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บรร ณาธิการแถลง
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน
ดิฉันและทีมงานทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาฉบับ
พิเศษนี้ ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้ผ่านการน�ำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 12 หัวข้อ การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต (Future Mobility and Development) ซึ่ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารบูรณวิทยาคาร โดยความร่วมมือของสถาบันภาษาและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมวิชาการระดับชาตินจี้ ดั ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นผลงานทางวิชาการระหว่าง
นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาศาสตร์สังคม วรรณคดี วัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา และด้านสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ การศึกษา สังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงาน
วิชาการแขนงต่างๆสู่สาธารณชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาใน
ประเทศไทย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 นี้มีบทความฉบับเต็มที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาทั้งหมดจ�ำนวน 29
บทความ ซึ่งแต่ละบทความผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เสมอกันจากต่างสถาบัน ไม่น้อยกว่า 2 คน
บทความทีผ่ า่ นการกลัน่ กรองให้นำ� เสนอในการประชุมวิชาการมีจำ� นวน 23 เรือ่ ง และในจ�ำนวนนีม้ บี ทความ 20 เรือ่ ง
ที่ได้รับคัดสรรมาเผยแพร่ วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาฉบับพิเศษนี้จึงประกอบดวย บทความแปลปาฐกถาเรื่อง
“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�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์ความรู้
เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อคิดข้อเสนอ
แนะข้อวิพากษ์ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขบทความให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หวังเปนอยางยิ่งวาวารสารเครือข่าย
ญี่ปุ่นศึกษาฉบับพิเศษนี้ จะมีส่วนในการเสริมสร้างความรู้และต่อยอดแนวคิดการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่น
ศึกษาในวงกวางตอไป
ขอขอบพระคุณเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของสมาคมฯ และการ
จัดท�ำวารสารฉบับพิเศษนี้ และใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุนและเผยแพร่ความรูค้ วาม
เข้าใจด้านญี่ปุ่นศึกษาให้แก่สังคมไทย โดยการส่งผลงานของท่านมาน�ำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของ
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 ในปี 2019 ด้วย
           เวณิกา สุปัญญเดชา
บรรณาธิการรับเชิญประจ�ำฉบับพิเศษ
   ธันวาคม 2561
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iii

Keiichiro Oizumi1
The Japan Research Institute

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。
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。

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。
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。

ผมชือ่ Keiichiro OIZUMI ครับ ผมรูส้ กึ ยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาพูดในวันนี้ ขอบคุณมากครับ
ปัจจุบันผมท�ำงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศเอเชีย สังกัด
แผนกส�ำรวจของ The Japan Research Institute
ผมเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1986
นับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว จังหวัดแรก
ที่มาคือโคราชครับ และผมเคยมาส�ำรวจที่จังหวัด
ขอนแก่นประมาณครึ่งปีขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่
ดังนัน้ ส�ำหรับผมแล้วอาจพูดได้วา่ ภาคอีสานของไทย
ถือเป็นบ้านเกิดแห่งที่ 2 ของผมเลย วันนี้ผมจะตั้งใจ
พูดอย่างเต็มที่ครับ
ผมเฝ้าสังเกตสภาพเศรษฐกิจของไทยมาเป็นระยะ
เวลา 30 ปี ในฐานะที่ท�ำงานอยู่ที่ The Japan
Research Institute และพบว่าสภาพเศรษฐกิจของ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น มีร้านสะดวกซื้อ
กระจายอยู่ทั่วทุกแห่งรวมทั้งภาคอีสานด้วย
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนับวัน
ยิง่ มีความแน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ มีนกั ท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ มา
เที่ยวประเทศไทยมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี ในขณะที่
นักท่องเที่ยวชาวไทยก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกว่า 1 ล้านคน
บนรถไฟฟ้าที่วิ่งในโตเกียวก็ได้ยินภาษาไทยเพิ่มมาก
ขึ้น ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นต้มย�ำกุ้งได้รับความนิยมมาก จนมี
ขนมรสต้มย�ำกุ้งออกมาวางขายมากมาย

แปลโดย ทัศน์วรรณ จงเป็นสุขเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
1
บทความนี้ถอดความองค์ปาฐกในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 ของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ณ
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561
1
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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。

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。
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。
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。
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。

ขอเข้าเรือ่ งเลยนะครับ ผมเริม่ ท�ำวิจยั เกีย่ วกับทฤษฎี
สภาพเศรษฐกิจของเอเชียจากมุมมองของประชากร
ตัง้ แต่เมือ่ 15 ปีก่อน และได้เผยแพร่ผลการวิจัยเป็น
หนังสือชื่อ “เอเชียที่นับวันจะแก่ตัวลง” (เอกสาร
ประกอบ 01) สามารถดาวน์โหลดฉบับภาษาอังกฤษ
ได้ตามแอดเดรสที่ปรากฏในพาวเวอร์พอยท์ครับ
สิ่งที่ผมต้องการสื่อตอนนี้คือ สังคมสูงวัยกับสังคม
จ�ำนวนเด็กมีนอ้ ยนัน้ เป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในเอเชียโดย
รวมในปัจจุบันและประเทศในเอเชียจ�ำเป็นต้องร่วม
มือกันจัดการกับปัญหานี้ ด้วยเหตุนี้ วันนีผ้ มจึงอยาก
พูดเกี่ยวกับมุมมองเรื่องการสร้างความร่วมมือในรูป
แบบใหม่ระหว่างไทยกับญีป่ นุ่ เกีย่ วกับสังคมสูงวัยกับ
สังคมจ�ำนวนเด็กมีน้อยทั้งของไทยและญี่ปุ่น
หนึง่ ในการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ของสังคมไทยตลอด
ระยะเวลา 30 ปี คือ อัตราการเกิดที่ลดลงอย่าง
รวดเร็ว ชนบทในภาคอีสานของไทยที่ผมมาส�ำรวจ
เมือ่ 30 ปีกอ่ นมีเด็กอยูม่ ากมาย แต่ปจั จุบนั รูส้ กึ ได้วา่
จ�ำนวนเด็ก ๆ ในหมู่บ้านมีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เมือ่ ตรวจสอบเรือ่ งนีจ้ ากสถิตขิ องสหประชาชาติยงิ่ น่า
ประหลาดใจมาก (เอกสารประกอบ 02) แผนภาพตาราง
คืออัตราการเจริญพันธุท์ แี่ สดงให้เห็นความเปลีย่ นแปลง
ของจ�ำนวนบุตรทีค่ ลอดจากผูห้ ญิง 1 คน อัตราการเจริญ
พันธุร์ วมของไทยนับถึงปี 1960 อยูท่ ปี่ ระมาณ 6 กล่าว
คือผูห้ ญิง 1 คนให้กำ� เนิดบุตรเฉลีย่ 6 คน แต่นบั ตัง้ แต่ปี
1970 เป็นต้นมา พบว่าตัวเลขลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบนั
อยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีต่ ำ่� มากเพียง 1.5 ซึง่ ระดับนีแ้ ทบจะไม่
ต่างจากญีป่ นุ่ ทีม่ ตี วั เลขต�ำ่ ทีส่ ดุ ในโลก สามารถกล่าวได้
ว่าอัตราการเกิดของไทยมีการเปลีย่ นแปลงจากขัน้ สูงใน
ระดับโลกมาสูข่ นั้ ต�ำ่ อย่างรวดเร็วมาก
เรือ่ งทีจ่ ำ� นวนเด็กมีนอ้ ยไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะในกรุงเทพ
เท่านัน้ ในเอกสารประกอบ 03 ได้ใช้สแี บ่งระดับอัตรา
การเกิดแยกตามแต่ละจังหวัด แสดงให้เห็นอัตราการเกิด
ในระดับประเทศปี 1980 เกินกว่า 3 ซึง่ แน่นอนว่าใน
พืน้ ทีท่ ผี่ มไปส�ำรวจในภาคอีสานของไทยมีเด็กจ�ำนวน
มาก แต่ในปี 2000 พบว่าแทบทุกจังหวัดมีคา่ ต�ำ่ ลงมา
เหลือ 2 แสดงให้เห็นว่าสังคมจ�ำนวนเด็กมีนอ้ ยของไทย
เป็นปรากฏการณ์ทขี่ ยายตัวไปในระดับประเทศ
Keiichiro Oizumi | The Japan Research Institute
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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。

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。

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。
1980年以降、その比率は上昇傾向を示
し、2010年に は 男 性 が 2 0 ％ 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。
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ค�ำถามคือจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร ที่ประเทศญี่ปุ่นมี
การแก้ไขเพือ่ กระตุน้ อัตราการเกิดให้เพิม่ ขึน้ หลายวิธี
(เพื่ อ แก้ ไ ขสั ง คมจ� ำ นวนเด็ ก มี น ้ อ ย) เช่ น ให้ เ งิ น
สนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร, เพิ่มจ�ำนวนสถานอนุบาล
เด็ก แต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจนัก ผมได้ยินว่า
ประเทศไทยก็เริ่มจัดการแก้ไขปัญหาสังคมจ�ำนวน
เด็กมีน้อยนี้แล้ว แต่หากมองจากประสบการณ์ของ
ญี่ ปุ่ น แล้ ว คิ ด ว่ า ไม่ น ่ า จะคาดหวั ง อะไรได้ มากนั ก
เพราะสาเหตุของการเกิดสภาพสังคมจ�ำนวนเด็กมี
น้อยของญี่ปุ่นก็พบได้ที่ประเทศไทยเช่นกัน
สาเหตุประการแรก คือ การตกอยู่ในภาวะสังคมที่
เน้นประวัติการศึกษา จากเอกสารประกอบ 04 พบ
ว่าอัตราการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับ
สูงรวมทั้งระดับมหาวิทยาลัยของไทยเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จากร้อยละ 20 ในปี 1997 เพิ่มเป็นมากกว่า
ร้อยละ 50 ในปี 2017 ซึ่งแน่นอนว่าจ�ำนวนของ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ พิ่ มขึ้ น มากด้ ว ย สิ่ ง นี้ ส ะท้ อ นถึ ง
ต้นทุนการเลีย้ งดูบตุ รทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ประเทศ
ที่ มี อั ต ราการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ สู ง ที่ สุ ด ในเอเชี ย คื อ
ประเทศเกาหลีใต้ มีถึงร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 90 ว่า
กันว่าที่ประเทศเกาหลีใต้ หากไม่จบมหาวิทยาลัยก็
ไม่สามารถท�ำงานพิเศษในร้านสะดวกซื้อได้ และ
อัตราการเจริญพันธุโ์ ดยรวมของเกาหลีใต้เมือ่ ปีทแี่ ล้ว
ลดต�่ำลงเหลือเพียง 1 เท่านั้น
สาเหตุประการที่สอง คือ จ�ำนวนผู้ที่อยากแต่งงานมี
น้อยลง ขอแสดงสถิติที่น่าตกใจของประเทศญี่ปุ่น
(เอกสารประกอบ 05) นี่คือสัดส่วนของคนที่ไม่เคย
แต่งงาน ณ อายุ 50 ปี ตัวเลขนี้ไม่รวมผู้ที่หย่าร้าง
และคู่สมรสเสียชีวิต อัตราส่วนนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นนับ
ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา ปี 2010 พบว่ามีผู้ชาย
มากกว่าร้อยละ 20 ทีไ่ ม่เคยแต่งงาน กล่าวคือ มีผชู้ าย
1 ใน 5 คนที่ไม่เคยแต่งงาน ณ อายุ 50 ปี
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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。

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）。

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。

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。

และในปี 2015 ตัวเลขนี้อยู่ที่ร้อยละ 25 เราไม่
สามารถบอกได้ว่าสถานการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นกับ
เมืองไทยในอนาคต ผมคิดว่าสิง่ นีไ้ ด้เกิดขึน้ จริงๆแล้ว
ในตอนนี้ ขอให้ลองถามนักศึกษาของทุกท่านด้วย
ค�ำถามที่ว่า ระหว่าง “การดู YouTube ไม่ได้” กับ
“การไม่มแี ฟน” อย่างไหนทีแ่ ย่กว่ากัน คิดว่าค�ำตอบ
ที่ได้รับจะท�ำให้รับรู้ถึงมุมมองเรื่องคุณค่าของการ
แต่งงานที่เปลี่ยนไปได้
หากอัตราการเกิดยังคงอยู่ในระดับต�่ำเช่นนี้ต่อไป
โครงสร้างประชากรจะได้รบั ผลเสียหายอย่างมาก ใน
โครงสร้างปิรามิดประชากรจะเห็นการทับซ้อนสเกล
ประชากรจากประชากรที่อายุน้อยเป็นฐาน เอกสาร
ประกอบ 06 เป็นโครงสร้างปิรามิดประชากรของ
ญี่ ปุ ่ น พบว่ า ปี 2015 ไม่ เ ป็ น ทรงปิ ร ามิ ด เลย
ประเทศไทยก็ เ ป็ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น (เอกสาร
ประกอบ 07)
การลดลงของอัตราการเกิดอย่างรวดเร็วท�ำให้เกิดยุค
ที่เรียกว่า Baby Boom แน่นอนว่ายุค Baby Boom
ของไทยมี ช ่ ว งอายุ น ้ อ ยกว่ า โครงสร้ า งปิ ร ามิ ด
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�ำให้มีการเปลี่ยนไปสู่สังคม
สูงวัยอย่างรวดเร็ว
ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่สังคมสูงวัยมีการเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่มีการ
พยากรณ์ว่าไทยจะมีการเติบโตของสังคมสูงวัยที่เร็ว
ยิ่งกว่า เรื่องนี้สามารถพิจารณาได้จากจ�ำนวนปีที่
สังคมสูงวัยได้เติบโตขึ้น เอกสารประกอบ 08 แสดง
ให้เห็นว่าใช้ระยะเวลาหลายปีที่อัตราการเติบโตของ
สังคมสูงวัยเพิ่มจากมากกว่าร้อยละ 7 เป็นมากกว่า
ร้อยละ 14
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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。

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。

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）。

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。

5

กรณีของญี่ปุ่นนั้น อัตราการเติบโตของสังคมสูงวัยมี
มากกว่าร้อยละ 7 ในปี 1971 และเพิ่มเป็นมากกว่า
ร้อยละ 14 ในปี 1995 ซึ่งใช้เวลา 24 ปี ถือว่าเป็น
ระยะเวลาอันสัน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศฝรัง่ เศส
115 ปี, สวีเดน 85 ปี, อังกฤษ 47 ปี และเยอรมัน
44 ปี จากข้อมูลนี้ ญี่ปุ่นจึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่
สังคมสูงวัยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษในโลก
ส่วนประเทศไทยนั้น พยากรณ์ว่าจะยิ่งเร็วขึ้นไปอีก
คือเพียงแค่ 20 ปี
เอกสารประกอบ 09 แสดงการเปรียบเทียบความ
เปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของสังคมสูงวัยใน
ไทยกับญี่ปุ่น แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราการเติบโตของสังคมสูงวัยที่ระดับอายุมากกว่า
65 และมากกว่า 60 ปี อาจกล่าวได้ว่า จากนี้ไปเรา
จะเริ่ ม เข้ า สู ่ ช ่ ว งการเติ บ โตของสั ง คมสู ง วั ย อย่ า ง
รวดเร็ว ประเทศไทยก�ำหนดเกณฑ์อายุของผูส้ งู วัยว่า
คือผูม้ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไปใช่ไหมครับ หากใช้เกณฑ์
นี้ แสดงว่าตั้งแต่ราวปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่มีผู้สูงวัยจาก
ยุค Baby Boom จะเป็นปีที่สังคมสูงวัยเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วที่ว่านี้จะเร็วยิ่งกว่าสังคม
สูงวัยของญี่ปุ่นเสียอีก เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยังอีกนาน
เราจ�ำเป็นต้องเตรียมตัวกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้
เรื่องส�ำคัญในอันดับถัดไป คือ สังคมสูงวัยจะเกิดขึ้น
ที่ใด พบว่าการเคลื่อนย้ายของประชากรส่งผลกระ
ทบอย่างมากต่อเรื่องนี้ หากดูประชากรโดยรวมของ
ญีป่ นุ่ จะพบว่า มีจำ� นวนลดลง แต่ประชากรในโตเกียว
และ คะนะงะวะ กลับเพิ่มมากขึ้น ผลคือมีการถก
เถียงกันเรื่องประชากรในเขตภูมิภาคของญี่ปุ่นที่ลด
ลงอย่างรวดเร็วท�ำให้เศรษฐกิจในภูมภิ าคไม่สามารถ
พัฒนาต่อไปได้
แล้วประเทศไทยเป็นอย่างไรครับ คนที่เคลื่อนย้าย
เข้าสู่กรุงเทพและปริมณฑลมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ งเหมื อ นกั บ ที่ ญี่ ปุ ่ น แต่
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างจาก
สังคมสูงวัยของญี่ปุ่นเพราะสังคมสูงวัยของไทยจะ
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในชนบท
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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。

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。

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）。

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。

เอกสารประกอบ 11 แสดงโครงสร้ า งปิ ร ามิ ด
ประชากรในภาคอีสานของไทยกับกรุงเทพ กรุงเทพ
ดึ ง คนหนุ ่ ม สาวจากภาคอี ส านไปท� ำ ให้ รั ก ษา
โครงสร้างวัยหนุ่มสาวไว้ได้ แต่โครงสร้างประชากร
ของภาคอีสานกลับมีคนหนุ่มสาวจ�ำนวนน้อย สิ่งที่
อยากให้พิจารณาเป็นพิเศษ คือ ยุค Baby Boom
ของไทยยังคงมีอยู่ในภาคอีสานของไทย
กล่าวคือ สังคมสูงวัยในเขตภูมิภาคและชนบทของ
ไทยยังคงเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่วนสังคมสูงวัยของ
ญี่ ปุ ่ น นั้ น เติ บ โตในโตเกี ย วและโอซาก้ า เพราะยุ ค
Baby Boom ได้ย้ายไปเกิดขึ้นในเขตเมือง ดังนั้น
ประสบการณ์ของญีป่ นุ่ จึงไม่คอ่ ยเป็นประโยชน์เท่าใด
นักกับประเทศไทย
จากนีไ้ ปประเทศไทยจะต้องท�ำอย่างไรเพือ่ รับมือกับ
สังคมสูงวัยที่เจริญเติบโตขึ้น อยากให้ลองพิจารณา
จาก 3 ประเด็นเหล่านี้ ได้แก่ การประกันสังคม การ
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม การอยู่ร่วมกันของคนใน
ชุมชน รวมถึงความร่วมมือรูปแบบใหม่กับประเทศ
ญี่ปุ่น (เอกสารประกอบ 12)
เริม่ จากประเด็นแรกคือ เรือ่ งของระบบประกันสังคม
ต้องคิดว่าจะท�ำอย่างไรให้มีการสร้างระบบประกัน
สังคมทีเ่ สมอภาคและยัง่ ยืน ประเด็นนีไ้ ม่สามารถน�ำ
ประสบการณ์ของระบบประกันสังคมที่ญี่ปุ่นมาเป็น
ตัวอย่างได้ เพราะเงินที่ใช้ไปกับประกันสังคมของ
ญีป่ นุ่ ได้เพิม่ สูงขึน้ พร้อมกับการเติบโตของสังคมสูงวัย
และเงินกู้ยืมของญี่ปุ่นก็เพิ่มสูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน
ปัจจุบนั เงินกูย้ มื ของญีป่ นุ่ เป็น 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。

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。

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。

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。
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กล่าวคือ ประเทศไทยไม่สามารถน�ำระบบประกัน
สังคมของญี่ปุ่นมาใช้แบบเต็มรูปแบบได้ แต่หาก
พิจารณาถึงสภาพเงินกู้ของรัฐบาล (หนี้สิน) และ
ภาระด้ า นการคลั ง ของไทยที่ ยั ง มี น ้ อ ยอยู ่ คิ ด ว่ า
ประเทศไทยยังสามารถจัดการเรื่องประกันสังคมได้
หลายวิ ธี ประเทศญี่ ปุ่ น ถื อ ว่ า เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ดี
ประเทศไทยจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งสร้ า งระบบ
ประกันสังคมที่ยั่งยืน โดยอาจน�ำประสบการณ์ด้าน
การพยาบาลหรือเทคนิคทางการแพทย์ผู้สูงวัยของ
ญี่ ปุ ่ น มาใช้ ในขณะเดี ย วกั น ก็ ต ้ อ งท� ำ ให้ ส ถานะ
ทางการเงินของประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย
หากประเทศไทยท�ำเช่นนีไ้ ด้ ประเทศญีป่ นุ่ ก็อาจต้อง
มาเรียนรู้จากไทยก็เป็นได้
ดังนั้น สิ่งที่อยากให้พิจารณาเป็นพิเศษ คือ ระบบ
ประกันสังคมที่ค�ำนึงถึงรายรับจากภาษี และรายได้
พื้นฐาน ประเทศไทยมีเงินสนับสนุนผู้สูงวัย, บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card) และอื่น ๆ แล้ว
สิ่งส�ำคัญคือจะท�ำอย่างไรเพื่อให้สมบูรณ์และพัฒนา
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ความจริงแล้ว สิ่งนี้จะเป็นระบบที่ญี่ปุ่น
ควรน�ำไปเป็นต้นแบบ
ประเด็นต่อไปคือรูปแบบของสังคมทีผ่ สู้ งู วัยสามารถ
ท�ำงานสร้างประโยชน์ให้แก่สงั คมได้ เรือ่ งนี้ หมายถึง
การด�ำรงไว้ซึ่งผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
ความจริงแล้ว ค�ำนิยามของผูส้ งู วัยนัน้ ทัว่ โลกมีความ
เห็นที่ไม่ตรงกัน ประเทศญี่ปุ่นก�ำหนดว่าผู้สูงวัยคือผู้
ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ส่วนประเทศไทยก�ำหนดไว้ที่
อายุมากกว่า 60 ปี ผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงในทุก
ประเทศมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกับอายุขัย
เฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
เช่น ในญี่ปุ่นเมื่อต้นปี 2017 บรรดานักวิชาการที่
เชีย่ วชาญด้านสังคมผูส้ งู วัยได้เสนอให้นยิ ามเกีย่ วกับ
ผู้สูงวัยใหม่ โดยเพิ่มอายุมากขึ้นเป็นตั้งแต่อายุ 75 ปี
เพราะว่าผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นไม่ได้อยู่ใน
ฐานะเป็ น ฝ่ า ยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ แต่ เ ป็ น ผู ้ ที่
สามารถท�ำงานสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ หาก
เป็นเช่นนัน้ ทัง้ ไทยและญีป่ นุ่ ควรพยายามเพิม่ จ�ำนวน
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。

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。

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。

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。

หากสามารถเพิม่ จ�ำนวนผูส้ งู วัยทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรงได้
แล้ ว จะเป็ น อย่ า งไร มาลองพิ จ ารณาโดยใช้ ดั ช นี
ประชากรวัยท�ำงาน โดยทั่วไป ดัชนีประชากรวัย
ท� ำ งานส่ ว นใหญ่ นิ ย ามว่ า หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี อ ายุ
ระหว่าง 15-64 ปี ผมลองค�ำนวณใหม่โดยใช้ชว่ งอายุ
15-69 ปี, 20-69 ปี และ 20-74 ปี ได้ผลปรากฏดัง
เอกสารประกอบ 14 พบว่ามุมมองเกีย่ วกับสังคมนัน้
เปลี่ยนแปลงไปมาก
หากเป็นช่วงอายุ 20-74 ปี จะพบว่า ปัจจุบันที่ญี่ปุ่น
จะมีจำ� นวนผูท้ สี่ ามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สงั คมได้
มากกว่า 2 ใน 3 ส่วน อาจกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นยังไม่แก่
ซึ่งจริง ๆ แล้วเราก็เห็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรง
ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยจ�ำนวน
มาก เอกสารประกอบ 15 แสดงกรณีของประเทศไทย
ว่าประเทศไทยยิ่งอายุน้อยขึ้นไปอีก ประชากรวัย
ท�ำงานนับถึงปี 2050 จะเพิ่มขึ้น 2 ใน 3 ส่วน การน�ำ
ความสามารถของผู้สูงวัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็น
เงื่อนไขที่จะน�ำไปสู่สังคมผู้สูงวัยที่รุ่งเรือง
ไม่ใช่วา่ จะรูแ้ ล้วว่าต้องท�ำอย่างจึงจะท�ำให้สงิ่ นีก้ ลาย
เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ ต้องเข้าใจร่วมกันว่าสิ่งส�ำคัญ
ของการสร้างสังคมผูส้ งู วัยทีร่ งุ่ เรืองของไทยและญีป่ นุ่
ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัย แต่เป็นการน�ำ
ประชากรยุค Baby Boom มาท�ำงานเพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคม และการให้ความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญานับเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ๆ
ประเด็นที่ 3 คือการใช้ประโยชน์จากชุมชนที่ช่วย
เหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ประเด็ น นี้ ไ ทยอาจมี ภู มิ ป ั ญ ญา
มากกว่าญี่ปุ่น ได้ยินว่าอาสาสมัครดูแลผู้สูงวัยของ
ไทยมีมากกว่า 3 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นเห็น
ตัวเลขนี้แล้วรู้สึกตกใจมาก ญี่ปุ่นจ�ำเป็นต้องเรียนรู้
ด้วยความนับถือในจิตส�ำนึกการช่วยเหลือกันและกัน
ในภูมิภาคของไทย

Keiichiro Oizumi | The Japan Research Institute
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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。

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。
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。
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。
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แน่นอนว่าคนญีป่ นุ่ ไม่ได้ขาดนิสยั ทีจ่ ะช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน เช่น ระยะหลังนี้ ประเทศญีป่ นุ่ ได้รบั ความเสีย
หายจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็นพายุไต้ฝนุ่
หรือแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ แต่วา่ กันว่า การแสดงพลัง
ทีย่ งิ่ ใหญ่เพือ่ ฟืน้ ฟูประเทศนัน้ ไม่ได้มาจากรัฐบาล แต่
เป็นความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในส่วนภูมภิ าค สาย
สัมพันธ์ทปี่ ระสานใจของผูค้ นไว้ดว้ ยกันนี้ ภาษาญีป่ นุ่
เราเรียกว่า “kizuna” ซึง่ ระยะหลังนีค้ ำ� ๆนีไ้ ด้รบั การ
จับตามองเป็นอย่างมาก (เอกสารประกอบ 16) ใน
ภาษาไทยใช้คำ� ว่าอะไรครับ ผมคิดว่าภาษาไทยก็ตอ้ ง
มีคำ� นีเ้ หมือนกันแน่ๆ
สุดท้ายนี้ ผมอยากจะพูดเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่ง
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญอย่างมากในการสร้างสังคมสูงวัย
ทีร่ งุ่ เรือง โทรศัพท์มอื ถือได้รบั ความนิยมไปทัว่ โลกใน
ช่วง 10 ปีมานี้ จ�ำนวนการท�ำสัญญาโทรศัพท์มือถือ
ต่อ 1 คนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากดูข้อมูลของปี
2017 จะพบว่าประเทศไทยมีจ�ำนวนมากกว่าญี่ปุ่น
และในช่วง 3 ปีนี้ ก็ได้มีการเปลี่ยนจากโทรศัพท์มือ
ถือไปใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น
มีความเป็นไปได้ทกี่ ารใช้สมาร์ทโฟน จะสามารถสร้าง
สังคมสูงวัยที่รุ่งเรืองในรูปแบบใหม่ได้ ตอนนี้ไม่ว่า
พวกเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เราสามารถแลกเปลี่ยน
ข่าวสารซึ่งกันและกันผ่านภาพเคลื่อนไหว โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดเรื่องระยะทางที่ห่างกัน แม้จะอยู่ในเมืองก็
สามารถรู้สภาพความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยายใน
ชนบทได้โดยละเอียด มีคนที่กล่าวว่า แม้จะอยู่ห่าง
ไกลกัน แต่ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม
ตามวิถีที่เคยปฏิบัติกับครอบครัวหรือเครือญาติได้
และถ้าคุณเป็นหมอ คุณจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนดู
หน้าคนไข้และวินจิ ฉัยโรคได้ หากเป็นโรคพืน้ ฐานง่าย ๆ
อีกทั้ง ดูเหมือนว่า เครื่องโดรน (drone) ยังสามารถ
ส่ ง ของไปยั ง สถานที่ ห ่ า งไกลที่ ถ นนหนทางยั ง ไม่
เรียบร้อยได้ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลจึงมีประโยชน์
ต่อการควบคุมต้นทุนของการสนับสนุนสังคมผูส้ งู วัย
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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。

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。

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。

ご清聴ありがとうございました。

ธนาคารโลกได้ตั้งชื่อการขับเคลื่อนในรูปแบบใหม่
ของยุ ค ดิ จิ ต อลนี้ ว ่ า “ดิ จิ ต อล ดิ วิ เ ดน (Digital
Dividend)” (เอกสารประกอบ 18) ดิ วิ เ ดน
(Dividend) คือผลตอบแทนของมูลค่าหุ้น คิดว่าเรา
อาจเรียก “ดิจิตอล ดิวิเดน” ในอีกชื่อหนึ่งว่า “ผล
ตอบแทนของเทคโนโลยีดจิ ติ อล” ซึง่ ได้มกี ารถกเถียง
กันมาตลอดจนกระทั่งเมื่อ 5 ปีที่แล้วว่าจะสามารถ
ลดความแตกต่างระหว่างจ�ำนวนผูส้ ามารถเข้าถึงและ
ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ แต่จากสภาพ
ปัจจุบันที่โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนแพร่หลาย
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถ
ใช้สิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาสังคมได้ ผลจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ จะยิ่งเพิ่ม
ความเป็นไปได้ของการเปลีย่ นแปลงสภาพของสังคม
สูงวัยให้ดีขึ้น
ผมคิดว่าสังคมสูงวัยในเอเชียควรเริ่มสร้างความร่วม
มือระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ความร่วมมือระหว่างไทยกับญีป่ นุ่ ซึง่ ไม่ใช่เพียงแค่
ท�ำให้สังคมสูงวัยมีความรุ่งเรืองเท่านั้น แต่คาดหวัง
ว่าจะเป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยเปลีย่ นแปลงภาพลักษณ์ของ
สังคมสูงวัยด้วย คิดว่าเป้าหมายของไทยกับญี่ปุ่นคือ
การค้นพบและน�ำมาใช้ร่วมกันของ “เอจจิง โซไซตี้
ดิวิเดน” (Aging Society Dividend) อันเกิดจาก
การน�ำ “ดิจิตอล ดิวิเดน (Digital Dividend)” มาใช้
ให้เกิดประโยชน์
วันนี้ที่ผมได้มีการน�ำเสนอโจทย์วิจัยใหม่ของไทยกับ
ญี่ปุ่นในประเด็นต่าง ๆ คือ ระบบประกันสังคม การ
ท�ำให้ความสามารถของผู้สูงวัยยังคงอยู่และน�ำมาใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่สงั คม การใช้ประโยชน์จากชุมชน
ที่ ช ่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น และการใช้ เ ทคโนโลยี
ดิจิตอล ไม่ทราบว่าทุกท่านมีความเห็นในเรื่องนี้
อย่างไรกันบ้างครับ
ขอขอบคุณที่ทุกท่านตั้งใจฟังครับ
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ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับรู้เกี่ยวกับ มิชิมะ ยุกิโอะในประเทศไทย
ในทศวรรษ 1970
บทคัดย่อ
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะ ยุกโิ อะผ่านการแปลงานวรรณกรรมของ
มิชิมะในช่วง ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็นช่วงที่งานวรรณกรรมมิชิมะจ�ำนวนมากได้รับการแปลในไทย การ
ศึกษาครั้งนี้ได้ใช้มุมมองทางสังคมวิทยาจากแนวความคิดของปิแอร์ บูร์ดิเยอ จากการศึกษาพบว่า
ผู้ปฏิบัติการแปลได้ประนีประนอมความเป็นมิชิมะกับปริบทสังคมไทยโดยการไม่แปลผลงานของ
มิชิมะที่มีเนื้อหาขัดต่อขนบสังคมไทย นอกจากนี้นิตยสารปัญญาชนต่างๆ ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
มิชมิ ะในแง่ของนักเขียนทีฝ่ กั ใฝ่อดุ มการณ์เชิดชูระบบจักรพรรดิและนิยามวรรณกรรมของมิชมิ ะว่า
เป็นวรรณกรรมแนวอีโรติค ในทางตรงกันข้าม ผู้ปฏิบัติการแปลที่แปลและจัดพิมพ์งานวรรณกรรม
ของมิชิมะในเวลาเดียวกันกลับเน้นย�้ำความเป็นอัจริยะทางการประพันธ์และชี้น�ำให้ผู้อ่านรับรู้
มิชิมะที่ผลงานวรรณกรรมมากกว่าที่ตัวตน
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Thanabhorn Treeratsakulchai
Faculty of Humanities, Chiang Mai University

The reception of Mishima Yukio’s works
in the 1970s
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

Key words

Translation Studies, Japanese Literature, Mishima Yukio, Pierre Bourdieu
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1. บทน�ำ
ในวรรณกรรมญีป่ นุ่ สมัยใหม่（近代文学）ทีไ่ ด้รบั
การแปลเป็นภาษาไทย ผลงานของมิชมิ ะ ยุกโิ อะ（三島
由紀夫） นับว่ามีจ�ำนวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับนัก
เขี ย นวรรณกรรมญี่ ปุ ่ น สมั ย ใหม่ ค นอื่ น แม้ ผ ลงาน
วรรณกรรมของมิชมิ ะแม้จะไม่ได้รบั การสนับสนุนการจัด
แปลก็ตาม แต่กลับเป็นทีถ่ กู กล่าวถึงในกลุม่ ปัญญาชนไทย
ในช่วง ค.ศ. 1970 มากกว่านักเขียนคนอืน่ ๆ1 ปัจจัยส�ำคัญ
ประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ปญ
ั ญาชนไทยในช่วงเวลานัน้ รูจ้ กั มิชิ
มะก็คอื ความทะเยอทะยานของเขาทีม่ งุ่ มัน่ สร้างตนเองให้
เป็นทีร่ จู้ กั ในกลุม่ ผูอ้ า่ นชาวต่างประเทศผ่านการแปลผล
งานตนเองออกเป็นภาษาอังกฤษ คุโบะตะ ยูโกะ(久保田
裕子,2002)ได้ศก
ึ ษาเอกสารชัน้ ต้นทีเ่ กีย่ วข้องกับมิชมิ ะพบ
ว่า หลังจากทีม่ ชิ มิ ะได้รบั เสียงตอบรับอย่างดีจากผูอ้ า่ น
ชาวอเมริกนั จากการแปลเรือ่ ง ชิโอะซะอิ (『潮騒』The
Sound of Waves) ในปี ค.ศ. 1954 มิชิมะก็ได้เริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานโดยค�ำนึงถึงผูอ้ า่ นชาวตะวันตกและแปล
ผลงานของตนเองให้ออกสูส่ ายตาของชาวตะวันตกให้มาก
ที่สุดโดยหวังว่าตนเองจะมีชื่อเสียงระดับโลกและได้รับ
รางวัลโนเบลสักวันหนึง่ นอกจากนีเ้ มือ่ ครัง้ ทีม่ ชิ มิ ะผิดหวัง
จากเสียงตอบรับของผู้อ่านชาวญี่ปุ่นต่อผลงานชุด โฮโจ
โนะ อุม（
ิ 『豊饒の海』The Sea of Fertility）เขาได้
ส่งจดหมายไปหา Donald Keene ผูแ้ ปลงานวรรณกรรม
ของเขาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1970 เพือ่ ขอให้แปลผล
งานชุดนีอ้ อกเป็นภาษาอังกฤษ โดยหวังว่าจะมีผอู้ า่ นชาว
ต่ า งชาติ สั ก คนที่ เ ข้ า ใจผลงานของเขา （三島由紀
夫,1998）ก่อนทีเ่ ขาจะท�ำพิธเี ซ็ปปุก（
ุ 切腹）คว้านท้อง
ฆ่าตัวตายเพือ่ ล้างความอับอายจากความล้มเหลวในการ
ปราศรัยต่อหน้ากองก�ำลังป้องกันตนเองในวันที่ 25
พฤศจิกายน ค.ศ. 1970

แม้ว่าการแปลผลงานวรรณกรรมของมิชิมะเป็นภาษา
อังกฤษได้ส่งผลให้ผลงานวรรณกรรมของมิชิมะแพร่
หลายออกเป็นภาษาอืน่ ๆ รวมทัง้ ภาษาไทยในเวลาต่อมา
ก็ตาม แต่ด้วยตัวตนของมิชิมะที่มีบทบาทในสังคมที่
หลากหลาย ทัง้ ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม
การยึดมั่นในอุดมการณ์จิตวิญญาณนักรบแบบดั้งเดิม
และรสนิ ย มทางเพศที่ ไ ม่ ชั ด เจนนั้ น ได้ ส ่ ง ผลให้
กระบวนการแปลงานวรรณกรรมของมิชิมะในหลาย
ประเทศถูกจ�ำกัดด้วยมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศนัน้ ๆ ด้วยเหตุนกี้ ารศึกษาองค์ประกอบภายนอก
การแปลวรรณกรรมของมิชมิ ะจึงสามารถสะท้อนให้เห็น
การรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในปริบทสังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมของชาติต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย
เมื่อกระบวนการผลิตงานแปลหรือการแปลของผู้
แปลนัน้ ไม่สามารถตัดขาดจากภูมหิ ลังทางสังคมได้ เพือ่
ศึกษาองค์ประกอบภายนอกตัวบทแปลผ่านมุมมองทาง
ด้านสังคมวิทยาอย่างลึกซึ้งนั้น นักวิชาการได้น�ำแนว
ความคิดของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) มาใช้
ในการอธิบายการแปลในฐานะที่เป็นปฏิบัติการทาง
สังคมประการหนึ่ง บูร์ดิเยอมองว่าในปฏิบัติการใดๆ ใน
สังคมก็ตามย่อมมีผกู้ ระท�ำการ (Agency) ซึง่ ในทีน่ หี้ มาย
ถึงผูป้ ฏิบตั กิ ารแปล ผูป้ ฏิบตั กิ ารแปล2 ได้สร้างสรรค์งาน
แปลออกมาภายใต้ฮาบิทสั (Habitus)3 ของตนเอง กล่าว
คือภายใต้กระบวนการแปลต่างๆ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั กิ ารแปลกระ
ท�ำขึ้นนั้นเกิดจากการการปฏิสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติการ
แปลในโครงสร้างสังคมที่ถูกสั่งสมมาเป็นระยะเวลาที่
ยาวนาน สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ด้ ส ร้ า งให้ ภู มิ ห ลั ง รสนิ ย มหรื อ
อุดมการณ์ ฯลฯ ของผู้ปฏิบัติการแปลแตกต่างและส่ง
อิทธิพลให้ผปู้ ฏิบตั กิ ารแปลใช้อำ� นาจในการคัดสรรตัวบท
แปล ก�ำหนดจัดวางต�ำแหน่งแห่งทีข่ องงานแปล หรือปรับ

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 สำ�นักพิมพ์ ฯลฯ
3
ในเชิงสังคมวิทยา ฮาบิทัส คือโครงสร้างหนึ่งภายในหน่วยหนึ่ง (อาจหมายถึงตัวบุคคล กลุ่มสังคม หรือชนชั้นก็ได้) อันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของหน่วยนั้นกับ
โครงสร้างสังคมภายนอกผ่านการกระทำ�หรือการปฏิบัติซำ�้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จนฝั่งและสั่งสมเป็นประสบการณ์และความชำ�นาญจนกลายเป็น
“ความโน้มเอียงทางอุปนิสัย” (disposition) สิ่งนี้จะสะท้อนผ่านอากัปกิริยาของผู้คนหรือกลุ่มคนและผลิตซ้ำ�โครงสร้างสังคมและผู้คนหรือกลุ่มคนเหล่านั้น (สุนีย์
ประสงค์บัณฑิต, 2553)
1
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แต่งงานแปลให้สอดคล้องกับโครงสร้างสังคม (Liu,
2012, p.1169) ตัวอย่างเช่น Liu (2012) ศึกษาฮาบิทัส
ของ Yan Fu ผู้แปลชาวจีนที่มีบทบาทโดดเด่นในช่วงปี
ค.ศ. 1900 อันเป็นช่วงทีง่ านแปลตะวันตกเฟือ่ งฟูมากใน
สังคมจีน พบว่าการแปลของ Yan Fu มาจากฮาบิทสั ของ
เขาที่มีอุดมการณ์มุ่งฟื้นฟูจีนที่บอบช�้ำจากสงครามจีนญีป่ นุ่ ครัง้ ที่ 1 ให้พน้ จากความอ่อนแอของราชวงศ์ชงิ ผ่าน
การสร้างคนให้ตื่นรู้จากความรู้ของโลกตะวันที่ถ่ายทอด
ผ่านงานแปล
ภายในพื้นที่ทางสังคมนั้นแบ่งออกเป็นฟิลด์ (field)
ต่างๆ ในเชิงสังคมวิทยา ฟิลด์หมายถึงพืน้ ทีท่ ฮี่ าบิทสั เข้า
มาปฏิสมั พันธ์ แข่งขัน ต่อสูเ้ พือ่ ช่วงชิงทุน (Capital) ภาย
ใต้กติการ่วมกัน ในเชิงการแปลศึกษา ฟิลด์คือพื้นที่ของ
วงการวรรณกรรมแปลทีฮ่ าบิทสั ของผูป้ ฏิบตั กิ ารแปลเข้า
มาปฏิสัมพันธ์และแข่งขันกัน ไม่ว่าจะเป็นการช่วงชิง
พืน้ ทีข่ องประเภทและชนิดวรรณกรรม การแข่งขันของ
กลุ่มผู้ผลิตงานวรรณกรรมแปลต่างๆ ฯลฯ โดยฟิลด์ของ
วงการวรรณกรรมย่อมสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับฟิลด์อนื่ ๆ อีก
ด้วย Sameh Hanna (2017) ได้น�ำแนวคิดนี้ศึกษาการ
แปลบทละครเรื่อง Hamlet ในภาษาอาหรับและพบว่า
ผู้แปลได้บิดเบือนต้นฉบับ เช่น เปลี่ยนการจบแบบ
โศกนาฏกรรมให้กลายเป็นสุขนาฏกรรม ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะ
แรงกดดันทางรสนิยมการชมละครของผู้ชมในสมัยนั้นที่
ปรารถนาจะชมละครที่มีเนื้อเรื่องที่ตนเองถูกใจ ซึ่งหาก
บทละครไม่ถูกใจผู้ชม ผู้สร้างก็อาจประสบปัญหาทาง
ด้านทุนต่อไปได้ ด้วยเหตุนจี้ ะเห็นได้วา่ กระบวนการผลิต
งานแปลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนไม่สามารถท�ำความ
เข้าใจด้วยศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งหรือผ่านองค์ประกอบ
เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ ได้ การน�ำแนวความคิดของปิแอร์
บูร์ดิเยออันเป็นแนวคิดที่เน้นการท�ำความเข้าใจปฏิบัติ
การในสังคมหลากหลายมิติมาอธิบายกระบวนการผลิต
งานแปลจะท�ำให้สามารถเข้าใจกระบวนการผลิตงาน
แปลในหลากหลายแง่มุมยิ่งขึ้น

ในบทความนีจ้ ะศึกษากระบวนการแปลวรรณกรรม
ของมิชิมะ ยุกิโอะภายใต้มิติทางสังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมของประเทศไทยในช่วง ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็น
ช่วงที่งานวรรณกรรมมิชิมะเริ่มได้รับการแปลและแพร่
หลายในสังคมไทยสูงสุดผ่านแนวความคิดของปิแอร์ บูร์
ดิเยอ เพือ่ ตอบค�ำถามว่างานวรรณกรรมของมิชมิ ะถูกคัด
สรรมาแปลโดยผู้ปฏิบัติการแปลอย่างไร และภายใน
วงการการแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นช่วง ค.ศ. 1970 งาน
วรรณกรรมของมิ ชิ ม ะถู ก รั บ รู ้ ผ ่ า นกระบวนการแปล
อย่างไร โดยการศึกษาครัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่จะท�ำความเข้าใจ
ถึงการรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะ ยุกโิ อะในปริบทสังคมไทยช่วง
ค.ศ. 1970 เท่านั้น หากแต่ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นมาและการรับรู้วรรณกรรมแปลญี่ปุ่นอื่นๆ ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาจากการศึกษากระบวนการแปลผ่านมุมมอง
ทางด้านสังคมวิทยาต่อไป

2. การแปลงานวรรณกรรมมิชิมะและการรับรู้
เกี่ยวกับมิชิมะในประเทศต่างๆ
งานวรรณกรรมแปลของมิชิมะนั้นเริ่มจากการแปล
ผลงานจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษในช่วงปี ค.ศ.
1960-1970 เป็นจ�ำนวนมาก แค่เฉพาะในช่วงหลังปี ค.ศ.
2000 ก็ยังคงมีงานแปลวรรณกรรมของมิชิมะเป็นภาษา
อังกฤษจ�ำนวนกว่า 19 ชิน้ ซึง่ เป็นผลมาจากความสัมพันธ์
อันดีระหว่างตัวมิชิมะกับนักแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นที่มี
ความสามารถสูง อย่าง Donald Keene, Edward
Seidensticker, John Nathan และ Ivan Morris (稲
田大貴 ,2015, p.307)จากผลงานที่ แ ปลเป็ น ภาษา
อังกฤษเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดภาพแทนประเทศ
ญี่ปุ่นออกสู่สายตาของชาวตะวันตกเท่านั้น（テレング
ト・アイトル, 2012，p．61）หากแต่ยังเป็นใบเบิก
ทางไปสูก่ ารแปลผลงานของมิชมิ ะสูภ่ าษาต่างประเทศอืน่ ๆ
ตามมาในภายหลังอีกด้วย
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คุโบะตะ ยูโกะ (久保田裕子,2002) ได้ศึกษาเกี่ยว
กับกระแสนิยมการแปลวรรณกรรมมิชมิ ะในอเมริกาช่วง
ปี ค.ศ. 1950 เดิม M. Weatherby ต้องการจะแปลเรือ่ ง
คะเม็น โนะ โคะกุฮะกุ (『仮面の告白』) ผลงาน
วรรณกรรมเชิงรักร่วมเพศของมิชิมะ แต่เมื่อปรึกษากับ
ผูเ้ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการจัดพิมพ์แล้วก็ตอ้ งชะลอการแปล
วรรณกรรมเรื่องนี้เอาไว้เนื่องจากสังคมอเมริกาในเวลา
นัน้ ยังมีอคติตอ่ แนวคิดรักร่วมเพศในทางคริสต์ศาสนาอยู่
จึงแปลเรื่อง ชิโอะซะอิ (『潮騒』)เป็นเรื่องแรกแทน
เนื่องจากว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มีความแปลกประหลาด
แตกต่าง (exotic) จากวรรณกรรมตะวันตก (久保田裕
子,2002, p.108-109)หลังจากที่ ชิโอะซะอิ ได้รับความ
นิยมอย่างสูงจากผูอ้ า่ นชาวอเมริกนั แล้ว ก็ได้ถกู แปลเป็น
ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ฯลฯ คุโบะตะสันนิษฐานว่าหลัง
จากทีผ่ ลงานเริม่ ได้รบั ความนิยมในกลุม่ ผูอ้ า่ นชาวตะวัน
ตกแล้ว มิชมิ ะก็เริม่ สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทีค่ ำ� นึง
ถึงปฏิกริ ยิ าของผูอ้ า่ นชาวตะวันตกโดยการจงใจใส่ความ
เป็นตะวันออกลงไปในงานของตนเอง ด้วยเหตุนี้ในช่วง
ปี ค.ศ. 1960 ผลงานเรื่อง คิงกะกุจิ (『金閣寺』) ของ
มิชิมะจึงได้รับความนิยมไปพร้อมกับกระแสความนิยม
พุ ท ธปรั ช ญาแบบเซนในอเมริ ก า อย่ า งไรก็ ต ามการ
สร้างสรรค์ผลงานเรือ่ งสัน้ “ยูโกะกุ”（「憂国」）ก็นบั
ว่าเป็นการสะท้อนถึงความพยายามในการนิยาม “ความ
เป็นญี่ปุ่น” แบบใหม่ที่ก้าวข้ามภาพจ�ำ (stereotype)
ของญี่ปุ่นเดิมๆ แก่ผู้อ่านชาวต่างชาติ เช่นเดียวกับงาน
วิจัยของCecchi Annie（アニー・ティッキ,1988）
ที่ศึกษาการแปลวรรณกรรมมิชิมะในประเทศฝรั่งเศสว่า
งานของมิชิมะเริ่มแปลในช่วงปี ค.ศ. 1960 โดยมี คิงกะ
กุจิ เป็นผลงานแปลเรื่องแรกเนื่องจากเป็นผลงานที่มี
ความลึกลับและความแปลกแตกต่างแบบตะวันออก
จากนัน้ งานวรรณกรรมของมิชมิ ะก็ได้รบั การแปลออกมา
เรื่อยๆ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1968 วรรณกรรมเรื่อง โกะ
โงะ โนะ เอโก（『午後の曳航』） ได้ส่งผลให้งาน
วรรณกรรมของมิชมิ ะถูกจับตามองจากผูอ้ า่ นชาวฝรัง่ เศส
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มากขึ้น นอกจากนี้การท�ำพิธีเซ็ปปุกุของมิชิมะในเวลา
ต่อมาก็ได้สร้าง “ความเป็นญีป่ นุ่ ” รูปแบบใหม่ทแี่ ตกต่าง
นักเขียนอื่น เช่น คะวะบะตะ ยะซุนะริ นักเขียนรางวัล
โนเบลคนแรกของญี่ปุ่น
ในส่วนของการรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะในสหภาพโซเวียต
นั้น มุระกะมิ ชิเอะโกะ（村上智子,2014）พบว่าเมื่อ
เทียบกับประเทศอืน่ แล้ว การเผยแพร่วรรณกรรมมิชมิ ะ
ค่อนข้างล่าช้า ทั้งนี้เนื่องมาจากมิชิมะถูกมองว่าเป็นนัก
เขียนที่ยึดมั่นอุดมการณ์ฟาสซิสต์ งานวรรณกรรมของ
มิ ชิ ม ะจึ ง ขั ด ต่ อ อุ ด มการณ์ ค อมมิ ว นิ ส ต์ ข องสหภาพ
โซเวียตและถูกมองว่าเป็น “หนังสือต้องห้าม” ในเวลา
นัน้ จนกระทัง่ เข้าสูย่ คุ เปเรสตรอยคา (ค.ศ. 1985-1991)
ที่การเซ็นเซอร์สิ่งพิมพ์เริ่มเบาบางลง ผลงานของมิชิมะ
จึงได้เผยแพร่ออกสู่สายตาผู้อ่านครั้งแรก โดยเรื่องสั้น
“ยูโกะกุ”（「憂国」）ได้ถูกแปลและตีพิมพ์ในปี ค.ศ.
1988 ภายหลังที่เรื่องสั้นเรื่องนี้เผยแพร่ออกไป ส่งผล
ให้นักอ่านที่เป็นนักโทษคนหนึ่งในโซเวียตคว้านทองฆ่า
ตัวตายตามตัวละครเอกเรื่องนี้ไปด้วย เช่นเดียวกับใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน แม้จะมีการแปลวรรณกรรม
ของมิชิมะตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1970 ก็ตาม แต่งาน
วรรณกรรมเหล่านั้นกลับถูกวิจารณ์ว่าเป็นงานของนัก
เขียนทีม่ งุ่ สร้างลัทธินยิ มจักรพรรดิและลัทธิบชู โิ ดขึน้ ใหม่
เพื่อให้ญี่ปุ่นท�ำสงครามเข้ารุกรานชาติอื่นๆ อีกครั้ง ซึ่ง
สิ่งนี้ถือว่าเป็นศัตรูต่อยุคปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 19661976) อย่างยิ่ง จนเมื่อเข้าสู่ช่วงปี ค.ศ. 1990 ผลงาน
วรรณกรรมของมิชิมะจึงได้กลับมาถูกยกย่องทางด้าน
วรรณศิลป์อีกครั้ง ในทางกลับกันเมื่อส�ำรวจการแปล
วรรณกรรมของมิชิมะในประเทศไต้หวันที่เคยตกอยู่ใต้
อาณานิคมของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ค.ศ. 1895-1945 พบ
ว่าไต้หวันรับวรรณกรรมญี่ปุ่นเสมือนดังวรรณกรรมของ
ชาติตนเองมาตัง้ แต่อดีต ด้วยเหตุนกี้ ารแปลวรรณกรรม
ของมิชิมะจึงปรากฏมาตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1960 และมีการ
รับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองทีเ่ บาบาง
กว่าประเทศอื่น ๆ (テレングト・アイトル,2010)
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จากการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมา จะเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่าการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะผ่านผลงานวรรณกรรมที่ได้รับ
การแปลออกเป็นภาษาต่างๆ นั้น ล้วนแตกต่างออกไป
ตามแต่ภูมิหลังทางสังคมและอุดมการณ์ทางการเมือง
ของแต่ละชาติ ผูอ้ า่ นชาวตะวันตกรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะผ่าน
ผลงานวรรณกรรมที่มีความแปลกแตกต่างแบบตะวัน
ออกตามแนวคิดบูรพาคดีศกึ ษา (Orientalism) เป็นหลัก
ในทางกลับกันการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในโซเวียตและ
เอเชียตะวันออกกลับให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ ในสมัยนั้น
และสัมพันธ์กบั อิทธิพลจากอุดมการณ์ทางการเมืองและ
ชีวติ ของมิชมิ ะมากกว่าตัวผลงานวรรณกรรมทีส่ ร้างสรรค์
ขึ้นตามสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุคสมัย
ในส่วนของประเทศไทย น�ำ้ ทิพย์ เมธเศรษฐ（ナムティ
ップ・メータセート,2015, p.33-34)กล่าวถึงการรับ
รู้ของผู้อ่านชาวไทยต่อวรรณกรรมของมิชิมะไว้ว่า ชื่อ
ของมิชิมะนั้นปรากฏในข้อเขียนและบลอกต่างๆ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ผูท้ เี่ ทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ไทยนัน้ ได้ให้ความสนใจต่อตัวตนของมิชมิ ะในฐานะของ
นักเขียนชาตินิยม อย่างไรก็ตามน�้ำทิพย์ได้ตั้งข้อสังเกต
ว่า การรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในไทยน่าจะเป็นเพียงการรับ
รู้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากบทความของผู้อ่านชาวตะวันตก
มากกว่าการอ่านงานวรรณกรรมของมิชิมะอย่างแท้จริง
ทั้งนี้จะเห็นได้จากข้อเขียนแนะน�ำเกี่ยวกับมิชิมะนั้นมัก
กล่าวถึงทรรศนะทางการเมือง การเทิดทูนสถาบัน ความ
นิยมในการทหาร ฯลฯ มากกว่าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตัว
บทวรรณกรรมของมิชิมะนั่นเอง อย่างไรก็ตาม นอก
เหนือจากบทความของน�้ำทิพย์แล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ยัง
ไม่มงี านวิจยั ทีศ่ กึ ษาการรับรูว้ รรณกรรมของมิชมิ ะในไทย
อย่างจริงจัง

3. การแปลวรรณกรรมของมิชิมะในช่วง ค.ศ.
1970
จากการศึกษาวรรณกรรมแปลของมิชมิ ะทีไ่ ด้รบั การ
แปลเป็นภาษาไทยพบว่าในช่วงปี ค.ศ. 1970 นี้มีทั้งงาน
ประเภทนวนิยายขนาดยาวและเรื่องสั้น ผลงานเกือบ
ทั้งหมดเป็นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
(ยกเว้ น คื น ฝั ่ ง ที่ แ ปลจากภาษาฝรั่ ง เศส) ผลงาน
วรรณกรรมของมิชมิ ะได้รบั การแปลอย่างต่อเนือ่ งในช่วง
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 อย่างไรก็ตามสิง่ ทีน่ า่ สนใจจากการแปล
วรรณกรรมของมิชิมะก็คือ ผลงานแปลวรรณกรรมของ
มิชิมะก็ถูกแปลซ�้ำในหลากหลายส�ำนวนแปลและถูกตี
พิมพ์ซ�้ำมาเรื่อยๆ เช่น เลือดรักชาติ และ เสียงคลื่นที่
รื่นรมย์ใจ มีการแปลซ�้ำถึง 3 ส�ำนวนแปล เป็นต้น
เมื่อมองในแง่ของผู้สนับสนุนการแปลแล้ว แม้ว่า
กระแสวรรณกรรมของมิชิมะในช่วง ค.ศ. 1970 จะโดด
เด่นก็ตาม แต่กลับไม่มีผลงานเรื่องใดเลยที่ได้รับการ
สนับสนุนการแปลจากองค์กรญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลงานของมิชิมะไม่เคยถูกคัดเลือกมาบรรจุในรวมเรื่อง
สั้ น ของนั ก เขี ย นที่ มี ชื่ อ เสี ย งของญี่ ปุ ่ น ที่ จั ด แปลโดย
คณาจารย์และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย4 แม้แต่ครั้งเดียว ในบทน�ำของ เรื่องสั้น
ญีป่ นุ่ 3 ศาสตราจารย์เค็นสุเกะ ทะมะอิ5 กล่าวว่า “เรือ่ ง
สัน้ ทีแ่ ปลและรวมพิมพ์ไว้ในหนังสือเรือ่ งสัน้ ญีป่ นุ่ ทัง้ สาม
เล่มนี้ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เป็นตัวแทนของวรรณคดีญี่ปุ่น
สมัยใหม่ทั้งสิ้น” (Kensuke Tamai, 2522, น. ฌ) การ

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
4
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ที่ผลงานของมิชิมะไม่ถูกคัดเลือกมาแปลภายใต้ชื่อของ
สถาบันการศึกษาและไม่ถูกสนับสนุนการตีพิมพ์จาก
องค์ ก รญี่ ปุ ่ น เลยนั้ น อาจประกอบด้ ว ยปั จ จั ย หลาย
ประการ แต่ปจั จัยประการหนึง่ นัน้ ผลงานของมิชมิ ะอาจ
ไม่เหมาะสมที่จะ “เป็นตัวแทนของวรรณคดีญี่ปุ่น”
ส�ำหรับวงการวิชาการหรือส�ำหรับองค์กรญีป่ นุ่ ทีจ่ ะเข้าไป
สนั บ สนุ น การจั ด พิ ม พ์ ใ นเวลานั้ น ทั้ ง นี้ Telengut
Aitor（テレングト・アイトル,2010,p.164）กล่าว
ว่าในสายตาของผู้อ่านชาวญี่ปุ่นแล้ว มิชิมะคือ “ความ
สับสน”（カオス）รูปแบบหนึง่ ในสังคมญีป่ นุ่ เนือ่ งจาก
ภาพลักษณ์ของมิชิมะ ทั้งในแง่ของบทบาททางด้าน
การเมือง อัจฉริยะทางด้านการวรรณศิลป์ ความผิดปกติ
ทางจิต ความบ้าคลั่ง ฯลฯ ได้ผสมปนเปกันจนแยกไม่
ออกจึงท�ำให้ผลงานวรรณกรรมของมิชมิ ะมีสถานะทีแ่ ตก
ต่างจากวรรณกรรมของนักเขียนชาวญี่ปุ่นคนอื่น

4. การรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะของปัญญาชนฝ่ายซ้าย
การแปลงานวรรณกรรมของมิชิมะปรากฏขึ้นครั้ง
แรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1974 โดยการแปลครั้งนั้น
เป็นการแปลวรรณกรรมเรื่องสั้น “เลือดรักชาติ” ลงตี
พิมพ์ในวารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับภัยเหลือง 2
วารสาร สังคมศาสตร์ปริทศั น์ นัน้ เป็นวารสารทีส่ ร้างฐาน
เครือข่ายของปัญญาชนไทยในช่วง ค.ศ. 1970 ตัววารสาร
ได้เริ่มเผยแพร่สู่ผู้อ่านตั้งแต่ ค.ศ. 1963 ในฐานะของ
วารสารวิ ชาการและยุติก ารเผยแพร่ใน ค.ศ. 1976
วารสารสามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุคตามบรรณาธิการ ยุค
แรกคือ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ค.ศ.1963 -1968) และยุคที่
2 คือสุชาติ สวัสดิศ์ รี (ค.ศ. 1969-1976) ในช่วงทีเ่ ปลีย่ น
บรรณาธิการเป็นสุชาติ สวัสดิ์ศรีนั้นวารสารได้ลดความ
เป็นวิชาการลงและน�ำวรรณกรรมไทยและวรรณกรรม
แปลจากต่ า งประเทศเข้ า มาน� ำ เสนอมากขึ้ น แนว
วรรณกรรมทีว่ ารสาร สังคมศาสตร์ปริทศั น์ นิยมน�ำมาลง
พิมพ์มกั มีเนือ้ หาสะท้อนความอยุตธิ รรมในสังคมและการ
วิพากษ์วิจารณ์การเมืองในช่วงเวลานั้น เช่น เรื่องสั้นที่
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สะท้อนการถูกกดขี่ของชนชั้นแรงงานเรื่อง “กรรมกร
รถไฟ” (“Switchman”) ของ Alexander Serafimovich
เป็นต้น (ทนพร ตรีรตั น์สกุลชัย, 2561) โดยบรรณาธิการ
สุชาติกล่าวไว้วา่ แนววรรณกรรมนัน้ มาจาก “อารมณ์รว่ ม
ที่มาจากการอ่านหนังสือต่างประเทศยุคนั้น คืออารมณ์
ร่วมในการต่อต้านสงคราม โดยเฉพาะสงครามเวียดนาม
อารมณ์ร่วมของอุดมการณ์สังคมนิยม...ที่มีอารมณ์ร่วม
ไปเช่นนัน้ (...) น่าจะเป็นเพราะเขาเป็นคนชัน้ กลางระดับ
ล่างดังนัน้ จึงมีความรูส้ กึ ร่วมกับความทุกข์ยากของชนชัน้
ผู้ยากไร้ ซึ่งจากตรงนี้เองที่เขารู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อ
“ระบบอยุติธรรมทุกประเภท” ในโลก” (สัมพันธ์ ก้อง
สมุทร, 2548, น. 167-168)
ก่อนทีเ่ รือ่ งสัน้ “เลือดรักชาติ” จะปรากฏในวารสาร
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับภัยเหลือง 2 มิชิมะถูกกล่าว
ถึงมาก่อนหน้านั้นว่าเป็น “นักเขียนชาวญี่ปุ่นซึ่งยอมฆ่า
ตัวตายเพื่อคุณค่าเก่าๆ ของคนญี่ปุ่นเมื่อสามปีก่อน”
(ผู้สื่อข่าววรรณกรรม, 2515b, น. 118) “ฆ่าตัวตาย
เพราะเหตุ ผ ลอยากดั ง ทางการเมื อ ง” (ผู ้ สื่ อ ข่ า ว
วรรณกรรม, 2515a, หน้า 115) และเพื่อ “เรียกร้อง
การกลั บ ไปสู ่ ร ะบบฟาสซิ ส ม์ โ ดยมี จั ก รพรรดิ เ ป็ น
ศูนย์กลาง” (ผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่น, 2516, น. 5) ข้อความ
เหล่ า นี้ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า วารสาร สั ง คมศาสตร์
ปริทัศน์ ได้น�ำเสนอเกี่ยวกับมิชิมะในฐานะนักเขียนทียึด
มัน่ ในอุดมการณ์ชาตินยิ มแบบเทิดทูนจักรพรรดิอยูก่ อ่ น
แล้ว ด้วยเหตุนกี้ ารน�ำผลงานเขียนเรือ่ ง “เลือดรักชาติ”
ทีม่ เี นือ้ หาสะท้อนถึงอุดมการณ์ของมิชมิ ะทีฝ่ กั ใฝ่สถาบัน
จักรพรรดิและทหารมาบรรจุในวารสาร สังคมศาสตร์
ปริทศั น์ ทีม่ อี ดุ มการณ์ซา้ ยใหม่มงุ่ ตีแผ่ถงึ ความอยุตธิ รรม
ของชนชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉบับภัยเหลือง 2 ฉบับ
ทีม่ งุ่ วิพากษ์วจิ ารณ์ญปี่ นุ่ เช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงการจงใจ
น�ำภาพของมิชิมะและเนื้อหาจากวรรณกรรมเรื่องสั้น
เรือ่ งนีม้ าตอกย�ำ้ ความคลัง่ ชาติของคนญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาสร้าง
อิทธิพลทางเศรษฐกิจในสังคมไทยช่วงปี ค.ศ. 1970
นั่นเอง
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หลังจากทีว่ ารสาร สังคมศาสตร์ปริทศั น์ ปิดตัวลงใน
พ.ศ. 2519 สุชาติ สวัสดิ์ศรีได้มาเป็นบรรณาธิการให้แก่
นิตยสาร โลกหนังสือ นิตยสารวรรณกรรมที่ส�ำคัญอีก
ฉบับหนึง่ ของไทยในช่วง ค.ศ. 1970-1980 นิตยสาร โลก
หนังสือ ก�ำเนิดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 ภายใต้
การบริหารงานของส�ำนักพิมพ์ดวงกมลและได้สร้างความ
คึกคักให้แก่วงการวรรณกรรมไทยอีกครั้งภายหลังการ
นิ ร โทษกรรมนั ก โทษคดี 6 ตุลาคม 2519 ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 (ภิญโญ กองทอง, 2541, น.
150) พิเชฐ แสงทอง (2559, น. 81) กล่าวว่า นิตยสาร
โลกหนังสือ มีบทบาทส�ำคัญในการ “เป็นสนามแห่งการ
วิวาทะทางศิลปะและวรรณกรรมครัง้ ส�ำคัญๆ และกลาย
เป็นพื้นที่ให้กับการก�ำเนิดใหม่ของวรรณกรรมสะท้อน
สังคม ทีห่ ลายคนในยุคนัน้ ก็ยงั เรียกว่าเป็น “วรรณกรรม
เพือ่ ชีวติ ” แต่เป็น “เพือ่ ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตัวเองแล้ว””
นอกเหนื อ จากการน� ำ เสนอเรื่ อ งราวของแวดวง
วรรณกรรมไทยและผลงานเรื่องสั้นที่น่าสนใจของนัก
เขียนไทยในช่วงเวลานั้นแล้ว นิตยสาร โลกหนังสือ ยัง
ได้นำ� เสนอวรรณกรรมต่างประเทศ เช่น วรรณกรรมญีป่ นุ่
ทีส่ ะท้อนชีวติ ของผูค้ นทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมในสังคม
ตามอุดมการณ์ของตัวนิตยสาร แม้ว่าในนิตยสาร โลก
หนังสือ ไม่มีการน�ำเสนองานวรรณกรรมของมิชิมะเลย
ก็ตาม แต่กม็ กี ารน�ำงานวรรณกรรมของมิชมิ ะทีไ่ ด้รบั การ
แปลเป็นภาษาไทยมาวิจารณ์ในคอลัมน์ใครใคร่อา่ น-อ่าน
ไทย ซึ่งเป็นคอลัมน์แนะน�ำหนังสือประจ�ำนิตยสาร
ในคอลัมน์ใครใคร่อ่าน-อ่าน ไทย บทความเรื่อง
“เสียงคลืน่ โหยหายระคนความปรารถนาทางกาย” (กอง
บรรณาธิ ก าร, 2520a, น.134) กล่ า วถึ ง มิ ชิ ม ะว่ า
“นวนิยายหลายเรื่องของเขาจัดเป็นผลงานทาง Erotic
Literature ชั้นดีที่สร้างความหวั่นไหวให้ผู้อ่าน” โดย
เฉพาะเรือ่ ง เสียงคลืน่ (2520) ได้แสดงถึง “เพศสัมพันธ์
ที่ปรากฏกลิ่นกรุ่นให้ผู้อ่านรู้สึกได้ทั่วไปจากนวนิยาย
หลายต่อหลายเรือ่ งของเขา” ซึง่ สาเหตุทแี่ นววรรณกรรม
ของมิชิมะเป็นเช่นนี้เนื่องจากเขา “มีแนวโน้มทางด้าน

