัน	

แต่ค�ำพูดสุดท้ำยที่แม่พูดกับคนลำกรถให้ลำกต่อไปโดย

ไม่ต้องสนใจค�ำถำมเหล่ำน้ัน	 ส่ือถึงควำมแตกต่ำงของ

โลกจินตนำกำรกับโลกแห่งควำมเป็นจริง	 ค�ำถำมเกี่ยว

กับควำมตำยนั้นเป็นส่ิงที่ตอบไม่ได้และเป็นเรื่องของ

ธรรมชำติ	 หรือตีควำมได้ว่ำคนในสังคมไม่ได้มุ่งค้นหำ

ควำมหมำยของควำมตำย	 แต่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรมี

ชีวิตรอดในโลกของควำมเป็นจริง

6   道合裕基『小川未明「白い門のある家」における〈異界〉』文芸表象論集、京都大学、2015.(p73)สืบค้นจำก	https://repository.kulib.
kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/197228/1/L.A.R_002_67-78.pdf

かあ うみ み

と

とお

み

おき

すがた

なみ

くるまや ひ はは

しろ

しらほ しろ と しろ

うみ み

ほかけぶね

お母さん

「お母さん海が見えた！

あれあれかもめが飛んでいるよ。

あれあれあんなに遠く帆掛船が

見えるよ。

お母さんお母さん海が見えたよ！」と

子供がいった。

「沖の白帆が白いか、飛んでいるかもめが白いか、わた

しの姿が白いか。」と

波がいった。

「さあ、車夫さん、かまわんで引いてください。」と母

がいった。

はな

へんと

ほほえ

まぼろし

も

つめ しろ

あさ

あじさい

わたし ねえ おも だ

さ

いろあわ

あか

う

あおしろ ゆめ よ

こま

に すがた

私は姉さん思い出す

花によう似た姿をば、

なんの花かと問われると

すぐには返答に困るけど。

ただ微笑みてものいわず、

うす青白き夢の世に、

いまは 幻 と浮かぶかな。

花にいろいろあるけれど、

燃える紅い花でない。

冷たい白い花でない。

夏はまだ浅く、色淡く、

紫陽花の咲くころに、

私 は 姉さん 思い出す。

แม่
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสำร「新小説」1907

“แม่	เห็นทะเลแล้ว
นั่นไงนั่นไง	นกนำงนวลบินอยู่
นั่นไงนั่นไง	เรือใบอยู่ไกลๆ
เห็นแล้ว
เด็กร้องว่ำ	“แม่	แม่	เห็นทะเลแล้ว”
คลื่นร้องว่ำ	“ใบเรือสีขำว	นกนำงนวลที่บินอยู่สีขำว	หรือ
ตัวฉันสีขำว”
แม่ร้องว่ำ	“ไปเลย	คนลำกรถ	ลำกไปเลยอย่ำสนใจ”
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	 ช่วงที่มิเมะอิมีชีวิตที่ยำกจนและล�ำบำกนั้น	 ท�ำให้

บุตรได้รับสำรอำหำรไม่เพียงพอ	 เขำสูญเสียบุตรชำยใน

ขณะทีอ่ำยเุพยีง	6	ขวบ	(1914)	และบตุรสำววยั	11	ด้วย

วัณโรค	(1918)	โอกะโนะเอะ	ซุสุเอะ	(岡上鈴江 1913-

2011)	บุตรสำวคนที่สองซึ่งเป็นนักเขียนตำมรอยพ่อ	ได้

เขยีนเร่ือง	“พ่อ	โอะงะวะ	มเิมะอ”ิ7		เล่ำว่ำพ่อเศร้ำใจกบั

ควำมตำยของลูกท้ังสองมำก	เมือ่เขำต้องอยูบ้่ำนสองคน

กับลูกชำยยำมกลำงคืน	ลูกชำยมักกลัวควำมมืด	ร้องขอ

ให้พำไปเดนิเล่นในเมอืงทีม่แีสงสว่ำง	ส่วนลกูสำวกต็ดิโรค

มำจำกเพ่ือนทีโ่รงเรยีน	ท�ำให้เขำกลวักำรเป็นวณัโรคมำก	

เหน็ใครผอมลงหรอืหน้ำซดีเซยีวกจ็ะทกัอย่ำงเป็นห่วงว่ำ

ให้ระวงัจะเป็นโรคนี	้ซสุเุอะเคยได้ยนิพ่อท่องกลอนในคืน

ฤดใูบไม้ผล	ิว่ำ	“เสยีพีส่ำวคนเดียวไป...”	คดิว่ำเป็นกลอน

ที่แต่งแทนควำมรู้สึกของเธอ

	 บทเพลงที่เอ่ยถึง	“พี่สำว”	เป็นเพลงที่แต่งหลังกำร

เสยีชวีติของ	“ฮำรเุอะ”	(春江)	บตุรสำวคนโต	เป็นไปได้

ว่ำมิเมะอิแสดงควำมรู้สึกเสียใจของน้องสำวคือ	 ซุสุเอะ		

เขำเปรียบ	“พี่สำว”	คนนี้ว่ำเหมือนดอกไม้	น่ำเสียดำย

7   岡上鈴江『父　小川未明』新評論、1970,	pp.58-68.

ที่ต้องจำกไปตั้งแต่ยังเยำว์	 กำรเข้ำสู่ฤดูร้อนได้ไม่นำน	

เปรียบเหมือนฮำรุเอะ	 (ฤดูใบไม้ผลิ)	 เติบโตยังไม่ทันได้

เป็นผู้ใหญ่	 	 ฤดูที่ดอกไฮเดรนเยียบำน	 คือฤดูฝนที่เป็น

ช่วงเปล่ียนผ่ำนจำกฤดูใบไม้ผลิสู่ฤดูร้อน	 	 หมำยถึงฮำรุ

เอะในวัยแรกรุ่นต้องมำเสียชีวิตไป

 4.4  ตัวอย่�งบทเพลงทีแ่ฝงคว�มหม�ยถงึชวีติที ่

   ลำ�บ�กและคว�มย�กจน

	 มิเมะอิเริ่มเป็นนักเขียนตั้งแต่สมัยนักศึกษำ	 เขำ

อำศัยอยูใ่นย่ำนแออดัของโตเกยีว	ใช้ชวีติอย่ำงกระเบยีด

กระเสียร	 งำนเขียนของเขำช่วงนี้มักเป็นแบบโรแมน

ติกที่หมองหม่น	 (暗いロマンチシズム)8	 เมื่อต้อง

เผชิญอุปสรรคอย่ำงสิ้นหวัง	 	 มีข้อสงสัยในกำรพัฒนำสู่

วัฒนธรรมสมัยใหม่	 	 ควำมตำยของบุตรชำยเหมือนจะ

กระตุน้ให้มเิมะอเิริม่สนใจแนวคิดสงัคมนยิม	ประกอบกบั

เป็นช่วงของกำรรณรงค์แนวคดิควำมเท่ำเทยีมทำงสังคม	

ผลงำนของมิเมะอิตีแผ่ควำมอิสระและควำมเท่ำเทียมที่

ผู้คนแต่ละคนพึงมี	 	 เขำมีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อ่อนแอ

และผู้ทุกข์ยำกจำกควำมยำกจน	 ควำมสนใจและกำร

เปล่ียนทิศทำงกำรประพันธ์จำกนักเขียนนวนิยำยสู่นัก

เขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กก็เกิดจำกมุมมองว่ำ	 “เด็ก

เป็นผู้อ่อนแอในสังคม”	 เม่ือได้รู้จักกับซุสุกิ	 มิเอะกิชิซ่ึง

มแีนวคิดสร้ำงสรรค์วรรณกรรมส�ำหรบัเดก็ทีม่คีวำมเป็น

ศิลปะ	 (芸術的児童文学)	 ในช่วงสังคมประชำธิปไตย

สมัยไทโช	 	 เขำจึงเข้ำร่วมงำนกับนักเขียนวรรณกรรม

ส�ำหรบัเดก็เหล่ำนัน้		และยงัได้จดัท�ำนติยสำรส�ำหรบัเดก็

ของตัวเองชื่อ	“โลกของนิทำน”	(おとぎの世界,1919)	

มิเมะอิมักเล่ำถึงเด็กหรือตัวละครที่มีควำมยำกล�ำบำก

ในชีวิต	และไม่มีตอนจบที่สดใสเบิกบำน	สะท้อนให้เห็น

ควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงสังคม	 บทเพลงต่อไปน้ีเป็น

ตัวอย่ำงภำพสะท้อนสังคมที่มีควำมเหล่ือมล�้ำระหว่ำง

คนรวยและคนจน

ฉันคิดถึงพี่ส�ว

ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสำร「おとぎの世界」1919

ร่ำงกำยรำวดอกไม้

ถ้ำถำมว่ำดอกอะไร

ตอบไม่ได้ในทันที

ไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้ม

โลกแห่งฝันสีฟ้ำขำว

ตอนนี้เป็นรำวภำพลวง

ดอกไม้หลำกหลำยพันธุ์

ไม่ใช่ดอกไม้แดงดังไฟเผำ

ไม่ใช่ดอกไม้ขำวอันเยือกเย็น

เพิ่งเข้ำหน้ำร้อน	สียังอ่อนจำง

เมื่อดอกไฮเดรนเยียเริ่มบำน

ฉันจะคิดถึงพี่สำว

8  『新潮日本文学アルバム60小川未明』新潮社 1996,	p.32.
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9				สืบค้นจำกเว็ปไซต์	https://yaplog.jp/komawari/archive/619	อ้ำงอิงข้อมูลจำกหนังสือ	“สำรำนุกรมชื่อนก”	（菅原 浩・柿沢 亮三編(2005）『図

説鳥名の由来辞典』柏書房）

ทุกข์ยำก	และนกไต่ไม้ในศำลเจ้ำร้องตอบ	สื่อให้เห็นว่ำ

เทพเจ้ำรับฟังค�ำขอนั้น

	 “สำรำนกุรมชือ่นก”	(図説鳥名の由来辞典)	กล่ำว

ว่ำ	“นกไต่ไม้พันธุ์	“โกะจูคำระ”	ที่ปรำกฏในเพลงนี้เป็น

นกป่ำตัวเล็กหลังสีเทำ	 ลักษณะเช่นนี้ท�ำให้เรียกชื่อนก

ประเภทนี้ด้วยค�ำว่ำ	“โกะจู”	หมำยถึงคนวัย	50	ซึ่งสมัย

นัน้ถอืว่ำเป็นคนชรำ”9		ตำมควำมเชือ่ในศำสนำชนิโต	นก

มคีวำมส�ำคญัในฐำนะผูน้�ำสำรของเทพเจ้ำ	ดงัปรำกฏใน

ฉำกส�ำคัญต่ำงๆ	ในต�ำนำนเทพญี่ปุ่น	(日本神話)	เช่นมี

กำรน�ำไก่มำขันเชิญสุริยะเทพีออกจำกถ�้ำ	นกที่ถูกส่งมำ

จำกสวรรค์เพือ่เจรจำควำมเมอืง	นกกำสำมขำทีเ่ป็นผู้น�ำ

ทำงให้จักรพรรดิจิมมุ	 หรือกำรกลำยร่ำงของเทพยะมะ

โตะทะเกะรเุป็นนกสขีำวหลงัจำกเสยีชวีติ		ชวีติช่วงหนึง่

ของโอะงะวะ	มเิมะอิได้รบักำรเล้ียงดใูห้ผกูพันกับศำลเจ้ำ

เน่ืองจำกบิดำของเขำเป็นผู้ก่อตั้งศำลเจ้ำคะซึงะยำมะ10  

บทเพลงข้ำงต้นแสดงให้เห็นแนวคิดของมิเมะอิเกี่ยวกับ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนกกับเทพเจ้ำ	 และควำมรู้สึกว่ำ

ยังมีเทพเจ้ำเป็นที่พึ่ง

くだふえ

かあ

あす

かあ

われ

おら

くだぶえ

ふえ き な

で たきぎと

ひ も

も

も あ

ふ

あたた

管笛

お母火を燃すけえ。

そねえに燃さなくても 温 けえないか。

だって今日は寒いもの。

寒いか、そんだらくべろえ。

明日、また出て 薪取ってくるわの

そう心配さっしゃんな。

お母、燃えたぜ当たらっしゃい。

汝、やかましいそげなもの吹くなよ。

ごじゅうからがたくさんきていたぜの、

あっちの神社の森にきていたぜの、

ほら鳴いているだろの、

俺のこの笛聞いて鳴いているだろの？

ふいふいふい

悲しく鳴る管笛。

ちょうじ

うつく

せいよう

あか むらさき ぬ

かお うつ ぎんてき

みせ

となり

まず あわ ちょうじ おも だ

がらすど くだ

こわ

こまもの

がらす ば みせさき

びんぼう いえ

おもちゃ店

　　　　　　　　　　

長二は貧乏の家に生まれて

おもちゃも持たずに

死んでしまった。

美 しいガラス張りの店頭に、

西洋のぜいたくな小間物や、

赤、紫 に、塗ったゴムまりや

ぴかぴかと顔の映る銀笛や、らっぱや、

なんでも子供の好きそうなものが

並べてあるのを見ると、

店のガラス戸を砕いて

それらのものをめちゃめちゃにたたき壊してやりたく

なる。

隣に住んでいた、

あの貧しかった、哀れな長二のことを思い出したとき

に。

นกหวีด
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสำร「新声」1909

แม่จุดไฟให้ผิงหน่อยไม่ได้หรือ
ไม่ต้องจุดก็ได้	ไม่อุ่นหรือ
ก็วันนี้หนำวนี่นำ
หนำวหรือ	ห่มผ้ำดีๆ
พรุ่งนี้จะออกไปเก็บฟืน
ไม่ต้องห่วงนะ
แม่	มำผิงไฟตรงนี้สิ
อย่ำเป่ำลมแรงแบบนั้น
เจ้ำนกไต่ไมม้ำกันเยอะเลย
บินไปในป่ำในศำลเจ้ำทำงโน้น
นั่นไง	มันส่งเสียงร้อง
ได้ยินเสียงเป่ำนกหวีดของฉันแล้วร้องละมัง
วู้ด	วู้ด	วู้ด
เสียงนกหวีดร้องเศร้ำๆ

	 บทเพลงนี้กล่ำวถึงควำมล�ำบำกในฤดูหนำว	 แม่ลูก

ต้องอดทนโดยไม่มีแม้แต่ฟืนท่ีใช้จุดไฟผิง	 กำรกล่ำวถึง

นกไต่ไม้ที่อยู่ในศำลเจ้ำ	อำจหมำยถึงควำมหวังและกำร

อดทนรอคอย	ว่ำควำมยำกล�ำบำกนัน้จะผ่ำนพ้นไป		กำร

ทีแ่ม่บอกลกูว่ำ	“พรุ่งนีจ้ะออกไปเก็บฟืน”	สือ่ได้ถึงควำม

คำดหวังว่ำวันรุ่งข้ึนจะดีข้ึน	 	 ลูกเป่ำนกหวีดเสียงเศร้ำ	

อำจหมำยถึงกำรวิงวอนขอพรจำกเทพเจ้ำให้รับรู้ควำม
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ば

こじき

お

ゆうや

した まち ひ つ

そら

ひとり

にじの歌　　　　　　　　

こちらの森から

あちらの丘へ

にじが橋をかけた。

だれが、その橋

渡る。

からすが三羽に

乞食が一人。

乞食はつえついて上がったが

からすは、あわてておっこちた。

落ちたからすはどこへいった。

夕焼けの空へ。

上がった乞食はどこへいった。

お星さまの世界へ。

にじが消えた。

にじが消えた。

下の町には火が点いた。

ร้�นของเล่น
ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ「์読売新聞」1907

โชจิเกิดในครอบครัวที่ยำกจน
ยังไม่ทันมีของเล่น
ก็ตำยเสียแล้ว
หน้ำร้ำนหน้ำต่ำงกระจกที่งดงำม
ของกระจุกกระจิกสุดหรูจำกตะวันตก
ลูกบอลยำงสีแดง	ม่วง
ขลุ่ยและแตรสีทองเงำวับจนเห็นหน้ำ
มีแต่ของที่เด็กๆ	ชอบ
วำงเรียงอยู่
เห็นแล้วอยำกทุบกระจกหน้ำร้ำน
ท�ำลำยของทุกอย่ำงให้เสียหำยหมด
เมื่อคิดถึงโชจิ
เด็กน่ำสงสำรที่อำศัยอยู่บ้ำนข้ำงๆ
ที่ยำกจนนั้น

เพลงส�ยรุ้ง
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยส�ร「おとぎの世界」1919

จำกป่ำฝั่งนี้
ไปยังเนินเขำฝั่งโน้น
มีสะพำนสำยรุ้งทอดยำว
ใครหนอ
จะเดินข้ำมสะพำนนั้น
กำสำมตัว
ขอทำนหนึ่งคน
ขอทำนเอำไม้เท้ำยันกำยเดินขึ้นไป
กำรีบบิน	แล้วร่วงลงมำ
กำที่ร่วงลงมำไปไหนเสียแล้ว
ไปยังท้องฟ้ำยำมเย็น
ขอทำนที่เดินขึ้นไปไหนเสียแล้ว
ไปยังโลกของดวงดำว
สำยรุ้งเลือนลับ
สำยรุ้งเลือนลับ
ย่ำนกำรค้ำในเมืองมีแสงไฟที่จุดไว้

	 บทเพลงนี้แสดงควำมคับแค้นใจของมิเมะอิอย่ำง

เห็นได้ชัด		ลูกชำยของเขำเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก	โดยเขำ

เชื่อว่ำเป็นสำเหตุจำกควำมยำกจน		ในช่วงที่สังคมเข้ำสู่

ควำมสมัยใหม่		แม้จะมีของเล่นจำกตะวันตกเข้ำมำแต่ผู้

ที่สำมำรถซื้อได้มีเพียงผู้ที่ฐำนะดีกลุ่มหนึ่งเท่ำนั้น

	 สำยรุ้งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงควำมฝัน	ควำมหวัง	

ควำมคำดหมำย	 	 ทั้งกำและขอทำนพยำยำมเดินข้ำม

สะพำนสำยรุ้ง	 	 แต่สำยรุ้งกลับหำยไป	 ไม่มีใครได้ไปถึง

จุดหมำย	

	 กำกับขอทำนในบทเพลงนี้	 น่ำจะเป็นกำรเปรียบ

เทียบผู้มีอิทธิพลกับผู้ยำกไร้	 ฝ่ำยหนึ่งรีบร้อนเข้ำสู่กำร

เปล่ียนแปลง	 	 อีกฝ่ำยหนึ่งต้องใช้ไม้เท้ำช่วยพยุงตัว	 มี

ชีวิตที่ล�ำบำก		ทั้งสองฝ่ำยต่ำงมีควำมคำดหวังบำงอย่ำง

ในสงัคม	แต่ควำมคำดหวงันัน้อำจเป็นสิง่ทีไ่ม่จรีงั	เหมอืน

สำยรุ้งที่ดูสวยงำมแต่กลับหำยไปอย่ำงไม่ทันได้ตั้งตัว		

บทเพลงน้ีน�ำเสนอควำมแตกต่ำงทำงชนชั้นในสังคมไว้

อย่ำงแยบยลและยังแฝงอำรมณ์ส้ินหวัง	 	 ส่ิงที่ยังพอยึด

เหนี่ยวได้คือแสงไฟของย่ำนบ้ำนเก่ำในเมืองที่หมำยถึง

ผูค้นทีใ่ช้ชวีติอยูอ่ย่ำงเตม็ทีใ่นทกุวนัและควำมผกูพนัของ

ชุมชน

10		เมื่อบิดำของโอะงะวะ	มิเมะอิเริ่มรวบรวมเงินบริจำคเพื่อสร้ำงศำลเจ้ำเพื่อสักกำระอุเอะสึกิเค็นชิน	มิเมะอิเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษำที่ทำกำดะ	เขำเดินทำงไปกลับ

ระหว่ำงที่พักกับแหล่งโบรำณสถำนคะซึงะยำมะ	และรู้สึกซำบซึ้งในธรรมชำติของภูเขำ		เมื่อบิดำย้ำยเข้ำไปอยู่ในศำลเจ้ำเขำอำยุได้	15	ปี	 (ข้อมูลสรุปจำก	新潮日

本文学アルバム60『小川未明』新潮社1996)
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うみ

うみ

くろ はたふ

うな

海

海

海

黒い

黒い旗のように

黒い

海

海

海が鳴る

黒い旗振るように

黒いふろしき振るように

海が鳴る

海

海

黒い

晩のように黒い

墨のように黒い

ทะเล
ตีพิมพ์ครั้งแรกใน「金の鳥」1922

ทะเล
ทะเล
สีด�ำ
รำวกับธงด�ำ
สีด�ำ

ทะเล
ทะเล
ทะเลร้อง
รำวกับธงด�ำโบกสะบัด
รำวกับโบกผ้ำสีด�ำ
ทะเลร้อง

ทะเล
ทะเล
สีด�ำ
ด�ำรำวกับกลำงคืน
ด�ำรำวกับหมึก

	 ทิวทัศน์แถบทะเลญี่ปุ่นจะเห็นเป็นสีด�ำในฤดูหนำว	

ชำวนงีำตะอย่ำงมเิมะอิจึงมีควำมทรงจ�ำฝังใจในสมยัเดก็

เกี่ยวกับควำมเหน็บหนำวและล�ำบำกของฤดูหนำว	ธงสี

ด�ำซึ่งหมำยถึงสงครำม		ส�ำหรับมิเมะอิแล้วสิ่งที่มีสีด�ำใน

บทเพลงส�ำหรับเด็กเหล่ำนี้แฝงควำมหมำยถึงชีวิตที่ถูก

รังแก	ควำมล�ำบำกจำกสงครำมและควำมเหลื่อมล�้ำทำง

สังคม	

 4.5 สีสันในบทเพลงของมิเมะอิ

	 จำกกำรศึกษำพบว่ำผลงำนของโอะงะวะ	 มิเมะอิ

มีสีแดง	 ขำว	 น�้ำเงินและด�ำประกอบอยู่เป็นส่วนใหญ	่

บทเพลงทั้ง	 21	 บทของมิเมะอิมีกำรใช้สีจำกค�ำต่ำง	 ๆ	

ดังตำรำงต่อไปนี้
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ชื่อบทเพลง สีแดง สีข�ว สีดำ� สีนำ้�เงิน-ฟ้�

1.	子もりうた แสงจันทร์	(บ้ำนเกิด) น�้ำ	(ถิ่นที่อำศัยอยู่)

2.	お星さま ดำว	(ควำมหวงัท่ีอยูไ่กล) น�้ำ	(สิ่งยังชีพ)

3.	あかい雲 เมฆ	(สำวน้อย) ทะเล	(ควำมตำย)

4.	お江戸は火事だ ไฟไหม้	ฟ้ำทิศตะวันออก

5.	三か月 พระจันทร์ กลำงคืน

6.	闇 ฟ้ำยำมกลำงคืน

7.	管笛 ไฟ	(ควำมอบอุ่น)	
ศำลเจ้ำ	(ที่พึ่ง)

8.	童謡 ฟ้ำ	(ควำมสดใส)

9.	おもちゃ店 ของเล่น

10.	古巣 ฟ้ำยำมเย็น(บ้ำนเกิด)	
สนิม	ดิน

11.	お母さん ใบเรือ,นกนำงนวล
ตัวฉัน

ทะเล

12.	海と太陽 พระอำทิตย์ ทะเล,	กลำงคืน

13.	赤い鳥 นก,	ยำมเย็น ควันจำกบ้ำนเรือน

14.	月が出る พระจันทร์ ทะเล ฟ้ำ

15.	鈴が鳴る เมฆ,ม้ำสีขำว,กระดิ่ง กลำงคืน น�้ำ	ฟ้ำ

16.	あんずの花 พระจันทร์ ดอกบ๊วย(อันสุ) เด็กชำยน้อยๆ

17.私は姉さん思い出す ดอกไม้(ร้อนแรง) ดอกไม้(เย็นชำ) ควำมฝันสีฟ้ำขำว
ดอกไฮเดรนเยีย

18.	にじの歌 ฟ้ำยำมเย็น	ไฟที่จุดใน
หมู่บ้ำน

ดำว กำ	3	ตัว

19.	風ふき鳥 นก	(กำ),	เสื้อผ้ำ ทะเลคลื่นลมแรง

20.	冬の木立 ฤดูหนำว กำ

21.	海 ทะเล,ธงสีด�ำ	กลำงคืน,	
หมึก
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และควำมผูกพันระหว่ำงกันในครอบครัว		แม้จะอยู่ห่ำง

กันเพื่อใช้ชีวิตของตนเอง		

	 (2)	ควำมยำกจน	ภำวะกดดนัในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง	

ควำมแตกต่ำงทำงชนชั้น	และควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้มี

อ�ำนำจกับผู้อ่อนแอ

	 (3)	 กำรใช้สีสันแสดงนัยของสิ่งแวดล้อมในสังคม		

สีแดงหมำยถึงควำมอ่อนเยำว์	 ควำมร้อนแรง	 ดวง

อำทิตย์หรือควำมเป็นญี่ปุ่น	 ควำมหวัง	 บ้ำนเกิด	 กำร

มีชีวิตและสู้ชีวิต	 	 สีขำวหมำยถึงควำมตำย	 ควำมสงบ	

ควำมฝัน	ภำพลวงตำ	ควำมไม่จีรัง		สีด�ำหมำยถึงเงำมืด	

อุปสรรค	กำรกลั่นแกล้ง	คนที่อยู่ในฐำนะต้อยต�่ำ	ควำม

ทุกข์	บทเพลงบำงบทสื่อถึงกองก�ำลังทหำรและสงครำม		

สีน�้ำเงินหรือฟ้ำคือควำมสดใส	ธรรมชำติ

	 ประเด็นเหล่ำนี้แสดงให้เห็นว่ำ	 ชีวิตของโอะงะ

วะ	 มิเมะอิต้องเผชิญกับอุปสรรคต่ำงๆ	 ผ่ำนควำมทุกข์

จำกควำมสูญเสียใหญ่หลวงแต่ยังมีควำมหวัง	 เขำได้

สร้ำงสรรค์วรรณกรรมส�ำหรับเด็กจ�ำนวนมำกโดยให้

ควำมส�ำคญักบัแนวคดิ	“เพือ่เด็ก”	ได้ประพนัธ์กวนีพินธ์

และบทเพลงส�ำหรับเด็ก	 ซึ่งสะท้อนควำมเป็นไปของ

สังคมและยังเป็นกระบอกเสียงแทนเด็กทั้งหลำยตีแผ่

ควำมเป็นจริงของกำรที่ผู้อ่อนแอถูกรังแก	 กำรให้ควำม

ส�ำคัญกับกำรมีชีวิตอยู่ในสถำนกำรณ์ที่กดดัน	 	 อย่ำงไร

กต็ำม	ผูว้จัิยเหน็ว่ำแม้มเิมะอจิะไม่ได้เสนอทำงออกให้แก่

ปัญหำต่ำงๆ	แต่เขำอำจเชือ่ว่ำบทเพลงส�ำหรบัเดก็เหล่ำนี้

น�ำเสนอควำมจริง	เป็นเสียงของจิตใจที่บอบช�้ำของผู้คน

ทีต้่องมชีวิีตอย่ำงอดทน		และในชวีติของเขำเองกอ็ำจได้

รับกำรเยียวยำจำกบทเพลงส�ำหรับเด็กในอดีตมำก่อน

5. บทสรุป

	 โอะงะวะ	 มิเมะอิ	 เป็นนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับ

เด็กที่มีช่วงชีวิตท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม

ในขณะที่ญี่ปุ ่นก�ำลังปรับตัวเข้ำสู ่ควำมเป็นสมัยใหม่	

(ไทโช-โชวะ)	จำกกำรที่เขำเป็นเด็ก	“บ้ำนนอก”	มำจำก

จงัหวดันงีำตะ	ดนิแดนติดฝ่ังทะเลญีปุ่น่ทีท่ะเลกลำยเป็น

สีด�ำมืดหม่นในฤดูหนำว	 ฤดูท่ีบ้ำนเมืองถูกปกคลุมด้วย

หิมะ	 ในครอบครัวที่พ่อต้องดูแลกำรสร้ำงศำลเจ้ำ	 และ

เขำถูกย่ำและแม่เลี้ยงดูมำ		เมื่อย้ำยมำเรียนและท�ำงำน

ที่โตเกียวก็อำศัยอยู่ในย่ำนชนชั้นกรรมำชีพ	มีควำมเป็น

อยู่อัตคัดขัดสน	 	 ลูกชำยและลูกสำวท่ีรักเสียชีวิตตั้งแต่

ยงัเดก็	 เขำคลกุคลกีบัวงกำรนกัเขยีนในกลุม่นติยสำรวำเซดะ	

มีผลงำนประเภทนวนิยำยมำก่อนท่ีจะประกำศตัวเป็น

นักเขียนนิทำนส�ำหรับเด็ก	 เขำเคยเข้ำร่วมกลุ่มนักร

ณรงค์สังคมนิยม	 และเคยผลิตงำนตำมนโยบำยปลุกใจ

เยำวชนของรัฐบำลในช่วงสงครำมที่ยืดเยื้อไปถึงสมัยโช

วะ	 งำนเขียนของเขำมีท้ังกำรบอกเล่ำสภำพบ้ำนเมือง	

ควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม	 	กำรต่อสู้ของผู้อ่อนแอ	และ

แฝงทัศนคติเชิงเรียกร้องควำมสงบและควำมยุติธรรม

	 ผูว้จิยัได้น�ำบทเพลงส�ำหรบัเดก็	(โดโย)	ของโอะงะวะ	

มเิมะอมิำวเิครำะห์ควบคูก่บักำรศกึษำภมูหิลงัทำงสงัคม

และชีวประวัติของเขำ	 	 พบกำรแสดงออกในลักษณะ

เฉพำะตัวของมิเมะอิดังนี้

	 (1)	เขำสื่อภำพของบ้ำนเกิด	ด้วยกำรใช้ค�ำบรรยำย

ถึงสภำพ	 สีสันในธรรมชำติ	 อำทิตย์ยำมเย็น	 และ

ครอบครวั	(โดยเฉพำะ	“แม่”)		ซึง่ไม่ได้หมำยถงึบ้ำนเกดิ

ที่จังหวัดนีงำตะเท่ำนั้น	 	 แต่ยังสื่อถึงควำมเป็นคนญี่ปุ่น	
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความน่ากลัวที่ถูกสร้างข้ึนในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเร่ือง 

ริงงุ (Ringu,『リング』) (1998 - ) ของ ฮิเดะโอะ นะกะตะ (Hideo Nakata, 中田秀夫) และซี

รีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง จูอน (Juon,『呪怨』) (2002 - ) ของ ทะคะชิ ชิมิสุ (Takashi 

Shimizu, 清水崇) โดยผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์การน�าเสนอความน่ากลัวของตัวละครวิญญาณผู้หญิง 

ผลการศกึษาพบว่า ซีรส์ีภาพยนตร์สยองขวญัเรือ่ง รงิง ุและ จอูน ได้สะท้อนให้เหน็การใช้ชีวติปรกติ

ทั่วไปของครอบครัวญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ซึ่งผู้หญิงอยู่ภายใต้อ�านาจของระบบ

สังคมที่ผู้ชายมีอ�านาจเป็นใหญ่ วิญญาณผู้หญิงสร้างความน่ากลัวด้วยวิธีการพลิกกลับการใช้ชีวิต

ปรกติทั่วไปดังกล่าวให้กลายเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ปรกติ การคุกคามของวิญญาณผู้หญิงในสังคมก่อ

ให้เกิดการสร้างความน่ากลัวต่อผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในสังคมของผู้ชาย และผู้หญิงประกอบ

สร้างความน่ากลัวจากสิ่งที่อยู่ในสังคมผู้ชาย

ณัฐกร คำ�ปวน
คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

การพลิกกลับอ�านาจของผู้หญิงในภาพยนตร์

สยองขวัญญี่ปุ่น: กรณีศึกษาซีรีส์ภาพยนตร์

สยองขวัญเรื่อง ริงงุ และ จูอน

 คำ� สำ�คัญ
ภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่น, วิญญาณผู้หญิง, ความน่ากลัว, ริงงุ, จูอน
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Abstract

This study aims to investigate the content  in horror film, namely Ringu series 
(1998 - ) directed by Hideo Nakata and Juon series (2000 - ) directed by Takashi 
Shimizu. The main study was analyzed on horror in the female ghosts. The result 
showed that the movies were affected from the Japanese’s daily life in 1990s - 
2000s, in which women’s life was under in a male - dominated society. In horror 
films, female’s ghosts reverse power relationship with men. Thus, female’s ghosts 
had got threatening everyday life under Japanese masculine society. 

Reverse of Power Relationship with Female 

Ghosts : A Case Study of Horror Film Series 

Ringu and Juon

Key words
Japanese Horror Films, Female Ghosts, Horror, Ringu, Juon

Natthakorn Khampuan
Faculty of Humanities, Chiang Mai University
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1.  วิญญาณผู ้ หญิ ง กับ สังคมญี่ ปุ ่ น ใน 

 ภาพยนตร์สยองขวัญท่ีได้รับความนิยมใน 

 ช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 

 ในช่วงทศวรรษที่ 1990  ถึง 2000  ภาพยนตร์

สยองขวญัญีปุ่น่ได้รบัความนยิมอย่างสงู จากการทีม่กีาร

ผลติภาพยนตร์สยองขวญัต้นทนุต�า่ออกมาอย่างมากมาย

หรือที่เรียกว่า ยุคทองของภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่น 

(J-Horror) (Iles, 2007, p.264-268) ภาพยนตร์สยอง

ขวัญเรื่อง ริงงุ (Ringu,『リング』) (1998) เป็น

ภาพยนตร์ที่เริ่มจุดกระแสความนิยมในภาพยนตร์สยอง

ขวัญญี่ปุ่น ท�ารายได้จากการฉายในประเทศญี่ปุ่นเกิน 

1,000 ล้านเยน ในปีทีอ่อกฉายและถกูซื้อลขิสิทธิเ์พื่อน�า

ไปสร้างใหม่ (Remake) ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ฮอลลวิดูส์ หลงัจากนัน้ไม่นานภาพยนตร์สยองขวญัเรือ่ง 

จูอน (Juon,『呪怨』) (2002) ประสบความส�าเร็จตาม

รอย ริงงุ กระแสความนิยมภาพยนตร์สยองขวัญในยุคนี้

จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ริงงุ และ จูอน ได้รับการสร้าง

ภาคต่ออกีหลายภาคจนกระทัง่กลายเป็นซรีีส์ภาพยนตร์

สยองขวัญที่ได้รับความนิยม 

 ในซร่ีีส์ภาพยนตร์สยองขวญัท้ังสองเรือ่งนีต้วัละคร

วญิญาณผูห้ญิง ซะดะโกะ (Sadako, 貞子) และ คะยะโกะ 

(Kayako, 伽椰子) เป็นตวัละครทีถ่กูจดจ�าไปทัว่โลกตาม

กระแสความนยิมในภาพยนตร์สยองขวญัญีปุ่น่ ตวัละคร

ทั้งสองนี้มีจุดร่วมกันคือ เป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างยาก

ล�าบากและถกูกระท�าความรนุแรงในครอบครวั กล่าวได้

ว่าเป็นการสะท้อนภาพของสังคมญ่ีปุ่นท่ีผู้หญิงถูกกดขี่

จากผู ้ชาย ดังที่ Marie Aquila (2014) กล่าวว่า 

“ภาพยนตร์สามารถสะท้อนความเปลีย่นแปลงทางสงัคม

ได้ส ่วนหนึ่ง เพราะนักเขียน ผู ้ก�ากับ และผู ้สร ้าง

ภาพยนตร์ท่ีประสบความส�าเร็จสามารถเชื่อมโยงกับ

ทัศนคติและความกังวลของผู้ชมได้” (p.7) 

 การก�าหนดบทบาทให้ตัวละครผู้หญิงถูกกระท�า

ความรุนแรงหรือเป็นวิญญาณ เกิดข้ึนจากอิทธิพลการ

ประกอบสร้างจากมมุมองของผูช้ายซ่ึงเป็นทมีงานผูส้ร้าง

ภาพยนตร์ ในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ ่นจึงก�าหนด

บทบาทให้ผู ้หญิงมีลักษณะดังกล่าว ในกรณีของ

ภาพยนตร์สยองขวัญตะวันตก การก�าหนดบทบาทของ

ผู้หญิงได้รับอิทธิพลจากมุมมองของผู้ชายเช่นเดียวกัน 

ดังที ่Laura Mulvey (1992) ผู้สร้างทฤษฎีเกีย่วกบัความ

เป็นสตรนียิมในภาพยนตร์กล่าวว่า “ผูห้ญงิเปรยีบเสมอืน

ภาพที่ถูกจ้องมองในภาพยนตร์ ส่วนผู้ชายเป็นเสมือนผู้

จ้องมอง การประกอบสร้างภาพยนตร์จงึสร้างจากความ

พึงพอใจของผู้ชายที่ต้องการเห็นผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระท�า 

วัตถุทางเพศ หรือส่ิงประหลาด” (p.837-838) ผู้สร้าง

ภาพยนตร์สยองขวัญซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู ้ชายจึงนิยม

ก�าหนดบทบาทให้ตวัละครผูห้ญงิเป็นผูถ้กูกระท�าหรอืสิง่

ประหลาด เช่น วญิญาณ ปีศาจ หรอื สัตว์ประหลาด ฯลฯ 

การสร้างความน่ากลวัให้กบัตวัละครผู้หญงิในภาพยนตร์

สยองขวัญตามแนวความคิดของ Mulvey เกิดข้ึนจาก

อิทธิพลของมุมมองแบบผู้ชาย แต่ยังไม่ได้กล่าวถึง

อทิธพิลของสงัคมยคุปัจจุบนัเป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิความ

น่ากลัวของวิญญาณผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญ งาน

วจิยันีจ้งึศกึษาโครงสร้างความน่ากลวัของวญิญาณผูห้ญงิ

ในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่นที่มีพื้นฐานมาจากความ

กลัวที่อยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน

 ในช่วงระหว่างปลายทศวรรษที่ 1990 ถึงต้น

ทศวรรษที่ 2000 เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมครั้งใหญ่จากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจฟองสบู่ 

ปรากฎการณ์นีส่้งผลกระทบต่อผูห้ญงิอย่างหนกั การขาด

โอกาสในการเข้าถึงงานที่มีรายได้ดีและมั่นคง เนื่องจาก

ระบบการท�างานที่เอ้ืออ�านวยให้กับผู้ชายมากกว่าซ่ึงได้

รับอิทธิพลมาจากสังคมผู้ชายมีอ�านาจเป็นใหญ่ ท�าให้ผู้

หญิงจ�านวนมากตกอยู่ในสภาพที่ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตและ

เกิดปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับผู้หญิงขึ้นจ�านวนมาก เช่น 

สถิติการท�าร้ายร่างกายภรรยาของสามีในช่วงระหว่างปี 

ค.ศ. 1998 ถึง 2003 มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด

ระยะเวลา 6 ปี (Gender Equality Bureau Cabinet 

Office, 2016) เมื่อลองพิจารณาเนื้อหาของภาพยนตร์
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สยองขวญัญีปุ่น่ในช่วงเวลาดงักล่าวพบว่า มกีารน�าเสนอ

เนื้อหาที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับผู ้หญิงเช่น

เดียวกัน จึงกล่าวได้ว่าการประกอบสร้างตัวละคร

วิญญาณผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ ่นมีความ

เกี่ยวข้องกับสังคมญี่ปุ่นที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง

 วญิญาณผูห้ญงิในภาพยนตร์สยองขวญัก่อนจะเสยี

ชีวิตมีสถานภาพและบทบาทท่ีด้อยกว่าผู้ชายและยังถูก

กระท�าความรุนแรง หลังจากเสียชีวิตไปแล้วกลายเป็น

วญิญาณกลบัมาแก้แค้นด้วยค�าสาปมรณะซึง่สามารถฆ่า

คนจ�านวนมากได้ การประกอบสร้างตัวละครผู้หญิง

ลักษณะดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นความน่ากลัวเช่นใดใน

ช่วงเวลาทีส่งัคมญีปุ่่นอยูใ่นสภาวะท่ีอ�านาจของผูห้ญงิยงั

ด้อยกว่าผู้ชาย

 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาการพลิก

กลับอ�านาจของผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่นโดย

จะใช้ตวัละครวญิญาณผูห้ญงิในซีรส์ีภาพยนตร์สยองขวญั

เรื่อง ริงงุ และ จูอน เป็นตัวสะท้อนให้เห็นการประกอบ

สร้างตัวละครทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัอ�านาจของผูช้ายและ

ความน่ากลัวที่มีความเก่ียวข้องกับผู้หญิงในโลกแห่ง

ความเป็นจรงิ เพือ่ท�าความเข้าใจปัญหาสงัคมของผูห้ญงิ

ญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมครั้งใหญ่

 ในล�าดบัแรกจะเป็นการอธบิายข้อมลูเกีย่วกบัซรีส์ี

ภาพยนตร์สยองขวัญทั้งสองเรื่อง ล�าดับถัดมาเป็นการ

อธิบายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นกับการสร้างภาพยนตร์จากมุมมองของ

ผู้ชายเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์การเล่าเรื่องราว

เกี่ยวกับความสัมพันธ ์ระหว ่างผู ้ชายกับผู ้หญิงใน

ภาพยนตร์สยองขวัญ  การประกอบสร้างความน่ากลัว

ของผูห้ญงิในภาพยนตร์สยองขวญั และความรนุแรงของ

วิญญาณผู้หญิงต่อต้านระบบสังคมผู้ชาย ล�าดับสุดท้าย

เป็นการสรุปการพลกิกลับอ�านาจของผู้หญิงในภาพยนตร์

สยองขวัญ

2.  ซีรีส ์ภาพยนตร์สยองขวัญเร่ือง ริงงุ  

 และ จูอน 

 บทความน้ีใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) จากบทพูดและบริบทแวดล้อมในซีรี่ส ์

ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ และ จูอน โดยการคัด

เลอืกภาพยนตร์ในซรีีส์่ทีอ่ยูใ่นช่วงปลายทศวรรษที ่1990 

ถงึต้นช่วงทศวรรษที ่2000 ซึง่เป็นช่วงเวลาทีปั่ญหาสงัคม

ของผู ้หญิงปรากฎออกมาอย่างชัดเจนและน�าเสนอ

เน้ือหาเกี่ยวกับการใช้ค�าสาปมรณะของวิญญาณผู้หญิง 

ซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ ใช้ภาพยนตร์สยอง

ขวัญเรื่อง ริงงุ (Ringu,『リング』) (1998), ริงงุ 2 

(Ringu 2,『リング2』) (1999), ก�ากับภาพยนตร์โดย 

ฮิเดะโอะ นะกะตะ (Hideo Nakata, 中田秀夫) เขียน

บทภาพยนตร์โดย ฮิโรชิ ทะคะชิ (Hiroshi Takashi, 高

橋洋) ในการวิเคราะห์ ในส่วนของซีรี่ส์ภาพยนตร์สยอง

ขวญัเร่ือง จอูน ใช้ภาพยนตร์สยองขวญัเรือ่ง จอูน (Juon,

『呪怨』) (2002) และ จูอน 2 (Juon 2,『呪怨2』) 

(2003) ก�ากับและเขียนบทภาพยนตร์โดย ทะคะชิ ชิมิสึ 

(Takashi Shimizu, 清水崇) ในการวิเคราะห์

 ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ (1998) เป็นเรื่อง

ราวเกี่ยวกับความพยายามของคู่สามีและภรรยาในการ

ไขปริศนาของวิดีโอค�าสาปมรณะท่ีเกิดจากความแค้น

ของวญิญาณผูห้ญงิซึง่ถกูพ่อฆาตกรรมในอดตี เนือ่งจาก

ลกูชายของตนเองตดิค�าสาปมรณะและผูค้นจ�านวนมาก

เสียชีวิตจากการดูวิดีโอม้วนนี้ สุดท้ายถึงแม้จะหาทาง

แก้ไขให้รอดพ้นจากค�าสาปได้แต่ไม่สามารถท�าลายค�า

สาปมรณะให้หายไปได้ รงิง ุ2 (1999)  เป็นเร่ืองราวเกีย่ว

กบัการไขปริศนาของวดิโีอค�าสาปมรณะทีด่�าเนนิต่อจาก

ภาคแรก แต่ตัวละครหลักที่ค้นหาปริศนาวิดีโอค�าสาป

มรณะเป็นผูห้ญงิเพียงคนเดยีว ในภาคนีเ้หยือ่ทีไ่ด้ดวูดิโีอ

ค�าสาปมรณะมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามค�า

สาปมรณะก็ไม่สามารถท�าลายได้ การคุกคามของวิดีโอ

ค�าสาปมรณะจึงด�าเนินต่อไป    
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 ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง จูอน (2002) เป็นเรื่อง

ราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ที่เข้าไปในบ้านค�าสาป

มรณะซึง่เกดิจากความแค้นของวญิญาณผูห้ญงิซึง่ถูกสามี

ฆาตกรรมในอดีต ผู้ที่เข้ามาในบ้านหลังนี้จะถูกวิญญาณ

ตามไปหลอกหลอนจนกระทั่งเสียชีวิต เหยื่อหลายคนที่

เข้ามาในบ้านหลังนี้ต่างมีที่มาที่ไปแตกต่างกันไปตาม

สถานการณ์ ถงึแม้มกีารพบสาเหตขุองบ้านค�าสาปมรณะ 

แต่ไม่มีใครหยุดการคุกคามของวิญญาณผู้หญิงได้ จูอน 

2 (2003) เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ด�าเนินต่อจาก จูอน ภาค

แรก แต่ใช้การเล่าเรือ่งราวของเหยือ่แต่ละคนซึง่มทีีม่าที่

ไปแตกต่างกันเหมือนภาคแรก สุดท้ายเหยื่อทุกคนท่ี

เข้าไปในบ้านค�าสาปมรณะเสียชีวิตหมดทุกคน ไม่มีใคร

ลบล้างค�าสาปหรือปราบปรามวิญญาณผู้หญิงได้

3.  ความเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรภาพยนตร ์

 ญี่ปุ่นกับการสร้างภาพยนตร์จากมุมมอง 

 ของผู้ชาย

 ภาพยนตร์ญีปุ่น่โดยส่วนใหญ่ถกูสร้างขึน้จากผูช้าย

การประกอบสร้างจงึได้รบัอทิธพิลจากมมุมองของผูช้าย 

ภาพยนตร์สยองขวญัเป็นภาพยนตร์ประเภทหนึง่ทีส่ร้าง

จากมุมมองของผู้ชาย นอกจากนี้การด�าเนินเรื่องราวใน

ภาพยนตร์ยังเกี่ยวกับครอบครัวของคนทั่วไปในสังคม

ยุคปัจจุบัน

 ในช่วงทศวรรษท่ี 1950 ภาพยนตร์เป็นสื่อหลัก

ของสงัคมญีปุ่น่แต่ผูห้ญงิมบีทบาทในการสร้างภาพยนตร์

น้อยมาก ในส่วนของบทบาทการแสดง ผู้หญิงยังถูก

ก�าหนดบทบาทให้แสดงตามความชื่นชอบของผู้ชาย ดัง

ที่ ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นแม่ ฮะฮะโมะ

โนะ (Hahamono. 母もの ) ซึ่งน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยว

กับการให้ก�าเนิดบุตร การเลี้ยงดูบุตร และความเหนื่อย

ยากในการแม่ ภาพลักษณ์ของความเป็นแม่ดังกล่าวนี้

เป็นเพียงแค่การสร้างความเป็นแม่ในแบบท่ีผู ้ชาย

ต้องการให้เป็น เพ่ือให้กลมกลนืไปกบัแนวความคิดผูช้าย

มีอ�านาจเป็นใหญ่ในสังคมญี่ปุ่น (Sato, 2007, p.8) 

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ถึง 1970 โทรทัศน์กลายเป็นสื่อ

หลักแทนที่ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์จึงตกต�่า

ลง อย่างต่อเนื่อง (Richie, 2005, p.177-178) ส่งผลให้

บรษิทัภาพยนตร์ต้องปรบัตวัด้วยการลดจ�านวนพนกังาน

และปรบัเปลีย่นแนวทางการผลิตภาพยนตร์เพือ่ความอยู่

รอด กลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้หญิงกับเด็กหันไปนิยมดูโทรทัศน์

มากกว่า บริษัทภาพยนตร์จึงพยายามรักษากลุ่มผู้ชมที่

เป็นผู้ชายซ่ึงยังเหลืออยู่โดยการสร้างภาพยนตร์ตาม

รสนิยมของผู้ชาย ส่งผลให้มีการผลิตภาพยนตร์แนว

อีโรติกและภาพยนตร์สยองขวัญออกมาสู ่ท้องตลาด

จ�านวนมาก (Sato, 2006, p.74)  

 ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ถึง 1990 สื่อวิดีโอและ

ดวีดีถีอืก�าเนดิขึน้มาและได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย 

ผู้ชมสามารถเช่าหรือซื้อไปดูที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องไปโรง

ภาพยนตร์ ในส่วนของผู้สร้างภาพยนตร์สามารถใช้

ต้นทุนต�่าในการสร้างภาพยนตร์ได้ เพราะไม่มีต้นทุน

ส�าหรับการฉายในโรงภาพยนตร์ การโฆษณา หรือการ

กระจายผลงานภาพยนตร์ไปสู่ท้องตลาด ภาพยนตร์

สยองขวัญเป็นภาพยนตร์ต้นทุนต�่าประเภทหนึ่งที่นิยม

สร้าง ผู้สร้างภาพยนตร์ใช้เทคนิคการถ่ายท�าภาพยนตร์

แบบสารคดีซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างฉาก การ

ด�าเนนิเร่ืองในภาพยนตร์ใช้เพยีงส่ิงทีอ่ยูใ่นชีวติประจ�าวัน

ของผู้คนทัว่ไป ดงันัน้เนือ้หาของภาพยนตร์โดยส่วนใหญ่

จึงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือการใช้ชีวิตทั่วไป

ของผู้คนในช่วงเวลานั้น 

 ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 เกิดความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ซึ่งสงผล

กระทบต่อผู้หญิงดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ภาพยนตร์สยอง

ขวัญได้น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์ยากของผู้

หญิงเหล่านั้นผ่านตัวละครผู้หญิง ลักษณะเด่นประการ

หน่ึงของภาพยนตร์สยองขวัญที่อยู ่ในยุคทองของ

ภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่น คือ การใช้ตัวละครวิญญาณ

ที่มีความแค้น อนเรียว (Onryou, 怨霊) สร้างความน่า

กลัว องค์ประกอบนีไ้ด้รับอทิธพิลมาจากภาพยนตร์สยอง
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ขวญัช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ประเภทหนึง่ทีเ่รยีกว่า 

ไคดังเออิงะ (Kaidaneiga, 怪談映画) (McRoy, 2008, 

p.75-76) ภาพยนตร์สยองขวญัประเภทนีม้แีนวความคดิ

ในการสร้างตัวละครผู ้หญิงให้ถูกกดข่ีข่มเหงหรือถูก

ทรยศหักหลังจากผู้ชายและให้กลายเป็นวิญญาณท่ีมี

ความแค้น (Kitazawa, 2000, p.19) แนวความคิดดัง

กล่าวถกูน�ามาประยกุต์ใช้ในภาพยนตร์สยองขวญัยคุสมยั

ใหม่แต่ปรับให้เข้ากับบริบทสังคมในช่วงเวลานั้น

 ความตกต�่าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ชม ผู้ชมที่เป็นผู้ชายกลาย

เป็นกลุม่ผูช้มหลกัของภาพยนตร์ การสร้างภาพยนตร์จงึ

เจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ชาย ผลงานภาพยนตร์จึงมี

เนื้อหาที่เกี่ยวกับความชื่นชอบของผู้ชาย ภาพยนตร์

สยองขวัญเป ็นผลงานประเภทหนึ่ งที่นิยมสร ้าง 

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นส่งผลให้การผลิตและเผย

แพร่ผลงานภาพยนตร์ท�าได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและยัง

สามารถใช้ต้นทุนในการผลิตต�่า ถึงแม้จะมีงบประมาณ

จ�ากัดแต่ผู้สร้างภาพยนตร์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน

การสร้างผลงานจนกระทั่งกลายเป็นรากฐานของ

ภาพยนตร์สยองขวัญที่ผสมผสานแนวความคิดสมัย

ดั้งเดิมกับบริบทในสังคมสมัยใหม่

4.  การเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับความสัมพันธ ์

 ระหว่างผู ้ชายกับผู ้หญิงในภาพยนตร ์

 สยองขวัญ 

 ในภาพยนตร์สยองขวัญการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความสมัพันธ์ระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญงิเป็นองค์ประกอบที่

นยิมใช้ในภาพยนตร์ เพราะการใช้องค์ประกอบดงักล่าว

นี้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ง่าย แต่การ

ประกอบสร้างบทบาทของตัวละครผู้ชายกับตัวละครผู้

หญิงต่างได้รับอิทธิพลจากมุมมองของผู้ชายเมโลดราม่า 

(Melodrama) เป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ชายกับผู ้หญิงในภาพยนตร์ 

พจนานุกรมรากศัพท์ภาษาญี่ปุ ่น นิฮงโงะไดจิเทง 

(Nihongodaijiten,『日本語大辞典』) (1989) ได้ระบุ

ความหมายไว้ว่า เมโลดราม่า คือการแสดงละครเวที 

ละครโทรทศัน์ หรอืภาพยนตร์ทีใ่ช้เรือ่งราวเกีย่วกบัความ

รักเป็นหลัก เนื้อหาการแสดงมีลักษณะเศร้าสะเทือนใจ

แ ล ะ เ ป ็ น รู ป แ บ บ ที่ ค น ทั่ ว ไ ป เ ข ้ า ใ จ ไ ด ้ ง ่ า ย 

(Nihongodaijiten, 1989, p.1943) กล่าวโดยสรุปคือ 

เมโลดราม่า เป็นการเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความรัก แต่เป็นความรักที่มีอุปสรรค

ขวางกั้น ดังนั้นการวิเคราะห์ เมโลดราม่า ในภาพยนตร์

สยองขวัญจะท�าให้เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ชายกับผู้หญงิซึง่เกีย่วข้องกบัอ�านาจการประกอบสร้าง

จากมุมมองของผู้ชายและเข้าใจการใช้ความน่ากลัวเพื่อ

พลิกกลับอ�านาจของผู้หญิง

 การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวใน

ภาพยนตร์สยองขวญัสะท้อนให้เหน็รูปแบบครอบครวัใน

ช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ของตัวละครผู้หญิงซึ่งใช้

ชีวิตในครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) ที่ประกอบ

ด้วยสมาชิกเพียงสองรุ่นคือรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูก รูปแบบ

ของครอบครวัดงักล่าวเป็นรปูแบบครอบครวัสมยัใหม่ ดงั

ที่ เอมิโกะ โอจิไอ (Emiko Ochiai, 落合恵美子)  นัก

วิชาการด้านสังคมวิทยาผู้ศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว ได้

วิเคราะห์ลักษณะเด่นของครอบครัวญี่ปุ ่นสมัยใหม่ไว้

หลายประเด็น แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ครอบครัวสมัย

ใหม่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวที่สมาชิกในครอบครัว

มีปฎิสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกต่อกันสูง มีแนว

ความคิดในการทุ่มเทความรักให้กับลูก และตัดขาดจาก

สังคมภายนอก (Senda, 2003a, p.31) กล่าวได้ว่าเป็น

รูปแบบครอบครัวสมัยใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับความรัก

ความผกูพนัธ์ในครอบครวัซึง่ญีปุ่น่รบัเอาแนวความคดินี้

มาจากชนชั้นกลางของประเทศอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่ 

19 แต่การใช้ชีวิตจริงสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถ

รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้ จากสภาพเศษฐ

กิจและสังคมที่เปล่ียนไป ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นใน

ครอบครวัจงึมโีอกาสใช้ความรนุแรงสูง (Senda, 2003b, 
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p.45-47)  และปัญหาดังกล่าวยังถูกสังคมมองข้าม 

เนื่องจากการตัดขาดจากสังคมภายนอกของครอบครัว

 การวเิคราะห์ตวัละครผูห้ญงิท่ีรบับทบาทภรรยา แม่ 

และลูกสาวจะช่วยท�าให้เข้าใจภาพลักษณ์ของผู้หญิงใน

การใช้ชีวิตครอบครัวและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ชายหญิงในสังคมทั่วไปซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้คนส่วนใหญ่

เข้าใจได้ง่าย และสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ในโลกแห่ง

ความเป็นจริงของผูห้ญงิในช่วงทศวรรษที ่1990-2000

 4.1 ส�มีกับภรรย�

 ตวัละครภรรยาเป็นตวัละครทีว่่านอนสอนง่ายยอม

ท�าตามสามีทุกอย่าง ถึงแม้ต้องทนกับความทุกข์ยากสัก

เพียงใดแต่ไม่เคยโต้แย้ง จึงเป็นฝ่ายท่ียอมทุกอย่างเพื่อ

สามี ในทางตรงกันข้ามตัวละครสามีเป็นผู้ที่ก�าหนดทุก

อย่างในครอบครัว มักจะท�าอะไรโดยไม่ค�านึงถึงสภาพ

จิตใจหรือความต้องการท่ีแท้จริงของผู ้เป็นภรรยา 

สถานการณ์เช่นนี้ท�าให้ท้ังสองฝ่ายไม่สามารถรับรู้ถึง

ความรู้สึกหรือความต้องการท่ีแท้จริงของกันและกัน 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงย�่าแย่ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นใน

ครอบครัว สามีจึงใช้ความรุนแรงกับผู้เป็นภรรยา

 ในซรีส์ีภาพยนตร์สยองขวญัเรือ่ง จอูน  ครอบครวั 

ซะเอกิ (Saeki, 佐伯) ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน คือ 

คะยะโกะ ผู้เป็นแม่บ้านให้กับสามีซึ่งประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัท ทะเคโอะ (Takeo, 剛雄) และลูกชาย 

โทะชิโอะ (Toshio, 俊雄) การใช้ชีวิตของครอบครัวน้ี

สามีจะเป็นผู้ออกไปท�างานนอกบ้าน ส่วนภรรยารับผิด

ชอบงานบ้านและเลี้ยงลูก ทะเคโอะ ออกไปท�างานนอก

บ้านจนแทบไม่มเีวลาให้กบัครอบครวั ความสมัพนัธ์ของ

สามีและภรรยาคู่นี้จึงไม่แน่นแฟ้น วันหน่ึง ทะเคโอะ 

สงสัยว่าภรรยาของตนเองคบชู้ เขาไม่สอบถามข้อเท็จ

จริงแม้แต่น้อยกับภรรยา ในขณะที่ คะยะโกะ ไม่ยอม

อธบิายหรอืโต้แย้งในสิง่ทีส่ามกีล่าวหา เธอยอมปล่อยให้

สามีท�าร้ายจนเสียชีวิตต่อหน้าลูกชาย  

 ครอบครวั ซะเอก ิเป็นครอบครวัทีม่รีปูแบบความ

สัมพันธ์ระหว่างสามีท่ีเป็นพนักงานบริษัทกับภรรยาท่ี

เป็นแม่บ้าน แต่ความสัมพันธ์ย�่าแย่ เน่ืองจากสาเหตุ

ส�าคญัคอื ภรรยาว่านอนสอนง่ายเกินไป กล่าวคอืภรรยา

ยอมท�าตามสามีทุกอย่างโดยไม่โต้แย้งหรือแสดงความ

รู้สึกออกมา สามีจึงไม่เข้าใจส่ิงที่ภรรยาต้องการอย่าง

แท้จริง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจึงเป็น

เรื่องยาก สถานการณ์เช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุก

ครอบครวั และท้ายทีสุ่ดน�าไปสูค่วามรนุแรงในครอบครวั

จะเหน็ได้ว่า คะยะโกะ ถกูจดัวางให้มภีาพลักษณ์เหมารวม 

(Stereotype) ซ่ึงเป็นการสะท้อนภาพทีเ่ป็นลักษณะร่วม

โดยทั่วไปของแม่บ้านผู้รักษาความเป็นครอบครัวซึ่งอยู่

ภายใต้ระบบครอบครัวที่อ�านาจผู้ชายเป็นใหญ่ แต่มี

ประเดน็ทีน่่าสนใจอกีประเดน็หนึง่คือ ความว่านอนสอน

ง่ายของผู้หญิง ในภาพยนตร์ไม่ได้น�าเสนอภาพลักษณ์

ของผูห้ญงิทีบ่่นหรอืโต้แย้งสาม ีท้ังทีใ่นโลกแห่งความเป็น

จรงิการบ่นหรอืโต้แย้งสามเีป็นเรือ่งปรกตใินชวีติประจ�า

วนั แต่อย่างไรกต็ามในสงัคมญีปุ่น่การกระท�าของภรรยา

ในลักษณะดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดัง

นั้นความน่ากลัวจึงเกิดขึ้นจากการท�าให้ผู้หญิงซึ่งถูก

ก�าหนดให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมญี่ปุ่นซึ่งอ�านาจ

ผู้ชายเป็นใหญ่พบกับความตาย 

 4.2 คว�มเป็นแม่ของผู้หญิง

 ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ ผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์ ฮิเดะโอะ นะกะตะ ได้เปลี่ยนตัวละครเอกใน

ฉบับนิยายจากตัวละครผู้ชายให้เป็นตัวละครผู้หญิงใน

ฉบับภาพยนตร์ เนื่องจากต้องการน�าเสนอเรื่องราวการ

ต่อสู้ชวีติของผู้หญงิ นะกะตะ ชอบภาพลักษณ์ของผู้หญงิ

ที่สู้ชีวิต เพราะในสังคมปัจจุบันผู้หญิงประเภทนี้หาได้

ยากในครอบครัว  (Nakata, 2002, p.133) ตัวละครแม่

ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ จึงถูกประกอบ

สร้างให้ใช้ชวีติตามมมุมองของผูช้าย ตวัละครแม่เป็นตวั

ละครทีเ่อาใจใส่ดแูลลกูและยอมเสยีสละทกุอย่างเพือ่ลกู 

แต่ในขณะที่ตัวละครพ่อกลับมีท่าทีเฉยชาและไม่ได้

แสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูก พ่อจึงมีมุมมองที่มีต่อ

ลูกแตกต่างจากแม่ นอกจากน้ีแม่ยังมีความหว่ันไหว

ระหว่างความรักที่มีต่อลูกกับความรักที่มีต่อสามี 
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 ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ เรโกะ 

(Reiko, 玲子) ได้ขอให้อดีตสามี ริวจิ (Ryuji, 竜司) เข้า

มาช่วยเหลือในการไขปริศนาวิดีโอค�าสาปมรณะ จึงเป็น

โอกาสทีลู่กชายของเธอ โยอจิ ิ(Yoichi, 陽一) ได้พบหน้า

พ่ออกีครัง้หนึง่ แต่ท่าททีีม่ต่ีอลกูของคูส่ามภีรรยานีแ้ตก

ต่างกนั เรโกะ ให้ความรกัความใส่ใจต่อลกูชายอย่างมาก 

แต่ ริวจิ เฉยชาต่อลูกชายที่ไม่ได้พบกันมานาน  เรโกะ 

สั่งสอนเรื่องมารยาทแก่ โยอิจิ เรื่องการเข้าร่วมงานศพ 

ระหว่างที่เข้าร่วมงานไม่ควรถามเรื่องการเสียชีวิตของผู้

ตาย เพราะญาติของผู้ตายยังโศกเศร้ากับการจากไป 

นอกจากนี้ในฉากสุดท้ายของเรื่อง เรโกะ ได้เสี่ยงชีวิตลง

ไปในบ่อน�้าเพ่ือช่วยแก้ไขค�าสาปให้ โยอิจิ แต่ในขณะที่ 

ริวจิ ถึงแม้จะพบเจอหน้าลูกชายท่ีไม่ได้พบกันมานาน 

เขากลับไม่ทักทายถามไถ่สารทุกข์สุกดิบใด ๆ เลย 

 การทุ่มเทความรักให้กับลูกของ เรโกะ เป็นภาพ

ลักษณ์ของแม่ผู้เป็นแบบอย่างท่ีดีของลูกและแม่ผู้ยอม

เสียสละเพื่อลูกในภาพยนตร์ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 

2 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจาก

การประกอบสร้างของผู้ชาย เรโกะ ทุ่มเทความรักให้กับ

ลูกมากกว่าสามี กล่าวได้ว่าเธอทุ่มเทความรักให้กับลูก

จนถึงแก่ความตาย การจัดวางบทบาทความเป็นแม่ดัง

กล่าวนี้จึงได้รับอิทธิพลจากมุมมองของผู้ชาย

 4.3 ลูกส�วกับพ่อ

 การใช้ชีวิตรูปแบบครอบครัวสมัยใหม่ตามแนว

ความคิดของ เอมิโกะ โอจิไอ ประการหนึ่งคือ การทุ่มเท

ความรักให้กับลูก ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แต่ส�าหรับผู้เป็น

พ่อการทุ่มเทความรักให้กับลูกยังน้อยกว่าผู้เป็นแม่อยู่

มาก ความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกเป็นสิ่งที่เกิด

ขึน้ได้ง่ายกว่า เพราะแม่มหีน้าทีห่ลกัในการเลีย้งลกู ส่วน

พ่อเป็นผู้ที่โดยส่วนใหญ่ออกไปท�างานนอกบ้านตามรูป

แบบครอบครวัสมยัใหม่ ความผกูพนักบัลกูจงึมน้ีอย โดย

เฉพาะลกูสาวซึง่เป็นผูห้ญงิ การพูดคยุหรอืปรกึษาหารอื

เรื่องราวต่างๆผู้เป็นแม่ท่ีเป็นเพศเดียวกันย่อมมีความ

เข้าใจลูกสาวมากกว่า นอกจากนี้ลูกสาวไม่ใช่ผู้สืบทอด

มรดกหรอืสายตระกลูของครอบครวั ถ้าแต่งงานกจ็ะแยก

ไปอยูบ้่านของสามี ในกรณทีีเ่กดิปัญหาร้ายแรงขึน้แม่จึง

ยอมเสยีสละตนเองเพือ่ปกป้องลกูหรอืท�าทกุวถิทีางทีจ่ะ

ช่วยเหลอืลกูให้รอดพ้นจากภยัอนัตราย แต่ในขณะทีพ่่อ

มักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง

  ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเร่ือง ริงงุ ซะดะโกะ 

ถกูพ่อของตนเอง อคิมึะ เฮฮะจโิร (Heihachirou Ikuma, 

伊熊 平八郎) ก�าจัด เพราะกลัวพลังจิตของเธอซ่ึง

สามารถสังหารคนได้ อคิมึะ เป็นถงึอาจารย์มหาวทิยาลยั

ผูม้คีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบัพลงัจติของมนษุย์ ด้วยเหตนุี้

เขาจึงน�าตัวแม่ของซะดะโกะ ชิซุโกะ ยะมะมุระ 

(Shizuko Yamamura, 山村志津子) ไปทดลองต่อหน้า

สื่อมวลชนจ�านวนมาก อิคึมะ รู้ว่าลูกสาวของตนเองมี

พลงัจติเหมอืนแม่แต่มคีวามรนุแรงกว่า แต่เขากลับเลือก

สังหารลูกของตนเอง แทนทีจ่ะพยายามรกัษาหรอืค้นหา

วธิแีก้ไขเพ่ือช่วยลกูของตนเอง เพราะเขาเป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ในเรือ่งดังกล่าว จงึกล่าวได้ว่า อคิมึะ ไม่มคีวามผกูพนักบั

ลูกสาว เพราะเขาเอาแต่ทุม่เทเวลาให้กบัการทดลองและ

การศึกษาเก่ียวกับพลังจิต เมื่อรู้ว่าลูกสาวของตนเองมี

ความผิดปรกติ เขาจึงแก้ปัญหาง่าย ๆ ด้วยการก�าจัดทิ้ง

อย่างไม่มีเยื่อใย การแสดงออกถึงความรักและความ

ห่วงใยของเขาต่อลูกสาวจึงแตกต่างจากผู้เป็นแม่ ชซิโุกะ 

 การน�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัพ่อทีม่คีวามห่างเหนิ

ต่อลูกสาวหรือการกระท�าความรุนแรงต่อลูกสาวของ

ตนเองจงึถกูน�าเสนอในภาพยนตร์สยองขวญั สบืเนือ่งจาก

อทิธพิลของการใช้ชีวติครอบครวัทีผู้่ชายมอี�านาจเป็นใหญ่

 องค์ประกอบการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ชายกับผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญสะท้อนให้เห็น

ภาพลกัษณ์ของผูห้ญงิทีถู่กสร้างจากมมุมองของผูช้าย ตวั

ละครภรรยาถกูประกอบสร้างให้อยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์ของ

ระบบสังคมที่ผู้ชายมีอ�านาจเป็นใหญ่ ในส่วนของตัว

ละครแม่และลกูสาวเป็นตวัละครทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากภาพ

ลักษณ์ที่ถูกสร้างจากมุมมองของผู้ชายเช่นเดียวกัน 



ณัฐกร คำ�ปวน |  Natthakorn Khampuan 52

5.  การประกอบสร้างความน่ากลัวของผูห้ญงิ 

 ในภาพยนตร์สยองขวัญ

 การเล่าเร่ืองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาย

หญิงแบบเมโลดราม่า ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง 

จูอน และ ริงงุ  ตัวละครผู้หญิงถูกประกอบสร้างขึ้นภาย

ใต้อิทธิพลจากมุมมองผู้ชาย ตัวละครผู้หญิงจึงถูกสร้าง

ภาพลักษณ์ให้อยู่ใต้อ�านาจของผู้ชาย แต่หลังจากที่ตัว

ละครผู้หญิงกลายเป็นวิญญาณแล้วกับมาแก้แค้น โลกที่

เคยปรกตสิขุซึง่เป็นโลกของสงัคมผูช้ายมอี�านาจเป็นใหญ่ 

ได้กลายเป็นโลกทีเ่ตม็ไปด้วยความน่ากลวั การกลายเป็น

วิญญาณของตัวละครผู้หญิงจึงเป็นการสร้างอ�านาจของ

ผู้หญิงขึ้นมาเพื่อตอบโต้อ�านาจของผู้ชายท่ีครอบง�าใน

สังคม

 ในสมัยโบราณสถานภาพและบทบาทของผู้หญิง

ในสงัคมญีปุ่น่มสีงูมาก แม้แต่ต�านานการก�าเนดิประเทศ

ญีปุ่น่ซึง่ถกูบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในสมยัโบราณ

ที่เรียกว่า โคะจิกิ (Kojiki, 古事記) ยังยกให้สุริยเทพี 

อะมะเตระซโุอคะม ิ(Amatersuookami, 天照大御神) 

เป็นหนึง่ในเทพเจ้าทีม่อี�านาจสงูสดุ ในต�านานการก�าเนดิ

ประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวยังได้กล่าวถึงจักรพรรดินี ซุอิโกะ

เทงโน (Suikotennou, 推古天皇) ซ่ึงเป็นจักรพรรดอิงค์

ที ่33 ของประเทศญีปุ่น่ (อรรถยา, 2557, น.1-2) ในส่วน

ของความเชือ่ในลทัธชินิโตซ่ึงเป็นศาสนาดัง้เดมิของญีปุ่น่ 

ในยุคที่สังคมญี่ปุ่นยังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าเป็น

หลัก ผู้หญิงที่ท�าหน้าที่เป็นร่างทรง มิโกะ (Miko, 巫女) 

เป็นผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญในการติดต่อกับพระเจ้า แต่

บทบาทของผู้หญิงดังกล่าวน้ีค่อยๆหมดความส�าคัญลง 

เนือ่งจากการเข้ามาของศาสนาพธุและแนวความคดิแบบ

ขงจื๊อซ่ึงให้ความส�าคัญกับพระท่ีเป็นผู ้ชายมากกว่า 

(Okano, 1993, p.27-28) ผู้หญิงในต�านานและความ

เชือ่ยคุแรกจงึเปรยีบเสมอืนเป็นเทพเจ้าหรอืตวัแทนของ

เทพเจ้า

 ในสมัยเอโดะเรื่องเล่าเก่ียวกับวิญญาณและภูตผี

ปีศาจ ไคดัง (Kaidan, 怪談) ซึ่งมีวิญญาณผู้หญิงเป็น

ตวัเอกของเรือ่งถกูน�ามาประยกุต์ในการแสดงต่าง ๆ  เช่น 

ละคร คะบุกิ (Kabuki, 歌舞伎) หรือ การเล่าเรื่องตลก 

ระคึโงะ (Rakugo, 落語)  (Uchiyama, 2008, pp.9) 

ลักษณะเด่นส�าคัญของ ไคดัง คือ ตัวละครผู้หญิงจะถูก

ผู้ชายฆาตกรรมแล้วกลายเป็นวิญญาณกลับมาแก้แค้นผู้

ที่ฆาตกรรมตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเวลาต่อมาเม่ือ

ภาพยนตร์เข้ามาสูป่ระเทศญีปุ่น่ ละคร คะบกิุ เป็นศลิปะ

การแสดงท่ีนิยมน�ามาดัดแปลงท�าเป็นภาพยนตร์ ไคดัง 

จงึถกูถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ โดยส่วนมากเป็นเรือ่งราว

ของผูห้ญงิทีถ่กูฆาตกรรมอย่างไม่เป็นธรรม หลงัจากเสยี

ชวีติจงึกลบัมาแก้แค้นผู้ทีม่ส่ีวนท�าให้ตนเองเสยีชวีติไปที

ละคนๆ ในต�านานหรือเรื่องเล่าล้ีลับผู ้หญิงจึงเริ่ม

แสดงออกถึงความรุนแรง 

 การเล่าเร่ืองวญิญาณทีม่คีวามแค้น อนเรยีว ได้ถกู

น�ามาเล่าใหม่ในภาพยนตร์สยองขวัญช่วงทศวรรษที่ 

1990 ถึง 2000  แต่การแก้แค้นมีความรุนแรงมากขึ้น 

การเล่าเร่ืองผู้หญิงที่ถูกผู้ชายฆาตกรรมแล้วกลายเป็น

วญิญาณท่ีมีความแค้นเป็นการเล่าเรือ่งทีย่งัคงได้รบัความ

นิยม แต่ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้ากับยุค

สมยั โดยเฉพาะการเชือ่มโยงกับปัญหาสงัคมญีปุ่น่ในช่วง

ทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และ

ประเด็นที่มีความน่าสนใจคือการแก้แค้นของวิญญาณผู้

หญิงซ่ึงมีลักษณะของการสังหารผู้คนอย่างไม่เลือกหน้า 

มซุะเบทสซึทัสจึนิ (Musabetsusatsujin, 無差別殺人) 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือแต่เดิมทีวิญญาณผู ้หญิงแก้แค้น

เฉพาะบุคคลที่ท�าให้ตนเองเจ็บแค้นหรือเป็นต้นเหตุให้

ตนเองเสียชีวิตเท่าน้ัน แต่ในภาพยนตร์สยองขวัญช่วง

ทศวรรษดังกล่าวมีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจ�านวนมากซ่ึงไม่

ได้เป็นผู้เกีย่วข้องกับการเสียชวีติของวญิญาณผู้หญงิ การ

แก้แค้นผู้คนในสังคมจ�านวนมากเช่นน้ีเป็นลักษณะเด่น

ของภาพยนตร์ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ซึ่ง

สะท้อนให้เหน็ถงึความต้องการเปล่ียนแปลงระบบสังคม

ที่ไม่เป็นธรรม เนื้อหาของภาพยนตร์จึงมีความเกี่ยวข้อง

กับการให้ผู้อื่นยอมรับตนเองและแย่งชิงอ�านาจในการ
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ตดัสนิใจเพือ่จดัระบบสงัคมใหม่ (Uno, 2011, p.13-26) 

จึงกล่าวได้ว่าวิญญาณผู้หญิงท่ีมีความแค้นสังหารผู้คน

อย่างไม่เลอืกหน้า มคีวามเกีย่วข้องกบัการแก้แค้นระบบ

สังคมมากกว่าตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

 ตัวละครผู้หญิงถูกกระท�าความรุนแรงจากผู้ชาย

จนเสียชีวิต ความโกรธแค้นได้ท�าให้กลายเป็นวิญญาณ

กลับมายังโลกของคนเป็นเพื่อแก้แค้น วิญญาณผู้หญิง

เหล่านี้มีพลังอ�านาจเหนือธรรมชาติ กล่าวคือมีความ

สามารถเหนือมนุษย์ธรรมดาท่ัวไป หลังจากกลายเป็น

วิญญาณที่มีความแค้นได้ใช้ความสามารถพิเศษหลอก

หลอนหรือสังหารผู้คนด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการ

ท�าใหส้ิง่ทีอ่ยูใ่กล้ตัวในชวีิตประจ�าวนัของผูค้นกลายเป็น

สิ่งที่น่ากลัว 

 ในซีรี่ส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ ม้วนวิดีโอ

เป็นจดุก�าเนดิของความน่ากลัว หลงัจากที ่ซะดะโกะ ถกู

พ่อใช้ท่อนไม้ทบุศรษีะแล้วโยนลงบ่อน�า้ เธอทกุข์ทรมาน

อยู่ในบ่อน�้าเป็นระยะเวลายาวนานก่อนจะเสียชีวิต  ซะ

ดะโกะ จึงมีความโกรธแค้นและกลายเป็นวิญญาณที่มี

ความแค้น ซะดะโกะ ใช้ค�าสาปแช่งใส่ไว้ในม้วนวดิโีอเพือ่

เอาชวีติผูค้น หากใครได้ดวูดิโีอม้วนนีแ้ล้วไม่อดัส�าเนาให้

ผู้อื่นดูจะเสียชีวิตภายใน 7 วัน วิดีโอค�าสาปมรณะของ 

ซะดะโกะ ได้ท�าให้กลุ่มนักเรียนมัธยมปลายหญิงและ

เพื่อนชายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนง�า จึงเกิดข่าวลือว่าพวก

เขาได้ดูวิดีโอค�าสาปมรณะจนเสียชีวิต ข่าวลือน้ีแพร่

สะพดัไปอย่างกว้างขวางจนเกดิความหวาดกลวัเกีย่วกบั

วิดีโอค�าสาปมรณะไปทั่วเมือง จนกระทั่ง เรโกะ เข้ามา

ท�าหวัข้อข่าวเกีย่วกบัข่าวลอืนี ้การแพร่กระจายของข่าว

ลอืเกีย่วกบัวิดีโอค�าสาปมรณะเป็นการส่งต่อความน่ากลวั

ทีแ่พร่หลายไปในวงกว้างอย่างรวดเรว็ เพราะหากใครได้

ฟังกจ็ะน�าไปเล่าขานสบืต่อไปอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ สงัคมจงึ

เกิดความโกลาหลวุ่นวาย ไม่มีใครกล้าดูวิดีโอเทปเพราะ

กลัวติดค�าสาปมรณะ   

 นอกจากนี ้สิง่ของอืน่ๆทีอ่ยูใ่กล้ตวัยงัได้กลายเป็น

สิง่ทีช่่วยสนบัสนนุความน่ากลัวค�าสาปมรณะของ ซะดะโกะ 

หลักการทีใ่ช้พสูิจน์การตดิค�าสาปมรณะมอียู ่2 หลักการ

คอื 1.หลงัจากดวูดีโีอเสยีงโทรศพัท์ดงัขึน้ รบัสายแต่ไม่มี

เสียงคนพูด 2.เม่ือถ่ายรูปแล้วล้างฟิล์มออกมาใบหน้าผู้

ถูกถ่ายเบลอ ทั้งโทรศัพท์และรูปถ่ายต่างเป็นส่ิงที่ถูกใช้

งานทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน การรับโทรศัพท์เป็นเรื่อง

ปรกติในชีวิตประจ�าวัน ส่วนรูปถ่ายที่มีความผิดปรกติก็

สามารถเกดิขึน้ได้เช่นกัน เน่ืองจากในยคุนัน้ใช้ม้วนฟิล์ม

ในการถ่ายรปูหรอืใช้การถ่ายจากกล้องโพลารอยด์ ความ

ผิดปรกติจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับรูปถ่าย ถือเป็นเรื่อง

ปรกติ แต่หลังจากที่เกิดข่าวลือเรื่องวีดีโอค�าสาปมรณะ 

เพยีงแค่โทรศพัท์ดงัขึน้หรอืรปูถ่ายมคีวามผดิปรกต ิผูค้น

แตกตื่นและหวาดกลัวว่าจะติดค�าสาปมรณะ

 ในซีรี่ส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง จูอน โทรทัศน์

กับโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่วิญญาณใช้หลอกหลอนผู้คน

เช่นเดยีวกบัซรีีส์่ภาพยนตร์สยองขวญัเรือ่ง รงิง ุ วญิญาณ

ของ คะยะโกะ ใช้พลังพิเศษส่งเสียงร้องของตนเองผ่าน

โทรศัพท์หลอกหลอน ฮิโทะมิ (Hitomi, 仁美) จนเธอ

ตกใจและทิ้งโทรศัพท์ลงกับพื้น ในเวลาต่อมาพอเธอเข้า

มาในห้องนอน หน้าจอโทรทัศน์ถูกท�าให้กลายเป็น

ใบหน้าวิญญาณของ คะยะโกะ จึงกล่าวได้ว่าวิญญาณ

ของ คะยะโกะ สามารถส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณ

ภาพไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เช่นเดียวกับ ซะดะโกะ

 บรรยากาศเมืองร ้างในฉากสุดท้ายของซีรี่ส ์

ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง จูอน สร้างความรู้สึกสิ้นหวัง

ให้กับผู้คน วิญญาณของ คะยะโกะ สังหารเหยื่อไปทีละ

คน ในที่สุดไม่มีผู้ใดเหลือรอดแม้แต่ผู้เดียว ริกะ (Rika. 

理佳) ถูกสังหารเป็นคนสุดท้าย เธอตกอยู่ในสภาพเดียว

กบั คะยะโกะ กล่าวคอืถูกฆาตกรรมแล้วซ่อนอ�าพรางศพ

ไว้ในเพดานบ้าน หลังจากนั้นทั่วท้ังเมืองไร้ผู้คน มีแต่

ความรกร้างว่างเปล่า ราวกับว่าผู้คนถูกวิญญาณของ 

คะยะโกะ สังหารจนไม่เหลือใครแล้ว ทั้งที่เมื่อก่อนเคย

เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างปรกติสุข โลก

ของคนเป็นจึงถูกท�าลายจากวิญญาณ
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 วิญญาณของ ซะดะโกะ และ คะยะโกะ กลับมา

แก้แค้นผู ้คนด้วยการใช้สิ่งท่ีพบเห็นได้ท่ัวไปในชีวิต

ประจ�าวันในการหลอกหลอน การกระท�าลักษณะนี้จึง

เป็นการคกุคามของผูห้ญงิทีม่ต่ีอสงัคมมากกว่าตวับคุคล

ใดบุคคลหนึ่ง ในช ่วงทศวรรษท่ี 1990 เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ การ

เปลีย่นแปลงครัง้นีก่้อให้เกดิระบบสงัคมทีผ่ลกัผูห้ญงิตก

ไปอยู่ในสภาวะที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในการใช้ชีวิตดังที่กล่าว

ไว้ในบทที่ 2 ของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระบบ

สังคมดังกล่าวนี้ถูกสร้างขึ้นจากอิทธิพลของผู้ชายที่มี

อ�านาจเป็นใหญ่ การหลอกหลอนของวิญญาณผู้หญิง

ลักษณะดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงการตอบโต้ของ

ผู้หญิงที่มีต่อสังคมที่ผู้ชายกุมอ�านาจ        

  

6.  ความรุนแรงของวิญญาณผู้หญิงกับการ 

 ต่อต้านระบบสังคมผู้ชายมีอ�านาจเป็นใหญ่ 

 การด�าเนินชีวิตของตัวละครผู้หญิงก่อนเสียชีวิต

เต็มไปด้วยความทกุข์ยากอย่างแสนสาหสั ตวัละครผูห้ญงิ

ใช้ชวีติในครอบครัวทีค่วามสมัพนัธ์ในครอบครวัร้าวฉาน

และถูกกระท�าความรุนแรง ผู ้เป็นฝ่ายกระท�าความ

รุนแรงคือผู้ชายในครอบครัวซึ่งก็คือพ่อหรือสามี การก

ระท�าความรุนแรงมีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตัวละครผู้

หญิงจึงพบเจอกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส และ

สุดท้ายถูกฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหด แต่หลังจากกลาย

เป็นวญิญาณ ตวัละครผูห้ญงิใช้ค�าสาปมรณะสงัหารผูค้น

อย่างไม่เลือกหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือทุกคนในสังคมมี

โอกาสเสียชีวิต การกระท�าเช่นน้ีเป็นการท�าลายระบบ

สงัคมท่ีผูช้ายมอี�านาจเป็นใหญ่โดยใช้การแพร่กระจายค�า

สาปให้มีลักษณะเหมือนไวรัสที่แพร่ระบาดในสังคม 

 ซีรี่ส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ  ได้น�าเสนอ

เรื่องราวของผู้หญิงท่ีได้รับผลกระทบจากระบบสังคมท่ี

ไม่ยตุธิรรมและการแก้แค้นเหยือ่ผูบ้ริสทุธิข์องวญิญาณผู้

หญิง ในภาพยนตร์เรื่องนี้วิญญาณผู้หญิงสังหารผู้คน

อย่างไม่เลือกหน้า วิธีการส�าคัญที่ใช้ในการท�าให้เหยื่อผู้

บรสุิทธิเ์สียชวีติคือการใช้ค�าสาปมรณะ กล่าวคือเมือ่ผู้ใด

ติดค�าสาปน้ีแล้วจะเสียชีวิต ประเด็นส�าคัญอีกประการ

หนึง่ของการใช้ค�าสาปมรณะคอื การท�าให้ค�าสาปมรณะ

แพร่กระจายไปเป็นลูกโซ่ เหยื่อผู้บริสุทธิ์จึงมีโอกาสถูก

ค�าสาปมรณะจนเสียชวีติ การแพร่กระจายค�าสาปมรณะ

เป็นลูกโซ่ดังกล่าวนี้ เป็นเทคนิคการเชื่อมโยงกับแนว

ความคิดทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่ง โดยการให้ค�า

สาปมรณะติดต่อและแพร่กระจายเหมือนเชื้อไวรัส เช่น 

โรคเอดส์ โรคไวรัสอีโบลา เป็นต้น (Oshima, 2010, 

p.77)  การแพร่ระบาดของค�าสาปมรณะจากวิญญาณผู้

หญิงจึงเปรียบเสมือนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

สังคม ผู ้หญิงกับธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์

เกีย่วข้องกนั แนวความคดิสตรนีเิวศนยิม (Ecofeminism) 

ซ่ึงให้ความส�าคัญกับความเช่ือมโยงระหว่างการปฎิบัติ

ของผูห้ญงิ (Treatment of woman) กบัการปฎบิติัของ

ส่ิงทีไ่ม่ได้เป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ (Treatment of non-

human nature) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้หญิงเป็นเหยื่อที่

ถูกกระท�าเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้องทางธรรมชาติต่าง ๆ 

เช่น ป่าไม้ แหล่งน�้า แหล่งอาหาร ฯลฯ ส่วนผู้ชายเป็น

ฝ่ายกระท�าทีส่ร้างส่ิงทีไ่ม่ได้เป็นธรรมชาติของมนษุย์ เช่น 

กฎเกณฑ์ กฎหมาย ธรรมเนียมปฎิบัติต่าง ๆ  ซึ่งครอบง�า

สังคม (Warren, 1997, p.3) ในกรณีของซีรี่ส์ภาพยนตร์

สยองขวัญเรื่อง ริงงุ  การแพร่ระบาดของค�าสาปมรณะ

จงึเป็นการคุกคามจากผู้หญงิต่อระบบสังคมท่ีผู้ชายสร้างข้ึน

 ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ หลังจากที่ 

ซะดะโกะ กลายเป็นวิญญาณที่มีความแค้น เธอได้ใช้ค�า

สาปมรณะใส่ไว้ในม้วนวิดีโอเทปเพื่อให้ค�าสาปแพร่

กระจายตดิต่อไปเรือ่ยๆเหมอืนการแพร่กระจายของเช้ือ

โรค หากใครได้ดูวิดีโอค�าสาปมรณะแล้วไม่อัดส�าเนาส่ง

ให้ผู้อื่นดูต่อจะเสียชีวิตภายใน 7 วัน ส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์

จ�านวนมากซึ่งไม่รู้วิธีแก้ไขค�าสาปมรณะเสียชีวิตไปเป็น

จ�านวนมาก ทัง้ทีไ่ม่ได้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเสียชวีติของ
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เธอ นับตั้งแต่วัยรุ่น 4 คนซ่ึงไปเที่ยวยังบ้านพักตาก

อากาศเมอืงอสิพุบเจอกบัวดิโีอค�าสาปมรณะโดยบงัเอญิ 

จึงได้ดูและติดค�าสาปมรณะจนกระทั่งเสียชีวิตไปทุกคน 

หลังจากนั้นเหยื่อเคราะห์ร้ายได้เพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อย ๆ 

แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการเสียชีวิตของตัวละครเอก

ของเรื่อง ริวจิ ตัวละครตัวนี้เป็นผู้น�าในการตามหาความ

จริงเกี่ยวกับวิดีโอค�าสาปมรณะ เพราะเป็นอาจารย์

มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ อีกท้ังยังมีพลัง

พิเศษในการใช้พลังจิตเพื่อดูภาพเหตุการณ์ในอดีต เขา

เป็นความหวังในการไขปริศนาวิดีโอค�าสาปมรณะ แต่

สดุท้าย รวิจ ิอาจารย์ผูม้ากไปด้วยความสามารถกลบัถกู

วิญญาณ ซะดะโกะ หลอกหลอนจนเสียชีวิตอย่างน่า

อนาถ โดยที่เขาไม่สามารถจะต่อต้านอะไรได้ เช่นเดียว

กับดอกเตอร์คะวะจิริ (Kawajiri ishi, 川尻医師) 

ผู ้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพลังจิตผู้ซ่ึงไขปริศนาวิดีโอค�าสาป

มรณะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เขาเช่ือว่าการ

เคลือ่นทีข่องพลงัจติสูว่ตัถเุป็นต้นเหตท่ีุท�าให้เกดิวดีโีอค�า

สาปมรณะ จงึท�าการทดลองทางวทิยาศาสตร์เพือ่ลบล้าง

ค�าสาปมรณะของวิญญาณ ซะดะโกะ แต่การทดลองล้ม

เหลว และเป็นต้นเหตุท�าให้ดอกเตอร์คะวะจิริ เสียชีวิต 

 ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเร่ือง จูอน บ้านเป็น

สถานทีเ่ผยแพร่ค�าสาปมรณะ เหยือ่ผูเ้คราะห์ร้ายทีพ่ลดั

หลงเข้ามาในบ้านหลังนี้จะถูกวิญญาณแม่ลูก คะยะโกะ 

กับ โทะชิโอะ ตามไปหลอกหลอนและท�าร้ายทุกที่ หรือ

ในบางกรณีจะถูกสังหารที่บ้านหลังนี้โดยทันที นอกจาก

นี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เคยเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าว

จะถูกท�าให ้ เสียชีวิตไปด ้วย นักสืบ นะคะงะวะ 

(Nakagawa, 中川) กับนับสืบ อิงะระชิ (Igarashi, 五十

嵐) เป็นต�ารวจที่มีบทบาทส�าคัญในการสืบหาความจริง

เกี่ยวกับคดีการตายอย่างมีเงื่อนง�าของสมาชิกใน

ครอบครัว โทคึนะงะ (Tokunaga, 徳永) ซ่ึงเกิดจาก

น�้ามือของวิญญาณ คะยะโกะ ต�ารวจทั้งสองนายนี้

พยายามสืบหาจากหลักฐานต่างๆตามหลักการสืบสวน

สอบสวนของต�ารวจ แต่ความพยายามหาตวัฆาตกรไร้ผล 

เหยือ่ผูบ้รสิทุธิเ์สยีชวีติอย่างต่อเนือ่งโดยทีไ่ม่สามารถหา

ตัวผู้ก่อเหตุได้ มิหน�าซ�้าต�ารวจทั้งสองนายนี้ยังได้กลาย

เป็นเหยือ่ของฆาตกรเสียเอง สุดท้ายไม่มใีครปราบปราม

หรือยับยั้งบ้านค�าสาปมรณะของวิญญาณ คะยะโกะ ได้ 

เมอืงทัง้เมอืงจงึกลายเป็นเมอืงร้าง เพราะผู้คนทยอยเสีย

ชีวิตไปเรื่อยๆ 

 การแพร่กระจายค�าสาปมรณะของวญิญาณผูห้ญงิ 

ส่งผลให้เหยื่อผู้บริสุทธ์ิเสียชีวิตจ�านวนมาก ผู้ชายเป็นผู้

ที่มีบทบาทส�าคัญในการไขปริศนาหรือพยายามสืบหา

ความจริง แต่สุดท้ายความพยายามทั้งหมดล้มเลว และ

ผู้ชายซึ่งเป็นความหวังของสังคมได้กลายเป็นเหยื่อการ

ฆาตกรรมของวิญญาณผู ้หญิงเสียเอง อ�านาจของ

วิญญาณผู้หญิงจึงได้ท�าลายระบบสังคมท่ีผู้ชายครอง

อ�านาจ 

7.  สรุป: การฟื้นฟูความปรกติสุขในสังคมกับ 

 ความน่ากลัวของวิญญาณผู้หญิง

        ในสังคมปรกติผู้หญิงใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

อ�านาจผูช้าย จงึถกูกดขีแ่ละกระท�าความรนุแรง แต่การก

ลายเป็นวญิญาณช่วยท�าให้ผูห้ญิงหลดุพ้นจากอ�านาจของ

ผู ้ชาย วิญญาณผู ้หญิงใช้อ�านาจพิเศษท�าสิ่งที่ปรกติ

ธรรมดาในชีวิตประจ�าวันให้กลายเป็นส่ิงที่น ่ากลัว 

นอกจากนี้ยังแพร่กระจายค�าสาปมรณะที่มีลักษณะเป็น

ภัยพิบัติ สังคมที่ผู ้ชายกุมอ�านาจจึงตกอยู ่ในสภาวะ

โกลาหลอลหม่าน ถึงแม้ผู้ชายเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญใน

การแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้สังคมกลับคืนสู่

ความปรกติสุข แต่อ�านาจของผู้ชายไม่สามารถต้านทาน

กบัอ�านาจของวญิญาณผูห้ญงิได้ การกลายเป็นวญิญาณ

ของผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ และ จูอน 

จึงเป็นการพลิกกลับอ�านาจของผู้หญิงในสังคม
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บทคัดย่อ

นวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ  เป็นนวนิยายที่มุ่งน�าเสนอคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ของหญิงสาวคนหนึ่งที่เกิด

มามสีภาพร่างกายทีอ่่อนแอและจะมชีวีติอยูไ่ด้ไม่นาน แต่เธอมจีติใจทีเ่ข้มแขง็ต่างจากสภาพร่างกาย

ที่อ่อนแอและเธอมีก�าลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป บทความวิจัยน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองพื้นที่ในนวนิยายเรื่อง 

ท์ซุงุมิ ของโยะฌิโมะโตะ บะนะนะ นวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้กับความอ่อนแอ

ทางร่างกายของท์ซงุมุแิละมติรภาพอันลกึซึง้ระหว่างสองสาวลกูพีล่กูน้อง คอื ท์ซงุมุแิละมะรอิะ โดย

มพีืน้ทีเ่มอืงชายทะเลเป็นพืน้ทีส่�าคญัของเรือ่ง ผลการศึกษาพบว่า พืน้ทีใ่นนวนยิายมบีทบาทส�าคัญ

ในการสะท้อนแก่นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มุมมองและความคิด

ของตัวละคร ท�าให้ตัวละครค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิต

ศิริวรรณ ปรีชานฤตย์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่ในนวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ ของ

โยะฌิโมะโตะ บะนะนะ

 คำ� สำ�คัญ
ท์ซุงุมิ, พื้นที่, เมืองชายทะเล, โตเกียว
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Abstract

Tsugumi is a novel that aims to present the value of a young woman’s existence. 
Although she was born with physical ailments and is terminally ill, she had strong 
will to live her life. The objective of this study is to explore the role of space 
in “Tsugumi” by Yoshimoto Banana. Tsugumi is a story about the struggle with 
the physical weaknesses of Tsugumi and the bond between two young female 
cousin, Tsugumi and Maria. The seaside town is a vital space in the story.  The 
results indicated that space in the novel plays an important role in reflecting on 
the meaning of life and affects the behavioural changes, viewpoints and ideas of 
the characters. The characters discover their own identity and realise the value 
of being alive. 

Space in Yoshimoto Banana’s novel - 

Focusing on Tsugumi

Key words
Tsugumi, Space, Seaside town, Tokyo

Siriwan Preechanarit
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
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1.  บทน�า 

 ท์ซงุมิุ 『つぐみ』เป็นนวนยิายทีเ่ขียนข้ึนโดยโยะฌิ

โมะโตะ บะนะนะ (吉本ばなな) ซ่ึงเป็นนามปากกา

ของโยะฌิโมะโตะ มะโฮะโกะ (吉本真秀子) ในปี ค.ศ.

1988  ตีพิมพ์ครั้งแรกในชูโอโครน (中央公論) ได้รับ

การแปลเป็นภาษาอังกฤษในช่ือ Goodbye Tsugumi  

โดยไมเคิล เอ็มมิลริช (Michael Emmerich) และได้รับ

การแปลเป็นภาษาไทยในชื่อ ลาก่อนท์ซึกุมิ  โดยเพลง

ดาบแม่น�้าร้อยสาย 

 ท์ซงุมุ ิเป็นหนึง่ในผลงานทีส่ร้างชือ่ให้กบัโยะฌโิมะโตะ 

บะนะนะโดยผลงานเรื่องนี้ได้รับรางวัลยะมะโมะโตะฌู

โกะโร ครั้งที่ 2(第2回山本周五郎賞) ในปี ค.ศ. 1989 

และตดิอนัดบัหนงัสอืขายดอีนัดบั 1 ประจ�าปี ค.ศ. 1989 

นวนยิายเรือ่งนีย้งัท�าให้เกดิปรากฏการณ์กระแสคลัง่ไคล้

บะนะนะขึน้ในหมูว่ยัรุน่ญีปุ่น่ อกีทัง้ยงัถกูน�าไปสร้างเป็น

ภาพยนตร์ในปี ค.ศ. 1990 ก�ากับการแสดงโดยอชิิกะวะ จุน 

(市川準)

 นวนยิายเรือ่ง ท์ซงุมุ ิเป็นเรือ่งราวความสมัพนัธ์ของ

ตัวละครเอกหญิงทั้งสองคน คือ ท์ซุงุมิและมะริอะ รูป

แบบการเล่าเรื่องประกอบขึ้นด้วยตัวบท 12 ตอน โดยมี

การตั้งชื่อแต่ละตอนไว้ด้วย ผู้เขียนเลือกใช้มุมมองแบบ

ทรรศนะจ�ากัดขอบเขต กล่าวคือ ให้มะริอะตัวละครเอก

เป็นผูเ้ล่าเร่ือง โดยใช้สรรพนามบรุษุทีห่นึง่แทนตวัเองว่า 

“ฉัน” และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองและเรื่องราวของ

ท์ซงุมุโิดยมพีืน้ทีเ่มอืงชายทะเลเป็นพืน้ทีส่�าคญัของเรือ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาบทบาทของพื้นท่ีท่ีมีต่อแก่นเรื่องและ

พฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ

3. ขอบเขตการวิจัยและวิธีด�าเนินการวิจัย

 3.1 ขอบเขตก�รวิจัย

 บทความฉบับนีศ้กึษาเรือ่งพืน้ทีใ่นนวนยิายเรือ่ง ท์ซุงมุิ  

โดยต้นฉบบัวรรณกรรมทีน่�ามาศกึษาอ้างองิมาจากเรือ่ง ท์ซุงมิุ 

1  โรงแรมแบบญี่ปุ่นที่ปูพื้นห้องด้วยเสื่อทะตะมิ เครื่องนอนที่ให้บริการในห้องพักจะเป็นฟูกปูบนพื้นเสื่ออีกทีหนึ่ง

   『つぐみ』ของส�านักพิมพ์ชูโอโครน（中央公論）  

 3.2 วิธีดำ�เนินก�รวิจัยและก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 ศึกษาตัวบท วิเคราะห์บทบาทของพื้นที่ในเรื่อง 

ท์ซงุุม ิว่ามคีวามสมัพนัธ์ต่อแก่นเรือ่งและมีอทิธพิลต่อตวั

ละครส�าคัญในเรื่องอย่างไร และสรุปผลแบบพรรณนา

วิเคราะห์    

4. สมมติฐานการวิจัย  

 พื้นที่ในนวนิยายเร่ือง ท์ซุงุมิ มีบทบาทส�าคัญใน

การสะท้อนแก่นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด จิตใจของตัวละคร 

ท�าให้ตัวละครค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตนเองและ

ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิต    

5.  ข้อตกลงเบื้องต้น

 5.1 นิย�มศัพท์เฉพ�ะ  

 พื้นที่ หมายถึง ฉากในท้องเรื่อง มิติเวลาและสถาน

ทีท่ีม่คีวามสมัพนัธ์กบัแก่นเรือ่งและมผีลต่อลกัษณะของ

ความคิด ตลอดจนภาวะจิตใจและอารมณ์ของตัวละคร

ในเรื่อง          

 5.2 ระบบถอดอักษรภ�ษ�ญี่ปุ่น   

 บทความฉบับน้ีใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นซึ่ง

เป ็นผลงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่น 

อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชา

ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส�าหรบัค�าบางค�าทีใ่ช้กนัแพร่หลายแล้วยงัคงใช้ตามความ

นิยมเดิม เช่น โตเกียว ซากุระ เป็นต้น

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 6.1 เข้าใจบทบาทของพื้นที่ในนวนิยายของโยะฌิ

โมะโตะ บะนะนะมากขึ้น

 6.2 เป ็นแนวทางในการศึกษาเรื่องพื้นที่ ใน

วรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
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7.  ผลการศึกษาและวิเคราะห์

 7.1 เรื่องย่อ

 ท์ซงุมุเิป็นเดก็สาวทีร่่างกายอ่อนแอมาต้ังแต่เกิด เธอ

ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยูเ่ป็นประจ�า จนแพทย์ระบวุ่า

เธอจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน ทุกคนในครอบครัวของเธอจึง

คอยเอาอกเอาใจและไม่มีใครกล้าขัดใจเธอ ท�าให้ท์ซุงุมิ

เตบิโตขึน้มาเป็นคนทีเ่อาแต่ใจตวัเอง มนีสิยัก้าวร้าวและ

หยาบคาย เธออาศัยอยู่ที่เมืองชายทะเลในชนบทกับพ่อ

แม่และพี่สาวคือ โยโกะ รวมทั้งน้าและลูกสาวของน้าชื่อ 

มะริอะก็มาอาศัยอยู ่ด้วย มะริอะเป็นลูกนอกสมรส 

เนื่องจากพ่อของมะริอะมีภรรยาอยู่แล้ว หลังจากท่ีพ่อ

ของมะริอะได้ท�าเรื่องหย่าขาดกับภรรยาเก่าเรียบร้อย

แล้ว มะรอิะและแม่ของเธอจงึได้ย้ายไปอยูท่ีโ่ตเกยีวเพือ่

อยูกั่บครอบครัว หลงัจากทีม่ะริอะย้ายไปได้ไม่นานท์ซุงมุิ

โทรศัพท์ไปแจ้งข่าวว่าครอบครัวของเธอก�าลังจะปิด

กจิการเรยีวกงั  ท์ซงุมุจิงึชวนมะรอิะมาเทีย่วช่วงปิดเทอม

ฤดรู้อน มะรอิะจงึได้กลบัมาทีเ่มอืงชายทะเลอกีครัง้ การ

มาในครั้งนี้ท�าให้มะริอะหวนระลึกถึงความทรงจ�าในวัย

เด็กของเธอและความสัมพันธ์ของเธอกับท์ซุงุมิ วันหน่ึง

ขณะที่มะริอะและท์ซุงุมิพาเจ้าโปะชิสุนัขของเพื่อนบ้าน

ไปเดินเล่นที่ชายทะเล พวกเธอได้พบกับเคียวอิชิลูกชาย

ผู้จัดการโรงแรมแห่งใหม่ที่ก�าลังก่อสร้างอยู่ก�าลังพาเจ้า

เคนโกะโรสนุขัคู่กายมาเดินเล่น มะรอิะรูส้กึได้ว่าทัง้ท์ซุงมุิ

และเคียวอิชิมีใจให้กัน เม่ือมะริอะได้เห็นท์ซุงุมิก�าลังมี

ความรัก เธอก็ค้นพบว่าแท้จริงแล้วท์ซุงุมิมีจิตใจท่ีเข้ม

แข็ง ต่างจากสภาพร่างกายภายนอกที่ดูอ่อนแอ วันหนึ่ง

เจ้าเคนโกะโรถูกพวกเด็กเกเรขโมยไปและจับมันโยน

ทะเล ทกุคนจงึช่วยกนัออกตามหาและช่วยมนักลบัมาได้ 

แต่พอวนัรุง่ข้ึนเจ้าเคนโกะโรกห็ายไปอกีครัง้ คราวนีไ้ม่มี

ใครหามันเจออีกเลย ท์ซุงุมิโกรธมากจึงวางแผนที่จะแก้

แค้นพวกเดก็เกเรพวกนัน้โดยเธอแอบมาขุดหลมุพรางไว้

ที่สวนของเพื่อนบ้านทุกคืน ในที่สุดหนึ่งในพวกเด็กเกเร

พวกนั้นก็ตกลงไปในหลุมนั้น ซึ่งหลุมนั้นลึกมาก แต่โชค

ดีที่โยโกะมาช่วยเอาไว้ได้ทัน โยโกะโกรธมากจึงต่อว่า

ท์ซุงมุเิป็นการใหญ่ ท์ซงุมุริูสึ้กส�านกึผดิจึงเอ่ยปากขอโทษ

โยโกะ พอวันรุ่งขึ้นท์ซุงุมิป่วยหนักต้องเข้ารักษาตัวที่โรง

พยาบาล ท์ซุงุมิบอกมะริอะว่า“ฉันรู้สึกว่า ฉันก�าลังจะ

ตาย ฉนัไม่อยากมชีวีติอยูต่่อไปอกีแล้ว”ท์ซงุมุจิงึได้เขยีน

จดหมายถึงมะริอะ แต่แล้ววันต่อมาท์ซุงุมิเกิดมีความมุ่ง

มั่นที่จะมีชีวิตอยู ่ท�าให้อาการของเธอดีขึ้น ท์ซุงุมิได้

โทรศพัท์ไปก�าชบัมะรอิะว่าอย่าอ่านจดหมายทีเ่ธอเขียน

ถึง เมื่อมะริอะได้อ่านจดหมายจากท์ซุงุมิ ท�าให้มะริอะรู้

ว่าท์ซุงุมิมีพลังในการดิ้นรนต่อสู้กับความอ่อนแอของ

ร่างกาย เธอใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว 

 7.2 ตัวละครสำ�คัญในเรื่อง

 ตัวละครส�าคัญในเรื่องประกอบด้วยตัวละครเอก

หญงิ “ท์ซงุมุ”ิ และ “มะริอะ ตวัละครเอกชาย “เคียวอชิิ” 

และตัวละครรอง “โยโกะ”  

 1. ยะมะโมะโตะ ท์ซุงุม（ิ山本つぐみ）ตัวละคร

เอกหญิง อายุ 18 ปี เธอเป็นคนสวย ฉลาดและเรียนเก่ง 

ท์ซุงุมิมีร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เกิดและเข้าใกล้ความ

ตายอยู่ตลอดเวลา ทุกคนในครอบครัวจึงไม่มีใครกล้า

ขดัใจเธอ ท�าให้ท์ซงุมุมินิีสยัก้าวร้าวและหยาบคาย ท์ซงุมุิ

เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ไปวัน ๆ คิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง  

 2. ฌริะกะวะ มะรอิะ（白河まりあ）ตวัละครเอก

หญงิ อาย ุ19 ปี มะรอิะเป็นลูกพีลู่กน้องกับท์ซุงมุแิละโยโกะ 

ช่ือของเธอตั้งตามพระนามของพระแม่มารี มะริอะเป็น

ลกูนอกสมรส พ่อและแม่ของเธอแยกกันอยู ่มะรอิะและ

แม่จึงมาอาศัยอยู่กับครอบครัวของท์ซุงุมิ มะริอะเติบโต

ขึ้นที่เมืองชายทะเลในชนบทพร้อมกับท์ซุงุมิและโยโกะ 

เธอเป็นคนมีน�้าใจและใจเย็น ผู้เขียนให้มะริอะเป็นผู้เล่า

เรื่องทั้งหมดโดยใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า “ฉัน” เรื่อง

ราวต่าง ๆ ด�าเนินผ่านมุมมองของมะริอะ

 3. ทะเกะอุชิ เคียวอิชิ（武内恭一）ตัวละครเอก

ชาย อาย ุ19 ปี เขาเป็นผูเ้ยยีวยาตวัละครเอกหญงิ เคยีว

อชิเิป็นลกูชายผู้จดัการโรงแรมขนาดใหญ่แห่งใหม่ทีก่�าลงั

ก่อสร้างอยู ่ ในวยัเดก็เคยีวอชิมิปัีญหาเก่ียวกบัโรคหัวใจ

แต่ได้รบัการผ่าตดัจนหายเป็นปกต ิเขาเป็นคนสขุมุเยอืก
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เย็นและมีความเป็นผู้ใหญ่ เคียวอิชิมีสุนัขคู่กายตัวหนึ่ง

ชื่อเคนโกะโร（権五郎）

 4. ยะมะโมะโตะ โยโกะ（山本陽子）เธอเป็นพีส่าว

ของท์ซุงุมิ อายุ 20 ปี โยโกะไม่ใช่คนสวยเหมือนท์ซุงุมิ

แต่เธอมีจิตใจอ่อนโยน พูดจาสุภาพนุ ่มนวลและรัก

ครอบครวั โยโกะรกัท์ซุงุมิมาก เธอคอยดูแลและเป็นห่วง

ท์ซุงุมิอยู่เสมอ โยโกะเป็น  ผู้ที่รองรับอารมณ์ของท์ซุงุมิ

ตลอดเวลา

 7.3 ก�รวิเคร�ะห์บทบ�ทของพื้นที่

ในวรรณกรรมแต่ละเรื่องจะต้องมีส่วนประกอบที่ส�าคัญ

อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ฉาก สถานที่หรือพื้นที่ที่ผู้

เขียนสามารถสร้างขึ้นจากจินตนาการหรืออ้างอิงจาก

สถานที่จริง ซึ่งวัลยา วิวัฒน์ศร (2541, น.70) กล่าวว่า 

การศึกษาบทบาทของสถานที่ในการเสนอภาพตัวละคร

นั้นจะเป็นการศึกษาบทบาทของสถานท่ีในการเสนอ

ลักษณะของตัวละครทั้งในแง่สถานภาพทางสังคม 

บคุลกิลกัษณะและบคุลกิภาพ หรอืการวเิคราะห์บทบาท

ของสถานที่ต่อการกระท�าของตัวละคร

 ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้อ 5.1 นยิามศพัท์เฉพาะว่า พืน้ที่ 

หมายถึง ฉากในท้องเรื่อง มิติเวลาและสถานที่ที่มีความ

สัมพันธ์กับแก่นเรื่องและมีผลต่อลักษณะของความคิด 

ตลอดจนภาวะจติใจและอารมณ์ของตวัละครในเรือ่ง วลัยา 

วิวัฒน์ศร (2541,  น.2) กล่าวว่า “ในการศึกษาเรื่องมิติ

สถานทีน่ัน้ ควรจะได้วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของสถานที่

กับองค์ประกอบอื่น ๆ ของนวนิยาย อันได้แก่ ตัวละคร 

โครงเร่ืองและมติเิวลา จงึจะท�าให้เหน็บทบาทและหน้าท่ี

ของสถานที่ของนวนิยายเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างครบถ้วน”    

 นวนยิายเรือ่ง ท์ซงุมุ ิผูเ้ขยีนได้เสนอภาพพืน้ทีส่�าคญั

สองแห่ง คือ เมืองชายทะเล (พื้นที่ชนบท) และโตเกียว 

(พื้นที่เมือง) เนื่องจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นการ

น�าเสนอโดยผ่านสายตาของมะริอะผู ้เล่าเรื่อง เมือง

ชายทะเลมเีรียวกังของครอบครวัท์ซุงมิุซ่ึงเป็นเมืองท่ีมะรอิะ

เตบิโตขึน้มาพร้อมกบัท์ซุงมุแิละโยโกะผูเ้ป็นลกูพีล่กูน้อง 

เมืองชายทะเลพื้นที่ชนบทจึงเป็นพื้นท่ีท่ีมะริอะรู ้สึก

ผูกพันและมีความหมายส�าหรับเธอเป็นอย่างมาก ส่วน

โตเกยีวพืน้ทีเ่มอืงเป็นพืน้ทีท่ีม่ะรอิะได้ใช้ชวีติอยูร่่วมกบั

ครอบครวัอย่างถกูต้องตามท�านองคลองธรรม โตเกียวจงึ

เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส�าคญัอกีแห่งหนึง่ เมอืงชายทะเลและ

โตเกยีวในเรือ่งนีจ้งึไม่ได้เป็นเพยีงฉากในนวนยิายเท่านัน้ 

หากแต่มีความสัมพันธ์กับภาวะของจิตใจและอารมณ์

ความรูส้กึต่าง ๆ  ของตวัละครเอกหญงิ ดงันัน้ การศึกษา

วิเคราะห์บทบาทของพ้ืนที่ในนวนิยายจะท�าให้ผู้อ่าน

เข้าใจความหมายและบรบิทของพฤติกรรมของตวัละคร

ได้ชัดเจนมากขึ้น  

   7.3.1 เมืองช�ยทะเล 

   เมืองชายทะเลเป็นพื้นที่ส�าคัญที่สุดของเรื่อง

เนื่องจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นความทรง

จ�าในการกลับมาเยือนเมืองชายทะเลอีกครั้งของมะริอะ

ในช่วงฤดูร้อนหลังจากที่เธอและแม่ได้ย้ายไปอยู ่กับ

ครอบครัวที่โตเกียว 

   สหโรจน์ กติตมิหาเจรญิ (2554, น.320) กล่าว

ว่า “การศึกษาประเด็นเร่ืองของพ้ืนที่ประเด็นหน่ึงที่

ส�าคัญและคงจะละเลยไม่พูดถึงไปไม่ได้ก็คือการสร้าง

ความทรงจ�าจากพืน้ท่ีทีต่วัละครเคยมปีระสบการณ์หรอื

มีความทรงจ�าร่วมกัน ความทรงจ�านี้นับว่ามีบทบาท

ส�าคญัต่อตวัละครเพราะนอกจากจะเป็นการรือ้ฟ้ืนความ

รูส้กึแล้วยงัเป็นการรือ้ฟ้ืนความโหยหาเหตกุารณ์ในอดตี

ทีม่อีทิธพิลต่อการด�าเนนิชวีติของตวัละคร เพือ่ไม่ให้กลบั

ไปสูพ่ืน้ทีเ่ดมิตรงนัน้หรอืเป็นพลงัเกือ้หนนุการมชีวีติทีด่ี

ต่อไป ก็ได้” 

   ในนวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ มีการน�าเสนอพื้นที่

เมอืงชายทะเลเป็นพืน้ท่ีแห่งความทรงจ�าทีมี่ความหมาย

ส�าหรบัมะรอิะ ตวัละครเอกหญงิเป็นอย่างมาก เนือ่งจาก

เมืองชายทะเลเป็นพื้นที่ที่มะริอะและแม่ของเธอใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกับครอบครัวของท์ซุงุมิต้ังแต่เธอยังเด็ก มะริอะ

เตบิโตขึน้ทีเ่มอืงชายทะเลแห่งนี ้เธอจงึมคีวามผกูพนักบั

เมืองชายทะเลและครอบครัวของท์ซุงุมิเป็นอย่างมาก 

เมือ่ท์ซงุมุแิจ้งข่าวว่าครอบครวัของเธอก�าลงัจะปิดกจิการ
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เรียวกงัเนือ่งจากมกีารก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ขึน้ ท์ซุงมุิ

จึงชวนให้มะริอะกลับมาเท่ียวเมืองชายทะเลแห่งน้ีอีก

ครั้ง พื้นที่เมืองชายทะเลที่ส�าคัญที่ปรากฏในเรื่อง ท์ซุงุมิ 

ได้แก่บ้านท์ซุงุมิ โรงพยาบาลและชายหาด  

    7.3.1.1 บ้�นท์ซุงุมิ 

    เมือ่พดูถงึค�าว่า “บ้าน” เราจะนกึถงึสถาน

ที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย เป็นพื้นท่ีแห่งความรัก ความอบอุ่น

และปลอดภัย บ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนใน

ครอบครวัทีใ่ช้ชวีติอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุและมีความ

สมัพันธ์ทีด่ต่ีอกนั บ้านท์ซุงมุซ่ึิงมะรอิะและแม่ของเธอได้

มาอาศยัอยูร่่วมกบัครอบครวัของท์ซงุมุจิงึกล่าวได้ว่าเป็น

พื้นที่ของครอบครัวส�าหรับมะริอะและแม่ของเธอ พื้นที่

แห่งนีเ้ป็นพืน้ทีท่ีม่ะรอิะมปีระสบการณ์หรอืความทรงจ�า

ต่าง ๆ  ร่วมกับท์ซุงุมิและโยโกะ เป็นจุดเริ่มต้นของความ

รัก ความผูกพันระหว่างท์ซุงุมิ มะริอะและโยโกะ พื้นที่

แห่งนี้จึงมีความหมายส�าหรับมะริอะเป็นอย่างมาก 

    ผู้เขียนเปิดเรื่องด้วยค�าพูดของมะริอะว่า 

“ท์ซุงุมิเป็นเด็กผู้หญิงท่ีไม่น่ารักเลยจริง ๆ” มะริอะ

เตบิโตขึน้มาพร้อมกบั ท์ซงุมุแิละโยโกะลกูพีล่กูน้องท�าให้

เธอได้เหน็พฤตกิรรมต่าง ๆ  ของท์ซงุมุทิีก่ระท�าต่อบุคคล

ในครอบครัวรวมท้ังตัวเธอเองด้วย เน่ืองจากท์ซุงุมิมี

ร่างกายอ่อนแอมาตัง้แต่เกดิและต้องเข้าออกโรงพยาบาล

อยู่เป็นประจ�า อีกทั้งแพทย์ระบุว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่

นาน ท�าให้ทกุคนในครอบครวัไม่มใีครกล้าขัดใจเธอ ท์ซุงมุิ

จึงมีนิสัยก้าวร้าว เอาแต่ใจตัวเอง ยิ่งเวลาที่อาการของ

เธอทรุดลงและถูกบังคับให้นอนอยู่บนเตียง ท์ซุงุมิจะยิ่ง

ก้าวร้าวมากขึ้น บางครั้งเธอจะฉีกผ้าม่านออกเป็นชิ้น ๆ 

คว�า่จานอาหารทิง้ ขว้างปาหนังสอืทัง้ชัน้ลงไปบนพืน้ห้อง 

หรือแอบเอาสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปไว้ในห้องนอนแขกของ

เรียวกังซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของเธอ 

นอกจากนี้เวลาอยู่บ้านท์ซุงุมิก็จะก่อกวนครอบครัวของ

เธอ เตะจานข้าวสุนัข ไม่ยอมพูดค�าว่า “ขอโทษ” เวลา

ที่ท�าความผิด พูดจาไม่สุภาพและชอบพูดโกหก เป็นต้น 

ส่วนโยโกะพีส่าวของท์ซงุมุกิม็กัจะถกูท์ซงุมุพิดูจาไม่ดใีส่

แต่โยโกะก็ไม่ถือสา เธอรักและคอยเป็นห่วงท์ซุงุมิอยู่

เสมอ 

    เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของท์ซุงุมิดัง

กล่าวข้างต้น ท�าให้เห็นว่า“ท์ซุงุมิเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่น่า

รักเลยจริง ๆ ” ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพฤติกรรมก้าวร้าว

ของท์ซุงุมินั้นส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว 

เพราะเธอถกูตามใจจนเสยีคนนัน่เอง เนือ่งจากทกุคนใน

ครอบครวักลวัว่าท์ซงุมุจิะเป็นอะไรไปเพราะเธออ่อนแอ

มาก ทกุคนจงึพยายามท�าทกุวิธเีพือ่ให้ท์ซงุมุมิชีวีติอยูต่่อ

ไป แม่ของท์ซุงุมิก็พาท์ซุงุมิเข้าปรึกษาแพทย์ตามโรง

พยาบาลต่าง ๆ เพื่อต่อชีวิตของท์ซุงุมิไว้ให้นานที่สุด  

    ส่วนเหตุการณ์ที่มะริอะเจอเข้ากับตัวเธอ

เองนั้นเกิดขึ้นตอนที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 

หลังจากที่คุณตาของเธอจากไป มะริอะรู้สึกเสียใจเป็น

อย่างมากแต่ท์ซงุมุไิด้ปลอมลายมอืและน�าจดหมายทีเ่ธอ

เป็นคนเขียนขึ้นมาโกหกมะริอะว่าเป็นจดหมายจากคุณ

ตาของเธอเขียนทิ้งไว้ให้ มะริอะดีใจมากคิดว่าเป็น

จดหมายจากคุณตาจริง ๆ แต่เธอกลับถูกท์ซุงุมิหัวเราะ

เยาะท่ีมะริอะถูกหลอกง่าย ๆ มะริอะรู้สึกโกรธมากที่

ท์ซุงุมิมาเล่นตลกกับความรู้สึกของเธอแต่แล้วมะริอะก็

ต้องประหลาดใจที่ท์ซุงุมิเอ่ยปากขอโทษเธอ เหตุการณ์

ในครัง้นัน้ท�าให้มะรอิะและท์ซุงมุกิลายเป็นเพือ่นสนทิกนั 

    จะเห็นได้ว่าท์ซุงุมิท�าตัวไม่ดีกับทุกคนใน

ครอบครัว ทั้ง ๆ ที่เวลาที่เธออยู่ต่อหน้าคนอื่นเธอจะ

เปลี่ยนไปราวกับเป็น   คนละคน ดังจะเห็นได้จากการที่

ท์ซงุมุเิปล่ียนเพือ่นชายอยูเ่สมอแต่ผู้คนกลับมองว่าเธอมี

เสน่ห์และมีน�้าใจท�าให้หนุ่ม ๆ หลงรักเธอ ในประเด็นนี้

ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า การทีท์่ซงุมุปิระพฤตติวัแตกต่างกนั