อารมณ์ “รักร่วมเพศ”” อีกทัง้ ยังกล่าวถึงมิชมิ ะว่า “เป็น
นักเขียนทีม่ คี วามคิดรุนแรง ทีอ่ อกจะประหลาดอยูห่ ลาย
อย่าง” (กองบรรณาธิการ, 2520b, น.141) และใน
คอลัมน์ข่าวหนังสือ-ข่าวนักเขียน ไทย บทความเรื่อง
“นั ก เขี ย นอาฟโฟร-เอเชี่ ย นแห่ ง ญี่ ปุ ่ น มาเยี่ ย มสลั ม
คลองเตย” ได้นำ� เสนอทัศนคติของนักเขียนญีป่ นุ่ ต่องาน
วรรณกรรมของมิชิมะและคะวะบะตะไว้ว่า “เราไม่
สนับสนุนงานประเภทนี้ ถือว่านักเขียนอย่างมิชิมาและ
คาวาบาตะไม่ได้เขียนเพือ่ ประชาชน (...) งานแบบนี้ ช่วย
ให้ พ วกเขาสามารถควบคุ ม ความเคลื่ อ นไหว ทาง
วัฒนธรรมประชาชน ให้เป็นไปในทางที่เขาต้องการได้
อย่างเหมาะเจาะ..” (กองบรรณาธิการ, 2520c, น. 11)
จะเห็นได้ว่าจากบทความต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ท้ัง
2 ฉบับนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะที่
สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับฮาบิทัสของบรรณาธิการที่
สนใจในวรรณกรรมสะท้อนสังคมและมีอุดมการณ์เอียง
ซ้าย ฮาบิทัสของบรรณาธิการได้มีบทบาทส�ำคัญต่อการ
ก�ำหนดแนวเนื้อหาและการน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ ของ
สิง่ พิมพ์ทงั้ 2 ฉบับ ในเวลาเดียวกัน ผูอ้ า่ นอันได้แก่ปญ
ั ญา
ชนหัวก้าวหน้าที่ฝักใฝ่ในอุดมการณ์เดียวกันกับสื่อสิ่ง
พิมพ์เหล่านีก้ ไ็ ด้รบั รูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะเฉพาะด้านทีส่ อื่ เหล่า
นี้น�ำเสนอ กล่าวคือ ส�ำหรับปัญญาชนหัวก้าวหน้าแล้ว
มิชิมะคือนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่คลั่งชาติและเชิดชูระบบ
จักรพรรดิอนั เป็นอุดมการณ์ทตี่ รงข้ามกับอุดมการณ์ซา้ ย
ใหม่ของปัญญาชนไทยในเวลานัน้ อีกทัง้ งานวรรณกรรม
ของมิชิมาแม้จะถูกยกย่องในแง่วรรณศิลป์ แต่ก็ถูกเน้น
ย�้ำว่าเป็นเพียงวรรณกรรมอีโรติค ไม่ใช่วรรณกรรม
สะท้อนสังคมตามอย่างที่ปัญญาชนซ้ายใหม่ในเวลานั้น
นิยม โดยเฉพาะอย่างยิง่ สุชาติ สวัสดิศ์ รีได้มองการแปล
งานวรรณกรรมของมิชิมะ (รวมทั้งคะวะบะตะ) ในเวลา
นั้นไว้ว่าเป็นเพียงการผูกขาดทางวรรณกรรมญี่ปุ่นรูป
แบบหนึ่ง (กองบรรณาธิการ, 2520c, น. 11) และได้
พยายามน�ำเสนอวรรณกรรมญี่ปุ่นอื่นๆ ที่สะท้อนสังคม
ให้แก่ผู้อ่านอีกด้วย
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5. อีกมุมหนึง่ ของการรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะ
ในปีเดียวกันกับที่เรื่องสั้น “เลือดรักชาติ” ปรากฏ
ตัวขึ้นในวารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ นวนิยาย เสียง
คลืน่ ทีร่ นื่ รมย์ใจ (2517) ของมิชมิ ะก็ปรากฏสูส่ ายตาของ
ผู้อ่านโดยส�ำนวนแปลของ ฉุน ประภาภิวัฒน ในเวลา
นั้นฉุนด�ำรงต�ำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยและได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม The First
International Conference on Japanese Studies
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 17-25 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1972 ในการประชุ ม ครั้ ง นั้ น ฉุ น ได้ รู ้ จั ก งาน
วรรณกรรมญี่ปุ่นที่น่าสนใจหลายเรื่อง จึงได้ “ท�ำหน้าที่
บรรณารักษ์ในการเลือกหนังสือดีๆ มีคุณค่า (...) โดยที่
ท่านผูอ้ า่ นมิจำ� ต้องเสียเวลาตระเวนไปเทีย่ วเลือกสรรหา
หนังสือดีๆ มีคุณค่ามาอ่านด้วยตนเอง” (ฉุน ประภา
วิวัฒน, 2517, ก) และคัดสรร เสียงคลื่นที่รื่นรมย์ใจ มา
จัดแปล
ในค�ำน�ำ เสียงคลืน่ ทีร่ นื่ รมย์ใจ ทีเ่ ขียนขึน้ โดยฉุนนัน้
ได้แนะน�ำเรื่องราวของนวนิยายเรื่องนี้และลักษณะเด่น
ทางการประพันธ์และความสามารถทางวรรณศิลป์ของมิ
ชิ ม ะ “ที่ ท� ำ ให้ จั บ ใจผู ้ อ ่ า นยิ่ ง นั ก โดยใช้ ภ าษาง่ า ยๆ
ละเมียดละไม มีความไพเราะคล้ายกาพย์กลอนอ่อนๆ”
(ฉุน ประภาวิวัฒน, 2517, ค) ในค�ำน�ำนี้ยังกล่าวถึง
รางวัลทางวรรณกรรมต่างๆ ทีม่ ชิ มิ ะได้รบั และเสียงตอบ
รับผลงานของมิชมิ ะในต่างประเทศ เป็นต้นว่า “มีผเู้ ทียบ
เขาเท่าเทียมกับกามูส์ของฝรั่งเศสและขนานนามเขาว่า
เป็นกิ๊ดและเฮมมิงเวย์ตะวันออก โดยสรุปก็ใคร่ยกย่อง
เขาว่าเป็นนักประพันธ์ผยู้ งิ่ ใหญ่คนหนึง่ ของยุคปรัตยุบนั ”
(ฉุน ประภาวิวฒ
ั น, 2517, ช) นอกจากนี้ ฉุนยังได้แนะน�ำ
ประวัติของมิชิมะโดยละเอียด (แต่เลี่ยงที่จะกล่าวถึง

ความเป็ น รั ก ร่ ว มเพศของมิ ชิ ม ะ) แม้ ฉุ น จะกล่ า วถึ ง
อุดมการณ์ทางการเมืองของมิชมิ ะ เช่น การก่อตัง้ สมาคม
ทะเตะ โนะ คะอิ（楯の會）เพื่อเคลื่อนไหวทางด้าน
การเมืองในการส่งเสริมระบบจักรพรรดิ การบุกเข้าไป
ในกองบัญชาการของหน่วยก�ำลังป้องกันประเทศญี่ปุ่น
เพื่อ “ให้โอวาทแก่ก�ำลังทหารจ�ำนวนหนึ่งพันคน” (ฉุน
ประภาวิวัฒน, 2517, ซ) และท�ำพิธีคว้านท้องฆ่าตัวตาย
ในเวลาต่อมา แต่ฉุนกลับทิ้งท้ายค�ำน�ำไว้ว่า “เรากัน
ชีวประวัติของมิชิม่าในด้านอื่นไว้ต่างหาก แต่เราจงมา
พากันซาบซึ้งในอัจริยภาพในทางวรรณคดีของมิชิม่า”
(ฉุน ประภาวิวัฒน, 2517, ค�ำน�ำ)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้วา่ ค�ำน�ำของฉุนได้
พยายามชักจูงให้ผอู้ า่ นหันมาให้ความส�ำคัญกับความงาม
ทางวรรณศิลป์ในงานวรรณกรรมของมิชิมะที่ได้รับการ
การั น ตี จ ากรางวั ล ทางวรรณกรรมมากมายและค� ำ
สรรเสริญจากผู้อ่านชาวตะวันตกมากกว่าที่จะให้ความ
สนใจกับอุดมการณ์การเมืองของเขา ความนิยมของเรือ่ ง
เสียงคลื่นที่รื่นรมย์ใจ ในประเทศไทยเห็นได้ชัดจากการ
ทีน่ วนิยายเรือ่ งนีไ้ ด้ถกู แปลน�ำมาแปลซ�ำ้ อีกในอีก 3 ปีตอ่
มาในชื่อว่า เสียงคลื่น (2520)6 และในปีเดียวกันนั้น
นวนิยายเรือ่ ง คืนฝัง่ (2520) ของมิชมิ ะทีไ่ ด้รบั ความนิยม
ในโลกตะวันอย่างสูงก็ได้รบั การแปลเป็นภาษาไทย7 จาก
ปรากฏการณ์นี้จึงอาจกล่าวได้ว่าการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะ
ในช่วงกลางปี ค.ศ. 1970 นั้น นอกเหนือจากการการรับ
รู้เกี่ยวกับตัวตนของมิชิมะที่ “ผิดปกติ” แล้ว ยังมีการ
สร้างการรับรู้มิชิมะที่คุณค่าผลงานวรรณกรรมของเขา
ด้วยเช่นกัน
ในปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
“ก�ำลังสนใจศึกษาศิลปะการละครของญี่ปุ่น โดยอาศัย

ในสำ�นวนแปลของจิตราภรณ์ ศิริพูล อาจารย์สอนประวัติศาสตร์จีน-ญี่ปุ่น ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้จะมีการแนะนำ�ชีวประวัติของผู้เขียน
ก็ตาม แต่ก็ไม่มีข้อความที่กล่าวถึงอุดมการณ์ทางเมืองของมิชิมะอย่างไรก็ตามในนิตยสาร โลกหนังสือ ฉบับปฐมฤกษ์ คอลัมน์ “ใครใคร่อ่าน-อ่าน” ได้แนะนำ�เกี่ยว
กับมิชิมะผ่านผลงานชิ้นนี้ไว้ว่า “นวนิยายหลายเรื่องของเขาจัดเป็นผลงาน Erotic Literature ชั้นดีที่สร้างความหวั่นไหวให้ผู้อ่านได้โดยไม่ต้องใช้ “อักษรสี่ตัว” เข้า
ช่วยแต่ประการใด อีกประการหนึ่ง ความรู้สึกโหยหาระคนความปรารถนาต่อทะเล เพศสัมพันธ์ที่ปรากฏกลิ่นกรุ่นให้ผู้อ่านรู้สึกได้ทั่วไปจากนวนิยายหลายต่อหลาย
เรื่องของเขานั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลทางด้านจิตวิทยาสิบเนื่องมาจากการที่เขาว่ายน้ำ�ไม่เป็นมาตลอดชีวิต 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)
6
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บทละครของมิ ชิ ม ะส่ ว นหนึ่ ง ” จึ ง ได้ คั ด สรรงาน
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 บรรณาธิการจัดพิมพ์ในครั้งนั้นจึงได้คัดเลือก
ผลงานบทละครและเรื่องสั้นของมิชิมะมาแปลแล้วรวม
เล่มจัดพิมพ์ในชื่อหนังสือว่า รวมเรื่องสั้นและบทละคร
ญีป่ นุ่ ซากุระร่วงในฤดูใบไม้ผลิ (2522) ผลปรากฏว่าหลัง
จากตีพิมพ์ได้มีเสียงตอบรับจากผู้อ่าน เป็นต้นว่า ““เอา
มิชิมะเสียอีกเล่มสิ...”” ในขณะเดียวกันก็มีเสียงจากผู้
อ่านทีว่ า่ ““มิชมิ ะนัน้ ตะแกเป็นเกย์...”” เข้ามาด้วยเช่น
กัน ซึง่ พิบลู ศักดิไ์ ด้วพิ ากษ์ไว้ในค�ำน�ำบรรณาธิการในการ
จัดพิมพ์ เลือดรักชาติ รวมเรื่องสั้นของยูคิโอะ มิชิมะ
(2522) ว่า “นักอ่านบางท่านยึดติดที่ตัวคนเขียน บาง
ท่านไม่สนใจในวิถีชีวิตส่วนตัว” (พิบูลศักดิ์ ละครพล,
2558b, น. 14-15)
ด้วยเหตุนจี้ ะเห็นได้วา่ แม้ผอู้ า่ นชาวไทยจะรับรูเ้ กีย่ ว
กับมิชิมะผ่านการรับรู้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากบทความ
ของผู้อ่านชาวตะวันตกและบทแปลฉบับภาษาอังกฤษ
ตามที่น�้ำทิพย์ได้กล่าวไว้ก็ตาม แต่ด้วยสถานการณ์ทาง
สังคมและการเมืองในช่วง ค.ศ. 1970 ก็ได้สร้างลักษณะ
การรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะของชาวไทยที่แตกต่างจากชาว
ตะวันตก กล่าวคือ ในขณะทีช่ าวตะวันตกรับรูม้ ชิ มิ ะและ
ผลงานในลักษณะของความแปลกใหม่แบบตะวันออก
แต่การแปลวรรณกรรมของมิชมิ ะในสังคมไทยนัน้ ได้ชว่ ง
ชิง ต่อสู้ สร้างความหมายและการรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะใน
รูปแบบที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ ด้วยฮาบิทัสของ
บรรณาธิการ วารสาร สังคมศาสตร์ปริทศั น์ และนิตยสาร
โลกหนังสือ ที่ปฏิบัติการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองและ

ปัญหาสังคมไทยอย่างเสรีมาตั้งแต่แรก จนกลายเป็นสิ่ง
พิมพ์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของปัญญาชนไทยอย่างสูง
ในสมัยนั้น การน�ำเสนอเกี่ยวกับมิชิมะและผลงานของ
เขาจึงไม่สามารถหลีกเลีย่ งจากบริบททางการเมืองได้เช่น
เดียวกับการรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศเอเซีย
ตะวันออกอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติการแปลอีก
ส่วนหนึ่ง เช่น ฉุนได้พยายามสร้างการรับรู้ผลงานของมิ
ชิมะที่สะท้อนถึงอัจฉริยะทางด้านการประพันธ์ของผู้
เขียนมากกว่าการรับรูเ้ กีย่ วกับชีวประวัตขิ องมิชมิ ะทัง้ ใน
แง่ของอุดมการณ์ทางการเมืองและรสนิยมทางเพศโดย
การเน้นย�ำ้ ถึงคุณค่าของวรรณกรรม รางวัลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั
เช่นเดียวกับรื่นฤทัยและพิบูลศักดิ์ที่แม้จะน�ำเรื่องสั้น
“เลือดรักชาติ” มาแปลใหม่ก็ตาม แต่ก็ได้พยายามก้าว
ข้ามการครอบง�ำทางวาทกรรมมิชิมะผู้คลั่งชาติที่สุชาติ
สวัสดิ์ศรีได้ผลิตไว้ โดยได้ปรับเปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับ
“ความรักชาติ” ของมิชิมะให้เป็นการแสดงออกอย่าง
จริงใจของผู้เขียน (พิบูลศักดิ์ ละครพล, 2522, ปกหลัง)
เมื่องานวรรณกรรมของมิชิมะไม่ใช่งานที่ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวรรณกรรมญี่ปุ่นใน
ไทยดังที่กล่าวไปในข้างต้น วรรณกรรมของมิชิมะที่
ปรากฏในสังคมไทยช่วงปี ค.ศ. 1970 จึงเป็นการแปล
จากฉบับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย สิ่งที่น่าสนใจ
จากการตรวจสอบต้นฉบับแปลภาษาอังกฤษก็คอื รายชือ่
เรื่องสั้นที่ถูกน�ำมาแปลเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่ตรงกับ
รายชื่อเรื่องสั้นของมิชิมะที่ถูกบรรจุในหนังสือรวมเรื่อง
สั้น Death in Midsummer, and Other Stories
(1960) โดยจะเห็นได้ว่าเรื่องสั้นอย่าง “Patriotism”（
「憂国」）และ “Swaddling Clothes”（「新聞
紙」）ถูกน�ำมาแปลซ�้ำ 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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เมือ่ พิจารณาจากเนือ้ เรือ่ งของเรือ่ งสัน้ “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” จึงอาจเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมใน
สังคมไทย ในขณะเดียวกันประเด็นความสัมพันธ์แบบ
ชายรักชายในช่วง ค.ศ. 1970 สังคมไทยยังมองว่าเป็น
ความวิปริต ความป่วยไข้ (เทอดศักดิ์ ร่มจ�ำปา, 2546)
การน�ำเสนอเรื่อง “Onnagata” จึงสวนทางกับขนบ
ดัง้ เดิมของสังคมไทยในช่วง ค.ศ. 1970 ด้วยเหตุนจี้ งึ เห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า แม้วา่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารแปลอีกฝ่ายหนึง่ จะ
มุ่งน�ำเสนอความแปลกใหม่ที่ไม่มีในงานวรรณกรรมฝั่ง
ตะวันตกและหยิบยกความงามทางวรรณศิลป์และความ
จริงใจของมิชิมะมาสร้างการรับรู้แก่ผู้อ่านในอีกรูปแบบ
ก็ตาม แต่การปฏิบตั กิ ารแปลวรรณกรรมมิชมิ ะกลับยอม
อยูภ่ ายใต้การควบคุมของขนบสังคมไทย ความย้อนแย้ง
ที่ ป รากฏขึ้ น ของผู ้ป ฏิบัติก ารแปลฝ่ายนี้นั้น นอกจาก
สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดในการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะใน
สังคมไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นๆ ยังแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามประนีประนอมความเป็นมิชิมะกับปริบท
สังคมไทยเพือ่ รักษาต�ำแหน่งแห่งทีข่ องงานวรรณกรรมมิ
ชิมะให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป

6. บทสรุป
การศึ ก ษาการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ มิ ชิ ม ะผ่ า นผลงาน
วรรณกรรมแปลนัน้ สัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่างตัวตน
ของมิชมิ ะกับภูมหิ ลังทางสังคมของวัฒนธรรมปลายทาง

บทความนีไ้ ด้นำ� มุมมองทางสังคมวิทยาจากแนวความคิด
ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ มาวิเคราะห์การรับรู้ผ่านการแปล
วรรณกรรมของมิ ชิ ม ะ ยุ กิ โ อะภายใต้ มิ ติ ท างสั ง คม
การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศไทยในช่วง ค.ศ.
1970 ซึ่งเป็นช่วงที่งานวรรณกรรมมิชิมะเริ่มได้รับการ
แปลและแพร่หลายในสังคมไทยสูงสุด
จากการศึกษาพบว่า การแปลงานวรรณกรรมของมิ
ชิมะและการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในสังคมไทย
ช่วง ค.ศ. 1970 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกมา
จากฮาบิทัสของสุชาติ สวัสดิ์ศรี ที่ส่งอิทธิพลต่อสิ่งพิมพ์
หลักทีเ่ กีย่ วข้องกับวรรณกรรมของปัญญาชนหัวก้าวหน้า
ในเวลานั้น สิ่งพิมพ์เหล่านี้ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมิชิ
มะในฐานะของนักเขียนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ชาตินิยม
แบบเทิดทูนจักรพรรดิ และจัดวางต�ำแหน่งให้ผลงาน
วรรณกรรมมิชิมะเป็นวรรณกรรมอีโรติค การรับรู้เกี่ยว
กับมิชมิ ะในสายตาของปัญญาชนฝ่ายซ้ายจึงตีตรามิชมิ ะ
เป็นนักเขียนผิดปกติทมี่ อี ดุ มการณ์ตรงข้ามกับตนและไม่
ได้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมสะท้อนสังคม ในขณะ
เดียวกัน ผูป้ ฏิบตั กิ ารแปลอีกกลุม่ ก็ได้พยายามช่วงชิงการ
สร้างความหมายเกี่ยวกับมิชิมะในอีกลักษณะหนึ่ง โดย
พยายามเสนอให้ผู้อ่านแยกตัวตนของมิชิมะออกจากผล
งานวรรณกรรม ชี้ให้ผู้อ่านเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะ
ทางการประพันธ์ของมิชิมะ ตลอดจนปรับเปลี่ยนการ
ตีความเกี่ยวกับอุดมการณ์ของมิชิมะในเชิงการเมืองที่
สะท้อนผ่านงานวรรณกรรมให้กลายเป็น “ความจริงใจ”
ทีม่ ตี อ่ งานวรรณกรรมแทน อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ผูป้ ฏิบตั ิ
การแปลกลุ่มนี้จะพยายามท�ำลายก�ำแพงการรับรู้เกี่ยว
กั บ ตั ว ตนของมิ ชิ ม ะ แต่ ก็ เ ลี่ ย งที่ จ ะน� ำ เสนอผลงาน

เป็นเรื่องราวของพระเถระชรารูปหนึ่งแห่งวัดชิกะที่มุ่งปฏิบัติมาอย่างยาวนานเพื่อเข้าสู่ดินแดนสุขาวดี วันหนึ่งขณะที่พระรูปนี้กำ�ลังชื่นชมความงามของทะเลสาบ
อยู่นั้นก็เหลือบไปเห็นเจ้าจอมนางหนึ่งที่ประทับราชรถมาที่ทะเลสาบแห่งนั้น ด้วยความงามของเจ้าจอมนางนั้นทำ�ให้พระเถระรูปนี้รู้สึกคลั่งใคล้อย่างยิ่ง จนตัดสิน
ใจที่บุกเข้าไปหาเจ้าจอมและยืนเฝ้ามองเจ้าจอมจากสวนในที่ประทับ ท้ายที่สุดเจ้าจอมตัดสินใจสั่งให้สาวใช้นำ�ตัวพระเถระมาเข้าพบและยื่นมือให้พระเถระได้สัมผัส
หลังจากที่พระเถระได้กลับไป อีก 2-3 วันถัดมาก็มีข่าวลือว่าพระรูปนั้นได้มรณภาพไปแล้ว
9
เรื่องราวของมะสึยะมะ เด็กหนุ่มที่หลงใหลในละครคาบูกิ (ละครที่ใช้นักแสดงชายทั้งหมด) และการแสดงของมังกิกุ นักแสดงละครคาบูกิชายที่สวมบทบาทเป็น
ตัวละครหญิง มะสึยะมะเข้ามาทำ�งานในคณะละครเพื่อจะได้สัมผัสชีวิตหลังเวทีของมังกิกุอย่างใกล้ชิด สิ่งที่ทำ�ให้มะสึยะมะประหลาดใจก็คือมังกิกุนั้นแม้จะเป็นชาย
ก็ตาม แต่ในชีวิตจริงก็ยังคงลักษณะกิริยาท่าทางของความเป็นผู้หญิงไว้เช่นเดียวกับตอนที่แสดงบนเวที วันหนึ่งคะวะซะกิ ผู้กำ�กับละครเวทีคนใหม่ปรากฏตัวขึ้น
มังกิกุแอบชอบคะวะซะกิจึงตั้งใจแสดงตามที่คะวะซะกิกำ�กับตลอดมา จนเมื่อสิ้นสุดการแสดงรอบสุดท้ายมังกิกุได้ขอให้มะสึยะมะนัดคะวะซะกิให้ตนเองเพื่อที่จะ
ได้ไปทานอาหารเย็นด้วยกัน และในวันนั้นมะสึยะมะก็รู้สึกว่าตนเองหึงหวงมังกิกุ
8
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วรรณกรรมของมิชมิ ะทีม่ ปี ระเด็นเนือ้ หาขัดต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ด้วยเหตุน้ี เมือ่ เปรียบเทียบการรับรูเ้ กีย่ ว
กับมิชมิ ะในประเทศอืน่ ๆ แล้ว จะเห็นได้วา่ ความน่าสนใจ
ของการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในสังคมไทยนั้นซ้อนทับกับ

กระแสความนิยมในวงการวรรณกรรมไทยที่เกิดขึ้นช่วง
เวลานัน้ ทีม่ กี ารต่อสูช้ ว่ งชิงพืน้ ทีร่ ะหว่างกระแสของการ
สนั บ สนุ น วรรณกรรมเพื่ อ ชี วิ ต และกระแสของการ
สนับสนุนวรรณกรรมเพื่อศิลปะนั่นเอง
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บทเพลงส�ำหรับเด็ก (โดโย) ของโอะงะวะ มิเมะอิ
บทคัดย่อ
โอะงะวะ   มิเมะอิ (小川未明1882-1961) เป็นนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กที่ได้
สร้างสรรค์ผลงานมากมาย  แม้ว่าช่วงชีวิตของเขาต้องเผชิญกับภาวะอดอยากและความเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคม   และการสูญเสียบุตรถึงสองคนตั้งแต่ยังเล็ก   แต่เขายังมุ่งมั่นเขียนหนังสือ “ที่เหมาะ
ส�ำหรับเด็กอย่างแท้จริง” ซึ่งมีความไพเราะอ่อนโยน แฝงความหมายลึกซึ้ง และมีความส�ำคัญต่อ
วงการวรรณกรรมส�ำหรับเด็กจนถึงปัจจุบนั   ผลงานบางส่วนของเขามีเนือ้ หาตีแผ่ความเป็นจริงของ
ความยากไร้และสงคราม  แต่บรรยายอย่างมีวรรณศิลป์  นอกจากวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น กวี
นิพนธ์แล้ว เขายังได้แต่งบทเพลงส�ำหรับเด็กหรือที่เรียกว่า “โดโย”(童謡) ด้วย
บทวิจัยนี้เป็นการศึกษางานประพันธ์ประเภท“โดโย”ที่โอะงะวะ มิเมะอิแต่งไว้ 21 ชิ้น
จากหนังสือรวมผลงานส�ำหรับเด็กของโอะงะวะ มิเมะอิเล่ม 3 (定本小川未明童話全集3、1977)
พบว่าผลงานของเขาเรียบเรียงด้วยถ้อยค�ำทีง่ ดงามแต่แฝงความโศกเศร้า สะท้อนแนวคิดทีน่ กั เขียน
ได้รบั ผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงทางสังคมและการเมืองสมัยไทโช-โชวะ เกีย่ วกับความรักของ
ครอบครัว ความรูส้ กึ โหยหาบ้านเกิด  และความยากจนและทุกข์ของผูค้ น มีการใช้สสี นั ทีส่ อื่ ถึงความ
รู้สึกและสภาพชีวิตที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรค

คำ�
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Pat-on Phipatanakul
Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University

Ogawa Mimei’s Songs for Children (DOYO)

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 TaishoShowa period.

Key words

DOYO, Ogawa Mimei, Children Literature
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1. ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและขอบเขตการวิจัย

ช่วงต้นสมัยไทโช สิง่ พิมพ์ทงั้ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
มีความเจริญ มีกระแสความนิยมเรือ่ งอ่านส�ำหรับเด็กสูง
ค.ศ.1918 ซุสกุ ิ มิเอะกิช（
ิ 鈴木三重吉）ได้กอ่ ตัง้ ส�ำนัก
พิมพ์นติ ยสารส�ำหรับเด็กชือ่ “อะกะอิโตะริ-นกสีแดง” （
赤い鳥）เกิดกลุม
่ นักเขียนทีส่ ร้างสรรค์วรรณกรรมส�ำหรับ
เด็ก ทีม่ กั มีผลงานประเภท “โดโย” (童謡) หรือบทเพลง
ส�ำหรับเด็กตีพมิ พ์ในนิตยสารนี้ นอกจากนัน้ ยังมีนติ ยสาร
ทีต่ พี มิ พ์วรรณกรรมส�ำหรับเด็กอืน่ ๆ เปิดตัวต่อมา ก่อนการ
ระบุคำ� ว่าโดโยดังกล่าว ในญีป่ นุ่ มีเพลงเด็กทีเ่ รียกว่า  “วา
ราเบะอุตะ”(わらべ歌) หรือเพลงกล่อมเด็ก “โคะโมะริอุ
ตะ” (子守唄) อยูแ่ ล้ว กล่าวได้วา 
่ “โดโย”เป็นกวีนพิ นธ์
ประเภทหนึ่งที่ผู้ใหญ่แต่งให้เด็กอ่านและอาจมีการแต่ง
ท�ำนองเพือ่ ขับร้องด้วย ค.ศ.2018 เป็นปีแห่งการฉลองวัน
ครบรอบ 100 ปีกำ� เนิดโดโย สมาคมโดโยญีป่ นุ่ (日本童
謡協会（ The Association of Children’s Song
Writers in Japan）จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการ
เผยแพร่บทเพลงส�ำหรับเด็กทั้งในอดีตและที่แต่งใหม่ใน
ปัจจุบนั
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษากวีนพิ นธ์สำ� หรับเด็กรวมถึงโดโย พบว่ามีผล
งานจ�ำนวนหนึง่ ของนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กทีม่ ชี อื่
เสียงคนหนึง่ คือโอะงะวะ  มิเมะอิ (小川未明1882-1961)
มักไม่ถูกเอ่ยถึง ไม่ปรากฏว่ามีการแต่งท�ำนองเพลง
ประกอบเหมือนโดโยทีช่ าวญีป่ นุ่ ทัว่ ไปรูจ้ กั และยังร้องให้
เด็กๆ ฟังกันอยูจ่ นถึงปัจจุบนั   ผูว้ จิ ยั จึงขอน�ำเสนอผลงาน
เหล่านัน้   ซึง่ นอกจากจะมีความงดงามทางวรรณศิลป์แบบ
กวีนพิ นธ์แล้ว ยังสะท้อนความทุกข์ยาก ความรูส้ กึ โหยหา
บ้านเกิดและครอบครัวของนักเขียน ขณะทีย่ งั มีความหวัง
และก�ำลังใจในการใช้ชวี ติ

ชือ่ จริงของโอะงะวะ มิเมะอิ คือ โอะงะวะ  เค็นซากุ
(小川 健作) เกิดที่จังหวัดนีงาตะ  บิดาเป็นนักบวชที่มี
ความส�ำคัญในอดีต  เขาเข้าศึกษาสาขาปรัชญา จากนัน้
ต่อด้วยสาขาวรรณกรรมอังกฤษทีม่ หาวิทยาลัยวาเซดะ  เขา
เคยเป็นศิษย์ของนักประพันธ์ทมี่ ชี อื่ เช่น สึโบอุจิ โชโย  ชิ
มามุระ โฮเก็ตสึ   และยังเคยเรียนกับลาฟคาดิโอ ฮาร์น
(Patrick Lafcadio Hearn) นักเขียนและนักแปลชาว
ต่างชาติผู้โดดเด่นในยุคของวรรณกรรมสมัยใหม่   มิเมะ
อิท�ำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับฮาร์น และสนใจแนวคิดของ
นาโรด (Hozhdenie v narod) นักปรัชญาชาวรัสเซีย
เขาประทับใจกับการอ่านงานประเภทกวีนิพนธ์โรแมน
ติกของอังกฤษ ระหว่างที่เป็นนักศึกษาเขามีผลงานตี
พิมพ์ในนิตยสาร “ชินโชเซ็ทสึ” (『新小説』) จากนั้น
ก็ท�ำงานในส�ำนักพิมพ์ไปพร้อมๆ กับเขียนนวนิยายจน
เป็นที่ยอมรับ หลังจากจบการศึกษาแล้วเขาท�ำงานใน
กองบรรณาธิการนิตยสาร “วาเซดะบุงกะกุชะ” (早稲
田文学社) ตัง้ ชมรมเรือ
่ งเล่าส�ำหรับเด็กโซได (早大童話
会 1925) จากนั้นค.ศ.1926 ก็เขียนคอลัมน์ “นักเขียน
เรื่องเล่าส�ำหรับเด็ก” ในหนังสือพิมพ์โตเกียวนิชินิชิ (東
京日日新聞) เขาด�ำรงต�ำแหน่งประธานสมาคมนักเขียน
วรรณกรรมส�ำหรับเด็กแห่งญี่ปุ่น (日本児童文学者協
会) เป็นคนแรกในค.ศ.1946  บั้นปลายชีวิตเขาถูกมอง
ว่าเป็นนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กที่ล้าสมัย ถูกนัก
เขียนรุ่นใหม่วิจารณ์ว่างานของเขามีแต่ความมืดหม่น
หดหู่ ไม่เหมาะส�ำหรับเด็ก เขาเสียชีวิตในวัย 79 ปีด้วย
อาการเลือดออกในสมอง
มิเมะอิให้ความส�ำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานที่
ท�ำให้เด็กเห็นสภาพความเป็นจริงในสังคม ในขณะที่
ญีป่ นุ่ ต้องเข้าสูภ่ าวะสงครามนับจากเหตุการณ์แมนจูเรีย
ค.ศ. 1937 มิเมะอิเริ่มผลิตนิตยสารรายเดือนรวมเรื่อง
เล่าส�ำหรับเด็กชื่อ “ต้นไม้นิทาน”(お話の木) เมื่อญี่ปุ่น
เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองเต็มตัว มิเมะอิเริ่มเขียนงาน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาเนือ้ หาและคุณค่าของบทเพลงส�ำหรับเด็กของ
โอะงะวะ มิเมะอิ ซึง่ สะท้อนแนวคิดและชีวติ ของนักเขียน
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ยกย่องสรรเสริญทหารในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อตอบ
สนองนโยบายปลุกใจเยาวชนของรัฐบาล1   ผลงานของ
มิเมะอิแสดงให้เห็นประสบการณ์สว่ นตัวทีต่ อ้ งปรับตัวรับ
อุปสรรคและการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางการเมืองและสังคม  
เขาต้องยอมตามนโยบายส่งเสริมสงครามของรัฐบาลที่
ต้องการสร้างความเข้มแข็งของประเทศด้วยก�ำลังทหาร
กระนัน้ ในหนังสือรวมวรรณกรรมทีม่ เิ มะอิเขียนระหว่าง
สงคราม บางเรือ่ งเล่าถึงความรักและความอบอุน่   พีน่ อ้ ง  
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์  แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่
อ่อนโยนและใฝ่ฝนั ถึงความสงบสุข  ไม่ได้ตอ้ งการยกย่อง
ความดีงามของสงคราม วรรณกรรมทีม่ ชี อื่ เสียงของมิเมะ
อิ อาทิ “เรือสีแดง” （赤い船1910） “เทียนไขสีแดง
กับเงือก” (赤い蝋燭と人魚1921)  “ดอกกุหลาบป่า”
(野薔薇1920) เป็นต้น
ยามาดะ มิ โ นรุ (1961) กล่ า วไว้ ใ นนิ ต ยสาร
“วรรณกรรม” (山田 稔「小川未明における思想と美
学」) ว่า “มิเมะอิมีความรู้สึกหวาดหวั่นถึงการล่มสลาย
ของบ้านเกิด เขาต้องท�ำใจยอมรับความเปลีย่ นแปลงของ
สังคมทีก่ ลายเป็นสังคมเมืองและระบอบทุนนิยม เขารูส้ กึ
ว่าผูค้ นต้องพยายามเต็มทีเ่ พือ่ ใช้ชวี ติ แต่เขาก็เกลียดการ
พยายามท�ำสงครามเพื่อให้มีชีวิตรอด เขามองว่าการ
ถ่ายทอดความอ่อนแอของผู้คนออกไปตรง ๆ เป็นความ
งดงาม”2   มิเมะอิใช้ชีวิตในวัยเด็กที่ชนบทของจังหวัดนี
งาตะ เขามักเล่าถึงความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาของเมือง
ที่เต็มไปด้วยหิมะ เขาเป็นลูกคนเดียวและรักธรรมชาติ
เขาได้เห็นความยากจนและความเจ็บป่วยของผู้คน จึง
อยากเขียนงานที่จะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนโดยเฉพาะ
เด็กๆ ที่อ่อนแอได้   มิเมะอิเขียนบทความเล่าเรื่องราว
ของตนเองไว้หลายชิ้น ส่วนหนึ่งของบทความเรื่อง “สุด
ขอบเส้นแห่งความยากจน” (自伝「貧乏線に終始し
て」) กล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยากให้ความทุกข์ทรมานและ

ความโศกเศร้าจากการมีชีวิตหมดไปจากสังคมนี้  ซึ่งมัน
ไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน  เพราะข้าพเจ้าเชือ่
ว่าด้วยพลังของมนุษย์จะสามารถท�ำได้ในระดับหนึ่ง”
นอกจากวรรณกรรมแล้ว   มิเมะอิยังมีผลงานเป็น
หนังสือรวมกวีนพิ นธ์ชอื่ “ข้ามภูเขาลูกโน้น” (『あの山
越えて』,1914) และประพันธ์บทเพลงส�ำหรับเด็ก “โด
โย” ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักนัก ผู้วิจัยได้น�ำผลงานประเภทโดโย
จ�ำนวน 21 บทจากหนังสือรวมนิทานส�ำหรับเด็กของโอะ
งะวะ มิเมะอิ เล่มที่ 3 (小川未明(1977)『定本小川未
明童話全集3』,講談社) มาศึกษา  พร้อมกับวิเคราะห์
ภูมิหลังทางสังคมและแนวคิดของนักเขียน บทเพลง 21
บทมีดังนี้
1. 子もりうた
3. あかい雲
5. 三か月
7. 管笛
9. おもちゃ店
11. お母さん
13. 赤い鳥
15. 鈴が鳴る
17. 私は姉さん思い出す
19. 風ふき鳥
21. 海

2. お星さま
4. お江戸は火事だ
6. 闇
8. 童謡
10. 古巣		
12. 海と太陽
14. 月が出る		
16. あんずの花
18. にじの歌
20. 冬の木立		

มิเมะอิเขียนบทความเรือ่ ง “คิดถึงความเป็นกลอนที่
เรียบง่าย”(小川未明「単純な詩形を思う」『小川未
明作品集』講談社、1956) มีความตอนหนึ่งว่า
「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

  ภัทร์อร พิพัฒนกุล “การต่อสู้ของนักเขียนวรรณกรรมสำ�หรับเด็กชาวญี่ปุ่นระหว่างสงคราม” เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ด้านภาษาและ
วรรณคดี, กันยายน 2556. สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (pp.147-165)
2
  อ้างอิงจากบทความวิชาการของมหาวิทยาลัยฮิโรชิมะ   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
1
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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�้ำเงินราวกับทะเล พระจันทร์ปรากฏขึ้น
ใบเล็กเรียวของต้นหลิวริมน�้ำที่บ้านเกิดแกว่งไกวต่อสู้
กับสายลม ค้างคาวบินออกมาจากเงามืด อาทิตย์สีแดง
ตกลงที่ป่าสีด�ำทางทิศตะวันตกได้ไม่นาน ดวงดาวแสง
สลัวก็เริ่มส่องประกาย ในเวลาแบบนี้ ข้าพเจ้ามักได้ยิน
เสียงเพลงกล่อมเด็กนี้ (ย่อ) เมื่อได้ยินเพลงกล่อมเด็ก
น่าประหลาดใจนักที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองได้กลับไปใน
สมัยเด็ก การมองอาทิตย์ตกสีแดงแล้ววิ่งเล่นไล่จับกับ
เพื่อนๆ ราวกับเพิ่งผ่านไปเพียงเมื่อวานนี้ ความรู้สึกถึง
ความเรียบง่ายบริสุทธิ์ก็พลันเกิดขึ้น
จากข้อความนี้ท�ำให้รับรู้ความรู้สึกของมิเมะอิต่อ
บทเพลงส�ำหรับเด็ก เขาให้ความส�ำคัญกับสีสันของ
ธรรมชาติ   ที่ผสมผสานระหว่างการต่อสู้ชีวิต ความ
สงบ ความมืดหม่น   เขายังรู้สึกคิดถึงบ้านเกิดและคิด
ว่าบทเพลงส�ำหรับเด็กสามารถช่วยปลอบโยนให้มีความ
สงบและเกิดความสุขในใจได้
โอคุมะ โทชิโอะ (1995) วิจัยเรื่อง “ทฤษฎีการใช้สี
ในวรรณกรรม” ตอนหนึง่ วิเคราะห์เกีย่ วกับสีสนั ทีป่ รากฏ
ในกลอนของมาซาโอกะ ชิกิ กวีเอกสมัยเมจิ (正岡子規
1867-1902) ว่า  กลอนของชิกิมีการใช้สีแดงมากเป็น
พิเศษ รองลงมาคือสีโทนน�้ำเงินและขาว ชิกิเคยกล่าว
ว่าสีแดงเป็นสีสันของธรรมชาติ สิ่งที่เขาสื่อถึงสีขาวคือ
ดอกซากุระ ก้อนหิน หิมะและดอกบ๊วย3   การใช้สีสัน
ถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติกับการแสดงอารมณ์ใน
จิตใจคนสามารถเห็นในบทเพลงส�ำหรับเด็กของมิเมะอิ
เช่นเดียวกัน ดังจะน�ำเสนอในหัวข้อต่อไป

3
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4. เนื้อหาใน “โดโย” (บทเพลงส�ำหรับเด็ก)
ของมิเมะอิ
ผูว้ จิ ยั ขอยกตัวอย่างบางส่วนของผลงานประเภทโด
โยจากจ�ำนวน 21 บทในหนังสือรวมนิทานส�ำหรับเด็ก
ของโอะงะวะ มิเมะอิ เล่มที่ 3 พร้อมทั้งวิเคราะห์เนื้อหา
ดังนี้
4.1 ตัวอย่างบทเพลงที่กล่าวถึงพระจันทร์และ
			 ดวงดาว
お星さま
すみ

すみ

澄ちゃん、澄ちゃん、なにあげよう。
ほし

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。
お

そんなら、わたしが下りていこう。

ดวงดาว
สุมิจัง สุมิจัง จะให้อะไรหนูดี
หยิบดวงดาวโน้นให้หนูที
มันสูงเหลือเกิน เอื้อมไม่ถึง
ถ้าอย่างนั้น ฉันจะหยิบให้เอง
ดวงดาว ดวงดาว จะให้อะไรเจ้าดี
คอแห้งจริง ขอน�้ำหน่อยซี
มันไกลเหลือเกิน เอาไปให้ไม่ไหว
ถ้าอย่างนั้น ฉันจะลงไปหาเอง

ดวงดาวแสดงถึงความฝันหรือความหวัง  แม้จะอยู่
ไกล แต่ก็สื่อสารถึงกันได้   การมีชิวิตโดยมีความหวังจะ
ท�ำให้เกิดก�ำลังใจ แม้มคี วามต้องการยังมีโอกาสไขว่คว้าได้  
การที่ดวงดาวพูดในประโยคสุดท้ายหลังจากเด็กน้อย
บอกว่าไม่สามารถน�ำน�้ำไปให้ดวงดาวได้ว่า  “ฉันจะลง
ไปหาเอง” อาจหมายถึงการปรากฏตัวของดาวหรือแสง
ระยิบระยับบนผืนน�้ำ   ซึ่งนอกจากแฝงความหมายว่า
ฝันอาจเป็นจริงได้แล้ว ยังสะท้อนภาพของธรรมชาติอัน
งดงามด้วย

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.
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鈴が鳴る
な

すず

な

あれあれ鳴る、鈴が鳴る。
水で鳴る、空で鳴る、雲で鳴る。

ทีม่ กั เอ่ยถึงคูต่ รงข้ามกับยามค�ำ่ คืน ทะเล หรือป่าทีเ่ ป็นสี
ด�ำ แต่บางกรณีพระจันทร์มีสีอื่น ดังต่อไปนี้

あれあれ鳴る、鈴が鳴る。
みち

おか

な

もり

路で鳴る、丘で鳴る、森で鳴る。
つきよ
しろ

うま

白い馬が、

しろがね

銀

めくら

私の家にきた盲目、
はな お

かえ

帰りにあんずの花折って、

すず

の鈴を鳴らしてきた。

どこから、どこまで鳴らしてゆく。
にし

あんずの花

ばん

月夜の晩に、

ひがし

夏がきたら、またこよう。
あか

西から、東へ、

おれ

鳴らしてゆく。

かさ

いつから、いつまで鳴らしてゆく。
ぼう

つき

で

ばん

赤いお月さま出る晩に。
あおぼうず

俺はくるくる青坊主、
ぼっ

笠をかぶって坊ちゃんの、
お家の窓から、のぞきましょう。

坊やがおねんねする間。
りんりん、りんりん、
鳴らしてゆく。

เสียงกระดิ่ง
นั่น นั่น มีเสียง เสียงกระดิ่งดัง
ดังอยู่ในน�้ำ ดังบนท้องฟ้า ดังบนเมฆ
นั่น นั่น มีเสียง เสียงกระดิ่งดัง
ดังที่ถนน ดังที่เนินเขา ดังในป่า
คืนที่มีแสงจันทร์
ม้าสีขาว
สั่นกระดิ่งสีเงินวิ่งมา
มาจากไหน จะไปไหนก็สั่นกระดิ่งเสียงดัง
จากทิศตะวันตก  ไปยังทิศตะวันออก
สั่นกระดิ่งต่อไป
ตั้งแต่เมื่อไร  หรือจะนานแค่ไหนก็สั่นกระดิ่งเสียงดัง
ระหว่างที่เด็กน้อยนอนหลับอยู่
กริ๊ง กริ๊ง กริ๊ง กริ๊ง
สั่นกระดิ่งเสียงดัง

บทเพลงนี้กล่าวถึงเสียงกระดิ่งที่ได้ยินมาจากทุกที่
ในคืนที่มีแสงจันทร์มีม้าสีขาว สั่นกระดิ่งสีเงิน ในขณะที่
เด็กน้อยนอนหลับใหล  สะท้อนให้เห็นชีวิตวัยเยาว์ของ
มิเมะอิ เขาพยายามใช้แสงจันทร์ปลอบโยนใจเมื่อเหงา 
ม้าสีขาวอาจหมายถึงเทพผู้พิทักษ์หรือแม่ที่เสียชีวิตไปที่
คอยปกป้องคุ้มครองอยู่   เสียงของกระดิ่งคือเสียงจาก
ธรรมชาติที่เป็นเหมือนเพื่อนที่อยู่รอบตัว ช่วยบรรเทา
ความเหงา
มีผลงานจ�ำนวนมากของมิเมะอิทกี่ ล่าวถึงพระจันทร์  
สีของพระจันทร์สำ� หรับมิเมะอิแล้วเป็นแสงสีขาวหรือนวล

ดอกบ๊วย (อันสุ)
คนตาบอดที่มาเยือนบ้านฉัน
ขากลับเขาขอพรจากดอกบ๊วย
ว่าจะมาใหม่เมื่อฤดูร้อนมาเยือน
ในคืนที่ดวงจันทร์สีแดงปรากฏ
ฉันแอบมองเด็กวัยละอ่อนที่เทียวไปเทียวมา
คุณชายน้อยสวมหมวกสาน
จากหน้าต่างบ้าน

บทเพลงข้างต้นกล่าวถึงดวงจันทร์สีแดง ซึ่งมิเมะอิ
แต่งบทเพลงเกีย่ วกับเมฆสีแดง ฟ้าสีแดงในยามเย็น เพือ่
สื่อถึงเหตุการณ์บางอย่าง หรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ จึง
อาจวิเคราะห์ได้ว่าชีวิตที่ทุกข์ทรมาน (คนตาบอด) จะมี
วันเปลีย่ นแปลง สักวันหนึง่ เมือ่ ฤดูเปลีย่ นผ่าน ความหวัง
อาจเป็นจริงหรือชีวิตอาจเปลี่ยนไปได้
4.2 ตัวอย่างบทเพลงที่กล่าวถึงการมาเยือนและ
บินจากไปของนกนางแอ่น โดยสะท้อนถึง “บ้านเกิด”
และการจากลา ซึ่งเหมือนกับชีวิตของนกนางแอ่นที่
ย้ายมาท�ำรังตามบ้านผู้คนที่ญี่ปุ่นในฤดูใบไม้ผลิและ
จะบินกลับไปทางใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วง
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、
ゆくえ

かな

つばめの行方が悲しくて、
母を思うて泣くんだ。
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เพลงเด็ก
มี่จัง มี่จัง ท�ำไมร้องไห้
เห็นฟ้าใสแล้วร้องไห้
เห็นฟ้าใส ท�ำไมร้องไห้
นกนางแอ่นจากไปจึงเศร้า
คิดถึงแม่จึงร้องไห้
古巣
つばめが帰るとき
まっか
ゆうや
真紅な美しい夕焼けに、

少年はらっぱを鳴らして
しょうねん
な
遊んでいた。
つばめがきたとき
まわり
いく
と
家の周囲を幾たびも飛びまわった。

いえ

すると、少年の吹いていたらっぱは
窓の下に捨てられて、
で
どろ
まみ
赤いさびがところどころに出ていて、泥に塗れていた。

รังเก่า
เมื่อนกนางแอ่นบินกลับไป
ท้องฟ้างดงามสีแดงจัดในยามเย็น
เด็กหนุ่มเป่าแตร
เล่นกัน
เมื่อนกนางแอ่นบินมา
มันบินว่อนวนรอบบ้านหลายครั้ง
แตรที่เด็กหนุ่มเคยเป่านั้น
ถูกทิ้งไว้ใต้หน้าต่าง
มีสนิมสีแดงขึ้นเป็นหย่อม เปรอะเปื้อนไปด้วยโคลน

มิเมะอิใช้สัญลักษณ์ของการมองท้องฟ้าและนก
นางแอ่ น สื่ อ ให้ เ ห็ น ความคิ ด ถึ ง บ้ า นและครอบครั ว
บทความส่วนหนึ่งที่มิเมะอิเขียนประวัติของเขาไว้ เล่า
เรือ่ งชีวติ วัยเด็กทีค่ รอบครัวอาศัยอยูท่ ศี่ าลเจ้าบนเขา ตัว
เขาเองต้องเดินทางไปเมืองทากาดะเพือ่ เรียนหนังสือ ขึน้
ลงภูเขาทุกวัน ขณะที่อยู่บนเขาก็มีความโดดเดี่ยว ต้อง
เลี้ยงนกตัวเล็ก ๆ ไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา4  มิเมะอิจากบ้าน
เกิดตัง้ แต่ขณะเรียนชัน้ มัธยมต้นด้วยความหลงใหลใฝ่ฝนั
อยากอยูเ่ มืองหลวงและอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยวาเซ
ดะให้ได้ เขาเล่าเรือ่ งของตัวเองเมือ่ ครัง้ ตัดสินใจจากบ้าน
เกิดไปว่า “ข้าพเจ้านั่งรถไฟออกจากบ้านเกิดในฤดูใบไม้
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ผลิ แต่ทางเหนือนั้นยังมีหิมะหลงเหลืออยู่ และลมหนาว
ไม่มีความรู้สึกของฤดูใบไม้ผลิเลยสักนิด รถไฟแล่นไป
ทางทิศใต้ เริม่ เห็นสีเขียวของต้นไม้ใบไม้ แสงแดดอบอุน่
สาดส่อง เมื่อถึงโตเกียวก็เป็นเวลามืด ตอนเด็กข้าพเจ้า
เคยคิดว่าโตเกียวนั้นไม่มีหิมะตก เป็นสถานที่ที่มีแต่ฤดู
ใบไม้ผลิ”5  หลังจากที่มิเมะอิเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและ
เขียนนวนิยาย ท�ำงานเป็นบรรณาธิการนิตยสารจากการ
แนะน�ำของอาจารย์ เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในโตเกียวไปตลอด
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ “บ้านเกิด” ส�ำหรับเขา คือดินแดนทาง
เหนือที่หนาวเย็น ทะเลที่เงียบและหดหู่ แต่มีธรรมชาติ
ของป่าเขา  แม้จะใช้ชีวิตในโตเกียว เขายังชื่นชอบการ
เลี้ยงสัตว์และปลูกต้นไม้   โตเกียวเป็นบ้านอีกแห่งที่เขา
มีความผูกพัน  การกล่าวถึงนกนางแอ่นในบทเพลงเหล่า
นีส้ ะท้อนความผูกพันกับสถานทีส่ องแห่ง การย้ายถิน่ ซึง่
คล้ายกับชีวิตของเขาเอง
4.3 ตัวอย่างบทเพลงที่กล่าวถึงครอบครัว
闇
かあ

お母、足が痛い。
がまん

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。
くら

お母、どこへいくのだい？
「…………」
そら

ま

空は真っ暗である。
おそ

なみ

とどろ

怖ろしい波の 轟きが聞こえる。

ความมืด
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร「新潮」1910

แม่จ๋า  เจ็บขาจังเลย
อดทนหน่อยสิ
แม่จ๋า เดินไม่ไหวแล้ว
โธ่ อีกไม่นาน อดทนหน่อย
แม่จ๋า จะไปที่ไหนหรือ
“...”
ฟ้ามืดด�ำสนิท
ได้ยินเสียงค�ำรามอันน่ากลัวของคลื่น

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）
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บทเพลงนี้เหมือนจะเป็นบทสนทนาระหว่างแม่กับ
ลูก ค�ำสัน้ ๆ เพียงไม่กบี่ รรทัดสามารถสือ่ ถึงแม่กบั ลูกเดิน
ทางไปตามถนนไม่ไกลจากทะเล ยามค�ำ่ คืนทีม่ ดื สนิท ลูก
ครวญว่าเจ็บขา แสดงถึงการจ�ำใจต้องเดินทางของทัง้ สอง  
แม่บอกให้ลกู อดทน ในขณะทีต่ นก็ไม่รวู้ า่ ก�ำลังจะมุง่ หน้า
ไปไหน   เสียงคลื่นอันน่ากลัวเปรียบเหมือนสงครามที่มี
ข้าศึกมาทางทะเล  หรือภัยร้ายที่ป้องกันอะไรไม่ได้และ
มองไม่เห็น
お母さん
かあ

うみ

み

「お母さん海が見えた！
と

あれあれかもめが飛んでいるよ。
とお

ほかけぶね

あれあれあんなに遠く帆掛船が
み

見えるよ。

うみ

み

お母さんお母さん海が見えたよ！」と
子供がいった。
おき

しらほ

しろ

と

しろ

「沖の白帆が白いか、飛んでいるかもめが白いか、わた
すがた

しろ

しの姿が白いか。」と
なみ

波がいった。
くるまや

ひ

はは

「さあ、車夫さん、かまわんで引いてください。」と母

บทเพลงนี้เป็นบทสนทนาระหว่างแม่กับลูกขณะที่
นั่งรถที่มีคนลากอยู่ แต่อยู่ดีๆ คลื่นก็พูดขึ้นมาว่า  “ใบ
เรือ นกนางนวล หรือคลื่นที่สีขาว” หากจะวิเคราะห์
ความคิดของมิเมะอิเกี่ยวกับสีขาวแล้ว อาจเปรียบว่า
ชีวิตคนมักมีค�ำถามว่าเส้นทางสู่ความตาย หรือการเข้า
สู่อีกโลกหนึ่งนั้นอยู่ตรงไหน สิ่งที่ลูกกล่าวถึง ทะเล นก
เรือ คือ จินตนาการของผู้คนเกี่ยวกับความตายหรืออีก
โลกหนึ่ง สิ่งที่คลื่นตอบ แสดงให้เห็นว่าความตายเป็นสิ่ง
ไม่มเี ส้นแบ่งทีแ่ น่ชดั เพราะทุกอย่างเป็นสีขาวเหมือนกัน
แต่ค�ำพูดสุดท้ายที่แม่พูดกับคนลากรถให้ลากต่อไปโดย
ไม่ต้องสนใจค�ำถามเหล่านั้น สื่อถึงความแตกต่างของ
โลกจินตนาการกับโลกแห่งความเป็นจริง ค�ำถามเกี่ยว
กับความตายนั้นเป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้และเป็นเรื่องของ
ธรรมชาติ หรือตีความได้ว่าคนในสังคมไม่ได้มุ่งค้นหา
ความหมายของความตาย แต่ให้ความส�ำคัญกับการมี
ชีวิตรอดในโลกของความเป็นจริง

がいった。

แม่
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร「新小説」1907

“แม่ เห็นทะเลแล้ว
นั่นไงนั่นไง นกนางนวลบินอยู่
นั่นไงนั่นไง เรือใบอยู่ไกลๆ
เห็นแล้ว
เด็กร้องว่า “แม่ แม่ เห็นทะเลแล้ว”
คลื่นร้องว่า “ใบเรือสีขาว นกนางนวลที่บินอยู่สีขาว หรือ
ตัวฉันสีขาว”
แม่ร้องว่า “ไปเลย คนลากรถ ลากไปเลยอย่าสนใจ”

私は姉さん思い出す
はな

に

すがた

花によう似た姿をば、
なんの花かと問われると
へんと

こま

すぐには返答に困るけど。
ほほえ

ただ微笑みてものいわず、
あおしろ

よ

ゆめ

うす青白き夢の世に、
まぼろし

う

いまは 幻 と浮かぶかな。

花にいろいろあるけれど、

โดอะอิ ฮิโรโนริ (2015) เขียนบทความวิจัยใน
วารสารของมหาวิทยาลัยเกียวโต กล่าวถึงความคิดของ
มิเมะอิเกี่ยวกับ “สีขาว”จากวรรณกรรมเรื่อง “บ้านที่มี
ประตูสขี าว” 「白い門のある家」 ว่า ““สีขาวเดิมเป็น
สีต้องห้าม เนื่องจากใช้ในการไว้ทุกข์หรือในพิธีศพ งาน
เขียนของมิเมะอิเช่น “เงาสีขาว” (白い影) ที่เล่าเรื่อง
อุบัติเหตุรถไฟที่น่าพิศวง สีขาวส�ำหรับมิเมะอิจึงเชื่อม
โยงกับ “ความตาย” และเรื่องของ “อีกโลกหนึ่ง”6
6

も

あか

燃える紅い花でない。
つめ

しろ

冷たい白い花でない。
あさ

いろ あわ

夏はまだ浅く、色淡く、
あじさい

さ

紫陽花の咲くころに、
わたし

ねえ

おも

だ

私 は 姉さん 思い出す。

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)สืบค้นจาก

kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/197228/1/L.A.R_002_67-78.pdf

https://repository.kulib.
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ที่ต้องจากไปตั้งแต่ยังเยาว์ การเข้าสู่ฤดูร้อนได้ไม่นาน
เปรียบเหมือนฮารุเอะ (ฤดูใบไม้ผลิ) เติบโตยังไม่ทันได้
เป็นผู้ใหญ่   ฤดูที่ดอกไฮเดรนเยียบาน คือฤดูฝนที่เป็น
ร่างกายราวดอกไม้
ช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูใบไม้ผลิสู่ฤดูร้อน   หมายถึงฮารุ
ถ้าถามว่าดอกอะไร
เอะในวัยแรกรุ่นต้องมาเสียชีวิตไป
ตอบไม่ได้ในทันที
4.4 ตัวอย่างบทเพลงทีแ่ ฝงความหมายถึงชีวติ ที่
ไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้ม
			 ล�ำบากและความยากจน
โลกแห่งฝันสีฟ้าขาว
ตอนนี้เป็นราวภาพลวง
มิเมะอิเริ่มเป็นนักเขียนตั้งแต่สมัยนักศึกษา  เขา
อาศัยอยูใ่ นย่านแออัดของโตเกียว ใช้ชวี ติ อย่างกระเบียด
ดอกไม้หลากหลายพันธุ์
ไม่ใช่ดอกไม้แดงดังไฟเผา
กระเสียร งานเขียนของเขาช่วงนี้มักเป็นแบบโรแมน
ไม่ใช่ดอกไม้ขาวอันเยือกเย็น
ติกที่หมองหม่น (暗いロマンチシズム )8 เมื่อต้อง
เพิ่งเข้าหน้าร้อน สียังอ่อนจาง
เผชิญอุปสรรคอย่างสิ้นหวัง   มีข้อสงสัยในการพัฒนาสู่
เมื่อดอกไฮเดรนเยียเริ่มบาน
วัฒนธรรมสมัยใหม่   ความตายของบุตรชายเหมือนจะ
ฉันจะคิดถึงพี่สาว
กระตุน้ ให้มเิ มะอิเริม่ สนใจแนวคิดสังคมนิยม ประกอบกับ
ช่วงที่มิเมะอิมีชีวิตที่ยากจนและล�ำบากนั้น ท�ำให้ เป็นช่วงของการรณรงค์แนวคิดความเท่าเทียมทางสังคม
บุตรได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เขาสูญเสียบุตรชายใน ผลงานของมิเมะอิตีแผ่ความอิสระและความเท่าเทียมที่
ขณะทีอ่ ายุเพียง 6 ขวบ (1914) และบุตรสาววัย 11 ด้วย ผู้คนแต่ละคนพึงมี   เขามีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่อนแอ
วัณโรค (1918) โอกะโนะเอะ ซุสุเอะ (岡上鈴江 1913- และผู้ทุกข์ยากจากความยากจน ความสนใจและการ
2011) บุตรสาวคนที่สองซึ่งเป็นนักเขียนตามรอยพ่อ ได้ เปลี่ยนทิศทางการประพันธ์จากนักเขียนนวนิยายสู่นัก
เขียนเรือ่ ง “พ่อ โอะงะวะ มิเมะอิ”7  เล่าว่าพ่อเศร้าใจกับ เขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กก็เกิดจากมุมมองว่า  “เด็ก
ความตายของลูกทัง้ สองมาก เมือ่ เขาต้องอยูบ่ า้ นสองคน เป็นผู้อ่อนแอในสังคม” เมื่อได้รู้จักกับซุสุกิ มิเอะกิชิซึ่ง
กับลูกชายยามกลางคืน ลูกชายมักกลัวความมืด ร้องขอ มีแนวคิดสร้างสรรค์วรรณกรรมส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามเป็น
ให้พาไปเดินเล่นในเมืองทีม่ แี สงสว่าง ส่วนลูกสาวก็ตดิ โรค ศิลปะ (芸術的児童文学) ในช่วงสังคมประชาธิปไตย
มาจากเพือ่ นทีโ่ รงเรียน ท�ำให้เขากลัวการเป็นวัณโรคมาก สมัยไทโช   เขาจึงเข้าร่วมงานกับนักเขียนวรรณกรรม
เห็นใครผอมลงหรือหน้าซีดเซียวก็จะทักอย่างเป็นห่วงว่า ส�ำหรับเด็กเหล่านัน้   และยังได้จดั ท�ำนิตยสารส�ำหรับเด็ก
ให้ระวังจะเป็นโรคนี้ ซุสเุ อะเคยได้ยนิ พ่อท่องกลอนในคืน ของตัวเองชื่อ “โลกของนิทาน” (おとぎの世界,1919)
ฤดูใบไม้ผลิ ว่า “เสียพีส่ าวคนเดียวไป...” คิดว่าเป็นกลอน มิเมะอิมักเล่าถึงเด็กหรือตัวละครที่มีความยากล�ำบาก
ที่แต่งแทนความรู้สึกของเธอ
ในชีวิต และไม่มีตอนจบที่สดใสเบิกบาน สะท้อนให้เห็น
บทเพลงที่เอ่ยถึง “พี่สาว” เป็นเพลงที่แต่งหลังการ ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม บทเพลงต่อไปนี้เป็น
เสียชีวติ ของ “ฮารุเอะ” (春江) บุตรสาวคนโต เป็นไปได้ ตัวอย่างภาพสะท้อนสังคมที่มีความเหลื่อมล�้ำระหว่าง
ว่ามิเมะอิแสดงความรู้สึกเสียใจของน้องสาวคือ ซุสุเอะ   คนรวยและคนจน
เขาเปรียบ “พี่สาว” คนนี้ว่าเหมือนดอกไม้ น่าเสียดาย
ฉันคิดถึงพี่สาว

ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร「おとぎの世界」1919
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小川未明』新評論、1970,

pp.58-68.
1996, p.32.

7

岡上鈴江『父

8

『新潮日本文学アルバム60小川未明』新潮社
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くだふえ

管笛
も

かあ ひ

お母火を燃すけえ。
も

あたた

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。
あす

で

たきぎ と

明日、また出て 薪取ってくるわの
そう心配さっしゃんな。
かあ

も

あ

お母、燃えたぜ当たらっしゃい。
われ

ふ

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、

おら

ふえ き

な

俺のこの笛聞いて鳴いているだろの？
ふいふいふい
くだぶえ

悲しく鳴る管笛。

นกหวีด
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร「新声」1909

แม่จุดไฟให้ผิงหน่อยไม่ได้หรือ
ไม่ต้องจุดก็ได้ ไม่อุ่นหรือ
ก็วันนี้หนาวนี่นา
หนาวหรือ ห่มผ้าดีๆ
พรุ่งนี้จะออกไปเก็บฟืน
ไม่ต้องห่วงนะ
แม่ มาผิงไฟตรงนี้สิ
อย่าเป่าลมแรงแบบนั้น
เจ้านกไต่ไม้มากันเยอะเลย
บินไปในป่าในศาลเจ้าทางโน้น
นั่นไง มันส่งเสียงร้อง
ได้ยินเสียงเป่านกหวีดของฉันแล้วร้องละมัง
วู้ด วู้ด วู้ด
เสียงนกหวีดร้องเศร้าๆ

บทเพลงนี้กล่าวถึงความล�ำบากในฤดูหนาว แม่ลูก
ต้องอดทนโดยไม่มีแม้แต่ฟืนที่ใช้จุดไฟผิง การกล่าวถึง
นกไต่ไม้ที่อยู่ในศาลเจ้า  อาจหมายถึงความหวังและการ
อดทนรอคอย ว่าความยากล�ำบากนัน้ จะผ่านพ้นไป  การ
ทีแ่ ม่บอกลูกว่า “พรุง่ นีจ้ ะออกไปเก็บฟืน” สือ่ ได้ถงึ ความ
คาดหวังว่าวันรุ่งขึ้นจะดีขึ้น   ลูกเป่านกหวีดเสียงเศร้า 
อาจหมายถึงการวิงวอนขอพรจากเทพเจ้าให้รับรู้ความ

ทุกข์ยาก และนกไต่ไม้ในศาลเจ้าร้องตอบ สื่อให้เห็นว่า
เทพเจ้ารับฟังค�ำขอนั้น
“สารานุกรมชือ่ นก” (図説鳥名の由来辞典) กล่าว
ว่า “นกไต่ไม้พันธุ์ “โกะจูคาระ” ที่ปรากฏในเพลงนี้เป็น
นกป่าตัวเล็กหลังสีเทา  ลักษณะเช่นนี้ท�ำให้เรียกชื่อนก
ประเภทนี้ด้วยค�ำว่า “โกะจู” หมายถึงคนวัย 50 ซึ่งสมัย
นัน้ ถือว่าเป็นคนชรา”9  ตามความเชือ่ ในศาสนาชินโต นก
มีความส�ำคัญในฐานะผูน้ ำ� สารของเทพเจ้า ดังปรากฏใน
ฉากส�ำคัญต่างๆ ในต�ำนานเทพญี่ปุ่น (日本神話) เช่นมี
การน�ำไก่มาขันเชิญสุริยะเทพีออกจากถ�้ำ นกที่ถูกส่งมา
จากสวรรค์เพือ่ เจรจาความเมือง นกกาสามขาทีเ่ ป็นผูน้ ำ�
ทางให้จักรพรรดิจิมมุ หรือการกลายร่างของเทพยะมะ
โตะทะเกะรุเป็นนกสีขาวหลังจากเสียชีวติ   ชีวติ ช่วงหนึง่
ของโอะงะวะ มิเมะอิได้รบั การเลีย้ งดูให้ผกู พันกับศาลเจ้า
เนื่องจากบิดาของเขาเป็นผู้ก่อตั้งศาลเจ้าคะซึงะยามะ10
บทเพลงข้างต้นแสดงให้เห็นแนวคิดของมิเมะอิเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างนกกับเทพเจ้า  และความรู้สึกว่า
ยังมีเทพเจ้าเป็นที่พึ่ง
おもちゃ店
ちょうじ

びんぼう

いえ

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。
うつく

がらす

ば

みせさき

美 しいガラス張りの店頭に、
せいよう

こまもの

西洋のぜいたくな小間物や、
あか むらさき

ぬ

赤、紫 に、塗ったゴムまりや
かお

うつ

ぎんてき

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、
みせ

がらすど

くだ

店のガラス戸を砕いて
こわ

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。
となり

隣に住んでいた、
まず

あわ

ちょうじ

おも

だ

あの貧しかった、哀れな長二のことを思い出したとき
に。

    สืบค้นจากเว็ปไซต์ https://yaplog.jp/komawari/archive/619 อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือ “สารานุกรมชื่อนก” （菅原 浩・柿沢 亮三編(2005）『図

9

説鳥名の由来辞典』柏書房）
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ร้านของเล่น

เพลงสายรุ้ง

ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์「読売新聞」1907

โชจิเกิดในครอบครัวที่ยากจน
ยังไม่ทันมีของเล่น
ก็ตายเสียแล้ว
หน้าร้านหน้าต่างกระจกที่งดงาม
ของกระจุกกระจิกสุดหรูจากตะวันตก
ลูกบอลยางสีแดง ม่วง
ขลุ่ยและแตรสีทองเงาวับจนเห็นหน้า
มีแต่ของที่เด็กๆ ชอบ
วางเรียงอยู่
เห็นแล้วอยากทุบกระจกหน้าร้าน
ท�ำลายของทุกอย่างให้เสียหายหมด
เมื่อคิดถึงโชจิ
เด็กน่าสงสารที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆ
ที่ยากจนนั้น

บทเพลงนี้แสดงความคับแค้นใจของมิเมะอิอย่าง
เห็นได้ชัด  ลูกชายของเขาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก โดยเขา
เชื่อว่าเป็นสาเหตุจากความยากจน  ในช่วงที่สังคมเข้าสู่
ความสมัยใหม่  แม้จะมีของเล่นจากตะวันตกเข้ามาแต่ผู้
ที่สามารถซื้อได้มีเพียงผู้ที่ฐานะดีกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
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。
ば

からすが三羽に
こじき

ひとり

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。
お

落ちたからすはどこへいった。
ゆうや

そら

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。

ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร「おとぎの世界」1919

จากป่าฝั่งนี้
ไปยังเนินเขาฝั่งโน้น
มีสะพานสายรุ้งทอดยาว
ใครหนอ
จะเดินข้ามสะพานนั้น
กาสามตัว
ขอทานหนึ่งคน
ขอทานเอาไม้เท้ายันกายเดินขึ้นไป
การีบบิน แล้วร่วงลงมา
กาที่ร่วงลงมาไปไหนเสียแล้ว
ไปยังท้องฟ้ายามเย็น
ขอทานที่เดินขึ้นไปไหนเสียแล้ว
ไปยังโลกของดวงดาว
สายรุ้งเลือนลับ
สายรุ้งเลือนลับ
ย่านการค้าในเมืองมีแสงไฟที่จุดไว้

สายรุ้งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความฝัน ความหวัง
ความคาดหมาย   ทั้งกาและขอทานพยายามเดินข้าม
สะพานสายรุ้ง   แต่สายรุ้งกลับหายไป ไม่มีใครได้ไปถึง
จุดหมาย
กากับขอทานในบทเพลงนี้ น่าจะเป็นการเปรียบ
เทียบผู้มีอิทธิพลกับผู้ยากไร้ ฝ่ายหนึ่งรีบร้อนเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลง   อีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัว มี
ชีวิตที่ล�ำบาก  ทั้งสองฝ่ายต่างมีความคาดหวังบางอย่าง
ในสังคม แต่ความคาดหวังนัน้ อาจเป็นสิง่ ทีไ่ ม่จรี งั เหมือน
สายรุ้งที่ดูสวยงามแต่กลับหายไปอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว  
บทเพลงนี้น�ำเสนอความแตกต่างทางชนชั้นในสังคมไว้
อย่างแยบยลและยังแฝงอารมณ์สิ้นหวัง   สิ่งที่ยังพอยึด
เหนี่ยวได้คือแสงไฟของย่านบ้านเก่าในเมืองที่หมายถึง
ผูค้ นทีใ่ ช้ชวี ติ อยูอ่ ย่างเต็มทีใ่ นทุกวันและความผูกพันของ
ชุมชน

にじが消えた。
にじが消えた。
した

まち

ひ

つ

下の町には火が点いた。

  เมื่อบิดาของโอะงะวะ มิเมะอิเริ่มรวบรวมเงินบริจาคเพื่อสร้างศาลเจ้าเพื่อสักการะอุเอะสึกิเค็นชิน มิเมะอิเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาที่ทากาดะ เขาเดินทางไปกลับ
ระหว่างที่พักกับแหล่งโบราณสถานคะซึงะยามะ และรู้สึกซาบซึ้งในธรรมชาติของภูเขา  เมื่อบิดาย้ายเข้าไปอยู่ในศาลเจ้าเขาอายุได้ 15 ปี (ข้อมูลสรุปจาก 新潮日
本文学アルバム60『小川未明』新潮社1996)
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海
うみ

海
海
黒い
黒い旗のように
黒い

海
海
うみ

うな

海が鳴る
くろ

はた ふ

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

ทิวทัศน์แถบทะเลญี่ปุ่นจะเห็นเป็นสีด�ำในฤดูหนาว
ชาวนีงาตะอย่างมิเมะอิจงึ มีความทรงจ�ำฝังใจในสมัยเด็ก
เกี่ยวกับความเหน็บหนาวและล�ำบากของฤดูหนาว ธงสี
ด�ำซึ่งหมายถึงสงคราม  ส�ำหรับมิเมะอิแล้วสิ่งที่มีสีด�ำใน
บทเพลงส�ำหรับเด็กเหล่านี้แฝงความหมายถึงชีวิตที่ถูก
รังแก ความล�ำบากจากสงครามและความเหลื่อมล�้ำทาง
สังคม
4.5 สีสันในบทเพลงของมิเมะอิ
จากการศึกษาพบว่าผลงานของโอะงะวะ มิเมะอิ
มีสีแดง ขาว น�้ำเงินและด�ำประกอบอยู่เป็นส่วนใหญ่
บทเพลงทั้ง 21 บทของมิเมะอิมีการใช้สีจากค�ำต่าง ๆ
ดังตารางต่อไปนี้

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
ราวกับธงด�ำ
สีด�ำ
ทะเล
ทะเล
ทะเลร้อง
ราวกับธงด�ำโบกสะบัด
ราวกับโบกผ้าสีด�ำ
ทะเลร้อง
ทะเล
ทะเล
สีด�ำ
ด�ำราวกับกลางคืน
ด�ำราวกับหมึก
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ชื่อบทเพลง

สีแดง

สีขาว

สีด�ำ

1. 子もりうた

แสงจันทร์ (บ้านเกิด)

น�้ำ (ถิ่นที่อาศัยอยู่)

2. お星さま

ดาว (ความหวังทีอ่ ยูไ่ กล)

น�้ำ (สิ่งยังชีพ)

3. あかい雲

เมฆ (สาวน้อย)

4. お江戸は火事だ

ไฟไหม้ ฟ้าทิศตะวันออก

5. 三か月

ทะเล (ความตาย)
พระจันทร์

6. 闇
7. 管笛

กลางคืน
ฟ้ายามกลางคืน

ไฟ (ความอบอุ่น)
ศาลเจ้า (ที่พึ่ง)

8. 童謡

ฟ้า (ความสดใส)

9. おもちゃ店

ของเล่น

10. 古巣

ฟ้ายามเย็น(บ้านเกิด)
สนิม ดิน

11. お母さん

ใบเรือ,นกนางนวล
ตัวฉัน

ทะเล

12. 海と太陽

พระอาทิตย์

ทะเล, กลางคืน

13. 赤い鳥

นก, ยามเย็น

ควันจากบ้านเรือน

14. 月が出る

พระจันทร์

ทะเล

ฟ้า

15. 鈴が鳴る

เมฆ,ม้าสีขาว,กระดิ่ง

กลางคืน

น�้ำ ฟ้า

16. あんずの花

พระจันทร์

ดอกบ๊วย(อันสุ)

เด็กชายน้อยๆ

17.私は姉さん思い出す ดอกไม้(ร้อนแรง)

ดอกไม้(เย็นชา)

ความฝันสีฟ้าขาว
ดอกไฮเดรนเยีย

18. にじの歌

ดาว

ฟ้ายามเย็น ไฟที่จุดใน
หมู่บ้าน

19. 風ふき鳥
20. 冬の木立
21. 海

41

สีน�้ำเงิน-ฟ้า

กา 3 ตัว
นก (กา), เสื้อผ้า

ฤดูหนาว

ทะเลคลื่นลมแรง

กา
ทะเล,ธงสีด�ำ กลางคืน,
หมึก
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5. บทสรุป
โอะงะวะ มิเมะอิ เป็นนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับ
เด็กที่มีช่วงชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในขณะที่ญี่ปุ่นก�ำลังปรับตัวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่
(ไทโช-โชวะ) จากการที่เขาเป็นเด็ก “บ้านนอก” มาจาก
จังหวัดนีงาตะ ดินแดนติดฝัง่ ทะเลญีป่ นุ่ ทีท่ ะเลกลายเป็น
สีด�ำมืดหม่นในฤดูหนาว ฤดูที่บ้านเมืองถูกปกคลุมด้วย
หิมะ ในครอบครัวที่พ่อต้องดูแลการสร้างศาลเจ้า  และ
เขาถูกย่าและแม่เลี้ยงดูมา  เมื่อย้ายมาเรียนและท�ำงาน
ที่โตเกียวก็อาศัยอยู่ในย่านชนชั้นกรรมาชีพ มีความเป็น
อยู่อัตคัดขัดสน   ลูกชายและลูกสาวที่รักเสียชีวิตตั้งแต่
ยังเด็ก เขาคลุกคลีกบั วงการนักเขียนในกลุม่ นิตยสารวาเซดะ
มีผลงานประเภทนวนิยายมาก่อนที่จะประกาศตัวเป็น
นักเขียนนิทานส�ำหรับเด็ก เขาเคยเข้าร่วมกลุ่มนักร
ณรงค์สังคมนิยม และเคยผลิตงานตามนโยบายปลุกใจ
เยาวชนของรัฐบาลในช่วงสงครามที่ยืดเยื้อไปถึงสมัยโช
วะ งานเขียนของเขามีทั้งการบอกเล่าสภาพบ้านเมือง
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม  การต่อสู้ของผู้อ่อนแอ และ
แฝงทัศนคติเชิงเรียกร้องความสงบและความยุติธรรม
ผูว้ จิ ยั ได้นำ� บทเพลงส�ำหรับเด็ก (โดโย) ของโอะงะวะ
มิเมะอิมาวิเคราะห์ควบคูก่ บั การศึกษาภูมหิ ลังทางสังคม
และชีวประวัติของเขา   พบการแสดงออกในลักษณะ
เฉพาะตัวของมิเมะอิดังนี้
(1) เขาสื่อภาพของบ้านเกิด ด้วยการใช้ค�ำบรรยาย
ถึ ง สภาพ สี สั น ในธรรมชาติ อาทิ ต ย์ ย ามเย็ น และ
ครอบครัว (โดยเฉพาะ “แม่”)  ซึง่ ไม่ได้หมายถึงบ้านเกิด
ที่จังหวัดนีงาตะเท่านั้น   แต่ยังสื่อถึงความเป็นคนญี่ปุ่น

และความผูกพันระหว่างกันในครอบครัว  แม้จะอยู่ห่าง
กันเพื่อใช้ชีวิตของตนเอง  
(2) ความยากจน ภาวะกดดันในสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ความแตกต่างทางชนชั้น และความแตกต่างระหว่างผู้มี
อ�ำนาจกับผู้อ่อนแอ
(3) การใช้สีสันแสดงนัยของสิ่งแวดล้อมในสังคม  
สี แ ดงหมายถึ ง ความอ่ อ นเยาว์ ความร้ อ นแรง ดวง
อาทิตย์หรือความเป็นญี่ปุ่น ความหวัง บ้านเกิด การ
มีชีวิตและสู้ชีวิต   สีขาวหมายถึงความตาย ความสงบ
ความฝัน ภาพลวงตา ความไม่จีรัง  สีด�ำหมายถึงเงามืด
อุปสรรค การกลั่นแกล้ง คนที่อยู่ในฐานะต้อยต�่ำ ความ
ทุกข์ บทเพลงบางบทสื่อถึงกองก�ำลังทหารและสงคราม  
สีน�้ำเงินหรือฟ้าคือความสดใส ธรรมชาติ
ประเด็นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า  ชีวิตของโอะงะ
วะ มิเมะอิต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ผ่านความทุกข์
จากความสูญเสียใหญ่หลวงแต่ยังมีความหวัง เขาได้
สร้างสรรค์วรรณกรรมส�ำหรับเด็กจ�ำนวนมากโดยให้
ความส�ำคัญกับแนวคิด “เพือ่ เด็ก” ได้ประพันธ์กวีนพิ นธ์
และบทเพลงส�ำหรับเด็ก ซึ่งสะท้อนความเป็นไปของ
สังคมและยังเป็นกระบอกเสียงแทนเด็กทั้งหลายตีแผ่
ความเป็นจริงของการที่ผู้อ่อนแอถูกรังแก การให้ความ
ส�ำคัญกับการมีชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน   อย่างไร
ก็ตาม ผูว้ จิ ยั เห็นว่าแม้มเิ มะอิจะไม่ได้เสนอทางออกให้แก่
ปัญหาต่างๆ แต่เขาอาจเชือ่ ว่าบทเพลงส�ำหรับเด็กเหล่านี้
น�ำเสนอความจริง เป็นเสียงของจิตใจที่บอบช�้ำของผู้คน
ทีต่ อ้ งมีชวี ติ อย่างอดทน  และในชีวติ ของเขาเองก็อาจได้
รับการเยียวยาจากบทเพลงส�ำหรับเด็กในอดีตมาก่อน
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ณัฐกร คำ�ปวน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพลิกกลับอ�ำนาจของผู้หญิงในภาพยนตร์
สยองขวัญญี่ปุ่น: กรณีศึกษาซีรีส์ภาพยนตร์
สยองขวัญเรื่อง ริงงุ และ จูอน
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความน่ากลัวที่ถูกสร้างขึ้นในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง
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�ำเสนอความน่ากลัวของตัวละครวิญญาณผู้หญิง
ผลการศึกษาพบว่า ซีรสี ภ์ าพยนตร์สยองขวัญเรือ่ ง ริงงุ และ จูอน ได้สะท้อนให้เห็นการใช้ชวี ติ ปรกติ
ทั่วไปของครอบครัวญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ซึ่งผู้หญิงอยู่ภายใต้อ�ำนาจของระบบ
สังคมที่ผู้ชายมีอ�ำนาจเป็นใหญ่ วิญญาณผู้หญิงสร้างความน่ากลัวด้วยวิธีการพลิกกลับการใช้ชีวิต
ปรกติทั่วไปดังกล่าวให้กลายเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ปรกติ การคุกคามของวิญญาณผู้หญิงในสังคมก่อ
ให้เกิดการสร้างความน่ากลัวต่อผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในสังคมของผู้ชาย และผู้หญิงประกอบ
สร้างความน่ากลัวจากสิ่งที่อยู่ในสังคมผู้ชาย
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Natthakorn Khampuan
Faculty of Humanities, Chiang Mai University

Reverse of Power Relationship with Female
Ghosts : A Case Study of Horror Film Series
Ringu and Juon
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.

Key words

Japanese Horror Films, Female Ghosts, Horror, Ringu, Juon
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1. วิ ญ ญาณผู ้ ห ญิ ง กั บ สั ง คมญี่ ปุ ่ น ใน
ภาพยนตร์สยองขวัญที่ได้รับความนิยมใน
ช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000
ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ภาพยนตร์
สยองขวัญญีป่ นุ่ ได้รบั ความนิยมอย่างสูง จากการทีม่ กี าร
ผลิตภาพยนตร์สยองขวัญต้นทุนต�ำ่ ออกมาอย่างมากมาย
หรือที่เรียกว่า ยุคทองของภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่น
(J-Horror) (Iles, 2007, p.264-268) ภาพยนตร์สยอง
ขวั ญ เรื่ อ ง ริ ง งุ (Ringu,『リング』 ) (1998) เป็ น
ภาพยนตร์ที่เริ่มจุดกระแสความนิยมในภาพยนตร์สยอง
ขวัญญี่ปุ่น ท�ำรายได้จากการฉายในประเทศญี่ปุ่นเกิน
1,000 ล้านเยน ในปีทอี่ อกฉายและถูกซื้อลิขสิทธิเ์ พื่อน�ำ
ไปสร้างใหม่ (Remake) ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ฮอลลิวดู ส์ หลังจากนัน้ ไม่นานภาพยนตร์สยองขวัญเรือ่ ง
จูอน (Juon,『呪怨』) (2002) ประสบความส�ำเร็จตาม
รอย ริงงุ กระแสความนิยมภาพยนตร์สยองขวัญในยุคนี้
จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ริงงุ และ จูอน ได้รับการสร้าง
ภาคต่ออีกหลายภาคจนกระทัง่ กลายเป็นซีรสี ภ์ าพยนตร์
สยองขวัญที่ได้รับความนิยม
ในซีรสี่ ภ์ าพยนตร์สยองขวัญทัง้ สองเรือ่ งนีต้ วั ละคร
วิญญาณผูห้ ญิง ซะดะโกะ (Sadako, 貞子) และ คะยะโกะ
(Kayako, 伽椰子) เป็นตัวละครทีถ่ กู จดจ�ำไปทัว่ โลกตาม
กระแสความนิยมในภาพยนตร์สยองขวัญญีป่ นุ่ ตัวละคร
ทั้งสองนี้มีจุดร่วมกันคือ เป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างยาก
ล�ำบากและถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว กล่าวได้
ว่าเป็นการสะท้อนภาพของสังคมญี่ปุ่นที่ผู้หญิงถูกกดขี่
จากผู ้ ช าย ดั ง ที่ Marie Aquila (2014) กล่ า วว่ า
“ภาพยนตร์สามารถสะท้อนความเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ได้ ส ่ ว นหนึ่ ง เพราะนั ก เขี ย น ผู ้ ก� ำ กั บ และผู ้ ส ร้ า ง
ภาพยนตร์ที่ประสบความส�ำเร็จสามารถเชื่อมโยงกับ
ทัศนคติและความกังวลของผู้ชมได้” (p.7)
การก�ำหนดบทบาทให้ตัวละครผู้หญิงถูกกระท�ำ
ความรุนแรงหรือเป็นวิญญาณ เกิดขึ้นจากอิทธิพลการ
ประกอบสร้างจากมุมมองของผูช้ ายซึง่ เป็นทีมงานผูส้ ร้าง

ภาพยนตร์ ในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่นจึงก�ำหนด
บทบาทให้ ผู ้ ห ญิ ง มี ลั ก ษณะดั ง กล่ า ว ในกรณี ข อง
ภาพยนตร์สยองขวัญตะวันตก การก�ำหนดบทบาทของ
ผู้หญิงได้รับอิทธิพลจากมุมมองของผู้ชายเช่นเดียวกัน
ดังที่ Laura Mulvey (1992) ผูส้ ร้างทฤษฎีเกีย่ วกับความ
เป็นสตรีนยิ มในภาพยนตร์กล่าวว่า “ผูห้ ญิงเปรียบเสมือน
ภาพที่ถูกจ้องมองในภาพยนตร์ ส่วนผู้ชายเป็นเสมือนผู้
จ้องมอง การประกอบสร้างภาพยนตร์จงึ สร้างจากความ
พึงพอใจของผู้ชายที่ต้องการเห็นผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระท�ำ
วัตถุทางเพศ หรือสิ่งประหลาด” (p.837-838) ผู้สร้าง
ภาพยนตร์ ส ยองขวั ญ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู ้ ช ายจึ ง นิ ย ม
ก�ำหนดบทบาทให้ตวั ละครผูห้ ญิงเป็นผูถ้ กู กระท�ำหรือสิง่
ประหลาด เช่น วิญญาณ ปีศาจ หรือ สัตว์ประหลาด ฯลฯ
การสร้างความน่ากลัวให้กบั ตัวละครผูห้ ญิงในภาพยนตร์
สยองขวัญตามแนวความคิดของ Mulvey เกิดขึ้นจาก
อิ ท ธิ พ ลของมุ ม มองแบบผู ้ ช าย แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง
อิทธิพลของสังคมยุคปัจจุบนั เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความ
น่ากลัวของวิญญาณผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญ งาน
วิจยั นีจ้ งึ ศึกษาโครงสร้างความน่ากลัวของวิญญาณผูห้ ญิง
ในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่นที่มีพื้นฐานมาจากความ
กลัวที่อยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน
ในช่วงระหว่างปลายทศวรรษที่ 1990 ถึงต้น
ทศวรรษที่ 2000 เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมครั้งใหญ่จากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจฟองสบู่
ปรากฎการณ์นสี้ ง่ ผลกระทบต่อผูห้ ญิงอย่างหนัก การขาด
โอกาสในการเข้าถึงงานที่มีรายได้ดีและมั่นคง เนื่องจาก
ระบบการท�ำงานที่เอื้ออ�ำนวยให้กับผู้ชายมากกว่าซึ่งได้
รับอิทธิพลมาจากสังคมผู้ชายมีอ�ำนาจเป็นใหญ่ ท�ำให้ผู้
หญิงจ�ำนวนมากตกอยู่ในสภาพที่ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตและ
เกิดปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับผู้หญิงขึ้นจ�ำนวนมาก เช่น
สถิติการท�ำร้ายร่างกายภรรยาของสามีในช่วงระหว่างปี
ค.ศ. 1998 ถึง 2003 มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลา 6 ปี (Gender Equality Bureau Cabinet
Office, 2016) เมื่อลองพิจารณาเนื้อหาของภาพยนตร์
ณัฐกร คำ�ปวน | Natthakorn Khampuan
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สยองขวัญญีป่ นุ่ ในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า มีการน�ำเสนอ
เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาสั ง คมที่ เ กี่ ย วกั บ ผู ้ ห ญิ ง เช่ น
เดี ย วกั น จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า การประกอบสร้ า งตั ว ละคร
วิญญาณผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่นมีความ
เกี่ยวข้องกับสังคมญี่ปุ่นที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
วิญญาณผูห้ ญิงในภาพยนตร์สยองขวัญก่อนจะเสีย
ชีวิตมีสถานภาพและบทบาทที่ด้อยกว่าผู้ชายและยังถูก
กระท�ำความรุนแรง หลังจากเสียชีวิตไปแล้วกลายเป็น
วิญญาณกลับมาแก้แค้นด้วยค�ำสาปมรณะซึง่ สามารถฆ่า
คนจ�ำนวนมากได้ การประกอบสร้างตัวละครผู้หญิง
ลักษณะดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นความน่ากลัวเช่นใดใน
ช่วงเวลาทีส่ งั คมญีป่ นุ่ อยูใ่ นสภาวะทีอ่ ำ� นาจของผูห้ ญิงยัง
ด้อยกว่าผู้ชาย
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการพลิก
กลับอ�ำนาจของผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่นโดย
จะใช้ตวั ละครวิญญาณผูห้ ญิงในซีรสี ภ์ าพยนตร์สยองขวัญ
เรื่อง ริงงุ และ จูอน เป็นตัวสะท้อนให้เห็นการประกอบ
สร้างตัวละครทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับอ�ำนาจของผูช้ ายและ
ความน่ากลัวที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงในโลกแห่ง
ความเป็นจริง เพือ่ ท�ำความเข้าใจปัญหาสังคมของผูห้ ญิง
ญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมครั้งใหญ่
ในล�ำดับแรกจะเป็นการอธิบายข้อมูลเกีย่ วกับซีรสี ์
ภาพยนตร์สยองขวัญทั้งสองเรื่อง ล�ำดับถัดมาเป็นการ
อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ความเปลี่ ย นแปลงอุ ต สาหกรรม
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นกับการสร้างภาพยนตร์จากมุมมองของ
ผู้ชายเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์การเล่าเรื่องราว
เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ ช ายกั บ ผู ้ ห ญิ ง ใน
ภาพยนตร์สยองขวัญ การประกอบสร้างความน่ากลัว
ของผูห้ ญิงในภาพยนตร์สยองขวัญ และความรุนแรงของ
วิญญาณผู้หญิงต่อต้านระบบสังคมผู้ชาย ล�ำดับสุดท้าย
เป็นการสรุปการพลิกกลับอ�ำนาจของผูห้ ญิงในภาพยนตร์
สยองขวัญ
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2. ซี รี ส ์ ภ าพยนตร์ ส ยองขวั ญ เรื่ อ ง ริ ง งุ
และ จู อ น
บทความนี้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) จากบทพู ด และบริ บ ทแวดล้ อ มในซี รี่ ส ์
ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ และ จูอน โดยการคัด
เลือกภาพยนตร์ในซีรสี่ ท์ อี่ ยูใ่ นช่วงปลายทศวรรษที่ 1990
ถึงต้นช่วงทศวรรษที่ 2000 ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีป่ ญ
ั หาสังคม
ของผู ้ ห ญิ ง ปรากฎออกมาอย่ า งชั ด เจนและน� ำ เสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ค�ำสาปมรณะของวิญญาณผู้หญิง
ซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ ใช้ภาพยนตร์สยอง
ขวัญเรื่อง ริงงุ (Ringu,『リング』) (1998), ริงงุ 2
(Ringu 2,『リング2』) (1999), ก�ำกับภาพยนตร์โดย
ฮิเดะโอะ นะกะตะ (Hideo Nakata, 中田秀夫) เขียน
บทภาพยนตร์โดย ฮิโรชิ ทะคะชิ (Hiroshi Takashi, 高
橋洋) ในการวิเคราะห์ ในส่วนของซีรี่ส์ภาพยนตร์สยอง
ขวัญเรือ่ ง จูอน ใช้ภาพยนตร์สยองขวัญเรือ่ ง จูอน (Juon,
『呪怨』) (2002) และ จูอน 2 (Juon 2,『呪怨2』)
(2003) ก�ำกับและเขียนบทภาพยนตร์โดย ทะคะชิ ชิมิสึ
(Takashi Shimizu, 清水崇) ในการวิเคราะห์
ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ (1998) เป็นเรื่อง
ราวเกี่ยวกับความพยายามของคู่สามีและภรรยาในการ
ไขปริศนาของวิดีโอค�ำสาปมรณะที่เกิดจากความแค้น
ของวิญญาณผูห้ ญิงซึง่ ถูกพ่อฆาตกรรมในอดีต เนือ่ งจาก
ลูกชายของตนเองติดค�ำสาปมรณะและผูค้ นจ�ำนวนมาก
เสียชีวิตจากการดูวิดีโอม้วนนี้ สุดท้ายถึงแม้จะหาทาง
แก้ไขให้รอดพ้นจากค�ำสาปได้แต่ไม่สามารถท�ำลายค�ำ
สาปมรณะให้หายไปได้ ริงงุ 2 (1999) เป็นเรือ่ งราวเกีย่ ว
กับการไขปริศนาของวิดโี อค�ำสาปมรณะทีด่ ำ� เนินต่อจาก
ภาคแรก แต่ตัวละครหลักที่ค้นหาปริศนาวิดีโอค�ำสาป
มรณะเป็นผูห้ ญิงเพียงคนเดียว ในภาคนีเ้ หยือ่ ทีไ่ ด้ดวู ดิ โี อ
ค�ำสาปมรณะมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามค�ำ
สาปมรณะก็ไม่สามารถท�ำลายได้ การคุกคามของวิดีโอ
ค�ำสาปมรณะจึงด�ำเนินต่อไป

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

ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง จูอน (2002) เป็นเรื่อง
ราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ที่เข้าไปในบ้านค�ำสาป
มรณะซึง่ เกิดจากความแค้นของวิญญาณผูห้ ญิงซึง่ ถูกสามี
ฆาตกรรมในอดีต ผู้ที่เข้ามาในบ้านหลังนี้จะถูกวิญญาณ
ตามไปหลอกหลอนจนกระทั่งเสียชีวิต เหยื่อหลายคนที่
เข้ามาในบ้านหลังนี้ต่างมีที่มาที่ไปแตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์ ถึงแม้มกี ารพบสาเหตุของบ้านค�ำสาปมรณะ
แต่ไม่มีใครหยุดการคุกคามของวิญญาณผู้หญิงได้ จูอน
2 (2003) เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ด�ำเนินต่อจาก จูอน ภาค
แรก แต่ใช้การเล่าเรือ่ งราวของเหยือ่ แต่ละคนซึง่ มีทมี่ าที่
ไปแตกต่างกันเหมือนภาคแรก สุดท้ายเหยื่อทุกคนที่
เข้าไปในบ้านค�ำสาปมรณะเสียชีวิตหมดทุกคน ไม่มีใคร
ลบล้างค�ำสาปหรือปราบปรามวิญญาณผู้หญิงได้

3. ความเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรภาพยนตร์
ญี่ปุ่นกับการสร้างภาพยนตร์จากมุมมอง
ของผู้ชาย
ภาพยนตร์ญปี่ นุ่ โดยส่วนใหญ่ถกู สร้างขึน้ จากผูช้ าย
การประกอบสร้างจึงได้รบั อิทธิพลจากมุมมองของผูช้ าย
ภาพยนตร์สยองขวัญเป็นภาพยนตร์ประเภทหนึง่ ทีส่ ร้าง
จากมุมมองของผู้ชาย นอกจากนี้การด�ำเนินเรื่องราวใน
ภาพยนตร์ยังเกี่ยวกับครอบครัวของคนทั่วไปในสังคม
ยุคปัจจุบัน
ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ภาพยนตร์เป็นสื่อหลัก
ของสังคมญีป่ นุ่ แต่ผหู้ ญิงมีบทบาทในการสร้างภาพยนตร์
น้อยมาก ในส่วนของบทบาทการแสดง ผู้หญิงยังถูก
ก�ำหนดบทบาทให้แสดงตามความชื่นชอบของผู้ชาย ดัง
ที่ ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นแม่ ฮะฮะโมะ
โนะ (Hahamono. 母もの ) ซึ่งน�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยว
กับการให้ก�ำเนิดบุตร การเลี้ยงดูบุตร และความเหนื่อย
ยากในการแม่ ภาพลักษณ์ของความเป็นแม่ดังกล่าวนี้
เป็ น เพี ย งแค่ ก ารสร้ า งความเป็ น แม่ ใ นแบบที่ ผู ้ ช าย
ต้องการให้เป็น เพือ่ ให้กลมกลืนไปกับแนวความคิดผูช้ าย
มีอ�ำนาจเป็นใหญ่ในสังคมญี่ปุ่น (Sato, 2007, p.8)

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ถึง 1970 โทรทัศน์กลายเป็นสื่อ
หลักแทนที่ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์จึงตกต�่ำ
ลง อย่างต่อเนื่อง (Richie, 2005, p.177-178) ส่งผลให้
บริษทั ภาพยนตร์ตอ้ งปรับตัวด้วยการลดจ�ำนวนพนักงาน
และปรับเปลีย่ นแนวทางการผลิตภาพยนตร์เพือ่ ความอยู่
รอด กลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้หญิงกับเด็กหันไปนิยมดูโทรทัศน์
มากกว่า บริษัทภาพยนตร์จึงพยายามรักษากลุ่มผู้ชมที่
เป็นผู้ชายซึ่งยังเหลืออยู่โดยการสร้างภาพยนตร์ตาม
รสนิยมของผู้ชาย ส่งผลให้มีการผลิตภาพยนตร์แนว
อีโรติกและภาพยนตร์สยองขวัญออกมาสู่ท้องตลาด
จ�ำนวนมาก (Sato, 2006, p.74)
ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ถึง 1990 สื่อวิดีโอและ
ดีวดี ถี อื ก�ำเนิดขึน้ มาและได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย
ผู้ชมสามารถเช่าหรือซื้อไปดูที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องไปโรง
ภาพยนตร์ ในส่วนของผู้สร้างภาพยนตร์สามารถใช้
ต้นทุนต�่ำในการสร้างภาพยนตร์ได้ เพราะไม่มีต้นทุน
ส�ำหรับการฉายในโรงภาพยนตร์ การโฆษณา หรือการ
กระจายผลงานภาพยนตร์ไปสู่ท้องตลาด ภาพยนตร์
สยองขวัญเป็นภาพยนตร์ต้นทุนต�่ำประเภทหนึ่งที่นิยม
สร้าง ผู้สร้างภาพยนตร์ใช้เทคนิคการถ่ายท�ำภาพยนตร์
แบบสารคดีซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างฉาก การ
ด�ำเนินเรือ่ งในภาพยนตร์ใช้เพียงสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน
ของผูค้ นทัว่ ไป ดังนัน้ เนือ้ หาของภาพยนตร์โดยส่วนใหญ่
จึงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือการใช้ชีวิตทั่วไป
ของผู้คนในช่วงเวลานั้น
ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ซึ่งสงผล
กระทบต่อผู้หญิงดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ภาพยนตร์สยอง
ขวัญได้น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์ยากของผู้
หญิงเหล่านั้นผ่านตัวละครผู้หญิง ลักษณะเด่นประการ
หนึ่ ง ของภาพยนตร์ ส ยองขวั ญ ที่ อ ยู ่ ใ นยุ ค ทองของ
ภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่น คือ การใช้ตัวละครวิญญาณ
ที่มีความแค้น อนเรียว (Onryou, 怨霊) สร้างความน่า
กลัว องค์ประกอบนีไ้ ด้รบั อิทธิพลมาจากภาพยนตร์สยอง
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ขวัญช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ประเภทหนึง่ ทีเ่ รียกว่า
ไคดังเออิงะ (Kaidaneiga, 怪談映画) (McRoy, 2008,
p.75-76) ภาพยนตร์สยองขวัญประเภทนีม้ แี นวความคิด
ในการสร้างตัวละครผู้หญิงให้ถูกกดขี่ข่มเหงหรือถูก
ทรยศหักหลังจากผู้ชายและให้กลายเป็นวิญญาณที่มี
ความแค้น (Kitazawa, 2000, p.19) แนวความคิดดัง
กล่าวถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ในภาพยนตร์สยองขวัญยุคสมัย
ใหม่แต่ปรับให้เข้ากับบริบทสังคมในช่วงเวลานั้น
ความตกต�่ำของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ชม ผู้ชมที่เป็นผู้ชายกลาย
เป็นกลุม่ ผูช้ มหลักของภาพยนตร์ การสร้างภาพยนตร์จงึ
เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชาย ผลงานภาพยนตร์จึงมี
เนื้อหาที่เกี่ยวกับความชื่นชอบของผู้ชาย ภาพยนตร์
สยองขวั ญ เป็ น ผลงานประเภทหนึ่ ง ที่ นิ ย มสร้ า ง
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นส่งผลให้การผลิตและเผย
แพร่ผลงานภาพยนตร์ท�ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและยัง
สามารถใช้ต้นทุนในการผลิตต�่ำ ถึงแม้จะมีงบประมาณ
จ�ำกัดแต่ผู้สร้างภาพยนตร์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้ า งผลงานจนกระทั่ ง กลายเป็ น รากฐานของ
ภาพยนตร์ ส ยองขวั ญ ที่ ผ สมผสานแนวความคิ ด สมั ย
ดั้งเดิมกับบริบทในสังคมสมัยใหม่

4. การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่ า งผู ้ ช ายกั บ ผู ้ ห ญิ ง ในภาพยนตร์
สยองขวัญ
ในภาพยนตร์สยองขวัญการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายกับผูห้ ญิงเป็นองค์ประกอบที่
นิยมใช้ในภาพยนตร์ เพราะการใช้องค์ประกอบดังกล่าว
นี้ ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจของผู ้ ช มได้ ง ่ า ย แต่ ก าร
ประกอบสร้างบทบาทของตัวละครผู้ชายกับตัวละครผู้
หญิงต่างได้รับอิทธิพลจากมุมมองของผู้ชายเมโลดราม่า
(Melodrama) เป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ ช ายกั บ ผู ้ ห ญิ ง ในภาพยนตร์
พจนานุ ก รมรากศั พ ท์ ภ าษาญี่ ปุ ่ น นิ ฮ งโงะไดจิ เ ทง
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(Nihongodaijiten,『日本語大辞典』) (1989) ได้ระบุ
ความหมายไว้ว่า เมโลดราม่า คือการแสดงละครเวที
ละครโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ทใี่ ช้เรือ่ งราวเกีย่ วกับความ
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
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรัก แต่เป็นความรักที่มีอุปสรรค
ขวางกั้น ดังนั้นการวิเคราะห์ เมโลดราม่า ในภาพยนตร์
สยองขวัญจะท�ำให้เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูช้ ายกับผูห้ ญิงซึง่ เกีย่ วข้องกับอ�ำนาจการประกอบสร้าง
จากมุมมองของผู้ชายและเข้าใจการใช้ความน่ากลัวเพื่อ
พลิกกลับอ�ำนาจของผู้หญิง
การเล่ า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาครอบครั ว ใน
ภาพยนตร์สยองขวัญสะท้อนให้เห็นรูปแบบครอบครัวใน
ช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ของตัวละครผู้หญิงซึ่งใช้
ชีวิตในครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) ที่ประกอบ
ด้วยสมาชิกเพียงสองรุ่นคือรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูก รูปแบบ
ของครอบครัวดังกล่าวเป็นรูปแบบครอบครัวสมัยใหม่ ดัง
ที่ เอมิโกะ โอจิไอ (Emiko Ochiai, 落合恵美子) นัก
วิชาการด้านสังคมวิทยาผู้ศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว ได้
วิเคราะห์ลักษณะเด่นของครอบครัวญี่ปุ่นสมัยใหม่ไว้
หลายประเด็น แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ครอบครัวสมัย
ใหม่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวที่สมาชิกในครอบครัว
มีปฎิสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกต่อกันสูง มีแนว
ความคิดในการทุ่มเทความรักให้กับลูก และตัดขาดจาก
สังคมภายนอก (Senda, 2003a, p.31) กล่าวได้ว่าเป็น
รูปแบบครอบครัวสมัยใหม่ที่ให้ความส�ำคัญกับความรัก
ความผูกพันธ์ในครอบครัวซึง่ ญีป่ นุ่ รับเอาแนวความคิดนี้
มาจากชนชั้นกลางของประเทศอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่
19 แต่การใช้ชีวิตจริงสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้ จากสภาพเศษฐ
กิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นใน
ครอบครัวจึงมีโอกาสใช้ความรุนแรงสูง (Senda, 2003b,
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p.45-47) และปัญหาดังกล่าวยังถูกสังคมมองข้าม
เนื่องจากการตัดขาดจากสังคมภายนอกของครอบครัว
การวิเคราะห์ตวั ละครผูห้ ญิงทีร่ บั บทบาทภรรยา แม่
และลูกสาวจะช่วยท�ำให้เข้าใจภาพลักษณ์ของผู้หญิงใน
การใช้ชีวิตครอบครัวและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ชายหญิงในสังคมทั่วไปซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้คนส่วนใหญ่
เข้าใจได้ง่าย และสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ในโลกแห่ง
ความเป็นจริงของผูห้ ญิงในช่วงทศวรรษที่ 1990-2000
4.1 สามีกับภรรยา
ตัวละครภรรยาเป็นตัวละครทีว่ า่ นอนสอนง่ายยอม
ท�ำตามสามีทุกอย่าง ถึงแม้ต้องทนกับความทุกข์ยากสัก
เพียงใดแต่ไม่เคยโต้แย้ง จึงเป็นฝ่ายที่ยอมทุกอย่างเพื่อ
สามี ในทางตรงกันข้ามตัวละครสามีเป็นผู้ที่ก�ำหนดทุก
อย่างในครอบครัว มักจะท�ำอะไรโดยไม่ค�ำนึงถึงสภาพ
จิ ต ใจหรื อ ความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู ้ เ ป็ น ภรรยา
สถานการณ์เช่นนี้ท�ำให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถรับรู้ถึง
ความรู้สึกหรือความต้องการที่แท้จริงของกันและกัน
ความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงย�่ำแย่ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นใน
ครอบครัว สามีจึงใช้ความรุนแรงกับผู้เป็นภรรยา
ในซีรสี ภ์ าพยนตร์สยองขวัญเรือ่ ง จูอน ครอบครัว
ซะเอกิ (Saeki, 佐伯) ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน คือ
คะยะโกะ ผู้เป็นแม่บ้านให้กับสามีซึ่งประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท ทะเคโอะ (Takeo, 剛雄) และลูกชาย
โทะชิโอะ (Toshio, 俊雄) การใช้ชีวิตของครอบครัวนี้
สามีจะเป็นผู้ออกไปท�ำงานนอกบ้าน ส่วนภรรยารับผิด
ชอบงานบ้านและเลี้ยงลูก ทะเคโอะ ออกไปท�ำงานนอก
บ้านจนแทบไม่มเี วลาให้กบั ครอบครัว ความสัมพันธ์ของ
สามีและภรรยาคู่นี้จึงไม่แน่นแฟ้น วันหนึ่ง ทะเคโอะ
สงสัยว่าภรรยาของตนเองคบชู้ เขาไม่สอบถามข้อเท็จ
จริงแม้แต่น้อยกับภรรยา ในขณะที่ คะยะโกะ ไม่ยอม
อธิบายหรือโต้แย้งในสิง่ ทีส่ ามีกล่าวหา เธอยอมปล่อยให้
สามีท�ำร้ายจนเสียชีวิตต่อหน้าลูกชาย
ครอบครัว ซะเอกิ เป็นครอบครัวทีม่ รี ปู แบบความ
สัมพันธ์ระหว่างสามีที่เป็นพนักงานบริษัทกับภรรยาที่
เป็นแม่บ้าน แต่ความสัมพันธ์ย�่ำแย่ เนื่องจากสาเหตุ

ส�ำคัญคือ ภรรยาว่านอนสอนง่ายเกินไป กล่าวคือภรรยา
ยอมท�ำตามสามีทุกอย่างโดยไม่โต้แย้งหรือแสดงความ
รู้สึกออกมา สามีจึงไม่เข้าใจสิ่งที่ภรรยาต้องการอย่าง
แท้จริง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจึงเป็น
เรื่องยาก สถานการณ์เช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุก
ครอบครัว และท้ายทีส่ ดุ น�ำไปสูค่ วามรุนแรงในครอบครัว
จะเห็นได้วา่ คะยะโกะ ถูกจัดวางให้มภี าพลักษณ์เหมารวม
(Stereotype) ซึง่ เป็นการสะท้อนภาพทีเ่ ป็นลักษณะร่วม
โดยทั่วไปของแม่บ้านผู้รักษาความเป็นครอบครัวซึ่งอยู่
ภายใต้ระบบครอบครัวที่อ�ำนาจผู้ชายเป็นใหญ่ แต่มี
ประเด็นทีน่ า่ สนใจอีกประเด็นหนึง่ คือ ความว่านอนสอน
ง่ายของผู้หญิง ในภาพยนตร์ไม่ได้น�ำเสนอภาพลักษณ์
ของผูห้ ญิงทีบ่ น่ หรือโต้แย้งสามี ทัง้ ทีใ่ นโลกแห่งความเป็น
จริงการบ่นหรือโต้แย้งสามีเป็นเรือ่ งปรกติในชีวติ ประจ�ำ
วัน แต่อย่างไรก็ตามในสังคมญีป่ นุ่ การกระท�ำของภรรยา
ในลักษณะดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดัง
นั้นความน่ากลัวจึงเกิดขึ้นจากการท�ำให้ผู้หญิงซึ่งถูก
ก�ำหนดให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมญี่ปุ่นซึ่งอ�ำนาจ
ผู้ชายเป็นใหญ่พบกับความตาย
4.2 ความเป็นแม่ของผู้หญิง
ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ ผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์ ฮิเดะโอะ นะกะตะ ได้เปลี่ยนตัวละครเอกใน
ฉบับนิยายจากตัวละครผู้ชายให้เป็นตัวละครผู้หญิงใน
ฉบับภาพยนตร์ เนื่องจากต้องการน�ำเสนอเรื่องราวการ
ต่อสูช้ วี ติ ของผูห้ ญิง นะกะตะ ชอบภาพลักษณ์ของผูห้ ญิง
ที่สู้ชีวิต เพราะในสังคมปัจจุบันผู้หญิงประเภทนี้หาได้
ยากในครอบครัว (Nakata, 2002, p.133) ตัวละครแม่
ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ จึงถูกประกอบ
สร้างให้ใช้ชวี ติ ตามมุมมองของผูช้ าย ตัวละครแม่เป็นตัว
ละครทีเ่ อาใจใส่ดแู ลลูกและยอมเสียสละทุกอย่างเพือ่ ลูก
แต่ในขณะที่ตัวละครพ่อกลับมีท่าทีเฉยชาและไม่ได้
แสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูก พ่อจึงมีมุมมองที่มีต่อ
ลูกแตกต่างจากแม่ นอกจากนี้แม่ยังมีความหวั่นไหว
ระหว่างความรักที่มีต่อลูกกับความรักที่มีต่อสามี

ณัฐกร คำ�ปวน | Natthakorn Khampuan

50

ในซี รี ส ์ ภ าพยนตร์ ส ยองขวั ญ เรื่ อ ง ริ ง งุ เรโกะ
(Reiko, 玲子) ได้ขอให้อดีตสามี ริวจิ (Ryuji, 竜司) เข้า
มาช่วยเหลือในการไขปริศนาวิดีโอค�ำสาปมรณะ จึงเป็น
โอกาสทีล่ กู ชายของเธอ โยอิจิ (Yoichi, 陽一) ได้พบหน้า
พ่ออีกครัง้ หนึง่ แต่ทา่ ทีทมี่ ตี อ่ ลูกของคูส่ ามีภรรยานีแ้ ตก
ต่างกัน เรโกะ ให้ความรักความใส่ใจต่อลูกชายอย่างมาก
แต่ ริวจิ เฉยชาต่อลูกชายที่ไม่ได้พบกันมานาน เรโกะ
สั่งสอนเรื่องมารยาทแก่ โยอิจิ เรื่องการเข้าร่วมงานศพ
ระหว่างที่เข้าร่วมงานไม่ควรถามเรื่องการเสียชีวิตของผู้
ตาย เพราะญาติของผู้ตายยังโศกเศร้ากับการจากไป
นอกจากนี้ในฉากสุดท้ายของเรื่อง เรโกะ ได้เสี่ยงชีวิตลง
ไปในบ่อน�้ำเพื่อช่วยแก้ไขค�ำสาปให้ โยอิจิ แต่ในขณะที่
ริวจิ ถึงแม้จะพบเจอหน้าลูกชายที่ไม่ได้พบกันมานาน
เขากลับไม่ทักทายถามไถ่สารทุกข์สุกดิบใด ๆ เลย
การทุ่มเทความรักให้กับลูกของ เรโกะ เป็นภาพ
ลักษณ์ของแม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกและแม่ผู้ยอม
เสียสละเพื่อลูกในภาพยนตร์ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
2 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจาก
การประกอบสร้างของผู้ชาย เรโกะ ทุ่มเทความรักให้กับ
ลูกมากกว่าสามี กล่าวได้ว่าเธอทุ่มเทความรักให้กับลูก
จนถึงแก่ความตาย การจัดวางบทบาทความเป็นแม่ดัง
กล่าวนี้จึงได้รับอิทธิพลจากมุมมองของผู้ชาย
4.3 ลูกสาวกับพ่อ
การใช้ชีวิตรูปแบบครอบครัวสมัยใหม่ตามแนว
ความคิดของ เอมิโกะ โอจิไอ ประการหนึ่งคือ การทุ่มเท
ความรักให้กับลูก ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ส�ำหรับผู้เป็น
พ่อการทุ่มเทความรักให้กับลูกยังน้อยกว่าผู้เป็นแม่อยู่
มาก ความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกเป็นสิ่งที่เกิด
ขึน้ ได้งา่ ยกว่า เพราะแม่มหี น้าทีห่ ลักในการเลีย้ งลูก ส่วน
พ่อเป็นผู้ที่โดยส่วนใหญ่ออกไปท�ำงานนอกบ้านตามรูป
แบบครอบครัวสมัยใหม่ ความผูกพันกับลูกจึงมีนอ้ ย โดย
เฉพาะลูกสาวซึง่ เป็นผูห้ ญิง การพูดคุยหรือปรึกษาหารือ
เรื่องราวต่างๆผู้เป็นแม่ที่เป็นเพศเดียวกันย่อมมีความ
เข้าใจลูกสาวมากกว่า นอกจากนี้ลูกสาวไม่ใช่ผู้สืบทอด
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มรดกหรือสายตระกูลของครอบครัว ถ้าแต่งงานก็จะแยก
ไปอยูบ่ า้ นของสามี ในกรณีทเี่ กิดปัญหาร้ายแรงขึน้ แม่จงึ
ยอมเสียสละตนเองเพือ่ ปกป้องลูกหรือท�ำทุกวิถที างทีจ่ ะ
ช่วยเหลือลูกให้รอดพ้นจากภัยอันตราย แต่ในขณะทีพ่ อ่
มักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง
ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ ซะดะโกะ
ถูกพ่อของตนเอง อิคมึ ะ เฮฮะจิโร (Heihachirou Ikuma,
伊熊 平八郎 ) ก� ำ จั ด เพราะกลั ว พลั ง จิ ต ของเธอซึ่ ง
สามารถสังหารคนได้ อิคมึ ะ เป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย
ผูม้ คี วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับพลังจิตของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้
เขาจึ ง น� ำ ตั ว แม่ ข องซะดะโกะ ชิ ซุ โ กะ ยะมะมุ ร ะ
(Shizuko Yamamura, 山村志津子) ไปทดลองต่อหน้า
สื่อมวลชนจ�ำนวนมาก อิคึมะ รู้ว่าลูกสาวของตนเองมี
พลังจิตเหมือนแม่แต่มคี วามรุนแรงกว่า แต่เขากลับเลือก
สังหารลูกของตนเอง แทนทีจ่ ะพยายามรักษาหรือค้นหา
วิธแี ก้ไขเพือ่ ช่วยลูกของตนเอง เพราะเขาเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในเรือ่ งดังกล่าว จึงกล่าวได้วา่ อิคมึ ะ ไม่มคี วามผูกพันกับ
ลูกสาว เพราะเขาเอาแต่ทมุ่ เทเวลาให้กบั การทดลองและ
การศึกษาเกี่ยวกับพลังจิต เมื่อรู้ว่าลูกสาวของตนเองมี
ความผิดปรกติ เขาจึงแก้ปัญหาง่าย ๆ ด้วยการก�ำจัดทิ้ง
อย่างไม่มีเยื่อใย การแสดงออกถึงความรักและความ
ห่วงใยของเขาต่อลูกสาวจึงแตกต่างจากผูเ้ ป็นแม่ ชิซโุ กะ
การน�ำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับพ่อทีม่ คี วามห่างเหิน
ต่อลูกสาวหรือการกระท�ำความรุนแรงต่อลูกสาวของ
ตนเองจึงถูกน�ำเสนอในภาพยนตร์สยองขวัญ สืบเนือ่ งจาก
อิทธิพลของการใช้ชวี ติ ครอบครัวทีผ่ ชู้ ายมีอำ� นาจเป็นใหญ่
องค์ประกอบการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ชายกับผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญสะท้อนให้เห็น
ภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงทีถ่ กู สร้างจากมุมมองของผูช้ าย ตัว
ละครภรรยาถูกประกอบสร้างให้อยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ของ
ระบบสังคมที่ผู้ชายมีอ�ำนาจเป็นใหญ่ ในส่วนของตัว
ละครแม่และลูกสาวเป็นตัวละครทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากภาพ
ลักษณ์ที่ถูกสร้างจากมุมมองของผู้ชายเช่นเดียวกัน
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5. การประกอบสร้างความน่ากลัวของผูห้ ญิง
ในภาพยนตร์สยองขวัญ

ตัวเอกของเรือ่ งถูกน�ำมาประยุกต์ในการแสดงต่าง ๆ เช่น
ละคร คะบุกิ (Kabuki, 歌舞伎) หรือ การเล่าเรื่องตลก
การเล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาย ระคึโงะ (Rakugo, 落語) (Uchiyama, 2008, pp.9)
หญิงแบบเมโลดราม่า ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ลักษณะเด่นส�ำคัญของ ไคดัง คือ ตัวละครผู้หญิงจะถูก
จูอน และ ริงงุ ตัวละครผู้หญิงถูกประกอบสร้างขึ้นภาย ผู้ชายฆาตกรรมแล้วกลายเป็นวิญญาณกลับมาแก้แค้นผู้
ใต้อิทธิพลจากมุมมองผู้ชาย ตัวละครผู้หญิงจึงถูกสร้าง ที่ฆาตกรรมตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเวลาต่อมาเมื่อ
ภาพลักษณ์ให้อยู่ใต้อ�ำนาจของผู้ชาย แต่หลังจากที่ตัว ภาพยนตร์เข้ามาสูป่ ระเทศญีป่ นุ่ ละคร คะบุกิ เป็นศิลปะ
ละครผู้หญิงกลายเป็นวิญญาณแล้วกับมาแก้แค้น โลกที่ การแสดงที่นิยมน�ำมาดัดแปลงท�ำเป็นภาพยนตร์ ไคดัง
เคยปรกติสขุ ซึง่ เป็นโลกของสังคมผูช้ ายมีอำ� นาจเป็นใหญ่ จึงถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ โดยส่วนมากเป็นเรือ่ งราว
ได้กลายเป็นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความน่ากลัว การกลายเป็น ของผูห้ ญิงทีถ่ กู ฆาตกรรมอย่างไม่เป็นธรรม หลังจากเสีย
วิญญาณของตัวละครผู้หญิงจึงเป็นการสร้างอ�ำนาจของ ชีวติ จึงกลับมาแก้แค้นผูท้ มี่ สี ว่ นท�ำให้ตนเองเสียชีวติ ไปที
ผู้หญิงขึ้นมาเพื่อตอบโต้อ�ำนาจของผู้ชายที่ครอบง�ำใน ละคนๆ ในต� ำ นานหรื อ เรื่ อ งเล่ า ลี้ ลั บ ผู ้ ห ญิ ง จึ ง เริ่ ม
แสดงออกถึงความรุนแรง
สังคม
การเล่าเรือ่ งวิญญาณทีม่ คี วามแค้น อนเรียว ได้ถกู
ในสมัยโบราณสถานภาพและบทบาทของผู้หญิง
ในสังคมญีป่ นุ่ มีสงู มาก แม้แต่ตำ� นานการก�ำเนิดประเทศ น�ำมาเล่าใหม่ในภาพยนตร์สยองขวัญช่วงทศวรรษที่
ญีป่ นุ่ ซึง่ ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรในสมัยโบราณ 1990 ถึง 2000 แต่การแก้แค้นมีความรุนแรงมากขึ้น
ที่เรียกว่า โคะจิกิ (Kojiki, 古事記) ยังยกให้สุริยเทพี การเล่าเรื่องผู้หญิงที่ถูกผู้ชายฆาตกรรมแล้วกลายเป็น
อะมะเตระซุโอคะมิ (Amatersuookami, 天照大御神) วิญญาณทีม่ คี วามแค้นเป็นการเล่าเรือ่ งทีย่ งั คงได้รบั ความ
เป็นหนึง่ ในเทพเจ้าทีม่ อี ำ� นาจสูงสุด ในต�ำนานการก�ำเนิด นิยม แต่ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้ากับยุค
ประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวยังได้กล่าวถึงจักรพรรดินี ซุอิโกะ สมัย โดยเฉพาะการเชือ่ มโยงกับปัญหาสังคมญีป่ นุ่ ในช่วง
เทงโน (Suikotennou, 推古天皇) ซึง่ เป็นจักรพรรดิองค์ ทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และ
ที่ 33 ของประเทศญีป่ นุ่ (อรรถยา, 2557, น.1-2) ในส่วน ประเด็นที่มีความน่าสนใจคือการแก้แค้นของวิญญาณผู้
ของความเชือ่ ในลัทธิชนิ โตซึง่ เป็นศาสนาดัง้ เดิมของญีป่ นุ่ หญิงซึ่งมีลักษณะของการสังหารผู้คนอย่างไม่เลือกหน้า
ในยุคที่สังคมญี่ปุ่นยังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าเป็น มุซะเบทสึซทั สึจนิ (Musabetsusatsujin, 無差別殺人)
หลัก ผู้หญิงที่ท�ำหน้าที่เป็นร่างทรง มิโกะ (Miko, 巫女) กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ แต่ เ ดิ ม ที วิ ญ ญาณผู ้ ห ญิ ง แก้ แ ค้ น
เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการติดต่อกับพระเจ้า แต่ เฉพาะบุคคลที่ท�ำให้ตนเองเจ็บแค้นหรือเป็นต้นเหตุให้
บทบาทของผู้หญิงดังกล่าวนี้ค่อยๆหมดความส�ำคัญลง ตนเองเสียชีวิตเท่านั้น แต่ในภาพยนตร์สยองขวัญช่วง
เนือ่ งจากการเข้ามาของศาสนาพุธและแนวความคิดแบบ ทศวรรษดังกล่าวมีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจ�ำนวนมากซึ่งไม่
ขงจื๊ อ ซึ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ พระที่ เ ป็ น ผู ้ ช ายมากกว่ า ได้เป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับการเสียชีวติ ของวิญญาณผูห้ ญิง การ
(Okano, 1993, p.27-28) ผู้หญิงในต�ำนานและความ แก้แค้นผู้คนในสังคมจ�ำนวนมากเช่นนี้เป็นลักษณะเด่น
เชือ่ ยุคแรกจึงเปรียบเสมือนเป็นเทพเจ้าหรือตัวแทนของ ของภาพยนตร์ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเปลีย่ นแปลงระบบสังคม
เทพเจ้า
ในสมัยเอโดะเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณและภูตผี ที่ไม่เป็นธรรม เนื้อหาของภาพยนตร์จึงมีความเกี่ยวข้อง
ปีศาจ ไคดัง (Kaidan, 怪談) ซึ่งมีวิญญาณผู้หญิงเป็น กับการให้ผู้อื่นยอมรับตนเองและแย่งชิงอ�ำนาจในการ
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ตัดสินใจเพือ่ จัดระบบสังคมใหม่ (Uno, 2011, p.13-26)
จึงกล่าวได้ว่าวิญญาณผู้หญิงที่มีความแค้นสังหารผู้คน
อย่างไม่เลือกหน้า มีความเกีย่ วข้องกับการแก้แค้นระบบ
สังคมมากกว่าตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ตัวละครผู้หญิงถูกกระท�ำความรุนแรงจากผู้ชาย
จนเสียชีวิต ความโกรธแค้นได้ท�ำให้กลายเป็นวิญญาณ
กลับมายังโลกของคนเป็นเพื่อแก้แค้น วิญญาณผู้หญิง
เหล่านี้มีพลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ กล่าวคือมีความ
สามารถเหนือมนุษย์ธรรมดาทั่วไป หลังจากกลายเป็น
วิญญาณที่มีความแค้นได้ใช้ความสามารถพิเศษหลอก
หลอนหรือสังหารผู้คนด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการ
ท�ำให้สงิ่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตัวในชีวิตประจ�ำวันของผูค้ นกลายเป็น
สิ่งที่น่ากลัว
ในซีรี่ส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ ม้วนวิดีโอ
เป็นจุดก�ำเนิดของความน่ากลัว หลังจากที่ ซะดะโกะ ถูก
พ่อใช้ทอ่ นไม้ทบุ ศรีษะแล้วโยนลงบ่อน�ำ้ เธอทุกข์ทรมาน
อยู่ในบ่อน�้ำเป็นระยะเวลายาวนานก่อนจะเสียชีวิต ซะ
ดะโกะ จึงมีความโกรธแค้นและกลายเป็นวิญญาณที่มี
ความแค้น ซะดะโกะ ใช้คำ� สาปแช่งใส่ไว้ในม้วนวิดโี อเพือ่
เอาชีวติ ผูค้ น หากใครได้ดวู ดิ โี อม้วนนีแ้ ล้วไม่อดั ส�ำเนาให้
ผู้อื่นดูจะเสียชีวิตภายใน 7 วัน วิดีโอค�ำสาปมรณะของ
ซะดะโกะ ได้ท�ำให้กลุ่มนักเรียนมัธยมปลายหญิงและ
เพื่อนชายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนง�ำ จึงเกิดข่าวลือว่าพวก
เขาได้ดูวิดีโอค�ำสาปมรณะจนเสียชีวิต ข่าวลือนี้แพร่
สะพัดไปอย่างกว้างขวางจนเกิดความหวาดกลัวเกีย่ วกับ
วิดีโอค�ำสาปมรณะไปทั่วเมือง จนกระทั่ง เรโกะ เข้ามา
ท�ำหัวข้อข่าวเกีย่ วกับข่าวลือนี้ การแพร่กระจายของข่าว
ลือเกีย่ วกับวิดโี อค�ำสาปมรณะเป็นการส่งต่อความน่ากลัว
ทีแ่ พร่หลายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว เพราะหากใครได้
ฟังก็จะน�ำไปเล่าขานสืบต่อไปอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด สังคมจึง
เกิดความโกลาหลวุ่นวาย ไม่มีใครกล้าดูวิดีโอเทปเพราะ
กลัวติดค�ำสาปมรณะ
นอกจากนี้ สิง่ ของอืน่ ๆทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ยังได้กลายเป็น
สิง่ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนความน่ากลัวค�ำสาปมรณะของ ซะดะโกะ
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หลักการทีใ่ ช้พสิ จู น์การติดค�ำสาปมรณะมีอยู่ 2 หลักการ
คือ 1.หลังจากดูวดี โี อเสียงโทรศัพท์ดงั ขึน้ รับสายแต่ไม่มี
เสียงคนพูด 2.เมื่อถ่ายรูปแล้วล้างฟิล์มออกมาใบหน้าผู้
ถูกถ่ายเบลอ ทั้งโทรศัพท์และรูปถ่ายต่างเป็นสิ่งที่ถูกใช้
งานทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน การรับโทรศัพท์เป็นเรื่อง
ปรกติในชีวิตประจ�ำวัน ส่วนรูปถ่ายที่มีความผิดปรกติก็
สามารถเกิดขึน้ ได้เช่นกัน เนือ่ งจากในยุคนัน้ ใช้มว้ นฟิลม์
ในการถ่ายรูปหรือใช้การถ่ายจากกล้องโพลารอยด์ ความ
ผิดปรกติจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับรูปถ่าย ถือเป็นเรื่อง
ปรกติ แต่หลังจากที่เกิดข่าวลือเรื่องวีดีโอค�ำสาปมรณะ
เพียงแค่โทรศัพท์ดงั ขึน้ หรือรูปถ่ายมีความผิดปรกติ ผูค้ น
แตกตื่นและหวาดกลัวว่าจะติดค�ำสาปมรณะ
ในซีรี่ส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง จูอน โทรทัศน์
กับโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่วิญญาณใช้หลอกหลอนผู้คน
เช่นเดียวกับซีรสี่ ภ์ าพยนตร์สยองขวัญเรือ่ ง ริงงุ วิญญาณ
ของ คะยะโกะ ใช้พลังพิเศษส่งเสียงร้องของตนเองผ่าน
โทรศัพท์หลอกหลอน ฮิโทะมิ (Hitomi, 仁美) จนเธอ
ตกใจและทิ้งโทรศัพท์ลงกับพื้น ในเวลาต่อมาพอเธอเข้า
มาในห้ อ งนอน หน้ า จอโทรทั ศ น์ ถู ก ท� ำ ให้ ก ลายเป็ น
ใบหน้าวิญญาณของ คะยะโกะ จึงกล่าวได้ว่าวิญญาณ
ของ คะยะโกะ สามารถส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณ
ภาพไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เช่นเดียวกับ ซะดะโกะ
บรรยากาศเมื อ งร้ า งในฉากสุ ด ท้ า ยของซี รี่ ส ์
ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง จูอน สร้างความรู้สึกสิ้นหวัง
ให้กับผู้คน วิญญาณของ คะยะโกะ สังหารเหยื่อไปทีละ
คน ในที่สุดไม่มีผู้ใดเหลือรอดแม้แต่ผู้เดียว ริกะ (Rika.
理佳) ถูกสังหารเป็นคนสุดท้าย เธอตกอยู่ในสภาพเดียว
กับ คะยะโกะ กล่าวคือถูกฆาตกรรมแล้วซ่อนอ�ำพรางศพ
ไว้ในเพดานบ้าน หลังจากนั้นทั่วทั้งเมืองไร้ผู้คน มีแต่
ความรกร้างว่างเปล่า ราวกับว่าผู้คนถูกวิญญาณของ
คะยะโกะ สังหารจนไม่เหลือใครแล้ว ทั้งที่เมื่อก่อนเคย
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างปรกติสุข โลก
ของคนเป็นจึงถูกท�ำลายจากวิญญาณ
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วิญญาณของ ซะดะโกะ และ คะยะโกะ กลับมา
แก้ แ ค้ น ผู ้ ค นด้ ว ยการใช้ สิ่ ง ที่ พ บเห็ น ได้ ทั่ ว ไปในชี วิ ต
ประจ�ำวันในการหลอกหลอน การกระท�ำลักษณะนี้จึง
เป็นการคุกคามของผูห้ ญิงทีม่ ตี อ่ สังคมมากกว่าตัวบุคคล
ใดบุ ค คลหนึ่ ง ในช่ ว งทศวรรษที่ 1990 เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมครั้ ง ใหญ่ การ
เปลีย่ นแปลงครัง้ นีก้ อ่ ให้เกิดระบบสังคมทีผ่ ลักผูห้ ญิงตก
ไปอยู่ในสภาวะที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในการใช้ชีวิตดังที่กล่าว
ไว้ในบทที่ 2 ของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระบบ
สังคมดังกล่าวนี้ถูกสร้างขึ้นจากอิทธิพลของผู้ชายที่มี
อ�ำนาจเป็นใหญ่ การหลอกหลอนของวิญญาณผู้หญิง
ลักษณะดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงการตอบโต้ของ
ผู้หญิงที่มีต่อสังคมที่ผู้ชายกุมอ�ำนาจ