ในยามทีอ่ยูท่ีบ้่านกับตอนทีอ่ยูก่บับคุคลอืน่ทีไ่ม่ใช่คนใน

ครอบครัวนั้นเป็นเพราะท์ซุงุมิต้องการเรียกร้องความ

สนใจจากคนในครอบครัว เนื่องจากบ้านเป็นพื้นที่เพียง

แห่งเดียวที่เธอสามารถแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของ

ตนเอง ในขณะทีเ่วลาทีท์่ซงุมุอิยูก่บับคุคลอืน่เธอจะต้อง

เสแสร้งประพฤติตวัสภุาพ เรียบร้อย นัน่เป็นเพราะท์ซุงมุิ
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ไม่ต้องการแสดงให้ใคร ๆ  เหน็ถึงความอ่อนแอของตวัเธอ 

เธอพยายามทีจ่ะดิน้รนต่อสูก้บัความเจบ็ป่วยทางร่างกาย    

    บ้านนับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญและจ�าเป็น

มากส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป บ้านมี

อิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย 

บ้านท์ซงุมุเิป็นพ้ืนท่ีของครอบครวัทีแ่สดงให้เหน็ถงึความ

รัก ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดที่ทุกคนในครอบครัว

มีให้แก่กัน ดังจะเห็นได้จากตอนที่ท์ซุงุมิแอบไปขุมหลุม

ลกึเพือ่แก้แค้นให้กับสนุขัของเคยีวอชิิ โยโกะโกรธมากที่ 

ท์ซุงุมิท�าเรื่องที่ท�าร้ายตัวเองเช่นนี้ เธอจึงมาต่อว่าท์ซุงุมิ

ว่า “เธออายุไม่ยืนแน่ ถ้าเธอยังท�าเรื่องแบบนี้” ซึ่ง

เหตกุารณ์นัน้เป็นคร้ังแรกทีโ่ยโกะขึน้เสยีงใส่ท์ซงุมิุเพราะ

ความเป็นห่วงน้องสาวและเป็นครั้งแรกที่ท์ซุงุมิเอ่ย

ปากขอโทษในเรือ่งทีเ่ธอได้กระท�า ลงไป ส�าหรบัท์ซงุมุผิู้

มีชีวิตอยู่ใกล้ความตายตลอดเวลา ครอบครัวจึงกล่าวได้

ว่าเป็นก�าลงัใจส�าคญัทีท่�าให้ท์ซงุมุมิชีวีติอยูไ่ด้ แต่อย่างไร

กต็ามสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุกข็ึน้อยูก่บัก�าลงัใจของท์ซงุมุเิองด้วย 

    เหตุการณ์หนึ่งในคืนก่อนวันงานเทศกาล

ทั้งมะริอะและท์ซุงุมิล้มป่วย มะริอะมีไข้จนลุกไม่ขึ้น 

ท์ซุงุมิซึ่งเคยชินกับการ ไม่สบายจึงพูดกับมะริอะว่า 

「気力だけで生きてるって言ってくれ」(หน้า 141)  

“คนเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยก�าลังใจเท่านั้น” 

    ค�าพูดปลอบใจของท์ซุงุมิแสดงให้เห็นถึง

จติใจทีเ่ข้มแขง็ของเธอทีต้่องมชีวีติอยูต่่อไป ไม่ว่าจะเจบ็

ป่วยสกัเพยีงใดกต็าม ก�าลงัใจเป็นสิง่ส�าคัญส�าหรบัการมี

ชีวิตอยู่ มะริอะได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของท์ซุงุมิว่าเธอ

มีพลังใจที่แข็งแกร่งท่ีต้องต่อสู ้กับความเจ็บป่วยทาง

ร่างกายอยู่ตลอดเวลา 

    7.3.1.2 โรงพย�บ�ล 

    เมื่อพูดถึงค�าว่า “โรงพยาบาล” เราจะ

นกึถงึสถานทีท่ีใ่ห้บรกิารเกีย่วกบัสขุภาพอนามยั ในยาม

ทีเ่ราเจบ็ป่วย โรงพยาบาลเป็นพืน้ทีเ่ยียวยารกัษาอาการ 

โรงพยาบาลเป็นพื้นที่แห่งการเกิดและการตาย ด้วยเหตุ

นี้จึงกล่าวได้ว่าโรงพยาบาลเป็นพื้นท่ีท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต

และความตาย ในเรื่อง ท์ซุงุมิ โรงพยาบาลเป็นพื้นที่แห่ง

หนึ่งที่มีความส�าคัญส�าหรับท์ซุงุมิ เนื่องจากสภาพ

ร่างกายที่อ่อนแอ ท�าให้ท์ซุงุมิต้องเข้าออกโรงพยาบาล

เป็นประจ�า ท์ซุงุมิไม่เคยออกจากเมืองชายทะเลแห่งนี้

เลยนอกจากไปโรงพยาบาล ท�าให้ท์ซุงมุไิม่มเีพือ่น มะรอิะ

จึงเป็นทั้งญาติและเพื่อนที่ท์ซุงุมิสนิทสนมมากที่สุด  

เหตกุารณ์หนึง่หลงัจากทีท์่ซงุมุทิุม่เทพละก�าลงัทีม่อียูไ่ป

ขุมหลุมพรางเพื่อล่อให้พวกเด็กเกเรที่ท�าให้เจ้าเคนโกะ

โรสนัุข  คูก่ายของเคยีวอชิหิายไปตกลงไป วันรุง่ขึน้ท์ซงุมุิ

ป่วยหนกัและถกูส่งตวัเข้ารกัษาทีโ่รงพยาบาล ท์ซงุมุบิอก

กับมะริอะที่มาเยี่ยมเธอว่า 

「あのな、おまえにだけ言うけどな、あたし、だ

めかもしれない。きっと死ぬ」(หน้า 203)  

“คือว่า ฉันบอกเธอคนเดียวเท่านั้นนะ ฉันน่ะ อาจจะจบ

แค่นี้ ฉันก�าลังจะตาย” 

    เมือ่ได้ยนิท์ซงุมุพิดูเช่นนัน้ มะรอิะจงึบอกกับ

ท์ซุงุมิว่า ฉันได้ยินว่าเธอก�าลังจะหายดีไม่ใช่หรือ เหตุผล

ที่พ่อแม่ของเธอพาเธอมาอยู่ที่โรงพยาบาลก็เพราะกลัว

ว่าเธอจะไปท�าเรือ่งไม่ดอีกี พวกท่านเป็นห่วงเธอมากนะ 

พวกท่านจึงใช้โรงพยาบาลเป็นที่เยียวยาจิตใจ ท์ซุงุมิจึง

พูดว่า

「わかるだろう、人の生き死にっていうのはそん

なもんじゃない。もう、やる気がないんだよ、ま

ったくないんだ」(หน้า 203)  

“เธอเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหม ไม่ว่าจะอยู่หรือตาย มันก็ไม่

เกี่ยวกับเรื่องไร้สาระนั่นหรอก ฉันไม่รู้สึกอยากมีชีวิตอยู่

อีกต่อไปแล้วล่ะ ไม่อยากจริง ๆ”

    จากตัวบทที่ยกมานี้ จะเห็นว่าท์ซุงุมิไม่มี

ก�าลังใจที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป มันเหมือนกับว่าเธอสูญ

เสียพลังชีวิตไป ทั้ง ๆ ที่ ท์ซุงุมิไม่เคยใส่ใจกับความตาย

มาก่อน แต่ตอนน้ีมันกลับท�าให้เธอรู้สึกกลัว ท์ซุงุมิเกิด

ความรู้สึกสับสนในใจ เมื่อไม่มีก�าลังใจท�าให้อาการของ

ท์ซงุมุทิรดุลง หลงัจากมะรอิะเดนิทางกลบัโตเกยีวไป แม่

ของท์ซงุมุกิโ็ทรศพัท์ไปแจ้งข่าวว่าท์ซงุมุอิาการดขึีน้แล้ว 
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ท์ซุงุมิมีความมุ ่งมั่นท่ีจะมีชีวิตอยู ่ เธอเข้มแข็งมาก 

โรงพยาบาลจึงเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชีวิตและความ

ตาย การที่ท์ซุงุมิคิดว่าตัวเองก�าลังจะตายท�าให้อาการ

ของเธอทรุดลงเรื่อย ๆ เธอจึงไม่มีก�าลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ 

มนัเปรียบเหมอืนเธอก�าลงัหลงเข้าไปอยูใ่นโลกแห่งความ

ตาย ดังนั้นท์ซุงุมิจึงได้เขียนจดหมายถึงมะริอะ ซ่ึงเน้ือ

ความในจดหมายท�าให้รู้ว่าท์ซุงุมิเข้าใจชีวิตมากขึ้นและ

คดิทบทวนถึงการใช้ชวีติทีผ่่านมาของตวัเธอ ชีวติคนเรา

ในช่วงเวลาร้าย ๆ มันก็จะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นเสมอ เพียง

แค่เราหามันให้เจอเท่านั้นเอง แล้วมันก็จะผ่านไปได้ ดัง

นัน้เมือ่ท์ซงุมุมีิจติใจทีเ่ข้มแข็งและมพีลงัทีจ่ะมชีวีติอยูต่่อ

ไป เธอจึงสามารถฟ้ืนข้ึนมามชีวีติใหม่และกลบัเข้ามาอยู่

ในโลกแห่งชวีติได้อีกครัง้ โรงพยาบาลเป็นสญัลกัษณ์ของ

ชีวิตและความตาย

    7.3.1.3 ช�ยห�ด 

    นอกจากเรียวกังท่ีมะริอะและแม่ใช้ชีวิต

อยู่ที่เมืองชายทะเลแห่งนี้แล้ว ชายหาดเป็นพื้นที่แห่ง

มิตรภาพระหว่างมะริอะและท์ซุงุมิ ช่วงเวลาที่มะริอะใช้

ชวีติอยูท่ีเ่มอืงชายทะเลเธอจะออกไปเดนิเล่นทีช่ายหาด

ทกุเช้ากบัเจ้าโปะชิสนุขัของเพือ่นบ้าน เจ้าโปะชเิป็นสนุขั

ที่เคยกัดท์ซุงุมิมาก่อนเนื่องจากท์ซุงุมิชอบไปรังแกมัน

ตอนที่มันยังเป็นลูกสุนัข เวลามันเห็นท์ซุงุมิเข้า มันจะ

เห่าเสยีงดงัทกุครัง้ หลงัจากนัน้ไม่นานท์ซุงมุกิเ็ข้ากับเจ้า

โปะชิได้ดี การที่ท์ซุงุมิออกมาเดินเล่นกับมะริอะและเจ้า

สุนัขด้วย ท�าให้มะริอะรู้สึกมีความสุขที่เห็นท์ซุงุมิร่าเริง

และเป็นมิตรกับเจ้าสุนัข 

最後の頃、私はすぐ裏の田中さんの家で飼われて

いる「ポチ」という平凡な名前の秋田犬を連れて

毎朝のように浜へ散歩に行った。（中略）いつの

頃から、つぐみもその散歩についてくるようにな

った。それは私にとってとても喜ばしいことだっ

た。(หน้า 27)  

ระยะหลัง ๆ ฉันพาเจ้าโปะชิสุนัขพันธุ ์อะกิตะของ

ครอบครัวทะนะกะท่ีอยู่บ้านติดกับด้านหลังของเรียวกัง

ไปเดนิเล่นทีช่ายหาดทกุเช้า..ฉนัจ�าไม่ได้ว่าตัง้แต่เมือ่ไหร่

ที่ท์ซุงุมิเริ่มมาเดินเล่นด้วย นั่นท�าให้ฉันมีความสุขจริง ๆ   

หลังจากที่มะริอะย้ายไปอยู่ที่โตเกียวแล้ว ทุกวันพอถึง

เวลาเจ้าโปะชิจะส่งเสียงเรียกท์ซุงุมิให้พามันออกไปเดิน

เล่นแทน ท์ซงุมุจิงึพาเจ้าโปะชอิอกไปเดนิเล่นทีช่ายหาด

เป็นประจ�า ชายหาดจึงเป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพระหว่าง

ท์ซุงุมิกับเจ้าโปะชิ จากเดิมที่เคยเกลียดกันก็เปลี่ยนเป็น

มิตรและเข้ากันได้ดี  พื้นที่ชายหาดท�าให้เห็นการเปลี่ยน

แปลงของท์ซุงุมิ กล่าวคือ ท์ซุงุมิดูสดใส ร่าเริงขึ้น 

ชายหาดจงึอาจกล่าวได้ว่าเป็นพืน้ทีท่ีแ่สดงให้เห็นตวัตน

ที่แท้จริงของท์ซุงุมิ 

    นอกจากนี้ก่อนท่ีมะริอะจะย้ายไปอยู่กับ

ครอบครวัทีโ่ตเกยีว มะรอิะและท์ซงุมุไิด้นัง่มองทะเลด้วย

กัน มะริอะได้พูดขึ้นมาว่า

「つぐみ、私、自分が今さら海のないところで暮

らせるなんて信じられない」(หน้า 31)  

 “ท์ซุงุมิ ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะไปใช้ชีวิตอยู่ในที่

ที่ไม่มีทะเล”  

    เมื่อได้ยินมะริอะพูดเช่นนั้น ท์ซุงุมิจึงพูด

สวนกลับไปว่า 

「何かを得る時は、何かを失うように決まってる

だろ。おまえはやっと親子3人仲良く暮らせるん

じゃないか。前妻を追んだしてさあ。それに比べ

れば、海ぐらい何だってんだ。子供だなあ、お前

も」(หน้า 31)  

“ในโลกน้ีได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเสมอ มันเป็นแบบน้ี

แหละ ในที่สุดพวกเธอสามคนพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกัน

แล้วไม่ใช่เหรอ เธอไล่ภรรยาเก่าออกไปได้แล้วนี่ ยังจะ

ต้องการอะไรอีกล่ะ ทะเลมันจะไปเทียบอะไรได้กับส่ิง

เหล่านั้น เธอนี่เป็นเด็กซะจริง”

    ค� าพูดของท ์ซุ งุ มิท� า ให ้มะริอะรู ้ สึก

ประหลาดใจ เธอคิดว่าเธอเข้าใจความรู้สึกของท์ซุงุมิท่ี

ต้องเกิดมามีสภาพร่างกายอ่อนแอ ไม่รู้ว่าความตายจะ

มาเยือนเมื่อไหร่ ท์ซุงุมิต้องฝืนท�าตัวแข็งแกร่งเวลาที่อยู่
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ต่อหน้าคนอื่น ทั้ง ๆ ที่ลึก ๆ ในใจของเธอนั้นต้องต่อสู้

กับความอ่อนแอของร่างกาย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าค�าพูด

ของมะริอะที่พูดว่า “...ตัวเองจะไปใช้ชีวิตอยู่ในท่ีท่ีไม่มี

ทะเล”นัน้สือ่ความหมายว่า เธอจะต้องไปอยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่ม่

มท์ีซงุมุนิัน่เอง ส่วนความหมายโดยนยัของค�าว่า “ทะเล” 

หมายถึง “ความอ้างว้าง” ค�าพูดของมะริอะจึงแสดงให้

เหน็ถงึความรูส้กึโดดเดีย่ว อ้างว้างของมะรอิะทีต้่องจาก

เมืองชายทะเลแห่งน้ีไปยังพื้นท่ีอื่นซ่ึงไม่มีท์ซุงุมิอยู่ด้วย 

ซึ่งวะตะนะเบะ คะโอะริ (2005:122) กล่าวว่า “ส�าหรับ

มะริอะแล้วทะเลเป็นบ้านเกดิชัว่   นรินัดร์ เป็นครอบครวั 

ในการมาเยือนเมืองชายทะเลครั้งสุดท้ายนี้ ทะเลจึงเป็น

พืน้ทีเ่ยยีวยาจิตใจ ทะเล (ชายหาด) มอีทิธพิลต่อตัวละคร

ต่าง ๆ และยังแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของตัวละคร 

ทะเลจึงมีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินเรื่อง”2

    ส่วนค�าพดูของท์ซุงมุจิากข้อความทีขี่ดเส้น

ใต้แสดงให้เห็นว่าท์ซงุุมริูส้กึยนิดกีบัมะรอิะทีเ่ธอจะได้ไป

อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ถึงแม้ว่าพื้นที่

แห่งนัน้จะไม่มท์ีซงุมุอิยูด้่วยกต็าม มะรอิะจะต้องมคีวาม

สุขกับชีวิตใหม่และมีครอบครัวท่ีสมบูรณ์อย่างแท้จริง

หลังจากที่เธอเฝ้ารอมานาน

    พื้นที่ชายหาดจึงเป็นพื้นที่ที่ท�าให้มะริอะ

เข้าใจท์ซุงุมิมากข้ึน มะริอะรู้สึกราวกับว่าได้เห็นตัวตน

จรงิ ๆ  ของท์ซงุมุว่ิาเธอม ี“ตวัตน” อนัแขง็แกร่งและเป็น

ตัวของตัวเองจนนึกไม่ถึง ซ่ึงท์ซุงุมิเก็บซ่อนความรู้สึก

เหล่านั้นไว้มาโดยตลอด 

    พืน้ทีช่ายหาดยงัเป็นพืน้ทีก่่อเกดิมติรภาพ

ระหว่างท์ซุงุมิ มะริอะและเคียวอิชิอีกด้วย ในวันหน่ึง

ตอนทีม่ะริอะและท์ซุงุมพิาเจ้าโปะชไิปเดนิเล่นทีช่ายหาด 

พวกเธอเห็นสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนตัวหนึ่งถูกล่ามไว้

อยูท่ีฐ่านของรูปป้ัน พอเจ้าสนุขัมนัเหน็เจ้าโปะชิกเ็ลยเห่า

และกัดเข้าให้ ท�าให้มะริอะต้องเข้าไปห้ามพวกมัน 

มะริอะจึงถูกสุนัขงับที่ข้อเท้า เคียวอิชิจึงเข้ามาห้าม

ปราบเจ้าเคนโกะโรสุนัขของเขาและได้เอ่ยปากขอโทษ

มะริอะที่สุนัขของเขาท�าให้เธอได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์

ในครัง้นัน้ท�าให้ ท์ซงุมุแิละมะรอิะได้รูจ้กักบัเคียวอชิเิป็น

ครั้งแรก 

จะเห็นได้ว่า ท์ซุงุมิรู ้สึกหลงรักเคียวอิชิตั้งแต่แรกพบ 

เนื่องจากตอนที่เคียวอิชิถามท์ซุงุมิว่าเธอเป็นอะไรหรือ

เปล่า ท์ซงุมุติอบอย่างเอยีงอาย อกีทัง้ตอนทีม่ะรอิะแซว

ว่าท์ซุงุมิแอบชอบเคียวอิชิใช่ไหม ท์ซุงุมิก็ไม่ได้มีท่าที

ตกใจแต่อย่างใด เธอกลับตอบมะริอะว่า 

「あいつ、ただ者じゃなかったな」(หน้า 79)  

 “หมอนั่น ก็ดูน่าสนใจดีนะ” 

    ชายหาดจงึเป็นพืน้ทีแ่ห่งมติรภาพทีท่�าให้

พวกเขาเป็นเพื่อนกันและหลังจากนั้นไม่นานท์ซุงุมิและ

เคียวอิชิก็คบหาดูใจกัน พวกเขาทั้งสองคนมักจะมาเดิน

เล่นทีช่ายหาดเป็นประจ�า พ้ืนทีช่ายหาดจึงเป็นพืน้ทีแ่ห่ง

มิตรภาพระหว่างท์ซุงุมิและเคียวอิชิ ท�าให้ทั้งสองคนได้

พบกันและรักกัน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่แสดงให้เห็น “ตัว

ตน” ของท์ซุงุมิ เพราะท์ซุงุมิพูดกับเคียวอิชิด้วยน�้าเสียง

ที่แตกต่างจากที่เธอพูดกับคนอื่น ซึ่งแสดงว่าท์ซุงุมิให้

ความส�าคัญกบัเคียวอชิ ิเธอต้องการแสดงให้เคียวอชิเิหน็

ตัวตนจริง ๆ ของเธอ โดยไม่ต้องเสแสร้งพูดจาสุภาพ

อย่างที่เธอกระท�ากับคนอื่น 

    นอกจากนีช้ายหาดยงัเป็นพืน้ทีท่ีแ่สดงให้

เห็นถึงความรักฉันพี่น้องที่โยโกะมีต่อท์ซุงุมิอีกด้วย ใน

สมยัทีพ่วกเธออยูช่ัน้ประถมศกึษาและตดิละครโทรทศัน์

เรื่องหนึ่ง เมื่อละครถึงตอนอวสานท�าให้พวกเธอเสียใจ

มากจนนอนไม่หลับ มะรอิะจงึชวน โยโกะออกไปเดนิเล่น

ทีช่ายหาดและทัง้สองคนได้พบกบัท์ซงุมุโิดยบงัเอญิ ท์ซงุมุิ

ออกมาเดนิเล่นทีช่ายหาดโดยไม่ได้สวมรองเท้า เมือ่โยโกะ

เห็นดังนั้น เธอจึงรีบถอดถุงเท้าของเธอออกแล้วส่งให้

น้องสาวทนัท ีแต่ท์ซงุมิุกลบัท�าทท่ีาว่าไม่สนใจแต่กร็บัไป

สวมไว้เพราะความหนาว การกระท�าของโยโกะแสดงให้

เห็นถึงความรักท่ีเธอมีต่อน้องสาว เธอยอมเสียสละทุก

อย่างเพือ่น้องสาว ถงึแม้ว่าท์ซุงมุจิะพดูจาไม่ดใีส่เธอ หรอื

ท�าเรื่องไม่ดีกับเธอก็ตาม ดังที่มะริอะได้พูดถึงบุคคลผู้

เคราะห์ร้ายที่ต้องทนกับความร้ายกาจของท์ซุงุมิสาม

2  渡辺香(2005.3).『TUGUMI』における吉本ばななの自然観　国文学論輯　第二十六号
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อันดับว่ามีแม่ของท์ซุงุมิ โยโกะ แล้วก็ตัวเธอ 

   พื้นท่ีชายหาดจึงกล่าวได้ว่าเป็นพื้นท่ีแห่ง

มิตรภาพ ท�าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไม่ว่าจะ

เป็นความรักของพี่สาวท่ีมีต่อน้องหรือความรักระหว่าง

ชายหญงิ พืน้ทีแ่ห่งนีท้�าให้เข้าใจตวัละครมากขึน้และเกดิ

การตระหนกัรู้ของตวัละคร ท�าให้ตวัละครได้พบกบัความ

สุขซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเยียวยาวิธีหนึ่ง  

   7.3.2 โตเกียว

      นอกจากเมืองชายทะเลซึง่เป็นพืน้ท่ีทีต่วัละคร

เอกทั้งสองคนมีความผูกพันกันแล้ว พ้ืนท่ีส�าคัญอีกแห่ง

หนึง่ในเร่ืองนีค้อื โตเกยีว โตเกยีวเป็นพืน้ทีท่ีม่ะรอิะได้ใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว 

   ผู้เขียนเปิดเรื่องด้วยการแนะน�าตัวมะริอะว่า 

เธอเป็นลูกนอกสมรส พ่อกับแม่ของมะริอะแยกกันอยู่

เนื่องจากพ่อของเธอก�าลังเดินเรื่องขอหย่ากับภรรยาคน

ก่อนอยู่ มะริอะและแม่จึงมาอาศัยอยู่กับครอบครัวของ

ท์ซุงุมิ 

  私と母は、つぐみの家である山本旅館の離

れに2人で住んでいた。

私の父親は東京で、長く別居していた妻との離婚

を成立させて私の母と正式に結婚するために苦労

していた。（中略）本人同士は晴れて家族3人東

京で暮らせる日を夢見て、結構楽しそうだっ

た。(หน้า 9-10)  

  ฉันกับแมอ่าศัยอยู่ในบา้นพกัรบัรองแขกของเรยีว

กงัยะมะโมะโตะกนัเพยีงสองคน เรยีวกังแห่งนีเ้ป็นบ้านข

องท์ซุงุมิ พ่อของฉันอยู่ที่โตเกียว เขาก�าลังวุ่นวายอยู่กับ

การพยายามท�าเรื่องขอหย่ากับภรรยาซึ่งแยกกันอยู่มา

นานแล้ว เพราะพ่อกับแม่ต้องการแต่งงานกันอย่างเป็น

ทางการ ...ทั้งพ่อและแม่ของฉันฝันถึงวันท่ีพวกเราสาม

คนจะได้อยูร่่วมกนัเป็นครอบครวัอย่างแท้จรงิในโตเกยีว

ได้อย่างเปิดเผย ท�าให้ชีวิตของทั้งคู่มีความสุขดี

   จากข้อความข้างต้น ท�าให้รู้ว่าเดิมทีมะริอะ

และแม่อาศยัอยูท่ีเ่มอืงชายทะเล มะรอิะเตบิโตขึน้ทีเ่มอืง

ชายทะเลในชนบทพร้อมกับท์ซุงุมิและโยโกะ จนกระทั่ง

พ่อของเธอได้ท�าเรือ่งหย่าขาดกบัภรรยาคนเก่าเรยีบร้อย

แล้ว มะริอะและแม่ของเธอจึงย้ายไปอยู่ที่โตเกียว ซ่ึง

คิมะตะ ซะโตะฌิ (1999:92) กล่าวว่า “การที่มะริอะกับ

แม่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองชายทะเลซึ่งเป็นบ้านของน้าที่เปิด

กิจการเรียวกัง แม่ของเธอจึงช่วยงานที่เรียวกัง ส่วนพ่อ

ทีอ่ยูโ่ตเกยีวกแ็วะมาเยีย่มเยยีนเป็นครัง้คราว เป็นสภาพ

ทีไ่ม่มัน่คงมานาน แต่อย่างไรกต็ามการหย่าร้างอย่างเป็น

ทางการของพ่อ ท�าให้แม่และมะรอิะได้มาใช้ชวีติอยูด้่วย

กันที่โตเกียว”3

   ผู ้วิจัยเห็นด้วยกับค�ากล่าวของคิมะตะ ซะ

โตะฌ ิเนือ่งจากมะรอิะและแม่ของเธอต้องใช้ชวีติอยูด้่วย

กนัสองคนมานาน โดยไม่มพ่ีอ ถงึแม้ว่าพ่อของเธอจะแวะ

มาหาบ้างแต่ก็ไม่สามารถอยู่กับเธอได้นานเพราะต้อง

กลับไปท�างานที่โตเกียว ด้วยเหตุนี้ โตเกียวจึงอาจกล่าว

ได้ว่าเป็นพื้นที่แห่งความหวัง ความฝันของคนที่รอคอย

ที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

  漁業と観光で静かに回る故郷の町を離れて、

私は東京の大学へ進学した。ここでの毎日もま

た、とても楽しい。(หน้า 7)  

  ฉันจากเมืองซึ่งฉันเติบโตขึ้นมา เมืองอันสงบเงียบ

ที่ขับเคลื่อนอยู่ได้ด้วยการประมงและการท่องเที่ยวมา

เข ้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในโตเกียว ทุกวันฉัน

สนุกสนานมากกับการใช้ชีวิตที่นี่ 

   เม่ือมะริอะและแม่ของเธอได้เคล่ือนย้ายจาก

พืน้ทีช่นบทเข้ามาใช้ชวีติอยูใ่นพืน้ทีเ่มือง โตเกยีวเมอืงที่

มีการเคลื่อนย้ายสูง เมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น

สมัยใหม่ ท�าให้เห็นสภาพของสังคมญี่ปุ่นที่มีการเคลื่อน

ย้ายสงู สภาพครอบครวัทีเ่ปลีย่นจากครอบครวัขยายมา

เป็นครอบครวัเด่ียวเพิม่มากขึน้ การเคลือ่นย้ายท�าให้เกดิ

การเปล่ียนแปลง มะรอิะและแม่จึงต้องปรบัตวัให้เข้ากบั

พื้นท่ีแห่งใหม่นี้ ถึงแม้ว่าโตเกียวจะเป็นพื้นท่ีแปลกใหม่

3  木股知史(1999)『吉本ばなな　イエローページ』東京：荒地出版社
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ส�าหรับมะริอะและแม่ก็ตาม แต่พื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่

พวกเธอรอคอยมานาน มะรอิะและแม่ดมูคีวามสขุมากที่

ได้อยูร่่วมกันเป็นครอบครวัพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลกู 

ชีวิตใหม่ของมะริอะและแม่เริ่มต้นขึ้นที่นี่ พื้นที่แห่งใหม่

ที่ทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตใน

เมอืงจะแตกต่างจากเมอืงชายทะเลทีม่ะรอิะและแม่ของ

เธอเคยใช้ชีวิตอยู่ก็ตาม ตอนที่มะริอะย้ายมาอยู่โตเกียว

ใหม่ ๆ เธอมักจะสงสัยว่าท�าไมผู้คนที่นี่จึงโมโหง่ายกับ

เรื่องไม่เป็นเรื่อง เช่น ฝนตก ชั่วโมงเรียนถูกยกเลิก 

เป็นต้น ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

เมืองที่มีความเป็นสมัยใหม่ มีความสับสนวุ่นวาย ผู้คน

ต่างคนต่างใช้ชวีติของตวัเองโดยไม่มใีครสนใจใคร ท�าให้

ผูค้นมีความเคร่งเครยีดสูง หงดุหงิดกบัเรือ่งเลก็ ๆ  น้อย ๆ  

ได้ง่าย   

   หลงัจากทีค่รอบครัวของมะรอิะได้ใช้ชีวติอยู่ร่วม

กนั พ่อของเธอดจูะมคีวามสขุกับการได้กลบับ้านทกุ ๆ  เย็น 

เขามักจะซื้อของติดไม้ติดมือกลับมาบ้านทุกครั้ง พอถึง

วันหยุดเขาก็จะพามะริอะและภรรยาไปเท่ียวบ้าง ออก

ไปทานอาหารนอกบ้านบ้างหรือไม่ก็ลงมือท�าอาหารให้

ทานบ้าง พฤติกรรมของพ่อของมะริอะแสดงให้เห็นว่า

เขามีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวกับคนท่ีเขา

รกั เนือ่งจากเขาไม่ได้ใช้ชวีติอยูก่บัภรรยาและลกูสาวมา

เป็นเวลานาน เขาจึงพยายามท�าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ

ชดเชยให้กบัมะรอิะและแม่ของเธอ อยูม่าวนัหนึง่มะรอิะ

ได้บังเอิญเห็นพ่อของเธอซึ่งก�าลังจะเดินทางกลับบ้านมี

สหีน้าเคร่งขรมึแล้วกมี็ผู้หญงิคนหนึง่ยืน่ซองเอกสารทีพ่่อ

ลืมไว้ให้ ท�าให้มะริอะได้เห็นรูปแบบการด�าเนินชีวิตของ

พ่อก่อนที่เธอและแม่จะมาอยู่ด้วย เธอเข้าใจถึงความ

เหน็ดเหนื่อยของพ่อ มะริอะจึงบอกกับพ่อของเธอว่า 

  「お父さん、あんまり無理をしてオーバー

ヒートしないでね」(หน้า 47)  

 “พ่อคะ พ่อไม่ต้องฝืนท�าอะไรมากมายจนเกนิก�าลงั

หรอกนะคะ” 

 พ่อของเธอจึงพูดว่า 

「でも今は、君たちとの暮らしを取り戻すので精

いっぱいなんだ。何年も待って、やりた   かっ

た生活をしているんだ、楽しいよ。…」(หน้า 48)  

“ลูกรู้ไหม ตอนนี้พ่อก�าลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้าง

ชีวิตใหม่กับลูกและแม่ หลังจากรอคอยมานานหลายปี 

ในที่สุดพวกเราก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน พ่อมีความสุขมาก”

  นอกจากนีพ่้อของมะรอิะยงัได้บอกอกีว่าเหตผุลที่

เขาและภรรยาเก่าไปด้วยกนัไม่ได้เพราะมพีฤตกิรรมการ

ใช้ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ดงัข้อความทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นจะเหน็

ได้ว่าส�าหรบัพ่อของมะรอิะแล้ว โตเกยีวในเวลานีเ้ป็นพืน้ที่

ที่มีความหมายเป็นอย่างมาก โตเกียวเป็นพื้นที่ของ

ครอบครวัส�าหรับเขาอย่างแท้จรงิ โตเกยีวยงัเป็นพืน้ทีท่ีม่ี

ความหมายส�าหรับแม่ของมะรอิะด้วยเช่นกนั โตเกียวเป็น

พืน้ทีแ่ห่งความฝันทีเ่ธอเฝ้ารอมานาน แม่ของมะรอิะดมูี

ความสุขมากที่ได้ท�าหน้าที่ภรรยาอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย เธอจะมสีหีน้ายิม้แย้มอยูต่ลอดเวลาซึง่ต่างจาก

ตอนท่ีอาศยัอยูท่ี่เมอืงชายทะเล โตเกยีวจงึกล่าวได้ว่าเป็น

พืน้ทีข่องครอบครวัส�าหรับมะรอิะและครอบครัวของเธอ 

8. สรุปผลการศึกษา

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นนี ้จะเห็นว่าเมอืงชายทะเลและ

โตเกียวเป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญต่อแก่นเรื่องเกี่ยวกับ

ชีวิต ดังจะเห็นได ้จากรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่

เปลีย่นแปลงไป เมอืงชายทะเลบ้านของท์ซงุมุเิป็นจดุเริม่

ต้นของความรัก ความผูกพันระหว่างท์ซุงุมิและมะริอะ 

โดยมีชายหาดเป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพที่ท�าให้ตัวละครได้

เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และก่อให้เกิดการ

ตระหนักรู้ของตัวละคร ส่วนโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ทับ

ซ้อนระหว่างชีวิตและความตาย พื้นที่แห่งนี้ท�าให้ท์ซุงุมิ   

ได้คิดทบทวนถึงการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองและ

ตระหนกัถงึคณุค่าของการมชีวีติและมพีลงัทีจ่ะมชีวีติอยู่

ต่อไป โรงพยาบาลจึงกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่เยียวยาจิตใจ 
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 ส่วนโตเกยีวเมอืงทีม่คีวามวุน่วาย เมอืงทีม่คีวามเป็น

สมยัใหม่ เมอืงทีมี่การเคลือ่นย้ายสงูเป็นพืน้ทีท่ีท่�าให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลง ส�าหรับมะริอะ โตเกียวเป็นพื้นที่ของ

ครอบครัว พื้นที่แห่งความหวัง ความฝันของครอบครัว 

โตเกียวเป็นพื้นที่ที่ท�าให้มะริอะและครอบครัวได้ใช้ชีวิต

อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ถึงแม้ว่าโตเกียว

จะเป็นพื้นที่แห่งใหม่ส�าหรับครอบครัวมะริอะก็ตาม แต่

ทุกคนก็พร้อมที่จะเปล่ียนแปลงและเริ่มต้นชีวิตใหม่ใน

เมืองหลวง
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาตัวละครเอกชายในวรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิ ซ่ึงประกอบ
ด้วยนวนยิายเรือ่งยาวทัง้หมด 3 เรือ่ง ได้แก่ เรือ่ง『風の歌を聴け』สดับลมขบัขาน เรือ่ง『1973
年のピンボール』พนิบอล, 1973 และเรือ่ง『羊をめぐる冒険』แกะรอย แกะดาว และทศันคติ
ต่อสังคมของผู้เขียน เนื่องจากทั้ง 3 เรื่อง มีตัวละครเอกชายตัวเดียวกัน ได้แก่ “ผม” 「僕」 และ 
“เนะสุมิ”「鼠」และยังมีเน้ือหาบางส่วนต่อเน่ืองกัน ตลอดจนตอนจบของทุกเร่ืองยังเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ผลการศกึษาพบว่า ในวรรณกรรมไตรภาคเนะสมุปิรากฏภาพชายทีม่เีงือ่นปมภายใน
ใจตนเอง แต่มีวิธีรับมือกับปัญหาโดยเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น เห็นได้จากตอนจบของนวนิยายทั้ง 3 
เรือ่งทีไ่ม่ปรากฏภาพชายทีม่ท่ีาทีต้องการแก้ไขปัญหาของตนเอง หรือต้องการข้องเกีย่วกบัตัวละคร
อื่น ๆ เลย ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติต่อสังคมเรื่องดีแทชเมนท์ของผู้เขียนด้วย

ดุสิตา ปริญญาพล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ตัวละครเอกชายในวรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิ

กับทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิ

 คำ� สำ�คัญ
มุระกะมิ ฮะรุกิ, ไตรภาคเนะสุมิ, เงื่อนปมในใจ, ดีแทชเมนท์
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Abstract

Haruki Murakami’s early literary works (in the 1970s and 1980s) represent 
fundamental characteristics of his unique writing style, and significantly differ from 
other Japanese novels, with the narrative trait of detachment 「デタッチメント」- a 
lack of interest in the surroundings and interaction with others. Murakami’s sense 
of social detachment is distinctively connected and reflected by male protagonists 
in his early works since the first novel, 『風の歌を聴け』“Hear the Wind Sing” 
released in 1979. Murakami followed his first book with two sequels, 『1973年の

ピンボール』 “Pinball, 1973” (1980) and 『羊をめぐる冒険』“A Wild Sheep Chase” 
(1982). These three stand-alone novels are all together form “The Nezumi 
Trilogy（鼠三部）” or “The Trilogy of the Rat”, also known as 初期三部作 among 
readers and researchers in which commonly referred to Haruki Murakami’s initial 
three novels. This article aims to examine the male protagonists in three stories of 
The Nezumi Trilogy because they are obviously consisted of the same characters, 
namely “I”「僕 - boku」 and “Nezumi「鼠」” or “Rat”. The three stories are also 
interconnected by coherent incidents and remain unresolved conflicts till the end. 
The findings indicate that The Nezumi Trilogy depicts a man who struggles with 
intrapsychic conflicts and is extremely passive to free himself from the situation. 
By the end of the three novels, the male protagonists neither attempt to find 
solutions nor interact socially with other characters. It therefore appears to align 
with Haruki Murakami’s attitude towards social detachment.

The Male Protagonists in Haruki Murakami’s 

Nezumi Trilogy and His Attitude Towards 

Society

Key words
Haruki Murakami , The Nezumi Trilogy, intrapsychic conflict, Detachment

Dusita Parinyapol
Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University



73 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  |  jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3  2018

1. บทน�า 

 มุระกะมิ ฮะรุกิ คือนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่ก�าลังเป็น

ที่จับตามอง ผลงานทุกชิ้นของเขาได้รับความนิยมอย่าง

สูง ปัจจุบันผลงานของเขาได้รับการแปลมากกว่า 50 

ภาษาทัว่โลก มรุะกะมิได้รบัการเสนอชือ่เข้าชงิรางวลัโนเบล 

สาขาวรรณกรรมหลายคร้ัง ซ่ึงตลอดระยะเวลาการ

ท�างานในฐานะนักเขียนอาชีพมากกว่า 30 ปี นับตั้งแต่

ผลงานนวนยิายเร่ืองแรกออกสู่สาธารณะในปี ค.ศ. 1979 

จนกระทั่งปัจจุบัน มุระกะมิได้รับรางวัลด้านวรรณกรรม

ทัง้ภายในประเทศญีปุ่น่เอง อาท ิรางวัลนกัเขยีนหน้าใหม่

กนุโส 群像新人賞 (ค.ศ. 1979) รางวลันกัเขียนหน้าใหม่

โนะมะ野間文芸新人賞 (ค.ศ.  1982) รางวลัโคะบะยาฌิ 

ฮิเดะโอะ 小林秀雄賞 (ค.ศ. 1996) เป็นต้น รวมทั้ง

รางวัลภายนอกประเทศญี่ปุ่น อาทิ Franz Kafka Prize 

(ค.ศ. 2006) และ Jerusalem Prize (ค.ศ. 2009) เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ศึกษาบทบาทของวรรณกรรมมุระกะ

มิที่มีอิทธิพลต่อการเชื่อมวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลกด้วย 

ได้แก่ Michael Emmerich (2014), คะโต โนะริฮิโระ 

(2014), เซ็นโนะ ทะกุมะซะ(2014),ไชยันต์ ไชยพร

(2550)  เป็นต้น ซึ่งกล่าวว่าผลงานของมุระกะมิมีความ

เป็นสากล และสามารถก้าวข้ามผ่านพรมแดนทาง

วัฒนธรรม(Cross Culture) หรือแม้กระทั่งได้รับการ

ยกย่องให้เป็นวรรณกรรมสากล (World Literature) 

เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งรับรองคุณภาพผลงานของ

มุระกะมิทั้งสิ้น

 วรรณกรรมไตรภาคเนะสมุ（ิ鼠三部）ของมรุะกะมิ 

ฮะรุกิ รู ้จักกันดีในชื่อ 初期三部作หมายถึงผลงาน

นวนิยายเรื่องยาว 3 เรื่องในยุคแรก (ทศวรรษที่ 1970 

-1980 ) ของมุระกะมิ ประกอบด้วย (1) เรื่อง『風の歌

を聴け』（1979）มีผู้แปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ช่ือว่า 

สดับลมขับขาน (2) เรื่อง『1973年のピンボール』

（1980）มีผู้แปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่า พินบอล,

1973 (3) เรือ่ง『羊をめぐる冒険』（1982）มผีูแ้ปล

เป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่า แกะรอย แกะดาว สิ่งที่น่า

สนใจคือ นวนิยายท้ัง 3 เรื่องมีตัวละครเอกชายตัว

เดียวกัน ได้แก่ “ผม” 「僕」 และ “เนะสุมิ”「鼠」

และยังมีเนื้อหาบางส่วนต่อเนื่องกัน ตลอดจนตอนจบ

ของทุกเรื่องยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ไม่

ปรากฏภาพชายที่มีท่าทีต้องการแก้ไขเงื่อนปมในใจของ

ตนเอง หรอืต้องการข้องเกีย่วกบัตัวละครอ่ืนๆเลย ดงันัน้ 

ส่ิงที่น่าสนใจน�ามาศึกษาคือ ภาพตัวละครเอกชายที่

ปรากฏในวรรณกรรมไตรภาคเนะสุมิซึ่งเป็นผลงานยุค

แรกนี้ มีความสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็นทัศนคติต่อ

สังคมของผู้เขียนที่มีลักษณะดีแทชเมนท์1 อย่างไร 

 มีงานวิจัยหลายชิ้นท่ีหยิบยกเอาวรรณกรรมไตร

ภาคเนะสมุมิาศกึษา ซึง่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานวจิยัทีม่ี

ประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างเรื่อง การวิเคราะห์ตัวละคร 

สัญลักษณ์ และโลกคู่ขนานที่ปรากฏอยู่ในตัวบท ส่วน

งานวิจัยเก่ียวกับประเด็นทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ

แบบดีแทชเมนท์ดังกล่าวพบว่ายังมีจ�านวนไม่มาก และ

เพิ่งมีการศึกษาในยุคหลัง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่พบ 

เช่น ฮิงุชิ โทะโมะโกะ (2008) กล่าวว่า ตั้งแต่ผลงาน

นวนยิายเรือ่งแรกคือเรือ่งสดบัลมขบัขาน จนกระทัง่เรือ่ง

ที่ 5 คือเรื่องด้วยรัก ความตาย และหัวใจสลายนั้น ตัว

ละครเอก“ผม”ที่ปรากฏในวรรณกรรมทุกตัวน่าจะเป็น

คนคนเดียวกัน หรืออาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกัน

และกนั โดยได้ศกึษาผ่านความสมัพนัธ์ชาย-หญงิ เหน็ได้

จากพฤติกรรมที่ตัวละครเอกชายมีร่วมกันซ่ึงแสดง

ลกัษณะดแีทชเมนท์ต่อตัวละครหญงิในเร่ือง2 ในทางกลบั

กนั A.K. Byron(2017) ศกึษาปฏกิริยิาตอบโต้วกิฤตการณ์

ของตัวละครเอก ได้แก่ การถกเถียงเรื่องการเดินขบวน

ประท้วงของนักศึกษา และหัวข้อในการสนทนาในชีวิต

ประจ�าวนั เป็นต้น ไบรอนพบวา่เมื่อพจิารณาจากสิง่ขา้ง

ต้น มรุะกะมไิม่ได้มดีแีทชเมนท์ต่อสงัคมเสยีทเีดยีว หาก

1  ดีแทชเมนท์ ในที่นี้หมายถึงการที่ผู้เขียนไม่มีความสนใจและไม่มีความข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆภายนอกตนเอง อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.2
2  樋口智子、『村上春樹「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」論―初期三部作から「ノルウェイの森」へ―《僕》の

進化の物語』、お茶の水女子大学国語国文学会　第109号、2008年 p. 83-98 
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แต่มีท่าทีสนใจต่อปัญหาการเมืองและการตระหนักรู้

เรื่องประวัติศาสตร์แฝงอยู่3  ดังน้ัน จากการทบทวน

เอกสารการวิจัยที่มีมาก่อนจึงพบว่า งานวิจัยเก่ียวกับ

ประเด็นทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิแบบดีแทชเมนท์

ในวรรณกรรมไตรภาคเนะสุมิมีจ�านวนน้อย และเพิ่งมี

การศึกษากันในยุคหลังปีค.ศ. 2000 ซ่ึงมุระกะมิเริ่ม

รงัสรรค์ผลงานทีแ่สดงถงึคอมมทิเมนท์4ในผลงานของเขา

แล้ว อกีท้ังพบว่า ยงัไม่มผีูใ้ดศกึษาลกัษณะดแีทชเมนท์

ผ่านวิธีการรับมือกับเงื่อนปมในใจของตัวละครเอกชาย

มาก่อน ยิง่ไปกว่านัน้ ยงัไม่มผีูใ้ดน�าภาพชายทีไ่ด้ดงักล่าว

มาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์กับทศันคตขิองมรุะกะม ิฮะรกุิ 

อย่างจริงจังมาก่อนอีกด้วย

2. ปริทัศน์วรรณกรรม

 2.1 ศึกษาวิเคราะห์ตัวละครเอกชายท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิของมุระกะมิ ฮะรุกิ โดย

มุง่เน้นศกึษาวธีิรับมอืกบัปัญหาเพือ่ก้าวข้ามผ่านเงือ่นปม

ในใจของตัวละคร

 2.2  ศึกษาทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิ 

โดยผ่านภาพตัวละครเอกชายในวรรณกรรมชุดไตรภาค

เนะสุมิ

3. สมมติฐานการวิจัย

 3.1 ตวัละครเอกชายในวรรณกรรมชดุไตรภาคเนะ

สมุขิองมรุะกะม ิฮะรกุ ิปรากฏภาพชายทีม่เีงือ่นปมในใจ 

แต่มีวิธีรับมือกับปัญหาโดยเป็นฝ่ายตั้งรับ 

 3.2 ภาพตัวละครเอกชายที่ปรากฏในวรรณกรรม

ชุดไตรภาคเนะสุมิ มีความสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็น

3  A.K.Byron. Rethinking the Rat Trilogy : Detachment,Commitment and Haruki Murakami’s Politics of Subjectivity, New Voices in Japanese 
Studies Vol.9, 2017 p. 48-70
4  คอมมิทเมนท์ หมายถึงการที่ผู้เขียนมีความสนใจ และข้องเกี่ยว ทุ่มเทให้กับสิ่งอื่นภายนอก อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.2

ทศันคตต่ิอสังคมของมรุะกะม ิฮะรกิุ ในยคุแรก (ทศวรรษ

ท่ี 1970 -1980) กล่าวคอื ผูเ้ขยีนมทัีศนคตต่ิอสงัคมแบบ

ดีแทชเมนท์ คือไม่มีความสนใจและไม่มีความข้องเกี่ยว

กับสิ่งอื่น ๆ ภายนอก

4. ขอบเขตและวิธีวิจัย

 ศึกษาทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิในยุค

แรก (ทศวรรษที่ 1970 - 1980) และศึกษาวรรณกรรม

ชุดไตรภาคเนะสุมิของมุระกะมิ ฮะรุกิ โดยมุ่งหาภาพ

เฉพาะของตัวละครเอกชาย ผ่านวิธีรับมือกับเงื่อนปมใน

ใจตนเองที่สะท้อนให้เห็นทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ 

ฮะรกุใินยคุแรก ส�าหรับต้นฉบบัวรรณกรรมทีใ่ช้ศกึษาน�า

มาจากหนังสือชุด “มุระกะมิ ฮะรุกิ เส็นซะกุฮิง 1979 - 

1989 ①”『村上春樹全作品1979-1989①』และ “มุ

ระกะมิ ฮะรุกิ เส็นซะกุฮิง 1979 - 1989 ②”『村上春

樹全作品1979-1989②』  ส�านกัพิมพ์โคดนัฌะ ตพีมิพ์

ไว้ในปีค.ศ. 2014 

 วรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิ ประกอบด้วยผล

งานนวนิยายเรื่องยาว 3 เรื่อง ได้แก่

 (1) เรือ่ง『風の歌を聴け』(1979) สดบัลมขบัขาน   

 (2) เรื่อง『1973年のピンボール』（1980） 

  พินบอล, 1973

 (3) เรื่อง   『 羊をめぐる冒険』（1982） 

  แกะรอย แกะดาว

 ในบทความวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจะใช้ชื่อเร่ืองเป็น

ภาษาไทยตามความคุ้นชินของผู้อ่านชาวไทย เพื่อให้

เข้าใจได้ง่ายและเป็นวงกว้าง
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5  อ้างอิงจากบทความของ加藤典洋、『村上春樹 イエローページ』、講談社、1997年　第12刷発行 p.48 
6  ก�าจร หลุยยะพงศ์ อ้างถึงใน ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์, ปิตาธิปไตย : ภาพสะท้อนแห่งความไม่เสมอภาคระหว่างชายหญิงในสังคมเอเชีย, วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2, 2555 หน้า 31
7  ยศ สันตสมบัติ, ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม,ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 พิมพ์ครั้งที่ 4 หน้า 139

5. ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์

 5.1 ภ�พตวัละครเอกช�ยทีป่ร�กฏในวรรณกรรม 

  ชดุไตรภ�คเนะสมุ ิ: ภ�พช�ยทีม่เีงือ่นปมในใจ

  5.1.1  สดบัลมขบัขาน : เงือ่นปมในใจด้�น 

    ปิต�ธปิไตย

 ในเร่ืองสดบัลมขับขานปรากฏบทบาทของ “พ่อ”ผ่าน

ความสมัพันธ์ระหว่าง “ผม” กับ “พ่อ”  และ “เนะสมิุ” กับ 

“พ่อ” แม้ตวัละคร “พ่อ” จะไม่ได้ปรากฏการกระท�าใดทีม่ี

ผลต่อการด�าเนนิเร่ืองโดยตรง แต่มีความส�าคญัมากต่อการ

วเิคราะห์แนวคดิปิตาธปิไตยในตวับทวรรณกรรม เนือ่งจาก 

“พ่อ”ถอืเป็นตวัแทนอ�านาจในสงัคมระบบปิตาธปิไตย ซึง่

เป็นระบบทีก่�าหนดให้เพศชายเป็นใหญ่เหนอืเพศหญิง การ

ศกึษาปิตาธปิไตยในเชงิโครงสร้างสงัคมจงึใช้เพือ่อธบิาย

ลักษณะครอบครัวทีถ่อืเอาฝ่ายชายเป็นผูน้�า โดยมีการแบ่ง

ตัวละคร
เอกช�ย

เงื่อนปมในใจตัวละคร ก�รคลี่คล�ยเงื่อนปมในใจตัวละคร และตอนจบเรื่อง

(1) สดบัลมขับขาน

ผม
（僕）

อยู่ภายใต้กรอบอ�านาจของพ่อ หลังจากมีความสัมพันธ์ฉันคนรักกับ “สาวผู้ไม่มีนิ้วก้อย” 
แล้ว ก็เริ่มกล้าที่จะออกจากกรอบอ�านาจของพ่อ แต่สุดท้าย
ฝ่ายหญิงก็หายตัวไป ส่วน “ผม” ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ

“เนะสุมิ”
（俺）

หลีกเลี่ยงการพูดถึงพ่อ และ
ปฏิเสธอ�านาจของพ่อ

“เนะสุมิ” หายตัวไป โดยทิ้งหญิงคนรักไปเอง

(2) พนิบอล, 1973

ผม
（僕）

โหยหาตู้พินบอลที่เคยเล่น
ตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อน คือ
ปี ค.ศ. 1970

แยกจากตู้พินบอลที่เปรียบเสมือนคนรักเก่าที่โหยหามานาน 
พร้อมๆกับแยกจากหญิงแฝดคนรักที่อาศัยอยู่ด้วยกัน อย่าง
หัวใจได้รับการเติมเต็ม สุดท้ายก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ

“เนะสุมิ”
（俺）

โหยหาคนรัก แต่ก็เจ็บปวด
จากความรักนั้น

จะออกจากเมือง หนีจากคนรักและเหลือเพียงความกลวง
เปล่าในจิตใจ สุดท้ายท�าพฤติกรรมคล้ายว่าจะฆ่าตัวตาย5

ต�ร�งที่ 1 : ต�ร�งสรุปก�รวิเคร�ะห์ตัวละครเอกช�ยและเหตุก�รณ์สำ�คัญ สรุปโดยผู้วิจัย แสดงดังต่อไปนี้

หน้าทีก่ารดแูลภาระในบ้านและการเลีย้งดูบตุรให้เป็นหน้าที่

ของแม่ ส่วนพ่อจะท�าหน้าทีเ่ป็นเพยีงเจ้านายหรอืผูแ้สดง

อ�านาจในบ้าน6  ตามที ่ฌกั ลากอง Jacques Lacan กล่าว

ว่าสังคมมนษุย์ด�ารงอยูบ่นพืน้ฐานของระบบสัญลักษณ์ท่ีมี

กฎเกณฑ์ควบคุมบงัคับ และกฎเกณฑ์ทีว่่านีล้ากองเรยีกว่า 

“กฎเกณฑ์ของพ่อ” (Law of the Father)7   ซึง่ในเรือ่งนี้ 

ตวัละครเอก “ผม” มภีาพของการอยูภ่ายใต้กรอบอ�านาจ

ของพ่อ หมายถึงการตกอยู่ภายใต้กรอบสังคมระบบ

ปิตาธิปไตย เนือ่งจากมพีฤตกิรรมทีย่อมท�าตามกฎของพ่อ

ตลอดทัง้เรือ่ง ดงัจะเห็นได้จากตอนต่อไปนี้

 「すっぽかしたりはしないよ。用事があっ

て少し遅れたんだ」「どんな用事？」「靴さ。靴

を磨いてたんだ」「そのバスケットボール・シュ

ーズのこと？」「まさか。親父の靴さ。家訓なん

(3) แกะรอย
    แกะดาว

ผม
（僕）

ถูกขอร้องแกมบังคับ ให้ไป
ตามหาแกะที่มีรอยปื้นรูปดาว

หลังจากมีความสัมพันธ์กับ “สาวหูมหัศจรรย์”แล้วก็กล้าที่จะ
ออกไปผจญภัย โดยการตามหาแกะ แต่สุดท้ายฝ่ายหญิงก็
หายตัวไป ส่วน “ผม” ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ

“เนะสุมิ”
（俺）

ตามค้นหาตัวตนของตนเอง 
จนได้กลายร่างเป็นมนุษย์แกะ

เกือบจะประสบความส�าเร็จในชีวิต ตามที่กรอบสังคมก�าหนด
ไว้  แต่จะต้องสูญเสียความเป็นตัวเอง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ “เนะสุมิ” 
ต้องการ สุดท้ายจึงจัดฉากเพื่อฆ่าตัวตายอีกครั้งในฐานะ
มนุษย์แกะ
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 “ไม่ใช่หรอก รองเท้าของพ่อน่ะ เป็นค�าสอนท่ี

สืบทอดจากตระกูล ท่ีว่าลูกควรขัดรองเท้าให้พ่อ”    

“ท�าไมล่ะ”

 “ไม่รู้ส ิคดิว่ารองเท้าน่าจะเป็นสญัลกัษณ์อะไรแน่ ๆ 

ยังไงก็ตาม พ่อจะกลับบ้านมาตอนสองทุ่มทุกคืนราวกับ

เป็นวิถีปฏิบัติ ผมก็เอารองเท้ามาขัด หลังจากน้ันก็รีบ

ออกจากบ้านมาหาเบียร์ดื่มเสมอแหละ” 

 ตอนที่ยกมานี้เป็นตอนที่ “สาวผู้ไม่มีนิ้วก้อย” 

โทรศพัท์นัดให้ “ผม” ออกมาเจอกันเป็นครัง้แรก ท้ังสอง

คุยกันเรื่องที่ “ผม” มาสาย  “ผม” จึงกล่าวถึงพ่อเป็น

ครั้งแรก ซึ่งการกล่าวถึงพฤติกรรมการขัดรองเท้าให้พ่อ

ทกุคนืตอนสองทุม่ โดยทีไ่ม่รูว่้าท�าไมจึงต้องท�า รูเ้พยีงว่า

ถูกสั่งสอนและท�าตาม ๆ กันมาตั้งแต่เด็ก แสดงให้เห็น

ว่า “ผม” ไม่ได้ขัดรองเท้าเพราะว่าต้องการแสดงความ

เคารพหรือซาบซึง้ในบญุคณุของพ่อ หากแต่เป็นการยอม

ท�าตามกฎที่พ่อซึ่งเป็นผู้น�าครอบครัวได้ก�าหนดไว้และ

ยึดถือปฏิบัติกันต่อ ๆ มา ดังนั้นฉากนี้จึงสะท้อนให้เห็น

ระบบปิตาธปิไตยทีม่รุะกะมต้ิองการจะสือ่ผ่านทางระบบ

ครอบครัวของตัวละครเอก“ผม”ได ้อย ่างชัดเจน 

เนื่องจากในระบบปิตาธิปไตยนั้น การท�าตามกฎทั้งที่ไม่

เข้าใจแต่ก็ไม่สามารถโต้แย้งผู้มีอ�านาจได้ เปรียบได้กับ

การทีต่วัละครเอก “ผม” ต้องขดัรองเท้า ทัง้ทีไ่ม่สามารถ

หาเหตุผลได้ว่าเหตุใดจึงจะต้องเป็น“รองเท้าของพ่อ” 

เหตใุดจงึไม่จ�าเป็นต้องขดัรองเท้าของแม่หรอืของตนเอง 

เป็นต้น รวมทัง้เหตใุดจงึจะต้องเป็น “สองทุม่” และเนือ่ง

ด้วยถูกถ่ายทอดส่ังสอนจากค�าสอนประจ�าตระกูลที่

ก�าหนดขึ้นโดยผู้มีอ�านาจของบ้าน ซ่ึงในที่น้ีหมายถึง 

“พ่อ” หรอื “พ่อของพ่อ” เรยีงล�าดบัขึน้ไป ดงันัน้ “ผม” 

จึงไม่สามารถโต้แย้งกฎดังกล่าวของครอบครัวได้ ฉากนี้

จึงถือว่าเป็นฉากที่แสดงให้เห็นเงื่อนปมด้านปิตาธิปไตย

ในใจตัวละคร “ผม” อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ “ผม” ได้

เริม่มคีวามสัมพนัธ์ฉนัคนรกักบั “สาวผู้ไม่มนีิว้ก้อย” แล้ว 

ความคดิทีม่ต่ีอพ่อจงึเปลีย่นไป กล่าวคอื “ผม” ไม่ยดึกฎ

เกณฑ์ที่พ่อก�าหนดไว้ตามเดิมแล้ว ย่ิงไปกว่าน้ันในตอน

ท้ายเรื่อง ปรากฏภาพ “ผม” ที่มีท่าทีต่อกฎเกณฑ์ของ

พ่อทีเ่ปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ คอืการไม่กลบัไปขดัรองเท้าให้

พ่อแล้ว แสดงให้เหน็ถึงพฒันาการของตวัละครทีส่ามารถ

ออกจากระบบของพ่อซ่ึงก�าหนดกรอบการด�าเนินชีวิต

บางอย่างได้ กล่าวคือ “ผม” ก�าลังก้าวออกจากระบบ

ปิตาธปิไตยทีก่ดทบัตนเองอยู ่ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่สามารถ

ท�าได้และไม่ได้คิดจะท�ามาก่อน ประเด็นที่น่าสนใจคือ 

ทัง้ ๆ  ทีตั่วละครหญงิมบีทบาทเป็นผูก้ระตุน้ให้ “ผม” น่า

จะสามารถก้าวข้ามผ่านเงื่อนปมในใจตนเองดังกล่าวได้

แล้ว แต่ในตอนจบของเรือ่งมรุะกะมกิลบัประพนัธ์ให้เธอ

หายตัวไป ส่วน “ผม” ก็ไม่ได้มีท่าทีต้องการออกไปตาม

หาตัวคนรักจนสุดท้ายก็ไม่ได้พบกันอีกเลยนับแต่นั้น 

แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้เขียนจงใจยุติความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

ระหว่างสองคนนี้ ตลอดจนท่าทีของ “ผม” ที่เลือกวิธี

รับมือกับการจากไปของคนรักโดยเป็นฝ่ายตั้งรับ คือไม่

คิดจะออกไปตามหาตัวเธอ เผยให้เห็นความสัมพันธ์

ระหว่างภาพตัวละครเอกชายดังกล่าวกับทัศนคติต่อ

สังคมแบบดีแทชเมนท์ของผู้เขียนอย่างชัดเจน

だよ。子供はすべからく父親の靴を磨くべしって

ね」「何故？」「さあね。きっと靴が何かの象徴

だと思ってるのさ。とにかくね、父親は毎晩判で

押したみたいに８時に家に帰ってくる。僕は靴を

磨いて、それからいつもビールを飲みに飛んで出

るんだ」

 “ผมไม่ปล่อยให้รอเก้อหรอก พอดีมีธุระก็เลยมา

ช้านิดหน่อยน่ะ”   “ธุระแบบไหน”

 “รองเท้าน่ะ ผมต้องขัดรองเท้า”   “รองเท้าบาส

เก็ตบอลเนี่ยนะ”

8  村上春樹、『村上春樹全作品1979～1989①』、講談社、2014年　第10刷 p.61
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 ส�าหรับเง่ือนปมในใจด้านการตกอยู่ภายใต้กรอบ

ปิตาธิปไตยของตัวละครเอกอีกตัวหนึ่งคือ “เนะสุมิ” ใน

เรื่องสดับลมขับขาน ก็ปรากฏให้เห็นผ่านความสัมพันธ์

ระหว่าง “เนะสุมิ” กับ “พ่อ” เช่นเดียวกัน ซึ่งจากการ

ศกึษาของคะโต โนะรฮิิโระ (1997) และฮงิชุ ิโทะโมะโกะ 

(2008) กล่าวว่าตัวละครเอกท้ังสองตัวน่าจะเป็นคนคน

เดยีวกนั9  และคะโตพบว่าผูเ้ขยีนแบ่งภาคให้ตวัละครทัง้

สองเป็นตวัแทนของคนทีอ่ยูค่นละขัว้กนั10  ดงันัน้ “เนะสมุ”ิ 

จงึสะท้อนภาพชายทีม่เีงือ่นปมในใจด้านการอยูใ่นกรอบ

ปิตาธิปไตย ในฐานะผู้ตั้งค�าถามต่อระบบมากกว่าท่ีจะ

ยอมรับในระบบเช่นตัวละครเอก“ผม” อย่างไรก็ตาม 

จากการศึกษาตัวบท พบว่า“เนะสุมิ” ท�าเพียงแค่ตั้ง

ค�าถาม แต่ไม่ได้มีท่าทีต้องการแก้ไขเงื่อนปมในใจดัง

กล่าวในใจตนเองอย่างจรงิจงัเลย อนัสะท้อนให้เหน็ภาพ

ของชายที่มีวิธีรับมือกับปัญหาโดยเป็นฝ่ายตั้งรับเช่น

เดียวกับ “ผม” ดังที่จะวิเคราะห์ต่อไปนี้

 ในเรื่องสดับลมขับขาน ไม่มีฉากท่ี “เนะสุมิ” 

กล่าวถงึพ่อของตนเองเลย ทัง้ ๆ  ทีก่ล่าวถึงครอบครวัและ

วพิากษ์วจิารณ์ฐานะทีบ้่านซึง่มสีถานภาพเป็นคนรวยใน

ทางท่ีไม่ดหีลายคร้ัง จงึมนัียยะส�าคญัให้เหน็ว่า “เนะสมุิ” 

น่าจะจงใจเลีย่งทีจ่ะพดูถงึตวับคุคลคือ “พ่อ” โดยจะเหน็

ได้ชดัเจนในตอนที ่“ผม” กล่าวถงึพ่อของ “เนะสมุ”ิ ข้ึน

เป็นครั้งแรกของเรื่อง ดังนี้

 鼠の父親については僕は殆ど何も知らな

い。会ったこともない。どんな人なのかと僕が訊

ねてると、僕よりずっと年上で、しかも男だ、と

鼠はきっぱりと言った。 

 ผมเกือบจะไม่รูอ้ะไรเกีย่วกบัพ่อของ“เนะสุม”ิ เลย 

ไม่เคยเจอด้วย พอถามว่าเขาเป็นคนแบบไหน “เนะสมุ”ิ กจ็ะ

ตอบอย่างชัดเจนว่าก็เป็นคนที่แก่กว่าผมเยอะและแถม

เป็นผู้ชายด้วย

 จากตอนทีย่กมานีจ้ะเหน็ว่าการที“่เนะสมุ”ิ ตดับท

ไม่ต้องการพดูถงึพ่อของตนเอง จงึตอบ “ผม” ไปเช่นนัน้

เอง ว่าพ่อเป็นคนผู้ชายที่อายุมากกว่า ซึ่งถือเป็นข้อมูล

สามญัเท่านัน้ ดงันัน้ฉากนีจึ้งชีใ้ห้เหน็ว่า “เนะสมุ”ิ ไม่ได้

มีความรู ้สึกเคารพหรือยกย่องชื่นชมพ่อ หากแต่

พฤติกรรมการจงใจไม่พูดถึงพ่อนั้น หมายความถึงการ

ปฏิเสธไม่ยอมรับในอ�านาจของพ่อน่ันเอง ซ่ึงนอกจาก 

“เนะสุม”ิ จะจงใจหลีกเล่ียงการพดูถงึพ่ออนัแสดงถงึการ

ปฏิเสธไม่ยอมรับอ�านาจของพ่อแล้ว ยังมีตอนที่ “เนะสุ

ม”ิ ได้ไปเข้าร่วมการประท้วงทางการเมอืง โดยร่วมต่อสู้

กบันายทนุไปพร้อมๆกับคนอืน่ๆทีเ่ป็นชนชัน้แรงงาน ซึง่

พฤตกิรรมการต่อต้านพ่อของตนเองซึง่เป็นชนชัน้นายทนุ

นี ้แสดงให้เหน็การท้าทายต่ออ�านาจของ“พ่อ” โดยกล่าว

ได้อีกนัยหน่ึงว่าเป็นการท้าทายอ�านาจปิตาธิปไตยที่มี 

“พ่อ” เป็นตวัแทนทางสญัลักษณ์นัน่เอง ดงันัน้ “เนะสมุ”ิ 

จึงเป็นตัวแทนชายที่มีเงื่อนปมในใจด้านการอยู่ในกรอบ

ปิตาธิปไตยในฐานะผู้ตั้งค�าถามต่อระบบมากกว่าที่จะ

ยอมรับในระบบเช่นตัวละครเอก “ผม” อย่างไรก็ตาม ผู้

วิจัยเห็นว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นเพียงท่าทีตั้งค�าถาม

ต่อระบบ แต่ไม่ใช่ท่าทต้ีองการแก้ไขเงือ่นปมในใจนีอ้ย่าง

จริงจังเป็นรูปธรรม

  5.1.2  พินบอล, 1973 : เงื่อนปมในใจด้�น 

    ก�รโหยห�คนรัก

  เรือ่งพนิบอล, 1973 ปรากฏภาพชายท่ีมเีงือ่น

ปมในใจตนเองด้านการโหยหาคนรกัอย่างชดัเจน โดยจะ

เหน็ว่าในตวับทเนือ้เรือ่งจะไม่ได้กล่าวถงึการด�าเนนิชวีติ

ทีเ่ป็นแก่นสารของตวัละครเอก “ผม” สักเท่าใดนกั หาก

แต่ “ผม” เกิดมีภารกิจส�าคัญเพียงอย่างเดียวขึ้นในตอน

กลางเรื่อง คือการตามหาตู้พินบอลที่หายไปอย่างไร้ร่อง

รอย ซึ่งเป็นตู้ที่เขาเคยเล่นด้วยกันกับ “เนะสุมิ” ที่บ้าน

เกิดเมื่อ 3 ปีก่อน ที่เปรียบเสมือนคนรักเก่าที่เขาโหยหา

9  加藤典洋、『村上春樹 イエローページ』、講談社、1997年　第12刷 p.8-30 และ樋口智子、『村上春樹「世界の終わりとハードボ
イルド・ワンダーランド」論―初期三部作から「ノルウェイの森」へ―《僕》の進化の物語』、お茶の水女子大学国語国文学会　

第109号、2008年 p.83-98 
10  加藤典洋、『村上春樹 イエローページ』、講談社、1997年　第12刷 p. 8-30
11  村上春樹、『村上春樹全作品1979～1989①』、講談社、2014年　第10刷発行 p.82-83
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และคดิถงึมาตลอด แต่สดุท้ายเมือ่หาเจอแล้วก็เลอืกทีจ่ะ

ไม่ไปพบตูพ้นิบอลนัน้อกี ส่วน“เนะสมุ”ิ จะมเีง่ือนปมต่อ

คนรักท่ีเป็นตัวบุคคลจริง ๆ ซ่ึงน่าจะเป็นตัวละครหญิง

ตวัเดยีวกนักบัเรือ่งสดบัลมขบัขาน เนือ่งจากฉากในเนือ้

เรือ่งทีก่ล่าวถงึ “เนะสมุ”ิ ทกุฉากในเร่ืองพนิบอล, 1973  

จะเป็นเมืองติดทะเลเมืองเดิมท่ีเป็นฉากบ้านเกิด12 ของ 

“ผม” ในเรื่องสดับลมขับขาน นั่นเอง13 “เนะสุมิ” มี

ความรู้สึกเป็นทุกข์จากความรักน้ัน สุดท้ายจึงเลือกจะ

ตัดความสัมพันธ์กับเธอไปเอง ประเด็นที่น่าสนใจคือ 

“ผม” เปรียบตู้พินบอลตู้นี้คล้ายกับเป็นหญิงคนรัก เขา

จะเรยีกตูว่้า “เธอ” และบรรยายความสมัพนัธ์แน่นแฟ้น

ทางใจที่ทั้งสองมีต่อกันคล้ายคนรักท่ีรู้อกรู้ใจกันและกัน

เป็นอย่างด ีในทีส่ดุตอนท้ายเรือ่ง“ผม”ได้พบกบัตูพ้นิบอลนี้

อีกครั้ง เมื่อได้พบ “ผม” มีความรู้สึกรับรู้ได้ว่าเธอเองก็

เฝ้ารอ “ผม” มานานแล้วเช่นกนั โดยบรรยายว่า「森の

奥で平たい石に座って僕を待っていたようだっ

た。」  “เหมือนว่าเธอนั่งรอผมอยู่บนแผ่นหินกลางป่า

ลึก” แต่แล้วเมื่อพวกเขาได้ทักทายพูดคุย แลกเปลี่ยน

ความคดิถงึกนัแล้ว “ผม” กลบัเลอืกทีจ่ะเดนิจากไปอย่าง

ง่ายดาย โดยไม่คิดจะสานสัมพันธ์ต่อไปทั้งที่ก็สามารถ

ท�าได้ ดังตอนต่อไปนี้

 会いに来てくれてありがとう、と彼女は言

った。もう会えないかもしれないけど元気でね。

ありがとう、と僕は言う。さようなら。僕はピン

ボールの列を抜けて階段を上がり、レバー・スイ

ッチを切った。まるで空気が抜けるようにピンボ

ールの電気が消え、完全な沈黙と眠りが辺りを破

った。再び倉庫を横切り、階段を上がり、電灯の

スイッチを切って扉を後手に閉めるまでの長い時

間、僕は後を振り向かなかった。一度も振り向か

なかった。 

 ขอบคุณที่มาพบ เธอกล่าว อาจจะไม่ได้เจอกันอีก

แล้ว รกัษาตวัด้วยนะ ขอบคณุครบั ผมกล่าว ลาก่อน ผม

เดนิผ่านแถวของตูพ้นิบอล เดนิขึน้บนัได ปิดสวติช์ไฟ ไฟ

ตู้พินบอลดับหายไปราวกับปล่อยอากาศออก ห้วงนิทรา

รมณ์เงียบสงัดหวนคืน ผมเดินข้ามห้องโถงอีกรอบ ขึ้น

บนัได ปิดสวติช์ไฟใหญ่ ระยะเวลายาวนานจนกระทัง่งบั

ประตู ผมไม่ได้หันหลังกลับไปมอง ไม่หันกลับไปเลยแม้

สักครั้ง

 จากฉากที่ยกมาข้างต้นเห็นได้ว่าการที่ “ผม” ลา

จากตู้พินบอลที่โหยหาคิดถึงตั้งแต่ตอนต้นเรื่อง และใช้

ความพยายามตามหามาตลอดทั้งเรื่องอย่างง่ายดายน้ัน

ไม่สอดคล้องกัน อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมที่ 

“ผม” เลือกที่จะไม่ท�าในตอนสุดท้าย คือการไม่หันหลัง

กลับไปมองอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว ส่ือถึงการตัดความ

สัมพันธ์เด็ดขาด ซึ่งผู้วิจัยมองว่า หาก “ผม” ต้องการจะ

ด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างเขากับตู้พินบอลต่อไปก็น่า

จะสามารถท�าได้ เน่ืองจากตู้น้ันไม่ได้มีเจ้าของ หากแต่

ถูกวางทิ้งไว้ในห้องโถงของโกดังร้าง ดังนั้น ตอนจบนี้ก็

เป็นอกีฉากหนึง่ทีส่�าคญัทีช่ีใ้ห้เหน็ทศันคตต่ิอสงัคมแบบ

ดีแทชเมนท์ของมุระกะมิที่เลือกจะให้ตัวละครเป็นฝ่าย

ตั้งรับและเลือกตัดขาดความสัมพันธ์ เพราะไม่ต้องการ

ข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่น

 ส่วนตวัละครเอกชายอกีตวัในเรือ่งพนิบอล, 1973 

นี ้ผู้เขยีนให้ภาพ“เนะสุม”ิทีม่คีวามเปล่ียวเหงาหรอืร้อน

รุ ่มทุกข์ทรมานด้วยความรักและโหยหาหญิงคนรัก

ปรากฏอยู่หลายฉาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเขาจะรักและ

โหยหาเธอมากแค่ไหน แต่เขาก็เลือกที่จะหลีกหนีออก

จากหญิงคนรักไปเอง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าฉากที่หยิบยก

มานีเ้ป็นฉากทีเ่น้นการยุติความสมัพนัธ์ในตอนท้ายเรือ่ง

ที่มีนัยส�าคัญ ดังนี้

12  มุระกะมิ ฮะรุกิบรรยายไว้ในเร่ืองสดับลมขับขาน และเร่ืองพินบอล, 1973 ว่าบ้านเกิดของตัวละครเอก “ผม” เป็นเมืองเล็ก  ๆติดทะเล ห่างจากโตเกียวประมาณ 700 กม.
13  加藤典洋、『村上春樹 イエローページ』、講談社、1997年　第12刷発行 p.31-52
14  村上春樹、『村上春樹全作品1979～1989①』、講談社、2014年　第10刷発行 p.239
15  村上春樹、『村上春樹全作品1979～1989①』、講談社、2014年　第10刷発行 p.239
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 鼠はもう女とは会わなかった。彼女の部屋

の灯を眺めるのもやめた。窓際に近寄ることさえ

やめた。まるで蠟燭を吹き消した後に立ちのぼる

一筋の白い煙のように、彼の心の中の何かが闇を

しばらくの間漂いそして消えた。それから暗い沈

黙がやってきた。沈黙。一枚一枚と外皮を剥ぎ取

った後にいったい何が残るのか、鼠にもわからな

い。誇り？・・・・・彼はベッドの上で何度も自

分の両手を眺める。恐らく誇りなしに人は生きて

いけないだろう。でもそれだけでは暗すぎる。あ

まりに暗すぎる。 

 เนะสุมิไม่ไปพบกับเธออีกแล้ว เลิกจับจ้องแสงไฟ

จากห้องเธอด้วย แม้แต่การยืนใกล้ ๆ ริมหน้าต่างก็เลิก

แล้ว ความมดืมิดทีล่อยคว้างอยูภ่ายในจติใจของเขาหาย

ไปสิน้ ราวกบักลุม่ควนัสขีาวทีล่่องลอยอยูห่ลงัจากดบัไฟ

จากแสงเทยีนอย่างไรอย่างนัน้ หลงัจากนัน้ความเงยีบงนั

กเ็ข้ามา ความเงยีบงนั หลงัจากลอกเปลอืกด้านนอกออก

ทีละชั้น ทีละชั้น แล้วหลงเหลืออะไรเล่า “เนะสุมิ” เอง

ก็ไม่รู้ ศักดิ์ศรีหรือ ......เขาจ้องมองมือท้ังคู่หลายหนอยู่

บนเตียง น่ากลัวว่าถ้าหากไม่มีศักดิ์ศรีแล้วมนุษย์คงจะมี

ชวีติอยูต่่อไปไม่ได้ แต่หากมเีพยีงแค่นัน้ชวีติกมื็ดมนเกนิ

ไป มืดมนเกินไปจริง ๆ

 ฉากที่ยกมานี้เป็นตอนท้ายเรื่อง ซึ่งเป็นตอนจบ

ของ“เนะสมุ”ิก่อนทีเ่ขาจะไปบอกลา“เจ”เจ้าของบาร์เหล้า

ทีท่ัง้ “ผม” และ “เนะสมุ”ิ ไปเยอืนเป็นประจ�าว่าจะออก

จากเมอืง จากนัน้จงึบรรยายว่าตนเองหลบัลกึอยูใ่นทะเล

ทีอ่บอุน่และสขุสงบ ซ่ึงคะโต โนะรฮิิโระ(1997) วเิคราะห์

ว่าฉากดงักล่าวหมายถึงการที ่“เนะสมุ”ิ เลือกที่จะฆ่าตัว

ตายในตอนจบ17  ดังนั้นฉากนี้จึงเป็นฉากที่แสดงให้เห็น

ว่า “เนะสุมิ” เป็นฝ่ายเลือกที่จะไม่สานต่อความสัมพันธ์

กบัเธอ กล่าวคอืการฆ่าตวัตายท�าให้เขาหลกีหนอีอกจาก

ผู ้หญิงได ้ส�าเร็จ อย่างไรก็ตาม เห็นได ้ว ่าในท้าย

ที่สุด“เนะสุมิ”พบว่า การหลีกหนีจากหญิงคนรักครั้งนี้

16  村上春樹、『村上春樹全作品1979～1989①』、講談社、2014年　第10刷発行 p. 243
17  加藤典洋『村上春樹 イエローページ』、講談社、1997年　第12刷発行 p.48
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ท�าไปเพียงเพื่อให้เหลือความกลวงเปล่าในจิตใจเขา

เท่านั้น ดังนั้น การที่มุระกะมิเลือกที่จะให้ตัวละครเอก

ชายตดัขาดความสัมพันธไ์ปเองอย่างสิ้นเชิง โดยมีจดุจบ

อย่างทกุข์ใจและเปลีย่วเหงา แทนทีจ่ะเลอืกให้ “เนะสุม”ิ 

มีความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับตัวละครหญิงที่ดูเหมือนจะ

เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งน้ี เผยให้เห็นทัศนคติต่อสังคม

แบบดีแทชเมนท์ของผู้เขียนอย่างชัดเจน

  5.1.3   แกะรอย แกะดาว: เงือ่นปมในใจด้�น 

    ก�รต�มห�แกะ

  เรื่องแกะรอย แกะดาว เป็นเล่มบทสรุปของ

ไตรภาคเนะสุมิ ปรากฏภาพชายท่ีมีเงื่อนปมในใจด้าน

การตามหาแกะ และชายที่กีดกันให้ผู้หญิงเป็น “อื่น” 

โดยแสดงพฤติกรรมที่กีดกันไม่ให้ผู ้หญิงเข้าร่วมท�า

กจิกรรมทีส่�าคญัในเน้ือเรือ่ง ซึง่กค็อืภารกิจการออกตาม

หาแกะที่มีรอยปื้นรูปดาวที่ “ผม”ถูกชายนิรนามขอร้อง

แกมบังคับให้ท�า โดยมีตัวละครหญิง “สาวหูมหัศจรรย์” 

ช่วยท�าหน้าที่กระตุ้นให้ “ผม” กล้าออกจากการด�าเนิน

ชีวิตเดิม ๆ อันไร้สีสันไปสู ่การผจญภัยดังกล่าวได้ 

ประเด็นส�าคัญคือ ตัวละคร “เนะสุมิ” มีบทบาทที่เป็นผู้

ท�าให้กจิกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุม่ของผู้ชาย

ด้วยกนัเองเท่านัน้ ดงัจะเห็นได้จากตอนท้ายเรือ่ง ซึง่เป็น

ตอนทีเ่งือ่นปมในใจทีด่�าเนนิมาตลอดทัง้เรือ่งได้คลีค่ลาย

ออกมาบ้าง โดย “ผม” ได้ค้นพบความจริงว่ามนุษย์แกะ

ทีเ่ขาเจอระหว่างท�าภารกิจตามหาแกะดาวกค็อื “เนะสุม”ิ 

เพือ่นรกัเก่าทีห่ายตวัไปนัน่เอง ดเูหมอืนว่าเงือ่นปมในใจ

จะหมดไป แต่สิ่งที่ “ผม” ไม่เข้าใจคือ เมื่อ “ผม” ได้พบ

กับ “เนะสุมิ” แล้ว เหตุใดตัวละครหญิง “สาวหู

มหัศจรรย์”จึงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ดังนี้

 彼女のことについてはできれば話したくな

かったんだ。彼女は計算外のファクターだったか

らね」「計算外？」

 「うん。俺としては内輪だけのパーティー

のつもりだったんだ。そこにあの子が入り込んで
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きた。俺たちはあの子を巻き込むべきじゃなかっ

たんだ。君も知っているようにあの子は素晴らし

い能力を持っている。いろんなものを引き寄せる

能力さ。でもここには来るべきじゃなかった。こ

こは彼女の能力を遥かに超えた場所なんだ」 

 “ถ้าเป็นไปได้ ข้าไม่อยากพูดถึงเธอเลย เธอเป็น

ตัวแปรที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้น่ะ”  “ไม่ได้คาดการณ์ไว้

หรือ”

 “อื้อ ข้าตั้งใจจะให้เป็นงานปาร์ตี้ส�าหรับคนวงใน

เท่านั้น แล้วเธอก็โผล่พรวดพราดเข้ามา พวกเราไม่ควร

เอาเดก็คนนัน้เข้ามาเกีย่วข้องด้วยนะ นายกร็ูน้ีว่่าเดก็คน

นั้นมีพลังวิเศษ พลังท่ีสามารถดึงดูดเอาสิ่งต่างๆเข้ามา

ใกล้ แต่เธอไม่ควรมาที่แห่งนี้ ที่นี่เป็นสถานที่ที่เฮี้ยนกว่า

พลังของเธอหลายเท่านัก”

 จากฉากทีย่กมานีจ้ะเหน็ว่า ค�าตอบทีว่่า “เนะสมุ”ิ 

เป็นผูท้ีท่�าให้เธอหายตวัไป หมายความว่า “เนะสมุ”ิ เหน็

ว่าตัวละครหญิงดังกล่าวเป็นคนอื่นที่อยู่วงนอก สุดท้าย

ก็กีดกันให้เธอเป็น “อื่น” ไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดัง

กล่าว ดงันัน้ ภาพชายทีเ่ป็นฝ่ายตัง้รบัทีเ่หน็ได้จากการที่ 

“ผม” กลับไปใช้ชีวิตปกติที่โตเกียว ทั้งที่รับรู้ว่า “สาวหู

มหศัจรรย์” หายตัวไปด้วยฝีมอืของมนษุย์แกะ “เนะสุมิ” 

แล้ว จึงกล่าวได้ว่า ฉากน้ีจึงเป็นฉากหน่ึงท่ีเน้นย�้าว่ามุ

ระกะมเิลอืกท่ีจะให้ตอนจบของเรือ่งเป็นไปโดยการทีต่วั

ละครเอกชายต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์ข้องเกีย่วกบัตวัละคร

หญิงต่อไป สอดคล้องกับทัศนคติแบบดีแทชเมนท์ของผู้

เขียน

 5.2  ทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิในยุค 

   แรก (ทศวรรษที ่1970 -1980) : ดแีทชเมนท์

 วรรณกรรมในยุคแรก (ทศวรรษที่ 1970 -1980 )

ของมรุะกะมมิรีปูแบบการประพนัธ์ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ

ของตนเอง แตกต่างไปจากนวนิยายเรื่องอื่นของญี่ปุ่น 

เป็นช่วงที่มีรูปแบบการประพันธ์แบบดีแทชเมนท์ デタ

ッチメント โดยมรุะกะมใิห้ความหมายของค�านีร่้วมกบั

ค�าว่าคอมมิทเมนท์ コミットメントในหนังสือรวมบท

สนทนาระหว่างตวัเขาและคะวะอ ิฮะยะโอะ19 เรือ่ง『村

上春樹、河合隼雄に会いに行く』มผีูแ้ปลเป็นภาษา

ไทยโดยใช้ช่ือเรื่องว่าฮารูกิ มูราคามิ ไปพบ ฮายาโอะ 

คาวาอ ิข้อความว่า 

 それとコミットメント（関わり）ということ

について最近よく考えているんです。例えば、小説

を書くときでも、コミットメントということが

ぼくにとってはすごく大事になってきた。以前は

デタッチメント（関わりのなさ）というのがぼく

にとっては大事なことだったんですが。（省略）

それがいつごろからかなあ、少しずつ変わってくるん

ですね。それは外国に出たことが大きいんじゃない

かなという気がしています。でも、その場合

のいちばん大きな問題はいったい何にコミット

するかということなんですね。   

 และช่วงนี้ผมคิดถึงเรื่องคอมมิทเมนท์ (การข้อง

เกี่ยวกับสิ่งอื่นภายนอก) อยู่บ่อย ๆ เช่น แม้แต่เวลาที่

เขียนนวนิยาย คอมมิทเมนท์กลายเป็นเรื่องส�าคัญมาก

ส�าหรับผม ทั้งที่เม่ือก่อนดีแทชเมนท์ (การไม่มีความ

สนใจและไม่ข้องเกี่ยวกับส่ิงอื่น) เคยเป็นเรื่องส�าคัญ

ส�าหรับผม (ละไว้) ไม่รู้ตัง้แต่เม่ือไหร่กันนะทีต่วัผมค่อย ๆ 

เปลี่ยนไป ผมคิดว่าการออกไปต่างประเทศมีผลต่อเรื่อง

นี้มาก แต่ปัญหาท่ีใหญ่ที่สุดก็คือจะคอมมิทให้กับอะไร

ดีน่ะสิครับ

 จะเหน็ได้ว่ามรุะกะมใิห้ความหมายของค�าว่า “ดแีทช

เมนท์” ว่า 関わりのなさ คือไม่มีความสนใจและไม่มี

ความข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่น ๆ ภายนอก ในทางตรงกันข้าม 

ค�าว่า “คอมมทิเมนท์” มรุะกะมใิช้ค�าว่า 関わりซึง่หมาย

ถึงการมีความสนใจ และข้องเกี่ยวทุ่มเทให้กับสิ่งอื่น

ภายนอก โดยข้อความข้างต้นทีย่กมานี ้มุระกะมกิล่าวว่า 

“เม่ือก่อนดีแทชเมนท์ (การไม่มีความสนใจและไม่ข้อง

เกี่ยวกับสิ่งอื่น) เคยเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับผม” ซึ่งค�าว่า 

18

20

18  村上春樹、『村上春樹全作品1979～1989②』、講談社、2008年　第7刷ｐ.358
19  คะวะอิ ฮะยะโอะ (ค.ศ. 1928 – 2007) นักจิตวิทยา ผู้วางรากฐานการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาของญี่ปุ่น มีผลงานเขียนแนวสารคดี และความเรียงจ�านวนมาก
20  村上春樹・河合隼雄、『村上春樹、河合隼雄に会いに行く』、新潮社、2015年　第28刷　p.18
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“เมื่อก่อน” หมายถึง ทัศนคติต่อสังคมของเขาในเวลา

ก่อนหน้าที่หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 

1999 ยิ่งไปกว่านั้น จากข้อความด้านบนมุระกะมิยัง

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประพันธ์ของตนเอง

ด้วยว่า “ตัวผมค่อย ๆ เปลี่ยนไป” โดยได้กล่าวถึงช่วง

เวลาที่เริ่มเปลี่ยนแปลงว่า “ผมคิดว่าการออกไปต่าง

ประเทศมผีลต่อเรือ่งนีม้าก” ซึง่เขาได้ขยายความค�าว่าดี

แทชเมนท์ในเชิงรูปแบบการประพันธ์ผลงานในยุคแรก

ของเขา ที่ชี้ให้เห็นความส�าคัญของการประพันธ์แบบดี

แทชเมนท์อย่างแท้จริง ดังนี้

 僕が小説家になって最初のうち、デタッチ

メント的なものに主に目を向けていたのは、単純

に「コミュニケーションの不在」みたいな文脈での

「コミットメント不在」を描こうとしていたので

はなくて、個人的なデタッチメントの側面をどん

どん追及してしていくことによって、いろんな外部

的価値（それは多くの部分で一般的に「小説

的価値」と考えられているものあったわけだけ

れど）を取り払って、それで今自分の立っている場所

を、僕なりに明確にしていこうというようなつもり

があったのだという気がします。（省略）でも書き

続けているうちに、それがいつ頃からか、少し

ずつ僕の中で変わってくる。それからやはり、かなり

長い期間にわたった外国に出て暮らしたという

ことも大きいだろうと思います。それが良い悪い

というのではなく、日々に現実の生活の中で、

切実にものの見方の転換を追られるという体験の

意味は決して小さくはなかったと思います。もちろん

しかるべく年をとって、自分の中でいろんな

ものが自然にこなされて、癒されてきたという

こともあるのだろうけれど。 

 ยุคแรกที่ผมเป็นนักเขียน ผมสนใจสิ่งที่เป็นดีแทช

เมนท์เป็นหลัก ไม่ใช่เพราะว่าต้องการเขียน “การไม่มี

21

21  村上春樹・河合隼雄、『村上春樹、河合隼雄に会いに行く』、新潮社、2015年　第28刷　p.14-15

คอมมิทเมนท์” ในบริบทของ “การไม่มีการสื่อสาร” คิด

ว่าน่าจะตั้งใจท�าจุดยืนของตนเองในตอนนั้นให้กระจ่าง 

โดยปัดทิ้งการให้คุณค่าจากภายนอก (ซ่ึงโดยทั่วไปส่วน

ใหญ่แล้วจะคดิว่าเป็น“คณุค่าเชิงนวนยิาย”ด้วย) โดยการ

แสวงหาแง่มุมของดีแทชเมนท์เชิงปัจเจกไปเร่ือย ๆ

(ละไว้) แต่พอเขยีนไปเรือ่ยๆ ไม่รูว่้าตัง้แต่เมือ่ไหร่ ภายใน

ตวัผมกค่็อยๆ เปลีย่นแปลงไป อกีทัง้คดิว่าการออกไปใช้

ชีวติทีต่่างประเทศกน่็าจะมส่ีวนอยูม่าก ซึง่ไม่ใช่ว่าดหีรอื

ไม่ดี แต่ความหมายของประสบการณ์ที่ถูกกดดันให้

เปลีย่นแปลงวธิกีารมองสิง่ต่าง ๆ  ให้ถ่องแท้นัน้ไม่ใช่เรือ่ง

เล็กน้อยเลย แน่นอนว่าคงมีเรื่องที่ผมอายุมากขึ้นจนถึง

วัยอันควร ภายในตัวผมมีหลายเรื่องเกิดขึ้น และได้รับ

การเยียวยาอย่างเป็นธรรมชาติด้วย

 จากข้อความข้างต้นทีย่กมา มรุะกะมิเน้นย�า้ว่าผล

งานในยุคแรกของเขารังสรรค์ข้ึนด้วยทัศนคติที่มีต่อ

สังคมในรูปแบบดีแทชเมนท์ โดยอธิบายความหมายค�า

ว่าดีแทชเมนท์ให้ชัดเจนขึ้นว่าไม่ได้หมายถึง “การไม่มี

การสื่อสาร” แต่เขาต้องการ  “แสวงหาแง่มุมของดีแทช

เมนท์เชิงปัจเจก” จงึให้คณุค่าเพยีงสิง่ทีอ่ยูภ่ายในตนเอง 

และตัดการให้คุณค่าต่อสิ่งภายนอกทิ้งไป ดังนั้นจึงเห็น

ได้ว่า ตวัละครเอกทีป่รากฏในผลงานยคุแรกจะมลีกัษณะ

ที่มีความรู ้สึกนึกคิดของตนเองเป็นศูนย์กลางในการ

ด�าเนินเรื่อง กล่าวคือ การกระท�าที่ส�าคัญในเรื่อง มักจะ

มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากเงื่อนปมในใจตัวละคร มากกว่า

ที่จะท�าไปเพื่อตัวละครอื่น หรือเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 ยิง่ไปกว่านัน้ มรุะกะมยิงัแสดงทศันคตต่ิอสงัคมแบ

บดีแทชเมนท์ในหนังสือความเรียงเชิงชีวประวัติเรื่อง

『職業としての小説家』ซ่ึงมผู้ีแปลเป็นภาษาไทยโดย

ใช้ชื่อเรื่องว่านักเขียนนวนิยายเป็นอาชีพเกี่ยวกับการ

เขียนนวนิยาย 3 เรื่องแรกที่ถือว่าเขียนข้ึนในฐานะนัก

เขียนนวนิยายด้วย เมื่อมีค�าถามว่ามุระกะมิเขียน

นวนิยายให้ใครอ่าน เขาตอบว่าเขาเขียนนวนิยายเพื่อ

ตนเอง โดยตั้งใจเขียนเฉพาะส่ิงที่ตนเองรู้สึกดี รู้สึกพึง
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พอใจ โดยไม่ได้ค�านึงถึงความรู้สึกร่วมของผู้อ่านหรือ

เนื้อหาเชิงวรรณกรรมเลย แสดงให้เห็นว่ามุระกะมิ

ประพันธ์ผลงานในยุคแรก โดยเฉพาะผลงานนวนิยาย

เร่ืองแรกคือเรื่องสดับลมขับขาน ไปตามความรู้สึกพึง

พอใจของตนเพยีงผูเ้ดยีว โดยปราศจากการข้องเกีย่วกบั

สงัคมรอบข้าง จงึสามารถพจิารณาได้ว่ามรุะกะมริงัสรรค์

ผลงานในยุคแรกด้วยทัศนคติต่อสังคมแบบดีแทชเมนท์ 

ซึง่มคีวามสมัพันธ์และสะท้อนผ่านภาพตวัละครเอกชายทีมี่

ลกัษณะดแีทชเมนท์ต่อเงื่อนปมในใจตนเอง รวมท้ังต่อ

ผู้คนรอบข้างด้วย

6. บทสรุป

 ตัวละครเอกชายที่ปรากฏในวรรณกรรมชุดไตร

ภาคเนะสมุมีิภาพของชายท่ีมเีงือ่นปมในใจ แต่มวีธิรีบัมือ

กับปัญหาโดยเป็นฝ่ายตั้งรับ ซึ่งภาพดังกล่าวมีความ

สัมพันธ์และสะท้อนให้เห็นทัศนคติต่อสังคมของมุระกะ

มิ ฮะรุกิ ในยุคแรก(ทศวรรษที่ 1970 -1980) ที่ผู้เขียนมี

ทศันคตต่ิอสงัคมแบบดแีทชเมนท์ คอืไม่มคีวามสนใจและ

ไม่มีความข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่น ๆ ภายนอก ดังนี้

 เรื่องสดับลมขับขาน ท้ังตัวละครเอก“ผม”และ 

“เนะสมุ”ิ สะท้อนภาพชายทีม่เีงือ่นปมในใจด้านปิตาธปิไตย

ทัง้คู่ โดย “ผม” เป็นตวัแทนชายท่ีอยูใ่นกรอบปิตาธปิไตย

ทีไ่ม่มคีวามคดิตัง้ค�าถามหรอืคดัง้างต่อระบบปิตาธปิไตย

มาก่อน จนกระทั่งตอนท้ายเรื่อง “ผม” มีความสัมพันธ์

ฉันคนรักกับตัวละคร “สาวผู้ไม่มีนิ้วก้อย” แล้ว จึงเริ่มมี

พฤติกรรมที่จะออกจากกรอบดังกล่าวที่กดทับอยู่ ท�าให้

คิดได้ว่าหากความสัมพันธ์นี้ต่อเนื่องไป “ผม” น่าจะ

สามารถก้าวข้ามผ่านเงือ่นปมในใจนีไ้ด้ แต่สดุท้ายมรุะกะ

มิกลับเลือกประพันธ์ให้ “ผม” ต้องยุติความสัมพันธ์กบั

ตัวละครดังกล่าว และให้แสดงท่าทีเป็นเพียงฝ่ายตั้งรับ 

ส่วน “เนะสุมิ” ให้ภาพชายที่จงใจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ

การอยูใ่นกรอบปิตาธปิไตย แต่อยูเ่พยีงระดับผูต้ัง้ค�าถาม

ต่อระบบ โดยยังไม่พบภาพการต่อต้านหรือแสดงท่าที

ต้องการแก้ไขเงื่อนปมในใจน้ีอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงให้

ภาพเพียงเป็นฝ่ายตั้งรับเช่นเดียวกัน

 เรือ่งพนิบอล, 1973 ปรากฏภาพชายทีม่เีงือ่นปม

ในใจตนเองด้านการโหยหาคนรกั เหน็ได้จากการที ่“ผม” 

ออกตามหาตู้พินบอลท่ีเปรียบเสมือนหญิงคนรักอย่าง

ยากล�าบาก แต่แล้วเมือ่ได้พบกนัอกีคร้ัง “ผม” กลับเลอืก

ที่ลาจากเธอโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยแม้แต่ครั้ง

เดียว สื่อถึงการตัดความสัมพันธ์เด็ดขาด ซึ่งสะท้อน

ทัศนคติต่อสังคมแบบดีแทชเมนท์ของมุระกะมิ ที่เลือก

จะให้ตัวละครเป็นฝ่ายตั้งรับและเลือกตัดขาดความ

สัมพนัธ์ เพราะไม่ต้องการข้องเกีย่วกบัส่ิงอืน่ ส่วน “เนะสุมิ” 

ให้ภาพชายที่มีเงื่อนปมในใจคือความเปลี่ยวเหงาหรือ

ร้อนรุ่มทุกข์ทรมานด้วยความรักและโหยหาหญิงคนรัก 

อย่างไรก็ตาม เขาก็เลือกที่จะไม่สานความสัมพันธ์ให้ลึก

ซึ้งเช่นเดียวกัน 

 เรือ่งแกะรอย แกะดาว “ผม” มเีงือ่นปมในใจด้าน

การตามหาแกะ ส่วน “เนะสุมิ” ให้ภาพชายที่กีดกันให้

ผูห้ญงิเป็น“อืน่” โดยแสดงพฤตกิรรมท่ีกีดกันไม่ให้ผู้หญิง

เข้าร่วมท�ากิจกรรมที่ส�าคัญคือภารกิจการออกตามหา

แกะท่ีมรีอยป้ืนรปูดาว คือการก�าจดั “สาวหมูหัศจรรย์” ออก

ไป ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากการที่ “ผม” กลับไปใช้ชีวิต

ปกตทิีโ่ตเกียวในตอนจบ ทัง้ท่ีรบัรูว่้า “สาวหมูหศัจรรย์” 

หายตวัไปด้วยฝีมอืของมนษุย์แกะ “เนะสุม”ิ แล้ว จงึกล่าว

ได้ว่า “ผม” มีวิธีรับมือกับเงื่อนปมน้ีโดยเป็นฝ่ายตั้งรับ 

ดังน้ัน การที่มุระกะมิเลือกที่จะให้ตอนจบของเรื่องเป็น

ไปโดยการที่ตัวละครเอกชายต้องไม่มีความสัมพันธ์ข้อง

เกี่ยวกับตัวละครหญิงต่อไป จึงสอดคล้องกับทัศนคติแบ

บดีแทชเมนท์ของผู้เขียน

 บทความวจิยัน้ี ศกึษาวเิคราะห์ตัวละครเอกชายที่

ปรากฏในวรรณกรรมชดุไตรภาคเนะสมุขิองมรุะกะม ิฮะรกุิ 

โดยมุง่เน้นศึกษาวธีิรบัมอืกับปัญหาเพือ่ก้าวข้ามผ่านเงือ่นปม

ในใจของตวัละคร เพือ่แสดงความสมัพนัธ์ทีส่ะท้อนทศันคติ

ต่อสังคมของมรุะกะม ิฮะรกุ ิโดยผ่านภาพตวัละครเอกชาย

นัน้ ซ่ึงผู้วจิยัหวงัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท�าความเข้าใจ 

และเข้าถึงอรรถรสในผลงานวรรณกรรมของมุระกะมิ ฮะรกิุ 

ในภาพรวมได้ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและ

สนใจวรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยได้ต่อไป
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บทคัดย่อ

จากการศกึษาภาพลกัษณ์ของสมณะและความเช่ือเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาของญีปุ่น่ในนทิาน

เร่ืองเล่า อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร ิทีม่สีมณะเป็นตวัละครหลักพบว่า ตวัละครสมณะมภีาพลักษณ์

หลากหลาย มีทั้งภาพลักษณ์ด้านบวก เช่น เป็นบุคคลผู้มีความเชื่อถือและยึดมั่นศรัทธาใน

พระพทุธศาสนาอย่างแน่วแน่ และปฏบิติัตามค�าสอนทางพระพทุธศาสนาอย่างเคร่งครัด ส่วน

ด้านลบ เช่น การประพฤติผิดศีลของพระโพธิสัตว์ นอกจากนี้ยังมีภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ เช่น 

เป็นบคุคลผูม้พีฤตกิรรมแสดงออกไม่เด่นชดัว่าประกอบกรรมดหีรอืชัว่เพราะมภีาพลกัษณ์ทัง้

ด้านบวกและลบในเรื่องเดียวกัน ส่วนในประเด็นความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่พบใน

นทิานเรือ่งเล่า อจุฌิอิู โมะโนะงะตะร ิจากการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นความเชือ่ทีเ่กีย่วข้อง

กับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายานในนิกายต่าง ๆ ที่ได้รับความเช่ือถือศรัทธาในสมัย

เฮอันจนถึงสมัยคะมะกุระตอนต้น ซ่ึงเช่ือว่าเป็นช่วงที่มีการแต่งและรวบรวมนิทานเร่ืองเล่า 

อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ลักษณะของความเชื่อสะท้อนออกมาในเชิงของวัฒนธรรม เช่น ความ

เชือ่เรือ่งการขอฝน การสวดมนต์เพือ่รกัษาอาการเจบ็ป่วย โดยเป็นการใช้พระพทุธศาสนาเพือ่

หวังผลในชาติปัจจุบันและชาติหน้ามากกว่าความเชื่อที่เป็นแก่นแท้ของปรัชญาพระพุทธ

ศาสนาในลกัษณะทีเ่ป็นสากล ซึง่สอนให้ผูค้นเชือ่เรือ่งกฎแห่งกรรม การกระท�าความดลีะเว้น

ความชัว่ การละอายและเกรงกลวัต่อบาป ความเช่ือส่วนใหญ่ทีพ่บในนทิานเป็นความเชือ่ของ

สมณะในพระพุทธศาสนานิกายเท็นดะอิ (Tendai) นิกายฌิงงน (Shingon) และนิกายโจโดะ 

(Jōdo) นอกจากนี้ยังพบความเช่ือในนิกายโจโดะฌิน (Jōdo Shin) นิกายฮซโซ (Hossō) 

นิกายคุฌะ (Kusha) และความเชื่อเก่ียวกับพระพุทธศาสนาที่มีการผสมผสานกับความเชื่อ

ดั้งเดิมในลัทธิชินโตแบบฌุเง็นโด (Shugendō) และอมเมียวโด (Onmyōdō) อีกด้วย

ยอดสวรรค์   อิกูจิ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพลักษณ์ของสมณะและความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธ

ศาสนาในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

(Uji Shūi Monogatari)

 คำ� สำ�คัญ
นิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ, ภาพลักษณ์ของสมณะ, นิกายเท็นดะอิ,
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Abstract

This research aims to study the image of the Bonzes and Japanese Buddhist Beliefs in 
Uji Shūi Monogatari.Regarding to the study in Uji Shūi Monogatari, the findings showed 
They owned various characters which not only represent the positive images but also 
the negative images representing their beliefs. For examples, positive images show what 
should be strictly followed according to their deep faith in the Buddhism’s doctrines. 
The negative images, on the other hand, show forbidden principles they had applied 
against the Buddhism’s doctrines. In addition, there are also other images which are 
difficult to interpret due to their ambiguity. Moreover, according to the religious beliefs 
in Buddhism in the story of Uji Shūi Monogatari claimed that most of the beliefs involved 
are with a ritual ceremony in Mahayana Practices, which have been used up from Heian 
period until the early Kamakura period. In this era, it was believed that the story of Uji 
Shūi Monogatari had been written and documented. Having the beliefs in term of culture 
such as pray for rain or for treating illnesses by have shown the purpose of Buddhism 
practices to attain the achievement for present life and the next life. The practices have 
apparently demonstrated the profitable lifestyle rather than traditional beliefs in 
Buddhism as its actual substance in the aspect of “Karma”. The conservative of religious 
beliefs are like ‘to go around, come around’, ‘to act virtue and omit wickedness’ and 
‘to be ashamed from doing bad things and afraid of the bad karma’. The most Buddhism 
beliefs found in the telling story were in Tendai Practice, Shingon Practice and Jōdo 
Practice which involve the positive image of the monks in these practices.  Furthermore, 
there were the beliefs in Jōdo Shin practice, Hossō Practice, Kusha Practice and also 
the fusion of the traditional beliefs in Buddhism between Shugendō Practice and 
Onmyōdō Practice. 