อย่างไม่เลือกหน้า วิธีการส�ำคัญที่ใช้ในการท�ำให้เหยื่อผู้
บริสทุ ธิเ์ สียชีวติ คือการใช้คำ� สาปมรณะ กล่าวคือเมือ่ ผูใ้ ด
ติดค�ำสาปนี้แล้วจะเสียชีวิต ประเด็นส�ำคัญอีกประการ
หนึง่ ของการใช้คำ� สาปมรณะคือ การท�ำให้คำ� สาปมรณะ
แพร่กระจายไปเป็นลูกโซ่ เหยื่อผู้บริสุทธิ์จึงมีโอกาสถูก
ค�ำสาปมรณะจนเสียชีวติ การแพร่กระจายค�ำสาปมรณะ
เป็นลูกโซ่ดังกล่าวนี้ เป็นเทคนิคการเชื่อมโยงกับแนว
ความคิดทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่ง โดยการให้ค�ำ
สาปมรณะติดต่อและแพร่กระจายเหมือนเชื้อไวรัส เช่น
โรคเอดส์ โรคไวรัสอีโบลา เป็นต้น (Oshima, 2010,
p.77) การแพร่ระบาดของค�ำสาปมรณะจากวิญญาณผู้
หญิงจึงเปรียบเสมือนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
สั ง คม ผู ้ ห ญิ ง กั บ ธรรมชาติ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
เกีย่ วข้องกัน แนวความคิดสตรีนเิ วศนิยม (Ecofeminism)
6. ความรุนแรงของวิญญาณผู้หญิงกับการ ซึ่งให้ความส�ำคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างการปฎิบัติ
ต่อต้านระบบสังคมผู้ชายมีอ�ำนาจเป็นใหญ่ ของผูห้ ญิง (Treatment of woman) กับการปฎิบตั ขิ อง
การด�ำเนินชีวิตของตัวละครผู้หญิงก่อนเสียชีวิต สิง่ ทีไ่ ม่ได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ (Treatment of nonเต็มไปด้วยความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส ตัวละครผูห้ ญิง human nature) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้หญิงเป็นเหยื่อที่
ใช้ชวี ติ ในครอบครัวทีค่ วามสัมพันธ์ในครอบครัวร้าวฉาน ถูกกระท�ำเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้องทางธรรมชาติต่าง ๆ
และถูกกระท�ำความรุนแรง ผู้เป็นฝ่ายกระท�ำความ เช่น ป่าไม้ แหล่งน�้ำ แหล่งอาหาร ฯลฯ ส่วนผู้ชายเป็น
รุนแรงคือผู้ชายในครอบครัวซึ่งก็คือพ่อหรือสามี การก ฝ่ายกระท�ำทีส่ ร้างสิง่ ทีไ่ ม่ได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ เช่น
ระท�ำความรุนแรงมีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตัวละครผู้ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ธรรมเนียมปฎิบัติต่าง ๆ ซึ่งครอบง�ำ
หญิงจึงพบเจอกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส และ สังคม (Warren, 1997, p.3) ในกรณีของซีรี่ส์ภาพยนตร์
สุดท้ายถูกฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหด แต่หลังจากกลาย สยองขวัญเรื่อง ริงงุ การแพร่ระบาดของค�ำสาปมรณะ
เป็นวิญญาณ ตัวละครผูห้ ญิงใช้คำ� สาปมรณะสังหารผูค้ น จึงเป็นการคุกคามจากผูห้ ญิงต่อระบบสังคมทีผ่ ชู้ ายสร้างขึน้
อย่างไม่เลือกหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือทุกคนในสังคมมี
ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ หลังจากที่
โอกาสเสียชีวิต การกระท�ำเช่นนี้เป็นการท�ำลายระบบ ซะดะโกะ กลายเป็นวิญญาณที่มีความแค้น เธอได้ใช้ค�ำ
สังคมทีผ่ ชู้ ายมีอำ� นาจเป็นใหญ่โดยใช้การแพร่กระจายค�ำ สาปมรณะใส่ ไ ว้ ใ นม้ ว นวิ ดี โ อเทปเพื่ อ ให้ ค� ำ สาปแพร่
สาปให้มีลักษณะเหมือนไวรัสที่แพร่ระบาดในสังคม
กระจายติดต่อไปเรือ่ ยๆเหมือนการแพร่กระจายของเชือ้
ซีรี่ส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ ได้น�ำเสนอ โรค หากใครได้ดูวิดีโอค�ำสาปมรณะแล้วไม่อัดส�ำเนาส่ง
เรื่องราวของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากระบบสังคมที่ ให้ผู้อื่นดูต่อจะเสียชีวิตภายใน 7 วัน ส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์
ไม่ยตุ ธิ รรมและการแก้แค้นเหยือ่ ผูบ้ ริสทุ ธิข์ องวิญญาณผู้ จ�ำนวนมากซึ่งไม่รู้วิธีแก้ไขค�ำสาปมรณะเสียชีวิตไปเป็น
หญิง ในภาพยนตร์เรื่องนี้วิญญาณผู้หญิงสังหารผู้คน จ�ำนวนมาก ทัง้ ทีไ่ ม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการเสียชีวติ ของ
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เธอ นับตั้งแต่วัยรุ่น 4 คนซึ่งไปเที่ยวยังบ้านพักตาก
อากาศเมืองอิสพุ บเจอกับวิดโี อค�ำสาปมรณะโดยบังเอิญ
จึงได้ดูและติดค�ำสาปมรณะจนกระทั่งเสียชีวิตไปทุกคน
หลังจากนั้นเหยื่อเคราะห์ร้ายได้เพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อย ๆ
แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการเสียชีวิตของตัวละครเอก
ของเรื่อง ริวจิ ตัวละครตัวนี้เป็นผู้น�ำในการตามหาความ
จริงเกี่ยวกับวิดีโอค�ำสาปมรณะ เพราะเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีพลัง
พิเศษในการใช้พลังจิตเพื่อดูภาพเหตุการณ์ในอดีต เขา
เป็นความหวังในการไขปริศนาวิดีโอค�ำสาปมรณะ แต่
สุดท้าย ริวจิ อาจารย์ผมู้ ากไปด้วยความสามารถกลับถูก
วิญญาณ ซะดะโกะ หลอกหลอนจนเสียชีวิตอย่างน่า
อนาถ โดยที่เขาไม่สามารถจะต่อต้านอะไรได้ เช่นเดียว
กั บ ดอกเตอร์ ค ะวะจิ ริ (Kawajiriishi, 川尻医師 )
ผู ้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพลังจิตผู้ซึ่งไขปริศนาวิดีโอค�ำสาป
มรณะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เขาเชื่อว่าการ
เคลือ่ นทีข่ องพลังจิตสูว่ ตั ถุเป็นต้นเหตุทที่ ำ� ให้เกิดวีดโี อค�ำ
สาปมรณะ จึงท�ำการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ลบล้าง
ค�ำสาปมรณะของวิญญาณ ซะดะโกะ แต่การทดลองล้ม
เหลว และเป็นต้นเหตุท�ำให้ดอกเตอร์คะวะจิริ เสียชีวิต
ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง จูอน บ้านเป็น
สถานทีเ่ ผยแพร่คำ� สาปมรณะ เหยือ่ ผูเ้ คราะห์รา้ ยทีพ่ ลัด
หลงเข้ามาในบ้านหลังนี้จะถูกวิญญาณแม่ลูก คะยะโกะ
กับ โทะชิโอะ ตามไปหลอกหลอนและท�ำร้ายทุกที่ หรือ
ในบางกรณีจะถูกสังหารที่บ้านหลังนี้โดยทันที นอกจาก
นี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เคยเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าว
จะถู ก ท� ำ ให้ เ สี ย ชี วิ ต ไปด้ ว ย นั ก สื บ นะคะงะวะ
(Nakagawa, 中川) กับนับสืบ อิงะระชิ (Igarashi, 五十
嵐) เป็นต�ำรวจที่มีบทบาทส�ำคัญในการสืบหาความจริง
เกี่ ย วกั บ คดี ก ารตายอย่ า งมี เ งื่ อ นง� ำ ของสมาชิ ก ใน
ครอบครัว โทคึนะงะ (Tokunaga, 徳永) ซึ่งเกิดจาก
น�้ ำ มื อ ของวิ ญ ญาณ คะยะโกะ ต� ำ รวจทั้ ง สองนายนี้
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พยายามสืบหาจากหลักฐานต่างๆตามหลักการสืบสวน
สอบสวนของต�ำรวจ แต่ความพยายามหาตัวฆาตกรไร้ผล
เหยือ่ ผูบ้ ริสทุ ธิเ์ สียชีวติ อย่างต่อเนือ่ งโดยทีไ่ ม่สามารถหา
ตัวผู้ก่อเหตุได้ มิหน�ำซ�้ำต�ำรวจทั้งสองนายนี้ยังได้กลาย
เป็นเหยือ่ ของฆาตกรเสียเอง สุดท้ายไม่มใี ครปราบปราม
หรือยับยั้งบ้านค�ำสาปมรณะของวิญญาณ คะยะโกะ ได้
เมืองทัง้ เมืองจึงกลายเป็นเมืองร้าง เพราะผูค้ นทยอยเสีย
ชีวิตไปเรื่อยๆ
การแพร่กระจายค�ำสาปมรณะของวิญญาณผูห้ ญิง
ส่งผลให้เหยื่อผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจ�ำนวนมาก ผู้ชายเป็นผู้
ที่มีบทบาทส�ำคัญในการไขปริศนาหรือพยายามสืบหา
ความจริง แต่สุดท้ายความพยายามทั้งหมดล้มเลว และ
ผู้ชายซึ่งเป็นความหวังของสังคมได้กลายเป็นเหยื่อการ
ฆาตกรรมของวิ ญ ญาณผู ้ ห ญิ ง เสี ย เอง อ� ำ นาจของ
วิญญาณผู้หญิงจึงได้ท�ำลายระบบสังคมที่ผู้ชายครอง
อ�ำนาจ

7. สรุป: การฟื้นฟูความปรกติสุขในสังคมกับ
ความน่ากลัวของวิญญาณผู้หญิง
ในสังคมปรกติผู้หญิงใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
อ�ำนาจผูช้ าย จึงถูกกดขีแ่ ละกระท�ำความรุนแรง แต่การก
ลายเป็นวิญญาณช่วยท�ำให้ผหู้ ญิงหลุดพ้นจากอ�ำนาจของ
ผู ้ ช าย วิ ญ ญาณผู ้ ห ญิ ง ใช้ อ� ำ นาจพิ เ ศษท� ำ สิ่ ง ที่ ป รกติ
ธรรมดาในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ให้ ก ลายเป็ น สิ่ ง ที่ น ่ า กลั ว
นอกจากนี้ยังแพร่กระจายค�ำสาปมรณะที่มีลักษณะเป็น
ภัย พิ บัติ สั งคมที่ผู ้ช ายกุ มอ� ำนาจจึง ตกอยู ่ ในสภาวะ
โกลาหลอลหม่าน ถึงแม้ผู้ชายเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญใน
การแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้สังคมกลับคืนสู่
ความปรกติสุข แต่อ�ำนาจของผู้ชายไม่สามารถต้านทาน
กับอ�ำนาจของวิญญาณผูห้ ญิงได้ การกลายเป็นวิญญาณ
ของผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ และ จูอน
จึงเป็นการพลิกกลับอ�ำนาจของผู้หญิงในสังคม
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ศิริวรรณ ปรีชานฤตย์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่ในนวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ ของ
โยะฌิโมะโตะ บะนะนะ
บทคัดย่อ
นวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ เป็นนวนิยายที่มุ่งน�ำเสนอคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ของหญิงสาวคนหนึ่งที่เกิด
มามีสภาพร่างกายทีอ่ อ่ นแอและจะมีชวี ติ อยูไ่ ด้ไม่นาน แต่เธอมีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็งต่างจากสภาพร่างกาย
ที่อ่อนแอและเธอมีก�ำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาเรื่องพื้นที่ในนวนิยายเรื่อง
ท์ซุงุมิ ของโยะฌิโมะโตะ บะนะนะ นวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้กับความอ่อนแอ
ทางร่างกายของท์ซงุ มุ แิ ละมิตรภาพอันลึกซึง้ ระหว่างสองสาวลูกพีล่ กู น้อง คือ ท์ซงุ มุ แิ ละมะริอะ โดย
มีพนื้ ทีเ่ มืองชายทะเลเป็นพืน้ ทีส่ ำ� คัญของเรือ่ ง ผลการศึกษาพบว่า พืน้ ทีใ่ นนวนิยายมีบทบาทส�ำคัญ
ในการสะท้อนแก่นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มุมมองและความคิด
ของตัวละคร ท�ำให้ตัวละครค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิต
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Space in Yoshimoto Banana’s novel Focusing on Tsugumi
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.

Key words

Tsugumi, Space, Seaside town, Tokyo
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1. บทน�ำ
ท์ซงุ มุ ิ 『つぐみ』เป็นนวนิยายทีเ่ ขียนขึน้ โดยโยะฌิ
โมะโตะ บะนะนะ (吉本ばなな) ซึ่งเป็นนามปากกา
ของโยะฌิโมะโตะ มะโฮะโกะ (吉本真秀子) ในปี ค.ศ.
1988 ตีพิมพ์ครั้งแรกในชูโอโครน (中央公論) ได้รับ
การแปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Goodbye Tsugumi
โดยไมเคิล เอ็มมิลริช (Michael Emmerich) และได้รับ
การแปลเป็นภาษาไทยในชื่อ ลาก่อนท์ซึกุมิ โดยเพลง
ดาบแม่น�้ำร้อยสาย
ท์ซงุ มุ ิ เป็นหนึง่ ในผลงานทีส่ ร้างชือ่ ให้กบั โยะฌิโมะโตะ
บะนะนะโดยผลงานเรื่องนี้ได้รับรางวัลยะมะโมะโตะฌู
โกะโร ครั้งที่ 2(第2回山本周五郎賞) ในปี ค.ศ. 1989
และติดอันดับหนังสือขายดีอนั ดับ 1 ประจ�ำปี ค.ศ. 1989
นวนิยายเรือ่ งนีย้ งั ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์กระแสคลัง่ ไคล้
บะนะนะขึน้ ในหมูว่ ยั รุน่ ญีป่ นุ่ อีกทัง้ ยังถูกน�ำไปสร้างเป็น
ภาพยนตร์ในปี ค.ศ. 1990 ก�ำกับการแสดงโดยอิชกิ ะวะ จุน

『つぐみ』ของส�ำนักพิมพ์ชูโอโครน（中央公論）

3.2 วิธีด�ำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาตัวบท วิเคราะห์บทบาทของพื้นที่ในเรื่อง
ท์ซงุ มุ ิ ว่ามีความสัมพันธ์ตอ่ แก่นเรือ่ งและมีอทิ ธิพลต่อตัว
ละครส�ำคัญในเรื่องอย่างไร และสรุปผลแบบพรรณนา
วิเคราะห์

4. สมมติฐานการวิจัย		
พื้นที่ในนวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ มีบทบาทส�ำคัญใน
การสะท้ อ นแก่ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และมี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด จิตใจของตัวละคร
ท� ำ ให้ ตั ว ละครค้ น พบตั ว ตนที่ แ ท้ จ ริ ง ของตนเองและ
ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิต

5. ข้อตกลงเบื้องต้น

5.1 นิยามศัพท์เฉพาะ		
(市川準)
พื้นที่ หมายถึง ฉากในท้องเรื่อง มิติเวลาและสถาน
นวนิยายเรือ่ ง ท์ซงุ มุ ิ เป็นเรือ่ งราวความสัมพันธ์ของ ทีท่ มี่ คี วามสัมพันธ์กบั แก่นเรือ่ งและมีผลต่อลักษณะของ
ตัวละครเอกหญิงทั้งสองคน คือ ท์ซุงุมิและมะริอะ รูป ความคิด ตลอดจนภาวะจิตใจและอารมณ์ของตัวละคร
แบบการเล่าเรื่องประกอบขึ้นด้วยตัวบท 12 ตอน โดยมี ในเรื่อง
การตั้งชื่อแต่ละตอนไว้ด้วย ผู้เขียนเลือกใช้มุมมองแบบ
5.2 ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่น			
ทรรศนะจ�ำกัดขอบเขต กล่าวคือ ให้มะริอะตัวละครเอก
บทความฉบับนี้ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นซึ่ง
เป็นผูเ้ ล่าเรือ่ ง โดยใช้สรรพนามบุรษุ ทีห่ นึง่ แทนตัวเองว่า เป็ น ผลงานวิ จั ย ของอาจารย์ ส าขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ ่ น
“ฉัน” และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองและเรื่องราวของ อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชา
ท์ซงุ มุ โิ ดยมีพนื้ ทีเ่ มืองชายทะเลเป็นพืน้ ทีส่ ำ� คัญของเรือ่ ง ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส�ำหรับค�ำบางค�ำทีใ่ ช้กนั แพร่หลายแล้วยังคงใช้ตามความ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
นิยมเดิม เช่น โตเกียว ซากุระ เป็นต้น
เพื่อศึกษาบทบาทของพื้นที่ที่มีต่อแก่นเรื่องและ
พฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
6.1 เข้าใจบทบาทของพื้นที่ในนวนิยายของโยะฌิ
3. ขอบเขตการวิจัยและวิธีด�ำเนินการวิจัย
โมะโตะ บะนะนะมากขึ้น
3.1 ขอบเขตการวิจัย
6.2 เป็ น แนวทางในการศึ ก ษาเรื่ อ งพื้ น ที่ ใ น
บทความฉบับนีศ้ กึ ษาเรือ่ งพืน้ ทีใ่ นนวนิยายเรือ่ ง ท์ซงุ มุ ิ วรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
โดยต้นฉบับวรรณกรรมทีน่ ำ� มาศึกษาอ้างอิงมาจากเรือ่ ง ท์ซงุ มุ ิ
1

โรงแรมแบบญี่ปุ่นที่ปูพื้นห้องด้วยเสื่อทะตะมิ เครื่องนอนที่ให้บริการในห้องพักจะเป็นฟูกปูบนพื้นเสื่ออีกทีหนึ่ง
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7. ผลการศึกษาและวิเคราะห์
7.1 เรื่องย่อ
ท์ซงุ มุ เิ ป็นเด็กสาวทีร่ า่ งกายอ่อนแอมาตัง้ แต่เกิด เธอ
ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยูเ่ ป็นประจ�ำ จนแพทย์ระบุวา่
เธอจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน ทุกคนในครอบครัวของเธอจึง
คอยเอาอกเอาใจและไม่มีใครกล้าขัดใจเธอ ท�ำให้ท์ซุงุมิ
เติบโตขึน้ มาเป็นคนทีเ่ อาแต่ใจตัวเอง มีนสิ ยั ก้าวร้าวและ
หยาบคาย เธออาศัยอยู่ที่เมืองชายทะเลในชนบทกับพ่อ
แม่และพี่สาวคือ โยโกะ รวมทั้งน้าและลูกสาวของน้าชื่อ
มะริ อ ะก็ ม าอาศั ย อยู ่ ด ้ ว ย มะริ อ ะเป็ น ลู ก นอกสมรส
เนื่องจากพ่อของมะริอะมีภรรยาอยู่แล้ว หลังจากที่พ่อ
ของมะริอะได้ท�ำเรื่องหย่าขาดกับภรรยาเก่าเรียบร้อย
แล้ว มะริอะและแม่ของเธอจึงได้ยา้ ยไปอยูท่ โี่ ตเกียวเพือ่
อยูก่ บั ครอบครัว หลังจากทีม่ ะริอะย้ายไปได้ไม่นานท์ซงุ มุ ิ
โทรศัพท์ไปแจ้งข่าวว่าครอบครัวของเธอก�ำลังจะปิด
กิจการเรียวกัง ท์ซงุ มุ จิ งึ ชวนมะริอะมาเทีย่ วช่วงปิดเทอม
ฤดูรอ้ น มะริอะจึงได้กลับมาทีเ่ มืองชายทะเลอีกครัง้ การ
มาในครั้งนี้ท�ำให้มะริอะหวนระลึกถึงความทรงจ�ำในวัย
เด็กของเธอและความสัมพันธ์ของเธอกับท์ซุงุมิ วันหนึ่ง
ขณะที่มะริอะและท์ซุงุมิพาเจ้าโปะชิสุนัขของเพื่อนบ้าน
ไปเดินเล่นที่ชายทะเล พวกเธอได้พบกับเคียวอิชิลูกชาย
ผู้จัดการโรงแรมแห่งใหม่ที่ก�ำลังก่อสร้างอยู่ก�ำลังพาเจ้า
เคนโกะโรสุนขั คูก่ ายมาเดินเล่น มะริอะรูส้ กึ ได้วา่ ทัง้ ท์ซงุ มุ ิ
และเคียวอิชิมีใจให้กัน เมื่อมะริอะได้เห็นท์ซุงุมิก�ำลังมี
ความรัก เธอก็ค้นพบว่าแท้จริงแล้วท์ซุงุมิมีจิตใจที่เข้ม
แข็ง ต่างจากสภาพร่างกายภายนอกที่ดูอ่อนแอ วันหนึ่ง
เจ้าเคนโกะโรถูกพวกเด็กเกเรขโมยไปและจับมันโยน
ทะเล ทุกคนจึงช่วยกันออกตามหาและช่วยมันกลับมาได้
แต่พอวันรุง่ ขึน้ เจ้าเคนโกะโรก็หายไปอีกครัง้ คราวนีไ้ ม่มี
ใครหามันเจออีกเลย ท์ซุงุมิโกรธมากจึงวางแผนที่จะแก้
แค้นพวกเด็กเกเรพวกนัน้ โดยเธอแอบมาขุดหลุมพรางไว้
ที่สวนของเพื่อนบ้านทุกคืน ในที่สุดหนึ่งในพวกเด็กเกเร
พวกนั้นก็ตกลงไปในหลุมนั้น ซึ่งหลุมนั้นลึกมาก แต่โชค
ดีที่โยโกะมาช่วยเอาไว้ได้ทัน โยโกะโกรธมากจึงต่อว่า
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ท์ซงุ มุ เิ ป็นการใหญ่ ท์ซงุ มุ ริ สู้ กึ ส�ำนึกผิดจึงเอ่ยปากขอโทษ
โยโกะ พอวันรุ่งขึ้นท์ซุงุมิป่วยหนักต้องเข้ารักษาตัวที่โรง
พยาบาล ท์ซุงุมิบอกมะริอะว่า“ฉันรู้สึกว่า ฉันก�ำลังจะ
ตาย ฉันไม่อยากมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปอีกแล้ว”ท์ซงุ มุ จิ งึ ได้เขียน
จดหมายถึงมะริอะ แต่แล้ววันต่อมาท์ซุงุมิเกิดมีความมุ่ง
มั่นที่จะมีชีวิตอยู่ท�ำให้อาการของเธอดีขึ้น ท์ซุงุมิได้
โทรศัพท์ไปก�ำชับมะริอะว่าอย่าอ่านจดหมายทีเ่ ธอเขียน
ถึง เมื่อมะริอะได้อ่านจดหมายจากท์ซุงุมิ ท�ำให้มะริอะรู้
ว่าท์ซุงุมิมีพลังในการดิ้นรนต่อสู้กับความอ่อนแอของ
ร่างกาย เธอใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว
7.2 ตัวละครส�ำคัญในเรื่อง
ตัวละครส�ำคัญในเรื่องประกอบด้วยตัวละครเอก
หญิง “ท์ซงุ มุ ”ิ และ “มะริอะ ตัวละครเอกชาย “เคียวอิชิ”
และตัวละครรอง “โยโกะ”
1. ยะมะโมะโตะ ท์ซุงุม（
ิ 山本つぐみ）ตัวละคร
เอกหญิง อายุ 18 ปี เธอเป็นคนสวย ฉลาดและเรียนเก่ง
ท์ซุงุมิมีร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เกิดและเข้าใกล้ความ
ตายอยู่ตลอดเวลา ทุกคนในครอบครัวจึงไม่มีใครกล้า
ขัดใจเธอ ท�ำให้ทซ์ งุ มุ มิ นี สิ ยั ก้าวร้าวและหยาบคาย ท์ซงุ มุ ิ
เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ไปวัน ๆ คิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง
2. ฌิระกะวะ มะริอะ（白河まりあ）ตัวละครเอก
หญิง อายุ 19 ปี มะริอะเป็นลูกพีล่ กู น้องกับท์ซงุ มุ แิ ละโยโกะ
ชื่อของเธอตั้งตามพระนามของพระแม่มารี มะริอะเป็น
ลูกนอกสมรส พ่อและแม่ของเธอแยกกันอยู่ มะริอะและ
แม่จึงมาอาศัยอยู่กับครอบครัวของท์ซุงุมิ มะริอะเติบโต
ขึ้นที่เมืองชายทะเลในชนบทพร้อมกับท์ซุงุมิและโยโกะ
เธอเป็นคนมีน�้ำใจและใจเย็น ผู้เขียนให้มะริอะเป็นผู้เล่า
เรื่องทั้งหมดโดยใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า “ฉัน” เรื่อง
ราวต่าง ๆ ด�ำเนินผ่านมุมมองของมะริอะ
3. ทะเกะอุชิ เคียวอิชิ（武内恭一）ตัวละครเอก
ชาย อายุ 19 ปี เขาเป็นผูเ้ ยียวยาตัวละครเอกหญิง เคียว
อิชเิ ป็นลูกชายผูจ้ ดั การโรงแรมขนาดใหญ่แห่งใหม่ทกี่ ำ� ลัง
ก่อสร้างอยู่ ในวัยเด็กเคียวอิชมิ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับโรคหัวใจ
แต่ได้รบั การผ่าตัดจนหายเป็นปกติ เขาเป็นคนสุขมุ เยือก
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เย็นและมีความเป็นผู้ใหญ่ เคียวอิชิมีสุนัขคู่กายตัวหนึ่ง
ชื่อเคนโกะโร（権五郎）
4. ยะมะโมะโตะ โยโกะ（山本陽子）เธอเป็นพีส่ าว
ของท์ซุงุมิ อายุ 20 ปี โยโกะไม่ใช่คนสวยเหมือนท์ซุงุมิ
แต่ เ ธอมี จิ ต ใจอ่ อ นโยน พู ด จาสุ ภ าพนุ ่ ม นวลและรั ก
ครอบครัว โยโกะรักท์ซงุ มุ มิ าก เธอคอยดูแลและเป็นห่วง
ท์ซุงุมิอยู่เสมอ โยโกะเป็น ผู้ที่รองรับอารมณ์ของท์ซุงุมิ
ตลอดเวลา
7.3 การวิเคราะห์บทบาทของพื้นที่
ในวรรณกรรมแต่ละเรื่องจะต้องมีส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ฉาก สถานที่หรือพื้นที่ที่ผู้
เขียนสามารถสร้างขึ้นจากจินตนาการหรืออ้างอิงจาก
สถานที่จริง ซึ่งวัลยา วิวัฒน์ศร (2541, น.70) กล่าวว่า
การศึกษาบทบาทของสถานที่ในการเสนอภาพตัวละคร
นั้นจะเป็นการศึกษาบทบาทของสถานที่ในการเสนอ
ลั ก ษณะของตั ว ละครทั้ ง ในแง่ ส ถานภาพทางสั ง คม
บุคลิกลักษณะและบุคลิกภาพ หรือการวิเคราะห์บทบาท
ของสถานที่ต่อการกระท�ำของตัวละคร
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ในข้อ 5.1 นิยามศัพท์เฉพาะว่า พืน้ ที่
หมายถึง ฉากในท้องเรื่อง มิติเวลาและสถานที่ที่มีความ
สัมพันธ์กับแก่นเรื่องและมีผลต่อลักษณะของความคิด
ตลอดจนภาวะจิตใจและอารมณ์ของตัวละครในเรือ่ ง วัลยา
วิวัฒน์ศร (2541, น.2) กล่าวว่า “ในการศึกษาเรื่องมิติ
สถานทีน่ นั้ ควรจะได้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ของสถานที่
กับองค์ประกอบอื่น ๆ ของนวนิยาย อันได้แก่ ตัวละคร
โครงเรือ่ งและมิตเิ วลา จึงจะท�ำให้เห็นบทบาทและหน้าที่
ของสถานที่ของนวนิยายเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างครบถ้วน”
นวนิยายเรือ่ ง ท์ซงุ มุ ิ ผูเ้ ขียนได้เสนอภาพพืน้ ทีส่ ำ� คัญ
สองแห่ง คือ เมืองชายทะเล (พื้นที่ชนบท) และโตเกียว
(พื้นที่เมือง) เนื่องจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นการ
น�ำเสนอโดยผ่านสายตาของมะริอะผู้เล่าเรื่อง เมือง
ชายทะเลมีเรียวกังของครอบครัวท์ซงุ มุ ซิ งึ่ เป็นเมืองทีม่ ะริอะ
เติบโตขึน้ มาพร้อมกับท์ซงุ มุ แิ ละโยโกะผูเ้ ป็นลูกพีล่ กู น้อง
เมืองชายทะเลพื้นที่ชนบทจึงเป็นพื้นที่ที่มะริอะรู้สึก

ผูกพันและมีความหมายส�ำหรับเธอเป็นอย่างมาก ส่วน
โตเกียวพืน้ ทีเ่ มืองเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ะริอะได้ใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกับ
ครอบครัวอย่างถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม โตเกียวจึง
เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญอีกแห่งหนึง่ เมืองชายทะเลและ
โตเกียวในเรือ่ งนีจ้ งึ ไม่ได้เป็นเพียงฉากในนวนิยายเท่านัน้
หากแต่มีความสัมพันธ์กับภาวะของจิตใจและอารมณ์
ความรูส้ กึ ต่าง ๆ ของตัวละครเอกหญิง ดังนัน้ การศึกษา
วิเคราะห์บทบาทของพื้นที่ในนวนิยายจะท�ำให้ผู้อ่าน
เข้าใจความหมายและบริบทของพฤติกรรมของตัวละคร
ได้ชัดเจนมากขึ้น
			 7.3.1 เมืองชายทะเล
			 เมืองชายทะเลเป็นพื้นที่ส�ำคัญที่สุดของเรื่อง
เนื่องจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นความทรง
จ�ำในการกลับมาเยือนเมืองชายทะเลอีกครั้งของมะริอะ
ในช่วงฤดูร้อนหลังจากที่เธอและแม่ได้ย้ายไปอยู่กับ
ครอบครัวที่โตเกียว
			 สหโรจน์ กิตติมหาเจริญ (2554, น.320) กล่าว
ว่า “การศึกษาประเด็นเรื่องของพื้นที่ประเด็นหนึ่งที่
ส�ำคัญและคงจะละเลยไม่พูดถึงไปไม่ได้ก็คือการสร้าง
ความทรงจ�ำจากพืน้ ทีท่ ตี่ วั ละครเคยมีประสบการณ์หรือ
มีความทรงจ�ำร่วมกัน ความทรงจ�ำนี้นับว่ามีบทบาท
ส�ำคัญต่อตัวละครเพราะนอกจากจะเป็นการรือ้ ฟืน้ ความ
รูส้ กึ แล้วยังเป็นการรือ้ ฟืน้ ความโหยหาเหตุการณ์ในอดีต
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการด�ำเนินชีวติ ของตัวละคร เพือ่ ไม่ให้กลับ
ไปสูพ่ นื้ ทีเ่ ดิมตรงนัน้ หรือเป็นพลังเกือ้ หนุนการมีชวี ติ ทีด่ ี
ต่อไป ก็ได้”
			 ในนวนิยายเรื่อง ท์ซุงุมิ มีการน�ำเสนอพื้นที่
เมืองชายทะเลเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งความทรงจ�ำทีม่ คี วามหมาย
ส�ำหรับมะริอะ ตัวละครเอกหญิงเป็นอย่างมาก เนือ่ งจาก
เมืองชายทะเลเป็นพื้นที่ท่ีมะริอะและแม่ของเธอใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับครอบครัวของท์ซุงุมิตั้งแต่เธอยังเด็ก มะริอะ
เติบโตขึน้ ทีเ่ มืองชายทะเลแห่งนี้ เธอจึงมีความผูกพันกับ
เมืองชายทะเลและครอบครัวของท์ซุงุมิเป็นอย่างมาก
เมือ่ ท์ซงุ มุ แิ จ้งข่าวว่าครอบครัวของเธอก�ำลังจะปิดกิจการ
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เรียวกังเนือ่ งจากมีการก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ขนึ้ ท์ซงุ มุ ิ
จึงชวนให้มะริอะกลับมาเที่ยวเมืองชายทะเลแห่งนี้อีก
ครั้ง พื้นที่เมืองชายทะเลที่ส�ำคัญที่ปรากฏในเรื่อง ท์ซุงุมิ
ได้แก่บ้านท์ซุงุมิ โรงพยาบาลและชายหาด
				 7.3.1.1 บ้านท์ซุงุมิ
				 เมือ่ พูดถึงค�ำว่า “บ้าน” เราจะนึกถึงสถาน
ที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย เป็นพื้นที่แห่งความรัก ความอบอุ่น
และปลอดภัย บ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวทีใ่ ช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขและมีความ
สัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน บ้านท์ซงุ มุ ซิ งึ่ มะริอะและแม่ของเธอได้
มาอาศัยอยูร่ ว่ มกับครอบครัวของท์ซงุ มุ จิ งึ กล่าวได้วา่ เป็น
พื้นที่ของครอบครัวส�ำหรับมะริอะและแม่ของเธอ พื้นที่
แห่งนีเ้ ป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ะริอะมีประสบการณ์หรือความทรงจ�ำ
ต่าง ๆ ร่วมกับท์ซุงุมิและโยโกะ เป็นจุดเริ่มต้นของความ
รัก ความผูกพันระหว่างท์ซุงุมิ มะริอะและโยโกะ พื้นที่
แห่งนี้จึงมีความหมายส�ำหรับมะริอะเป็นอย่างมาก
				 ผู้เขียนเปิดเรื่องด้วยค�ำพูดของมะริอะว่า
“ท์ซุงุมิเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่น่ารักเลยจริง ๆ” มะริอะ
เติบโตขึน้ มาพร้อมกับ ท์ซงุ มุ แิ ละโยโกะลูกพีล่ กู น้องท�ำให้
เธอได้เห็นพฤติกรรมต่าง ๆ ของท์ซงุ มุ ทิ กี่ ระท�ำต่อบุคคล
ในครอบครัวรวมทั้งตัวเธอเองด้วย เนื่องจากท์ซุงุมิมี
ร่างกายอ่อนแอมาตัง้ แต่เกิดและต้องเข้าออกโรงพยาบาล
อยู่เป็นประจ�ำ อีกทั้งแพทย์ระบุว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่
นาน ท�ำให้ทกุ คนในครอบครัวไม่มใี ครกล้าขัดใจเธอ ท์ซงุ มุ ิ
จึงมีนิสัยก้าวร้าว เอาแต่ใจตัวเอง ยิ่งเวลาที่อาการของ
เธอทรุดลงและถูกบังคับให้นอนอยู่บนเตียง ท์ซุงุมิจะยิ่ง
ก้าวร้าวมากขึ้น บางครั้งเธอจะฉีกผ้าม่านออกเป็นชิ้น ๆ
คว�ำ่ จานอาหารทิง้ ขว้างปาหนังสือทัง้ ชัน้ ลงไปบนพืน้ ห้อง
หรือแอบเอาสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปไว้ในห้องนอนแขกของ
เรียวกังซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของเธอ
นอกจากนี้เวลาอยู่บ้านท์ซุงุมิก็จะก่อกวนครอบครัวของ
เธอ เตะจานข้าวสุนัข ไม่ยอมพูดค�ำว่า “ขอโทษ” เวลา
ที่ท�ำความผิด พูดจาไม่สุภาพและชอบพูดโกหก เป็นต้น
ส่วนโยโกะพีส่ าวของท์ซงุ มุ กิ ม็ กั จะถูกท์ซงุ มุ พิ ดู จาไม่ดใี ส่
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แต่โยโกะก็ไม่ถือสา เธอรักและคอยเป็นห่วงท์ซุงุมิอยู่
เสมอ
				 เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของท์ซุงุมิดัง
กล่าวข้างต้น ท�ำให้เห็นว่า“ท์ซุงุมิเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่น่า
รักเลยจริง ๆ” ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพฤติกรรมก้าวร้าว
ของท์ซุงุมินั้นส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว
เพราะเธอถูกตามใจจนเสียคนนัน่ เอง เนือ่ งจากทุกคนใน
ครอบครัวกลัวว่าท์ซงุ มุ จิ ะเป็นอะไรไปเพราะเธออ่อนแอ
มาก ทุกคนจึงพยายามท�ำทุกวิธเี พือ่ ให้ทซ์ งุ มุ มิ ชี วี ติ อยูต่ อ่
ไป แม่ของท์ซุงุมิก็พาท์ซุงุมิเข้าปรึกษาแพทย์ตามโรง
พยาบาลต่าง ๆ เพื่อต่อชีวิตของท์ซุงุมิไว้ให้นานที่สุด
				 ส่วนเหตุการณ์ที่มะริอะเจอเข้ากับตัวเธอ
เองนั้นเกิดขึ้นตอนที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
หลังจากที่คุณตาของเธอจากไป มะริอะรู้สึกเสียใจเป็น
อย่างมากแต่ทซ์ งุ มุ ไิ ด้ปลอมลายมือและน�ำจดหมายทีเ่ ธอ
เป็นคนเขียนขึ้นมาโกหกมะริอะว่าเป็นจดหมายจากคุณ
ตาของเธอเขี ย นทิ้ ง ไว้ ใ ห้ มะริ อ ะดี ใ จมากคิ ด ว่ า เป็ น
จดหมายจากคุณตาจริง ๆ แต่เธอกลับถูกท์ซุงุมิหัวเราะ
เยาะที่มะริอะถูกหลอกง่าย ๆ มะริอะรู้สึกโกรธมากที่
ท์ซุงุมิมาเล่นตลกกับความรู้สึกของเธอแต่แล้วมะริอะก็
ต้องประหลาดใจที่ท์ซุงุมิเอ่ยปากขอโทษเธอ เหตุการณ์
ในครัง้ นัน้ ท�ำให้มะริอะและท์ซงุ มุ กิ ลายเป็นเพือ่ นสนิทกัน
				 จะเห็นได้ว่าท์ซุงุมิท�ำตัวไม่ดีกับทุกคนใน
ครอบครัว ทั้ง ๆ ที่เวลาที่เธออยู่ต่อหน้าคนอื่นเธอจะ
เปลี่ยนไปราวกับเป็น คนละคน ดังจะเห็นได้จากการที่
ท์ซงุ มุ เิ ปลีย่ นเพือ่ นชายอยูเ่ สมอแต่ผคู้ นกลับมองว่าเธอมี
เสน่ห์และมีน�้ำใจท�ำให้หนุ่ม ๆ หลงรักเธอ ในประเด็นนี้
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า การทีท่ ซ์ งุ มุ ปิ ระพฤติตวั แตกต่างกัน
ในยามทีอ่ ยูท่ บี่ า้ นกับตอนทีอ่ ยูก่ บั บุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่คนใน
ครอบครัวนั้นเป็นเพราะท์ซุงุมิต้องการเรียกร้องความ
สนใจจากคนในครอบครัว เนื่องจากบ้านเป็นพื้นที่เพียง
แห่งเดียวที่เธอสามารถแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของ
ตนเอง ในขณะทีเ่ วลาทีท่ ซ์ งุ มุ อิ ยูก่ บั บุคคลอืน่ เธอจะต้อง
เสแสร้งประพฤติตวั สุภาพ เรียบร้อย นัน่ เป็นเพราะท์ซงุ มุ ิ
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ไม่ตอ้ งการแสดงให้ใคร ๆ เห็นถึงความอ่อนแอของตัวเธอ
เธอพยายามทีจ่ ะดิน้ รนต่อสูก้ บั ความเจ็บป่วยทางร่างกาย
				 บ้านนับว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญและจ�ำเป็น
มากส�ำหรับการด�ำรงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป บ้านมี
อิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
บ้านท์ซงุ มุ เิ ป็นพืน้ ทีข่ องครอบครัวทีแ่ สดงให้เห็นถึงความ
รัก ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดที่ทุกคนในครอบครัว
มีให้แก่กัน ดังจะเห็นได้จากตอนที่ท์ซุงุมิแอบไปขุมหลุม
ลึกเพือ่ แก้แค้นให้กบั สุนขั ของเคียวอิชิ โยโกะโกรธมากที่
ท์ซุงุมิท�ำเรื่องที่ท�ำร้ายตัวเองเช่นนี้ เธอจึงมาต่อว่าท์ซุงุมิ
ว่า “เธออายุไม่ยืนแน่ ถ้าเธอยังท�ำเรื่องแบบนี้” ซึ่ง
เหตุการณ์นนั้ เป็นครัง้ แรกทีโ่ ยโกะขึน้ เสียงใส่ทซ์ งุ มุ เิ พราะ
ความเป็ น ห่ ว งน้ องสาวและเป็น ครั้งแรกที่ท์ซุงุมิเอ่ย
ปากขอโทษในเรือ่ งทีเ่ ธอได้กระท�ำ ลงไป ส�ำหรับท์ซงุ มุ ผิ ู้
มีชีวิตอยู่ใกล้ความตายตลอดเวลา ครอบครัวจึงกล่าวได้
ว่าเป็นก�ำลังใจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ทซ์ งุ มุ มิ ชี วี ติ อยูไ่ ด้ แต่อย่างไร
ก็ตามสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็ขนึ้ อยูก่ บั ก�ำลังใจของท์ซงุ มุ เิ องด้วย
				 เหตุการณ์หนึ่งในคืนก่อนวันงานเทศกาล
ทั้งมะริอะและท์ซุงุมิล้มป่วย มะริอะมีไข้จนลุกไม่ขึ้น
ท์ซุงุมิซึ่งเคยชินกับการ ไม่สบายจึงพูดกับมะริอะว่า
「気力だけで生きてるって言ってくれ」(หน้า 141)
“คนเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยก�ำลังใจเท่านั้น”
				 ค�ำพูดปลอบใจของท์ซุงุมิแสดงให้เห็นถึง
จิตใจทีเ่ ข้มแข็งของเธอทีต่ อ้ งมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไป ไม่วา่ จะเจ็บ
ป่วยสักเพียงใดก็ตาม ก�ำลังใจเป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับการมี
ชีวิตอยู่ มะริอะได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของท์ซุงุมิว่าเธอ
มีพลังใจที่แข็งแกร่งที่ต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยทาง
ร่างกายอยู่ตลอดเวลา
				 7.3.1.2 โรงพยาบาล
				 เมื่อพูดถึงค�ำว่า “โรงพยาบาล” เราจะ
นึกถึงสถานทีท่ ใี่ ห้บริการเกีย่ วกับสุขภาพอนามัย ในยาม
ทีเ่ ราเจ็บป่วย โรงพยาบาลเป็นพืน้ ทีเ่ ยียวยารักษาอาการ
โรงพยาบาลเป็นพื้นที่แห่งการเกิดและการตาย ด้วยเหตุ
นี้จึงกล่าวได้ว่าโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

และความตาย ในเรื่อง ท์ซุงุมิ โรงพยาบาลเป็นพื้นที่แห่ง
หนึ่ ง ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ ท์ ซุ งุ มิ เนื่ อ งจากสภาพ
ร่างกายที่อ่อนแอ ท�ำให้ท์ซุงุมิต้องเข้าออกโรงพยาบาล
เป็นประจ�ำ ท์ซุงุมิไม่เคยออกจากเมืองชายทะเลแห่งนี้
เลยนอกจากไปโรงพยาบาล ท�ำให้ทซ์ งุ มุ ไิ ม่มเี พือ่ น มะริอะ
จึงเป็นทั้งญาติและเพื่อนที่ท์ซุงุมิสนิทสนมมากที่สุด
เหตุการณ์หนึง่ หลังจากทีท่ ซ์ งุ มุ ทิ มุ่ เทพละก�ำลังทีม่ อี ยูไ่ ป
ขุมหลุมพรางเพื่อล่อให้พวกเด็กเกเรที่ท�ำให้เจ้าเคนโกะ
โรสุนขั คูก่ ายของเคียวอิชหิ ายไปตกลงไป วันรุง่ ขึน้ ท์ซงุ มุ ิ
ป่วยหนักและถูกส่งตัวเข้ารักษาทีโ่ รงพยาบาล ท์ซงุ มุ บิ อก
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�ำลังจะตาย”
				 เมือ่ ได้ยนิ ท์ซงุ มุ พิ ดู เช่นนัน้ มะริอะจึงบอกกับ
ท์ซุงุมิว่า ฉันได้ยินว่าเธอก�ำลังจะหายดีไม่ใช่หรือ เหตุผล
ที่พ่อแม่ของเธอพาเธอมาอยู่ที่โรงพยาบาลก็เพราะกลัว
ว่าเธอจะไปท�ำเรือ่ งไม่ดอี กี 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�ำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป มันเหมือนกับว่าเธอสูญ
เสียพลังชีวิตไป ทั้ง ๆ ที่ ท์ซุงุมิไม่เคยใส่ใจกับความตาย
มาก่อน แต่ตอนนี้มันกลับท�ำให้เธอรู้สึกกลัว ท์ซุงุมิเกิด
ความรู้สึกสับสนในใจ เมื่อไม่มีก�ำลังใจท�ำให้อาการของ
ท์ซงุ มุ ทิ รุดลง หลังจากมะริอะเดินทางกลับโตเกียวไป แม่
ของท์ซงุ มุ กิ โ็ ทรศัพท์ไปแจ้งข่าวว่าท์ซงุ มุ อิ าการดีขนึ้ แล้ว
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ท์ ซุ งุ มิ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะมี ชี วิ ต อยู ่ เธอเข้ ม แข็ ง มาก
โรงพยาบาลจึงเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชีวิตและความ
ตาย การที่ท์ซุงุมิคิดว่าตัวเองก�ำลังจะตายท�ำให้อาการ
ของเธอทรุดลงเรื่อย ๆ เธอจึงไม่มีก�ำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่
มันเปรียบเหมือนเธอก�ำลังหลงเข้าไปอยูใ่ นโลกแห่งความ
ตาย ดังนั้นท์ซุงุมิจึงได้เขียนจดหมายถึงมะริอะ ซึ่งเนื้อ
ความในจดหมายท�ำให้รู้ว่าท์ซุงุมิเข้าใจชีวิตมากขึ้นและ
คิดทบทวนถึงการใช้ชวี ติ ทีผ่ า่ นมาของตัวเธอ ชีวติ คนเรา
ในช่วงเวลาร้าย ๆ มันก็จะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นเสมอ เพียง
แค่เราหามันให้เจอเท่านั้นเอง แล้วมันก็จะผ่านไปได้ ดัง
นัน้ เมือ่ ท์ซงุ มุ มิ จี ติ ใจทีเ่ ข้มแข็งและมีพลังทีจ่ ะมีชวี ติ อยูต่ อ่
ไป เธอจึงสามารถฟืน้ ขึน้ มามีชวี ติ ใหม่และกลับเข้ามาอยู่
ในโลกแห่งชีวติ ได้อกี ครัง้ โรงพยาบาลเป็นสัญลักษณ์ของ
ชีวิตและความตาย
				 7.3.1.3 ชายหาด
				 นอกจากเรียวกังที่มะริอะและแม่ใช้ชีวิต
อยู่ที่เมืองชายทะเลแห่งนี้แล้ว ชายหาดเป็นพื้นที่แห่ง
มิตรภาพระหว่างมะริอะและท์ซุงุมิ ช่วงเวลาที่มะริอะใช้
ชีวติ อยูท่ เี่ มืองชายทะเลเธอจะออกไปเดินเล่นทีช่ ายหาด
ทุกเช้ากับเจ้าโปะชิสนุ ขั ของเพือ่ นบ้าน เจ้าโปะชิเป็นสุนขั
ที่เคยกัดท์ซุงุมิมาก่อนเนื่องจากท์ซุงุมิชอบไปรังแกมัน
ตอนที่มันยังเป็นลูกสุนัข เวลามันเห็นท์ซุงุมิเข้า มันจะ
เห่าเสียงดังทุกครัง้ หลังจากนัน้ ไม่นานท์ซงุ มุ กิ เ็ ข้ากับเจ้า
โปะชิได้ดี การที่ท์ซุงุมิออกมาเดินเล่นกับมะริอะและเจ้า
สุนัขด้วย ท�ำให้มะริอะรู้สึกมีความสุขที่เห็นท์ซุงุมิร่าเริง
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)
ระยะหลั ง ๆ ฉั น พาเจ้ า โปะชิ สุ นั ข พั น ธุ ์ อ ะกิ ต ะของ
ครอบครัวทะนะกะที่อยู่บ้านติดกับด้านหลังของเรียวกัง
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ไปเดินเล่นทีช่ ายหาดทุกเช้า..ฉันจ�ำไม่ได้วา่ ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่
ที่ท์ซุงุมิเริ่มมาเดินเล่นด้วย นั่นท�ำให้ฉันมีความสุขจริง ๆ
หลังจากที่มะริอะย้ายไปอยู่ที่โตเกียวแล้ว ทุกวันพอถึง
เวลาเจ้าโปะชิจะส่งเสียงเรียกท์ซุงุมิให้พามันออกไปเดิน
เล่นแทน ท์ซงุ มุ จิ งึ พาเจ้าโปะชิออกไปเดินเล่นทีช่ ายหาด
เป็นประจ�ำ ชายหาดจึงเป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพระหว่าง
ท์ซุงุมิกับเจ้าโปะชิ จากเดิมที่เคยเกลียดกันก็เปลี่ยนเป็น
มิตรและเข้ากันได้ดี พื้นที่ชายหาดท�ำให้เห็นการเปลี่ยน
แปลงของท์ ซุ งุ มิ กล่ า วคื อ ท์ ซุ งุ มิ ดู ส ดใส ร่ า เริ ง ขึ้ น
ชายหาดจึงอาจกล่าวได้วา่ เป็นพืน้ ทีท่ แี่ สดงให้เห็นตัวตน
ที่แท้จริงของท์ซุงุมิ
				 นอกจากนี้ก่อนที่มะริอะจะย้ายไปอยู่กับ
ครอบครัวทีโ่ ตเกียว มะริอะและท์ซงุ มุ ไิ ด้นง่ั มองทะเลด้วย
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)
“ในโลกนี้ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเสมอ มันเป็นแบบนี้
แหละ ในที่สุดพวกเธอสามคนพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกัน
แล้วไม่ใช่เหรอ เธอไล่ภรรยาเก่าออกไปได้แล้วนี่ ยังจะ
ต้องการอะไรอีกล่ะ ทะเลมันจะไปเทียบอะไรได้กับสิ่ง
เหล่านั้น เธอนี่เป็นเด็กซะจริง”
				 ค� ำ พู ด ของท์ ซุ งุ มิ ท� ำ ให้ ม ะริ อ ะรู ้ สึ ก
ประหลาดใจ เธอคิดว่าเธอเข้าใจความรู้สึกของท์ซุงุมิที่
ต้องเกิดมามีสภาพร่างกายอ่อนแอ ไม่รู้ว่าความตายจะ
มาเยือนเมื่อไหร่ ท์ซุงุมิต้องฝืนท�ำตัวแข็งแกร่งเวลาที่อยู่
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ต่อหน้าคนอื่น ทั้ง ๆ ที่ลึก ๆ ในใจของเธอนั้นต้องต่อสู้
กับความอ่อนแอของร่างกาย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าค�ำพูด
ของมะริอะที่พูดว่า “...ตัวเองจะไปใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่ไม่มี
ทะเล”นัน้ สือ่ ความหมายว่า เธอจะต้องไปอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่
มีทซ์ งุ มุ นิ นั่ เอง ส่วนความหมายโดยนัยของค�ำว่า “ทะเล”
หมายถึง “ความอ้างว้าง” ค�ำพูดของมะริอะจึงแสดงให้
เห็นถึงความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว อ้างว้างของมะริอะทีต่ อ้ งจาก
เมืองชายทะเลแห่งนี้ไปยังพื้นที่อื่นซึ่งไม่มีท์ซุงุมิอยู่ด้วย
ซึ่งวะตะนะเบะ คะโอะริ (2005:122) กล่าวว่า “ส�ำหรับ
มะริอะแล้วทะเลเป็นบ้านเกิดชัว่ นิรนั ดร์ เป็นครอบครัว
ในการมาเยือนเมืองชายทะเลครั้งสุดท้ายนี้ ทะเลจึงเป็น
พืน้ ทีเ่ ยียวยาจิตใจ ทะเล (ชายหาด) มีอทิ ธิพลต่อตัวละคร
ต่าง ๆ และยังแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของตัวละคร
ทะเลจึงมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินเรื่อง”2
				 ส่วนค�ำพูดของท์ซงุ มุ จิ ากข้อความทีข่ ดี เส้น
ใต้แสดงให้เห็นว่าท์ซงุ มุ ริ สู้ กึ ยินดีกบั มะริอะทีเ่ ธอจะได้ไป
อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ถึงแม้ว่าพื้นที่
แห่งนัน้ จะไม่มที ซ์ งุ มุ อิ ยูด่ ว้ ยก็ตาม มะริอะจะต้องมีความ
สุขกับชีวิตใหม่และมีครอบครัวที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
หลังจากที่เธอเฝ้ารอมานาน
				 พื้นที่ชายหาดจึงเป็นพื้นที่ที่ท�ำให้มะริอะ
เข้าใจท์ซุงุมิมากขึ้น มะริอะรู้สึกราวกับว่าได้เห็นตัวตน
จริง ๆ ของท์ซงุ มุ วิ า่ เธอมี “ตัวตน” อันแข็งแกร่งและเป็น
ตัวของตัวเองจนนึกไม่ถึง ซึ่งท์ซุงุมิเก็บซ่อนความรู้สึก
เหล่านั้นไว้มาโดยตลอด
				 พืน้ ทีช่ ายหาดยังเป็นพืน้ ทีก่ อ่ เกิดมิตรภาพ
ระหว่างท์ซุงุมิ มะริอะและเคียวอิชิอีกด้วย ในวันหนึ่ง
ตอนทีม่ ะริอะและท์ซงุ มุ พิ าเจ้าโปะชิไปเดินเล่นทีช่ ายหาด
พวกเธอเห็นสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนตัวหนึ่งถูกล่ามไว้
อยูท่ ฐี่ านของรูปปัน้ พอเจ้าสุนขั มันเห็นเจ้าโปะชิกเ็ ลยเห่า
และกั ด เข้ า ให้ ท� ำ ให้ ม ะริ อ ะต้ อ งเข้ า ไปห้ า มพวกมั น
มะริ อะจึงถูกสุนัขงับที่ข้อเท้า เคียวอิชิจึงเข้ามาห้าม
ปราบเจ้าเคนโกะโรสุนัขของเขาและได้เอ่ยปากขอโทษ
มะริอะที่สุนัขของเขาท�ำให้เธอได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์
2
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ในครัง้ นัน้ ท�ำให้ ท์ซงุ มุ แิ ละมะริอะได้รจู้ กั กับเคียวอิชเิ ป็น
ครั้งแรก
จะเห็นได้ว่า ท์ซุงุมิรู้สึกหลงรักเคียวอิชิตั้งแต่แรกพบ
เนื่องจากตอนที่เคียวอิชิถามท์ซุงุมิว่าเธอเป็นอะไรหรือ
เปล่า ท์ซงุ มุ ติ อบอย่างเอียงอาย อีกทัง้ ตอนทีม่ ะริอะแซว
ว่าท์ซุงุมิแอบชอบเคียวอิชิใช่ไหม ท์ซุงุมิก็ไม่ได้มีท่าที
ตกใจแต่อย่างใด เธอกลับตอบมะริอะว่า
「あいつ、ただ者じゃなかったな」(หน้า 79)
“หมอนั่น ก็ดูน่าสนใจดีนะ”
				 ชายหาดจึงเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งมิตรภาพทีท่ ำ� ให้
พวกเขาเป็นเพื่อนกันและหลังจากนั้นไม่นานท์ซุงุมิและ
เคียวอิชิก็คบหาดูใจกัน พวกเขาทั้งสองคนมักจะมาเดิน
เล่นทีช่ ายหาดเป็นประจ�ำ พืน้ ทีช่ ายหาดจึงเป็นพืน้ ทีแ่ ห่ง
มิตรภาพระหว่างท์ซุงุมิและเคียวอิชิ ท�ำให้ทั้งสองคนได้
พบกันและรักกัน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่แสดงให้เห็น “ตัว
ตน” ของท์ซุงุมิ เพราะท์ซุงุมิพูดกับเคียวอิชิด้วยน�้ำเสียง
ที่แตกต่างจากที่เธอพูดกับคนอื่น ซึ่งแสดงว่าท์ซุงุมิให้
ความส�ำคัญกับเคียวอิชิ เธอต้องการแสดงให้เคียวอิชเิ ห็น
ตัวตนจริง ๆ ของเธอ โดยไม่ต้องเสแสร้งพูดจาสุภาพ
อย่างที่เธอกระท�ำกับคนอื่น
				 นอกจากนีช้ ายหาดยังเป็นพืน้ ทีท่ แี่ สดงให้
เห็นถึงความรักฉันพี่น้องที่โยโกะมีต่อท์ซุงุมิอีกด้วย ใน
สมัยทีพ่ วกเธออยูช่ นั้ ประถมศึกษาและติดละครโทรทัศน์
เรื่องหนึ่ง เมื่อละครถึงตอนอวสานท�ำให้พวกเธอเสียใจ
มากจนนอนไม่หลับ มะริอะจึงชวน โยโกะออกไปเดินเล่น
ทีช่ ายหาดและทัง้ สองคนได้พบกับท์ซงุ มุ โิ ดยบังเอิญ ท์ซงุ มุ ิ
ออกมาเดินเล่นทีช่ ายหาดโดยไม่ได้สวมรองเท้า เมือ่ โยโกะ
เห็นดังนั้น เธอจึงรีบถอดถุงเท้าของเธอออกแล้วส่งให้
น้องสาวทันที แต่ทซ์ งุ มุ กิ ลับท�ำทีทา่ ว่าไม่สนใจแต่กร็ บั ไป
สวมไว้เพราะความหนาว การกระท�ำของโยโกะแสดงให้
เห็นถึงความรักที่เธอมีต่อน้องสาว เธอยอมเสียสละทุก
อย่างเพือ่ น้องสาว ถึงแม้วา่ ท์ซงุ มุ จิ ะพูดจาไม่ดใี ส่เธอ หรือ
ท�ำเรื่องไม่ดีกับเธอก็ตาม ดังที่มะริอะได้พูดถึงบุคคลผู้
เคราะห์ร้ายที่ต้องทนกับความร้ายกาจของท์ซุงุมิสาม
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อันดับว่ามีแม่ของท์ซุงุมิ โยโกะ แล้วก็ตัวเธอ
			 พื้ น ที่ ช ายหาดจึ ง กล่ า วได้ ว ่ า เป็ น พื้ น ที่ แ ห่ ง
มิตรภาพ ท�ำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไม่ว่าจะ
เป็นความรักของพี่สาวที่มีต่อน้องหรือความรักระหว่าง
ชายหญิง พืน้ ทีแ่ ห่งนีท้ ำ� ให้เข้าใจตัวละครมากขึน้ และเกิด
การตระหนักรูข้ องตัวละคร ท�ำให้ตวั ละครได้พบกับความ
สุขซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเยียวยาวิธีหนึ่ง
			 7.3.2 โตเกียว
			 นอกจากเมืองชายทะเลซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ตี่ วั ละคร
เอกทั้งสองคนมีความผูกพันกันแล้ว พื้นที่ส�ำคัญอีกแห่ง
หนึง่ ในเรือ่ งนีค้ อื โตเกียว โตเกียวเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ะริอะได้ใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว
			 ผู้เขียนเปิดเรื่องด้วยการแนะน�ำตัวมะริอะว่า
เธอเป็นลูกนอกสมรส พ่อกับแม่ของมะริอะแยกกันอยู่
เนื่องจากพ่อของเธอก�ำลังเดินเรื่องขอหย่ากับภรรยาคน
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。

		 漁業と観光で静かに回る故郷の町を離れて、

私の父親は東京で、長く別居していた妻との離婚

私は東京の大学へ進学した。ここでの毎日もま

を成立させて私の母と正式に結婚するために苦労

た、とても楽しい。(หน้า

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)
ฉันกับแม่อาศัยอยู่ในบ้านพักรับรองแขกของเรียว
กังยะมะโมะโตะกันเพียงสองคน เรียวกังแห่งนีเ้ ป็นบ้านข
องท์ซุงุมิ พ่อของฉันอยู่ที่โตเกียว เขาก�ำลังวุ่นวายอยู่กับ
การพยายามท�ำเรื่องขอหย่ากับภรรยาซึ่งแยกกันอยู่มา
นานแล้ว เพราะพ่อกับแม่ต้องการแต่งงานกันอย่างเป็น
ทางการ ...ทั้งพ่อและแม่ของฉันฝันถึงวันที่พวกเราสาม
คนจะได้อยูร่ ว่ มกันเป็นครอบครัวอย่างแท้จริงในโตเกียว
ได้อย่างเปิดเผย ท�ำให้ชีวิตของทั้งคู่มีความสุขดี
			 จากข้อความข้างต้น ท�ำให้รู้ว่าเดิมทีมะริอะ
3
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และแม่อาศัยอยูท่ เี่ มืองชายทะเล มะริอะเติบโตขึน้ ทีเ่ มือง
ชายทะเลในชนบทพร้อมกับท์ซุงุมิและโยโกะ จนกระทั่ง
พ่อของเธอได้ทำ� เรือ่ งหย่าขาดกับภรรยาคนเก่าเรียบร้อย
แล้ว มะริอะและแม่ของเธอจึงย้ายไปอยู่ที่โตเกียว ซึ่ง
คิมะตะ ซะโตะฌิ (1999:92) กล่าวว่า “การที่มะริอะกับ
แม่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองชายทะเลซึ่งเป็นบ้านของน้าที่เปิด
กิจการเรียวกัง แม่ของเธอจึงช่วยงานที่เรียวกัง ส่วนพ่อ
ทีอ่ ยูโ่ ตเกียวก็แวะมาเยีย่ มเยียนเป็นครัง้ คราว เป็นสภาพ
ทีไ่ ม่มนั่ คงมานาน แต่อย่างไรก็ตามการหย่าร้างอย่างเป็น
ทางการของพ่อ ท�ำให้แม่และมะริอะได้มาใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ย
กันที่โตเกียว”3
			 ผู้วิจัยเห็นด้วยกับค�ำกล่าวของคิมะตะ ซะ
โตะฌิ เนือ่ งจากมะริอะและแม่ของเธอต้องใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ย
กันสองคนมานาน โดยไม่มพี อ่ ถึงแม้วา่ พ่อของเธอจะแวะ
มาหาบ้างแต่ก็ไม่สามารถอยู่กับเธอได้นานเพราะต้อง
กลับไปท�ำงานที่โตเกียว ด้วยเหตุนี้ โตเกียวจึงอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นพื้นที่แห่งความหวัง ความฝันของคนที่รอคอย
ที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

木股知史(1999)『吉本ばなな

7)
		 ฉันจากเมืองซึ่งฉันเติบโตขึ้นมา เมืองอันสงบเงียบ
ที่ขับเคลื่อนอยู่ได้ด้วยการประมงและการท่องเที่ยวมา
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ในโตเกี ย ว ทุ ก วั น ฉั น
สนุกสนานมากกับการใช้ชีวิตที่นี่
			 เมื่อมะริอะและแม่ของเธอได้เคลื่อนย้ายจาก
พืน้ ทีช่ นบทเข้ามาใช้ชวี ติ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ มือง โตเกียวเมืองที่
มีการเคลื่อนย้ายสูง เมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น
สมัยใหม่ ท�ำให้เห็นสภาพของสังคมญี่ปุ่นที่มีการเคลื่อน
ย้ายสูง สภาพครอบครัวทีเ่ ปลีย่ นจากครอบครัวขยายมา
เป็นครอบครัวเดีย่ วเพิม่ มากขึน้ การเคลือ่ นย้ายท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลง มะริอะและแม่จงึ ต้องปรับตัวให้เข้ากับ
พื้นที่แห่งใหม่นี้ ถึงแม้ว่าโตเกียวจะเป็นพื้นที่แปลกใหม่
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ส�ำหรับมะริอะและแม่ก็ตาม แต่พื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่
พวกเธอรอคอยมานาน มะริอะและแม่ดมู คี วามสุขมากที่
ได้อยูร่ ว่ มกันเป็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลกู
ชีวิตใหม่ของมะริอะและแม่เริ่มต้นขึ้นที่นี่ พื้นที่แห่งใหม่
ที่ทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตใน
เมืองจะแตกต่างจากเมืองชายทะเลทีม่ ะริอะและแม่ของ
เธอเคยใช้ชีวิตอยู่ก็ตาม ตอนที่มะริอะย้ายมาอยู่โตเกียว
ใหม่ ๆ เธอมักจะสงสัยว่าท�ำไมผู้คนที่นี่จึงโมโหง่ายกับ
เรื่องไม่เป็นเรื่อง เช่น ฝนตก ชั่วโมงเรียนถูกยกเลิก
เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม
เมืองที่มีความเป็นสมัยใหม่ มีความสับสนวุ่นวาย ผู้คน
ต่างคนต่างใช้ชวี ติ ของตัวเองโดยไม่มใี ครสนใจใคร ท�ำให้
ผูค้ นมีความเคร่งเครียดสูง หงุดหงิดกับเรือ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ
ได้ง่าย
			 หลังจากทีค่ รอบครัวของมะริอะได้ใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ ม
กัน พ่อของเธอดูจะมีความสุขกับการได้กลับบ้านทุก ๆ เย็น
เขามักจะซื้อของติดไม้ติดมือกลับมาบ้านทุกครั้ง พอถึง
วันหยุดเขาก็จะพามะริอะและภรรยาไปเที่ยวบ้าง ออก
ไปทานอาหารนอกบ้านบ้างหรือไม่ก็ลงมือท�ำอาหารให้
ทานบ้าง พฤติกรรมของพ่อของมะริอะแสดงให้เห็นว่า
เขามีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวกับคนที่เขา
รัก เนือ่ งจากเขาไม่ได้ใช้ชวี ติ อยูก่ บั ภรรยาและลูกสาวมา
เป็นเวลานาน เขาจึงพยายามท�ำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ
ชดเชยให้กบั มะริอะและแม่ของเธอ อยูม่ าวันหนึง่ มะริอะ
ได้บังเอิญเห็นพ่อของเธอซึ่งก�ำลังจะเดินทางกลับบ้านมี
สีหน้าเคร่งขรึมแล้วก็มผี หู้ ญิงคนหนึง่ ยืน่ ซองเอกสารทีพ่ อ่
ลืมไว้ให้ ท�ำให้มะริอะได้เห็นรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของ
พ่อก่อนที่เธอและแม่จะมาอยู่ด้วย เธอเข้าใจถึงความ
เหน็ดเหนื่อยของพ่อ มะริอะจึงบอกกับพ่อของเธอว่า

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�ำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้าง
ชีวิตใหม่กับลูกและแม่ หลังจากรอคอยมานานหลายปี
ในที่สุดพวกเราก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน พ่อมีความสุขมาก”
		 นอกจากนีพ้ อ่ ของมะริอะยังได้บอกอีกว่าเหตุผลที่
เขาและภรรยาเก่าไปด้วยกันไม่ได้เพราะมีพฤติกรรมการ
ใช้ชวี ติ ทีแ่ ตกต่างกัน ดังข้อความทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นจะเห็น
ได้วา่ ส�ำหรับพ่อของมะริอะแล้ว โตเกียวในเวลานีเ้ ป็นพืน้ ที่
ที่มีความหมายเป็นอย่างมาก โตเกียวเป็นพื้นที่ของ
ครอบครัวส�ำหรับเขาอย่างแท้จริง โตเกียวยังเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ี
ความหมายส�ำหรับแม่ของมะริอะด้วยเช่นกัน โตเกียวเป็น
พืน้ ทีแ่ ห่งความฝันทีเ่ ธอเฝ้ารอมานาน แม่ของมะริอะดูมี
ความสุ ข มากที่ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ ภ รรยาอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย เธอจะมีสหี น้ายิม้ แย้มอยูต่ ลอดเวลาซึง่ ต่างจาก
ตอนทีอ่ าศัยอยูท่ เี่ มืองชายทะเล โตเกียวจึงกล่าวได้วา่ เป็น
พืน้ ทีข่ องครอบครัวส�ำหรับมะริอะและครอบครัวของเธอ

8. สรุปผลการศึกษา

จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นว่าเมืองชายทะเลและ
โตเกียวเป็นพื้นที่ที่มีความส�ำคัญต่อแก่นเรื่องเกี่ยวกับ
ชี วิ ต ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากรู ป แบบการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่
เปลีย่ นแปลงไป เมืองชายทะเลบ้านของท์ซงุ มุ เิ ป็นจุดเริม่
ต้นของความรัก ความผูกพันระหว่างท์ซุงุมิและมะริอะ
โดยมีชายหาดเป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพที่ท�ำให้ตัวละครได้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และก่อให้เกิดการ
ตระหนักรู้ของตัวละคร ส่วนโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ทับ
		 「お父さん、あんまり無理をしてオーバー ซ้อนระหว่างชีวิตและความตาย พื้นที่แห่งนี้ท�ำให้ท์ซุงุมิ
ヒートしないでね」(หน้า 47)
ได้ คิ ด ทบทวนถึ ง การใช้ ชี วิ ต ที่ ผ ่ า นมาของตั ว เองและ
“พ่อคะ พ่อไม่ตอ้ งฝืนท�ำอะไรมากมายจนเกินก�ำลัง ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชวี ติ และมีพลังทีจ่ ะมีชวี ติ อยู่
หรอกนะคะ”
ต่อไป โรงพยาบาลจึงกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่เยียวยาจิตใจ
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ส่วนโตเกียวเมืองทีม่ คี วามวุน่ วาย เมืองทีม่ คี วามเป็น
สมัยใหม่ เมืองทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายสูงเป็นพืน้ ทีท่ ที่ ำ� ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับมะริอะ โตเกียวเป็นพื้นที่ของ
ครอบครัว พื้นที่แห่งความหวัง ความฝันของครอบครัว
โตเกียวเป็นพื้นที่ที่ท�ำให้มะริอะและครอบครัวได้ใช้ชีวิต

69

อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ถึงแม้ว่าโตเกียว
จะเป็นพื้นที่แห่งใหม่ส�ำหรับครอบครัวมะริอะก็ตาม แต่
ทุกคนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นชีวิตใหม่ใน
เมืองหลวง
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ดุสิตา ปริญญาพล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ตัวละครเอกชายในวรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิ
กับทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิ
บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาตัวละครเอกชายในวรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิ ซึ่งประกอบ
ด้วยนวนิยายเรือ่ งยาวทัง้ หมด 3 เรือ่ ง ได้แก่ เรือ่ ง『風の歌を聴け』สดับลมขับขาน เรือ่ ง『1973
年のピンボール』พินบอล, 1973 และเรือ
่ ง『羊をめぐる冒険』แกะรอย แกะดาว และทัศนคติ
ต่อสังคมของผู้เขียน เนื่องจากทั้ง 3 เรื่อง มีตัวละครเอกชายตัวเดียวกัน ได้แก่ “ผม” 「僕」 และ
“เนะสุมิ”「鼠」และยังมีเนื้อหาบางส่วนต่อเนื่องกัน ตลอดจนตอนจบของทุกเรื่องยังเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่า ในวรรณกรรมไตรภาคเนะสุมปิ รากฏภาพชายทีม่ เี งือ่ นปมภายใน
ใจตนเอง แต่มีวิธีรับมือกับปัญหาโดยเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น เห็นได้จากตอนจบของนวนิยายทั้ง 3
เรือ่ งทีไ่ ม่ปรากฏภาพชายทีม่ ที า่ ทีตอ้ งการแก้ไขปัญหาของตนเอง หรือต้องการข้องเกีย่ วกับตัวละคร
อื่น ๆ เลย ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติต่อสังคมเรื่องดีแทชเมนท์ของผู้เขียนด้วย
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Dusita Parinyapol
Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University

The Male Protagonists in Haruki Murakami’s
Nezumi Trilogy and His Attitude Towards
Society
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.

Key words

Haruki Murakami , The Nezumi Trilogy, intrapsychic conflict, Detachment
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1. บทน�ำ
มุระกะมิ ฮะรุกิ คือนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่ก�ำลังเป็น
ที่จับตามอง ผลงานทุกชิ้นของเขาได้รับความนิยมอย่าง
สูง ปัจจุบันผลงานของเขาได้รับการแปลมากกว่า 50
ภาษาทัว่ โลก มุระกะมิได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลโนเบล
สาขาวรรณกรรมหลายครั้ง ซึ่งตลอดระยะเวลาการ
ท�ำงานในฐานะนักเขียนอาชีพมากกว่า 30 ปี นับตั้งแต่
ผลงานนวนิยายเรือ่ งแรกออกสูส่ าธารณะในปี ค.ศ. 1979
จนกระทั่งปัจจุบัน มุระกะมิได้รับรางวัลด้านวรรณกรรม
ทัง้ ภายในประเทศญีป่ นุ่ เอง อาทิ รางวัลนักเขียนหน้าใหม่
กุนโส 群像新人賞 (ค.ศ. 1979) รางวัลนักเขียนหน้าใหม่
โนะมะ野間文芸新人賞 (ค.ศ. 1982) รางวัลโคะบะยาฌิ
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
เป็ น สากล และสามารถก้ า วข้ า มผ่ า นพรมแดนทาง
วัฒนธรรม(Cross Culture) หรือแม้กระทั่งได้รับการ
ยกย่องให้เป็นวรรณกรรมสากล (World Literature)
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งรับรองคุณภาพผลงานของ
มุระกะมิทั้งสิ้น
วรรณกรรมไตรภาคเนะสุม（
ิ 鼠三部）ของมุระกะมิ
ฮะรุ กิ รู ้ จั ก กั น ดี ใ นชื่ อ 初期三部作 หมายถึ ง ผลงาน
นวนิยายเรื่องยาว 3 เรื่องในยุคแรก (ทศวรรษที่ 1970
-1980 ) ของมุระกะมิ ประกอบด้วย (1) เรื่อง『風の歌
を聴け』（1979）มีผู้แปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่า
สดับลมขับขาน (2) เรื่อง『1973年のピンボール』
（1980）มีผู้แปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่า พินบอล,
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
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1973 (3) เรือ่ ง『羊をめぐる冒険』（1982）มีผแู้ ปล
เป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่า แกะรอย แกะดาว สิ่งที่น่า
สนใจคือ นวนิยายทั้ง 3 เรื่องมีตัวละครเอกชายตัว
เดียวกัน ได้แก่ “ผม” 「僕」 และ “เนะสุมิ”「鼠」
และยังมีเนื้อหาบางส่วนต่อเนื่องกัน ตลอดจนตอนจบ
ของทุกเรื่องยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ไม่
ปรากฏภาพชายที่มีท่าทีต้องการแก้ไขเงื่อนปมในใจของ
ตนเอง หรือต้องการข้องเกีย่ วกับตัวละครอืน่ ๆเลย ดังนัน้
สิ่งที่น่าสนใจน�ำมาศึกษาคือ ภาพตัวละครเอกชายที่
ปรากฏในวรรณกรรมไตรภาคเนะสุมิซึ่งเป็นผลงานยุค
แรกนี้ มีความสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็นทัศนคติต่อ
สังคมของผู้เขียนที่มีลักษณะดีแทชเมนท์1 อย่างไร
มีงานวิจัยหลายชิ้นที่หยิบยกเอาวรรณกรรมไตร
ภาคเนะสุมมิ าศึกษา ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานวิจยั ทีม่ ี
ประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างเรื่อง การวิเคราะห์ตัวละคร
สัญลักษณ์ และโลกคู่ขนานที่ปรากฏอยู่ในตัวบท ส่วน
งานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ
แบบดีแทชเมนท์ดังกล่าวพบว่ายังมีจ�ำนวนไม่มาก และ
เพิ่งมีการศึกษาในยุคหลัง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่พบ
เช่น ฮิงุชิ โทะโมะโกะ (2008) กล่าวว่า ตั้งแต่ผลงาน
นวนิยายเรือ่ งแรกคือเรือ่ งสดับลมขับขาน จนกระทัง่ เรือ่ ง
ที่ 5 คือเรื่องด้วยรัก ความตาย และหัวใจสลายนั้น ตัว
ละครเอก“ผม”ที่ปรากฏในวรรณกรรมทุกตัวน่าจะเป็น
คนคนเดียวกัน หรืออาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกัน
และกัน โดยได้ศกึ ษาผ่านความสัมพันธ์ชาย-หญิง เห็นได้
จากพฤติ ก รรมที่ ตั ว ละครเอกชายมี ร ่ ว มกั น ซึ่ ง แสดง
ลักษณะดีแทชเมนท์ตอ่ ตัวละครหญิงในเรือ่ ง2 ในทางกลับ
กัน A.K. Byron(2017) ศึกษาปฏิกริ ยิ าตอบโต้วกิ ฤตการณ์
ของตัวละครเอก ได้แก่ การถกเถียงเรื่องการเดินขบวน
ประท้วงของนักศึกษา และหัวข้อในการสนทนาในชีวิต
ประจ�ำวัน เป็นต้น ไบรอนพบว่าเมื่อพิจารณาจากสิง่ ข้าง
ต้น มุระกะมิไม่ได้มดี แี ทชเมนท์ตอ่ สังคมเสียทีเดียว หาก

第109号、2008年

p. 83-98
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แต่มีท่าทีสนใจต่อปัญหาการเมืองและการตระหนักรู้
เรื่องประวัติศาสตร์แฝงอยู่3 ดังนั้น จากการทบทวน
เอกสารการวิจัยที่มีมาก่อนจึงพบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับ
ประเด็นทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิแบบดีแทชเมนท์
ในวรรณกรรมไตรภาคเนะสุมิมีจ�ำนวนน้อย และเพิ่งมี
การศึกษากันในยุคหลังปีค.ศ. 2000 ซึ่งมุระกะมิเริ่ม
รังสรรค์ผลงานทีแ่ สดงถึงคอมมิทเมนท์4ในผลงานของเขา
แล้ว อีกทัง้ พบว่า ยังไม่มผี ใู้ ดศึกษาลักษณะดีแทชเมนท์
ผ่านวิธีการรับมือกับเงื่อนปมในใจของตัวละครเอกชาย
มาก่อน ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังไม่มผี ใู้ ดน�ำภาพชายทีไ่ ด้ดงั กล่าว
มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของมุระกะมิ ฮะรุกิ
อย่างจริงจังมาก่อนอีกด้วย

2. ปริทัศน์วรรณกรรม
2.1 ศึกษาวิเคราะห์ตัวละครเอกชายที่ปรากฏใน
วรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิของมุระกะมิ ฮะรุกิ โดย
มุง่ เน้นศึกษาวิธรี บั มือกับปัญหาเพือ่ ก้าวข้ามผ่านเงือ่ นปม
ในใจของตัวละคร
2.2 ศึกษาทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิ
โดยผ่านภาพตัวละครเอกชายในวรรณกรรมชุดไตรภาค
เนะสุมิ

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ตัวละครเอกชายในวรรณกรรมชุดไตรภาคเนะ
สุมขิ องมุระกะมิ ฮะรุกิ ปรากฏภาพชายทีม่ เี งือ่ นปมในใจ
แต่มีวิธีรับมือกับปัญหาโดยเป็นฝ่ายตั้งรับ
3.2 ภาพตัวละครเอกชายที่ปรากฏในวรรณกรรม
ชุดไตรภาคเนะสุมิ มีความสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็น

ทัศนคติตอ่ สังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิ ในยุคแรก (ทศวรรษ
ที่ 1970 -1980) กล่าวคือ ผูเ้ ขียนมีทศั นคติตอ่ สังคมแบบ
ดีแทชเมนท์ คือไม่มีความสนใจและไม่มีความข้องเกี่ยว
กับสิ่งอื่น ๆ ภายนอก

4. ขอบเขตและวิธีวิจัย
ศึกษาทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิในยุค
แรก (ทศวรรษที่ 1970 - 1980) และศึกษาวรรณกรรม
ชุดไตรภาคเนะสุมิของมุระกะมิ ฮะรุกิ โดยมุ่งหาภาพ
เฉพาะของตัวละครเอกชาย ผ่านวิธีรับมือกับเงื่อนปมใน
ใจตนเองที่สะท้อนให้เห็นทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ
ฮะรุกใิ นยุคแรก ส�ำหรับต้นฉบับวรรณกรรมทีใ่ ช้ศกึ ษาน�ำ
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�ำนักพิมพ์โคดันฌะ ตีพม
ิ พ์
ไว้ในปีค.ศ. 2014
วรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิ ประกอบด้วยผล
งานนวนิยายเรื่องยาว 3 เรื่อง ได้แก่
(1) เรือ่ ง『風の歌を聴け』(1979) สดับลมขับขาน
(2) เรื่อง『1973年のピンボール』（1980）
		 พิ นบอล, 1973
(3) เรื่อง 『 羊をめぐる冒険』（1982）
		 แกะรอย แกะดาว
ในบทความวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจะใช้ชื่อเรื่องเป็น
ภาษาไทยตามความคุ้นชินของผู้อ่านชาวไทย เพื่อให้
เข้าใจได้ง่ายและเป็นวงกว้าง

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
3
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ตารางที่ 1 : ตารางสรุปการวิเคราะห์ตัวละครเอกชายและเหตุการณ์ส�ำคัญ สรุปโดยผู้วิจัย แสดงดังต่อไปนี้
ตัวละคร
เอกชาย
ผม

（僕）

(1) สดับลมขับขาน

เงื่อนปมในใจตัวละคร

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

“เนะสุมิ” หลีกเลี่ยงการพูดถึงพ่อ และ
（俺）
ปฏิเสธอ�ำนาจของพ่อ
ผม

（僕）

(2) พินบอล, 1973

โหยหาตู้พินบอลที่เคยเล่น
ตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อน คือ
ปี ค.ศ. 1970

“เนะสุมิ” โหยหาคนรัก แต่ก็เจ็บปวด
（俺）
จากความรักนั้น
ผม

（僕）

(3) แกะรอย
แกะดาว

การคลี่คลายเงื่อนปมในใจตัวละคร และตอนจบเรื่อง

ถูกขอร้องแกมบังคับ ให้ไป
ตามหาแกะที่มีรอยปื้นรูปดาว

“เนะสุมิ” หายตัวไป โดยทิ้งหญิงคนรักไปเอง
แยกจากตู้พินบอลที่เปรียบเสมือนคนรักเก่าที่โหยหามานาน
พร้อมๆกับแยกจากหญิงแฝดคนรักที่อาศัยอยู่ด้วยกัน อย่าง
หัวใจได้รับการเติมเต็ม สุดท้ายก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ
จะออกจากเมือง หนีจากคนรักและเหลือเพียงความกลวง
เปล่าในจิตใจ สุดท้ายท�ำพฤติกรรมคล้ายว่าจะฆ่าตัวตาย5
หลังจากมีความสัมพันธ์กับ “สาวหูมหัศจรรย์”แล้วก็กล้าที่จะ
ออกไปผจญภัย โดยการตามหาแกะ แต่สุดท้ายฝ่ายหญิงก็
หายตัวไป ส่วน “ผม” ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ

ตามค้นหาตัวตนของตนเอง
เกือบจะประสบความส�ำเร็จในชีวิต ตามที่กรอบสังคมก�ำหนด
จนได้
ก
ลายร่
า
งเป็
น
มนุ
ษ
ย์
แ
กะ
ไว้ แต่จะต้องสูญเสียความเป็นตัวเอง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ “เนะสุมิ”
“เนะสุมิ”
（俺）
ต้องการ สุดท้ายจึงจัดฉากเพื่อฆ่าตัวตายอีกครั้งในฐานะ
มนุษย์แกะ

5. ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์

5.1 ภาพตัวละครเอกชายทีป่ รากฏในวรรณกรรม
		 ชุดไตรภาคเนะสุมิ : ภาพชายทีม่ เี งือ่ นปมในใจ
		 5.1.1 สดับลมขับขาน : เงือ่ นปมในใจด้าน
				 ปิตาธิปไตย
ในเรือ่ งสดับลมขับขานปรากฏบทบาทของ “พ่อ”ผ่าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผม” กับ “พ่อ” และ “เนะสุม”ิ กับ
“พ่อ” แม้ตวั ละคร “พ่อ” จะไม่ได้ปรากฏการกระท�ำใดทีม่ ี
ผลต่อการด�ำเนินเรือ่ งโดยตรง แต่มคี วามส�ำคัญมากต่อการ
วิเคราะห์แนวคิดปิตาธิปไตยในตัวบทวรรณกรรม เนือ่ งจาก
“พ่อ”ถือเป็นตัวแทนอ�ำนาจในสังคมระบบปิตาธิปไตย ซึง่
เป็นระบบทีก่ ำ� หนดให้เพศชายเป็นใหญ่เหนือเพศหญิง การ
ศึกษาปิตาธิปไตยในเชิงโครงสร้างสังคมจึงใช้เพือ่ อธิบาย
ลักษณะครอบครัวทีถ่ อื เอาฝ่ายชายเป็นผูน้ ำ� โดยมีการแบ่ง

หน้าทีก่ ารดูแลภาระในบ้านและการเลีย้ งดูบตุ รให้เป็นหน้าที่
ของแม่ ส่วนพ่อจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นเพียงเจ้านายหรือผูแ้ สดง
อ�ำนาจในบ้าน6 ตามที่ ฌัก ลากอง Jacques Lacan กล่าว
ว่าสังคมมนุษย์ดำ� รงอยูบ่ นพืน้ ฐานของระบบสัญลักษณ์ทมี่ ี
กฎเกณฑ์ควบคุมบังคับ และกฎเกณฑ์ทวี่ า่ นีล้ ากองเรียกว่า
“กฎเกณฑ์ของพ่อ” (Law of the Father)7 ซึง่ ในเรือ่ งนี้
ตัวละครเอก “ผม” มีภาพของการอยูภ่ ายใต้กรอบอ�ำนาจ
ของพ่อ หมายถึงการตกอยู่ภายใต้กรอบสังคมระบบ
ปิตาธิปไตย เนือ่ งจากมีพฤติกรรมทีย่ อมท�ำตามกฎของพ่อ
ตลอดทัง้ เรือ่ ง ดังจะเห็นได้จากตอนต่อไปนี้
「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

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
กำ�จร หลุยยะพงศ์ อ้างถึงใน ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์, ปิตาธิปไตย : ภาพสะท้อนแห่งความไม่เสมอภาคระหว่างชายหญิงในสังคมเอเชีย, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2, 2555 หน้า 31
7
ยศ สันตสมบัติ, ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม,สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 พิมพ์ครั้งที่ 4 หน้า 139
5
6
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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
8
るんだ」

“ผมไม่ปล่อยให้รอเก้อหรอก พอดีมีธุระก็เลยมา
ช้านิดหน่อยน่ะ” “ธุระแบบไหน”
“รองเท้าน่ะ ผมต้องขัดรองเท้า” “รองเท้าบาส
เก็ตบอลเนี่ยนะ”
“ไม่ใช่หรอก รองเท้าของพ่อน่ะ เป็นค�ำสอนที่
สื บ ทอดจากตระกู ล ที่ ว ่ า ลู ก ควรขั ด รองเท้ า ให้ พ ่ อ ”
“ท�ำไมล่ะ”
“ไม่รสู้ ิ คิดว่ารองเท้าน่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรแน่ ๆ
ยังไงก็ตาม พ่อจะกลับบ้านมาตอนสองทุ่มทุกคืนราวกับ
เป็นวิถีปฏิบัติ ผมก็เอารองเท้ามาขัด หลังจากนั้นก็รีบ
ออกจากบ้านมาหาเบียร์ดื่มเสมอแหละ”
ตอนที่ยกมานี้เป็นตอนที่ “สาวผู้ไม่มีนิ้วก้อย”
โทรศัพท์นดั ให้ “ผม” ออกมาเจอกันเป็นครัง้ แรก ทัง้ สอง
คุยกันเรื่องที่ “ผม” มาสาย “ผม” จึงกล่าวถึงพ่อเป็น
ครั้งแรก ซึ่งการกล่าวถึงพฤติกรรมการขัดรองเท้าให้พ่อ
ทุกคืนตอนสองทุม่ โดยทีไ่ ม่รวู้ า่ ท�ำไมจึงต้องท�ำ รูเ้ พียงว่า
ถูกสั่งสอนและท�ำตาม ๆ กันมาตั้งแต่เด็ก แสดงให้เห็น
ว่า “ผม” ไม่ได้ขัดรองเท้าเพราะว่าต้องการแสดงความ
เคารพหรือซาบซึง้ ในบุญคุณของพ่อ หากแต่เป็นการยอม
ท�ำตามกฎที่พ่อซึ่งเป็นผู้น�ำครอบครัวได้ก�ำหนดไว้และ
ยึดถือปฏิบัติกันต่อ ๆ มา ดังนั้นฉากนี้จึงสะท้อนให้เห็น
ระบบปิตาธิปไตยทีม่ รุ ะกะมิตอ้ งการจะสือ่ ผ่านทางระบบ
ครอบครั ว ของตั ว ละครเอก“ผม”ได้ อ ย่ า งชั ด เจน
เนื่องจากในระบบปิตาธิปไตยนั้น การท�ำตามกฎทั้งที่ไม่
เข้าใจแต่ก็ไม่สามารถโต้แย้งผู้มีอ�ำนาจได้ เปรียบได้กับ

8

村上春樹、『村上春樹全作品1979～1989①』、講談社、2014年

การทีต่ วั ละครเอก “ผม” ต้องขัดรองเท้า ทัง้ ทีไ่ ม่สามารถ
หาเหตุผลได้ว่าเหตุใดจึงจะต้องเป็น“รองเท้าของพ่อ”
เหตุใดจึงไม่จำ� เป็นต้องขัดรองเท้าของแม่หรือของตนเอง
เป็นต้น รวมทัง้ เหตุใดจึงจะต้องเป็น “สองทุม่ ” และเนือ่ ง
ด้วยถูกถ่ายทอดสั่งสอนจากค�ำสอนประจ�ำตระกูลที่
ก�ำหนดขึ้นโดยผู้มีอ�ำนาจของบ้าน ซึ่งในที่นี้หมายถึง
“พ่อ” หรือ “พ่อของพ่อ” เรียงล�ำดับขึน้ ไป ดังนัน้ “ผม”
จึงไม่สามารถโต้แย้งกฎดังกล่าวของครอบครัวได้ ฉากนี้
จึงถือว่าเป็นฉากที่แสดงให้เห็นเงื่อนปมด้านปิตาธิปไตย
ในใจตัวละคร “ผม” อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ “ผม” ได้
เริม่ มีความสัมพันธ์ฉนั คนรักกับ “สาวผูไ้ ม่มนี วิ้ ก้อย” แล้ว
ความคิดทีม่ ตี อ่ พ่อจึงเปลีย่ นไป กล่าวคือ “ผม” ไม่ยดึ กฎ
เกณฑ์ที่พ่อก�ำหนดไว้ตามเดิมแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นในตอน
ท้ายเรื่อง ปรากฏภาพ “ผม” ที่มีท่าทีต่อกฎเกณฑ์ของ
พ่อทีเ่ ปลีย่ นไปโดยสิน้ เชิง คือการไม่กลับไปขัดรองเท้าให้
พ่อแล้ว แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของตัวละครทีส่ ามารถ
ออกจากระบบของพ่อซึ่งก�ำหนดกรอบการด�ำเนินชีวิต
บางอย่างได้ กล่าวคือ “ผม” ก�ำลังก้าวออกจากระบบ
ปิตาธิปไตยทีก่ ดทับตนเองอยู่ ซึง่ ก่อนหน้านัน้ ไม่สามารถ
ท�ำได้และไม่ได้คิดจะท�ำมาก่อน ประเด็นที่น่าสนใจคือ
ทัง้ ๆ ทีต่ วั ละครหญิงมีบทบาทเป็นผูก้ ระตุน้ ให้ “ผม” น่า
จะสามารถก้าวข้ามผ่านเงื่อนปมในใจตนเองดังกล่าวได้
แล้ว แต่ในตอนจบของเรือ่ งมุระกะมิกลับประพันธ์ให้เธอ
หายตัวไป ส่วน “ผม” ก็ไม่ได้มีท่าทีต้องการออกไปตาม
หาตัวคนรักจนสุดท้ายก็ไม่ได้พบกันอีกเลยนับแต่นั้น
แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้เขียนจงใจยุติความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
ระหว่างสองคนนี้ ตลอดจนท่าทีของ “ผม” ที่เลือกวิธี
รับมือกับการจากไปของคนรักโดยเป็นฝ่ายตั้งรับ คือไม่
คิดจะออกไปตามหาตัวเธอ เผยให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างภาพตัวละครเอกชายดังกล่าวกับทัศนคติต่อ
สังคมแบบดีแทชเมนท์ของผู้เขียนอย่างชัดเจน
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ส�ำหรับเงื่อนปมในใจด้านการตกอยู่ภายใต้กรอบ
ปิตาธิปไตยของตัวละครเอกอีกตัวหนึ่งคือ “เนะสุมิ” ใน
เรื่องสดับลมขับขาน ก็ปรากฏให้เห็นผ่านความสัมพันธ์
ระหว่าง “เนะสุมิ” กับ “พ่อ” เช่นเดียวกัน ซึ่งจากการ
ศึกษาของคะโต โนะริฮโิ ระ (1997) และฮิงชุ ิ โทะโมะโกะ
(2008) กล่าวว่าตัวละครเอกทั้งสองตัวน่าจะเป็นคนคน
เดียวกัน9 และคะโตพบว่าผูเ้ ขียนแบ่งภาคให้ตวั ละครทัง้
สองเป็นตัวแทนของคนทีอ่ ยูค่ นละขัว้ กัน10 ดังนัน้ “เนะสุม”ิ
จึงสะท้อนภาพชายทีม่ เี งือ่ นปมในใจด้านการอยูใ่ นกรอบ
ปิตาธิปไตย ในฐานะผู้ตั้งค�ำถามต่อระบบมากกว่าที่จะ
ยอมรับในระบบเช่นตัวละครเอก“ผม” อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาตัวบท พบว่า“เนะสุมิ” ท�ำเพียงแค่ตั้ง
ค�ำถาม แต่ไม่ได้มีท่าทีต้องการแก้ไขเงื่อนปมในใจดัง
กล่าวในใจตนเองอย่างจริงจังเลย อันสะท้อนให้เห็นภาพ
ของชายที่มีวิธีรับมือกับปัญหาโดยเป็นฝ่ายตั้งรับเช่น
เดียวกับ “ผม” ดังที่จะวิเคราะห์ต่อไปนี้
ในเรื่องสดับลมขับขาน ไม่มีฉากที่ “เนะสุมิ”
กล่าวถึงพ่อของตนเองเลย ทัง้ ๆ ทีก่ ล่าวถึงครอบครัวและ
วิพากษ์วจิ ารณ์ฐานะทีบ่ า้ นซึง่ มีสถานภาพเป็นคนรวยใน
ทางทีไ่ ม่ดหี ลายครัง้ จึงมีนยั ยะส�ำคัญให้เห็นว่า “เนะสุมิ”
น่าจะจงใจเลีย่ งทีจ่ ะพูดถึงตัวบุคคลคือ “พ่อ” โดยจะเห็น
ได้ชดั เจนในตอนที่ “ผม” กล่าวถึงพ่อของ “เนะสุม”ิ ขึน้
เป็นครั้งแรกของเรื่อง ดังนี้

จากตอนทีย่ กมานีจ้ ะเห็นว่าการที“่ เนะสุม”ิ ตัดบท
ไม่ตอ้ งการพูดถึงพ่อของตนเอง จึงตอบ “ผม” ไปเช่นนัน้
เอง ว่าพ่อเป็นคนผู้ชายที่อายุมากกว่า ซึ่งถือเป็นข้อมูล
สามัญเท่านัน้ ดังนัน้ ฉากนีจ้ งึ ชีใ้ ห้เห็นว่า “เนะสุม”ิ ไม่ได้
มี ค วามรู ้ สึ ก เคารพหรื อ ยกย่ อ งชื่ น ชมพ่ อ หากแต่
พฤติกรรมการจงใจไม่พูดถึงพ่อนั้น หมายความถึงการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับในอ�ำนาจของพ่อนั่นเอง ซึ่งนอกจาก
“เนะสุม”ิ จะจงใจหลีกเลีย่ งการพูดถึงพ่ออันแสดงถึงการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับอ�ำนาจของพ่อแล้ว ยังมีตอนที่ “เนะสุ
มิ” ได้ไปเข้าร่วมการประท้วงทางการเมือง โดยร่วมต่อสู้
กับนายทุนไปพร้อมๆกับคนอืน่ ๆทีเ่ ป็นชนชัน้ แรงงาน ซึง่
พฤติกรรมการต่อต้านพ่อของตนเองซึง่ เป็นชนชัน้ นายทุน
นี้ แสดงให้เห็นการท้าทายต่ออ�ำนาจของ“พ่อ” โดยกล่าว
ได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นการท้าทายอ�ำนาจปิตาธิปไตยที่มี
“พ่อ” เป็นตัวแทนทางสัญลักษณ์นนั่ เอง ดังนัน้ “เนะสุม”ิ
จึงเป็นตัวแทนชายที่มีเงื่อนปมในใจด้านการอยู่ในกรอบ
ปิตาธิปไตยในฐานะผู้ตั้งค�ำถามต่อระบบมากกว่าที่จะ
ยอมรับในระบบเช่นตัวละครเอก “ผม” อย่างไรก็ตาม ผู้
วิจัยเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นเพียงท่าทีตั้งค�ำถาม
ต่อระบบ แต่ไม่ใช่ทา่ ทีตอ้ งการแก้ไขเงือ่ นปมในใจนีอ้ ย่าง
จริงจังเป็นรูปธรรม
		 5.1.2 พินบอล, 1973 : เงื่อนปมในใจด้าน
				 การโหยหาคนรัก
		 เรือ่ งพินบอล, 1973 ปรากฏภาพชายทีม่ เี งือ่ น
ปมในใจตนเองด้านการโหยหาคนรักอย่างชัดเจน โดยจะ
เห็นว่าในตัวบทเนือ้ เรือ่ งจะไม่ได้กล่าวถึงการด�ำเนินชีวติ
ทีเ่ ป็นแก่นสารของตัวละครเอก “ผม” สักเท่าใดนัก หาก
แต่ “ผม” เกิดมีภารกิจส�ำคัญเพียงอย่างเดียวขึ้นในตอน
กลางเรื่อง คือการตามหาตู้พินบอลที่หายไปอย่างไร้ร่อง
รอย ซึ่งเป็นตู้ที่เขาเคยเล่นด้วยกันกับ “เนะสุมิ” ที่บ้าน
เกิดเมื่อ 3 ปีก่อน ที่เปรียบเสมือนคนรักเก่าที่เขาโหยหา

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
11

鼠はきっぱりと言った。

ผมเกือบจะไม่รอู้ ะไรเกีย่ วกับพ่อของ“เนะสุม”ิ เลย
ไม่เคยเจอด้วย พอถามว่าเขาเป็นคนแบบไหน “เนะสุม”ิ ก็จะ
ตอบอย่างชัดเจนว่าก็เป็นคนที่แก่กว่าผมเยอะและแถม
เป็นผู้ชายด้วย
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และคิดถึงมาตลอด แต่สดุ ท้ายเมือ่ หาเจอแล้วก็เลือกทีจ่ ะ
ไม่ไปพบตูพ้ นิ บอลนัน้ อีก ส่วน“เนะสุม”ิ จะมีเงือ่ นปมต่อ
คนรักที่เป็นตัวบุคคลจริง ๆ ซึ่งน่าจะเป็นตัวละครหญิง
ตัวเดียวกันกับเรือ่ งสดับลมขับขาน เนือ่ งจากฉากในเนือ้
เรือ่ งทีก่ ล่าวถึง “เนะสุม”ิ ทุกฉากในเรือ่ งพินบอล, 1973
จะเป็นเมืองติดทะเลเมืองเดิมที่เป็นฉากบ้านเกิด12 ของ
“ผม” ในเรื่องสดับลมขับขาน นั่นเอง13 “เนะสุมิ” มี
ความรู้สึกเป็นทุกข์จากความรักนั้น สุดท้ายจึงเลือกจะ
ตัดความสัมพันธ์กับเธอไปเอง ประเด็นที่น่าสนใจคือ
“ผม” เปรียบตู้พินบอลตู้นี้คล้ายกับเป็นหญิงคนรัก เขา
จะเรียกตูว้ า่ “เธอ” และบรรยายความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
ทางใจที่ทั้งสองมีต่อกันคล้ายคนรักที่รู้อกรู้ใจกันและกัน
เป็นอย่างดี ในทีส่ ดุ ตอนท้ายเรือ่ ง“ผม”ได้พบกับตูพ้ นิ บอลนี้
อีกครั้ง เมื่อได้พบ “ผม” มีความรู้สึกรับรู้ได้ว่าเธอเองก็
เฝ้ารอ “ผม” มานานแล้วเช่นกัน โดยบรรยายว่า「森の
奥で平たい石に座って僕を待っていたようだっ
14

た。」

“เหมือนว่าเธอนั่งรอผมอยู่บนแผ่นหินกลางป่า

ลึก” แต่แล้วเมื่อพวกเขาได้ทักทายพูดคุย แลกเปลี่ยน

ความคิดถึงกันแล้ว “ผม” กลับเลือกทีจ่ ะเดินจากไปอย่าง
ง่ายดาย โดยไม่คิดจะสานสัมพันธ์ต่อไปทั้งที่ก็สามารถ
ท�ำได้ 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

ขอบคุณที่มาพบ เธอกล่าว อาจจะไม่ได้เจอกันอีก
แล้ว รักษาตัวด้วยนะ ขอบคุณครับ ผมกล่าว ลาก่อน ผม
เดินผ่านแถวของตูพ้ นิ บอล เดินขึน้ บันได ปิดสวิตช์ไฟ ไฟ
ตู้พินบอลดับหายไปราวกับปล่อยอากาศออก ห้วงนิทรา
รมณ์เงียบสงัดหวนคืน ผมเดินข้ามห้องโถงอีกรอบ ขึ้น
บันได ปิดสวิตช์ไฟใหญ่ ระยะเวลายาวนานจนกระทัง่ งับ
ประตู ผมไม่ได้หันหลังกลับไปมอง ไม่หันกลับไปเลยแม้
สักครั้ง
จากฉากที่ยกมาข้างต้นเห็นได้ว่าการที่ “ผม” ลา
จากตู้พินบอลที่โหยหาคิดถึงตั้งแต่ตอนต้นเรื่อง และใช้
ความพยายามตามหามาตลอดทั้งเรื่องอย่างง่ายดายนั้น
ไม่สอดคล้องกัน อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมที่
“ผม” เลือกที่จะไม่ท�ำในตอนสุดท้าย คือการไม่หันหลัง
กลับไปมองอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว สื่อถึงการตัดความ
สัมพันธ์เด็ดขาด ซึ่งผู้วิจัยมองว่า หาก “ผม” ต้องการจะ
ด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างเขากับตู้พินบอลต่อไปก็น่า
จะสามารถท�ำได้ เนื่องจากตู้นั้นไม่ได้มีเจ้าของ หากแต่
ถูกวางทิ้งไว้ในห้องโถงของโกดังร้าง ดังนั้น ตอนจบนี้ก็
เป็นอีกฉากหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีช่ ใี้ ห้เห็นทัศนคติตอ่ สังคมแบบ
ดีแทชเมนท์ของมุระกะมิที่เลือกจะให้ตัวละครเป็นฝ่าย
ตั้งรับและเลือกตัดขาดความสัมพันธ์ เพราะไม่ต้องการ
ข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่น
ส่วนตัวละครเอกชายอีกตัวในเรือ่ งพินบอล, 1973
นี้ ผูเ้ ขียนให้ภาพ“เนะสุม”ิ ทีม่ คี วามเปลีย่ วเหงาหรือร้อน
รุ ่ ม ทุ ก ข์ ท รมานด้ ว ยความรั ก และโหยหาหญิ ง คนรั ก
ปรากฏอยู่หลายฉาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเขาจะรักและ
โหยหาเธอมากแค่ไหน แต่เขาก็เลือกที่จะหลีกหนีออก
จากหญิงคนรักไปเอง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าฉากที่หยิบยก
มานีเ้ ป็นฉากทีเ่ น้นการยุตคิ วามสัมพันธ์ในตอนท้ายเรือ่ ง
ที่มีนัยส�ำคัญ ดังนี้

15

なかった。

12
13
14
15

มุระกะมิ ฮะรุกบิ รรยายไว้ในเรือ่ งสดับลมขับขาน และเรือ่ งพินบอล, 1973 ว่าบ้านเกิดของตัวละครเอก “ผม” เป็นเมืองเล็ก ๆติดทะเล ห่างจากโตเกียวประมาณ 700 กม.
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
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
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
ดุสิตา ปริญญาพล | Dusita Parinyapol

78

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
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まりに暗すぎる。

เนะสุมิไม่ไปพบกับเธออีกแล้ว เลิกจับจ้องแสงไฟ
จากห้องเธอด้วย แม้แต่การยืนใกล้ ๆ ริมหน้าต่างก็เลิก
แล้ว ความมืดมิดทีล่ อยคว้างอยูภ่ ายในจิตใจของเขาหาย
ไปสิน้ ราวกับกลุม่ ควันสีขาวทีล่ อ่ งลอยอยูห่ ลังจากดับไฟ
จากแสงเทียนอย่างไรอย่างนัน้ หลังจากนัน้ ความเงียบงัน
ก็เข้ามา ความเงียบงัน หลังจากลอกเปลือกด้านนอกออก
ทีละชั้น ทีละชั้น แล้วหลงเหลืออะไรเล่า “เนะสุมิ” เอง
ก็ไม่รู้ ศักดิ์ศรีหรือ ......เขาจ้องมองมือทั้งคู่หลายหนอยู่
บนเตียง น่ากลัวว่าถ้าหากไม่มีศักดิ์ศรีแล้วมนุษย์คงจะมี
ชีวติ อยูต่ อ่ ไปไม่ได้ แต่หากมีเพียงแค่นนั้ ชีวติ ก็มดื มนเกิน
ไป มืดมนเกินไปจริง ๆ
ฉากที่ยกมานี้เป็นตอนท้ายเรื่อง ซึ่งเป็นตอนจบ
ของ“เนะสุม”ิ ก่อนทีเ่ ขาจะไปบอกลา“เจ”เจ้าของบาร์เหล้า
ทีท่ งั้ “ผม” และ “เนะสุม”ิ ไปเยือนเป็นประจ�ำว่าจะออก
จากเมือง จากนัน้ จึงบรรยายว่าตนเองหลับลึกอยูใ่ นทะเล
ทีอ่ บอุน่ และสุขสงบ ซึง่ คะโต โนะริฮโิ ระ(1997) วิเคราะห์
ว่าฉากดังกล่าวหมายถึงการที่ “เนะสุม”ิ เลือกที่จะฆ่าตัว
ตายในตอนจบ17 ดังนั้นฉากนี้จึงเป็นฉากที่แสดงให้เห็น
ว่า “เนะสุมิ” เป็นฝ่ายเลือกที่จะไม่สานต่อความสัมพันธ์
กับเธอ กล่าวคือการฆ่าตัวตายท�ำให้เขาหลีกหนีออกจาก
ผู ้ ห ญิ ง ได้ ส� ำ เร็ จ อย่ า งไรก็ ต าม เห็ น ได้ ว ่ า ในท้ า ย
ที่สุด“เนะสุมิ”พบว่า การหลีกหนีจากหญิงคนรักครั้งนี้
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ท�ำไปเพียงเพื่อให้เหลือความกลวงเปล่าในจิตใจเขา
เท่านั้น ดังนั้น การที่มุระกะมิเลือกที่จะให้ตัวละครเอก
ชายตัดขาดความสัมพันธ์ไปเองอย่างสิ้นเชิง โดยมีจดุ จบ
อย่างทุกข์ใจและเปลีย่ วเหงา แทนทีจ่ ะเลือกให้ “เนะสุม”ิ
มีความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับตัวละครหญิงที่ดูเหมือนจะ
เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนี้ เผยให้เห็นทัศนคติต่อสังคม
แบบดีแทชเมนท์ของผู้เขียนอย่างชัดเจน
		 5.1.3 แกะรอย แกะดาว: เงือ่ นปมในใจด้าน
				 การตามหาแกะ
		 เรื่องแกะรอย แกะดาว เป็นเล่มบทสรุปของ
ไตรภาคเนะสุมิ ปรากฏภาพชายที่มีเงื่อนปมในใจด้าน
การตามหาแกะ และชายที่กีดกันให้ผู้หญิงเป็น “อื่น”
โดยแสดงพฤติ ก รรมที่ กี ด กั น ไม่ ใ ห้ ผู ้ ห ญิ ง เข้ า ร่ ว มท� ำ
กิจกรรมทีส่ ำ� คัญในเนือ้ เรือ่ ง ซึง่ ก็คอื ภารกิจการออกตาม
หาแกะที่มีรอยปื้นรูปดาวที่ “ผม”ถูกชายนิรนามขอร้อง
แกมบังคับให้ท�ำ โดยมีตัวละครหญิง “สาวหูมหัศจรรย์”
ช่วยท�ำหน้าที่กระตุ้นให้ “ผม” กล้าออกจากการด�ำเนิน
ชี วิ ต เดิ ม ๆ อั น ไร้ สี สั น ไปสู ่ ก ารผจญภั ย ดั ง กล่ า วได้
ประเด็นส�ำคัญคือ ตัวละคร “เนะสุมิ” มีบทบาทที่เป็นผู้
ท�ำให้กจิ กรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุม่ ของผูช้ าย
ด้วยกันเองเท่านัน้ ดังจะเห็นได้จากตอนท้ายเรือ่ ง ซึง่ เป็น
ตอนทีเ่ งือ่ นปมในใจทีด่ ำ� เนินมาตลอดทัง้ เรือ่ งได้คลีค่ ลาย
ออกมาบ้าง โดย “ผม” ได้ค้นพบความจริงว่ามนุษย์แกะ
ทีเ่ ขาเจอระหว่างท�ำภารกิจตามหาแกะดาวก็คอื “เนะสุม”ิ
เพือ่ นรักเก่าทีห่ ายตัวไปนัน่ เอง ดูเหมือนว่าเงือ่ นปมในใจ
จะหมดไป แต่สิ่งที่ “ผม” ไม่เข้าใจคือ เมื่อ “ผม” ได้พบ
กั บ “เนะสุ มิ ” แล้ ว เหตุ ใ ดตั ว ละครหญิ ง “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
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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�ำหรับคนวงใน
เท่านั้น แล้วเธอก็โผล่พรวดพราดเข้ามา พวกเราไม่ควร
เอาเด็กคนนัน้ เข้ามาเกีย่ วข้องด้วยนะ นายก็รนู้ วี่ า่ เด็กคน
นั้นมีพลังวิเศษ พลังที่สามารถดึงดูดเอาสิ่งต่างๆเข้ามา
ใกล้ แต่เธอไม่ควรมาที่แห่งนี้ ที่นี่เป็นสถานที่ที่เฮี้ยนกว่า
พลังของเธอหลายเท่านัก”
จากฉากทีย่ กมานีจ้ ะเห็นว่า ค�ำตอบทีว่ า่ “เนะสุม”ิ
เป็นผูท้ ที่ ำ� ให้เธอหายตัวไป หมายความว่า “เนะสุม”ิ เห็น
ว่าตัวละครหญิงดังกล่าวเป็นคนอื่นที่อยู่วงนอก สุดท้าย
ก็กีดกันให้เธอเป็น “อื่น” ไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดัง
กล่าว ดังนัน้ ภาพชายทีเ่ ป็นฝ่ายตัง้ รับทีเ่ ห็นได้จากการที่
“ผม” กลับไปใช้ชีวิตปกติที่โตเกียว ทั้งที่รับรู้ว่า “สาวหู
มหัศจรรย์” หายตัวไปด้วยฝีมอื ของมนุษย์แกะ “เนะสุมิ”
แล้ว จึงกล่าวได้ว่า ฉากนี้จึงเป็นฉากหนึ่งที่เน้นย�้ำว่ามุ
ระกะมิเลือกทีจ่ ะให้ตอนจบของเรือ่ งเป็นไปโดยการทีต่ วั
ละครเอกชายต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ขอ้ งเกีย่ วกับตัวละคร
หญิงต่อไป สอดคล้องกับทัศนคติแบบดีแทชเมนท์ของผู้
เขียน
5.2 ทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิในยุค
			 แรก (ทศวรรษที่ 1970 -1980) : ดีแทชเมนท์
วรรณกรรมในยุคแรก (ทศวรรษที่ 1970 -1980 )
ของมุระกะมิมรี ปู แบบการประพันธ์ทเี่ ป็นลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง แตกต่างไปจากนวนิยายเรื่องอื่นของญี่ปุ่น
เป็นช่วงที่มีรูปแบบการประพันธ์แบบดีแทชเมนท์ デタ
ッチメント โดยมุระกะมิให้ความหมายของค�ำนีร้ ว
่ มกับ
18
19
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ค�ำว่าคอมมิทเมนท์ コミットメントในหนังสือรวมบท
สนทนาระหว่างตัวเขาและคะวะอิ ฮะยะโอะ19 เรือ่ ง『村
上春樹、河合隼雄に会いに行く』มีผแ
ู้ ปลเป็นภาษา
ไทยโดยใช้ชื่อเรื่องว่าฮารูกิ มูราคามิ ไปพบ ฮายาโอะ
คาวาอิ 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
20

するかということなんですね。

และช่วงนี้ผมคิดถึงเรื่องคอมมิทเมนท์ (การข้อง
เกี่ยวกับสิ่งอื่นภายนอก) อยู่บ่อย ๆ เช่น แม้แต่เวลาที่
เขียนนวนิยาย คอมมิทเมนท์กลายเป็นเรื่องส�ำคัญมาก
ส�ำหรับผม ทั้งที่เมื่อก่อนดีแทชเมนท์ (การไม่มีความ
สนใจและไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่น) เคยเป็นเรื่องส�ำคัญ
ส�ำหรับผม (ละไว้) ไม่รตู้ งั้ แต่เมือ่ ไหร่กนั นะทีต่ วั ผมค่อย ๆ
เปลี่ยนไป ผมคิดว่าการออกไปต่างประเทศมีผลต่อเรื่อง
นี้มาก แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือจะคอมมิทให้กับอะไร
ดีน่ะสิครับ
จะเห็นได้วา่ มุระกะมิให้ความหมายของค�ำว่า “ดีแทช
เมนท์” ว่า 関わりのなさ คือไม่มีความสนใจและไม่มี
ความข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่น ๆ ภายนอก ในทางตรงกันข้าม
ค�ำว่า “คอมมิทเมนท์” มุระกะมิใช้คำ� ว่า 関わりซึง่ หมาย
ถึงการมีความสนใจ และข้องเกี่ยวทุ่มเทให้กับสิ่งอื่น
ภายนอก โดยข้อความข้างต้นทีย่ กมานี้ มุระกะมิกล่าวว่า
“เมื่อก่อนดีแทชเมนท์ (การไม่มีความสนใจและไม่ข้อง
เกี่ยวกับสิ่งอื่น) เคยเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับผม” ซึ่งค�ำว่า
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“เมื่อก่อน” หมายถึง ทัศนคติต่อสังคมของเขาในเวลา
ก่อนหน้าที่หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.
1999 ยิ่งไปกว่านั้น จากข้อความด้านบนมุระกะมิยัง
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประพันธ์ของตนเอง
ด้วยว่า “ตัวผมค่อย ๆ เปลี่ยนไป” โดยได้กล่าวถึงช่วง
เวลาที่เริ่มเปลี่ยนแปลงว่า “ผมคิดว่าการออกไปต่าง
ประเทศมีผลต่อเรือ่ งนีม้ าก” ซึง่ เขาได้ขยายความค�ำว่าดี
แทชเมนท์ในเชิงรูปแบบการประพันธ์ผลงานในยุคแรก
ของเขา ที่ชี้ให้เห็นความส�ำคัญของการประพันธ์แบบดี
แทชเมนท์อย่างแท้จริง ดังนี้

คอมมิทเมนท์” ในบริบทของ “การไม่มีการสื่อสาร” คิด
ว่าน่าจะตั้งใจท�ำจุดยืนของตนเองในตอนนั้นให้กระจ่าง
โดยปัดทิ้งการให้คุณค่าจากภายนอก (ซึ่งโดยทั่วไปส่วน
ใหญ่แล้วจะคิดว่าเป็น“คุณค่าเชิงนวนิยาย”ด้วย) โดยการ
แสวงหาแง่มุมของดีแทชเมนท์เชิงปัจเจกไปเรื่อย ๆ
(ละไว้) แต่พอเขียนไปเรือ่ ยๆ ไม่รวู้ า่ ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ ภายใน
ตัวผมก็คอ่ ยๆ เปลีย่ นแปลงไป อีกทัง้ คิดว่าการออกไปใช้
ชีวติ ทีต่ า่ งประเทศก็นา่ จะมีสว่ นอยูม่ าก ซึง่ ไม่ใช่วา่ ดีหรือ
ไม่ดี แต่ความหมายของประสบการณ์ที่ถูกกดดันให้
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารมองสิง่ ต่าง ๆ ให้ถอ่ งแท้นนั้ ไม่ใช่เรือ่ ง
僕が小説家になって最初のうち、デタッチ เล็กน้อยเลย แน่นอนว่าคงมีเรื่องที่ผมอายุมากขึ้นจนถึง
メント的なものに主に目を向けていたのは、単純 วัยอันควร ภายในตัวผมมีหลายเรื่องเกิดขึ้น และได้รับ
に「コミュニケーションの不在」みたいな文脈での การเยียวยาอย่างเป็นธรรมชาติด้วย
「コミットメント不在」を描こうとしていたので
จากข้อความข้างต้นทีย่ กมา มุระกะมิเน้นย�ำ้ ว่าผล
はなくて、個人的なデタッチメントの側面をどん งานในยุ ค แรกของเขารั ง สรรค์ ขึ้ น ด้ ว ยทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ
どん追及してしていくことによって、いろんな外部 สังคมในรูปแบบดีแทชเมนท์ โดยอธิบายความหมายค�ำ
的価値（それは多くの部分で一般的に「小説 ว่าดีแทชเมนท์ให้ชัดเจนขึ้นว่าไม่ได้หมายถึง “การไม่มี
的価値」と考えられているものあったわけだけ การสื่อสาร” แต่เขาต้องการ “แสวงหาแง่มุมของดีแทช
れど）を取り払って、それで今自分の立っている場所 เมนท์เชิงปัจเจก” จึงให้คณ
ุ ค่าเพียงสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในตนเอง
を、僕なりに明確にしていこうというようなつもり และตัดการให้คุณค่าต่อสิ่งภายนอกทิ้งไป ดังนั้นจึงเห็น
があったのだという気がします。（省略）でも書き ได้วา่ ตัวละครเอกทีป
่ รากฏในผลงานยุคแรกจะมีลกั ษณะ
続けているうちに、それがいつ頃からか、少し ที่ มี ค วามรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของตนเองเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ
ずつ僕の中で変わってくる。それからやはり、かなり ด�ำเนินเรื่อง กล่าวคือ การกระท�ำที่ส�ำคัญในเรื่อง มักจะ
長い期間にわたった外国に出て暮らしたという มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากเงื่อนปมในใจตัวละคร มากกว่า
ことも大きいだろうと思います。それが良い悪い ที่จะท�ำไปเพื่อตัวละครอื่น หรือเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
というのではなく、日々に現実の生活の中で、
ยิง่ ไปกว่านัน้ มุระกะมิยงั แสดงทัศนคติตอ่ สังคมแบ
切実にものの見方の転換を追られるという体験の บดีแทชเมนท์ในหนังสือความเรียงเชิงชีวประวัติเรื่อง
意味は決して小さくはなかったと思います。もちろん 『職業としての小説家』ซึง่ มีผแ
ู้ ปลเป็นภาษาไทยโดย
しかるべく年をとって、自分の中でいろんな ใช้ชื่อเรื่องว่านักเขียนนวนิยายเป็นอาชีพเกี่ยวกับการ
ものが自然にこなされて、癒されてきたという เขียนนวนิยาย 3 เรื่องแรกที่ถือว่าเขียนขึ้นในฐานะนัก
21
こともあるのだろうけれど。
เขี ย นนวนิ ย ายด้ ว ย เมื่ อ มี ค� ำ ถามว่ า มุ ร ะกะมิ เ ขี ย น
ยุคแรกที่ผมเป็นนักเขียน ผมสนใจสิ่งที่เป็นดีแทช นวนิยายให้ใครอ่าน เขาตอบว่าเขาเขียนนวนิยายเพื่อ
เมนท์เป็นหลัก ไม่ใช่เพราะว่าต้องการเขียน “การไม่มี ตนเอง โดยตั้งใจเขียนเฉพาะสิ่งที่ตนเองรู้สึกดี รู้สึกพึง
21
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พอใจ โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงความรู้สึกร่วมของผู้อ่านหรือ
เนื้ อ หาเชิ งวรรณกรรมเลย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มุ ร ะกะมิ
ประพันธ์ผลงานในยุคแรก โดยเฉพาะผลงานนวนิยาย
เรื่องแรกคือเรื่องสดับลมขับขาน ไปตามความรู้สึกพึง
พอใจของตนเพียงผูเ้ ดียว โดยปราศจากการข้องเกีย่ วกับ
สังคมรอบข้าง จึงสามารถพิจารณาได้วา่ มุระกะมิรงั สรรค์
ผลงานในยุคแรกด้วยทัศนคติต่อสังคมแบบดีแทชเมนท์
ซึง่ มีความสัมพันธ์และสะท้อนผ่านภาพตัวละครเอกชายทีม่ ี
ลักษณะดีแทชเมนท์ต่อเงื่อนปมในใจตนเอง รวมทั้งต่อ
ผู้คนรอบข้างด้วย

6. บทสรุป

ตัวละครเอกชายที่ปรากฏในวรรณกรรมชุดไตร
ภาคเนะสุมมิ ภี าพของชายทีม่ เี งือ่ นปมในใจ แต่มวี ธิ รี บั มือ
กับปัญหาโดยเป็นฝ่ายตั้งรับ ซึ่งภาพดังกล่าวมีความ
สัมพันธ์และสะท้อนให้เห็นทัศนคติต่อสังคมของมุระกะ
มิ ฮะรุกิ ในยุคแรก(ทศวรรษที่ 1970 -1980) ที่ผู้เขียนมี
ทัศนคติตอ่ สังคมแบบดีแทชเมนท์ คือไม่มคี วามสนใจและ
ไม่มีความข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่น ๆ ภายนอก ดังนี้
เรื่องสดับลมขับขาน ทั้งตัวละครเอก“ผม”และ
“เนะสุม”ิ สะท้อนภาพชายทีม่ เี งือ่ นปมในใจด้านปิตาธิปไตย
ทัง้ คู่ โดย “ผม” เป็นตัวแทนชายทีอ่ ยูใ่ นกรอบปิตาธิปไตย
ทีไ่ ม่มคี วามคิดตัง้ ค�ำถามหรือคัดง้างต่อระบบปิตาธิปไตย
มาก่อน จนกระทั่งตอนท้ายเรื่อง “ผม” มีความสัมพันธ์
ฉันคนรักกับตัวละคร “สาวผู้ไม่มีนิ้วก้อย” แล้ว จึงเริ่มมี
พฤติกรรมที่จะออกจากกรอบดังกล่าวที่กดทับอยู่ ท�ำให้
คิดได้ว่าหากความสัมพันธ์นี้ต่อเนื่องไป “ผม” น่าจะ
สามารถก้าวข้ามผ่านเงือ่ นปมในใจนีไ้ ด้ แต่สดุ ท้ายมุระกะ
มิกลับเลือกประพันธ์ให้ “ผม” ต้องยุติความสัมพันธ์กบั
ตัวละครดังกล่าว และให้แสดงท่าทีเป็นเพียงฝ่ายตั้งรับ
ส่วน “เนะสุมิ” ให้ภาพชายที่จงใจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ
การอยูใ่ นกรอบปิตาธิปไตย แต่อยูเ่ พียงระดับผูต้ งั้ ค�ำถาม
ต่อระบบ โดยยังไม่พบภาพการต่อต้านหรือแสดงท่าที
ต้องการแก้ไขเงื่อนปมในใจนี้อย่างจริงจัง ดังนั้นจึงให้
ภาพเพียงเป็นฝ่ายตั้งรับเช่นเดียวกัน

เรือ่ งพินบอล, 1973 ปรากฏภาพชายทีม่ เี งือ่ นปม
ในใจตนเองด้านการโหยหาคนรัก เห็นได้จากการที่ “ผม”
ออกตามหาตู้พินบอลที่เปรียบเสมือนหญิงคนรักอย่าง
ยากล�ำบาก แต่แล้วเมือ่ ได้พบกันอีกครัง้ “ผม” กลับเลือก
ที่ลาจากเธอโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยแม้แต่ครั้ง
เดียว สื่อถึงการตัดความสัมพันธ์เด็ดขาด ซึ่งสะท้อน
ทัศนคติต่อสังคมแบบดีแทชเมนท์ของมุระกะมิ ที่เลือก
จะให้ ตั ว ละครเป็ น ฝ่ า ยตั้ ง รั บ และเลื อ กตั ด ขาดความ
สัมพันธ์ เพราะไม่ตอ้ งการข้องเกีย่ วกับสิง่ อืน่ ส่วน “เนะสุม”ิ
ให้ภาพชายที่มีเงื่อนปมในใจคือความเปลี่ยวเหงาหรือ
ร้อนรุ่มทุกข์ทรมานด้วยความรักและโหยหาหญิงคนรัก
อย่างไรก็ตาม เขาก็เลือกที่จะไม่สานความสัมพันธ์ให้ลึก
ซึ้งเช่นเดียวกัน
เรือ่ งแกะรอย แกะดาว “ผม” มีเงือ่ นปมในใจด้าน
การตามหาแกะ ส่วน “เนะสุมิ” ให้ภาพชายที่กีดกันให้
ผูห้ ญิงเป็น“อืน่ ” โดยแสดงพฤติกรรมทีก่ ดี กันไม่ให้ผหู้ ญิง
เข้าร่วมท�ำกิจกรรมที่ส�ำคัญคือภารกิจการออกตามหา
แกะทีม่ รี อยปืน้ รูปดาว คือการก�ำจัด “สาวหูมหัศจรรย์” ออก
ไป ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากการที่ “ผม” กลับไปใช้ชีวิต
ปกติทโี่ ตเกียวในตอนจบ ทัง้ ทีร่ บั รูว้ า่ “สาวหูมหัศจรรย์”
หายตัวไปด้วยฝีมอื ของมนุษย์แกะ “เนะสุม”ิ แล้ว จึงกล่าว
ได้ว่า “ผม” มีวิธีรับมือกับเงื่อนปมนี้โดยเป็นฝ่ายตั้งรับ
ดังนั้น การที่มุระกะมิเลือกที่จะให้ตอนจบของเรื่องเป็น
ไปโดยการที่ตัวละครเอกชายต้องไม่มีความสัมพันธ์ข้อง
เกี่ยวกับตัวละครหญิงต่อไป จึงสอดคล้องกับทัศนคติแบ
บดีแทชเมนท์ของผู้เขียน
บทความวิจยั นี้ ศึกษาวิเคราะห์ตวั ละครเอกชายที่
ปรากฏในวรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมขิ องมุระกะมิ ฮะรุกิ
โดยมุง่ เน้นศึกษาวิธรี บั มือกับปัญหาเพือ่ ก้าวข้ามผ่านเงือ่ นปม
ในใจของตัวละคร เพือ่ แสดงความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนทัศนคติ
ต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิ โดยผ่านภาพตัวละครเอกชาย
นัน้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั หวังว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำความเข้าใจ
และเข้าถึงอรรถรสในผลงานวรรณกรรมของมุระกะมิ ฮะรุกิ
ในภาพรวมได้ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและ
สนใจวรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยได้ต่อไป
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ยอดสวรรค์ อิกูจิ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพลักษณ์ของสมณะและความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนาในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
(Uji Shūi Monogatari)
บทคัดย่อ
จากการศึกษาภาพลักษณ์ของสมณะและความเชือ่ เกีย่ วกับพระพุทธศาสนาของญีป่ นุ่ ในนิทาน
เรือ่ งเล่า อุจฌ
ิ อู ิ โมะโนะงะตะริ ทีม่ สี มณะเป็นตัวละครหลักพบว่า ตัวละครสมณะมีภาพลักษณ์
หลากหลาย มีทั้งภาพลักษณ์ด้านบวก เช่น เป็นบุคคลผู้มีความเชื่อถือและยึดมั่นศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่ และปฏิบตั ติ ามค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ส่วน
ด้านลบ เช่น การประพฤติผิดศีลของพระโพธิสัตว์ นอกจากนี้ยังมีภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ เช่น
เป็นบุคคลผูม้ พี ฤติกรรมแสดงออกไม่เด่นชัดว่าประกอบกรรมดีหรือชัว่ เพราะมีภาพลักษณ์ทงั้
ด้านบวกและลบในเรื่องเดียวกัน ส่วนในประเด็นความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่พบใน
นิทานเรือ่ งเล่า อุจฌ
ิ อู ิ โมะโนะงะตะริ จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายานในนิกายต่าง ๆ ที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาในสมัย
เฮอันจนถึงสมัยคะมะกุระตอนต้น ซึ่งเชื่อว่าเป็นช่วงที่มีการแต่งและรวบรวมนิทานเรื่องเล่า
อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ลักษณะของความเชื่อสะท้อนออกมาในเชิงของวัฒนธรรม เช่น ความ
เชือ่ เรือ่ งการขอฝน การสวดมนต์เพือ่ รักษาอาการเจ็บป่วย โดยเป็นการใช้พระพุทธศาสนาเพือ่
หวังผลในชาติปัจจุบันและชาติหน้ามากกว่าความเชื่อที่เป็นแก่นแท้ของปรัชญาพระพุทธ
ศาสนาในลักษณะทีเ่ ป็นสากล ซึง่ สอนให้ผคู้ นเชือ่ เรือ่ งกฎแห่งกรรม การกระท�ำความดีละเว้น
ความชัว่ การละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเชือ่ ส่วนใหญ่ทพี่ บในนิทานเป็นความเชือ่ ของ
สมณะในพระพุทธศาสนานิกายเท็นดะอิ (Tendai) นิกายฌิงงน (Shingon) และนิกายโจโดะ
(Jōdo) นอกจากนี้ยังพบความเชื่อในนิกายโจโดะฌิน (Jōdo Shin) นิกายฮซโซ (Hossō)
นิกายคุฌะ (Kusha) และความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีการผสมผสานกับความเชื่อ
ดั้งเดิมในลัทธิชินโตแบบฌุเง็นโด (Shugendō) และอมเมียวโด (Onmyōdō) อีกด้วย
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The Image of Bonzes and Japanese
Buddhist Beliefs in Uji Shūi Monogatari
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.