The Image of Bonzes and Japanese

Buddhist Beliefs in Uji Shūi Monogatari

Key words
Uji Shūi Monogatari, Image of Bonzes, Tendai Practice, Shingon Practice, Jōdo 

Practice                  
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1. ความน�า 

 ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ 「宇治

拾遺物語」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน

ทั้งหมด 197 เรื่อง สันนิษฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้น

ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 13 โดยไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งที่

แน่ชัด สันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมาจาก

หนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะร「ิ宇治大納言物

語」ซึง่เช่ือกนัว่า รวบรวมโดยขนุนางต�าแหน่ง คนดะอนิะ งน

「今大納言」ชือ่ ทะกะกนุ「ิ隆国」1  เนือ้เรือ่งมีหลาย

ประเภท มีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เร่ือง

สนุกสนาน น่ากลัว ชวนสยองขวัญ น่าสงสาร สกปรก

หยาบโลน มเีร่ืองโกหกและตลกขบขนั โดยมกีารรวบรวม

เป็นหนงัสอืเยบ็เล่มได้ทัง้หมด 14 เล่ม และเช่ือกนัว่าเป็น 

ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิดะอินะงน 

โมะโนะงะตะร ิ (保治小林、和子増古, 2013, p.23-24) 

นิทานเรื่องเล่านี้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่ส�าคัญของนัก

เขียนในรุ่นหลังอย่าง อิฮะระ ซะอิกะกุ 「井原西鶴」2  

อะกตุะงะวะ รีวโนะสเุกะ「芥川龍之介」 3  โดยเฉพาะ 

อะกุตะงะวะ รวีโนะสเุกะ มกีารน�าเอานทิานเรือ่งเล่าเล่ม

นี้มาเป็นต้นแบบในการแต่งเรื่องสั้น จนมีชื่อเสียงโด่งดัง

เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น (อรรถยา สุวรรณระดา, 2558, 

น.123-124)

    เป็นที่น่าสังเกตว่า นิทานเรื่องเล่าท่ีเก่ียวข้องกับ

พระพุทธศาสนาใน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ นี้มีตัวละคร

เอกเป็นสมณะจ�านวนมากท�าให้ผูอ่้านส่วนใหญ่มกัจะคดิ

ว่า เนื้อเรื่องคงจะเป็นเรื่องเล่าที่เก่ียวกับการน�าเสนอ

แนวคิด และส่งเสริมความเช่ือความศรัทธาในพระพุทธ

ศาสนา เนื่องจากปลายสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น

นั้นพระพุทธศาสนาได้แพร่ขยายความเช่ือจากชนชั้นสูง 

ขุนนางในราชส�านักมาสู่ผู้คนระดับชาวบ้าน เนื่องจาก

อทิธิพลการเผยแพร่ค�าสอนเร่ืองการสวดเน็มท์บซุ「ุ念仏」

ของพระโฮเน็น「法然」(ค.ศ.1133-1212) ที่มุ่งช่วย

เหลือผู้คนทั่วไปให้พ้นทุกข์ (佐々木馨, 2010, p.5) แต่

จากการศึกษากลับพบว่ามีเน้ือหาที่หลากหลายซ่ึงผู้

วจิยัเชือ่ว่า การศกึษาความเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธศาสนา

ทีพ่บในนทิานเรือ่งเล่าใน อจิุฌอู ิโมะโนะงะตะร ิจะสะท้อน

ให้เหน็ถงึความเชือ่ทางพระพทุธศาสนาของผู้คนในสังคม

สมัยเฮอันถึงสมัยคะมะกุระตอนต้นได้ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1 เพือ่ศกึษาภาพลักษณ์ของสมณะในนทิานเรือ่ง

เล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

    2.2 เพื่อศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ของญี่ปุ่นในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

3. สมมติฐานการวิจัย

 3.1 ภาพลกัษณ์ของสมณะทีป่รากฏในนทิานเรือ่ง

เล่า อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร ิ มทีัง้ด้านบวก เช่น เป็นบคุคล

ผู้มีความเช่ือถือและยึดม่ันศรัทธาในพระพุทธศาสนา

อย่างแน่วแน่ และปฏบิตัติามค�าสอนทางพระพทุธศาสนา

อย่างเคร่งครดั  และด้านลบ เช่น การประพฤตผิดิศลีของ

พระโพธิสัตว์ นอกจากนี้ยังมีภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ เช่น 

เป็นบคุคลผูม้พีฤตกิรรมแสดงออกไม่เด่นชดัว่า ประกอบ

กรรมดหีรอืชัว่เพราะมภีาพลักษณ์ทัง้ด้านบวกและลบใน

เรื่องเดียวกัน 

 3.2 ความเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธศาสนาทีม่กัพบใน

นทิานเรือ่งเล่า อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร ิส่วนใหญ่เป็นความ

เชื่อในพระพุทธศาสนานิกายเท็นดะอิ นิกายฌิงงน และ

นกิายโจโดะ ในช่วงสมยัเฮอนัและคะมะกรุะตอนต้น ท้ังนี้

ความเชือ่ดงักล่าวมกัปรากฏในนทิานเรือ่งเล่าของสมณะ

ที่มีภาพลักษณ์ด้านบวก

1 หมายถึง คนดะอินะงน มินะโมะโตะ โนะ ทะกะกุน「ิ権大納言源隆国」(ค.ศ. 1004-1077) เป็นบุตรชายคนที่ 2  ของ มินะโมะโตะ โนะ โทะฌิ
ตะกะ「源俊貴」 (ค.ศ. 960 -1027) มีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอันกล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้ง
ของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้งเรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้
2 อิฮะระ ซะอิกะกุ (ค.ศ. 1982-1927) เป็นนักเขียนผู้โด่งดังในสมัยเอะอิโดะ「江戸」ผลงานที่สร้างชื่อคือ อุกิโยะ โนะ โสฌ「ิ浮世草子」
3 อะกุตะงะวะ รีวโนะสุเกะ (ค.ศ. 1982-1927) เป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีผลงานโด่งดังในสมัยเมจ「ิ明治」และทะอิโฌ「大正」โดยเฉพาะผลงาน
เรื่องสั้นที่มีการน�านิทานเรื่องเล่าในสมัยโบราณมาตีความใหม่ด้วยส�านวนภาษาที่สละสลวย 
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อนาคต (佐藤まなみ, 2012 , p.11-12) ส�าหรับโคะบะ

ยะฌิ ยะซุฮะรุ ให้ความเห็นว่า นิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ 

โมะโนะงะตะริ ไม่ใช่นิทานพระพุทธศาสนา「仏教

説話」เพราะไม่มีการแบ่งกลุ่มประเภทนิทาน รวมทั้ง

ไม่มีการจัดล�าดับเน้ือหา และที่ส�าคัญในตอนจบของ

นิทานไม่มีค�าสรรเสริญหรือชื่นชมความเชื่อและความ

ศรทัธาในพระพทุธศาสนา (保治小林, 2008, p.1-9) ทัง้

ซะโต มะนะมิ และ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ ต่างก็ให้ความ

เห็นไปในท�านองเดียวกันว่า นิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ 

โมะโนะงะตะริ ไม่ใช่นิทานที่มีวัตถุประสงค์การแต่งเพื่อ

อธบิายความเชือ่ทางพระพทุธศาสนา แม้ผู้วจิยัไม่ได้เหน็

ต่างจากนักวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามจาก

การศึกษาวิเคราะห์พบว่า ยังมีนิทานที่ปรากฏถ้อยค�า

ท้ายเรื่องกล่าวสรรเสริญและชื่นชมพระพุทธศาสนาทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมยกตัวอย่างเช่น เรื่องที่ 16 “การ

เห็นพระโพธิสัตว์ของแม่ชี”「尼、地蔵見奉る事」

เรือ่งท่ี 58 “เร่ืองของฮจิิรผิูร้เิร่ิมการเทศนาธรรมในวัดโท

โบะกุ”「東北院菩提講の聖の事」และเรื่องที่ 136 

“เรือ่งของการออกบวชเพือ่สร้างกุศล”「出家功徳の事」

แต่อย่างไรกต็ามผลงานวิจยัทัง้หมดทีก่ล่าวมาข้างต้นจาก

การศึกษาพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยฉบับใดที่กล่าวถึงภาพ

ลกัษณ์ของสมณะและความเชือ่เกีย่วกบัพระพุทธศาสนา

ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ในภาพรวม

อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกันกับงานวิจัยนี้มาก่อน ดังนั้น

ผู้วิจัยเชื่อว่า ผลการวิจัยน่าจะเป็นการเปิดประเด็นและ

มมุมองใหม่ ๆ  ในการท�าความเข้าใจเกีย่วกบัภาพลกัษณ์

ของสมณะและความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแง่

มุมต่าง ๆ ที่สะท้อนผ่านนิทานเรื่องเล่าดังกล่าว

8. บทสรุปผลการวิจัย

 8.1 สรุปภ�พลักษณ์ของสมณะที่พบในนิท�น 

  เรื่องเล่� อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

 จากการศกึษาภาพลกัษณ์ของสมณะในนทิานเรือ่ง

เล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ที่มีตัวละครหลักเป็นสมณะ

ทั้งหมด 55 เรื่องพบว่า ในนิทานเรื่องเล่ามีภาพลักษณ์

4. ขอบเขตของการวิจัย

 งานวจิยัฉบบันีจ้ะศกึษานทิานเรือ่งเล่าทีม่ตีวัละคร

หลักเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาของญี่ปุ่นเท่านั้น 

5. วิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี้จะใช้วิธีการอ่านศึกษาวิเคราะห์และ

ตีความนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ จาก

ต้นฉบบัภาษาญีปุ่น่โบราณอย่างละเอียดโดยยดึตามฉบบั

ของส�านกัพิมพ์โฌงะกุกัน 「小学館」รวบรวมโดย ยะซุฮะรุ 

โคะบะยะฌ「ิ保治小林」กับคะสุโกะ มะซุโกะ「和子

増古」 ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ. 2013

6. ข้อตกลงเบื้องต้น 

 บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่

เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 จากการศกึษารายงานการวจิยัเกีย่วกบัวรรณกรรม

เรือ่งนีใ้นประเทศไทยพบว่า ยงัไม่มนีกัวจิยัผูใ้ดเคยศกึษา

นทิานเร่ืองเล่า      อจุฌูิอ ิโมะโนะงะตะร ิในลกัษณะนีม้าก่อน 

มีเพียงรายงานการวิจัยของ นภสินธุ์  แผลงศร ที่ได้น�า

เสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการจ�าแนกประเภทของนิทาน

พืน้บ้านญีปุ่น่ วเิคราะห์นทิานพืน้บ้านตามกฎวรรณกรรม

พื้นบ้านของ สติธ ทอมป์สัน (Stith Thompson) 

(นภสินธุ์  แผลงศร, 2555)  

     ส�าหรับผลงานวจิยัในประเทศญีปุ่น่ นักวจิยัส่วน

ใหญ่มกัเน้นศกึษาในเชงิประวตัคิวามเป็นมา เหตผุลและ

วัตถุประสงค์ของการรวบรวม โดยจะขอยกตัวอย่างงาน

วิจัยบางส่วนที่ได้ท�าการศึกษาและรวบรวมมา เช่น งาน

วิจยัของ ซะโต มะนะมิ「佐藤まなみ」โดย ซะโต มะนะมิ 

ให้ความเหน็ว่า ไม่ควรให้น�า้หนกัของนทิานเรือ่งเล่านีว่้า

เป็นนิทานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ข้อเสนอแนะ

เรื่องการศึกษาภาพลักษณ์ของสมณะที่ปรากฏในนิทาน

เรื่องเล่าว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะน�ามาศึกษาวิจัยใน

あま ぢぞうみたてまつ

とうぼくゐんぼだいかう ひじり こと

しゅっけ くどく こと

こと
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ของสมณะหลากหลายสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 

ประเภท ดังนี้ 

  8.1.1 ภ�พลักษณ์ด้�นบวก

  พบในนิทานเรื่องเล่า 23 เรื่อง มีตัวละคร

สมณะ 24 รปู ค�าจ�ากดัความของภาพลกัษณ์ด้านบวกใน

งานวจิยัฉบบันีก้ล่าวโดยสรปุคอื ประการแรก เป็นบคุคล

ผู้ไม่ท�าผิดศีลของพระโพธิสัตว์ซ่ึงบัญญัติไว้ส�าหรับภิกษุ

และสามเณรในนกิายมหายานต้องถอืปฏบิตัร่ิวมกนัม ี58 

ข้อ「菩薩戒の十重四十八軽戒」โดยแบ่งเป็นครกุาบตัิ 

(โทษหนกั) 10 ข้อ และลหกุาบตั ิ(โทษเบา) 48 ข้อซึง่การ

ลงโทษในส่วนโพธิสัตว์ศีลนี้ ท่านจะพิจารณาโทษออก

เป็น 3 ระดบัคอื เจตนา บงัเอญิ หรอืว่าสดุวสิยั ถ้าเจตนา

คือตั้งใจละเมิดสิบข้อที่เป็นโทษหนัก ความเป็นโพธิสัตว์

ขาดทนัที4  การทีผู่ว้จิยัใช้ศลีของพระโพธสิตัว์มาวิเคราะห์

เน่ืองจากในพระสูตรพรหมชาลสูตร(梵網経)หรือ 

Brahmajala Sutra ซึ่งเป็นพระสูตรส�าคัญเล่มหนึ่งของ

พระพทุธศาสนามหายานได้กล่าวถงึศลีดงักล่าวนีว่้า เป็น

ศีลส�าคัญส�าหรับผู้ออกบวชในพระพุทธศาสนามหายาน 

โดยญ่ีปุน่ได้รบัอทิธพิลมาจากจนีต่อมามกีารก�าหนดไว้ใน

พิธีรับศีลของผู้ออกบวชในพระพุทธศาสนานิกายฌิงงน

และเท็นดะอิ เพื่อเป็นการย�้าให้ผู้ออกบวชครองตนบน

มรรคลาแห่งพระโพธิสัตว์ ประการท่ีสอง เป็นผู้มีความ

เชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่และเป็น

ผู้ประกอบกรรมดช่ีวยเหลือผูอ้ืน่ครองตนตามวถิแีห่งการ

ปฏิบัติของพระโพธิสัตว์

  8.1.2 ภ�พลักษณ์ด้�นลบ

  พบในนิทานเรื่องเล่า 22 เรื่อง มีตัวละคร

สมณะ 23 รูป ค�าจ�ากัดความของภาพลักษณ์ด้านลบใน

งานวิจัยฉบับนี้โดยสรุปคือ ประการแรก เป็นบุคคลผู้ท�า

ผิดศีลของพระโพธิสัตว์ซึ่งบัญญัติไว้ส�าหรับภิกษุและ

สามเณรในนิกายมหายานต้องถือปฏิบัติร่วมกันท้ัง 58 

ข้อ ประการที่สอง เป็นบุคคลผู้ที่ไม่สร้างความเดือดร้อน

ให้แก่ตนเองและผู้อื่น

   8.1.3 ภ�พลักษณ์ด้�นอื่น ๆ

  พบในนิทานเรื่องเล่า 10 เรื่อง มีตัวละคร

สมณะ 11 รูป ค�าจ�ากัดความของภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ 

ในงานวิจัยฉบับนี้โดยสรุปคือ ภาพลักษณ์ที่ไม่สามารถ

ระบุได้อย่างเด่นชัดจากพฤติกรรมของตัวละครว่า เป็น

ภาพลักษณ์ด้านบวกหรือด้านลบอย่างเด่นชัด เนื่องจาก

ตวัละครมทีัง้ภาพลกัษณ์ด้านบวกและลบในเรือ่งเดยีวกัน 

รวมทั้งไม่มีพฤติกรรมแสดงออกในฐานะของสมณะ

            8.1.1 สรุปผลก�รศึกษ�ภ�พลักษณ์ด้�น 

    บวกของสมณะ

  จากการศึกษาพบว่า สมณะที่มีภาพลักษณ์

ด้านบวก มีภาพลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันสามารถแบ่งออก

ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

             กลุ่มที่ 1 เป็นบุคคลผู้มีความเชื่อถือและยึด

มั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่ พบในนิทาน 

14 เรื่อง   ได้แก่ เรื่องที่ 7, 16, 17, 19, 45, 58, 65, 69, 

73, 80, 105, 134, 142, 194 ส�าหรบัเรือ่งที ่42 เป็นการ

วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของพระคูยะ

  กลุม่ที ่2 เป็นบคุคลผูม้พีลงัอ�านาจวเิศษและ

ใช้พลังอ�านาจวเิศษในการช่วยเหลือผูอ้ื่น พบในนิทาน 9 

เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 9, 20, 21, 101,105,139, 141, 142, 

191 ส�าหรบัเรือ่งที ่42 เป็นการวเิคราะห์ภาพลักษณ์ของ

พระคันนนอินโซโจ

         กลุม่ที ่3 เป็นบคุคลผู้มคีวามกล้าหาญในการ

ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัดิแีละมเีมตตาในการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 

พบในนิทาน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 144, 176

  8.1.2  สรุปผลก�รศึกษ�ภ�พลักษณ์ด้�น 

    ลบของสมณะ

  จากการศึกษาพบว่า สมณะที่มีภาพลักษณ์

ด้านลบ มภีาพลักษณ์ทีค่ล้ายคลึงกนัสามารถแบ่งออกได้

เป็นได้เป็น 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

  กลุ่มที่ 1 เป็นบุคคลผู้ท�าผิดศีลพระโพธิสัตว์

ในข้อที่ 4 โดยการโกหกหลอกลวง มีพฤติกรรมสร้าง

4 
光詮小堀（1999）『光つたえよ伝教大師のみ心とともに歩んだ道』 (東京: 鈴木出版)、ｐ.102-104.
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         กลุ่มที่ 2 เป็นบุคคลผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่สามารถ

ระบช้ีุชดัลงไปได้ว่ามคีวามเชือ่ถอืและศรัทธาในพระพทุธ

ศาสนาอย่างแน่วแน่และปฏบิตัติามค�าสอนของพระพทุธ

ศาสนาอย่างเคร่งครดัหรอืไม่ เนือ่งจากไม่มกีารปฏบิตักิจิ

ในฐานะของสมณะในพระพทุธศาสนาเช่น การสวดมนต์ 

เป็นต้น พบในนิทาน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 12, 13, 42, 

182 ส�าหรับเรื่องท่ี 42 มีตัวละครสมณะ 2 รูปมีภาพ

ลักษณ์เดียวกัน

บทสรุปและอภิปร�ยภ�พลักษณ์ของสมณะ

 จากผลการศึกษาภาพลักษณ์ของสมณะในนิทาน

เรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ใน 3 ภาพลักษณ์ พบว่า 

ตัวละครสมณะมีภาพลักษณ์ที่หลากหลายมีความเป็น

ปุถุชน โดยพบทั้งภาพลักษณ์ด้านบวก ด้านลบและภาพ

ลักษณ์ด้านอื่น ๆ เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาพลักษณ์ด้านลบ

และภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ เมื่อรวมกันแล้วจะมีจ�านวน

ตัวละครมากกว่าครึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อและต�าแหน่งทาง

สงฆ์ที่แน่ชัด ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ผู้วิจัยคิดว่า อาจเนื่อง

มาจากเหตุผล 2 ประการดังนี้

 ประก�รแรก เน้ือหาของเรื่องเล่าซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

สมณะที่มีภาพลักษณ์ด้านลบและภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ 

น่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาโดยผู้ใดผู้หน่ึง แล้วมีการเล่า

สืบต่อกันมาเพื่อความบันเทิงในหมู่สมณะและผู้คนใน

สมัยนั้น ไม ่สามารถอ้างอิงตัวบุคคลที่มีอยู ่จริงใน

ประวัติศาสตร์ได้ เน่ืองจากไม่มีตัวตนอยู ่จริง ทั้งน้ี

เนื่องจากนิทานหลายเรื่องพฤติกรรมของสมณะนั้นดูสุด

โต่งเช่น ท�าตัวตลกขบขัน น่าอาย และไร้ศีลธรรมยิ่งเสีย

กว่าคนธรรมดา ซึง่ขัดกบัภาพลกัษณ์ของสมณะทีผู่ค้นใน

สังคมคาดหวัง ทั้งนี้เนื่องจากผู้เล่าอาจต้องการที่จะแต่ง

เตมิท�าให้เนือ้หาเรือ่งราวของนทิานมีความสนกุสนานยิง่ขึน้ 

 ประก�รที่สอง เน้ือหานิทานบางเรื่องน่าจะมีเค้า

เรื่องจริงอยู่บ้าง แต่อาจเป็นเจตนาของผู้เล่าเองที่ไม่

ต้องการเปิดเผยชือ่และต�าแหน่งของสมณะนัน้ ๆ  เพราะ

จากการศึกษาพบว่า บางครั้งมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น พบในนิทาน 10 

เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 5, 6, 37, 76, 79, 109, 126, 130, 

133, 145

  กลุ่มที่ 2 เป็นบุคคลผู้ท�าผิดศีลโดยไม่มีการ

ระบุความผิดอย่างชัดเจน พบในนิทาน 4 เรื่อง ได้แก่ 

เรือ่งที ่2, 25, 78, 82 ส�าหรบัเรือ่งที ่78 เป็นการวเิคราะห์

ภาพลักษณ์ของพระมิมุโระโดะโซโจ

            กลุ่มที่ 3 เป็นบุคคลผู้ท�าผิดศีลพระโพธิสัตว์

ในข้อท่ี 3 โดยยึดติดในกามตัณหามีพฤติกรรมส่อไปใน

ทางมีเพศสัมพันธ์กับสตรีหรือเพศเดียวกัน พบในนิทาน 

3 เรื่อง  ได้แก่ เรื่องที่ 1, 60, 78 ส�าหรับเรื่องที่ 78 

เป็นการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์ของพระโสโยะหรอืพระโซโจ

แห่งวัดอิชิโจ

  กลุ่มที่ 4 เป็นบุคคลผู้ท�าผิดศีลพระโพธิสัตว์

ในข้อที่ 1 โดยการฆ่าสัตว์และสร้างความเดือดร้อนให้ผู้

อื่น พบในนิทาน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 127, 168

  กลุม่ที ่5 เป็นบคุคลผูม้พีลงัอ�านาจวเิศษและ

ใช้พลังอ�านาจวิเศษในการท�าร้ายผู้อื่น พบในนิทาน 2 

เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 36, 173

  กลุ่มที่ 6 เป็นบุคคลผู้ท�าผิดศีลพระโพธิสัตว์

ในข้อที่ 2 โดยการน�าของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว พบในนิทาน 

1 เรื่อง คือ เรื่องที่ 55

  กลุ่มที่ 7 เป็นบุคคลผู้ไม่มีความรู้จริงในหลัก

ค�าสอนของพระพุทธศาสนาขาดความส�ารวมท�าให้สูญ

เสียความน่าเชื่อถือ พบในนิทาน 1 เรื่อง คือ เรื่องที่ 11

  8.1.3 สรปุผลก�รศกึษ�ภ�พลกัษณ์ด้�นอืน่ ๆ   

  จากการศึกษาพบว่า มีตัวละครสมณะท่ีมี

ภาพลักษณ์ด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่สามารถจัดกลุ่มไว้ในกลุ่ม

ภาพลักษณ์ด้านบวกและด้านลบได้ มีภาพลักษณ์ที่

คล้ายคลึงกันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

  กลุม่ท่ี 1 เป็นบคุคลผูท้ีม่พีฤตกิรรมแสดงออก

ไม่เด่นชัดว่า เป็นผู้ประกอบกรรมดีหรือช่ัวเพราะมีภาพ

ลักษณ์ทั้งด้านบวกและลบในเรื่องเดียวกัน พบในนิทาน 

6 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่  67, 88, 104, 143, 169, 140



ยอดสวรรค์   อิกูจิ  |  Yordsawan  Iguchi 90

สถานที่เกิดเหตุการณ์ เชน่ ภูเขาฮิเอะอ ิเป็นต้น แม้ผูเ้ล่า

มิได้ระบุชื่อบุคคลแต่ผู้อ่านก็พอคาดเดากันได้ว่าเป็น

สมณะที่ออกบวชในนิกายเท็นดะอิ และการกล่าวถึง

สมณะที่สวดคาถาธารณีสูตรซึ่งเป็นที่นิยมสวดกันในหมู่

สมณะผูศ้กึษาพระพทุธศาสนานกิายฌงิงน แสดงให้เหน็

ว่าผู้เล่าอาจมีข้อมูลในระดับหน่ึง แต่หลีกเลี่ยงท่ีจะเปิด

เผยชื่อตัวละครก็เป็นได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านคาดเดาไปเอง

เพื่อเพิ่มอรรถรสและความสนุกสนานทางด้านเนื้อหา 

แทนทีจ่ะบอกเนือ้หาเรือ่งราวและชือ่ตวัละครทัง้หมด ซึง่

อาจเป็นการกระตุ้นความอยากรูอ้ยากเหน็ของผูอ่้านมาก

ยิ่งขึ้น

 ส�าหรับสมณะทีม่ภีาพลกัษณ์ด้านบวกนัน้ ตวัละคร

ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีชื่อและต�าแหน่งทางสงฆ์อยู่ใน

ระดบัสงู เป็นสมณะผูม้ชีือ่เสยีงและเป็นบคุคลส�าคญัทาง

พระพุทธศาสนาสามารถสืบค้นประวัติได้จริงจากแหล่ง

ข้อมลูต่าง ๆ  ดังนัน้เนือ้หาของนทิานทีน่�าเสนอมกัจะเป็น

ในลักษณะของการส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาของ

สมณะในพระพทุธศาสนานกิายต่าง ๆ  และเชือ่ว่าเนือ้หา

นทิานเรือ่งเล่าส่วนใหญ่อาจมเีค้าโครงมาจากเรือ่งจรงิอยู่

บ้าง เพราะมกัจะมข้ีอความกล่าวถงึพฤตกิรรมของสมณะ

เหล่านัน้อย่างชืน่ชมและเคารพยกย่องเช่น เรือ่งราวของ

พระโจกันโซโจในเรื่องที่ 20 เรื่องที่ 21 และเรื่องที่ 139 

ทัง้นีเ้นือ่งจากภาพลกัษณ์ทีป่รากฏในนทิานสอดคล้องกบั

ข้อมูลทางประวัติของสมณะ ที่บอกถึงความสามารถใน

การประกอบพิธกีรรมทางศาสนาของตวัละครว่า มคีวาม

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชส�านักและเคยศึกษาพระพุทธ

ศาสนานิกายเท็นดะอิและนิกายฌิงงน ซ่ึงเน้นเรื่อง

พิธีกรรมการท�า คะจิคิโต5   เพื่อช่วยเหลือผู้คน 

 แต่อย่างไรก็ตาม ส�าหรับเรื่องราวของสมณะท่ีมี

ภาพลักษณ์ด้านลบและภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ บางเรื่อง

กม็กีารเปิดเผยชือ่และต�าแหน่งทีช่ดัเจนเช่นกนั เช่น เรือ่ง

ที ่55 และเร่ืองที ่78  แม้จะมกีารเปิดเผยชือ่และต�าแหน่ง

5 คะจิ  加持  ซึ่งเป็นการใช้ท่าทางร่างกาย เช่น การประสานนิ้วชี้ การถูมือสองข้างเข้าด้วยกัน หรือการสวดคาถา รวมทั้งการใช้จินตนาการเพื่อขอ
พลังอ�านาจจากพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยเหลือผู้คนให้พ้นเคราะห์กรรม ส่วนค�าว่า คิโต 祈禱 เป็นพิธีกรรมที่เน้น
การสวดภาวนาให้พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป้าหมายสูงสุดของการประกอบพิธีกรรมคิโต คือ ต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลง
มาช่วยเหลือผู้คนตามความปรารถนาของผู้ประกอบพิธีกรรม บางทีมักเรียกพิธีกรรมดังกล่าวนี้ว่า คะจิคิโต

แต่เมื่อศึกษาประวัติของพระท้ังสามรูปกลับไม่พบเรื่อง

ราวตามที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่าแต่อย่างใด ทั้งนี้อาจ

เป็นเจตนาของผู้เล่าทีน่�าช่ือพระช้ันสูงทีม่ตีวัตนอยูจ่รงิใน

ประวัติศาสตร์ ซึ่งตามจินตนาการของผู้อ่านจะนึกภาพ

ของพระผู้เป่ียมไปด้วยคณุธรรมสงูส่ง มกีารปฏบิตัดิ ีเป็น

ที่เคารพศรัทธามาแต่งเรื่องราวให้มีความตรงกันข้ามคือ 

การประพฤตกิรรมชัว่ ท�าผิดศลีธรรม เช่น การน�าข้าววดั

ไปใช้ส่วนตวั การมสีมัพนัธ์ทางเพศกบัเณรในวดั เป็นต้น 

หรอืการน�าเสนอเรือ่งราวพฤตกิรรมของสมณะชัน้สงูทีไ่ม่

เกี่ยวกับการท�ากิจกรรมทางสงฆ์มาเล่าอย่างสนุกสนาน

สร้างอารมณ์ขันให้ผู้อ่าน เช่น เรื่องที่ 182  เป็นต้นทั้งนี้

เพื่อท�าให้ผู้อ่านฉุกคิดว่า สมณะผู้ออกบวชในพระพุทธ

ศาสนาแม้จะผ่านการฝึกปฏิบัติตนมาอย่างเข้มงวดใน

เรื่องการระงับกิเลส ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป 

แท้ที่จริงแล้วก็เป็นมนุษย์ผู ้หนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ 

สามารถท�าส่ิงผิดศีลธรรมได้เหมอืนคนธรรมดา ต�าแหน่ง

ทางสงฆ์ที่จักรพรรดิทรงแต่งตั้งให้ ไม่ใช่สิ่งที่สามารถ

ยดึถอืได้ว่า สมณะผู้นัน้สามารถตดักเิลสได้อย่างสมบรูณ์

เช่นเดยีวกบัพระพทุธเจ้าและเป็นสมณะในอดุมคตทิีผู่ค้น

ในสังคมคาดหวังได้ และเป็นที่น่าสังเกตว่า จากการน�า

ชื่อของสมณะชั้นสูงมาเป็นข้อมูลอ้างอิงหลักในการแต่ง

นทิานโดยท�าให้มภีาพลกัษณ์ด้านลบหรอืภาพลกัษณ์ด้าน

อื่น ๆ ของผู้เล่านั้น แสดงให้เห็นถึงความลุ่มลึก และมี

อจัฉรยิภาพในการเข้าใจธรรมชาตขิองมนษุย์ของผูเ้ล่าว่า 

มนษุย์ส่วนใหญ่ต้องการรบัรูส้ิง่ใหม่ ๆ  ซึง่แตกต่างจากสิง่

ทีต่นเคยรบัรูม้า ดงันัน้การใส่เนือ้หาเรือ่งราวทีส่ร้างความ

ผดิหวงั ขดัแย้งกบัข้อมลูในจนิตนาการของผูอ่้านจะช่วย

กระตุ้นให้ผู้อ่านมีความสนใจ อยากรู้อยากเห็น อยาก

ติดตามเนื้อหาเรื่องราวในนิทานมากยิ่งขึ้น

  ผลการศึกษานทิานเรือ่งเล่า อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะริ 

สามารถสรุปได้ว่า ผู้เล่านิทานไม่มีเจตนาที่จะน�าเสนอ

ภาพลักษณ์ด้านบวกเพียงด้านเดียวของสมณะเพราะ

かじ

きとう
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ภาพลักษณ์ด้านลบและภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ  ในนิทาน

เรื่องเล่ามีจ�านวนมากถึง 32 เรื่อง โดยแบ่งเป็นภาพ

ลักษณ์ด้านลบ 22 เรื่อง และภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ  10 

เรื่อง จากนิทานเรื่องเล่าที่คัดเลือกมาศึกษาทั้งหมด 55 

เรือ่ง ส่วนสมณะท่ีมภีาพลกัษณ์ด้านบวกมี 23 เรือ่ง ภาพ

ลักษณ์ของสมณะท่ีพบในนิทานเรื่องเล่ามีความหลาก

หลาย มีทั้งที่สามารถตัดสินจากพฤติกรรมที่ปรากฏได้

อย่างชัดเจนว่า เป็นภาพลักษณ์ด้านบวกหรือลบ และไม่

สามารถตัดสินได้อย่างชัดเจนแม้จะมีการอ่านวิเคราะห์

และพยายามตีความเจตนาผู้เล่าแล้วก็ตาม 

 เกีย่วกบัประเดน็ทีว่่า เหตใุดผูค้นในสมยัเฮอนัและ

คะมะกุระจึงมีการเล่าเรื่องท�านองที่มีการน�าเสนอภาพ

ลักษณ์ของตัวละครท่ีหลากหลายเช่นน้ี ผู ้วิจัยคิดว่า

เป็นการสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

ในสงัคมสมยัเฮอนัตอนปลายและคะมะกรุะตอนต้น เมือ่

พระพุทธศาสนาแบบใหม่「新仏教」6  ซึ่งง่ายต่อการ

ท�าความเข้าใจ ได้เผยแพร่ลงมาสู่ชนช้ันสามัญและเป็นที่

เช่ือถือศรัทธาของคนทั่วไปท�าให้มีสมณะออกบวชเพิ่ม

มากขึ้น และภายใต้สถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบ

เนือ่งจากภยัสงครามทางการเมอืง เกดิภยัธรรมชาต ิผูค้น

อดอยากและเกดิโรคภยัระบาด ผู้คนซึง่ไร้ทีย่ดึเหนีย่วจงึ

หันมายึดเอาพระพุทธศาสนาเป็นท่ีพ่ึงพาทางจิตใจ ดัง

นัน้จงึเป็นไปได้ว่า ในบรรดาสมณะทีม่อียูม่ากมายในสมยั

นั้น อาจมีสมณะบางรูปที่อาศัยช่องทางความเชื่อและ

ความศรัทธาของผู้คนมาโกหกและหลอกลวงเพ่ือหา

ประโยชน์ส่วนตน โดยไม่สนใจศกึษาและปฏิบัตติามหลกั

ค�าสอนของพระพุทธศาสนา 

 8.2 สรุปคว�มเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศ�สน�ใน 

  นิท�นเรื่องเล่� อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

  8.2.1 คว�มเชือ่เกีย่วกบัพระพุทธศ�สน�ที่

พบในนทิ�นเร่ืองเล่�ของสมณะทีม่ภี�พลกัษณ์ด้�นบวก 

จากการศกึษาพบว่า มคีวามเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธศาสนา

ใน 6 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

  8.2.1.1 ความเชื่อเก่ียวกับสมณะไม่ใช่เป็น

เพียงบุคคลผู้ด�ารงและเผยแผ่ค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนาเท่านั้น แต่เป็นผู้มีพลังอ�านาจวิเศษ มีอิทธิฤทธิ์

และคาถาอาคม โดยพบความเชื่อดังกล่าวใน 5 ลักษณะ

ดังต่อไปนี้

  1. สมณะเป็นผู ้มีพลังอ�านาจวิเศษในการ

รักษาอาการเจ็บป่วย พบในเรื่องที่ 101, 191 

             2.  สมณะเป็นผู้มีพลังอ�านาจวิเศษในการ

สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมขอฝนพบในเรื่องที่ 20 

  3. สมณะเป็นผู้มีพลังอ�านาจวิเศษสามารถ

สวดมนต์ประกอบพธิกีรรมเพือ่ปัดเป่าวญิญาณหรอืส่ิงชัว่

ร้ายที่เป็นอัปมงคล พบในเรื่องที่ 21 

  4. สมณะเป็นผู้มีพลังอ�านาจวิเศษสามารถ

หยั่งรู้อนาคตได้ พบในเรื่องที่ 109

  5. สมณะเป็นผูม้พีลงัอ�านาจวเิศษมอีทิธฤิทธิ์

สามารถเหาะเหินไปบนท้องฟ้าได้ พบในเรื่องที่ 105

  8.2.1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อถือ

ศรทัธาต่อพระโพธสิตัว์จโิสและเทพเจ้า พบในเรือ่งที ่16, 

45, 17 

  8.2.1.3 ความเช่ือเกี่ยวกับการสละชีวิตของ

ตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นของสมณะ พบในเรื่องที่ 7

  8.2.1.4 ความเชือ่เกีย่วสถานะของสตรเีพศท่ี

ไม่สามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเอง พบใน 

เรื่องที่ 19

  8.2.1.5 ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการบวช

ซ�้าหรือการบ�าเพ็ญปฏิบัติใหม่อีกครั้ง พบในเรื่องที่ 194

  8.2.1.6 ความเชื่อเกี่ยวกับการไปเกิดยังแดน

สุขาวดีซึ่งเป็นดินแดนในอุดมคติหลังความตายของ

สมณะผู้ประกอบกรรมดีพบในเรื่องที่ 73, 194 

  8.2.2 คว�มเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธศ�สน�ที่

พบในนิท�นเรือ่งเล่�ของสมณะทีม่ภี�พลกัษณ์ด้�นลบ  

6 พระพุทธศาสนาแบบใหม่หรือแนวใหม่ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง พระพุทธศาสนา 6 นิกายหลักในสมัยคะมะกุระ (ค.ศ.1192-1603) ได้แก่ นิกาย

โจโดะ（浄土宗）นิกายโจโดะฌิน（浄土真宗）นิกายจ（ิ時宗）นิกายนิชิเร็น（日蓮宗）นิกายรินสะอ（ิ臨済宗）นิกายโซโต（曹洞宗）มีบาง

ต�ารารวมเอาพระพุทธศาสนานิกายเท็นดะอิ （天台宗）และฌิงงน（真言宗）ในสมัยเฮอันเข้าไปด้วย

じょうどしゅう じょうどしんしゅう じしゅう にちれんしゅう りんざいしゅう そうとうしゅう
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 จากการศึกษาพบว่า มคีวามเช่ือเก่ียวกบัพระพุทธ

ศาสนาใน 7 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

    8.2.2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับสมณะเป็น

บคุคลผูม้พีลังอ�านาจวเิศษมคีาถาอาคมเก่งกล้าเหนอืคน

ธรรมดาและ สามารถใช้คาถาอาคมในการท�าร้ายผู้อื่น 

   8.2.2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้เทพ

ฌิกิงะมิ7  พบในเรื่องที่ 126, 127

   8.2.2.3 ความเชื่อเกี่ยวกับยุคเสื่อมของ

พระพุทธศาสนา พบในเรื่องที่ 36

   8.2.2.4 ความเชื่อเก่ียวกับอ�านาจความ

ศักดิ์สิทธิ์ของสัทธรรมปุณทริกสูตร พบในเรื่องที่ 60

   8.2.2.5 ความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อถือ

ศรัทธาต่อพระโพธสัิตว์จโิสของสมณะผูป้ระกอบกรรมชัว่ 

พบในเรื่องที่ 82

   8.2.2.6 ความเชื่อเก่ียวกับการไปเกิดยัง

แดนสขุาวดซีึง่เป็นดนิแดนในอดุมคตหิลงัความตาย โดย

การปลิดชีพฆ่าตัวตายในน�้าของสมณะผู้ประกอบกรรม

ชั่ว พบในเรื่องที่ 133

   8.2.2.7 ความเชือ่เกีย่วกบัการงดฉนัเมลด็

ธัญพืช 5 ชนิดของสมณะในพระพุทธศาสนา พบในเรื่อง

ที่ 145

  8.2.3 คว�มเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธศ�สน�ที่

พบในนิท�นเรื่องเล่�ของสมณะที่มีภ�พลักษณ์ด้�น

อื่น ๆ 

 จากการศึกษาพบว่า มคีวามเช่ือเก่ียวกบัพระพุทธ

ศาสนาใน 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

   8.2.3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับสมณะไม่ใช่

เป็นเพียงบุคคลผู้ด�ารงและเผยแผ่ค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนาเท่านัน้ แต่เป็นผูม้พีลงัอ�านาจวเิศษและบญุบารมี 

พบในเรื่องที่ 67

      8.2.3.2  ความเชือ่เกีย่วกบัการไปนมสัการ

วัดและศาลเจ้าแล้วเช่ือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้

สมปรารถนาพบในเรื่องที่ 88 

   8.2.3.3 ความเชื่อเกี่ยวกับการที่เทพเจ้า

หรือคะมิในลัทธิชินโตรังเกียจสมณะในพระพุทธศาสนา 

พบในเรื่องที่ 140

   8.2.3.4 ความเชื่อเกี่ยวกับการแกล้งท�า

พฤติกรรมแปลกประหลาดและไม่เหมาะสมของสมณะ

แต่กลับท�าให้เป็นที่เคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก พบใน

เรื่องที่ 143

บทสรุปและอภิปร�ยสรุปผลคว�มเชื่อเกี่ยวกับ

พระพุทธศ�สน�

 ผลการศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่

พบในนิทานของสมณะที่มีภาพลักษณ์ด้านบวก ด้านลบ 

และภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ พบว่า ความเช่ือเกี่ยวกับ

พระพทุธศาสนาทีส่ะท้อนในนทิานเรือ่งเล่าส่วนใหญ่ เป็น

ความเชือ่ของพระพุทธศาสนาในนกิายเทน็ดะอ ินกิายฌงิงน 

นิกายโจโดะและนิกายโจโดะฌิน ซึ่งได้รับความเชื่อถือ

ศรัทธากนัมากในช่วงสมยั   เฮอนัและคะมะกรุะตอนต้น 

โดยเฉพาะความเช่ือที่พบในนิทานของสมณะที่มีภาพ

ลักษณ์ด้านบวกน้ัน เป็นลักษณะการมุ่งส่งเสริมให้ผู้คน

เกิดความเชื่อถือศรัทธาในแนวคิดค�าสอนของพระพุทธ

ศาสนาในนิกายต่าง ๆ ของชาวญี่ปุ่น และนอกจากนี้ยัง

มุ่งส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดความเคารพศรัทธาในตัวละคร

สมณะอกีด้วย เช่น เรือ่งพระคนันนอนิโซโจผูอ้อกบวชใน

นกิายเท็นดะอ ิสวดมนต์รกัษาอาการแขนหกัของพระคูยะ

ได้ในเรื่องที่ 142 เป็นต้น ส่วนความเช่ือท่ีพบในนิทาน

เรือ่งเล่าของสมณะทีม่ภีาพลักษณ์ด้านลบและสมณะทีม่ี

ภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ นั้นส่วนใหญ่เป็นลักษณะการ

สะท้อนความเชือ่ทางพระพทุธศาสนาเท่านัน้ มไิด้มุง่ส่งเสรมิ

7 ฌิกิงะมิ 式神 หมายถึง เทพผู้คอยรับใช้อมเมียวจิหรือพวกนักพยากรณ์หรือสมณะผู้มีฌานแก่กล้าตามค�าสั่ง สามารถกลายร่างมนุษย์ สัตว์และ
ปีศาจ ผู้ที่สามารถใช้งานเทพนี้ได้จะต้องมีวิชาอาคมแก่กล้าเชื่อกันว่า เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการท�าคะจิคิโต
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ให้ผู ้คนเกิดความเชื่อถือและศรัทธาในค�าสอนของ

พระพุทธศาสนานิกายน้ัน ๆ รวมท้ังมิได้มุ่งส่งเสริมให้

ผู้คนเคารพศรัทธาในพฤติกรรมของตัวละคร เช่น เรื่อง

ที่ 133 ที่เป็นการสะท้อนความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

เรือ่งเกีย่วกบัการไปเกดิยงัแดนสขุาวดโีดยวธิกีารปลดิชพี

ตนเองในน�า้ของสมณะ แต่ผูเ้ล่าน�าเสนอภาพลกัษณ์ด้าน

ลบของตวัละคร แต่อย่างไรกต็ามจากการศกึษาพบว่า ยงั

มีนิทานบางเรื่องของสมณะที่มีภาพลักษณ์ด้านลบและ

ภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ  ที่มุ่งเสริมให้คนเกิดความเชื่อถือ

และศรัทธาในค�าสอนของพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน 

แต่ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้คนเชื่อถือและศรัทธาในพฤติกรรม

ของสมณะ เช่น นิทานเรื่องที่ 88 เรื่องของพระคะโนที่

ท�าผดิศลีจนต้องตกนรกหลงัความตาย และพระโพธสิตัว์

จิโสได้ลงไปช่วยเหลือยังนรก ผลการศึกษาพบความเชื่อ

ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่าจ�านวนมาก เรียงตามล�าดับ

ดังนี้

 1. คว�มเชื่อเรื่องสมณะไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลผู้

ดำ�รงและเผยแผ่คำ�สอนท�งพระพุทธศ�สน�เท่�นั้น 

แต่เป็นผูม้พีลงัอำ�น�จวเิศษ มอีทิธฤิทธิแ์ละค�ถ�อ�คม

 ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นความ

เชื่อของพระพุทธศาสนาแนวค�าสอนมิกเกียว และความ

เชื่อของพระพุทธศาสนาท่ีมีการการผสมผสานกับลัทธิ

ชินโตแบบฌุเก็นโดและอมเมียวโดซ่ึงเน้นการสวดมนต์

และการประกอบพิธีกรรมเป็นการใช้ประโยชน์จาก

พระพุทธศาสนาเพื่อหวังผลในชาติปัจจุบัน(現世利益)

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชนชั้นสูงที่ต้องการ

ใช้สมณะเป็นฐานอ�านาจทางการเมืองและผู้คนทั่วไปใน

สมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น 

 2. คว�มเชือ่เกีย่วกบัคว�มเชือ่ถอืศรทัธ�ต่อพระ

โพธิสัตว์จิโส

 ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นความ

เชือ่ของพระพุทธศาสนานกิายมหายานของญีปุ่น่ในเกอืบ

ทกุนกิายโดยเฉพาะนกิายเทน็ดะอ ิโจโดะและโจโดะฌนิ 

ซ่ึงเน้นในเร่ืองของพระปณธิานขององค์พระโพธสิตัว์ท่ีจะ

ต้องช่วยเหลือสรรพสัตว์ทุกผู้ทุกนามให้พ้นทุกข์โดย

เฉพาะความเช่ือถือศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์จิโสซ่ึงเช่ือว่า

มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับมนุษย์ ถือเป็นการใช้พระพุทธ

ศาสนาเพื่อหวังผลในชาติหน้า（来世利益）

 3. คว�มเชื่อเรื่องก�รไปเกิดยังแดนสุข�วดีซึ่ง

เป็นดินแดนในอุดมคติหลังคว�มต�ย

 ผลการศึกษาพบว่า เนือ่งจากสภาพสังคมและบ้าน

เมอืงในปลายสมยัเฮอนัถึงสมัยคะมะกรุะตอนต้นนัน้ อยู่

ในภาวะไม่สงบสุข เกิดโรคระบาดและภัยพิบัติต่าง ๆ 

ประกอบกับเกิดความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาได้มาถึง

จุดเสื่อม「末法」ในปีค.ศ.1052 สมณะในต่างนิกายมี

พฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหันมาถือครองอาวุธต่อสู้

กันเอง ท�าให้ผู้คนในสังคมรู้สึกไร้ที่พึ่งพา ไม่มีความหวัง

ในโลกปัจจุบันแล้ว ดังนั้นความเช่ือเรื่องการไปเกิดยัง

แดนสขุาวดซ่ึีงเป็นดนิแดนในอดุมคตหิลงัความตายจงึได้

รับการตอบรับจากผู้คนในสังคมอย่างแพร่หลาย 

 ผลการศกึษาจงึสรปุได้ว่า ความเชือ่ส่วนใหญ่ทีพ่บ

ในนทิานเรือ่งเล่า อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร ิเป็นความเชือ่ที่

เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายานนิกาย

ต่าง ๆ  ทีไ่ด้รบัความเชือ่ถอืศรทัธาในสมยัเฮอนัจนถงึสมยั

คะมะกุระตอนต้น ซึ่งเชื่อว่าเป็นช่วงที่มีการแต่งและ

รวบรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ลักษณะ

ของความเชื่อส่วนใหญ่จะสะท้อนออกมาในเชิงของ

วัฒนธรรมกล่าวคือ มีธรรมเนียมการปฏิบัติและการ

สบืทอดต่อกนัมา เช่น ความเชือ่เรือ่งการขอฝน การสวด

มนต์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย เป็นต้น โดยเป็นการใช้

พระพทุธศาสนาเพือ่หวังผลในชาตปัิจจบุนัและชาตหิน้า 

มากกว่าความเช่ือท่ีเป็นแก่นแท้ของปรัชญาพระพุทธ

ศาสนาในลกัษณะทีเ่ป็นสากลซ่ึงสอนให้ผูค้นเชือ่เรือ่งกฎ

แห่งกรรม การกระท�าความดีละเว้นความชั่วการละอาย

และเกรงกลัวต่อบาป 

 ผลจากการศกึษาภาพลกัษณ์ของสมณะและความ

เชื่อเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ 

โมะโนะงะตะร ิพบว่า ตวัละครสมณะมภีาพลกัษณ์หลาก
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หลายมทีัง้ด้านบวก ด้านลบ และภาพลกัษณ์ด้านอืน่ ๆ 

ส่วนประเด็นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผล

การศกึษาพบว่า ความเชือ่ส่วนใหญ่ทีพ่บในนทิานเรือ่งเล่า 

อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะริ เป็นความเชือ่ของสมณะในพระพทุธ

ศาสนานกิายเทน็ดะอิ นกิายฌงิงนและนกิายโจโดะ ในช่วง

สมยัเฮอนัและคะมะกรุะตอนต้น ท้ังนีค้วามเชือ่ดังกล่าว

มักปรากฏในนิทานเรื่องเล่าของสมณะท่ีมีภาพลักษณ์

ด้านบวก ซึง่ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 8.3 ข้อเสนอแนะ

 เนื่องจากผลงานวิจัยฉบับนี้ มีการศึกษาวิเคราะห์

เนือ้หานทิานเรือ่งเล่าอย่างเป็นระบบ ผู้สนใจสามารถน�า

ไปเป็นแนวทางในการศึกษานิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่น ๆ 

ของญี่ปุ่น ทั้งในสมัยเดียวกันและใกล้เคียง และน�าไป

ต่อยอดการศกึษาเรือ่งความเชือ่เกีย่วกบัพระพทุธศาสนา

ของชาวญีปุ่น่ในสมยัเดยีวกนั หรอืใกล้เคยีงในเชงิประวัติ

ของบุคคลส�าคัญทางพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง
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บทคัดย่อ

บทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงความเป็นอนิจจังในบท

ละครโน โดยศกึษาข้อมลูจากบทละครโนประเภทเกน็สะอโินจ�านวน 9 เรือ่ง ได้แก่ นะกะมท์ิซุ 

ฮิบะริยะมะ คะเงะกิโยะ ยุยะ ท์ซุชิงุรุมะ โคยะโมะโนะงุรุอิ  ทะเกะโนะยุกิ ฌิชิกิโอะชิ และ

คะนะวะ  ผลการศึกษาพบว่า อุปลักษณ์แสดงความเป็นอนิจจังที่ปรากฏในบทละครโนได้แก่ 

น�้าค้าง เสียง สี ความฝัน สายลม เรือ ดอกไม้ และดวงจันทร์ ซึ่งอุปลักษณ์เหล่านี้สะท้อนให้

เห็นถึงความไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลง ความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งในโลก ความเชื่อ

เรือ่งความเป็นอนจิจงัอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึง่ในพทุธวธิคีลายความโศกท�าให้ผูค้นในสมัยกลาง

ของญีปุ่น่ทีร่อบตวัประสบกบัเหตุการณ์ความทกุข์ ความยากล�าบากและความสญูเสียได้ท�าใจ

ยอมรบัความเป็นจรงิความเป็นไปในโลกมนษุย์ ท�าให้คนทีย่งัคงมชีวีติอยูส่ามารถด�ารงชวีติต่อ

ไปได้ อีกประการหน่ึง ความเป็นอนิจจังยังมีส่วนในการกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงบทบาท

หน้าที่และจริยธรรมอันควรกระท�า เช่น ลูกที่ควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาดัง

ปรากฏในบทละครเรื่อง คะเงะกิโยะ ที่ฮิโตะมะรุผู้เป็นลูกสาวเร่งออกเดินทางเพื่อตามหาพ่อ

ที่ตนเองไม่มีโอกาสได้พบหน้าต้ังแต่ถือก�าเนิดมา หรือ ยุยะลูกสาวที่ท�าทุกวิถีทางเพื่อให้ได้

กลับไปดูแลรักษาแม่ที่ชราและก�าลังเจ็บป่วยก่อนแม่จะเสียชีวิตในบทละครเรื่อง ยุยะ 

     สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุปลักษณ์ความเป็นอนิจจังในบทละครโน

 คำ� สำ�คัญ
อุปลักษณ์, ความเป็นอนิจจัง, บทละครโน
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Abstract

This article aims to study conceptual metaphors of impermanence in Noh plays. 
Data was collected from 9 Genzai Noh plays as Nakamitsu, Hibariyama, Kagekiyo, 
Yuya, Tsuchiguruma, Koya Monogurui, Take no Yuki, Shichikiochi, and Kanawa. 
The study found that metaphors of impermanence in Noh plays were dew, sound, 
color, dream, wind, boat, flower, and moon. These reflected uncertainty, change, 
and transience of things and lives on earth. Impermanence concept may be said 
to be one of Bhuddhism instruments to relieve grieve for people in medieval 
period who always faced suffering, difficulties, and loss. This made them come 
to term with reality on earth and live on. Furthermore, impermanence idea took 
part in stimulating people to be aware of their duties and ethics, for example, a 
child should show gratitude to parents. Like in Kagekiyo, Hitomaru, a daughter, 
rushed to find her father whom she has never met since she was born. In Yuya, 
Yuya,  a daughter, has tried to go back to take care of her old and sick mother 
before she died. 

Metaphors of Impermanence in Noh Plays 

Key words
Metaphors, Impermanence, Noh Plays

Sunisa Tammawiwat
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
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1. บทน�า 

 นบัตัง้แต่กลางสมยัเฮอนั(平安)จนกระทัง่ถงึสมัย

คะมะกุระ-มุโระมะชิ（鎌倉―室町）ญี่ปุ ่นประสบ

ปัญหาความวุ่นวายโดยเกิดศึกสงครามกลางเมืองหลาย

ครั้ง เช่น ในปี 1156 เกิดสงครามโฮเง็น(保元の乱)ซึ่ง

เป็นความขดัแย้งในการสืบราชสมบัติระหว่างอดีตจกัรพรรดิ

ซุโตะกุ(崇徳天皇)กับจักรพรรดิโกะฌิระกะวะ（後白

河天皇) ในปี 1180-1185 เกิดสงครามเก็มเปะอ(ิ源平

合戦)อันเป็นสงครามระหว่างตระกูลทะอิระ(平)กับ

ตระกลูมนิะโมะโตะ(源)ทัง้ยงัเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

ซ�า้เตมิหลายคร้ัง จนท�าให้มผีูค้นบาดเจ็บล้มตายจ�านวนมาก 

เป็นเหตใุห้ผูค้นในสงัคมตระหนกัถงึความเป็นอนจิจงัหรอื

ความไม่แน่นอนของชวีติ สภาพสงัคมดงักล่าวส่งอทิธพิล

สะท้อนผ่านทางวรรณกรรมหลายเรื่อง เช่น นิยาย

สงครามเรื่องเฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ1 (平家物語)ที่

กล่าวถึงความรุ่งเรืองและการล่มสลายของตัวละครใน

ตระกูลทะอิระ และวรรณกรรมประเภทความเรียงที่

สะท้อนมุมมองในเรื่องความเป็นอนิจจัง ได้แก่ โฮโจกิ2 

(方丈記)และ ท์ซเุระสเุระงซุะ3 (徒然草)เหตกุารณ์ต่าง ๆ  

ทีเ่กดิขึน้ในวรรณกรรมเรือ่งโฮโจก ิได้แก่ เหตกุารณ์ไฟไหม้

ครัง้ใหญ่ในเกยีวโต การเกดิพายหุมนุ การย้ายเมืองหลวง 

ความอดอยากอนัเนือ่งมาจากความแห้งแล้งและน�า้ท่วม 

รวมทั้งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 1177-

1185 อรรถยา สุวรรณระดา กล่าวว่าเหตุการณ์เหล่านี้

สะท้อนความเป็นอนจิจงัของชวีติและโลก ผ่านสภาพอนั

ไม่จีรังของที่อยู่อาศัยซ่ึงนับว่าเป็นลักษณะเฉพาะของ

วรรณกรรมเรื่องนี้ (อรรถยา สุวรรณระดา, 2557)  ใน

ขณะที่เร่ืองท์ซุเระสุเระงุซะนั้นเป็นการถ่ายทอดความ

รู้สึกนึกคิดที่เกิดข้ึน ในใจของผู้แต่งในขณะท่ีก�าลังเบ่ือ

หน่ายอ้างว้าง เนื้อหาเป็นการมองชีวิตมนุษย์และ

ธรรมชาติผสมผสานความงามในวรรณคดีท่ีสืบทอดมา

จากสมัยเฮอันและความเป็นอนิจจังซึ่งเป็นลักษณะของ

วรรณกรรมสมยัคะมะกรุะอย่างกลมกลนื โดยการวจิารณ์

ความงามของธรรมชาตใินอกีด้านหนึง่ซึง่ต่างจากมมุมอง

ของคนทั่วไป (อรรถยา สุวรรณระดา, 2558, น.130-

132) นอกจากนยิายสงครามและความเรยีงแล้ว บทละคร

โนยังเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัย

มุโระมะชิ   ด้วยเหตุที่บทละครโนจ�านวนหนึ่งมีเนื้อหา

เกี่ยวกับความขัดแย้ง การรบราฆ่าฟัน การแก้แค้น รวม

ทัง้ความทุกข์ของตัวละครอนัเกิดจากการสญูเสยีและการ

พลัดพราก อีกทั้งละครโนยังได้รับอิทธิพลจากพุทธ

ศาสนาจงึท�าให้เนือ้หาของบทละครปรากฏเรือ่งราวและ

แนวคิดต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาซึ่งรวมถึงแนวคิดเรื่อง

ความเป็นอนิจจังด้วย   

 พจนานกุรมโคจเิอน็(広辞苑)ได้ให้ค�านยิามความ

หมายของค�าว่าอนิจจังในภาษาญี่ปุ่น(無常)ไว้ดังนี้ 

 1.〔仏〕一切の物は生滅・変化して常住でな

いこと。               

 (พุทธศาสนา)  การที่สรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไป มี

การเปลี่ยนแปลง ไม่คงอยู่ถาวร   

 2. 人生のはかないこと。 ความไม่จรีงัยัง่ยนืของ

มนุษย์

 3. 人の死去。ความตายของมนุษย์   

 นอกจากค�าว่า 無常 แล้วยงัมคี�าทีม่คีวามเกีย่วกบั

อนิจจังอีก ได้แก่ ค�าว่า 憂世・浮世　ซ่ึงพจนานุกรม

โคจเิอน็นยิามความหมายไว้ว่า 無常の世。生きること

の苦しい世。โลกทีไ่ม่จรีงั โลกทีป่ระกอบไปด้วยความทกุข์ 

 ค�าว่าอนิจจังน้ันมีลักษณะเป็นนามธรรมที่อาจส่ือ

ความหมายได้ยาก ผูแ้ต่งบทละครมักพรรณนาด้วยกลวิธี

ความเปรียบทีเ่รียกว่าอปุลกัษณ์เพ่ือสือ่ความหมายท�าให้

ผู้อ่านรับรูเ้ข้าใจได้ง่ายขึน้  อปุลักษณ์คือการเปรยีบเทยีบ

ความเหมอืนระหว่างสิง่สองสิง่โดยทัง้สองสิง่เป็นสมาชกิ

1  ไม่ทราบผู้แต่งแต่สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นกลางศตวรรษที่ 13 กล่าวกันว่าเป็นวรรณกรรมประเภทนิยายสงครามที่มีชื่อเสียงที่สุด
2  แต่งโดยคะโมะ โนะ โชเมะอิ (鴨長明 1155-1216) ผู้เป็นกวีเอกในต้นสมัยคะมะกุระ ในช่วงบั้นปลายชีวิตโชเมะอิได้ออกบวชปลีกวิเวกไปอยู่ในกระท่อมที่
มีขนาดเล็กเพียง 4 เสื่อครึ่งในภูเขาฮิโนะชานเมืองเกียวโต เนื้อหาในวรรณกรรมครึ่งแรกเป็นบันทึกเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและการย้ายเมืองหลวง ส่วนครึ่งหลัง
บรรยายถึงการใช้ชีวิตอย่างสันโดษและสงบสุขในกระท่อมของผู้แต่ง
3  แต่งโดยพระเค็งโก (兼好1283-1352) ผู้เป็นกวีเอกปลายสมัยคะมะกุระ เนื้อหามีทั้งหมด 243 ตอน
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ของกลุม่ทางความหมายทีต่่างกนั เรยีกสิง่ทีเ่ป็นต้นแบบ

ของการเปรียบเทียบว่า “แบบเปรียบ” หรือ “แวดวง

ความหมายต้นทาง” และเรยีกสิง่ทีถ่กูน�ามาเปรยีบเทยีบ

ว่า “สิ่งที่ถูกเปรียบ” หรือ “แวดวงความหมายปลาย

ทาง” (ซาอีด Saeed, 1997, อ้างถงึใน ศริพิร ภกัดผีาสขุ, 

2561, น.81) อย่างไรกต็าม อปุลกัษณ์ไม่ได้เป็นเพยีงเรือ่ง

ของภาษาแต่เป็นเรื่องของความคิด เป็นระบบวิธีคิดใน

เชงิเปรียบเทยีบทีส่�าคญัซึง่มนษุย์ใช้ในการท�าความเข้าใจ

โลก กล่าวคือ มนุษย์เรียนรู้ประสบการณ์และสิ่งใหม่ ๆ 

ที่ เข ้ามาในชีวิตส ่วนหนึ่งด ้วยการเปรียบเทียบกับ

ประสบการณ์หรือส่ิงท่ีเข้าใจดีอยู่ก่อนแล้วและถ่ายโยง

ความเข้าใจดังกล่าวไปยังการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่

เหล่านั้น (เลคอฟและจอห์นสัน Lakoff and Johnson, 

1980, อ้างถึงใน ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561, น.83) ผู้วิจัย

เชื่อว่าการศึกษาอุปลักษณ์ความเป็นอนิจจังในบทละคร

โนจะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจวธีิคดิเก่ียวกับความเป็นอนจิจงัใน

มุมมองของคนญี่ปุ่นได้ชัดเจนดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เก่ียวกับความ

เป็นอนิจจังในบทละครโนประเภทเก็นสะอิโน

3. ขอบเขตของการวิจัย

 3.1 ขอบเขตของก�รวิจัย 

 ศกึษาบทละครโนประเภทเกน็สะอโิน4  ซ่ึงเป็นบท

ละครที่ตัวละครเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกจริงและเป็น

เรือ่งทีป่รากฏความขดัแย้งของตวัละครทีม่คีวามสมัพนัธ์

นาย-บ่าว พ่อแม่-ลกู และสาม-ีภรรยา ได้แก่ เรือ่ง นะกะ

มิท์ซุ ฮิบะริยะมะ คะเงะกิโยะ ยุยะ ท์ซุชิงุรุมะ โคยะโมะ

โนะงุรุอิ ทะเกะโนะยุกิ ฌิชิกิโอะช ิและคะนะวะ    

 3.2 วิธีวิจัยและก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล   

 ผูว้จัิยศกึษาเนือ้หาของบทละครจากต้นฉบบัภาษา

ญีปุ่่นโบราณเป็นหลกัโดยพิจารณาจากบทละครทีป่รากฏ

ค�าท่ีมคีวามหมายของความเป็นอนจิจงัได้แก่ ค�าว่า 無常 

และ 憂世 และสรุปผลแบบพรรณนาวิเคราะห์

4. ข้อตกลงเบื้องต้น     

 4.1 ในต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นจะไม่ปรากฏค�าที่แสดง

ความเปรียบแต่ในการแปลถอดความเป็นภาษาไทยน้ัน 

ผู้วิจัยมีการเพิ่มค�าแสดงความเปรียบ เช่น ค�าว่า “ดั่ง” 

“เช่น” ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์

 4.2 บทความวิจัยฉบับนี้ใช้ระบบถอดอักษรภาษา

ญีปุ่น่ทีเ่ป็นผลงานวจัิยของอาจารย์ในคณะอกัษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ผลการศึกษาวิเคราะห์

 ในจ�านวนบทละคร 9 เรื่องที่น�ามาศึกษาปรากฏ

อุปลักษณ์ที่สะท้อนความคิดของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อความ

เป็นอนิจจัง ได้แก่ น�้าค้าง เสียง สี ความฝัน สายลม  เรือ 

ดอกไม้ และดวงจันทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 5.1 คว�มเป็นอนิจจังคือนำ้�ค้�ง

 บทละครเรื่องนะกะมิท์ซ ุ(仲光)

  シテ　「あはれやげに我が子の幸壽があ

るならば、美女御前と相舞せさせ、仲光手拍子囃し。

唯今の涙を感涙と思はば。いかがは嬉しかるべき 

  地   「思ひは涙。よそ目は舞の手。交

るは袖の。上露も下露も。後れ先だつ浮世の習

ひ。昨日は歎き、今日は喜びの都に歸る。  

      (佐成健太郎, 1954c, p.2322)

4  บทละครโนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทกว้าง ๆ คือ 
 1. บทละครประเภทในฝันหรือมุเง็นโน(夢幻能)โดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้  เรื่องราวเป็นภาพลวงตาหรือภาพฝันของตัวรอง  ตัวเอกเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติมา
ปรากฏตัวเพื่อเล่าเรื่องราวในอดีต ส่วนตัวรองมักเป็นพระธุดงค์ที่เดินทางผ่านสถานที่ที่มีชื่อเสียง บทละครประเภทนี้เน้นให้ความส�าคัญกับตัวเอก ขณะที่ตัวรองมี
บทบาทช่วยในการด�าเนินเรื่องแต่ไม่มีความขัดแย้งกับตัวเอกแบบละครทั่วไป     
 2. บทละครประเภทในโลกจริงหรือเก็นสะอิโน(現在能)โดยทั่วไปมีลักษณะดังน้ี  เร่ืองราวเกิดขึ้นและด�าเนินไปในเวลาปัจจุบัน ตัวละครเป็นมนุษย์ที่มีชีวิต
อยู่ เน้นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ปรากฏความขัดแย้งระหว่างตัวเอกกับตัวรอง 
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5  ทางแคบในที่นี้หมายถึงโลกแคบที่ไร้ผู้คนรู้จัก

  นะกะมิท์ซ ุ  น่าสะเทือนใจนัก หากโคจุ 

ลูกชายของเรายังมีชีวิตอยู่ก็จะให้ร่ายร�าคู่กับบิโจะ ส่วน

นะกะมิท์ซุจะปรบมือเป็นจังหวะประกอบ หากน�้าตาท่ี

ไหลยามนี้เป็นน�้าตาแห่งความซาบซึ้งใจจะน่ายินดีเพียง

ใดกันหนอ         

  คอรัส (นะกะมิท์ซุ)   ยกชายแขนเสื้อร่ายร�า

กลบเกลื่อนน�้าตาแห่งความคิดถึงจากสายตาผู้อื่น ได้

เรียนรู ้เกี่ยวกับโลกที่ไม่จีรังว่าทั้งน�้าค้างด้านบนและ

น�้าค้างด้านล่างไม่ว่าช้าหรือเร็ว ก็จะจางหายไป วานน้ี

โศก วันนี้เดินทางกลับเมืองหลวงด้วยความสุข

  บทละครเร่ืองนะกะมิท์ซุกล่าวถึงตัวละครเจ้า

นายชือ่มนัจ(ู満仲)โกรธลกูชายทีช่ือ่บโิจะ(美女)เพราะ

ไม่สนใจศกึษาเล่าเรยีนจงึสัง่ให้บ่าวช่ือนะกะมท์ิซุ(仲光)

น�าตัวไปตัดศีรษะแต่ลูกชายของนะกะมิท์ซุอาสาขอตาย

แทนลูกเจ้านาย ภายหลังพระเอะฌิน(恵心僧都)จาก

วัดฮิเอะได้น�าตัวบิโจะซึ่งแอบไปบวชอยู่ที่วัดมาสารภาพ

ความจริงแก่มันจู แม้นะกะมิท์ซุจะยินดีที่ได้มีโอกาสพบ

กับลูกชายของเจ้านาย แต่ภายในใจยังรู้สึกเสียใจคิดถึง

ลกูชายตนเองจงึน�า้ตาไหลออกมาจนต้องยกชายแขนเสือ้

ปิดบังน�า้ตาไม่ให้ผูอ้ืน่เหน็  บทร้องของคอรัสกล่าวเปรยีบ

ความไม่จรีงัของชวีติว่ามลีกัษณะเช่นเดยีวกบัหยดน�า้ค้าง 

น�้าค้างน้ันไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด ไม่นานก็จะถูกแสงแดดแผด

เผาจนมลายหายไป เช่นเดยีวกบัมนษุย์ไม่ว่าจะมสีถานะ

เช่นใด ทัง้คนสงูศกัดิห์รอืต�า่ต้อย ทัง้เป็นนายและบ่าว สกั

วนัหนึง่ต่างต้องตายจากกนั แม้แต่อารมณ์ความรูส้กึของ

มนุษย์ยังแสดงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เนื่องจาก ใน

แต่ละวันหรือแม้กระทั่งในวันเดียวกันมนุษย์อาจเกิด

ความรู้สึกหลากหลายตามสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจ เช่น 

เมือ่วานนีอ้าจทกุข์โศกเสยีใจแต่วนัน้ีอาจแปรเปลีย่นเป็น

ความยินดีปรีดา ข้อความที่กล่าวถึงความไม่จีรังนี้อาจมี

ผลในการปลอบประโลมจติใจบรรเทาความรูส้กึโศกเศร้า

ของนะกะมิท์ซุที่สูญเสียลูกชายให้ผ่อนคลายลงและ

ด�าเนินชีวิตต่อไปโดยยอมรับสภาพความจริงในโลก 

 นอกจากบทละครเรื่องนะกะมิท์ซุ พบว่ามีการ

กล่าวถึงน�้าค้างในบทละครอีก 2 เรื่องคือ ฮิบะริยะมะ

และคะเงะกิโยะ ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏค�าส�าคัญคือความ

เป็นอนิจจังหรือโลกที่ไม่จีรัง แต่ด้วยบริบทท�าให้ค�าว่า

น�้าค้างใช้กล่าวถึงชีวิตที่ไม่จีรังยั่งยืนเช่นกัน 

 บทละครเรื่องฮิบะริยะมะ (雲雀山)

  地   陰れ住む身の山深みさらば心

のありもせで。ただ道せばき埋草露いつまでの身

ならまし露いつまでの身ならまし。かくて煙も絶

え絶えの。かくて煙も絶え絶えの。光の陰も惜し

き間に。よその情を頼まんと。草の枢を引きたて

て又里へこそ出でにけれ里へこそ出でにけれ。 

      (佐成健太郎, 1954c, p.2640)

  คอรัส(จิจู) หน�าซ�้ายังอาศัยหลบซ่อนอยู่ใน

ภูเขาลึก จงึไม่น่าสงสัยทีจ่ะไร้คนเหน็ใจสงสารชวีติทีเ่ป็น

เช่นน�้าค้างบนหญ้าในทางแคบ5 จะอยู่ไปได้ถึงเมื่อไรไร้

ควันไฟลอยขึ้น เสียดายวันเวลาที่ผ่านพ้นไปรีบออกจาก

กระท่อมเข้าไปขอพึ่งน�้าใจจากคนในหมู่บ้านดีกว่า

 ในบทละครเรือ่งฮบิะรยิะมะ เนือ้เรือ่งกล่าวถงึชโูจ

ฮิเมะ(中将姫)ที่หลบหนีจากการถูกพ่อส่ังฆ่าเนื่องจาก

เช่ือค�ายุยงจากคนอื่นเข้าไปอยู่กลางป่าเขาพร้อมพี่เล้ียง

ชื่อจิจู(侍従)ทั้งสองคนใช้ชีวิตด้วยความยากล�าบาก

อย่างเงยีบเหงาไร้ญาตมิติรไปมาหาสู่ ข้อความทีก่ล่าวว่า

ไร้ควันไฟลอยขึ้นนั้นหมายถึงไม่มีควันไฟที่ใช้ในการ

ประกอบอาหาร สะท้อนความอัตคัดในการด�าเนินชีวิต

จนท�าให้จิจูเปรยว่าไม่รู ้ว่าจะสามารถด�ารงชีวิตท่ีไม่

แน่นอนดัง่น�า้ค้างไปได้ถึงเมือ่ไร ด้วยเหตทุีน่�า้ค้างนัน้เมือ่

ต้องแสงอาทิตย์ก็จะจางหายไปได้อย่างง่ายดาย ชีวิต

มนุษย์จึงตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา เช่นเดยีวกับชโูจฮเิมะทีใ่นอดตีนัน้เคยมคีวาม

เป็นอยู่สุขสบายในฐานะลูกสาวของเสนาบดี แต่วันหนึ่ง
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ชะตาชีวิตกลับผกผันต้องออกจากบ้านมาใช้ชีวิตอย่าง

ทุกข์ยาก อาจกล่าวได้ว่าจิจูเอ่ยถึงความเป็นอนิจจังเพื่อ

ให้ชูโจฮิเมะยอมรับชะตาชีวิตขณะเดียวกันก็กระตุ้น

ตนเองให้เร่งรีบท�าหน้าท่ีของบ่าวในฐานะพี่เลี้ยงโดยไม่

ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเพราะตระหนักในเรื่องเวลาที่ผัน

ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังท่ีข้อความข้างต้นกล่าวว่า 

“เสียดายวันเวลาที่ผ่านพ้นไป”  (光の陰も惜しき) ซึ่ง

ในภาษาญี่ปุ่นนั้นปรากฏค�ากล่าวที่กล่าวถึงวันเวลากับ

น�้าค้างคู่กันว่า 

 「光陰は矢よりも迅かなり、身命は露より

も脆し」 

 วนัเวลาผนัผ่านเรว็ยิง่กว่าลกูธน ูชีวติคนเราเปราะ

บางยิ่งกว่าน�้าค้าง

 ค�าว่าแสงและเงา ( 光 陰)  หมายถึง แสงอาทิตย์

และดวงจันทร์หรืออีกนัยหน่ึงคือกลางวันและกลางคืน 

วันคืนเป็นเวลาที่ผันผ่านวนเวียนตลอดไม่มีใครสามารถ

หยุดรั้งได้อีกทั้งเมื่อล่วงเลยไปแล้วก็ไม่อาจหวนย้อนคืน

กลบัมา ค�ากล่าวนีเ้ปรยีบวนัคนืทีผ่่านไปอย่างรวดเรว็ว่า

เร็วกว่าลูกธนูที่ถูกยิงออกจากคันธนู สอดแทรกความ

หมายว่าไม่ควรรั้งรอที่จะท�าการสิ่งใด ขณะเดียวกันค�า

ว่า“แสง 光” ยังเป็นค�าที่สัมพันธ์กับค�าว่า “น�้าค้าง露” 

(แสงอาทติย์สาดส่องท�าให้น�า้ค้างจางหายไป) การท่ีกล่าว

ว่าชวิีตของมนษุย์นัน้เปราะบางยิง่กว่าน�า้ค้าง จงึยิง่แสดง

ความหมายว่าช่วงเวลาของชีวิตน้ันสั้นมากและชีวิตเป็น

สิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอน   

 บทละครเรื่อง คะเงะกิโยะ (景清)

  ツレ　トモ   「消えぬ便も風なれば。

消えぬ便も風なれば。露の身如何になりぬらん。

  ツレ  「これは鎌倉亀 が江が谷に。人

丸と申す女にて候。さてもわが父悪七兵衛 

景清 は。平家の味方たるにより。源氏に憎まれ。

日向の国宮崎 とかやに流されて。年月を送り給

ふなる。 未だ習はぬ道すがら。もの憂き事も旅

の 習ひ。又父ゆゑと心強く。  

      (佐成健太郎, 1953, p.633)   

  ฮิโตะมะรุและผู้ติดตาม    รู้ข่าวจากสายลมว่า

ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่เป็นเช่นน�้าค้างนั้นจะเป็น

เช่นไร 

  ฮิโตะมะรุ  เราเป็นลกูสาวช่ือฮิโตะมะรอุาศัย

อยู่ที่คะเมะกะเอะกะยะท์ซุในคะมะกุระ ท่านพ่ออะกุฌิ

ชิเบียวเอะ คะเงะกิโยะได้ไปเข้าพวกกับเฮะอิเกะจึงถูก

พวกเก็นจิโกรธชังและถูกเนรเทศไปอยู่ที่เมืองมิยะสะกิ

ในแคว้นฮวีงะ6 เป็นเวลานาน แม้เป็นเส้นทางทีไ่ม่คุน้เคย 

ทั้งการเดินทางก็เต็มไปด้วยความยากล�าบากแต่ด้วย

ความมุ่งมั่นที่จะพบหน้าพ่อ เราจึงได้ออกเดินทาง            

 บทละครเรือ่งคะเงะกโิยะกล่าวถึงฮโิตะมะร ุ(人丸) 

ลูกสาวทีเ่กดิจากหญงิขายบรกิารถกูพ่อทอดทิง้ท�าให้ต้อง

จากกับพ่อตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อฮิโตะมะรุเมื่อเติบโตขึ้นและ

รู้ข่าวว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ จึงตั้งใจจะออกเดินทางติดตาม

หาเพราะต้องการพบหน้าพ่อสกัครัง้ ค�าว่าน�า้ค้างเป็นค�า

ทีฮ่โิตะมะรุกล่าวถงึชวีติของคะเงะกโิยะผูเ้ป็นพ่อสะท้อน

ความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิต แม้วันนี้พ่อจะยังมีชีวิตอยู่แต่

พรุ่งน้ีอาจตายจากกันได้เช่นเดียวกับหยดน�้าค้างที่จาง

หายได้ภายในเวลาอนัสัน้ ฮโิตะมะรจุงึรูส้กึวติกกงัวลด้วย

เหตทุีไ่ม่รูว่้าชวีติพ่อทีอ่ยูห่่างไกลนัน้จะเป็นตายร้ายดเีช่น

ไร ความตระหนักในชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้น้ีอาจเป็นปัจจัย

หนึง่ทีก่ระตุน้ให้ฮโิตะมะรตุ้องเร่งรบีออกเดนิทางตามหา

ก่อนที่พ่อจะเสียชีวิต     

 นอกจากในบทละครโนแล้วผู้วจิยัพบว่ามกีารใช้ค�า

ว่าน�้าค้างแสดงความหมายของความเป็นอนิจจังใน

วรรณกรรมประเภทกลอนญี่ปุ่นด้วย ดังเช่นที่ปรากฏใน

กลอนบทที ่589 จากหนงัสอืรวมบทกลอนโคะกงิวะกะฌู 

(古今和歌集)  

 露ならぬ心を花に置きそめて風吹くごとに

6  ปัจจุบันคือจังหวัดมิยะสะก(ิ宮崎県)
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物おもひぞつく       

 หัวใจฉันไม่เหมือนน�้าค้างที่อยู่บนดอกไม้ ทุกครั้ง

ที่ลมพัดมาก็หวั่นไหว

 กวีสื่อความหมายกลอนบทน้ีว่าความรักของตนท่ี

มีต ่อหญิงสาวนั้นหนักแน ่นมั่นคงต ่างจากน�้าค ้าง 

เนื่องจากตนนั้นไม่หวั่นไหวไปกับการได้ยินข่าวลือว่ามี

ชายอืน่มาหาหญงิคนรกัทีบ้่าน ในขณะทีห่ยดน�า้ค้างกลบั

ไม่ม่ันคงยั่งยืน อ่อนไหวแม้เพียงแค่ถูกสายลมพัดพาก็

พาลร่วงหล่นลงจากดอกไม้7 

 5.2 คว�มเป็นอนิจจังคือเสียงและสี    

  บทละครเรื่อง ยุยะ (熊野)

  地　　「清水寺の鐘の聲。祇園精舎をあ

らはし。諸行無常の聲やらん。 地主権現の花の

色。娑羅雙樹の理なり。生者必滅の世の習ひ。げ

にためしある粧ひ。佛も元 は捨てし世の。 半ば

は雲に上見えぬ。鷲のお山の名を残す。寺は桂の

橋柱。立ち出でて峰の雲。 花やあらぬ初桜の祇

園林下河原。

         (佐成健太郎, 1954d, p.3251)

      คอรัส    เสียงระฆังแห่งวัดคิโยะมิสุสะท้อน

ความเป็นอนจิจงัของสรรพสิง่เช่นปรากฏทีว่ดัเชตวนัมหา

วิหาร8  สีของดอกซากุระที่ศาลเจ้าจิฌุ9 บ่งบอกถึง

สัจธรรมว่าผู้ที่รุ่งโรจน์ย่อมมีวันเสื่อมถอยเช่นเดียวกับสี

ของ ดอกสาละ พระพุทธองค์ทรงตระหนักในสัจธรรม

นี้จึงสละทางโลกและแสดงธรรม ณ เขาคิชฌกูฏ10  ชื่อ

ของเขาหัวแร้งซ่ึงซ่อนตัวยอดเขาไว้กลางหมู่เมฆปรากฏ

อยูท่ีว่ดัเคะอเิกยีวจ ิเมือ่ลกุขึน้มองออกไปรอบ ๆ  บนยอด

เขานัน่คอืหมูเ่มฆหรอืซากรุะกนัแน่ ดอกซากรุะแรกของ

ฤดูบานสะพรั่งในป่ากิอนและฌิโมะกะวะระ 

 ข้อความดงักล่าวนีอ้้างองิมาจากส่วนขึน้ต้นท่ีมชีือ่

เสยีงในวรรณกรรมเรือ่งเฮะอิเกะโมะโนะงะตะรซ่ึิงกล่าว

เปรียบความเป็นอนิจจังของชีวิตมนุษย์ 4 ประการคือ 

เสียงระฆัง สีของดอกสาละ ความฝันยามค�่าคืนในฤดู

ใบไม้ผลิและฝุ่นละอองยามต้องสายลม ดังความว่า

 祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり。沙

羅双樹の花の色、盛者必衰のことはりをあらわ

す。 奢れる人も久しからず、唯春の夜の夢のご

とし。たけき者も遂にはほろびぬ、偏に風の前の

塵に同じ。        

    (梶原正昭・山下弘明, 2005, p.5)

 เสียงระฆังของวัดเชตวันวิหารดังกังวานสะท้อน

ความเป็นอนจิจงัของสรรพสิง่ สขีองดอกสาละบ่งบอกถงึ

สัจธรรมว่าผู้ที่รุ่งโรจน์ย่อมมีวันเสื่อมถอย ไม่อาจรุ่งเรือง

ได้ตลอดไปเปรียบดังความฝันยามค�่าคืนในฤดูใบไม้ผลิ 

แม้แต่ผู้หาญกล้าย่อมมีวันเสื่อมสลายลง อุปมาเช่นเดียว

กับฝุ่นละอองยามต้องสายลม

 ในบทละครเรือ่ง ยยุะ กล่าวถงึยยุะทีรู่ข่้าวจากทาง

บ้านเกดิว่าแม่ของตนก�าลงัป่วยและต้องการพบหน้าเธอ 

แต่ยยุะไม่อาจกลับไปบ้านแม่ได้เน่ืองจากสามต้ีองการให้

เธอเดินทางไปร่วมงานเล้ียงชมดอกซากุระที่วัดคิโยะมิสุ

ด้วยกนั ยยุะจงึจ�าใจเดินทางไปงานเล้ียง ก่อนทีง่านเล้ียง

จะเริ่มยุยะได้แวะนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดเพื่อ

อธิษฐานขอให้แม่หายป่วย ในฉากน้ีคอรัสขับร้อง

ข้อความที่บรรยายความเป็นอนิจจังของสรรพส่ิงโดย

7  นอกจากการเปรียบน�้าค้างกับความเป็นอนิจจัง ในกลอนญี่ปุ่นยังมีการใช้ค�าว่าน�้าค้างเปรียบกับหยดน�้าตา ซึ่งความเปรียบเช่นน้ีไม่ปรากฏในบทละครเรื่องที่น�า
มาศึกษาซึ่งอาจเพราะเป็นบทละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของตัวละครมากกว่าความรักระหว่างชายหญิง ดังตัวอย่างในกลอนบทที่ 757 จากหนังสือ
รวมบทกลอนโคะกิงวะกะฌู  秋ならで置く白露は寝覚めするわが手枕のしづくなりけり(ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ฤดูใบไม้ร่วงแต่น�้าค้างขาวที่หยดอยู่นั้น เมื่อ
ลืมตาตื่นขึ้นมามันคือหยดน�้าตาของฉันที่เปียกแขนเสื้อที่ใช้หนุนแทนหมอน)  
8  วัดเชตวันมหาวิหาร ในอดีตเคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจ�าพรรษามากที่สุดถึง 19 พรรษา ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถานตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น�้าราปติ 
รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
9  ศาลเจ้าจิฌ(ุ地主権現)ตั้งอยู่ในเขตวัดคิโยะมิส(ุ清水寺)จังหวัดเกียวโต สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพแห่งความรัก บริเวณศาลเจ้ามีก้อนหินแห่งความรัก 2 ก้อน 
ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร กล่าวกันว่าหากสามารถเดินหลับตาจาก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้จะสมปรารถนาในความรัก
10  เขาคิชฌกูฏมีความหมายว่าเขาหัวแร้ง ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในอดีตเคยเป็นที่ประทับจ�าพรรษาของพระพุทธเจ้าในพรรษา
ที่ 3, 5, 7 และพรรษาสุดท้ายก่อนเสด็จปรินิพพาน
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กล่าวถึงเสียงและสี เสียงการตีระฆังเป็นลักษณะของ

เสยีงทีเ่กดิจากการกระทบหรือกระแทก ดงันัน้จึงเป็นสิง่

ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในทันที สะท้อนถึงสิ่งอยู่ไม่คงทน

ถาวร ไม่เที่ยงแท้ ส่วนสีของดอกซากุระที่ซีดจางใกล้ร่วง

โรยนัน้เปรยีบได้กบัชีวติของแม่ทีท่ัง้ชราภาพและป่วยไข้

ใกล้ความตายเช่นเดียวกับสีของดอกสาละที่เปลี่ยนเป็น

สีขาวขณะที่พระพุทธองค์ก�าลังเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 

แสดงให้เห็นว่าแม้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อาจ

ด�ารงพระชนม์ชพีอยูไ่ด้ตลอดกาล สะท้อนความเชือ่เรือ่ง

ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน ไม่มีใครท่ีจะรุ่งเรืองได้ตลอด

เมือ่ถงึเวลากจ็ะเสือ่มความรุง่เรอืงแล้วตายจากไป ความ

ตระหนกัในความเป็นอนจิจงัในบทละครเรือ่งนีอ้าจท�าให้

ยุยะเข้าใจในเรื่องชีวิตที่มีแต่ความไม่แน่นอนจึงต้องการ

แสดงความกตัญญูต่อแม่โดยพยายามขอร้องสามีเพ่ือให้

เธอกลับไปเยี่ยมเยียนปรนนิบัติแม่ที่บ้านเกิด  

 5.3 คว�มเป็นอนิจจังคือคว�มฝัน  

  บทละครเรื่อง ท์ซุชิงุรุมะ (土車)

  ワキ　「夢の世なれば驚きて。夢の世な

れば驚きて。捨つるや現なるらん。「かやうに候

者は。深草の少将がなれの果にて候。われ妻に後

れ。憂世あぢきなくなり行き候程に。一子を捨て

かやうの姿となりて候。われ世に在りし時より。

善光寺への望にて。この程は信濃の国に候が。今

日も又御堂へ参らばやと思ひ候   

     (佐成健太郎, 1954b, p.2070)

      โฌโฌ  ด้วยตระหนกัว่าโลกนีเ้ป็นโลกแห่งความ

ฝันจงึได้ออกบวชเข้าสูโ่ลกแห่งความจรงิตวัเรานีค้อืฟกุะกุ

ซะโนะโฌโฌ ด้วยเหตท่ีุภรรยาตายจากไป ความรูส้กึเบ่ือ

หน่ายโลกท่ีไม่จรัีง จงึทิง้ลูกชายคนเดยีวออกบวชเป็นพระ

ดงัทีเ่ป็นนี ้ เราเคยปรารถนาจะมายงัวดัเสน็โกจต้ัิงแต่ยงั

เป็นคฤหสัถ์ จงึได้เดินทางมายงัแคว้นฌินะโนะเมือ่เรว็ ๆ นี้ 

และวนันีก้ต็ัง้ใจจะเข้าไปยงัวหิารอกีครัง้

 บทละครเรือ่งท์ซชุงุิรมุะกล่าวถงึพ่อทีช่ือ่ฟกุะกซุะ โนะ 

โฌโฌ ซึ่งเป็นทุกข์และเบื่อหน่ายโลกเพราะภรรยาเสีย

ชีวิตจากไปจึงหนีลูกชายไปออกบวช ค�ากล่าวของโฌโฌ

สะท้อนความเข้าใจในสัจธรรมเรื่องการเกิดแก่เจ็บตาย

และสะท้อนทัศนะว่าโลกน้ีเป็นโลกแห่งความฝัน ทุกส่ิง

ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งสมมติมีอยู่เพียงชั่วคราว มีการเกิด

ขึน้ในเบือ้งต้น เปลีย่นแปลงในท่ามกลางและเมือ่ถงึเวลา

ก็จะดับสูญไปในที่สุด เนื่องจากความฝันน้ันเป็นเพียง

ภาพที่นึกเห็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งยามเมื่อหลับใหล หลัง

จากตื่นขึ้นมาความฝันน้ันก็พลันจบส้ินลง เม่ือตระหนัก

ความจริงเช่นนี้จึงท�าให้ตัวละครปรารถนาที่จะออกบวช

เพือ่หลกีหนโีลกแห่งความฝันเข้าสู่ธรรมะซึง่เป็นโลกแห่ง

ความจริงแท้       

 นอกจากนี้ในบทละครเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ ก็

กล่าวถึงความฝันเช่นกัน แม้ไม่ปรากฏค�าส�าคัญที่กล่าว

ถึงความเป็นอนิจจังหรือโลกที่ไม่จีรัง แต่ด้วยปรากฏ

ข้อความ われと覚めん หมายถงึการตืน่รูถ้งึตวัตนทีแ่ท้

จรงิ(ตืน่จากความฝัน)หรอืการตรัสรูซ้ึง่ เกีย่วข้องสัมพันธ์

กบัค�าว่าความฝัน จงึท�าให้อนมุานได้ว่าความฝันในทีน่ีน้�า

มาใช้เปรียบกับโลกที่ไม่จีรังเช่นเดียวกับเรื่องท์ซุชิงุรุมะ

 บทละครเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอ（ิ高野物狂）

　　  それ受け難き人身を受け。逢ひ難き如来の

教法に逢ふ事。闇夜の燈火。渡りの船待ち得たる

心地して。われと覚めん夢の世に。今を捨てずは

徒らに。又三途にも帰らんこと...。  

      (佐成健太郎,1953, p.604)

　   การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ใช่ว่าจะได้เกิดกันอย่าง

ง่ายดาย การได้พบธรรมะของ พระศากยมนุพีทุธเจ้าทีห่า

ได้ยากยิ่งเปรียบประหน่ึงเวลาค�่าคืนได้รับคบไฟหรือใน

ยามยากล�าบากที่ไม่สามารถข้ามฝั่งได้แล้วได้พบเรือ ทุก

สิ่งล้วนเป็นสิ่งที่น่ายินดี ดังนั้น หากเราไมต่ื่นรูอ้อกบวช

ละทิ้งโลกแห่งความฝันแล้ว เมื่อตายไปก็จะกลับไปยัง

อบายภูมิทั้ง 3 อีก...
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 บทละครเรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิกล่าวถึงฌุนมิท์ซุ-

มะรุ (春満丸) ที่สูญเสียพ่อไปในปีที่ผ่านมา ในวันครบ

รอบวนัตายของพ่อ ฌนุมท์ิซมุะรไุด้ตดัสนิใจหนอีอกจาก

บ้านไปบวชเพ่ืออทุศิส่วนกศุลให้แก่พ่อแม่และบรรพบรุษุ

ที่ล่วงลับไปแล้วได้ไปสู่ดินแดนสุขาวดี ฌุนมิท์ซุมะรุมี

ทัศนะว่าโลกใบนี้เป็นสิ่งชั่วคราวประหนึ่งความฝันเช่น

เดยีวกบัเรือ่งท์ซชุงิรุมุะ การตระหนกัถงึความเป็นอนจิจงั

อาจท�าให้ตัวละครประสงค์ท่ีจะออกบวชเพื่อหลีกหนี

วัฏสงสารหลังความตายไม่ให้ตนเองตกไปสู่อบายภูมิทั้ง 

3 (三途)อันได้แก่ นรกภูมิ (地獄道) เดรัจฉานภูม(ิ畜

生道)และเปรตภมู（ิ餓鬼道）อกีทัง้ยงัเป็นการแสดงความ

กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว  

 5.4 คว�มเป็นอนิจจังคือส�ยลม    

  บทละครเรื่อง ทะเกะโนะยุก ิ(竹雪)

       地   拂はでかくてあるならば。わ

れのみならず。母上も姉御前も思ひは。長松の

風。身にしむばかり更くる夜の。雪寒うして拂ひ

かね帰らんとすれば門をさす。明けよと叩けど音

もせず。あら寒や耐へがたや。月若助けよ。げに

や無常の荒き風。うき身ばかりつらきかなと。思

ふかひなき月若は終に空しくなりにけり終に空し

くなりにけり。　      

      (佐成健太郎, 1954b, p.1882)

  คอรัส (ท์ซุกิวะกะ) หากไม่ไปกวาด(หิมะ) ก็

คงไม่เพยีงแค่ตวัเราแต่ลมหนาวก็อาจจะพดัไปถึงตวัท่าน

แม่และท่านพีท่ีอ่ยูม่ะท์ซนุะงะ หมิะทีต่กยามค�า่คนืนีช่้าง

หนาวเหน็บทนกวาดต่อไปไม่ไหวแล้ว แต่เมื่อกลับบ้าน

ไปร้องเรียกให้คนเปิดประตูกลับไม่มีเสียงตอบแต่อย่าง

ใด โอ...ทนหนาวไม่ไหวแล้ว ใครก็ได้ช่วยท์ซุกิวะกะด้วย  

พายใุนโลกทีเ่ป็นอนจิจงัจะพดัพาความทกุข์มาแต่ทีท์่ซกุิ

วะกะผู้โชคร้ายคนนี้หรือ  แม้จะคิดตัดพ้อก็ไม่เป็นผล 

ท้ายที่สุดแล้วท์ซุกิวะกะก็จากไป   

 บทละครเรื่องทะเกะโนะยุกิกล่าวถึงตัวละครเด็ก

ช่ือท์ซุกิวะกะ（月若）ถูกแม่เล้ียงกลั่นแกล้งใช้ให้ออก

ไปกวาดหมิะตอนกลางคืนในขณะทีล่มพายกุ�าลังพดัแรง 

เมือ่ท์ซกุวิะกะทนความหนาวไม่ไหวได้พยายามร้องเรยีก

คนในบ้านแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูท�าให้ท์ซุกิวะกะเสีย

ชีวิตลงบนกองหิมะ การออกไปกวาดหิมะตามค�าสั่งแม่

เล้ียงสะท้อนความกตัญญูของท์ซุกิวะกะที่ไม่ต้องการให้

แม่เล้ียงพาลโกรธเคืองแม่และพ่ีสาวของตนเอง สายลม

หนาวทีก่ล่าวถงึในบทละครเรือ่งนีน้อกจากจะเป็นลมพายุ

จรงิ ๆ  ทีพั่ดพาความหนาวเหน็บมาแล้วยงัส่ือถงึพายแุห่ง

ความโกรธเคืองของแม่เลี้ยงอีกด้วย ชีวิตที่ตายจากไป

ของท์ซกุวิะกะสะท้อนความเป็นอนจิจงัของมนษุย์ว่าความ

ตายนัน้เกดิขึน้ได้กบัทกุคนโดยไม่จ�ากดัเวลาและบคุคล  

 การกล่าวเปรยีบความเป็นอนจิจงัเป็นดัง่ความฝัน

และสายลมดังปรากฏในหวัข้อ 5.3 และ 5.4 นี ้ผูว้จิยัพบ

ว่ามีการใช้ที่สอดคล้องกับส่วนขึ้นต้นของวรรณกรรม

เรื่องเฮะอิเกะโมะโนะงะตะริดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อ 5.2 

ซึ่งเปรียบความรุ่งเรืองของมนุษย์ว่า ย่อมมีวันเสื่อมถอย

กับความฝันยามค�่าคืนในฤดูใบไม้ผลิและฝุ่นละอองยาม

ต้องสายลม โดยมคี�ากล่าวทีค่ล้ายกนันีป้รากฏอยู่ใน『往

生講式』   มีใจความว่า     

 「一生是風前之燭、万事皆春夜之夢」  

 ชีวิตเป็นดั่งแสงเทียนยามต้องสายลม ทุกส่ิงล้วน

เป็นดั่งความฝันยามค�่าคืนในฤดูใบไม้ผลิ   

 ค�ากล่าวนี้สะท้อนภาพชีวิตที่ตกอยู่ในอันตราย

ประหน่ึงแสงเทียนที่ก�าลังถูกลมพัด ทั้งฝุ่นละอองและ

แสงเทียนน้ันเม่ือถูกลมพัดก็พร้อมที่จะปลิวหายและดับ

มืดลงได้ในทันที ทั้งยังสะท้อนว่าสรรพสิ่งย่อมมีเกิดและ

มีดับเช่นเดียวกับแสงเทียนที่มีสว่างย่อมมีมืด ส�าหรับ

ความฝันนั้นคือสิ่งชั่วคราว ในขณะที่เวลากลางคืนในฤดู

ใบไม้ผลิจะสัน้กว่าเวลากลางคนืในฤดใูบไม้ร่วง ความฝัน

ยามค�่าคืนในฤดูใบไม้ผลิจึงสะท้อนถึงสิ่งที่มีอยู่ชั่วคราว

เพียงช่วงเวลาส้ันๆ โดยทุกส่ิงพร้อมที่จะผันแปรไปตาม

กาลและเวลา

11 บทสวดที่มีดนตรีประกอบเพื่ออธิษฐานขอให้ไปเกิดยังดินแดนสุขาวดี แต่งโดยพระโยกัน(永観)ในนิกายเท็นดะอิ 
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 5.5 คว�มเป็นอนิจจังคือเรือ

  บทละครเรื่อง ฌิชิกิโอะช ิ(七騎落)

  シテツレ 「身は捨小舟恨みても。身は

捨小舟恨みてもかひなきや浮世なるらん。

      (佐成健太郎, 1954a, p.1308)

  ซะเนะฮริะและผูต้ดิตามเราเหมอืนเรือทีถ่กูทิง้

ร้างโดยไร้ไม้พาย ต่อให้เศร้าโศกคร�่าครวญอย่างไรก็ไร้

ประโยชนโ์ลกที่ไม่จีรัง 

 บทละครเร่ืองฌิชิกิโอะชิกล่าวถึงเหตุการณ์ภาย

หลังจากโยะริโตะโมะ（頼朝）พ่ายแพ้ในการศึกที่

อิฌิบะฌิยมะ（石橋山）จึงตัดสินใจจะลงเรือหนีไป

พร้อมกับซะเนะฮิระ（實平）และผู้ติดตามคนอื่นๆอีก

รวม 8 คน ซะเนะฮิระเปรียบชะตาชีวิตของตนเองและ

พวกว่าเหมือนกับเรือท่ีถูกท้ิงร้างโดยไร้ไม้พาย จึงเป็น

ภาพของเรือที่ล่องลอยอย่างไร้ทิศทางกลางทะเล หาก

เรือถูกลมพายุพัดก็อาจอับปางจมลงสู่ใต้ท้องทะเลได้ 

ขอ้ความดังกลา่วนี้สะท้อนความรูส้ึกปลงอนิจจังยอมรับ

ชะตากรรมของตนที่เป็นนักรบอยู่บนเรือว่าชีวิตไร้ความ

แน่นอน เพราะการออกเรือหนีศัตรูไปในสถานการณ์ที่

ไม่รู้ชะตากรรมเช่นนี้อาจเสียชีวิตได้ตลอดเวลา

 5.6 คว�มเป็นอนิจจังคือดอกไม้และดวงจันทร์ 

  บทละครเรื่อง คะนะวะ (鉄輪)

  後ジテ　　「それ花は斜脚の暖風に開け

て。同じく暮春の風に散り。月は東山より出でて

早く西嶺に隠れぬ。世上の無常かくの如し。因果

は車輪の廻るが如く。われに憂かりし人々に。忽

ち報を見すべきなり。     

      (佐成健太郎, 1953, p.711)

 　  ภรรยา   ดอกไม้นั้นบานเมื่อต้องสายลมอัน

อบอุ่นที่พัดโชยมาแต่แล้วก็ร่วงโรยจากสายลม ในช่วง

ปลายฤดใูบไม้ผลเิช่นเดยีวกนั ดวงจนัทร์ขึน้จากภเูขาทาง

ทศิตะวนัออกแล้วลบัลง อย่างรวดเรว็บนยอดเขาทางทศิ

ตะวันตก สรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังผล

กรรมทีก่่อจะวนคนืสนองดัง่ล้อรถ เราจะท�าให้คนทีท่�าให้

เราทนทุกข์ต้องรับกรรม   

 บทละครเรือ่ง คะนะวะ กล่าวถงึสตรแีห่งเมอืงหลวง

ถกูอดตีสามทีอดทิง้ไปมภีรรยาใหม่ จึงได้เดนิทางมาศาล

เจ้าทุกคืนเพื่อสวดสาปแช่งอดีตสามี ข้อความข้างต้นน้ี

สะท้อนความแค้นเคอืงใจของสตรผีูน้ี้ ดอกไม้เป็นตวัแทน

ของความเป็นอนิจจังเน่ืองจากเม่ือบานแล้วก็จะร่วงโรย

ภายในฤดกูาลเดยีวกนั เช่นเดยีวกบัดวงจนัทร์ทีเ่มือ่ขึน้แล้ว

กเ็คล่ือนคล้อยตกลงทกุวนั การเปล่ียนแปรของสรรพส่ิง

อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะธรรมชาติท่ีสตรีผู้นี้กล่าวถึงอาจ

สะท้อนความไม่จรีงัยัง่ยนืในเรือ่งความรกัระหว่างอดตีสามี

กบัเธอทีเ่คยรกักนัแต่ความรกันัน้พลนัจดืจางลงไปอย่าง

รวดเรว็ อกีทัง้อาจเป็นการบ่งชีถึ้งความคดิของสตรว่ีาผล

กรรมท่ีอดตีสามกีระท�าต่อเธอย่อมจะตามสนองในเรว็วนั

ดงัเช่นสรรพสิง่ทีเ่ปลีย่นผนัด้วยความรวดเรว็

บทสรุป

 ผลการศึกษาบทละครโนจ�านวน 9 เรื่อง พบว่า

ปรากฏอปุลกัษณ์ท่ีสะท้อนความคดิของชาวญีปุ่น่ทีม่ต่ีอ

ความเป็นอนจิจงั ได้แก่ น�า้ค้าง เสียง ส ีความฝัน สายลม  

เรอื ดอกไม้ และดวงจนัทร์ มโนทศัน์ทีส่ะท้อนจากระบบ

คดิของคนญีปุ่น่ได้ย�า้ให้เห็นว่าความเป็นอนจิจงัคอืทกุสิง่

ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งชีวิตและธรรมชาติ สรรพส่ิงทั้ง

หลายล้วนไม่เที่ยงต่างมีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ถาวร  

อาจกล่าวได้ว่าความเป็นอนจิจงัเป็นหนึง่ในพทุธวธิคีลาย

ความโศกท�าให้ผู้คนในสังคมสมัยกลางที่รอบตัวประสบ

กับเหตุการณ์ความทุกข์ ความยากล�าบากและความสูญ

เสียได้ท�าใจยอมรับความเป็นจริงความเป็นไปในโลก

มนุษย์ ท�าให้คนที่ยังคงมีชีวิตอยู่สามารถด�ารงชีวิตต่อไป

ได้ ยิง่ไปกว่านัน้ความเป็นอนจิจงัยงัมส่ีวนในการกระตุน้

ให้ผู้คนตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและจริยธรรมอันควร

กระท�า เช่น ลูกที่ควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา

มารดาดังปรากฏในบทละครเรื่องคะเงะกิโยะที่ฮิโตะมะ

รผุูเ้ป็นลกูสาวเร่งออกเดนิทางเพือ่ตามหาพ่อทีต่นเองไม่มี

โอกาสได้พบหน้าตัง้แต่ถอืก�าเนดิมาหรอืยยุะลกูสาวทีท่�า

ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กลับไปปรนนิบัติแม่ที่ชราและก�าลัง

เจ็บป่วยก่อนแม่จะเสียชีวิตในบทละครเรื่องยุยะ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุของการเกิดปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิตของมะท์ซุวะกะ 

松若 ในบทละครโนเรื่องทะนิโก 「谷行」 และศึกษาภาพของพระอาจารย์ในฐานะอาจารย์ 

และฐานะหวัหน้าคณะเดนิทางไปบ�าเพ็ญตน ผลการศกึษาพบว่า ความกตญัญูของมะท์ซวุะกะ

ต่อแม่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เทพเจ้าเสด็จลงมา และดลบันดาลให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมา

อีกครั้ง แต่การเสด็จลงมาของเทพเจ้านั้นเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของเหล่าพระภูเขาที่ร่วม

เดินทางไปด้วยกัน โดยเหล่าพระภูเขาได้วิงวอนร้องขอต่อเทพเจ้าให้ลงมาช่วยเหลือ และเหตุ

ทีเ่หล่าพระภูเขาต้องวงิวอนร้องขอต่อเทพเจ้าเพราะความต้องการของเหล่าพระภเูขาทีอ่ยาก

ให้พระอาจารย์มีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อให้พระอาจารย์สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเดิน

ทางพาพระภเูขารปูอืน่ ๆ  ไปบ�าเพญ็ตนบนเขาได้ส�าเรจ็ ส่วนผลการศกึษาภาพของพระอาจารย์ 

พบว่า พระอาจารย์แสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นภาพด้านบวกในบทบาทอาจารย์โดดเด่นกว่าบทบาท

หัวหน้า แต่แสดงพฤติกรรมที่เป็นภาพด้านลบในบทบาทหัวหน้ามากกว่าบทบาทอาจารย์

วินัย  จามรสุริยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เหตุแห่งปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิตของมะท์ซุวะกะ

และภาพของพระอาจารย์ในบทละครโนเรื่องทะนิโก

 คำ� สำ�คัญ
บทละครโน, ทะนิโก, พระภูเขา, การฟื้นชีวิต, ความกตัญญู
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Abstract

This research aims at studying causes of the miracle of the resurrection of 
Matsuwaka in the Noh play: Tanikou. The research also studies the image of the 
yamabushi leader as a teacher and leader of the yamabushi ascetic group. The 
research finds that Matsuwaka’s filial piety for his mother is one of the causes of 
the deity coming down to resurrect him. However, the deity comes in response 
to the yamabushi’s request for help. The cause of the yamabushi’s request is 
the need to have the leader to go on living and lead them to fulfill their goal of 
ascetic practices on the mountain. Additionally, the research analyses the image 
of the yamabushi leader and finds that he has a very positive image as a teacher 
but a negative image as a leader. 

Causes of the Miracle of the Resurrection

of Matsuwaka and Image of the Teacher

in the Noh Play: Tanikou.

Key words
 Noh plays, Tanikou, yamabushi, resurrection, filial piety 
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1. ความน�า 

 ค�าว่า ทะนิโก 谷行 หมายถึง การลงโทษคนบาป

โดยน�าคนนั้นไปทิ้งในหุบเขา และโยนดิน หินลงไปเพื่อ

ฝังทัง้เป็น การลงโทษนีเ้ป็นแนวปฏบิตัขิองยะมะบฌุ ิ山伏 

(จากนี้ไปเรียกว่า พระภูเขา) กล่าวคือ หากมีผู้เจ็บป่วย

ระหว่างการเดนิทางไปบ�าเพญ็ตนบนยอดเขา ถอืว่าผูน้ัน้

เป็นคนบาปต้องถูกลงโทษด้วยวิธีน้ี ความน่าสนใจของ

บทละครโนเรื่องนี้ คือ การลงโทษคนด้วยการฝังทั้งเป็น

ในหุบเขาตามธรรมเนียมปฏิบัติของพระภูเขาซ่ึงปรากฏ

ในเรือ่งนีไ้ม่พบในวรรณคดเีรือ่งอืน่ และไม่พบในเอกสาร

อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการฝึกปฏบิตัตินของพระภเูขา ดงันัน้ 

บทละครโนเรื่องทะนิโก จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในฐานะเป็น

เอกสารส�าคญัชิน้หนึง่ เพือ่ใช้ประกอบการศกึษาเกีย่วกบั

การฝึกปฏิบัติตนของพระภูเขาในยุคกลาง  中世 (ค.ศ. 

1192-1603) ของญี่ปุ่น

2. เนื้อเรื่องโดยสังเขป

 พระภูเขารูปหน่ึงเป็นพระอาจารย์ มีลูกศิษย์คน

หนึ่งชื่อ มะท์ซุวะกะ 松若 ทั้งคู่เดินทางไปบ�าเพ็ญตนบน

ยอดเขาพร้อมกับบรรดาพระภูเขา แต่มะท์ซุวะกะป่วย

ระหว่างเดินทางจึงถูกน�าไปท้ิงในหุบเขาและฝังท้ังเป็น 

หลงัจากนัน้ บรรดาพระภูเขาขอร้องเทพเจ้าให้ช่วยมะท์ซุวะกะ

ให้ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ในที่สุด เทพกิงะกุกิจิน 伎楽

鬼神 เหริฟ้าไปยงัหุบเขาทีม่ะท์ซวุะกะถกูฝังและบันดาล

ให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

3. วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ศึกษาสาเหตุของการเกิดปาฏิหาริย์การฟื้น

ชีวิตของมะท์ซุวะกะ

 2. ศึกษาภาพของพระอาจารย์ในฐานะอาจารย์ 

และฐานะหัวหน้าคณะเดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนเขา

4. ขอบเขตของการวิจัย

 ศึกษาบทละครโนเร่ืองทะนิโก โดยใช้ต้นฉบับบท

ละครโนที่รวบรวมไว้ในหนังสือโยเกิยวกุ ทะอิกัน 『謡

曲大観』 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เข ้าใจบทบาทของพระอาจารย ์ในฐานะ

อาจารย์ และในฐานะหวัหน้าคณะเดนิทางไปบ�าเพญ็ตน

บนยอดเขา

 2. เป ็นแนวทางศึกษาและวิจัยตัวละครใน

วรรณคดีโบราณอื่น ๆ ของญี่ปุ่น

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 อะมะโนะ ฟุมิโอะ 天野文雄 เขียนบทความเรื่อง 

“ความคิดเห็นส่วนตัวต่อเรื่องทะนิโก” 「谷行」私註 

(天野文雄, 1978) โดยกล่าวว่า ไม่มีหลักฐานปรากฏ

แน่ชดัเรือ่งกฎการลงโทษระหว่างการเดนิทางไปบ�าเพญ็

ตนในป่าของพระภูเขา แต่กฎของพระภูเขาที่ปรากฏใน

บทละครโนเรื่องทะนิโก น่าจะมีอยู่จริง 

 ฌุโด โยะฌิกิ 首藤善樹 เขียนบทความเร่ือง 

“ละครโนเรื่องทะนิโก กับวิถีแห่งพระภูเขา” 能(谷行)

と修験道 (首藤善樹, 2003) โดยกล่าวว่า บทละครโน

ทีป่รากฏเรือ่งราวของพระภูเขามเีป็นจ�านวนมาก เพราะ

ในสมยัมโุระมะชิ 室町 (ค.ศ. 1392-1573) ทีล่ะครโนถอื

ก�าเนดิขึน้นัน้วิถแีห่งพระภูเขาได้แพร่หลายแล้ว พระอาจารย์

ในเรื่องทะนิโก เป็นพระผู ้มีสมณะศักดิ์สูงของแนว

ค�าสอนมิกเกียว 密教 และเป็นผู้น�าพระภูเขารูปอื่น ๆ 

เดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนยอดเขาด้วย ส่วนการฝังพระ

ภเูขาทีเ่จบ็ป่วยระหว่างการเดนิทางไปบ�าเพญ็ตนบนยอด

เขาหรือที่เรียกว่า ทะนิโก 谷行 นั้น ยังมีการลงโทษที่

คล้ายกนัแต่กระท�าโดยบคุคลทัว่ไป เรยีกว่า อิฌโิกะสุเมะ 
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    ข้อความข้างต้นเป็นบทขับร้องของแม่ที่กล่าวกับลูก 

โดยพยายามโน้มน้าวให้ลูกเลิกล้มความคิดที่จะเดินทาง

ไปบ�าเพญ็ตนบนยอดเขากบัพระอาจารย์ ส่วนลูกในเรือ่ง

นีม้คีวามห่วงใยแม่มากทัง้สภาพร่างกายและจติใจของแม่ 

สงัเกตได้จากการกลบัมาดแูลแม่ยามเจบ็ป่วย และการที่

ลูกยืนยันว่าจะร่วมเดินทางไปกับพระอาจารย์นั้น ลูก

ปรารถนาไปบ�าเพ็ญตนเพื่อให้แม่หายป่วยจากไข้หวัด 

และให้แม่มีความสงบสุขในภพปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้น ตอน

ลูกได้รับแจ้งว่าต้องรับโทษด้วยการถูกฝังทั้งเป็นใน

หุบเขา ลูกไม่เสียดายชีวิต แต่รู้สึกเสียใจที่ท�าให้แม่ต้อง

โศกเศร้าจากการเสียชีวิตของตน

 7.2 คว�มผูกพนัระหว่�งมะท์ซวุะกะกบัอ�จ�รย์

     พระอาจารย์มีสถานภาพเป็นอาจารย์ และ

มะท์ซุวะกะเป็นศิษย์ ทั้งคู่มีความผูกพันกันมาก สังเกต

ได้จากเน้ือเรื่องหลายตอน เช่น ตอนเริ่มเรื่อง พระ

อาจารย์เดนิทางไปบ้านของศษิย์เพือ่กล่าวค�าอ�าลาเพราะ

จะเดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนเขา  การที่พระอาจารย์เดิน

ทางไปลาเช่นนี้ แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่ทั้งคู่มีความ

ผูกพันกันมาก และยังมีบทสนทนาระหว่างพระอาจารย์

กบัแม่ของมะท์ซุวะกะท่ีแสดงให้เหน็ว่าพระอาจารย์เป็น

ห่วงศิษย์มาก ดังนี้

  ワキ「さてはめでたう候。又近き間に峯

入を仕り候程に。御暇乞の爲に参りて候

  シテ「げにげに峯入とやらんは。大事の

行とこそ承りて候へ。さて松若も御供にて候か

  ワキ「幼き者の供すべき道にてはなく候

  (佐成謙太郎, 1982, p. 1940) 

  ตัวละครรอง (พระอาจารย์) : นั่นเป็นเรื่องน่า

ยินดีแล้ว ข้าพเจ้าก�าลังจะเดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนยอด

เขาใน เร็ววันนี้ จึงมากล่าวค�าอ�าลา

ตัวละครเอก (แม่) : การบ�าเพ็ญตนบนยอดเขาเป็นการ

ปฏิบัติที่เข้มงวดมาก จะให้มะท์ซุวะกะร่วมเดินทางไป

ด้วยหรือ

  ตัวละครรอง (พระอาจารย์) : ไม่ใช่สิ่งที่

สามารถพาคนอายุน้อยไปร่วมปฏิบัติได้

石子詰め เป็นการลงโทษทีแ่พร่หลายตามท้องถิน่ต่าง ๆ  

ในยุคกลาง 中世 (ค.ศ. 1192-1603) และยุคใหม่ 近世 

(ค.ศ. 1603-1867) การลงโทษด้วยวิธีนี้แสดงให้เห็น

ความไม่ต้องการเห็นเลือดไหลออกมา

 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยเรื่องทะนิโกมีจ�านวนน้อยเมื่อ

เทียบกับบทละครโนเรื่องอื่น และยังไม่มีงานวิจัยอื่นท่ี

ก�าหนดประเด็นเหมือนกับงานวิจัยฉบับนี้

7. ฟื้นชีวิตด้วยความกตัญญู

 มะท์ซวุะกะถกูฝังทัง้เป็นแต่ต่อมาฟ้ืนชวีติขึน้มาอกี

ครัง้ ความกตญัญเูป็นสาเหตปุระการหนึง่ทีท่�าให้เทพเจ้า

ช่วยดลบันดาลให้มะท์ซุวะกะฟ้ืนชีวติขึน้มาได้ แต่ค�าถาม

ที่น่าสนใจคือ ความกตัญญูของมะท์ซุวะกะเป็นความ

กตญัญตู่อแม่ หรอือาจารย์ เพราะเนือ้เรือ่งของบทละคร

แสดงให้เห็นความผูกพัน 2 รูปแบบ ได้แก่ ความผูกพัน

ระหว่างมะท์ซวุะกะกับแม่ และความผกูพนัระหว่างมะท์ซ-ุ

วะกะกับอาจารย์ ในทีน่ี้จะวิเคราะห์เรือ่งความผูกพนัทัง้ 

2 รูปแบบ ดังนี้

 7.1 คว�มผูกพันระหว่�งมะท์ซุวะกะกับแม่

       ตัวละครแม่กับลูกในเรื่องน้ีมีความผูกพันกัน

มาก สังเกตได้จากเน้ือเรื่องตอนท่ีแม่ได้รู ้ข่าวว่าพระ

อาจารย์จะไปบ�าเพญ็ตนบนเขา แม่รูส้กึเป็นห่วงและกลวั

ว่าพระอาจารย์จะพาลูกของนางไปด้วย และยังมีบทขับ

ร้องของแม่ขณะทีพ่ระอาจารย์กลบัเข้ามาพบอกีครัง้หนึง่

เพื่อขออนุญาตให้ลูกร่วมเดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนเขา

ด้วย ดังนี้

   『御身の父に後れし日より。唯一人子の

ひたすらに。身に添ふ時だに見ぬ隙は。露程だに

も忘られず。思ふ心を思へかし。唯思ひとまり候へ

  (佐成謙太郎, 1982, p. 1942)

  ตัง้แต่พ่อเสยีชีวติไปกม็ลีกูเพยีงคนเดยีวเป็นที่

พึ่งพิง ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน หากไม่ได้เห็นหน้าลูกแม้เพียง

ไม่นานกจ็ะรูส้กึเป็นห่วง ดงันัน้ ขอให้ลกูเลกิล้มความคดิ

ที่จะไปบ�าเพ็ญตนบนยอดเขาเสีย
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   จากบทขับร้องข้างต้น พระอาจารย์ (ตัวละครรอง) ไม่

อยากให้มะท์ซวุะกะร่วมเดนิทางไปบ�าเพญ็ตนด้วยเพราะ

อายยุงัน้อยอยู ่จงึกล่าวปฏเิสธกับแม่ของมะท์ซวุะกะ (ตวั

ละครเอก) ไป ยิ่งกว่าน้ัน พระอาจารย์ยังแสดงความ

อาลัยอาวรณ์ลูกศิษย์มากถึงขนาดยอมตายตาม ยอมถูก

ฝังทั้งเป็นหลังจากศิษย์ได้รับโทษด้วยการฝังทั้งเป็นใน

หุบเขาแล้ว

 7.3 แม่ กับ อ�จ�รย์

       ความผกูพันระหว่างมะท์ซวุะกะกบัแม่เป็นการ

แสดงพฤติกรรมห่วงใยแบบสองทาง คือ ลูกห่วงใยแม่ 

และแม่ห่วงใยลกู ลกูแสดงความกตญัญตู่อแม่ด้วยวธิต่ีาง ๆ 

เช่น การกลับไปดูแลแม่ยามป่วย ซ่ึงแตกต่างจากความ

ผูกพันระหว่างมะท์ซุวะกะกับอาจารย์ท่ีเป็นการแสดง

พฤติกรรมห่วงใยแบบทางเดียว คือ อาจารย์ห่วงใยศิษย์ 

ไม่มีเนื้อเรื่องตอนใดเลยท่ีแสดงให้เห็นพฤติกรรมความ

ห่วงใยและการแสดงความกตัญญูของมะท์ซุวะกะต่อ

อาจารย์ ความรกัของอาจารย์ทีม่ต่ีอมะท์ซวุะกะอาจเป็น

ความรักเพียงข้างเดียวท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจากอีก

ฝ่ายหนึง่ ดงันัน้ หากความกตญัญเูป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท�าให้

เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมาได้ 

อาจกล่าวได้ว่าความกตญัญขูองมะท์ซวุะกะนัน้เป็นความ

กตัญญูต่อแม่มากกว่าที่จะเป็นความกตัญญูต่ออาจารย์ 

ยิง่กว่านัน้ ยงัมเีหตผุลอกีประการหนึง่ทีอ่าจใช้สนบัสนนุ

ว่าความกตัญญูของมะท์ซุวะกะเป็นความกตัญญูต่อแม่ 

คือ การใช้ค�าว่า “ความกตัญญู”  หรือโคโก 孝行  ใน

เรื่องทะนิโก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

     ความกตัญญูต่อผู ้มีบุญคุณเป็นคุณธรรมท่ี

ปรากฏในบทละครโนหลายเรื่อง โดยเรื่องทะนิโกมีการ

ใช้ค�าว่า “ความกตัญญู” หรือโคโก 孝行 ทั้งหมด 3 ครั้ง 

คร้ังแรกเป็นบทขบัร้องของนกัร้องประสานเสยีง บรรยาย

ความรู้สึกปิติจนน�้าตาไหลของแม่และพระอาจารย์เม่ือ

ได้ยินเหตุผลจากมะท์ซุวะกะที่ต้องการร่วมเดินทางไป

บ�าเพญ็ตนกบัพระอาจารย์ว่า ต้องการให้แม่ได้มคีวามสขุ

ในภพปัจจุบัน ดังนี้

  地下歌『かきくどきたるその氣色。師匠

も母も諸共に。あはれ孝行の深きや涙なるらん

  (佐成謙太郎, 1982, p. 1942)

  นกัร้องประสานเสียง : ทัง้พระอาจารย์และแม่

ต่างร้องไห้ด้วยความประทับใจในความกตัญญูอันลึกซึ้ง

ดังที่มะท์ซุวะกะกล่าวยืนยัน

  การใช้ค�าว่า“ความกตัญญู” หรือโคโก 孝行

ครั้งที่สองเป็นบทขับร้องของพระอาจารย์และบรรดา

พระภูเขาตอนออกเดินทางไปบ�าเพ็ญตนพร้อมกับ

มะท์ซุวะกะ ดังนี้

  ワキ、ワキヅレ『今日思ひ立つ道のべ

の。今日思ひ立つ道のべの。たよりぞ深き志。唯

孝行の心力に。馬はあれども徒歩に行く。 

  (佐成謙太郎, 1982, p. 1944）

  ตัวละครรองและผู้ติดตามตัวละครรอง (พระ

อาจารย์และบรรดาพระภูเขา) : วันนี้ออกเดินทางด้วย

ความคิดค�านงึ วนันีอ้อกเดนิทางด้วยความคิดค�านงึ ด้วย

จิตแห่งความกตัญญูลึกซ้ึงต่อแม่ จึงเดินทางด้วยเท้าแม้

จะเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปด้วยม้า

  จากความหมายของบทขับร้องข้างต้นแสดงให้

เห็นว่า ทั้งพระอาจารย์ (ตัวละครรอง) และบรรดาพระ

ภูเขาที่ร่วมเดินทาง (ผู้ติดตามตัวละครรอง) เห็นตรงกัน

ว่า มะท์ซวุะกะมคีวามกตญัญตู่อแม่ และการเดนิทางด้วย

เท้าแทนการใช้ม้า แสดงถงึความมุง่มัน่ซึง่ความหมายของ

บทขับร้องข้างต้น อาจส่ือถึงความมุ่งมั่นในการแสดง

ความกตญัญตู่อแม่ของมะท์ซวุะกะ ขณะเดยีวกนั ยงัอาจ

ส่ือถึงความมุ่งม่ันของพระอาจารย์และบรรดาพระภูเขา

ที่เดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนยอดเขาได้อีกด้วย  

    การใช้ค�าว่า “ความกตัญญู” หรือโคโก 孝行 

ครั้งที่สามเป็นบทขับร้องของนักร้องประสานเสียงตอน

ท้ายเรือ่ง หลังจากมะท์ซวุะกะฟ้ืนชวีติขึน้มาอกีครัง้หนึง่ ดงันี้

  行者は喜悦の色をなし。慈悲の御手に髪

を撫で。善哉善哉孝行切なる。心を感ずるぞと

て。歸らせ給へば伎樂も共に。 

  (佐成謙太郎, 1982, p. 1952)
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อืน่ ๆ  ปฏบิตัติามค�าขอร้องของพระอาจารย์แล้วคณะเดนิ

ทางนี้ต้องขาดหัวหน้าคณะไป การขาดหัวหน้าคณะน่า

จะส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการเดินทางครั้งนี้ถึงขนาด

พระภูเขารูปอื่นไม่ยอมฝังพระอาจารย์ทั้งเป็น ดังบทขับ

ร้องซึง่แสดงให้เหน็ความส�าคญัของหวัหน้าคณะเดนิทาง 

ดังนี้

 重ヅレ「はや日のたけて候。急ぎ御立ちあ

らうずるにて候

 ワキ「愚僧は罷り立つまじく候

 重ヅレ「先達の御立ちなく候ひては。われ

等は何と仕り候べき。唯急いで御立ち候へ　

 (佐成謙太郎, 1982, p. 1949）

 ผู้ติดตามหลัก (รองหัวหน้า) : พระอาทิตย์ขึ้นสูง

มากแล้ว ขอเชิญท่านรีบลุกขึ้นเถิด

 ตวัละครรอง (พระอาจารย์) : ข้าพเจ้าจะยงัไม่ไปไหน

 ผู้ติดตามหลัก (รองหัวหน้า) : หากท่านหัวหน้าไม่

ลุกขึน้แล้วพวกเราจะท�าอะไรต่อไปได้อกี ขอเชญิท่านรบี

ลุกขึ้นเถิด 

  ดงัน้ัน การทีเ่หล่าพระภเูขาต้องการให้มะท์ซุวะกะ

ฟื้นชีวิตขึ้นมานั้น มีความเป็นไปได้สูงที่สาเหตุมาจาก

ความต้องการให้พระอาจารย์มชีวีติอยูต่่อไป และให้พระ

อาจารย์สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง

พาพระภเูขารปูอืน่ ๆ  ไปบ�าเพญ็ตนบนเขาได้ส�าเรจ็ และ

ยังอาจสามารถกล่าวได้ว่า นอกเหนือจากความกตัญญู

ของมะท์ซวุะกะต่อแม่แล้ว ความต้องการให้พระอาจารย์

มีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นเหตุอีกประการหนึ่งที่น�าไปสู่การดล

บันดาลของเทพเจ้าให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

9. หนึ่งคนสองบทบาท

 พระอาจารย์ในเรือ่งนีแ้สดง 2 บทบาท ได้แก่ พระ

อาจารย์ซึง่เป็นพระภูเขา แสดงบทบาทเป็นอาจารยข์อง

มะท์ซุวะกะ และบทบาทเป็นหัวหน้าคณะเดินทาง จาก

น้ีไปจะวิเคราะห์ภาพของพระอาจารย์โดยพิจารณาจาก

พฤติกรรมทั้งหมดที่พระอาจารย์แสดงในเรื่องทะนิโก 

  เอ็นโนะเกียวจะ แสดงสีหน้าแห่งความยินดี

และใช้มือลูบเส้นผมของมะท์ซุวะกะด้วยความเมตตา

พร้อมกบักล่าวว่า ช่างน่าประทบัใจและขอชืน่ชมจติใจท่ี

กตัญญูอย่างลึกซึ้ง หลังจากกล่าวจบแล้วก็เสด็จกลับไป 

เทพกิงะกุกิจิน ก็เช่นกัน

      จากการใช้ค�าว่า “ความกตัญญู” ท้ังหมด 3 

ครั้งในเรื่องทะนิโก พบว่า บทขับร้องครั้งแรกและครั้งที่

สองแสดงความหมายชัดเจนว่า เป็นความกตญัญขูองมะท์ซ-ุ

วะกะต่อแม่ ส่วนบทขับร้องครัง้ทีส่าม แม้จะไม่ได้ระบวุ่า

มะท์ซุวะกะแสดงความกตัญญูต่อใคร แต่จากเน้ือเรื่อง

ทั้งหมดที่แสดงพฤติกรรมความกตัญญูของมะท์ซุวะกะ

ต่อแม่ จึงกล่าวได้ว่าความกตัญญูดังกล่าวเป็นการแสดง

พฤติกรรมของมะท์ซุวะกะต่อแม่

8. เบื้องหลังการร้องขอให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิต

 เหตุผลประการหน่ึงท่ีเทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้

มะท์ซวุะกะฟ้ืนชวีติขึน้มาคอื ความกตญัญขูองมะท์ซุวะกะ

ต่อแม่ อย่างไรกต็าม เทพเจ้าไม่ได้เสดจ็ลงมาจากสวรรค์เอง 

แต่เกิดจากการวิงวอนร้องขอจากเหล่าพระภูเขาท่ีร่วม

เดินทางไปบ�าเพ็ญตนกับพระอาจารย์ โดยทุกรูปเห็นว่า

พลังกุศลที่เคยสะสมมาจากการปฏิบัติตนน้ันควรน�ามา

ใช้ในยามจ�าเป็นเช่นนี้ ฌุโด โยะฌิกิ 首藤善樹 อธิบาย

ค�าว่า พลังกุศล หรือ เกียวโตะกุ 行徳 ว่าหมายถึง 

ผลบุญหรือพลังวิเศษท่ีได้รับจากการฝึกฝนบ�าเพ็ญตน 

โดยเชือ่กนัว่าผลการบ�าเพญ็ตนอย่างเข้มงวดจะส่งผลให้

พระภูเขามีพลังวิเศษเหนือมนุษย์ (首藤善樹, 2003, 

p. 42) ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื พระภเูขาเหล่านีเ้ป็นผูเ้สนอ

ให้พระอาจารย์น�ามะท์ซวุะกะไปฝังทัง้เป็น แล้วเหตใุดจงึ

กลับเสนอให้ชุบชีวิตมะท์ซุวะกะ ขึ้นมาอีกครั้ง 

 พระอาจารย์เป็นพระภเูขาและอยูใ่นฐานะหวัหน้า

คณะเดินทางไปบ�าเพ็ญตน ในคณะน้ีมีพระภูเขาท่ีท�า

หน้าที่รองหัวหน้า 1 รูป ส่วนพระภูเขารูปอื่น ๆ เป็นผู้

ตดิตาม หลงัจากพระภเูขาฝังมะท์ซวุะกะทัง้เป็นแล้วพระ

อาจารย์ขอร้องให้ฝังตนทั้งเป็นด้วย ซึ่งหากพระภูเขารูป
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การวเิคราะห์ภาพในบทบาทของอาจารย์จะตดัสนิว่าเป็น

ภาพด้านบวกเมื่อพฤติกรรมน้ัน แสดงถึงความผูกพัน

ระหว่างอาจารย์และศิษย์ หรือความห่วงใยของอาจารย์

ทีม่ต่ีอศษิย์ และตดัสนิว่าเป็นภาพด้านลบเมือ่พฤตกิรรม

นั้นส่งผลเสียต่อศิษย์ ส่วนการวิเคราะห์ภาพในบทบาท

ของหัวหน้าคณะเดินทาง จะตัดสินว่าเป็นภาพด้านบวก

เมื่อพฤติกรรมนั้นส่งผลดีต่อพระภูเขารูปอ่ืนที่ร่วมเดิน

ทางด้วยกนั และตดัสนิว่าเป็นภาพด้านลบเมือ่พฤตกิรรม

นั้นส่งผลเสียต่อพระภูเขารูปอื่น  ผลการวิเคราะห์ภาพ

ของพระอาจารย์แสดงในตารางต่อไปนี้

ต�ร�งที่ 1: ภ�พด้�นบวกและลบของพระอ�จ�รย์ 

ที่มา:  สรุปโดยผู้วิจัย

(เครื่องหมาย +  แสดงภาพด้านบวก และเครื่องหมาย -  แสดงภาพด้านลบ ส่วนเครื่องหมาย X  แสดงว่าพฤติกรรม

นั้นไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทเป็นหัวหน้า)

พฤติกรรม บทบ�ทเป็นอ�จ�รย์ บทบ�ทเป็นหัวหน้�

1. ไปกล่าวค�าอ�าลาที่บ้านมะท์ซุวะกะ + X

2. ไม่ต้องการให้ศิษย์ร่วมเดินทางไปบ�าเพ็ญตน + X

3. ปกปิดอาการไข้หวัดของมะท์ซุวะกะ + -

4. อนุญาตให้น�ามะท์ซุวะกะไปฝังทั้งเป็น - +

5. ขอร้องให้ฝังตนทั้งเป็น (ตายตามมะท์ซุวะกะ) + -

6. ร่วมวิงวอนขอร้องต่อเทพเจ้า + X

 จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมของพระอาจารย์

มีทั้งหมด 6 พฤติกรรม พฤติกรรมที่ 3 (ปกปิดอาการไข้

หวดัของ มะท์ซวุะกะ) 4 (อนญุาตให้น�ามะท์ซุวะกะไปฝัง

ทั้งเป็น) และ 5 (ขอร้องให้ฝังตนทั้งเป็น) เป็นพฤตกิรรม

ทีแ่สดงทัง้ภาพด้านบวกและลบของพระอาจารย์ ทั้งนี้ ขึ้น

อยู่กับบทบาทของพระอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์หรือเป็น

หัวหน้า พระอาจารย์เป็นพระภูเขาและยังเป็นหัวหน้า

เดินทางไปปฏิบัติตนด้วย แต่กลับพยายามปกป้องไม่ให้

ผู้อื่นรู้ว่ามะท์ซุวะกะก�าลังป่วยอยู่ พระอาจารย์จงใจ

ละเลยการลงโทษด้วยการฝังคนบาปทัง้เป็นในหบุเขา ซึง่

แสดงให้เห็นว่าพระอาจารย์ให้ความส�าคัญแก่เรื่องส่วน

ตวัมากกว่าเรือ่งของส่วนรวม กล่าวคอื การฝังคนป่วยทั้ง

เป็นในหุบเขาเพราะเชื่อว่าคนป่วยคือคนบาป หากมคีน

บาปร่วมเดนิทางด้วยต่อไป อาจเกดิเหตรุ้ายต่อผูร่้วมเดนิ

ทางคนอื่น ๆ ได้ แต่พระอาจารย์กลับไม่ยอมสูญเสีย

มะท์ซุวะกะ เขายอมเสี่ยงต่อการเผชิญเหตุการณ์ร้ายที่

อาจเกิดขึ้นกับคณะพระภูเขาด้วยการแสดงพฤตกิรรมที่ 

3 (ปกปิดอาการไข้หวดัของมะท์ซวุะกะ) ซึง่ในบทบาทเป็น

อาจารย์ ถอืว่าเป็นภาพด้านบวกของพระอาจารย์เพราะ

แสดงความห่วงใยศิษย์โดยเกรงว่า หากเปิดเผยความ

จริงเรื่องไข้หวัด ศิษย์จะต้องถูกลงโทษ แต่ในบทบาท

เป็นหัวหน้าแล้วถือว่าเป็นภาพด้านลบเพราะไม่ส่งผลดี

ต่อพระภเูขารปูอืน่ ๆ ทีร่่วมเดนิทางด้วยกัน

 พฤติกรรมที่ 4 (อนุญาตให้น�ามะท์ซุวะกะไปฝังทั้ง

เป็น) มะท์ซวุะกะเป็นไข้หวดั ต้องได้รบัโทษ พระอาจารย์

จงึจ�ายอมอนญุาตให้น�ามะท์ซวุะกะไปฝังทัง้เป็นในหุบเขา 

ซึ่งในบทบาทเป็นหัวหน้า ถือเป็นภาพด้านบวกเพราะ

รักษาธรรมเนียมปฏิบัติของพระภูเขา และเป็นการเห็น

แก่ส่วนรวมทีไ่ม่ยนิยอมให้คนบาปร่วมเดนิทางด้วยต่อไป 

แต่ในบทบาทเป็นอาจารย์ ถือเป็นภาพด้านลบเพราะไม่

แสดงให้เหน็ความห่วงใยหรอืความผกูพนัระหว่างอาจารย์

และศิษย์ 

 พฤติกรรมที่ 5 (ขอร้องให้ฝังตนทั้งเป็น) พฤติกรรม

นีแ้สดงภาพด้านบวกในบทบาทเป็นอาจารย์ เพราะแสดง
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ถึงความผูกพันอย่างลึกซ้ึงระหว่างอาจารย์กับศิษย์ถึง

ขนาดยอมตายตามกันไป แต่แสดงภาพด้านลบใน

บทบาทเป็นหวัหน้าเพราะการขอร้องเช่นนัน้แสดงให้เหน็

ว่า พระอาจารย์ค�านงึถงึเรือ่งส่วนตวัเกีย่วกบัมะท์ซวุะกะ 

แต่ไม่ค�านึงถึงเรื่องส่วนรวมของเหล่าพระภูเขา พระ

อาจารย์ไม่เห็นแก่อนาคตของเหล่าพระภูเขาที่ต้องขาด

หัวหน้าเดินทาง 

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นเรือ่งพฤตกิรรมของพระอาจารย์ 

พบว่า จากจ�านวนพฤติกรรมทั้งหมด 6 พฤติกรรม ภาพ

ด้านบวกในบทบาทอาจารย์มีจ�านวน 5 พฤติกรรม ส่วน

ภาพด้านบวกในบทบาทหัวหน้ามีเพียง 1 พฤติกรรม

เท่านั้น ขณะที่ภาพด้านลบในบทบาทอาจารย์มี 1 

พฤติกรรม ส่วนภาพด้านลบในบทบาทหัวหน้ามี 2 

พฤติกรรม จึงอาจกล่าวได้ว ่า พระอาจารย์แสดง

พฤตกิรรมทีเ่ป็นภาพด้านบวกในบทบาทอาจารย์โดดเด่น

กว่าบทบาทหัวหน้า แต่แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นภาพด้าน

ลบในบทบาทหัวหน้ามากกว่าบทบาทอาจารย์

10. สรุป

 เนื้อเรื่องของทะนิโก แสดงให้เห็นความผูกพัน

ระหว่างมะท์ซุวะกะกับแม่ และมะท์ซุวะกะกับอาจารย์ 

แต่พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงความกตญัญูนัน้มเีพยีงความ

กตัญญูของมะท์ซุวะกะต่อแม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้

ท่านเอ็นโนะเกียวจะ มีบัญชาให้เทพกิงะกุกิจิน ไปช่วย

ให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง แต่การเสด็จลงมา

ของเทพเจ้านัน้เกดิข้ึนจากความคดิรเิริม่ของบรรดาพระ

ภูเขาท่ีอยากให้พระอาจารย์มีชีวิตอยู่ต่อไป เพ่ือให้

พระอาจารย์สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเดิน

ทางพาพระภูเขารูปอื่น ๆ ไปบ�าเพ็ญตนบนเขาได้ส�าเร็จ 

พระอาจารย์ในเรื่องทะนิโก แสดงบทบาท 2 ประการ 

ได้แก่ อาจารย์ของมะท์ซวุะกะ และหวัหน้าคณะเดนิทาง

ของบรรดาพระภเูขา จากพฤตกิรรมของพระอาจารย์ใน

เรือ่งนี ้พบว่า พฤติกรรมต่าง ๆ  ของพระอาจารย์ในฐานะ

อาจารย์ของมะท์ซุวะกะ ส่วนมากเป็นภาพด้านบวก 

กล่าวคือ พฤติกรรมนั้นแสดงให้เห็นความห่วงใย การ

ปกป้องลูกศิษย์ให้พ้นจากอันตราย ความผูกพันระหว่าง

อาจารย์และศิษย์ มีเพียงพฤติกรรมเดียวเท่านั้นที่ส่งผล

เสียต่อมะท์ซุวะกะ คือ การอนุญาตให้บรรดาพระภูเขา

น�ามะท์ซวุะกะไปฝังทัง้เป็น ส่วนในฐานะหวัหน้าคณะเดนิ

ทางนั้น พระอาจารย์แสดงพฤติกรรมที่เป็นภาพด้านลบ

มากกว่าบทบาทอาจารย์ กล่าวคอื พฤตกิรรมนัน้ไม่ส่งผล

ดีต่อพระภูเขาที่ร่วมเดินทาง ซึ่งมี 2 พฤติกรรม ได้แก่ 

ปกปิดอาการไข้หวดัของมะท์ซวุะกะ และขอร้องให้ฝังตน

ทั้งเป็นเพื่อตายตามมะท์ซุวะกะ
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บทคัดย่อ

บทความนีศ้กึษากลวธิกีารแปลค�าบรุษุสรรพนามในวรรณกรรมทีแ่ปลจากภาษาญีปุ่น่เป็นภาษาไทย 

โดยมุ่งวิเคราะห์ จาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศของผู้พูด ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านสถานภาพ 

และปัจจยัด้านความสนทิสนมระหว่าง ผู้พูดและผูฟั้ง ข้อมลูทีใ่ช้ในการวเิคราะห์คอืเรือ่งเมยีชายชัว่ 

รถไฟสายทางช้างเผือก โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง กระต่ายแก้ว และโคะโคะโระ รวมทั้งหมด 

5 เล่ม โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบกลวิธีการแปล ค�าบุรุษ

สรรพนาม 2 ประเภท คือ 1.กลวิธีการแปลด้วยค�าบุรุษสรรพนามซึ่งพบการใช้กลวิธีนี้มากที่สุด  

2.กลวิธีการแปลด้วย ค�านาม ได้แก่ 1) ค�าเรียกเครือญาติ 2) ค�าเรียกเสมือนเครือญาติ และ 3) ค�า
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Abstract

The purpose of this research is to study how to translate personal reference terms 

in Japanese novels into Thai. The analysis was based on four factors: gender of the 

speakers, age, social status and intimacy between the speakers and the listeners. 