Key words
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1. ความน�ำ
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 โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物
語」ซึง่ เชือ
่ กันว่า รวบรวมโดยขุนนางต�ำแหน่ง คนดะอินะ งน
「今大納言」ชือ
่ ทะกะกุน「
ิ 隆国」 เนือ้ เรือ่ งมีหลาย
ประเภท มี ทั้ ง เรื่ อ งราวที่ มี คุ ณ ค่ า น่ า ยกย่ อ ง เรื่ อ ง
สนุกสนาน น่ากลัว ชวนสยองขวัญ น่าสงสาร สกปรก
หยาบโลน มีเรือ่ งโกหกและตลกขบขัน โดยมีการรวบรวม
เป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทงั้ หมด 14 เล่ม และเชือ่ กันว่าเป็น
ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิดะอินะงน
โมะโนะงะตะริ (保治小林、和子増古, 2013, p.23-24)
นิทานเรื่องเล่านี้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่ส�ำคัญของนัก
เขียนในรุ่นหลังอย่าง อิฮะระ ซะอิกะกุ 「井原西鶴」
อะกุตะงะวะ รีวโนะสุเกะ「芥川龍之介」 3 โดยเฉพาะ
อะกุตะงะวะ รีวโนะสุเกะ มีการน�ำเอานิทานเรือ่ งเล่าเล่ม
นี้มาเป็นต้นแบบในการแต่งเรื่องสั้น จนมีชื่อเสียงโด่งดัง
เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น (อรรถยา สุวรรณระดา, 2558,
น.123-124)
เป็นที่น่าสังเกตว่า นิทานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาใน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ นี้มีตัวละคร
เอกเป็นสมณะจ�ำนวนมากท�ำให้ผอู้ า่ นส่วนใหญ่มกั จะคิด
ว่า เนื้อเรื่องคงจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการน�ำเสนอ
แนวคิด และส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนา เนื่องจากปลายสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น
นั้นพระพุทธศาสนาได้แพร่ขยายความเชื่อจากชนชั้นสูง
ขุนนางในราชส�ำนักมาสู่ผู้คนระดับชาวบ้าน เนื่องจาก
อิทธิพลการเผยแพร่คำ� สอนเรือ่ งการสวดเน็มท์บซุ 「
ุ 念仏」
1

2

ของพระโฮเน็น「法然」(ค.ศ.1133-1212) ที่มุ่งช่วย
เหลือผู้คนทั่วไปให้พ้นทุกข์ (佐々木馨, 2010, p.5) แต่
จากการศึ ก ษากลั บพบว่ า มี เ นื้ อ หาที่ ห ลากหลายซึ่ ง ผู ้
วิจยั เชือ่ ว่า การศึกษาความเชือ่ เกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
ทีพ่ บในนิทานเรือ่ งเล่าใน อุจฌิ อู ิ โมะโนะงะตะริ จะสะท้อน
ให้เห็นถึงความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนาของผูค้ นในสังคม
สมัยเฮอันถึงสมัยคะมะกุระตอนต้นได้

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาภาพลักษณ์ของสมณะในนิทานเรือ่ ง
เล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
2.2 เพื่อศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ของญี่ปุ่นในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ภาพลักษณ์ของสมณะทีป่ รากฏในนิทานเรือ่ ง
เล่า อุจฌ
ิ อู ิ โมะโนะงะตะริ มีทงั้ ด้านบวก เช่น เป็นบุคคล
ผู้มีความเชื่อถือและยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อย่างแน่วแน่ และปฏิบตั ติ ามค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
อย่างเคร่งครัด และด้านลบ เช่น การประพฤติผดิ ศีลของ
พระโพธิสัตว์ นอกจากนี้ยังมีภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ เช่น
เป็นบุคคลผูม้ พี ฤติกรรมแสดงออกไม่เด่นชัดว่า ประกอบ
กรรมดีหรือชัว่ เพราะมีภาพลักษณ์ทงั้ ด้านบวกและลบใน
เรื่องเดียวกัน
3.2 ความเชือ่ เกีย่ วกับพระพุทธศาสนาทีม่ กั พบใน
นิทานเรือ่ งเล่า อุจฌ
ิ อู ิ โมะโนะงะตะริ ส่วนใหญ่เป็นความ
เชื่อในพระพุทธศาสนานิกายเท็นดะอิ นิกายฌิงงน และ
นิกายโจโดะ ในช่วงสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น ทัง้ นี้
ความเชือ่ ดังกล่าวมักปรากฏในนิทานเรือ่ งเล่าของสมณะ
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 โสฌิ「浮世草子」
3
อะกุตะงะวะ รีวโนะสุเกะ (ค.ศ. 1982-1927) เป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีผลงานโด่งดังในสมัยเมจิ「明治」และทะอิโฌ「大正」โดยเฉพาะผลงาน
เรื่องสั้นที่มีการน�ำนิทานเรื่องเล่าในสมัยโบราณมาตีความใหม่ด้วยส�ำนวนภาษาที่สละสลวย
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4. ขอบเขตของการวิจัย

อนาคต (佐藤まなみ, 2012 , p.11-12) ส�ำหรับโคะบะ
งานวิจยั ฉบับนีจ้ ะศึกษานิทานเรือ่ งเล่าทีม่ ตี วั ละคร ยะฌิ ยะซุฮะรุ ให้ความเห็นว่า นิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ
โมะโนะงะตะริ ไม่ ใ ช่ นิ ท านพระพุ ท ธศาสนา 「仏教
หลักเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาของญี่ปุ่นเท่านั้น
説話」เพราะไม่มีการแบ่งกลุ่มประเภทนิทาน รวมทั้ง
ไม่มีการจัดล�ำดับเนื้อหา และที่ส�ำคัญในตอนจบของ
5. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้จะใช้วิธีการอ่านศึกษาวิเคราะห์และ นิทานไม่มีค�ำสรรเสริญหรือชื่นชมความเชื่อและความ
ตี ค วามนิ ท านเรื่ องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ จาก ศรัทธาในพระพุทธศาสนา (保治小林, 2008, p.1-9) ทัง้
ต้นฉบับภาษาญีป่ นุ่ โบราณอย่างละเอียดโดยยึดตามฉบับ ซะโต มะนะมิ และ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ ต่างก็ให้ความ
ของส�ำนักพิมพ์โฌงะกุกนั 「小学館」รวบรวมโดย ยะซุฮะรุ เห็นไปในท�ำนองเดียวกันว่า นิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ
โคะบะยะฌิ「保治小林」กับคะสุโกะ มะซุโกะ「和子 โมะโนะงะตะริ ไม่ใช่นิทานที่มีวัตถุประสงค์การแต่งเพื่อ
อธิบายความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนา แม้ผวู้ จิ ยั ไม่ได้เห็น
増古」 ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ. 2013
ต่างจากนักวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาวิเคราะห์พบว่า ยังมีนิทานที่ปรากฏถ้อยค�ำ
6. ข้อตกลงเบื้องต้น
บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่ ท้ายเรื่องกล่าวสรรเสริญและชื่นชมพระพุทธศาสนาทั้ง
เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ทางตรงและทางอ้อมยกตัวอย่างเช่น เรื่องที่ 16 “การ
เห็นพระโพธิสัตว์ของแม่ชี”「尼、地蔵見奉る事」
มหาวิทยาลัย
เรือ่ งที่ 58 “เรือ่ งของฮิจริ ผิ รู้ เิ ริม่ การเทศนาธรรมในวัดโท
โบะกุ”「東北院菩提講の聖の事」และเรื่องที่ 136
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษารายงานการวิจยั เกีย่ วกับวรรณกรรม “เรือ่ งของการออกบวชเพือ่ สร้างกุศล”「出家功徳の事」
เรือ่ งนีใ้ นประเทศไทยพบว่า ยังไม่มนี กั วิจยั ผูใ้ ดเคยศึกษา แต่อย่างไรก็ตามผลงานวิจยั ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาข้างต้นจาก
นิทานเรือ่ งเล่า อุจฌิ อู ิ โมะโนะงะตะริ ในลักษณะนีม้ าก่อน การศึกษาพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยฉบับใดที่กล่าวถึงภาพ
มีเพียงรายงานการวิจัยของ นภสินธุ์ แผลงศร ที่ได้น�ำ ลักษณ์ของสมณะและความเชือ่ เกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
เสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการจ�ำแนกประเภทของนิทาน ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ในภาพรวม
พืน้ บ้านญีป่ นุ่ วิเคราะห์นทิ านพืน้ บ้านตามกฎวรรณกรรม อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกันกับงานวิจัยนี้มาก่อน ดังนั้น
พื้ น บ้ า นของ สติ ธ ทอมป์ สั น (Stith Thompson) ผู้วิจัยเชื่อว่า ผลการวิจัยน่าจะเป็นการเปิดประเด็นและ
มุมมองใหม่ ๆ ในการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับภาพลักษณ์
(นภสินธุ์ แผลงศร, 2555)
ส�ำหรับผลงานวิจยั ในประเทศญีป่ นุ่ นักวิจยั ส่วน ของสมณะและความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแง่
ใหญ่มกั เน้นศึกษาในเชิงประวัตคิ วามเป็นมา เหตุผลและ มุมต่าง ๆ ที่สะท้อนผ่านนิทานเรื่องเล่าดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของการรวบรวม โดยจะขอยกตัวอย่างงาน
วิจัยบางส่วนที่ได้ท�ำการศึกษาและรวบรวมมา เช่น งาน 8. บทสรุปผลการวิจัย
8.1 สรุปภาพลักษณ์ของสมณะที่พบในนิทาน
วิจยั ของ ซะโต มะนะมิ「佐藤まなみ」โดย ซะโต มะนะมิ
ให้ความเห็นว่า ไม่ควรให้นำ�้ หนักของนิทานเรือ่ งเล่านีว้ า่ 		 เรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
จากการศึกษาภาพลักษณ์ของสมณะในนิทานเรือ่ ง
เป็นนิทานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ข้อเสนอแนะ
เรื่องการศึกษาภาพลักษณ์ของสมณะที่ปรากฏในนิทาน เล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ที่มีตัวละครหลักเป็นสมณะ
เรื่องเล่าว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะน�ำมาศึกษาวิจัยใน ทั้งหมด 55 เรื่องพบว่า ในนิทานเรื่องเล่ามีภาพลักษณ์
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ของสมณะหลากหลายสามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3
ประเภท ดังนี้
		 8.1.1 ภาพลักษณ์ด้านบวก
		 พบในนิทานเรื่องเล่า 23 เรื่อง มีตัวละคร
สมณะ 24 รูป ค�ำจ�ำกัดความของภาพลักษณ์ดา้ นบวกใน
งานวิจยั ฉบับนีก้ ล่าวโดยสรุปคือ ประการแรก เป็นบุคคล
ผู้ไม่ท�ำผิดศีลของพระโพธิสัตว์ซ่ึงบัญญัติไว้ส�ำหรับภิกษุ
และสามเณรในนิกายมหายานต้องถือปฏิบตั ริ ว่ มกันมี 58
ข้อ「菩薩戒の十重四十八軽戒」โดยแบ่งเป็นครุกาบัติ
(โทษหนัก) 10 ข้อ และลหุกาบัติ (โทษเบา) 48 ข้อซึง่ การ
ลงโทษในส่วนโพธิสัตว์ศีลนี้ ท่านจะพิจารณาโทษออก
เป็น 3 ระดับคือ เจตนา บังเอิญ หรือว่าสุดวิสยั ถ้าเจตนา
คือตั้งใจละเมิดสิบข้อที่เป็นโทษหนัก ความเป็นโพธิสัตว์
ขาดทันที4 การทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้ศลี ของพระโพธิสตั ว์มาวิเคราะห์
เนื่ อ งจากในพระสู ต รพรหมชาลสู ต ร (梵網経) หรื อ
Brahmajala Sutra ซึ่งเป็นพระสูตรส�ำคัญเล่มหนึ่งของ
พระพุทธศาสนามหายานได้กล่าวถึงศีลดังกล่าวนีว้ า่ เป็น
ศีลส�ำคัญส�ำหรับผู้ออกบวชในพระพุทธศาสนามหายาน
โดยญีป่ นุ่ ได้รบั อิทธิพลมาจากจีนต่อมามีการก�ำหนดไว้ใน
พิธีรับศีลของผู้ออกบวชในพระพุทธศาสนานิกายฌิงงน
และเท็นดะอิ เพื่อเป็นการย�้ำให้ผู้ออกบวชครองตนบน
มรรคลาแห่งพระโพธิสัตว์ ประการที่สอง เป็นผู้มีความ
เชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่และเป็น
ผู้ประกอบกรรมดีชว่ ยเหลือผูอ้ นื่ ครองตนตามวิถแี ห่งการ
ปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
		 8.1.2 ภาพลักษณ์ด้านลบ
		 พบในนิทานเรื่องเล่า 22 เรื่อง มีตัวละคร
สมณะ 23 รูป ค�ำจ�ำกัดความของภาพลักษณ์ด้านลบใน
งานวิจัยฉบับนี้โดยสรุปคือ ประการแรก เป็นบุคคลผู้ท�ำ
ผิดศีลของพระโพธิสัตว์ซึ่งบัญญัติไว้ส�ำหรับภิกษุและ
สามเณรในนิกายมหายานต้องถือปฏิบัติร่วมกันทั้ง 58
ข้อ ประการที่สอง เป็นบุคคลผู้ที่ไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ぼさつかい
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		 8.1.3 ภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ
		 พบในนิทานเรื่องเล่า 10 เรื่อง มีตัวละคร
สมณะ 11 รูป ค�ำจ�ำกัดความของภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ
ในงานวิจัยฉบับนี้โดยสรุปคือ ภาพลักษณ์ที่ไม่สามารถ
ระบุได้อย่างเด่นชัดจากพฤติกรรมของตัวละครว่า เป็น
ภาพลักษณ์ด้านบวกหรือด้านลบอย่างเด่นชัด เนื่องจาก
ตัวละครมีทงั้ ภาพลักษณ์ดา้ นบวกและลบในเรือ่ งเดียวกัน
รวมทั้งไม่มีพฤติกรรมแสดงออกในฐานะของสมณะ
8.1.1 สรุปผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้าน
				 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�ำหรับเรือ่ งที่ 42 เป็นการ
วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของพระคูยะ
		 กลุม่ ที่ 2 เป็นบุคคลผูม้ พี ลังอ�ำนาจวิเศษและ
ใช้พลังอ�ำนาจวิเศษในการช่วยเหลือผูอ้ ื่น พบในนิทาน 9
เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 9, 20, 21, 101,105,139, 141, 142,
191 ส�ำหรับเรือ่ งที่ 42 เป็นการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของ
พระคันนนอินโซโจ
		 กลุม่ ที่ 3 เป็นบุคคลผูม้ คี วามกล้าหาญในการ
ทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ดิ แี ละมีเมตตาในการช่วยเหลือผูอ้ นื่
พบในนิทาน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 144, 176
		 8.1.2 สรุปผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้าน
				 ลบของสมณะ
		 จากการศึกษาพบว่า สมณะที่มีภาพลักษณ์
ด้านลบ มีภาพลักษณ์ทคี่ ล้ายคลึงกันสามารถแบ่งออกได้
เป็นได้เป็น 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
		 กลุ่มที่ 1 เป็นบุคคลผู้ท�ำผิดศีลพระโพธิสัตว์
ในข้อที่ 4 โดยการโกหกหลอกลวง มีพฤติกรรมสร้าง
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ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น พบในนิทาน 10
เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 5, 6, 37, 76, 79, 109, 126, 130,
133, 145
		 กลุ่มที่ 2 เป็นบุคคลผู้ท�ำผิดศีลโดยไม่มีการ
ระบุความผิดอย่างชัดเจน พบในนิทาน 4 เรื่อง ได้แก่
เรือ่ งที่ 2, 25, 78, 82 ส�ำหรับเรือ่ งที่ 78 เป็นการวิเคราะห์
ภาพลักษณ์ของพระมิมุโระโดะโซโจ
กลุ่มที่ 3 เป็นบุคคลผู้ท�ำผิดศีลพระโพธิสัตว์
ในข้อที่ 3 โดยยึดติดในกามตัณหามีพฤติกรรมส่อไปใน
ทางมีเพศสัมพันธ์กับสตรีหรือเพศเดียวกัน พบในนิทาน
3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1, 60, 78 ส�ำหรับเรื่องที่ 78
เป็นการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของพระโสโยะหรือพระโซโจ
แห่งวัดอิชิโจ
		 กลุ่มที่ 4 เป็นบุคคลผู้ท�ำผิดศีลพระโพธิสัตว์
ในข้อที่ 1 โดยการฆ่าสัตว์และสร้างความเดือดร้อนให้ผู้
อื่น พบในนิทาน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 127, 168
		 กลุม่ ที่ 5 เป็นบุคคลผูม้ พี ลังอ�ำนาจวิเศษและ
ใช้พลังอ�ำนาจวิเศษในการท�ำร้ายผู้อื่น พบในนิทาน 2
เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 36, 173
		 กลุ่มที่ 6 เป็นบุคคลผู้ท�ำผิดศีลพระโพธิสัตว์
ในข้อที่ 2 โดยการน�ำของผู้อื่นมาใช้ส่วนตัว พบในนิทาน
1 เรื่อง คือ เรื่องที่ 55
		 กลุ่มที่ 7 เป็นบุคคลผู้ไม่มีความรู้จริงในหลัก
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนาขาดความส�ำรวมท�ำให้สูญ
เสียความน่าเชื่อถือ พบในนิทาน 1 เรื่อง คือ เรื่องที่ 11
		 8.1.3 สรุปผลการศึกษาภาพลักษณ์ดา้ นอืน่ ๆ
		จากการศึกษาพบว่า มีตัวละครสมณะที่มี
ภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถจัดกลุ่มไว้ในกลุ่ม
ภาพลักษณ์ด้านบวกและด้านลบได้ มีภาพลักษณ์ที่
คล้ายคลึงกันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุม่ ที่ 1 เป็นบุคคลผูท้ มี่ พี ฤติกรรมแสดงออก
ไม่เด่นชัดว่า เป็นผู้ประกอบกรรมดีหรือชั่วเพราะมีภาพ
ลักษณ์ทั้งด้านบวกและลบในเรื่องเดียวกัน พบในนิทาน
6 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 67, 88, 104, 143, 169, 140
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กลุ่มที่ 2 เป็นบุคคลผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่สามารถ
ระบุชชี้ ดั ลงไปได้วา่ มีความเชือ่ ถือและศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนาอย่างแน่วแน่และปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธ
ศาสนาอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เนือ่ งจากไม่มกี ารปฏิบตั กิ จิ
ในฐานะของสมณะในพระพุทธศาสนาเช่น การสวดมนต์
เป็นต้น พบในนิทาน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 12, 13, 42,
182 ส�ำหรับเรื่องที่ 42 มีตัวละครสมณะ 2 รูปมีภาพ
ลักษณ์เดียวกัน
บทสรุปและอภิปรายภาพลักษณ์ของสมณะ
จากผลการศึกษาภาพลักษณ์ของสมณะในนิทาน
เรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ใน 3 ภาพลักษณ์ พบว่า
ตัวละครสมณะมีภาพลักษณ์ที่หลากหลายมีความเป็น
ปุถุชน โดยพบทั้งภาพลักษณ์ด้านบวก ด้านลบและภาพ
ลักษณ์ด้านอื่น ๆ เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาพลักษณ์ด้านลบ
และภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ เมื่อรวมกันแล้วจะมีจ�ำนวน
ตัวละครมากกว่าครึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อและต�ำแหน่งทาง
สงฆ์ที่แน่ชัด ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ผู้วิจัยคิดว่า อาจเนื่อง
มาจากเหตุผล 2 ประการดังนี้
ประการแรก เนื้อหาของเรื่องเล่าซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สมณะที่มีภาพลักษณ์ด้านลบและภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ
น่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาโดยผู้ใดผู้หนึ่ง แล้วมีการเล่า
สืบต่อกันมาเพื่อความบันเทิงในหมู่สมณะและผู้คนใน
สมั ย นั้ น ไม่ ส ามารถอ้ า งอิ ง ตั ว บุ ค คลที่ มี อ ยู ่ จ ริ ง ใน
ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ด้ เนื่ อ งจากไม่ มี ตั ว ตนอยู ่ จ ริ ง ทั้ ง นี้
เนื่องจากนิทานหลายเรื่องพฤติกรรมของสมณะนั้นดูสุด
โต่งเช่น ท�ำตัวตลกขบขัน น่าอาย และไร้ศีลธรรมยิ่งเสีย
กว่าคนธรรมดา ซึง่ ขัดกับภาพลักษณ์ของสมณะทีผ่ คู้ นใน
สังคมคาดหวัง ทั้งนี้เนื่องจากผู้เล่าอาจต้องการที่จะแต่ง
เติมท�ำให้เนือ้ หาเรือ่ งราวของนิทานมีความสนุกสนานยิง่ ขึน้
ประการที่สอง เนื้อหานิทานบางเรื่องน่าจะมีเค้า
เรื่องจริงอยู่บ้าง แต่อาจเป็นเจตนาของผู้เล่าเองที่ไม่
ต้องการเปิดเผยชือ่ และต�ำแหน่งของสมณะนัน้ ๆ เพราะ
จากการศึกษาพบว่า บางครั้งมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
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สถานที่เกิดเหตุการณ์ เช่น ภูเขาฮิเอะอิ เป็นต้น แม้ผเู้ ล่า
มิได้ระบุชื่อบุคคลแต่ผู้อ่านก็พอคาดเดากันได้ว่าเป็น
สมณะที่ออกบวชในนิกายเท็นดะอิ และการกล่าวถึง
สมณะที่สวดคาถาธารณีสูตรซึ่งเป็นที่นิยมสวดกันในหมู่
สมณะผูศ้ กึ ษาพระพุทธศาสนานิกายฌิงงน แสดงให้เห็น
ว่าผู้เล่าอาจมีข้อมูลในระดับหนึ่ง แต่หลีกเลี่ยงที่จะเปิด
เผยชื่อตัวละครก็เป็นได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านคาดเดาไปเอง
เพื่อเพิ่มอรรถรสและความสนุกสนานทางด้านเนื้อหา
แทนทีจ่ ะบอกเนือ้ หาเรือ่ งราวและชือ่ ตัวละครทัง้ หมด ซึง่
อาจเป็นการกระตุน้ ความอยากรูอ้ ยากเห็นของผูอ้ า่ นมาก
ยิ่งขึ้น
ส�ำหรับสมณะทีม่ ภี าพลักษณ์ดา้ นบวกนัน้ ตัวละคร
ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีชื่อและต�ำแหน่งทางสงฆ์อยู่ใน
ระดับสูง เป็นสมณะผูม้ ชี อื่ เสียงและเป็นบุคคลส�ำคัญทาง
พระพุทธศาสนาสามารถสืบค้นประวัติได้จริงจากแหล่ง
ข้อมูลต่าง ๆ ดังนัน้ เนือ้ หาของนิทานทีน่ ำ� เสนอมักจะเป็น
ในลักษณะของการส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาของ
สมณะในพระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ และเชือ่ ว่าเนือ้ หา
นิทานเรือ่ งเล่าส่วนใหญ่อาจมีเค้าโครงมาจากเรือ่ งจริงอยู่
บ้าง เพราะมักจะมีขอ้ ความกล่าวถึงพฤติกรรมของสมณะ
เหล่านัน้ อย่างชืน่ ชมและเคารพยกย่องเช่น เรือ่ งราวของ
พระโจกันโซโจในเรื่องที่ 20 เรื่องที่ 21 และเรื่องที่ 139
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากภาพลักษณ์ทปี่ รากฏในนิทานสอดคล้องกับ
ข้อมูลทางประวัติของสมณะ ที่บอกถึงความสามารถใน
การประกอบพิธกี รรมทางศาสนาของตัวละครว่า มีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชส�ำนักและเคยศึกษาพระพุทธ
ศาสนานิ ก ายเท็ น ดะอิ แ ละนิ ก ายฌิ ง งน ซึ่ ง เน้ น เรื่ อ ง
พิธีกรรมการท�ำ คะจิคิโต5 เพื่อช่วยเหลือผู้คน
แต่อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับเรื่องราวของสมณะที่มี
ภาพลักษณ์ด้านลบและภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ บางเรื่อง
ก็มกี ารเปิดเผยชือ่ และต�ำแหน่งทีช่ ดั เจนเช่นกัน เช่น เรือ่ ง
ที่ 55 และเรือ่ งที่ 78 แม้จะมีการเปิดเผยชือ่ และต�ำแหน่ง
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แต่เมื่อศึกษาประวัติของพระทั้งสามรูปกลับไม่พบเรื่อง
ราวตามที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่าแต่อย่างใด ทั้งนี้อาจ
เป็นเจตนาของผูเ้ ล่าทีน่ ำ� ชือ่ พระชัน้ สูงทีม่ ตี วั ตนอยูจ่ ริงใน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งตามจินตนาการของผู้อ่านจะนึกภาพ
ของพระผูเ้ ปีย่ มไปด้วยคุณธรรมสูงส่ง มีการปฏิบตั ดิ ี เป็น
ที่เคารพศรัทธามาแต่งเรื่องราวให้มีความตรงกันข้ามคือ
การประพฤติกรรมชัว่ ท�ำผิดศีลธรรม เช่น การน�ำข้าววัด
ไปใช้สว่ นตัว การมีสมั พันธ์ทางเพศกับเณรในวัด เป็นต้น
หรือการน�ำเสนอเรือ่ งราวพฤติกรรมของสมณะชัน้ สูงทีไ่ ม่
เกี่ยวกับการท�ำกิจกรรมทางสงฆ์มาเล่าอย่างสนุกสนาน
สร้างอารมณ์ขันให้ผู้อ่าน เช่น เรื่องที่ 182 เป็นต้นทั้งนี้
เพื่อท�ำให้ผู้อ่านฉุกคิดว่า สมณะผู้ออกบวชในพระพุทธ
ศาสนาแม้จะผ่านการฝึกปฏิบัติตนมาอย่างเข้มงวดใน
เรื่องการระงับกิเลส ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
แท้ที่จริงแล้วก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ
สามารถท�ำสิง่ ผิดศีลธรรมได้เหมือนคนธรรมดา ต�ำแหน่ง
ทางสงฆ์ที่จักรพรรดิทรงแต่งตั้งให้ ไม่ใช่สิ่งที่สามารถ
ยึดถือได้วา่ สมณะผูน้ นั้ สามารถตัดกิเลสได้อย่างสมบูรณ์
เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและเป็นสมณะในอุดมคติทผี่ คู้ น
ในสังคมคาดหวังได้ และเป็นที่น่าสังเกตว่า จากการน�ำ
ชื่อของสมณะชั้นสูงมาเป็นข้อมูลอ้างอิงหลักในการแต่ง
นิทานโดยท�ำให้มภี าพลักษณ์ดา้ นลบหรือภาพลักษณ์ดา้ น
อื่น ๆ ของผู้เล่านั้น แสดงให้เห็นถึงความลุ่มลึก และมี
อัจฉริยภาพในการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ของผูเ้ ล่าว่า
มนุษย์สว่ นใหญ่ตอ้ งการรับรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ ซึง่ แตกต่างจากสิง่
ทีต่ นเคยรับรูม้ า ดังนัน้ การใส่เนือ้ หาเรือ่ งราวทีส่ ร้างความ
ผิดหวัง ขัดแย้งกับข้อมูลในจินตนาการของผูอ้ า่ นจะช่วย
กระตุ้นให้ผู้อ่านมีความสนใจ อยากรู้อยากเห็น อยาก
ติดตามเนื้อหาเรื่องราวในนิทานมากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษานิทานเรือ่ งเล่า อุจฌิ อู ิ โมะโนะงะตะริ
สามารถสรุปได้ว่า ผู้เล่านิทานไม่มีเจตนาที่จะน�ำเสนอ
ภาพลักษณ์ด้านบวกเพียงด้านเดียวของสมณะเพราะ

かじ

คะจิ 加持 ซึ่งเป็นการใช้ท่าทางร่างกาย เช่น การประสานนิ้วชี้ การถูมือสองข้างเข้าด้วยกัน หรือการสวดคาถา รวมทั้งการใช้จินตนาการเพื่อขอ
พลังอ�ำนาจจากพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยเหลือผู้คนให้พ้นเคราะห์กรรม ส่วนค�ำว่า คิโต 祈禱 เป็นพิธีกรรมที่เน้น
การสวดภาวนาให้พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป้าหมายสูงสุดของการประกอบพิธีกรรมคิโต คือ ต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลง
มาช่วยเหลือผู้คนตามความปรารถนาของผู้ประกอบพิธีกรรม บางทีมักเรียกพิธีกรรมดังกล่าวนี้ว่า คะจิคิโต
きとう
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ภาพลักษณ์ด้านลบและภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ ในนิทาน
เรื่องเล่ามีจ�ำนวนมากถึง 32 เรื่อง โดยแบ่งเป็นภาพ
ลักษณ์ด้านลบ 22 เรื่อง และภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ 10
เรื่อง จากนิทานเรื่องเล่าที่คัดเลือกมาศึกษาทั้งหมด 55
เรือ่ ง ส่วนสมณะทีม่ ภี าพลักษณ์ดา้ นบวกมี 23 เรือ่ ง ภาพ
ลักษณ์ของสมณะที่พบในนิทานเรื่องเล่ามีความหลาก
หลาย มีทั้งที่สามารถตัดสินจากพฤติกรรมที่ปรากฏได้
อย่างชัดเจนว่า เป็นภาพลักษณ์ด้านบวกหรือลบ และไม่
สามารถตัดสินได้อย่างชัดเจนแม้จะมีการอ่านวิเคราะห์
และพยายามตีความเจตนาผู้เล่าแล้วก็ตาม
เกีย่ วกับประเด็นทีว่ า่ เหตุใดผูค้ นในสมัยเฮอันและ
คะมะกุระจึงมีการเล่าเรื่องท�ำนองที่มีการน�ำเสนอภาพ
ลักษณ์ของตัวละครที่หลากหลายเช่นนี้ ผู้วิจัยคิดว่า
เป็นการสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
ในสังคมสมัยเฮอันตอนปลายและคะมะกุระตอนต้น เมือ่
พระพุทธศาสนาแบบใหม่「新仏教」 ซึ่งง่ายต่อการ
ท�ำความเข้าใจ ได้เผยแพร่ลงมาสูช่ นชัน้ สามัญและเป็นที่
เชื่อถือศรัทธาของคนทั่วไปท�ำให้มีสมณะออกบวชเพิ่ม
มากขึ้ น และภายใต้ ส ถานการณ์ บ ้ า นเมื อ งที่ ไ ม่ ส งบ
เนือ่ งจากภัยสงครามทางการเมือง เกิดภัยธรรมชาติ ผูค้ น
อดอยากและเกิดโรคภัยระบาด ผูค้ นซึง่ ไร้ทยี่ ดึ เหนีย่ วจึง
หันมายึดเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ ดัง
นัน้ จึงเป็นไปได้วา่ ในบรรดาสมณะทีม่ อี ยูม่ ากมายในสมัย
นั้น อาจมีสมณะบางรูปที่อาศัยช่องทางความเชื่อและ
ความศรัทธาของผู้คนมาโกหกและหลอกลวงเพื่อหา
ประโยชน์สว่ นตน โดยไม่สนใจศึกษาและปฏิบตั ติ ามหลัก
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
8.2 สรุปความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใน
		 นิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
		 8.2.1 ความเชือ่ เกีย่ วกับพระพุทธศาสนาที่
พบในนิทานเรือ่ งเล่าของสมณะทีม่ ภี าพลักษณ์ดา้ นบวก
จากการศึกษาพบว่า มีความเชือ่ เกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
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ใน 6 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
		 8.2.1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับสมณะไม่ใช่เป็น
เพี ย งบุ ค คลผู ้ ด� ำ รงและเผยแผ่ ค� ำ สอนทางพระพุ ท ธ
ศาสนาเท่านั้น แต่เป็นผู้มีพลังอ�ำนาจวิเศษ มีอิทธิฤทธิ์
และคาถาอาคม โดยพบความเชื่อดังกล่าวใน 5 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้
		 1. สมณะเป็นผู้มีพลังอ�ำนาจวิเศษในการ
รักษาอาการเจ็บป่วย พบในเรื่องที่ 101, 191
2. สมณะเป็นผู้มีพลังอ�ำนาจวิเศษในการ
สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมขอฝนพบในเรื่องที่ 20
		 3. สมณะเป็นผู้มีพลังอ�ำนาจวิเศษสามารถ
สวดมนต์ประกอบพิธกี รรมเพือ่ ปัดเป่าวิญญาณหรือสิง่ ชัว่
ร้ายที่เป็นอัปมงคล พบในเรื่องที่ 21
		 4. สมณะเป็นผู้มีพลังอ�ำนาจวิเศษสามารถ
หยั่งรู้อนาคตได้ พบในเรื่องที่ 109
		 5. สมณะเป็นผูม้ พี ลังอ�ำนาจวิเศษมีอทิ ธิฤทธิ์
สามารถเหาะเหินไปบนท้องฟ้าได้ พบในเรื่องที่ 105
		 8.2.1.2 ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ถื อ
ศรัทธาต่อพระโพธิสตั ว์จโิ สและเทพเจ้า พบในเรือ่ งที่ 16,
45, 17
		 8.2.1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับการสละชีวิตของ
ตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นของสมณะ พบในเรื่องที่ 7
		 8.2.1.4 ความเชือ่ เกีย่ วสถานะของสตรีเพศที่
ไม่สามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเอง พบใน
เรื่องที่ 19
		 8.2.1.5 ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการบวช
ซ�้ำหรือการบ�ำเพ็ญปฏิบัติใหม่อีกครั้ง พบในเรื่องที่ 194
		 8.2.1.6 ความเชื่อเกี่ยวกับการไปเกิดยังแดน
สุ ข าวดี ซึ่ ง เป็ น ดิ น แดนในอุ ด มคติ ห ลั ง ความตายของ
สมณะผู้ประกอบกรรมดีพบในเรื่องที่ 73, 194
		 8.2.2 ความเชือ่ เกีย่ วกับพระพุทธศาสนาที่
พบในนิทานเรือ่ งเล่าของสมณะทีม่ ภี าพลักษณ์ดา้ นลบ

6

พระพุทธศาสนาแบบใหม่หรือแนวใหม่ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง พระพุทธศาสนา 6 นิกายหลักในสมัยคะมะกุระ (ค.ศ.1192-1603) ได้แก่ นิกาย
โจโดะ（浄土宗）นิกายโจโดะฌิน（浄土真宗）นิกายจิ（時宗）นิกายนิชิเร็น（日蓮宗）นิกายรินสะอิ（臨済宗）นิกายโซโต（曹洞宗）มีบาง
ต�ำรารวมเอาพระพุทธศาสนานิกายเท็นดะอิ （天台宗）และฌิงงน（真言宗）ในสมัยเฮอันเข้าไปด้วย
じょうどしゅう
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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
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そうとうしゅう

จากการศึกษาพบว่า มีความเชือ่ เกีย่ วกับพระพุทธ
ศาสนาใน 7 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
		 8.2.2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับสมณะเป็น
บุคคลผูม้ พี ลังอ�ำนาจวิเศษมีคาถาอาคมเก่งกล้าเหนือคน
ธรรมดาและ สามารถใช้คาถาอาคมในการท�ำร้ายผู้อื่น
			 8.2.2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้เทพ
ฌิกิงะมิ7 พบในเรื่องที่ 126, 127
			 8.2.2.3 ความเชื่อเกี่ยวกับยุคเสื่อมของ
พระพุทธศาสนา พบในเรื่องที่ 36
			 8.2.2.4 ความเชื่อเกี่ยวกับอ�ำนาจความ
ศักดิ์สิทธิ์ของสัทธรรมปุณทริกสูตร พบในเรื่องที่ 60
			 8.2.2.5 ความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อถือ
ศรัทธาต่อพระโพธิสตั ว์จโิ สของสมณะผูป้ ระกอบกรรมชัว่
พบในเรื่องที่ 82
			 8.2.2.6 ความเชื่อเกี่ยวกับการไปเกิดยัง
แดนสุขาวดีซงึ่ เป็นดินแดนในอุดมคติหลังความตาย โดย
การปลิดชีพฆ่าตัวตายในน�้ำของสมณะผู้ประกอบกรรม
ชั่ว พบในเรื่องที่ 133
			 8.2.2.7 ความเชือ่ เกีย่ วกับการงดฉันเมล็ด
ธัญพืช 5 ชนิดของสมณะในพระพุทธศาสนา พบในเรื่อง
ที่ 145
		 8.2.3 ความเชือ่ เกีย่ วกับพระพุทธศาสนาที่
พบในนิทานเรื่องเล่าของสมณะที่มีภาพลักษณ์ด้าน
อื่น ๆ
จากการศึกษาพบว่า มีความเชือ่ เกีย่ วกับพระพุทธ
ศาสนาใน 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
			 8.2.3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับสมณะไม่ใช่
เป็นเพียงบุคคลผู้ด�ำรงและเผยแผ่ค�ำสอนทางพระพุทธ
ศาสนาเท่านัน้ แต่เป็นผูม้ พี ลังอ�ำนาจวิเศษและบุญบารมี
พบในเรื่องที่ 67
		 8.2.3.2 ความเชือ่ เกีย่ วกับการไปนมัสการ

วัดและศาลเจ้าแล้วเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้
สมปรารถนาพบในเรื่องที่ 88
			 8.2.3.3 ความเชื่อเกี่ยวกับการที่เทพเจ้า
หรือคะมิในลัทธิชินโตรังเกียจสมณะในพระพุทธศาสนา
พบในเรื่องที่ 140
			 8.2.3.4 ความเชื่อเกี่ยวกับการแกล้งท�ำ
พฤติกรรมแปลกประหลาดและไม่เหมาะสมของสมณะ
แต่กลับท�ำให้เป็นที่เคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก พบใน
เรื่องที่ 143
บทสรุ ป และอภิ ป รายสรุ ป ผลความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนา
ผลการศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่
พบในนิทานของสมณะที่มีภาพลักษณ์ด้านบวก ด้านลบ
และภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ พบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาทีส่ ะท้อนในนิทานเรือ่ งเล่าส่วนใหญ่ เป็น
ความเชือ่ ของพระพุทธศาสนาในนิกายเท็นดะอิ นิกายฌิงงน
นิกายโจโดะและนิกายโจโดะฌิน ซึ่งได้รับความเชื่อถือ
ศรัทธากันมากในช่วงสมัย เฮอันและคะมะกุระตอนต้น
โดยเฉพาะความเชื่อที่พบในนิทานของสมณะที่มีภาพ
ลักษณ์ด้านบวกนั้น เป็นลักษณะการมุ่งส่งเสริมให้ผู้คน
เกิดความเชื่อถือศรัทธาในแนวคิดค�ำสอนของพระพุทธ
ศาสนาในนิกายต่าง ๆ ของชาวญี่ปุ่น และนอกจากนี้ยัง
มุ่งส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดความเคารพศรัทธาในตัวละคร
สมณะอีกด้วย เช่น เรือ่ งพระคันนนอินโซโจผูอ้ อกบวชใน
นิกายเท็นดะอิ สวดมนต์รกั ษาอาการแขนหักของพระคูยะ
ได้ในเรื่องที่ 142 เป็นต้น ส่วนความเชื่อที่พบในนิทาน
เรือ่ งเล่าของสมณะทีม่ ภี าพลักษณ์ดา้ นลบและสมณะทีม่ ี
ภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ นั้นส่วนใหญ่เป็นลักษณะการ
สะท้อนความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนาเท่านัน้ มิได้มงุ่ ส่งเสริม

7

ฌิกิงะมิ 式神 หมายถึง เทพผู้คอยรับใช้อมเมียวจิหรือพวกนักพยากรณ์หรือสมณะผู้มีฌานแก่กล้าตามค�ำสั่ง สามารถกลายร่างมนุษย์ สัตว์และ
ปีศาจ ผู้ที่สามารถใช้งานเทพนี้ได้จะต้องมีวิชาอาคมแก่กล้าเชื่อกันว่า เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการท�ำคะจิคิโต
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ให้ ผู ้ ค นเกิ ด ความเชื่ อ ถื อ และศรั ท ธาในค� ำ สอนของ
พระพุทธศาสนานิกายนั้น ๆ รวมทั้งมิได้มุ่งส่งเสริมให้
ผู้คนเคารพศรัทธาในพฤติกรรมของตัวละคร เช่น เรื่อง
ที่ 133 ที่เป็นการสะท้อนความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
เรือ่ งเกีย่ วกับการไปเกิดยังแดนสุขาวดีโดยวิธกี ารปลิดชีพ
ตนเองในน�ำ้ ของสมณะ แต่ผเู้ ล่าน�ำเสนอภาพลักษณ์ดา้ น
ลบของตัวละคร แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ยัง
มีนิทานบางเรื่องของสมณะที่มีภาพลักษณ์ด้านลบและ
ภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ ที่มุ่งเสริมให้คนเกิดความเชื่อถือ
และศรัทธาในค�ำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน
แต่ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้คนเชื่อถือและศรัทธาในพฤติกรรม
ของสมณะ เช่น นิทานเรื่องที่ 88 เรื่องของพระคะโนที่
ท�ำผิดศีลจนต้องตกนรกหลังความตาย และพระโพธิสตั ว์
จิโสได้ลงไปช่วยเหลือยังนรก ผลการศึกษาพบความเชื่อ
ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่าจ�ำนวนมาก เรียงตามล�ำดับ
ดังนี้
1. ความเชื่อเรื่องสมณะไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลผู้
ด�ำรงและเผยแผ่ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
แต่เป็นผูม้ พี ลังอ�ำนาจวิเศษ มีอทิ ธิฤทธิแ์ ละคาถาอาคม
ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นความ
เชื่อของพระพุทธศาสนาแนวค�ำสอนมิกเกียว และความ
เชื่อของพระพุทธศาสนาที่มีการการผสมผสานกับลัทธิ
ชินโตแบบฌุเก็นโดและอมเมียวโดซึ่งเน้นการสวดมนต์
และการประกอบพิธีก รรมเป็น การใช้ป ระโยชน์จาก
พระพุทธศาสนาเพื่อหวังผลในชาติปัจจุบัน(現世利益)
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชนชั้นสูงที่ต้องการ
ใช้สมณะเป็นฐานอ�ำนาจทางการเมืองและผู้คนทั่วไปใน
สมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น
2. ความเชือ่ เกีย่ วกับความเชือ่ ถือศรัทธาต่อพระ
โพธิสัตว์จิโส
ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นความ
เชือ่ ของพระพุทธศาสนานิกายมหายานของญีป่ นุ่ ในเกือบ
ทุกนิกายโดยเฉพาะนิกายเท็นดะอิ โจโดะและโจโดะฌิน
ซึง่ เน้นในเรือ่ งของพระปณิธานขององค์พระโพธิสตั ว์ทจี่ ะ
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ต้องช่วยเหลือสรรพสัตว์ทุกผู้ทุกนามให้พ้นทุกข์โดย
เฉพาะความเชื่อถือศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์จิโสซึ่งเชื่อว่า
มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับมนุษย์ ถือเป็นการใช้พระพุทธ
ศาสนาเพื่อหวังผลในชาติหน้า（来世利益）
3. ความเชื่อเรื่องการไปเกิดยังแดนสุขาวดีซึ่ง
เป็นดินแดนในอุดมคติหลังความตาย
ผลการศึกษาพบว่า เนือ่ งจากสภาพสังคมและบ้าน
เมืองในปลายสมัยเฮอันถึงสมัยคะมะกุระตอนต้นนัน้ อยู่
ในภาวะไม่สงบสุข เกิดโรคระบาดและภัยพิบัติต่าง ๆ
ประกอบกับเกิดความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาได้มาถึง
จุดเสื่อม「末法」ในปีค.ศ.1052 สมณะในต่างนิกายมี
พฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหันมาถือครองอาวุธต่อสู้
กันเอง ท�ำให้ผู้คนในสังคมรู้สึกไร้ที่พึ่งพา ไม่มีความหวัง
ในโลกปัจจุบันแล้ว ดังนั้นความเชื่อเรื่องการไปเกิดยัง
แดนสุขาวดีซงึ่ เป็นดินแดนในอุดมคติหลังความตายจึงได้
รับการตอบรับจากผู้คนในสังคมอย่างแพร่หลาย
ผลการศึกษาจึงสรุปได้วา่ ความเชือ่ ส่วนใหญ่ทพี่ บ
ในนิทานเรือ่ งเล่า อุจฌ
ิ อู ิ โมะโนะงะตะริ เป็นความเชือ่ ที่
เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายานนิกาย
ต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ความเชือ่ ถือศรัทธาในสมัยเฮอันจนถึงสมัย
คะมะกุระตอนต้น ซึ่งเชื่อว่าเป็นช่วงที่มีการแต่งและ
รวบรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ลักษณะ
ของความเชื่อส่วนใหญ่จะสะท้อนออกมาในเชิงของ
วัฒนธรรมกล่าวคือ มีธรรมเนียมการปฏิบัติและการ
สืบทอดต่อกันมา เช่น ความเชือ่ เรือ่ งการขอฝน การสวด
มนต์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย เป็นต้น โดยเป็นการใช้
พระพุทธศาสนาเพือ่ หวังผลในชาติปจั จุบนั และชาติหน้า
มากกว่าความเชื่อที่เป็นแก่นแท้ของปรัชญาพระพุทธ
ศาสนาในลักษณะทีเ่ ป็นสากลซึง่ สอนให้ผคู้ นเชือ่ เรือ่ งกฎ
แห่งกรรม การกระท�ำความดีละเว้นความชั่วการละอาย
และเกรงกลัวต่อบาป
ผลจากการศึกษาภาพลักษณ์ของสมณะและความ
เชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ
โมะโนะงะตะริ พบว่า ตัวละครสมณะมีภาพลักษณ์หลาก
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หลายมีทงั้ ด้านบวก ด้านลบ และภาพลักษณ์ดา้ นอืน่ ๆ
ส่วนประเด็นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผล
การศึกษาพบว่า ความเชือ่ ส่วนใหญ่ทพี่ บในนิทานเรือ่ งเล่า
อุจฌิ อู ิ โมะโนะงะตะริ เป็นความเชือ่ ของสมณะในพระพุทธ
ศาสนานิกายเท็นดะอิ นิกายฌิงงนและนิกายโจโดะ ในช่วง
สมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น ทัง้ นีค้ วามเชือ่ ดังกล่าว
มักปรากฏในนิทานเรื่องเล่าของสมณะที่มีภาพลักษณ์
ด้านบวก ซึง่ ผลการวิจยั เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้

8.3 ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากผลงานวิจัยฉบับนี้ มีการศึกษาวิเคราะห์
เนือ้ หานิทานเรือ่ งเล่าอย่างเป็นระบบ ผูส้ นใจสามารถน�ำ
ไปเป็นแนวทางในการศึกษานิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่น ๆ
ของญี่ปุ่น ทั้งในสมัยเดียวกันและใกล้เคียง และน�ำไป
ต่อยอดการศึกษาเรือ่ งความเชือ่ เกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
ของชาวญีป่ นุ่ ในสมัยเดียวกัน หรือใกล้เคียงในเชิงประวัติ
ของบุคคลส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง

ยอดสวรรค์ อิกูจิ | Yordsawan Iguchi
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อุปลักษณ์ความเป็นอนิจจังในบทละครโน
บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงความเป็นอนิจจังในบท
ละครโน โดยศึกษาข้อมูลจากบทละครโนประเภทเก็นสะอิโนจ�ำนวน 9 เรือ่ ง ได้แก่ นะกะมิทซ์ ุ
ฮิบะริยะมะ คะเงะกิโยะ ยุยะ ท์ซุชิงุรุมะ โคยะโมะโนะงุรุอิ ทะเกะโนะยุกิ ฌิชิกิโอะชิ และ
คะนะวะ ผลการศึกษาพบว่า อุปลักษณ์แสดงความเป็นอนิจจังที่ปรากฏในบทละครโนได้แก่
น�้ำค้าง เสียง สี ความฝัน สายลม เรือ ดอกไม้ และดวงจันทร์ ซึ่งอุปลักษณ์เหล่านี้สะท้อนให้
เห็นถึงความไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลง ความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งในโลก ความเชื่อ
เรือ่ งความเป็นอนิจจังอาจกล่าวได้วา่ เป็นหนึง่ ในพุทธวิธคี ลายความโศกท�ำให้ผคู้ นในสมัยกลาง
ของญีป่ นุ่ ทีร่ อบตัวประสบกับเหตุการณ์ความทุกข์ ความยากล�ำบากและความสูญเสียได้ทำ� ใจ
ยอมรับความเป็นจริงความเป็นไปในโลกมนุษย์ ท�ำให้คนทีย่ งั คงมีชวี ติ อยูส่ ามารถด�ำรงชีวติ ต่อ
ไปได้ อีกประการหนึ่ง ความเป็นอนิจจังยังมีส่วนในการกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่และจริยธรรมอันควรกระท�ำ เช่น ลูกที่ควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาดัง
ปรากฏในบทละครเรื่อง คะเงะกิโยะ ที่ฮิโตะมะรุผู้เป็นลูกสาวเร่งออกเดินทางเพื่อตามหาพ่อ
ที่ตนเองไม่มีโอกาสได้พบหน้าตั้งแต่ถือก�ำเนิดมา หรือ ยุยะลูกสาวที่ท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้
กลับไปดูแลรักษาแม่ที่ชราและก�ำลังเจ็บป่วยก่อนแม่จะเสียชีวิตในบทละครเรื่อง ยุยะ

คำ�

สำ�คัญ

อุปลักษณ์, ความเป็นอนิจจัง, บทละครโน
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Metaphors of Impermanence in Noh Plays

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.