The data used are เมยีชายชัว่ (Viyon No Tsuma), รถไฟสายทางช้างเผอืก (Ginga Tetsudo 

no Yoru), โต๊ะโตะจังเด็กหญงิข้างหน้าต่าง (Madogiwa no Totto-chan), กระต่ายแก้ว (Garasu 

no Usagi) and โคะโคะโระ (Kokoro), and their original Japanese novels. Two strategies 

are found, they are, 1.Translating into Thai personal reference terms 2.Translating 

into 1) Kin Terms 2) Pseudo-Kin Terms and 3) Occupation Terms

Translation of Personal Reference Terms

in Japanese Novels Translated into Thai

Key words
Translation, personal reference terms, novels, Japanese language, Thai language
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1.  บทน�า 

 บุรุษสรรพนามในภาษาไทยมีหลากหลายและต้อง

เลอืกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังทีว่ลัยา ววิฒัน์ศร

(255- 7) ได้กล่าวไว้ว่า การแปลค�าสรรพนามเป็นเร่ือง

ละเอยีดอ่อนเพราะภาษาไทยมคี�าสรรพนามหลากหลาย 

แทนผูพ้ดู ผูท้ีพ่ดูด้วย และผูท้ีพ่ดูถึง ค�าสรรพนามจ�านวน

มากเหล่านี้บ่งบอกฐานะชนชั้น การศึกษา อารมณ์ และ

วัตถุประสงค์ของผู้พูด 

 ส่วนในภาษาญีปุ่น่กม็คี�าบรุษุสรรพนามหลากหลาย 

และต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเช่นกัน  

เช่น เมื่อผู้พูดเป็นเด็กผู้ชายจะใช้ ぼく เม่ือผู้พูดท่ีเป็น

ผู้ชายพูดกับเพื่อนสนิทอาจจะเรียกแทนตัวเองว่า おれ 

และเรียกแทนคู่สนทนาว่า おまえ แต่เมื่อพูดกับคนที่

เพิ่งรู้จักในสถานการณ์ทางการอาจจะใช้ わたし (石黒 

圭, 2013, p. 149-181) 

 อาจกล่าวได้ว่าค�าบุรุษสรรพนามทั้งในภาษาญี่ปุ่น

และภาษาไทยสามารถแสดงตัวตนของผู้พูดได้ กล่าวคือ

ค�าบรุษุสรรพนามในภาษาญีปุ่น่อาจแสดงเพศ อาย ุความ

สนิทสนม และมีการเลือกใช ้ค�าแตกต ่างไปตาม

สถานการณ์และคู่สนทนาหรือผู้ฟัง (石黒 圭 , 2013, 

p.149-181) ส่วนบรุษุสรรพนามในภาษาไทยใช้เพือ่บอก

เพศ ฐานะของผู้ส่งสาร ผู้รับสารและผู้ที่เราสื่อสาร ถึงได้ 

รวมทั้งบอกท่าทีของผู้ส่งสารท่ีมีต่อผู้รับสาร  ( วิเชียร 

เกษประทุม, 2557, น. 40) 

 ดังนั้นในการแปลค�าบุรุษสรรพนามจากภาษาญี่ปุ่น

เป็นภาษาไทย นอกจากนกัแปลต้องท�าความเข้าใจความ

หมายของค�าบุรุษสรรพนามในภาษาญี่ปุ ่นตามปริบท

แวดล้อมในต้นฉบบัอย่างถีถ้่วนแล้ว ยงัต้องมคีวามรูค้วาม

เข้าใจเกีย่วกบัการเลอืกใช้ค�าบรุษุสรรพนามในภาษาไทย

ด้วย ซึง่ในการท�าความเข้าใจการใช้บรุษุสรรพนามทัง้ใน

ภาษาญีปุ่น่และภาษาไทยในวรรณกรรมญีปุ่น่แปลไทย ผู้

วิจัยได้ก�าหนดปัจจัยไว้ 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัย

ด้านสถานภาพ ปัจจัยด้านอายุ และปัจจัยความสนิท 

เนื่องจากจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยดัง

กล่าวน่าจะส่งผลต่อการเลือกใช้ค�าบุรุษสรรพนามใน

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย ผลจากการวิจัยนี้น่าจะแสดง

ให้เหน็แนวโน้มการแปลค�าบรุษุสรรพนามและกลวธิทีีน่กั

แปลนยิมใช้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัด้านการแปล

ต่อไปในอนาคต

2. ทบทวนวรรณกรรม

 ผู้วิจัยขอกล่าวถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

เลอืกใช้ค�าบรุุษสรรพนาม และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการ

แปลค�าบุรุษสรรพนาม  ดังนี้

 2.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อก�รเลือกใช้คำ�บุรุษ 

   สรรพน�ม

 ดงัได้กล่าวไปแล้วว่า ผู้วิจยัมุง่ศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อ

การเลือกใช้ค�าสรรพนาม 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านเพศ  

ปัจจัยด้านสถานภาพ ปัจจัยด้านอายุ และปัจจัยด้าน

ความสนิท เนื่องจากจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ทีเ่กีย่วข้องพบว่า ทัง้ 4 ปัจจยั มคีวามส�าคัญต่อการเลือก

ใช้ค�าบรุษุสรรพนามทัง้ในภาษาไทยและภาษาญีปุ่น่อย่างมาก 

 ก่อนอื่น ปัจจัยด้านเพศ 三輪 正 (2010) อธิบายไว้

ว่า การเลอืกใชค้�าบรุุษสรรพนามในภาษาญีปุ่น่สิ่งหนึง่ที่

ต้องค�านึงคือปัจจัยด้านเพศ ทั้งค�าสรรพนามบุรุษที่1 

บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3 มีการใช้แบ่งแยกตามเพศ แต่ ค�า

สรรพนามที่แบ่งเพศชัดเจนที่สุดคือบุรุษที่ 1 เช่น ผู้ชาย 

ใช้ ぼく 自分 ผู้หญิงใช้ うち  あたし ส่วนในภาษา

ไทย วิเชียร เกษประทุม (2557) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะ

ของค�าบรุษุสรรพนามในภาษาไทยไว้ 4 ข้อ ซึง่หนึง่ในนัน้

คือ ค�าบุรุษสรรพนามในภาษาไทยบางค�าสามารถบอก

เพศได้ เช่น ผู้ชายใช้ ผม ผู้หญิงใช้ ดิฉัน

 ในส่วนของปัจจัยด้านสถานภาพ ปัจจัยด้านอายุ 

และปัจจัยด้านความสนิท จากการศึกษาพบงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ค�าสรรพนามทั้งในภาษาไทย

และในภาษาญี่ปุ่นเป็นจ�านวนมาก  เช่น คุก (Cooke, 

1968) ผลากรกุล (Palakorn- kul, 1972) ดวงกมล ศีล

เภสชักลุ (2553) ซึง่ล้วนระบวุ่าปัจจยัเหล่านีม้อีทิธพิลต่อ

การเลือกใช้ค�าสรรพนามทั้งสิ้น
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 2.2 ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รแปลคำ�บุรุษ 

   สรรพน�ม

 พบงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข ้อง กับการแปลค�าบุ รุษ

สรรพนามเป็นจ�านวนมาก ยกตวัอย่างเช่น แสงระวี ทอง

ด ี(2548) ศกึษา การแปลบรุษุสรรพนามในนวนิยายชีวติ

ท้องทุ่งเรื่อง ลา มาร์ โอ ดิยาบล์ ของฌอร์จ ซองด์ โดย

ศึกษาประกอบกับทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์และทฤษฎี

การแปลแบบยึดความหมาย ผลการวิจัยพบกลวิธีการ

แปล 4 แบบ ได้แก่ การแปลด้วยบรุษุสรรพนาม การแปล

ด้วยค�านาม การแปลด้วยค�าขยายความ และการแปล

ด้วยการละบุรุษสรรพนาม ซึ่งแต่ละวิธีต่างก็ช่วย ให้บท

แปลสละสลวยเป็นธรรมชาตไิด้ บรรยากาศของท้องเรือ่ง

ตามล�าดับ

 ภาสกร เชือ้สวย (2541) ศกึษาเรือ่งการแปลค�าเรยีก

ขานจากนวนิยายแปลเรื่อง“ข้นกว่าเลือด” จากนิยาย

ต้นฉบับ SLEEPERS โดยวิเคราะห์การใช้ค�าเรียกขาน

บรุษุที ่1 บรุษุที ่2 ในบทสนทนาของตวัละครทัง้หมด ผล

การวิจัยพบการใช้ 4 กลวิธีได้แก่ 1)การแปลตรง ใช้ใน

การแปลบุรุษสรรพนามค�านามท่ัวไป ช่ือเฉพาะที่

ถ่ายทอดความหมายตรงจากค�าในต้นฉบบั 2)การปรบัค�า

แปลให้สอดคล้องกับการใช้ในสังคมวัฒนธรรม 3) การ

รวมค�าแปลโดยแปลค�าๆเดียวกันที่ปรากฏในต้นฉบับ

หลายครั้งเป็นค�าแปลเดี่ยว 4) การละไม่แปล 

 นลิน วชิรพันธ์สกุล (2545) ศึกษาการแปลค�าเรียก

ขานและค�าสรรพนามทีป่รากฏในนวนยิายแปลเรือ่ง “คน

ขี่เสือ” ของจิตร ภูมิศักดิ์ พบกลวิธีการแปลค�าเรียกขาน 

ดังต่อไปนี้ 1) การแปลตรง พบทั้งการแปลตรงโดย

ถ่ายทอดเสียงหรือทับศัพท์ และพบการแปลตรงโดย

ถ่ายทอดความหมาย 2) การปรบัให้เป็นค�าเรยีกขานแบบ

ไทย 3) การแปลจากค�านามในต้นฉบับ 4) การแปลแบบ

เพิ่มจากต้นฉบับ ในส่วนของการแปลค�าสรรพนาม พบ

รูปแบบของค�าสรรพนามที่ผู้แปลใช้ ได้แก่ ชื่อ ค�าเครือ

ญาติ ค�าบอกยศ  ต�าแหน่ง อาชีพ และบุรุษสรรพนาม 

 นลนิ วชริพนัธ์สกุลศกึษาการแปลค�าสรรพนามและ

ค�าเรียกขานโดยพิจารณาจากปัจจัยทางด้านสังคม ซ่ึงผู้

วิจัยเห็นว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ค�าแปลในการแปลจาก

ภาษาญีปุ่น่เป็นภาษาไทยเช่นเดยีวกนั ดังนัน้ ผู้วจิยัจงึจะ

ใช้แนวคิดของนลินมาใช้อ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล

3. วิธีการวิจัย

 3.1 ก�รคัดเลือกกลุ่มตัวอย่�ง

 ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจากวรรณกรรมจ�านวน 

5 เรื่อง ที่มีนักแปลและบรรณาธิการต่างกัน เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่มีความหลากหลาย และเลือกวรรณกรรมที่แปล

โดยนกัแปลทีม่ปีระสบการณ์เพือ่ให้ได้ค�าแปลทีม่คุีณภาพ 

ได้แก่ 1) เมียชายชั่ว   (ヴィヨンの妻)  2) โคะโคะโระ 

(こころ) 3) รถไฟสายทางช้างเผือก  (銀河鉄道の夜) 

4) กระต่ายแก้ว (ガラスのうさぎ)  5) โต๊ะโตะจังเด็ก

หญิงข้างหน้าต่าง (窓ぎわのトットちゃん)

 เน่ืองจากที่ผ่านมายังมีการวิจัยด้านการแปลค�า

สรรพนามในวรรณกรรมญี่ปุ่นแปลไทยค่อนข้างน้อย ผู้

วิจัยจึงสุ่มเลือกวรรณกรรม 5 เล่ม เพ่ือเป็นกรณีศึกษา 

โดยมุ่งศึกษาจากปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ ความ

สนิท อย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนด

กรอบการวิจัยด้านการแปลต่อไปในอนาคต

 3.2 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 1)  เก็บข้อมูลตัวอย่างการแปลบุรุษสรรพนามจาก

วรรณกรรมฉบับแปลไทยเทียบกับวรรณกรรมต้นฉบับ 

ตามปัจจยั ในการเลือกใช้บรุษุสรรพนามทีก่�าหนด ได้แก่ 

ปัจจยัด้านเพศ ปัจจยัด้านอาย ุปัจจยัด้านสถานภาพ และ

ปัจจัยด้านความสนิท 

 2) น�าข้อมูลมาวิเคราะห์และดูลักษณะการแปลใน

ภาพรวม พร้อมจัดแบ่งประเภทการแปล ดังนี้  การแปล

ค�าบุรุษนามด้วยบุรุษสรรพนาม  และการแปลค�า

สรรพนามด้วยค�านาม 
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 3) อภปิรายผลและสรปุผลในลกัษณะของความเรยีง

โดยใช้ตาราง รวมถงึยกข้อความมาประกอบการอภปิราย

4.ผลการศึกษา

 จากการศึกษาพบกลวิธีการแปลค�าบุรุษสรรพนาม 

2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการแปลด้วยบุรุษสรรพนาม และ

การแปลด้วยค�านาม

 4.1. กลวิธีก�รแปลด้วยคำ�บุรุษสรรพน�ม

 การแปลค�าบรุุษสรรพนามในภาษาญีปุ่่นด้วยค�าบรุุษ

สรรพนามในภาษาไทยเป็นกลวิธีท่ีนักแปลเลือกใช้มาก

ที่สุด แต่ก็พบว่าเป็นกลวิธีการแปลที่ยาก เนื่องจากค�า

บุรุษสรรพนามภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่นมีความหลาก

หลายแบ่งใช้ตามเพศ อายุ สถานภาพ ความสนิท ฯ ดัง

นั้นนักแปลจึงจ�าเป็นต้องเลือกแปลให้เหมาะสมกับผู้พูด 

ผูฟั้ง และผูท้ีถ่กูกล่าวถงึด้วยเพือ่ถ่ายทอดบคุลกิลกัษณะ

นิสัยของตัวละครออกมาให้ตรงกับต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น

มากที่สุด 

   4.1.1. คำ�สรรพน�มบุรุษที่1       

   จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบค�าสรรพนาม

บุรุษที่ 1 ในวรรณกรรมต้นฉบับ  4 ค�า ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้

   ค�าสรรพนามเฉพาะบุรษท่ี 1 ท่ีปรากฎมาก

ที่สุดในวรรณกรรมต้นฉบับคือ わたしจ�านวน 191 ค�า 

ล�าดบัรองลงมา คอืぼくจ�านวน 67 ค�า おれ จ�านวน 46 

ค�า  あたしจ�านวน 6 ค�า ซึ่งในแต่ละค�ามีค�าแปลเป็น

บุรุษสรรพนามภาษาไทย ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัย

ทางสังคมทั้ง 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้

   1 ) わたし จากการเก็บข้อมูลในวรรณกรรม

พบค�าแปลของわたし4 ค�า คือ “หนู” “ฉัน” “ผม” 

“ดิฉัน” ดังนี้

    1.1 “หนู”พบ 2 กรณี ดังนี้ 

    ก.กรณีท่ี 1 ผู ้พูดเพศหญิง อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างที่ 1 โทชิโกะผู้เป็นลูกสาวคุยกับ

แม่ของตัวเอง 

  わたしも二宮に帰らない。このまま東京に

いいさせて。（ガラスのうさぎ、p.40）

“หนูก็ไม่อยากกลับนิโนะมิยะ ให้หนูอยู่ที่โตเกียวเลยได้

ไหมค่ะ”  (กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 27)

    ข.กรณีที่ 2 ผู้พูดเป็นเพศหญิง อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

             ตัวอย่างที่ 2 โทชิโกะคุยกับคุณคาโยโกะ 

 でもわたし、山羊がとってもこわいんです。

とてもできません。（ガラスのうさぎ、p.127）

“แต่ว่าหนูกลัวแพะมากค่ะ หนูท�าไม่ได้” (กระต่าย

แก้ว,หน้าที่ 87)

   1.2 “ฉัน” พบ 7 กรณี ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้แปลมี

แนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 

อายมุากกว่าหรอืน้อยกว่า สถานภาพสงูกว่าหรอืน้อยกว่า 

สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง กล่าวคือ ผู้แปลมีแนวโน้มแปล

ในทุกสถานการณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

    ก.กรณี  ผู ้พูดเป็นเพศหญิง อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

    ตวัอย่างที ่3 ซทัจงัคยุกบัป้าร้านเหล้าสึบากิ

 お金が来るまで、私はお店のお手伝いでもさ

せていただくわ （ヴィヨンの妻、p.22）

“งั้นฉันจะช่วยงานในร้านจนกว่าเงินจะมาถึงแล้วกัน

นะ”(เมียชายชั่ว,หน้าที่ 33)

         ข.กรณี  ผู้พูดเป็นเพศหญิง ผู้พูดแก่กว่า 

สถานสูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างที่ 4 คุณคายาโกะคุยกับโทชิโกะ

 まあ、今日は三回でいいわ。あとわたしがす

るから。（ガラスのうさぎ、p.131）

“เอาหละ วันนี้3เที่ยวก็พอ ที่เหลือฉันจะเป็นคนหาบ” 

(กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 89)

   1.3  “ผม” พบ 2 กรณี ดังนี้

    ก. กรณีที่ 1  ผู้พูดเป็นเพศชาย อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า สนิทกับผู้ฟัง 

    ตัวอย่างที่ 5 ข้าพเจ้าคุยกับแม่

 どうせ、九月にでもなって、私が東京へ出て

からでなくっちゃ。（こころ、p.134）
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“ยังไงๆตอนเดือนกันยาผมคงต้องไปโตเกียว” (โคะโคะ

โระ, หน้าที่191)

    ข.กรณีที่ 2 ผู้พูดเป็นเพศชาย อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างที่ 6 ข้าพเจ้าคุยกับภรรยาเซนเซ

私には解りません。（こころ、p.60） “ผมไม่ทราบ

หรอกครับ” (โคะโคะโระ,หน้าที่90)

   1.4 “ดิฉัน” พบ 3 กรณี ดังนี้

            ก.กรณีที่ 1  ผู้พูดเป็นเพศหญิง อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างที่ 7 ครูประจ�าชั้นโต๊ะโตะจังคุย

กับแม่ของโต๊ะโตะจัง

 そこで私が「用事がないのに、開けたり閉め

たりしてはいけません」と申しますと〜。（窓ぎ

わのトットちゃん、p.15）

“พอดิฉันบอกว่า ถ้าไม่มีธุระอะไรอย่าเปิดหรือปิดฝา

โต๊ะ......” (โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้างหน้า ต่าง,หน้าที่ 32)

ข.กรณทีี ่2  ผูพ้ดูเป็นเพศหญิง แก่กว่า สถานภาพสงูกว่า 

ไม่สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างท่ี 8 ชิซึ(ภรรรยาของเซนเซ)คุย

กับข้าพเจ้า

 私は嫌われてると思いません。嫌われる訳が

ないんですもの。（こころ、p.56）

“ดิฉันไม่ได้คิดว่าเขาเกลียดดิฉันหรอกค่ะ เพราะไม่มี

เหตผุลอะไรทีเ่ขาจะเกลยีดดฉินั” (โคะโคะโระ,หน้าที ่83 )

    ค.กรณีท่ี 3  ผู้พูดเป็นผู้หญิง อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า สนิทกับคู่สนทนา

    ตัวอย่างท่ี 9 ชิซึ(ภรรรยาของเซนเซ)คุย

กับเซนเซ

 珍しい事。わたしに呑めと仰しゃった事は滅

多にないのにね。（こころ、p.28）

“แปลกจริง คุณแทบไม่เคยบอกให้ดิฉันดื่มเลยน่ีคะ” 

(โคะ โคะโระ,หน้าที่46 )

  สรุปค�าแปลของわたしได้ดังต่อไปนี้ 1)“หนู”ผู้

แปลมีแนวโน้มจะเลือกแปลก็ต่อเมื่อผู้พูดเป็นหญิงอายุ

น้อยกว่าผู้พูดโดยมากผู้พูดจะเป็นเด็กผู้หญิง เช่น โทชิ

โกะจากเรือ่งกระต่ายแก้ว โต๊ะโตะจงัจากเรือ่งโต๊ะโตะจงั

เด็กหญิงข้างหน้าต่าง 2) “ฉัน”ผู้แปลมีแนวโน้มแปลใน

กรณทีีผู่พ้ดูเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิ อายมุากกว่า หรอื

น้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือน้อยกว่า สนิทหรือไม่

สนิทกับผู้ฟัง 3) “ผม” มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้

พูดเป็นเพศชายอายุและมีสถานภาพต�่ากว่าผู ้ฟัง 4) 

“ดิฉัน” มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีผู้พูดเป็นเพศหญิง

และส่วนใหญ่จะมีสถานภาพต�่ากว่าผู้ฟัง

 2) ぼく จากการเก็บข้อมูลในวรรณกรรม พบว่าค�า

แปล ぼく 4 ค�า คือ “ผม” “เรา” “หนู” “ฉัน” ดังนี้

   2.1 “ผม” พบ 4 กรณี โดยพบทั้งกรณีมีแนว

โน้มแปลผู้พูดเป็นเพศชายและหญิง อายุมากกว่าและ

น้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าและต�่ากว่า สนิทและไม่สนิท

กับผู้ฟัง มีแนวโน้มแปลดังตัวอย่างต่อไปนี้

   ก.กรณ ี ผูพ้ดูเป็นเพศชาย อ่อนกว่า สถานภาพ

ต�่ากว่า สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 10 โจวานนีคุยกับแม่ 

ああぼく岸から見るだけなんだ。一時間で行って

くるよ。（銀河鉄道の夜、p.19）

“ฮะ ผมจะดอูยูบ่นฝ่ังแล้วจะกลบัมาภายในหนึง่ชัว่โมง” 

(รถไฟสายทางช้างเผือก,หน้าที่ 19)

ข.กรณ ีผูพ้ดูเป็นเพศชาย อ่อนกว่า สถานภาพต�า่กว่า ไม่

สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 11 ยูคิโอะคุยกับอาหญิงที่ไม่สนิท

ぼく一人ならどこにでも泊めてももらえますが、

〜（ガラスのうさぎ、p.114）

“ล� าพั งผมตั วคน เ ดียวจะ ไปค ้ า ง คืนที่ ไ หนก็ ได ้

แต่.....”(กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 78) 

   2.2 “เรา” พบ  2 กรณี ดังนี้

   ก.กรณีที่1 ผู้พูดเป็นเพศชาย  อายุเท่ากัน 

สถานภาพเท่ากัน สนิทกับผู้ฟัง
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   ตัวอย่างที่ 12 โจวานนีคุยกับคัมพาเนลลา

เพื่อนสนิท

ぼくはもう、すっかり天の野原に来た。（銀河鉄

道の夜、p.37）

“เราได้มาท้องทุ่งสวรรค์แล้วจริงๆ”(รถไฟสายทางช้าง

เผือก,หน้าที่ 39)

   ข.กรณีที่2 ผู้พูดเป็นเพศชาย ผู้พูดอายุเท่ากัน 

สถานภาพเท่ากัน ไม่สนิทกับผู้ฟัง

ตัวอย่างที่ 13 โจวานนีคุยกับเพื่อนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรก

僕博物館でアルコールにつけてあるのを見た。

(銀河鉄道の夜、p.103）

“เราเคยเห็นเขาแช่แอลกอฮอล์ไว้ในพิพิธภัณฑ์” (รถไฟ

สายทางช้างเผือก,หน้าที่ 106)

 2.3 “หนู” พบ  1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศชาย 

อ่อนกว่า สถานภาพต�่ากว่า สนิทกับผู้ฟัง

 ตวัอย่างที ่14 ทะดาชคิยุกับชายชดุด�าทีเ่ป็นครสูอน

พิเศษ

ああぼくいまお母さんの夢を見ていたよ。（銀河

鉄道の夜、p.83）

“อือ หนฝูันเห็นแม่ละ” (รถไฟสายทางช้างเผือก,หน้าที่ 

82)　

 2.4 “ฉัน” พบ  2 กรณี ดังนี้

   ก.กรณทีี1่ ผูพ้ดูเป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพ

สูงกว่า  ไม่สนิทกับผู้ฟัง

 ตัวอย่างที่ 15 พ่อของคัมพาเนลลาคุยกับโจวานนี

ぼくには一昨日大へん元気な便りがあったんだ

が。（銀河鉄道の夜、p.124）

“เมื่อวานซืนนี้ฉันเพิ่งได้รับจดหมายบอกว่าเขาสบายดี” 

(รถไฟสายทางช้างเผือก,หน้าที่ 129)　

   ข.กรณีที่2 ผู ้พูดเป ็นเพศชาย อ ่อนกว ่า 

สถานภาพสูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

ตัวอย่างที่ 16 โอตานิคุยกับเจ้าของร้านเหล้าสึบากิ

ぼくのほうからお前たちを訴えてやる。（ヴィヨ

ンの妻、p.106）

“ไม่งั้นฉันนี่แหละจะเป็นคนเรียกต�ารวจเอง” (เมียชาย

ชั่ว, หน้าที่ 10)

   เนื่องจากぼく เป็นบุรุษสรรพนามที่ใช้เฉพาะ

เพศชายเท่านั้น ดังนั้นปัจจัยด้านเพศของผู้พูดจึงมีเพียง

เพศชาย ซึ่งสามารถสรุปค�าแปลของぼくได้ดังต่อไป 

1)“ผม” ผูแ้ปลมแีนวโน้มแปลในกรณทีีผู่พ้ดูเป็นเพศชาย

หรือเพศหญิง อายุมากกว่า หรือน้อยกว่า สถานภาพสูง

กว่าหรอืน้อยกว่า สนทิหรอืไม่สนทิกบัผู้ฟัง 2) “เรา” พบ

กรณีที่ผู้พูดอายุเท่ากัน โดยเฉพาะกรณีผู้พูดและผู้ฟังมี

ความสมัพนัธ์เป็นเพือ่นกนั 3) “หน”ู พบกรณทีีผู่พ้ดูอายุ

น้อยกว่า และสถานภาพต�่ากว่าผู้ฟัง อย่างไรก็ตาม พบ

การแปลぼく ว่า “เรา”และ“หนู”เพียงเรื่องเดียวคือ

รถไฟสายทางช้างเผือกไม่พบการแปลในลักษณะนี้ใน

วรรณกรรมเรื่อง อื่น 4)“ฉัน” พบกรณีที่สถานภาพผู้พูด

สูงกว่าและไม่สนิทกับผู้ฟัง 

 3) おれ จากการศึกษาพบค�าแปลของค�าว่า おれ 

3 ค�า คือ “ผม” “ฉัน” และ“ข้า”

   3.1 “ผม” พบ 1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศ

ชาย อ่อนกว่า สถานภาพสูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

ตัวอย่างที่ 17 ลูกค้าหนุ่มคุยกับซัทจัง

 ねえさん、おれは惚れた。（ヴィヨンの

妻、p.129）“ผมตกหลุมรักพี่สาวเข้าแล้ว” (เมียชาย

ชั่ว, หน้าที่ 35)

   3.2 “ฉัน” พบ 1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศ

ชาย แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง

ตัวอย่างที่ 18 พี่ข้าพเจ้าคุยกับข้าพเจ้า

 おれにそんな事が出来るものか。（ここ

ろ、p.158）“ฉันท�าอย่างงั้นได้ยังไงกันล่ะ” (โคะโคะ

โระ,หน้าที่ 223) 

   3.3 “ข้า” พบ 1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศ

ชาย อายุเท่ากัน สถานภาพเท่ากัน สนิทกับผู้ฟัง 

   ตวัอย่างที ่19 พ่อของข้าพเจ้าคุยกบัซะคุเพือ่น

สนิท

 おれはもう駄目だ。（こころ、p.151）　“ข้า

เห็นท่าจะแย่” (โคะโคะโระ,หน้าที่215) 
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   เนือ่งจาก  おれ เป็นบรุษุสรรพนามทีเ่พศชาย

ใช้เป็นหลักดังนั้นปัจจัยด้านเพศผู้พูดจึงเป็นเพศชาย

ทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปค�าแปลของおれได้ดังน้ีคือ 1) 

“ผม” พบกรณีที่ผู้พูดแก่กว่าและสถานภาพสูงกว่าผู้ฟัง 

2) “ฉัน” ผู ้แปลมีแนวโน้มท่ีจะในกรณีท่ีผู ้พูดมีอายุ

สถานภาพสงูกว่าผูฟั้งและสนทิกบัผูฟั้ง 3) “ข้า” พบกรณี

ที่ผู้พูดและผู้ฟังมีอายุสถานภาพเท่ากันและสนิทกัน 

   4) あたし จากการศึกษาพบค�าแปล あたし 

2 ค�า คือ “หนู” “ฉัน” ดังนี้

 4.1 “หนู” พบ 1 กรณี คือ กรณีผู้พูดเป็นเพศหญิง 

อ่อนกว่า สถานภาพต�่ากว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

 ตัวอย่างที่ 20 โต๊ะโตะจังคุยกับพนักงานขายตั๋ว

あたし、これから新しい学校に行くんで、忙しい

から（窓ぎわのトットちゃん、p.12）

“ตอนนี้หนูไม่ว่างคะ ต้องไปโรงเรียนใหม่” (โต๊ะโตะจัง

เด็กหญิงข้างหน้าต่าง,หน้าที่ 43)

 4.2 “ฉัน” พบ 1 กรณี คือ กรณีผู้พูดเป็นเพศหญิง 

อายุเท่ากัน สถานภาพเท่ากัน ไม่สนิทกับผู้ฟัง

 ตัวอย่างที่ 21 คาโอรุคุยกับโจวานนี

あら、蝎の火のことならあたし知ってるわ。（銀

河鉄道の夜、p.103）

 ถ้าเป็นเรื่องแมงป่องละก็ฉันรู้เรื่องดี (รถไฟสายทาง

ช้างเผือก,หน้าที่ 106)　

 เนื่องจากあたしเป็นค�าบุรุษสรรพนามท่ีผู้หญิงใช้

เป็นหลกัดงันัน้ปัจจยัด้านเพศผูพ้ดูจงึเป็นเพศหญงิเท่านัน้ 

ซึ่งสามารถสรุปค�าแปลของあたし2 ค�า ดังนี้ 1) “หนู” 

พบในกรณทีีผู้่พดูอายนุ้อยสถานภาพต�า่กว่าผูฟั้ง ซึง่ส่วน

ใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิง 2) “ฉัน”พบกรณีที่ผู้พูดอายุและ

สถานภาพเท่ากับผู้ฟัง

    4.1.2 คำ�สรรพน�มบุรุษที่2 

                 จากการศกึษาพบค�าสรรพนามบรุษุที2่ ใน

วรรณกรรมต้นฉบับ  4 ค�า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ค�าสรรพนามเฉพาะบุรษที่2ที่ปรากฎมากท่ีสุดใน

วรรณกรรมต้นฉบับคือあなたจ�านวน 58 ค�า ล�าดับรอง

ลงมาคอื おまえ จ�านวน 36 ค�า きみ จ�านวน 21 ค�า あ

んたจ�านวน 10 ค�าตามล�าดับ ซ่ึงในแต่ละค�ามีค�าแปล

เป็นบุรุษสรรพนามภาษาไทยที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยทางสังคมทั้ง 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้

 1) あなた จากการศึกษาพบ ค�าแปลあなた 3 ค�า 

คือ “หนู” “คุณ” “เธอ” ดังนี้

  1.1 “หนู”  2 กรณี ดังนี้ 

  ก. กรณีที่ 1 ผู้พูดเป็นเพศหญิง แก่กว่า สถานภาพ

สูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 22 แม่โต๊ะโต๊ะจังพูดกับโต๊ะโตะจัง

あなたが鎌倉に出かけて（窓ぎわのトットちゃ

ん、p.317）

“ตอนทีห่นไูปคามาคุระใหม่ๆ” (โต๊ะโตะจงัเดก็หญงิ ข้าง

หน้าต่าง,หน้าที่ 242)

  ข. กรณีที่ 2 ผู้พูดเป็นเพศหญิง แก่กว่า สถานภาพ

สูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

  ตัวอย่างที่ 23 คุณครูประจ�าชั้นคุยกับโทชิโกะ

 お父さんがいろいろとあなたにお話がおあり

のようだから（窓ぎわのトットちゃん、p.12） 

“เห็นคุณพ่อบอกว่ามีหลายเรื่องจะคุยกับหนู”(โต๊ะโตะ

จังเด็กหญิง ข้างหน้าต่าง,หน้าที่ 43)

      1.2 “คุณ” 4 กรณี ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้แปลมีแนวโน้ม

แปลในกรณีที่ผู ้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุ

มากกว่า หรือน้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือน้อยกว่า 

สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง กล่าวคือ ผู้แปลมีแนวโน้มแปล

ในทุกสถานการณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ก.กรณี ผู้พูดเป็นเพศหญิง แก่กว่า สถานภาพสูง

กว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

  ตวัอย่างที ่24 ชิซ(ึภรรยาของเซนเซ)คุยกบัข้าพเจ้า

 あなたは私に責任があるんだと思ってやりません

か。（こころ、p.58 ）
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“คุณไม่คิดว่าดิฉันจะมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยหรือ

คะ” (โคะโคะโระ,หน้าที่87)

  ข. กรณี ผู้พูดเป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพสูง

กว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

  ตัวอย่างที่ 25 คุณครูใหญ่คุยกับครูชาวนา

畠の作りかたをあなたに教えてもらうのだから

(窓ぎわのトットちゃん、p.232）　

“คุณจะต้องสอนวิธีท�านา”(โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้าง

หน้าต่าง,หน้าที่ 184)

  1.3 “เธอ”  2  กรณี ดังนี้

  ก.กรณีที่ 1 ผู้พูดเป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพ

สูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง

  ตัวอย่างที่ 26 เซนเซนคุยกับข้าพเจ้า

あなたは大胆だ。（こころ、p.97） “เธอนี่ใจกล้า

นะ”(โคะโคะโระ,หน้าที่ 139)

  ข.กรณีที่ 2  ผู้พูดเป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพ

สูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

  ตัวอย่างที่ 27 ครูสอนดาราศาสตร์คุยกับโจวานนี

あなたはわかっているのでしょう。（銀河鉄道の

夜、p.2）“ เธอรู้ใช่ไหม” （銀河鉄道の夜、p.4）

  สรุปค�าแปลของあなたได้ดงัต่อไปนี ้1) “หน”ู พบ

กรณีที่พูดกับผู้ที่อายุสถานภาพต�่ากว่าสนิทหรือไม่สนิท

กับผู้ฟัง มักจะแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเด็กเล็ก 2) “เธอ” 

มีแนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดแก่กว่าและสถานภาพสูง

กว่าสนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง 3) “คุณ” มีแนวโน้มแปล

กรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุมากกว่าหรือ

น้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือต�่ากว่า สนิทหรือไม่สนิท

กับผู้ฟัง  

 2) きみ  จากการศกึษาพบค�าแปลของきみ2 ค�า คอื 

“เธอ” “หนู” ดังนี้

   2.1 きみแปลว่า “เธอ”  1 กรณี คือ กรณี ผู้

พดูเป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพสงูกว่า ไม่สนทิกบัผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 28 เซนเซคุยกับข้าพเจ้า (เจอกัน

ครั้งแรก)

 君はまだ大分長く此所に居る積りですか（こ

ころ、p.14）

 “เธอตั้ ง ใจจะอยู ่ที่นี่ อีกนานหรือไง” (โคะโคะ

โระ,หน้าที่27)

  2.2 “หนู”  1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศชาย 

แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

  ตัวอย่างที่ 29 ครูใหญ่คุยกับโต๊ะโตะจัง

 そうかい。いいよ。きみが欲しいんなら。 

(窓ぎわのトットちゃん、p.271）

“งัน้เรอะ เอาส ิถ้าหนอูยากได้ละก็” (โต๊ะโตะจงัเดก็หญงิ

ข้างหน้าต่าง, หน้าที่ 211)

  เนื่องจาก きみ เป็นบุรุษสรรพนามที่ผู้ชายใช้กับ

คู่สนทนาวัยเดียวกันหรือต�่ากว่า ดังน้ันปัจจัยด้านเพศผู้

พดูเป็นเพศชายเท่านัน้ ซึง่สามารถสรปุค�าแปลของค�าว่า

きみ ได้ดงันี ้คือ 1) “เธอ” พบกรณทีีผู้่พดูอายแุละสถาน

ถานภาพ สูงกว่าไม่สนิท กับผู้ฟัง 2) “หนู” พบกรณีที่ผู้

พดูอายแุละสถานภาพสงูกว่าผูฟั้ง มกัใช้แปลกรณทีีผู่ฟั้ง

เป็นเด็กเล็ก 

 3) おまえ จากการศกึษาพบว่าค�าแปลของおまえ

มี 4 ค�า คือ “เธอ” “หนู” เอ็ง” “แก”

   3.1 “เธอ” 2 กรณี ดังนี้ 

   ก.กรณีที่  1 ผู ้พูดเป ็นเพศชาย แก ่กว ่า 

สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง 

    ตัวอย่างที่ 30 เซนเซคุยกับชิซึ(ภรรยา)

静、おまえはおれより先へ死ぬだろうかね。（こ

ころ、p.106）

“ชิซึ เธอจะตายก่อนฉันหรือเปล่านะ” (โคะโคะโระ, 

หน้าที่ 151)

        ข.กรณีที่  2 ผู ้พูดเป ็นเพศหญิง แก่กว ่า 

สถานภาพสูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างที่ 31 ป้าที่เพิ่งรู้จักคุยกับโทชิโกะ

おまえは外に出るのは水くみのときだけだから、

〜（ガラスのうさぎ、p.46）
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“เธอไปข้างนอกก็มีแต่ตอนขนน�้าเท่านั้น....” (กระต่าย

แก้ว, หน้าที่ 97)

   3.2 “หนู”  1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศ

ชาย แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 32 พ่อโทชิโกะคุยกับโทชิโกะ

 お父さんは、おまえも知っているとおり警防

団の役員だから〜。（ガラスのうさぎ、p.46）

“ ห นู ก็ รู ้ อ ยู ่ แ ล ้ ว ว ่ า พ ่ อ เ ป ็ น ก ร ร ม ก า ร ห น ่ ว ย

กู้ภัย....”(กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 33)

   3.3 “เอ็ง”  3 กรณี ดังนี้

   ก.กรณีที่  1 ผู ้พูดเป ็นเพศหญิง แก่กว ่า 

สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง 

   ตัวอย่างที่ 33 แม่ของข้าพเจ้าคุยกับข้าพเจ้า

 御前だって世間への義理位は知っているだろ

う。（こころ、p. 122）

 “แต่อย่างน้อยเอ็งกน่็าจะรู้หน้าที ่ต่อสงัคมคืออะไร”(โคะ

โคะโระ, หน้าที่175)

        ข.กรณทีี ่2 ผูพ้ดูป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพ

สูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง 

   ตัวอย่างที่ 34 พ่อของข้าพเจ้าคุยกับข้าพเจ้า

おまえは今日東京へ行くはずじゃなかったか。

(こころ、p.139）

“วันนีเ้อ็งต้องไปโตเกียวไม่ใช่หรือ” (โคะโคะโระ, หน้าที่ 

198)

        ค.กรณทีี ่3 ผูพ้ดูเป็นเพศชาย ผูพ้ดูอายเุท่ากนั 

สถานภาพเท่ากัน สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างท่ี 35 คุณซะคุ(เพื่อน)คุยกับพ่อของ

ข้าพเจ้า

 そんな事はないよ。おまえなんか子供は二人

とも大学を卒業するし、（こころ、p.151） 

“ไม่หรอก เอง็มลีกูจบมหาวทิยาลยัต้ังสองคน” (โคะโคะ

โระ, หน้าที่ 215)

   3.4 “แก”  1 กรณี คือ กรณีที่1 ผู้พูดเป็นเพศ

ชาย แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง

     ตัวอย่างที 36 พี่ของข้าพเจ้าคุยกับข้าพเจ้า

おまえがいやなら、まあ伯父さんにでも世話を頼

むんだが、（こころ、p.158）

“ถ้าแกไม่ชอบ เราขอให้ลุงช่วยดแูลให้กไ็ด้” (โคะโคะโระ, 

หน้าที่ 223)

สามารถสรุปค�าแปลของおまえ ได ้ดังต ่อไปนี้  1) 

“เธอ”พบกรณีที่สามีคุยกับภรรยา 2) “หนู” พบกรณี

การแปลเดยีว คอืกรณทีีพ่่อคยุกบัลกูสาว 3) “เอง็” และ 

4) “แก” พบกรณทีีพ่ดูกบัคนทีอ่ายสุถานภาพต�า่กว่าและ

สนิทกับผู้ฟัง เช่น พ่อแม่คุยกับลูกพี่คุยกับน้อง 

 4) あんたความหมายเดยีวกนัあなたจากการศกึษา

พบค�าแปลของあんた2 ค�า คือ“เธอ”“หนู” ดังนี้

   4.1 “เธอ” 2 กรณี ดังนี้ 

   ก. กรณีที่ 1 ผู้พูดเป็นเพศหญิง อายุเท่ากัน 

สถานภาพเท่ากัน สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างที่ 37 ทานากะ(เพื่อน)คุยกับโทชิโกะ

 西山さんの家に運べばいいのね　それであんた

はどこに行くの？（ガラスのうさぎ、p.75)

“ให้ขนฟืนไปไว้ทีบ้่านคุณนชิยิามะใช่ไหม แล้วนีเ่ธอก�าลัง

จะไปไหน? ” (กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 51)

   ข. กรณีที่2 ผู ้พูดเป ็นเพศหญิง แก่กว ่า 

สถานภาพสูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 38 ป้าที่เพิ่งเจอคุยกับโทชิโกะ 

お母さん、夕飯まだなんでしょうすぐ温めるから

ね　あんたも早くあがんなさい。（ガラスのうさ

ぎ、p.82）“คุณแม่ยังไม่ได้ทานเข้าเย็นใช่ไหม จะอุ่น

ให้ตอนนี้เลยน่ะ  เธอก็รีบๆขึ้นมาบนบ้านเร็ว” (กระต่าย

แก้ว,หน้าที่ 82)

   4.2 “หนู”  1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศ

หญิง แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 39 แม่คุยกับโทชิโกะ

 お母さんはあんたが東京に帰るまで　神さま

にお灯明をあげて〜（ガラスのうさぎ、p.24）

“แม่จะคอยจดุเทยีนไหว้เจ้าจดุธูป ไหว้พระทกุวนัจนกว่า
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หนจูะกลับมาโตเกียว....”(กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 16)

สามารถสรุปค�าแปลของあんたได้ดังต่อไปนี้  1) “เธอ” 

พบกรณทีีผู่พ้ดูเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิอายแุก่กว่าหรอื 

อ่อนกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือต�่ากว่า สนิทหรือไม่สนิท

กับผู้ฟัง  2) “หนู” พบกรณีผู้พูดอายุและสถานภาพสูง

กว่าและสนิทกับผู้ฟัง มักจะใช้กับเด็กเล็ก 

 4.2 กลวิธีก�รแปลด้วยคำ�น�ม

กลวธิกีารแปลบรุุษสรรพนามด้วยค�านามเป็นกลวธิทีีผู่แ้ปล

เลอืกใช้น้อยมาก พบเพียง 19 ครัง้เท่านัน้ ดงัต่อไปนี้

   4.2.1 ก�รแปลด้วยคำ�เรียกเครือญ�ติ 

จากการศึกษาพบการแปลบุรุษสรรพนามด้วยค�าเรียก

ญาติ16ครั้ง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

   ตัวอย่างที่ 40 แม่ของโจวานนีคุยกับโจวานี

 今日は涼しくてね。わたしはずうっと工合が

いいよ。（銀河鉄道の夜、p.18）

“วันนี้อากาศเย็นสบาย แม่เลยรู้สึกสบายท้ังวันเลยจ๊ะ” 

(รถไฟสายทางช้างเผือก,หน้าที่ 15)

    4.2.2. การแปลด้วยค�าเรียกเสมอืนเครอืญาติ

    ค�าเรยีกเสมอืนเครอืญาตคิอืการทีใ่ช้เรยีก

คนที่ไม่ญาติโดยสายเลือดด้วยค�าเรียกญาติ จากการ

ศึกษาพบ 2 ครั้ง เช่น

   ตัวอย่างที ่  41 คนบ้านวาตานาเบะ(เพื่อน

บ้าน)คุยกับพ่อของโทชิโกะ

 わたしはいつものように、敏子ちゃんのお母

さん、信ちゃん、光ちゃんを迎えに行って…。

(ガラスのうさぎ、p.59）พีก่ไ็ปรับคณุแม่ของโทชโิกะ

จงั โนบจุงั และมจิจงัเหมอืนเคย (กระต่ายแก้ว,หน้าที ่40)

     4.2.3. การแปลด้วยค�าเรียกอาชีพ

     ค�าเรียกอาชีพหมายถึง ค�าที่ใช้เรียก

อาชีพใดอาชีพหนึ่ง จากการศึกษาพบ 1 ครั้ง คือ

   ตัวอย่างที่ 42 หมอคุยกับโทชิโกะ

 火葬場には、わたしが連絡しておいてあげよ

う。（ガラスのうさぎ、p.74）

 “ส่วนสถานฌาปนกิจนั้น เดี๋ยวหมอจะติดต่อให้เอง 

(กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 50)

5. สรุป

 บทความวิจัยนี้ศึกษากลวิธีการแปลค�าบุรุษ

สรรพนามในวรรณกรรมญี่ปุ่นแปลไทยโดยมุ่งวิเคราะห์

จากปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศของผู้พูด 

ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านสถานภาพ และปัจจัยด้าน

ความสนิทสนม ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

วรรณกรรมแปลเรือ่งเมยีชายชัว่ รถไฟสายทางช้างเผอืก 

โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง กระต่ายแก้ว และ โคะ

โคะโระ จ�านวนทั้งหมด 5 เล่ม โดยเปรียบเทียบระหว่าง

ฉบับแปลกับวรรณกรรมต้นฉบับ ผลการวิจัยพบกลวิธี

การแปล 2 ประเภท ดังนี้

 1. กลวธิกีารแปลบรุษุสรรพนามด้วยบรุษุสรรพนาม 

จากการศึกษาพบว่าเป็นกลวธิทีีน่กัแปลใช้มากทีสุ่ด จาก

ข้อมลูทีว่เิคราะห์พบเฉพาะการใช้ค�าแสดงบรุษุที ่1 และ  

2 ไม่พบค�าแสดงบุรุษที่ 3  ผลการวิจัยอาจสรุปได้ดังนี้

   1.1. กรณีค�าแสดงบุรุษที่1 พบค�าบุรุษ

สรรพนามในต้นฉบับ 4 ค�า  ดังตารางต่อไปน้ี
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ต�ร�งที่ 1 ต�ร�งสรุปคำ�แปลและข้อสังเกตในก�รแปลของคำ�บุรุษสรรพน�มที่ 1 (สรุปโดยผู้วิจัย)

ต�ร�งที่ 2 ต�ร�งสรุปคำ�แปลและข้อสังเกตในก�รแปลของคำ�บุรุษสรรพน�มที่ 2 (สรุปโดยผู้วิจัย)

 1.2. กรณีค�าแสดงบุรุษที่2 พบค�าบุรุษสรรพนามในต้นฉบับ 4 ค�า ดังตารางต่อไปนี้

บุรุษสรรพน�ม คำ�แปล ข้อสังเกต

わたし

หนู มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นหญิงอายุน้อยกว่าผู้พูด ส่วนใหญ่ผู้พูดจะเป็นเด็กผู้หญิง

ฉัน มีแนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่า สถานภาพสูง 
กว่าหรือต�่ากว่า สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง

ผม มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดเพศชายอายุและมีสถานภาพต�่ากว่าผู้ฟัง

ดิฉัน มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศหญิงและส่วนใหญ่จะมีสถานภาพต�่ากว่าผู้ฟัง  

ぼく

ใช้กับเพศชาย
เป็นหลัก

ผม มีแนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชาย อายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือต�่ากว่า 
สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง

เรา พบกรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังอายุเท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้พูดและผู้ฟังมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อน

หนู พบกรณีที่ผู้พูดอายุน้อยกว่าผู้ฟัง สถานภาพต�่ากว่าผู้ฟัง โดยเฉพาะกรณีที่ผู้พูดเป็นเด็กเล็ก

ฉัน พบกรณีที่ผู้พูดสถานภาพสูงกว่า และไม่สนิทกับผู้ฟัง

おれ

ใช้กับเพศชาย
เป็นหลัก

ผม พบกรณีที่ผู้พูดแก่กว่าและสถานภาพสูงกว่าผู้ฟัง 

ฉัน มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดมีอายุและสถานภาพสูงกว่าผู้ฟังและสนิทกับผู้ฟัง 

ข้า พบกรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังมีอายุสถานภาพเท่ากันสนิทกัน

あたし

ใช้กับเพศหญิง
เป็นหลัก

หนู พบกรณีที่ผู้พูดอายุน้อยสถานภาพต�่ากว่าผู้ฟัง ส่วนใหญ่ผู้พูดเป็นเด็กผู้หญิง

ฉัน พบกรณีที่ผู้พูดอายุและสถานภาพเท่ากับผู้ฟัง

บุรุษสรรพน�ม คำ�แปล ข้อสังเกต

あなた

หนู พบกรณีท่ีพดูกับผู้ท่ีอายสุถานภาพต�า่กว่าสนทิหรือไม่สนิทกไ็ด้ มักจะแปลในกรณทีีผู่พู้ดเป็นเด็กเลก็

เธอ มีแนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดแก่กว่าและสถานภาพสูงกว่าสนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟังก็ได้

คุณ ผู้แปลมีแนวโน้มเลือกแปลในทุกสถานการณ์ 

きみ

ผู้พูดมักเป็นเพศ
ชาย

เธอ พบกรณีที่ผู้พูดอายุ สถานถานภาพสูงกว่าผู้พูด และไม่สนิทก็ได้

หนู พบกรณีที่ผู้พูดอายุและสถานภาพสูงกว่าผู้ฟัง มักใช้แปลกรณีที่ผู้ฟังเป็นเด็กเล็ก
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 จากตารางกรณีที่ おまえแปลว่า“เอ็ง”และ”แก” 

พบเพียงในเรื่องโคะโคะโระเท่าน้ัน ในตอนท่ีพ่อแม่ของ

ข้าพเจ้าที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดเรียกข้าพเจ้าผู้แปลเลือก

แปลว่า“เอ็ง” และในตอนที่พี่ชายที่เป็นคนต่างจังหวัด

คุยกับข้าพเจ้าผู้แปลเลือกแปลว่า“แก” ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า

มีความเป ็นไปได ้ว ่าผู ้แปลอาจต ้องการถ ่ายทอด

บรรยากาศความเป็นชนบท ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของแสง

ระวี ทองดี (2548) ที่ระบุว่า “ข้า” “กู” “เจ้า” “มึง” 

“เอง็” “แก”เป็นค�าบุรษุสรรพนามทีม่กัจะใช้ในนวนยิาย

ที่ให้บรรยากาศท้องทุ่งชนบท 

 2. กลวิธีการแปลค�าบุรุษสรรพนามด้วยค�านามเป็น

กลวิธีที่ผู้แปลเลือกใช้น้อยมากพบเพียง 19 ครั้งเท่านั้น 

บุรุษสรรพน�ม คำ�แปล ข้อสังเกต

おまえ

เธอ พบกรณีที่ผู้พูดอายุและสถานถานภาพสูงกว่าผู้พูด สนิทหรือไม่สนิทก็ได้

หนู พบกรณีการแปลเดียวคือกรณีที่พ่อคุยกับลูกสาว

เอ็ง พบกรณีที่พูดกับคนที่อายุสถานภาพต�่ากว่าและสนิทกับผู้ฟัง

แก พบกรณีที่พูดกับคนที่อายุสถานภาพต�่ากว่าและสนิทกับผู้ฟัง

あんた

เธอ พบกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือ ต�่า
กว่า สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง

หนู พบกรณีที่ผู้พูดอายุและสถานภาพสูงกว่าและสนิทกับผู้ฟังมักจะใช้กับเด็กเล็ก

โดยพบการใช้กลวธิ ี3 ประเภท ดงันี ้2.1.การแปลค�าบรุษุ

สรรพนามด้วยค�าเรียกเครือญาติ จากการศึกษาพบการ

แปลด้วยค�าเรยีกเครอืญาต ิ16 ครัง้ 2.2.การค�าแปลบรุษุ

สรรพนามด้วยค�าเรยีกเสมอืนเครือญาตพิบการแปลด้วย

ค�าเรียกเสมือนเครือญาติเพียง 2 ครั้ง 2.3.การแปลค�า

บุรุษสรรพนามด้วยค�าเรียกอาชีพพบเพียง 1 ครั้ง 

 อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้วิเคราะห์จากข้อมูลการ

แปลวรรณกรรมจ�านวน 5 เล่ม เป็นกรณีศึกษา ซึ่ง

แน่นอนว่าไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นตวัแทนของวรรณกรรม

ทั้งหมด ในอนาคตจ�าเป็นต้องมีการศึกษาวรรณกรรมที่

หลากหลายและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นการชม วิธีการเขียนข้อความชม และรูปแบบภาษาที่ใช้

เขียนข้อความชมในเฟซบุ๊กของชาวญี่ปุ่น การศึกษาประเด็นการชมได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

คอื ผูใ้ช้เฟซบุก๊ชาวญีปุ่น่ จ�านวน 124 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ส่วนการศกึษาวธิกีารเขยีน

ข้อความชมและรูปแบบภาษาท่ีใช้เขียนข้อความชม เก็บข้อมูลจากข้อความชมที่พบจริงในเฟซบุ๊ก 

จ�านวน 200 ข้อความ ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นการชมมากที่สุดในเฟซบุ๊กคือ ประเด็นเรื่องความ

สามารถ และการกระท�าทีบ่่งบอกถงึอปุนสิยั โดยชาวญีปุ่น่นยิมใช้วธิกีารเขยีนข้อความชมในเฟซบุก๊

แบบตรงเพียงวิธีเดียวด้วยข้อความสั้นๆ 1 หน่วยความหมายย่อย รูปแบบภาษาที่ใช้ในวิธีการเขียน

ข้อความชมแบบตรงมี 2 ประเภทคือ  1) ค�าคุณศัพท์ที่ใช้ประเมินค่าในเชิงบวกอย่างชัดเจน และ 

2) ค�าศัพท์หรอืส�านวนทีไ่ม่ใช่ค�าคณุศัพท์ทีใ่ช้ประเมนิค่าในเชงิบวกอย่างชดัเจน แต่เป็นค�าศพัท์หรอื

ส�านวนทีใ่ช้บรรยายถงึคณุลกัษณะด้านบวกของผูร้บัค�าชมเช่นเดยีวกนั รปูแบบภาษาทีใ่ช้ในวธิกีาร

เขียนข้อความชมแบบอ้อมมีทั้งหมด 6 ประเภท โดยรูปแบบที่ปรากฏมากที่สุดคือ ค�าศัพท์หรือ

ส�านวนที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนชม และส�านวนที่ใช้แสดงความยินดีซึ่งสามารถตีความ

หมายโดยนัยได้ว่าเป็นการชม 

ธวัช คำ�ทองทิพย์
คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม

การชมในเฟซบุ๊กของชาวญี่ปุ่น
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Abstract

This study aimed to study complimentary topics, complimentary writing methods, 
and language forms that were used to write Facebook comments of the Japanese. 
The target population of the study were 124 Japanese Facebook users. Online 
questionnaires were used as a method for data collection. To investigate the 
complimentary writing methods and language forms, 200 comments being analyzed 
were drawn from Facebook. The most frequently complimentary topics used 
were “abilities” and “actions reflecting personalities or behaviors”.  Japanese 
Facebook users preferred to write explicit and short compliments mostly in one 
semantic formula. Two language forms found in writing explicit compliments were 
1) adjectives with obvious positive evaluation and 2) vocabulary or expressions 
without obvious positive evaluation of adjectives, which described positive 
characteristics of compliment receivers. The language forms that were used to 
write implicit comments consisted of 6 language forms. The most frequently used 
language forms found in this research were vocabulary or expressions reflecting 
the feelings of compliment writers and congratulatory expressions that could be 
used to implicate compliments.

Japanese Compliments on Facebook

Key words
Facebook,  complimentary topics,  explicit complimentary,  implicit complimentary, 
language forms  
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1.  บทน�า 

 การชมถอืเป็นวจันกรรมการสือ่สารทีต่รงตาม “หลกั

ชืน่ชมยนิด ี(Approbation Maxim)” ซึง่เป็นหนึง่ในหลกั

เกณฑ์ความสุภาพของ Leech (1983) ที่กล่าวไว้ว่า ใน

การติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน ผู้พูดควรกล่าว

ถ้อยค�าที่เชื่อว่าเป็นการไม่ยกย่อง หรือไม่สนับสนุนผู้อื่น

ให้น้อยทีส่ดุ และให้กล่าวถ้อยค�าท่ีเช่ือว่าเป็นการยกย่อง 

หรือเป็นการสนบัสนนุผูอ้ืน่ให้มากทีส่ดุ (อ้างใน สจุรติลกัษณ์ 

ดีผดุง 2549, น.118) นอกจากนี้ การชมยังตรงตาม 

“แนวคิดเรื่องหน้า (Face)” ตามทฤษฎีความสุภาพของ 

Brown & Levinson (1987) ที่กล่าวไว้ว่า ในการติดต่อ

สื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันของบุคคลในสังคม แต่ละ

บุคคลต่างก็มี “หน้าด้านบวก (Positive Face) ” ที่มี

ความคาดหวังว่าภาพลักษณ์ของตนเอง หรือหน้าของ

ตนเองในทีส่าธารณะจะได้รบัการยกย่องชืน่ชมจากผูอ้ืน่

 ในอดีตที่ผ่านมา ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะกล่าวชม

ผู้รับค�าชมในเวลาที่อยู่ต่อหน้ากัน แต่ในปัจจุบันการชม

ผ ่านสื่อโซเชียลมี เดียต ่าง ๆ โดยเฉพาะเฟซบุ ๊ก 

(Facebook) เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น วัตถุประสงค์ในการ

ใช้เฟซบุ ๊กก็เพื่อโพสต์บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต

ประจ�าวนั โดยเฉพาะเรือ่งราวทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลง

ในชวีติให้เพือ่นในเฟซบุก๊ได้ทราบ จากการสอบถามความ

เห็นของผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวญี่ปุ่นจ�านวนหนึ่งท�าให้ทราบว่า 

หลังจากโพสต์บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ  ลงไปแล้ว ผู้โพสต์

คาดหวังว่าจะมีเพื่อนในเฟซบุ๊กมาเขียนแสดงความคิด

เห็น (Comment) ต่อสิ่งนั้น โดยเฉพาะหากเป็นโพสต์ที่

มีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราวท่ีน่าชื่นชมยินดี ผู้โพสต์ยิ่งมี

ความต้องการให้บุคคลท่ีเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กมาเขียน

ข้อความชม1ต่อสิง่นัน้ แสดงให้เหน็ว่าผูโ้พสต์มคีวามคาด

หวงัว่าหน้าของตนเองจะได้รบัการยกย่องช่ืนชมจากผูอ้ืน่ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการชมทั้งต่อหน้าและชมผ่าน

เฟซบุก๊จะเป็นการใช้ภาษาทีม่เีนือ้หาในด้านบวก แต่หาก

กล่าวชมด้วยถ้อยค�าที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลด้านลบต่อ

ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายได้ ดังนั้น ผู้กล่าวชมควร

พจิารณาเลอืกใช้ส�านวนการชมให้เหมาะสม การเลอืกใช้

ส�านวนการชมในภาษาญีปุ่น่ให้เหมาะสม ไม่เพยีงเป็นส่ิง

ที่ยากส�าหรับชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเองเท่านั้น 

แต่ยังเป็นปัญหาส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยอีก

ด้วย ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ บุษบา บรรจงมณี 

(2552) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนชาวไทยยังมีปัญหาในการ

สื่อสารเกี่ยวกับการชม มีการใช้ส�านวนที่ไม่เหมาะสม  

 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการชมในภาษาญี่ปุ่นถือเป็นสิ่งที่จ�าเป็น เพื่อน�า

ผลทีไ่ด้จากการศกึษาวจิยัไปประยกุต์ใช้ในการเรยีนการ

สอนให้แก่ผู้เรียนชาวไทย แต่จากการส�ารวจงานวิจัย

เกี่ยวกับการชมที่ผ่านมาพบว่า ทั้งหมดเป็นงานวิจัยที่

ศึกษาการชมในกรณีที่ชมต่อหน้าเท่านั้น ยังไม่พบงาน

วิจัยเก่ียวกับการชมผ่านเฟซบุ๊ก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็น

ว่าการชมผ่านตัวอักษรบนเฟซบุ๊กเป็นประเด็นใหม่ที่น่า

สนใจในการศกึษาวจิยั เนือ่งจากในปัจจบุนัชาวญีปุ่น่และ

ผูเ้รยีนชาวไทยมแีนวโน้มทีจ่ะตดิต่อสือ่สารกนัผ่านเฟซบุก๊ 

มากขึ้น การศึกษาวิจัยดังกล่าวจะท�าให้ทราบและเข้าใจ

ถงึกฎเกณฑ์การใช้ภาษา และค่านยิมของชาวญีปุ่่นเกีย่ว

กับการชมที่สะท้อนผ่านการชมในเฟซบุ๊ก 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประเด็นการชมในเฟซบุ๊ก  

 2. เพื่อศึกษาวิธีการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก 

 3. เพือ่ศกึษารปูแบบภาษาของข้อความชมในเฟซบุก๊

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง สามารถ

แบ่งหวัข้อการศกึษาท่ีเกีย่วกบัการชมได้ 3 หวัข้อ ดงันี้ 

 3.1 ประเด็นก�รชม

 จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ประเดน็การชมของชาวญีปุ่น่ เช่น งานของ 丸山 (1996), 

1  ค�าว่า “ข้อความชม” ในงานวิจัยนี้หมายถึง ข้อความท่ีผู้ใช้เฟซบุ๊กเขียนแสดงความคิดเห็นโดยมีเน้ือหาเป็นการชมสิ่งที่เพื่อนในเฟซบุ๊กโพสต์ลงในหน้าไทม์ไลน์ 
(Timeline) ของเขา โดยสิ่งที่เพื่อนโพสต์ลงไปอาจเป็นเพียงข้อความที่เพื่อนเขียนโพสต์เอง หรือเป็นเพียงรูปถ่ายหรือวีดีโอ หรืออาจเป็นหลายอย่างรวมกันก็ได้ 
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大野 (2003),古川 (2003), 金 (2004), บษุบา บรรจงมณี 

(2552), ナジェージダ・ウェインベルグ (2016) 

สามารถสรุปประเด็นท่ีชาวญ่ีปุ่นใช้ชมได้ทั้งหมด 5 

ประเด็นหลักคือ 1) รูปลักษณ์ภายนอก 2) สิ่งของ 3) 

ความสามารถ 4) ความประพฤติ การกระท�า อุปนิสัย 5) 

คนในครอบครัวของผู้รับค�าชม

 3.2 วิธีก�รชม2

 จากการส�ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยังไม่พบงาน

วิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงอ้างอิงงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยว

กับวิธีการชมต่อหน้าของชาวญี่ปุ่น ดังนี้  

 金 (2004) แบ่งวธีิการชมไว้ 2 ประเภทคอื 1) การ

ชมแบบเปิดเผยชัดเจน (明示的ほめ) และ 2) การชม

แบบเป็นนัยไม่ชัดเจน (暗示的ほめ) ส่วน 袁 (2012) 

แบ่งวิธีการชมไว้ 4 วิธีคือ 1) การชมอย่างแท้จริงแบบ

เปิดเผยชัดเจน (明示的実質ほめ) 2) การชมอย่าง

แท้จริงแบบเป็นนัยไม่ชัดเจน (暗示的実質ほめ) 3) 

การชมทีมี่วตัถปุระสงค์อืน่แบบเปิดเผยชัดเจน (明示的

形式ほめ) และ 4) การชมทีม่วีตัถปุระสงค์อ่ืนแบบเป็น

นัยไม่ชัดเจน (暗示的形式ほめ) 

 大野 (2009) แบ่งวธิกีารชมบคุคลทีม่สีถานะทาง

สังคมที่สูงกว่าไว้ 12 วิธีคือ 1) การกล่าวประเมินค่าผู้รับ

ค�าชมโดยตรงด้วย “ค�าท่ีใช้ประเมินค่า”3 อย่างชัดเจน 

2) การกล่าวถึงความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นว่าผู้รับค�าชมท�า

อะไรด้วยถ้อยค�าที่ไม่ใช่การประเมินค่าอย่างชัดเจน 3) 

การกล่าวถงึความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้โดยน�าการกระท�าของ

ผูร้บัค�าชมมาเปรยีบเทยีบกับตนเองเพือ่ช่วยลดระดบัการ

ประเมินค่าให้น้อยลง 4) การกล่าวแสดงอารมณ์ความ

รูส้กึทีด่ ีหรือความประทบัใจต่อสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนในเวลา

และสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์น้ัน 5) การกล่าวถ้อยค�าท่ี

แสดงให้เหน็ว่าตัวผูช้มรูส้กึอจิฉาสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัผูร้บัค�าชม 

6) การกล่าวแสดงความตั้งใจที่จะท�าสิ่งใดสิ่งหน่ึง

เนือ่งจากได้รบัอทิธพิล หรอืแรงบนัดาลใจจากผูร้บัค�าชม 

โดยคิดว่าสิ่งนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่กล่าวชม

อยู่ตอนนั้น 7) การกล่าวแสดงความขอบคุณผู้รับค�าชม 

8) การกล่าวชมโดยยกความเป็นจรงิทีเ่กิดขึน้กบับคุคลที่

สามขึน้มาพดู ซึง่บคุคลทีส่ามจะมคีนเดยีวหรอืหลายคน

กไ็ด้ 9) การถามเพือ่ขอข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกับประเดน็ทีช่ม 

10) การกล่าวให้ก�าลังใจหรือขอบคุณต่อความเหนื่อย

ยากล�าบาก 11) อืน่ๆ เช่น การขอร้องหรอืขอความกรณุา

จากผู้รับค�าชม 12) การไม่พูดอะไรเลย หรือไม่สามารถ

พูดอะไรได้เลย 

 坂本他 (2017) แบ่งวธิกีารชมไว้ 2 ประเภทใหญ่

ตามแนวคิดของ 蒲谷他 (1990) คือ การชมโดยมี

วัตถุประสงค์ในการชมผู้รับค�าชมอย่างแท้จริง และการ

ชมที่มีวัตถุประสงค์อื่นมากกว่าการชมผู้รับค�าชมอย่าง

แท้จริง วธิกีารชมประเภทแรก สามารถแบ่งเป็นประเภท

ย่อยได้ 5 วธิคีอื 1) การกล่าวชมทีต่รงตามค�าจ�ากดัความ

ที่แคบที่สุดของค�าว่า “ชม” (ほめ『狭義』) 2) การ

ประเมินค่า (評価) 3) การขอบคุณ 4) การชมแบบอื่นๆ 

นอกเหนือจาก 3 วิธีที่กล่าวมา และ 5) การชมผู้รับค�า

ชมโดยแสดงออกด้วยการกระท�า ไม่แสดงออกทางค�าพดู 

ในส่วนของวิธีการชมประเภทหลังสามารถแบ่งเป็น

ประเภทย่อยได้ 10 วิธีคือ 1) การชมโดยการยกผู้รับค�า

ชมให้สูงข้ึน 2) การชมท่ีใช้เป็นการเกริ่นน�าก่อนการ

ขอร้อง 3) การชมที่ใช้เป็นการเกริ่นน�าก่อนที่จะต�าหนิ

หรอืวพิากษ์วจิารณ์สิง่ใด 4) การชมทีใ่ช้เป็นการตอบกลบั

เพือ่แสดงความขอบคณุเมือ่ได้รับอะไรจากผูร้บัค�าชม 5) 

การชมเป็นมารยาทเพือ่การคบค้าสมาคมกบัคนในสังคม 

6) การชมโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้เป็นการเกริน่น�าก่อน

จะพูดเนื้อหาอะไรสักอย่าง หรือเพื่อใช้เป็นการรักษา

ความสมัพนัธ์กบัผูร้บัค�าชม 7) การชมทีใ่ช้ในสถานการณ์

การเฉลิมฉลองหรือการแสดงความยินดี 8) การชมที่ใช้

เหมือนเป็นการสั่งสอนให้ผู ้รับค�าชมปรับปรุงตัวหรือ

2  ในงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการชม มีผู้ใช้ค�าศัพท์เกี่ยวกับวิธีการกล่าวชมไว้แตกต่างกัน เช่น “วิธีการชม” “กลวิธีการชม” “รูปแบบการชม” “ประเภทการชม” 
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยจึงขอใช้ค�าว่า “วิธีการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก”
3  “ค�าที่ใช้ประเมินค่า (評価語)” คือ ค�าที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินค่าผู้รับค�าชมอย่างชัดเจน โดยค�าดังกล่าวอาจเป็นค�าสั้นๆ เพียง 1 ค�า หรือเป็นส�านวนที่มี
มากกว่า 1 ค�าก็ได้ เช่น「いい」「美しい」「立派だ」「なかなかできない（ことだ）」เป็นต้น   
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พฒันาขึน้ 9) การชมเพือ่ปลอบใจหรอืให้ก�าลงัใจผูร้บัค�า

ชมเมื่อผู้รับค�าชมตกอยู่ในสภาวะที่ไม่ดี 10) การชมเพื่อ

ท�าให้ผู้รับค�าชมรู้สึกสนิทสนมกับตนเองมากขึ้น      

 3.3 รูปแบบภ�ษ�ของก�รชม

 งานวจิยัทีศ่กึษาเก่ียวกบัรปูแบบภาษาของการชม

ของชาวญี่ปุ่นมี ดังนี้  

 熊取谷 (1989) กล่าวว่ารูปแบบภาษาของการ

ชมมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่รูป

แบบภาษาที่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้มากที่สุดมี 3 รูปแบบ

คือ 1) สิ่งที่ชม + ค�าคุณศัพท์ 2) ค�าคุณศัพท์ + สิ่งที่ชม 

และ 3) สิ่งที่ชม + ความชอบ ค�าคุณศัพท์ในที่นี้หมายถึง 

ค�าคณุศพัท์ทีใ่ห้ความหมายในเชงิบวกซึง่ตรงกบังานวจิยั

ของ Daikuhara (1986), 小玉 (1993) และ 金 (2004) 

ที่กล่าวว่า รูปแบบภาษาที่พบมากในการชมคือ รูปแบบ

ภาษาทีใ่ช้ค�าคณุศพัท์ท่ีให้ความหมายในเชงิบวก และค�า

คุณศัพท์ที่พบมากทั้งในงานของ Daikuhara, 小玉และ

金 ได้แก่「いい」「すごい」「きれい」「か

わいい」

 大野 (2009) แบ่งรูปแบบภาษาของการชมไว้ 3 

รปูแบบคอื 1) รปูแบบภาษาทีย่กผูร้บัค�าชมขึน้มาเป็นหวั

เรื่องในประโยค 2) รูปแบบภาษาที่ยกผู้ชมขึ้นมาเป็นหัว

เรื่องในประโยค และ 3) รูปแบบภาษาที่ยกบุคคลที่สาม

ขึ้นมาเป็นหัวเรื่องในประโยค ส่วน 袁 (2012) แบ่งรูป

แบบภาษาของการชมไว้ 6 รปูแบบคอื 1) ค�าท่ีใช้ประเมนิ

ค่า 2) ค�าทีใ่ช้ประเมนิค่า + เหตผุล 3) ค�าท่ีใช้ในการแสดง

ความคิดเห็น 4) ค�าท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ชมไม่ได้คิดเช่น

เดยีวกบัผูรั้บค�าชม 5) ค�าอทุานทีแ่สดงถงึการชืน่ชม และ 

6) ค�าที่ใช้ประเมินค่า + ส�านวนที่ใช้ขอข้อมูลเพิ่มเติม 

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย  

 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา 2 ส่วนส�าคัญ

เกีย่วกบัการชมในเฟซบุก๊ ได้แก่ 1) ประเดน็การชมในเฟซบุก๊ 

และ 2) วิธีการเขียนข้อความชมและรูปแบบภาษาของ

ข้อความชมในเฟซบุ๊ก รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวมข้อมลูกลุ่มตวัอย่าง และการวเิคราะห์ข้อมลูของ

ทั้ง 2 ส่วนมีดังนี้

 4.1 ประเด็นก�รชมในเฟซบุ๊ก

 ผูว้จิยัได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัประเดน็การชมโดย

แจกแบบสอบถามออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวญี่ปุ่น 

เพื่อศึกษาว่าชาวญี่ปุ่นชมประเด็นใดบ้าง โดยประเด็น

การชมที่ยกมาใส่ในแบบสอบถามได้อ้างอิงจากงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1) คนในครอบครัวของผู้รับค�าชม 2) 

รูปลักษณ์ภายนอก 3) ความสามารถ 4) สิ่งของในครอบ

ครอง 5) การกระท�าที่บ่งบอกถึงอุปนิสัย 

  กลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 124 คน เพศชายจ�านวน 

56 คน เพศหญงิจ�านวน 68 คน อายตุ�า่กว่า 18 ปี จ�านวน 

1 คน อายุระหว่าง 18 – 29 ปี จ�านวน 60 คน อายุ

ระหว่าง 30 – 39 ปี จ�านวน 24 คน อายุระหว่าง 40 – 

49 ปี จ�านวน 18 คน อายุระหว่าง 50 – 59 ปี จ�านวน 

14 คน และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 7 คน 

 4.2 วิธีก�รเขียนข้อคว�มชมและรูปแบบภ�ษ�

ของข้อคว�มชมในเฟซบุ๊ก

 หลังจากทราบผลในข้อ 4.1 แล้ว ผู้วิจัยได้เก็บ

รวบรวมข้อความชมจากผู้ใช้เฟซบุ๊กจรงิ เพือ่ใช้เป็นข้อมูล

ในการวิเคราะห์วิธีการเขียนข้อความชมและรูปแบบ

ภาษาของข้อความชมในเฟซบุ ๊ก โดยเก็บรวบรวม

ข้อความชมจากทั้ง 5 ประเด็นการชม ในแต่ละประเด็น

การชม เก็บรวบรวมจากเพศชายและเพศหญิงอย่างละ 

20 ข้อความ รวมทั้งสิ้น 200 ข้อความ  

 หลังจากรวบรวมข้อความชมแล้ว ผู้วิจัยได้เริ่ม

ท�าการวเิคราะห์ข้อความชมด้วยการจ�าแนกข้อมลูแต่ละ

หน่วยความทีป่รากฏในข้อความชมโดยอ้างองิจากเกณฑ์

การจ�าแนก “หน่วยความหมายย่อย (Semantic 

formulas : 意味公式
4 )” ของ Beebe et al. (1990) 

4  ค�าว่า “semantic formulas” ถูกแปลเป็นภาษาไทยไว้หลายค�า เช่น “หน่วยความหมาย” “เกณฑ์ความหมายของข้อความย่อย” หรือ “สูตรส�าเร็จเชิงความ
หมาย” ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอใช้ค�าว่า “หน่วยความหมายย่อย” ซึ่งหมายถึง หน่วยทางความหมายในประโยคที่ใช้พูดหรือเขียนที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่มีความหมาย
แสดงให้เห็นได้ว่าหน่วยทางความหมายหน่วยนั้นแสดงหน้าท่ีอะไร โดยหน่วยทางความหมายนี้จะเป็นหน่วยความหมายย่อยที่เป็นส่วนประกอบท�าให้เกิดวัจนกรรม
ทางภาษาต่าง ๆ โดยใน 1 วัจนกรรมทางภาษาอาจประกอบด้วย 1 หน่วยความหมายย่อย หรือหลายหน่วยความหมายย่อยก็ได้ 
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เพื่อศึกษาว่าในแต่ละข้อความชมประกอบด้วยหน่วย

ความหมายย่อยใดบ้าง และเพือ่ศกึษาว่าชาวญีปุ่น่มแีนว

โน้มทีจ่ะเขยีนข้อความชมด้วยปรมิาณทีส่ัน้หรอืยาวเพยีง

ใด หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ใน

แต่ละหน่วยความหมายย่อยว่าเป็นเน้ือหาท่ีใช้วิธีการ

เขียนข้อความชมแบบใด วิธีการเขียนท่ีปรากฏใน

ข้อความชมมี 3 วิธี ดังนี้

 1) วิธีการเขียนข้อความชมแบบตรง คือ วิธีท่ีผู้

เขียนแสดงเจตนาว่าผู้เขียนช่ืนชมสิ่งท่ีผู้รับค�าชมโพสต์

ในเฟซบุ๊ก โดยผู้เขียนใช้รูปแบบภาษาท่ีสามารถแปล

ความหมายตรงตามตวัอกัษรได้ว่าเป็นความหมายในเชิง

บวกที่สื่อให้เห็นถึงการชมได้อย่างชัดเจน 

 2) วิธีการเขียนข้อความชมแบบอ้อม คือ วิธีที่ผู้

เขยีนไม่ได้ใช้รูปแบบภาษาทีส่ามารถแปลความหมายตรง

ตามตวัอกัษรได้ว่าเป็นความหมายในเชงิบวกทีส่ือ่ให้เหน็

ถงึการชมได้อย่างชดัเจน แต่เมือ่พจิารณาจากบริบทก่อน

หลังในประโยค หรือจากประสบการณ์และธรรมเนียม

ปฏิบัติในการใช้ภาษาของคนในสังคมแล้ว สามารถ

ตีความหมายโดยนัย (Implicature) ได้ว่าผู้เขียนแสดง

เจตนาชื่นชมสิ่งที่ผู้รับค�าชมโพสต์ในเฟซบุ๊ก 

 3) วิธีการเขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม คือ วิธีที่ผู้

เขยีนไม่ได้ใช้รปูแบบภาษาทีส่ามารถแปลความหมายตรง

ตามตวัอกัษรได้ว่าเป็นความหมายในเชงิบวกทีส่ือ่ให้เหน็

ถึงการชมได ้อย ่างชัดเจน และเม่ือพิจารณาจาก

ประสบการณ์และธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้ภาษาของ

คนในสงัคมแล้ว กไ็ม่สามารถตคีวามหมายโดยนยัได้ว่าผู้

เขียนแสดงเจตนาชื่นชมสิ่งที่ผู้รับค�าชมโพสต์ในเฟซบุ๊ก 

กล่าวคือ วิธีการเขียนแบบน้ี ผู้เขียนไม่ได้ใช้ทั้งวิธีการ

เขียนข้อความชมแบบตรงและแบบอ้อม แต่ผู้เขียนใช้

ถ้อยค�าอืน่ทีไ่ม่ใช่การชม เช่น การแสดงความคดิเหน็ การ

บอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง หรือการชักชวน 

 หลังจากจ�าแนกวิธีการเขียนข้อความชมเสร็จแล้ว 

ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์รูปแบบภาษาที่ใช้ในแต่ละวิธี

การเขยีนข้อความชม โดยรปูแบบภาษาทีน่�ามาวเิคราะห์

นั้น เป็นรูปแบบภาษาที่ใช้ในวิธีการเขียนข้อความชม

แบบตรงและแบบอ้อมเท่านัน้ ไม่น�ารปูแบบภาษาทีไ่ม่ใช่

การชมมาวิเคราะห์ 

5.  ผลการวิจัย

 5.1 ประเด็นก�รชมในเฟซบุ๊ก  

 ประเด็นการชมในเฟซบุ๊กจากแบบสอบถาม เรียง

ล�าดับจากมากไปหาน้อยดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ประเด็นก�รชมในเฟซบุ๊ก

ประเด็นก�รชม
จำ�นวนกลุ่มตัวอย่�งที่เลือกประเด็นก�รชม

ช�ย หญิง รวม

ความสามารถ 47 คน (37.9%) 68 คน (54.84%) 115 คน (92.74%)

การกระท�าที่บ่งบอกถึงอุปนิสัย 42 คน (33.87%) 55 คน (44.35%) 97 คน (78.22%)

รูปลักษณ์ภายนอก 26 คน (20.96%) 44 คน (35.49%) 70 คน (56.45%)

สิ่งของในครอบครอง 28 คน (22.58%) 28 คน (22.58%) 56 คน (45.16%)

คนในครอบครัวของผู้รับค�าชม 15 คน (12.1%) 35 คน (28.22%) 50 คน (40.32%)
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 จากตารางที ่1 ท�าให้ทราบว่า ผูใ้ช้เฟซบุก๊ชาวญีปุ่น่

ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญงินยิมเขียนข้อความชม

เรื่องความสามารถมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องการกระ

ท�าที่บ่งบอกถึงอุปนิสัยของผู้รับค�าชม ผลการศึกษานี้

สอดคล้องกับผลสรุปของ Daikuhara, 古川 และบุษบา 

บรรจงมณ ีจงึสามารถกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการชมต่อ

หน้า หรือชมผ่านสือ่โซเชียลมเีดยีอย่างเฟซบุก๊ ชาวญีปุ่น่

ก็มีแนวโน้มที่จะชม 2 ประเด็นนี้มากอยู่ดี

 5.2 จำ�นวนหน่วยคว�มหม�ยย่อยท่ีปร�กฏใน

แต่ละข้อคว�มชม 

 จากผลการจ�าแนกหน่วยความหมายย่อยท่ีปรากฏ

ในแต่ละข้อความชมท�าให้ทราบว่า จ�านวนหน่วยความ

หมายย่อยที่ปรากฏมากท่ีสุดในข้อความชมท้ังของเพศ

ชายและเพศหญิงคือ 1 หน่วยความหมายย่อยในเกือบ

ทุกประเด็นการชม กล่าวคือ ผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวญี่ปุ่นโดย

ส่วนใหญ่มกัจะเขยีนข้อความชมแบบสัน้ๆ เพยีง 1 หน่วย

ความหมายย่อย เช่น「素晴らしい！」「△△
5
 

ちゃん最高   」「△△君いい笑顔   」「美味し

そう  」ผลจากการสัมภาษณ์แบบติดตามผล (Follow 

up interview) กลุม่ตวัอย่างบางส่วนท�าให้ทราบว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก

คดิว่าเนือ่งจากผูร้บัค�าชมกบัผูเ้ขยีนข้อความชมเป็นเพือ่น

กนัในเฟซบุก๊ซึง่รูจ้กักนัอยูแ่ล้ว เวลาจะเขยีนแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนโพสต์จึงไม่จ�าเป็นต้องเขียน

ค�าทักทาย หรือส�านวนอื่น ๆ ที่เป็นรูปแบบตายตัวที่ถูก

ก�าหนดไว้เหมือนการเขียนจดหมายหรืออีเมล์ ผู้ใช้เฟ

ซบุก๊คดิว่าเขยีนเพยีงข้อความทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การชม

แบบสัน้ ๆ  ก็เพียงพอแล้ว นอกจากนั้น ผู้ใช้เฟซบุ๊กยังคิด

ว่าการที่เพื่อนในเฟซบุ๊กน�าเรื่องราวที่น่าชื่นชมยินดีมา

โพสต์ในไทม์ไลน์ก็เพียงเพื่ออยากให้คนที่เป็นเพื่อนกัน

ในเฟซบุก๊มคีวามรูส้กึชืน่ชมยนิดร่ีวมกบัสิง่นัน้ การเขยีน

ข้อความชมที่แสดงให้เห็นว่าตัวผู้เขียนชมเองก็รู้สึกร่วม

กับผู้รับค�าชมแบบสั้นและง่ายจึงเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว

 5.3 วิธีก�รเขียนข้อคว�มชมในเฟซบุ๊ก 

 ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลท�าให้ทราบว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 

ชาวญี่ปุ่นมีวิธีการเขียนข้อความชมที่แตกต่างกัน ผู้ใช้

เฟซบุ๊กบางคนใช้วิธีการเขียนข้อความชมเพียงวิธีเดียว 

แต่บางคนใช้หลายวิธีร่วมกัน วิธีการเขียนข้อความชมที่

ชาวญี่ปุ่นใช้สามารถเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดัง

ตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 วิธีก�รเขียนข้อคว�มชมในเฟซบุ๊ก 

วิธีก�รเขียนข้อคว�มชม

จำ�นวนผู้ใช้

คว�มส�ม�รถ ก�รกระทำ� รูปลักษณ์ สิ่งของ ครอบครัว
รวม

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

เขียนชมแบบตรงเพียงอย่างเดียว 13 13 13 9 18 17 11 9 10 12
125

(62.5%)

เขียนชมแบบตรง + เขียนชมแบบอ้อม 3 3 1 4 2 2 4 4 4 7
34

(17%)

เขียนชมแบบตรง + 
เขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม

3 3 4 3 - - 2 2 4 -
21

(10.5%)

เขียนชมแบบตรง + เขียนชมแบบอ้อม 
+ เขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม

1 1 1 1 - - 1 2 1 1
9

(4.5%)

5  เครื่องหมาย “△△” ในงานวิจัยนี้ เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนชื่อคน  
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วิธีก�รเขียนข้อคว�มชม

จำ�นวนผู้ใช้

คว�มส�ม�รถ ก�รกระทำ� รูปลักษณ์ สิ่งของ ครอบครัว
รวม

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

เขียนชมแบบอ้อมเพียงอย่างเดียว - - - 3 - 1 - 3 1 -
8

(4%)

เขียนชมแบบอ้อม + 
เขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม

3 3 1 4 2 2 4 4 4 7
34

(17%)

เขียนชมแบบตรง + 
เขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม

- - 1 - - - 2 - - -
3

(1.5%)

รวม 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200

 จากตารางที ่2 ท�าให้ทราบว่า ผู้ใช้เฟซบุก๊ส่วนใหญ่

ไม่ว่าเพศชายหรอืเพศหญงิมแีนวโน้มทีจ่ะเขียนข้อความ

ชมด้วยวธิกีารเขยีนชมแบบตรงเพยีงอย่างเดยีวมากทีสุ่ด

ในทกุประเดน็ ข้อความทีใ่ช้วธิกีารเขยีนชมแบบตรงเพยีง

อย่างเดียวอาจเป็นข้อความที่ประกอบด้วย 1 หน่วย

ความหมายย่อย หรือตั้งแต่ 2 หน่วยความหมายย่อยขึ้น

ไป เช่น ชมความสามารถในการว่ิงแข่งของผู้รับค�าชม

ด้วยข้อความชมเพียง 1 หน่วยความหมายย่อยว่า「①

組トップは凄いですよ   」ชมการแต่งชุดกโิมโนของ

ผูร้บัค�าชมด้วยข้อความชมท่ีประกอบด้วย 2 หน่วยความ

หมายย่อยว่า「①めーちゃ似合うじゃん！②お人

形みたいo(^▽^)o」ในตัวอย่างนี้ แม้จะเป็นข้อความ

ชมที่ประกอบด้วย 2 หน่วยความหมายย่อย แต่ทั้ง「①

めーちゃ似合うじゃん！」และ「②お人形みたい

o(^▽^)o」เป็นหน่วยความหมายย่อยทีใ่ช้วธิกีารเขยีน

ข้อความชมแบบตรงทั้งคู่ จึงถือว่าตัวอย่างนี้ใช้วิธีการ

เขียนข้อความชมแบบตรงเพียงอย่างเดียว 

 วิธีการเขียนข้อความชมท่ีผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้มากเป็น

อันดับสองได้แก่ วิธีการเขียนข้อความชมแบบตรงร่วม

กับแบบอ้อม วิธีการเขียนแบบนี้คือ วิธีการเขียนชมสิ่งที่

ผูร้บัค�าชมโพสต์ในเฟซบุก๊ตัง้แต่ 2 หน่วยความหมายย่อย

ขึน้ไป เช่น「①なんと素敵なお家なんでしょう。②

羨ましい。」หน่วยความหมายย่อยแรกในประโยค

ตัวอย่างนี้ ผู้เขียนใช้รูปแบบภาษาที่สื่อให้เห็นถึงการชม

บ้านของผู้รับค�าชมอย่างชัดเจนว่าเป็นบ้านที่เยี่ยมยอด 

วิเศษ (素敵) ส่วนในอีกหนึ่งหน่วยความหมายย่อย 

ผู ้เขียนไม่ได้ใช้รูปแบบภาษาที่สื่อให้เห็นถึงการชมบ้าน

ของผู้รับค�าชมอย่างชัดเจน แต่ใช้ค�าที่แสดงความรู้สึก

อิจฉา (羨ましい) ผู้รับค�าชมที่มีบ้านที่เยี่ยมยอด วิเศษ

เช่นนั้น แม้ว่าค�าที่แสดงความรู้สึกอิจฉาจะเป็นค�าที่ไม่

สามารถแปลความหมายตรงตามตัวอักษรได้ว่าเป็นค�า

ที่มีความหมายในเชิงบวกที่ส่ือให้เห็นถึงการชมได้อย่าง

ชัดเจน แต่ก็ถือเป็นค�าที่สามารถตีความหมายโดยนัยได้

ว่าผู้เขียนแสดงเจตนาชื่นชมบ้านของผู้รับค�าชม 

 วธิกีารเขยีนข้อความชมทีถ่กูใช้มากเป็นอนัดบัสาม

ได้แก่ วิธีการเขียนข้อความชมแบบตรงร่วมกับวิธีการ

เขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม เช่น「①いいなあ、②新

しい冷蔵庫！③うちも同じくらいの期間冷蔵庫

使ってるー。④そろそろやばいかなあと夏が来

るたびドキドキ。」ในประโยคตัวอย่างนี้「①いい

なあ、」และ「②新しい冷蔵庫！」ถือเป็นหน่วย

ความหมายย่อยที่ผู้เขียนใช้รูปแบบภาษาที่ส่ือให้เห็นถึง

การชมเกี่ยวกับตู้เย็นอย่างชัดเจน ส่วน「③うちも同

じくらいの期間冷蔵庫使ってるー。」และ「④そ

ろそろやばいかなあと夏が来るたびドキドキ。」

เป็นการเขยีนบอกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัตู้เยน็ของตวัผูช้ม

เอง แม้จะเป็นเรื่องของตู้เย็นเช่นเดียวกัน แต่เน่ืองจาก

เป็นเรื่องตู้เย็นของผู้เขียนชมเอง จึงถือว่าเป็นการเขียน
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ถ้อยค�าที่ไม่ใช่การชมสิ่งของของผู้รับค�าชม    

 ผลจากการวเิคราะห์วธิกีารเขยีนข้อความชมทีพ่บ

มาก 3 อนัดบัแรกท�าให้ทราบว่า วธิกีารเขยีนข้อความชม

ที่ถูกใช้มากที่สุดคือวิธีการเขียนข้อความชมแบบตรง 

  5.4 รูปแบบภ�ษ�ของข้อคว�มชมในเฟซบุ๊ก

 ผลการวิเคราะห์รูปแบบภาษาของข้อความชม

ในเฟซบุ๊กสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  5.4.1 รูปแบบภ�ษ�ท่ีใช้ในวิธีก�รเขียน

ข้อคว�มชมแบบตรง

  รูปแบบภาษาที่ใช้ในวิธีการเขียนข้อความชม

แบบตรงคือ รูปแบบภาษาท่ีมีข้อความท่ีสื่อให้เห็นถึง

การชมได้อย่างชัดเจน โดยค�าที่ปรากฏในรูปแบบภาษา

นีเ้ป็นค�าทีใ่ห้ความหมายในเชงิบวกทีผู่เ้ขยีนข้อความชม

ใช้บอกคณุลกัษณะด้านบวกของตวัผู้รับค�าชม หรอืคนใน

ครอบครัวหรือสิ่งของของผู้รับค�าชม ค�าที่ให้ความหมาย

ในเชิงบวกสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้ 

 1) ค�าคุณศัพท์ท่ีใช้ประเมินค่าตัวผู ้รับค�าชม 

หรือคนในครอบครัวหรือสิ่งของของผู ้รับค�าชมว่ามี

คณุลกัษณะด้านบวกอย่างชดัเจน เช่น「△△ちゃん、

可愛い     」「△△、良い時計してますね

～  (*≧∀≦*)」เป็นต้น ค�าคุณศัพท์ท่ีปรากฏใน

ประเภทนี้มีทั้งหมด 28 ค�า และค�าคุณศัพท์ท่ีปรากฏ

มากที่สุด 5 ล�าดับแรก ได้แก่「可愛い」「素敵」

「いい／よい」「すごい」「かっこいい」ค�า

คณุศพัท์ทัง้ 5 ค�านีถื้อเป็นค�าทีน่ยิมใช้มากในการชมของ

ชาวญี่ปุ่นซึ่งตรงตามงานวิจัยของ Daikuhara , 小玉, 

金 และบุษบา บรรจงมณี จึงสามารถกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะ

เป็นการชมต่อหน้า หรือชมผ่านเฟซบุ๊ก ชาวญี่ปุ่นก็นิยม

ใช้ค�าคุณศัพท์เหล่านี้ในการชม และในค�าคุณศัพท์ทั้ง 5 

ค�านี ้ค�าคณุศพัท์ทีป่รากฏในทกุประเดน็การชมมจี�านวน 

4 ค�า ได้แก่「素敵」「いい／よい」「すごい」「か

っこいい」จงึสามารถกล่าวได้ว่าค�าคณุศพัท์ทัง้ 4 ค�านี้

เป็นค�าที่สามารถใช้ชมได้ในทุกประเด็น 

 2) ค�าศัพท์หรือส�านวนท่ีไม่ใช่ค�าคุณศัพท์ท่ีใช้

ประเมนิค่าตวัผูรั้บค�าชม หรอืคนในครอบครวัหรอืสิง่ของ

ของผู้รับค�าชมว่ามีคุณลักษณะด้านบวกอย่างชัดเจน

เหมือนค�าที่ปรากฏในประเภท 1) แต่เป็นค�าศัพท์หรือ

ส�านวนที่บรรยายถึงคุณลักษณะด้านบวกของฝ่ายรับค�า

ชมเช่นเดยีวกนั เช่น「ほんとイケメンですねー    」

「おめでと！！！最高か！お疲れ様！」「可愛   

い   ほんとに、しっかりしたお顔！」เป็นต้น 

 5.4.2  รูปแบบภ�ษ�ทีใ่ช้ในวิธกี�รเขยีนข้อคว�ม

ชมแบบอ้อม

 รปูแบบภาษาทีใ่ช้ในวธิกีารเขยีนข้อความชมแบบ

อ้อมคือ รูปแบบภาษาที่ไม่มีค�าที่สื่อให้เห็นถึงการชม

ตัวผู้รับค�าชม  หรือคนในครอบครัวหรือสิ่งของของผู้รับ

ค�าชมอย่างชัดเจนปรากฏอยู่ แต่มีค�าที่สามารถตีความ

หมายโดยนัยได้ว่าผู้เขียนแสดงเจตนาช่ืนชมส่ิงที่ผู้รับค�า

ชมโพสต์ในเฟซบุ๊ก ค�าที่สามารถตีความหมายโดยนัยดัง

กล่าวสามารถแบ่งได้ 6 ประเภท ดังนี้  

 1) ค�าศัพท์หรือส�านวนที่แสดงอารมณ์ความ

รู้สึกของผู้เขียนข้อความชมต่อตัวผู้รับค�าชม ต่อคนใน

ครอบครัวหรือสิ่งของของผู้รับค�าชม ซึ่งประกอบด้วยค�า

อุทานที่สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกในการชื่นชม เช่น

「お、」「あら」「わー！」ค�าทีส่ื่อให้เหน็ว่าผู้เขยีน

ข้อความชมรู้สึกอิจฉาต่อส่ิงที่ผู้รับค�าชมโพสต์ในเฟซบุ๊ก 

เช่น「羨ましい」ค�าที่ส่ือให้เห็นว่าผู้เขียนข้อความชม

รู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่โพสต์ เช่น รู้สึกข�า รู้สึกสนุก (ウケ

る／笑える) 

 2) ค�าศัพท์หรือส�านวนที่แสดงถึงความต้องการ

ของผู้เขียนข้อความชมอย่างชัดเจน หรือค�าที่สามารถ

ตีความหมายโดยนัยได้ว่าผู ้เขียนข้อความชมมีความ

ต้องการต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เช่น「フランク三浦！私も

欲しいです    」

 3) ค�าศัพท์หรือส�านวนที่แสดงให้เห็นว่า ความ

คาดหวังของผู้เขียนข้อความชมจะสามารถเป็นจริงขึ้น

ได้ต้องมาจากเจตนารมณ์หรอืการอนญุาตของผูร้บัค�าชม 

เช่น「可愛いねぇ☆*:｡o(≧▽≦)o ｡:*☆いつか是

非会わせて   」
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 4) ค�าศัพท์หรือส�านวนท่ีแสดงให้เห็นว่า เม่ือน�า

ตัวผู้เขียนข้อความชม หรือคนในครอบครัวของผู้เขียน

ข้อความชมไปเปรียบเทียบกับผู้รับค�าชม หรือคนใน

ครอบครวัของผูรั้บค�าชมแล้ว ฝ่ายผูเ้ขยีนข้อความชมไม่มี

ความสามารถเท่ากับฝ่ายผู้รับค�าชม เช่น「おめでと

う  努力家だよねー。なかなか真似出来ないよー。」

 5) ค�าศัพท์หรือส�านวนท่ีใช้แสดงความยินดีซ่ึง

สามารถตีความหมายโดยนัยได้ว่าเป็นการชม เช่น「納

車おめでとうございます  また乗せて下さいね

(o^^o)」

 6) ค�าศพัท์หรอืส�านวนทีแ่สดงถงึเจตนารมณ์ของ

ผูเ้ขยีนข้อความชมว่าจะกระท�าสิง่ใด เช่น「自分も興味

有り。内容が良ければ教えて下さい。購入しま

す。」

 จากรปูแบบภาษาทัง้ 6 ประเภท รูปแบบทีป่รากฏ

ในทุกประเด็นการชมคือ ประเภท 1) , 2) และ 5) ค�า

ศัพท์หรือส�านวนที่ปรากฏในประเภท 1) เป็นค�าศัพท์

หรือส�านวนทีแ่สดงอารมณ์ความรูส้กึของผูเ้ขยีนข้อความ

ชมต่อตัวผู้รับค�าชม ต่อคนในครอบครัวหรือสิ่งของของ

ผู้รับค�าชม ซึ่งค�าที่ปรากฏมากที่สุดคือ ค�าอุทานที่สื่อให้

เหน็ถงึอารมณ์ความรูส้กึในการชืน่ชม และค�าทีส่ือ่ให้เหน็

ว่าผู้เขียนข้อความชมรู้สึกอิจฉาต่อสิ่งที่ผู้รับค�าชมโพสต์

ในเฟซบุ๊ก เช่น「お、相変わらずイケメンだな  」

「わー!素晴らしい  」「パパも息子ちゃんもやさ

しいネ(^-^)/～    うらやましい  」ค�าอุทานหรือ

ค�าแสดงความรู้สึกอิจฉาเช่นนี้ แม้จะเป็นค�าที่ไม่สื่อให้

เห็นถึงการชมอย่างชัดเจน แต่ก็สามารถตีความหมาย

โดยนยัได้ว่าผูเ้ขยีนข้อความชมแสดงเจตนาช่ืนชมผูร้บัค�าชม 

 ค�าศัพท์หรือส�านวนที่ปรากฏในประเภท 2) เป็น

ค�าศัพท์หรือส�านวนที่แสดงถึงความต้องการของผู้เขียน

ข้อความชม ได้แก่ ส�านวน「～たい」「～（が）欲

しい」และ「～てほしい」ซึง่ส�านวน「～たい」เป็น

ส�านวนทีป่รากฏมากทีส่ดุในประเภทนี ้ตวัอย่างเช่น「美

味しそう！ 今度作って〜  食べたいっ  」「その髪

型△△もやりたい( ¯¯�¯ω¯¯�¯ )    」「可愛い〜❤

どんな子に育つか楽しみです♫ お店にも来てくだ

さい   抱っこしたい   」 จากตัวอย่างอาจกล่าวได้

ว่า ส�านวน「～たい」เป็นส�านวนทีแ่สดงความต้องการ

ของผูเ้ขยีนชมอย่างชดัเจน เนือ่งจากผูเ้ขยีนชมรูส้กึชืน่ชม

ส่ิงที่ผู้รับค�าชมโพสต์มากจนอยากจะท�าส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้รับค�าชมโพสต์ 

 ค�าศัพท์หรือส�านวนที่ปรากฏในประเภท 5) เป็น

ส�านวนที่ใช้ในการแสดงความยินดีทั้งหมดจ�านวน 19 

ครั้ง เป็นส�านวน「おめでとうございます」จ�านวน 

11 ครั้ง และส�านวน「おめでとう」จ�านวน 8 ครั้ง 

เนื่องจากส�านวน「おめでとう」มีรากศัพท์มาจากค�า

ว่า「めでたい」ซึ่งแปลว่า “น่ายินดี” จึงถือว่าส�านวน

「おめでとう（ございます）」เป็นส�านวนทีส่ามารถ

ตีความหมายโดยนัยได้ว่าเป็นการชมแบบอ้อม ส�านวน

แสดงความยินดีที่ปรากฏในงานวิจัยครั้งน้ี เป็นการ

แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เช่น「めっちゃ可愛

い〜   卒業おめでとう     」「結婚記念日おめ

でとうございます     さすがセンスの良い贈り

物ですね   羨ましい〜      」「△△先生出産

おめでとうございます！可愛いですね   」

6.  อภิปรายและสรุปผล

 ผลการวิจัยครั้งน้ีท�าให้ทราบว่า ประเด็นการชม

ในเฟซบุ๊กมี 5 ประเด็น คือ ความสามารถ การกระท�าที่

บ่งบอกถึงอุปนิสัย รูปลักษณ์ภายนอก สิ่งของในครอบ

ครอง และคนในครอบครัวของผู้รับค�าชม ประเด็นที่ผู้

ใช้เฟซบุ๊กชาวญี่ปุ่นนิยมหยิบยกขึ้นมาชมมากท่ีสุดมี 2 

ประเด็น คือ ประเด็นเรื่องความสามารถ และประเด็น

เรื่องการกระท�าที่บ่งบอกถึงอุปนิสัย การเลือกประเด็น

ในการชมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมของชาวญี่ปุ่นว่า 

ชาวญีปุ่น่โดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกบัการชมประเด็น

เรื่องการกระท�าซ่ึงเกิดจากอุปนิสัยที่เป็นเน้ือแท้ภายใน

ของตัวบุคคลมากกว่าสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายในตัวบุคคล โดย
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เฉพาะการกระท�าที่เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของ

บุคคล ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะให้ความส�าคัญเป็นอย่าง

มาก และหากวเิคราะห์ตามแนวคดิของ 大野 (2003) ผล

จากการกระท�าท่ีดีนั้น ถือเป็นสิ่งที่มีหลักฐานอย่างเป็น

รปูธรรมชดัเจน เป็นสิง่ทีท่กุคนในสงัคมส่วนใหญ่ยอมรบั 

ชาวญี่ปุ่นจึงมักจะหยิบยกประเด็นเรื่องผลของการกระ

ท�านั้นขึ้นมาชมมากกว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก หรือ

สิ่งของในครอบครองซึ่งไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ารูป

ลักษณ์ภายนอกหรือสิ่งของนั้นดีหรือไม่ดี ไม่สามารถหา

หลักฐานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมาพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนั้นเป็น

สิ่งที่น่าชื่นชมหรือไม่ การจะมองว่ารูปลักษณ์ภายนอก

หรือสิ่งของในครอบครองเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีหรือไม่

นั้น เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล ไม่ใช่สิ่งที่

คนในสังคมส่วนใหญ่จะยอมรับได้เหมือนกันทุกคน 

 การเขียนข้อความชมผ่านเฟซบุ๊กถือเป็นการ

ถ่ายทอดเจตนาในการชมผ่านตัวอักษร ไม่ใช่การ

ถ่ายทอดผ่านการพูด ผู้เขียนจึงพยายามเขียนข้อความ

ชมให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย กล่าวคือ ในกรณีพูด

ต่อหน้าคู่สนทนา ผู้พูดสามารถดูปฏิกิริยาโต้ตอบของคู่

สนทนาได้เป็นระยะว่าควรด�าเนินการสนทนาอย่างไร

ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้พูดสามารถถามยืนยันสิ่ง

ที่ไม่เข้าใจจากคู่สนทนา หรือหยุดพูดเพื่อให้คู่สนทนา

ท�าความเข้าใจสิง่ทีต่วัเองพดูได้ หรอืหากพดูผดิกส็ามารถ

แก้ไขสิ่งที่พูดได้ทันทีในขณะท่ีสนทนา แต่ในกรณีของ

การเขียน หลังจากผู้เขียนส่งข้อความไปแล้ว ผู้เขียนไม่

สามารถรับรู้ปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้อ่านได้ทันที ผู้เขียน

ไม่สามารถถามยืนยันสิ่งท่ีผู้อ่านไม่เข้าใจได้ ผู้เขียนจึง

ต้องพยายามจินตนาการถึงปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้อ่าน 

และพยายามหลีกเลี่ยงข้อความท่ีมีความยาวมากจน

อาจท�าให้ผู้อ่านเข้าใจวัตถุประสงค์ท่ีต้องการถ่ายทอด

คลาดเคลื่อน ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเลือกใช้วิธีการเขียน

ข้อความชมแบบตรงมากกว่าวิธีการเขียนแบบอื่น เพื่อ

ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนว่าผู้

เขียนต้องการชมสิ่งที่ผู้รับค�าชมโพสต์ 

 นอกจากน้ัน ชาวญี่ปุ ่นยังมีแนวโน้มที่จะเขียน

ชมผู้รับค�าชมด้วยข้อความส้ัน ๆ เพียง 1 หน่วยความ

หมายย่อย สาเหตอุาจเนือ่งมาจากเฟซบุก๊เป็นสือ่โซเชยีล   

มีเดียที่เปรียบเสมือนพ้ืนที่แบบไม่เป็นทางการในการ

โพสต์บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจ�าวัน และเป็นพื้นที่

ส�าหรับเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองราวต่าง ๆ ของ

คนรูจ้กัทีเ่ป็นเพือ่นกนัในเฟซบุก๊ ผูโ้พสต์และผู้เขยีนแสดง

ความคิดเหน็จงึไม่จ�าเป็นต้องเขยีนข้อความทกัทาย หรอื

ข้อความอื่น ๆ ที่เป็นทางการ ผู้เขียนส่วนใหญ่จึงมีแนว

โน้มที่จะเขียนข้อความแบบสั้นและง่าย นอกจากนั้น ใน

กรณีที่มีการโพสต์เรื่องราวที่น่าชื่นชมยินดีนั้น ผู้ที่เข้าไป

อ่านโพสต์ย่อมได้รบัความรูส้กึในเชงิบวกร่วมกบัเจ้าของ

โพสต์อยูแ่ล้ว ดงันัน้ เมือ่ท้ังผูโ้พสต์และผูอ่้านโพสต์ได้รบั

ความรูสึ้กในเชิงบวกร่วมกนั การเขยีนแสดงความคิดเหน็

ที่เป็นการชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องนั้นจึงไม่จ�าเป็นต้องเขียน

ข้อความทีม่คีวามยาวมาก เขยีนเพยีงแค่ข้อความส้ันๆ ที่

แสดงให้เหน็ถงึความรูสึ้กในเชงิบวกร่วมกันเพยีง 1 หน่วย

ความหมายย่อยก็เพียงพอแล้ว

 รปูแบบภาษาทีใ่ช้ในวธิกีารเขยีนข้อความชมแบบ

ตรงม ี2 ประเภทคอื 1) ค�าคณุศพัท์ทีใ่ช้ประเมนิค่าในเชงิ

บวกอย่างชดัเจน ซึง่ค�าคุณศัพท์ทีป่รากฏเป็นจ�านวนมาก

และปรากฏในทุกประเด็นการชม ได้แก「่素敵」「い

い／よい」「すごい」「かっこいい」จึงสามารถ

กล่าวได้ว่าค�าคุณศัพท์ทั้ง 4 ค�านี้ถือเป็นค�าที่สามารถใช้

ชมได้ในทุกประเด็น และเป็นค�าที่ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ใน

การชม 2) ค�าศัพท์หรือส�านวนที่ไม่ใช่ค�าคุณศัพท์ที่ใช้

ประเมินค่าในเชิงบวกอย่างชัดเจนเหมือนประเภท 1) 

แต่เป็นค�าศัพท์หรือส�านวนที่เป็นค�านาม ค�ากริยา หรือ

ค�าวิเศษณ์ที่ใช้บรรยายถึงคุณลักษณะด้านบวกของผู้รับ

ค�าชมเช่นเดียวกัน เช่น「さすが」「最高」「イケ

メン」「手を入れる」 เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ค�าศัพท์

หรอืส�านวนเหล่านีจ้ะปรากฏเพยีงแค่ครัง้เดยีว ค�าแต่ละ

ค�าจะไม่ปรากฏหลายครั้งเหมือนค�าคุณศัพท์ในประเภท 

1) การที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ค�าคุณศัพท์
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ในประเภท 1) มากกว่าเลือกใช้ค�าศัพท์หรือส�านวนใน

ประเภท 2) อาจเนื่องมาจากค�าคุณศัพท์ในประเภท 1) 

เป็นค�าที่แสดงให้เห็นถึงการชมได้อย่างชัดเจนมากกว่า

ค�าศัพท์หรือส�านวนในประเภท 2) เม่ือผู้รับค�าชมได้

อ่านข้อความที่ใช้ค�าคุณศัพท์ในประเภท 1) ผู้รับค�าชมก็

จะสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าผู้เขียนข้อความชมมีเจตนา

ชื่นชมสิ่งที่ตัวเองโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก    

 รปูแบบภาษาทีใ่ช้ในวธิกีารเขยีนข้อความชมแบบ

อ้อมมทีัง้หมด 6 ประเภท รปูแบบทีป่รากฏในทกุประเดน็

การชมม ี3 ประเภทได้แก่ 1) ค�าศพัท์หรอืส�านวนทีแ่สดง

อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนข้อความชมต่อตัวผู้รับค�า

ชม ต่อคนในครอบครัวหรือสิ่งของของผู้รับค�าชม ซ่ึง

ค�าที่ปรากฏมากที่สุดในรูปแบบน้ีคือ ค�าอุทานท่ีสื่อให้

เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกในการช่ืนชม และค�าท่ีสื่อให้

เห็นว่าผู้เขียนข้อความชมรู้สึกอิจฉาต่อสิ่งท่ีผู้รับค�าชม

โพสต์ในเฟซบุ๊ก 2) ค�าศัพท์หรือส�านวนที่แสดงถึงความ

ต้องการของผู้เขียนข้อความชมอย่างชัดเจน หรือค�าที่

สามารถตีความหมายโดยนัยได้ว่าผู้เขียนข้อความชมมี

ความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งค�าที่ปรากฏมากที่สุด

ในรูปแบบนี้คือ ส�านวน「～たい」และ 3) ค�าศัพท์

หรอืส�านวนทีใ่ช้แสดงความยนิดซีึง่สามารถตคีวามหมาย

โดยนยัได้ว่าเป็นการชม เช่น「おめでとう（ございま

す）」เนือ่งจากรปูแบบภาษาทัง้ 3 ประเภทนีป้รากฏใน

ทุกประเด็นการชม จึงถือเป็นรูปแบบภาษาที่สามารถใช้

เขียนข้อความชมแบบอ้อมได้ในทุกประเด็นการชม

7.  ข้อเสนอแนะ  

  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถน�าปัจจัยเรื่อง

ความแตกต่างด้านอาย ุสถานะทางสงัคม และความสนทิ

สนมของกลุม่ตวัอย่างมาเป็นปัจจยัในการวเิคราะห์ได้ จึง

ท�าให้ไม่สามารถวเิคราะห์การชมในเฟซบุ๊กของชาวญีปุ่น่

ที่แตกต่างกันในด้านอายุ สถานะทางสังคม และความ

สนทิสนมกนั แต่อย่างไรกต็าม ผลการวจิยัในครัง้นีท้�าให้

ทราบถงึภาพโดยรวมของการชมในเฟซบุก๊ซึง่สามารถน�า

ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสอนเกี่ยวกับการชมให้แก่ผู้

เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยได้ว่า ในการชมคนญี่ปุ่นควร

เลือกชมประเดน็เรือ่งการกระท�าทีเ่กดิจากความสามารถ

เฉพาะตวั หรอือปุนสิยัทีเ่ป็นเนือ้แท้ภายในตวัผู้รบัค�าชม

มากกว่าชมเรือ่งรปูลกัษณ์ภายนอก เรือ่งส่ิงของในครอบ

ครอง หรือเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ส่ิงที่อยู่ภายในตัวผู้รับค�าชม 

นอกจากนั้น เวลาที่เพื่อนชาวญี่ปุ่นโพสต์เร่ืองราวที่น่า

ชื่นชมยินดีลงในหน้าไทม์ไลน์บนเฟซบุ๊ก ผู้เรียนชาวไทย

ควรเขียนข้อความชมแบบตรงต่อสิ่งที่เพื่อนโพสต์ เพื่อ

แสดงความรูสึ้กช่ืนชมยนิดร่ีวมกบัเพือ่นด้วยข้อความส้ัน ๆ 

เพียง 1 หน่วยความหมายย่อย โดยรูปแบบภาษาที่ใช้

เขียนข้อความชมนั้น ควรเป็นรูปแบบภาษาที่ให้ความ

หมายในเชิงบวกที่ส่ือให้เห็นถึงการชมได้อย่างชัดเจน 

หากผู้เรียนชาวไทยสามารถเขียนข้อความชมเช่นนี้ได้ 

อาจเป็นการช่วยส่งเสรมิความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รยีนชาว

ไทยและเพื่อนชาวญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้นไปได้
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บทคัดย่อ

“การย้อนค�า (繰り返し表現)” คือ การย้อนค�าพูดหรือข้อความที่เคยเอ่ยขึ้นมาก่อนหน้านั้นซ�้าอีก

ครั้งหนึ่ง วัจนกรรม “การย้อนค�า” มักถูกมองว่าเป็นเพียงสิ่งที่เพิ่มความเยิ่นเย้อให้กับประโยคและ

ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว “การย้อนค�า” ถือเป็นปัจจัยส�าคัญของการสนทนา

อย่างหน่ึง งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาวเิคราะห์หน้าท่ีของ “การย้อนค�า” ในบทสนทนาญีปุ่น่ 

รวมถงึเจตนาของผูพ้ดูทีม่ต่ีอคูส่นทนาหรอืค�าพดูของคูส่นทนา นอกจากนี ้ยงัเพือ่วเิคราะห์ถงึเจตนา

ของผูพ้ดูทีม่ต่ีอคูส่นทนาหรือค�าพดูของคูส่นทนาจากการใช้วธิกีารย้อนค�า โดยท�าการวิเคราะห์กลุม่

ตวัอย่างจากบทสนทนาในละครโทรทศัน์ญีปุ่น่และวเิคราะห์บทสนทนาจากปัจจยัต่างๆ เช่น บรบิท, 

ลกัษณะการพดูและสหีน้าท่าทางของผูพ้ดู ฯลฯ ผลการศึกษาพบว่า หน้าทีท่ีโ่ดดเด่นของ “การย้อน

ค�า” ก็คือ “การแสดงความรู้สึกของผู้พูด” ซึ่งความรู้สึกในที่นี้หมายถึง “ความรู้สึกไม่คาดคิด” เมื่อ

ค�าพดูของอกีฝ่ายแตกต่างหรอืขดัแย้งกบัความคิด, ความคาดหวงัหรอืการรบัรูข้องผูย้้อนค�าหรอืขดั

แย้งกับความเป็นจริง ผู้พูดจะย้อนค�าของคู่สนทนากลับไปเพื่อแสดงถึงความรู้สึกดังกล่าว ซึ่ง “การ

แสดงความรู้สึกของพูด” สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ “ทัศนคติด้านบวก”, “ทัศนคติที่

เป็นกลาง” และ “ทัศนคติด้านลบ”

สาธิดา กาญจมาภรณ์กุล
คณะภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยโอซาก้า

การย้อนค�าในบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับการแสดง
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ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น

 คำ� สำ�คัญ
การย้อนค�า, บทสนทนา, การแสดงความรู้สึกของผู้พูด, ความรู้สึกไม่คาดคิด, บทละครโทรทัศน์
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Abstract

“Repetition” is to repeat words or sentences that have already appeared in a 

context several times both in written language and spoken language. The speech 

act “Repetition” has been claimed that it is the expression which is merely raising 

the redundancy of sentences and it has been negatively regarded as the expression 

that should be avoided. However, an immediate repetition of the conversation 

partner’s utterance is normally be seen and frequently appears in our daily 

conversation. As a result of data gathering from television drama materials, it 

is obvious that one of the functions of “Repetition” is “Emotional Expression” 

which occurs when there is something unexpected and the speaker felt surprised 

towards the partner’s utterance. Therefore, in this research, “Emotional Expression” 

in “Repetition” is described as an “unexpectedness”. Additionally, “Emotional 

Expression” in “Repetition” can be divided into 3 types of attitudes which are 

“Positive Attitude”, “Neutral Attitude” and “Negative Attitude”.