Key words

Metaphors, Impermanence, Noh Plays
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1. บทน�ำ
นับตัง้ แต่กลางสมัยเฮอัน(平安)จนกระทัง่ ถึงสมัย
คะมะกุ ร ะ-มุ โ ระมะชิ （ 鎌倉―室町） ญี่ ปุ ่ น ประสบ
ปัญหาความวุ่นวายโดยเกิดศึกสงครามกลางเมืองหลาย
ครั้ง เช่น ในปี 1156 เกิดสงครามโฮเง็น(保元の乱)ซึ่ง
เป็นความขัดแย้งในการสืบราชสมบัตริ ะหว่างอดีตจักรพรรดิ
ซุโตะกุ(崇徳天皇)กับจักรพรรดิโกะฌิระกะวะ（後白
河天皇) ในปี 1180-1185 เกิดสงครามเก็มเปะอิ(源平
合戦) อันเป็นสงครามระหว่างตระกูลทะอิระ(平) กับ
ตระกูลมินะโมะโตะ(源)ทัง้ ยังเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ซ�ำ้ เติมหลายครัง้ จนท�ำให้มผี คู้ นบาดเจ็บล้มตายจ�ำนวนมาก
เป็นเหตุให้ผคู้ นในสังคมตระหนักถึงความเป็นอนิจจังหรือ
ความไม่แน่นอนของชีวติ สภาพสังคมดังกล่าวส่งอิทธิพล
สะท้ อ นผ่ า นทางวรรณกรรมหลายเรื่ อ ง เช่ น นิ ย าย
สงครามเรื่องเฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ1 (平家物語)ที่
กล่าวถึงความรุ่งเรืองและการล่มสลายของตัวละครใน
ตระกูลทะอิระ และวรรณกรรมประเภทความเรียงที่
สะท้อนมุมมองในเรื่องความเป็นอนิจจัง ได้แก่ โฮโจกิ2
(方丈記)และ ท์ซเุ ระสุเระงุซะ3 (徒然草)เหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในวรรณกรรมเรือ่ งโฮโจกิ ได้แก่ เหตุการณ์ไฟไหม้
ครัง้ ใหญ่ในเกียวโต การเกิดพายุหมุน การย้ายเมืองหลวง
ความอดอยากอันเนือ่ งมาจากความแห้งแล้งและน�ำ้ ท่วม
รวมทั้งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 11771185 อรรถยา สุวรรณระดา กล่าวว่าเหตุการณ์เหล่านี้
สะท้อนความเป็นอนิจจังของชีวติ และโลก ผ่านสภาพอัน
ไม่จีรังของที่อยู่อาศัยซึ่งนับว่าเป็นลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมเรื่องนี้ (อรรถยา สุวรรณระดา, 2557) ใน
ขณะที่เรื่องท์ซุเระสุเระงุซะนั้นเป็นการถ่ายทอดความ
รู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้น ในใจของผู้แต่งในขณะที่ก�ำลังเบื่อ
หน่ า ยอ้ า งว้ า ง เนื้ อ หาเป็ น การมองชี วิ ต มนุ ษ ย์ แ ละ
ธรรมชาติผสมผสานความงามในวรรณคดีที่สืบทอดมา

จากสมัยเฮอันและความเป็นอนิจจังซึ่งเป็นลักษณะของ
วรรณกรรมสมัยคะมะกุระอย่างกลมกลืน โดยการวิจารณ์
ความงามของธรรมชาติในอีกด้านหนึง่ ซึง่ ต่างจากมุมมอง
ของคนทั่วไป (อรรถยา สุวรรณระดา, 2558, น.130132) นอกจากนิยายสงครามและความเรียงแล้ว บทละคร
โนยังเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัย
มุโระมะชิ ด้วยเหตุที่บทละครโนจ�ำนวนหนึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความขัดแย้ง การรบราฆ่าฟัน การแก้แค้น รวม
ทัง้ ความทุกข์ของตัวละครอันเกิดจากการสูญเสียและการ
พลั ด พราก อี ก ทั้ ง ละครโนยั ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากพุ ท ธ
ศาสนาจึงท�ำให้เนือ้ หาของบทละครปรากฏเรือ่ งราวและ
แนวคิดต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาซึ่งรวมถึงแนวคิดเรื่อง
ความเป็นอนิจจังด้วย 		
พจนานุกรมโคจิเอ็น(広辞苑)ได้ให้คำ� นิยามความ
หมายของค�ำว่าอนิจจังในภาษาญี่ปุ่น(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。 ความไม่จรี งั ยัง่ ยืนของ
มนุษย์
3. 人の死去。ความตายของมนุษย์ 		
นอกจากค�ำว่า 無常 แล้วยังมีคำ� ทีม่ คี วามเกีย่ วกับ
อนิจจังอีก ได้แก่ ค�ำว่า 憂世・浮世 ซึ่งพจนานุกรม
โคจิเอ็นนิยามความหมายไว้วา่ 無常の世。生きること
の苦しい世。โลกทีไ่ ม่จรี งั โลกทีป
่ ระกอบไปด้วยความทุกข์
ค�ำว่าอนิจจังนั้นมีลักษณะเป็นนามธรรมที่อาจสื่อ
ความหมายได้ยาก ผูแ้ ต่งบทละครมักพรรณนาด้วยกลวิธี
ความเปรียบทีเ่ รียกว่าอุปลักษณ์เพือ่ สือ่ ความหมายท�ำให้
ผูอ้ า่ นรับรูเ้ ข้าใจได้งา่ ยขึน้ อุปลักษณ์คอื การเปรียบเทียบ
ความเหมือนระหว่างสิง่ สองสิง่ โดยทัง้ สองสิง่ เป็นสมาชิก

ไม่ทราบผู้แต่งแต่สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นกลางศตวรรษที่ 13 กล่าวกันว่าเป็นวรรณกรรมประเภทนิยายสงครามที่มีชื่อเสียงที่สุด
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
1
2
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ของกลุม่ ทางความหมายทีต่ า่ งกัน เรียกสิง่ ทีเ่ ป็นต้นแบบ
ของการเปรียบเทียบว่า “แบบเปรียบ” หรือ “แวดวง
ความหมายต้นทาง” และเรียกสิง่ ทีถ่ กู น�ำมาเปรียบเทียบ
ว่า “สิ่งที่ถูกเปรียบ” หรือ “แวดวงความหมายปลาย
ทาง” (ซาอีด Saeed, 1997, อ้างถึงใน ศิรพิ ร ภักดีผาสุข,
2561, น.81) อย่างไรก็ตาม อุปลักษณ์ไม่ได้เป็นเพียงเรือ่ ง
ของภาษาแต่เป็นเรื่องของความคิด เป็นระบบวิธีคิดใน
เชิงเปรียบเทียบทีส่ ำ� คัญซึง่ มนุษย์ใช้ในการท�ำความเข้าใจ
โลก กล่าวคือ มนุษย์เรียนรู้ประสบการณ์และสิ่งใหม่ ๆ
ที่ เ ข้ า มาในชี วิ ต ส่ ว นหนึ่ ง ด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บกั บ
ประสบการณ์หรือสิ่งที่เข้าใจดีอยู่ก่อนแล้วและถ่ายโยง
ความเข้าใจดังกล่าวไปยังการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่
เหล่านั้น (เลคอฟและจอห์นสัน Lakoff and Johnson,
1980, อ้างถึงใน ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561, น.83) ผู้วิจัย
เชื่อว่าการศึกษาอุปลักษณ์ความเป็นอนิจจังในบทละคร
โนจะทาํ ให้ผอู้ า่ นเข้าใจวิธคี ดิ เกีย่ วกับความเป็นอนิจจังใน
มุมมองของคนญี่ปุ่นได้ชัดเจนดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความ
เป็นอนิจจังในบทละครโนประเภทเก็นสะอิโน

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาบทละครโนประเภทเก็นสะอิโน4 ซึง่ เป็นบท
ละครที่ตัวละครเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกจริงและเป็น
เรือ่ งทีป่ รากฏความขัดแย้งของตัวละครทีม่ คี วามสัมพันธ์
นาย-บ่าว พ่อแม่-ลูก และสามี-ภรรยา ได้แก่ เรือ่ ง นะกะ
มิท์ซุ ฮิบะริยะมะ คะเงะกิโยะ ยุยะ ท์ซุชิงุรุมะ โคยะโมะ
โนะงุรุอิ ทะเกะโนะยุกิ ฌิชิกิโอะชิ และคะนะวะ 		

3.2 วิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 		
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเนือ้ หาของบทละครจากต้นฉบับภาษา
ญีป่ นุ่ โบราณเป็นหลักโดยพิจารณาจากบทละครทีป่ รากฏ
ค�ำทีม่ คี วามหมายของความเป็นอนิจจังได้แก่ ค�ำว่า 無常
และ 憂世 และสรุปผลแบบพรรณนาวิเคราะห์

4. ข้อตกลงเบื้องต้น					
4.1 ในต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นจะไม่ปรากฏค�ำที่แสดง
ความเปรียบแต่ในการแปลถอดความเป็นภาษาไทยนั้น
ผู้วิจัยมีการเพิ่มค�ำแสดงความเปรียบ เช่น ค�ำว่า “ดั่ง”
“เช่น” ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์
4.2 บทความวิจัยฉบับนี้ใช้ระบบถอดอักษรภาษา
ญีป่ นุ่ ทีเ่ ป็นผลงานวิจยั ของอาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ผลการศึกษาวิเคราะห์
ในจ�ำนวนบทละคร 9 เรื่องที่น�ำมาศึกษาปรากฏ
อุปลักษณ์ที่สะท้อนความคิดของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อความ
เป็นอนิจจัง ได้แก่ น�้ำค้าง เสียง สี ความฝัน สายลม เรือ
ดอกไม้ และดวงจันทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 ความเป็นอนิจจังคือน�้ำค้าง
บทละครเรื่องนะกะมิท์ซุ (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)

บทละครโนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทกว้าง ๆ คือ
1. บทละครประเภทในฝันหรือมุเง็นโน(夢幻能)โดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้ เรื่องราวเป็นภาพลวงตาหรือภาพฝันของตัวรอง ตัวเอกเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติมา
ปรากฏตัวเพื่อเล่าเรื่องราวในอดีต ส่วนตัวรองมักเป็นพระธุดงค์ที่เดินทางผ่านสถานที่ที่มีชื่อเสียง บทละครประเภทนี้เน้นให้ความสำ�คัญกับตัวเอก ขณะที่ตัวรองมี
บทบาทช่วยในการดำ�เนินเรื่องแต่ไม่มีความขัดแย้งกับตัวเอกแบบละครทั่วไป				
2. บทละครประเภทในโลกจริงหรือเก็นสะอิโน(現在能)โดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้ เรื่องราวเกิดขึ้นและดำ�เนินไปในเวลาปัจจุบัน ตัวละครเป็นมนุษย์ที่มีชีวิต
อยู่ เน้นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ปรากฏความขัดแย้งระหว่างตัวเอกกับตัวรอง
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		 นะกะมิท์ซุ		 น่ า สะเทื อ นใจนั ก หากโคจุ
ลูกชายของเรายังมีชีวิตอยู่ก็จะให้ร่ายร�ำคู่กับบิโจะ ส่วน
นะกะมิท์ซุจะปรบมือเป็นจังหวะประกอบ หากน�้ำตาที่
ไหลยามนี้เป็นน�้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจจะน่ายินดีเพียง
ใดกันหนอ 								
		 คอรัส (นะกะมิท์ซุ) ยกชายแขนเสื้อร่ายร�ำ
กลบเกลื่อนน�้ำตาแห่งความคิดถึงจากสายตาผู้อื่น ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับโลกที่ไม่จีรังว่าทั้งน�้ำค้างด้านบนและ
น�้ำค้างด้านล่างไม่ว่าช้าหรือเร็ว ก็จะจางหายไป วานนี้
โศก วันนี้เดินทางกลับเมืองหลวงด้วยความสุข
		 บทละครเรื่องนะกะมิท์ซกุ ล่าวถึงตัวละครเจ้า
นายชือ่ มันจู(満仲)โกรธลูกชายทีช่ อื่ บิโจะ(美女)เพราะ
ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนจึงสัง่ ให้บา่ วชือ่ นะกะมิทซ์ ุ(仲光)
น�ำตัวไปตัดศีรษะแต่ลูกชายของนะกะมิท์ซุอาสาขอตาย
แทนลูกเจ้านาย ภายหลังพระเอะฌิน(恵心僧都)จาก
วัดฮิเอะได้น�ำตัวบิโจะซึ่งแอบไปบวชอยู่ที่วัดมาสารภาพ
ความจริงแก่มันจู แม้นะกะมิท์ซุจะยินดีที่ได้มีโอกาสพบ
กับลูกชายของเจ้านาย แต่ภายในใจยังรู้สึกเสียใจคิดถึง
ลูกชายตนเองจึงน�ำ้ ตาไหลออกมาจนต้องยกชายแขนเสือ้
ปิดบังน�ำ้ ตาไม่ให้ผอู้ นื่ เห็น บทร้องของคอรัสกล่าวเปรียบ
ความไม่จรี งั ของชีวติ ว่ามีลกั ษณะเช่นเดียวกับหยดน�ำ้ ค้าง
น�้ำค้างนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ไม่นานก็จะถูกแสงแดดแผด
เผาจนมลายหายไป เช่นเดียวกับมนุษย์ไม่วา่ จะมีสถานะ
เช่นใด ทัง้ คนสูงศักดิห์ รือต�ำ่ ต้อย ทัง้ เป็นนายและบ่าว สัก
วันหนึง่ ต่างต้องตายจากกัน แม้แต่อารมณ์ความรูส้ กึ ของ
มนุษย์ยังแสดงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เนื่องจาก ใน
แต่ละวันหรือแม้กระทั่งในวันเดียวกันมนุษย์อาจเกิด
ความรู้สึกหลากหลายตามสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจ เช่น
เมือ่ วานนีอ้ าจทุกข์โศกเสียใจแต่วนั นีอ้ าจแปรเปลีย่ นเป็น
ความยินดีปรีดา ข้อความที่กล่าวถึงความไม่จีรังนี้อาจมี
ผลในการปลอบประโลมจิตใจบรรเทาความรูส้ กึ โศกเศร้า
ของนะกะมิท์ซุที่สูญเสียลูกชายให้ผ่อนคลายลงและ
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ด�ำเนินชีวิตต่อไปโดยยอมรับสภาพความจริงในโลก
นอกจากบทละครเรื่องนะกะมิท์ซุ พบว่ามีการ
กล่าวถึงน�้ำค้างในบทละครอีก 2 เรื่องคือ ฮิบะริยะมะ
และคะเงะกิโยะ ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏค�ำส�ำคัญคือความ
เป็นอนิจจังหรือโลกที่ไม่จีรัง แต่ด้วยบริบทท�ำให้ค�ำว่า
น�้ำค้างใช้กล่าวถึงชีวิตที่ไม่จีรังยั่งยืนเช่นกัน
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�ำซ�้ำยังอาศัยหลบซ่อนอยู่ใน
ภูเขาลึก จึงไม่นา่ สงสัยทีจ่ ะไร้คนเห็นใจสงสารชีวติ ทีเ่ ป็น
เช่นน�้ำค้างบนหญ้าในทางแคบ5 จะอยู่ไปได้ถึงเมื่อไรไร้
ควันไฟลอยขึ้น เสียดายวันเวลาที่ผ่านพ้นไปรีบออกจาก
กระท่อมเข้าไปขอพึ่งน�้ำใจจากคนในหมู่บ้านดีกว่า
ในบทละครเรือ่ งฮิบะริยะมะ เนือ้ เรือ่ งกล่าวถึงชูโจ
ฮิเมะ(中将姫)ที่หลบหนีจากการถูกพ่อสั่งฆ่าเนื่องจาก
เชื่อค�ำยุยงจากคนอื่นเข้าไปอยู่กลางป่าเขาพร้อมพี่เลี้ยง
ชื่อจิจู( 侍従) ทั้งสองคนใช้ชีวิตด้วยความยากล�ำบาก
อย่างเงียบเหงาไร้ญาติมติ รไปมาหาสู่ ข้อความทีก่ ล่าวว่า
ไร้ควันไฟลอยขึ้นนั้นหมายถึงไม่มีควันไฟที่ใช้ในการ
ประกอบอาหาร สะท้อนความอัตคัดในการด�ำเนินชีวิต
จนท�ำให้จิจูเปรยว่าไม่รู้ว่าจะสามารถด�ำรงชีวิตที่ไม่
แน่นอนดัง่ น�ำ้ ค้างไปได้ถงึ เมือ่ ไร ด้วยเหตุทนี่ ำ�้ ค้างนัน้ เมือ่
ต้องแสงอาทิตย์ก็จะจางหายไปได้อย่างง่ายดาย ชีวิต
มนุษย์จึงตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เช่นเดียวกับชูโจฮิเมะทีใ่ นอดีตนัน้ เคยมีความ
เป็นอยู่สุขสบายในฐานะลูกสาวของเสนาบดี แต่วันหนึ่ง

ทางแคบในที่นี้หมายถึงโลกแคบที่ไร้ผู้คนรู้จัก
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ชะตาชีวิตกลับผกผันต้องออกจากบ้านมาใช้ชีวิตอย่าง
ทุกข์ยาก อาจกล่าวได้ว่าจิจูเอ่ยถึงความเป็นอนิจจังเพื่อ
ให้ชูโจฮิเมะยอมรับชะตาชีวิตขณะเดียวกันก็กระตุ้น
ตนเองให้เร่งรีบท�ำหน้าที่ของบ่าวในฐานะพี่เลี้ยงโดยไม่
ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเพราะตระหนักในเรื่องเวลาที่ผัน
ผ่ า นไปอย่ า งรวดเร็ ว ดั ง ที่ ข ้ อ ความข้ า งต้ น กล่ า วว่ า
“เสียดายวันเวลาที่ผ่านพ้นไป” (光の陰も惜しき) ซึ่ง
ในภาษาญี่ปุ่นนั้นปรากฏค�ำกล่าวที่กล่าวถึงวันเวลากับ
น�้ำค้างคู่กันว่า

ふなる。 未だ習はぬ道すがら。もの憂き事も旅

日向の国宮崎 とかやに流されて。年月を送り給

露ならぬ心を花に置きそめて風吹くごとに

の 習ひ。又父ゆゑと心強く。		
						 (佐成健太郎, 1953, p.633)

ฮิโตะมะรุและผู้ติดตาม รู้ข่าวจากสายลมว่า
ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่เป็นเช่นน�้ำค้างนั้นจะเป็น
เช่นไร
		 ฮิโตะมะรุ เราเป็นลูกสาวชือ่ ฮิโตะมะรุอาศัย
อยู่ที่คะเมะกะเอะกะยะท์ซุในคะมะกุระ ท่านพ่ออะกุฌิ
ชิเบียวเอะ คะเงะกิโยะได้ไปเข้าพวกกับเฮะอิเกะจึงถูก
「光陰は矢よりも迅かなり、身命は露より
พวกเก็นจิโกรธชังและถูกเนรเทศไปอยู่ที่เมืองมิยะสะกิ
も脆し」
ในแคว้นฮีวงะ6 เป็นเวลานาน แม้เป็นเส้นทางทีไ่ ม่คนุ้ เคย
วันเวลาผันผ่านเร็วยิง่ กว่าลูกธนู ชีวติ คนเราเปราะ ทั้งการเดินทางก็เต็มไปด้วยความยากล�ำบากแต่ด้วย
บางยิ่งกว่าน�้ำค้าง
ความมุ่งมั่นที่จะพบหน้าพ่อ เราจึงได้ออกเดินทาง
ค�ำว่าแสงและเงา ( 光 陰) หมายถึง แสงอาทิตย์
บทละครเรือ่ งคะเงะกิโยะกล่าวถึงฮิโตะมะรุ (人丸)
และดวงจันทร์หรืออีกนัยหนึ่งคือกลางวันและกลางคืน ลูกสาวทีเ่ กิดจากหญิงขายบริการถูกพ่อทอดทิง้ ท�ำให้ตอ้ ง
วันคืนเป็นเวลาที่ผันผ่านวนเวียนตลอดไม่มีใครสามารถ จากกับพ่อตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อฮิโตะมะรุเมื่อเติบโตขึ้นและ
หยุดรั้งได้อีกทั้งเมื่อล่วงเลยไปแล้วก็ไม่อาจหวนย้อนคืน รู้ข่าวว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ จึงตั้งใจจะออกเดินทางติดตาม
กลับมา ค�ำกล่าวนีเ้ ปรียบวันคืนทีผ่ า่ นไปอย่างรวดเร็วว่า หาเพราะต้องการพบหน้าพ่อสักครัง้ ค�ำว่าน�ำ้ ค้างเป็นค�ำ
เร็วกว่าลูกธนูที่ถูกยิงออกจากคันธนู สอดแทรกความ ทีฮ่ โิ ตะมะรุกล่าวถึงชีวติ ของคะเงะกิโยะผูเ้ ป็นพ่อสะท้อน
หมายว่าไม่ควรรั้งรอที่จะท�ำการสิ่งใด ขณะเดียวกันค�ำ ความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิต แม้วันนี้พ่อจะยังมีชีวิตอยู่แต่
ว่า“แสง 光” ยังเป็นค�ำที่สัมพันธ์กับค�ำว่า “น�้ำค้าง露” พรุ่งนี้อาจตายจากกันได้เช่นเดียวกับหยดน�้ำค้างที่จาง
(แสงอาทิตย์สาดส่องท�ำให้นำ�้ ค้างจางหายไป) การทีก่ ล่าว หายได้ภายในเวลาอันสัน้ ฮิโตะมะรุจงึ รูส้ กึ วิตกกังวลด้วย
ว่าชีวติ ของมนุษย์นนั้ เปราะบางยิง่ กว่าน�ำ้ ค้าง จึงยิง่ แสดง เหตุทไี่ ม่รวู้ า่ ชีวติ พ่อทีอ่ ยูห่ า่ งไกลนัน้ จะเป็นตายร้ายดีเช่น
ความหมายว่าช่วงเวลาของชีวิตนั้นสั้นมากและชีวิตเป็น ไร ความตระหนักในชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้นี้อาจเป็นปัจจัย
สิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอน			
หนึง่ ทีก่ ระตุน้ ให้ฮโิ ตะมะรุตอ้ งเร่งรีบออกเดินทางตามหา
บทละครเรื่อง คะเงะกิโยะ (景清)
ก่อนที่พ่อจะเสียชีวิต 				
		 ツレ トモ
「消えぬ便も風なれば。
นอกจากในบทละครโนแล้วผูว้ จิ ยั พบว่ามีการใช้คำ�
消えぬ便も風なれば。露の身如何になりぬらん。
ว่ า น�้ ำ ค้ า งแสดงความหมายของความเป็ น อนิ จ จั ง ใน
		 ツレ 「これは鎌倉亀 が江が谷に。人
วรรณกรรมประเภทกลอนญี่ปุ่นด้วย ดังเช่นที่ปรากฏใน
丸と申す女にて候。さてもわが父悪七兵衛
กลอนบทที่ 589 จากหนังสือรวมบทกลอนโคะกิงวะกะฌู
景清 は。平家の味方たるにより。源氏に憎まれ。
(古今和歌集)
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หัวใจฉันไม่เหมือนน�้ำค้างที่อยู่บนดอกไม้ ทุกครั้ง
ที่ลมพัดมาก็หวั่นไหว
กวีสื่อความหมายกลอนบทนี้ว่าความรักของตนที่
มี ต ่ อ หญิ ง สาวนั้ น หนั ก แน่ น มั่ น คงต่ า งจากน�้ ำ ค้ า ง
เนื่องจากตนนั้นไม่หวั่นไหวไปกับการได้ยินข่าวลือว่ามี
ชายอืน่ มาหาหญิงคนรักทีบ่ า้ น ในขณะทีห่ ยดน�ำ้ ค้างกลับ
ไม่มั่นคงยั่งยืน อ่อนไหวแม้เพียงแค่ถูกสายลมพัดพาก็
พาลร่วงหล่นลงจากดอกไม้7
5.2 ความเป็นอนิจจังคือเสียงและสี 		
		 บทละครเรื่อง ยุยะ (熊野)

เขานัน่ คือหมูเ่ มฆหรือซากุระกันแน่ ดอกซากุระแรกของ
ฤดูบานสะพรั่งในป่ากิอนและฌิโมะกะวะระ
ข้อความดังกล่าวนีอ้ า้ งอิงมาจากส่วนขึน้ ต้นทีม่ ชี อื่
เสียงในวรรณกรรมเรือ่ งเฮะอิเกะโมะโนะงะตะริซงึ่ กล่าว
เปรียบความเป็นอนิจจังของชีวิตมนุษย์ 4 ประการคือ
เสียงระฆัง สีของดอกสาละ ความฝันยามค�่ำคืนในฤดู
ใบไม้ผลิและฝุ่นละอองยามต้องสายลม ดังความว่า

		

塵に同じ。								

物おもひぞつく

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。

1954d, p.3251)
คอรัส เสียงระฆังแห่งวัดคิโยะมิสุสะท้อน
ความเป็นอนิจจังของสรรพสิง่ เช่นปรากฏทีว่ ดั เชตวันมหา
วิ ห าร 8 สี ข องดอกซากุ ร ะที่ ศ าลเจ้ า จิ ฌุ9 บ่ ง บอกถึ ง
สัจธรรมว่าผู้ที่รุ่งโรจน์ย่อมมีวันเสื่อมถอยเช่นเดียวกับสี
ของ ดอกสาละ พระพุทธองค์ทรงตระหนักในสัจธรรม
นี้จึงสละทางโลกและแสดงธรรม ณ เขาคิชฌกูฏ10 ชื่อ
ของเขาหัวแร้งซึ่งซ่อนตัวยอดเขาไว้กลางหมู่เมฆปรากฏ
อยูท่ วี่ ดั เคะอิเกียวจิ เมือ่ ลุกขึน้ มองออกไปรอบ ๆ บนยอด
			

(佐成健太郎,

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

				 (梶原正昭・山下弘明,

2005, p.5)
เสียงระฆังของวัดเชตวันวิหารดังกังวานสะท้อน
ความเป็นอนิจจังของสรรพสิง่ สีของดอกสาละบ่งบอกถึง
สัจธรรมว่าผู้ที่รุ่งโรจน์ย่อมมีวันเสื่อมถอย ไม่อาจรุ่งเรือง
ได้ตลอดไปเปรียบดังความฝันยามค�่ำคืนในฤดูใบไม้ผลิ
แม้แต่ผู้หาญกล้าย่อมมีวันเสื่อมสลายลง อุปมาเช่นเดียว
กับฝุ่นละอองยามต้องสายลม
ในบทละครเรือ่ ง ยุยะ กล่าวถึงยุยะทีร่ ขู้ า่ วจากทาง
บ้านเกิดว่าแม่ของตนก�ำลังป่วยและต้องการพบหน้าเธอ
แต่ยยุ ะไม่อาจกลับไปบ้านแม่ได้เนือ่ งจากสามีตอ้ งการให้
เธอเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงชมดอกซากุระที่วัดคิโยะมิสุ
ด้วยกัน ยุยะจึงจ�ำใจเดินทางไปงานเลีย้ ง ก่อนทีง่ านเลีย้ ง
จะเริ่มยุยะได้แวะนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดเพื่อ
อธิ ษ ฐานขอให้ แ ม่ ห ายป่ ว ย ในฉากนี้ ค อรั ส ขั บ ร้ อ ง
ข้อความที่บรรยายความเป็นอนิจจังของสรรพสิ่งโดย

นอกจากการเปรียบน�้ำค้างกับความเป็นอนิจจัง ในกลอนญี่ปุ่นยังมีการใช้ค�ำว่าน�้ำค้างเปรียบกับหยดน�้ำตา ซึ่งความเปรียบเช่นนี้ไม่ปรากฏในบทละครเรื่องที่น�ำ
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�้ำค้างขาวที่หยดอยู่นั้น เมื่อ
ลืมตาตื่นขึ้นมามันคือหยดน�้ำตาของฉันที่เปียกแขนเสื้อที่ใช้หนุนแทนหมอน)
8
วัดเชตวันมหาวิหาร ในอดีตเคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจ�ำพรรษามากที่สุดถึง 19 พรรษา ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถานตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น�้ำราปติ
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�ำพรรษาของพระพุทธเจ้าในพรรษา
ที่ 3, 5, 7 และพรรษาสุดท้ายก่อนเสด็จปรินิพพาน
7
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กล่าวถึงเสียงและสี เสียงการตีระฆังเป็นลักษณะของ
เสียงทีเ่ กิดจากการกระทบหรือกระแทก ดังนัน้ จึงเป็นสิง่
ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในทันที สะท้อนถึงสิ่งอยู่ไม่คงทน
ถาวร ไม่เที่ยงแท้ ส่วนสีของดอกซากุระที่ซีดจางใกล้ร่วง
โรยนัน้ เปรียบได้กบั ชีวติ ของแม่ทท่ี งั้ ชราภาพและป่วยไข้
ใกล้ความตายเช่นเดียวกับสีของดอกสาละที่เปลี่ยนเป็น
สีขาวขณะที่พระพุทธองค์ก�ำลังเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
แสดงให้เห็นว่าแม้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อาจ
ด�ำรงพระชนม์ชพี อยูไ่ ด้ตลอดกาล สะท้อนความเชือ่ เรือ่ ง
ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน ไม่มีใครที่จะรุ่งเรืองได้ตลอด
เมือ่ ถึงเวลาก็จะเสือ่ มความรุง่ เรืองแล้วตายจากไป ความ
ตระหนักในความเป็นอนิจจังในบทละครเรือ่ งนีอ้ าจท�ำให้
ยุยะเข้าใจในเรื่องชีวิตที่มีแต่ความไม่แน่นอนจึงต้องการ
แสดงความกตัญญูต่อแม่โดยพยายามขอร้องสามีเพื่อให้
เธอกลับไปเยี่ยมเยียนปรนนิบัติแม่ที่บ้านเกิด		
5.3 ความเป็นอนิจจังคือความฝัน		
		 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。

それ受け難き人身を受け。逢ひ難き如来の

善光寺への望にて。この程は信濃の国に候が。今

教法に逢ふ事。闇夜の燈火。渡りの船待ち得たる

		
					 (佐成健太郎, 1954b, p.2070)
โฌโฌ ด้วยตระหนักว่าโลกนีเ้ ป็นโลกแห่งความ
ฝันจึงได้ออกบวชเข้าสูโ่ ลกแห่งความจริงตัวเรานีค้ อื ฟุกะกุ
ซะโนะโฌโฌ ด้วยเหตุทภี่ รรยาตายจากไป ความรูส้ กึ เบือ่
หน่ายโลกทีไ่ ม่จรี งั จึงทิง้ ลูกชายคนเดียวออกบวชเป็นพระ
ดังทีเ่ ป็นนี้ เราเคยปรารถนาจะมายังวัดเส็นโกจิตงั้ แต่ยงั
เป็นคฤหัสถ์ จึงได้เดินทางมายังแคว้นฌินะโนะเมือ่ เร็ว ๆ นี้
และวันนีก้ ต็ งั้ ใจจะเข้าไปยังวิหารอีกครัง้

心地して。われと覚めん夢の世に。今を捨てずは

日も又御堂へ参らばやと思ひ候
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บทละครเรือ่ งท์ซชุ งิ รุ มุ ะกล่าวถึงพ่อทีช่ อื่ ฟุกะกุซะ โนะ
โฌโฌ ซึ่งเป็นทุกข์และเบื่อหน่ายโลกเพราะภรรยาเสีย
ชีวิตจากไปจึงหนีลูกชายไปออกบวช ค�ำกล่าวของโฌโฌ
สะท้อนความเข้าใจในสัจธรรมเรื่องการเกิดแก่เจ็บตาย
และสะท้อนทัศนะว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งความฝัน ทุกสิ่ง
ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งสมมติมีอยู่เพียงชั่วคราว มีการเกิด
ขึน้ ในเบือ้ งต้น เปลีย่ นแปลงในท่ามกลางและเมือ่ ถึงเวลา
ก็จะดับสูญไปในที่สุด เนื่องจากความฝันนั้นเป็นเพียง
ภาพที่นึกเห็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งยามเมื่อหลับใหล หลัง
จากตื่นขึ้นมาความฝันนั้นก็พลันจบสิ้นลง เมื่อตระหนัก
ความจริงเช่นนี้จึงท�ำให้ตัวละครปรารถนาที่จะออกบวช
เพือ่ หลีกหนีโลกแห่งความฝันเข้าสูธ่ รรมะซึง่ เป็นโลกแห่ง
ความจริงแท้							
นอกจากนี้ในบทละครเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ ก็
กล่าวถึงความฝันเช่นกัน แม้ไม่ปรากฏค�ำส�ำคัญที่กล่าว
ถึงความเป็นอนิจจังหรือโลกที่ไม่จีรัง แต่ด้วยปรากฏ
ข้อความ われと覚めん หมายถึงการตืน่ รูถ้ งึ ตัวตนทีแ่ ท้
จริง(ตืน่ จากความฝัน)หรือการตรัสรูซ้ งึ่ เกีย่ วข้องสัมพันธ์
กับค�ำว่าความฝัน จึงท�ำให้อนุมานได้วา่ ความฝันในทีน่ นี้ ำ�
มาใช้เปรียบกับโลกที่ไม่จีรังเช่นเดียวกับเรื่องท์ซุชิงุรุมะ
บทละครเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอ（
ิ 高野物狂）

徒らに。又三途にも帰らんこと...。

						 (佐成健太郎,1953, p.604)
การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ใช่ว่าจะได้เกิดกันอย่าง
ง่ายดาย การได้พบธรรมะของ พระศากยมุนพี ทุ ธเจ้าทีห่ า
ได้ยากยิ่งเปรียบประหนึ่งเวลาค�่ำคืนได้รับคบไฟหรือใน
ยามยากล�ำบากที่ไม่สามารถข้ามฝั่งได้แล้วได้พบเรือ ทุก
สิ่งล้วนเป็นสิ่งที่น่ายินดี ดังนั้น หากเราไม่ตื่นรูอ้ อกบวช
ละทิ้งโลกแห่งความฝันแล้ว เมื่อตายไปก็จะกลับไปยัง
อบายภูมิทั้ง 3 อีก...
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บทละครเรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิกล่าวถึงฌุนมิท์ซุมะรุ (春満丸) ที่สูญเสียพ่อไปในปีที่ผ่านมา ในวันครบ
รอบวันตายของพ่อ ฌุนมิทซ์ มุ ะรุได้ตดั สินใจหนีออกจาก
บ้านไปบวชเพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลให้แก่พอ่ แม่และบรรพบุรษุ
ที่ล่วงลับไปแล้วได้ไปสู่ดินแดนสุขาวดี ฌุนมิท์ซุมะรุมี
ทัศนะว่าโลกใบนี้เป็นสิ่งชั่วคราวประหนึ่งความฝันเช่น
เดียวกับเรือ่ งท์ซชุ งิ รุ มุ ะ การตระหนักถึงความเป็นอนิจจัง
อาจท�ำให้ตัวละครประสงค์ที่จะออกบวชเพื่อหลีกหนี
วัฏสงสารหลังความตายไม่ให้ตนเองตกไปสู่อบายภูมิทั้ง
3 (三途)อันได้แก่ นรกภูมิ (地獄道) เดรัจฉานภูม(ิ 畜
生道)และเปรตภูม（
ิ 餓鬼道）อีกทัง้ ยังเป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว
5.4 ความเป็นอนิจจังคือสายลม 		
		 บทละครเรื่อง ทะเกะโนะยุกิ (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
คงไม่เพียงแค่ตวั เราแต่ลมหนาวก็อาจจะพัดไปถึงตัวท่าน
แม่และท่านพีท่ อี่ ยูม่ ะท์ซนุ ะงะ หิมะทีต่ กยามค�ำ่ คืนนีช้ า่ ง
หนาวเหน็บทนกวาดต่อไปไม่ไหวแล้ว แต่เมื่อกลับบ้าน
ไปร้องเรียกให้คนเปิดประตูกลับไม่มีเสียงตอบแต่อย่าง
ใด โอ...ทนหนาวไม่ไหวแล้ว ใครก็ได้ช่วยท์ซุกิวะกะด้วย
พายุในโลกทีเ่ ป็นอนิจจังจะพัดพาความทุกข์มาแต่ทที่ ซ์ กุ ิ
วะกะผู้โชคร้ายคนนี้หรือ แม้ จ ะคิ ด ตั ด พ้ อ ก็ ไ ม่ เ ป็ น ผล
ท้ายที่สุดแล้วท์ซุกิวะกะก็จากไป
		
บทละครเรื่องทะเกะโนะยุกิกล่าวถึงตัวละครเด็ก
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ชื่อท์ซุกิวะกะ（月若）ถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้งใช้ให้ออก
ไปกวาดหิมะตอนกลางคืนในขณะทีล่ มพายุกำ� ลังพัดแรง
เมือ่ ท์ซกุ วิ ะกะทนความหนาวไม่ไหวได้พยายามร้องเรียก
คนในบ้านแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูท�ำให้ท์ซุกิวะกะเสีย
ชีวิตลงบนกองหิมะ การออกไปกวาดหิมะตามค�ำสั่งแม่
เลี้ยงสะท้อนความกตัญญูของท์ซุกิวะกะที่ไม่ต้องการให้
แม่เลี้ยงพาลโกรธเคืองแม่และพี่สาวของตนเอง สายลม
หนาวทีก่ ล่าวถึงในบทละครเรือ่ งนีน้ อกจากจะเป็นลมพายุ
จริง ๆ ทีพ่ ดั พาความหนาวเหน็บมาแล้วยังสือ่ ถึงพายุแห่ง
ความโกรธเคืองของแม่เลี้ยงอีกด้วย ชีวิตที่ตายจากไป
ของท์ซกุ วิ ะกะสะท้อนความเป็นอนิจจังของมนุษย์วา่ ความ
ตายนัน้ เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคนโดยไม่จำ� กัดเวลาและบุคคล
การกล่าวเปรียบความเป็นอนิจจังเป็นดัง่ ความฝัน
และสายลมดังปรากฏในหัวข้อ 5.3 และ 5.4 นี้ ผูว้ จิ ยั พบ
ว่ามีการใช้ที่สอดคล้องกับส่วนขึ้นต้นของวรรณกรรม
เรื่องเฮะอิเกะโมะโนะงะตะริดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อ 5.2
ซึ่งเปรียบความรุ่งเรืองของมนุษย์ว่า ย่อมมีวันเสื่อมถอย
กับความฝันยามค�่ำคืนในฤดูใบไม้ผลิและฝุ่นละอองยาม
ต้องสายลม โดยมีคำ� กล่าวทีค่ ล้ายกันนีป้ รากฏอยูใ่ น『往
11
生講式』 มีใจความว่า					
「一生是風前之燭、万事皆春夜之夢」		
ชีวิตเป็นดั่งแสงเทียนยามต้องสายลม ทุกสิ่งล้วน
เป็นดั่งความฝันยามค�่ำคืนในฤดูใบไม้ผลิ 		
ค�ำกล่าวนี้สะท้อนภาพชีวิตที่ตกอยู่ในอันตราย
ประหนึ่งแสงเทียนที่ก�ำลังถูกลมพัด ทั้งฝุ่นละอองและ
แสงเทียนนั้นเมื่อถูกลมพัดก็พร้อมที่จะปลิวหายและดับ
มืดลงได้ในทันที ทั้งยังสะท้อนว่าสรรพสิ่งย่อมมีเกิดและ
มีดับเช่นเดียวกับแสงเทียนที่มีสว่างย่อมมีมืด ส�ำหรับ
ความฝันนั้นคือสิ่งชั่วคราว ในขณะที่เวลากลางคืนในฤดู
ใบไม้ผลิจะสัน้ กว่าเวลากลางคืนในฤดูใบไม้รว่ ง ความฝัน
ยามค�่ำคืนในฤดูใบไม้ผลิจึงสะท้อนถึงสิ่งที่มีอยู่ชั่วคราว
เพียงช่วงเวลาสั้นๆ โดยทุกสิ่งพร้อมที่จะผันแปรไปตาม
กาลและเวลา
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5.5 ความเป็นอนิจจังคือเรือ
		 บทละครเรื่อง ฌิชิกิโอะชิ (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)
		 ซะเนะฮิระและผูต้ ดิ ตามเราเหมือนเรือทีถ่ กู ทิง้
ร้างโดยไร้ไม้พาย ต่อให้เศร้าโศกคร�่ำครวญอย่างไรก็ไร้
ประโยชน์โลกที่ไม่จีรัง
บทละครเรื่องฌิชิกิโอะชิกล่าวถึงเหตุการณ์ภาย
หลั ง จากโยะริ โ ตะโมะ （頼朝） พ่ า ยแพ้ ใ นการศึ ก ที่
อิฌิบะฌิยมะ（石橋山） จึงตัดสินใจจะลงเรือหนีไป
พร้อมกับซะเนะฮิระ（實平）และผู้ติดตามคนอื่นๆอีก
รวม 8 คน ซะเนะฮิระเปรียบชะตาชีวิตของตนเองและ
พวกว่าเหมือนกับเรือที่ถูกทิ้งร้างโดยไร้ไม้พาย จึงเป็น
ภาพของเรือที่ล่องลอยอย่างไร้ทิศทางกลางทะเล หาก
เรือถูกลมพายุพัดก็อาจอับปางจมลงสู่ใต้ท้องทะเลได้
ข้อความดังกล่าวนี้สะท้อนความรูส้ ึกปลงอนิจจังยอมรับ
ชะตากรรมของตนที่เป็นนักรบอยู่บนเรือว่าชีวิตไร้ความ
แน่นอน เพราะการออกเรือหนีศัตรูไปในสถานการณ์ที่
ไม่รู้ชะตากรรมเช่นนี้อาจเสียชีวิตได้ตลอดเวลา
5.6 ความเป็นอนิจจังคือดอกไม้และดวงจันทร์
		 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
ปลายฤดูใบไม้ผลิเช่นเดียวกัน ดวงจันทร์ขนึ้ จากภูเขาทาง
ทิศตะวันออกแล้วลับลง อย่างรวดเร็วบนยอดเขาทางทิศ
ตะวันตก สรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังผล
กรรมทีก่ อ่ จะวนคืนสนองดัง่ ล้อรถ เราจะท�ำให้คนทีท่ ำ� ให้
เราทนทุกข์ต้องรับกรรม

105

บทละครเรือ่ ง คะนะวะ กล่าวถึงสตรีแห่งเมืองหลวง
ถูกอดีตสามีทอดทิง้ ไปมีภรรยาใหม่ จึงได้เดินทางมาศาล
เจ้าทุกคืนเพื่อสวดสาปแช่งอดีตสามี ข้อความข้างต้นนี้
สะท้อนความแค้นเคืองใจของสตรีผนู้ ี้ ดอกไม้เป็นตัวแทน
ของความเป็นอนิจจังเนื่องจากเมื่อบานแล้วก็จะร่วงโรย
ภายในฤดูกาลเดียวกัน เช่นเดียวกับดวงจันทร์ทเี่ มือ่ ขึน้ แล้ว
ก็เคลือ่ นคล้อยตกลงทุกวัน การเปลีย่ นแปรของสรรพสิง่
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะธรรมชาติที่สตรีผู้นี้กล่าวถึงอาจ
สะท้อนความไม่จรี งั ยัง่ ยืนในเรือ่ งความรักระหว่างอดีตสามี
กับเธอทีเ่ คยรักกันแต่ความรักนัน้ พลันจืดจางลงไปอย่าง
รวดเร็ว อีกทัง้ อาจเป็นการบ่งชีถ้ งึ ความคิดของสตรีวา่ ผล
กรรมทีอ่ ดีตสามีกระท�ำต่อเธอย่อมจะตามสนองในเร็ววัน
ดังเช่นสรรพสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นผันด้วยความรวดเร็ว

บทสรุป

ผลการศึกษาบทละครโนจ�ำนวน 9 เรื่อง พบว่า
ปรากฏอุปลักษณ์ทสี่ ะท้อนความคิดของชาวญีป่ นุ่ ทีม่ ตี อ่
ความเป็นอนิจจัง ได้แก่ น�ำ้ ค้าง เสียง สี ความฝัน สายลม
เรือ ดอกไม้ และดวงจันทร์ มโนทัศน์ทสี่ ะท้อนจากระบบ
คิดของคนญีป่ นุ่ ได้ยำ�้ ให้เห็นว่าความเป็นอนิจจังคือทุกสิง่
ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งชีวิตและธรรมชาติ สรรพสิ่งทั้ง
หลายล้วนไม่เที่ยงต่างมีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ถาวร
อาจกล่าวได้วา่ ความเป็นอนิจจังเป็นหนึง่ ในพุทธวิธคี ลาย
ความโศกท�ำให้ผู้คนในสังคมสมัยกลางที่รอบตัวประสบ
กับเหตุการณ์ความทุกข์ ความยากล�ำบากและความสูญ
เสียได้ท�ำใจยอมรับความเป็นจริงความเป็นไปในโลก
มนุษย์ ท�ำให้คนที่ยังคงมีชีวิตอยู่สามารถด�ำรงชีวิตต่อไป
ได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ความเป็นอนิจจังยังมีสว่ นในการกระตุน้
ให้ผู้คนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และจริยธรรมอันควร
กระท�ำ เช่น ลูกที่ควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา
มารดาดังปรากฏในบทละครเรื่องคะเงะกิโยะที่ฮิโตะมะ
รุผเู้ ป็นลูกสาวเร่งออกเดินทางเพือ่ ตามหาพ่อทีต่ นเองไม่มี
โอกาสได้พบหน้าตัง้ แต่ถอื ก�ำเนิดมาหรือยุยะลูกสาวทีท่ ำ�
ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กลับไปปรนนิบัติแม่ที่ชราและก�ำลัง
เจ็บป่วยก่อนแม่จะเสียชีวิตในบทละครเรื่องยุยะ

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

เอกสารอ้างอิง (References)
[1]

ศิรพิ ร ภักดีผาสุข. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการน�ำมาศึกษาภาษาไทย.
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[2] อรรถยา สุวรรณระดา. (2557). ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรมโฮโจกิ บันทึกเหตุการณ์ภยั พิบตั เิ มือ่ 800 ปี
ก่อนของญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[3] อรรถยา สุวรรณระดา. (2558). ประวัตวิ รรณคดีญปี่ นุ่ พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[4] 小沢正夫 (1979).『古今和歌集』小学館
[5] 梶原正昭・山下弘明 (2005).『平家物語上』岩波書店 			
[6] 佐成健太郎 (1953).『謡曲大観第1巻』明治書院					
[7] 佐成健太郎 (1954a).『謡曲大観第2巻』明治書院					
[8] 佐成健太郎 (1954b).『謡曲大観第3巻』明治書院					
[9] 佐成健太郎 (1954c).『謡曲大観第4巻』明治書院					
[10] 佐成健太郎 (1954d).『謡曲大観第5巻』明治書院						
[11] 新村出 (2018).『広辞苑』岩波書店
_________________________________________________________________________________
หน่วยงานผู้แต่ง: นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Affiliation: The student of Ph.D. Program in Japanese Culture and Literature, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University							
Corresponding email : snst@hotmail.com

สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ | Sunisa Tammawiwat

106

วินัย จามรสุริยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เหตุแห่งปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิตของมะท์ซุวะกะ
และภาพของพระอาจารย์ในบทละครโนเรื่องทะนิโก
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิตของมะท์ซุวะกะ
松若 ในบทละครโนเรื่องทะนิโก 「谷行」 และศึกษาภาพของพระอาจารย์ในฐานะอาจารย์
และฐานะหัวหน้าคณะเดินทางไปบ�ำเพ็ญตน ผลการศึกษาพบว่า ความกตัญญูของมะท์ซวุ ะกะ
ต่อแม่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เทพเจ้าเสด็จลงมา และดลบันดาลให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมา
อีกครั้ง แต่การเสด็จลงมาของเทพเจ้านั้นเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของเหล่าพระภูเขาที่ร่วม
เดินทางไปด้วยกัน โดยเหล่าพระภูเขาได้วิงวอนร้องขอต่อเทพเจ้าให้ลงมาช่วยเหลือ และเหตุ
ทีเ่ หล่าพระภูเขาต้องวิงวอนร้องขอต่อเทพเจ้าเพราะความต้องการของเหล่าพระภูเขาทีอ่ ยาก
ให้พระอาจารย์มีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อให้พระอาจารย์สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเดิน
ทางพาพระภูเขารูปอืน่ ๆ ไปบ�ำเพ็ญตนบนเขาได้สำ� เร็จ ส่วนผลการศึกษาภาพของพระอาจารย์
พบว่า พระอาจารย์แสดงพฤติกรรมทีเ่ ป็นภาพด้านบวกในบทบาทอาจารย์โดดเด่นกว่าบทบาท
หัวหน้า แต่แสดงพฤติกรรมที่เป็นภาพด้านลบในบทบาทหัวหน้ามากกว่าบทบาทอาจารย์
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บทละครโน, ทะนิโก, พระภูเขา, การฟื้นชีวิต, ความกตัญญู
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Winai Jamornsuriya
Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Causes of the Miracle of the Resurrection
of Matsuwaka and Image of the Teacher
in the Noh Play: Tanikou.
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.

Key words

Noh plays, Tanikou, yamabushi, resurrection, filial piety
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1. ความน�ำ

4. ขอบเขตของการวิจัย

ค�ำว่า ทะนิโก 谷行 หมายถึง การลงโทษคนบาป
โดยน�ำคนนั้นไปทิ้งในหุบเขา และโยนดิน หินลงไปเพื่อ
ฝังทัง้ เป็น การลงโทษนีเ้ ป็นแนวปฏิบตั ขิ องยะมะบุฌิ 山伏
(จากนี้ไปเรียกว่า พระภูเขา) กล่าวคือ หากมีผู้เจ็บป่วย
ระหว่างการเดินทางไปบ�ำเพ็ญตนบนยอดเขา ถือว่าผูน้ นั้
เป็นคนบาปต้องถูกลงโทษด้วยวิธีนี้ ความน่าสนใจของ
บทละครโนเรื่องนี้ คือ การลงโทษคนด้วยการฝังทั้งเป็น
ในหุบเขาตามธรรมเนียมปฏิบัติของพระภูเขาซึ่งปรากฏ
ในเรือ่ งนีไ้ ม่พบในวรรณคดีเรือ่ งอืน่ และไม่พบในเอกสาร
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกปฏิบตั ติ นของพระภูเขา ดังนัน้
บทละครโนเรื่องทะนิโก จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในฐานะเป็น
เอกสารส�ำคัญชิน้ หนึง่ เพือ่ ใช้ประกอบการศึกษาเกีย่ วกับ
การฝึกปฏิบัติตนของพระภูเขาในยุคกลาง 中世 (ค.ศ.
1192-1603) ของญี่ปุ่น

ศึกษาบทละครโนเรื่องทะนิโก โดยใช้ต้นฉบับบท
ละครโนที่รวบรวมไว้ในหนังสือโยเกิยวกุ ทะอิกัน 『謡

2. เนื้อเรื่องโดยสังเขป
พระภูเขารูปหนึ่งเป็นพระอาจารย์ มีลูกศิษย์คน
หนึ่งชื่อ มะท์ซุวะกะ 松若 ทั้งคู่เดินทางไปบ�ำเพ็ญตนบน
ยอดเขาพร้อมกับบรรดาพระภูเขา แต่มะท์ซุวะกะป่วย
ระหว่างเดินทางจึงถูกน�ำไปทิ้งในหุบเขาและฝังทั้งเป็น
หลังจากนัน้ บรรดาพระภูเขาขอร้องเทพเจ้าให้ชว่ ยมะท์ซวุ ะกะ
ให้ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ในที่สุด เทพกิงะกุกิจิน 伎楽
鬼神 เหิรฟ้าไปยังหุบเขาทีม
่ ะท์ซวุ ะกะถูกฝังและบันดาล
ให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

3. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาสาเหตุของการเกิดปาฏิหาริย์การฟื้น
ชีวิตของมะท์ซุวะกะ
2. ศึกษาภาพของพระอาจารย์ในฐานะอาจารย์
และฐานะหัวหน้าคณะเดินทางไปบ�ำเพ็ญตนบนเขา
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เข้ า ใจบทบาทของพระอาจารย์ ใ นฐานะ
อาจารย์ และในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางไปบ�ำเพ็ญตน
บนยอดเขา
2. เป็ น แนวทางศึ ก ษาและวิ จั ย ตั ว ละครใน
วรรณคดีโบราณอื่น ๆ ของญี่ปุ่น

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อะมะโนะ ฟุมิโอะ 天野文雄 เขียนบทความเรื่อง
“ความคิดเห็นส่วนตัวต่อเรื่องทะนิโก” 「谷行」私註
(天野文雄, 1978) โดยกล่าวว่า ไม่มีหลักฐานปรากฏ
แน่ชดั เรือ่ งกฎการลงโทษระหว่างการเดินทางไปบ�ำเพ็ญ
ตนในป่าของพระภูเขา แต่กฎของพระภูเขาที่ปรากฏใน
บทละครโนเรื่องทะนิโก น่าจะมีอยู่จริง
ฌุ โ ด โยะฌิ กิ 首藤善樹 เขี ย นบทความเรื่ อ ง
“ละครโนเรื่องทะนิโก กับวิถีแห่งพระภูเขา” 能(谷行)
と修験道 (首藤善樹, 2003) โดยกล่าวว่า บทละครโน
ทีป่ รากฏเรือ่ งราวของพระภูเขามีเป็นจ�ำนวนมาก เพราะ
ในสมัยมุโระมะชิ 室町 (ค.ศ. 1392-1573) ทีล่ ะครโนถือ
ก�ำเนิดขึน้ นัน้ วิถแี ห่งพระภูเขาได้แพร่หลายแล้ว พระอาจารย์
ในเรื่ อ งทะนิ โ ก เป็ น พระผู ้ มี ส มณะศั ก ดิ์ สู ง ของแนว
ค� ำ สอนมิกเกียว 密教 และเป็นผู้น�ำพระภูเขารูปอื่น ๆ
เดินทางไปบ�ำเพ็ญตนบนยอดเขาด้วย ส่วนการฝังพระ
ภูเขาทีเ่ จ็บป่วยระหว่างการเดินทางไปบ�ำเพ็ญตนบนยอด
เขาหรือที่เรียกว่า ทะนิโก 谷行 นั้น ยังมีการลงโทษที่
คล้ายกันแต่กระท�ำโดยบุคคลทัว่ ไป เรียกว่า อิฌโิ กะสุเมะ
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石子詰め เป็นการลงโทษทีแ
่ พร่หลายตามท้องถิน่ ต่าง ๆ

ข้อความข้างต้นเป็นบทขับร้องของแม่ที่กล่าวกับลูก
ในยุคกลาง 中世 (ค.ศ. 1192-1603) และยุคใหม่ 近世 โดยพยายามโน้มน้าวให้ลูกเลิกล้มความคิดที่จะเดินทาง
(ค.ศ. 1603-1867) การลงโทษด้วยวิธีนี้แสดงให้เห็น ไปบ�ำเพ็ญตนบนยอดเขากับพระอาจารย์ ส่วนลูกในเรือ่ ง
ความไม่ต้องการเห็นเลือดไหลออกมา
นีม้ คี วามห่วงใยแม่มากทัง้ สภาพร่างกายและจิตใจของแม่
จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสารและงานวิ จั ย ที่ สังเกตได้จากการกลับมาดูแลแม่ยามเจ็บป่วย และการที่
เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยเรื่องทะนิโกมีจ�ำนวนน้อยเมื่อ ลูกยืนยันว่าจะร่วมเดินทางไปกับพระอาจารย์นั้น ลูก
เทียบกับบทละครโนเรื่องอื่น และยังไม่มีงานวิจัยอื่นที่ ปรารถนาไปบ�ำเพ็ญตนเพื่อให้แม่หายป่วยจากไข้หวัด
ก�ำหนดประเด็นเหมือนกับงานวิจัยฉบับนี้
และให้แม่มีความสงบสุขในภพปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้น ตอน
ลู ก ได้ รั บ แจ้ ง ว่ า ต้ อ งรั บ โทษด้ ว ยการถู ก ฝั ง ทั้ ง เป็ น ใน
7. ฟื้นชีวิตด้วยความกตัญญู
หุบเขา ลูกไม่เสียดายชีวิต แต่รู้สึกเสียใจที่ท�ำให้แม่ต้อง
มะท์ซวุ ะกะถูกฝังทัง้ เป็นแต่ตอ่ มาฟืน้ ชีวติ ขึน้ มาอีก โศกเศร้าจากการเสียชีวิตของตน
ครัง้ ความกตัญญูเป็นสาเหตุประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เทพเจ้า
7.2 ความผูกพันระหว่างมะท์ซวุ ะกะกับอาจารย์
ช่วยดลบันดาลให้มะท์ซวุ ะกะฟืน้ ชีวติ ขึน้ มาได้ แต่คำ� ถาม
		 พระอาจารย์มีสถานภาพเป็นอาจารย์ และ
ที่น่าสนใจคือ ความกตัญญูของมะท์ซุวะกะเป็นความ มะท์ซุวะกะเป็นศิษย์ ทั้งคู่มีความผูกพันกันมาก สังเกต
กตัญญูตอ่ แม่ หรืออาจารย์ เพราะเนือ้ เรือ่ งของบทละคร ได้จากเนื้อเรื่องหลายตอน เช่น ตอนเริ่มเรื่อง พระ
แสดงให้เห็นความผูกพัน 2 รูปแบบ ได้แก่ ความผูกพัน อาจารย์เดินทางไปบ้านของศิษย์เพือ่ กล่าวค�ำอ�ำลาเพราะ
ระหว่างมะท์ซวุ ะกะกับแม่ และความผูกพันระหว่างมะท์ซ-ุ จะเดินทางไปบ�ำเพ็ญตนบนเขา การที่พระอาจารย์เดิน
วะกะกับอาจารย์ ในทีน่ ี้จะวิเคราะห์เรือ่ งความผูกพันทัง้ ทางไปลาเช่นนี้ แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่ทั้งคู่มีความ
2 รูปแบบ ดังนี้
ผูกพันกันมาก และยังมีบทสนทนาระหว่างพระอาจารย์
7.1 ความผูกพันระหว่างมะท์ซุวะกะกับแม่
กับแม่ของมะท์ซวุ ะกะทีแ่ สดงให้เห็นว่าพระอาจารย์เป็น
		 ตัวละครแม่กับลูกในเรื่องนี้มีความผูกพันกัน ห่วงศิษย์มาก ดังนี้
มาก สังเกตได้จากเนื้อเรื่องตอนที่แม่ได้รู้ข่าวว่าพระ 		 ワキ「さてはめでたう候。又近き間に峯
อาจารย์จะไปบ�ำเพ็ญตนบนเขา แม่รสู้ กึ เป็นห่วงและกลัว 入を仕り候程に。御暇乞の爲に参りて候
ว่าพระอาจารย์จะพาลูกของนางไปด้วย และยังมีบทขับ 		 シテ「げにげに峯入とやらんは。大事の
ร้องของแม่ขณะทีพ่ ระอาจารย์กลับเข้ามาพบอีกครัง้ หนึง่ 行とこそ承りて候へ。さて松若も御供にて候か
เพื่อขออนุญาตให้ลูกร่วมเดินทางไปบ�ำเพ็ญตนบนเขา 		 ワキ「幼き者の供すべき道にてはなく候
ด้วย ดังนี้
		 (佐成謙太郎, 1982, p. 1940)
		 『御身の父に後れし日より。唯一人子の 		 ตัวละครรอง (พระอาจารย์) : นั่นเป็นเรื่องน่า
ひたすらに。身に添ふ時だに見ぬ隙は。露程だに
ยินดีแล้ว ข้าพเจ้าก�ำลังจะเดินทางไปบ�ำเพ็ญตนบนยอด
も忘られず。思ふ心を思へかし。唯思ひとまり候へ
เขาใน เร็ววันนี้ จึงมากล่าวค�ำอ�ำลา
		 (佐成謙太郎, 1982, p. 1942)
ตัวละครเอก (แม่) : การบ�ำเพ็ญตนบนยอดเขาเป็นการ
		 ตัง้ แต่พอ
่ เสียชีวติ ไปก็มลี กู เพียงคนเดียวเป็นที่ ปฏิบัติที่เข้มงวดมาก จะให้มะท์ซุวะกะร่วมเดินทางไป
พึ่งพิง ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน หากไม่ได้เห็นหน้าลูกแม้เพียง ด้วยหรือ
ไม่นานก็จะรูส้ กึ เป็นห่วง ดังนัน้ ขอให้ลกู เลิกล้มความคิด 		 ตั ว ละครรอง (พระอาจารย์ ) : ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่
ที่จะไปบ�ำเพ็ญตนบนยอดเขาเสีย
สามารถพาคนอายุน้อยไปร่วมปฏิบัติได้
วินัย จามรสุริยา | Winai Jamornsuriya
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จากบทขับร้องข้างต้น พระอาจารย์ (ตัวละครรอง) ไม่
อยากให้มะท์ซวุ ะกะร่วมเดินทางไปบ�ำเพ็ญตนด้วยเพราะ
อายุยงั น้อยอยู่ จึงกล่าวปฏิเสธกับแม่ของมะท์ซวุ ะกะ (ตัว
ละครเอก) ไป ยิ่งกว่านั้น พระอาจารย์ยังแสดงความ
อาลัยอาวรณ์ลูกศิษย์มากถึงขนาดยอมตายตาม ยอมถูก
ฝังทั้งเป็นหลังจากศิษย์ได้รับโทษด้วยการฝังทั้งเป็นใน
หุบเขาแล้ว
7.3 แม่ กับ อาจารย์
		 ความผูกพันระหว่างมะท์ซวุ ะกะกับแม่เป็นการ
แสดงพฤติกรรมห่วงใยแบบสองทาง คือ ลูกห่วงใยแม่
และแม่หว่ งใยลูก ลูกแสดงความกตัญญูตอ่ แม่ดว้ ยวิธตี า่ ง ๆ
เช่น การกลับไปดูแลแม่ยามป่วย ซึ่งแตกต่างจากความ
ผูกพันระหว่างมะท์ซุวะกะกับอาจารย์ที่เป็นการแสดง
พฤติกรรมห่วงใยแบบทางเดียว คือ อาจารย์ห่วงใยศิษย์
ไม่มีเนื้อเรื่องตอนใดเลยที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมความ
ห่วงใยและการแสดงความกตัญญูของมะท์ซุวะกะต่อ
อาจารย์ ความรักของอาจารย์ทมี่ ตี อ่ มะท์ซวุ ะกะอาจเป็น
ความรักเพียงข้างเดียวที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากอีก
ฝ่ายหนึง่ ดังนัน้ หากความกตัญญูเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมาได้
อาจกล่าวได้วา่ ความกตัญญูของมะท์ซวุ ะกะนัน้ เป็นความ
กตัญญูต่อแม่มากกว่าที่จะเป็นความกตัญญูต่ออาจารย์
ยิง่ กว่านัน้ ยังมีเหตุผลอีกประการหนึง่ ทีอ่ าจใช้สนับสนุน
ว่าความกตัญญูของมะท์ซุวะกะเป็นความกตัญญูต่อแม่
คือ การใช้ค�ำว่า “ความกตัญญู” หรือโคโก 孝行 ใน
เรื่องทะนิโก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		 ความกตั ญ ญู ต ่ อ ผู ้ มี บุ ญ คุ ณ เป็ น คุ ณ ธรรมที่
ปรากฏในบทละครโนหลายเรื่อง โดยเรื่องทะนิโกมีการ
ใช้ค�ำว่า “ความกตัญญู” หรือโคโก 孝行 ทั้งหมด 3 ครั้ง
ครัง้ แรกเป็นบทขับร้องของนักร้องประสานเสียง บรรยาย
ความรู้สึกปิติจนน�้ำตาไหลของแม่และพระอาจารย์เมื่อ
ได้ยินเหตุผลจากมะท์ซุวะกะที่ต้องการร่วมเดินทางไป
บ�ำเพ็ญตนกับพระอาจารย์วา่ ต้องการให้แม่ได้มคี วามสุข
ในภพปัจจุบัน ดังนี้

		

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)
		 นักร้องประสานเสียง : ทัง้ พระอาจารย์และแม่
ต่างร้องไห้ด้วยความประทับใจในความกตัญญูอันลึกซึ้ง
ดังที่มะท์ซุวะกะกล่าวยืนยัน
		 การใช้ค�ำว่า“ความกตัญญู” หรือโคโก 孝行
ครั้งที่สองเป็นบทขับร้องของพระอาจารย์และบรรดา
พระภู เ ขาตอนออกเดิ น ทางไปบ� ำ เพ็ ญ ตนพร้ อ มกั บ
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�ำนึง วันนีอ้ อกเดินทางด้วยความคิดค�ำนึง ด้วย
จิตแห่งความกตัญญูลึกซึ้งต่อแม่ จึงเดินทางด้วยเท้าแม้
จะเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปด้วยม้า
		 จากความหมายของบทขับร้องข้างต้นแสดงให้
เห็นว่า ทั้งพระอาจารย์ (ตัวละครรอง) และบรรดาพระ
ภูเขาที่ร่วมเดินทาง (ผู้ติดตามตัวละครรอง) เห็นตรงกัน
ว่า มะท์ซวุ ะกะมีความกตัญญูตอ่ แม่ และการเดินทางด้วย
เท้าแทนการใช้มา้ แสดงถึงความมุง่ มัน่ ซึง่ ความหมายของ
บทขับร้องข้างต้น อาจสื่อถึงความมุ่งมั่นในการแสดง
ความกตัญญูตอ่ แม่ของมะท์ซวุ ะกะ ขณะเดียวกัน ยังอาจ
สื่อถึงความมุ่งมั่นของพระอาจารย์และบรรดาพระภูเขา
ที่เดินทางไปบ�ำเพ็ญตนบนยอดเขาได้อีกด้วย
		 การใช้ค�ำว่า “ความกตัญญู” หรือโคโก 孝行
ครั้งที่สามเป็นบทขับร้องของนักร้องประสานเสียงตอน
ท้ายเรือ่ ง หลังจากมะท์ซวุ ะกะฟืน้ ชีวติ ขึน้ มาอีกครัง้ หนึง่ ดังนี้
		

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。
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地下歌『かきくどきたるその氣色。師匠

(佐成謙太郎,

1982, p. 1952)
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เอ็นโนะเกียวจะ แสดงสีหน้าแห่งความยินดี
และใช้มือลูบเส้นผมของมะท์ซุวะกะด้วยความเมตตา
พร้อมกับกล่าวว่า ช่างน่าประทับใจและขอชืน่ ชมจิตใจที่
กตัญญูอย่างลึกซึ้ง หลังจากกล่าวจบแล้วก็เสด็จกลับไป
เทพกิงะกุกิจิน ก็เช่นกัน
		 จากการใช้ค�ำว่า “ความกตัญญู” ทั้งหมด 3
ครั้งในเรื่องทะนิโก พบว่า บทขับร้องครั้งแรกและครั้งที่
สองแสดงความหมายชัดเจนว่า เป็นความกตัญญูของมะท์ซ-ุ
วะกะต่อแม่ ส่วนบทขับร้องครัง้ ทีส่ าม แม้จะไม่ได้ระบุวา่
มะท์ซุวะกะแสดงความกตัญญูต่อใคร แต่จากเนื้อเรื่อง
ทั้งหมดที่แสดงพฤติกรรมความกตัญญูของมะท์ซุวะกะ
ต่อแม่ จึงกล่าวได้ว่าความกตัญญูดังกล่าวเป็นการแสดง
พฤติกรรมของมะท์ซุวะกะต่อแม่

8. เบื้องหลังการร้องขอให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิต
เหตุผลประการหนึ่งที่เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้
มะท์ซวุ ะกะฟืน้ ชีวติ ขึน้ มาคือ ความกตัญญูของมะท์ซวุ ะกะ
ต่อแม่ อย่างไรก็ตาม เทพเจ้าไม่ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์เอง
แต่เกิดจากการวิงวอนร้องขอจากเหล่าพระภูเขาที่ร่วม
เดินทางไปบ�ำเพ็ญตนกับพระอาจารย์ โดยทุกรูปเห็นว่า
พลังกุศลที่เคยสะสมมาจากการปฏิบัติตนนั้นควรน�ำมา
ใช้ในยามจ�ำเป็นเช่นนี้ ฌุโด โยะฌิกิ 首藤善樹 อธิบาย
ค� ำ ว่ า พลั ง กุ ศ ล หรือ เกียวโตะกุ 行徳 ว่าหมายถึ ง
ผลบุญหรือพลังวิเศษที่ได้รับจากการฝึกฝนบ�ำเพ็ญตน
โดยเชือ่ กันว่าผลการบ�ำเพ็ญตนอย่างเข้มงวดจะส่งผลให้
พระภูเขามีพลังวิเศษเหนือมนุษย์ (首藤善樹, 2003,
p. 42) ประเด็นทีน่ า่ สนใจคือ พระภูเขาเหล่านีเ้ ป็นผูเ้ สนอ
ให้พระอาจารย์นำ� มะท์ซวุ ะกะไปฝังทัง้ เป็น แล้วเหตุใดจึง
กลับเสนอให้ชุบชีวิตมะท์ซุวะกะ ขึ้นมาอีกครั้ง
พระอาจารย์เป็นพระภูเขาและอยูใ่ นฐานะหัวหน้า
คณะเดินทางไปบ�ำเพ็ญตน ในคณะนี้มีพระภูเขาที่ท�ำ
หน้าที่รองหัวหน้า 1 รูป ส่วนพระภูเขารูปอื่น ๆ เป็นผู้
ติดตาม หลังจากพระภูเขาฝังมะท์ซวุ ะกะทัง้ เป็นแล้วพระ
อาจารย์ขอร้องให้ฝังตนทั้งเป็นด้วย ซึ่งหากพระภูเขารูป

อืน่ ๆ ปฏิบตั ติ ามค�ำขอร้องของพระอาจารย์แล้วคณะเดิน
ทางนี้ต้องขาดหัวหน้าคณะไป การขาดหัวหน้าคณะน่า
จะส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการเดินทางครั้งนี้ถึงขนาด
พระภูเขารูปอื่นไม่ยอมฝังพระอาจารย์ทั้งเป็น ดังบทขับ
ร้องซึง่ แสดงให้เห็นความส�ำคัญของหัวหน้าคณะเดินทาง
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
ตัวละครรอง (พระอาจารย์) : ข้าพเจ้าจะยังไม่ไปไหน
ผู้ติดตามหลัก (รองหัวหน้า) : หากท่านหัวหน้าไม่
ลุกขึน้ แล้วพวกเราจะท�ำอะไรต่อไปได้อกี ขอเชิญท่านรีบ
ลุกขึ้นเถิด
ดังนัน้ การทีเ่ หล่าพระภูเขาต้องการให้มะท์ซวุ ะกะ
ฟื้นชีวิตขึ้นมานั้น มีความเป็นไปได้สูงที่สาเหตุมาจาก
ความต้องการให้พระอาจารย์มชี วี ติ อยูต่ อ่ ไป และให้พระ
อาจารย์สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง
พาพระภูเขารูปอืน่ ๆ ไปบ�ำเพ็ญตนบนเขาได้สำ� เร็จ และ
ยังอาจสามารถกล่าวได้ว่า นอกเหนือจากความกตัญญู
ของมะท์ซวุ ะกะต่อแม่แล้ว ความต้องการให้พระอาจารย์
มีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นเหตุอีกประการหนึ่งที่น�ำไปสู่การดล
บันดาลของเทพเจ้าให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

9. หนึ่งคนสองบทบาท
พระอาจารย์ในเรือ่ งนีแ้ สดง 2 บทบาท ได้แก่ พระ
อาจารย์ซงึ่ เป็นพระภูเขา แสดงบทบาทเป็นอาจารย์ของ
มะท์ซุวะกะ และบทบาทเป็นหัวหน้าคณะเดินทาง จาก
นี้ไปจะวิเคราะห์ภาพของพระอาจารย์โดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมทั้งหมดที่พระอาจารย์แสดงในเรื่องทะนิโก
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การวิเคราะห์ภาพในบทบาทของอาจารย์จะตัดสินว่าเป็น
ภาพด้านบวกเมื่อพฤติกรรมนั้น แสดงถึงความผูกพัน
ระหว่างอาจารย์และศิษย์ หรือความห่วงใยของอาจารย์
ทีม่ ตี อ่ ศิษย์ และตัดสินว่าเป็นภาพด้านลบเมือ่ พฤติกรรม
นั้นส่งผลเสียต่อศิษย์ ส่วนการวิเคราะห์ภาพในบทบาท
ของหัวหน้าคณะเดินทาง จะตัดสินว่าเป็นภาพด้านบวก
เมื่อพฤติกรรมนั้นส่งผลดีต่อพระภูเขารูปอื่นที่ร่วมเดิน
ทางด้วยกัน และตัดสินว่าเป็นภาพด้านลบเมือ่ พฤติกรรม
นั้นส่งผลเสียต่อพระภูเขารูปอื่น ผลการวิเคราะห์ภาพ
ของพระอาจารย์แสดงในตารางต่อไปนี้