Functions of Repetition as the Speaker’s 

Emotional Expression in Japanese 

Conversation : Based on the Japanese 

Television Drama Scenario

Key words
Repetition, Conversation, Emotional Expression, Unexpectedness, Drama Scenario

Sathida Kanjamapornkul
 Graduate School of Language and Culture, Osaka University 
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1.  บทน�า 

 1.1. ท่ีม�และคว�มสำ�คญัของปัญห�

  “การย้อนค�า  (繰り返し表現)” คอื การย้อนค�า

พดูหรือข้อความทีเ่คยเอ่ยขึน้มาก่อนหน้านัน้ซ�า้อกีครัง้หนึง่

ไม่ว่าจะเป็นในภาษาเขียนหรอืภาษาพูดก็ตาม แต่เดิมวจั

นกรรม “การย้อนค�า” มกัถกูมองในด้านลบว่าเป็นเพยีงสิง่

ทีเ่พิม่ความเยิน่เย้อให้กับประโยคและไม่มคีวามสร้างสรรค์ 

ดงันัน้จงึเป็นสิง่ทีค่วรหลกีเลีย่งและไม่ควรใช้บ่อย แต่ควร

ใช้วธิ ี“การย่อความ (省略)” ซ่ึงจะช่วยท�าให้ประโยคหรอื

บทสนทนาดกูระชับและไม่เยิน่เย้อ (牧野成一1980) แต่

ในความเป็นจริงแล้ว การย้อนค�าในบทสนทนาในชีวิต

ประจ�าวนัของมนษุย์เรานัน้เป็นเรือ่งปกติและเป็นค�าพดูที่

ปรากฏออกมาค่อนข้างบ่อยไม่ว่าผู้พูดจะพูดออกมาโดย

รูต้วัหรือไม่รู้ตวักต็าม ตวัอย่างเช่น ตวัอย่างประโยค (1) ดงั

ต่อไปนี้

  (1)  ブルース：今週中に送っていただきた

いんですが・・・ 

  広田先生：今週中ですか。困ったなあ。 　

(堀口1997)

 จากตวัอย่างข้างต้นจะเหน็ได้ว่าการที広่田先生 ย้อน

ค�าพูดของブルースว่า「今週中ですか」น้ัน ไม่ใช่

เป็นการย้อนค�าเพือ่เพิม่ความเยิน่เย้อให้กบัประโยคหรอื

บทสนทนาแต่อย่างใด แต่เพือ่เป็นการแสดงออกให้ฝ่ายตรง

ข้ามเหน็ว่าผูพ้ดูไม่สะดวกหรอืรูส้กึล�าบากใจทีจ่ะท�าในสิง่

ทีブ่ルースขอให้ช่วย โดยผูพ้ดูใช้วธีิการย้อนค�าพดูของ

ฝ่ายตรงข้ามว่า「今週中ですか」(ในกรณนีีผู้พ้ดูใช้เสยีง

โทนเสยีงต�า่) โดยมคีวามหมายแฝงว่า「今週中だった

ら、困る」เพ่ือเป็นการปฏเิสธค�าขอร้องของブルース

ทางอ้อม นอกจากนี ้ หลงัจาก「今週中ですか」แล้วผู้

พดูยงัพดูต่ออกีว่า「困ったなあ」เพือ่เน้นว่าถ้าภายใน

1  จในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ “การย้อนค�า” มีชื่อเรียกอื่นๆอีกหลากหลายชื่อ ในกรณีภาษาญี่ปุ่นจะมีชื่อเรียก เช่น 「繰り返し表現」、「エコー発

話」 และ「問い返し疑問文」เป็นต้น ส่วนภาษาอังกฤษจะมีชื่อเรียก เช่น “Repetition”, “Echo Utterance” และ “Echo Questions” เป็นต้น ในงานวิจัย
นี้จะใช้ค�าว่า 「繰り返し表現」ส�าหรับภาษาญี่ปุ่นและ “Repetition” ส�าหรับภาษาอังกฤษ
2   ในประโยคตัวอย่างของงานวิจัยน้ีจะมีเส้นใต้ท่ีขีดไว้ใต้ค�าหรือประโยคท่ีเป็นปัจจัยส�าหรับการวิเคราะห์ ซ่ึงเส้นใต้ท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีจะมีท้ังหมด 3 รูปแบบ ดังต่อไปน้ี
 1) เส้น “      ” แสดงถึงค�าพูดก่อนหน้าที่อีกฝ่ายเป็นคนพูด  
 2) เส้น “     ” และตัวอักษรตัวหนาแสดงถึงค�าพูดของผู้ย้อนค�าพูดนั้นๆ กล่าวคือ ผู้พูดย้อนค�าพูดจาก “    ” โดยที่ผู้พูดอาจจะย้อนค�าพูดทั้งหมดของอีกฝ่าย
โดยที่ไม่เปลี่ยนค�าพูดแต่อย่างใด หรือ ย้อนค�าพูดแค่บางส่วนของอีกฝ่ายก็ได้
   3) เส้น “      ” แสดงถึงค�าพูดหรือประโยคที่เป็นปัจจัยส�าคัญอื่น ๆ ในการวิเคราะห์บทสนทนา

อาทิตย์นี้คงจะล�าบากจริงๆหรือไม่ได้จริงๆ ดังนั้นจึง

สามารถกล่าวได้ว่า “การย้อนค�า” กเ็ป็นส่ิงทีส่�าคญัในบท

สนทนาในชวีติประจ�าวนัสิง่หนึง่ด้วยเช่นกนั

 นอกจากนี้ ในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปมีค�า

อธบิายเพยีงว่า “การย้อนค�า” ใช้เพือ่ “ขอค�าอธบิาย” 

หรอื “ขอการยนืยนั” เท่านัน้ ดงัตวัอย่างประโยค (2) ดงั

ต่อไปนี้

 (2) ワット：すみません。わたしの車にこん

な紙がはってあったんですが、

 この漢字は何と読むんですか。

 大学職員：「ちゅうしゃいはん」です。

 ワット：ちゅうしゃいはん・・・・どういう

意味ですか。(『みんなの日本語 初級II』)

 จากตวัอย่างประโยคข้างต้นชีใ้ห้เหน็ว่าค�าอธบิายของ

การย้อนค�ายงัไม่เพยีงพอมากเท่าทีค่วรและมคีวามเป็นไป

ได้ทีจ่ะท�าให้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีเ่พิง่เริม่เรยีนภาษา

ญีปุ่น่เข้าใจผดิและน�าไปใช้ในสถานการณ์จรงิอย่างไม่ถกู

ต้องก็เป็นได้ ดงันัน้ผูวิ้จยัจงึเห็นว่ามคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้อง

ท�าการวิเคราะห์และพิจารณาหน้าที่ของการย้อนค�า

ทัง้หมดข้ึนอีกครัง้ โดยจะเริม่วเิคราะห์ต้ังแต่แนวความคิด

พื้นฐานและความหมายของ “การย้อนค�า” รวมไปถึง

หน้าท่ีต่างๆและลกัษณะเฉพาะของ “การย้อนค�า” อย่าง

ละเอยีด อกีทัง้งานวจัิยนีจ้ะเน้นวเิคราะห์ไปทีบ่ทสนทนา

จรงิทีม่ผีูส้นทนาต้ังแต่ 2 คนขึน้ไป โดยจะท�าการวเิคราะห์

จากบทสนทนาจากละครโทรทัศน์ญีปุ่น่

 1.2. วตัถปุระสงค์ของก�รวจัิย

 1)  เพือ่วเิคราะห์และพจิารณาถงึหน้าท่ีของ “การ

ย้อนค�า” และเจตนาของผูพ้ดูทีม่ต่ีอคูส่นทนาหรอืค�าพดู

ของคู่สนทนาจากการใช้วิธีการ “ย้อนค�า” ในบท

สนทนาญีปุ่่น 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.  มุมมองท�งด้�นก�รวิเคร�ะห์บทสนทน�  

    (談話分析)

 งานวิจัยส�าคัญที่เก่ียวข้องกับมุมมองทางด้านการ

วิเคราะห์บทสนทนา ได้แก่ 田中(1997), 中田(1992) 

และ 堀口 (1997) ซึ่งงานวิจัยทั้ง 3 งานนี้ต่างใช้ค�าเรียก 

“การย้อนค�า” ว่า「繰り返し表現」

 田中 (1997) และ中田 (1992)ได้วิเคราะห์บท

สนทนาตัวอย่างจากรายการโทรทัศน์ญ่ีปุ่นและพบว่า

หน้าท่ีของ “การย้อนค�า” มคีวามเช่ือมโยงกับการด�าเนนิ

การสนทนาและความสมัพนัธ์ระหว่างผูพู้ดและผู้ฟังเป็น

อย่างมาก ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ การแสดงความสนใจ

ต่อค�าพูดของฝ่ายตรงข้าม, การแสดงความรู้สึกเป็นหนึ่ง

เดียวและความรู้สึกคล้ายกันหรือใกล้ชิดกันต่ออีกฝ่าย, 

ช่วยกระตุน้บทสนทนาให้ด�าเนนิต่อไป และเป็นการแลก

เปลี่ยนความคิดและความรู้สึกกับฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น

 堀口(1997) ศกึษาในเรือ่งบทบาทหน้าทีข่องผูฟั้งที่

มีต่อบทสนทนา โดยเน้นศึกษาในเรื่อง “ค�าขานรับเป็น

ช่วง ๆ (あいづち)” และได้จัด “การย้อนค�า” อยู่ใน

ประเภทของ「あいづち」ซึง่แตกต่างจาก田中(1997) 

และ中田(1992) ท่ีแยก “การย้อนค�า” ออกจาก「あい

づち」โดยถือว่าเป็นรูปแบบภาษาที่แตกต่างกัน

 2.2. มุมมองท�งด้�นประโยคคำ�ถ�ม (疑問文)

 งานวิจัยส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับมุมมองทางด้าน

ประโยคค�าถาม ได้แก่ 南 (1985), 梅木 (2011), 

NOH(1995) และ Wilson & Sperber (1992) ซึ่งงาน

วิจัยแต่ละงานจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป แต่

ส�าหรับภาษาญ่ีปุ่นแล้วช่ือเรียกท่ีใช้กันท่ัวไปและใช้กัน

อย่างกว้างขวางมากก็คือ「問い返し疑問文」

 南(1985) เรียกประโยคค�าถามท่ีใช้วิธีย้อนค�าพูด

ของอีกฝ่ายกลับไปว่า「問い返し疑問文」 โดยได้

อธิบายถึงหน้าที่ของ 「問い返し疑問文」ว่าเป็นการ

ขอการยืนยันหรือค�าอธิบายจากฝ่ายตรงข้ามโดยการ

ย้อนค�าพดูของฝ่ายตรงข้ามในส่วนทีฟั่งไม่รูเ้รือ่ง ไม่เข้าใจ 

หรือไม่ได้ยินเป็นรูปประโยคค�าถามกลับไป

 梅木(2011) เรียกประโยคค�าถามแบบ「問い返し

疑問文」ว่า「エコー聞き返し」และได้ศึกษาหน้าที่

ของ「エコー聞き返し」จากบทสนทนาจริง โดย

วิเคราะห์จากเสียงสูงต�่าท้ายประโยคของผู้พูด ผลการ

ศึกษาพบว่านอกจากใช้เพื่อแสดงให้อีกฝ่ายรู้ว่าตัวผู้พูด

ฟังที่อีกฝ่ายพูดไม่รู้เร่ืองหรือไม่เข้าใจความหมายของค�า

ที่อีกฝ่ายพูดแล้ว「エコー聞き返し」ยังใช้เพื่อแสดง

ความตกใจ, แสดงความไม่พอใจหรือสงสัย, แสดงความ

สนใจหรืออารมณ์ขบขัน และกระตุ้นให้การสนทนา

ด�าเนินต่อไปอีกด้วย

 NOH (1995) และ Wilson & Sperber (1992) ได้

ให้ข้อสรุปว่า “Echo Questions” หรือ “Echo 

Utterance (エコー発話)” เป็นการแสดงท่าทางการ

แสดงออกและอารมณ์ของผู้พดูท่ีมต่ีอค�าพดูนัน้ๆมากกว่า

การทีแ่สดงให้เหน็ว่าผู้พดูไม่เข้าใจค�าพดูของฝ่ายตรงข้าม

หรือเพื่อที่จะขอการยืนยันจากอีกฝ่าย

 2.3. ปัญห�ที่พบจ�กง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง　

 จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้พบว่างาน

วิจัยบางงานมีจุดที่เป็นปัญหาส�าคัญอยู่ไม่น้อย ซึ่งจุดที่ผู้

วจิยัคดิว่าเป็นปัญหาหลักในการวเิคราะห์เรือ่ง “การย้อน

ค�า” มีดังต่อไปนี้

 1)  จากทีก่ล่าวไว้ข้างต้นว่า “การย้อนค�า” มชีือ่เรยีก

อยูห่ลากหลายประเภทมาก หากมคี�าช่วย「カ」ซึง่เป็น

ค�าช่วยที่แสดงถึงประโยคค�าถามในภาษาญี่ปุ่นหรือหาก

มีเครื่องหมายปรัศนี「？」ต่อท้ายประโยค รวมไปถึง

การปิดท้ายด้วยเสยีงสูงกจ็ะจดัให้อยูใ่นประเภทเดยีวกบั

ประโยคค�าถามและจะใช้ค�าเรียกว่า「問い返し疑問

文」,「エコー疑問文」,「エコー型聞き返し」

และ “Echo Questions” แต่ในความเป็นจริงแล้วเสียง

สงูท้ายประโยคนัน้สามารถแยกออกมาได้หลายประเภท 

ซึง่บางประเภทกไ็ม่ได้แสดงถงึเจตนาของผูพ้ดูเพือ่จะถาม

ค�าถาม ดังนั้นถึงแม้ว่าผู้พูดจะพูดปิดท้ายประโยคด้วย

เสียงสูงหรือในประโยคจะมีเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึง



149 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  |  jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3  2018

ประโยคค�าถาม กไ็ม่ได้หมายความว่าผู้พดูจะมเีจตนาถาม

ค�าถามฝ่ายตรงข้ามเสมอไป กล่าวคือ ไม่ใช่ประโยค

ค�าถามที่แท้จริง เช่น ตัวอย่างบทสนทนา (3)

 (3)（羽生は澄江という女性の弁護士で、古

美門は相手の弁護士である。）

 澄江「先生、裁判も辞さないつもりです。お

力をお貸しください。」

 羽生「わかりました。」

 古美門「わかりました？ 安請け合いをして

ありもしない希望を持たせるのはやめたまえ。

 君 に 打 て る 手 な ど な い 。 」 　 　 　 　                        

　(Legal High 2 第6話)

  จากตัวอย่างบทสนทนาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 古

美門 ไม่ได้มีเจตนาที่จะถาม 羽生 ว่า “เข้าใจไหม？(わ

かりましたか？)” แต่มีเจตนาที่ต้องการแสดงถึงท่าที

หรือความรู้สึกต่อต้านกับค�าว่า “わかりました” ที่ 羽

生 พูดออกมา เพราะเหตุนี้การที่จะตัดสินว่าประโยคใด

เป็นประโยคค�าถามน้ันถือเป็นเรื่องท่ียากมาก ผู้วิจัยจึง

เลือกที่จะใช้ค�าว่า “繰り返し表現 (การย้อนค�า)” ซึ่งมี

ความหมายครอบคลมุถึงการย้อนค�าทกุรปูแบบ ไม่ว่าจะ

เป็นแบบประโยคบอกเล่าหรือประโยคค�าถามก็ตาม

 2) การศึกษาเรื่องการย้อนค�าจ�าเป็นที่จะต้อง

วิเคราะห์จากปัจจัยส�าคัญหลากหลายปัจจัย เช่น สีหน้า

ท่าทางและน�้าเสียงของผู้พูด, สถานการณ์และความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง รวมไปถึงบริบทก่อนหน้า

และหลังจากน้ันอีกด้วย แต่ทว่าจากงานวิจัยที่น�ามา

อ้างอิงข้างต้น ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยจ�านวนมากท่ีไม่ได้

น�าปัจจัยเหล่านี้ขึ้นมาวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นปัญหาส�าคัญ

ในการวิเคราะห์เรื่องการย้อนค�าอย่างหนึ่ง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การศึกษาเรื่อง “การย้อนค�า” มีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบทสนทนาท่ีมีบริบทท่ี

ชัดเจน รวมไปถงึสหีน้าท่าทางการแสดงออกหรอืทศันคติ

และน�้าเสียงของผู้พูดด้วย ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง

เป็นบทสนทนาในละครโทรทัศน์ญ่ีปุน่หลากหลายเรือ่งที่

มเีนือ้เรือ่งและความสัมพนัธ์ระหว่างตวัละครแตกต่างกนั

ออกไป อนัได้แก่ เรือ่ง『世界一難しい恋』,『民王』,

『ダメな私に恋をしてください』,『花より男子(

第1期และ第2期)』,『半沢直樹』,『Legal High (第

1期และ第2期)』และอนิเมชั่นเรื่อง『クレヨンしん

ちゃん』 เพื่อสะดวกแก่การวิเคราะห์หน้าที่ของการ

ย้อนค�าและน�าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ีไปเป็น

ข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือทีจ่ะน�าไปเปรยีบเทยีบกบักลุ่มตวัอย่าง

ที่แตกต่างกันออกไป แต่ทว่าในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ผู้

วิจัยได้เน้นเก็บข้อมูลจากละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นเป็นส่วน

ใหญ่ จึงมีอนิเมชั่นเพียงแค่ 1 เรื่องเท่านั้น แต่อย่างไร

ก็ตามทั้งละครและอนิเมชั่นต่างก็เป็นบทสนทนาที่ถูก

ก�าหนดขึน้โดยผู้เขยีนไว้ตัง้แต่ต้นเช่นเดยีวกนั ในงานวจิยั

นี้ผู้วิจัยจึงจัดสื่อทั้ง 2 แบบเป็นชนิดเดียวกัน อีกทั้ง ถึง

แม้ว่าอนิเมชั่นเรื่อง『クレヨンしんちゃん』จะมีตัว

ละครเด็กที่มีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ก็ตาม แต่นิสัยของตัว

ละครก็ไม่ได้ส่งผลถึงเรื่องการใช้วิธี “การย้อนค�า” และ

นอกจากนีก้ย็งัมบีทสนทนาของตวัละครตวัอืน่ๆอกีหลาก

หลายด้วยเช่นกัน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยได้

วิเคราะห์จากปัจจัยส�าคัญต่างๆที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดย

เฉพาะบริบทก่อนหน้าและบริบทท่ีตามมาหลังจากนั้น 

เพื่อศึกษาหน้าที่ของ “การย้อนค�า” ว่ามีหน้าที่อย่างไร

บ้างและผู้ย้อนค�ามีเจตนาที่สื่อถึงฝ่ายตรงข้ามอย่างไร

4. ผลการวิจัย

 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลตัวอย่างบทสนทนาจากบท

ละครโทรทัศน์และอนิเมชั่นญี่ปุ่นทั้งหมด 546 ตัวอย่าง 

ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทสนทนาจาก

เว็บไซต์บทละครญี่ปุ่น (www.d-addicts.com/) โดย

การน�าบทละครมาเทียบกับบทพูดของตัวละครน้ันๆใน

ระหว่างการดูละครเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

จากการวิเคราะห์บทสนทนาตัวอย่าง ทั้งหมด 546 
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ตัวอย่าง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน้าที่ของ 

“การย้อนค�า” คือ “การแสดงความรู้สึกของพูด (感情

の表出)” ดังที่แสดงในภาพที่ 1 ซึ่งหากดูเผินๆจาก

ลักษณะภาษาที่ใช ้แล้วอาจดูเหมือนว่าเป็นหน้าท่ี 

“ประวิงเวลา (時間稼ぎ)”, “กระตุน้ถ้อยค�าสนทนาของ

อีกฝ่าย (相手の発話の促進)”, “ค�าขานรับเป็นช่วง ๆ 

(あいづち)” และ “ขอค�าอธิบาย (説明要求)/ขอการ

ยืนยัน (確認要求)” ตามที่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้กล่าว

ไว้ (梅木2011, 田中1997, 中田1992, 堀口1997) แต่

ในความเป็นจริงแล้วการย้อนค�าไม่ได้เป็นการแสดง

เจตนาดังกล่าวเพียงอย่างเดียว แต่จุดประสงค์หลักของ

ผู้พูดในการใช้การย้อนค�าน้ันเป็นการสื่อหรือแสดงถึง 

“ความรู้สึกของผู้พูด” อย่างหนึ่งที่มีต่อค�าพูดของฝ่าย

ตรงข้ามควบคู่ไปกับหน้าที่ดังกล่าวด้วย กล่าวคือ ไม่ได้

เป็นหน้าที่ “ประวิงเวลา”, “กระตุ้นถ้อยค�าสนทนาของ

อีกฝ่าย”, “ค�าขานรับเป็นช่วงๆ” และ “ขอค�าอธิบาย/

ขอการยืนยัน” อย่างแท้จริง

 4.1. หน้�ทีแ่สดงคว�มรูส้กึของผูพ้ดู (感情の表出)

 จากผลการส�ารวจในครัง้นีพ้บว่า “การแสดงอารมณ์

ของผู้พูด” โดยใช้การย้อนค�าสามารถแสดงถึงอารมณ์ผู้

พูดอันได้แก่ “ความรู้สึกไม่คาดคิด”, “การเข้าใจและ

ยอมรับ” และ “ความสนใจ” ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้

จ�ากัดความของ “ความรู้สึกไม่คาดคิด” โดยการใช้การ

ย้อนค�าว่า “สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาเป็นสิ่งที่แตกต่าง

จากความคิดของผู้พดูหรอืผู้พดูไม่เคยคิดเรือ่งดงักล่าวมา

ก่อนจึงท�าให้ผู้พูดเกิด“ความรู้สึกไม่คาดคิด” ต่อค�าพูด

ของคู่สนทนา และท�าให้ผู้พูดย้อนค�าค�าน้ันกลับไปเพ่ือ

แสดงถึงความรู้สึกดังกล่าวที่มีต่อค�าพูดนั้นๆ” ส่วนการ

แสดง “การเข้าใจและยอมรบั” โดยการใช้ค�าย้อนค�า คือ 

“ผู้พูดย้อนค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามเพ่ือแสดงความเข้าใจ

และยอมรับต่อค�าพูดดังกล่าว” ซึ่งจะออกมาในรูปแบบ

ภาษาเหมือนเป็นหน้าที่ “ค�าขานรับเป็นช่วงๆ” แต่ทว่า

จะแตกต่างกับ “ค�าขานรับเป็นช่วงๆ” ตรงที่จะแสดงถึง

ความเข้าใจและการยอมรับ ซึ่ง “ค�าขานรับเป็นช่วง ๆ” 

จะไม่มีหน้าที่ดังกล่าว แต่เป็นเพียงค�าตอบรับเพื่อส่ง

สัญญาณให้คู่สนทนาเข้าใจว่าผู้พูดฟังอยู่หรือเป็นการ

กระตุ้นการสนทนาให้อีกฝ่ายสนทนาต่อไปเท่านั้น และ

สดุท้ายการแสดง “ความสนใจ” โดยการใช้ค�าย้อนค�า คือ 

“ผู้พูดมีความสนใจหรือรู้สึกติดใจกับค�าพูดของฝ่ายตรง

ข้าม จึงย้อนค�าพูดดังกล่าวเพื่อกระตุ้นบทสนทนาของ

ฝ่ายตรงข้ามให้พูดต่อไป” โดยการแสดง “ความสนใจ” 

นีจ้ะปรากฏออกมาในรปูแบบภาษาของ “กระตุน้ถ้อยค�า

สนทนาของอีกฝ่าย”

 จากตวัอย่างประโยคทัง้หมดทีผู้่วจิยัเก็บรวบรวมมา

พบว่า การแสดง “ความรูส้กึไม่คาดคดิ” มอีตัราส่วนมาก

ถงึ 99% (540 ตวัอย่าง) ซึง่สามารถกล่าวได้ว่ามแีนวโน้ม

ภ�พที่ 1 หน้�ที่ของก�รย้อนคำ�
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ในการใช้มากที่สุดในทั้งหมด 3 ประเภท ในทางกลับกัน 

ตัวอย่างของการแสดง “ความสนใจ” น้ันมีอัตราส่วน

เพียง 1.1% (6 ตัวอย่าง) จากประโยคตัวอย่างทั้งหมด

เท่านั้น ส�าหรับการแสดง “การเข้าใจและยอมรับ” โดย

การใช้ค�าย้อนค�าไม่มตีวัอย่างปรากฏอยูใ่นผลการส�ารวจ

ในครั้งนี้ แต่ผู้วิจัยพบว่ามีตัวอย่างประโยคปรากฏอยู่ใน

บทสนทนาจริง (自然会話) ซึ่งข้อนี้ผู ้วิจัยจะท�าการ

วิเคราะห์ต่อไปในงานวิจัยครั้งหน้าและได้ก�าหนด

ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้เฉพาะเรื่อง “ความรู้สึกไม่

คาดคิด” ที่มีอัตราส่วนของการใช้มากที่สุดเท่านั้น

 4.2. “คว�มรูส้กึไม่ค�ดคดิ” จ�กก�รใช้ก�รย้อนคำ�

 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้จ�ากัด

ความของ “ความรูส้กึไม่คาดคดิ” โดยการใช้การย้อนค�า

ว่า “สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาแตกต่างหรือขัดแย้งกับสิ่ง

ทีผู่พ้ดูคิดหรอืคาดหวังเอาไว้ จงึท�าให้ผูย้้อนค�าเกิด“ความ

รู้สึกไม่คาดคิด” ต่อค�าพูดของคู่สนทนาและท�าให้ผู้พูด

ย้อนค�าค�านั้นกลับไปเพ่ือแสดงถึงความรู้สึกดังกล่าวที่มี

ต่อค�าพูดนั้นๆ” ซึ่งสาเหตุของการก่อให้เกิด “ความรู้สึก

ไม่คาดคิด” สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) 

เมือ่สิง่ทีคู่ส่นทนาพูดแตกต่างหรอืขัดแย้งกับสิง่ทีผู่พู้ดคดิ

หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขท่ีมีมาก่อนหน้า (前提), ภูมิหลัง

ของเรื่องราว  (背景) , สามัญส�านึก (一般常識) หรือข้อ

เท็จจริง (事実) และ 2) เม่ือประเด็นของการสนทนา

เปลีย่นไปอย่างกะทนัหนัในระหว่างการสนทนา ซึง่เมือ่ผู้

พูดเกิดความรู้สึกไม่คาดคิดขึ้นมักจะท�าให้บทสนทนา

หยุดชะงักหรือในบางกรณีฝ่ายตรงข้ามอาจเป็นฝ่าย

ด�าเนินบทสนทนาต่อหรือพูดรายละเอียดเพิ่มเติม หาก

สิ่งที่อีกฝ่ายพูดเป็นสิ่งท่ีผู้พูดไม่พึงประสงค์ ผู้พูดมักจะ

ย้อนค�าพูดดังกล่าวกลับพร้อมกับพูดแสดงความรู้สึก

ตดิลบต่อไปและมกัก่อให้เกดิความขัดแย้งข้ึนระหว่างการ

สนทนา

 (4)（鮫島社長は社員の三浦に二人の新入社

員について聞いている。）

　    鮫島「あっ、新人二人はどうだ？ 職場に

順応できてるか？」

 三浦「社長はどっち派っすか？」

 鮫島「どっち派？」

 三浦「堀まひろと柴山美咲どっちがタイプか

な～って。」　     (世界一難しい恋 第2話)

 ตัวอย่างบทสนทนาที่ (4) แสดงถึงความรู้สึกไม่คาด

คิดที่เกิดข้ึนเม่ือประเด็นของการสนทนาเปล่ียนไปอย่าง

กะทนัหนัในระหว่างการสนทนา  三浦ได้เปล่ียนประเด็น

สนทนาอย่างกระทันหันจึงท�าให้鮫島เกิดความรู้สึกไม่

คาดคิดขึ้น เพราะเหตุนี้鮫島จึงย้อนค�าพูดของ 三浦 

กลับไปว่า「どっち派？」เพื่อแสดงถึงความรู้สึกไม่

คาดคิดที่มีต่อค�าพูดของ 三浦 พร้อมกับเกิดความสงสัย

ว่า “ท�าไม 三浦 ถึงพูดสิ่งนั้นออกมาและต้องการจะสื่อ

ถึงอะไร？” ในบางกรณีนี้ฝ่ายตรงข้ามหรือ 三浦 เป็น

ฝ่ายด�าเนินบทสนทนาต่อหรือพูดรายละเอียดเพิ่มเติม

 นอกจากนี้ “การแสดงความรู้สึกของผู้พูด” มัก

ปรากฏออกมาในรปูแบบภาษาของหน้าที ่“ประวงิเวลา” 

ในตัวอย่างที่ (5), “กระตุ้นถ้อยค�าสนทนาของอีกฝ่าย” 

ในตัวอย่างที่ (6), “ค�าขานรับเป็นช่วงๆ” ในตัวอย่างท่ี 

(7) และ “ขอค�าอธบิาย/ขอการยนืยนั” ในตวัอย่างที ่(8) 

ซึ่งระดับของ “ความรู้สึกไม่คาดคิด” ของผู้พูดที่มีต่อค�า

พูดของฝ่ายตรงข้ามจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู ่กับ

บริบทของแต่ละบทสนทนา หากระดับ “ความรู้สึกไม่

คาดคดิ” ยิง่สงูมากเท่าใด ระดบั “การแสดงอารมณ์ของ

ผู้พูด” ก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น

 (5)（鮫島はホテルの社長であり、研修社員

の柴山と仕事について話している。）

  鮫島「働いてみて何か気になる点はある

か？」

 柴山「気になる点？・・・そうですねえ。あ

っ、研修で回ったどこのホテルにも牛乳が

 ありませんでした。」

(世界一難しい恋 第1話)
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 จากตัวอย่างที่ (5) ท่านประธาน鮫島 ถาม柴山ซึ่ง

เป็นเด็กฝึกงานว่าลองเข้ามาท�างานดูแล้วรู้สึกมีปัญหา

หรอืมเีรือ่งอะไรทีต่ดิใจบ้างหรอืไม่ 柴山 ซึง่ถกู鮫島ถาม

ค�าถามอย่างกะทันหัน จึงท�าให้เธอไม่สามารถตอบ

ค�าถามของ鮫島ได้ทนัท ีอกีทัง้ เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งไม่

ให้เกดิความเงยีบในบทสนทนาขึน้柴山จงึย้อนค�าพดูของ

鮫島 ตรงจุดที่เป็นค�าถามหลักว่า 「気になる点？」

เพือ่ประวงิเวลาในการคดิให้กบัตนเอง ในกรณนีีส้ามารถ

กล่าวได้ว่า柴山ไม่ได้เกิด “ความรู้สึกไม่คาดคิด” แต่

อย่างใดการย้อนค�าในที่นี้จึงเป็นการ “ประวิงเวลา” 

อย่างหนึ่ง

 (6)（半沢は融資について貝瀬を問い詰めて

いるが、貝瀬は断ろうとしている。）

 貝瀬「違う！私はただ・・・」　

 半沢「ただ？」

 貝瀬「いや・・・」

 半沢「ただあなたは上からの指示に従っただ

け。違いますか？・・・

やはりそうなんですね。」                                 　

(半沢直樹 第7話)

 จากตัวอย่างที ่(6) 半沢รูอ้ยูแ่ล้วว่า貝瀬เพยีงแค่ท�า

ตามค�าสั่งเบื้องบนเท่าน้ัน เพราะฉะน้ันท่ีเขาย้อนค�าพูด

ของ貝瀬 ว่า「ただ？」นั้นไม่ใช่เพราะว่าเขามีความ

สนใจที่จะอยากรู้เรื่องราวต่อไป แต่เพื่อที่จะแสดงความ

รู้สึกต่อต้านหรือขัดแย้งต่อ貝瀬 โดยผ่านการย้อนค�าพูด

ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อกระตุ้นให้ฝ่ายตรงข้ามพูดออกมา

และดูว่าเขาจะแก้ตัวอย่างไรต่อไป

 (7)（古美門は父親との関係がよくない。）

　           黛「それに私は思うんです。親子

の問題を解決するのは法ではなく、親と子の絆

                 であるはずだと。」 

         古美門「親と子の絆ね。」　　　　                                                           

　(Legal High 1 第8話)

 จากตัวอย่างที่ (7) 黛 ต้องการให้ 古美門 กับพ่อ

เขาคืนดีกันโดยเธอคิดว่าวิธีแก้ปัญหาระหว่างพ่อกับลูก

นั้นก็คือ สายสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ซึ่งจากตัวอย่าง

บทสนทนาดูเหมือนว่า古美門 จะแสดงให้เห็นว่าก�าลัง

ฟังในส่ิงท่ี 黛พูดอยู่ แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาก�าลัง

แสดงความต่อต้านค�าพดูของ 黛 โดยการย้อนค�าพดูของ

เธอกลับไปว่า「親と子の絆ね」พร้อมกบัชักสีหน้าและ

พูดด้วยน�้าเสียงประชดประชันใส่ 黛 ซึ่งจากสีหน้าและ

ท่าทางของ古美門 แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่าเขาไม่ได้

ก�าลังพูดขานรับระหว่างบทสนทนา แต่ก�าลังพูดแสดง

ท่าทีว่าไม่เห็นด้วยกับค�าพูดของอีกฝ่าย

 (8)（半沢がある会社に融資をしようとする

が、江島が反対している。）

         江島「たかが3千万程度のちっぽけな融資

じゃ焼け石に水なんだよ！」

         半沢「ちっぽけ？そう考えるのは悪し

き銀行の勝手な論理というものでしょう。」

(半沢直樹 第1話)

 จากตัวอย่างที่ (8) การที半่沢ย้อนค�าพูดของ江島

กลับไปในรูปแบบประโยคค�าถามว่า「ちっぽけ？」

ไม่ใช่เพราะว่าเขามเีจตนาทีจ่ะถามหรอืขอการยนืยนัจาก

江島ว่า「ちっぽけですか？」แต่เพื่อเป็นการแสดง

ความต่อต้านกับค�าพูดของอีกฝ่ายและยืนยันความคิด

ของตนเองว่า「ちっぽけではない」พร้อมกับพูด

ต�าหนอิกีฝ่ายด้วยว่า「そう考えるのは悪しき銀行の

勝手な論理というものでしょう」

 4.3. เจตน�ที่ผู้พูดใช้ก�รย้อนคำ�

 จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ยังแสดงให้เห็นว่า

เจตนาของผู้พูดที่ใช้การย้อนค�าหากดูเจตนาแล้วก็เพื่อ

แสดงถึงทัศนคติทั้งหมด 3 ประเภท อันได้แก่ “ทัศนคติ

เชิงบวก (肯定的態度)”, “ทศันคตทิีเ่ป็นกลาง (中立的

態度)” และ “ทศันคตเิชงิลบ (否定的態度)” ดงัทีแ่สดง

ในภาพที่ 2
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   4.3.1. ทัศนคติเชิงบวก (肯定的態度)

   “ทศันคตเิชงิบวก” ทีผู่พ้ดูแสดงออกมาโดยใช้

การย้อนค�า คอื สิง่ทีคู่ส่นทนาพดูออกมาแตกต่างจากสิง่

ทีผู่พ้ดูคดิหรือเป็นสิง่ท่ีผูพ้ดูไม่เคยคดิหรอืไม่เคยได้ยนิมา

ก่อน จึงท�าให้ผู้ย้อนค�าเกิด “ความรู้สึกไม่คาดคิด” ต่อ

ค�าพูดของคู ่สนทนา แต่เป็นสิ่งที่พึงพอใจหรือถูกใจ

ส�าหรับตัวผู้พูด ผู้พูดจึงย้อนค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามเพ่ือ

แสดงถึง “ความรู้สึกไม่คาดคิด” รวมไปถึง “ทัศนคติเชิง

บวก” อันได้แก่ “ความชื่นชม”, “ความยินดี”, “ความ

เคารพยกย่อง” เป็นต้น

 (9) （紀介はみんなに徳松家秘伝の最高級料

理を食べさせようとしている。）

   紀介「先生、お夜食などいかがですか？」

 古美門「いやいや。もう私ワラビでしたらも

う。」

 紀介「では、徳松家秘伝の最高級料理は？」

 古美門「最高級！？ぜひお願いたします！」

(リーガル・ハイ2 第6話）

ภ�พที่ 2 เจตน�ที่ผู้พูดใช้ก�รย้อนคำ� (สรุปโดยผู้วิจัย)

 จากตวัอย่างที ่(9) อาหารของบ้าน徳松จะเป็นวารา

บิทุกวันและ古美門ก็ไม่ชอบเป็นอย่างมาก แต่อยู่มาวัน

หนึง่紀介ผู้เป็นเจ้าของบ้านกไ็ด้พดูว่าวนันีจ้ะมอีาหารชัน้

ยอดมาให้ทุกคนได้ลองชิมกัน ซึ่งเป็นส่ิงที่ขัดแย้งกับ

ความคดิของ古美門 จงึท�าให้เขารูส้กึถงึความไม่คาดคิด

ขึ้น แต่ส่ิงนี้เป็นส่ิงที古่美門พึงพอใจเป็นอย่างมาก เขา

จึงย้อนค�าพูดของ紀介ด้วยความดีใจว่า「最高級！？

」และพูดต่อว่า「ぜひお願いします！」เพื่อแสดง

ความสนใจต่อค�าว่า「最高級」

    4.3.2. ทัศนคติที่เป็นกล�ง (中立的態度)

    “ทัศนคติที่เป็นกลาง” ที่ผู้พูดแสดงออกมา

โดยใช้การย้อนค�า คือ สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาเป็นสิ่งที่

ผู้พดูไม่เคยคิดหรอืไม่เคยได้ยนิมาก่อน จงึท�าให้ผู้ย้อนค�า

เกิด “ความรู้สึกไม่คาดคิด” ต่อค�าพูดของคู่สนทนา ซึ่ง

ไม่ได้เป็นส่ิงที่มีความหมายเชิงบวกหรือเชิงลบส�าหรับ

ตัวผู้พูดแต่อย่างใด ผู้พูดเพียงแค่แสดงถึง “ความรู้สึกไม่

คาดคิด” ต่อค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น
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  (10) （ひろしが会社の人にお土産を選んで

いる。）

 美冴「もうなんだっていいじゃないそんなも

ん。」

 ひろし「なんだっていい？お前は給湯室の恐

ろしさを知らないなー。」

 美冴「給湯室？あーそうね。確かにOL時

代、つまんないお土産買ってきた

 上司を裏でいろいろ文句言ってたわね。」

 ひろし「だったら俺のプレッシャーわかるだ

ろう？」

(クレヨンしんちゃん）

 จากตัวอย่างที่ (10) ระหว่างการสนทนาひろしได้

เปลีย่นประเดน็ของการสนทนาไปเป็นเรือ่ง「給湯室」 

อย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นเรื่องที美่冴ไม่ได้คาดการณ์เอาไว้ 

จึงท�าให้美冴เกิดความขัดแย้งและเกิด “ความรู้สึกไม่

คาดคิด” ขึ้น เพราะฉะนั้นการที่เธอย้อนค�าพูดของひろ

しว่า「給湯室？」นั้น ไม่ใช่เพราะว่าเธอต้องการที่จะ

ขอค�าอธบิาย แต่เพือ่แสดงถงึ “ความรูส้กึไม่คาดคดิ” ต่อ

ค�าพดูของฝ่ายตรงข้าม แต่ในกรณนีี ้美冴ย้อนค�าพดูของ

ひろしเพียงแค่เพื่อที่จะแสดงความรู้สึกไม่คาดคิดโดย

แฝงความหมายว่า “ท�าไมจู่ๆถึงพูดเรื่อง「給湯室」” 

ซึง่ไม่ได้แฝงความหมายเอนไปทางเชงิบวกหรอืเชงิลบแต่

อย่างใด แต่เป็นเพียงการแสดงถงึ “ทศันคติทีเ่ป็นกลาง” 

เท่านั้น

 ตัวอย่างข้างต้นชี้ให้เห็นถึงการแสดง “ทัศนคติเชิง

บวก” และ “ทัศนคติที่เป็นกลาง” ของผู้พูดโดยใช้การ

ย้อนค�า แต่ในบทสนทนาจริงนั้น หากผู้พูดต้องการจะ

แสดงถึง “ทัศนคติเชิงบวก”  ผู้พูดไม่มีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องย้อนค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใด ในทางกลับ

กัน การที่ผู้พูดจงใจที่จะย้อนค�าพูดของอีกฝ่ายกลับก็

เพราะว่าผู้พูดรู้สึกถึงปัญหาบางอย่างกับค�าพูดดังกล่าว

และรู้สึกยอมรับไม่ได้หรือยากที่จะยอมรับ ผู้พูดจึงย้อน

ค�าพูดดังกล่าวกลับไปเพื่อแสดงถึง “ทัศนคติเชิงลบ” ที่

มีต่อค�าพูดนั้นเพื่อถ่ายทอดให้อีกฝ่ายได้รับรู้ จากผล

ส�ารวจในครั้งนี้พบว่าการแสดง “ทัศนคติเชิงบวก” มี

อตัราส่วนของการใช้เพยีง 5% (25 ตวัอย่าง) จากทัง้หมด 

5403  ตวัอย่าง ซึง่เป็นอตัราส่วนทีน้่อยมากเมือ่เทยีบกบั 

“ทัศนคติเชิงลบ” ที่มีอัตราส่วนของการใช้มากถึง 

57.03% (308 ตัวอย่าง) ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ครอบคลุม

จ�านวนตวัอย่างทัง้หมดเกนิครึง่หนึง่และมอีตัราส่วนของ

การใช้มากที่สุดใน 3 ประเภท ส่วน “ทัศนคติที่เป็นก

ลาง” มีอัตราส่วนของการใช้ 39.44% (213 ตัวอย่าง) 

ซ่ึงส่วนมากจะใช้ในกรณีที่มีการเปล่ียนประเด็นระหว่าง

การสนทนาอย่างกะทันหัน ดังที่แสดงในตารางที่ 1

1  จในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ “การย้อนค�า” มีชื่อเรียกอื่นๆอีกหลากหลายชื่อ ในกรณีภาษาญี่ปุ่นจะมีชื่อเรียก เช่น 「繰り返し表現」、「エコー発

話」 และ「問い返し疑問文」เป็นต้น ส่วนภาษาอังกฤษจะมีชื่อเรียก เช่น “Repetition”, “Echo Utterance” และ “Echo Questions” เป็นต้น ในงานวิจัย
นี้จะใช้ค�าว่า 「繰り返し表現」ส�าหรับภาษาญี่ปุ่นและ “Repetition” ส�าหรับภาษาอังกฤษ

ต�ร�งที่ 1 อัตร�ส่วนของประเภทของทัศนคติที่ผู้พูดแสดงออกม�โดยใช้ก�รย้อนคำ� (สรุปโดยผู้วิจัย)

  (ตัวอย่างทั้งหมด 540 ตัวอย่าง (100%) ปัดเศษเป็นทศนิยม 2 ต�าแหน่ง)

ประเภทของทัศนคติที่ผู้พูดแสดงออกม�โดยใช้ก�รย้อนคำ� อัตร�ส่วนของก�รใช้

ทัศนคติเชิงบวก (肯定的態度) 5%

ทัศนคติที่เป็นกลาง (中立的態度) 39.44%

ทัศนคติเชิงลบ (否定的態度) 57.03%

ผลรวมทั้งหมด  ≈ 100%
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4.3.3. ทัศนคติเชิงลบ (否定的態度)

 “ทัศนคติเชิงลบ” ท่ีผู้พูดแสดงออกมาโดยใช้การ

ย้อนค�า คือ สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาแตกต่างจากสิ่งที่ผู้

พูดคิดหรือคาดหวังเอาไว้ จึงท�าให้ผู้ย้อนค�าเกิด “ความ

รู้สึกไม่คาดคิด” และเกิดความขัดแย้งต่อค�าพูดของคู่

สนทนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ส�าหรับตัวผู้พูด ผู้พูด

จึงย้อนค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามเพื่อแสดงถึง “ความรู้สึก

ไม่คาดคดิ” รวมไปถงึ “ทัศนคตเิชงิลบ” อันได้แก่ “ความ

ไม่พอใจ”, “ความโกรธ”, “การประชดประชนั” เป็นต้น

 (11)（台風が来たため、避難の用意をしてい

る野原家。）

 ひろし「まあ、なんとか支度はできたけど、

俺たちどこに避難すればいいんだ？」

 美冴「えーと、この地区の緊急避難先は双葉

幼稚園ね。」

   しんちゃん「えー？ 幼稚園？ オラいつも行

ってるからつまんないなー。

 どうせなら双葉女子大とかに避難したいな。」 

(クレヨンしんちゃん)

 ตัวอย่างบทสนทนาท่ี (11) ครอบครัว野原มีความ

จ�าเป็นที่จะต้องลี้ภัยไปท่ีสถานท่ีหลบภัยเน่ืองจากไต้ฝุ่น

ลูกใหญ่มา ซึ่งที่หลบภัยบริเวณนั้นก็คือโรงเรียนอนุบาล

双葉ที่しんちゃんเข้าเรียนอยู่ และเม่ือしんちゃん

ได้ยินว่าที่หลบภัยคือโรงเรียนอนุบาลของเขา เขาจึงเกิด

ความรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าไปอยู่ทุกวัน จึงขัดแย้งกับ

ความคาดหวังของเขา เพราะเหตุนีし้んちゃんจึงย้อน

ค�าพูดของ美冴เพื่อแสดงถึงความรู้สึกท่ีติดลบกับการท่ี

ต้องลี้ภัยไปที่โรงเรียนอนุบาล

 (12)（泰山と綾は夫婦で、泰山が綾に貸した

1億円の返還を求めている。）

    泰山「綾・・・1億円返してくれ。」

 綾「もう使っちゃった。」

 泰山「使っちゃった？ 使っちゃったってお

前・・・（綾を殴ろうとしている）

 い・・・1億だぞ！？ 1億だぞ！？どういう

ことだ？それ。」

(民王 第8話)             

 จากตวัอย่างบทสนทนาที ่(12) 泰山ขอให้綾ภรรยา

ของเขาคืนเงินจ�านวน 1 ร้อยล้านเยนให้กับเขา แต綾่

กลับพูดว่าใช้ไปหมดแล้ว 泰山ไม่คาดคิดว่าเงินจ�านวน

มหาศาลขนาดนั้น綾จะใช้หมดภายในไม่ก่ีวัน จึงเกิด

ความขัดแย้งขึ้นกับความคิดและความคาดหวังของเขา 

เพราะฉะนัน้泰山จงึย้อนค�าพดูของ綾ว่า「使っちゃっ

た？」พร้อมกับแสดงความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและ

ต�าหน綾ิที่ใช้เงินมหาศาลของเขาไป

5.  อภิปรายและสรุปผล

 5.1. สรุปผล

 จากผลการวจิยัในครัง้นีส้ามารถสรปุได้ว่าหน้าทีข่อง

การย้อนค�า คือ “การแสดงความรู้สึกของผู้พูด” ซึ่งรูป

แบบภาษาที่ใช ้มักจะออกมาในรูปแบบของหน้าที่ 

“ประวิงเวลา”, “กระตุ้นถ้อยค�าสนทนาของอีกฝ่าย”, 

“ค�าขานรับเป็นช่วงๆ” และ “ขอค�าอธิบาย/ขอการ

ยืนยัน” ซ่ึงเป็นหน้าท่ีต่างๆของการย้อนค�าที่งานวิจัย

ก่อนหน้าได้กล่าวไว้ (梅木2011, 田中1997, 中田1992, 

堀口1997)  แต่ผลส�ารวจของงานวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็น

ว่าการย้อนค�าไม่เพียงแค่มีหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น แต่จุด

ประสงค์และเจตนาหลักของผู้พูดในการใช้การย้อนค�า

นัน้เป็นการสือ่หรอืแสดงถงึ “ความรูส้กึของผูพ้ดู” อย่าง

หน่ึงที่มีต่อค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามควบคู่ไปกับหน้าที่ดัง

กล่าวด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ NOH (1995) 

และ Wilson&Sperber (1992) ที่กล่าวว่า “Echo 

Questions” ไม่ได้เป็นประโยคค�าถามธรรมดาเพียง

อย่างเดียว แต่เป็นการแสดงออกถึงท่าทางและอารมณ์

ของผู้พูดอีกด้วย แต่งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้วิเคราะห์ถึง

รายละเอียดของท่าทางและอารมณ์เหล่าน้ัน อีกทั้งบท

สนทนาที่ใช้วิเคราะห์เป็นเพียงบทสนทนาที่ไม่มีบริบท

และเป็นบทสนทนาที่ผู้วิจัยแต่งขึ้นมาเองเท่านั้น ในงาน
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วจิยันีผู้ว้จิยัจึงเลอืกบทสนทนาทีม่บีรบิทและท่าทางการ

แสดงออก รวมไปถึงน�้าเสียงของผู้พูดอย่างครบถ้วนมา

วิเคราะห์ถึงหน้าท่ีของการย้อนค�าและเจตนาของผู้พูด

ขึน้ใหม่อกีคร้ัง ซึง่สิง่ทีแ่ตกต่างจากงานวจิยัก่อนหน้าและ

ไม่มีกล่าวไว้ในงานวิจัยดั้งเดิมที่ผู้วิจัยค้นพบในงานวิจัย

ครั้งนี้สามารถสรุปได้ทั้งหมด 4 ประเด็นดังต่อไปนี้

 1) “การแสดงความรู้สึกของผู้พูด” โดยใช้การย้อน

ค�าสามารถแสดงถงึ “ความรูส้กึไม่คาดคดิ”, “การเข้าใจ

และยอมรับ” และ “ความสนใจ” ของผู้พูดที่มีต่อค�าพูด

ของฝ่ายตรงข้าม แต่ผลส�ารวจในครัง้นีช้ีใ้ห้เหน็ว่า “ความ

รู้สึกไม่คาดคิด” มีอัตราส่วนการใช้มากที่สุดถึง 99% ซึ่ง

เมือ่พจิารณาจากมมุมองของการถ่ายทอดข้อมลู เหตผุล

ที่ผู้พูดเลือกใช้การย้อนค�าพูด ซึ่งไม่ได้ท�าให้เกิดคุณค่า

หรือความคิดใหม่กับข้อมูลดังกล่าวเลยแม่แต้น้อยก็

เพราะว่าผู้พูดรู้สึกถึงปัญหาต่อค�าพูดของฝ่ายตรงข้าม

และเกิดความรู้สึกขัดแย้งขึ้น จึงกล่าวได้ว่าผู้พูดมีแนว

โน้มทีจ่ะใช้การย้อนค�าในการแสดงถึง “ความรูส้กึไม่คาด

คดิ” มากกว่า เพือ่แสดง “ความสนใจ” หรอื “การเข้าใจ

และยอมรับ” ต่อค�าพูดของอีกฝ่าย 

 2) สาเหตุที่ท�าให้ผู้พูดเกิด “ความรู้สึกไม่คาดคิด” 

คือ เมื่อสิ่งที่คู่สนทนาพูดแตกต่างหรือขัดแย้งกับสิ่งท่ีผู้

พูดคิด หรือเมื่อประเด็นของการสนทนาเปลี่ยนไปอย่าง

กะทันหันในระหว่างการสนทนา โดยทั่วไปแล้วเมื่อผู้พูด

ได้ยนิในสิง่แตกต่างจากทีต่นเองคิด ผูพ้ดูมกัจะรูส้กึตดิใจ

หรือรู้สึกถึงปัญหากับค�าพูดน้ันๆ หรือเม่ือประเด็นของ

การสนทนาเปล่ียนไปอย่างกะทันหันก็มักจะท�าให้ตั้งตัว

หรือจับประเด็นไม่ได้โดยทันที จึงท�าให้เกิด “ความรู้สึก

ไม่คาดคิด” ได้ง่าย

 3) ระดบัของ “ความรูส้กึไม่คาดคดิ” จะแตกต่างกัน

ออกไปตามบริบท ในบางกรณีระดับ “ความรู้สึกไม่คาด

คิด” ของผู้พูดอาจอยู่ในระดับสูงมากหรือในบางกรณีผู้

พูดอาจไม่รู้สึกถึงความรู้สึกดังกล่าวเลยก็เป็นได้ ซึ่งหาก

ระดับ “ความรู้สึกไม่คาดคิด” ยิ่งสูงมากเท่าใด ระดับ 

“การแสดงอารมณ์ของผูพ้ดู” ก็จะยิง่มากขึน้เท่านัน้ จาก

ผลการวิจัยในครัง้นีท้�าให้ผูว้จิยัเหน็ว่า เมือ่ระดบั “ความ

รู้สึกไม่คาดคิด” ของผู้พูดมีระดับสูง รูปแบบการย้อนค�า

ทีผู่พ้ดูย้อนค�าพดูของฝ่ายตรงข้ามมักจะแสดงออกมาใน

รูปแบบภาษาของประโยคค�าถามมากกว่ารูปแบบ

ประโยคบอกเล่า เน่ืองจากเม่ือผู้พูดเกิด “ความรู้สึกไม่

คาดคิด” ขึ้น ผู้พูดมักจะแสดงความรู้สึกดังกล่าวออกมา

พร้อมกับเป็นการส่งสัญญาณให้คู่สนทนายืนยันกับเรื่อง

นั้นๆอีกครั้งหนึ่ง 

 4) เจตนาของผู้พูดที่ใช้การย้อนค�าคือ เพื่อแสดงถึง 

“ทัศนคติเชิงบวก”, “ทัศนคติที่ เป ็นกลาง” และ 

“ทศันคตเิชงิลบ” โดยทัว่ไปแล้วผูพ้ดูไม่มคีวามจ�าเป็นใน

การพดูค�าซ�า้หรอืย้อนค�าในบทสนทนาเลยแม้แต่น้อย แต่

การที่ผู้พูดจงใจย้อนค�าพูดของอีกฝ่ายทั้งที่ไม่จ�าเป็นนั้น

สื่อให้เห็นว่าผู้พูดรู้สึกติดใจหรือรู้สึกถึงปัญหาต่อค�าพูด

ของอกีฝ่ายและไม่สามารถรบัค�าพดูนัน้ๆได้ในเวลาทันที 

เพราะเหตุน้ีการท่ีผู้พูดย้อนค�าพูดของอีกฝ่ายแสดงให้

เห็นว่าเจตนาของผู้พูดคือ การแสดงออกถึง “ทัศนคติ

ด้านลบ” มากกว่าการยอมรบัค�าพดูของอกีฝ่ายหรอืการ

แสดงออกถึง “ทัศนคติด้านบวก”

 จากการวจิยัครัง้นี ้ท�าให้ผู้วจัิยได้เข้าใจว่า “การย้อน

ค�า” ไม่ได้เป็นสิง่ทีเ่พิม่ความเยิน่เย้อให้กบัประโยคเสมอ

ไปตามทีง่านวจิยัทีเ่กีย่วข้องได้กล่าวไว้ แต่ “การย้อนค�า” 

เป็นวธิกีารพดูทีป่รากฏขึน้มาในบทสนทนาในชีวติประจ�า

วันของมนุษย์ค่อนข้างบ่อย โดยที่ตัวคนพูดเองก็อาจจะ

ไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ตามปกติแล้วหากผู้พูดไม่ได้รู้สึกติดใจ

หรอืไม่ได้รูสึ้กถงึปัญหากบัค�าพูดค�าใดของฝ่ายตรงข้ามก็

ไม่จ�าเป็นที่จะต้องย้อนค�าพูดเดิมซ�้าอีกรอบ ในทางกลับ

กนั ทัง้ๆทีเ่ป็นค�าพดูเดมิและไม่มอีะไรแปลกใหม่ แต่ผู้พดู

ก็ยังคงย้อนค�าพูดเดิมที่เคยกล่าวไว้ซ�้าอีกรอบนั้นแสดง

ให้เหน็ว่าความจรงิแล้วผูพ้ดูรูส้กึตดิใจกบัค�าพดูนัน้ๆและ

ต้องการจะสื่อเจตนาบางอย่างให้อีกฝ่ายรับรู้ ซึ่งท�าให้ผู้

วจิยัมคีวามรู้สึกว่าการวเิคราะห์เร่ือง “การย้อนค�า” เป็น

งานวิจัยที่ยาก แต่ก็ท้าทายและมีความน่าสนใจมากเช่น

เดียวกัน
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 5.2.   ปัญห�ที่พบและข้อเสนอเสนอแนะสำ�หรับ 

    ก�รวิจัยในครั้งต่อไป

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้เจาะจงและเน้นการ

วิเคราะห์ไปที่เรื่อง “หน้าที่ของการย้อนค�า” เป็นส่วน

ใหญ่ โดยเน้นวิเคราะห์จากบริบทและลักษณะการพูด

ของผู้ย้อนค�าเพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์แนวคิดและ

หน้าที่ทั่วไปของการย้อนค�า แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยคาด

ว่าบทสนทนาในละครหรอือนเิมชัน่กับบทสนทนาในชวีติ

จริงค่อนข้างมีความแตกต่างกันพอสมควร จึงมีความ

จ�าเป็นที่จะต้องน�ามาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์หาข้อที่

เหมือนและแตกต่างกันต่อไปในงานวิจัยครั้งหน้า 

 อกีทัง้ ในระหว่างการเกบ็ตวัอย่างบทสนทนาในครัง้

นี ้ผู้วจัิยได้สงัเกตเหน็ว่าวธิย้ีอนค�าในบางกรณนีัน้ผูพู้ดได้

ใช้รูปแบบภาษา 「～って」,「～だと」และอื่นๆอยู่

ไม่น้อย ซ่ึงรปูแบบภาษาเหล่านีถ้อืเป็นรูปแบบภาษาหลัก

และเป็นปัจจัยส�าคัญของประโยคอ้างอิง ผู้วิจัยจึงตั้งข้อ

สมมตุฐิานขึน้มาว่ามคีวามเป็นไปได้ว่า “การย้อนค�า” จะ

มีจุดที่เช่ือมโยงกับประโยคอ้างอิงและหากท�าการศึกษา

เรื่อง “การย้อนค�า” จากมุมมองที่แตกต่างอย่าง 

“ประโยคอ้างองิ” อาจท�าให้ได้แนวทางและผลสรปุทีน่่า

สนใจออกมาก็เป็นได้
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บทคัดย่อ

เนื่องด้วยภาษาญี่ปุน่มสี�านวนเชือ่มความจ�านวนมาก เพื่อศึกษาวธิกีารแยกใชส้�านวนเชือ่มความให้
มีประสิทธิภาพจึงจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาความแตกต่างในการใช้งาน โดยเกณฑ์หน่ึงนอกเหนือจาก
เกณฑ์ทางความหมาย คือ วัจนลีลา(文体)ด้วยเหตุนี้บทความวิจัยฉบับนี้ จึงศึกษาความแตกต่าง
ในการใช้ส�านวนเช่ือมความท่ีปรากฏในบทเขียนที่มีวัจนลีลาแตกต่างกัน โดยเลือกบทเขียนที่เป็น
ต�าราด้านมนุษยศาสตร์กับด้านวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบ และในเบื้องต้นได้ศึกษาเฉพาะส�านวน
ที่ปรากฏต้นย่อหน้าที่ท�าหน้าที่เชื่อมโยงย่อหน้าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยอ้างอิงการศึกษาส�านวนที่
ปรากฏในต�าราสังคมศาสตร์ของ 石黒 (2016)  ผลการวิเคราะห์ส�านวนเชื่อมความ 654 ตัวอย่าง 
พบว่าต�าราด้านมนษุยศาสตร์และวทิยาศาสตร์ทีน่�ามาศกึษาพบส�านวนเทยีบความ (เช่น「一方」) 

และส�านวนตามความ「こうして」「このように」ที่มีสัดส่วนการใช้งานสูง และพบการใช้
ส�านวนเชื่อมความพิเศษที่ไม่ค่อยปรากฏใช้ทั่วไป เช่น「ついで」ในต�าราประวัติศาสตร์และ「よ

って」ในต�าราคณิตศาสตร์  นอกจากนี้ ยังพบตัวอย่างการใช「้すなわち」「なお」 และค�า
กริยาวิเศษณ์เพื่อเชื่อมความที่มีการใช้งานต่างกันตามความแตกต่างของวัจนลีลา

อัษฎายุทธ  ชูศรี
คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาเปรียบเทียบส�านวนเชื่อมความภาษาญี่ปุ่น

ในต�าราวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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Abstract

Due to the fact that there are several conjunctive expressions in Japanese, it is 
important to identify the difference of usage for more effective use. One helpful 
aspect is language style. Consequently, this paper will study the difference of 
conjunctive expressions used in different writing style works. As a model, I followed 
the reference of Ishiguro (2016), which studies conjunctive expressions in Social 
Science textbooks, and chose to compare Humanities textbooks and Science 
textbooks, focusing on the expressions which appear at the beginning of each 
paragraphs. After analyzing 654 expressions, I found that many uses of comparative 
expressions (e.g. ‘ippō’) and resultative expressions ‘kōshite’ ‘konoyōni’ in both 
types of textbooks, while uncommon expressions such as ‘tsuide’ and ‘yotte’ 
are found particularly in History and Mathematics textbooks, respectively. On 
the other hand, ‘sunawachi’, ‘nao’ and adverbial phrases are found to be used 
differently, which depends on language styles.

A Comparative Study of Japanese

Conjunctive Expressions on Humanities and 

Science Textbooks 

Key words
conjunctive expressions, language style, paragraph level, humanities textbooks, 
science textbooks

Asadayuth Chusri
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
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1. บทน�า 

 การศึกษาค�าสันธานซึ่งท�าหน้าที่เชื่อมประโยคใน

ภาษาญ่ีปุน่มมีาอย่างต่อเนือ่งเพราะ ค�าสนัธานช่วยให้การ

สร้างสัมพันธสารมีความเหมาะสม และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

โดยผลงานการศึกษาค�าสันธานชิ้นส�าคัญได้แก่ 市川 

(1978) 永野 (1986) และ 森田 (1993) เป็นต้น โดยมี

การเรียกค�าเหล่านี้ว่าเป็น「接続詞」หรือ「接続語」

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาค�าเชื่อมในยุคต่อมาได้ขยาย

ไปถงึกลุม่ค�า เช่น「それにもかかわらず」 、「はな

しかわって」จึงมีการขยายขอบเขตเรียกรวมกลุ่มค�า

เหล่านี้เพิ่มในการศึกษา และเรียกว่าเป็น “ส�านวนเชื่อม

ความ”「接続表現」（佐久間 2002)1

 ในภาษาญี่ปุ ่นมีส�านวนเชื่อมความจ�านวนมาก 

ส�านวนเชือ่มความบางส�านวนจะมคีวามหมาย วธิกีารใช้

เฉพาะตัวจึงเลือกใช้ได้ง่าย ในขณะท่ีส�านวนเชื่อมความ

ส่วนใหญ่มีความหมายไม่แตกต่างกัน  เช่น ส�านวนเชื่อม

ความประเภทตามความ ม「ีそれで」「したがって」

「その結果」「ゆえに」「よって」เป็นต้น ดังน้ัน 

การเลือกใช้ส�านวนเช่ือมความเหล่าน้ี จึงต้องพิจารณา

เกณฑ์อื่นประกอบด้วย เช่น เรื่องวัจนลีลา ซ่ึงโดยปกติ

ส�านวนเชื่อมความท่ีใช้ในภาษาพูดกับภาษาเขียนก็ไม่

เหมือนกนั（田中1986, 石黒2015a）แม้แต่ในเอกสาร

ที่เป็นภาษาเขียนเหมือนกันก็มีความถี่ในการปรากฏ

หน่วยเชื่อมโยงปริจเฉทแตกต่างกันไปตามวัจนลีลาของ

บทเขยีนนัน้ ดงัเช่น เอกสารประเภทจดหมายกบัเอกสาร

ทางธุรกิจ  เนื่องด้วย การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ

สารในภาษาเขยีนมคีวามชัดเจน สามารถวเิคราะห์ได้ง่าย

กว่าสารในภาษาพูดที่อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสารที่

ตามมาทีอ่าจไม่ตรงกบัเจตนาเดมิทีแ่สดงในส�านวนเช่ือม

ความ  จึงเหมาะแก่การเริ่มศึกษาส�านวนเชื่อมความของ

ผู้เรียนชาวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเริ่มการศึกษา

ส�านวนเชื่อมความในครั้งนี้ที่ปรากฏในบทเขียนก่อน

 

2. ปริทัศน์วรรณกรรม

 การศกึษาประเภทส�านวนเชือ่มความนัน้มกีารแบ่ง

เกณฑ์หลากหลาย แต่การแบ่งเกณฑ์ของ 市川(1978)

ได้รับความนิยมมาก ดังปรากฏในการแบ่งส�านวนเช่ือม

ความทีค่ล้ายคลงึกนัในเอกสารค�าสอน หรอืคูม่อืสอบวดั

ระดบัภาษาญีปุ่น่ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึขออ้างองิเกณฑ์ดังกล่าว2   

มาใช้พิจารณาประเภทส�านวนเชื่อมความด้วย โดย市川 

ได้แบ่งไว้ 7 ประเภท 

 1. ส�านวนตามความ（順接型）เชือ่มความทีเ่ป็น

เหตุไปหาผล เช่น だから、それで、したがって

 2. ส�านวนแย้งความ（逆接型）เชือ่มความทีต่าม

มาทีม่เีนือ้หาขดัแย้งกนั เช่นしかし、でも、ところが

 3. ส�านวนเพิม่ความ（添加型）เชือ่มความทีเ่พิม่

เตมิจากข้อมลูเดมิ เช่นそのうえ、そして、それから

 4. ส�านวนเทยีบความ（対比型）แบ่งได้เป็นสอง

กลุ่มย่อย คือ เชื่อมความที่เทียบให้เห็นความแตกต่าง 

เช่น それに対して、 一方และเชือ่มความแบบให้เลือก 

เช่น あるいは、それとも

 5. ส�านวนซ�้าความ（同列型）เชื่อมความท่ีตาม

มาทีม่เีนือ้หาคล้ายกนั แต่เป็นการกล่าวซ�า้เพือ่อธบิายให้

ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาจเป็นการกล่าวให้รวบรัดขึ้น เช่น   

つまり、すなわちหรือกล่าวยกตัวอย่างประกอบ เช่น

たとえば

 6. ส�านวนเปล่ียนความ（転換型）เชื่อมความท่ี

มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกันแต่อยู่ในปริจเฉทเดียวกัน เช่น  

ところで、さて、はなしかわって

 7. ส�านวนเสริมความ（補足型）แบ่งได้เป็นสอง

1  ในภาษาไทยก็มีปรากฏการเรียกกลุ่มค�าที่ท�าหน้าที่เชื่อมความในระบบที่สูงกว่าประโยค เช่นกัน โดยเรียกว่า “หน่วยเชื่อมโยงปริจเฉท” (เทพี จรัสจรุงเกียรติ 
2000, สุธีภา สุวิชานรากุล 2017)http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/san_gaku_ps/2010globalhoukokusho.pdf
2  ผู้อ้างอิงการแปลชื่อประเภทตามอัษฎายุทธ  ชูศร（ี2016）ทั้งนี้ นอกจากเกณฑ์การแบ่งของ市川（1978）แล้ว ยังมีเกณฑ์แบ่งของ永野（1986）、佐久

間（2002）、石黒（2016b）เป็นต้น
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กลุ่มย่อย คือ เชื่อมความที่ไม่สลักส�าคัญ อาจเป็นข้อมูล

เพิ่มเติม หรือข้อยกเว้น เช่น なお、ただし และเชื่อม

แบบให้ข้อมูลที่เป็นสาเหตุ เหตุผล เช่น なぜなら、と

いうのは 

 นอกเหนือจากส�านวนเช่ือมความแล้ว การสร้าง

ความกลมกลนืของสารในปรจิเฉทสามารถใช้วธิอีืน่ ๆ  ได้ 

เช่น การซ�้าค�าส�าคัญในประโยค การเลือกค�าที่มีความ

สมัพนัธ์กนัมาใช้ร่วมกัน การใช้ค�าบ่งชี้「こ・そ・あ」

เพื่ออ้างอิงความเช่ือมโยงกับข้อความอื่น ใน 石黒 

(2016a) ที่ส�ารวจค�าสันธานท่ีปรากฏในต�าราด้าน

สงัคมศาสตร์3 จ�านวนทัง้สิน้ 28 เล่ม โดยสบืค้นค�าสนัธาน

ในระดับเชื่อมประโยคและย่อหน้าปนกัน พบค�าสันธาน

ทั้งสิ้น 29,389 ตัวอย่างจากประโยคทั้งสิ้น 107,709 

ประโยค คิดเป็นสัดส่วนการใช้ค�าสันธานเชื่อมประโยค 

27.3% หรือประมาณ 1/4 ของการสร้างความกลมกลืน

ระหว่างประโยค สิง่ทีน่่าสนใจคอื พบการใช้「しかし」

มากที่สุดในต�ารา 5 คณะ ค�าอื่น ๆ ที่พบมาก 4 อันดับ

รองมา คือ「また」「たとえば」「したがって」

และ「そして」เมือ่พจิารณาตามประเภทแล้ว จะได้ว่า

ส�านวนเช่ือมความที่ใช้มากท่ีสุดคือ ส�านวนแย้งความ 

ส�านวนเพิม่ความ ส�านวนซ�า้ความ และส�านวนตามความ 

ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัส�านวนเชือ่มความในหนงัสอืแสดง

ความจ�านงส�าหรับสมัครงานซ่ึงเป็นบทเขียนประเภท

เอกสารทางธุรกิจของสุธีภา สุวิชานรากุล (2017) และ

ส�านวนเชื่อมความในคัมภีร์ไบเบ้ิลของ 石黒 (2015a) 

พบว่า ส�านวนเชื่อมความที่ใช้มากที่สุดสอดคล้องกับ     

石黒 (2016a) ยกเว้นส�านวนซ�้าความ จึงเห็นได้ว่า บท

เขียนประเภทต�าราจะปรากฏความถ่ีในการใช้วัจนลีลา

อธิบายความซ�้าให้เกิดความกระจ่าง ในที่นี้คือการยก

ตัวอย่างจ�านวนมาก ในขณะที่เอกสารทางธุรกิจหรือบท

เขยีนประเภทเรือ่งเล่าจะมคีวามจ�าเป็นต้องอธบิายความ

ซ�้าน้อยกว่า  ในส�านวนเชื่อมความที่ปรากฏในบทเขียน

ประเภทต�าราก็พบความแตกต่างจากบทเขียนประเภท

อืน่ เช่น ในต�าราสังคมศาสตร์พบว่ามกีารใช้「したがっ

て」「このように」「そこで」เป็นส�านวนตามความ

มากที่สุด ต่างจากในคัมภีร์ไบเบ้ิลซ่ึงพบ「そこで」「

こうして」และ「それゆえ」มากทีส่ดุ (石黒2015a) 

และในเอกสารธุรกิจพบ「以上」「そのため」มาก

ที่สุด   นอกจากนี้ ใน 石黒 (2016a) ยังพบความนิยมใน

การเลอืกใช้ส�านวนเชือ่มความทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั

ต่างไปตามสาขาวิชา เช่น การใช้「すなわち」มากกว่า

「つまり」เฉพาะในต�าราคณะนิติศาสตร์และคณะ

เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  

3. วัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัย

 ในบทความฉบับนี้ ผู ้วิจัยจะศึกษาความถี่การ

ปรากฏส�านวนเชื่อมความประเภทต่าง ๆ ในเอกสาร

ประเภทต�าราด ้านมนุษยศาสตร ์  และต�าราด ้าน

วิทยาศาสตร์ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ต่างจากต�ารา

ด้านสังคมศาสตร์ที่มีการศึกษามาแล้วอย่างไร มีส�านวน

เชื่อมความใด หรือส�านวนเชื่อมความประเภทใดที่

ปรากฏมากเฉพาะในต�าราทัง้สองด้านนี ้มคีวามแตกต่าง

ในการเลอืกใช้ส�านวนเชือ่มความในสาขาย่อยแต่ละด้าน

หรือไม่ 

 เนื่องจากส�านวนเชื่อมความแบ่งได้เป็น 2 ระดับ 

คือ ส�านวนเชื่อมความระดับเชื่อมระหว่างประโยค และ

ส�านวนเชื่อมความระดับเชื่อมระหว่างย่อหน้า (ต่อไปจะ

เรียกว่า “ส�านวนเชื่อมความระดับย่อหน้า”) ผู้วิจัยเห็น

ว่าส�านวนเช่ือมความระดบัย่อหน้ามคีวามส�าคัญมากกว่า 

เพราะเป็นส�านวนทีแ่จ้งให้ผู้อ่านคาดเดาว่าสารในย่อหน้า

ถัดไปจะมีเนื้อความสัมพันธ์กับเนื้อความเดิมอย่างไร ใน

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะส�านวนเชื่อม

ความระดับย่อหน้านี้ก่อน  

3  ต�าราของคณะพาณิชยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ Hitotsubashi University
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 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานดังนี้

 1. ส�านวนที่พบในต�าราท้ังสองด้านน่าจะพบ

ส�านวนแย้งความ ส�านวนเพิ่มความ ส�านวนตามความ 

และส�านวนซ�า้ความมากกว่าประเภทอืน่ ๆ  เนือ่งจากเป็น

บทเขยีนประเภทต�าราเหมอืนทีป่รากฏใน 石黒 (2016a)

 2. ส�านวนเพิ่มความ ส�านวนแย้งความน่าจะพบ

การใช้「また」「そして」「さらに」「しかし」

จ�านวนมากไม่แตกต่างจากบทเขียนอื่น ๆ เนื่องจากเป็น

ส�านวนที่ใช้ในบทเขียนทั่วไป แต่ส�านวนตามความ 

ส�านวนซ�า้ความอาจมกีารใช้ค�าทีต่่างออกไปเนือ่งจากพบ

ความแตกต่างในการเลอืกใช้ส�านวนกลุม่นีม้ากในผลการ

วิเคราะห์ของวรรณกรรมที่ผ่านมา  

 3. พบส�านวนที่โดยภาพรวมอาจมีการใช้น้อยเมื่อ

เทียบกับส�านวนอื่น ๆ แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะในระดับ

ย่อหน้าอาจมีการใช้มาก  

 ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลดังกล่าวมาตั้งข้อสังเกตเพื่อน�า

ไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน การแยกใช้

ส�านวนเชื่อมความภาษาญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับงานเขียน

ประเภทต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนภาษา

ญีปุ่น่และการแปลระหว่างภาษาญีปุ่น่กับภาษาไทยต่อไป

4. วิธีวิจัย

 ในงานวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัต้องการศกึษาส�านวนเชือ่ม

ความเฉพาะที่ปรากฏในระดับย่อหน้า จึงไม่ใช้วิธีสืบค้น

แบบ石黒 (2016a)  ผู้วจิยัศึกษาส�านวนทีป่รากฏในต�ารา 

4 เล่ม เป็นต�าราเชงิมนษุยศาสตร์ 2 เล่ม ซึง่เป็นต�าราวชิา

ประวัติศาสตร์ทั้งสองเล่ม คือ『もういちど読む山川

日本近代史』『もういちど読む山川世界現代史』 

และเป็นต�าราเชิงวิทยาศาสตร์ 2 เล่ม ซึ่งเป็นต�าราวิชา

ชีววทิยา『チャート式新生物 生物基礎・生物』และ

วชิาคณติศาสตร์『チャート式基礎と演習数学I+A』

อย่างละเล่ม โดยวิธกีารเลอืกต�าราทีม่าศกึษาในเบือ้งต้น

นี้ จะเน้นต�าราที่น่าจะมีการอธิบายความ เพื่อศึกษาการ

เชื่อมโยงความต่าง ๆ รายละเอียดต�าราทั้งสี่เล่มปรากฏ

ตามที่ระบุในตารางที่ 1  

ต�ร�งท่ี 1 แสดงจำ�นวนและสดัส่วนสำ�นวนเชือ่มคว�มท่ีปร�กฏในตำ�ร�ท่ีจะวเิคร�ะห์

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)

จำ�นวนหน้� จำ�นวนย่อหน้�
จำ�นวนสำ�นวน

เชื่อมคว�ม

อัตร�ส่วนก�ร
ใช้สำ�นวนเชื่อม

คว�ม

『もういちど読む山川日本近代史』 256 592 145 24.49

『もういちど読む山川世界現代史』 247 521 253 48.56

『チャート式新生物 生物基礎・生物』 544 1441 74 5.14

『チャート式基礎と演習数学I+A』 467 536 182 33.96

รวม 1,514 3,090 654 21.17
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 ต�าราทัง้ 4 เล่ม เป็นต�าราความรูร้ะดบัมธัยมปลาย 

มีเนื้อหาไม่ยากจนเกินไป บุคคลทั่วไปสามารถท�าความ

เข้าใจความหมาย ซึง่จะวเิคราะห์หน้าทีข่องส�านวนเชือ่ม

ความได้ง่ายขึ้น และต�าราเหล่าน้ีน่าจะมีอิทธิพลต่อผู้

เรียนในแต่ละสายวิชาการต่อการเลือกใช้ส�านวนใน

รายงาน งานเขียนระดับอุดมศึกษาต่อไป  ต�าราที่เลือก

มาเป็นข้อมูลวิเคราะห์ในครั้งน้ีจะจบประโยคด้วยรูป    

辞書形 มลีกัษณะเป็นทางการแต่อาจใช้รปู「です・ま

す」บ้าง4  ในส่วนที่เป็นคอลัมน์เสริม 

 ส�านวนเชื่อมความในที่นี้รวมค�ากริยาวิเศษณ์ที่ท�า

หน้าที่เรียบเรียงประโยค  เช่น まず、一般に และกลุ่ม

ค�าประเภทอืน่ ๆ  ด้วย เช่น 事実   ทัง้นี ้ในการนบัจ�านวน

ย่อหน้าจะไม่นับรวมย่อหน้าที่เป็นข้อ เช่น 1, 2, 3 หรือ

แสดงด้วยเครื่องหมาย จะถือรวมเป็น 1 ย่อหน้า แต่หาก

เป็นย่อหน้าที่เกิดขึ้นหลังเลขข้อและชื่อหัวข้อจะน�ามา

วิเคราะห์ด้วย  ย่อหน้าส่วนใหญ่จะเว้นช่องว่าง 1 ตัว

อักษร มีเพียงบางย่อหน้าจะไม่เว้นช่องว่าง เนื่องจากมี

ภาพหรอืตารางเบยีด รวมจ�านวนส�านวนเชือ่มความทีจ่ะ

ใช้วเิคราะห์ในครัง้นี ้654 ตวัอย่าง คดิเป็น 21.17% ของ

จ�านวนย่อหน้าทั้งหมด (3,090 ย่อหน้า)

 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะจ�าแนกส�านวนเชื่อมความ

ระดบัย่อหน้าเป็นกลุม่โดยใช้เกณฑ์ของ 市川（1978） 

ซึง่แบ่งส�านวนเชือ่มความเป็น 7 กลุม่ กรณีทีเ่ป็นส�านวน

เช่ือมความใหม่ ไม่ปรากฏในการจ�าแนกเดิม จะอ้างอิง

การจ�าแนกส�านวนเชือ่มความของ佐久間（2002）และ

石黒（2016b）เพิม่เตมิ หากไม่อยูใ่นเกณฑ์จะระบเุป็น 

“ส�านวนเชื่อมความอื่น ๆ”

5. ส�านวนเชื่อมความในต�าราแต่ละด้าน

 5.1 ตำ�ร�ด้�นมนุษยศ�สตร์

 ต�าราด้านมนุษยศาสตร์ที่ได้น�ามาวิเคราะห์ในครั้ง

นี้เป็นต�าราประวัติศาสตร์มีการเรียงเนื้อหาตามยุคปี มี

จ�านวนหัวข้อไม่มาก ในแต่ละหัวข้อจะมีการอธิบายราย

ละเอียด ความเช่ือมโยงสารแบบเหตุไปหาผล เช่น มูล

เหตุทางสังคมน�าไปสู่สงคราม เป็นต้น เนื่องจากเป็นการ

เล่าเรื่อง บางย่อหน้าจึงมีความยาวมากท�าให้มีส�านวน

เชื่อมความปรากฏในระดับประโยคอีกจ�านวนมาก  การ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างย่อหน้า นอกจากจะแสดง

ด้วยส�านวนเชื่อมความ ก็แสดงด้วยการใช้ค�าบ่งชี้ซึ่งมัก

จะเป็น「こ～」เช่น「これに驚いた政府は」「この

間」เป็นต้น โดยการใช้「こ～」มกัอ้างองิถงึเนือ้ความ

ในย่อหน้าก่อน นอกจากนี้ยังใช้ความสัมพันธ์เชิงเวลา 

โดยขึ้นย่อหน้าด้วยปีแทน เช่น「1870年代終わりか

ら」เป็นต้น

4  ต�าราภาษาญี่ปุ่นมีความหลากหลายในการใช้วัจนลีลา ต�าราบางเล่มอาจเขียนจบประโยคด้วยรูป「です・ます」เพื่อสร้างความรู้สึกกึ่งทางการกับผู้อ่าน

ต�ร�งท่ี 2 สำ�นวนเชือ่มคว�มทีป่ร�กฏในตำ�ร�ด้�นมนษุยศ�สตร์

『日本近代史』

ส�านวนเชื่อมความ จ�านวน %

1 一方 29 4.90

2 しかし 22 3.72

3 また 19 3.21

4 こうして 13 2.20

5 ついで／このように 7 1.18

6 そこで／さらに／ところが 5 0.84

7 なお／その後 4 0.68

『世界現在史』

ส�านวนเชื่อมความ จ�านวน %

1 一方 29 4.90

2 しかし 22 3.72

3 また 19 3.21

4 こうして 13 2.20

5 ついで／このように 7 1.18

6 そこで／さらに／ところが 5 0.84

7 なお／その後 4 0.68
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 จากตารางที่ 2 ต�ารา『日本近代史』ปรากฏ

ส�านวนเช่ือมความ 145 ตัวอย่าง คิดเป็นสดัส่วน 24.49% 

ที่ใช้ในย่อหน้าทั้งหมด โดยปกติ เม่ือข้ึนหัวข้อเรื่องใหม่

ไม่จ�าเป็นต้องใช้ส�านวนเชื่อมความ ดังน้ัน ถือว่าอยู่ใน

สัดส่วนการใช้ที่ใกล้เคียงกับผลการส�ารวจของ 石黒

(2016a)เมือ่น�ามาตรวจสอบแยกส�านวนเชือ่มความ พบ

ว่ามีส�านวนเชื่อมความทั้งสิ้น 26 ค�า ส�านวนเชื่อมความ

ที่มีมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ「一方」(29 ครั้ง/ 

ต�ร�งท่ี 3 สดัส่วนประเภทสำ�นวนเชือ่มคว�มทีป่ร�กฏในตำ�ร�『日本近代史』

『日本近代史』

ส�านวนเชื่อมความ จ�านวน %

8
これに対して／そして

／このようにして
3 0.51

9
ところで／特に／とはいえ／こ

う・そうした中で
2 0.34

10
ちなみに／例えば／すなわち／

まず／その結果／そののち

／その反面／そのほか

1 0.17

สำ�นวนเชื่อมคว�ม จำ�นวน %

1

ส�านวนเพิ่มความ
(เพิ่มความทั่วไป) また、さらに、ついで、そして、そのほか

(เพิ่มความเชิงเวลา) その後、そののち

40
(35)
(5)

6.75
(5.91)
(0.84)

2 ส�านวนเทียบความ　一方、これに対して、こうした中で、その反面、とはいえ 37 6.25

3 ส�านวนตามความ　こうして、このように、このようにして、その結果、そこで 29 4.90

4 ส�านวนแย้งความ　しかし、ところが 27 4.56

5 ส�านวนเสริมความ　ちなみに、なお 5 0.84

6 ส�านวนซ�้าความ　例えば、すなわち、特に 4 0.68

7 ส�านวนเปลี่ยนความ　ところで 2 0.34

8 ส�านวนเชื่อมความอื่น ๆ 　まず 1 0.17

『日本近代史』

ส�านวนเชื่อมความ จ�านวน %

8 もちろん／実は／もっとも 4 0.77

9
例えば／ところが／さて／その

うち／そのうえ／同様に
3 0.58

10
その後／結局／しかも／そし

て／要するに／ともに・これと

ともに／このほか

2 0.38

11

では／これよりも／一般に／た

だ／もともと／特に／これに比

べて／これに加えて／というの

は／そもそも／このうち／その

際／ちなみに／事実

1 0.19

4.90%)「しかし」(22 คร้ัง/ 3.72%)「また」(19 

ครั้ง/ 3.21%)「こうして」(13 ครั้ง/ 2.20%) และ「

ついで」「このように」(ค�าละ 7 ครัง้/ 1.18%) ตาม

ล�าดับ สิ่งที่น่าสนใจคือมีการใช「้一方」ซึ่งเป็นส�านวน

ประเภทเทียบความใช้เปรียบเทียบมาก และในส�านวน

ประเภทตามความ ใช้ค�าว่า「こうして」「このよう

に」นอกจากน้ียังมีการใช้ส�านวนประเภทเพิ่มความ「

ついで」มากเช่นกัน  

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)
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 และเมื่อน�าส�านวนเชื่อมความท้ังหมดมาจัดตาม

เกณฑ์ประเภทดงัตารางที ่3 จะพบว่าส�านวนเทยีบความ

แม้ว่าจะมีมากเป็นอันดับที่สอง แต่ก็มีจ�านวนตัวอย่าง

มากกว่าส�านวนอื่น ๆ ที่คาดว่าจะพบมากในวัจนลีลา

ประเภทต�ารา ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการ

วิเคราะห์ในระดับย่อหน้าเท่านั้น ดังนั้น การเทียบข้อมูล

เชิงประวัติศาสตร์จึงมักปรากฏเมื่อมีการเปลี่ยนย่อหน้า 

เพื่อเล่าข้อมูลอีกด้านหนึ่งเปรียบเทียบ 

 ส�าหรับต�ารา『世界現代史』จากตารางที่ 2 

ปรากฏส�านวนเชื่อมความ 253 ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 

48.56% ที่ใช้ในย่อหน้าทั้งหมด เมื่อเทียบกับต�ารา『日

本近代史』ถือว่าอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก กล่าวคือ ใน

ย่อหน้าที่สองข้ึนไปของแต่ละหัวข้อ แทบจะใช้ส�านวน

เชื่อมความตลอด จากการส�ารวจพบว่าต�าราเล่มนี้มี

ส�านวนเชื่อมความทั้งสิ้น 42 ค�า  ส�านวนเชื่อมความที่มี

มากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก คอื「しかし」(48 ครัง้/ 9.21%)

「一方」(45 ครัง้/ 8.64%)「また」「こうして」(ค�า

ละ 22 ครั้ง/ 4.22%) และ「このように」(12 ครั้ง/ 

2.30%) ตามล�าดบั สิง่ทีน่่าสนใจคอืมกีารใช้「一方」ซึง่

ใช้เปรียบเทียบมากเป็นอันดับสอง และในส�านวน

ประเภทตามความ นิยมใช้ค�าว่า「こうして」「この

ように」เช่น เดียวกับต�ารา『日本近代史』นอกจาก

นี้ยังพบการใช้ส�านวนเชื่อมความที่เป็นค�ากริยาวิเศษณ์ 

เช่น「もちろん」「もともと」「一般に」「そもそ

も」 ซึ่งแม้จะพบเพียง 1-2 ตัวอย่าง แต่ก็ถือเป็นต�ารา

ที่มีการใช้ส�านวนเชื่อมความหลากหลาย 

 อน่ึง ต�าราด้านมนุษยศาสตร์ทั้งสองเล่มมีส�านวน

ซ�้าความปรากฏน้อยมากต่างจากที่ตั้งสมมติฐานไว้

 และเมื่อน�าส�านวนเชื่อมความทั้งหมดมาจัดตาม

เกณฑ์ประเภทดงัตารางที ่4 จะพบว่าส�านวนเทยีบความ

ปรากฏในต�าแหน่งย่อหน้าเป็นจ�านวนมาก สัดส่วนของ

ส�านวนเช่ือมความประเภทอื่น ๆ ไม่แตกต่างไปจาก

ตารางที ่3  แต่พบการใช้ส�านวนเชือ่มความอืน่ ๆ  จ�านวน

มากที่ยังไม่สามารถระบุเข้าเกณฑ์ 7 ประเภทได้

ต�ร�งท่ี 4 สดัส่วนประเภทสำ�นวนเชือ่มคว�มทีป่ร�กฏในตำ�ร�『世界現在史』

สำ�นวนเชื่อมคว�ม จำ�นวน %

1 ส�านวนเทียบความ　一方、他方、これに対して、これに比べて、同様に 62 11.90

2

ส�านวนเพิ่มความ
(เพิ่มความทั่วไป) また、さらに、この他、つぎに、ついで、そして、そのうえ、しかも、こ

れに加えて、ともに

(เพิ่มความเชิงเวลา) その後、そのうち、そののち、その際、もともと

60
(52)

(8)

11.52
(9.98)

(1.54)

3 ส�านวนแย้งความ　しかし、だが、ところが 59 11.32

4 ส�านวนตามความ　こうして、このように、結局 36 6.90

5 ส�านวนเสริมความ　ただ、もっとも、というのは、ちなみに 7 1.34

6 ส�านวนซ�้าความ　例えば、要するに、特に 6 1.15

7 ส�านวนเปลี่ยนความ　さて、では、これよりも、そもそも 6 1.15

8 ส�านวนเชื่อมความอื่น ๆ 　一般に、もちろん、事実、実は、まず 17 3.26

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)
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ต�ร�งท่ี 5 สำ�นวนเชือ่มคว�มทีป่ร�กฏในตำ�ร�ด้�นวิทย�ศ�สตร์

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)

 5.2 ตำ�ร�ด้�นวิทย�ศ�สตร์

 ต�าราชวีวทิยา『チャート式新生物 生物基礎・

生物』มีลักษณะคล้ายต�าราประวัติศาสตร์ท่ีมีการ
อธิบายรายละเอียด แต่จะมีการแยกหัวข้อย่อยอย่าง
ละเอียด ในบางหัวข้อใช้รูปแบบการเขียนแบบเรียงเป็น
ข้อ（箇条書き）อกีทัง้ยงัมกีารแบ่งเนือ้หาโดยขึน้หวัข้อ
ตวัอย่าง（例）และหมายเหตุ（注意）หวัข้อส่วนใหญ่
มีย่อหน้าเดียว และมักเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาแยกจาก
หัวข้อก่อน ในต�าราปรากฏส�านวนเช่ือมความ 74 
ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 5.14% ที่ใช้ในย่อหน้าทั้งหมด 
ซึ่งถือว่าน้อยมากและค�าบ่งชี้ในระดับย่อหน้าก็น้อยมาก
เช่นกันเมื่อน�ามาตรวจสอบแยกส�านวนเชื่อมความ พบ
ว่ามสี�านวนเชือ่มความทัง้สิน้ 19 ค�าดงัทีป่รากฏในตาราง
ที่ 5  โดยส�านวนเชื่อมความที่มีมากที่สุด 5 อันดับแรก 
คือ「また」「例えば」(ค�าละ 13 ครั้ง/ 0.9%)「一

方」(9 ครัง้/0.62%) และ「このように」「さらに」

(ค�าละ 6 ครัง้/ 0.42%) ตามล�าดบั สิง่ทีน่่าสนใจคอืมกีาร
ใช้ส�านวนประเภทเพิ่มความ（また、さらに）และ

ส�านวนประเภทซ�้าความแบบยกตัวอย่าง（例えば）

จ�านวนมาก แม้ว่าจะมีเครื่องหมาย例แสดงตัวอย่างอยู่
แล้ว และพบการเปรียบเทียบโดยใช้「一方」มากเป็น
อนัดบัสามและในส�านวนประเภทตามความนยิมใช้ค�าว่า
「このように」

 และเมื่อน�าส�านวนเชื่อมความทั้งหมดมาจัดตาม
เกณฑ์ประเภทดังตารางที่ 6 จะพบว่าในต�าราชีววิทยามี
การใช้ส�านวนเทียบความจ�านวนมากแย้งกับสมมติฐาน 
ส่วนส�านวนซ�้าความในการยกตัวอย่างมีใช้จ�านวนมาก
ตรงกับสมมติฐาน 
 ส่วนต�าราคณติศาสตร์『チャート式基礎と演習

数学I+A』มีการแบ่งจ�านวนหัวข้อจ�านวนมากเช่นเดียว
กับต�าราชีววิทยา แต่ละหัวข้อย่อยมีการแสดงการ
ค�านวณค่าตัวเลขจ�านวนมากค่ันกลาง ท�าให้แต่ละ
ย่อหน้ามลัีกษณะขาดตอน เพราะถกูแทรกด้วยการแสดง
สูตร หรือตัวอย่างการค�านวณ แต่ละย่อหน้ามีประโยค
เรียงกันจ�านวนน้อย เมื่อนับส�านวนเชื่อมความในระดับ
ย่อหน้าพบว่ามีจ�านวนน้อย การแสดงความสัมพันธ์

『チャート式新生物 生物基礎・生物』

ส�านวนเชื่อมความ จ�านวน %

1 また／例えば 13 0.90

2 一方 9 0.62

3 このように／さらに 6 0.42

4 これに対して 5 0.35

5 しかし 4 0.28

6 まず／こうして 3 0.21

7 ところが／一般に 2 0.14

8
次に／または／なお／ただし／

以上のことから／そしてさら

に／その後／それにしても
1 0.07

『チャート式基礎と演習数学I+A』

ส�านวนเชื่อมความ จ�านวน %

1 また 28 5.22

2 一般に 26 4.85

3 例えば／なお 18 3.36

4 このように 17 3.17

5 すなわち 11 2.05

6 まず／よって 8 1.49

7 そして 7 1.31

8 次に 6 1.12

9 したがって／そこで 5 0.93

10 このとき 4 0.75

11
とすると／ところで／つまり／

ところが／さらに 2 0.37

12

それにしても／一方／同様に／

以上から／逆に／最後に／する

と／簡単にいえば／では／さ

て／しかし

1 0.19
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ต�ร�งท่ี 6 สดัส่วนประเภทสำ�นวนเชือ่มคว�มทีป่ร�กฏในตำ�ร�『チャート式新生物 生物基礎・生物』

สำ�นวนเชื่อมคว�ม จำ�นวน %

1

ส�านวนเพิ่มความ
(เพิ่มความทั่วไป) また、さらに、つぎに、そしてさらに

(เพิ่มความเชิงเวลา) その後

22
(21)
(1)

1.53
(1.46)
(0.07)

2 ส�านวนเทียบความ　一方、これに対して、または 15 1.04

3 ส�านวนซ�้าความ　例えば 13 0.90

4 ส�านวนตามความ　こうして、このように、以上のことから 10 0.69

5 ส�านวนแย้งความ　しかし、ところが 6 0.42

6 ส�านวนเสริมความ　ただし、なお 2 0.14

7 ส�านวนเปลี่ยนความ　それにしても 1 0.07

8 ส�านวนเชื่อมความอื่น ๆ 　一般に、まず 5 0.35

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)

5  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าค�าบ่งชี้และค�าแสดงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนท่ีมักจะใช้ระบุว่าต่อจากน้ีจะอธิบายอะไร มากกว่าการระบุว่าย่อหน้านี้สัมพันธ์กับย่อหน้าที่ผ่านมา
อย่างไร ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ค�าบ่งชี้ที่ปรากฏในต�าราคณิตศาสตร์มักใช้เป็นส�านวนเริ่มเรื่อง（提題表現）มากกว่าเป็นส�านวนเชื่อมความ（接続表現）

ต�ร�งท่ี 7 สดัส่วนประเภทสำ�นวนเชือ่มคว�มทีป่ร�กฏในตำ�ร�『チャート式基礎と演習数学I+A』

สำ�นวนเชื่อมคว�ม จำ�นวน %

1

ส�านวนเพิ่มความ
(เพิ่มความทั่วไป) また、さらに、つぎに、そして、最後に

(เพิ่มความเชิงเวลา) このとき、すると

49
(44)
(5)

9.14
(8.21)
(0.93)

2 ส�านวนตามความ　このように、以上から、とすると、よって、したがって、そこで 38 7.09

3 ส�านวนซ�้าความ　例えば、すなわち、つまり、簡単にいえば 32 5.97

4 ส�านวนเสริมความ　なお 18 3.35

5 ส�านวนเปลี่ยนความ　さて、ところで、では、それにしても 5 0.93

6 ส�านวนแย้งความ　しかし、ところが 3 0.56

7 ส�านวนเทียบความ　一方、逆に、同様に 3 0.56

8 ส�านวนเชื่อมความอื่น ๆ 　一般に、まず 34 6.34

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)

ระหว่างย่อหน้านอกเหนือจากส�านวนเช่ือมความ จะ
แสดงด้วยค�าบ่งชี้ซ่ึงมักจะเป็น「こ～」เช่นเดียวกัน 
ตัวอย่างเช่น「ここで」「この節では」และค�าแสดง
ความสมัพนัธ์เชงิพ้ืนที ่เช่น「上の例題」「以下では」

รวมไปถึงการแจกแจงเรียงข้อ5  ในต�าราปรากฏส�านวน
เชื่อมความ 182 ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 33.96% ที่ใช้

ในย่อหน้าทั้งหมด ซึ่งถือว่าค่อนข้างมาก  จากตารางที่ 5 
พบส�านวนเชือ่มความทัง้สิน้ 29 ค�าโดยค�าทีพ่บมากทีส่ดุ 
5 อันดับแรก คือ「また」(28 ครั้ง/ 5.22%)「一般

に」(26ครั้ง/ 4.85%)「例えば」「なお」(ค�าละ 18 
ครั้ง/ 3.36%) และ「このように」(17 ครั้ง/ 3.17%) 
ตามล�าดับ
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 เม่ือน�ามาตรวจสอบแยกส�านวนเชื่อมความดังท่ี

ปรากฏในตารางท่ี 7 พบการใช้ส�านวนประเภทเพิม่ความ

เป็นจ�านวนมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับต�ารา

แขนงอื่น ๆ  จุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก คือการใช「้一

般に」ซึ่งเป็นค�ากริยาวิเศษณ์ท่ียังไม่ได้จัดเข้าเกณฑ์ 7 

ประเภทในต�าแหน่งที่ควรใช้สรุปกฎจ�านวนมาก  การใช้

「なお」ซึง่เป็นส�านวนเสรมิความ ในทีน่ีพ้บการใช้ทีไ่ม่

ได้มกีารใช้ตามส�านวนเพิม่ความท่ีน่าจะอยูใ่นล�าดบัก่อน

หน้า และในส�านวนประเภทตามความ พบว่านิยมใช้ค�า

ว่า「このように」สงูทีสุ่ด  สิง่ทีน่่าสนใจในล�าดบัถัดไป 

คอืมกีารใช้「すなわち」และ「よって」ในปรมิาณที่

สงูกว่าต�าราประเภทอืน่ ๆ  ซึง่อาจกล่าวได้ว่าเป็นส�านวน

เชือ่มความทีม่คีวามหมายตายตวัทีใ่ช้ในทางคณติศาสตร์6  

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ส�านวนเชื่อมความที่มีลักษณะ 

เฉพาะในการอธบิายการค�านวณคอื「よって」「ゆえ

に」และ「したがって」
7
  

6. การศกึษาความแตกต่างของส�านวนเช่ือมความ

 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าในระดับย่อหน้า ส�านวน

เพิ่มความ ส�านวนตามความเป็นส�านวนที่ปรากฏมากใน

ต�าราทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 8 ซึ่งลักษณะดังกล่าว

ก็ไม่แตกต่างจากบทเขียนประเภทอื่น ๆ

 จดุทีแ่ตกต่างคือ ในการสบืค้นต�าราทัง้สองด้านใน

คร้ังนีพ้บส�านวนแย้งความน้อยมาก และส�านวนซ�า้ความ

นัน้พบมากในต�าราด้านวทิยาศาสตร์ แต่พบน้อยในต�ารา

ด ้ านมนุษยศาสตร ์ ซ่ึ ง ในครั้ ง น้ีศึกษาเพียงต� ารา

ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว ่าเพราะต�ารา

6  ในทางคณิตศาสตร์นั้น ส�านวนเชื่อมความบางค�าอาจมีความหมายเฉพาะ เช่น A∪B (A union B) หมายถึง เอทั้งหมด หรือ บีทั้งหมด หรือทั้งเอและบี ใช้ค�าใน
ภาษาญี่ปุ่นว่า 「AまたはB」A∩B (A intersect B) หมายถึง ส่วนเอที่ควบกับบี ใช้ค�าในภาษาญี่ปุ่นว่า「AかつB」วิธีการใช้「または」「かつ」ในที่นี้จะ
แตกต่างจากการใช้ในภาษาทั่วไป
7  ส�านวนเชื่อมความเหล่านี้ล้วนเป็นส�านวนประเภทตามความ ในการเชื่อมความในสารอื่น ๆ มักมีความหมายไม่แตกต่างกันแต่ในการค�านวณจะมีล�าดับต่างกัน 
เมื่อเทียบกับการแสดงการค�านวณในต�าราคณิตศาสตร์ภาษาไทย พบว่า「よって」ใช้กับการแปลงค่าในเบ้ืองต้น เทียบได้กับ “จะได้ (ว่า)” 「ゆえに」ใช้ใน
การแสดงผลลัพธ์ค�านวณในเบื้องต้น เทียบได้กับ “ดังนั้น” และ「したがって」ใช้แสดงผลลัพธ์สุดท้าย หรือการสรุปผลค�าตอบ เทียบได้กับ “เพราะฉะนั้น” 
หรือเครื่องหมาย ∴ ตามตัวอย่าง (1)

ประวตัศิาสตร์มเีนือ้หาแบบเล่าความ ข้อเทจ็จรงิมากกว่า

อธิบายความ จึงมีส�านวนซ�้าความ ซ่ึงส่วนใหญ่มักเป็น

「たとえば」น้อย จุดแตกต่างที่ไม่ตรงตามสมมติฐาน

คือ ส�านวนเทียบความซึ่งพบมากในการเล่าความ

 ส�าหรับส�านวนเชื่อมความที่นิยมใช้บ่อยในแต่ละ

ประเภท พบว่าส�านวนเพ่ิมความที่พบมากที่สุดคือ

「また」 และ「さらに」ตามล�าดับ  ส�านวนเทียบ

ความที่พบมากที่สุดคือ「一方」「これに対して」

ตามล�าดับ8 ส�านวนแย้งความที่พบมากที่สุดคือ「しか

し」ส�านวนซ�้าความที่พบมากที่สุดคือ「例えば」

ส�านวนเสรมิความทีพ่บมากทีส่ดุ คอื「なお」จะเห็นได้

ว่าส�านวนทั้ง 4 กลุ่มน้ีเป็นส�านวนหลักที่พบบ่อยในบท

เขียนทั่วไปเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พบความแตกต่างใน

ความนิยมในส�านวนตามความ โดยพบว่าส�านวนตาม

ความทีพ่บมากทีส่ดุคือ「このように」「こうして」

โดยในต�าราด้านมนษุยศาสตร์จะปรากฏการใช้「こうし

て」มากกว่าเล็กน้อย ส่วนในต�าราด้านวิทยาศาสตร์จะ

ปรากฏการใช้「このように」มากกว่า ต่างจากต�ารา

ด้านสังคมศาสตร์ที่มีการใช้「したがって」มากที่สุด 

ทั้งน้ี ส�านวนเปล่ียนความมีปรากฏใช้น้อยมากจึงมี

สัดส่วนไม่ค่อยต่างกัน

 ในการวจิยัครัง้นี ้จะเหน็ได้ว่าส�านวนเทยีบความมี

ปรากฏในระดับย่อหน้ามากอย่างมีนัยส�าคัญในต�ารา

ประวัติศาสตร์และชีววิทยาที่มีลักษณะร่วมคือการ

อธิบายความ นอกเหนือจากส�านวนที่ปรากฏการใช้สูง

แล้ว ยังพบส�านวนที่ปรากฏเฉพาะวัจนลีลา ได้แก่ การ

ใช้ส�านวน「ついで」ในต�าราประวตัศิาสตร์9 「よって」

(1)△ABCにおいて、辺AB、ACの垂直二等分線の交点をOとすると　OA=OB, OA=OC　
           よって    OB=OC
                 ゆえに、点Oは辺BCの垂直二等分線上にもある。

                したがって、△ABCの3辺の垂直二等分線は1点Oで交わる。(『数学I+A』, p.355)
8  สาเหตุท่ีพบ「そして」น้อยกว่า「さらに」ซึ่งตรงข้ามกับผลการส�ารวจของ 石黒 (2016a) น่าจะเป็นเพราะ そしてนิยมใช้ในระดับประโยคมากกว่าขึ้น
ย่อหน้าใหม่ ในงานวิจัยครั้งนี้จึงพบเพียง 12 ตัวอย่างจากต�าราทั้ง 4 เล่ม
9  โดยปกติการใช้「ついで」แม้ว่าจะไม่ใช่ส�านวนเพิ่มความเชิงเวลาโดยเฉพาะ แต่ว่าในต�าราประวัติศาสตร์จะใช้แสดงล�าดับเวลาลักษณะคล้ายค�าในภาษาไทย
ว่า “ต่อมา”
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ต�ร�งท่ี 8 สดัส่วนประเภทสำ�นวนเชือ่มคว�มประเภทต่�ง ๆ ทีป่ร�กฏในบทเขยีนประเภทตำ�ร� 4 ลำ�ดบัแรก

ตำ�ร�สังคมศ�สตร์
 (石黒 2016a)

ตำ�ร�ประวัติศ�สตร์
『日本近代史』

ตำ�ร�ประวัติศ�สตร์
『世界現代史』

ตำ�ร�ชีววิทย�
『新生物』

ตำ�ร�คณิตศ�สตร์
『数学I+A』

1 เพิ่มความ (6,442 ครั้ง) เพิ่มความ (6.75%) เทียบความ (11.90%) เพิ่มความ (1.53%) เพิ่มความ (9.14%)

2 แย้งความ (5,083 ครั้ง) เทียบความ (6.25%) เพิ่มความ (11.52%) เทียบความ (1.04%) ตามความ (7.09%)

3 ซ�้าความ (4,098 ครั้ง)　 ตามความ (4.90%) แย้งความ (11.32%) ซ�้าความ (0.90%) ซ�้าความ (5.97%)

4 ตามความ (4,006 ครั้ง) แย้งความ (4.56%) ตามความ (6.90%) ตามความ (0.69%) เสริมความ (3.35%)

10  「一般に」ใช้อธิบายย่อหน้าก่อนซ้�าอีกครั้งโดยเปลี่ยนมุมมอง ในต�าราคณิตศาสตร์จะใช้สรุปเป็นกฎ อย่างไรก็ตาม ยังไม่อาจสรุปได้ว่า「一般に」เป็น
ส�านวนซ้�าความทั้งหมด ดังนั้น ผู้วิจัยจะรวบรวมตัวอย่างการใช้เพิ่มเติมต่อไป 

「ゆえに」ในต�าราคณิตศาสตร์ และพบส�านวนท่ี

ปรากฏในต�าราทั้งสองด้านแต่มีวิธีใช้ที่แตกต่างกัน เช่น

「すなわち」ในต�าราคณติศาสตร์ใช้สรุปความสมัพนัธ์ 

หรือสูตรคณิตศาสตร์ที่ได้จากการค�านวณโจทย์จึงมัก

ปรากฏท้ายสุด ในบางย่อหน้าก็ปรากฏการใช้เป็นการ

เชื่อมประโยคสรุป ส่วนการใช้「すなわち」ในต�ารา

ประวั ติ ศ า สตร ์ พบว ่ า「すなわち」 ใ นต� า ร า

ประวัติศาสตร์ใช้ขยายประเด็น และพบส�านวนเชื่อม

ความที่เป็นค�ากริยาวิเศษณ์ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ พบการ

ใช้ค�าว่า「一般に」จ�านวนมากโดยเฉพาะในต�ารา

คณิตศาสตร์ โดยมีทั้งท่ีใช้ต้ังเงื่อนไขหรือประเด็นคล้าย

การใช「้まず」และที่ใช้เป็นส�านวนซ�้าความ10

　　 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบส�านวนเชื่อมความ

ในระดับย ่อหน ้าที่ปรากฏในต�าราวิชาการด ้าน

มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในคร้ังน้ี เราจะเห็นแนว

โน้มความเหมือนและความต่างจากส�านวนเชื่อมความที่

นิยมศกึษาในการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ และงานเขียน

ประเภทอืน่ ๆ  ท�าให้เหน็ประเดน็ในการศกึษาภาษาญีปุ่น่

ในปัจจุบันเพิ่มเติมดังนี้

 1. ในการอธิบายความเช่นที่ปรากฏในบทเขียน

ประเภทต�ารา นอกเหนือจากส�านวนเพิ่มความ ส�านวน

ตามความ ส�านวนแย้งความ ส�านวนซ�า้ความแล้ว การใช้

「一方」「これに対して」ขึน้ย่อหน้าแสดงการเทยีบ

ความก็มีการใช้มากเช่นกัน  

 2. การฝึกฝนการใช้ส�านวนตามความในบทเขยีน

ภาษาญีปุ่น่ปัจจบุนัทีม่กัสอนให้ใช้「そこで」「そのた

め」「したがって」นั้น อาจนิยมใช้ในบทเขียนบาง

วัจนลีลาเท่านั้น หรือนิยมใช้ในระดับประโยค เมื่อใช้ขึ้น

ย่อหน้าใหม่ที่แสดงผลสืบเนื่องจากย่อหน้าก่อนในบท

เขียนเชิงวิชาการ ควรมีการสอนให้ใช「้このように」

「こうして」ซึ่งพบความถี่ในการใช้มาก11  ทั้งนี้ นอก

เหนือจากส�านวนตามความ การแนะน�าให้รู ้จักความ

สมัพนัธ์ของส�านวนเช่ือมความบางส�านวนทีป่รากฏบ่อย

ในวัจนลีลาบางประเภท เช่น「すなわち」
12
「よっ

て」
13
「ゆえに」และ「なお」ทีใ่ช้มากเฉพาะในต�ารา

คณติศาสตร์ หรอื「ついで」ในงานเขยีนประวตัศิาสตร์

ทีใ่ช้เป็นส�านวนเพิม่ความแบบอ้างองิล�าดบัเวลาแตกต่าง

จาก「つぎに」ทีผู้่เรยีนมคีวามคุ้นเคยอยูแ่ล้ว จะท�าให้

ผู้เรียนตระหนักและแยกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11  เกี่ยวกับประเด็นนี้ 石黒・筒井（2009：115）ตั้งข้อสังเกตุไว้เช่นเดียวกัน โดยระบุว่า ย่อหน้าที่สรุปผล ควรใช้ส�านวนเชื่อมความ「このように」จะ
เหมาะสมกว่า「このため」ที่ใช้ในประโยคตัวอย่าง เนื่องจากเป็นค�าที่ใช้สรุปความได้ดีกว่าส�านวนเชื่อมความที่แสดงผลธรรมดา โดยยกตัวอย่างค�าที่ใช้สรุป
ความได้ดีกว่าอื่น ๆ ด้วยได้แก่ 「こうして」「かくして」「よって」「以上」「結局」

12  พบว่าม「ีすなわち」ใช้มากในต�าราด้านนิติศาสตร์เช่นกัน（石黒2016a）ซึ่งในต�าราคณิตศาสตร์นิยมใช้ตีความสมการหรือโจทย์

13  วิธีการใช้นี้ขัดแย้งกับข้อมูลที่石黒・筒井（2009, p.115）ระบุไว้ว่า「よって」ใช้สรุปความได้ดี แต่ในต�าราคณิตศาสตร์พบว่า「よって」ใช้แสดงผล
การตีความเชิงตรรกศาสตร์เป็นหลัก ในภาษาไทยเทียบได้กับค�าว่า “จะได้ว่า”
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7. บทสรุป

   ในการศกึษาความแตกต่างของส�านวนเชือ่มความ

ที่ปรากฏในต�าราด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้

วจิยัได้ศกึษาส�านวนเช่ือมความทีป่รากฏในระดบัย่อหน้า

เพือ่เชือ่มโยงย่อหน้าให้มคีวามกลมกลนืกนัทัง้สิน้ 654 ค�า 

และพบว่า การใช้ส�านวนเช่ือมความท่ีคล้ายคลึงกันใน

ต�าราทั้งสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือการใช้

ส�านวนเทียบความ「一方」「これに対して」 และ

ส�านวนตามความ「このように」「こうして」

จ�านวนมาก ซึง่อาจเป็นเพราะว่ามวีจันลลีาแบบงานเขยีน

ต�าราเชิงอธิบายความเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผลที่ได้แตกต่าง

จากผลของ石黒 (2016a) ทีส่�ารวจต�าราสงัคมศาสตร์ ซึง่

อาจมองได้ว่าเป็นเพราะวัจนลีลาท่ีต่างกัน หรือมองว่า

เป็นเพราะส�านวนเทียบความและส�านวนตามความดัง

กล่าวปรากฏในระดับย่อหน้าเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะ

ศกึษาปรมิาณการใช้ส�านวนเช่ือมความในระดบัประโยค

เพื่อศึกษาหามูลเหตุที่แตกต่างนี้ต่อไป   นอกจากนี้  ใน

การศกึษาครัง้นีย้งัพบการใช้ส�านวนเช่ือมความทีป่รากฏ

เฉพาะวัจนลีลา เช่น「よって」ในต�าราคณิตศาสตร์

และ「ついで」ในต�าราประวัติศาสตร์  และการใช้

ส�านวนเชื่อมความที่ต่างกันตามวัจนลีลา เช่น การใช้

「すなわち」

 ข้อสังเกตเพิม่เตมิจากการศึกษาครัง้นี ้พบว่าต�ารา

แต่ละประเภทอาจให้ความส�าคญัในการเชือ่มความแตก

ต่างกัน เช่น ในต�าราชีววิทยามีการใช้ส�านวนเชื่อมความ

น้อยครั้ง ไม่จ�าเป็นต้องใส่ส�านวนเชื่อมความเพ่ือแสดง

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสารบ่อยเท่าต�าราด้าน

มนษุยศาสตร์ และอกีประเดน็หนึง่คอื พบว่ายงัมสี�านวน

เชื่อมความประเภทค�ากริยาวิเศษณ์ เช่น「一般に」ที่

ควรมีการวิเคราะห์วิธีการใช้เพิ่มเติมต่อไป

 เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ส�านวน

เชือ่มความระดบัย่อหน้าจากต�าราเพยีง 4 เล่มเท่านัน้ ดงั

น้ันการเพิ่มจ�านวนและชนิดต�าราทั้งด้านมนุษยศาสตร์

และวทิยาศาสตร์เพิม่ขึน้ให้มคีวามหลากหลาย เช่น ต�ารา

วิชาดนตรี วิชาเคมี เป็นต้น ก็จะช่วยให้สามารถอธิบาย

ความแตกต่างในการใช้ส�านวนเชื่อมความตามวัจนลีลา

ในต�าราทัง้สองด้านได้ดยีิง่ขึน้  ซ่ึงผู้วจิยัขอน�าไปวเิคราะห์

ต่อยอดในงานครั้งต่อไป
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) สร้างรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การ

สนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น  และ 2) เพื่อเสนอแนวทาง

จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่แนะน�าการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษาแก่นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก  ระเบียบวิธีวิจัย  

เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่ม เป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม.1-3 โรงเรียนทรัพย์

ไพรวัลย์วิทยาคม จ�านวน 26 คน ด�าเนินการพัฒนาชุดกิจกรรม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ

จัดกิจกรรม 10 แผนย่อย ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2560 ใช้เวลารวม 20 ชั่วโมง ผลของการศึกษา  มี

ดังนี้  ผู้วิจัยได้จัดท�ารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม เป็นแบบที่จัดให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

สนใจ โดยยดึแนวการจดัการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่เพือ่การส่ือสาร และการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ซ่ึงมีความ

เหมาะสมดี นักเรียนมีเจตคติดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่นกับความ

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนในระดับดี   และนักเรียนร้อยละ 42.31    ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับการอ่าน เขียน ค�าศัพท์  และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น และได้มีการเสนอแนวทางการจัด

กจิกรรมโดยให้โรงเรยีนจดักจิกรรมนีใ้ห้นกัเรยีนในรุน่ต่อไป และพฒันาจนเป็นวชิาเลือกภาษาญีปุ่น่

เบื้องต้น  ซึ่งนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมนี้แล้วสามารถที่จะเรียนต่อตามความสนใจได้อีกด้วย

ฉันทนา จันทร์บรรจง
โสภา มะสึนาริ

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาการสนทนาภาษาญี่ปุ่น

ในอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม

 คำ� สำ�คัญ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, การสนทนาภาษาญี่ปุ่น, ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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Abstract

This research aimed to 1) create a model and the methods for Teach-Less Learn-
More Activities of Japanese language conversation as integrated in ASEAN Study for 
Lower-Secondary students (M.1-3), and 2) to propose the guideline for Japanese 
language introduction in Teach-Less Learn-More Activities to Sappraiwanwittayakom 
School at Phitsanulok Province.  The research method was a participatory action 
research, comprising 26 lower-secondary students at Sappraiwanwittayakom 
School. The lesson plan was designed prior to the second semester of Academic 
Year 2017. The activities were conducted 10 sessions during the second semester of 
Academic Year 2017.  The findings revealed that the learning model was optional, 
responsive to the interests of lower-secondary students, and the methods were 
based on communicative approach and cooperative learning which were highly 
appropriate.  The students turned up with good attitudes towards Japanese 
language and have basic knowledge about economic relation-ship between Japan 
and ASEAN.  Furthermore, 42.31 per cent of them would like to learn how to read, 
write, speak, and use proper Japanese grammar.  The school is therefore advised 
to conduct these activities again in the following year, and to open a class for 
those who wish to further their Japanese language study.

A Study of The Model and an approach for 

Teach-Less Learn-More Activities: The Case 

Study of Japanese Conversation in Asian 

Study of Lower-Secondary Students at

Sapprawanwittayakom School

Key words
Teach-Less Learn-More Activities, Japanese language conversation,
Lower-secondary school students 
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1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับลดเวลาเรียน   

เพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง  โดยไม่กระทบ

เนือ้หาหลกัทีผู้่เรยีนควรเรยีนรู ้  ให้ครปูรบัการเรยีนการ

สอน จัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้

ลงมือปฏิบัติจริง   ให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น.   

หลังเวลานั้นให้ผู้เรียนท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ  นอก

ห้องเรียนอย่างหลากหลาย   เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

เรยีนรูท้กุด้านในรปูแบบกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร   โดยให้

ด�าเนนิการในภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2558   ให้ผูเ้รยีน

ได ้ เ รียนรู ้ตามทฤษฎีการสร ้างความรู ้ด ้วยตนเอง 

(Constructivism) ให้มากข้ึน ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น 

อิสระ ปลอดภัย  ครูเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาชี้แนะ ใช้วิธีการ

ประเมินผลที่หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง 

วเิคราะห์  คณุภาพและพฒันาการของนกัเรยีน  มากกว่า

ประเมนิจากการสอบเพียงอย่างเดยีว (ส�านกัวชิาการและ

มาตรฐานการศึกษา. ม.ป.ป. น.1-3, 18)

          โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เป็นโรงเรียน

มัธยมขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลาย ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 

39 ต้ังอยู่ที่ต�าบลแก่งโสภา อ�าเภอวังทอง   จังหวัด

พิษณุโลก ซึ่งมีครูเพียง 14 คน มีนักเรียนมัธยมต้นและ

ปลาย เมื่อปีการศึกษา 2560 รวม 172 คน ซึ่งประมาณ

ร้อยละ 40 เป็นเด็กยากจนและอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 

จากอ�าเภอใกล้เคียง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ผูป้กครองนกัเรยีนจงึเป็นสภาวะคุกคามทีส่�าคญั แต่คณะ

กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ก็ได้

พยายามขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย มากกว่า 25 

องค์กร และน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้น

ฐานในการจัดการเรียนการสอนด้วย ส่งผลให้ได้รับการ

แต่งตัง้จากมูลนธิยิวุสถิรคณุ เป็น “โรงเรยีนศนูย์การเรยีน

รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีผู้มา

เยีย่มชมผลงานของนกัเรยีนอยูต่ลอดเวลาเป็นโรงเรยีนที่

มีครูจ�ากัดแต่จะต้องเตรียมให้เด็กศึกษาต่อในระดับ

อดุมศกึษาด้วย จงึเหมาะกบัการน�ากจิกรรมลดเวลาเรยีน 

เพิ่มเวลารู้ มาใช้ 

 คณะผู้วิจัย ในฐานะผู้บริหารชมรมนักเรียนเก่า

ญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนการ 

จดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ให้กบันกัเรยีนนกัศกึษา

ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นภารกิจในบทบาท

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าเป็นภาคีเครือข่ายที่

ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เมื่อปีการศึกษา 2560 

และเหน็ว่าควรน�ารปูแบบและวธิกีารจดักจิกรรมลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารู้ เข้ามาใช้ในโรงเรียนแห่งนี้ โดยจัดให้ครู

อาสาชาวญี่ปุ่น และนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นเข้าไป

ท�าหน้าที่จัดกิจกรรมซึ่งสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว และจะต้องมีเนื้อหาที่

สมัพนัธ์กบัญีปุ่น่ศกึษา เช่น กจิกรรมอาเซยีนศกึษา  ดงันัน้ 

ในช่วงภาคเรยีนที ่2/2560 ซึง่สถานการณ์เอือ้อ�านวย จงึ

ได้ด�าเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบและวิธีการจัด

กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้การสนทนาภาษาญีปุ่น่

ในอาเ ซียนศึกษา ขึ้นที่ โรงเรียนทรัพย ์ ไพรวัลย ์

วิทยาคม โดยเน้นกลุ ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่สร้างรปูแบบและวธิกีารจัดกจิกรรมลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น และ 

      2. เพือ่เสนอแนวทางจดักิจกรรม ลดเวลาเรยีนเพิม่

เวลารู้การสอนสนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา ช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์-

วิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิด Teach Less, Learn More

 เวชฤทธิ ์องักนะภทัรขจร (2555) กล่าวว่า แนวคิด 

Teach Less, Learn More ซึ่งเรียกย่อว่า TLLM เป็น

แนวคดิการจดัการศกึษาของประเทศสาธารณรฐัสิงคโปร์ 
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ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบการศึกษาให้โรงเรียน

เน้นการสอนวิธีคิด เพื่อให้ประเทศเป็นสังคมแห่งการ

เรยีนรู ้(Thinking Schools, Learning Nation - TSLN)  

การจัดการศึกษาตามแนวคิดน้ี มุ่งเน้นประสิทธิภาพใน

การจดัการเรียนการสอนทีดี่ขึน้ และเป็นการเตรยีมความ

พร้อมในการใช้ชวิีตของผูเ้รียน ซ่ึงเปลีย่นจากการจดัการ

ศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดของตนเอง ส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และใช้แนวการสอนหรือวิธี

สอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อท�าให้ผู้เรียนประสบผลส�าเร็จ

ทางการเรยีนรู้ ลดการจดัการศกึษาในเชงิปรมิาณ คอื ลด

บทบาทของครู จากผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้น�า กระตุ้นให้ผู้

เรียนสร้างความรู้ ลดการเรียนรู้โดยการท่องจ�า ลดการ

สอบและการหาค�าตอบ  

 ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีส่นบัสนนุแนวคดิ Teach Less, 

Learn More คือ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

(Constructivism) ซึง่เป็นทฤษฎทีีใ่ห้ความส�าคญักบัตัวผู้

เรียน ทิศนา  แขมมณี (2554) กล่าวว่า ประเด็นส�าคัญ

ประการแรกของทฤษฎีการเรียนรู ้ ตามแนวคิด 

Constructivism คือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) 

ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้

ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา

(cognitive apparatus) ของตน ประเดน็ส�าคัญประการ

ที่สองของทฤษฎี คือโครงสร้างทางปัญญา เป็นผลของ

ความพยายามทางความคดิ ผูเ้รยีนสร้างเสรมิความรูผ่้าน

กระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถ

ปรับเปลีย่นโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้รยีนได้ แต่ผูส้อน

สามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้

โดยจัดสภาพการณ์ที่ท�าให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น

 นโยบ�ยและแนวท�งในก�รจดักจิกรรมลดเวล�

เรียนเพิ่มเวล�รู้

 ตามนโยบายการปฏรูิปการศกึษาเพือ่เตรยีมผูเ้รยีน

เข้าสู ่การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด�าเนินการตาม

นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาตั้งแต่ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และได้ให้ค�านิยามว่า “ลดเวลา

เรยีน” หมายถึง ลดเวลาสอนของครู เป็นการลดสัดส่วน

เวลาเรียนในห้องเรียนและเวลาของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ครูผู้สอนเป็นผู้บรรยาย อธิบายความรู้ ผู้เรียน

เป็นผู้รับความรู้ มาเพิ่มบทบาทการให้ครูเป็นผู้ที่คอย

อ�านวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งค�าถามที่

ท้าทายความสามารถ และกระตุน้ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูด้้วย

ตนเองมากขึ้น  และ “เพิ่มเวลารู้” หมายถึง เพิ่มเวลา

การเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการเพิ่มเวลาและโอกาสให้

ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู ้ผ ่านการลงมือปฏิบัติจริง มี

ประสบการณ์ตรง คิดวเิคราะห์ ท�างานเป็นทมี และเรยีน

รู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่

หลากหลาย  รูปแบบของกิจกรรม ตามคู่มือบริหาร

จัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา

รู้” ได้แก่  กิจกรรมที่ก�าหนดให้เรียน  และ กิจกรรมที่

เลือกเรียน (คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย 

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หน้า 9-11) 

 อ�เซียนศึกษ�ในประเทศไทย

 ส�านักเลขาธิการอาเซียน ส�านักงานเลขาธิการ

ซีมีโอ ASEAN  – US Technical Assistance (USAID)       

และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก   ได้ร่วม

กนัจดัท�าเอกสารต้นฉบบัหลกัสตูรแกนกลางอาเซยีน เพ่ือ

ให้สถานศึกษา และครู  ใช้เป็นแนวทางส�าหรับการให้

ความรู/้สอนเรือ่งอาเซยีนในมมุมองของการเป็นภมูภิาค

เดียวกัน   เอกสารฉบับนี้ได้มีการเปิดตัวระหว่างการ

ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังที่ 7 เม่ือเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนน�าต้นฉบับหลักสูตร

ไปประยุกต์ใช้  ตามวิธีการเรียนการสอน ความต้องการ 

เพือ่ให้เกดิความเหมาะสมของแต่ละประเทศ โดยมุง่เน้น 

การพฒันาสือ่การเรยีนการสอนทีเ่สรมิสร้างการตระหนกั

รู ้เกี่ยวกับอาเซียน และความเป็นอัตลักษณ์อาเซียน  
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สร้างสงัคมทีเ่อือ้อาทรและแบ่งปัน ซึง่รวมเป็นหนึง่เดยีว  

สร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี 

การเป็นมิตรประเทศที่ดี และมีความรับผิดชอบร่วมกัน

มากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และสังคม เคารพ

ในหลกัพืน้ฐานของเสรภีาพ ความเท่าเทยีมทางเพศ   ส่ง

เสริมและปกป้องด้านสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้าง

ความยตุธิรรมทางสงัคม  ส่งเสรมิความตระหนักในความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และมุง่เน้นค่านยิม

ร่วมกันและ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การคุม้ครองและสวัสดกิารสงัคม ความยตุธิรรมและสทิธิ 

และส่งเสรมิความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ได้ก�าหนด

สาระส�าคัญของการเรียนรู ้ของหลักสูตรแกนกลาง

อาเซียน 5 ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุไว้

ในแผนการจัดต้ังประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

และรองรับ Roadmap for an ASEAN Community  

มีแนวทางการเรียนรู้ เรียกว่า Pathways 4 แนวทาง 

ได้แก่  แนวทางที่ 1  ประชาชน (People) เรียนรู้เรื่องที่

เกี่ยวกับบุคคล กลุ ่มชาติพันธุ์ มรดกทางวัฒนธรรม 

เป็นต้น แนวทางที ่2 สถานที ่(Place) เรยีนรูเ้รือ่งทีเ่กีย่ว

กับลักษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ระบบ

นิเวศ  เป็นต้น  แนวทางที่ 3 วัตถุ (Materials) เรียนรู้

เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ งาน

ศลิปะ เป็นต้น และ แนวทางที ่4  แนวคดิ (Ideas) ศกึษา

เกี่ยวกับประเด็นของศาสนา ความเชื่อ ปรัชญา ค่านิยม 

เป็นต้น  (USAID, 2012. และ ฉันทนา จันทร์บรรจง, 

2556)  

 คว�มสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับอ�เซียน  

 ประเทศญี่ปุ ่นเริ่มความสัมพันธ์อย่างไม่เป็น

ทางการกับกลุ่มอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2516 และยกระดับ

ความสัมพันธ์ ขึ้นเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอย่าง

เป็นทางการในปี พ.ศ. 2520 หลงัจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2546 

ได้จดัประชมุสดุยอดอาเซียน-ญีปุ่น่ สมยัพเิศษ (ASEAN-

Japan Commemorative Summit)  ท่ีกรุงโตเกียว   

และได้รบัรองแผนปฏบัิตกิารอาเซยีน-ญีปุ่น่  เพือ่ก�าหนด

ทิศทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในอนาคต ต่อมา 

เม่ือวันที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  ในการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ที่เมืองบาหลี 

และได้รับรองแผนปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่น ระยะ 5 ปี 

(ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558)   นอกจากนี ้ ในความร่วม

มือด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน

ส�าหรับนักศึกษาและเยาวชน (Japan-East Asia 

Network of Exchange for Students and Youths 

– JENESYS)  ระหว่างเดือนสิงหาคม 2550 ถึง - 

กรกฎาคม 2555 โดยเชิญเยาวชนจากประเทศสมาชิก

อาเซียน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไปเยือนญี่ปุ่น 

และเยาวชนญี่ปุ ่น มาเยือนอาเซียนและ 3 ประเทศ  

เป็นต้น 

 สิ่งท้�ท�ยในก�รสอนสนทน�ภ�ษ�ญี่ปุ่นให้กับ

นักเรียนในประเทศไทย

 ภาษาเป็นกิจกรรมส�าคัญซึ่งเป็นหัวใจของการ

แสดงออกทางวัฒนธรรม และเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้น

ส�าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันและกัน 

การเรียนรู้ภาษาของวัฒนธรรมอื่น เป็นส่ิงส�าคัญที่สุดท่ี

ท�าให้เข้าใจวัฒนธรรมนั้นอย่างแท้จริง การสอนภาษา

ญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ เป็นงานที่

ท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับนักภาษา-ศาสตร์และครูสอน

ภาษา จึ ง ได ้มีการน�าทฤษฎีความสามารถด ้าน

กระบวนการ (Processability Theory – PT) ของ 

Peinemann (1998) มาเป็นแนวทางในการจดัการเรยีน

รู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สอง เน่ืองจากทฤษฎีน้ี เป็น

ทฤษฎีทางจติวทิยาภาษาทีส่�าคัญ ในการรบัรูภ้าษาทีส่อง  

มสีมมตฐิานว่า “การสอนจะส่งเสรมิให้เกดิการรบัรูภ้าษา

ได้ถ้าภาษาที่เป็นสากล (interlanguage หรือ IL)  อยู่

ใกล้กับจุดที่สอนโครงสร้างให้ผู้รับรู้ได้ในบริบทที่เป็น

ธรรมชาติ” ทฤษฎีดังกล่าวนี้ พยายามจะท�าให้ผู้เรียน

เข้าใจวิธีการปรับโครงสร้างใหม่ (restructure) ของ

ระบบความรูร้ะหว่างภาษาต่างๆ ในการเรยีนภาษาทีส่อง

ของเขา ซึ่งการปรับโครงสร้างใหม่ จะต้องท�าตามล�าดับ
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ของพัฒนาการ และต่อเน่ืองกัน มีการขยายกรอบของ 

PT โดย Bresnan (2001) ช่ือ Lexical Map-ping 

Theory เพิ่มองค์ประกอบส่วนท่ีท�าให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ท�าการปฏิบัติเข ้าไปในโมดูลท่ีจูงใจให้เรียนรู ้ผ ่าน

โครงสร้างทางไวยากรณ์ และมีการน�าทฤษฎี PT ไปใช้

ใน การสอนภาษาแม่ และในการสอนภาษาเดีย่วหรอืสอง

ภาษาด้วย (Kawaguchi. Ibid.)

 นกัเรยีนไทยส่วนใหญ่จะมภีาษาไทยเป็นภาษาแม่ 

(L1) แต่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่สูงของ ภาค

เหนือ จะมีภาษาถิ่นซึ่งไม่ใช่ภาษาตระกูลไท-ลาว เป็น

ภาษาแม่ เช่น ชาวเขาเผ่าม้ง จะมีภาษา Miao หรือ 

Hmong เป็นภาษาแม่ และเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่

สอง  ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นวิชาภาษาต่างประเทศบังคับ 

ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ กจ็ะกลายเป็นภาษาทีส่าม (L3) 

และถ้ามีการสอนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเลือกหรือเป็น 

กจิกรรมเลอืก กจ็ะต้องสอนในลกัษณะเป็นภาษาทีส่ี ่(L4) 

ส�าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในประเทศไทย ซ่ึงจะมี

ประสิทธิผลต�่า หากรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการ

สอนไม่ถูกต้อง

 สภ�พทั่วไปและบริบทของโรงเรียนทรัพย์ไพร-

วัลย์วิทย�คม

 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เป็นโรงเรียน

มธัยมต้นและมธัยมปลาย สงักดัสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัง้อยูใ่นต�าบลแก่งโสภา อ�าเภอวงัทอง   จงัหวดัพษิณโุลก 

ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 50 กิโลเมตร มีครู 

14 คน นักเรียนทั้งระดับมัธยมต้นและปลาย เมื่อปีการ

ศึกษา 2560 มี 172 คน ร้อยละ 40 เป็นนักเรียนในกลุ่ม

ชาวเขาเผ่าม้ง จากอ�าเภอใกล้เคยีง  สภาพเศรษฐกจิของ

ผู ้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน คณะ

กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจึง

พยายามแก้ไขปัญหา โดยจัดท�าโครงการโรงเรียนพอ

เพยีง โดยเริม่มาตัง้แต่ปีการศึกษา 2555  เพือ่ให้นกัเรยีน

ทีส่่วนใหญ่มพีืน้ฐานทางวชิาการต�า่และมคีวามยุง่ยากใน

การเรียนรู้ทางวิชาการ มีโอกาสเรียนรู้วิชาชีพและท�า

กจิกรรมต่าง ๆ  ทีป่ลูกฝังให้รูจ้กัความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ส�าหรับเป็นพื้นฐานในการ

ด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไป  ทั้งนี้ โรงเรียน

ได้รบัความร่วมมอืจากภาคีเครอืข่ายมากกว่า 25 องค์กร 

ในปีการศึกษา 2560 และได้รับการพิจารณาให้เป็น 

“โรงเรยีนศนูย์การเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ซึ่งมีการจัดให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในฐาน

การเรียนรู้ 10 ฐาน แต่ละฐาน มีนักเรียนแกนน�า 5-10 

คน ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าแก่นักเรียนคนอื่น ๆ  และผู้มา

เยี่ยมเยือน เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการด�าเนินงาน

ของแต่ละฐานการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย ฐานเล้ียงไก่

พันธุ์ไข่ ฐานเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองแบบปล่อย  ฐานเลี้ยง

วัวแบบปล่อย ฐานทอผ้าพื้นเมืองบ้านม่วงหอม ฐาน

จักสาน ฐานงานประดิษฐ์จากเศษผ้า ฐานมวยไทย ฐาน

ร�ากลองยาวต่อตัว และ ฐานการผลิตเมลอนญี่ปุ่น 

 อย่างไรกต็าม หลงัจากคณะนักวิจยัได้เข้าไปมส่ีวน

ร่วมสนับสนุนการศึกษา ในฐานะภาคีเครือข่ายผู้ให้การ

สนับสนุนโรงเรียน    ก็ได้พบว่า  สิ่งที่นักเรียนโรงเรียน

ทรพัย์ไพรวลัย์วทิยาคมยงัขาดและต้องการมาก คือความ

รูค้วามสามารถ   ในการใช้ภาษาต่างประเทศทีเ่ป็นภาษา

ทางเศรษฐกิจ  ซึ่งจะต้องเป็นภาษาที่เหมาะสมส�าหรับ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ไทยในบริบท

ประชาคมอาเซยีน รวมทัง้ภาษาญีปุ่น่ในฐานะเป็น ภาษา

ของภาคีเครอืข่ายทีส่�าคญัอย่างยิง่ของประชาคมอาเซยีน 

 ก�รออกแบบกิจกรรมลดเวล�เรียนเพิ่มเวล�รู้

ก�รสอนภ�ษ�ญี่ปุ่น สำ�หรับผู้เริ่มเรียน

 คณะผู้วิจัย ประกอบ ด้วยนักการศึกษาเปรียบ

เทียบ 1 คน และอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษาญี่ปุ่น 1 คน 

ได้ท�าหน้าที่บริหารชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นมหาวิทยาลัย

นเรศวร ซึ่งส่งเสริมการสอน ภาษาญี่ปุ่นและการศึกษา

ต่อในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ 

ยังเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการกับ Let’s 

International ในกรุงโตเกียว   ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรม
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ครูอาสาสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับชาวต่างชาติ   ดังนั้น ใน

ช่วงกลางปีการศึกษา 2560 เมื่อมีครูอาสาคนหนึ่งซึ่งได้

รับการฝึกอบรมวิธีสอนมาจาก Let’s International 

ประสงค์จะเป็นครูอาสาสอนภาษาญ่ีปุ่นให้กับนักเรียน

โรงเรยีนทรัพย์ไพรวลัย์วทิยาคม คณะผู้วิจยัจงึร่วมมอืกบั

ทางโรงเรียน โดยจัดท�าโปรแกรมการเรียนรู้ในรูปแบบ

ของ “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ไม่เพิ่มภาระ

ให้กับโรงเรียน   โดยสอนการสนทนาภาษาญี่ปุ่น สอด

แทรกไปในกิจกรรมอาเซียนศึกษา และหลังจากได้

ปรกึษาหารอืกบัผูบ้รหิารวชิาการของโรงเรยีน กส็ามารถ

จัดกิจกรรมนี้โดยใช้เวลา 20 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2560  เน้นที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โดย

ไม่ก�าหนดว่าผู้เรียนก�าลังเรียนอยู่ในชั้นใดของระดับนี้ 

 คณะนักวิจัยได้ร ่วมกันทบทวนแนวการสอน

ส�าหรับผู้เรียนภาษาที่ 2, 3 ขั้นเริ่มต้น และพบว่า นิยม

ใช้ 2 แนวทางหลัก  แนวแรก จะเลือกโครงสร้างและค�า

ศัพท์ง่าย ๆ แล้วเลื่อนจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งที่

สูงขึ้นไป อย่างช้า ๆ และระมัดระวัง โดยเน้นความถูก

ต้องตลอดเส้นทางของการสอน  แนวทีส่อง เลอืกเฉพาะ

สิ่งที่เข้าเกณฑ์ในเรื่องการน�าไปใช้ได้จริงเท่านั้น แล้วน�า

เสนอและฝึกใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ต่าง ๆ ในหน่ึง

บทเรยีน โดยเน้นความคล่องแคล่วมากกว่าความถกูต้อง 

มยุีทธศาสตร์การสอนทีห่ลากหลาย  เช่น การสร้างความ

เข้าใจภาษา (Expository)  โดยอธิบาย – ฉายจุดเน้น 

– ตัง้โจทย์ปัญหา – ให้ตวัอย่าง – แก้ไขข้อผดิพลาด – ให้

ตัวแบบ - สรุป   หรือ กระตุ้นให้เลียนแบบและค้นคิด 

(Eliciting)  ถาม – ท�าแบบฝึกหัด – แสดงบทบาทสมมุติ 

– ท�าซ�้า – ทวนความจ�า – สร้างตัวแบบ – เงียบ หรือ 

บรูณาการ (Integrative) ซึง่เช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ  ของบท

เรียนเข้าด้วยกัน - เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของบทเรียน

เข้าไป ในบลอ็กของบทเรยีน - เชือ่มโยงบล็อกต่าง ๆ  ของ

บทเรียนเข้ากับเป้าหมายรวม  - ท�าความเข้าใจร่วมกัน

ทั้งชั้น  - ท�าความเข้าใจและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิก  เป็นต้น (O’Niel, 1980. อ้างใน ฉันทนา จันทร์

บรรจง, 2558) แล้วได้ร่วมมือกัน ท�าการพัฒนาชุด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

ในอาเซียนศึกษา โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR)

4. ระเบียบวิธีวิจัย

 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดย

คณะนักวิชาการญี่ปุ่นศึกษา  จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่   

2 คน กับครูอาสาชาวญี่ปุ่น และนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนและครู

ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ตามที่

อธิบายในกรอบแนวคิด ใช้เวลาระหว่างเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2560 ถึง กลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

ขั้นตอนก�รวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษารูปแบบและวิธีการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

ในอาเซียนศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น   มี

ขั้นตอนย่อย คือ (1) การทบทวนเอกสารและพัฒนาชุด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

ในอาเซยีนศกึษา ส�าหรับชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น (2) การ

ทดลองใช้ชุดกิจกรรมกับนักเรียนช้ันมัธยมตอนต้น ใน

โรงเรยีนทรพัย์ไพรวลัย์วทิยาคม จงัหวดัพษิณโุลก ในภาค

เรียนที่ 2/2560 (3) การประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรม 

 ข้นตอนที่ 2 การเสนอแนวทางจัดกิจกรรม ลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้การสอนสนทนาภาษาญี่ปุ ่นใน

อาเซียนศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้แก่โรงเรียน

ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอนย่อย 

คือ (1) การศึกษาความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียน 

เกี่ยวกับกิจกรรม และความต้องการส�าหรับอนาคต (2) 

การอภิปรายและเสนอแนะแก่โรงเรียนเพื่อการศึกษา

เพิ่มเติม และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
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5. ผลการวิจัย

 1. รูปแบบและวิธีก�รจัดกิจกรรม

  1.1 รูปแบบกิจกรรม 

  ผลการด�าเนนิงานแบบร่วมมอืระหว่างคณะนกั

วจิยักบัผูบ้รหิารโรงเรยีนและครหัูวหน้าฝ่ายวขิาการ พบ

ว่า มีความเหมาะสมท่ีจะใช้รูปแบบกิจกรรม ประเภท 

“กิจกรรมที่เลือกเรียน” โดยน�าการสอนสนทนาภาษา

ญี่ปุ่นบูรณาการในกิจกรรมอาเซียนศึกษา    ซึ่งไม่ท�าให้

กจิกรรมเดมิของโรงเรยีนผดิจากจดุประสงค์การเรยีนรูท้ี่

ก�าหนดไว้แล้ว และให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

เรียนรวมกัน เนื่องจากมีจ�านวนเพียง 26 คน  ทั้งนี้ ได้

ออกแบบชดุกจิกรรม โดยใช้ Backward Design  มแีผน

กิจกรรม  10  ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง จัด

สัปดาห์เว้นสัปดาห์ แผนรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย  

(1) สาระการเรียนรู้โดยรวม  (2) จุดประสงค์การเรียนรู้  

และ (3) โครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรม  มีค�าอธิบาย

กิจกรรมสรุปได้ดังนี้

  กิจกรรมรู้จักประเทศสม�ชิกอ�เซียน +3       

  เป็นเกมจับคู ่เรียนรู ้ (pair-learning)  มี

วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้นกัเรยีนรูจ้กัประเทศสมาชกิอาเซยีน 

+3 ซึ่งรวมถึง เกาหลีใต้ จีน  ญี่ปุ่น โดยสามารถบอกชื่อ

และทีต่ัง้ของประเทศต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง  รวมทัง้รูจ้กั

ชื่อเมืองหลวง จุดเด่นทางวัฒนธรรม ภาษา ค�าทักทาย 

ชนิดของเงินตรา และลักษณะการแต่งกายที่ เป ็น

สัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ  

  กิจกรรมเรียนรู้คว�มสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น กับ

อ�เซียน

  เป็นกิจกรรมท�างานเป็นทีมและแข่งขันกัน

ตอบ (Team-Game-Tournament / TGT)  มี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ

ความสัมพันธ ์ระหว่าไทยกับญี่ปุ ่นในเชิงการเมือง 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของทั้งสอง

ประเทศนี้กับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสามารถบอก

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของไทย-ญีปุ่น่ในยคุต่าง ๆ  ได้ถกูต้อง 

และอธิบายได้ถึงภาพรวมของแผนความร่วมมือไทย-

ญี่ปุ่นในการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่ก�าลังด�าเนินการ

อยู่ในปัจจุบัน 

  กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่น่  (1)  

เป็นกิจกรรมการเรยีนภาษาญีปุ่น่จากการฟังและฝึกออก

เสียง และแสดงบทบาทสมมุติ ในการเชิญชาวญี่ปุ่นที่มา

เยีย่มโรงเรยีน แสดงความเป็นเจ้าบ้านทีด่ขีองนกัเรยีน มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก

ต้องตามมารยาทสังคม ในการสนทนากับนักท่องเที่ยว

ชาวญี่ปุ่นเมื่อรู้จักกันครั้งแรก    

  กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่น่ (2)   

  ชือ่กจิกรรม “เมือ่ถกูถามสถานที”่ ให้นกัเรยีน

ฟัง ท�าความเข้าใจ ฝึกออกเสยีง และแสดงบทบาทสมมตุิ

อย่างถกูต้องตามวฒันธรรมญีปุ่น่  ในการสนทนาตอบโต้

กับนักท่องเที่ยวที่ขอทราบสถานที่  เช ่น ห ้องน�้า 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก

ต้องตามมารยาทสังคมเมือ่สนทนากบันกัท่องเทีย่วญีปุ่น่

ที่เข้ามาเยี่ยมโรงเรียน และขอทราบสถานที่ต่างๆ     

  กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่น่  (3)   

  ชื่อกิจกรรม “แนะน�าให้รู้จักบุคคลต่าง ๆ”  

วัตถุประสงค์ เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถใช้ภาษาญีปุ่น่ทีถ่กู

ต้องตามมารยาทสังคม  ในการแนะน�านักท่องเที่ยวชาว

ญี่ปุ่นที่เข้ามาเยี่ยมโรงเรียน ให้รู้จักผู้อ�านวยการและครู

บางคน      

            กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่่น  (4)  

  ชือ่กจิกรรม  “แหล่งเรยีนรูป้รัชญาของรชักาล

ที่ 9” วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษา

ญี่ปุ่นที่ถูกต้องตามมารยาทสังคมในการแนะน�านักท่อง

เทีย่วชาวญีปุ่น่ท่ีเข้ามาเยีย่มโรงเรยีนให้รูจ้กัแหล่งเรยีนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน   ในส่วนที่เก่ียวกับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และการนับ 

1-10      

            กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่่น (5)  

  ชื่อกิจกรรม  “เสด็จมาพิษณุโลก 13 ครั้ง”  
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วัตถุประสงค์  เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถใช้ภาษาญีปุ่น่ทีถ่กู

ต้องตามมารยาทสังคม  ในการแนะน�านักท่องเที่ยวชาว

ญี่ปุ ่นที่เข้ามาเย่ียมโรงเรียน   ให้รู ้จักแหล่งเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในส่วนท่ีเก่ียวกับการ

เสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ท่ี

จังหวัดพิษณุโลกและการนับจ�านวนครั้ง หลักร้อยและ

หลักพัน  การอ่านปี พ.ศ. ค�าสุภาพของกริยา (ไป/มา)        

  กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่น่  (6)    

  ชื่อกิจกรรม  “ความพอเพียงของราคา” 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก

ต้องตามมารยาทสังคม  ในการแนะน�านักท่องเที่ยวชาว

ญีปุ่น่ท่ีเข้ามาเยีย่มโรงเรยีนให้รูจ้กัแหล่งเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพียงของโรงเรียนในส่วนท่ีเก่ียวกับปรัชญาของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่9  เรือ่งความพอ

เพียง (เน้นการพอดีของราคา)            

            กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่่น  (7)  

  ชื่อกิจกรรม   “การผลิตอาหารคุณภาพ” 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก

ต้องตามมารยาทสังคม  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนัก

ท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ทีเ่ข้ามาเยีย่มโรงเรยีน เกีย่วกับความ

พอเพียง  (เน้นความพอดีของการผลิตและบริโภคเพื่อ

ความสุขในชีวิต)      

            กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่่น  (8)    

  ชื่อกิจกรรม   “การลาเพื่อพบกันใหม่”  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก

ต้องตามมารยาทสังคม  ในการบอกลากับนักท่องเที่ยว

ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาเยี่ยมโรงเรียน และวิธีการบอกลาเป็น

ภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนหรือคนที่รู้จักในชีวิตประจ�าวัน           

 1.2 วิธีก�รจัดกิจกรรม 

 ในกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรม ผู ้สอนจะเป็นผู ้

ออกแบบสื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วม

กนัได้ด้วยตนเอง และเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิมากกว่าการ

จ�า ตัวอย่างต่อไปนี้ น�ามาจากวิธีการจัดกิจกรรมย่อย  3 

กิจกรรม จากทั้งหมด 10 กิจกรรมย่อย 

 1.3  ก�รทดลองใช้ชดุกจิกรรมฯ และผลก�รทดลอง 

  1.3.1 ก�รเตรียมใช้ชุดกิจกรรม

  ก่อนเปิดภาคเรยีนประมาณ 1 สัปดาห์ นกัวจิยั

คนที ่1 ได้ให้นกัวจิยั คนที ่2   แปลชดุกจิกรรมเป็นภาษา

ญี่ปุ ่น ส่งให้กับครูอาสาทางอีเมล์ และอธิบายทาง

โทรศัพท์ จนแน่ใจว่าครูอาสามีความเข้าใจดี   

  1.3.2 ก�รสอนโดยนักวิ จั ย -ครู อ�ส�

สังเกตก�รณ์

  (กิจกรรมย่อยคร้ังที่ 1 และ 2) เนื่องจาก

นักเรียนของโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ยังไม่รู้จัก

ครูอาสา และเนื้อหากิจกรรมย่อย ที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับ

อาเซียน + 3  และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ที่ครูอาสา

อาจยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งพอ และอาจส่ือสารกับนักเรียนไม่

ได้ดี นักวิจัยจึงท�าหน้าที่สอน โดยครูอาสา และนิสิต

ฝึกงาน ท�าหน้าที่ช่วยเหลือและสังเกตการณ์   

  1.3.3 ก�รสอนโดยครูอ�ส� - นักวิจัย

สังเกตก�รณ์

  (กิจกรรมย่อยท่ี 3)  ให้ครูอาสา เริ่มใช้ชุด

กจิกรรมซึง่นกัวจิยัออกแบบไว้  กจิกรรมย่อยในช่วงนี ้จะ

เน้นการฟัง พูด และสนทนาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการ

แนะน�าตวั จงึไม่มกีารแทรกแซงหรอืช่วยเหลือจากผู้วจิยั 

เป็นแต่เพียงสังเกตการณ์  และให้ก�าลังใจ  

  1.3.4 ก�รสอนโดยครูอ�ส�และนิสิตฝึก

ประสบก�รณ์ - นักวิจัยสังเกตก�รณ์

  (ในกิจกรรมย่อยที่ 4) นักวิจัยได้ประสานงาน

ทางโทรศัพท์กับนิสิตฝึกประสบการณ์ ให้ช่วยเหลือครู

อาสาท�าสื่อเสริม เช่น บัตรค�า บัตรภาพ และอื่นๆ ตาม

ทีเ่หน็สมควร  ในกิจกรรมย่อยครัง้นี ้นกัวจิยัสงัเกตการณ์

อยูห่่างๆ ไม่เข้าไปรบกวนหรอืแทรกแซงระหว่างครอูาสา

และนิสิตฝึกประสบการณ์จัดกิจกรรมร่วมกัน 

  1.3.5 ก�รสอนโดยครูอ�ส�และผู้ช่วย-นัก

วิจัยนิเทศท�งไกล

  (กิจกรรย่อยที่  5-10) เป็นการเปิดโอกาสให้

ครูอาสาและนิสิตฝึกประสบการณ์ได้ร ่วมมือกันจัด
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กจิกรรมการเรยีนการสอนอย่างอสิระ โดยใช้แผนการจดั

กิจกรรมที่นักวิจัยสร้างให้ เป็นกรอบในการด�าเนินงาน 

และสามารถที่จะปรับเนื้อหาและวิธีการได้ตามที่เห็น

สมควร โดยให้ใช้ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ของตนเองด้วย 

และให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น แต่ได้มีการนิเทศ

ทางไกลผ่านทางโทรศัพท์และไลน์ กับครูอาสาและนิสิต

ฝึกประสบการณ์  เป็นระยะ ๆ

 ผลก�รสังเกตและก�รสอบถ�มผ่�นก�รนิเทศ

ท�งไกล พบว่า

 1) กิจกรรมย่อยท่ี 1 และ 2 ผู้วิจัยซ่ึงเป็นนัก

วิชาการศึกษา ได้ท�าหน้าที่เป็นผู ้สอน ครูอาสาเป็น

ผู ้สงัเกต โดยนกัวจิยัซึง่เป็นอาจารย์สอนภาษาญีปุ่น่ช่วย

อธบิายสิง่ทีค่รอูาสาไม่เข้าใจให้รบัรู ้กจิกรรมย่อยทัง้สอง

นี้ ได้รับความสนใจจากผู้เรียนในระดับสูง เนื่องจาก

เนือ้หาความรูแ้ละภาระงานในใบงานมคีวามท้าทาย และ

น่าสนใจมาก  นักเรียนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อ

หาค�าตอบและท�าภาระงานต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยออกแบบไว้  

ครอูาสากแ็สดงความต่ืนเต้นทีไ่ด้เหน็วิธีการสอนแนวใหม่ 

 2) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

ในกิจกรรมย่อยที่ 3 ซึ่งครูอาสาเป็นผู้สอนครั้งแรก  พบ

ว่า นักเรียนตื่นเต้นและสนใจที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับครู

อาสา ซึ่งเป็นชายหนุ่มที่สุภาพ แต่งกายเรียบร้อย และ

พยายามจะสื่อสารกับพวกนักเรียนอย่างเต็มความ

สามารถ บางครั้งก็พยายามอธิบายด้วยท่าทาง บางครั้ง

ก็ใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบาย นักเรียนส่วนมากแสดง

อาการว่าพอเข้าใจ เพราะใช้ค�าภาษาอังกฤษท่ีไม่ยาก 

และนักเรียนส่วนมากคุ้นเคยอยู่แล้ว มีการแสดงท่าทาง

ประกอบค�าทักทายและแนะน�าตัว มีการให้นักเรียนจับ

คูก่นัท�าท่าทางซ�า้ๆ หลายครัง้ ท�าให้เกดิความสนกุสนาน 

แม้จะท�าผิด ๆ ถูก ๆ ก็ไม่มีการดุว่าหรือลงโทษ 

 3) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

และการสอนของครู ในกิจกรรมย่อยที่ 4 ซึ่งสอนโดยครู

อาสาชาวญี่ปุ่นร่วมกับนิสิตฝึกประสบการณ์ซ่ึงเป็นคน

ไทย พบว่า ได้ช่วยลดความกังวลของครูอาสาและ

นักเรียน ในการส่ือสารระหว่างกัน เพราะนักเรียนส่วน

ใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้ 

นสิติฝึกงานประสบการณ์ได้ช่วยจดัท�าส่ือเสรมิ เช่น บตัร

ค�า และบตัรภาพ และช่วยจดักจิกรรมอย่างกลมกลนืมาก

ขึ้น นักเรียนแสดงอาการผ่อนคลายมากขึ้น เพราะนิสิต

จะช่วยอธบิายเป็นภาษาไทยเป็นบางครัง้เมือ่นกัเรยีนไม่

เข้าใจและแสดงความกังวล       

 หลงัจากหมดเวลาของกจิกรรมครัง้นี ้คณะนกัวจิยั

ได้ร่วมกันสะท้อนผลให้ครูอาสาทราบจุดดี เช่น การใช้

ส่ืออินเทอร์เน็ต สาธิตภาพการโค้งค�านับแบบญี่ปุ่นทั้ง

สามระดับ ซ่ึงท�าให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นภาพ

เคลื่อนไหวที่ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมและมารยาทญี่ปุ่น

เรื่องการทักทายกันเมื่อเริ่มรู้จัก อย่างชัดเจน ในการ

สะท้อนผลครั้งนี้ นิสิตฝึกประสบการณ์เสนอแนะว่า ถ้า

ฝึกให้นกัเรยีนเขยีนอกัษรแบบฮิรางานะ ด้วย น่าจะท�าได้ 

และจะท�าให้นกัเรยีนจ�าค�าภาษาญีปุ่น่ได้ดกีว่าด้วย คณะ

นักวิจัยเห็นด้วยและได้สนับสนุนให้ทดลองสอดแทรก

เรื่องนี้เข้าไปในแผนกิจกรรมได้ตามที่เห็นสมควร

 ผลก�รประเมินปล�ยภ�คเรียน 

 ก่อนปิดภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2560 โรงเรยีน

ทรัพย์ ไพรวัลย์ได้จัดกิจกรรม “วันอาเซียน” ส�าหรับ

นกัเรยีนทัง้โรงเรยีน มกีารเชญิคณะกรรมการสถานศกึษา

และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมงาน เป็นจ�านวนมาก 

 ในการนี ้นกัเรยีนทีเ่รยีนรูใ้นกจิกรรมลดเวลาเรยีน

เพิ่มเวลารู้สนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา ได้จัด

แสดงผลงานของกลุ่ม โดยน�าผลงานมาจัดเป็น ป้าย

นิทรรศการ และแต่งกายชุดยูกะตะแบบญี่ปุ่น รวมทั้ง

ร่วมกันจัดท�าข้าวปั้นญี่ปุ่นชนิดห่อด้วยเต้าหู้ทอด ซ่ึงครู

อาสาชาวญี่ปุ่นช่วยจัดหาวัสดุและสอนวิธีท�า ผลการ

ประเมนิตามสภาพจรงิด้านเจตคตทิีมี่ต่อการเรยีนรูเ้รือ่ง

วัฒนธรรมญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่น พบว่า นักเรียนทุกคนที่

เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้การสนทนา

ภาษาญี่ปุ่นในกิจกรรมอาเซียนศึกษา มีเจตคติที่ดีมาก  
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 ผลก�รประเมินก�รใช้ชุดกิจกรรม 

 การประเมนิผลการใช้ชุดกจิกรรม ประเมนิสามมติิ 

คือ  1) ประเมินโดยนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย  ใช้

แบบ ทดสอบและแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างข้ึน 

ประเด็นส�าคัญ ได้แก่  ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ประเทศญีปุ่น่   เจตคตต่ิอการเรยีนภาษาญีปุ่น่และความ

รู้ความเข้าใจมารยาทพื้นฐานของญ่ีปุ่น และ ความคิด

เหน็อสิระและความต้องการในการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่  2) 

ประเมินโดยครูอาสาชาวญี่ปุ่น ใช้การสัมภาษณ์  เกี่ยว

กับรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาสาระ ผู้สอน สื่อการสอน  ผู้

ช่วยสอนและผู้เรียน  และ 3) ประเมินโดยนิสิตฝึก

ประสบการณ์  ใช้วธิกีารสมัภาษณ์ ถามประเดน็เดยีวกบั

ครูอาสา

 ผลก�รประเมินโดยนักเรียน

 การทดสอบความรู้เก่ียวกับญ่ีปุ่นของนักเรียนพบ

ว่า นักเรียนตอบถูกมากที่สุด คือ ข้อ 5 “ตามมารยาท

ของคนญี่ปุ ่น เมื่อพบกันจะแสดงความเคารพด้วยวิธี

ใด”ส่วนข้อที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด คือข้อ 2 “เกาะขนาด

ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะญ่ีปุ่นคืออะไร” ข้อท่ีตอบถูกน้อย

ที่สุด คือ “เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะญ่ีปุ่น คือ 

อะไร” (ร้อยละ 3.84) ถดัมาคอื “ค�าทกัทายของคนญีปุ่น่

เมื่อพบกันครั้งแรก คืออะไร” (ร้อยละ 11.53) 

 ผลการสอบถามเจตคติและการมคีวามรูท้ัว่ไป  พบ

ว่านักเรียนร้อยละ 100 แน่ใจว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่น มี

ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  ร้อยละ 

88.46  รู้ว่า desu ท้ายประโยคภาษาญี่ปุ่นท�าให้เป็น

ประโยคสภุาพ คล้ายกบัการลงท้ายว่า ค่ะ/ครบั และร้อย

ละ 69.23 แน่ใจว่าประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกจิกบัไทย และประเทศอืน่ๆ ในประชาคมอาเซยีน   

แต่ความแน่ใจมีน้อยเกี่ยวกับอักษรที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น   

เช่น คันจิ, คาตาคานะ และเกี่ยวกับมารยาทพื้นฐานใน

เรือ่งการส่งนามบตัร การชี ้การลา การเชญิกลบัมาเยีย่ม 

และการฝากตัว  

 ผลการประเมินความคิดเห็นอิสระและความ

ต้องการในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน พบว่า มีผู้

ชอบเรียน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 73.08 ซึ่งมีระดับค่อน

ข้างสูง และต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เช่น การ

อ่าน เขียน รู้ค�าศัพท์และประโยคภาษาญี่ปุ่น 11 คน คิด

เห็นร้อยละ 42.31   

 ความคิดเห็นอิสระซึ่งสะท้อนถึงเจตคติเชิงบวก  

เช่น  ช่วยให้รู้จักพูดในภาษาญี่ปุ่นและสามารถน�าไปใช้

ในชีวิต ประจ�าวันได้,  ได้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นสามารถน�า

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้,  รู้สึกชอบภาษาญี่ปุ่น เพราะ

ท�าให้ได้รับความรู้ใหม่ที่สามารถน�าไปใช้ในอนาคตได้,  

ท�าให้เราเขียนภาษาญี่ปุ่นได้,  ชอบการเรียนภาษาญี่ปุ่น

มาก เป็นต้น   

 ความต้องการในการเรียนภาษาญีปุ่น่เพ่ิมเตมิ  เช่น  

อยากเรียนการทักทาย  อยากเรียนรู้เรื่องซูโม่  อยากให้

ครสูอนภาษาญีปุ่น่มอีะไรใหม่ ๆ  ความรูส้กึทีไ่ด้เรยีน คอื 

ชอบเรยีน อยากเรยีน จะได้มคีวามรูบ้้าง อยากให้ครสูอน

เขยีนภาษา ญีปุ่น่ และสอนอ่านภาษาญีปุ่น่ให้ได้มากทีส่ดุ 

อยากให้คุณครูสอนพูดและสอนให้หลากหลายมากกว่า

นี ้ อยากให้มกีารสอนภาษาญีปุ่น่แบบนีอ้กีนาน ๆ   อยาก

ให้สอนวิชาการเขียน สอนแต่งประโยค เป็นต้น  

 ผลประเมินโดยครูอ�ส�

 เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม ประเมินว่า เกมต่างๆ ที่

จัดให้เล่นปนเรียน เป็นส่ิงที่นักเรียนชอบมาก ส่วนการ

เขียนบนหลังเพื่อน นักเรียนต่างเพศกันบางคนยังเขิน

อายที่จะเล่น  ควรให้ท�าใบงานในชั้นเรียน   และควรให้

ใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นคว้าข้อมูลได้ด้วย   เกี่ยวกับ

เนื้อหาสาระ ประเมินว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับความ

สนใจและวัยนักเรียนเกี่ยวกับผู้สอนและสื่อการสอน  ผู้

สอนชาวญี่ปุ่นมีจุดเด่นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษอธิบาย 

และสิ่ง ท่ีเห็นว ่าควรจะปรับปรุง คือ ควรจะสอน

วัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น ข้าวปั้น อินาริ ข้าวห่อสาหร่าย;   

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  มีจุดเด่น คือ 
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สามารถช่วยอธิบายได้ทันทีในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 

แต่ก็มีข้อเสีย คือ ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างถ่องแท้;  

สื่อการสอนที่เหมาะสม คือ Power point แต่ควรมี

เอกสารประกอบการเรียนการสอนแจกให้กับนักเรียน

ด้วย;   เกี่ยวกับผู้เรียน  มีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียน

ชาย คุณสมบัติที่เอื้อ คือ การเข้าเรียนทุกครั้ง ทุกคนมี

ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม   ในการฝึกออกเสียง มีการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน;  เมื่ออยู่นอกห้องเรียน นักเรียน

จะพาครูอาสาไปเรียนรู้สิ่งอื่นๆ เช่น ตกปลา เก็บกุ้งไป

ท�าอาหารตอนเย็น ซึ่งเป็นการเรียนนอกชั้นเรียน  

 ผลประเมินโดยนิสิตฝึกประสบก�รณ์

 เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม ประเมินว่า กิจกรรม

เหมาะสมมากส�าหรับนักเรียนมัธยมต้น เพราะเป็นการ

เพิ่มทางเลือกให้กับพวกเขา ซึ่งส่วนมากยังไม่รู้ว่าตนเอง

ชอบและถนัดในการเรียนอะไรบ้าง แต่ในการสอน ช่วง

ต้น ควรมผีูช่้วยครูอาสาซ่ึงเป็นครคูนไทยไปช่วยสอนด้วย 

เพราะนักเรียนโรงเรียนมัธยมในชนบท มีความ สามารถ

ต�่าในการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อครูอาสาต้องอธิบายหลาย

เรื่องเป็นภาษาอังกฤษก็จะสื่อสารกับนักเรียนได้ยาก; 

เกีย่วกบัเนือ้หาสาระ ประเมนิว่า มเีนือ้หาเหมาะสมด ีแต่

ควรเพิ่มไวยากรณ์ง่ายๆ เข้าไปด้วยเพื่อให้นักเรียนจ�าค�า

ศัพท์ได้ และจ�าวิธีพูดในการสนทนากันได้ง่ายขึ้นด้วย;  

เกี่ยวกับผู้สอนและสื่อการสอน  ครูผู้สอนชาวญี่ปุ่นชอบ

หาเกมมาให้นักเรียนเล่น แต่เกมนั้นๆ ไม่ค่อยจะสัมพันธ์

กบัค�าหรือประโยคทีใ่ช้ และชอบให้พดูซ�า้ ๆ  หลาย ๆ  ครั้ง 

โดยไม่สนใจว่านกัเรยีนจะเข้าใจความหมายหรอืไม่ ซึง่น่า

จะเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยได้ผล; นิสิตฝึกประสบการณ์วิชา

เอกภาษาญี่ปุ่น ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับตนเอง;  สื่อการ

สอนต่าง ๆ  มคีวาม เหน็ว่าลงตวัดอียูแ่ล้ว;  เกีย่วกบัผูเ้รยีน  

นักเรียนที่ชอบการ์ตูน เพลง เกม ของญี่ปุ่น จะสนใจ

ภาษาญี่ปุ่นเป็นพิเศษคนที่สนใจเรียนบางคนโดดเรียน

ตามเพือ่น   และสมาร์ทโฟนเป็นอปุสรรคทีท่�าให้นกัเรยีน

ถูกดึงความสนใจออกไป

 2. ก�รเสนอแนวท�งก�รจัดกิจกรรม

 คณะผู้วิจัยได้ประมวลผลการด�าเนินงานและผล

การประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน (ครูอาสา) และนิสิตฝึก

ประสบการณ์ โดยสรปุเป็น 4 ประเดน็หลกั คอื (1) ความ

เหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม มีความเหมาะ

สมในระดับมาก  เนื่องจากใช้เวลาน้อย เพียง 20 ชั่วโมง 

แต่มีประสิทธิผลสูง และการให้เลือกเรียนตามความ

สมัครใจ ท�าให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในระดับ

สงู  การให้เรยีนร่วมกนัระหว่างนกัเรยีนชัน้มธัยมปีที ่1-3 

ในจ�านวนไม่มากเกนิไป ท�าให้ นกัเรยีนสามารถช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกัน ครูสามารถเอาใจใส่และกระตุ้นผู้เรียนได้

อย่างทั่วถึง (2) วิธีการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมใน

ระดับมาก เน่ืองจากทุกกิจกรรมเน้นการค้นหาความรู้

และสร้างความรูด้้วยตวัผูเ้รยีน มากกว่าการสอนให้ท่องจ�า 

มีความหลากหลาย และมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับบริบทของ

โรงเรยีนและตวัผูเ้รยีน  ล�าดบัการใช้ภาษาสอดคล้องกบั

ธรรมชาตกิารเรยีนรูภ้าษาที ่2 หรอื 3 จงึควรจดักจิกรรม

กับนักเรียนรุ่นต่อไปเพื่อเป็นการทดลองซ�้า และพัฒนา

ให้ดีย่ิงขึ้น (3) กรณีที่ครูอาสาคนเดิมจะยังคงสอนอยู่ท่ี

โรงเรยีนทรพัย์ไพรวลัย์วทิยาคมต่อไป ควรให้จดักจิกรรม

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้การสนทนาภาษาญี่ปุ ่นใน

กิจกรรมอาเซียนศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น ต่อไปในปีการศกึษา 2561   (4) นสิติฝึกประสบ-

การณ์ภาษาญีปุ่น่ จะช่วยให้การสอนเป็นทมีกบัครอูาสา

มีความน่าสนใจมากขึ้น จะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากกัน

และกัน จึงเสนอแนะให้โรงเรียนสนับสนุนการฝึก

ประสบการณ์ของนิสิตควบคู่กับการรับครูอาสาสอน

ภาษาญี่ปุ่นตามแนวการวิจัยนี้        

  

6. สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ

 ผลการวิจัย สรุปได้ว่า กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม

เวลารูก้ารสนทนภาษาญีปุ่น่ในกจิกรรมอาเซยีนศกึษา ซึง่

ใ ช ้ ห ลักการ จัดการ เ รี ยนการสอนตามแนว คิด 
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Constructivism ครัง้นี ้สอดคล้องกับแนวการสอนภาษา

ทีส่องหรือ ภาษาต่างประเทศ ตามทฤษฎ ีProcessability 

Theory  ของ Peinemann (1998)    และสามารถน�า

มาใช้ในการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ภาษาญี่ปุ่นในฐานะ

เป็นภาษาที่ 2 หรือ 3 หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิผล เพราะได้ออกแบบอย่างสอดคล้องกับ

โครงสร้างภาษาที่เป็นธรรมชาติ สัมพันธ์กับชีวิตประจ�า

วัน และต่อเนื่องกันตาม ล�าดับจากง่ายไปหายาก มี

การน�าแนวคิดของ Bresnan (2001) เรื่อง Lexical 

Mapping Theory มาใช้ ส�าหรับการออกแบบกิจกรรม

ย่อยหลายกิจกรรม ท�าให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติใน

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จูงใจให้เรียนรู้ผ่านโครงสร้างทาง

ไวยากรณ์ด้วย 

 รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมฯ    ได้ส่งผลให้

นักเรียนมองเห็นประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด  ของการ

เรียนภาษา ญี่ปุ่น   และนักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกจิระหว่างประเทศญีปุ่่นกบัประชาคมอาเซยีนใน

ระดับมาก  นักเรียนจ�านวนค่อนข้างมาก ชอบเรียนและ

เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาญ่ีปุ่น  เกือบครึ่งหน่ึง 

ต้องการมคีวามรูเ้พิม่เตมิเก่ียวกับการอ่าน เขียน ค�าศพัท์ 

ไวยากรณ์ 

 ผลของการประเมินความเหมาะสมของชุด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น

ในอาเซียน แสดงว่ากิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับดี 

และได้เปิดโอกาสให้ครูอาสาหากิจกรรมอื่น ๆ มาเสริม 

ให้กบันกัเรยีนตามทีเ่หน็สมควรได้ด้วย แม้จะยงัมปัีญหา

อยูบ้่าง  ในการเลือกกจิกรรมของครอูาสาซึง่บางกจิกรรม

ยังไม่ค่อยเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน แต่การสอนโดยครู

อาสาท่ีใช้ภาษาองักฤษได้ กลบักลายเป็นเรือ่งทีด่ ีเพราะ

ส่งเสรมิให้นกัเรยีนในชนบททีม่คีวามรูภ้าษาองักฤษต�า่ มี

โอกาสเรยีนรูภ้าษาองักฤษควบคู่ไปด้วย โดยการเดาและ

การมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับครู  อุปสรรคในการ

ท�าความเข้าใจจึง สามารถจะถูกขจัดออกไป  เพราะการ

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน   ทั้งนี้ ในระยะ

แรก ๆ  ควรมีครูไทยหรือนิสิตฝึก ประสบการณ์ที่รู้ภาษา

ญีปุ่น่ท�าหน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลือครอูาสาเพือ่การปรบัตวั

ของครูอาสาให้เข้ากับนักเรียนได้ดีขึ้นด้วย 

 จากผลการวิจัยที่สรุปข้างต้น อภิปรายได้ว่า ชุด

การสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนา 

ภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษานี้ เหมาะสมกับนักเรียนใน

ประเทศไทยที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น    เพราะได้เชื่อมโยง

กับความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียนและประเทศภาคี

เครอืข่าย   ครอูาสาชาวญีปุ่น่สามารถใช้ชดุกจิกรรมนีไ้ด้

โดยไม่ยาก เพราะเป็นชุดกิจกรรมที่มีการออกแบบโดย 

Backward Design ท่ีสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนั และเข้าใจง่าย
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Abstract

The objective of this study was to examine the effectiveness of using pictures as a 
means of teaching Japanese as a foreign language and the learners’ satisfaction of 
this teaching method.This research was quasi-experimental in design. Qualitative 
data was collected from in-depth interviews with three experts in order to create 
and develop instruments. The instruments were the course content for teaching 
そうです and ようです, a pre-test and a post-test, and a course content evaluation 
form to determine students’ satisfaction. Quantitative data was collected from a 
pilot test to determine the value of reliability, difficulty (p) and the discrimination 
(r). The participants consisted of two groups who studied through pictures and 
texts. The findings showed that there was a significant difference between the 
mean scores of the students’ pre-test and post-test from both groups (p = 0.001*), 
whereas the difference of the value of the mean from the pre-test and the post-
test of both groups studying through pictures (M= 4.88) and texts (M= 2.25) was 
2.63. The effectiveness index criteria of the group that studied through pictures 
was 0.52, over the 0.5 criteria, and was higher than the group that studied through 
texts which was at 0.24. In addition, the students’ satisfaction of the group studying 
through pictures using the course content of そうです and ようです was at 4.75 
out of 5.00 higher than that of the group studying through texts at 3.80. The use 
of pictures was found to help the students overcome their problems in learning. 
Pictures could also motivate cognitive thinking of the similar grammar structures. 

The Effectiveness of Teaching ～そうです

and ～ようです in Japanese through

Pictures and The Learners’ Satisfaction

Key words
pictures, teaching, effectiveness, learners’ satisfaction 

Suphin Sanruang
Theodore Maria School of Arts, Assumption University
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1.  Introduction 

 Teaching and studying Japanese as a foreign 

language in the traditional classroom at an 

international university is quite complex for both 

lecturers and students. As the researcher has been 

teaching Japanese, a subject offered to Business 

Japanese students at Assumption University for 

6 years, it is found that many students do not 

seem to understand a situation when these 

structures, ～そうです and ～ようですare used. 

Moreover, the students would have a problem 

conjugating the forms of ～そうです and ～よう

ですwhen connected with other words or 

sentences, and every semester the same question 

from many students arises, “What is difference 

between～そうです and ～ようですbased on 

what is seen?”, thus the other teaching material 

should be employed, which should not only be 

easy to find, but also inexpensive. The researcher 

has decided to carry out a study to see whether 

using pictures can contribute to an effective way 

of teaching そうですandようです. 

 1.1  Research Objective

 The objective of this research is to examine 

the effectiveness of using pictures contributing to 

an effective way of teaching Japanese and the 

learners’ satisfaction of this teaching method. 

 1.2  Research Questions

   1)  Does the use of pictures contribute 

to the effectiveness in teaching Japanese?

   2)  Is there a difference in learning 

outcomes between the students who study ～そ

うです and ～ようです through pictures and 

through texts?

 1.3  Research Hypotheses 

 The hypotheses of this research are as 

follows:

 A Pair Simple T-Test

 H
O
 =  the scores of the pre-test and the post- 

    test are not different.

 H
A
 =  the scores of the pre-test and the post- 

    test are different.

 Independent Sample T-Test

 H
O1

 = the scores of using picture and text  

    evaluation before studying are not  

    different.

 H
A1

 = the scores of using picture and text  

    evaluation before studying are different.

 H
O2

 = the scores of using picture and text  

    evaluation after studying are not  

    different.

 H
A2

 = the scores of using picture and text  

    evaluat ion after studying are  

    different. 

2. Literature Review

 With reference to ～そうです, there are two 

meanings which are “hearsay”, and “it looks like” 

but the differences are not only in their semantics, 

but also in the forms of predicates (Banno, Ohno, 

Sakane, Shinagawa & Tokashiki, 2003, p. 96). For 

～そうです (hearsay～), this expression is used 

when one has heard from someone or has read 

from the news, and it is always used with ～によ

ると to show the source of information to make 

sure of that information (Iroi, Takanashi, Nakanishi 

& Yamada, 2000, p. 131). According to Mina 

NihongoⅡ(みんなの日本語Ⅱ, 1998), it is the 
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expression used to convey the information you 

have obtained from another source without 

adding your opinion. Moreover, ～そうです’s 

construction is quite similar to that of と聞いた 

“I heard that” (Soga & Matsumoto, 1978, p. 280).

With regards to ～そうです ( it looks like, 

seemingly), it is used to express a look of 

something and it leads the speaker to presuppose 

an occurrence and the supposition is based on 

such appearance of the object, person, scene, 

etc. Tomatsu, Miyamoto & Wakui (2007, p. 117) 

state that ～そうです means “it appears that”, 

which expresses appearance seen or an impression 

of the speaker and cannot be appended to a 

noun.「いい」is changed to 「よさそう」and「

ない」 to 「なさそう」(日本語文型辞典, 1998, pp. 

165-166). When it comes to ～ようです (it seems 

that), there are many possible meanings of ～よ

うですsuch as comparison, and conjecture 

(Terada, Mikami, Yamagata & Wakuri, 2000, pp. 

163-168). Also, Tanaka (1990) states that ～よう

です can be used to illustrate an example or 

situation (p. 163). However, this research is 

concerned only with how the speaker’s subjective 

conjecture is conveyed based on the information 

obtained through the speaker’s sensory organs 

from what the speaker has seen or smelt (みんな

の日本語Ⅱ, 1998, p. 135). 

 Therefore, in order to make the students 

understand the appropriate way of using the 

forms of ～そうですand ～ようです, the method 

of teaching is truly important. Only using the 

“text” to explain is not enough to explain the 

deeper meaning of the said forms; thus, visual 

aids as “pictures” should be applied. In order to 

make the acquisition of language more meaningful 

for students, visual aids should be integrated in 

the language classroom and a picture is one type 

of visual aids that can convey messages to 

students directly as “a picture is worth a thousand 

words” (Ryan, 2017). Frey and Fisher (2008, p. 1) 

state that Burger (2006, p. 681) refers to human 

language concerning first sight and recognition 

before reading and writing. This means that seeing 

comes before understanding words. Furthermore, 

Kluth (2008, p. 169) states that students with 

disabilities often struggle with a traditional lecture, 

so the students would appreciate studying in the 

classroom where the use of visuals such as picture 

books can support their learning.  A visual is a 

tool that can be used to promote effective 

learning and teaching, and therefore should be 

applied to use in the classroom. In addition, Rokni 

& Karimi (2013) did an experiment which 

compared visual learning with the tradition 

method of the Iranian students who learned 

vocabulary. The result revealed that visual 

instruction using the Oxford photo dictionary, 

some flash cards and the real objects could help 

to improve the students learning to remember 

the vocabulary. Carter (2008, p. 48) states that 

mixing words and images is a great way to foster 

comprehension and memory skills. Also, Wright 

(1989, p. 3) indicates the criteria for choosing 

pictures as easy to prepare, easy to organize, 

interesting, meaningful and authentic and having 

sufficient amount of language. In order to be 

effective and to increase students’ interest, 
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pictures should be used in teaching and learning 

because pictures can translate various aspects of 

meaning and can motivate students to study as 

well. In history, human beings used pictographs 

to record important events in their daily life. A 

pictograph entails people in the ancient time 

drawing images or pictures in the caves for 

communicative purposes (Margulies & Valenza, 

2005). A research study by Ariningsih (2010) 

entitled, “The Effectiveness of Using Picture Series 

to Improve the Students’ Writing Skill Viewed 

from Their Learning Motivation” also reflects the 

importance of pictures in learning. The findings 

from this research suggest that using pictures is 

more effective in teaching writing skill. In addition, 

Phillips (2016) conducted a study entitled, “The 

Effects of Visual Vocabulary Strategies on 

Vocabulary Knowledge” and found that it was 

very effective to use visuals with adult learners 

and the study explored the effectiveness of 

pictures alongside words to teach a foreign 

language. In addition, the study found that 

students who used semantic maps had significant 

improvements on words taught and suggested 

using these visual strategies. Rowe, Silverman, & 

Mullan (2013) also used pictures and gestures to 

teach words to 72 children. Their study was 

conducted at a university-affiliated preschool in 

the Atlantic region of the United Stated and found 

that pictures and gestures could be used as 

nonverbal support. This means that studying 

words through pictures and words through 

gestures yield better results that studying words 

alone. 

 It can be concluded that the use of pictures 

is one effective technique to improve students’ 

writing skill and studying vocabulary. Furthermore, 

students would have higher motivation to study. 

Likewise, the use of pictures can help students 

to learn grammar as well. However, there are 

many strategies in second language learning to 

explore teaching. Four ways the teacher should 

be aware of include “problem solving, seeing 

what happens by trying the opposite or adapting 

random teaching behaviors, seeing what is by 

contrasting what we do with what we think or do 

and considering what we do and clarifying our 

feeling” (Richards, 1999, p. 13). From these points, 

the researcher was made to think of how to solve 

problems and what should be done because in 

class there are foreigner students from many 

countries where English is not their mother tongue 

and Thai students as well. Still, they have to study 

Japanese through English, and finding a way to 

familiarize students with learning is another way 

of teaching where the use of pictures comes into 

play. 

3. Methodology          

 This study is quasi-experimental research. 

Both qualitative and quantitative methods were 

applied to achieve the research objectives. The 

ADDIE model (Gagne, Wager, Golas, & Keller, 2005) 

was adopted, divided into analysis, design, 

development, implementation and evaluation.                                                                                                                             

 The analysis comprised the review of 

literature on～そうですand ～ようです, the 

course content, the test design and the analytical 



สุพิน แสนเรือง |  Suphin Sanruang 192

tools. The design covered the course content, 

the assessment (pre-test and post-test) and the 

course content evaluation form. 

 The course content for teaching and learning 

～そうです and  ～ようです consisted of the 

course objectives and the course content itself. 

The objectives were for learners to be able to 

consider using the forms and to be able to know 

the nuance meaning of ～そうですand ～ようで

すand use them in appropriate situations when 

connected with the other word or sentence. The 

similar course content was provided in two forms. 

One was only in the texts, and the other one was 

in the texts used with pictures to explain the 

Japanese grammar of ～そうですand ～ようです

via 39 PowerPoint slides. The content covered in 

this research was based on lessons 43 and 47 in 

Minna no NihongoⅡ. 

 For assessment, it consisted of using a pre-test 

and a post-test. The tests consisted of 15 items. 

The questions were in the form of multiple 

choices and the questions both in the pre-test 

and the post-test were the same. The objectives 

of using the tests were to evaluate if the students 

were able to 1) conjugate the word form 

appropriately based on different positions in the 

non-final positioned and the final positioned 

sentences and 2) consider using ～そうですand 

～ようですappropriately in the specific context. 

The content validity of the tests was checked by 

three experts through the IOC (Index of Item 

Objective Congruence). The pilot test was initially 

administered with 38 students who finished 

Japanese Ⅲ in the first semester of 2017 to 

determine the difficulty (p), and discrimination (r) 

according to Chung Teh Fan’s 27 percent 

technique and reliability check based on KR-20 

(Kuder Richardson). 

 The course content evaluation form was 

made into two sets. One was for the students 

who studied through texts only. The other one 

was for the students who studied through texts 

and pictures. Both of the forms were an open-

ended questionnaire to investigate the students’ 

opinions, suggestions and satisfaction. The 

researcher consulted three content experts in 

order to revise and develop the questionnaire. A 

five-point Likert scale was used to best measure 

the effectiveness of the course content.                                                                                                             

 The development started from the first draft 

of the course content that was made and proved 

by three content experts and content revision 

was then made and developed based on the 

experts’ comments and suggestions. This 

qualitative aspect involves an in-depth interview 

with the three experts.

 In the implementation phase, there were two 

sample groups. The first experiment was with the 

first group who studied through pictures and texts 

conducted in class in week 7 in the second 

semester of the year 2017, and the study period 

was about one hour. The second experiment was 

with the second group who studied through texts 

via the PowerPoint slides, which were the same 

in content as the first group, conducted in class 

in week 6 in the first semester of the year 2018. 

The study period was one and a half hours. The 

students were asked to do the pre-test. Then, 
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the researcher taught the students using the 

designed course content for teaching ～そうです

and ～ようですand the students had to do the 

post-test afterwards. Finally, the students were 

asked to complete the course content evaluation 

form to explore their opinions and satisfaction.

 The evaluation phase was conducted to find 

out the effectiveness of learning using a t-test by 

comparing the pre-test and post-test scores. The 

Effectiveness Index Criteria (E.I.) was also 

undertaken by calculating the students’ scores 

after learning via teaching and learning of the 

course content of ～そうですand ～ようです. 

Then, the course content evaluation form was 

used to evaluate the students under study. 

 3.1 Sampling

 Two groups of participants were the students 

majoring in Business Japanese who were studying 

Japanese at Assumption University. The first group 

represented 42 students from all two sections 

available of Japanese III (JA2702) in the second 

semester of the year 2017 who studied the 

content through the pictures and texts. The 

second group consisted of 36 students from all 

two sections available of Japanese III (JA2702) in 

the first semester of the year 2018 who studied 

the content through the texts. Another group of 

participants was three experts who have been 

teaching Japanese language using Minna no 

Nihongo (みんなの日本語). The three experts were 

included mainly to validate the research design 

and the research instruments.

 3.2 Data Collection

 The qualitative data was gathered from the 

suggestions and comments from three content 

experts using in-depth interviews whereas the 

quantitative data was obtained from student 

assessment (pre-test & post-test) to prove the 

effectiveness and the effectiveness index criteria 

(E.I) of the course content in teaching and learning 

～そうですand ～ようですwith a paired samples 

t-test and independent sample t-test. Statistical 

measurements, including the means and the 

percentile were determined using SPSS (Standard 

Statistical Packages for Social Sciences). 

Furthermore, the quality of the assessment was 

measured according to the difficulty (p), the 

discrimination (r), and the reliability of the test 

based on Kuder Richardson’s criteria. 

4. Results 

 The results of the pilot test, the pre-test and 

the post-test, the effectiveness index criteria and 

the course content evaluation form will be 

presented hereafter. 

 4.1 P i lot  –Test  ( IOC,  Rel iab i l i ty ,  

	 	 	 Discrimination	and	Difficulty)	

 The pilot test was checked by three experts 

for the validity of the content. The qualitative 

method using the in-depth interview was 

employed to elicit comments on 25 items in the 

pre-test and post-test and it was found that 18 

items were appropriate, and 7 items needed to 

be deleted. After that the three experts completed 
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the IOC (Index of Item objective Congruence) form 

and the results revealed that all 18 items rated 

with “1” were effective, which means that the 

pre-test and post-test met the objectives set. The 

pre-test and post-test with 18 items was then 

used in the pilot test in order to check the 

reliability, difficulty (p), and discrimination (r). The 

pilot test was held in the Japanese Intermediate 

(JA3701) class in the first semester of 2017. There 

were thirty eight students who completed the 

pilot test and the results showed that the value 

of reliability of the pilot test was 0.662, which is 

acceptable. The values of discrimination of the 

question numbers 2, 5, and 6 were 0.1, meaning 

‘poor’. The value of difficulty (p) of the question 

number 5 equaled 0.87, with the number 6 at 

0.89, and the number 8 at 0.82, which are over 

the criteria, meaning they were too easy 

(Thieanthong, 2005, pp. 213, 223, L.Saaiyot and 

A.Saaiyot 1995, pp. 199-218). Thus, question 

numbers 5, 6, 8 were deleted, but for question 

number 2 even though the value of discrimination 

was poor, this question was one part of the 

conversation in the pre-test and the post-test 

related to question number 3, so it was revised 

and kept. Therefore, the remaining questions in 

the pre-test and post-test were of 15 items. 

 4.2 Results of the Effectiveness of “The 

Course Content of～そうです and ～ようです”

  The researcher had two groups of the 

students do the pre-test. After that the students 

studied the designed course content of ～そうで

すand ～ようです. They did the post-test, and the 

results are as follows;

   4.2.1 A Pair Sample T-Test

     The pre-test and post-test scores 

between the group studying through the pictures 

(1st group) and the group studying through the 

texts (2nd group) are compared.

   Table 1 shows that the results from two 

groups show that there was a statistically 

significant difference between the pre-test and 

the post-test as shown from the p< 0.01 level.  

Anyway, the values of the mean between the 

pre-test and the post-test of first group was 

different by 4.88 compared to those of the 

second group which was different by 2.25. This 

shows that the group who studied through 

pictures was better in terms of performance than 

the group who studied through texts as the 

progress of a second language learner can be 

measured by means of the test (Rutherford, 1995).

Table 1: A Pair Sample T-Test between 1st Group and 2nd Group

*p<0.01

Sampling Unit N Mean S.D t Sig.

1st group

(Pictures)

Pre-Test 42 5.60 2.846 13.705 0.000*

Post-Test 42 10.48 1.864

2st group

(Texts)

Pre-Test 36 5.86 2.706 4.072 0.000*

Post-Test 36 8.11 3.395
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    4.2.2 Independent Sample T-Test

    The results of both first group and 

second group were in the same way as the results 

from a pair simple t-test. There was a statistically 

significant difference. Anyway, the value of mean 

for the first group equaled 10.48 higher than that 

of the second group equaling 8.11. It shows that 

the students who studied through the pictures 

were better in their performance than the 

students who studied through the texts only. In 

order to know the effectiveness of learning 

through the pictures, the value of E.I was verified.

    4.2.3 Results of the Effectiveness  

      Index Criteria

    Table 3 presents the total marks of 

pre-test and post-test of the course content of 

～そうです and ～ようです with the effective 

Index Criteria. The value E.I of the first group was 

0.52, above the criteria of 0.50 (Kitrakarn & 

Phatthiyathanee, 2002). In contrast, the E.I value of 

the second group was 0.24, meaning the 

effectiveness of studying through the texts is under 

the criteria. Even though there was a statistically 

significant difference between the pre-test and the 

Table 2: Independent Sample T-Test between 1st Group and 2nd Group

Table 3: The Comparison of the Results of E.I between the 1st Group and 2nd Group

E. I. = Total marks of total students after studying - Total marks of total students before studying 

   (Number of students x Full marks) - Total scores of total students before studying

Sampling Unit N Mean S.D t Sig.

Pre-Test 1st group (Pictures) 42 5.60 2.846 0.421 0.675

2nd group (Texts) 36 5.86 2.706

Pre-Test 1st group (Pictures) 42 10.48 1.864 3.725 0.000

2nd group (Texts) 36 8.11 3.395

Topic 1st	group	(Pictures) 2nd	group	(Texts)

Total marks of total students before studying (pre-test) 235 211

Total marks of total students after studying (post-test) 440 292

Full marks 15 15

Number of Students 42 36

The Effectiveness Index Criteria (E.I.) 0.52 0.24

(Vate-U-Lan, 2011)
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Table 4: Satisfaction of the Students Studying through the Pictures

No. Evaluation items Average Result

1. The pictures match with the content. 4.71 The most satisfied

2. The way to present the pictures is appropriate.          4.74         The most satisfied

3. The order in which the pictures are presented is 
appropriate.

4.74 The most satisfied

4. The pictures made me understand the content and the 
grammar more clearly than the text.

4.74 The most satisfied

5. The pictures enhance my memorization of the content. 4.71 The most satisfied

6. I am satisfied with the use of pictures as the teaching 
material.

4.88 The most satisfied

Total Average 4.75 The most satisfied

post-test scores of both groups, the value of E.I 

of the first group was higher than that of the 

second group and it is possible that employing 

pictures as a teaching material could develop the 

effectiveness of learning and teaching.

 4.3  The Course Content Evaluation Form

 The course content evaluation form was used 

to ask the students’ opinions and satisfaction 

about using pictures as the teaching material to 

explain ～そうです and ～ようです. The results 

are as follows:

   4.3.1  The Couse Content through the  

      Pictures

   From the results of the questionnaire, 

the value of the average of all items evaluated 

was higher than 4.5, meaning that the students 

were satisfied with the course content of ～そう

です and ～ようです.  Interestingly, one student 

suggested that there be a need to review more 

by herself. The course content evaluation form 

below is the result of the satisfaction from the 

students who studied through the text only and 

is shown as the following;

   4.3.2 The Couse Content through  

      the Texts

   The average score of the questionnaire 

item less than 3.5 is only “Only using the texts 

made me understand the content and the 

grammar clearly”, which means that the students’ 

satisfaction is average. One student commented 

that only the course content through the text 

was good because the content was easy to follow 

and understand. In this case, it could be the case 

the course content through pictures and texts 

were the same. Furthermore, four students 

commented that they needed more teaching 

materials as pictures to explain and give more 

examples of sentences. 

5. Discussion

 The pictures that should be used to explain 

grammar points should be not similar to the 

pictures used to teach general vocabulary. There 

are many research studies that use pictures to 

teach vocabulary or words in studying a second 

language, but this research used pictures to 
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explain the nuance of the grammatical forms of 

～そうです and ～ようです and it is found that 

the point which should be considered is as 

follows:

 5.1 Cautions with Using Pictures 

 Wright (1989) states that pictures contribute 

to interest and motivation, a sense of context of 

the language and a specific reference point or 

stimulus. The challenge is that the picture that is 

chosen to teach a grammar point may not convey 

the intended meaning. Thus, the lecturer should 

be careful in selecting a picture to match with 

the taught grammar point as in the picture below 

as used in the experiment.  Figure 1 shows that 

“Mr.Tanaka is angry” and it cannot be used to 

explain that “Mr. Tanaka looks like he is angry” 

because ～そうですcannot be used with the 

things that can be understood objectively at a 

glance (Tomatsu et al, 2007). Therefore, it should 

be reminded that the pictures should cohere with 

the grammar in a sentence as well. However, the 

teacher can use it to explain another point as to 

why the students cannot make the sentence with 

this grammar ～そうです as in Figure 1, making 

the students understand better as Richard (1974) 

(as cited in Lightbown & Spada, 2013, p. 42) states 

that the error can be explained better in terms 

of learners’ developing knowledge. Sometimes 

it is hard to find pictures that match or are parallel 

with the forms that the lecturer wants to teach. 

However, pictures still have an advantage as it 

can convey the nuance meaning in many 

dimensions. Furthermore, encouraging the 

student to have imagination is desirable. Halwani 

(2017) also remarks that visual aids are so 

important for second language acquisition and 

multimedia can help students overcome their 

obstacles they face in learning. The other obstacle 

is that one picture may not represent the meaning 

of all grammar points needed to teach. Sometimes 

the teacher has to use two or three pictures and 

can even design one story to match with 

sentences and grammar points to explain in class.

Table 5: Satisfaction of the Students Studying through the Texts

No. Evaluation items Average Result

1 The way to present the content through the texts is 
appropriate.

4.2 Very satisfied

2 The order in which the texts are presented is 
appropriate.

3.9 Very satisfied

3 Only using the texts made me understand the content 
and the grammar clearly.

3.3 Neutral

4 The texts enhance my memorization of the content. 3.8 Very satisfied

5 I am satisfied with the use of texts as the teaching 
material.

4 Very satisfied

Total Average 3.8 Very satisfied
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 5.2 The Way to Present the Content

 Normally, the teacher teaches the students 

through texts using the PowerPoint slides. First, 

the teacher explains the grammar, gives the 

students examples, has them do exercises and 

finishes the class. In this study’s experiment which 

emphasized the process, after explaining the 

forms of grammar, the researcher let the students 

see pictures, but did not explain anything from 

the pictures. Rather, the researcher asked them 

what they thought about the shown pictures and 

which grammatical forms of ～そうです and ～よ

うですcould be used to explain. The students 

thought and tried to apply the grammar that they 

studied to make a sentence. When they made a 

Source: www.google.co.th/search?hl=en&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=qaSZW4aRH837-

Qa64J6gAg&q=イラスト+無料

Figure 1: The Use of Pictures and Grammar

mistake, the researcher explained to them at that 

point. If they had no idea about making a 

sentence, the researcher guided them how to 

think. Using pictures to run class makes the 

students talk and show what they understand or 

do not understand from their study. The grammar 

point that always makes many students confused 

is using  ～そうです and ～ようです which is 

based on what is seen. The teacher can select 

two situations through pictures based on what is 

seen between ～そうですand ～ようです as in 

the pictures below. Then, he or she can ask the 

students and let them think which grammar point 

should be used in each case. 
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Source: https://fish-shu.com/crosscubtrip-summer1/, and https://ganref.jp/m/tekutaku/portfolios/

photo_detail/5132b11935a950bcce00baf715c5b572

Figure 2: Comparing Situations with Two Pictures

 From the course content evaluation form, 

the items “The way to present the pictures is 

appropriate.” and “The order in which the 

pictures are presented is appropriate.” had the 

same value at 4.74, which means the students 

were most satisfied. For the second group, who 

studied through the texts, “The way to present 

the content through the texts is appropriate” was 

rated at 4.2, meaning “very satisfying” and “The 

order in which the texts are presented is 

appropriate.” had the score of 3.9, meaning “very 

satisfying” as well. From students’ comments, 

studying through the texts was hard to understand. 

 5.3 Pre-Test and Post-Test

 When analyzing the post-test results focusing 

on the percentage of correct answers between 

the two groups, the percentage of correct answers 

in the first group was highly greater than that in 

the second group especially for the question 

numbers 3 and 15 except for the question 

number 9 where the percentage of correct 

answers in the second group was higher. It is to 

be noted that the question number 3 “あれ、何

か音がしますね。ねずみがいるようですね”, and 

the question number 15 “変な匂いがしますね 。

なにか燃えているようです”are concerned with 

sensory organs through sound and smell which 

are relevant to the course contents using pictures 

as displayed in figure 3.
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Source: Atachi, Umeda, Kameda, Saito N., Saito Y., & Tsuruta (2004)

Figure 3: Smell

 Buzan (2000, p. 74) states that “the more you 

apply your imagination to memory, the better 

your memory will be”. Thus, it is possible that 

some students who studied the course contents 

through pictures could understand such questions 

immediately. Wright (1989) states that pictures 

help students understand various aspects of 

foreign languages and pictures have motivated 

students as well. In the same way, Gafur (2011) 

argues that the benefits of the picture are 

numerous from translating abstract ideas to more 

realistic forms to being usable in different kinds 

of academic levels. Pictures are also easily 

perceived by students and can help save lecture 

time. Therefore, the time used in the experiment 

for the first group was less than that of the second 

group by thirty minutes. The results from the 

questionnaire show that on average studying 

through pictures made the students understand 

the content clearly was 4.74. On the other hand, 

studying through texts got the average mean of 

3.30. The average mean score from the item, 

“The pictures enhance my memorization of the 

content” was 4.71 while studying through texts 

received the score of 3.80. Therefore, the 

teaching material as using pictures signals its 

effectiveness higher than expectation. About 

the question number 9 which continues from 

the question number 8, it is based on a 

conversation between a doctor and a patient. 

As the patient coughs, the doctor asks the 

patient, “口を開けて、のどを見せてください。

あかいですね。かぜのようです”. The students 

who studied through texts got higher marks than 

those who studied through pictures probably 

because 14 students from the picture group 

could not remember grammar and how to 

conjugate the words, so they chose “A: かぜそ

うです”. In order to let students remember the 

form of grammar, the teacher has to help 

students review. Buzan (2000, p. 67) states that 

“the person who does not review is continually 
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wasting the effort he does put in to any learning 

task, and putting himself at the serious 

disadvantage”.  

 5.4 More Practice by Students Themselves

 According to the course evaluation form 

asking about students’ satisfaction with the course 

content, there is a need for more practice through 

LMS (Learning Management System). There are 

four sets of cognitive strategies which are 

practicing, receiving and sending the messages, 

analyzing and reasoning, and creating structure 

for input and output, and practicing is among the 

most important cognitive strategies (Oxford, 1990). 

Hence, the teacher should provide a way for the 

student to practice or learn after class by 

themselves. Nowadays, IT ( Information 

Technology) is fast developing and pervading in 

every aspect of our life, so it is inevitable to use 

multimedia to run the class. Thus, the use of 

multimedia should be considered. Woodall (2010) 

describes eLearning as “the use of technology to 

design, deliver, select, administer, support and 

extend learning”. Nowadays, teaching and 

learning is not like the former “teacher-centered 

learning” where the teacher used only a 

blackboard to explain to the students, but now 

teaching and learning is more “student-centered” 

and Information and Communication Technology 

or ICT becomes an important part of teaching 

and learning. In the Ministry of Education website, 

Pornsima (2016) argues that Thai teachers with 

the 3.0 characteristic must know how to use and 

apply digital learning sources more effectively for 

teaching and learning. With an increasing 

popularity of internet learning and teaching, 

however, a lot of Thai Japanese teachers in 

schools still lack  knowledge in using digital 

materials in teaching (Kaewkitsadang & Srisattarai, 

2012).  In order to develop teaching and learning 

to be more effective, first, the teacher should be 

trained to use multimedia for teaching. Second, 

the teacher should provide a way for the students 

to review or learn by themselves, so the teacher 

should be trained to use and apply LMS as well.

6. Conclusion 

  As the students in Business Japanese at 

Assumption University of Thailand have had 

problems using ～そうです and ～ようです, the 

researcher is eager to find a way to teach more 

effectively. Therefore, teaching  ～そうです and 

～ようです in Japanese through pictures was 

expected to be used as the material for the 

lecturer and studying. The quasi-experimental 

research of  ～そうです and ～ようです in 

Japanese through pictures’ objective is to 

examine the effectiveness of the use of pictures 

contributing to an effective way of teaching and 

the learners’ satisfaction. The participants are 

divided into two groups of Japanese Ⅲ students 

at Assumption University of Thailand. The first 

group is 42 students from Japanese Ⅲ in the 

second semester of 2017 who studied through 

the pictures, and the second group is 36 students 

from Japanese Ⅲ in the first semester of 2018 

who studied through texts. A pair simple t-test 

and an independent sample t-test are used to 

check the effectiveness of the course content ～
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そうです and ～ようです, and the Effectiveness 

Index Criteria. Based on the results of this study, 

the research questions can then be answered. It 

is found that the use of pictures contributes to a 

better way of teaching because the results from 

both the pair simple t-test and the independent 

sample t-test show that the value of mean 

between the pre-test and post-test of the group 

who studied through pictures is 4.88, whereas the 

mean value of the group who studied through 

texts equals 2.25. The value of E.I (The Effectiveness 

Index Criteria) also indicates significant differences 

between the two groups. It can be said that there 

is a difference in performance between the 

students who studied ～そうです and ～ようで

す through pictures and the students who studied 

them through texts.  In conclusion, pictures can 

be a good resource as the teaching material and 

are easy to prepare, and thus can make teaching 

and learning more effective. 
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บทคัดย่อ

ปัจจบุนั บคุลากรทีม่พีหทุกัษะ และมคีวามสามารถระดบัสากลก�าลังเป็นทีต้่องการของตลาดแรงงาน 

การศึกษาที่เน้นเพียงการเรียนในห้องเรียนหรือภาคทฤษฎีนั้น ไม่อาจพัฒนาทักษะความสามารถที่

จ�าเป็นต่อการท�างานให้บณัฑติได้ สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

จึงได้บรรจุรายวิชาฝึกงานลงในหลักสูตรเป็นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2557 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษา

ปัญหาในการฝึกงานของนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เกีย่วกบัทกัษะที่

นกัศกึษาจ�าเป็นต้องเรยีนรูใ้นขณะเป็นนกัศกึษา และทกัษะทีค่วรพฒันาเพิม่เตมิหลังฝึกงาน เพือ่น�า

ไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปท�างาน โดยใช้แบบสอบถาม การ

สัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บข้อมูลจากรายงาน การรายงานผลหน้าชั้นของนักศึกษาฝึกงาน และ

การนเิทศสถานประกอบการ เป็นเครือ่งมอืในการท�าวจิยั ผลการวจิยัพบว่า ทกัษะทีน่กัศกึษาจ�าเป็น

ต้องเรยีนรูใ้นขณะเป็นนกัศกึษา 5 ล�าดบัแรกได้แก่ 1) ความสามารถในการสือ่สารกบัผูอ้ืน่ 2) ความ

รู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 3) ความกระตือรือร้น 4) การท�างานเป็นทีม 5) ความรู้และทักษะ

พื้นฐานในการท�างาน ส่วนทักษะที่นักศึกษาฝึกงานมีพัฒนาการน้อย สาขาวิชาควรก�ากับติดตาม 4 

ล�าดับแรก ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 2) ความสามารถทางด้าน IT 3) ความรู้

ทางธุรกิจ 4) ความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหา

ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัญหาการฝึกงานและทักษะในการท�างาน

ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 คำ� สำ�คัญ
การฝึกงาน, ทักษะการท�างาน,  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
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Abstract

Personnel with multifaceted skills and internationally recognized competencies 
are being sought after in the labor market. Recognizing that an education focusing 
exclusively on theory or classroom learning can no longer contribute to the 
development of capabilities needed for real-world employment, the Japanese 
Section, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University introduced an internship 
program into its curriculum in 2014. This study identifies issues related to internship 
practices among Thammasat University’s students majoring in Japanese language. 
It focuses on skills needed to be acquired over the course of enrollment as well as 
those needed to be supplemented post-internship. These identified skills will be 
used as a guideline for skill development scheme that seeks to prepare students 
for real-world employment. Survey questionnaire, in-depth interview, report-based 
data collection, students’ in-class presentation, and company visits are employed 
as research tools. Research results reveal that the five most necessary skills that 
should be nurtured over the course of enrollment are: (a) communication skills; 
(b) language skills; (c) eagerness/enthusiasm; (d) teamwork spirit; and (e) job-
related basic knowledge and skills. Moreover, the four skills currently identified as 
underdeveloped and should be further nurtured and followed up by the Japanese 
Section are: (a) language skills; (b) skills in information technology; (c) knowledge 
in business; and (d) managerial and problem-solving skills.

Issues Related to Internship Practices 

among Thammasat University’s Students 

Majoring in Japanese Language

Key words
internship, working skills, students majoring in Japanese language   

Siriwon Munintarawong
Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
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1.  บทน�า 

 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศท�าให้

กระแสของสงัคมโลกเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ บคุลากร

ทีม่พีหทุกัษะและมคีวามสามารถระดบัสากลก�าลงัเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงาน การศึกษาแบบเก่าทีเ่น้นเพยีง

การบรรยายหรือภาคทฤษฎีไม่ตอบโจทย์ของตลาด

แรงงานอีกต่อไป หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่นก็เช่นกัน แม้

ปัจจุบันบัณฑิตสาขาภาษาญี่ปุ่นจะเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงาน ทว่าแท้จรงิแล้ว บรษิทัญีปุ่น่ยงัไม่พอใจกบั

ทักษะความสามารถของบัณฑิต เพราะนอกจากภาษา

ญี่ปุ่น บริษัทยังคาดหวังให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ

วัฒนธรรมขององค์กรและมีทัศนคติท่ีจริงจังต่อการ

ท�างาน1  ฝ่ายบัณฑิตเอง บางส่วนก็รู้สึกไม่พอใจกับงาน 

เนื่องจากรู้สึกว่าตนขาดความสามารถและทักษะในการ

ท�างาน2  จากเสยีงสะท้อนดงักล่าว สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้เน้นภาคปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในสายอาชีพได้มาก

ขึน้ อกีทัง้ยงัเปิดวชิาฝึกงานเป็นวชิาเลอืกเมือ่ พ.ศ. 2557 

และปรับเป็นวิชาบังคับเลือกในหลักสูตร พ.ศ. 2561

 ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีเปิดวิชาน้ี สาขาวิชาพบ

ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น ปัญหาจ�านวน

สถานประกอบการที่รองรับ กระบวนการฝึกงาน งบ

ประมาณ ฯลฯ ทว่าปัญหาทีต้่องด�าเนนิการอย่างเร่งด่วน

คือ ปัญหาทักษะในการท�างานของนักศึกษา เพราะการ

พัฒนาทักษะใช้เวลา หากเริ่มช้าอาจไม่ทันกับความ

ต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

2. วิธีการวิจัย

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และ

การเก็บข้อมูลจากรายงาน การรายงานผลหน้าชั้นของ

นกัศกึษาฝึกงาน และการนเิทศสถานประกอบการในช่วง

ปลายของการฝึกงาน เป็นเครือ่งมอืในการท�าวิจยั ในส่วน

แรก เป ็นการวิ เคราะห์ข ้อมูลของนักศึกษาคณะ

ศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ทีล่งทะเบียนและ

ผ่านวิชาฝึกงาน (Internship) ในปีการศึกษา 2560 

จ�านวน 17 คน หรือ ร้อยละ 100 จากจ�านวนผู้ลง

ทะเบียนและผ่านวิชาฝึกงานปีการศึกษา 2560 เพื่อ

ทราบทัศนคติปัจจุบันที่ผู ้ตอบแบบสอบถามมีต่อการ

ฝึกงานที่ผ่านมา ส่วนที่สอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

การประเมิน และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จากนั้น

น�าข้อมูลของนักศึกษาและผู้ประกอบการมาหาความ

เชื่อมโยงและข้อสรุป ก่อนน�าไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงวิชาฝึกงาน และกิจกรรมพัฒนาทักษะให้

นักศึกษาต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับทักษะที่นักศึกษา

จ�าเป็นต้องเรียนรู้ในขณะเป็นนักศึกษา

 2. เพ่ือวิเคราะห์ว่ามีทักษะใดบ้างที่ควรพัฒนา

เพิ่มเติมหลังกระบวนการการฝึกงาน

4.  ทบทวนวรรณกรรม

ในที่น้ีจะทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาจากเอกสารงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องใน 2 ด้าน คือ 1) การฝึกงาน 2) ทักษะที่

จ�าเป็นในการท�างาน

 1. ก�รฝึกง�น 

 กระทรวงเศรษฐกิจและการค้าอุตสาหกรรมของ

ญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry 

หรือ METI) ได้ให้ค�านิยามกว้าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกงาน 

(Internship) ไว้ว่า “การที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์

และการท�างานตามสาขาวิชาท่ีศึกษามา หรืองานที่

เกี่ยวข้องกับอาชีพที่จะท�าในอนาคต”  และมีการแบ่ง

การฝึกงานไว้ 5 รูปแบบ 

   1) เพื่อเรียนรู้งาน โดยการฝึกงานประเภทนี้

จะเป็นการฝึกประสบการณ์การท�างานในสถานที่จริง 

1  Nareenoot (2013)
2  ส�ารวจภาวะการท�างานของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2557
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ประมาณ 1-2 สัปดาห์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฝึกงาน

ตระหนกัถงึความถนดัและความมุง่มัน่ของตนเอง อกีทัง้

เข้าใจการท�างานและได้รับความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับแวดวง

วิชาชีพนั้น

   2) เพ่ือพจิารณารบัเข้าท�างาน โดยการฝึกงาน

ประเภทนี้จะเป็นการฝึกงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการ

ทดลองปฏบิติังานร่วมกนั ถอืเป็นขัน้ตอนหนึง่ของการหา

งาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฝึกงานตระหนักถึงความถนัด

และความมุ่งมั่นของตนเอง อีกทั้งเข้าใจการท�างานและ

ได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแวดวงวิชาชีพนั้น

   3) เพื่อช ่วยปฏิบัติงาน ผู ้ฝ ึกงานจะได ้

ประสบการณ์การท�างานท่ีมีลักษณะท่ีไม่สามารถเรียนรู้

ได้จากการท�างานพิเศษ และมักจะใช้เวลาฝึกงาน

มากกว่า 1 เดอืน มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาทกัษะพืน้ฐาน

ทางสังคม

   4) เพ่ือร่วมท�าโครงงาน มกัมกีารเชือ่มโยงกนั

ระหว่างบริษัทหรือมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาประเด็น

ปัญหา และ เสนอแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการ โดยมาก

จะท�างานเป็นทมี มจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาทกัษะพืน้ฐาน

ทางสังคมและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

   5) เพื่อร่วมวางแผนในกิจการ การฝึกงาน

ประเภทนีเ้ป็นการเข้าร่วมงานในฐานะสมาชกิคนหนึง่ใน

โครงการใหม่ของผู้ประกอบการ หรือโปรเจคเชิงปฏิรูป 

โดยมากมักเป็นงานระยะยาว ตั้งแต่ 1-6 เดือน เพื่อ

พัฒนาทักษะพื้นฐานทางสังคมและการเป็นผู้น�าให้กับผู้

ฝึกงาน

 ทั้ งนี้  การฝ ึกงานของสาขาวิชาภาษาญ่ี ปุ ่น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดอยู่ในประเภทที่ 1 คือ เพื่อ

เรียนรู้งาน ตระหนักถึงความถนัดและความมุ่งม่ันของ

ตนเอง อีกทั้งเข้าใจการท�างานและได้รับความรู้เกี่ยวกับ

แวดวงวิชาชีพนั้น 

 2. ทักษะในก�รทำ�ง�น 

 โลกในปัจจุบันต้องการบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่

แตกต่างจากสังคมยุคก่อน การมีความรู้เฉพาะทางเพียง

อย่างเดยีวอาจไม่เพียงพออกีต่อไป แนวคดิเรือ่งทกัษะใน

การท�างานจึงถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงทั้งในโลกตะวัน

ออกและโลกตะวันตก 

 กระทรวงเศรษฐกิจฯ ของประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศ

ส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับ “ความสามารถพื้นฐานในการ

ท�างาน” โดยระบุว่าบุคลากรควรมี “ความสามารถใน

การคิด” “กล้าลงมอืท�า” และ “สามารถท�างานเป็นทีม”3  

เป็นคุณสมบัติพื้นฐาน และเพื่อสร้างบุคลากรให้มี

คณุลกัษณะดงักล่าว สถาบนัอดุมศกึษากไ็ด้ใช้การฝึกงาน

ในต่างประเทศมาเป็นกลยุทธ์4 

 Neeranoot (2013, 355) กล่าวว่าสถานศึกษาที่

เปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นควรตระหนักในความจริงที่ว่า 

สังคมไม่ได้ต้องการ บัณฑิตที่รู้แต่ภาษาญี่ปุ่น แต่บัณฑิต

ควรเพิ่มพูนทักษะอื่น ๆ ได้แก่ ทักษะบริหารจัดการ 

ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการประสานงาน ทักษะ

การมปีฏสิมัพนัธ์กับผูอ้ืน่ ทกัษะความมนี�า้อดน�า้ทน และ

ทกัษะภาษาอังกฤษ นอกจากนัน้ยงัควรมคีวามรูร้อบด้าน 

ทั้งสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิด

 ศิริวรรณ และ ทัศนีย์5 (2014, 67)  ได้สรุปกรอบ

แนวคดิ ทกัษะแห่งการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทีแ่นะน�า

ให้ครูก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills)6  ซึ่งครูจะเป็นผู้

สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นกัเรยีนเป็นผูเ้รยีนรูด้้วยตนเอง โดย

ครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช และ

อ�านวยความสะดวก ในการเรยีนรูแ้บบ PBL (Problem-

Based Learning) ของนักเรียน 

3  คัดมาจาก 平成25年度産業経済研究委託事業「社会人基礎力育成の好事例の普及に関する調査」

4  คัดมาจาก 平成25年度産業経済研究委託事業「社会人基礎力育成の好事例の普及に関する調査」

5  ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ และ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ. (2558).
6  พัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills เรียกย่อว่า P21)
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5. ภาพรวมของวิชาฝึกงานของสาขาวิชา 

 ภาษาญี่ปุ่น

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรภาษา

ญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และบรรจุการฝึกงานลงใน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง เรียนรู้

และเพิ่มเติมประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง มี

ทักษะความสามารถ เตรียมพร้อมท่ีจะออกไปประกอบ

อาชีพในทันทีที่จบการศึกษา โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติ

งานไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง ในภาคฤดูร้อน และมีการ

ประเมนิโดยหน่วยงานทีร่บัเข้าฝึกงานและสาขาวชิา โดย

ได้รับผลการประเมินเป็น ผ่าน/ ไม่ผ่าน และสามารถ

ฝึกงานได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 5.1 ก�รฝึกง�นในประเทศ

 นักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงานในประเทศต้องได้รับ

อนุมัติจากสาขาวิชา โดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนตาม

ตารางที่ 1 

 ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาการ

ฝึกงานในประเทศ 13 คน โดยเข้าไปฝึกงานในองค์กร

ต่าง ๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ส�านักพิมพ์ โรงเรียน 

มลูนธิ ิเช่น บริษทัพานาโซนคิ แมนแูฟกเจอร์ริง่ (ไทยแลนด์) 

จ�ากัด บริษัท Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. 

เงื่อนไขในก�รลงทะเบียนวิช�ก�รฝึกง�น เงื่อนไขในก�รผ่�นวิช�ก�รฝึกง�น

สอบได้วิชาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 6 (เทียบเท่าระดับกลาง
ตอนปลาย)

ต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 

มีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ไม่ต�่า
กว่า N2 ทั้งนี้ แต่ตั้งแต่ปี 2559 อนุโลมให้นักศึกษาที่มีผลการ
สอบวดัระดบัไม่ต�า่กว่า N3 ฝึกงานได้ โดยต้องผ่านการคดัเลอืก
จากสถานประกอบการ

ระหว่างฝึกงาน ต้องผ่านการนิเทศจากอาจารย์นเิทศในช่วงท้าย
ของการฝึกงาน ต้องได้รับการประเมินจากผู้ประกอบการ ส่ง
รายงาน และรายการค�าศัพท์ที่ได้จากการฝึกงานอย่างน้อย 
100 ค�า 

นักศึกษาต้องติดต่อหาสถานประกอบการเพื่อฝึกงานเอง ต้องรายงานผลการฝึกงานต่อหน้าคณาจารย์ในงานสรปุผลการ
ฝึกงาน  

ต�ร�งที่ 1 : ต�ร�งเงื่อนไขก�รขออนุมัติลงทะเบียน/ เพื่อผ่�นวิช�ฝึกง�น

มูลนิธิญี่ปุ ่น ส�านักพิมพ์วีเลิร์น โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

เป็นต้น

 5.2   ก�รฝึกง�นในต่�งประเทศ

 การฝึกงานในต่างประเทศเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 

โดยสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่มข้ีอตกลงความร่วมมอืกบัธรุกจิ

ด้านอาหารในประเทศญีปุ่น่ จัดอบรมหลกัสตูรธุรกจิด้าน

อาหาร และจัดการฝึกงานในประเทศไทยและญี่ปุ่นให้

กับนักศึกษา เงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนเหมือนกับ

การฝึกงานในประเทศ แต่นักศึกษาต้องได้รับคัดเลือก

จากตัวแทนของสถานประกอบการที่ เดินทางมา

สัมภาษณ์นกัศึกษาด้วยตนเอง ทัง้นีใ้นปีการศึกษา 2560 

มีนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศจ�านวน 4 คน

6. ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน

 6.1 ปัญห�ในมุมมองของนักศึกษ�

   6.1.1 คว�มกังวลก่อนฝึกง�น

   จากการตอบแบบสอบถามการอบรมเตรียม

ความพร้อมสู่การฝึกงาน พบว่าสิ่งที่นักศึกษากังวลที่สุด

ในการฝึกงานคือ การวางตัวและความสัมพันธ์กับผู้ร่วม

งาน รองลงมาคือ กระบวนการและระเบียบข้อบังคับใน

การศึกษาวิชาฝึกงาน มารยาททางธุรกิจ และกฎหมาย

เกี่ยวกับการท�างาน ตามล�าดับ 
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ลำ�ดับ
ประเด็นที่นักศึกษ�ผู้ลงทะเบียนวิช�ฝึกง�น

ต้องก�รฟังก่อนฝึกง�น
ก่อนอบรม หลังอบรม รวม ร้อยละ

1 การวางตัวและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 5 7 12 30.77

2 กระบวนการและระเบียบข้อบังคับในการศึกษาวิชาฝึกงาน 7 1 8 20.51

3 มารยาททางธุรกิจ 3 3 6 15.38

4 กฎหมายเกี่ยวกับการท�างาน 1 4 5 12.82

5 วัฒนธรรมการท�างานในสังคมไทยและสังคมญี่ปุ่น - 3 3 7.69

6 แบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ - 3 3 7.69

7 การปรับตัวและวิธีรับมือกับปัญหาในที่ท�างาน เช่น ความเครียด
ความต่างทางวัฒนธรรม

- 2 2 5.13

8 เนื้อหารายละเอียดของงาน เทคนิคในการท�างานเฉพาะด้าน - - 0 0.00

รวม 16 23 39 100.00

ต�ร�งที่ 2 : ต�ร�งข้อมูลหัวข้อที่นักศึกษ�ผู้ลงทะเบียนวิช�ฝึกง�นต้องก�รอบรมก่อนไปฝึกง�น

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทีละส่วนพบว่า ก่อนฝึกอบรม 

นักศึกษามีประเด็นค�าถามเกี่ยวกับกระบวนการและ

ระเบียบข้อบังคับของวิชามากที่สุด รองลงมา คือ การ

วางตัวและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การที่นักศึกษามี

ความกังวลกับข้อบังคับของวิชาก่อนฝึกอบรมมากที่สุด 

อาจเป็นเพราะวิชาน้ีเป็นวิชาค่อนข้างใหม่ ท่ีผ่านมามีผู้

ลงทะเบยีนน้อย จงึไม่ค่อยมข้ีอมลูเผยแพร่ อกีทัง้ยงัเป็น

คร้ังแรกที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมินผลการเรียน 

นกัศกึษาจงึรูส้กึกังวล แต่หลงัจากได้รบัคูม่อืฝึกงาน และ

ค�าอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการก�ากับติดตามระหว่าง

ฝึกงานโดยละเอียดจากการอบรมแล้ว นักศึกษาก็หมด

ความกังวลเรื่องนี้ ทว่ายังคงกังวลเรื่องการวางตัวและ

ความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน แม้จะได้รบัการฝึกอบรม

แล้วก็ตาม แสดงให้เห็นว่านักศึกษาตระหนักดีว่าสังคม

ภายนอกต่างจากสงัคมในสถานศกึษา จงึกงัวลเรือ่งนีเ้ป็น

พิเศษ ในแง่หนึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดี แต่ก็มองได้อีก

แง่เช่นกันว่านักศึกษาไม่ค่อยได้สัมผัสกับสังคมภายนอก 

และขาดทักษะทางสังคม  

   6.1.2 ปัญห�และอุปสรรคในก�รฝึกง�น

   เมือ่ฝึกงานจรงินกัศกึษาแต่ละคนได้รบัมอบหมาย

งานต่างกนัไป งานที่ได้รับมอบหมายมากท่ีสุดคือ ล่าม

แปล รองลงมา คือพิสูจน์อักษร งานธุรการเอกสาร 

ประสานงาน และสืบค้นค้นมูลทางอินเตอร์เน็ต ตาม

ล�าดับ นอกจากนั้นยังมีงานอื่น ๆ เช่น งานธุรกิจอาหาร 

งานคิด concept ของหนังสือ งานสอนภาษาญี่ปุ่นให้

พนักงานไทย อาจารย์ฝึกสอน เป็นต้น 

 เน้ือหางานทีต่่างกนั ท�าให้นกัศกึษาแต่ละคนพบเจอ

ปัญหามากน้อยต่างกันไป แต่ปัญหาที่นักศึกษาฝึกงาน

พบมากที่สุดคือ ปัญหาด้านภาษา รองลงมาคือ การ

สือ่สารกบับคุคล ความสมัพนัธ์กบับคุคล และความรูเ้รือ่ง 

IT ตามล�าดับ (ข้อมูลจากตารางที่ 3 )

 นอกจากนั้น เน้ือหาของงานที่ได้รับมอบหมายก็มี

ส่วนท�าให้ปัญหาของแต่ละคนแตกต่างกนั อย่างไรกต็าม 

ปัญหาทีพ่บมากทีส่ดุยงัคงเป็นปัญหาด้านภาษา (88.24) 

และเมื่อพิจารณารายละเอียดของปัญหา พบว่าปัญหา

ทางด้านภาษาไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงภาษาญี่ปุ่น ยังรวมไป

ถึงภาษาอังกฤษ และภาษาไทยด้วย เช่น นักศึกษาที่

ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมรายงานว่า “ในที่ท�างาน

ส่งเมล และน�าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ” ส่วน

นกัศกึษาทีฝึ่กงานในส�านกัพมิพ์ “มปัีญหาเรือ่งการจบัใจ

ความในที่ประชุมบรรณาธิการ และการใช้ภาษาไทยใน

การแปล การคิดชื่อหนังสือให้ถูกใจกองบรรณาธิการ” 
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สถ�นประเภทง�น ภ�ษ� คว�มรู้ IT คว�มรู้ธุรกิจ
ก�รสื่อส�ร
กับบุคคล

คว�มสัมพันธ์
กับบุคคล

อื่น ๆ

ฝึกสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน (6 คน) 4 3 0 3 2 2

ล่าม/ประสานงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม (3 คน)

3 1 2 2 2 3

งานส�านักพิมพ์ (2 คน) 2 0 0 2 0 1

งานประสานงานในองค์กรของ
ประเทศญี่ปุ่น (2 คน)

2 1 1 1 1 1

ธุรกิจบริการอาหาร (4 คน) 4 2 3 4 3 2

รวม (17 คน) 15 7 6 12 8 9

ต�ร�งที่ 3 : ต�ร�งสรุปปัญห�ในก�รฝึกง�นแยกต�มประเภทง�น

เป็นต้น ซึ่งจุดนี้สอดคล้องกับผลการส�ารวจภาวะการ

ท�างานของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่นท่ีส�าเร็จการ

ศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ที่พบว่าเมื่อบัณฑิตจบการศึกษา

และท�างานได้ระยะหนึ่งจะค้นพบว่าความสามารถทาง

ภาษาที่ตนคิดว่าถนัดน้ันยังไม่ถึงระดับใช้งานได้ดีในโลก

ของการท�างาน7

  ปัญหาท่ีนักศึกษาพบรองลงมาคือ ปัญหาการ

สือ่สารกบับคุคล (70.59)  ดูผวิเผนิอาจคิดว่าปัญหานีเ้กดิ

จากการขาดทักษะทางภาษา แต่เม่ือพิจารณาลงไปถึง

รายละเอียดกลับพบว่า ปัญหาท่ีเกิดจากการขาดทักษะ

ทางภาษานั้นมีเพียงส่วนเดียว นอกน้ันเป็นปัญหาท่ีเกิด

จากการขาดทกัษะการสือ่สารโดยตรง กล่าวคอื นักศึกษา

หลายคนรายงานว่า มีปัญหากับการติดต่อประสานงาน 

การรายงานการท�างาน การสื่อสารภายใต้วัฒนธรรม

องค์กร การอธบิายให้นกัเรยีนเข้าใจเจตนาด ีการอธบิาย

เนือ้หาทีส่อน การฟังเพือ่จับใจความ และแสดงความคดิ

เห็นและในที่ประชุม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแม้เนื้อหางาน

ต่างกัน แต่ทุกงานล้วนต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร 

อาจารย์ฝึกสอนต้องเรยีนรูท้ีจ่ะสือ่สารกบัอาจารย์พีเ่ลีย้ง

ที่อายุห่างกัน ต้องสื่อเนื้อหาการสอนและเจตนาดีให้

นกัเรยีนเข้าใจ แม้แต่งานในส�านกัพมิพ์ทีด่จูะใช้ทกัษะใน

การส่ือสารน้อยกว่างานประเภทอื่น นักศึกษาก็ยังต้อง

เรียนรู้ทักษะการส่ือ “สาร” ให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ต้อง

ส่ือสารความคิดของตนในทีป่ระชุมกองบรรณาธกิาร และ

ส่ือ “สาร” ของหนังสือผ่านช่ือและปกหนังสือ เป็นต้น 

หากนักศึกษาฝึกงานขาดทักษะน้ี ไม่ว ่าจะฝึกงาน

ประเภทไหนก็ย่อมที่จะเกิดปัญหาตามมา ดังน้ัน สาขา

วิชาจึงควรพัฒนาทักษะนี้ให้นักศึกษาโดยเร่งด่วน 

 นอกจากปัญหาด้านการส่ือสารกับบุคคลแล้ว 

นกัศกึษายงัมปัีญหาเรือ่งความสมัพนัธ์กบับคุคลด้วย เช่น 

นักศึกษาหลายคนรายงานว่า “รู้สึกเกร็งกับรุ่นพี่ผู้ชาย” 

“รู้สึกเกร็งกับรุ่นพี่ที่อายุห่างกันมาก ๆ” “ไม่มีหัวข้อ

สนทนา” ปัญหานี้เป็นส่ิงท่ีนักศึกษากังวลมาตั้งแต่ก่อน

ฝึกงาน แม้ดูเป็นเรื่องเล็ก แต่ไม่อาจละเลย เนื่องจาก

ความรูส้กึอดึอดัหรอืความสมัพนัธ์ทีไ่ม่ราบรืน่ย่อมส่งผล

ต่อการท�างาน สาขาวชิาจงึควรชีแ้นะ และหากจิกรรมให้

นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการเข้าสังคมอยู่เสมอ

7  ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ และ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ. (2558). 
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  อีกปัญหาที่น่าเป็นกังวลคือ ปัญหาความรู้ IT แม้

จะมีปัญหาน้อยกว่าหัวข้ออื่น แต่ก็ยังถือเป็นปัญหา

รุนแรง เนื่องจากมีผู้พบปัญหาถึงร้อยละ 41.18 ของ

นักศึกษาฝึกงานทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับผลส�ารวจ

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นปี พ.ศ. 2557 ท่ีพบว่า มี

บัณฑิตที่รู้สึกว่าตนเองขาดทักษะด้าน IT สูงเป็นอันดับ

ต้น ๆ   นอกจากตวัเลขนีแ้ล้ว นกัศกึษายงัระบใุนรายงาน

ด้วยว่า “ควรจัดฝึกอบรบทักษะโปรแกรม MS Office 

ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับกลางอย่างท่ัวถึง ก่อนส�าเร็จการ

ศึกษา” “ในโรงงานญี่ปุ่นมีการน�า AI เข้ามาใช้ในหลาย

กระบวนการ หลายครั้งท่ีไม่เข้าใจกลไกการท�างานของ

เครื่องจักรเหล่านั้น” “ไม่มีทักษะในการน�าเสนอด้วยสื่อ 

IT ให้น่าสนใจ” เป็นต้น นั่นแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน IT 

ไม่ได้จ�ากัดแค่การใช้คอมพิวเตอร์ท�างานเอกสาร แต่

แทรกอยู่ในงานทุกงาน ดังนั้น สาขาวิชาไม่ควรมองข้าม

การพัฒนาทักษะ IT ให้นักศึกษา 

 เช่นเดียวกับความรู้ด้านธุรกิจ แม้การฝึกงานครั้งนี้ 

มีจ�านวนสถานประกอบการท่ีไม่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ

ถึงร้อยละ 47.06 (โรงเรียนมัธยม และมูลนิธิญี่ปุ่น) แต่

จ�านวนนักศึกษาที่มีปัญหาเก่ียวกับความรู้ด้านธุรกิจสูง

ถึงร้อยละ 35.29 จากจ�านวนนักศึกษาฝึกงานทั้งหมด 

ตัวอย่างของปัญหา เช่น “มีความรู้ด้านการตลาดและ

ศัพท์ในวงการธุรกิจน้อยมาก ท�าให้ฟังค�าอธิบายไม่

เข้าใจ” “ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างใบเสนอราคา

กับใบแจ้งหนี้”  เป็นต้น นอกจากนั้น แม้นักศึกษาถึง 

47.06 จะเลือกฝึกงานในสถานประกอบการท่ีไม่

เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ แต่จากผลการส�ารวจภาวะการ

ท�างานของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในปี 

พ.ศ. 2557 พบว่าร้อยละ 85.71 ท�างานในภาคธุรกิจ

โดยตรง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ธนาคาร มี

เพียงร้อยละ 14.29 ที่ท�างานที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ 

เช่น งานนักแปล-ล่ามอิสระ งานสอนภาษา 

 และเมือ่สอบถามนกัศกึษาทีฝึ่กงานในโรงเรยีนและ

มลูนธิญิีปุ่น่ว่า “เลอืกฝึกงานเพราะสนใจประกอบอาชพี

นั้นใช่หรือไม่” ร้อยละ 50.00 ตอบว่า “ไม่ใช่” และ มี

เพียงร้อยละ 0.25 เท่านั้นที่ยังคงยืนยันว่าหลังจากที่

นักศึกษากลุ่มนี้ฝึกงานแล้ว ยังต้องการประกอบอาชีพที่

ตนฝึกงาน จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้ความรู้

ทางธุรกิจจะไม่ได้จ�าเป็นส�าหรับนักศึกษาฝึกงานทุกคน 

แต่ความรูท้างภาคธรุกจิยงัจ�าเป็นส�าหรบันกัศึกษาสาขา

ภาษาญีปุ่น่ เพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่จบไปท�างานในภาค

ธุรกิจ ดังนั้น ความรู้ทางด้านธุรกิจจึงยังเป็นส่ิงที่สาขา

วชิาควรให้ความส�าคญัควบคูไ่ปกบัการพฒันาทักษะอืน่ ๆ        

 จากข้อมลูข้างต้น สามารถสรปุได้ว่าแม้จะมกีารเตรยีม

ความพร้อมก่อนฝึกงาน แต่นักศึกษายงัคงประสบปัญหา 

ปัญหาทีร่นุแรงทีสุ่ดคอื ปัญหาด้านภาษา และการส่ือสาร

กับบุคคล ส่วนปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคล ความรู้ IT 

และความรู้ทางธุรกิจ เป็นหัวข้อที่น่ากังวลเช่นกัน การที่

นักศึกษาไม่พบปัญหาไม่ได้หมายความว่า นักศึกษามี

ทกัษะนัน้ดแีล้ว แต่หมายความว่านกัศกึษาบางส่วนไม่ได้

รบัการฝึกฝนหรอืพัฒนาทักษะเหล่านัน้เนือ่งจากลกัษณะ

ของงาน และการฝึกงานท่ีไม่ได้ใช้ทักษะดังกล่าวอาจ

ท�าให้นักศึกษาไม่ตระหนักถึงความจ�าเป็นของทักษะอื่น 

ๆ ที่นอกเหนือจากภาษา ทั้งที่ทักษะเหล่านั้นจ�าเป็นต่อ

การท�างาน จากจุดนี้เองจึงน�าไปสู่การวิเคราะห์ทักษะที่

ยงัจ�าเป็นต้องได้รบัการฝึกงานหลังฝึกงานในหวัข้อถดัไป

   6.1.3 ทักษะที่ยังเป็นปัญห�หลังฝึกง�น

   เพื่อให้ทราบว่าสาขาวิชาควรพัฒนาทักษะใด

หลังฝึกงาน ผู้วิจัยได้จัดท�าแบบสอบถามให้นักศึกษา

ประเมนิตนเอง ทัง้ก่อนและหลงัฝึกงาน โดยหวัข้อในการ

ประเมินน้ันปรับมาจากหัวข้อในเอกสารประเมินจากผู้

ประกอบการ และสาระการเรียนรู้ของรายวิชา โดยมีผู้

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 17 คน หรือร้อยละ 100 

แต่ละหัวข้อก�าหนดให้ประเมิน 4 ระดับ

 หลงัฝึกงานนกัศกึษามพีฒันาการทกุทกัษะ ทกัษะที่

มพีฒันาการมากทีส่ดุ คอื ทกัษะในการเข้าใจตนเองและ

ประเมินตนเอง และความรู้และทักษะพื้นฐานในการ

ท�างาน ทักษะที่มีพัฒนาการรองลงมาคือ ความสามารถ
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ลำ�ดับ ทักษะในก�รทำ�ง�น ก่อน หลัง พัฒน�ก�ร

1 ความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�างาน 2.35 3.12 0.76

2 คุณสมบัติและความสามารถโดยรวมของตนเอง 2.53 3.29 0.76

3 ความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 2.71 3.12 0.41

4 ความสามารถทางด้าน IT 2.71 3.00 0.29

5 ความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหา 2.76 3.47 0.71

6 รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถประเมินตนเองได้ 2.76 3.53 0.76

7 ความมีระเบียบวินัย 2.94 3.59 0.65

8 ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น 2.94 3.59 0.65

9 บุคลิกภาพ 3.18 3.59 0.41

10 ความกระตือรือร้น 3.18 3.82 0.65

11 ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน 3.24 3.59 0.35

12 การท�างานเป็นทีม 3.29 3.71 0.41

13 รายงาน ตดิต่อ ปรกึษากับอาจารย์ หวัหน้างาน หรอืเพือ่นร่วมงาน 3.35 3.53 0.18

ค่�เฉลีย่ 2.92 3.46 0.54

ต�ร�งที่ 4 : ก�รประเมินตนเองของนักศึกษ�ก่อนและหลังก�รฝึกง�น 

*ความเข้มของสีแสดงระดับความรุนแรงของปัญหา

คว�มส�ม�รถในก�รจดัก�รและแก้ไขปัญห�
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ในการจัดการและแก้ไขปัญหา ความสามารถในการ

สื่อสารกับผู้อื่น ความมีระเบียบวินัย ความกระตือรือร้น 

ตามล�าดับ (ตารางที่ 4 )

 หากเปรียบเทียบคะแนนประเมินทักษะการท�างาน

ก่อนฝึกงานและหลงัฝึกงาน จะเหน็ว่าก่อนฝึกงาน หวัข้อ

ทักษะที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (2.92) คือล�าดับที่ 1-6 ซึ่งจัด

อยู่ในระดับพอใช้ ไม่ถึงดี ใน 6 หัวข้อนี้ มี 4 หัวข้อที่แม้

ฝึกงานแล้วนักศึกษาก็ยังให้คะแนนประเมินต�่ากว่าค่า

เฉลี่ย (3.46) คือ หัวข้อที่ 1-4 หัวข้อที่นักศึกษาฝึกงาน

ประเมินตนเองต�่าทั้งก่อนฝึกงานและหลังฝึกงาน คือ 

ความสามารถทางด้าน IT ความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาญี่ปุ่น และความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�างาน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ทั้ง 3 หัวข้อมีคะแนนประเมินค่อน

ข้างต�่าแต่แรก คะแนนพัฒนาการจึงไม่สูงนักเม่ือเทียบ

กับหัวข้ออื่น ๆ   ประกอบกับบางหัวข้อไม่อยู่ในขอบข่าย

งาน เช่น ความสามารถทางด้าน IT จึงท�าให้นักศึกษา

ประเมินตนเองหลังฝ ึกงานต�่าที่สุด และมีคะแนน

พัฒนาการเพียงแค่ 0.29 

  ผลจากแบบสอบถามนีช่้วยยนืยนัข้อสังเกตจากข้อ 

6.1.3 ว่าทักษะด้าน IT เป็นทักษะที่ไม่ได้รับการพัฒนา

จากการฝึกงาน เนื่องจากงานที่นักศึกษาฝึกไม่ได้

เกี่ยวข้องกับ IT โดยตรง และที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือเป็น

ทักษะที่นักศึกษาขาดก่อนที่จะฝึกงานอีกด้วย และ

นอกจากทักษะทางด้าน IT ทักษะที่สาขาวิชาควรเสริม

ความมั่นใจให้นักศึกษาหลังจบการฝึกงาน คือ ความรู้

ความสามารถด้านภาษาญีปุ่น่ ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน

ในการท�างาน เป็นต้น

 6.2 ปัญห�ในก�รฝึกง�นจ�กมุมมองของผู  ้

   ประกอบก�ร 

 จากแบบประเมินและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

สามารถสรุปปัญหาได้ตามตารางที่ 5 ช่อง “ผู้ประกอบ

การ (ระหว่างฝึก)” โดยภาพรวม ผู้ประกอบการให้

ลำ�ดับ ทักษะก�รทำ�ง�น
นักศึกษ� 
(ก่อนฝึก)

ผูป้ระกอบก�ร 
(ระหว่�งฝึก) 

นักศึกษ� 
(หลังฝึก)

1 ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น 2.94 3.47 3.59

2 ความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 2.71 3.59 3.12

3 ความกระตือรือร้น 3.18 3.59 3.82

4 การท�างานเป็นทีม 3.29 3.59 3.71

5 ความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�างาน 2.35 3.65 3.12

6 คุณสมบัติและความสามารถโดยรวมของตนเอง 2.53 3.65 3.29

7 ความสามารถทางด้าน IT 2.71 3.69 3.00

8 ความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหา 2.76 3.76 3.47

9 ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน 3.24 3.76 3.59

10 มีระเบียบวินัย 2.94 3.82 3.59

11 บุคลิกภาพ 3.18 3.82 3.59

12 รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถประเมินตนเองได้ 2.76 ไม่ประเมิน 3.53

13 รายงาน ตดิต่อ ปรกึษากับอาจารย์ หวัหน้างาน หรอืเพือ่นร่วมงาน 3.35 ไม่ประเมิน 3.53

ค่�เฉลีย่ 2.92 3.67 3.46

ต�ร�งที่ 5 : ต�ร�งเปรียบเทียบคะแนนประเมินของผู้ประกอบก�รและนักศึกษ� ก่อน-ระหว่�ง-หลัง ก�รฝึกง�น

*หัวข้อที่มีแถบสีเข้มแสดงหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยโดยระดับความเข้มของสีแสดงระดับความรุนแรงของปัญหา
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คะแนนประเมินนักศึกษาฝึกงานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ

หัวข้อ บุคลิกภาพ และระเบียบวินัย แต่ให้คะแนน

ประเมิน ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น ความรู้

ความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่น ความกระตือรือร้น การ

ท�างานเป็นทีม ความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�างาน 

และคุณสมบัติและความสามารถโดยรวมของตนเองต�่า

กว่าค่าเฉลี่ย (3.67)

 การประเมินของผู้ประกอบการค่อนข้างสอดคล้อง

กับการประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนฝึกงาน ท่ีให้

คะแนนประเมิน ความรู้ความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่น 

ความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�างาน คุณสมบัติและ

ความสามารถโดยรวมของตนเอง ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ (2.92) 

แม้นักศึกษาฝึกงานจะให้คะแนนประเมินหัวข้อ ความ

สามารถในการสือ่สารกบัผูอ้ืน่สูงกว่าค่าเฉลีย่ แต่กส็งูกว่า

เพียงเล็กน้อย จึงยังถือว่าเป็นหัวข้อที่นักศึกษาฝึกงานมี

ปัญหาทั้งจากมุมมองของผู้ประกอบการและนักศึกษา

ฝึกงานเอง 

 ส่วนหัวข้อ ความกระตือรือร้น และการท�างานเป็น

ทีม เป็นหัวข้อที่ผู้ประกอบการและนักศึกษาประเมินไม่

สอดคล้องกัน กล่าวคือ นักศึกษาฝึกงานให้คะแนน

ประเมินตนเองสูงกว่าค่าเฉล่ียทั้งก่อนฝึกงานและหลัง

ฝึกงาน แต่ผูป้ระกอบการกลบัประเมนิ 2 หวัข้อนีต้�า่กว่า

ค่าเฉลี่ย ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้นักศึกษามองว่าตนเองมี

ความกระตือรือร้น หรือสามารถท�างานเป็นทีมได้อย่าง

ดีแล้ว แต่ผู้ประกอบการก็มองว่า ยังไม่เพียงพอส�าหรับ

การท�างานจรงิ 2 หัวข้อนีจ้งึเป็นหวัข้อทีส่าขาวิชาควรย�า้

เตือนนักศึกษา ส่วนหัวข้อความสามารถด้าน IT นั้น ดัง

ทีก่ล่าวไว้ข้างต้น ขอบข่ายของงานทีฝึ่กในครัง้นีส่้วนใหญ่

ไม่ได้ใช้ความสามารถด้าน IT ผู้ประกอบการบางรายไม่

ประเมินในหัวข้อนี้ จึงท�าให้คะแนนประเมินจากผู ้

ประกอบการในหัวข้อนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 

 อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการได้ให้สมัภาษณ์เพิม่เตมิ

ว่า ก่อนมาฝึกงานนกัศกึษาและหลกัสตูรควรเตรยีมความ

พร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกงานโดยการฝึกทักษะต่าง ๆ 

ดังนี้ 1) การน�าเสนอด้วยโปรแกรม power point  (เน้น

การน�าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ) 2) ภาษาอังกฤษ เพราะ

สถานประกอบการส่วนใหญ่สือ่สารกนัด้วยภาษาองักฤษ 

ทั้งภายในและนอกองค์กร 3) โปรแกรม Excel (ทั้งการ

ค�านวณ และการจัดการเอกสาร)  4) ทักษะการใช้ภาษา

ไทย ควรส่งเสรมิให้นกัศกึษาอ่านหนงัสอืภาษาไทย และ

ควรฝึกทักษะการฟังจับใจความ 5) ควรสอนความรู้พื้น

ฐาน ค�าศัพท์พื้นฐาน ศัพท์เฉพาะทางในโรงงาน เช่น ค�า

ศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ การขนส่ง ความ

ปลอดภัย Kaizen  5 ส เป็นต้น 6) ควรฝึกให้นักศึกษามี

มนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

เป็นต้น

  จะเห็นได้ว่า ปัญหาของนักศึกษาฝึกงานในสายตา

ของผูป้ระกอบการมคีวามสอดคล้องกบัปัญหาในมมุมอง

ของนักศึกษา กล่าวคือ ต่างมองว่า ทักษะในการสื่อสาร

กับผู้อื่นและทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นทักษะนักศึกษา

ฝึกงานขาด ส่วน ความรู้และทกัษะพืน้ฐานในการท�างาน 

ความกระตือรือร้น การท�างานเป็นทีม เป็นปัญหาที่

นักศึกษาฝึกงานไม่ได้ตระหนักมากนัก แต่ผู้ประเมินให้

ความส�าคัญและประเมนิว่านกัศึกษายงัขาดทกัษะ สาขา

วิชาจึงควรเน้นย�้ากับนักศึกษา และจัดกิจกรรมที่เสริม

ทักษะเหล่านี้ให้นักศึกษาต่อไป 

7. บทสรุป

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ก่อนทีน่กัศึกษาจะฝึกงานนกัศึกษามคีวามกงัวลเกีย่วกบั

การวางตัวและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน รองลงมาคือ 

กระบวนการและระเบียบข้อบังคับในการศึกษาวิชา

ฝึกงาน มารยาททางธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการ

ท�างาน  

 เมือ่นกัศกึษาฝึกงาน ทัง้นกัศกึษาและผูป้ระกอบการ

ประเมินว่านักศึกษาฝึกงานยังคงขาดทักษะ ดังนี้  1) 

ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น 2) ความรู้ความ

สามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 3) ความกระตือรือร้น 4) การ
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ท�างานเป็นทมี 5) ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานในการท�างาน 

6) คุณสมบัติและความสามารถโดยรวมของตนเอง 7) 

ความสามารถทางด้าน IT 8) ความสามารถในการจดัการ

และแก้ไขปัญหา 9) ความรู้ทางธุรกิจ

 นอกจากนัน้ยงัพบว่า ทกัษะทีม่พีฒันาการน้อยและ

สาขาควรก�ากับติดตาม ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาญี่ปุ่น 2) ความสามารถทางด้าน IT 3) ความรู้

ทางธุรกิจ 4) ความสามารถในการจัดการและแก้ไข

ปัญหา เป็นต้น 

 เพือ่แก้ไขปัญหาข้างต้น สาขาวชิาควรท�าความเข้าใจ

ปัญหาของนกัศกึษาและหลกัสตูร วางแผนเพิม่พนูทกัษะ

ทีค่วรได้รบัการพฒันาของนกัศกึษาอยูเ่สมอ ส่งเสรมิการ

มีส่วนร่วมของนักศึกษาให้นักศึกษาได้ร่วมวางแผนท�า

กิจกรรมเสริมทักษะ หรือออกแบบการเรียนการสอนที่

เสริมทกัษะทีต่นเองขาด นอกจากเตรยีมความพร้อมแล้ว 

ควรทวนก�ากับติดตามและเพิ่มเติมส่วนท่ีนักศึกษาไม่ได้

รบัการพฒันาระหว่างฝึกงาน เพือ่ให้นกัศึกษามทีกัษะใน

การท�างานทุกด้าน และมีความพร้อมที่จะออกไปสู่โลก

แห่งการท�างาน  

8. ปัญหาในการท�าวิจัย 

 การวิจัยนี้มีข้อจ�ากัดบางประการได้แก่ การที่กลุ่ม

ตัวอย่างมีจ�านวนน้อย (17 คน) และสถานประกอบการ

ไม่หลายหลายท�าให้ไม่สามารถน�าเสนอผลการวิจัยที่

ครอบคลุมประเด็นปัญหาและไม่อาจวิเคราะห์ไปถึง

ทักษะที่จ�าเป็นของแต่ละงาน การวิจัยต่อยอดจึงควรมุ่ง

ไปสูก่ารวจิยัในบรบิทอืน่ ๆ  เพือ่เป็นการต่อยอดงานวจิยั

และน�าข้อมูลมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรให้ตรงเป้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวโน้มอาชีพของนักศึกษาเอกวิชา
ภาษาญี่ปุ่น และ 2) เพื่อศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพของผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น วิธีวิจัยส�าหรับการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันเป็นการวิจัยค้นคว้าจากเอกสาร และการศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษา ใช้การวิจัยเชิง
ส�ารวจผ่านการท�ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม “อนาคตของฉันวันข้างหน้า” 2) กิจกรรม 
“ประวัติส่วนตัวเพื่อการวางแผนเส้นทางอาชีพ” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี วิชาเอกสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 1 และ 2 จ�านวน 74 คน ในมหาวิทยาลัยของรัฐ วิเคราะห์และประมวลผลการ
ศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต สอบถามความเห็น และสรุปผลเชิงพรรณนาโวหาร ผลการศึกษาพบว่ามี
ความต้องการผูรู้้ภาษาญีปุ่่นในประเทศญีปุ่น่เพิม่มากขึน้จากภาวะสงัคมสงูวยัและนโยบายของรฐับาลญีปุ่น่ทีเ่ปิดรบั
แรงงานต่างชาต ิอาชีพทีผู่รู้ภ้าษาญีปุ่น่ชาวต่างชาติท�า 3 ล�าดบัแรกคอื นกัแปลและล่าม พนกังานขายและการตลาด 
และ ผู้ประสานงานต่างประเทศ และทักษะที่จ�าเป็น 3 ล�าดับแรกส�าหรับนักศึกษาสายศิลป์ คือ ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นและความร่วมมือ ส�าหรับความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพนั้น ในกิจกรรม “อนาคตของฉันวัน
ข้างหน้า” กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 55 ต้องการท�างานเพื่อให้สามารถมีโอกาสไปท�างานอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบ อย่างไร
ก็ตาม ยังไม่มีการวางแผนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อไปสู่ความส�าเร็จในจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  ส�าหรับกิจกรรม 
“ประวัติส่วนตัวเพ่ือการวางแผนเส้นทางอาชีพ” พบว่า นักศึกษาเข้าใจความต้องการของตนเองแต่ยังไม่สามารถ
วเิคราะห์จดุแขง็ของตนเองทีเ่ชือ่มโยงสูเ่ส้นทางอาชพีและยงัไม่มแีผนพฒันาตนเองว่าจะด�าเนนิการอย่างไรเพือ่ไปสู่
เส้นทางอาชีพที่ต้องการ กล่าวคือ ความต้องการของตลาดแรงงานกับความคาดหวังของนักศึกษาผู้รู้ภาษาญี่ปุนไม่
ตรงกัน ดังนั้นในการผลิตบัณฑิต ผู้สอนจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้
นกัศกึษารู้จกัตนเองมากยิง่ขึน้และพฒันากระบวนการทางความคดิ (mindset) ของผู้เรยีนผ่านการแลกเปลีย่นข้อมูล
พูดคุยกับผู้อื่น และมีการวางแผนปฏิบัติเชิงรุกท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย เพ่ือให้การศึกษาสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง

ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ยูมิโกะ ยามาโมโตะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาชีพส�าหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและ

ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ:

กรณีศึกษาหัวข้อส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

 คำ� สำ�คัญ
ทรัพยากรบุคคลระดับสากล, ความพร้อมสู่อาชีพ, การรู้จักตนเอง, การพูดคุย,

แผนพัฒนาตนเอง
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Abstract

The present study has two objectives 1) to survey the current situation and trend of careers 
for Japanese majors; and 2) to survey the career readiness of students studying Japanese. The 
research methods adopted in this study were documentary research for the first objective; 
and observation, questionnaires, and interviews regarding two experimental workshops, 
“My life from now on” and “CV for a career development plan.” These workshops were 
organized for first- and second-year students majoring in the Japanese language at a national 
university. The participants of this study were seventy-four students studying Japanese. The 
results of the study showed that the demand for Japanese majors is expanding in Japan, 
according to Japan’s labor shortage and the new policy to accept foreign workers. The 
top-3 careers for graduates who know Japanese were, translator and interpreter, sales and 
marketing staff, and international coordinator. The top-3 essential skills for graduates in the 
humanities and social sciences were communication skills, Japanese language skills, and 
cooperativeness. The results of the first workshop, “My life from now on,” indicated that 
the participants expected to work in order to be able to enjoy their personal interests but 
no action plans to accomplish their goals were stated. The results of the second workshop, 
“CV for a career development plan,” showed that the students understood their own career 
needs but very few could identify the strengths that would lead to their success. In order 
to help the students improve their self-awareness and growth mindset, an environment 
that promotes the sharing of ideas with others via dialogue,  and developing strategic action 
plans that are aligned with their goals, should be encouraged by instructors continually so 
that education can respond to labor market needs.

Careers for Japanese Majors and

Career Readiness:  Case Study Topics for 

First- and Second-year Students

Key words
global human resource, career readiness, self-analysis, interactive communication, 
career development plan
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1. บทน�า 

 ภาวะสงัคมสงูวยัทีร่นุแรงของญีปุ่น่ท�าให้เกิดภาวะ

ขาดแคลนแรงงาน จะเหน็ได้จากนโยบายเปิดรบันกัเรยีน

ต่างชาติมากขึ้นโดยมีเป้าหมาย 3 แสนคนภายในปีค.ศ. 

2020 และนโยบายเปิดประตูรับแรงงานต่างชาติทั้ง

นักศึกษาฝึกงานและพนักงานฝึกอบรมของรัฐบาลชินโซ 

อาเบะ ในระดับอุดมศึกษารัฐบาลส่งเสริมให้ขยาย

โครงการฝึกงานในสถานประกอบการเพิม่มากขึน้ (山路

2017) กระแสการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงานน้ีไม่ได้จ�ากัดอยู่ใน

ญี่ปุ่นเท่านั้น สถานศึกษาในประเทศไทยเองก็มีนโยบาย

ส่งเสริมให้มีวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร

และเร่ิมมีแผนงานเชงิรกุทีจ่ะส่งนกัศกึษาไปฝึกงานในต่าง

ประเทศมากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้

ทันที ในทกุสถานการณ์ทัง้ในและต่างประเทศเมือ่ส�าเรจ็

การศกึษา การพัฒนาทรพัยากรบคุคลจากนีไ้ปจงึไม่ใช่การ

ผลติบณัฑติเพ่ือป้อนสูต่ลาดในประเทศเท่านัน้ หากยงัต้อง

พจิารณาถงึโอกาสการท�างานในต่างประเทศด้วย

  รายงานของกระทรวงการศึกษาวัฒนธรรมกีฬา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี ค.ศ. 2011 กล่าวถึง

คุณลักษณะของ “ทรัพยากรบุคคลระดับสากล” ไว้ดังนี้

 ท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์ บคุลากรระดบัสากล

ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเป็นของตนเอง สามารถถ่ายทอด

ความคิดของตนให้แก่เพื่อนร่วมงาน คู่ค้าหรือลูกค้าท่ีมี

ภูมิหลังแตกต่างกัน สามารถเข้าใจในฝ่ายตรงข้าม โดย

มองข้ามความแตกต่างทางค่านยิมหรอืเอกลกัษณ์เฉพาะ

ตัวที่มีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ท่ีต่าง

กนั  ในทางตรงข้ามจะต้องดงึเอาความต่างนัน้มาเป็นจดุ

แข็งและใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าเป็นเท่าทวีคูณ และ

สร้างค่านิยมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ 1

 การเป็นทรัพยากรบุคคลในระดับสากล จึงหมาย

ถงึการเป็นผูท้ี ่“รูค้ดิด้วยตนเอง” “เข้าใจสถานะของผูอ้ืน่” 

“ดงึความแตกต่างมาเป็นจดุแขง็และก่อให้เกิดประโยชน์ได้” 

การจะพฒันาทรพัยากรบคุคล จงึหมายถงึการพฒันาคน

ที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือแนวคิดที่มีต่อวิชาชีพ 

และสามารถก�าหนดว่าจะด�าเนินชีวิตต่อไปอย่างไรได้

ด้วยตนเอง มุมมองนีส้อดคล้องกบัแนวคดิของ 細川 และ

คณะ (2017) ที่กล่าวว่า 

 “วิชาชีพ” หรือ career  ต้องมาจากการส่ังสม

ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ไม่ใช่การสร้างประวัติท่ี

สวยงามส�าหรบัผูท้ีถ่กูวางตวัให้เป็นผูน้�าและต้องไม่ใช่การก

ระท�าเพื่อให้ผู ้อื่นมาประเมินตน เจ้าตัวต้องเป็นผู้ท่ี

ขวนขวายส่ังสมประสบการณ์น้ันด้วยตนเอง ดังน้ันการ

วางแผนเส้นทางอาชพี จงึหมายถงึ การปรบัเปล่ียนทศันคติ

ของตนเองทีม่ต่ีอวชิาชีพ และวางแผนทีเ่ป็นรปูธรรมขึน้

เองว่าตวัเองต้องการจะใช้ชวิีตอย่างไรในวนัข้างหน้า”2  

 ในการศึกษาครั้งนี้ จึงใช้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า 

“career” หรอื วชิาชีพ ตามแนวคิดของ 細川 และคณะ 

(2017) เพื่อให้ผู ้สอนตระหนักว่า การอบรมสั่งสอน

นกัศกึษาควรมุง่เน้นทีจ่ะส่งเสรมิให้นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบตัิ

จรงิ พยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้นกัศกึษาได้เลง็เหน็

ความส�าคญัของการวางแผนชวีติของตนเองและให้เลอืก

เส้นทางนั้นด้วยตนเอง 

 การพฒันาตนเองนัน้สอดคล้องกบั ทฤษฎกีารเรยีน

รู้เชิงสถานการณ์ (Situated Learning Theory)3   ของ 

เลฟและเวนเกอร์ (Lave & Wenger, 1991) ซ่ึงเป็น

แนวคดิเกีย่วกบัการน�าตวัเข้าไปสูส่ถานการณ์นัน้ด้วยตน

เองท�าให้ได้ประสบการณ์ที่รอบด้านและเป็นองค์รวม 

และน�าไปสูก่ารสร้างความรูค้วามเข้าใจและบทสรปุของ

ตนเองให ้เป ็นการเรียนรู ้จ�าเพาะตนและจ�าเพาะ

1  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/047/siryo/__icsFiles/afieldfile/2012/02/14/1316067_01.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/san_gaku_ps/2010globalhoukokusho.pdf
2  ผู้วิจัยถอดความจาก「キャリアとはエリート候補となるための経歴を積み上げたり、自分の経歴を外から誰かに評価して もらうもの

ではなく、自分自身の経験の積み重ね…キャリアをデザインすることは自身のキャリア観（キャリア に対するイメージや考え方）

を更新し、自分自身がどのように生きていったらいいかを具体的に描くこと」(p.2)
3  ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 状況的学習論
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สถานการณ์ การเรียนภาษาญี่ปุ่นตามแนวคิดนี้ จึงไม่ใช่

การเน้นการพัฒนาเฉพาะทักษะทางภาษาแต่เป็นการ

น�าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในชุมชนนั้น ๆ เพื่อจะได้สัมผัสกับ

ผู้คนในชุมชนนั้น เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อมกับ

การสร้างตวัตนของตวัเองให้เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถ  การ

จะไปสู่จุดนั้นผู้เรียนจ�าเป็นต้องรู้จักตัวเอง และพยายาม

คิดว่าจากนี้ไปจะด�าเนินชีวิตของตนเองอย่างไรต่อไป 

 ผูว้จิยัจงึใช้แนวคดิเรือ่งอาชพีและทฤษฎกีารเรยีน

รู้เชิงสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้นเป็นแนวทางการศึกษา 

โดยก�าหนดวัตถุประสงค์การศึกษาไว้ 2 ประการคือ 

  1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของเส้น

ทางอาชีพส�าหรับผู้รู้ภาษาญี่ปุ่น 

 2) เพ่ือส�ารวจทศันคตแิละความพร้อมในการเข้าสู่

อาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

2. วิธีวิจัย

 2.1 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

 กิจกรรมที่ 1  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่

ศึกษาวิชาการฟังพูดภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น จ�านวน 30 คน

 กิจกรรมที่ 2  เป็นนักศึกษาเอกสาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 จ�านวน 44 คน

 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การสังเกต และ

การสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

 2.3 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร

  2.3.1 กิจกรรมที่ 1 “อน�คตของฉันในวัน 

    ข้�งหน้�”

       กิจกรรมที่ 1 ออกแบบมาเพื่อกระตุ ้นให้

นักศึกษาได้พิจารณาทบทวนว่า ตัวเอง เป็นคนแบบใด 

และ ประมวลความคดิของตวัเองภายใต้หวัข้อ「これか

らの私」หรอื “อนาคตของฉนัในวนัข้างหน้า”  โดยเป็น

กิจกรรมในช้ันเรียนรายวิชาการฟังพูด ภาค 2 ปีการ

ศึกษา 2017 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่เรียนภาษา

ญี่ปุ่นรวม 30 คน ทุกคนผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

มาแล้ว ความสามารถภาษาญี่ปุ ่นอยู่ในระดับเทียบ

เท่ากับ N4 ขึ้นไป รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้

ลำ�ดับก�รดำ�เนินกิจกรรม

ครั้งที่ ร�ยละเอียด กิจกรรม

1

  ประสบการณ์การท�างานพิเศษที่ผ่านมา
  มีทัศนะอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ การ “ท�างาน” 
  อนาคตอยากจะท�างานแบบไหน 

  เขียนลงในใบงาน
  พูดคุยเป็นกลุ่ม
  ถ่ายทอดให้ทุกคนรับรู้ร่วมกัน

2

  งาน หรือลักษณะงานของคนรอบตัวของตัวเอง
  สนใจในงานประเภทใดบ้าง
  แนวคิดเกี่ยวกับงานลักษณะต่าง ๆ ของผู้อื่น 

  เขียนลงในใบงาน
  พูดคุยเป็นกลุ่ม
  ถ่ายทอดให้ทุกคนรับรู้ร่วมกัน
  ให้นักศึกษาเลือก แนวคิดเกี่ยวกับงานของคน 4 ประเภท 
ABCD และน�าเสนอรายบุคคลว่าตัวเองใกล้เคียงกับคน
ประเภทใดมากที่สุด 

3

  ให้อภิปรายว่า ระหว่าง “การมีชีวิตเรียบง่าย” กับ 
  “การมีชีวิตที่ท้าทาย” จะเลือกแบบไหน 
  ให้ฟังเรื่องราวชีวิตของคนญี่ปุ่น 3 คน 

  อภิปรายกลุ่ม
  ถ่ายทอดข้อมูลให้รับรู้ร่วมกัน
  พูดคุยเกี่ยวกับคนญี่ปุ่น 3 คน 
  ในสมัยเป็นนักศึกษาและตอนท�างาน

4
  ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลงานที่ตนเองสนใจ
  เขียนแผนที่ชีวิตโดยจินตนาการถึง “ตัวเองในอนาคต”

  ส�ารวจและสอบถามคนอื่นและบันทึกข้อมูล
  ถ่ายทอดข้อมูลให้รับรู้ร่วมกันในกลุ่ม
  วาดแผนที่ชีวิต

5   รายงานผลรายบุคคล   อธิบายแผนที่ชีวิตของตนเองให้ทุกคนทราบ
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  2.3.2  กจิกรรมที ่2 “ประวตัส่ิวนตวัเพือ่ก�ร 

    ว�งแผนอ�ชีพในอน�คต”

        กิจกรรมที่ 2  นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้า

หมายท่ีศกึษา ได้ท�าความรูจั้กกบัตนเองให้ลกึซ้ึง โดยมอง

ย้อนไปตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน เพื่อจะได้วางแผนอนาคต

ของตนเองที่เป็นรูปธรรมและเพื่อให้ตระหนักถึงความ

ส�าคัญของผู้อยู่ปลายทาง ที่จะเป็นผู้รับเราไปศึกษาต่อ

หรือไปท�างาน ล�าดับการด�าเนินกิจกรรมมีดังนี้

ระยะเวล� ร�ยละเอียด กิจกรรม

1 ชั่วโมง

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่ต้องมีการฝึกงานเป็น
วิชาบังคับอธิบายที่มาความส�าคัญของกิจกรรม 
(ภาษาไทย)
กิจกรรม ท�าความรู้จักกับตัวเอง 
1. ปัจจุบัน ท่านเป็นคนประเภทไหน 

ใบงานที่ 1 
     1. เขยีนอปุนสิยัใจคอของตนเอง ประมาณ 20 ข้อ (เท่าทีนึ่กได้)
     2. จดัหมวดหมูค่�าทีเ่ขียนออกมา เป็น 3 กลุม่ความหมายดังน้ี 
           ก. กลุ่มค�าที่มีความหมายเชิงบวก (positive)
           ข. กลุ่มค�าที่มีความหมายกลาง (neutral)
           ค. กลุ่มค�าที่มีความหมายเชิงลบ (negative)

ทบทวนตนเองในหัวข้อ
2. “ในอดีต ฉันเคยเป็นคนที่....” 

ใบงานที่ 2 
     1. เขียนสิ่งที่เป็นในอดีตของตนเอง ประมาณ 20 ข้อ 
(เท่าที่นึกได้)
     2. จัดหมวดหมู่ค�าที่เขียนออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
           ก. กลุ่มค�าที่แสดงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
           ข. กลุม่ค�าทีแ่สดงลกัษณะทีย่งัคงเหมอืนเดมิต้ังแต่อดีต
ถึงปัจจบุนั น�าข้อมลูน้ันพูดคยุซกัถามร่วมกนักบัเพือ่นในกลุ่ม 

3. สิ่งส�าคัญในชีวิตฉัน ใบงานที่ 3 
     พิจารณาค�าที่ก�าหนดให้ แล้วเลือก 2 ค�าที่คิดว่าส�าคัญ
ส�าหรับตนเอง ใช้ค�าทีเ่ลือกน้ันพูดคยุซักถามร่วมกบัเพ่ือนในกลุม่

1 ชั่วโมง

4.  “แผนงานในอนาคตของฉัน” ใบงานที ่4 
         อนาคตอยากท�างานอะไร
         เพราะเหตใุด        แรงจงูใจในการสมคัร
         จดุแข็ง ของฉนัในเวลาน้ี คอือะไร
         (ท�า...ได้/ มคีวามมัน่ใจใน....)          จดุท่ีเป็นเสน่ห์ดงึดูดใจ
         งานน้ัน ต้องใช้ทกัษะความช�านาญอะไร
         การจะได้มาซึง่ทกัษะหรือความช�านาญนัน้ มแีผนทีจ่ะท�า               
         อะไร เมือ่ไหร่ 

1 ชั่วโมง+
1 สัปดาห์

5. ลงมือเขียนประวัติส่วนตัว ให้ลงมือเขียนโดยรับฟังค�าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเขียน
และให้เวลา 1 สัปดาห์ในการเขียนและน�าส่ง
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4  日本貿易振興機構（ジェトロ）(2017)
5  法務省入国管理局「平成28年における留学生の日本企業などへの就職状況について」(平成29年11月)
6  เรื่องเดียวกัน

3. ผลการศึกษา 

 3.1 สภ�พปัจจุบันและแนวโน้มอ�ชีพของผู้รู ้

   ภ�ษ�ญี่ปุ่น

 รายงานของเจโทรในปี 20174 พบว่า มบีรษิทัญ่ีปุน่

ทีเ่ข้ามาลงทนุในประเทศไทย 5,444 บรษิทั เพิม่ขึน้ 877 

แห่งเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ส�ารวจเมื่อปี 2014  ปัจจุบันนี้

สดัส่วนของบรษัิททีไ่ม่ใช่ธรุกิจการผลติเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 

56.16 มากกว่าธรุกจิการผลติซึง่ปัจจบุนัลดเหลอืร้อยละ 

43.09  นักศึกษาที่เรียนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเอกใน

มหาวทิยาลยั ในอดตีเมือ่ส�าเรจ็การศกึษาจะได้งานท�าใน

โรงงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ลักษณะงานที่ท�าในปัจจุบันมี

ความหลากหลายมากขึน้ อย่างไรก็ตาม งานท่ีเป็นทีน่ยิม

ส�าหรับผู้ที่รู้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง คือ งานล่าม งานแปล 

และงานประเภทประสานงานต่าง ๆ ในบริษัทญี่ปุ่นใน

ประเทศไทย

 3.2 สภ�พก�รห�ง�นทำ�ของนักศึกษ�ต่�งช�ติ 

   และแนวนโยบ�ยของรัฐบ�ล

 รายงานสภาพการหางานท�าของนกัศกึษาต่างชาติ

ในญี่ปุ่นในปี 20165   ระบุว่านักศึกษาชาวต่างชาติที่

ส�าเรจ็การศึกษาแล้วหางานท�าในประเทศญีปุ่น่มจี�านวน

เพิม่มากขึน้ โดยมผีูแ้จ้งความจ�านงขออนมุตัเิปลีย่นแปลง

สถานภาพการพ�านักเพื่อท�างานในญี่ปุ่น เป็นจ�านวน 

19,435 คน เพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.1 ในบรรดา

ผู้ยื่นขออนุมัติเปล่ียนแปลงสถานภาพเป็นผู้ที่มาจาก

ประเทศจีนมากที่สุด รองลงมาคือ เวียดนาม เกาหลี 

เนปาล ไต้หวัน และไทยตามล�าดับ (ดูตาราง 1) 

ที่มา:  กองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม เดือนพฤศจิกายน 20166 

ต�ร�ง 1  สภ�พก�รขออนมุตัเิปลีย่นแปลงสถ�นภ�พก�รพำ�นักประจำ�ปี 2016 จำ�แนกต�มประเทศและภูมิลำ�เน� 

  ของผู้ยื่นคำ�ร้อง

ลำ�ดับที่ ประเทศ/ ภูมิลำ�เน�
จำ�นวนผู้ที่ได้รับอนุมัติ

ให้เปลี่ยนสถ�นภ�พ (คน)
จำ�นวนที่เพิ่ม

เมื่อเทียบกับปีก่อน (คน)
เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

1 จีน 11,039 1,192 12.1

2 เวียดนาม 2,488 1,335 115.8

3 เกาหลี 1,422 134 10.4

4 เนปาล 1,167 664 132.0 

5 ไต้หวัน 689 40 6.2

6 ไทย 238 38 16.0



225 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  |  jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3  2018

7  日本再興戦略改定2016　 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0602/sankou_04.pdf
8  法務省入国管理局「平成28年における留学生の日本企業などへの就職状況について」(平成29年11月)

 แม้ผู้ที่มีสัญชาติไทยจะมีจ�านวนไม่มากนัก แต่ก็

เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2015 กล่าวคอื เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

16.0 และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีก ดังจะเห็นได้จาก

รายงานของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของญี่ปุ่น (MEXT) เรื่อง 

“การกระตุน้ให้นกัศกึษาต่างชาตสิมคัรงาน” (2017)   ว่า

รฐับาลได้ผ่านมตเิรือ่งการส่งเสรมิให้นกัศกึษาต่างชาตหิา

งานท�าในญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2016 โดยจัดท�า

เป็น “แผนปรับปรุงกลยุทธ์สร้างชาติญี่ปุ่น 2016” โดย

มีใจความส�าคัญดังนี้ 

 มุง่เสรมิสภาพการหางานท�าของนักศกึษาต่างชาติ

ในประเทศญี่ปุ่นจากร้อยละ 30 ในปัจจุบันเป็น ร้อยละ 

50 และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเร่งวางแผนผลักดัน

การสร้างหลกัสตูรพเิศษทีป่ระกอบด้วย การอบรมภาษา

ญี่ปุ่นแก่นักศึกษาต่างชาติ การฝึกงานระยะกลางและ

ระยะยาว รวมไปถึงการอบรมเชิงวิชาชีพ  นอกจากนี้ 

ส�าหรับผู้ที่ได้ผ่านโปรแกรมการอบรมพิเศษ ได้รับการ

รับรองอย่างเหมาะสมตามแผนงานภาคปฏิบัติ หรือการ

ฝึกงานร่วมกับบริษัท  ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ

โปรแกรมอบรม พิจารณาหาทางช่วยอ�านวยความสะดวก

ที่มา:  กองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม เดือนพฤศจิกายน 20168 

ต�ร�ง 2 จำ�นวนผู้ที่ได้รับอนุมัติจำ�แนกต�มประเภทง�น

ลำ�ดับที่ ประเภทง�น
จำ�นวน

ผู้ได้รับอนุญ�ต
เปรียบเทียบกับ

โครงสร้�ง(ร้อยละ)

1 งานแปลและงานล่าม 7,515 24.0

2 การขาย การตลาด 4,759 15.2

3 งานด้านการต่างประเทศ 3,103 9.9

4 พัฒนาเทคโนโลยี(สาขาจัดการสารสนเทศ) 1,990 6.4

5 งานการค้าระหว่างประเทศ 1,689 5.4

6 พัฒนาเทคโนโลยี(ยกเว้นสาขาการจัดการสารสนเทศ) 1,352 4.3

7 การออกแบบ 1,167 3.7

8 การประชาสัมพันธ์และโฆษณา   951 3.0

ทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิการเปล่ียนแปลงสถานภาพให้ง่าย

ขึน้ เร่งรดัการตรวจสอบเอกสารค�าร้องให้รวดเรว็ขึน้ และ

สนบัสนนุให้จัดท�าโครงการเดยีวกนัตัง้แต่ปีการศกึษาถัดไป 7

 ส�าหรับลักษณะงานท่ีคนต่างชาติท�าในประเทศ

ญี่ปุ่นท�านั้น พบว่าเป็น “งานแปลและงานล่าม” มาก

ที่สุด คือ ร้อยละ 24.0  รองลงมาเป็นงานด้านการขาย

การตลาด และงานด้านการต่างประเทศตามล�าดับ 

(ดูตาราง 2) อย่างไรก็ตาม ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อ

เทียบกับความคาดหวังของรัฐบาลญี่ปุ่น  เพ่ือเป็นการ

กระตุ ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในสังคมผู้สูงวัย รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้

พยายามให้โอกาสการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังให้

ชาวต่างชาติมีทัศนคติที่ดีต่อญ่ีปุ่น และแสวงหางานท�า

ในประเทศญี่ปุ ่นตั้งแต่แรกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย  

กระทรวงการศึกษาฯ ของญี่ปุ่นได้จัดเวิร์กช้อปเพื่อส่ง

เสริมให้มหาวิทยาลัยใส่ใจในการจัดระบบสหกิจศึกษา

หรือการฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่

นักศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ (山

路尚, 2017)
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 近藤 (2014, 3) ระบุว่ามีการจ้างคนต่างชาติเพิ่ม

มากขึ้นในบริษัทญี่ปุ่นท่ีอยู่ท้ังในและต่างประเทศ และ

จากการท่ีสถานที่ท�างานมีผู้คนท่ีมาจากหลายสัญชาติ 

ท�าให้ต้องให้ความส�าคัญกับการสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่น

กบัคนทีไ่ม่ได้รู้ภาษาญีปุ่น่เพิม่มากขึน้ การอบรมทีจ่�าเป็น

ในสังคมโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่ง

ที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการท�างาน หรือการประกอบธุรกิจ 

นอกจากน้ี จากผลการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องในแวดวง

ธุรกิจ พบว่า “สิ่งที่จ�าเป็นในการท�างาน คือ ทักษะการ

แก้ไขปัญหา ไม่ใช่การใช้ภาษาได้อย่างดี” (近藤・金

2014, 103-115) “คนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็น

ภาษาแม่ อาจใช้ภาษาญ่ีปุ่นเป็นเครื่องมือในการท�างาน 

แต่การท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จ จ�าเป็นต้องมีทักษะการ

แก้ไขปัญหาให้ลุล่วงเป็นส�าคัญ” 

 ผลจากการส�ารวจผู้ประกอบการ 20,462 แห่งทั่ว

ประเทศเกีย่วกับคณุสมบตัทิีผู่ป้ระกอบการคาดหวงัจาก

นักศึกษาต่างชาติ ทั้งสายศิลป์และสายวิทย์ ผลปรากฏ

ว่า ทกัษะทีส่�าคญั 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 1. ทกัษะการสือ่สาร 

ต�ร�ง 3 คุณสมบัติที่ค�ดหวังจ�กนักศึกษ�

  ต่�งช�ติ (ส�ยศิลป์)   

ต�ร�ง 4 คุณสมบัติที่ค�ดหวังจ�กนักศึกษ�

  ต่�งช�ติ (ส�ยวิทย์)

คุณสมบัติที่ค�ดหวัง ร้อยละ

1 ทักษะการสื่อสาร 62.9

2 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 51.2

3 ความร่วมมือ 27.6

4 การปรับตัวเข้ากับต่างวัฒนธรรม 17.6

5 ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน 15.9

คุณสมบัติที่ค�ดหวัง ร้อยละ

1 ทักษะการสื่อสาร 50.3  

2 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 48.5  

3 ความรู้เฉพาะทาง 35.6  

4 ความร่วมมือ 23.9  

5 ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน 22.1  

9  株式会社ディスコ　キャリタスリサーチ (2017) http://www.disc.co.jp/career_research/

ที่มา: ผลส�ารวจผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ (ธันวาคม 2017)9

2. ทักษะทางภาษาญีปุ่น่ (ดตูาราง 3 และ ตาราง 4)

 อาจกล่าวได้ว ่า บุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นที่

ต้องการในทัศนะของผู ้ประกอบการ คือผู ้ที่มีทักษะ

ทางการส่ือสาร โดยเฉพาะการใช้ภาษาญีปุ่น่ การมบีคุลิก

ที่เป็นมิตรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมไปถึงการมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนจากต่าง

วัฒนธรรม รวมทั้งสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นในสังคมภายในบริษัทด้วย

 ความคาดหวงัสงูในด้านทกัษะการสือ่สารและการ

ใช้ภาษาญีปุ่น่นี ้คาดว่ามาจาก “ปัญหาในบรษิทัเกีย่วกบั

การจ้างงานนักศึกษาต่างชาติ” เนื่องจากปัญหาที่ผู ้

ประกอบการประสบมากที่สุด คือ “ความยุ่งยากที่เกิด

จากความไม่เข้าใจกนัอันเนื่องมาจากก�าแพงทางภาษา” 

รองลงมาคอื “ปัญหาการสร้างภาระให้แก่หน่วยงานทีร่บั

นักศึกษาต่างชาติเข้าท�างาน”  และล�าดับถัดไปคือ 

“ปัญหาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม และ

ทัศนคติ” (ตาราง 5) 
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ต�ร�ง 6  ผลกระทบเชิงบวกต่อบรรย�ก�ศภ�ยในบริษัทจ�กก�รจ้�งง�นนักศึกษ�ช�วต่�งช�ติ

  ※ตอบได้หล�ยข้อ (หน่วย:ร้อยละ)

ลักษณะของปัญห� ปี 2017 ปี 2016

1 ปัญหาการสื่อสารที่ไม่ตรงกันเนื่องจากก�าแพงทางภาษา 68.6 (59.0)

2 เป็นภาระแก่หน่วยงานที่รองรับนักศึกษาต่างชาติ 51.4 (47.4)

3 ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม และ ความคิด 48.6  (46.2)

ผลกระทบต่อบรรย�ก�ศภ�ยในบริษัท ปี 2017 ปี 2016

1 การกระตุ้นพนักงานญี่ปุ่น สร้างบรรยากาศภายในบริษัทให้คึกคัก 66.3    (68.0)

2 สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างและความหลากหลาย 61.6     (68.6)

3 สร้างความเข้าใจและตระหนักในการท�างานไปสู่ระดับสากล 44.2     (45.3)

4 สร้างเสริมความสัมพันธ์กับฐานการผลิตและการติดต่อกับลูกค้าในต่างประเทศ 33.7     (29.1)

5 เพื่อเพิ่มลูกค้ารายใหม่ในประเทศ 9.3   (9.3)

6 พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ 8.1    (7.0)

7 จัดท�าเอกสารด้านระบบเช่นการประเมินบุคลากร(รองรับการท�างานระดับสากล) 2.3    (3.5)

8 อื่น ๆ 1.2    (2.3)

10  ディスコ キャリタスリサーチ (2017) 
11  เรื่องเดียวกัน

ที่มา: ผลส�ารวจผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ (ธันวาคม 2017)10  

ที่มา: ผลส�ารวจผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ (ธันวาคม 2017)11

 อย่างไรกต็าม การจ้างงานนกัศกึษาชาวต่างชาตกิ็

ส่งผลด้านดีเช่นกนั กล่าวคอื การกระทบความความคิดนัน้ 

ส่งผลให้มีการหันหน้าเข้าหากันเพื่อจะสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน อีกทั้งท�าให้ได้ประสบกับแนวคิดหรือมุมมองท่ี

แปลกใหม่ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่ดีต่อพนักงานชาวญี่ปุ่น 

ท�าให้บรรยากาศการท�างานในบรษิทัมชีีวติชีวามากขึน้ด้วย

ทัง้นีเ้นือ่งจากองค์กรของญีปุ่น่เลง็เหน็ผลกระทบเชงิบวก

จากการจ้างแรงงานต่างชาตมิากข้ึน (ดตูาราง 6) 

 กล่าวโดยสรุปคอื สงัคมญีปุ่น่ปัจจบุนัจงึอยูใ่นภาวะ

ทีต้่องการแรงงานต่างชาตเิข้าไปช่วยกระตุน้เศรษฐกจิซ่ึง

เป็นสังคมสูงวัยและขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน 

มาตรการทีอ่อกโดยรฐัเพือ่ส่งเสรมิให้มกีารจ้างแรงงานต่าง

ชาติในประเทศเพิม่มาข้ึน สะท้อนว่านกัศกึษาต่างชาติทีม่ี

ความรูภ้าษาญีปุ่น่ระดบัสูงเป็นทีต้่องการในสังคมญีปุ่น่ 

ต�ร�ง 5 ปัญห�ภ�ยในบริษัทที่เกิดจ�กก�รจ้�งง�นนักศึกษ�ช�วต่�งช�ต　ิ※ตอบได้หล�ยข้อ (หน่วย: ร้อยละ)

 อย่างไรก็ตาม การจะเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร 

รวมถึงทักษะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้นั้น นักศึกษาจะ

ต้องรู้จักตนเองว่า “ตัวเองเป็นคนแบบไหน” และ

วางแผนทีจ่ะพฒันาตนเองไปสูเ่ป้าหมายให้ได้ด้วยตนเอง  

ซึง่กระบวนการนีจ้�าเป็นต้องใช้เวลา ดงันัน้ จงึควรเริม่ให้

ค�าแนะน�าตั้งแต่ปีแรก ๆ ของการศึกษา การที่ได้รู้จักตัว

ตนของตัวเองว่า  จะช่วยให้สามารถเลือกอาชีพใน

อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้

ออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยให้

นักศึกษาได้ ทบทวน “ตนเอง” ในอดีต เข้าใจ “ตนเอง” 

ในปัจจุบัน และจินตนาการถึง “ตนเอง” ที่อยากจะเป็น

ในวันข้างหน้า เพื่อจะได้ก้าวเข้าสู่อาชีพได้อย่างเป็นรูป

ธรรม ด้วยความมั่นใจ
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 3.2  ผลก�รสำ�รวจคว�มพร้อมของนักศึกษ�

  3.2.1  ผลก�รดำ�เนินก�ร กิจกรรมท่ี 1  

    “อน�คตของฉันในวันข้�งหน้�”

  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ กระตุ ้นให้

นักศึกษาได้พิจารณาทบทวนว่า ตัวเองเป็นคนแบบใด 

ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูล น�ามาคิด พูดคุย และ

ประมวลความคิดของตัวเอง และถ่ายทอดความคิดให้ผู้

อื่นได้รับทราบ ภายใต้หัวข้อ  “อนาคตของฉันในวันข้าง

หน้า” โดยผู้สอนสังเกต สอบถามข้อมูล และสรุปผล

ทัศนะของผู้เรียน

 ผลการส�ารวจ นักศึกษาจ�านวน 30 คน มีผู้ตอบ

แบบสอบถาม 29 คน และนักศึกษาเลือกทัศนะของ C 

มากที่สุด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17 รองลงมาเป็น 

ทัศนะของ A  B และ D ตามล�าดับ  

 เหตุผลหลักของนักศึกษาที่เลือกทัศนะของ C คือ 

“คุณค่าของการมีชีวิต คือ การได้ท�างานอดิเรกหรือสิ่งที่

หลังจากให้นักศึกษาได้รับรู้ ทัศนะต่อการท�างานของคน 4 คน คือ นาย A นาย B นาย C และ นาย D ครั้งที่ 2 ซึ่งมี

ข้อมูลดังนี้

เหตุผลที่นักศึกษาเลือก “อยากท�างานเพื่อท�างานอดิเรกหรือสิ่งที่ชื่นชอบ”รายบุคคลมีดังนี้ 

ทัศนะของ ร�ยละเอียด จำ�นวน ร้อยละ

A “ท�างานไม่ได้มุ่งหวังเพื่อเงิน แต่เป็นการใช้ศักยภาพของตนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น”  6 คน 20.69

B “ท�างานเพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตมากขึ้น” 5 คน 17.24

C “ทำ�ง�นเพื่อให้ส�ม�รถมีโอก�สไปทำ�ง�นอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบได้”   16 คน 55.17

D “ท�างานเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่สุขสบายขึ้น” 2 คน 6.90

เหตุผลที่คิดว่�ทัศนะของตนเอง
ใกล้กับ C

ถ้ามีงานอดิเรก ก็จะท�างานได้ต่อเนื่อง ถ้าไม่มีงานอดิเรกก็จะไม่สามารถท�างานได้อย่างมี
ความสุข 

ถ้าได้มีโอกาสท�างานที่เป็นงานอดิเรกก็จะมีความสุขมาก

อนาคตอยากเป็นนักกีตาร์ แต่เงินก็ส�าคัญ ต้องท�างาน ไม่อยากท�างานทั้งวัน (ย่อบางส่วน) 
อยากท�างานอดิเรก

ส�าหรับฉัน ความสุขส�าคัญที่สุด หากได้ท�าในสิ่งที่ชอบก็จะเกิดแรงบันดาลใจ หากท�าในสิ่งที่
ไม่ชอบ ก็จะไม่มีแรงบันดาลใจ ฉันคิดว่า การมีอิสระ เสรีภาพคือสิ่งส�าคัญที่สุด

ตวัเองชอบ มากกว่าเรือ่งเงนิทอง”  รองลงมา คอื ทศันะ

ของ A นั้น นักศึกษาที่เลือกแนวคิดนี้ส่วนใหญ่จะมี

จินตนาการของอาชีพในอนาคตที่ค่อนข้างชัดเจน เช่น 

เป็น ครอูาจารย์ นกัเขยีนนวนยิาย เจ้าของกจิการ เป็นต้น 

และเหตุผลที่ทุกคนมีร่วมกันคือ “อยากน�าส่ิงที่ตัวเอง

สามารถท�าได้ ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น” ส�าหรับ

เหตุผลของผู้ที่เลือกข้อ B คือ  การได้มีประสบการณ์

พบปะกบัผู้คนทีห่ลากหลาย ล้วนส่งผลทีด่ต่ีอการพฒันา

ตนเองทั้งสิ้น  และเหตุผลของผู้ที่เลือกค�าตอบ D คือ 

“ครอบครัวส�าคัญที่สุด” “อยากจะหาเงินมาจุนเจือ

ครอบครัว” 

 กล่าวโดยสรุปคือ นักศึกษาน้อยคนมากที่จะ

จินตนาการอนาคตของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม และถ้า

เลือกได้ก็ต้องการจะหาเงินจากงานอดิเรกหรือส่ิงที่ช่ืน

ชอบโดยตรง หากไม่สามารถท�าได้กจ็ะพยายามหาเงนิมา

เพื่อน�าเงินไปใช้ในการท�างานอดิเรกที่ตนชื่นชอบ 
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  3.2.2 แผนทีช่วีติมคีว�มค�ดหวงัแต่เส้นท�ง

ไปสู่จุดหม�ยไม่ชัดเจน

  กิจกรรมในครั้งท่ี 4 ซึ่งก�าหนดให้วาดแผนที่

ชวีติของตนเองและน�าเสนอหน้าช้ันเรียนนัน้ ได้แบ่งเป็น 

3 กลุ่มให้รายงานในรูปของโปสเตอร์ เพ่ือให้ผู้น�าเสนอ

สามารถรายงานผลเรือ่งเดยีวกันได้ 3 ครัง้ใน 3 กลุม่ ข้อดี

คอืส่งเสรมิให้นกัศกึษาสามารถพดูเรือ่งราวของตนเองได้

คล่องแคล่วขึน้ ในขณะน�าเสนอ ผูน้�าเสนอจะได้รบัข้อคดิ

เห็นหรือข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ฟัง และให้บันทึก

วีดิทัศน์ในครั้งที่ 3 น�าส่งไฟล์วีดิทัศน์แก่ผู้สอนเพื่อใช้ใน

การประมวลผลและป้อนผลกลับ 

  วัตถุประสงค์หลักของแผนท่ีชีวิตคือ เพื่อทบทวน 

“ชีวิตของตนเอง” ในอดีต สะท้อนความเป็นตัวเองใน

ปัจจุบัน และวาดฝันของตัวเองในอนาคต จุดมุ่งหมาย

สูงสุดของกิจกรรมนี้คือ นักศึกษาจะต้องพยายาม

จนิตนาการถงึภาพลกัษณ์ของตวัเองทีอ่ยากจะเป็นในวนั

ข้างหน้า และถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมา เพื่อกระตุ้นให้เกิด

แรงที่จะน�าพาตนเองไปสู่จุดหมายที่วาดฝันไว้  

 ผลปรากฎว่า เป้าหมายหรอืความฝันของนกัศกึษา

ที่คาดหวังไว้มีหลากหลาย ได้แก่ “การเป็นล่าม” “การ

ขายของออนไลน์” “การสอนนักเรียนประถม” “การ

สอนปรัชญา/วรรณคดีอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น” “การแต่ง

นยิาย” “การตัง้โรงเรยีนสอนดนตร”ี ซึง่สะท้อนถึงความ

พยายามเชื่อมโยงสิ่งที่ตัวเองช่ืนชอบเข้ากับอาชีพ 

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเก่ียวกับข้อท่ีต้องปฏิบัติใน

ปัจจุบันเพื่อไปสู่ความฝันนั้น กลับพบว่ายังไม่มีข้อมูลที่

เป็นรปูธรรม มเีพยีงการระบุว่า “จะพยายามเรยีนภาษา

ญีปุ่น่ให้ดทีีส่ดุ”  เป็นต้น ในประเดน็นีจ้งึอาจพจิารณาได้

ว่า นักศึกษายังไม่สามารถเชื่อมโยงตัวเองในปัจจุบันเข้า

กับตนเองในอนาคตได้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก

พฤตกิรรมของนกัศกึษา ทีต้่องใช้เวลาครุน่คดิ เกบ็ข้อมลู

ต่าง ๆ  และท�ากิจกรรมที่พูดคุยกัน ว่าจะต้องท�าอะไรอีก

ในเวลานี้เพื่อให้ตนเองสามารถไปถึงเป้าหมายได้ส�าเร็จ 

จุดนี้จึงน่าจะเป็นประเด็นท่ีผู้สอนต้องน�าไปพิจารณา

ทบทวนและวางแผนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ต่อไป

  3.2.3 ผลจ�กแบบสอบถ�มในชั้นเรียน

  ผลประเมินของนักศึกษาต่อกิจกรรมนี้ พบว่า 

นักศึกษามีเจตคติเชิงบวกต่อกิจกรรมこれからの私 

(อนาคตของฉนัในวันข้างหน้า) สงูทีส่ดุ กล่าวคอื มรีะดบั

คะแนนเฉลี่ย 4.7 จาก 5 คะแนน และนักศึกษาได้ให้

ข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ

 “เริ่มที่จะตระหนักถึงอนาคตของตนเองแล้ว  แม้

ในอดีตจะไม่ค่อยได้นึกเรื่องตัวเองเท่าไร แต่กิจกรรมนี้

ช่วยสะกิดใจให้เริ่มคิดถึง”

 “รู้แล้วว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไร  ชอบฟังเรื่อง

ราวในอนาคต ได้พูดคุยเกี่ยวกับความฝันของตัวเองรู้สึก

มีความสุขมาก”

 “การได้จินตนาการถึงภาพในอนาคตเป็นเรื่องที่

น่าสนุก”

 “พอนึกถึงอนาคตของตัวเองแล้วรู้สึกว่าจะต้อง

กระตือรือร้นมากขึ้น” เป็นต้น

 กล่าวโดยสรุปคือ กิจกรรมที่ 1 ซ่ึงจัดท�าเพื่อ

กระตุ้นให้นักศึกษาได้รู ้จักตนเองนั้นเป็นกิจกรรมที่

นกัศกึษาชืน่ชอบ เนือ่งจากพงึพอใจทีจ่ะคดิเรือ่งอนาคต

ของตนเอง และสนใจในความฝันของเพือ่น นกัศกึษาส่วน

ใหญ่อยู่ในชั้นปีที่ 2 เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานกับการใช้

ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  และยังไม่นึกไปไม่ถึงการ

ส�าเรจ็การศกึษา การได้จินตนาการถึงเร่ืองราวในอนาคต

ที่เชื่อมโยงไปจากจุดปัจจุบัน  ท�าให้นักศึกษาได้ค�านึงถึง

ความส�าคัญของสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้น

3. ผลการด�าเนินการกิจกรรมที่ 2 “ประวัติส่วนตัวเพื่อ

การวางแผนอาชีพในอนาคต”

 หลงัจากท�ากจิกรรมทีใ่ห้นกัศกึษาได้ทบทวนตวัเอง 

ตัง้แต่อดตี ปัจจบุนั และ เชือ่มโยงไปสูอ่นาคตผ่านการกรอก

ประวัติส�าหรับใช้ในการสมัครงาน  โดยก�าหนดข้อมูลที่

ควรเขียนไว้ 7 ประเด็น ดังตารางที่ 7
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 3.1 ข้อคว�มท่ีบันทึกในกิจกรรมก�รบันทึก

ประวัติส่วนตัว

 จากการประมวลผลข้อมลูทีก่ลุม่เป้าหมายกรอกใน

ประวัตส่ิวนตวัจ�านวน 20 คน ปรากฎผลดงัตารางที ่7

 ทัง้ 20 คนเขยีน “เหตผุลว่าท�าไมจงึอยากจะท�างาน

น้ัน”  11 คนเขยีนเร่ือง “ท�าไมจึงเลอืกเรยีนภาษาญ่ีปุน่” 

และ 9 คน ระบุเรือ่งการสร้างประโยชน์ต่อบริษทัหรอืต่อ

สงัคม แต่ไม่มใีครวเิคราะห์เชิงลกึว่าตวัเองว่าเป็นคนแบบ

ไหน สิง่นีส้ะท้อนให้เหน็ว่าวตัถปุระสงค์ของกจิกรรมครัง้นี้

ยงัไม่บรรลผุลตามเป้าหมาย กล่าวคอื  แผนงานทีเ่ป็นรูป

ธรรมของตนเอง หรือการแสดงตัวตนหรือจุดเด่นที่เป็น

เอกลกัษณ์ของตนเองให้ผูอ้ืน่รบัรู ้ ประเดน็นีย้งัเป็นจดุที่

นักศกึษามองข้าม ไม่เห็นความส�าคัญของการถ่ายทอดส่ิง

น้ีให้ผูอ้ืน่รับรู้  และพบว่าหลายคนไม่กรอกข้อความให้ครบ

ถ้วน ซึง่ตามมารยาทการเขยีนประวตัส่ิวนตวัของคนญีปุ่น่ 

จะพยายามเขยีนข้อความให้ได้ครบทุกช่องเท่าทีจ่ะท�าได้ 

 3.2  ตวัอย่�งของนกัศกึษ� 3 คน 

 ในทีน่ีข้อยกตวัอย่างข้อเขยีนของนกัศกึษา 3 คนเพือ่

ใช้ในการวเิคราะห์ประมวลผล คนที ่ 1 ต้องการเป็นล่าม 

คนที ่2 ต้องการเป็นนกัแสดง และ คนที ่3 ต้องการเป็นครู   

เหตผุลทีเ่ลอืก 3 คนนี ้เพราะเป็นนกัศกึษาทีพ่ยายามเขยีน

รายละเอยีดในทกุหวัข้อ และมคีวามพยายามทีจ่ะสือ่สาร

ด้วยถ้อยค�าทีเ่ข้าใจได้ง่าย สิง่ทีน่กัศกึษาทัง้ 3 คนนี ้มร่ีวม

กนัก็คอื สามารถถ่ายทอดทีม่า เหตผุลทีเ่ลือกทีจ่ะท�างาน

ต�ร�ง 7 ข้อมูลคำ�ชี้แจงแรงจูงใจในก�รสมัครง�น

เนื้อห�ที่เขียนในประวัติส่วนตัว จำ�นวน

1 ท�าไมจึงอยากจะท�างานนั้น 20

2 ท�าไมจึงเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น 11

3 (หากตนได้ท�างานนั้น) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือต่อสังคมอย่างไร 9

4 สิ่งที่ควรจะท�าจากนี้ไป 7

5 จากนี้ไป ตัวเองอยากจะท�าอะไรต่อไป (จากการท�างานนั้น) 3

6 ตัวเองท�าอะไรได้บ้าง 1

7 ตัวเองเป็นคนแบบไหน 0

นัน้ได้ แต่กย็งัไปไม่ถงึขัน้ทีจ่ะสามารถจนิตนาการถงึ  ภาพ

ของ ล่าม นกัแสดง หรอื คร ูในอุดมคต ิ จะเหน็ได้ว่ากลุม่

เป้าหมายยังมีกระบวนการคิดที่อยู่ในระดับความชอบ 

ความประทบัใจกบัอาชีพ  อย่างไรกต็าม การสะท้อนความ

รู ้สึกออกมาเพียงเท่านี้ยังไม่สามารถจะกระตุ ้นให้

มหาวิทยาลัยหรือบริษัทเกิดความเชื่อมั่นที่จะรับผู้นั้น

เข้าไปเรยีนหรอืไปฝึกงานได้   การจะสร้างความประทบัใจ 

ความมัน่ใจให้แก่ฝ่ายตรงข้ามได้ จ�าเป็นต้องถ่ายทอดให้

เหน็ จดุแขง็ทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะของตวัเองและต้องเป็น

สิง่ทีแ่ตกต่างไปจากคนอ่ืนด้วย

 ในการเขียนแรงจูงใจในการศึกษาต่อหรือฝึกงาน 

ก็เช่นกนั จะต้องบอกให้ได้ว่า ตวัเองต้องการเป็น ครูอะไร 

เป็นล่ามแบบไหน  เป็นนกัแสดงประเภทใด    และการจะตอบ

ค�าถามเหล่านี้ได้ จ�าเป็นจะต้องรู้จักตัวตนให้ดียิ่งขึ้น 

มีเป้าหมายทีชั่ดเจน และควรระบรุายละเอยีดแผนด�าเนนิ

งานทีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่กล่ันออกมาจากภายในของตวัเรา

เองอย่างแท้จริงให้ได้  หากสามารถจินตนาการภาพได้

ชดัเจนมากเท่าใด กจ็ะท�าให้แผนชีวติทีว่างไว้ บงัเกดิผล

เป็นจรงิได้มากเท่านัน้  

4. สรุปและอภิปรายผล

 4.1 สภ�พปัจจุบันและแนวโน้มอ�ชีพของผู้รู้

ภ�ษ�ญ่ีปุน่

  มคีวามต้องการผู้รูภ้าษาญีปุ่น่ในประเทศญีปุ่น่เพิม่
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มากขึน้จากภาวะสังคมสงูวยัและนโยบายของรฐับาลญีปุ่น่

ทีเ่ปิดรบัแรงงานต่างชาติ อาชพีทีผู่รู้ภ้าษาญีปุ่น่ชาวต่าง

ชาตทิ�า 3 ล�าดับแรก คอื นกัแปลและล่าม พนกังานขาย

และการตลาด และ ผูป้ระสานงานต่างประเทศ และทกัษะ

ทีจ่�าเป็น 3 ล�าดบัแรกส�าหรบันกัศกึษาสายศลิป์ คอื ทกัษะ

การสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาญ่ีปุ่นและความร่วมมือ 

ความต้องการของตลาดแรงงานกับความคาดหวังของ

นกัศกึษาผูรู้้ภาษาญีป่นุไม่ตรงกนั 

 4.2 กจิกรรมและปัญห�ของกจิกรรม

 กจิกรรมที ่1 “อนาคตของฉนัในวนัข้างหน้า” พบ

ว่าหัวข้อนีไ้ม่ค่อยถกูหยบิยกมาเป็นประเดน็สนทนาพดูคยุ

กนั นกัศกึษาชัน้ปี 1 และ 2 จงึกไ็ม่เคยได้คิดถงึสิง่เหล่านี้

อย่างจรงิจัง เวลาอยูก่บัเพือ่นก็ไม่ค่อยได้พดูคยุเกีย่วกบั

เรือ่งนี ้  ทัง้ ๆ ทีช่่วงเวลานีน่้าจะเป็นช่วงเวลาท่ีส�าคญัยิง่

ทีจ่ะได้คดิถงึเส้นทางอาชพีของตนเอง โดยทัว่ไปนกัศกึษา

จะเร่ิมต้นจากส่ิงทีช่ืน่ชอบอยูใ่นความสนใจ และเช่ือมโยง

สิง่นัน้เข้ากบัอนาคตของตนเอง และการทีถ่่ายทอดสิง่ทีต่น

คดิให้บคุคลอืน่ได้รบัรู้ กแ็สดงว่าเราสามารถสือ่สารตัวตน

ออกมาได้  จากการสงัเกตรายงานหน้าชัน้ 4 ครัง้ นกัศกึษา

จะค่อย ๆ วาดภาพอาชพีของตวัเองให้ชดัเจนข้ึน และใน

แต่ละกจิกรรม กไ็ด้ขบคดิ อภปิรายกับสมาชิกในกลุม่ และ 

พยายามแลกเปลีย่นข้อมลูร่วมกบัสมาชิกทกุคน  

 ผลสรุปท่ีได้คือ นกัศกึษาสามารถวาดภาพอนาคต

ของตนเองได้อย่างสนกุสนานโดยไม่เป็นการฝืนธรรมชาติ

จนเกินไป  จากท่ีคลมุเครือว่าจะต้องท�าอะไรเพือ่มุง่สู่เป้า

หมายในอนาคต กเ็ริม่สามารถเช่ือมโยงตนเองในปัจจุบนั 

กับภาพลักษณ์ของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตได้   

ความรู ้สึกที่เปลี่ยนแปลงน้ีสะท้อนให้เห็นในผลของ

แบบสอบถาม  อย่างไรก็ตามยงัคงมีประเดน็ท่ีเป็นปัญหา

อยูเ่ช่นกนั  กล่าวคอื  หากจะเช่ือมโยงสิง่ทีต่นชืน่ชอบหรอื

สนใจ เข้ากบัภาพลกัษณ์ในอนาคตของตนเองให้ได้อย่าง

แท้จริง  จ�าเป็นต้องเข้าใจถึงความส�าคญัของสงัคม ท่ีมต่ีอ

วถิชีวีติของตน และเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างตวัเองกบั

สงัคมให้เหน็ภาพชดัขึน้ สิง่นีจ้ะท�าได้ดียิง่ขึน้หากได้พดูคุย

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกบัผู้อืน่ เพือ่กระตุ้นความคดิ

ให้ตกผลึกมากขึน้  จึงจะรู้สกึตนได้ว่า ขณะนีต้วัเองควรจะ

ต้องท�าอะไรได้ชัดเจนยิง่ขึน้  ประเดน็เหล่านี ้เป็นกจิกรรม

ทีผู่ส้อนจ�าเป็นต้องน�าไปปรบัปรุงให้ดยีิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็น

กิจกรรมที่ก�าหนดแนวทางการออกแบบอาชีพและวิถี

ชีวิตของนักศึกษา ซึ่งเมื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นนักศึกษาชั้น

ปีที่ 3 ปีที่ 4 จะต้องเผชิญ เช่น การไปศึกษาต่อ การไป

ฝึกงาน การเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การเรียนรู้วิชาชีพ

เสริมและการหางานท�า จนกระทั่งการประกอบอาชีพ

หลังส�าเร็จการศึกษาด้วย 

 กจิกรรมที ่2 “ประวตัส่ิวนตวัเพือ่การวางแผนอาชพี

ในอนาคต” มจีดุมุ่งหมายเพือ่ให้นกัศึกษาเข้าใจความเป็น

ตวัตน เพือ่จะได้น�าสิง่นัน้มาเป็นจดุขายให้กบัตวัเอง  ขณะ

เดยีวกนักค็วรได้ค�านงึถึงฝ่ายทีร่บัตนเพือ่ไปศกึษาต่อหรอื

เพือ่ไปท�างานด้วย นักศกึษาเข้าใจความต้องการของตนเอง 

แต่ปัญหาทีพ่บในครัง้นีค้อื นกัศกึษาไม่สามารถวเิคราะห์

จดุแขง็ของตนเอง ไม่สามารถวางแผนด�าเนนิการทีจ่ะน�า

ตนเองไปสูจ่ดุหมายทีต้่องการได้ การจะเช่ือมโยงไปสูจ่ดุ

นัน้ได้ จ�าเป็นจะต้องดงึศักยภาพของตนเอง น�าส่ิงท่ีตวัเอง

ถนัดมาน�าเสนอให้เป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของตนให้ได้  

และควรจะต้องแสดงตวัอย่างให้ชัดเจน ผู้สอนควรกระตุน้

ให้นกัศกึษาได้ขบคดิโดยกระเทาะเข้าไปในความเป็นตวัตน

ของตวัเองให้ได้มากท่ีสดุ   

 กจิกรรมการเขยีนประวตัตินเองนี ้จงึไม่ควรจะท�าเพยีง

ครัง้เดียวจบ หรอื ท�าเมือ่จะส�าเรจ็การศกึษา หากแต่จ�าเป็น

จะต้องกระตุน้ให้นกัศกึษาได้คดิให้ลกึซ้ึงมากยิง่ขึน้และเขียน

เป็นประจ�าทกุ ๆ ปีโดยเพิม่เตมิข้อมลูให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ ใน

กจิกรรมแต่ละครัง้ควรจะมคีวามต่อเนือ่งเพือ่ให้เกิดการ

ตระหนกัรูอ้ย่างแท้จรงิอนัจะน�าไปสู่การ “ปรบักระบวนการ

ทางความคดิทีม่ต่ีอวชิาชีพ” ตามที ่細川 (2017) กล่าวไว้ว่า 

การทีไ่ด้ขบคดิถงึตนเอง หรอื อาชพีของตน จะท�าให้มองเหน็

คณุค่าของการมชีวีติ และขณะเดียวกนักจ็ะสามารถเชือ่ม

โยงไปถึงการเห็นคุณค่าของผู้อื่นด้วยเช่นกัน 
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5. ข้อเสนอแนะ

 1. จากนโยบายเปิดรบันกัศกึษาต่างชาต ิ และเปิด

รบัแรงงานต่างชาตขิองญีปุ่น่ และบณัฑติทีรู่ภ้าษาญีปุ่น่คอื

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นท่ีต้องการของผู้ประกอบการใน

ประเทศญีปุ่น่ สถานศึกษาจงึควรเร่งจดัระบบเตรยีมความ

พร้อมเพือ่สนบัสนนุการส่งนกัศึกษาไปศกึษาต่อ ฝึกงาน 

หรอืประกอบอาชพีในญีปุ่่น

 2. สถานศกึษาควรปรับแนวการสอนให้เกดิการส่ง

เสรมิกระบวนการคดิทีท่�าให้นกัศกึษาได้รูจ้กัตวัเองมากยิง่

ขึน้ และวางแผนพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นรปูธรรม

ชดัเจนขึน้ จากการได้ทบทวนอดตี ตระหนกัรูก้บัตวัเองใน

ปัจจุบัน และ วาดภาพตัวเองในอนาคต และได้พูดคุย

ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยการได้พูดคุยอภิปรายร่วมกับ

บคุคลอืน่จะช่วยให้เข้าใจในตวัเองได้ลกึซ้ึงยิง่ขึน้  

 3. ผูส้อนจ�าเป็นต้องปรบับทบาทของตนเอง ไม่เน้น

การถ่ายทอดเน้ือหาในต�ารา หรอืให้ผูเ้รยีนจดจ�ารปูภาษา

ทีถ่กูต้องเท่านัน้ แต่จะต้องกระตุน้ให้นกัศกึษาใส่ใจในเรือ่ง

รอบตวั แบ่งปันข้อมลู เรยีนรูร่้วมกบัผูอ้ืน่ ตระหนักถงึการ

เป็นส่วนหนึง่ของสงัคม โดยใช้กรอบแนวคดิแบบเตบิโต

และส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูเ้ชิงสถานการณ์ให้มากขึน้ 

 4. แนวทางการสร้างแผนพัฒนาตนเองของผู้รูภ้าษา

ญีปุ่น่ ควรสร้างเครือ่งมอืทดสอบประสทิธผิลของกิจกรรม

ต่าง ๆ โดยน�าไปประยกุต์ใช้กบักลุม่เป้าหมายทีม่ขีนาด

ใหญ่ขึน้ จงึควรมกีารศึกษาเชิงลึกต่อเน่ืองและน�าผลทีไ่ด้

ไปพัฒนาต่อไป
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บทคัดย่อ

การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV-shift) ซึ่งเกิดขึ้นใน ค.ศ. 2017 สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้ง

ใหญ่ให้กบัอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศชัน้น�าทัว่โลกโดยเฉพาะญีปุ่น่ บทความนีม้วีตัถปุระสงค์

เพื่อศึกษาผลกระทบของ EV-shift ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นและการปรับตัวของผู้ผลิตยาน

ยนต์สญัชาตญิีปุ่น่ โดยเลือกบรษิทัเครอืโตโยต้าในญีปุ่่นเป็นตวัอย่างในการศึกษา งานวจัิยนีว้เิคราะห์

โดยอาศัยข้อมลูเชงิเอกสารเป็นหลกั ผลการศกึษาพบว่า แม้ EV-shift จะมเีป้าหมายหลกัคอืการส่ง

เสริมสิง่แวดล้อม แต่เบือ้งหลงักแ็ฝงไว้ด้วยเหตผุลทางเศรษฐกจิ ทีผ่่านมาโตโยต้าตกอยูใ่นภาวะกลนื

ไม่เข้าคายไม่ออกของผู้ผลิตนวัตกรรม (Innovator’s dilemma) จึงยังไม่ให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนา EV เนื่องจากหวั่นเกรงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างธุรกิจแบบปัจจุบัน อย่างไรก็ตามช่วง

ปลายค.ศ. 2017 โตโยต้าเริ่มปรับตัวเพื่อรับมือกับ EV-shift มากขึ้น โดยสามารถสรุปเป็นสาม

แนวทาง ได้แก่ 1)  การวจิยัยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกบับรษิทัภายนอก  2) การปรบับทบาทของซัพพลาย

เออร์ และ 3) การเปลี่ยนสู่การเป็นผู้ให้บริการการเคลื่อนย้าย

กฤตพล วิภาวีกุล
คณะเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยวาเซดะ

การปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น

เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า:

กรณีศึกษาบริษัทเครือโตโยต้าในญี่ปุ่น

 คำ� สำ�คัญ
การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมยานยนต์, โตโยต้า, ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ของผู้ผลิตนวัตกรรม, โครงสร้างธุรกิจ 



235 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  |  jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3  2018

Abstract

The advancement of the electric vehicle shift (EV-shift) since the mid of 2017 

has accelerated the significant change in automotive industry within world 

economic leading countries, especially Japan. This article’s purpose is to clarify 

the background of EV-shift, its impacts on Japanese automotive industry and 

automotive corporations’ adoption. The article focuses on the case of Toyota 

group in Japan utilizing the documentary method. Data suggests that EV-shift has 

not only been accelerated by environmental concern, but also economic benefits. 

Initially, Toyota confronted the innovator’s dilemma, so it did not emphasize EV 

technology, as such this disruptive innovation potentially brought instability on 

its business structure. However, since the late 2017, Toyota has established three 

responsive strategies for EV-shift. These strategies are 1) Collaborated EV-research 

with external partner, 2) Reformation of suppliers’ roles and 3) Changing position 

from automotive to mobility company.   

The responsive strategies for EV-shift in 

Japanese automotive industry: Case study

of Toyota Group in Japan

Key words
EV-shift, automotive industry, Toyota, innovator’s dilemma, business structure 

Krittaphol Viphaveekul
Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University
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1.  บทน�า 

 “การเปลีย่นผ่านสูย่านยนต์ไฟฟ้า” (EV-shift)  เป็น

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลาง ค.ศ. 2017 เป็นต้นมา 

แม้ว่ายานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) จะเป็น

นวัตกรรมที่ได้รับความสนใจมาตั้งแต่ในอดีต ทว่าปัจจัย

ส�าคญัทีก่ระตุน้ให้ผลกระทบจาก EV-shift ขยายออกไป

ทั่วโลกในขณะนี้คือ การตื่นตัวครั้งใหญ่ของตลาดยาน

ยนต์ใน ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นผลจากมาตรการลดปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามข้อตกลงปารีส (Paris 

agreement) ตลาดยานยนต์หลัก เช่น สหรัฐ ยุโรป จีน 

หรอือนิเดยีต่างประกาศนโยบายส่งเสริมการผลติ EV ครัง้

ใหญ่ตั้งแต่กลาง ค.ศ. 2017 เช่น ฝรั่งเศสและอังกฤษได้

ประกาศนโยบายจะห้ามการจ�าหน่ายยานยนต์ทีใ่ช้น�า้มนั

เบนซินและดีเซลภายใน ค.ศ. 2040 (日経経済新

聞,2017a, 2017b) 

 แม้ว่าองค์กรภาครฐัและเอกชนของไทยได้เริม่ศกึษา

ผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงนีแ้ล้ว ทว่างานวจิยัส่วน

ใหญ่ให้ความส�าคญักบันโยบายส่งเสรมิการผลติ EV และ

การปรับตัวขององค์กรภาครัฐเป็นหลัก (เอ็นโซ,2015;ที

ดีอาร์ไอ,2017;ยศพงษ์, 2015;สวทช, 2017) ในขณะ

เดยีวกนังานวจิยัในต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ข้อสรปุว่า แม้ 

EV จะนับเป็นนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (Disruptive 

innovation) แต่ด้วยข้อจ�ากัดต่าง ๆ จึงยังไม่แพร่หลาย

ในอนาคตอันใกล้ (Christensen,1997; Harvard 

Business Review,2015;Nathan and Daniel,2015) 

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาประเทศผู้ผลิตยานยนต์ชั้นน�าอย่าง

ญีปุ่น่เองก็มีท่าทเีป็นกลางต่อการพฒันา EV เช่นกนั เมือ่

เปรียบเทียบคู่แข่งจากต่างประเทศ เช่น เทสลา เรโนลท์ 

การพัฒนา EV ของผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นยังขาดความ

ชดัเจนและล่าช้า กระทัง่โตโยต้ากใ็ห้ความส�าคญักับยาน

ยนต์ไฮบริดจ์และปัจจุบันยังไม่มี EV ท่ีผลิตจ�านวนมาก

วางจ�าหน่ายในตลาด1

 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า EV-shift จะสร้างผลก

ระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในวงกว้างเกินกว่าที่งาน

วิจัยก่อนหน้านี้ประเมินไว้ แม้ผลกระทบจาก EV-shift 

จะยังไม่ปรากฏผลในไทย แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ใน

ประเทศชั้นน�าทั่วโลกโดยเฉพาะญี่ปุ่นได้เริ่มตื่นตัวกับ

ปรากฏการณ์นี้แล้ว สาเหตุเพราะเมื่อ EV-shift เกิดขึ้น

อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ช้ินส่วนจ�านวนมากโดยเฉพาะใน

เครือ่งยนต์และระบบส่งก�าลังจะหมดความส�าคญัลง ผลก

ระทบน้ีย่อมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ขึ้นใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตอันใกล้  ดังนั้น ไทยซึ่ง

เป็นฐานการผลิตส�าคัญของผู้ผลิตยานยนต์ญีปุ่น่ย่อมต้อง

ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนผ่านสู่เทคโนโลยใีหม่ครัง้

นี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ก็

เป็นอุตสาหกรรมทีส่ร้างรายได้ส่งออกอนัดบัหนึง่ของไทย

ในปัจจุบัน จึงควรศึกษาเพ่ือท�าความเข้าใจสถานการณ์

ปัจจุบันในตลาดญี่ปุ่นเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้น  

 งานวจิยันีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาผลกระทบของ 

EV-shift ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น และการปรับ

ตวัของผูผ้ลิตยานยนต์สัญชาตญิีปุ่น่ โดยเลอืกบรษิทัเครือ

โตโยต้าในญีปุ่น่เป็นตวัอย่างการศกึษา และสรปุภาพรวม

การปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นจาก 

EV-shift นอกจากนี้จะสัมภาษณ์ผู้บริหารในบริษัทโตโย

ต้า ไดฮทัส ุเอน็จเินยีริง่ แอนด์ แมนแูฟคเจอริง่ (Toyota 

Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd.: 

TDEM) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนายานยนต์ประจ�า

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของโตโยต้าในไทย เพื่อพิจารณา

ความเคลื่อนไหวประกอบกับข้อมูลเชิงเอกสารด้วย  

1  โตโยต้าเคยพัฒนายานยนต์รุ่น RAV4EV เข้าแข่งขันในตลาดสหรัฐช่วงทศวรรษ 1990 อย่างไรก็ตาม RAV4EV รวมถึง EV ของบริษัทอื่นๆ ต่างไม่รับความนิยมจากผู้
บริโภคในสมัยนั้น หลังจากความล้มเหลวของ RAV4EV  โตโยต้าได้หันมาพัฒนายานยนต์ไฮบริดจ์และสามารถผลิตจ�านวนมากได้ส�าเร็จใน ค.ศ. 1997
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2.  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 2.1  ง�นวิจัยท่ีเน้นศึกษ�นโยบ�ยและก�รรับมือ 

   ของภ�ครัฐ

 งานวิจัยกลุ่มนี้มุ่งศึกษานโยบายและมาตรการของ

ภาครัฐ รวมถึงผลกระทบจากการบังคับใช้และแนวทาง

ในการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการผลิต EV อย่างไรก็ตาม 

งานวิจัยกลุ ่มนี้มักสรุปในทิศทางเดียวกันว่าปัจจุบัน

เทคโนโลย ีEV ยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลายเนือ่งจากราคาสงู มี

ข้อจ�ากดัด้านเทคโนโลยแีบตเตอรีแ่ละสถานบีรกิารชาร์จ

ไฟฟ้าไม่เพียงพอ แม้ทิศทางยานยนต์ในอนาคตของไทย

จะต้องเปลีย่นแปลงไปตามทศิทางตลาดยานยนต์โลก แต่

นโยบายท่ีเหมาะสมของอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยน่าจะ

เป็นนโยบายที่ยึดความเป็นกลางทางเทคโนโลยี โดย

ด�าเนินการแบบค่อยเป ็นค ่อยไปและปรับตัวตาม

สถานการณ์  (เอ็นโซ,2015;ทีดีอาร์ไอ,2017;ยศพงษ์;

2015;สวทช,2017) เมือ่พจิารณาความเคลือ่นไหวในต่าง

ประเทศพบว่า ตลาดของ EV ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

แม้จะยงัมขีนาดเลก็โดยเฉพาะในจนีและยโุรป จึงคาดว่า

ตลาดของยานยนต์ไฮบรดิจ์และ EV  ในอกีสบิปีข้างหน้า

จะขยายตวัอกี 10-20% (ジェトロ, 2017)  กระนัน้ ข้อ

จ�ากัดส�าคัญในการเติบโตของตลาด EV ในประเทศส่วน

ใหญ่ทั้งยุโรปและอเมริกาคือมีจ�านวนสถานีชาร์จไฟฟ้า

สาธารณะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (ยศพงษ์, 2015)

 2.2 ง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รพัฒน�นวัตกรรม

 คริสเตนเซน  (Clayton Christensen) ได้เสนอ

แนวคดินวตักรรมก้าวกระโดด  (Disruptive innovation) 

เพือ่อธบิายความล้มเหลวทางธรุกจิของบรษิทัขนาดใหญ่

ทีม่พ้ืีนฐานดี แต่ถกูช่วงชงิการน�าตลาดโดยผูเ้ล่นหน้าใหม่

ทีเ่ตบิโตด้วยนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด เขาเหน็ว่าตลาด

ถูกขับเคลื่อนอยู ่ตลอดเวลาด้วยการแข่งขันระหว่าง

นวัตกรรมแบบต่อเนื่อง (Sustaining innovative) กับ

นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด สินค้าหรือบริการที่ก�าลัง

ครองตลาดอยูจ่ะพัฒนาด้วยนวตักรรมแบบเดมิซ่ึงมแีนว

โน้มทีจ่ะมรีาคาสงูและซบัซ้อนยิง่ขึน้ นวตักรรมประเภท

นี้เรียกว่านวัตกรรมแบบต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในตลาด

ก็จะเกิดนวัตกรรมแบบใหม่ที่เรียบง่ายและราคาถูกกว่า

เข้ามาแข่งขัน และพยายามเอาชนะนวัตกรรมแบบต่อ

เน่ืองที่ครองตลาดอยู่ในขณะน้ัน นวัตกรรมใหม่น้ีเรียก

ว่านวัตกรรมแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ดี เนื่องจากการ

ลงทนุในนวตักรรมแบบก้าวกระโดนมคีวามเสีย่งสงู การ

ตัดสินใจว่าจะเข้าสู ่การพัฒนานวัตกรรมแบบก้าว

กระโดดหรือยืดระยะเวลานวัตกรรมแบบ ต่อเน่ืองให้

ยาวนานออกไปเป็นเรื่องที่ยากต่อการคาดคะเน การ

ตัดสินที่ผิดพลาดของผู้บริหารเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้

บริษัทขนาดใหญ่ทีมีพื้นฐานดีล้มเหลวในการรับมือกับ

บริษัทคู ่แข ่งขนาดเล็กรายใหม่ คริสเตนเซนเรียก

ปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า “ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ของผู ้ผลิตนวัตกรรม” (Innovator’s dilemma)  

(Christensen, 1997, pp.20-57)   อย่างไรก็ตาม คริส

เตนเซนไม่เชื่อว่า EV จะสามารถพัฒนากลายเป็น

นวัตกรรมแบบก ้าวกระโดดแทนที่ยานยนต ์ที่ ใช ้

เครื่องยนต์ (Internal Combustion Engine Vehicle: 

ICV) ได้ในอนาคตอันใกล้ ด้วยข้อจ�ากัดด้านเทคโนโลยี

โดยเฉพาะการพัฒนาแบตเตอรี่ ข้อจ�ากัดนี้ท�าให้ EV มี

สมรรถภาพต�่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาดได้ เนื่องจากยังมีระยะทางวิ่ง (Cruising Range) 

ต�่ากว่า 100 ไมล์ มีอัตราเร่งต�่า และมีตัวเลือกในตลาด

น้อยเกนิไป ตลาดทีพ่อจะเป็นไปได้ส�าหรบั EV คอืแทก็ซ่ี

หรือยานยนต์ขนส่งสินค้าขนาดเล็กในประเทศก�าลัง

พฒันาแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซ่ึงมปัีญหามลภาวะ 

ภาวะแออดัทางจราจร และมีอตัราการขบัขีเ่ฉลี่ยต�่ากว่า 

30 ไมล์ต่อชั่วโมง เช่น กรุงเทพ (Christensen, 1997, 

pp.159-170)    

 นอกจากนั้น งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม

ส่วนใหญ่เช่ือว่าเทคโนโลยี EV ยังไม่สามารถพัฒนาจน

ขึน้ทดแทน ICV ได้ในระยะเวลาอนัใกล้นี ้ทัง้ยงัเชือ่ว่าการ

พัฒนายานยนต์ไฮบริดจ์ของโตโยต้าเป็นวิธีการที่เหมาะ

สมทีส่ดุส�าหรบัผูผ้ลติยานยนต์ในปัจจุบนั (Nathan and 
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Daniel, 2015; Harvard Business Review, 2015) 

อย่างไรก็ตาม การตื่นตัวครั้งใหญ่ของตลาดยานยนต์

ในค.ศ. 2017 จากการผลักดันโดยมาตรการของภาครัฐ

ได้ท�าให้สถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป จ�าเป็น

ต้องกลับมาพิจารณาอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่อีกครั้ง

โดยเฉพาะสถานการณ์ของโตโยต้า 

ผูว้จัิยจะใช้แนวคดิภาวะกลนืไม่เข้าคายไม่ออกของผูผ้ลติ

นวัตกรรมเป็นกรอบในการวิเคราะห์สถานการณ์และ

สาเหตุที่บริษัทเครือโตโยต้าในญี่ปุ่นยังไม่ให้ความส�าคัญ

กับการผลิตยาน EV ตลอดจนสรุปแนวทางการปรับตัว

ต่อ EV-shift ของบริษัทเครือโตโยต้า โดยมีสมมติฐาน

งานวิจัยว่า บริษัทเครือโตโยต้าในญ่ีปุ่นตกอยู่ในภาวะ

กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้ผลิตนวัตกรรมจึงยังไม่ยอม

ลงทุนพัฒนานวัตกรรมก ้าวแบบก ้าวกระโดดใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งได้แก่ EV 

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 งานวจิยันีเ้ป็นการศกึษาเชงิเอกสาร (documentary 

research) โดยใช้เอกสารปฐมภูมิ เช่น รายงานและ

ข้อมลูทีเ่ผยแพร่ของบรษิทัเครอืโตโยต้าในญีปุ่น่ บรษิทัผู้

ผลิตยานยนต์อื่น ๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเอกสาร

ทุติยภูมิ ได้แก่ นิตยสารธุรกิจในญ่ีปุ่น โดยงานวิจัยน้ี

อ้างอิงข้อมูลจากนิตยสารสามฉบับ ได้แก่ 『週刊ダイ

ヤモンド』กับ『週刊東洋経済』ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึก

และเชิงวิพากษ์ และ『週刊エコノミスト』ซึ่งเสนอ

มุมมองเชิงกว้างเปรียบเทียบญี่ปุ ่นกับต่างประเทศ 

นิตยสารทั้งสามฉบับนี้เป็นนิตยสารทางธุรกิจท่ีเก่าแก่

และได้รบัความนยิมสูง มยีอดจ�าหน่ายสงูสดุตดิอนัดบั 1 

ใน 5 ของนิตยสารทางธุรกิจในญี่ปุ่น นอกจากนี้ ผู้วิจัย

ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท TDEM ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย

และออกแบบยานยนต์ของโตโยต้าในไทย เพ่ือใช้

วิเคราะห์สถานการณ์ในไทยร่วมกับข้อมูลเชิงเอกสาร

4. ผลการศึกษา

 4.1. ผลกระทบต่ออุตส�หกรรมย�นยนต์ญี่ปุ่น

 ในปัจจุบันแม้ตลาด EV มีแนวโน้มจะเติบโตอย่าง

รวดเร็ว แต่นอกจากนิสสันและมิตซุบิชิแล้วบริษัทญี่ปุ่น

รายอื่นเพิ่งเริ่มให้ความส�าคัญกับการพัฒนา EV เม่ือไม่

นานนี้ กระทั่งโตโยต้าซึ่งเป็นผู้น�าของบริษัทผู้ผลิตยาน

ยนต์ญี่ปุ่นก็ยังคงให้ความส�าคัญกับการผลิตยานยนต์ไฮ

บริดจ์แบบปลั๊กอิน (Plug in Hybrids : PHV) มากกว่า 

เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2017 นายอะกิโอะ โตะโยะดะ 

(豊田章男) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโตโยต้าได้

แถลงจุดยืนภายหลังจากที่หลายประเทศในยุโรปได้

ตดัสนิใจประกาศจะเริม่ใช้มาตรการควบคมุการจ�าหน่าย 

ICV ตัง้แต่ ค.ศ. 2040 ว่า “แม้ EV ก�าลงัได้รบัความสนใจ

อย่างมากในปัจจุบันแต่โตโยต้ายังไม่คิดที่จะมุ่งไปสู่การ

ผลิตเฉพาะ EV เพียงอย่างเดียว” (浅島,新井 และ 重

石,2017, pp.41-42) ท่าทีที่เป็นกลางของโตโยต้า

สะท้อนให้เหน็ภาพรวมของญีปุ่น่ได้อย่างชดัเจนว่ายงัไม่

ต้องการทุ่มลงทุนพัฒนา EV ทันที 

   4.1.1  เบ้ืองหลังของก�รเปลี่ยนผ่�นสู่ย�น 

     ยนต์ไฟฟ้�

   กระแสความนยิม EV ครัง้ที ่3 (第3次EVブー

ム) ซ่ึงเริ่มขึ้นแล้วในปัจจุบันมีความแตกต่างกับกระแส

ความนิยม EV ครั้งที่ 1 และ 2 ในอดีตอย่างมาก2 

พจิารณาจากเทคโนโลยแีบตเตอรีซ่ึง่เป็นกญุแจส�าคัญใน

การเพิ่มระยะทางวิ่งพบว่า แบตเตอรี่ได้รับการพัฒนา

ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วตั้งแต่กลางทศวรรษ 2010 

แบตเตอรี่ในปัจจุบันมีความสามารถในการกักเก็บ

พลงังานสงูขึน้แต่มต้ีนทุนลดต�า่ลงอย่างมาก แนวโน้มการ

2  “กระแสความนิยม EV ครั้งที่ 1”เกิดขึ้นครั้งแรกในค.ศ. 1993 เนื่องจากรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศบังคับใช้ “มาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม” (Zero Emission Vehicle Standards : ZEV) อย่างไรก็ตาม บทสรุปของกระแสความนิยม EV ครั้งที่ 1 ก็คือ มาตรการของภาครัฐเพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถจูงใจให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ EV ได้ในทันที เนื่องจากข้อจ�ากัดของสมรรถนะในการใช้งาน EV จึงยังไม่แพร่หลายในสหรัฐได้ในเวลาน้ันดัง
กรณี RAV4EV ของโตโยต้า 
    ต่อมากระแสความนิยม EV ครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้งช่วงค.ศ. 2010 ด้วยการเปิดตัวของ EV รุ่น Roadster จากเทสลา, i-MiEV จากมิตซุบิชิ และ Leaf จากนิส
สัน อย่างไรก็ตาม EV ในยุคนี้ส่วนใหญ่มีระยะทางวิ่งไม่เกิน 200 กม.ต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง สร้างความยุ่งยากในการใช้งานให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้น แม้กระทั่งในช่วง
ต้นทศวรรษ 2010 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังคงนิยมเลือกซื้อยานยนต์ดีเซลหรือไฮบริดจ์เช่นเดิม
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พัฒนาแบตเตอรี่ในปัจจุบันท�าให้เกิดการคาดหวังว่าอีก

ไม่นานจะสามารถผลิตแบตเตอร่ีที่สามารถกักเก็บ

พลงังานได้สงูพอให้ EV มีระยะทางวิง่ 400-600 กม. ได้3 

นอกจากนีร้าคาของแบตเตอรีซ่ึง่เป็นต้นทนุประมาณครึง่

หนึง่ของ EV ก็ลดลงถงึ 4 เท่าในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา กล่าว

ได้ว่าเทคโนโลยใีนปัจจบัุนจะสามารถแก้ปัญหาหลกัสอง

ประการ คือ ระยะทางวิ่งและราคาได้ในอีกไม่ช้า (宮本, 

2017b, pp.44-45) 　

   ปัจจยัส�าคัญอกีประการหนึง่ทีเ่ร่งให้ EV-shift 

เกิดขึ้นจริงในกระแสความนิยม EV ครั้งที่ 3 คือ การที่

ประเทศซึง่เป็นตลาดหลกัของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น 

ฝร่ังเศส เยอรมน ีจนี และสหรฐั ได้ประกาศนโยบายห้าม

การซ้ือขาย ICV สาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้ประเทศเหล่านี้

ประกาศนโยบายดงักล่าวเนือ่งจากข้อตกลงปารสี ทีผ่่าน

ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2017 แม้จะยังมี

ข้อขัดแย้งในเงื่อนไขการปฏิบัติและไม่ได้รับการยอมรับ

จากประเทศขนาดใหญ่อย่างสหรัฐหรือจีน แต่สหภาพ

ยโุรปน�าโดยฝรัง่เศสพยายามผลกัดนัมาตรการต่าง ๆ  เพือ่

บรรลุเงื่อนไขตามข้อตกลงปารีส4 และหนึ่งในนโยบาย

ส�าคญักค็อืการประกาศห้ามซือ้ขาย ICV ซึง่จะเริม่มผีลอ

ย่างสมบรูณ์ภายใน ค.ศ. 2040 เพือ่ลดปรมิาณการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

   แม้เป้าหมายหลักของมาตรการนี้จะเป็นการ

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม แต่ผู้วิจัยเห็นว่าเบื้องหลังก็แฝงด้วย

แรงจงูใจทางเศรษฐกจิเช่นกนั บรษิทัเรโนลท์ของฝรัง่เศส

ซึง่เป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ของนสิสนัและมติซบุชิิ5  ได้ก้าวเข้าสู่

เส้นทางการพัฒนา EV ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 คาร์ลอส 

กอส์น (Carlos Ghosn) กรรมการผู้บริหารใหญ่ของเร

โนลท์ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่า ในค.ศ. 2022 จะ

เพิ่มสัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง EV และ PHV ให้

เป็น 30% ของยอดจ�าหน่ายทั้งหมด เปรียบเทียบกับผู้

ผลติยานยนต์ญีปุ่น่ เรโนลท์ซึง่ได้เริม่พัฒนาเทคโนโลยไีป

ก่อนอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบกว่า (浅島,新井 และ 

重石,2017, p.46-47) นโยบายห้ามการซื้อขาย ICV ที่

ได้รับการผลักดันโดยรัฐบาลฝรั่งเศสจึงเอื้อประโยชน์แก่

เรโนลท์อย่างมาก หากพจิารณาสดัส่วนความเป็นเจ้าขอ

งบริษัทเรโนลท์จากรายงานประจ�าปี ค.ศ. 2017 พบว่า

รฐับาลฝร่ังเศสถอืครองหุ้นของบริษทัอยู่ถงึ 15% นบัเป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท6  นอกจากนั้น โครงสร้าง

พลังงานของฝรัง่เศสกพ็ร้อมส�าหรบัการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้

กับ EV แล้ว7  จากข้อมูลใน ค.ศ. 2016 พบว่าโครงสร้าง

ทางพลงังานของฝรัง่เศสมสัีดส่วนการใช้พลงังานฟอสซลิ 

10.1%, พลังงานนิวเคลียร์ 72.5% และพลังงานน�้าและ

พลังงานทดแทนรปูแบบอืน่ 17.4% (町田, 2017, p.39) 

ฝรัง่เศสจงึอยูใ่นสถานะทีไ่ด้เปรยีบมากส�าหรบัยคุแห่ง EV 

ที่ก�าลังจะมาถึง ดังนั้น แม้นโยบายห้ามการซื้อชาย ICV 

จะมุง่ไปทีก่ารส่งเสรมิสภาพแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกนั

รัฐบาลฝรั่งเศสเองก็จะได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

ผ่านทางยอดจ�าหน่าย EV ของเรโนลท์ทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ โดย

ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนขนาดใหญ่เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง

พลังงานภายในประเทศ

   จากที่กล่าวมาข้างต้น EV-shift จึงสามารถ

พลิกโฉมตลาดยานยนต์ของโลกได้ในอนาคตอันใกล้นี้ 

หากรวมสัดส่วนของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นรายอ่ืน เช่น 

ฮอนด้า ซูซุกิ มาสด้า แล้ว พบว่าใน ค.ศ. 2016 ญี่ปุ่น

ครองส่วนแบ่งในตลาดยานยนต์โลกมากถึง 20% แต่หาก

3  EV ของนิสสันได้แก่ Leaf รุ่นใหม่ที่วางตลาดในค.ศ. 2017 มีระยะทางวิ่งเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 400 กม. หรือคิดเป็น 2 เท่าของรุ่นแรก
4  ข้อตกลงปารีส (Paris agreement) เป็นข้อตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ มีเนื้อหาส�าคัญคือการก�าหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2017 และจะเริ่มมีผลตั้งแต่ ค.ศ. 2020 (United Nation Climate Change ;2018))
5  เรโนลท์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิสสันโดยถือครองหุ้นในสัดส่วน 43% (日産自動車,2018) ในขณะที่นิสสันก็ถือครองหุ้นของมิตซุบิชิมอเตอร์ในสัดส่วน 34%  (三
菱自動車,2018) 
6  จากรายงานประจ�าปีค.ศ. 2017 สัดส่วนความเป็นเจ้าของบริษัทเรโนลท์เรียงตามล�าดับได้แก่ ผู้ถือหุ้นทั่วไป 62.69%, รัฐบาลฝรั่งเศส 15.01%, นิสสัน 15%, เดม
เลอร์(Daimler AG)3.1%, เรโนลท์ 2.17% และพนักงาน 2.03%  (Renualt, 2018, p.36)
7  ปัญหาส�าคัญประการหนึ่งส�าหรับ EV-Shift ก็คือ โครงสร้างพลังงานในประเทศ แม้ EV จะเป็นยานยนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ แต่หากพลังงานที่น�ามาใช้ชาร์จ
ไฟฟ้าให้แก่ EV ยังคงมีแหล่งก�าเนิดจากพลังงานฟอสซิล การใช้งาน EV ก็จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเลย ประเทศที่มีโครงสร้างพลังงานพื้นฐานจากนิวเคลียร์
หรือพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น จึงไม่จ�าเป็นลงทุนพัฒนาโครงสร้างพลังงานมาก เช่นกรณีของฝรั่งเศส ขณะที่ใน ค.ศ. 2016 โครงสร้างพลังงานของญี่ปุ่นพึ่งพา
พลังงานจากฟอสซิลมากถึง 84.5% 
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เกดิ EV-shift ขึน้เตม็รปูแบบกม็คีวามเป็นไปได้ทีเ่รโนลท์ 

เทสลา หรอืบรษัิทสญัชาตจินี เช่น BYD จะเข้ามาแย่งชงิ

ส่วนแบ่งตลาดภายในค.ศ. 2030 ซึง่ตลาดของ EV ขยาย

ตวัออกไปอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดในจีนทีม่ขีนาดใหญ่

ที่สุด ดังนั้น นอกจากผลทางด้านสิ่งแวดล้อม EV-shift 

ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ครองตลาดเดิมอย่าง

โตโยต้าด้วย

   4.1.2 ส�เหตุที่โตโยต้�ปรับตัวล่�ช้�

   จากแผนยทุธศาสตร์ EV-shift ของบริษทัต่างๆ 

ซึ่งประกาศระหว่างค.ศ.  2017 พบว่า แม้โตโยต้าจะเริ่ม

ให้ความส�าคัญกับการผลิต EV  แต่ก็วางแผนเข้าแข่งขัน

ในตลาดช้ากว่าบรษัิทคูแ่ข่ง เห็นได้จากเป้าหมายท่ีวางไว้

ใน ค.ศ. 2025 ซึง่บรษัิทคู่แข่งรายอืน่ต่างเร่งผลติ EV เข้า

สู ่ตลาดในสัดส่วนที่มากกว่าโตโยต้าอย่างชัดเจน8 9  

ยุทธศาสตร์ของโตโยต้าจึงสอดคล้องกับเจตจ�านงของ

นายโตะโยะดะที่ประกาศว่าจะไม่เร่งผลิต EV เต็มก�าลัง 

แต่จะหาลู่ทางเพื่อลดช่องว่างท่ีเกิดจากการลงทุนอัน

ล่าช้าไปทีละขั้น เนื่องจากกฎหมายที่ควบคุมการผลิต

ยานยนต์ในแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนั ในประเทศ

ที่บังคับใช้กฎหมาย ZEV ก็จะส่งยานยนต์ EV หรือ FCV 

ไปจ�าหน่ายแทนท่ี ICV ส่วนประเทศที่ยังควบคุมเพียง

อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันก็จะจ�าหน่าย HV และ PHV 

ต่อไป10  (冨岡 , 2018 , p.30) ข้อมูลข้างต้นนี้สะท้อน

ให้เห็นว่า โตโยต้ายังไม่เชื่อมั่นว่ายานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูป

แบบ เช่น EV จะสามารถเข้ามาทดแทน ICV ในตลาด

ทั้งหมดได้ภายใน 10 ปีข ้างหน้า จึงเลือกด�าเนิน

ยทุธศาสตร์อย่างระมดัระวงัและคอยดคูวามเปลีย่นแปลง

ของตลาดในช่วงต้นทศวรรษ 2020 เสียก่อน 

 แม้สาเหตุที่ท�าให้โตโยต้ายังไม่ทุ่มลงทุนพัฒนา EV 

ก็คือความเสี่ยงที่กระแสความนิยม EV ครั้งที่ 3 จะล้ม

เหลวเหมือนในอดีต แต่ปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ

ปัญหาจากโครงสร้างธุรกิจของโตโยต้าเอง บริษัทญี่ปุ่น

มักด�าเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทเครือข่าย (系列)11 

โครงสร้างธุรกิจในแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความ

สมัพนัธ์ภายในการผลติแบบบรษิทัเครอืข่ายของโตโยต้า 

โตโยต้าอยูบ่นจดุสูงสดุของพีระมิดโครงสร้างธุรกจิบรษัิท

ผู้ผลิตยานยนต์ของญี่ปุ่นและด�าเนินการผลิตโดยการส่ัง

ซื้อสินค้าจากบนลงล่างตามโครงสร้างแนวดิ่ง โดยจะสั่ง

ซื้อชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์รายใหญ่หรือเทียร์ 1 ซึ่ง

เป็นบรษิทัในเครอืของโตโยต้า แล้วเทยีร์ 1 ก็จะส่ังซือ้ช้ิน

ส่วนจากซพัพลายเออร์รายย่อยหรอืเทยีร์ 2 ซึง่ส่วนใหญ่

ก็เป็นบริษัทในเครือของเทียร์ 1 หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

ต่ออีกทอดหนึ่ง กล่าวได้ว่า รากฐานของบริษัทเครือข่าย

ผู้ผลิตยานยนต์ในญี่ปุ่นซ่ึงพัฒนา ออกแบบ ผลิตและ

ประกอบชิ้นส่วนจ�านวนมหาศาลจึงอยู่ที่ความสามารถ

ในการผลิตและแข่งขันของซัพพลายเออร์ อย่างไรก็ดี 

8  ยอดจ�าหน่ายยานยนต์ในตลาดทั่วโลกใน ค.ศ. 2016 เพิ่มขึ้นเป็น 93.86 ล้านคันหรือเพิ่มขึ้น 4.7% จากปีก่อน จัดล�าดับประเทศที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ จีน (32%)  สหรัฐ (27%)   ญี่ปุ่น (20%)   เยอรมนี (6%)   และอินเดีย (4%)   (ジェトロ,2017,p.3)  ในขณะที่สัดส่วนผู้ครองตลาดแยกเป็นบริษัทค.ศ. 
2016 จัดล�าดับ 5 บริษัทแรกได้แก่ โฟล์กสวาเกน  (11.1%)   โตโยต้า (10.9%) เจเนรัลมอเตอร์ (9.9%) เรโนลท์และนิสสัน (8.3%) และฮุนได (8.2%) (Fourin,2017, 
pp.62-63)
9  โตโยต้ามีเป้าหมายจะเพิ่มยอดขาย EV ในตลาดทั่วโลกให้มากกว่า 5.5 ล้านคันภายในค.ศ. 2030 โดยวางยอดขายของ EV และ FCV รวมกันให้ได้มากกว่า 1 ล้าน
คัน และภายในค.ศ. 2025 ต้องท�าให้ยานยนต์ที่จ�าหน่ายทุกรุ่นมีตัวเลือกเป็น EV อย่างไรก็ตาม บริษัทคู่แข่ง เช่น นิสสันหรือโฟล์กสวาเกนนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่า
มาก นิสสันตั้งเป้าว่า กลุ่มพันธมิตรได้แก่ เรโนลท์ นิสสัน และมิตซุบิชิ จะต้องวางจ�าหน่าย EV  100% 12 รุ่นให้ได้ภายในค.ศ. 2022 และต้องท�าให้สัดส่วนของ EV 
เพิ่มขึ้นเป็น 30% จากยอดจ�าหน่ายรวมของกลุ่มพันธมิตรที่ 14 ล้านคันต่อปี ด้านโฟล์กสวาเกนซึ่งเข้าสู่การพัฒนา EV ล่าช้าเช่นเดียวกับโตโยต้า วางแผนจะจ�าหน่าย 
EV ทั้งหมด 80 รุ่น ภายในค.ศ. 2025 ก�าหนดแผนการลงทุนใน EV มากกว่า 2 หมื่นล้านยูโร และจะลงทุนในแบตเตอรี่มากกว่า 5 หมื่นล้านยูโร  (宮本,2018a,p.39) 
10  HV หมายถึงยานยนต์ไฮบริดจ์ท่ีอาศัยแก๊สโซลีนเป็นเช้ือเพลิงหลัก แต่ขับเคล่ือนด้วยการท�างานร่วมกันระหว่างเคร่ืองยนต์กับมอเตอร์ PHV หมายถึงยานยนต์ไฮบริดจ์
แบบปล๊ักอินท�างานเหมือน HV แต่สามารถชาร์จไฟฟ้าโดยตรงได้ด้วย EV หมายถึงยานยนต์ไฟฟ้าท่ีอาศัยเพียงไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคล่ือน FCV หมายถึงยานยนต์เซลล์
เช้ือเพลิงท่ีอาศัยพลังงานเคมีในการขับเคล่ือน ปัจจุบันโตโยต้าและฮอนด้าได้พัฒนา FCV ท่ีใช้ไฮโดรเจนเป็นเช้ือเพลิงในการขับเคล่ือนจ�าหน่ายในตลาดแล้ว   
11  บริษัทเครือข่ายหรือเคเระสึ (系列) เกิดจากการร่วมด�าเนินกิจการกับธนาคาร ซัพพลายเออร์และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง โครงสร้างของกลุ่มเครือข่าย
รูปแบบน้ีจะเน้นด�าเนินธุรกิจด้วยแผนการระยะยาวและให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมส่วนแบ่งในตลาดและการเติบโตในภาพรวมของกลุ่ม มากกว่าการมุ่งแสวงหาก�าไรระยะ
ส้ันให้ได้มากท่ีสุดแบบท่ีบริษัทสัญชาติตะวันตกนิยม รากฐานส�าคัญท่ีเป็นหลักให้บริษัทญ่ีปุ่นสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งในตลาดได้ในระยะยาวคือระบบการจ้างงานตลอดชีพซ่ึง
เป็นระบบการบริหารจัดการแบบญ่ีปุ่นท่ีเน้นไปท่ีการผลิตสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม บริษัทเครือข่ายแบบญ่ีปุ่นมีจุดอ่อนส�าคัญ 
คือ มีแนวโน้มจะหลีกเล่ียงการเข้าแข่งขันในตลาดใหม่ท่ีต่างไปจากเดิมมาก หรือการปรับโครงสร้างเพ่ือก้าวเข้าสู่ธุรกิจประเภทอ่ืน     (マイケル และ 竹内, 2007, 
pp.100-117)
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บริษทัเครือข่ายในโครงสร้างแบบแนวดิง่นีเ้องเป็นสาเหตุ

ท�าให้ผู้ผลิตยานยนต์ในญี่ปุ่นตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้า

คายไม่ออกของผู้ผลิตนวัตกรรม และยากที่จะประกาศ

อย่างชัดแจ้งว่าจะเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยาน

ยนต์ไฟฟ้าโดยทันที เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงกับ

ห่วงโซ่อปุทานของบรษิทัทีแ่ตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง 

แผนภ�พที่ 1 พีระมิดโครงสร้างธุรกิจของผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น (ที่มา ดัดแปลงจาก 宮本 (2017a,p.37))

 กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของ

ญี่ปุ่น (METI) ประเมินว่าจากชิ้นส่วนในยานยนต์แบบ 

ICV ที่เคยมีจ�านวนถึง 30,000 ชิ้น จะมีชิ้นส่วนมากถึง 

40% หรือราว 11,000 ชิ้นที่หมดความส�าคัญลงส�าหรับ

การผลติ EV กล่าวได้ว่า EV-shift จะท�าให้ความต้องการ

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบส่งก�าลัง ระบบจ่ายน�้ามันเชื้อ

เพลิง และระบบไอเสียลดน้อยลง ผลลัพธ์ก็คือบริษัทผู้

ผลติชิน้ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งยนต์ เช่น ผูผ้ลติท่อ ป๊ัม

น�า้มนัเชือ้เพลงิ ยางกนัแรงสัน่สะเทอืนหรอืเฟืองส่งก�าลงั 

จะมยีอดจ�าหน่ายลดลงตามจ�านวนการผลติ ICV ทีจ่ะลด

ลงในอนาคต (冨岡, 2017, pp.46-49)  ดังนั้นหาก EV-

shift เกิดขึ้นจริงเมื่อใด ซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนให้

แก่ผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นย่อมตกอยู่สภาวะวิกฤตอย่างไม่

ต้องสงสยั และบรษิทัทีจ่ะได้รบัผลกระทบมากทีส่ดุกค็อื

ซัพพลายเออร์ผู้ผลิตเครื่องยนต์รายใหญ่ ไอชิน (AISIN) 

เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์น�้ามันเบนซินราย

ส�าคัญของโตโยต้า แม้ว่ายอดจ�าหน่ายชิ้นส่วนของไอชิน

ในไตรมาสที่สาม ค.ศ. 2017 จะท�าสถิติสูงสุดเป็น

ประวตักิารที ่3.5 ล้านล้านเยน แต่ยอดขายประมาณครึง่

หนึ่งมาจากชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบส่งก�าลัง      

(浅島, 新井 และ 重石, 2017, pp. 44-45)   

 ด้วยเหตนุี ้บรษิทัผูผ้ลติยานยนต์ญีปุ่น่รายใหญ่อย่าง

โตโยต้าจึงเลือกสงวนท่าทีและด�าเนินแผนทางธุรกิจที่มี

ความเส่ียงต�า่ เพือ่รอดกูารตอบสนองจากตลาดต่อไปแม้

จะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจใหม่นี้ช้ากว่าคู่แข่ง การท่ีโตโยต้ายังไม่

ยอมรุกเข้าสู่การผลิต EV อย่างจริงจังเป็นปรากฏการณ์

ซึง่พบในบรษิทัขนาดใหญ่ทีเ่คยประสบความส�าเรจ็อย่าง

มากมาก่อนและไม่ต้องการออกจาก Comfort zone 

เนื่องจากตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้ผลิต

นวตักรรม โตโยต้าจงึชะลอการพฒันา EV ซึง่เป็นนวตักรรม
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แบบก้าวกระโดด และเลือกยืดอายุผลิตภัณฑ์จาก

เทคโนโลย ีICV ซึง่เป็นนวตักรรมแบบต่อเนือ่งต่อไป ด้วย

การส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฮบริดจ์แทน

 4.2  ก�รปรับตัวของบริษัทเครือโตโยต้�ในญี่ปุ่น

   4.2.1  ก�รวจิยัย�นยนต์ไฟฟ้�ร่วมกบับรษิทั 

     ภ�ยนอก

   ทีผ่่านมาโตโยต้ามกัเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรม

ยานยนต์ญีปุ่น่ ขณะทีซ่พัพลายเออร์และบรษิทัคูแ่ข่งมกั

มีบทบาทเป็นผู้ตาม ทว่าท่ามกลางวิกฤต EV-shift โตโย

ต้าจ�าเป็นต้องขอรับความร่วมมือจากบริษัทต่างๆ ท้ัง

บรษิทัในเครอืและบริษทัภายนอก ในงานแถลงการณ์เปิด

ตัวความร่วมมือระหว่างโตโยต้ากับพานาโซนิคเพื่อ

พัฒนาแบตเตอรี่ส�าหรับ EV นายอะกิโอะได้กล่าวว่า “ผู้

ผลติยานยนต์ในญีปุ่น่น่าจะสามารถคดิค้นเทคโนโลยพีืน้

ฐานของ EV ร่วมกันได้ในระดับหนึ่งมิใช่หรือ หากสร้าง

หลักสักแห่งหนึ่งแล ้วรวมพลังจากทุกฝ ่ายรวมถึง

ซพัพลายเออร์ ไม่ปล่อยให้กระจดักระจายต่างคนต่างท�า

จนกลายเป็นความสูญเปล่าก็น่าจะส�าเร็จได้” นอกจาก

นี ้นายอะกโิอะยงัย�า้ถอืความเกีย่วดองทางเช้ือชาตเิสรมิ

ด้วยว่า “นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทท้ังสองซ่ึงถือ

ก�าเนิดและเติบโตขึ้นในญี่ปุ่นตกลงจะก้าวไปสู่การเป็น

ผู้น�าแห่งยุค EV ร่วมกัน” (冨岡, 2018, pp.28-29) 

  นอกจากการจับมือเป็นพันธมิตรกับพานาโซนิค

แล้ว โตโยต้ายงัร่วมมอืกบัผูผ้ลติยานยนต์ญีปุ่น่รายอืน่ ๆ  

เปิดบริษัทเฉพาะกิจเพื่อท�าการพัฒนา EV ในนาม “EV 

C.A. Spirit” ขึ้นตั้งแต่กันยายน ค.ศ. 2017 EV C.A. 

Spirit เป็นบรษัิทเฉพาะกจิทีเ่กดิจากการร่วมมือระหว่าง

บรษิัทในเครือและซพัพลายเออรข์องโตโยตา้ ได้แก่ เด็น

โซ ไดฮัทสึ ฮิโนะ และซุบะรุ ประสานกับบริษัทคู่แข่งใน

ญี่ปุ่นอย่างมาสด้าและซุซุกิ โดยโตโยต้าเป็นผู้ออกเงิน

ลงทุน 90% เด็นโซ 5% และมาสด้า 5% โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเร่งพัฒนา EV ภายในระยะเวลาสองปี 

แม้โตโยต้าจะลงทนุในสัดส่วนทีสู่งกว่า และผู้บรหิารของ

บริษัทจะมาจากโตโยต้าเกือบทั้งหมด แต่โตโยต้าก็ส่ง

วศิวกรเข้าร่วมในบรษิทัเท่ากบัจ�านวนวศิวกรจากมาสด้า 

นอกจากนั้น ผู้บริหารในฝ่ายการพัฒนาและวิจัยของ EV 

C.A. Spirit ก็เป็นตัวแทนจากมาสด้าด้วย  กรรมการผู้

บริหารฝ่ายพาวเวอร์เทรนของโตโยต้า 

นายชิสึโอะ อะเบะ กล่าวว่า “โตโยต้าท�าธุรกิจด้วยการ

จ�าหน่ายยานยนต์รุน่เดยีวผลติปรมิาณมากมาโดยตลอด 

จงึไม่มอีงค์ความรูใ้นการผลติปรมิาณน้อย ขณะทีม่าสด้า

สร้างธุรกิจขึ้นมาจากการผลิตปริมาณน้อยเราจึงอยาก

เรียนรู้มัน”  (冨岡, 2018,  pp.28-29) องค์ความรู้ใน

การผลติปรมิาณน้อยของมาสด้า12  เป็นสิง่ทีโ่ตโยต้าเหน็

ถึงความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมากใน EV-shift เพราะ

ปัจจุบันตลาดของ EV ทั่วโลกรวมกันยังมีมูลค่าไม่ถึง 1 

% ของตลาด ICV  

 การร่วมมอืกับคูแ่ข่งอย่างมาสด้าเป็นสิ่งทีเ่กดิขึน้ไม่

บ่อยนักในญี่ปุ่น แต่เพื่อการผลิต EV ผลลัพธ์ในอนาคต

จึงเป็นส่ิงที่โตโยต้าให้ความส�าคัญมากกว่า นายชิเงะกิ 

เทะระชิ (寺師 茂樹) รองประธานบริษัทผู้บริหาร

สถาบนัวจิยัโตโยต้า (Toyota Research Institute, Inc.) 

กล่าวว่า หากเป้าหมายของโตโยต้าคือการเปลี่ยนแปลง

จากผู้ผลติยานยนต์สูผู้่ให้บริการการเคลือ่นย้าย (モビリ

ティー会社: Mobility Service) การร่วมมอืกบัคูแ่ข่งก็

เป็นสิง่ทีเ่ลีย่งไม่ได้ ความคิดแบบสมยัก่อนท่ีว่าห้ามตดิต่อ

กับคู่แข่งน้ันไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วในยุคปัจจุบันท่ี

นวตักรรมเปล่ียนแปลงรวดเรว็ขึน้เรือ่ย ๆ  (宮本, 2018b, 

p.46) 

   4.2.2  ก�ร เปลี่ ยนแปลงบทบ�ทของ 

     ซัพพล�ยเออร์

   ซพัพลายเออร์ผู้ผลิตชิน้ส่วนเครือ่งยนต์จะสูญ

12   มาสด้าเป็นผู้ผลิตยานยนต์ที่มีขนาดธุรกิจเล็กกว่าโตโยต้าถึง 10 เท่า แต่มีรถยนต์รุ่นต่างๆ จ�าหน่ายในตลาดไม่น้อยไปกว่าโตโยต้า เช่น มีรถยนต์ซีดานรุ่น 
Mazda2, Mazda3,Mazda6 และ SUV รุ่น CX-3,CX-5,CX-9 มาสด้าผลิตรถยนต์หลากหลายรุ่นออกสู่ตลาดทุก 5 ปี โดยอาศัยแผนงานแบบรวบยอดไม่แบ่ง
ย่อยตามประเภทของรถยนต์ รถยนต์แต่ละรุ่นจะมีโครงสร้างและการออกแบบชิ้นส่วนที่ใช้งานร่วมกัน แผนการผลิตแบบรวบยอดนี้มีจุดเด่นคือ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิจัย ผลิตและบริหารต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีชนิดใหม่หรือชิ้นส่วนใหม่ที่เพิ่มขึ้นได้ง่าย (森川,2018, p.37)
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เสียรายได้อย่างมหาศาลเม่ือเกิด EV-shift เต็มรูปแบบ 

ดงันัน้ พวกเขาจงึต้องเร่งปรบัตวัรบัความเปลีย่นแปลงนี้ 

แนวทางหลักที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็คือ การปรับบทบาท

จากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องยนต์ ระบบส่งก�าลัง ไป

สู่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้ 

บทบาทของซัพพลายเออร์ในอนาคตจะมิใช่เพียงผู้ผลิต

ชิ้นส่วนตามค�าสั่งของโตโยต้าอีกต่อไป ที่ผ่านมาโตโยต้า

จะเป็นผู้มอบนโยบายให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตาม แต่

การแข่งขนัในอนาคตหากซพัพลายเออร์ไม่ก้าวไปพร้อม

กับโตโยต้าก็คงไม่สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ เนื่องจาก 

EV เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเทคโนโลยีใน

13   “CASE” มาจาก C (Connectivity) หมายถึง ภาวะเชื่อมต่อระหว่างยานยนต์กับการสื่อสารโทรคมนาคม A (Autonomous) หมายถึง การขับขี่อัตโนมัติ S 
(Sharing) หมายถึง การให้บริการร่วมกัน และ E (Electronic Mobility) หมายถึง การเคลื่อนย้ายด้วยไฟฟ้า (電動化:Electronic mobility)  ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ 
EV (冨岡,2018,p.31)

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อโครงสร้าง

ธุรกิจของผู้ผลิตยานยนต์ญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นโครงสร้างแนวดิ่ง

แบบพีระมิดในแผนภาพท่ี 1 ไม่สามารถตอบสนอง

เงื่อนไขของ “CASE”13   ที่จ�าเป็นต่อการผลิตยานยนต์

ในอนาคตอย่าง EV ได้ ในอนาคตผูผ้ลติยานยนต์ญีปุ่่นจงึ

ต ้องอาศัยความร่วมมือจากบริษัทนอกเหนือกลุ ่ม

อตุสาหกรรมยานยนต์ เช่น ผูใ้ห้บรกิารการสือ่สาร ผูผ้ลติ

ซอฟต์แวร์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นจะต้อง

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจจากแนวดิ่งแบบพิระมิดสู่

โครงสร้างแนวราบ โดยสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืแบบ 

Eco-System ดังแผนภาพที่ 2

แผนภ�พที่ 2 โครงสร้างธุรกิจของผู้ผลิตยานยนต์ในอนาคต (ที่มา 阿部 (2017,p.41))

   4.2.3  ก�รเปลีย่นสูก่�รเป็นผูใ้ห้บรกิ�รก�ร 

     เคลื่อนย้�ย (Mobility Service)

   EV-shift เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่จะ

ท�าลายห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่ง

แข ่งขันกันด ้วยทักษะและองค์ความรู ้ ในการผลิต

ฮาร์ดแวร์ ด้วยเหตุนี้ โตโยต้าจึงคิดจะปรับแนวทางของ

บริษัทจากผู้ผลิตยานยนต์ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการการ

เคลื่อนย้าย (Mobility service) นายอะกิโอะ โตะโยะ

ดะประธานเจ้าหน้าที่บริหารโตโยต้าได้ประกาศทิศทาง

ในอนาคตของโตโยต้าในงาน International CES 2018 

(Consumer electronics show:CES) เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 

2018 โดยมีเนื้อหาส�าคัญคือ “อุตสาหกรรมยานยนต์

ก�าลังพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ 100 ปี ซึ่ง

เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ เช่น  EV  

การเชือ่มต่อ หรอืการขบัขีอ่ตัโนมตั ิโตโยต้ามคีวามมุง่มัน่

ต้องการผลิตรถยนต์ที่ดียิ่งขึ้น และต้องการสร้างสังคม

แห่งการเคลื่อนย้ายซึ่งทุกคนสามารถเคลื่อนย้ายอย่าง

อิ ส ร ะ แ ล ะ ส นุ ก ส น า น ”  ( To y o t a  G l o b a l 

newsroom,2018)ในงาน International CES 2018 

โตโยต้าได้น�าเสนอ “e-Palette Concept”  EV ยคุใหม่ 

โดย e-Palette Concept เป็นธรุกจิแบบใหม่ทีจ่ะบรกิาร

การเคล่ือนย้ายซึง่ตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย



244กฤตพล วิภาวีกุล |  Krittaphol Viphaveekul

ภายในยานยนต์หนึ่งคัน เช่น การเคลื่อนย้าย การให้

บริการ การซื้อขาย หรือการขนส่งสินค้า เป็นต้น การจะ

สร้าง Mobility Service Platform (MSPF) ซึ่งสามารถ

รองรับการให้บริการการเคลื่อนย้ายแบบใหม่ที่มีความ

หลากหลายเช่นนี ้โตโยต้าต้องท�างานร่วมกบัพนัธมิตรซึง่

เป็นบริษัทไอทีและผู้ให้บริการการซื้อขายผ่านอินเต

อร์เนท็ (E-commerce) ทีม่ศีกัยภาพสงูทดัเทยีมกนั เช่น 

Amazon.com, Inc . ,D id i  Chux ing ,  Uber 

Technologies, Inc. (Toyota Global newsroom, 

2018)

การปรับตัวตามแนวทางทั้งสามของโตโยต้าสะท้อนให้

เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและแนวคิดในการ

ผลิต โตโยต้าได้ก่อตั้งบริษัท EV C.A. Spirit เพื่อพัฒนา 

EV เม่ือพิจารณาจากโครงสร้างและขนาดของบริษัท

กล่าวได้ว่า EV C.A. Spirit เปรียบเสมือนบริษัทสตาร์ท

อพัทีโ่ตโยต้าจดัตัง้ขึน้มาร่วมกับพนัธมติรเพือ่ท�าการวจิยั

พัฒนา EV โดยเฉพาะ เนื่องจากบริษัทขนาดเล็กมีความ

คล่องตัวสูงและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานได้ง่ายกว่า 

นอกจากนี้ โตโยต้าพยายามแก้ไขภาพพจน์ของบริษัทที่

ล้าหลังในการพัฒนาเทคโนโลยี EV ด้วยการพลิกผันตัว

เองจากผู้ผลิตยานยนต์ไปเป็นผู้ให้บริการการเคลื่อนที่ 

และเสนอ e-Palette Concept ซึ่งเป็นธุรกิจแบบใหม่

ทีจ่ะบรกิารการเคลือ่นย้ายทีต่อบสนองความต้องการได้

หลากหลาย เพือ่รบัมอืกบัการแข่งขนัในตลาดเกดิใหม่ซ่ึง

เทคโนโลยีใหม่ยังไม่คงท่ีและมีความเสี่ยงสูงในการ

แข่งขัน 

 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าความจริงเรื่องหนึ่งที่ยัง

ไม่เปลี่ยนแปลงคือ โตโยต้ายังไม่ประกาศแผนการระยะ

ยาวที่แน่ชัดส�าหรับการผลิต EV  ทั้งๆ ที่ยังมีเทคโนโลยี 

EV  ตามหลังคู่แข่งรายอื่น การเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้

ให้บริการการเคลื่อนย้ายเป็นกลยุทธ์ท่ีน่าสนใจ แต่ยัง

ปราศจากรายละเอียดในการพัฒนา และยิ่งเป็นการ

ตอกย�้าว่าโตโยต้ายังไม่คิดที่จะผลิต EV ในรูปแบบยาน

ยนต์ขับขี่แบบปัจจุบันแข่งกับคู่แข่งรายอื่นซ่ึงพัฒนาไป

ได้ไกลกว่า กล่าวได้ว่า e-Palette อาจเป็นเพียงแนวคิด

ใหม่ที่โตโยต้าน�าเสนอขึ้นมาเพื่อคั่นเวลา ในขณะที่เบื้อง

หลังต้องเร่งท�าการพฒันาเทคโนโลย ีEV ไล่ตามคูแ่ข่ง ดงั

เช่นการตั้งบริษัท EV C.A. Spirit ทว่าก็ยังปราศจาก

แผนการตลาดที่ชัดเจน ถึงที่สุดโตโยต้าก็ยังไม่กระโจน

เข้าสู ่เส้นทางการพัฒนา EV และพยายามยืดอายุ

นวตักรรมแบบต่อเนือ่งของตนคือ ICV ต่อไปให้นานท่ีสดุ

ด้วย HV และ PHV 

 4.3. คว�มเคลื่อนไหวของโตโยต้�ในไทย 

 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส�าคัญในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกของโตโยต้า รวมทั้งเป็นศูนย์กลางส่งออก

ยานยนต์ไปยงัตลาดทัว่โลก นอกจากนี ้บรษิทั TDEM ซึง่

เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาของโตโยต้าในไทยก็มีบทบาท

อย่างมากในการพัฒนายานยนต์ส�าหรับส่งออกไปยัง

ประเทศเกิดใหม่ ผู้วิจัยจึงท�าการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ 

TDEM เพื่อเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน

ประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม ผลจากการสัมภาษณ์ผู้

บรหิารของ TDEM พบว่า ปัจจบุนันอกจากการประกาศ

สร้างโรงงานแบตเตอรี่ เพื่อรับประโยชน์จากสิทธิทาง

ภาษีตามนโยบายส่งเสริมการผลิต EV ของรัฐบาลไทย

แล้ว โตโยต้าในไทยยังไม่มีแผนรับมือกับ EV-shift และ

ยังไม่มีการกระตุ้นให้บริษัทในไทยตระหนักถึงความ

ส�าคัญของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

  เมือ่ต้น ค.ศ. 2017 โตโยต้า มอเตอร์ เอเซยี แปซฟิิค 

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (Toyota Asia 

Pacific Engineering and Manufacturing; TMAP-EM) 

ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและออกแบบของโตโยต้าในไทยได้

ประกาศการควบรวมกิจการเข้ากับบริษัทไดฮัทสึของ

ญี่ปุ ่น และเปล่ียนชื่อบริษัทเป็น TDEM เพื่อเป็น

ศนูย์กลางการพฒันาและผลติยานยนต์ขนาดเลก็ส�าหรบั

ประเทศเกดิใหม่ (Toyota Global New Rooms, 2017) 

อย่างไรก็ตาม การควบรวมบริษัทในครั้งนี้ไม่มีการ

ประกาศนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา EV เลย ยิง่ไป

กว่า โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยยงัไม่มกีารแถลงอย่าง
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เป็นทางการถึงนโยบายเก่ียวกับ EV เลยแม้แต่น้อย14 

นอกจากนั้น ข ้อมูลจากผู ้จัดการแผนกวิศวกรรม

เครือ่งยนต์ของ TDEM กส็อดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนั

คือ โตโยต้ายังไม่มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับการ

พัฒนา EV ที่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม แผนกวิศวกรรม

เครื่องยนต์ซึ่งปัจจุบันรับผิดชอบการพัฒนาและทดสอบ

เครื่องยนต์ที่ใช้น�้ามัน มีแนวโน้มจะได้รับมอบหมายงาน

ในส่วนของการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีไฮบริดจ์บางส่วน

จากญีปุ่น่ในอนาคต ความเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในแผนก

วศิวกรรมเคร่ืองยนต์ท่ีเกดิขึน้ในช่วงทีผ่่านมา สรปุได้สาม

ประการ ได้แก่ 1) มีการรับพนักงานเข้าใหม่ท่ีจบจาก

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2) มีการส่งพนักงานบางส่วนไป

เรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีไฮบริดจ์ที่บริษัทโตโยต้า  

มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น 3) มีการวางแผนการท�างานใน

ระยะยาวร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์มากขึ้น15

5. สรุปและอภิปราย

 งานวิจัยนี้พบว่า ตั้งแต่กลาง ค.ศ. 2017 เป็นต้นมา 

ได้เกิดกระแสความนิยมEV ครั้งท่ี 3 และมีแนวโน้มว่า  

EV-shift จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากการ

ตืน่ตวัของตลาดยานยนต์ในประเทศชัน้น�าท่ัวโลกอนัเป็น

ผลจากข้อตกลงปารีส และการพัฒนาของเทคโนโลยี

แบตเตอรี ่แม้ EV-shift จะมเีป้าหมายหลกัทีก่ารส่งเสรมิ

ส่ิงแวดล้อม แต่จากศึกษาพบว่าเบือ้งหลงัของการเปลีย่น

ผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าแฝงด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจด้วย 

เพราะท�าให้ประเทศท่ีส่งเสริมการพัฒนา EV มีโอกาส

แย่งชงิส่วนแบ่งในตลาดยานยนต์จากเจ้าตลาดเดมิอย่าง

สหรัฐและญี่ปุ่นเมื่อตลาด EV เติบโตขึ้น 

 แม้ตลาด EV มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่

โตโยต้ากลบัเพิง่เริม่ให้ความส�าคญักับการพฒันา EV เมือ่

ไม่นานนี้ จากการศึกษาสรุปได้ว่า สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้

โตโยต้ายังไม่ทุ่มลงทุนพัฒนา EV คือโตโยต้าประสบกับ

ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้ผลิตนวัตกรรมจึงไม่

ต้องการออกจาก Comfort zone โตโยต้าไม่ต้องการ

เส่ียงเข้าลงทุนในตลาดใหม่ที่มีต้นทุนสูงและการเติบโต

ของตลาดยังไม่ชัดเจน ทั้งยังหวั่นเกรงผลกระทบต่อห่วง

โซ่อุปทานหากเร่งปรับโครงสร้างธุรกิจโดยกะทันหัน 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันโตโยต้าได้เริ่มปรับตัวเพ่ือรับมือกับ 

EV-shift แล้ว เห็นได้จากแถลงการณ์ของประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร และนโยบายต่างๆ ซึ่งปรากฏสู่สาธารณะ

ตั้งแต่ช่วงปลายค.ศ. 2017   โดยสรุปเป็นสามแนวทาง

ได้แก่ 1)  การวิจัย EV ร่วมกับบริษัทภายนอก  2) การ

เปลีย่นแปลงบทบาทของซพัพลายเออร์ 3) การเปลีย่นสู่

การเป็นผูใ้ห้บรกิารการเคลือ่นย้าย แม้นโยบายเหล่านีจ้ะ

เป็นความเคล่ือนไหวใหม่ซึ่งต่างไปจากข้อเสนอของงาน

วิจัยก่อนหน้า ที่สนับสนุนเพียงการพัฒนายานยนต์ไฮ

บริดจ์ กระนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า มาตรการในข้อที่ 1 และ 3 

เป็นเพียงแผนคั่นเวลา และโตโยต้ายังเลือกเฝ้าดูความ

เคลื่อนไหวของตลาดต่อไป ดังนั้น โตโยต้าจะเข้าแข่งขัน

ในตลาด EV จริงเมื่อใด และจะไล่ตามคู่แข่งอย่างเทสลา

และเรโนลท์ที่มี EV จ�าหน่ายในตลาดแล้วได้หรือไม่จึง

เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูต่อไป ที่สุดแล้วหากโตโยต้ายั

งตกอยู ่ ในภาวะกลืนไม ่เข ้าคายไม่ออกของผู ้ผลิต

นวัตกรรมต่อไป บริษัทโตโยต้าอาจกลายเป็นเพียงหนึ่ง

ในต�านานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ท่ีใช้น�้ามันอันดับหน่ึงของ

โลก เมื่อ EV แพร่หลายกลายเป็นยานยนต์ในอนาคตแต่

ถกูผลิตโดยบรษิทัยานยนต์รายอืน่ เช่นเดยีวกบับรษิทัโก

ดกัซึง่กลายเป็นต�านานของบริษทัผูผ้ลติฟิล์ม เมือ่โลกก้าว

ไปสู่ยุคการถ่ายภาพดิจิทัลจากสมาร์ทโฟน 

14   ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมตัวถังของ TDEM เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2017
15   ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องยนต์ของ TDEM เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2017
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บทคัดย่อ

สภาพการแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ท�าให้การบริหารต้นทุนซึ่งเน้นการ

ตอบสนอง ความต้องการของลกูค้าทัง้ด้านคณุภาพของสนิค้าและราคาทีเ่หมาะสมได้รบัความ

สนใจเป็นอย่างมาก งานวจิยันีมุ้ง่ศกึษาการประยกุต์ใช้การต้นทนุเป้าหมาย และวเิคราะห์ผลก

ระทบของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�าเนินงานของกิจการอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มไทย ข้อมูลถูกรวบรวมจากผู้บริหารด้านบัญชีจ�านวน 124 คน โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครือ่งมอืในการวจิยั ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รหิารด้านการบญัชมีคีวามคดิเหน็ด้วยเกีย่วกบั

การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายในกิจการอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน

การวางแผนผลติภณัฑ์ ด้านการด�าเนนิการผลติ และด้านการควบคมุต้นทนุ นอกจากนีย้งัพบ

ว่า การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายด้านการด�าเนินงานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ

ด�าเนนิงานโดยรวม ผลการด�าเนนิงานทีไ่ม่ใช่การเงนิทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้าน

กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต

ไตรรงค์ สวัสดิกุล
นภาภรณ์ พลนิกรกิจ

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นในอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มไทย: กรณีศึกษาการต้นทุนเป้าหมาย 

 คำ� สำ�คัญ
การบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่น, การต้นทุนเป้าหมาย, การวัดผลการด�าเนินงาน, 

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย 
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Abstract

Thai beverage industry is in a very competitive market. Thus, new cost management 
techniques which focus on the customers’ expectation; appropriate price for the 
quality of the product have been attracted by companies. This research investigates 
target costing implementation and effect of target costing on firm performance. 
Questionnaires are used to collect data from 124 accounting executives within 
the Thai beverage industry.  The results indicate target costing is adopted in all 
aspects; product planning, production management, and cost control. Moreover, 
the results also reveal that target costing has impact on overall and non-financial 
performance; customer perspective, internal process perspective, and innovation 
and learning perspective.

Japanese Cost Management in Thai Beverage 

Industry: A Case of Target Costing 

Key words
Japanese Cost Management, Target costing, Performance measurement,

Thai Beverage industry 
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1. บทน�า 
 แรงกดดันจากการแข่งขันในสภาพแวดล้อมธุรกิจ
ปัจจบุนัส่งผลให้ธรุกจิจ�าเป็นต้องค้นหาเครือ่งมอืทางการ
บริหารเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ธุรกิจนั้น
สามารถด�ารงอยู่ในยุคแห่งการแข่งขันน้ัน หน่ึงในเป้า
หมายของธุรกิจคือการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทั้งด้านราคาและคุณภาพ กล่าวคือ ราคาต้อง
ยุติธรรม โดยเท่ากับหรือถูกกว่าในท้องตลาดโดยมี
คุณภาพและการใช้งานที่เท่ากับหรือดีกว่าในท้องตลาด 
(Blocher, Stout, Juras, และ Cokins, 2013, 12) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันน้ันมีหลายแนวคิดแต่
การบริหารต ้นทุนแบบเดิมมักใช ้องค ์ความรู ้ด ้าน
พฤติกรรมต้นทุนเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในระยะสั้น
โดยเน้นการวางแผนและควบคมุภายในกจิการ (Mowen, 
Hansen, และ Heitger, 2017, 580) อย่างไรก็ตาม
สภาวการณ์แข่งขันทวีความรุนแรงในปัจจุบัน ธุรกิจ
จ�านวนมากพบว่าความเข้าใจพฤติกรรมต้นทุนเป็นส่ิง
จ�าเป็นซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจในโครงสร้างต้นทุนของ
กิจการแต่ความเข้าใจนั้นไม่ช่วยในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูบ้ริโภค ซึง่ตลาดสินค้าอปุโภคบรโิภค
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นล้วนมีผู้บริโภคเป็นผู้มีอิทธิพล
หลกัในการขบัเคลือ่นตลาด โดยผูบ้รโิภคจะท�าการเลอืก
ซือ้สนิค้าทีม่คีณุลกัษณะตามต้องการในราคาท่ียอมรบัได้ 
(Institution of Management Accountant, 1994, 
5) การบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นเป็นแนวคิดที่ได้รับการ
พิสูจน์ว่ามักประสบความส�าเร็จเมื่อถูกน�ามาประยุกต์ใช้
ในสถานการณ ์แข ่ งขันที่ รุนแรง สอดคล ้อง กับ
อตุสาหกรรมเคร่ืองดืม่ของไทยเป็นอุตสาหกรรมการผลติ
เพื่อการบริโภคภายในประเทศท่ีมีสินค้าหลากหลายอัน
ส่งผลให้เกดิการแข่งขนัทีร่นุแรง นอกจากนีอ้ตุสาหกรรม
เครื่องดื่มยังต้องเผชิญความท้าทายจากราคาน�้ามัน           
ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และปัญหาเก่ียวการ
ขาดแคลนของน�้าตาลทราย ซึ่งส่งผลให้มีการปรับราคา
อย่างต่อเนือ่ง (ศนูย์วจิยักสกิรไทย, 2560, 1) การบรหิาร
ต้นทุนแบบญี่ปุ่นซึ่งตระหนักถึงความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าเป็นส�าคัญจึงมีความเหมาะสมในการ
ปรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย การ
ท�าความเข้าใจและประชาสมัพนัธ์แนวคดิดงักล่าวจงึเป็น

ส่ิงจ�าเป็นเร่งด่วน งานวิจัยน้ี ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
สอบถามความเห็นของผู้บริหารด้านบัญชีเกี่ยวกับการ
ประยกุต์ใช้การต้นทนุเป้าหมาย และวเิคราะห์ผลกระทบ
ของความเห็นของผู ้บริหารด้านบัญชีเกี่ยวกับการ
ประยกุต์ใช้การต้นทนุเป้าหมายท่ีมต่ีอผลการด�าเนนิงาน
ของกิจการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับก�รบริห�รต้นทุน
  พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู ้บริโภคซึ่งเป็นผู ้มี
อ�านาจต่อรองในการเลือกซ้ือสินค้าจากตลาดที่มีผู้ผลิต
หลายรายท่ีสินค้ามีลักษณะใกล้เคียงกันหรือทดแทนกัน
ได้ ส่งผลให้เกิดความจ�าเป็นที่กิจการต้องท�าการบริหาร
ต้นทุนให้สามารถผลติสนิค้าทีม่คีณุลกษณะเทยีบเคยีงแต่
มต้ีนทนุต�า่กว่าคูแ่ข่งขนั อนัจะส่งผลให้กจิการได้รับก�าไร
สงูกว่าคูแ่ข่งขนันัน่เอง หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของ กลุชญา 
แว่นแก้ว (2559) จิรพัชร์ เหลาสา และ กนกศักดิ์ 
สุขวฒันาสนิทิธิ ์(2559) และ จริประภา ประจวบสขุ จลุ
สชุดา ศริสิม และ นภาภรณ์ พลนกิรกจิ (2557) ซึง่ท�าการ
ศึกษาการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ล้วนพบว่าธุรกิจที่
สามารถบรหิารต้นทนุให้ตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลง
ในสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ โดยเฉพาะความต้องการของ
ผูบ้รโิภค จะประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน ดงันัน้ 
ความสามารถในการประยกุต์ใช้การบรหิารต้นทนุจงึเป็น
หน่ึงในบทบาทส�าคัญที่ผู ้บริหารต้องใช้ในการจัดการ
องค์การอย่างมืออาชีพ 
 Dimi และ Simona (2014) ระบุว่า การบริหาร
ต้นทุนแบบญี่ปุ่นมีความแตกต่างจาการบริหารต้นทุน
แบบตะวันตก เน่ืองจากความรุนแรงในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมในญี่ปุ่นจากจ�านวนคู่แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิตที่
เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรงล้วนเป็นสาเหตุให้เกิด
เทคนิคการบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่น เช่น  การต้นทุนเป้า
หมาย (Target Costing) การบัญชีแบบลีน (Lean 
Accounting) และการต้นทุนไคเซน (Kaizen Costing)           
ได้ถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพือ่ให้การด�าเนนิงานเกดิความมปีระสิทธภิาพสงูสดุ 
นอกจากนี้ ดนุชา คุณพณิชกิจ (2553) กล่าวว่า วิธีการ
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เชิงปริมาณในการบริหารต้นทุนในกลุ่มวิศวกรรมต้นทุน 
(Cost Engineering) เช่น การบริหารการผลิตแบบทัน
เวลาพอด ี(Just in Time Munfacturing) และวศิวกรรม
คุณค่า (Value Engineering) ได้ถูกพัฒนาและน�ามาใช้
อย่างแพร่หลายในกิจการอุตสาหกรรม 
 Worthy (1991) ได้ศึกษา แนวคดิเปรยีบเทยีบการ
บรหิารต้นทนุทัง้แบบตะวนัตกและแบบญีปุ่น่ โดยเปรยีบ
เทียบองค์ประกอบ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ด้าน
การวางแผนผลิตภัณฑ์ คือ การจัดท�าวิจัยทางการตลาด
เพือ่ระบรุปูแบบผลติภณัฑ์ไม่แตกต่างกนัมากนกั ส�าหรบั
ส่วนที ่2 ด้านการด�าเนนิการผลติ การบรหิารต้นทุนแบบ
ตะวนัตกจะท�างานไล่เรยีงกนัระหว่างฝ่ายออกแบบ ฝ่าย
วิศวกรรม และฝ่ายจัดซ้ือ ตามล�าดับ ซ่ึงบางครั้งอาจ

ท�าให้เมื่อผลิตสินค้าแล้ว ต้นทุนการผลิตจริงอาจสูงกว่า
ต้นทุนขั้นสูงที่จะมีผลต่อราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ แต่การ
บริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นมีการก�าหนดต้นทุนเป้าหมาย
โดยน�าราคาขั้นสูงที่ลูกค้ายอมรับได้มาเป็นข้อจ�ากัด
ส�าคัญที่ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายจัดซื้อ ซึ่ง
ต้องท�างานร่วมกันท�าให้ไม่เกิดปัญหาต้นทุนของสินค้า
เกินกว่าจ�านวนที่ตลาดยอมรับได้ ส่วนที่ 3 การควบคุม
ต้นทนุ พบว่า การบรหิารต้นทนุแบบตะวนัตกมุง่เน้นการ
ท�างานเทียบเคียงกับมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า แต่
การบรหิารต้นทนุแบบญีปุ่น่มุง่การท�างานเทยีบเคยีงกบั
ผลการด�าเนินงานในอดีตเพ่ือสร้างการพัฒนาอย่างต่อ
เนือ่ง โดยมเีป้าหมายให้ความผิดพลาดในการด�าเนนิงาน
เป็นศูนย์ ดังภาพต่อไปนี้

  

  

 

 

  

ก�รบริห�รต้นทุนแบบตะวันตก

การวิจัยตลาด การวิจัยตลาด

การก�าหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่กิจการประสงค์ การก�าหนดคณุลกัษณะผลติภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด

การออกแบบ ประมาณราคาขาย – ก�าไรที่ต้องการ = ต้นทุนเป้าหมาย

การวิศวกรรมคุณค่า การออกแบบ

การวิศวกรรมคุณค่า

การจัดซื้อการจัดซื้อ

ราคาทุนของสินค้า

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะท�างานภายใต้ความมุ่งมั่นเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าภายในต้นทุนที่ก�าหนด

การต้นทุนมาตรฐาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ก�าหนดปริมาณและอัตรามาตรฐานในการผลิตหนึ่งหน่วย
ใช้ในการวางแผน แล้วจึงท�าข้อมูลดังกล่าวเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อระบุผลแตกต่างที่เกิดขึ้น

ก�าหนดให้ผลการด�าเนนิงานในช่วงเวลาก่อนเป็นข้อมลูเทยีบ
เคยีงกบัผลการด�าเนนิงานในช่วงต่อมา โดยคาดหวงัให้เกดิ

ประสทิธภิาพเพ่ิมสงูขึน้ เป้ามหายคอืความผิดพลาดเป็นศนูย์

ส่วนที่ 1 ด้�นก�รว�งแผนผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 2 ด้�นก�รดำ�เนินก�รผลิต

ส่วนที่ 3 ด้�นก�รควบคุมต้นทุน

ก�รบริห�รต้นทุนแบบญี่ปุ่น

 

 

  

 

 

ภ�พประกอบ 1 ก�รบริห�รต้นทุนเปรียบเทียบแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่น
แหล่งที่มา Worthy, 1991, 14
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 จากภาพประกอบ 1 แสดงความเหมือนกันของ

การบริหารต้นทุนในด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ คือ มี

การจัดท�าวิจัยตลาด มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น

เดยีวกนั แต่เม่ือพจิารณาด้านการด�าเนนิการผลติพบการ

บรหิารต้นทนุแบบตะวนัตก      มขีัน้ตอนการท�างานเป็น

ล�าดับคือ ท�าการออกแบบ การวิศวกรรม การจัดซื้อ

วัตถุดิบ และแรงงาน เพื่อท�าการค�านวณราคาทุนของ

สินค้า ซึ่งแตกต่างจากการบริหารต้นทุนแบบญ่ีปุ่น

ที่ท�าการก�าหนดต้นทุนเป้าหมายโดยน�าราคาขั้นสูงที่

ลูกค้ายอมรับได้  มาเป็นข้อจ�ากัดที่ฝ ่ายออกแบบ 

วศิวกรรม และฝ่ายจดัซ้ือต้องท�างานร่วมกนั ส�าหรบัด้าน

การควบคมุต้นทุนพบความคล้ายคลงึกนั โดยการบรหิาร

ต้นทุนแบบตะวันตกใช้แนวคิดต้นทุนมาตรฐานเพื่อ

ควบคมุต้นทนุ แต่การบรหิารต้นทนุแบบญีปุ่น่กลบัใช้การ

พัฒนาแบบต่อเนื่องเป็นปรัชญาในการบริหารคุณภาพ 

เพื่อนอกจากควบคุมต้นทุนอย่างต่อเน่ืองแล้วยังท�าให้

เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีคุณภาพตามความ

ประสงค์

 Kelety (2006) ระบุว่า แนวคิดการบริหารต้นทุน

แบบญีปุ่น่ทีมุ่ง่ตอบสนองความต้องการของลกูค้านัน้ ก่อ

ให้เกิดการพัฒนาของเทคนิคการต้นทุนเป้าหมาย 

(Target Costing) หรือ การบริหารต้นทุนเป้าหมาย 

(Target Cost Management) ซึ่งถูกจัดเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

การผลติแบบญีปุ่น่ ซึง่แม้มคีวามพยายามในการประยกุต์

ในทั้งในอเมริกาและยุโรปแต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ

เทียบเท่ากับองค์การญ่ีปุ่น การศึกษาหลักการบริหาร

ต้นทนุแบบญีปุ่น่จงึถูกน�ามาเป็นประเดน็การศกึษาอย่าง

แพร่หลายในช่วงปี 2000 เป็นต้นมา

 2.2 คว�มหม�ยและคว�มสำ�คญัของก�รต้นทนุ 

  เป้�หม�ย

     ดวงมณ ีโกมารทตั (2554) ระบวุ่า การต้นทนุเป้าหมาย 

หมายถึง เครื่องมือในการวางแผนและการตัดสินใจใน

การออกสนิค้าใหม่เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั

ในตลาด และสามารถท�าก�าไรได้ตามเป้าหมาย Ahmeti, 

Sahiti, and Ahmeti (2013) ระบุว่า การต้นทุนเป้า

หมาย หมายถงึ การก�าหนดต้นทนุขัน้สูงเพือ่ช่วยก�าหนด

ขอบเขตการด�าเนนิงานในส่ิงจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ใน

มมุมองของลกูค้าซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นในอตุสาหกรรมทีมี่การ

แข่งขันอย่างรุนแรง แม้จะไม่มีค�านิยามกลางของการ

ต้นทุนเป้าหมายแต่ Institution of Management 

Accountant (1994) ชี้ว่า การต้นทุนเป้าหมายเป็นวิธี

ระบุต้นทุนที่คาดหวังซึ่งสามารถท�าได้โดยการหักก�าไรที่

ต้องการออกจากราคาเป้าหมาย ซึง่เป็นราคาทีป่ระมาณ

ขึ้นโดยอิงกับกลุ ่มลูกค้าที่ยินดีจะจ่ายให้ พิจารณา

ประกอบกับราคาที่ก�าหนดโดยคู่แข่ง ส�าหรับสินค้าที่มี

ลักษณะและคุณภาพท�านองเดียวกัน และเพื่อให้บรรลุ

การต้นทุนเป้าหมาย 

 Feil, Yook และ Kim (2004) ระบุความส�าคัญ

ของการต้นทุนเป้าหมาย เนื่องจากตลาดเป็นของผู้ซื้อ ผู้

ผลิตจ�าเป็นต้องเน้นเทคนิคการบริหารต้นทุนทาง

วิศวกรรม เน้นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นส�าคัญ โดย

พิจารณาถึงราคาขั้นสูงที่ลูกค้าจะยอมรับ สอดคล้องกับ 

สันติชัย คชรินทร์ (2552) ระบุว่า การต้นทุนเป้าหมาย

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแรงกดดันของตลาดไปสู่

การแสวงหาความร่วมมือเพื่อลดต้นทุน และการสร้าง

ความสัมพันธ์กับคู่ค้าภายในห่วงโซ่อุปทาน การต้นทุน

เป้าหมายยงัมส่ีวนส�าคญัในการช่วยบรูณาการและสร้าง

ความสัมพันธ์เข้าใจที่ดีระหว่างผู้ซ้ือกับซัพพลายเออร์ 

รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการลดต้นทุนด้วย 

นอกจากน้ี ดวงมณี โกมารทัต (2554) ยืนยันว่า การ

ต้นทุนเป้าหมายเกิดขึ้นจากการยอมรับความส�าคัญของ

ตลาดและต้นทุน เน่ืองจากต้นทุนส่วนมากก�าหนดใน

ต้นทนุขัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑ์ เมือ่วางแผนสนิค้า 

แล้วน�าเข้าสู่ระบบการผลิต การลดต้นทุนจะเกิดได้ยาก 

ดังนั้น การก�าหนดต้นทุนจะอยู่ในช่วงของการออกแบบ

โดยจะพยายามก�าหนดวธิกีารผลิตท่ีง่าย ใช้ช้ินส่วนทีไ่ม่แพง 

และมีความเชื่อถือได้  



253 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  |  jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3  2018

 แนวคิดการต้นทุนเป้าหมายมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังน้ีเน่ืองจากแนวคิดการผลิตใน

ปัจจุบันมิได้เป็นการผลิตตามความต้องการของผู้ผลิต 

หากแต่ต้องเป็นไปตามความต้องการของลกูค้า ผูผ้ลติไม่

สามารถก�าหนดราคาขายได้ตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับ

ในอดีต การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายจึงมีความ

จ�าเป็นและมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จตามท่ี

คาดหวังไว้ (Feil, Yook, และ Kim, 2004, 14) Dekker 

และ Smidt (2003) สรปุงานวจิยัเชงิประจกัษ์แล้วพบว่า

กว่า 60% ของธุรกิจผู้ผลิตในญี่ปุ่นมีการประยุกต์ใช้การ

ต้นทุนเป้าหมายซ่ึงเป็นแหล่งก�าเนิดของการบริหาร

ต้นทุนนี้ นอกจากนี้ยังพบการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้า

หมายในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราช

อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 

 2.3 องค์ประกอบของก�รประยกุต์ใช้ก�รต้นทนุ 

  เป้�หม�ย

 Ahmeti et al (2013) ได้ระบุหลักการส�าคัญใน

การประยกุต์ใช้การต้นทนุเป้าหมายเริม่จากการท�าความ

เข้าใจแนวคิดการต้นทุนเป้าหมาย ตระหนักถึงความ

ส�าคัญ ทราบถึงประโยชน์ รับผิดชอบหน้าที่ของตนใน

กระบวนการ และมคีวามพงึพอใจทีอ่งค์การน�าเครือ่งมอื

ที่มีประโยชน์มาประยุกต์เพื่อให้เกิดความส�าเร็จดัง

ประสงค์ โดยตระหนักถึงประเด็น การท�างานข้ามสาย

งาน ยึดหลักการวิศวกรรมคุณค่า และมุ่งเน้นการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบสนับสนุนให้การต้นทุน

เป้าหมายประสบความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้ 

 Sheikh และ Rana (2014) ระบเุพิม่เตมิว่าเทคนคิ

ส�าคัญในการสร้างความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้การ

ต้นทุนเป้าหมาย คือ การมองกระบวนการดังกล่าวเป็น

ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่ข้ันตอนในการประยุกต์ใช้การต้นทุน

เป้าหมายเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการผลติภณัฑ์ของ

ลูกค้าในราคาที่ต้องากร ดังน้ันกระบวนการประยุกต์ใช้

นอกจากเน้นการด�าเนินการผลิตดังเช่น Institute of 

Management Accountants (1994) ระบุไว้แล้วยัง

ควรครอบคลุมขั้นตอนการพัฒนาและขั้นตอนการ

ควบคมุคณุภาพอกีด้วย ซ่ึงกระบวนการส�าคญั 3 ประการ

ดงักล่าวสอดคล้องกบั Talebnia, Baghiyan, Baghiyan, 

and Abadi (2017) ท่ีระบุว่า การต้นทุนเป้าหมาย

ประกอบด้วย 1) การวางแผนผลิตภัณฑ์ตามแรงขับ

ทางการตลาด เน้นการวางแผนโดยพิจารณาอปุสงค์ของ

ผู้บริโภค 2) การด�าเนินการผลิตแบบต้นทุนเป้าหมาย 3) 

การบริหารคุณภาพและการควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์ 

แนวคิดการบริหารต้นทุนซ่ึงครอบคลุม 3 ขั้นตอน

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hamood, Omar, และ 

Sulaiman (2011) ซึ่งระบุวิธีการประยุกต์แนวคิดใน

วางแผนและควบคุมต ้นทุนโดยคุณลักษณะของ

ผลิตภณัฑ์ต้องตอบสนองกบัความต้องการของตลาด เช่น

เดยีวกบั สนัตชิยั คชรนิทร์ (2552) ซ่ึงแสดงองค์ประกอบ

ของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) การวางแผนการผลิต โดยตระหนักถึงอุปสงค์เป็น

ปัจจัยส�าคัญในการสร้างแรงกดดันในการลดต้นทุน โดย

กจิการต้องท�าการก�าหนดต้นทนุเป้าหมายท่ีจะต้องบรรลุ 

2) การด�าเนินการผลิต โดยใช้กระบวนการด�าเนินงาน

ของการต้นทุนเป้าหมายเน้นการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า ณ ระดับต้นทุนที่ยอมรับ

ได้ ถือเป็นกระบวนการหลักของการต้นทุนเป้าหมาย 3) 

การควบคุมต้นทุน โดยมุ่งการบริหารต้นทุนเป้าหมาย

ระดับส่วนประกอบ โดยปราศจากการลดคุณลักษณะ 

คุณภาพของสินค้า โดยการใช้วิศวกรรมคุณค่า และวิธี

การทางวิศวกรรมอื่นๆ ในการลดต้นทุน 

  2.4 ก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น

      แนวคิดการวดัผลการด�าเนนิงานมหีลากหลาย แต่

งานวจิยัด้านการวดัผลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัและ       

ถูกน�ามาใช้โดยทั่วไป คือ การวัดผลเชิงดุลยภาพ 

(Balanced Scorecard) Kaplan และ Norton (1992) 

ระบุว่า การวัดผลการด�าเนินงานสามารถจ�าแนกเป็นทั้ง

ทางด้านการเงินและด้านอื่นท่ีไม่ใช่การเงิน เน่ืองจาก 

การวัดผลการด�าเนินงานทางการเงินเป็นวิธีพื้นฐานใน
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การประเมนิความสามารถของกจิการ โดยพจิารณาจาก

งบก�าไรขาดทนุท�าให้เกดิความชัดเจนในหน้าท่ีและความ

รบัผดิชอบ ท�าให้กจิการด�าเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกนั

กับกลยุทธ์ของกิจการ นภดล ร่มโพธิ์ (2554) ระบุเพิ่ม

เติมว่า ผลการด�าเนินงานอื่นที่ไม่ใช่ทางการเงินถูกน�ามา

ใช้ในการวัดผลการด�าเนินงานอย่างแพร่หลายเช่นเดียว

กับการวัดผลการด�าเนินงานด้านการเงิน Gomes and 

Romao (2017) ระบุว่า ระบบการวัดผลการด�าเนินงาน

มีส่วนส�าคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยประเด็น

ส�าคญัทีค่วรใช้ในการวดัผลการด�าเนนิงาน ประกอบด้วย 

ความพึงพอใจของลูกค้า ประสิทธิภาพของการด�าเนิน

งาน ประสิทธิภาพของพนักงาน สภาพแวดล้อมและ

นวัตกรรม และความสามารถในการรับมือความ

เปลี่ยนแปลง โดยงานวิจัยนี้ระบุ 4 มุมมองของผลการ

ด�าเนินงาน ประกอบด้วย 1) มุมมองด้านลูกค้า เป็น

ผลกระทบจากกิจกรรมภายในของกิจการอันน�ามาซ่ึง

ความพึงพอใจของลูกค้าจากการได้รับสินค้าหรือบริการ 

รวมทั้งการยอมรับในภาพลักษณ์และช่ือเสียงในสายตา

ของสังคมภายนอก โดยอาศัยการสื่อสารและการ

ประชาสมัพันธ์ทัง้จากลกูค้าเองและกลไกการสือ่สารของ

กจิการ และการจดัการด้านลกูค้าสมัพนัธ์ เป็นต้น  2) มมุ

มองด้านกระบวนการภายใน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

กระบวนการที่เน้นคุณภาพ และกระบวนการที่เน้น

ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องพัฒนาควบคู่กันไป อาทิ การจัด

โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การประสานงาน

ภายใน และการจดัการด้านสายงานผลติทีม่ปีระสทิธิภาพ 

เป็นต้น 3) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต โดย

ประเมินจากความรู้ความสามารถของบุคลากรซึ่งเป็นผู้

สร้างและเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ แล้วน�าความรูท้ีไ่ด้ไป

ก่อให้เกิดคุณค่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ 

และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 4) มุมมองด้านการ

เงิน เป็นการสรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าส่งกระทบ

ต ่อรายได ้  ในขณะท่ีการเรียนรู ้ และการพัฒนา 

กระบวนการภายในส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน ซึง่ผลกระทบทัง้หมดสามารถ

วัดได้โดยใช้ตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น รายได้เพิ่ม ต้นทุน

การผลิตต�่า การสูญเสียระหว่างผลิตลดลดง และการหา

แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต�่า เป็นต้น จะเห็นได้ว่างานวิจัย

ในอดีตล้วนเห็นพ้องด้วยกันว่าการวัดผลการด�าเนินงาน

ทีด่คีวรมหีลายมติซิึง่ควรครอบคลมุทัง้ผลการด�าเนนิงาน

ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นั่นเอง

 2.5 ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 งานวจิยัจ�านวนหนึง่ได้ท�าการส�ารวจการต้นทนุเป้า

หมายในประเทศไทย ประกอบด้วย ประภาภรณ์ เกยีรต-ิ

กลุวฒันา (2555) ศึกษา การใช้เทคนคิการบรหิารต้นทนุ

ในประเทศไทยในปี 2555 พบว่า 89% ของธรุกจิใช้ข้อมลู

ต้นทนุเพือ่สนบัสนนุการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ และกจิการ

ส่วนใหญ่ ตระหนกัว่าลกูค้ามคีวามอ่อนไหวต่อราคา และ

ยังพบการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายมากถึง 89% 

เช่นเดียวกับ Terdpaopong and Visedsun (2014) 

ศึกษา ผลกระทบการต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�าเนิน

งาน พบว่า 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามประยุกต์ใช้

การต้นทนุเป้าหมายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ผลการทดสอบผลกระทบ พบว่า การต้นทุนเป้าหมายส่ง

ผลให้ผลการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิตลดลง ซึ่งน�ามาซึ่งความพึง

พอใจของกิจการ 

     การศึกษาผลกระทบของการต้นทุนหมายต่อผลการ

ด�าเนินงาน เช่น ธัญญธร ศรีวิเชียร (2560) ศึกษา 

ผลกระทบของการบริหารต้นทุนเป้าหมายที่มีต่อความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการด�าเนินงานของ

อตุสาหกรรมอาหารในประเทศไทย พบว่า การต้นทนุเป้า

หมายด้านการออกแบบกระบวนการผลิต ด้านการ

วเิคราะห์ต้นทุนวงจรผลติภณัฑ์ มผีลกระทบ  เชงิบวกต่อ

ความได้เปรียบในการแข่งขัน การต้นทุนเป้าหมายด้าน

การออกแบบกระบวนการผลิต ด้านความต้องการของ

ลูกค้า ด้านการสร้างห่วงโซ่คุณค่าต้นทุนกิจกรรม และ

ด้านการบริหารทมีงานบคุลากรแบบข้ามสายงาน มผีลก
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ระทบเชงิบวกต่อผลการด�าเนนิงาน สอดคล้องกบั รณัย์-

รดา พันทน, กัญญมน วิทยาภูมิ, และ วราพร เปรม-

พาณชิย์นกุลู (2557) ศึกษา ผลกระทบของการประยุกต์ใช้

ต้นทุนเป้าหมายท่ีมีต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ

ธรุกจิอตุสาหกรรมอาหารในประเทศไทย พบว่า        การ

ประยุกต์ใช้ต้นทุนเป้าหมายด้านวางแผนและออกแบบ

ผลติภณัฑ์ ด้านต้นทนุเป้าหมาย และด้านวิศวกรรมมลูค่า

มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานโดยรวม

 การศึกษาในต่างประเทศโดย Alsoboa, Al-

Ghazzawi และ Joudeh (2015) ศึกษา ผลกระทบของ

การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผลการ

ด�าเนนิงานของธรุกจิในจอร์แดน พบว่า ต้นทนุวงจรชวีติ

ผลติภัณฑ์ ต้นทนุคณุภาพ  การวเิคราะห์คณุลกัษณะ ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงาน แต่การต้นทนุเป้าหมาย 

การต้นทุนฐานกิจกรรม และห่วงโซ่คุณค่า มีผลกระ

ทบต่อผลการด�าเนนิงานทัง้ทางด้านการเงนิและทางด้าน

การตลาด นอกจากน้ี Ghafeer, Rahman และ 

Mazahrih (2014) ศกึษา ผลกระทบของการใช้ต้นทนุเป้า

หมายในการสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัในซเีรยี

ผลการศกึษาพบว่า การใช้ต้นทนุเป้าหมายส่งผลกระทบ

ทางบวกต่อความได้เปรยีบในการแข่งขนั นอกจากนี ้การ

ประยกุต์ใช้การต้นทนุเป้าหมายส่งผลกระทบทางบวกต่อ

ศกัยภาพด้านคุณภาพและด้านสิง่แวดล้อมโดยรวม

 แม้มีงานวิจัยจ�านวนหนึ่งศึกษาการต้นทุนเป้า

หมายทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามยังไม่มีงาน

วจิยัใดทีท่�าการศกึษาการต้นทนุเป้าหมายในอตุสาหกรรม

เครือ่งดืม่ งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องในประเทศไทยใช้การวดัผล

การด�าเนินงานที่แตกต่างกันโดยยังไม่มีงานวิจัยท่ีวัดผล

การด�าเนินงานด้วยวิธีการวัดผลเชิงดุลยภาพ อีกทั้งงาน

วิจัยการต้นทุนเป้าหมายก่อนหน้าได้ด�าเนินการในช่วง

เวลาที่แตกต่างซึ่งความรุนแรงของการแข่งขันอาจแตก

ต่าง การศึกษาการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไทยจึงมีความส�าคัญเพื่อเสริม

สร้างให้อุตสาหกรรมนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงสืบไป

3. วิธีการด�าเนินการวิจัย

   งานวิจัยนี้มีประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้

บรหิารด้านบญัชขีองกจิการอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ของไทย      

จ�านวน 535 คน (www.diw.go.th, 2561) กลุ่มตวัอย่าง

ที่ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู ้บริหารด้านบัญชีของ

อตุสาหกรรมเคร่ืองดืม่ จ�านวน 180 คน ตามตาราง Taro 

Yamane โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากรายชื่อในฐาน

ข้อมูล 180 รายชื่อแรก โดยงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามที่

มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข ้อมูล ผู ้วิจัยได ้ส ่ง

แบบสอบถามไปยงักลุม่ตัวอย่าง ได้รบัตอบกลับและเป็น

แบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์จ�านวน 124 ฉบบั คิดเป็น

ร้อยละ 68.89 ของกลุ่มตัวอย่าง

 เครื่องมือในการวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม ประกอบ

ด้วย 1) การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 

ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์  ด้านการ

ด�าเนินการผลิต และด้านการควบคุมต้นทุน 2) ผลการ

ด�าเนินงานของกิจการแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า 

ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

และด้านการเงิน โดยเมื่อน�าผลการด�าเนินงานรวมทั้ง 4 

ด้าน มาหาค่าเฉล่ียกส็ามารถก�าหนดเป็นผลการเนนิงาน

ของกิจการโดยรวม

 การวัดคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วย การ

ทดสอบความเที่ยงตรง ด้านเนื้อหาของข้อค�าถาม ผ่าน

การพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญ และหาค่าความเชือ่มัน่ของ

เครื่องมือ (Realiability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient)      ตามวธิคีรอนบาค (Cronbach) 

การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายมีค่าอ�านาจจ�าแนก 

(r) อยูร่ะหว่าง 0.640 กับ 0.698  ผลการด�าเนนิงาน มคี่า

อ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.968 กับ 0.972 ค่า

อ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค Item-total 

Correlation โดย การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย 
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มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.360 กับ 0.489              

ผลการด�าเนินงานมีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 

0.699 กับ 0.891  

 สถิตทิีใ่ช้การวเิคราะห์ผลกระทบของการประยกุต์

ใช้การต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�าเนินงานของกิจการ

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

4. ผลการวิจัย

  4.1 ข้อมูลทั่วไป

 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 77.42) อายุ 36-40 ปี (ร้อยละ 35.48) ระดับ

การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 58.06) 

ประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 

61.29) และต�าแหน่งงานในปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่าย

บัญชี (ร้อยละ 48.39) กิจการส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นบริษัท

จ�ากัด (ร้อยละ 77.42) มูลค่าสินทรัพย์รวมมากกว่า 

1,000 ล้านบาท (ร้อยละ 38.71) และจ�านวนพนักงาน

มากกว่า 200 คน (ร้อยละ 54.84) 

 4.2 ก�รประยุกต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

 ผู้บริหารด้านการบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มไทย มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการประยุกต์

ใช้การต้นทุนเป้าหมายอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้

 1) ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (X= 3.9597) โดย

อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ กิจการวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าและกลุม่ทีค่าด

ว่าจะเป็นลกูค้า (X= 4.1290) และกจิการให้ความส�าคญั

กับการวิจัยและพัฒนาเพื่อน�าเสนอสินค้า/บริการ ที่ตรง

ตามความต้องการของลูกค้าและประหยัดต้นทุน (X= 

3.7903) 

 2) ด้านการด�าเนินการผลิต (X= 3.9073) โดยอยู่

ในระดับมากทั้ง 4 ข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ล�าดับ ดังนี ้กจิการก�าหนดราคาโดยประมาณจาก

ราคาที่ลูกค้ายินดีจ่ายและใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน (X= 

4.0323) กิจการให้ความส�าคัญกับการวิศวกรรมมูลค่า 

(Value Engineering) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อ

วางแผนการผลิต (X= 3.9355) และกิจการมีการ

ปรบัปรงุผลติภณัฑ์ให้มต้ีนทนุต�า่แต่ยงัคงรกัษาหน้าทีก่าร

ใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้เหมือนเดิม (X = 3.9194) 

 3) ด้านการควบคุมต้นทุน (X = 3.9274) โดยอยู่

ในระดับมากทั้ง 2 ข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อยดังนี้ กิจการสามารถระบุกิจกรรมได้ในทุกขั้นตอน

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและส่งมอบได้รวดเร็ว ทัน

เวลา (X = 4.0323) และกิจการมีการวิเคราะห์ความ

เชื่อมโยงของกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ (X = 3.8226) 

 4.3 ผลก�รดำ�เนินง�น 

 ผู้บริหารด้านการบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับผลการด�าเนิน

งานของกิจการอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่

 1) ด้านลูกค้า (X = 3.8952) โดยอยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ

ดังนี้ กิจการสามารถผลิตสินค้าโดยมีคุณสมบัติตามที่

ลูกค้าต้องการ (X = 4.0645) กิจการมีการพัฒนาสินค้า

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (X = 

3.9677) และกิจการน�าศักยภาพของบุคลากรมาใช้ใน

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X= 3.8387) 

 2) ด้านกระบวนการภายใน (X= 3.7398) โดยอยู่

ในระดับมากทุกข ้อ เรียงล�าดับค ่าเฉลี่ยจากมาก                 

ไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี้ กิจการมีคู่มือการปฏิบัติอย่าง

ละเอียดเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการ
ท�างานแต่ละข้ันตอน (X = 3.8000) กิจการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึก
อบรม (X = 3.7742) และกิจการพัฒนาเทคโนโลยีให้
สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ (X = 3.7419) 
 3) ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (X = 3.6935) 
โดยอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดงันี ้กิจการมุง่เป้าการลดต้นทนุอย่าง
ต่อเนื่อง (X = 3.9032) กิจการจัดท�าคู่มือท�าให้สามารถ
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ต�ร�ง 1 ก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบของก�รประยกุต์ใช้ก�รต้นทนุเป้�หม�ยต่อผลก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�รโดยรวม

ต�ร�ง 2 ก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบของก�รประยกุต์ใช้ก�รต้นทนุเป้�หม�ยต่อผลก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�รด้�นลูกค้�

** มนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 *** มีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.01

** มนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 *** มีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.01
แหล่งทีม่า ผูเ้ขียน

ก�รประยุกต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร
โดยรวม (PERF

t
)

t Stat P-value
สัมประสิทธิ์
ก�รถดถอย

คว�มคล�ดเคลือ่น
ม�ตรฐ�น

Intercept 0.8159 0.3943 2.0695 0.0406**

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN) 0.0558 0.4285 0.1303 0.8966

ด้านการด�าเนินการผลิต (OPER) 0.8197 0.253 3.2403 0.0015***

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL) -0.1294 0.1935 -0.669 0.5048

F = 37.2147 Adj R2 = 0.4690

ก�รประยุกต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร
ด้�นลูกค้� (PERF

c
)

t Stat P-value
สัมประสิทธิ์
ก�รถดถอย

คว�มคล�ดเคลือ่น
ม�ตรฐ�น

Intercept 0.8746 0.3503 2.4968 0.0139**

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN) -0.0956 0.3807 -0.2511 0.8021

ด้านการด�าเนินการผลิต (OPER) 0.8825 0.2248 3.9262 0.0001***

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL) -0.0255 0.1719 -0.1481 0.8825

F = 45.1034 Adj R2 = 0.5182

ปฏบิตังิานได้ง่าย (X= 3.8065) และกจิการมกีารแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน (X= 3.5806) 
 4) ด้านการเงนิ (X= 3.7581) โดยอยูใ่นระดบัมาก 
3 ข้อ เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี ้กจิการ
สามารถบริหารหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X = 
4.0000) กจิการมผีลก�าไรโดยรวมสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง (X 
= 3.9032) และกิจการสามารถบริหารสภาพคล่องได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ (X = 3.7419) และอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 1 ข้อ คือ กิจการสามารถบริหารลูกหนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (X = 3.3871)

 4.4 ก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์แบบพหุคูณ
 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง
สมการพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของกิจการโดยรวม          
เป็น PERF

t
 = 0.8159 + 0.0558PLAN + 0.8197OPER 

- 0.1294CTRL จากสมการที่ได้นี้ สามารถพยากรณ์ผล
การด�าเนินงานของกิจการได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (F = 37.2147) และค่าสัมประสิทธิ์ของการ
พยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากับ 0.4690 เมื่อ
น�าไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการ
ประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายแต่ละด้านกับผลการ
ด�าเนินงานของกิจการโดยรวม ดังตารางที่ 1
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ต�ร�ง  3  ก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบของก�รประยกุต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ยต่อผลก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�ร

             ด้�นกระบวนก�รภ�ยใน

* มนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 *** มนัียส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.01 

แหล่งทีม่า ผูเ้ขียน

ก�รประยุกต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร                 
ด้�นกระบวนก�รภ�ยใน (PERF

i
)

t Stat P-value
สัมประสิทธิ์
ก�รถดถอย

คว�มคล�ดเคลือ่น
ม�ตรฐ�น

Intercept 1.0611 0.5389 1.9692 0.0512*

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN) -0.3187 0.5857 -0.544 0.5874

ด้านการด�าเนินการผลิต (OPER) 1.0532 0.3458 3.0457 0.0029***

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL) -0.0620 0.2645 -0.2345 0.8150

F = 21.1561 Adj R2 = 0.3296

 จากตาราง 1 พบว่า การประยกุต์ใช้การต้นทุนเป้า

หมายด้านการด�าเนินการผลิตมีผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนนิงานของกจิการโดยรวม ดงันัน้ จงึสามารถก�าหนด

สมการพยากรณ์ PERF
t
 = 0.4872 + 0.8296OPER 

 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง

สมการพยากรณ์ผลการด�าเนนิงานของกจิการด้านลกูค้า 

เป็น PERF
c
 = 0.8746 – 0.0956PLAN + 0.8825OPER 

- 0.0255CTRL จากสมการที่ได้นี้ สามารถพยากรณ์ผล

การด�าเนินงานของกิจการได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (F = 45.1034) และค่าสัมประสิทธิ์ของการ

พยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากับ 0.5182 เมื่อ

น�าไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการ

ประยุกต ์ ใช ้การต ้นทุนเป ้าหมายแต ่ละด ้านกับ                         

ผลการด�าเนินงานของกิจการด้านลูกค้า ดังตารางที่ 2 

 จากตาราง 2 พบว่า การประยกุต์ใช้การต้นทุนเป้า

หมายด้านการด�าเนินการผลิตมีผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานของกิจการด้านลูกค้า ดังน้ันจึงสามารถ

ก�าหนดสมการพยากรณ์ PERF
c
 = 0.6647 + 

0.8158OPER

 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง

สมการพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของกิจการด้าน

กระบวนการภายใน เป ็น PERF
i
 = 1.0611 – 

0.3187PLAN + 1.0532OPER – 0.0620CTRL จาก

สมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของ

กิจการได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (F = 

21.1561) และค่าสัมประสิทธิข์องการพยากรณ์ปรบัปรุง 

(Adjusted R2) เท่ากับ 0.3296 เมื่อน�าไปทดสอบความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการประยุกต์ใช้การต้นทุน

เป้าหมายแต่ละด้านกบัผลการด�าเนนิงานของกจิการด้าน

กระบวนการภายใน ดังตารางที่ 3

 จากตาราง 3 พบว่า การประยกุต์ใช้การต้นทุนเป้า

หมายด้านการด�าเนินการผลิตมีผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานของกิจการด้านกระบวนการภายใน จึง

สามารถก�าหนดสมการพยากรณ์ PERF
i
 = 0.4330 + 

0.8357OPER 

 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง

สมการพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของกิจการด้าน

กระบวนการภายใน เป็น PERF
l
 = -0.0190 + 

0.2524PLAN + 0.8475OPER – 0.1606CTRL จาก

สมการที่ได้นี้ สามารถพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของ

กิจการได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 

50.4460) และค่าสัมประสิทธิข์องการพยากรณ์ปรบัปรุง 

(Adjusted R2) เท่ากับ 0.5467 เมื่อน�าไปทดสอบความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการประยุกต์ใช้การต้นทุน

เป้าหมายแต่ละด้านกบัผลการด�าเนนิงานของกจิการด้าน

กระบวนการภายใน ดังตารางที่ 4
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ต�ร�ง  4  ก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบของก�รประยกุต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ยต่อผลก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�ร

    ด้�นก�รเรยีนรูแ้ละก�รเตบิโต

ต�ร�ง  5  ก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบของก�รประยกุต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ยต่อผลก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�ร

    ด้�นก�รเงนิ

** มนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั 0.05 *** มีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.01

แหล่งทีม่า ผูเ้ขียน

*** มนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั 0.01

แหล่งทีม่า ผูเ้ขียน

ก�รประยุกต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร
ด้�นก�รเรียนรู้และก�รเติบโต 

(PERF
l
) t Stat P-value

สัมประสิทธิ์
ก�รถดถอย

คว�มคล�ดเคลือ่น
ม�ตรฐ�น

Intercept -0.0190 0.3965 -0.0480 0.9618

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN) 0.2524 0.431 0.5856 0.5592

ด้านการด�าเนินการผลิต (OPER) 0.8475 0.2544 3.3309 0.0012***

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL) -0.1606 0.1946 -0.8252 0.4109

F = 50.4460 Adj R2 = 0.5467 

ก�รประยุกต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร
ด้�นก�รเงิน (PERF

f
)

t Stat P-value
สัมประสิทธิ์
ก�รถดถอย

คว�มคล�ดเคลือ่น
ม�ตรฐ�น

Intercept 1.3470 0.4862 2.7708 0.0065***

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN) 0.3852 0.5284 0.7289 0.4675

ด้านการด�าเนินการผลิต (OPER) 0.4958 0.3119 1.5895 0.1146

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL) -0.2697 0.2386 -1.1304 0.2606

F = 17.2384 Adj R2 = 0.2837

 จากตาราง 4 พบว่า การประยกุต์ใช้การต้นทุนเป้า

หมายด้านการด�าเนินการผลิตมีผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานของกิจการด้านการเรียนรู้และการเติบโต จึง

สามารถก�าหนดสมการพยากรณ์ PERF
l
 = -0.1774 + 

0.9776OPER 

 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง

สมการพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของกิจการด้านการ

เงินเป ็น PERF
f
 = 1.3470 + 0.3852PLAN + 

0.8825OPER - 0.0255CTRL จากสมการทีไ่ด้นี ้สามารถ

พยากรณ์ผลการด�าเนินงานของกิจการได้อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 17.2384) และค่า

สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) 

เท่ากับ 0.2837 เมื่อน�าไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายแต่ละ

ด้านกับผลการด�าเนินงานของกิจการด้านการเงิน ดัง

ตารางที่ 5
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 จากตาราง 5 พบว่า การประยกุต์ใช้การต้นทุนเป้า

หมายด้านการด�าเนินการผลิตไม่มีผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานของกิจการด้านการเงิน 

5. อภิปรายผล

 ผู้บริหารด้านการบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มไทย มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการประยุกต์

ใช้การต้นทนุเป้าหมายอยูใ่นระดบัมากทัง้สามด้าน ได้แก่ 

ด้านการวางแผนผลติภณัฑ์ ด้านการด�าเนนิการผลติ และ

ด้านการควบคมุต้นทนุ  ซึง่สอดคล้องกบั Phadoongsitthi 

(2003) ทีพ่บว่า มกีารประยกุต์ใช้การบรหิารต้นทนุอย่าง

มากในประเทศไทย ดงันัน้ จงึถอืได้ว่าวตัถปุระสงค์ส�าคญั

ของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย คือความ

สามารถควบคุมต้นทุนในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันท่ี

รุนแรง และมีความไม่แน่นอนด้านสภาพแวดล้อมธุรกิจ 

โดยแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ และแผนกพัฒนา

ผลิตภัณฑ์มีส่วนร่วมส�าคัญในการประยุกต์ใช้การต้นทุน

เป้าหมาย และจากการทีอ่ตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมมฐีานการ

บรโิภคกว้างครอบคลมุทกุช่วงวัย ส่งผลให้มสีนิค้าทีห่ลาก

หลายประเภทเพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภคที่แตก

ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่อง

ดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ท�าให้เกิดการทดแทนกันได้ของ

ผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้น�าเข้า ส่ง

ผลให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่ง

ทางการตลาด และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุระดบัเพือ่คงความ

สามารถในการแข่งขัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560, 1) 

 การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายด้านการ

ด�าเนินการผลิตส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด�าเนิน

งานโดยรวม และผลการด�าเนินงานที่ไม่ใช่การเงินทั้ง 3 

ด้าน ประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน 

และด้านการเรียนรู้และการเติบโต เม่ือกิจการมุ่งผลิต

สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย 

สินค้านั้นต้องมีทั้งคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสมท่ีลูกค้า

ยอมจ่ายได้ กิจการต้องปรับตัวเพื่อรักษาฐานลูกค้ากลุ่ม

เดมิ และสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลดไว้ได้ กจิการ

จึงต ้องวางแผนตั้งแต่เริ่มแรก ด้วยการวิจัยตลาด 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน จน

กระทั่งส่งมอบอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา ซ่ึง

สอดคล้องกับ Ghafeer และคณะ (2014) พบว่า การใช้

ต้นทนุเป้าหมายส่งผลกระทบทางบวกต่อความได้เปรยีบ

ในการแข่งขนั ด้านคุณภาพและด้านส่ิงแวดล้อมโดยรวม 

ธัญญธร ศรีวิเชียร (2560) พบว่า การต้นทุนเป้าหมาย

ด้านการออกแบบกระบวนการผลิต ด้านการวิเคราะห์

ต้นทุนวงจรผลิตภัณฑ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อความได้

เปรียบในการแข่งขัน การต้นทุนเป้าหมายด้านการ

ออกแบบกระบวนการผลิต ด้านความต้องการของลูกค้า 

ด้านการสร้างห่วงโซ่คุณค่าต้นทุนกิจกรรม และด้านการ

บริหารทมีงานบคุลากรแบบข้ามสายงานมผีลกระทบเชงิ

บวกต่อผลการด�าเนินงาน รัณย์รดา พันทน และคณะ 

(2557) พบว่า การประยุกต์ใช้ต้นทุนเป้าหมายด้าน

วางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านต้นทุนเป้าหมาย 

และด้านวิศวกรรมมูลค่า มีความสัมพันธ์และผลกระทบ

เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานโดยรวม 

 นอกจากนี้ งานวิจัยยังสอดคล้องผลการวิจัยของ

กุลชญา แว่นแก้ว (2559) จริพชัร์ เหลาสา และกนกศักดิ์ 

สขุวัฒนาสนิทิธ์ิ (2559) และ จริประภา ประจวบสขุ และ

คณะ (2557) พบว่า การบริหารต้นทุนสมัยใหม่มีผลกระ

ทบต่อความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของธรุกจิ ดงันัน้ จงึ

ยืนยันได้ว่าการวัดผลการด�าเนินงานที่ไม่ใช่การเงินเป็น

ตัวชี้วัดแบบน�า ในขณะที่การวัดผลการด�าเนินงานด้าน

การเงนิเป็นตวัชีว้ดัแบบตาม เช่นเดยีวกบัทีง่านวจิยันีพ้บ

ว่า การต้นทุนเป้าหมายไม่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนิน

งานด้านการเงิน โดยที่วัตถุประสงค์ของการต้นทุนเป้า

หมายไม่ได้มุง่เน้นผลการด�าเนนิงานด้านการเงนิเป็นหลัก

ส�าคัญว่าต้องเพิม่ขึน้เพยีงอย่างเดียว แต่มุง่เน้นการสร้าง

ความพงึพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการผลิตสินค้าทีม่คุีณภาพ

ในราคาที่เหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

เป็นส�าคัญ โดยทั้งหมดน้ีจะเกิดขึ้นได้เม่ือกิจการด�าเนิน

งานด้านการเรยีนรูแ้ละการเตบิโต ด้วยการพฒันาระบบ
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การท�างาน ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู ้ความ

สามารถ  และสร้างความพึงพอใจให้พนักงาน เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัขิองพนกังานทีจ่ะส่งผลต่อผล

การด�าเนนิงานของกจิการ  และด้านกระบวนการภายใน

ด้วยการจัดโครงสร้างองค์กร การประสานงานภายใน 

และการจัดการด้านสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ

 จากผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่า การต้นทุนเป้าหมาย

เป็นเครื่องมือส�าคัญของการบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่น ซึ่ง

การต้นทนุเป้าหมายนัน้มผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงาน

ทีไ่ม่ใช่การเงนิของกจิการในอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ ดงันัน้ 

ผู้บริหารจึงควรให้ความส�าคัญกับการประยุกต์ใช้การ

ต้นทุนเป้าหมายโดยมุ่งเน้นความส�าคัญด้านการด�าเนิน

การผลิต พร้อมกับการวัดผลการด�าเนินงานด้านอื่นท่ี

ไม่ใช่การเงิน โดยครอบคลุมประเด็นการสร้างความพึง

พอใจ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ ทัง้ด้าน

คุณภาพและราคาเหมาะสมที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้ 

การปรบัปรงุและพฒันาการตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้านี้จะส่งผลให้กิจการมีผลการด�าเนินงานที่ดี

สามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนืและเตบิโตต่อไปในอนาคต

6. ข้อเสนอแนะ

 การวิจัยในอนาคต ควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ี

เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นทั้งผลิตและบริการ รวมถึง

การศึกษาบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ ่นที่ใช ้กลยุทธ ์อื่น 

เนื่องจากการศึกษาในกลุ่มธุรกิจอื่นและกลยุทธ์อื่น อาจ

ให้ผลการศึกษาทีแ่ตกต่างกัน และน�าผลทีไ่ด้ไปใช้ในการ

ปฎิบัติให้เหมาะสมในแต่ละกิจการ

 ผู้บริหารกิจการควรให้ความส�าคัญกับการบริหาร

ต้นทุนโดยเฉพาะการต้นทุนเป้าหมาย เพื่อวางแผนและ

ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนให้มีต้นทุนต�่า ให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันได้ 

 ผู้บรหิารกจิการควรให้ความส�าคัญกบัการให้ความ

รูแ้ละท�าความเข้าใจกบัพนกังานถงึประโยชน์และวิธกีาร

ประยกุต์ใช้การบรหิารต้นทนุซึง่เกีย่วข้องกบับคุลากรทกุ

ฝ่ายทีต้่องน�าไปปฏบิตัใิห้ถกูต้องและบรรลตุามเป้าหมาย

ของกิจการ 

 ดังน้ัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ช้ินน้ีในการให้ความรู ้และสนับสนุนการ

ประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายให้ประสบความส�าเร็จ 

ซึง่นอกจากจะส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของกจิการแล้ว 

ยังส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของกิจการอีกด้วย 
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บทคัดย่อ

บทความนีน้�าเสนอเกีย่วกบัอทิธพิลของวฒันธรรมจนีในญีปุ่น่ท่ีปรากฏในประวติัศาสตร์สมยัอะสกุะ 

ซึง่เป็นประวัตศิาสตร์ยคุทีส่�าคัญยคุหนึง่ของญีปุ่น่ แต่ไม่ค่อยมกีารน�าเสนอมากนกัในวงวชิาการไทย 

บทความเริ่มต้นกล่าวถึงบริบททางการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากสภาพ

แวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 6 มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ จีนก้าว

ขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจในภูมิภาคภายใต้การปกครองของราชวงศ์สุย ท�าให้ญี่ปุ่นต้องส่งทูตไปเจริญ

สัมพันธไมตรีและรับวิทยาการต่าง ๆ  จากจีน ดังนั้น อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนจึงส่งผลต่อการเมือง

การปกครองและศลิปวัฒนธรรมของญีปุ่น่ ในด้านการเมอืงการปกครอง ได้แก่ ระบบต�าแหน่งหมวก

ยศ 12 ขั้น รัฐธรรมนูญ 17 มาตรา และการปฏิรูปไทกะ  ในด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ปรัชญาและ

ศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ บทความกล่าวถงึการเข้ามาของพระพทุธศาสนา และอทิธพิลของพระพทุธ

ศาสนาในประเทศญี่ปุ่น นอกจากพระพุทธศาสนาแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังรับวัฒนธรรมลัทธิเต๋าและ

ลัทธิขงจื๊อจากจีนด้วย ในตอนท้าย บทความได้กล่าวถึงสถาปัตยกรรมสมัยอะสุกะ สถาปัตยกรรม

ที่โดดเด่นได้แก่ วัดอะสุกะ วัดโฮริวจิ เป็นต้น  ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์สมัยนี้เป็นยุค

สมยัทีว่ฒันธรรมจนีได้เข้ามาลงหลกัปักฐานอย่างม่ันคงในประเทศญีปุ่น่เป็นสมยัแรก และวฒันธรรม

จีนบางส่วนยังคงได้รับการสืบทอดและประยุกต์ให้เข้ากับสังคมญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน

รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในญี่ปุ่น: 

กรณีศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอะสุกะ

 คำ� สำ�คัญ
วัฒนธรรมจีน, ประวัติศาสตร์สมัยอะสุกะ, เจ้าชายโชโตกุ



รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ |  Rattakit Lertvisava 266

Abstract

This article will discuss about the influence of Chinese culture in Japan which 
appear in the History of Asuka Period. This period is one of the most important 
historical periods in Japan. However, it was not well known enough in Thai academic 
society. The article starts mentioning about political context within the country and 
international dimensions. This is because the international political climate in 6th 
century has been dramatically changed.  China has been stepped up to become a 
regional superpower under Sui dynasty. Therefore, Japan must dispatch ambassadors 
to China in order to develop partnership, and receive new knowledges from China. 
As a result, Chinese culture has influences Japanese politics and governments, as 
well as arts and culture. In the part of politics are Twelve level cap and rank system, 
Seventeen-article constitution and Taika reform. In the part of arts and culture, it will 
discuss about the arrival of Buddhism and its influence in Japan. Besides Buddhism, 
Japan also accept Taoism and Confucianism. At the end of this article, it will explain 
about Asuka architecture. The most outstanding architectures in this period are Asuka 
temple and Hōryūji temple. Therefore, in other words, this period is the first period 
that Chinese culture has been settled down in Japan, and some part of them still 
was inherited and adapted to Japanese society until present.

The Influence of Chinese Culture in Japan 

focusing on Asuka Period

Key words
Chinese Culture, Japanese History in Asuka Period, Prince Shōtoku 
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1.  บทน�า 

 หากเราพดูถงึประวตัศิาสตร์ยคุต่าง ๆ  ของญีปุ่น่ คน

ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงประวัติศาสตร์ยุคส�าคัญ ๆ เช่น 

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยนารา เฮอัน คามาคุระ เอโดะ 

เมจ ิเป็นต้น มเีพียงไม่ก่ีคนท่ีจะนกึถงึประวตัศิาสตร์ญีปุ่น่

สมัยอะสุกะ1
(飛鳥)ซ่ึงประวัติศาสตร์ในยุคน้ีอยู่ในช่วง

คั่นระหว่างประวัติศาสตร์สมัยโคะฟุง(古墳) และสมัย

นารา (奈良)และกินเวลายาวนานกว่า 118 ปี (ค.ศ.  

592- ค.ศ. 710) ในหนึ่งศตวรรษเศษนี้ได้ก่อก�าเนิด

วัฒนธรรมต่างชาติที่ส�าคัญในญี่ปุ่น นั่นคือ “วัฒนธรรม

จีน” วัฒนธรรมดังกล่าวได้ส่งอิทธิพลต่อระบบการเมือง

การปกครอง และศลิปวฒันธรรมในสมยันีเ้ป็นอย่างมาก 

เนือ่งจากจนีในสมยันัน้มกีารรวมประเทศจนเป็นปึกแผ่น

เป็นผลส�าเร็จในสมัยราชวงศ์สุย (隋) ท�าให้จีนมีอ�านาจ

และเจริญก้าวหน้ามาก ประเทศต่างๆที่อยู่รายล้อมจีน

รวมถึงญี่ปุ่นต่างเกรงกลัวอิทธิพลของจีน ประเทศเหล่า

นี้จึงจ�าเป็นต้องส่งฑูตไปเจริญสัมพันธไมตรีรวมถึงการ

ศกึษาศลิปะวทิยาการต่าง ๆ  จากจนี จากผลของการเจรญิ

สมัพนัธไมตรดีงักล่าว ท�าให้อทิธพิลของวฒันธรรมจนีได้

แผ่ขยายเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้อย่างรวดเร็ว และ

ได้ลงหลักปักฐานอย่างม่ันคงในดินแดนแถบน้ีนับตั้งแต่

นั้นเป็นต้นมา   

 1. ก�รเมอืงก�รปกครองสมัยอะสกุะ: บคุคลสำ�คญั

ในร�ชสำ�นัก

 ระบบการเมืองการปกครองในยุคนี้จะเร่ิมนับจาก

การเสดจ็สวรรคตของจักรพรรดสิชุนุ （崇峻天皇） โดย

การถูกลอบปลงพระชนม์ และการขึ้นครองราชย์ต่อมา

ของจกัรพรรดนิซียุโกะ（推古天皇）นบัว่าพระองค์เป็น

จักรพรรดินีองค์แรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ผู้ที่มีอ�านาจ

และบทบาทส�าคญัในราชส�านกัในสมยัอะสกุะ ประกอบด้วย

 ตระกูลโซงะ  (蘇我氏)

 ถ้าเอ่ยถึงตระกูลขุนนางท่ีทรงอิทธิพลอย่างสูงต่อ

ประวัติศาสตร์ในสมัยนี้มี 2 ตระกูล ได้แก่ ตระกูลโซงะ 

(蘇我氏) และตระกูลโมโนะโนะเบะ (物部氏) ซึ่งเป็น

ตระกูลทีม่อีทิธพิลในราชส�านกัมาตัง้แต่ศตวรรษที ่5 โดย

ทัง้สองตระกลูต่างแย่งชงิความเป็นใหญ่และมข้ีอขดัแย้ง

มาโดยตลอด บทบาทหน้าที่ของตระกูลโซงะจะดูแลรับ

ผิดชอบด้านการคลังและการต่างประเทศ ท�าให้มีความ

สัมพันธ์ที่ดีกับชาวต่างชาติ รวมทั้งเข้าใจในวัฒนธรรม

ของชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ส่วนตระกูลโมโนะโนะเบะ

เป็นตระกูลที่มีหน้าที่ดูแลป้องกันประเทศ ค�าว่า โมโนะ 

(物) ของตระกลูโมโนะโนะเบะ หมายถงึ อาวธุ นอกจากนี้ 

ตระกลูนีย้งัมหีน้าทีสั่กการะดวงวญิญาณทีส่ถติในคนและ

ในธรรมชาติอีกด้วย

 สาเหตุที่ตระกูลโซงะเป็นตระกูลที่มีอิทธิพล เพราะ

ดแูลการเงนิการคลังของภาครฐั และบตุรสาวของตระกูล

หลายคนได้แต่งงานกับจักรพรรดิ ส่วนบุตรสาวของ

ตระกลูโมโนะโนะเบะทีไ่ด้เป็นมเหสีของจกัรพรรดมิเีพยีง

คนเดียว  ในช่วงที่จักรพรรดิบิทัตสึ （敏達天皇）

สวรรคต และจกัรพรรดโิยเม （用明天皇） ได้ขึน้ครอง

ราชย์นัน้ อ�านาจของตระกลูโซงะอยูเ่หนอืกว่าอ�านาจของ

ตระกูลโมโนะโนะเบะแล้ว  ความขัดแย้งของทั้งสอง

ตระกูลถึงจุดแตกหักหลังจากที่จักรพรรดิโยเมเสด็จ

สวรรคต อันมีสาเหตุมาจากประเด็นปัญหาการสรรหา

จักรพรรดิองค์ต่อไปนั่นเอง หลังจากนั้นจึงมีการสู้รบกัน 

ตระกูลโมโนะโนะเบะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ท�าให้อ�านาจของ

โซงะ โนะ อุมะโกะ （蘇我　馬子） ไม่มีใครท้าทายได้ 

ดังนั้น ฮัสเสะเบะ โนะ มิโกะ （泊瀬部皇子） ได้ก้าว

ขึน้สู่ต�าแหน่งจกัรพรรดทิีม่ช่ืีอว่า จกัรพรรดสุิชนุ （崇峻

天皇）จกัรพรรดสุิชนุก้าวขึน้เป็นจกัรพรรดไิด้โดยอาศยั

อ�านาจของอุมะโกะ แต่พระองค์ไม่ทันได้เฉลียวใจว่า 

อ�านาจของอุมะโกะนั้นมีมากจนเกินไป พระองค์จึงถูกอุ

มะโกะวางแผนลอบปลงพระชนม์ในเวลาต่อมา （เพ็ชรี 

สุมิตร, 2543, น. 21）

 จักรพรรดินีซุยโกะ （推古天皇）

 แม้ว่าอ�านาจของอุมะโกะจะมากล้นเพียงใดก็ตาม 

1  อะสุกะ （飛鳥） คือชื่อพื้นที่หนึ่งของจังหวัดนาราในปัจจุบัน
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แต่ไม่สามารถครองราชย์เป็นจักรพรรดิได้ เพราะตาม

โบราณราชประเพณีแล้ว หากไม่ได้สืบเช้ือสายจาก

จกัรพรรดแิล้วจะไม่สามารถครองราชย์เป็นจกัรพรรดไิด้ 

หากนับการสืบเช้ือสายจักรพรรดิทางสายเลือด ผู ้ท่ี

สมควรได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปได้แก ่

บุตรของจักรพรรดิบิทัตสึ (敏達天皇) คือเจ้าชาย

ทะเคะดะ โนะ มิโกะ (竹田皇子)　และบุตรของ

จักรพรรดิโยเม(用明天皇) คือเจ้าชายอุมะยะโดะ(厩

戸皇子) ซึ่งต่างมีพระชันษาเพียง 19 ปีเท่าน้ัน แต่ผู้ท่ี

เหมาะสมกบัต�าแหน่งจกัรพรรดมิากกว่าทัง้สองพระองค์

คือ เจ้าหญิงคะชิคิยะ （炊屋姫）ซึ่งเป็นพระมเหสีของ

จกัรพรรดบิทิตัส ึพระองค์ได้ขึน้ครองราชย์เป็นจกัรพรรดิ

นีซุยโกะในปีจิเซ (治世) ที่ 36 ซึ่งนับว่าพระองค์เป็น

จักรพรรดิหญิงองค์แรกในราชส�านักยามาโตะ หากแต่

ภารกิจหลักของพระองค์คือ การเป็นประมุขทางด้าน

พิธีกรรมต่าง ๆ และประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา 

พระองค์จึงทรงเป็นประมุขทางด้านศาสนามากกว่า

การเมือง เนื่องจากอุมะโกะต้องการรวบอ�านาจทางการ

เมืองไว้เพียงผู ้เดียวจึงได้สถาปนาพระองค์ข้ึนเป็น

จักรพรรดินี จักรพรรดินีซุยโกะเป็นพระมารดาของเจ้า

ชายทะเคะดะ โนะ มโิกะ พระองค์ตัง้ใจจะยกราชบลัลงัก์

ให้กับบุตรชาย แต่เนื่องจากเจ้าชายทะเคะดะทรงเสีย

ชีวิตเมื่อพระชนม์ชีพยังน้อย  ดังนั้น พระองค์จึงจ�าต้อง

ครองราชย์จนถงึวาระสดุท้ายของชวีติ ในช่วงทีพ่ระองค์

ทรงครองราชย์อยูน่ัน้ ต�าแหน่งมกฎุราชกุมารคอื เจ้าชาย

อุมะยะโดะ （厩戸皇子)  หรือเจ้าชายโชโตกุ （聖徳

太子） (鐘江　宏之、2008, p. 50

 เจ้�ช�ยโชโตกุ （聖徳太子）

 วรรณกรรมเรื่องนิฮนโชะขิ （日本書紀）ระบุว่า

เจ้าชายโชโตกุทรงรับต�าแหน่งมกุฎราชกุมารราวปี ค.ศ. 

593 นับเป็นปีแรกในรัชสมัยของจักรพรรดินีซุยโกะ เจ้า

ชายทรงท�าหน้าที่ในฐานะผู้ส�าเร็จราชการ โดยบริหาร

บ้านเมอืงแทนจกัรพรรด ิซึง่การรบัต�าแหน่งดงักล่าวมใิช่

ได้มาตามเหตุผลท่ีควรจะเป็น ประการแรก สมัยที่เจ้า

ชายทะเคะดะซึง่เป็นบตุรของพระนางซยุโกะยงัแขง็แรง

อยู่นั้น พระนางไม่เคยคิดมอบต�าแหน่งมกุฎราชกุมารให้

แก่เจ้าชายอุมะยะโดะ ประการที่สอง อ�านาจทางการ

เมืองที่แท้จริงนั้นอยู่ในมือของอุมะโกะ ถึงแม้ว่าเจ้าชาย

อุมะยะโดะจะทรงฉลาดปราดเปรื่องเพียงใดก็ตาม แต่

ด้วยวยัเพยีงยีส่บิเศษ ๆ  ของพระองค์ การจะโค่นอ�านาจ

ทางการเมืองของอุมะโกะเป็นไปได้ยากมาก ดังนั้น การ

ที่เจ้าชายอุมะยะโดะจะทรงเข้ารับต�าแหน่งมกุฎราช

กุมารได้นั้นต้องเกิดขึ้นภายหลังจากที่เจ้าชายทะเคะดะ

สวรรคต และจักรพรรดินีซุยโกะครองราชย์ไปแล้ว หลัง

จากที่เจ้าชายเข้ารับต�าแหน่งแล้ว ท�าให้พระองค์ต้อง

เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมาก โดยที่พระองค์ได้

รับการถวายค�าแนะน�าเรื่องการบริหารบ้านเมืองจาก

อุมะโกะ นอกจากน้ี เจ้าชายยังได้ทรงแต่งงานกับบุตร

สาวของอมุะโกะด้วย เพราะอมุะโกะต้องการดงึพระองค์

เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการเมือง การแต่งงานดังกล่าว

จึงจัดเป็นกุศโลบายทางการเมือง กล่าวได้ว่า ความชอบ

ธรรมทางการเมืองในราชส�านักยามาโตะถูกขับเคลื่อน

ด้วยสายสัมพนัธ์ระหว่างอมุะโกะและเจ้าชายโชโตก ุ(เพช็รี 

สุมิตร, 2543, น. 22; 鐘江　宏之、2008, p. 56）

ภ�พที ่1 ภ�พว�ดของเจ้�ช�ยโชโตกุ

ทีม่า: วรีะชัย โชคมกุดา. (2554) ประวติัศาสตร์ญีปุ่่น, หน้า 54
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2. สภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศ 

 ในสมัยอะสุกะ บรรยากาศทางการเมืองภายใน

ประเทศเป็นไปด้วยความราบรื่น แทบจะไม่มีการก่อ

จลาจลใหญ่ ๆ  เกิดขึน้เลย แต่เนือ่งจากภาระงานของภาค

รัฐมีมากขึ้น จ�านวนข้าราชการระดับล่างจึงเพิ่มสูงข้ึน

ตามไปด้วย ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ ใน

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 6  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาน

ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ประเทศจีนที่เคย

มีการแบ่งแยกออกเป็นราชวงศ์เหนือใต้มายาวนานได้

กลับมารวมตัวกันใหม่จนเป็นปึกแผ่น จีนกลายเป็น

ประเทศที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ภายใต้ราชวงศ์สุย (隋)

ในปี ค.ศ. 581 จักรพรรดิราชวงศ์สุยได้เข้าโจมตีบริเวณ

ทางเหนือ และต้ังราชวงศ ์สุยในดินแดนดังกล ่าว 

อาณาจกัรโคคเุรียว （高句麗）กับอาณาจักรแพคเจ （百

済）ของเกาหลไีด้ส่งทตูพร้อมเครือ่งบรรณาการไปทีจี่น

ทนัทเีพราะเกรงกลวัอ�านาจของราชวงศ์สุย อาณาจักรโค

คุเรียวที่ มีชายแดนติดกับราชวงศ ์สุยได ้ส ่งเครื่อง

บรรณาการไปที่จีนเป็นประจ�าทุกปี พร้อมด้วยการเสริม

ก�าลังทหารตามแนวชายแดนอีกด้วย แม้แต่อาณาจักรซิ

ลลา（新羅）ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากราชวงศ์สุยมากท่ีสุดก็ยัง

ไม่สามารถอยูน่ิง่ได้ จงึได้ส่งทตูและเครือ่งบรรณาการไป

ทีจ่นีเช่นเดยีวกนัในปี ค.ศ. 594 （直木 孝次郎, 1986, 

p. 222）

 ปี ค.ศ. 600 นับเป็นปีท่ี 8 แห่งรัชสมัยของ

จักรพรรดินีซุยโกะ บรรดาทูตจากญ่ีปุ่นได้เดินทางข้าม

น�้าข้ามทะเลไปยังเมืองลั่วหยาง （洛阳） ซึ่งเป็นเมือง

หลวงของราชวงศ์สุยเป็นครั้งแรก โดยมีบันทึกไว้ใน

บันทึกทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สุยชื่อ ซุยโฉะ (隋

書) สมัยนี้ประเทศญ่ีปุ่นมีความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นกับ

ราชวงศ์สุย ทั้งนี้เพราะบุคคลท่ีมีบทบาทส�าคัญในราช

ส�านัก ไม่ว่าจะเป็นอุมะโกะหรือเจ้าชายโชโตกุต่างก็

ต้องการสร้างประเทศให้เป็นปึกแผ่น บรรดาทูตญี่ปุ่นจึง

ได้ถวายรายงานเท็จต่อจักรพรรดิจีนว่า จักรพรรดิญี่ปุ่น

เป็นชาย ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการดูถูกดูแคลนจากผู้คนใน

ราชส�านักจีน  การส่งทูตครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 607 

ซึง่มหีลักฐานปรากฏแน่ชดัในวรรณกรรมเรือ่ง นฮินโชะขิ 

(日本書紀)จากวรรณกรรมดังกล่าวท�าให้ทราบช่ือทูตที่

เดินทางไปในครั้งนี้และมีบทบาทส�าคัญคือ โอะโนะ โนะ 

อโิมะโกะ (小野　妹子)ส่วนในซยุโฉะได้บนัทกึข้อความ

ในราชสาสน์ที่อิโมะโกะได้ถวายแก่จักรพรรดิจีนว่า

　　「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子

に致す。恙無きや。」   　    

       ข้อความดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่จักรพรรดิ

จีนเป็นอย่างมาก พระองค์จึงกล่าวแก่ข้าราชการที่ดูแล

การต่างประเทศว่า 

 　　「夷の国のくせに無礼である。二度と取り次

ぐな。」

 ข้อความดังกล่าว หมายถึง “ประเทศป่าเถื่อนไร้

มารยาท ไม่ควรให้การต้อนรับอีก” （直木 孝次郎, 

1986, p. 224）

        ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะพยายามเรียกร้องการทูต

แบบเสมอภาค  แต่การท�าให้จกัรพรรดจินีโกรธนัน้ถอืว่า

ภารกิจด้านการเจรจาล้มเหลวโดยส้ินเชิง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภารกิจที่ส�าคัญมากในขณะนั้นคือ การท�าให้จีน

ได้รบัรู้ถงึการมตีวัตนของญีปุ่น่ การกระชบัความสัมพนัธ์

ทางการทตู การรบัวฒันธรรมจนีทีม่คีวามความก้าวหน้า

มากกว่าญี่ปุ่น และการท�าให้จีนยอมรับนักศึกษารวมถึง

นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ไปศึกษาที่จีนด้วย ดังน้ัน 

การท�าให้จักรพรรดิจีนหายโกรธนั้นเป็นเรื่องที่ยาก

ล�าบากมากทีเดียว บรรดาทูตได้กลับสู่ญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 

608 และถวายราชสาสน์แด่จักรพรรดินีซุยโกะ ในขณะ

ทีท่ตูคณะนีไ้ด้กลบับ้าน อโิมะโกะได้เดนิทางข้ามน�า้ข้าม

ทะเลไปจีนอีกเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยใน

ครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาที่ชื่อ ทะกะมุโกะ โนะ คุโระมาโระ 

(高向玄理) นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ชื่อโซมิน (僧

旻) และมินะบุจิ โนะ โจอัน (南淵請安) ซึ่งบุคคลเหล่า

นี้ล้วนมีบทบาทส�าคัญในการปฏิรูปไทกะ (大化の改

新）ในอีก 40 ปีต่อมา 

2「日出ずる処の天子」หมายถึงจักรพรรดินีซุยโกะ「日没する処の天子」หมายถึงจักรพรรดิจีน「恙無きや。」หมายถึง สบายดีหรือไม่  

2
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3. อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในด้านการเมือง 

 การปกครอง

 3.1  ระบบตำ�แหน่งหมวกยศ 12 ขัน้ (冠位十二 

   階の制度)

 ปลายปี ค.ศ. 603 ทัง้โซงะ อมุะโกะ และเจ้าชายโช

โตกุ ต่างกม็คีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะปฏริปูการเมอืงภายใน

ประเทศ จงึได้มกีารก�าหนดระบบ คงัอิ3 (冠位)ขึน้เป็น

ครัง้แรก โดยได้รับแนวคดิมาจากจนี ระบบนีแ้บ่งต�าแหน่ง

ของข้าราชการออกเป็น 12 ต�าแหน่งตามสหีมวก ต�าแหน่ง

สงูสดุ ได้แก่ ต�าแหน่ง ไดโตก ุ(大徳) สวมหมวกสม่ีวง ส่วน

ต�าแหน่งต�า่สดุเรยีกว่า ต�าแหน่ง โชจิ (小智)สวมหมวกสี

ด�า โดยชือ่ต�าแหน่งต่าง ๆ เหล่านีน้�ามาจากค�าสอนของ

ขงจ๊ือ4  เนือ่งจากลัทธขิงจือ๊ยกย่องเทิดทนูคณุธรรม (徳) 

เป็นอย่างมากจงึวางคณุธรรมไว้ล�าดบัสงูสดุ　ส่วนล�าดบั

ถดัมา ได้แก่ เมตตาธรรม (仁) ขนบจารตี (礼) ความเชือ่

ถอื (信) ความเทีย่งธรรม (義) และสตปัิญญา (智)

เหตุผลในการสร้างระบบนีข้ึน้มาเกิดจากความซบัซ้อนของ

ภาระงานในภาครัฐ อันเน่ืองมาจากความต้องการรวม

ประเทศให้เป็นปึกแผ่นของผู้ปกครอง ดังนั้นภาครัฐจึง

จ�าเป็นต้องเพิม่จ�านวนข้าราชการ ระบบน้ีช่วยจดัระเบียบ

ความสัมพันธ์ของข้าราชการในระดับต่าง ๆ ให้ชัดเจน 

แม้แต่คนทีเ่กดิในตระกลูต�า่ต้อยกส็ามารถสวมหมวกยศได้ 

และยงัสามารถไต่เต้าไปยงัต�าแหน่งสงูได้ ระบบดงักล่าว

ถือเป็นระบบคุณธรรมที่ช่วยส่งเสริมบุคคลที่มีความ

สามารถ และถือเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึง่ของประเทศท่ีมี

อารยธรรม ระบบนีย้งัถกูน�าไปใช้ในบรรดาอาณาจกัรต่างๆ

ของเกาหลใีนขณะนัน้อกีด้วย

 3.2 รัฐธรรมนูญ 17 ม�ตร�

  หลงัจากทีเ่จ้าชายโชโตกไุด้วางระบบต�าแหน่งหมวกยศ 

12 ขั้นเรียบร้อยแล้ว ในปีถัดมาคือ ค.ศ. 604 เจ้าชาย

โชโตกุได้เขียนรัฐธรรมนูญขึ้น เน่ืองจากรัฐธรรมนูญดัง

กล่าวมีบทบัญญัติเพียง 17 มาตรา จึงถูกขนานนามว่า 

“รัฐธรรมนูญ 17 มาตรา” ซ่ึงเป็นการอธิบายถึงข้อพึง

ปฏบิตัขิองข้าราชการและประชาชนทีม่ต่ีอรฐั โดยน�าเอา

หลักการของลัทธขิงจือ๊และพระพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้ 

รฐัธรรมนญูดงักล่าวเน้นหลกัพืน้ฐานทางศีลธรรมจรรยา

มากกว่าเป็นประมวลกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2540, น. 98)

3 ระบบคังอิ คือระบบต�าแหน่งที่มอบให้กับข้าราชการหรือตระกูลใหญ่ที่ท�างานรับใช้ราชส�านัก โดยที่หมวกและเครื่องประดับจะแตกต่างกันตามต�าแหน่ง 
4 ลัทธิขงจ๊ือเป็นค�าสอนของนักคิดท่ีช่ือ ขงจ๊ือ (孔子) ในจีน โดยได้รับการถ่ายทอดมาสู่นักวิชาการญ่ีปุ่นจากอาณาจักรแพคเจในเกาหลี ในราวต้นคริสตศตวรรษท่ี 6  

ภ�พที ่2 ระบบตำ�แหน่งหมวกยศ 12 ขัน้

ทีม่า: 直木 　孝次郎, (1986), ）『ジュニア　日本の歴史

第1巻　日本の誕生』 p. 226

冠

位

(ลำ�ดับ
ขัน้)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

大徳 小徳 大仁 小仁 大礼 小礼 大信 小信 大義 小義 大智 小智

สี
หมวก

ม่วง ฟ้า แดง เหลือง ขาว ด�า
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 มาตรา  10  ให้มีความอดทน ขันติ

 มาตรา  11  หลักรักษาคุณธรรม

 มาตรา  12  ไม่เป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย

 มาตรา  13  เจ้านายและข้าราชการท้องถิน่ไม่ข่มเหง 

      ประชาชน

 มาตรา  14  ข้าราชการไม่อิจฉากัน

 มาตรา  15  หลีกเล่ียงเรื่องส่วนตัวและท�างานเพื่อ 

      ส่วนรวม

 มาตรา 16  เกณฑ์ประชาชนเข้าท�างานตามเทศกาล 

      อันควร

 มาตรา 17 ต้องไม่ตัดสินใจเพียงผู้เดียว

 แต่เดิมญี่ปุ่นมิได้มีกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานความ

ประพฤติหรือข้อพึงปฏิบัติของข้าราชการ การบัญญัติ

รัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการปฏิรูประบบ

ราชการไปในตัว ข้อปฏิบัติของข้าราชการท้ัง 17 ข้อนี้

แสดงให้เหน็ถงึอทิธพิลของพระพทุธศาสนาและปรชัญา

ขงจื๊อที่ญี่ปุ่นรับมาจากจีน เช่น การเน้นเรื่องผู้น้อยต้อง

ให้ความเคารพผู้ใหญ่ หน้าท่ีของผู้ใหญ่และผู้น้อยท่ีพึง

ปฏิบตัต่ิอกัน สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอืการเน้นความเป็นเอกภาพ

ของรัฐที่มีจักรพรรดิทรงเป ็นประมุข การบัญญัติ

รัฐธรรมนูญดังกล่าวเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใน

ประเทศในเวลานัน้เป็นอย่างมาก (เพช็ร ีสมิุตร, 2543, น. 23)

      3.3 ก�รปฏิรูปไทกะ 

 เจ้าชายโชโตกุสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 622 สิริรวมอายุ 

49 ปี ในสถานภาพทีย่งัมไิด้ขึน้ครองราชย์เป็นจักรพรรดิ 

เหตุผลที่ส�าคัญคือ ในประวัติศาสตร์ยังไม่เคยมีมกุฎราช

กุมารองค์ใดขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิได้เลยตราบใด

ที่จักรพรรดิยังมีชี วิตอยู ่  จักรพรรดินีซุยโกะทรงมี

พระชนม์มายุยืนยาว อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัตินั้นถือว่า

เจ ้าชายโชโตกุได ้ท�าหน้าที่บริหารบ้านเมืองแทน

จักรพรรดิอยู่แล้ว พระองค์ไม่จ�าเป็นต้องกระท�าการอัน

ใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎมณเฑยีรบาล การแบ่งแยกบทบาท

หน้าที่ของจักรพรรดิกับมกุฎราชกุมารในยุคสมัยน้ียังไม่

ชัดเจนเท่าในยุคหลัง หลังจากที่เจ้าชายโชโตกุสวรรคต 

ส่ีปีถัดมา อมุะโกะเสยีชวีติ และอกีสองปีต่อมา จกัรพรรดิ

นซียุโกะสวรรคต บคุคลส�าคญัทัง้สามซ่ึงมบีทบาทส�าคญั

ในการน�าความรุง่เรอืงมาสูยุ่คสมัยนีต้า่งเสียชวีิตในเวลา

ไล่เล่ียกัน แต่ในช่วงเวลาที่บุคคลทั้งสามยังมีชีวิตอยู่น้ัน 

นโยบายการรวมประเทศญีปุ่น่ให้เป็นหนึง่เดยีวตามแบบ

จีนบรรลุผลส�าเร็จแล้ว จักรพรรดิที่ครองราชย์ต่อจาก

จักรพรรดินีซุยโกะคือจักรพรรดิโจะเม (舒明天皇) ซึ่งมี

ศกัดิเ์ป็นหลานของจักรพรรดบิิทตัส ึ（敏達天皇） บตุร

ชายของอุมะโกะท่ีชื่อ เอะมิชิ (蝦夷) ด�ารงต�าแหน่ง

รัฐมนตรี ส่วนบุตรชายของเจ้าชายโชโตกุที่ชื่อ ยะมะชิ

โระ โนะ โอเอะ โนะ โอ （山背大兄王） ก็ได้ด�ารง

ต�าแหน่งส�าคัญในราชส�านักเช่นเดียวกัน เม่ือจักรพรรดิ

โจะเมครองราชย์ในปีท่ีสอง (ค.ศ. 630) พระองค์ได้ส่ง

ทูตไปจีนซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ถังของจีน ทูตคณะนี้จัด

เป็นทตูคณะแรกในสมยัของพระองค์ทีส่่งไปเจรจาในสมัย

ราชวงศ์ถัง (遣唐使) คือ คุสุชิ โนะ เอะนิจิ (薬師恵日)

ซ่ึงเคยไปศึกษาที่จีนในสมัยจักรพรรดินีซุยโกะ และได้

กลับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 623 ได้ถวายรายงานว่า

 “ราชวงศ์ถังมีระบบและกฎหมายที่พรั่งพร้อม จีน

เป็นประเทศวิเศษที่เราต้องเรียนรู้” 
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 สมัยนี้มีทูตและนักบวชในพระพุทธศาสนาท่ีได้ไป

ศึกษาที่ประเทศจีนในยุคก่อนทยอยกลับมาเป็นจ�านวน

มากหลังจากที่เจ้าชายโชโตกุสวรรคตแล้ว ตระกูลโซงะ

ได้แผ่ขยายอิทธิพลมากขึ้น ในปี ค.ศ. 645 นะกะ โนะ 

โอเอะ โนะ มิโกะ (中大兄皇子)  ซึ่งต่อมาคือ จักรพรรดิ

เทนจิ  (天智天皇) ได้โค่นล้มเอะมิชิ บุตรชายของ

อุมะโกะ และเริ่มปฏิรูปการเมืองใหม่ มีการรวบอ�านาจ

ทางการเมอืงโดยให้จักรพรรดเิป็นศนูย์กลาง และก�าหนด

ปีรัชสมัย (元号)　ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ว่าปี

รัชสมัยไทกะ ดังนั้น จึงเรียกการปฏิรูปในครั้งนี้ว่า “การ

ปฏริปูไทกะ” ในการปฏิรปูการปกครองครัง้นีย้งัคงใช้รปู

แบบการปกครองของจีนผสมผสานกับปรัชญาของลัทธิ

ขงจื๊อเข้ามาเป็นปรัชญาการเมืองด้วย ซ่ึงระบอบการ

ปกครองของจีนในขณะนั้นเป็นระบอบจักรพรรดินิยม

แบบรวมศูนย์อ�านาจ ตามกฤษฎีกาการปฏิรูปฉบับน้ี มี

การประกาศให้จักรพรรดิเป็นผู้ปกครองประเทศเต็มตัว 

มอี�านาจสทิธิข์าดอย่างสมบรูณ์ (วีระชยั, 2554, หน้า 67) 

ผลจากการปฏิรูปครั้งน้ียังส่งผลให้ท่ีดินและแรงงานซ่ึง

ตระกลูใหญ่เคยครอบครองอยูต้่องตกเป็นของรฐั โดยรฐั

จะเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการเอง ในปี ค.ศ. 670 มี

การจดัท�าส�ามะโนครวั（庚午年籍）ทัว่ประเทศขึน้เป็น

ครั้งแรก ต่อมาในสมัยจักรพรรดิเทนมุ (天武天皇) 

อ�านาจของจักรพรรดิแข็งแกร่งขึ้น มีการเรียกจักรพรรดิ

ว่า เทนโน（天皇) ได้ แทนค�าว่า ไดโอ（大王）ตาม

แบบจนีโบราณ รัฐบาลได้ออกกฎหมายไทโฮ    (大宝律令)5  

เพื่อปกครองประเทศให้เป็นปึกแผ่นในปี ค.ศ 701 หรือ

รัชสมัยไทโฮที่ 1 (河合 敦, 2006, p. 47）

 รูปแบบการปกครองโดยการดึงอ�านาจมาที่ส่วน

กลาง ซึ่งเป็นการเน้นความส�าคัญของระบบข้าราชการ

พลเรือนเป็นการเลียนแบบการปกครองของจีนสมัย

ราชวงศ์ถงันัน่เอง ท�าให้ญีปุ่น่จ�าเป็นต้องมเีมอืงหลวงอนั

เป็นเป็นทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิละรฐับาลกลาง จงึเกดิ

การสร้างเมอืงนาราขึน้จากการเลียนแบบเมอืงฉางอนัซ่ึง

เป็นเมืองหลวงของจนีสมยัราชวงศ์ถัง (เพญ็ศรี กาญจโนมยั, 

2540, น. 99)         

4. อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในด้านศิลป 

 วัฒนธรรม

 4.1 ศ�สน�และปรัชญ�

   4.1.1 ศ�สน�พุทธ

   ก่อนที่อาณาจักรมิมะนะ (任那)6 จะล่มสลาย

เพียงเล็กน้อย จักรพรรดิของอาณาจักรแพคเจ (百済)
7

ได้ส่งพระพุทธรูปเคลือบทององค์หนึ่งพร้อมท้ังพระสูตร

หนึง่เล่มมายงัราชส�านกัยามาโตะซึง่ตรงกับสมยัจกัรพรรดิ

คิมเม （欽明天皇）ในปี ค.ศ. 538 นับว่าศาสนาพุทธ

ได้รับการเผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก แต่

สิ่งท่ีคนญี่ปุ่นนับถือในสมัยนั้นคือเทพที่สิงสถิตอยู่ตาม

ธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา แม่น�้า หรือดวงอาทิตย์ ฯลฯ ซึ่ง

เป็นศาสนาดั้งเดิมของคนญี่ปุ่น เมื่อเปรียบเทียบศาสนา

ทั้งสองแล้ว ค�าสอนของศาสนาพุทธดูจะลึกซึ้งและซับ

ซ้อนกว่ามาก ดังนั้นในระยะแรก จักรพรรดิและบรรดา

ขุนนางไม่สามารถเข้าใจในค�าสอนของศาสนาพุทธได้

อย่างถ่องแท้ ขุนนางบางคนชื่นชมและเลื่อมใสใน

พระพุทธรูปทองที่ทอแสงเปล่งประกาย แต่ก็มีขุนนาง

บางคนท่ีเกิดความรู้สึกหวาดกลัวและอยากหนีให้ไกล

จากพระพุทธศาสนา ทศันคตต่ิอศาสนาใหม่นีจ้งึแตกออก

เป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึง่คอืรบัพระพทุธศาสนาเข้ามา ส่วน

อกีฝ่ายหนึง่ต้องการขบัไล่ออกไป ตระกลูโซงะ (蘇我氏)

คอืตระกลูทีใ่ห้การอุปถมัภ์พระพทุธศาสนาในญีปุ่น่ ส่วน

ตระกลูทีม่ทีศันคตติรงกนัข้าม คือตระกลู โมโนะโนะเบะ (物

部氏) ตระกลูโซงะทีด่แูลรบัผดิชอบการคลงัและมคีวาม

สัมพันธ์ที่ดีกับชาวต่างชาติ รวมทั้งเข้าใจในวัฒนธรรม

ของชาวต่างชาตเิป็นอย่างด ีอาจรูเ้รือ่งราวของพระพทุธ

ศาสนามาก่อนที่จักรพรรดิแพคเจจะส่งพระพุทธรูปมา

5 ค�าว่า ริทสึเรียว (律令) หมายถึง กฎหมาย ประกอบด้วย กฎหมายอาญา (律) และกฎหมายปกครอง (令) 
6 อาณาจักรโบราณมีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบัน
7 หนึ่งในสามอาณาจักรส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี

たいほうりつりょう
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8 วัฒนธรรมสุสานโบราณ (古墳文化) หมายถึง ความนิยมในการสร้างหลุมศพขนาดใหญ่บนเนินดินเพื่อเป็นการสดุดีผู้เสียชีวิตที่เป็นชนชั้นสูง เช่น จักรพรรดิ หรือ

ขุนนางระดับสูง ฯลฯ

เป็นเครือ่งบรรณาการแล้วกไ็ด้ ส่วนตระกูลโมโนะโนะเบะ

นั้น ไม่ว่าจะมองในบทบาทด้านการทหารก็ดี หรือใน

บทบาทด้านศาสนาก็ดี ตระกูลนี้มีลักษณะอนุรักษ์นิยม 

จึงต่อต้านการรับเอาศาสนาพุทธซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ

ชาวต่างชาตเิข้ามาในประเทศญีปุ่น่ แต่ทัง้สองตระกูลต่าง

มีความขัดแย้งมาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น เมื่อมีปัญหา

ความไม่ลงรอยในการรับศาสนาพุทธเข้ามาอีก ท�าให้

ความขัดแย้งของทั้งสองตระกูลบานปลายมากยิ่งขึ้น 

 โซงะ โนะ อนิะเมะ （蘇我稲目）ซึง่มตี�าแหน่งเป็น

รัฐมนตรีได้ประดิษฐานพระพุทธรูปดังกล่าวไว้ในบ้านที่

อะสุกะ หลังสมัยจักรพรรดิคิมเมคือสมัยของจักรพรรดิ

บิทัตสึ （敏達天皇）อาณาจักรแพคเจได้ส่งพระสงฆ์ 

ช่างสร้างวดัและพระพทุธรปูเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง หลงัจาก

อินะเมะพ้นจากต�าแหน่งแล้ว ผู้ท่ีท�าหน้าท่ีรัฐมนตรีคน

ต่อไปคือ โซงะ โนะ อุมะโกะ （蘇我馬子）ก็นับถือ

พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันและมีการสร้างเจดีย์ท่ี

บรเิวณเนนิโอโนะ （大野丘） ในอะสกุะ ในปี ค.ศ. 587 

พระพุทธศาสนาจึงค่อย ๆ แผ่ขยายจากใจกลางเมือง

อะสุกะทีละน้อย  ในช่วงเวลาเดียวกัน พระพุทธศาสนา

ก็เจริญรุ ่งเรืองที่อาณาจักรซิลลาอีกด้วย นับได้ว ่า 

พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปยงัประเทศต่าง ๆ  ในเอเชีย

ตะวันออกอย่างกว้างขวาง ส่วนศนูย์กลางของกลุ่มผูท้ีต่่อ

ต้านศาสนาพุทธคือ โมโนะโนะเบะ โนะ โมะริยะ （物

部守屋）ซึง่ไม่พอใจต่อการแผ่อทิธพิลเข้ามาของศาสนา

พทุธ ได้ท�าลายวดัพทุธและพระพทุธรปูทีต่ระกลูโซงะสกั

การะ รวมทัง้ทุบท�าลายเจดย์ีทีบ่รเิวณเนนิโอโนะอกีด้วย 

อย่างไรก็ตาม อมุะโกะได้เริม่สร้างวดัขนาดใหญ่ทีใ่จกลาง

เมืองอะสุกะ โดยให้ชื่อว่าวัดอะสุกะ (飛鳥寺) หรือวัด

โฮโคจิ （法興寺）ถึงแม้ว่าวัดดังกล่าวจะไม่หลงเหลือ

มาจนถึงปัจจุบัน แต่จากการขุดพบวัตถุของวัดดังกล่าว 

ท�าให้รู้ว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดท่ีเก่าแก่และสวยงามท่ีสุดใน

สมัยนั้น (สุปรีดา ประศาสน์วินิจฉัย, 2509, น. 13)

   4.1.2 ลัทธิเต๋�

             การผสมผสานทางวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ในยคุนี้ 

ไม่ใช่เป็นเพยีงการผสมผสานทางวฒันธรรมสุสานโบราณ

(古墳文化
8 กบัวฒันธรรมพระพุทธศาสนาเท่านัน้ แต่รวม

ถึง “วัฒนธรรมลัทธิเต๋า” ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคราชวงศ์

เหนอืใต้ของจีน กไ็ด้รบัการเผยแผ่มาสูญ่ีปุ่่นในช่วงเวลานี้

เช่นเดยีวกนั  ลทัธิเต๋าถอืก�าเนดิจากประชาชนทัว่ไป โดย

มแีนวคิดเกีย่วกบัเซียน (仙) ซึง่มชีีวติเป็นอมตะ โดยมกีาร

ศึกษาค้นคว้าเกีย่วกบัความลับดงักล่าวด้วย นวนยิายเรือ่ง

อรุะชมิะ ทาโร่ (浦島太郎) ทีไ่ด้ไปเทีย่วปราสาทมงักรและ

มชีวีติยนืยาวถงึ 300 ปีได้สะท้อนถงึแนวคดิเกีย่วกบัลทัธิ

นีไ้ด้เป็นอย่างด ี โดยน�าเค้าโครงเรือ่งจากวรรณกรรมเรือ่ง

นฮินโชะข ิ (日本書紀) แต่ทีเ่หน็ได้ชดัเจนว่าญีปุ่น่ได้รบั

อิทธิพลจากปรัชญาลัทธิ เต ๋าคือแนวคิดท่ีเรียกว ่า 

“องเมียวโด”（陰陽道） คือแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาล

วทิยาผสมผสานกับธรรมชาตแิละเวทย์มนต์คาถา ซึง่ได้รบั

อทิธพิลมาจากแนวคดิของธาตทุัง้ 5 และเร่ืองหยนิหยาง

ของปรชัญาลัทธเิต๋า เพือ่ใช้ในการท�านายโชคชะตา ต่อมา

เกิดการผสมผสานแนวคิดกับพระพุทธศาสนาและลัทธิ

ชินโต และได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในปลาย

คริสต์ศตวรรษที่ 7 (直木 孝次郎, 1986, p. 230) 

   4.1.3  ลทัธขิงจือ๊

     ลัทธขิงจือ๊ได้รบัการเผยแผ่เข้าสูญ่ีปุ่น่ตัง้แต่ครสิ

ศตวรรษที ่ 6 พร้อมกบัศาสนาพทุธ แต่เนือ่งจากแนวคดิ

ของลทัธขิงจือ๊เน้นเรือ่งการจดัระเบยีบทางสงัคมและความ

สัมพนัธ์ของบคุคลในสังคม ดงันัน้ลัทธขิงจ๊ือจงึถูกน�ามาใช้

ในด้านการเมอืงการปกครองมากกว่าด้านศาสนา ในสมัย

นี ้แนวคดินีไ้ด้รบัการยกย่องนบัถอืจากเจ้าชายโชโตกมุาก 

เนื่องจากพระองค์ต้องการรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่น 

ดงันัน้ ลทัธขิงจือ๊จงึถูกน�ามาใช้ในระบบราชการ รฐัธรรมนญู 

และการปฏริปูประเทศอย่างเตม็ที ่ (เพ็ญศร ีกาญจโนมัย, 

2540, น. 65)   
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 อาจกล่าวได้ว่า ในสมัยอะสุกะนี้ เป็นยุคสมัยที่ลัทธิ

และความเชื่อต่าง ๆ ได้แผ่ขยายมาสู่ญี่ปุ่น และได้มีการ

ผสมผสานกับความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นกลาย

เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ข้ึนมา บรรดาลัทธิและ

ศาสนาจ�านวนมากน้ัน ศาสนาพุทธนับว่ามีความเจริญ

รุง่เรืองมากทีส่ดุ หน่ึงในเหตผุลทีส่�าคญัคอืโซงะ อมุะโกะ

ผูท้รงอทิธพิลอนัดบัทีห่นึง่ในราชบลัลงัก์ของจักรพรรดนิี

ซุยโกะให้การสนับสนุน และเจ้าชายโชโตกุยังนับถือ

พระพุทธศาสนาอีกด้วย ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อถึงแม้ว่า

จะเป็นลัทธิที่เกิดข้ึนในประเทศจีนเช่นเดียวกัน แต่มี

ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีแตกต่างจากชาวญ่ีปุ่นในหลาย ๆ 

ด้าน ส่วนศาสนาพุทธนัน้มาพร้อมกับวฒันธรรมท่ีหรหูรา

ตระการตา เช่น เจดย์ี พระพทุธรูป สงัฆภัณฑ์ ฯลฯ แม้ว่า

ผู ้คนทั่วไปจะไม่เข้าใจค�าสอนอย่างลึกซึ้ง แต่ด้วย

วัฒนธรรมที่หรูหราดังกล่าวย่อมมีเสน่ห์เพียงพอที่จะ

ดึงดูดคนให้มานับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาผู้มี

อ�านาจในราชส�านักมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าใจ

วัฒนธรรมชั้นสูงนี้ได้ เน่ืองจากบ้านเมืองในสมัยน้ีเป็น

ระบบระเบยีบ ภาษีจ�านวนมากทีเ่กบ็มาจากแต่ละท้องที่

ถูกจัดเก็บไว้ท่ีคลังหลวง ท�าให้ผู้คนในราชส�านักต่างใช้

ชีวิตกันอย่างหรูหรา วัฒนธรรมในสมัยนี้ก็พลอยได้รับ

การพัฒนาให้ดีขึ้นตามไปด้วย อุมะโกะสร้างวัดอะสุกะ 

(飛鳥寺) ส่วนเจ้าชายโชโตกสุร้างวดัโฮรวิจ ิ (法隆寺)

จากการท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนาของผูม้อี�านาจเหล่านี้ 

จึงก่อให้เกิดศิลปินชั้นยอด เช่น โทริบุทสึ (鳥仏師) ซึ่ง

แสดงฝีมือให้เห็นทั้งงานแกะสลักและภาพวาดซ่ึงยังคง

หลงเหลืออยู่ในวัดโฮริวจิ หรือวัดจูงูจิ (中宮寺)จวบ

จนถงึปัจจุบนั ผลงานดงักล่าวสร้างข้ึนเพือ่ตอบสนองต่อ

ขุนนางหรือชนชั้นสูง แต่กว่าที่พระพุทธศาสนาจะแพร่

หลายในหมูป่ระชาชนทัว่ไปต้องใช้เวลาอกีนบัร้อยปีหลงั

จากนั้น (直木 孝次郎、1986, p. 232） 

 4.2 สถ�ปัตยกรรมสมัยอะสุกะ

 หลังจากที่เจ้าชายโชโตะกุได้ย้ายไปที่อะสุกะแล้ว 

พระองค์ได้สร้างวดัโฮรวิจ ิ（法隆寺）ขึน้ทีน่ัน่  ส่วนวดั

อะสกุะ （飛鳥寺）ถกูสร้างโดยอมุะโกะในพืน้ทีอ่ะสกุะ

ก่อนหน้าน้ันแล้ว ถึงแม้ว่าวัดหลังเก่าจะไม่หลงเหลือ

จนถงึปัจจบุนัแต่จากผลการส�ารวจขดุค้นในปี ค.ศ. 1956 

พบว่าวัดอะสุกะเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มีเจดีย์ 5 ชั้นเป็น

ศูนย์กลาง มีอุโบสถทอง 3 หลังรายล้อมในทิศเหนือ 

ตะวนัออก และตะวนัตก วดัโดยทัว่ไปจะมวีหิารทองเพยีง

หลังเดียว ส�าหรับวัดที่หันไปทางทิศใต้ จะตั้งอยู่ทางทิศ

เหนือ ตะวันออก หรือไม่ก็ตะวันตก วัดชิเทนโนจิ ใน

จงัหวดัโอซาก้าซึง่เป็นวดัทีเ่จ้าชายโชโตกทุรงสร้างขึน้เช่น

กัน วิหารจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ส่วนวัดโฮริวจิตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันออก รูปแบบของวัดอะสุกะจะพบได้เพียงแห่ง

เดียวในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะพบวัดลักษณะเดียวกันใน

อาณาจักรโคคุเรียวของประเทศเกาหลีในราวศตวรรษที่ 

6-7 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ผู้คนในอาณาจักรโคคุเรียว

อาจมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างวัดอะสุกะด้วย เพราะ

นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ชื่อว่า เอะจิ (恵慈) ซึ่งเป็น

ครูสอนพระพุทธศาสนาให้เจ ้าชายโชโตกุเป็นชาว

โคคุเรียว นอกจากนี้ยังพบฐานเจดีย์อยู่ลึกลงไปใต้ดิน 3 

เมตร ซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องปกติส�าหรับวัดเก่า บนฐานเจดีย์

ยงัพบภาชนะบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุพลอยนานาชนดิ 

ต่างหชูบุทอง เสือ้เกราะเหลก็ กระดิง่ทีใ่ช้ผกูกบัม้า สมบตัิ

ของผู้เสียชีวิตในหลุมศพซึ่งไม่ต่างไปจากการขุดค้นพบ

ในศตวรรษที่ 6 จากหลักฐานดังกล่าวท�าให้ทราบว่า วัด

กับสุสานโบราณ (古墳) อยู่ที่เดียวกัน คนสมัยก่อนเชื่อ

กนัว่า พระบรมสารรีกิธาตคุอืกระดกูของพระพุทธเจ้า ซึง่

อันท่ีจริงแล้วไม่ใช่กระดูกจริง ดังนั้นเจดีย ์ที่บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุอยู่ภายในจึงเป็นเจดีย์ที่เป็นสุสาน

ของพระพุทธ เจ ้ าด ้ วย  การ เปลี่ ยนแปลงทาง

สถาปัตยกรรมที่เห็นได้ชัดเจนในสมัยอะสุกะคือ การ

เป ล่ี ยนจากสถาป ั ตยกรรมสุ ส าน โบร าณมาสู ่

สถาปัตยกรรมทางพระพทุธศาสนา ซึง่วดัอะสุกะเป็นวดั

ที่สร้างขึ้นในสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนั้นพอด（ี鐘江

　宏之, 2008, p. 165） 
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บทสรุป

 ประวัติศาสตร ์ญี่ ปุ ่นสมัยอะสุกะนับว ่ า เป ็น

ประวตัศิาสตร์ทีส่�าคญัสมยัหนึง่ของญีปุ่น่ เพราะยคุสมยั

นี้นับเป ็นจุดเริ่มต ้นและการแผ่ขยายอิทธิพลของ

วฒันธรรมจีนเข้ามาในญีปุ่น่ วฒันธรรมจนีส่งอทิธพิลต่อ

ญี่ปุ ่นทั้ งในด ้านการเมืองการปกครอง และศิลป

วัฒนธรรม ในด้านการเมืองการปกครอง ผู้ท่ีมีบทบาท

ส�าคัญในราชส�านัก ได้แก่ จักรพรรดินีซุยโกะ โซงะ 

วัดโฮริวจิ วัดโฮริวจิ

ภ�พที่ 5 ก�รเปรียบเทียบแผนผังภ�ยในวัดโฮริวจิ วัดชิเทนโนจิ และวัดอะสุกะ

ที่มา: 直木 孝次郎, (1986), 『ジュニア　日本の歴史　第１巻　日本の誕生』 p. 229

ภ�พที่ 6 แผนผังภ�ยในวัดอะสุกะ (飛鳥寺)

ที่มา: 吉村　武彦（2008）『日本の歴史：大和政権と飛鳥』   p. 150

วัดโฮริวจิ

โนะ อุมะโกะ และเจ้าชายโชโตกุ ในช่วงเวลาน้ัน

บรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ไม่พบการก่อจลาจลครั้งใหญ่ ส่วนสภาพ

แวดล้อมทางการเมืองภายนอกประเทศนั้น จีนมีการ

เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ราชวงศ์สุยซึ่งมีอ�านาจและอิทธิพลต่อ

ดินแดนใกล้เคียงมาก ญี่ปุ่นจึงได้ส่งทูตและนักบวชใน

พระพทุธศาสนาเพือ่ไปเจรญิสัมพนัธไมตรกีบัจนี ในขณะ

เดียวกันก็รับเอาวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาด้วย ตัวอย่างที่
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เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ระบบต�าแหน่งหมวกยศ 12 ขั้น 

รฐัธรรมนญู 17 มาตราซึง่ก�าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรม

ให้แก่บรรดาข้าราชการรวมถึงประชาชนพึงปฏิบัติ การ

ปฏริปูไทกะทีม่กีารออกกฤษฎกีาและกฎหมายไทโฮเพือ่

รวมอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง  โดยมีจักรพรรดิเป็นผู้มี

อ�านาจสูงสุด ในด้านศิลปวัฒนธรรม ในระยะแรก ญี่ปุ่น

รับพระพุทธศาสนาจากจีนโดยผ่านเกาหลี ศาสนาพุทธ

ได้รับการยอมรับนับถือในระดับชนชั้นปกครอง ผู ้

ปกครองได้สร้างวัดและเจดีย์ขนาดใหญ่ในดินแดนอะสุ

กะ วดัท่ีเป็นตวัแทนของพระพุทธศาสนาได้แก่ วดัอะสุกะ 

นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังรับลัทธิเต๋ากับลัทธิขงจื๊อเข้ามา

ในญี่ปุ่นด้วย หากแต่ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่ากับพระพุทธ

ศาสนา สถาปัตยกรรมทางพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นตวัแทน

แห่งยุคสมัยนี้ได้แก่ วัดอะสุกะกับวัดโฮริวจิ จะเห็นได้ว่า 

อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนได้แผ่ขยายเข้ามาสู่ญี่ปุ่นอย่าง

รอบด้านและได้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในยุคสมัยนี้ 
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