เป็นในหุบเขาเพราะเชื่อว่าคนป่วยคือคนบาป หากมีคน
บาปร่วมเดินทางด้วยต่อไป อาจเกิดเหตุรา้ ยต่อผูร้ ว่ มเดิน
ทางคนอื่น ๆ ได้ แต่พระอาจารย์กลับไม่ยอมสูญเสีย
มะท์ซุวะกะ เขายอมเสี่ยงต่อการเผชิญเหตุการณ์ร้ายที่
อาจเกิดขึ้นกับคณะพระภูเขาด้วยการแสดงพฤติกรรมที่
3 (ปกปิดอาการไข้หวัดของมะท์ซวุ ะกะ) ซึง่ ในบทบาทเป็น
อาจารย์ ถือว่าเป็นภาพด้านบวกของพระอาจารย์เพราะ
แสดงความห่วงใยศิษย์โดยเกรงว่า หากเปิดเผยความ
จริงเรื่องไข้หวัด ศิษย์จะต้องถูกลงโทษ แต่ในบทบาท
เป็นหัวหน้าแล้วถือว่าเป็นภาพด้านลบเพราะไม่สง่ ผลดี

ตารางที่ 1: ภาพด้านบวกและลบของพระอาจารย์
(เครื่องหมาย + แสดงภาพด้านบวก และเครื่องหมาย - แสดงภาพด้านลบ ส่วนเครื่องหมาย X แสดงว่าพฤติกรรม
นั้นไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทเป็นหัวหน้า)
พฤติกรรม

บทบาทเป็นอาจารย์

บทบาทเป็นหัวหน้า

1. ไปกล่าวค�ำอ�ำลาที่บ้านมะท์ซุวะกะ

+

X

2. ไม่ต้องการให้ศิษย์ร่วมเดินทางไปบ�ำเพ็ญตน

+

X

3. ปกปิดอาการไข้หวัดของมะท์ซุวะกะ

+

-

4. อนุญาตให้น�ำมะท์ซุวะกะไปฝังทั้งเป็น

-

+

5. ขอร้องให้ฝังตนทั้งเป็น (ตายตามมะท์ซุวะกะ)

+

-

6. ร่วมวิงวอนขอร้องต่อเทพเจ้า

+

X

ที่มา: สรุปโดยผู้วิจัย
จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมของพระอาจารย์
มีทั้งหมด 6 พฤติกรรม พฤติกรรมที่ 3 (ปกปิดอาการไข้
หวัดของ มะท์ซวุ ะกะ) 4 (อนุญาตให้นำ� มะท์ซวุ ะกะไปฝัง
ทั้งเป็น) และ 5 (ขอร้องให้ฝังตนทั้งเป็น) เป็นพฤติกรรม
ทีแ่ สดงทัง้ ภาพด้านบวกและลบของพระอาจารย์ ทั้งนี้ ขึ้น
อยู่กับบทบาทของพระอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์หรือเป็น
หัวหน้า พระอาจารย์เป็นพระภูเขาและยังเป็นหัวหน้า
เดินทางไปปฏิบัติตนด้วย แต่กลับพยายามปกป้องไม่ให้
ผู้อื่นรู้ว่ามะท์ซุวะกะก�ำลังป่วยอยู่ พระอาจารย์จงใจ
ละเลยการลงโทษด้วยการฝังคนบาปทัง้ เป็นในหุบเขา ซึง่
แสดงให้เห็นว่าพระอาจารย์ให้ความส�ำคัญแก่เรื่องส่วน
ตัวมากกว่าเรือ่ งของส่วนรวม กล่าวคือ การฝังคนป่วยทั้ง
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ต่อพระภูเขารูปอืน่ ๆ ทีร่ ว่ มเดินทางด้วยกัน
พฤติกรรมที่ 4 (อนุญาตให้น�ำมะท์ซุวะกะไปฝังทั้ง
เป็น) มะท์ซวุ ะกะเป็นไข้หวัด ต้องได้รบั โทษ พระอาจารย์
จึงจ�ำยอมอนุญาตให้นำ� มะท์ซวุ ะกะไปฝังทัง้ เป็นในหุบเขา
ซึ่งในบทบาทเป็นหัวหน้า ถือเป็นภาพด้านบวกเพราะ
รักษาธรรมเนียมปฏิบัติของพระภูเขา และเป็นการเห็น
แก่สว่ นรวมทีไ่ ม่ยนิ ยอมให้คนบาปร่วมเดินทางด้วยต่อไป
แต่ในบทบาทเป็นอาจารย์ ถือเป็นภาพด้านลบเพราะไม่
แสดงให้เห็นความห่วงใยหรือความผูกพันระหว่างอาจารย์
และศิษย์
พฤติกรรมที่ 5 (ขอร้องให้ฝังตนทั้งเป็น) พฤติกรรม
นีแ้ สดงภาพด้านบวกในบทบาทเป็นอาจารย์ เพราะแสดง
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ถึงความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างอาจารย์กับศิษย์ถึง
ขนาดยอมตายตามกั น ไป แต่ แ สดงภาพด้ า นลบใน
บทบาทเป็นหัวหน้าเพราะการขอร้องเช่นนัน้ แสดงให้เห็น
ว่า พระอาจารย์คำ� นึงถึงเรือ่ งส่วนตัวเกีย่ วกับมะท์ซวุ ะกะ
แต่ไม่ค�ำนึงถึงเรื่องส่วนรวมของเหล่าพระภูเขา พระ
อาจารย์ไม่เห็นแก่อนาคตของเหล่าพระภูเขาที่ต้องขาด
หัวหน้าเดินทาง
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นเรือ่ งพฤติกรรมของพระอาจารย์
พบว่า จากจ�ำนวนพฤติกรรมทั้งหมด 6 พฤติกรรม ภาพ
ด้านบวกในบทบาทอาจารย์มีจ�ำนวน 5 พฤติกรรม ส่วน
ภาพด้านบวกในบทบาทหัวหน้ามีเพียง 1 พฤติกรรม
เท่ า นั้ น ขณะที่ ภ าพด้ า นลบในบทบาทอาจารย์ มี 1
พฤติ ก รรม ส่ ว นภาพด้ า นลบในบทบาทหั ว หน้ า มี 2
พฤติ ก รรม จึ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า พระอาจารย์ แ สดง
พฤติกรรมทีเ่ ป็นภาพด้านบวกในบทบาทอาจารย์โดดเด่น
กว่าบทบาทหัวหน้า แต่แสดงพฤติกรรมที่เป็นภาพด้าน
ลบในบทบาทหัวหน้ามากกว่าบทบาทอาจารย์

10. สรุป
เนื้ อ เรื่ อ งของทะนิ โ ก แสดงให้ เ ห็ น ความผู ก พั น
ระหว่างมะท์ซุวะกะกับแม่ และมะท์ซุวะกะกับอาจารย์
แต่พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความกตัญญูนนั้ มีเพียงความ

กตัญญูของมะท์ซุวะกะต่อแม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้
ท่านเอ็นโนะเกียวจะ มีบัญชาให้เทพกิงะกุกิจิน ไปช่วย
ให้มะท์ซุวะกะฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง แต่การเสด็จลงมา
ของเทพเจ้านัน้ เกิดขึน้ จากความคิดริเริม่ ของบรรดาพระ
ภู เ ขาที่ อ ยากให้ พ ระอาจารย์ มี ชี วิ ต อยู ่ ต ่ อ ไป เพื่ อ ให้
พระอาจารย์สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเดิน
ทางพาพระภูเขารูปอื่น ๆ ไปบ�ำเพ็ญตนบนเขาได้ส�ำเร็จ
พระอาจารย์ในเรื่องทะนิโก แสดงบทบาท 2 ประการ
ได้แก่ อาจารย์ของมะท์ซวุ ะกะ และหัวหน้าคณะเดินทาง
ของบรรดาพระภูเขา จากพฤติกรรมของพระอาจารย์ใน
เรือ่ งนี้ พบว่า พฤติกรรมต่าง ๆ ของพระอาจารย์ในฐานะ
อาจารย์ของมะท์ซุวะกะ ส่วนมากเป็นภาพด้านบวก
กล่าวคือ พฤติกรรมนั้นแสดงให้เห็นความห่วงใย การ
ปกป้องลูกศิษย์ให้พ้นจากอันตราย ความผูกพันระหว่าง
อาจารย์และศิษย์ มีเพียงพฤติกรรมเดียวเท่านั้นที่ส่งผล
เสียต่อมะท์ซุวะกะ คือ การอนุญาตให้บรรดาพระภูเขา
น�ำมะท์ซวุ ะกะไปฝังทัง้ เป็น ส่วนในฐานะหัวหน้าคณะเดิน
ทางนั้น พระอาจารย์แสดงพฤติกรรมที่เป็นภาพด้านลบ
มากกว่าบทบาทอาจารย์ กล่าวคือ พฤติกรรมนัน้ ไม่สง่ ผล
ดีต่อพระภูเขาที่ร่วมเดินทาง ซึ่งมี 2 พฤติกรรม ได้แก่
ปกปิดอาการไข้หวัดของมะท์ซวุ ะกะ และขอร้องให้ฝงั ตน
ทั้งเป็นเพื่อตายตามมะท์ซุวะกะ
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สุวัธน์ เรืองศรี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแปลค�ำบุรุษสรรพนามในวรรณกรรม
ญี่ปุ่นแปลไทย
บทคัดย่อ
บทความนีศ้ กึ ษากลวิธกี ารแปลค�ำบุรษุ สรรพนามในวรรณกรรมทีแ่ ปลจากภาษาญีป่ นุ่ เป็นภาษาไทย
โดยมุ่งวิเคราะห์ จาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศของผู้พูด ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านสถานภาพ
และปัจจัยด้านความสนิทสนมระหว่าง ผูพ้ ดู และผูฟ้ งั ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์คอื เรือ่ งเมียชายชัว่
รถไฟสายทางช้างเผือก โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง กระต่ายแก้ว และโคะโคะโระ รวมทั้งหมด
5 เล่ม โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบกลวิธีการแปล ค�ำบุรุษ
สรรพนาม 2 ประเภท คือ 1.กลวิธีการแปลด้วยค�ำบุรุษสรรพนามซึ่งพบการใช้กลวิธีนี้มากที่สุด
2.กลวิธีการแปลด้วย ค�ำนาม ได้แก่ 1) ค�ำเรียกเครือญาติ 2) ค�ำเรียกเสมือนเครือญาติ และ 3) ค�ำ
เรียกอาชีพ

คำ�

สำ�คัญ

การแปล, บุรุษสรรพนาม, วรรณกรรม, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย
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Translation of Personal Reference Terms
in Japanese Novels Translated into Thai
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 เมียชายชัว่ (Viyon No Tsuma), รถไฟสายทางช้างเผือก (Ginga Tetsudo
no Yoru), โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง (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

Key words

Translation, personal reference terms, novels, Japanese language, Thai language

117

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

1. บทน�ำ
บุรุษสรรพนามในภาษาไทยมีหลากหลายและต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังทีว่ ลั ยา วิวฒ
ั น์ศร
(255- 7) ได้กล่าวไว้ว่า การแปลค�ำสรรพนามเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนเพราะภาษาไทยมีคำ� สรรพนามหลากหลาย
แทนผูพ้ ดู ผูท้ พี่ ดู ด้วย และผูท้ พี่ ดู ถึง ค�ำสรรพนามจ�ำนวน
มากเหล่านี้บ่งบอกฐานะชนชั้น การศึกษา อารมณ์ และ
วัตถุประสงค์ของผู้พูด
ส่วนในภาษาญีป่ นุ่ ก็มคี ำ� บุรษุ สรรพนามหลากหลาย
และต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเช่นกัน
เช่น เมื่อผู้พูดเป็นเด็กผู้ชายจะใช้ ぼく เมื่อผู้พูดที่เป็น
ผู้ชายพูดกับเพื่อนสนิทอาจจะเรียกแทนตัวเองว่า おれ
และเรียกแทนคู่สนทนาว่า おまえ แต่เมื่อพูดกับคนที่
เพิ่งรู้จักในสถานการณ์ทางการอาจจะใช้ わたし (石黒
圭, 2013, p. 149-181)
อาจกล่าวได้ว่าค�ำบุรุษสรรพนามทั้งในภาษาญี่ปุ่น
และภาษาไทยสามารถแสดงตัวตนของผู้พูดได้ กล่าวคือ
ค�ำบุรษุ สรรพนามในภาษาญีป่ นุ่ อาจแสดงเพศ อายุ ความ
สนิ ท สนม และมี ก ารเลื อ กใช้ ค� ำ แตกต่ า งไปตาม
สถานการณ์และคู่สนทนาหรือผู้ฟัง (石黒 圭 , 2013,
p.149-181) ส่วนบุรษุ สรรพนามในภาษาไทยใช้เพือ่ บอก
เพศ ฐานะของผู้ส่งสาร ผู้รับสารและผู้ที่เราสื่อสาร ถึงได้
รวมทั้งบอกท่าทีของผู้ส่งสารที่มีต่อผู้รับสาร ( วิเชียร
เกษประทุม, 2557, น. 40)
ดังนั้นในการแปลค�ำบุรุษสรรพนามจากภาษาญี่ปุ่น
เป็นภาษาไทย นอกจากนักแปลต้องท�ำความเข้าใจความ
หมายของค�ำบุรุษสรรพนามในภาษาญี่ปุ่นตามปริบท
แวดล้อมในต้นฉบับอย่างถีถ่ ว้ นแล้ว ยังต้องมีความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับการเลือกใช้คำ� บุรษุ สรรพนามในภาษาไทย
ด้วย ซึง่ ในการท�ำความเข้าใจการใช้บรุ ษุ สรรพนามทัง้ ใน
ภาษาญีป่ นุ่ และภาษาไทยในวรรณกรรมญีป่ นุ่ แปลไทย ผู้
วิจัยได้ก�ำหนดปัจจัยไว้ 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัย
ด้านสถานภาพ ปัจจัยด้านอายุ และปัจจัยความสนิท
เนื่องจากจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยดัง
กล่าวน่าจะส่งผลต่อการเลือกใช้ค�ำบุรุษสรรพนามใน

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย ผลจากการวิจัยนี้น่าจะแสดง
ให้เห็นแนวโน้มการแปลค�ำบุรษุ สรรพนามและกลวิธที นี่ กั
แปลนิยมใช้อนั จะเป็นประโยชน์ตอ่ การวิจยั ด้านการแปล
ต่อไปในอนาคต

2. ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยขอกล่าวถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้คำ� บุรษุ สรรพนาม และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
แปลค�ำบุรุษสรรพนาม ดังนี้
2.1 ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ ค�ำบุ รุ ษ
			 สรรพนาม
ดังได้กล่าวไปแล้วว่า ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
การเลือกใช้ค�ำสรรพนาม 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านเพศ
ปัจจัยด้านสถานภาพ ปัจจัยด้านอายุ และปัจจัยด้าน
ความสนิท เนื่องจากจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า ทัง้ 4 ปัจจัย มีความส�ำคัญต่อการเลือก
ใช้คำ� บุรษุ สรรพนามทัง้ ในภาษาไทยและภาษาญีป่ น่ ุ อย่างมาก
ก่อนอื่น ปัจจัยด้านเพศ 三輪 正 (2010) อธิบายไว้
ว่า การเลือกใช้คำ� บุรุษสรรพนามในภาษาญีป่ นุ่ สิ่งหนึง่ ที่
ต้องค�ำนึงคือปัจจัยด้านเพศ ทั้งค�ำสรรพนามบุรุษที่1
บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3 มีการใช้แบ่งแยกตามเพศ แต่ ค�ำ
สรรพนามที่แบ่งเพศชัดเจนที่สุดคือบุรุษที่ 1 เช่น ผู้ชาย
ใช้ ぼく 自分 ผู้หญิงใช้ うち あたし ส่วนในภาษา
ไทย วิเชียร เกษประทุม (2557) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะ
ของค�ำบุรษุ สรรพนามในภาษาไทยไว้ 4 ข้อ ซึง่ หนึง่ ในนัน้
คือ ค�ำบุรุษสรรพนามในภาษาไทยบางค�ำสามารถบอก
เพศได้ เช่น ผู้ชายใช้ ผม ผู้หญิงใช้ ดิฉัน
ในส่วนของปัจจัยด้านสถานภาพ ปัจจัยด้านอายุ
และปัจจัยด้านความสนิท จากการศึกษาพบงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ค�ำสรรพนามทั้งในภาษาไทย
และในภาษาญี่ปุ่นเป็นจ�ำนวนมาก เช่น คุก (Cooke,
1968) ผลากรกุล (Palakorn- kul, 1972) ดวงกมล ศีล
เภสัชกุล (2553) ซึง่ ล้วนระบุวา่ ปัจจัยเหล่านีม้ อี ทิ ธิพลต่อ
การเลือกใช้ค�ำสรรพนามทั้งสิ้น
สุวัธน์ เรืองศรี | Suwat Ruangsri
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2.2 งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแปลค�ำบุ รุ ษ
			 สรรพนาม
พบงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแปลค� ำ บุ รุ ษ
สรรพนามเป็นจ�ำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น แสงระวี ทอง
ดี (2548) ศึกษา การแปลบุรษุ สรรพนามในนวนิยายชีวติ
ท้องทุ่งเรื่อง ลา มาร์ โอ ดิยาบล์ ของฌอร์จ ซองด์ โดย
ศึกษาประกอบกับทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์และทฤษฎี
การแปลแบบยึดความหมาย ผลการวิจัยพบกลวิธีการ
แปล 4 แบบ ได้แก่ การแปลด้วยบุรษุ สรรพนาม การแปล
ด้วยค�ำนาม การแปลด้วยค�ำขยายความ และการแปล
ด้วยการละบุรุษสรรพนาม ซึ่งแต่ละวิธีต่างก็ช่วย ให้บท
แปลสละสลวยเป็นธรรมชาติได้ บรรยากาศของท้องเรือ่ ง
ตามล�ำดับ
ภาสกร เชือ้ สวย (2541) ศึกษาเรือ่ งการแปลค�ำเรียก
ขานจากนวนิยายแปลเรื่อง“ข้นกว่าเลือด” จากนิยาย
ต้นฉบับ SLEEPERS โดยวิเคราะห์การใช้ค�ำเรียกขาน
บุรษุ ที่ 1 บุรษุ ที่ 2 ในบทสนทนาของตัวละครทัง้ หมด ผล
การวิจัยพบการใช้ 4 กลวิธีได้แก่ 1)การแปลตรง ใช้ใน
การแปลบุ รุ ษ สรรพนามค� ำ นามทั่ ว ไป ชื่ อ เฉพาะที่
ถ่ายทอดความหมายตรงจากค�ำในต้นฉบับ 2)การปรับค�ำ
แปลให้สอดคล้องกับการใช้ในสังคมวัฒนธรรม 3) การ
รวมค�ำแปลโดยแปลค�ำๆเดียวกันที่ปรากฏในต้นฉบับ
หลายครั้งเป็นค�ำแปลเดี่ยว 4) การละไม่แปล
นลิน วชิรพันธ์สกุล (2545) ศึกษาการแปลค�ำเรียก
ขานและค�ำสรรพนามทีป่ รากฏในนวนิยายแปลเรือ่ ง “คน
ขี่เสือ” ของจิตร ภูมิศักดิ์ พบกลวิธีการแปลค�ำเรียกขาน
ดังต่อไปนี้ 1) การแปลตรง พบทั้งการแปลตรงโดย
ถ่ายทอดเสียงหรือทับศัพท์ และพบการแปลตรงโดย
ถ่ายทอดความหมาย 2) การปรับให้เป็นค�ำเรียกขานแบบ
ไทย 3) การแปลจากค�ำนามในต้นฉบับ 4) การแปลแบบ
เพิ่มจากต้นฉบับ ในส่วนของการแปลค�ำสรรพนาม พบ
รูปแบบของค�ำสรรพนามที่ผู้แปลใช้ ได้แก่ ชื่อ ค�ำเครือ
ญาติ ค�ำบอกยศ ต�ำแหน่ง อาชีพ และบุรุษสรรพนาม
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นลิน วชิรพันธ์สกุลศึกษาการแปลค�ำสรรพนามและ
ค�ำเรียกขานโดยพิจารณาจากปัจจัยทางด้านสังคม ซึ่งผู้
วิจัยเห็นว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ค�ำแปลในการแปลจาก
ภาษาญีป่ นุ่ เป็นภาษาไทยเช่นเดียวกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงจะ
ใช้แนวคิดของนลินมาใช้อ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล

3. วิธีการวิจัย
3.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจากวรรณกรรมจ�ำนวน
5 เรื่อง ที่มีนักแปลและบรรณาธิการต่างกัน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีความหลากหลาย และเลือกวรรณกรรมที่แปล
โดยนักแปลทีม่ ปี ระสบการณ์เพือ่ ให้ได้คำ� แปลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
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)
เนื่ องจากที่ ผ ่ า นมายั ง มี ก ารวิ จั ย ด้ า นการแปลค� ำ
สรรพนามในวรรณกรรมญี่ปุ่นแปลไทยค่อนข้างน้อย ผู้
วิจัยจึงสุ่มเลือกวรรณกรรม 5 เล่ม เพื่อเป็นกรณีศึกษา
โดยมุ่งศึกษาจากปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ ความ
สนิท อย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนด
กรอบการวิจัยด้านการแปลต่อไปในอนาคต
3.2 วิธีด�ำเนินการวิจัย
1) เก็บข้อมูลตัวอย่างการแปลบุรุษสรรพนามจาก
วรรณกรรมฉบับแปลไทยเทียบกับวรรณกรรมต้นฉบับ
ตามปัจจัย ในการเลือกใช้บรุ ษุ สรรพนามทีก่ ำ� หนด ได้แก่
ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านสถานภาพ และ
ปัจจัยด้านความสนิท
2) น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และดูลักษณะการแปลใน
ภาพรวม พร้อมจัดแบ่งประเภทการแปล ดังนี้ การแปล
ค� ำ บุ รุ ษ นามด้ ว ยบุ รุ ษ สรรพนาม และการแปลค� ำ
สรรพนามด้วยค�ำนาม

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

3) อภิปรายผลและสรุปผลในลักษณะของความเรียง
โดยใช้ตาราง รวมถึงยกข้อความมาประกอบการอภิปราย

4.ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบกลวิธีการแปลค�ำบุรุษสรรพนาม
2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการแปลด้วยบุรุษสรรพนาม และ
การแปลด้วยค�ำนาม
4.1. กลวิธีการแปลด้วยค�ำบุรุษสรรพนาม
การแปลค�ำบุรษุ สรรพนามในภาษาญีป่ นุ่ ด้วยค�ำบุรษุ
สรรพนามในภาษาไทยเป็นกลวิธีที่นักแปลเลือกใช้มาก
ที่สุด แต่ก็พบว่าเป็นกลวิธีการแปลที่ยาก เนื่องจากค�ำ
บุรุษสรรพนามภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นมีความหลาก
หลายแบ่งใช้ตามเพศ อายุ สถานภาพ ความสนิท ฯ ดัง
นั้นนักแปลจึงจ�ำเป็นต้องเลือกแปลให้เหมาะสมกับผู้พูด
ผูฟ้ งั และผูท้ ถี่ กู กล่าวถึงด้วยเพือ่ ถ่ายทอดบุคลิกลักษณะ
นิสัยของตัวละครออกมาให้ตรงกับต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น
มากที่สุด
			 4.1.1. ค�ำสรรพนามบุรุษที่1
			 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบค�ำสรรพนาม
บุรุษที่ 1 ในวรรณกรรมต้นฉบับ 4 ค�ำ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
			 ค�ำสรรพนามเฉพาะบุรษที่ 1 ที่ปรากฎมาก
ที่สุดในวรรณกรรมต้นฉบับคือ わたしจ�ำนวน 191 ค�ำ
ล�ำดับรองลงมา คือぼくจ�ำนวน 67 ค�ำ おれ จ�ำนวน 46
ค�ำ あたしจ�ำนวน 6 ค�ำ ซึ่งในแต่ละค�ำมีค�ำแปลเป็น
บุรุษสรรพนามภาษาไทย ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัย
ทางสังคมทั้ง 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
			 1 ) わたし จากการเก็บข้อมูลในวรรณกรรม
พบค�ำแปลของわたし4 ค�ำ คือ “หนู” “ฉัน” “ผม”
“ดิฉัน” ดังนี้
				 1.1 “หนู”พบ 2 กรณี ดังนี้
				 ก.กรณี ที่ 1 ผู ้ พู ด เพศหญิ ง อ่ อ นกว่ า
สถานภาพต�่ำกว่า 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.กรณีท่ี 2 ผู้พูดเป็นเพศหญิง อ่อนกว่า
สถานภาพต�่ำกว่า 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�ำไม่ได้” (กระต่าย
แก้ว,หน้าที่ 87)
			 1.2 “ฉัน” พบ 7 กรณี ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้แปลมี
แนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง
อายุมากกว่าหรือน้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือน้อยกว่า
สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง กล่าวคือ ผู้แปลมีแนวโน้มแปล
ในทุกสถานการณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
				 ก.กรณี ผู้พูดเป็นเพศหญิง อ่อนกว่า
สถานภาพต�่ำกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง
				 ตัวอย่างที่ 3 ซัทจังคุยกับป้าร้านเหล้าสึบากิ
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�่ำกว่า 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�่ำกว่า 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�่ำกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง
				 ตัวอย่างที่ 7 ครูประจ�ำชั้นโต๊ะโตะจังคุย
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.กรณีที่ 2 ผูพ้ ดู เป็นเพศหญิง แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า
ไม่สนิทกับผู้ฟัง
				 ตัวอย่างที่ 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
เหตุผลอะไรทีเ่ ขาจะเกลียดดิฉนั ” (โคะโคะโระ,หน้าที่ 83 )
				 ค.กรณีที่ 3 ผู้พูดเป็นผู้หญิง อ่อนกว่า
สถานภาพต�่ำกว่า สนิทกับคู่สนทนา
				 ตัวอย่างที่ 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 คุณแทบไม่เคยบอกให้ดิฉันดื่มเลยนี่คะ”
(โคะ โคะโระ,หน้าที่46 )
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		 สรุปค�ำแปลของわたしได้ดังต่อไปนี้ 1)“หนู”ผู้
แปลมีแนวโน้มจะเลือกแปลก็ต่อเมื่อผู้พูดเป็นหญิงอายุ
น้อยกว่าผู้พูดโดยมากผู้พูดจะเป็นเด็กผู้หญิง เช่น โทชิ
โกะจากเรือ่ งกระต่ายแก้ว โต๊ะโตะจังจากเรือ่ งโต๊ะโตะจัง
เด็กหญิงข้างหน้าต่าง 2) “ฉัน”ผู้แปลมีแนวโน้มแปลใน
กรณีทผี่ พู้ ดู เป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุมากกว่า หรือ
น้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือน้อยกว่า สนิทหรือไม่
สนิทกับผู้ฟัง 3) “ผม” มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้
พูดเป็นเพศชายอายุและมีสถานภาพต�่ำกว่าผู้ฟัง 4)
“ดิฉัน” มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีผู้พูดเป็นเพศหญิง
และส่วนใหญ่จะมีสถานภาพต�่ำกว่าผู้ฟัง
2) ぼく จากการเก็บข้อมูลในวรรณกรรม พบว่าค�ำ
แปล ぼく 4 ค�ำ คือ “ผม” “เรา” “หนู” “ฉัน” ดังนี้
			 2.1 “ผม” พบ 4 กรณี โดยพบทั้งกรณีมีแนว
โน้มแปลผู้พูดเป็นเพศชายและหญิง อายุมากกว่าและ
น้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าและต�่ำกว่า สนิทและไม่สนิท
กับผู้ฟัง มีแนวโน้มแปลดังตัวอย่างต่อไปนี้
			 ก.กรณี ผูพ้ ดู เป็นเพศชาย อ่อนกว่า สถานภาพ
ต�่ำกว่า 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 ผมจะดูอยูบ่ นฝัง่ แล้วจะกลับมาภายในหนึง่ ชัว่ โมง”
(รถไฟสายทางช้างเผือก,หน้าที่ 19)
ข.กรณี ผูพ้ ดู เป็นเพศชาย อ่อนกว่า สถานภาพต�ำ่ กว่า 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� ำ พั ง ผมตั ว คนเดี ย วจะไปค้ า งคื น ที่ ไ หนก็ ไ ด้
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�่ำกว่า สนิทกับผู้ฟัง
ตัวอย่างที่ 14 ทะดาชิคยุ กับชายชุดด�ำทีเ่ ป็นครูสอน
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 หนูฝันเห็นแม่ละ” (รถไฟสายทางช้างเผือก,หน้าที่
82)
2.4 “ฉัน” พบ 2 กรณี ดังนี้
			 ก.กรณีท1ี่ ผูพ้ ดู เป็นเพศชาย 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.กรณี ที่ 2 ผู ้ พู ด เป็ น เพศชาย อ่ อ นกว่ 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�ำรวจเอง” (เมียชาย
ชั่ว, หน้าที่ 10)
			 เนื่องจากぼく เป็นบุรุษสรรพนามที่ใช้เฉพาะ
เพศชายเท่านั้น ดังนั้นปัจจัยด้านเพศของผู้พูดจึงมีเพียง
เพศชาย ซึ่งสามารถสรุปค�ำแปลของぼくได้ดังต่อไป
1)“ผม” ผูแ้ ปลมีแนวโน้มแปลในกรณีทผี่ พู้ ดู เป็นเพศชาย
หรือเพศหญิง อายุมากกว่า หรือน้อยกว่า สถานภาพสูง
กว่าหรือน้อยกว่า สนิทหรือไม่สนิทกับผูฟ้ งั 2) “เรา” พบ
กรณีที่ผู้พูดอายุเท่ากัน โดยเฉพาะกรณีผู้พูดและผู้ฟังมี
ความสัมพันธ์เป็นเพือ่ นกัน 3) “หนู” พบกรณีทผี่ พู้ ดู อายุ
น้อยกว่า และสถานภาพต�่ำกว่าผู้ฟัง อย่างไรก็ตาม พบ
การแปลぼく ว่า “เรา”และ“หนู”เพียงเรื่องเดียวคือ
รถไฟสายทางช้างเผือกไม่พบการแปลในลักษณะนี้ใน
วรรณกรรมเรื่อง อื่น 4)“ฉัน” พบกรณีที่สถานภาพผู้พูด
สูงกว่าและไม่สนิทกับผู้ฟัง
3) おれ จากการศึกษาพบค�ำแปลของค�ำว่า おれ
3 ค�ำ 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�ำอย่างงั้นได้ยังไงกันล่ะ”

(โคะโคะ

โระ,หน้าที่ 223)
			 3.3 “ข้า” พบ 1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศ
ชาย อายุเท่ากัน สถานภาพเท่ากัน สนิทกับผู้ฟัง
			 ตัวอย่างที่ 19 พ่อของข้าพเจ้าคุยกับซะคุเพือ่ น
สนิท
おれはもう駄目だ。（こころ、p.151） “ข้า
เห็นท่าจะแย่” (โคะโคะโระ,หน้าที่215)
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			 เนือ่ งจาก おれ เป็นบุรษุ สรรพนามทีเ่ พศชาย
ใช้เป็นหลักดังนั้นปัจจัยด้านเพศผู้พูดจึงเป็นเพศชาย
ทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปค�ำแปลของおれได้ดังนี้คือ 1)
“ผม” พบกรณีท่ีผู้พูดแก่กว่าและสถานภาพสูงกว่าผู้ฟัง
2) “ฉัน” ผู้แปลมีแนวโน้มที่จะในกรณีที่ผู้พูดมีอายุ
สถานภาพสูงกว่าผูฟ้ งั และสนิทกับผูฟ้ งั 3) “ข้า” พบกรณี
ที่ผู้พูดและผู้ฟังมีอายุสถานภาพเท่ากันและสนิทกัน
			 4) あたし จากการศึกษาพบค�ำแปล あたし
2 ค�ำ คือ “หนู” “ฉัน” ดังนี้
4.1 “หนู” พบ 1 กรณี คือ กรณีผู้พูดเป็นเพศหญิง
อ่อนกว่า สถานภาพต�่ำกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง
ตัวอย่างที่ 20 โต๊ะโตะจังคุยกับพนักงานขายตั๋ว

ค�ำสรรพนามเฉพาะบุรษที่2ที่ปรากฎมากที่สุดใน
วรรณกรรมต้นฉบับคือあなたจ�ำนวน 58 ค�ำ ล�ำดับรอง
ลงมาคือ おまえ จ�ำนวน 36 ค�ำ きみ จ�ำนวน 21 ค�ำ あ
んたจ�ำนวน 10 ค�ำตามล�ำดับ ซึ่งในแต่ละค�ำมีค�ำแปล
เป็นบุรุษสรรพนามภาษาไทยที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางสังคมทั้ง 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
1) あなた จากการศึกษาพบ ค�ำแปลあなた 3 ค�ำ
คือ “หนู” “คุณ” “เธอ” ดังนี้
		 1.1 “หนู” 2 กรณี ดังนี้
		 ก. กรณีที่ 1 ผู้พูดเป็นเพศหญิง แก่กว่า สถานภาพ
สูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง
		 ตัวอย่างที่ 22 แม่โต๊ะโต๊ะจังพูดกับโต๊ะโตะจัง

あたし、これから新しい学校に行くんで、忙しい

あなたが鎌倉に出かけて（窓ぎわのトットちゃ

から（窓ぎわのトットちゃん、p.12）

ん、p.317）

“ตอนนี้หนูไม่ว่างคะ ต้องไปโรงเรียนใหม่” (โต๊ะโตะจัง
เด็กหญิงข้างหน้าต่าง,หน้าที่ 43)
4.2 “ฉัน” พบ 1 กรณี คือ กรณีผู้พูดเป็นเพศหญิง
อายุเท่ากัน สถานภาพเท่ากัน ไม่สนิทกับผู้ฟัง
ตัวอย่างที่ 21 คาโอรุคุยกับโจวานนี

“ตอนทีห่ นูไปคามาคุระใหม่ๆ” (โต๊ะโตะจังเด็กหญิง ข้าง
หน้าต่าง,หน้าที่ 242)
		 ข. กรณีที่ 2 ผู้พูดเป็นเพศหญิง แก่กว่า สถานภาพ
สูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง
		 ตัวอย่างที่ 23 คุณครูประจ�ำชั้นคุยกับโทชิโกะ

あら、蝎の火のことならあたし知ってるわ。（銀

お父さんがいろいろとあなたにお話がおあり

河鉄道の夜、p.103）

のようだから（窓ぎわのトットちゃん、p.12）

ถ้าเป็นเรื่องแมงป่องละก็ฉันรู้เรื่องดี (รถไฟสายทาง
ช้างเผือก,หน้าที่ 106)
เนื่องจากあたしเป็นค�ำบุรุษสรรพนามที่ผู้หญิงใช้
เป็นหลักดังนัน้ ปัจจัยด้านเพศผูพ้ ดู จึงเป็นเพศหญิงเท่านัน้
ซึ่งสามารถสรุปค�ำแปลของあたし2 ค�ำ ดังนี้ 1) “หนู”
พบในกรณีทผี่ พู้ ดู อายุนอ้ ยสถานภาพต�ำ่ กว่าผูฟ้ งั ซึง่ ส่วน
ใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิง 2) “ฉัน”พบกรณีที่ผู้พูดอายุและ
สถานภาพเท่ากับผู้ฟัง

“เห็นคุณพ่อบอกว่ามีหลายเรื่องจะคุยกับหนู”(โต๊ะโตะ
จังเด็กหญิง ข้างหน้าต่าง,หน้าที่ 43)
1.2 “คุณ” 4 กรณี ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้แปลมีแนวโน้ม
แปลในกรณี ที่ ผู ้ พู ด เป็ น เพศชายหรื อ เพศหญิ ง อายุ
มากกว่า หรือน้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือน้อยกว่า
สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง กล่าวคือ ผู้แปลมีแนวโน้มแปล
ในทุกสถานการณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		 ก.กรณี ผู้พูดเป็นเพศหญิง แก่กว่า สถานภาพสูง
กว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง
		 ตัวอย่างที่ 24 ชิซ(ึ ภรรยาของเซนเซ)คุยกับข้าพเจ้า

				 4.1.2 ค�ำสรรพนามบุรุษที่2
จากการศึกษาพบค�ำสรรพนามบุรษุ ที2่ ใน
วรรณกรรมต้นฉบับ 4 ค�ำ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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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 ）

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

“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）

“คุ ณ จะต้ อ งสอนวิ ธี ท� ำ นา”(โต๊ ะ โตะจั ง เด็ ก หญิ ง ข้ า ง
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�ำแปลของあなたได้ดงั ต่อไปนี้ 1) “หนู” พบ
กรณีที่พูดกับผู้ที่อายุสถานภาพต�่ำกว่าสนิทหรือไม่สนิท
กับผู้ฟัง มักจะแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเด็กเล็ก 2) “เธอ”
มีแนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดแก่กว่าและสถานภาพสูง
กว่าสนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง 3) “คุณ” มีแนวโน้มแปล
กรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุมากกว่าหรือ
น้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือต�่ำกว่า สนิทหรือไม่สนิท
กับผู้ฟัง
2) きみ จากการศึกษาพบค�ำแปลของきみ2 ค�ำ คือ
“เธอ” “หนู” ดังนี้
			 2.1 きみแปลว่า “เธอ” 1 กรณี คือ กรณี ผู้
พูดเป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า ไม่สนิทกับผูฟ้ งั
			 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 ่ ที่ นี่ อี ก นานหรื อ ไง” (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）

“งัน้ เรอะ เอาสิ ถ้าหนูอยากได้ละก็” (โต๊ะโตะจังเด็กหญิง
ข้างหน้าต่าง, หน้าที่ 211)
		 เนื่องจาก きみ เป็นบุรุษสรรพนามที่ผู้ชายใช้กับ
คู่สนทนาวัยเดียวกันหรือต�่ำกว่า ดังนั้นปัจจัยด้านเพศผู้
พูดเป็นเพศชายเท่านัน้ ซึง่ สามารถสรุปค�ำแปลของค�ำว่า
きみ ได้ดงั นี้ คือ 1) “เธอ” พบกรณีทผ
ี่ พู้ ดู อายุและสถาน
ถานภาพ สูงกว่าไม่สนิท กับผู้ฟัง 2) “หนู” พบกรณีที่ผู้
พูดอายุและสถานภาพสูงกว่าผูฟ้ งั มักใช้แปลกรณีทผี่ ฟู้ งั
เป็นเด็กเล็ก
3) おまえ จากการศึกษาพบว่าค�ำแปลของおまえ
มี 4 ค�ำ คือ “เธอ” “หนู” เอ็ง” “แก”
			 3.1 “เธอ” 2 กรณี ดังนี้
			 ก.กรณี ที่ 1 ผู ้ พู ด เป็ น เพศชาย แก่ ก ว่ 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.กรณี ท่ี 2 ผู ้ พู ด เป็ น เพศหญิ ง แก่ ก ว่ 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�้ำเท่านั้น....” (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.กรณี ที่ 1 ผู ้ พู ด เป็ น เพศหญิ ง แก่ ก ว่ 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）
“แต่อย่างน้อยเอ็งก็นา่ จะรูห้ น้าที่ ต่อสังคมคืออะไร”(โคะ
โคะโระ, หน้าที่175)
			 ข.กรณีที่ 2 ผูพ้ ดู ป็นเพศชาย 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）

“วันนีเ้ อ็งต้องไปโตเกียวไม่ใช่หรือ” (โคะโคะโระ, หน้าที่
198)
			 ค.กรณีที่ 3 ผูพ้ ดู เป็นเพศชาย ผูพ้ ดู อายุเท่ากัน
สถานภาพเท่ากัน สนิทกับผู้ฟัง
			 ตัวอย่างที่ 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 เอ็งมีลกู จบมหาวิทยาลัยตัง้ สองคน” (โคะโคะ
โระ, หน้าที่ 215)
			 3.4 “แก” 1 กรณี คือ กรณีที่1 ผู้พูดเป็นเพศ
ชาย แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง
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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 เราขอให้ลงุ ช่วยดูแลให้กไ็ ด้” (โคะโคะโระ,
หน้าที่ 223)
สามารถสรุ ป ค� ำ แปลของ お ま え ได้ ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1)
“เธอ”พบกรณีที่สามีคุยกับภรรยา 2) “หนู” พบกรณี
การแปลเดียว คือกรณีทพี่ อ่ คุยกับลูกสาว 3) “เอ็ง” และ
4) “แก” พบกรณีทพี่ ดู กับคนทีอ่ ายุสถานภาพต�ำ่ กว่าและ
สนิทกับผู้ฟัง เช่น พ่อแม่คุยกับลูกพี่คุยกับน้อง
4) あんたความหมายเดียวกันあなたจากการศึกษา
พบค�ำแปลของあんた2 ค�ำ 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)

“ให้ขนฟืนไปไว้ทบี่ า้ นคุณนิชยิ ามะใช่ไหม แล้วนีเ่ ธอก�ำลัง
จะไปไหน? ” (กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 51)
			 ข. กรณี ที่ 2 ผู ้ พู ด เป็ น เพศหญิ ง แก่ ก ว่ 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）

“แม่จะคอยจุดเทียนไหว้เจ้าจุดธูป ไหว้พระทุกวันจนกว่า
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หนูจะกลับมาโตเกียว....”(กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 16)
สามารถสรุปค�ำแปลของあんたได้ดังต่อไปนี้ 1) “เธอ”
พบกรณีทผี่ พู้ ดู เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอายุแก่กว่าหรือ
อ่อนกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือต�่ำกว่า สนิทหรือไม่สนิท
กับผู้ฟัง 2) “หนู” พบกรณีผู้พูดอายุและสถานภาพสูง
กว่าและสนิทกับผู้ฟัง มักจะใช้กับเด็กเล็ก
4.2 กลวิธีการแปลด้วยค�ำนาม
กลวิธกี ารแปลบุรษุ สรรพนามด้วยค�ำนามเป็นกลวิธที ผี่ แู้ ปล
เลือกใช้นอ้ ยมาก พบเพียง 19 ครัง้ เท่านัน้ ดังต่อไปนี้
			 4.2.1 การแปลด้วยค�ำเรียกเครือญาติ
จากการศึกษาพบการแปลบุรุษสรรพนามด้วยค�ำเรียก
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 แม่เลยรู้สึกสบายทั้งวันเลยจ๊ะ”
(รถไฟสายทางช้างเผือก,หน้าที่ 15)
				 4.2.2. การแปลด้วยค�ำเรียกเสมือนเครือญาติ
				 ค�ำเรียกเสมือนเครือญาติคอื การทีใ่ ช้เรียก
คนที่ไม่ญาติโดยสายเลือดด้วยค�ำเรียกญาติ จากการ
ศึกษาพบ 2 ครั้ง เช่น
			 ตัวอย่างที่ 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）พีก
่ ไ็ ปรับคุณแม่ของโทชิโกะ

					 4.2.3. การแปลด้วยค�ำเรียกอาชีพ
					 ค�ำเรียกอาชีพหมายถึง ค�ำที่ใช้เรียก
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
บทความวิ จั ย นี้ ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารแปลค� ำ บุ รุ ษ
สรรพนามในวรรณกรรมญี่ปุ่นแปลไทยโดยมุ่งวิเคราะห์
จากปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศของผู้พูด
ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านสถานภาพ และปัจจัยด้าน
ความสนิ ท สนม ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่
วรรณกรรมแปลเรือ่ งเมียชายชัว่ รถไฟสายทางช้างเผือก
โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง กระต่ายแก้ว และ โคะ
โคะโระ จ�ำนวนทั้งหมด 5 เล่ม โดยเปรียบเทียบระหว่าง
ฉบับแปลกับวรรณกรรมต้นฉบับ ผลการวิจัยพบกลวิธี
การแปล 2 ประเภท ดังนี้
1. กลวิธกี ารแปลบุรษุ สรรพนามด้วยบุรษุ สรรพนาม
จากการศึกษาพบว่าเป็นกลวิธที นี่ กั แปลใช้มากทีส่ ดุ จาก
ข้อมูลทีว่ เิ คราะห์พบเฉพาะการใช้คำ� แสดงบุรษุ ที่ 1 และ
2 ไม่พบค�ำแสดงบุรุษที่ 3 ผลการวิจัยอาจสรุปได้ดังนี้
			 1.1. กรณี ค� ำ แสดงบุ รุ ษ ที่ 1 พบค� ำ บุ รุ ษ
สรรพนามในต้นฉบับ 4 ค�ำ ดังตารางต่อไปนี้

จัง โนบุจงั และมิจจังเหมือนเคย (กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 40)
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปค�ำแปลและข้อสังเกตในการแปลของค�ำบุรุษสรรพนามที่ 1 (สรุปโดยผู้วิจัย)
บุรุษสรรพนาม

ค�ำแปล

ข้อสังเกต

หนู

มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นหญิงอายุน้อยกว่าผู้พูด ส่วนใหญ่ผู้พูดจะเป็นเด็กผู้หญิง

ฉัน

มีแนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่า สถานภาพสูง
กว่าหรือต�่ำกว่า สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง

ผม

มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดเพศชายอายุและมีสถานภาพต�่ำกว่าผู้ฟัง

ดิฉัน

มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศหญิงและส่วนใหญ่จะมีสถานภาพต�่ำกว่าผู้ฟัง

ผม

มีแนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชาย อายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือต�่ำกว่า
สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง

เรา

พบกรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังอายุเท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้พูดและผู้ฟังมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อน

หนู

พบกรณีที่ผู้พูดอายุน้อยกว่าผู้ฟัง สถานภาพต�่ำกว่าผู้ฟัง โดยเฉพาะกรณีที่ผู้พูดเป็นเด็กเล็ก

ฉัน

พบกรณีที่ผู้พูดสถานภาพสูงกว่า และไม่สนิทกับผู้ฟัง

ผม

พบกรณีที่ผู้พูดแก่กว่าและสถานภาพสูงกว่าผู้ฟัง

ใช้กับเพศชาย
เป็นหลัก

ฉัน

มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดมีอายุและสถานภาพสูงกว่าผู้ฟังและสนิทกับผู้ฟัง

ข้า

พบกรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังมีอายุสถานภาพเท่ากันสนิทกัน

あたし

หนู

พบกรณีที่ผู้พูดอายุน้อยสถานภาพต�่ำกว่าผู้ฟัง ส่วนใหญ่ผู้พูดเป็นเด็กผู้หญิง

ฉัน

พบกรณีที่ผู้พูดอายุและสถานภาพเท่ากับผู้ฟัง

わたし

ぼく

ใช้กับเพศชาย
เป็นหลัก

おれ

ใช้กับเพศหญิง
เป็นหลัก

1.2. กรณีค�ำแสดงบุรุษที่2 พบค�ำบุรุษสรรพนามในต้นฉบับ 4 ค�ำ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางสรุปค�ำแปลและข้อสังเกตในการแปลของค�ำบุรุษสรรพนามที่ 2 (สรุปโดยผู้วิจัย)
บุรุษสรรพนาม

あなた

きみ

ผู้พูดมักเป็นเพศ
ชาย
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ค�ำแปล

ข้อสังเกต

หนู

พบกรณีทพี่ ดู กับผูท้ อี่ ายุสถานภาพต�ำ่ กว่าสนิทหรือไม่สนิทก็ได้ มักจะแปลในกรณีทผี่ พู้ ดู เป็นเด็กเล็ก

เธอ

มีแนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดแก่กว่าและสถานภาพสูงกว่าสนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟังก็ได้

คุณ

ผู้แปลมีแนวโน้มเลือกแปลในทุกสถานการณ์

เธอ

พบกรณีที่ผู้พูดอายุ สถานถานภาพสูงกว่าผู้พูด และไม่สนิทก็ได้

หนู

พบกรณีที่ผู้พูดอายุและสถานภาพสูงกว่าผู้ฟัง มักใช้แปลกรณีที่ผู้ฟังเป็นเด็กเล็ก
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บุรุษสรรพนาม

おまえ

ค�ำแปล

ข้อสังเกต

เธอ

พบกรณีที่ผู้พูดอายุและสถานถานภาพสูงกว่าผู้พูด สนิทหรือไม่สนิทก็ได้

หนู

พบกรณีการแปลเดียวคือกรณีที่พ่อคุยกับลูกสาว

เอ็ง

พบกรณีที่พูดกับคนที่อายุสถานภาพต�่ำกว่าและสนิทกับผู้ฟัง

แก

พบกรณีที่พูดกับคนที่อายุสถานภาพต�่ำกว่าและสนิทกับผู้ฟัง

เธอ

พบกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือ ต�่ำ
กว่า สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง

หนู

พบกรณีที่ผู้พูดอายุและสถานภาพสูงกว่าและสนิทกับผู้ฟังมักจะใช้กับเด็กเล็ก

あんた

จากตารางกรณีที่ おまえแปลว่า“เอ็ง”และ”แก”
พบเพียงในเรื่องโคะโคะโระเท่านั้น ในตอนที่พ่อแม่ของ
ข้าพเจ้าที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดเรียกข้าพเจ้าผู้แปลเลือก
แปลว่า“เอ็ง” และในตอนที่พี่ชายที่เป็นคนต่างจังหวัด
คุยกับข้าพเจ้าผู้แปลเลือกแปลว่า“แก” ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า
มี ค วามเป็ น ไปได้ ว ่ า ผู ้ แ ปลอาจต้ อ งการถ่ า ยทอด
บรรยากาศความเป็นชนบท ซึ่งตรงกับงานวิจัยของแสง
ระวี ทองดี (2548) ที่ระบุว่า “ข้า” “กู” “เจ้า” “มึง”
“เอ็ง” “แก”เป็นค�ำบุรษุ สรรพนามทีม่ กั จะใช้ในนวนิยาย
ที่ให้บรรยากาศท้องทุ่งชนบท
2. กลวิธีการแปลค�ำบุรุษสรรพนามด้วยค�ำนามเป็น
กลวิธีที่ผู้แปลเลือกใช้น้อยมากพบเพียง 19 ครั้งเท่านั้น

โดยพบการใช้กลวิธี 3 ประเภท ดังนี้ 2.1.การแปลค�ำบุรษุ
สรรพนามด้วยค�ำเรียกเครือญาติ จากการศึกษาพบการ
แปลด้วยค�ำเรียกเครือญาติ 16 ครัง้ 2.2.การค�ำแปลบุรษุ
สรรพนามด้วยค�ำเรียกเสมือนเครือญาติพบการแปลด้วย
ค�ำเรียกเสมือนเครือญาติเพียง 2 ครั้ง 2.3.การแปลค�ำ
บุรุษสรรพนามด้วยค�ำเรียกอาชีพพบเพียง 1 ครั้ง
อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้วิเคราะห์จากข้อมูลการ
แปลวรรณกรรมจ�ำนวน 5 เล่ม เป็นกรณีศึกษา ซึ่ง
แน่นอนว่าไม่อาจกล่าวได้วา่ เป็นตัวแทนของวรรณกรรม
ทั้งหมด ในอนาคตจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาวรรณกรรมที่
หลากหลายและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น
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การชมในเฟซบุ๊กของชาวญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นการชม วิธีการเขียนข้อความชม และรูปแบบภาษาที่ใช้
เขียนข้อความชมในเฟซบุ๊กของชาวญี่ปุ่น การศึกษาประเด็นการชมได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ ผูใ้ ช้เฟซบุก๊ ชาวญีป่ นุ่ จ�ำนวน 124 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ส่วนการศึกษาวิธกี ารเขียน
ข้อความชมและรูปแบบภาษาที่ใช้เขียนข้อความชม เก็บข้อมูลจากข้อความชมที่พบจริงในเฟซบุ๊ก
จ�ำนวน 200 ข้อความ ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นการชมมากที่สุดในเฟซบุ๊กคือ ประเด็นเรื่องความ
สามารถ และการกระท�ำทีบ่ ง่ บอกถึงอุปนิสยั โดยชาวญีป่ นุ่ นิยมใช้วธิ กี ารเขียนข้อความชมในเฟซบุก๊
แบบตรงเพียงวิธีเดียวด้วยข้อความสั้นๆ 1 หน่วยความหมายย่อย รูปแบบภาษาที่ใช้ในวิธีการเขียน
ข้อความชมแบบตรงมี 2 ประเภทคือ 1) ค�ำคุณศัพท์ที่ใช้ประเมินค่าในเชิงบวกอย่างชัดเจน และ
2) ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนทีไ่ ม่ใช่คำ� คุณศัพท์ทใี่ ช้ประเมินค่าในเชิงบวกอย่างชัดเจน แต่เป็นค�ำศัพท์หรือ
ส�ำนวนทีใ่ ช้บรรยายถึงคุณลักษณะด้านบวกของผูร้ บั ค�ำชมเช่นเดียวกัน รูปแบบภาษาทีใ่ ช้ในวิธกี าร
เขียนข้อความชมแบบอ้อมมีทั้งหมด 6 ประเภท โดยรูปแบบที่ปรากฏมากที่สุดคือ ค�ำศัพท์หรือ
ส�ำนวนที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนชม และส�ำนวนที่ใช้แสดงความยินดีซึ่งสามารถตีความ
หมายโดยนัยได้ว่าเป็นการชม

คำ�
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Tawat Khamthongthip
Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University

Japanese Compliments on Facebook

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.

Key words

Facebook, complimentary topics, explicit complimentary, implicit complimentary,
language forms
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1. บทน�ำ
การชมถือเป็นวัจนกรรมการสือ่ สารทีต่ รงตาม “หลัก
ชืน่ ชมยินดี (Approbation Maxim)” ซึง่ เป็นหนึง่ ในหลัก
เกณฑ์ความสุภาพของ Leech (1983) ที่กล่าวไว้ว่า ใน
การติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน ผู้พูดควรกล่าว
ถ้อยค�ำที่เชื่อว่าเป็นการไม่ยกย่อง หรือไม่สนับสนุนผู้อื่น
ให้นอ้ ยทีส่ ดุ และให้กล่าวถ้อยค�ำทีเ่ ชือ่ ว่าเป็นการยกย่อง
หรือเป็นการสนับสนุนผูอ้ นื่ ให้มากทีส่ ดุ (อ้างใน สุจริตลักษณ์
ดีผดุง 2549, น.118) นอกจากนี้ การชมยังตรงตาม
“แนวคิดเรื่องหน้า (Face)” ตามทฤษฎีความสุภาพของ
Brown & Levinson (1987) ที่กล่าวไว้ว่า ในการติดต่อ
สื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันของบุคคลในสังคม แต่ละ
บุคคลต่างก็มี “หน้าด้านบวก (Positive Face) ” ที่มี
ความคาดหวังว่าภาพลักษณ์ของตนเอง หรือหน้าของ
ตนเองในทีส่ าธารณะจะได้รบั การยกย่องชืน่ ชมจากผูอ้ นื่
ในอดีตที่ผ่านมา ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะกล่าวชม
ผู้รับค�ำชมในเวลาที่อยู่ต่อหน้ากัน แต่ในปัจจุบันการชม
ผ่ า นสื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะเฟซบุ ๊ ก
(Facebook) เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น วัตถุประสงค์ในการ
ใช้ เ ฟซบุ ๊ ก ก็ เ พื่ อ โพสต์ บ อกเล่ า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต
ประจ�ำวัน โดยเฉพาะเรือ่ งราวทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลง
ในชีวติ ให้เพือ่ นในเฟซบุก๊ ได้ทราบ จากการสอบถามความ
เห็นของผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวญี่ปุ่นจ�ำนวนหนึ่งท�ำให้ทราบว่า
หลังจากโพสต์บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ลงไปแล้ว ผู้โพสต์
คาดหวังว่าจะมีเพื่อนในเฟซบุ๊กมาเขียนแสดงความคิด
เห็น (Comment) ต่อสิ่งนั้น โดยเฉพาะหากเป็นโพสต์ที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าชื่นชมยินดี ผู้โพสต์ยิ่งมี
ความต้องการให้บุคคลที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กมาเขียน
ข้อความชม1ต่อสิง่ นัน้ แสดงให้เห็นว่าผูโ้ พสต์มคี วามคาด
หวังว่าหน้าของตนเองจะได้รบั การยกย่องชืน่ ชมจากผูอ้ นื่
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการชมทั้งต่อหน้าและชมผ่าน
เฟซบุก๊ จะเป็นการใช้ภาษาทีม่ เี นือ้ หาในด้านบวก แต่หาก
กล่าวชมด้วยถ้อยค�ำที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลด้านลบต่อ

ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายได้ ดังนั้น ผู้กล่าวชมควร
พิจารณาเลือกใช้สำ� นวนการชมให้เหมาะสม การเลือกใช้
ส�ำนวนการชมในภาษาญีป่ นุ่ ให้เหมาะสม ไม่เพียงเป็นสิง่
ที่ยากส�ำหรับชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเองเท่านั้น
แต่ยังเป็นปัญหาส�ำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยอีก
ด้วย ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ บุษบา บรรจงมณี
(2552) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนชาวไทยยังมีปัญหาในการ
สื่อสารเกี่ยวกับการชม มีการใช้ส�ำนวนที่ไม่เหมาะสม
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการชมในภาษาญี่ปุ่นถือเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น เพื่อน�ำ
ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนให้แก่ผู้เรียนชาวไทย แต่จากการส�ำรวจงานวิจัย
เกี่ยวกับการชมที่ผ่านมาพบว่า ทั้งหมดเป็นงานวิจัยที่
ศึกษาการชมในกรณีที่ชมต่อหน้าเท่านั้น ยังไม่พบงาน
วิจัยเกี่ยวกับการชมผ่านเฟซบุ๊ก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่าการชมผ่านตัวอักษรบนเฟซบุ๊กเป็นประเด็นใหม่ที่น่า
สนใจในการศึกษาวิจยั เนือ่ งจากในปัจจุบนั ชาวญีป่ นุ่ และ
ผูเ้ รียนชาวไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะติดต่อสือ่ สารกันผ่านเฟซบุก๊
มากขึ้น การศึกษาวิจัยดังกล่าวจะท�ำให้ทราบและเข้าใจ
ถึงกฎเกณฑ์การใช้ภาษา และค่านิยมของชาวญีป่ นุ่ เกีย่ ว
กับการชมที่สะท้อนผ่านการชมในเฟซบุ๊ก

2. วั ต ถุ ประสงค์ การวิ จัย
1. เพื่อศึกษาประเด็นการชมในเฟซบุ๊ก
2. เพื่อศึกษาวิธีการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก
3. เพือ่ ศึกษารูปแบบภาษาของข้อความชมในเฟซบุก๊

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถ
แบ่งหัวข้อการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการชมได้ 3 หัวข้อ ดังนี้
3.1 ประเด็นการชม
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประเด็นการชมของชาวญีป่ นุ่ เช่น งานของ 丸山 (1996),

คำ�ว่า “ข้อความชม” ในงานวิจัยนี้หมายถึง ข้อความที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กเขียนแสดงความคิดเห็นโดยมีเนื้อหาเป็นการชมสิ่งที่เพื่อนในเฟซบุ๊กโพสต์ลงในหน้าไทม์ไลน์
(Timeline) ของเขา โดยสิ่งที่เพื่อนโพสต์ลงไปอาจเป็นเพียงข้อความที่เพื่อนเขียนโพสต์เอง หรือเป็นเพียงรูปถ่ายหรือวีดีโอ หรืออาจเป็นหลายอย่างรวมกันก็ได้
1
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大野 (2003),古川 (2003), 金 (2004), บุษบา บรรจงมณี

(2552), ナジェージダ・ウェインベルグ (2016)
สามารถสรุ ป ประเด็ น ที่ ช าวญี่ ปุ ่ น ใช้ ช มได้ ทั้ ง หมด 5
ประเด็นหลักคือ 1) รูปลักษณ์ภายนอก 2) สิ่งของ 3)
ความสามารถ 4) ความประพฤติ การกระท�ำ อุปนิสัย 5)
คนในครอบครัวของผู้รับค�ำชม
3.2 วิธีการชม2
จากการส�ำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยังไม่พบงาน
วิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงอ้างอิงงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยว
กับวิธีการชมต่อหน้าของชาวญี่ปุ่น ดังนี้
金 (2004) แบ่งวิธก
ี ารชมไว้ 2 ประเภทคือ 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)
การชมทีม่ วี ตั ถุประสงค์อนื่ แบบเปิดเผยชัดเจน (明示的
形式ほめ) และ 4) การชมทีม
่ วี ตั ถุประสงค์อนื่ แบบเป็น
นัยไม่ชัดเจน (暗示的形式ほめ)
大野 (2009) แบ่งวิธก
ี ารชมบุคคลทีม่ สี ถานะทาง
สังคมที่สูงกว่าไว้ 12 วิธีคือ 1) การกล่าวประเมินค่าผู้รับ
ค�ำชมโดยตรงด้วย “ค�ำที่ใช้ประเมินค่า”3 อย่างชัดเจน
2) การกล่าวถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าผู้รับค�ำชมท�ำ
อะไรด้วยถ้อยค�ำที่ไม่ใช่การประเมินค่าอย่างชัดเจน 3)
การกล่าวถึงความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ โดยน�ำการกระท�ำของ
ผูร้ บั ค�ำชมมาเปรียบเทียบกับตนเองเพือ่ ช่วยลดระดับการ
ประเมินค่าให้น้อยลง 4) การกล่าวแสดงอารมณ์ความ
รูส้ กึ ทีด่ ี หรือความประทับใจต่อสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลา
และสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้น 5) การกล่าวถ้อยค�ำที่
แสดงให้เห็นว่าตัวผูช้ มรูส้ กึ อิจฉาสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับผูร้ บั ค�ำชม
6) การกล่ า วแสดงความตั้ ง ใจที่ จ ะท� ำ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง

เนือ่ งจากได้รบั อิทธิพล หรือแรงบันดาลใจจากผูร้ บั ค�ำชม
โดยคิดว่าสิ่งนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่กล่าวชม
อยู่ตอนนั้น 7) การกล่าวแสดงความขอบคุณผู้รับค�ำชม
8) การกล่าวชมโดยยกความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลที่
สามขึน้ มาพูด ซึง่ บุคคลทีส่ ามจะมีคนเดียวหรือหลายคน
ก็ได้ 9) การถามเพือ่ ขอข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับประเด็นทีช่ ม
10) การกล่าวให้ก�ำลังใจหรือขอบคุณต่อความเหนื่อย
ยากล�ำบาก 11) อืน่ ๆ เช่น การขอร้องหรือขอความกรุณา
จากผู้รับค�ำชม 12) การไม่พูดอะไรเลย หรือไม่สามารถ
พูดอะไรได้เลย
坂本他 (2017) แบ่งวิธก
ี ารชมไว้ 2 ประเภทใหญ่
ตามแนวคิดของ 蒲谷他 (1990) คือ การชมโดยมี
วัตถุประสงค์ในการชมผู้รับค�ำชมอย่างแท้จริง และการ
ชมที่มีวัตถุประสงค์อื่นมากกว่าการชมผู้รับค�ำชมอย่าง
แท้จริง วิธกี ารชมประเภทแรก สามารถแบ่งเป็นประเภท
ย่อยได้ 5 วิธคี อื 1) การกล่าวชมทีต่ รงตามค�ำจ�ำกัดความ
ที่แคบที่สุดของค�ำว่า “ชม” (ほめ『狭義』) 2) การ
ประเมินค่า (評価) 3) การขอบคุณ 4) การชมแบบอื่นๆ
นอกเหนือจาก 3 วิธีที่กล่าวมา และ 5) การชมผู้รับค�ำ
ชมโดยแสดงออกด้วยการกระท�ำ ไม่แสดงออกทางค�ำพูด
ในส่ ว นของวิ ธี ก ารชมประเภทหลั ง สามารถแบ่ ง เป็ น
ประเภทย่อยได้ 10 วิธีคือ 1) การชมโดยการยกผู้รับค�ำ
ชมให้สูงขึ้น 2) การชมที่ใช้เป็นการเกริ่นน�ำก่อนการ
ขอร้อง 3) การชมที่ใช้เป็นการเกริ่นน�ำก่อนที่จะต�ำหนิ
หรือวิพากษ์วจิ ารณ์สงิ่ ใด 4) การชมทีใ่ ช้เป็นการตอบกลับ
เพือ่ แสดงความขอบคุณเมือ่ ได้รบั อะไรจากผูร้ บั ค�ำชม 5)
การชมเป็นมารยาทเพือ่ การคบค้าสมาคมกับคนในสังคม
6) การชมโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็นการเกริน่ น�ำก่อน
จะพูดเนื้อหาอะไรสักอย่าง หรือเพื่อใช้เป็นการรักษา
ความสัมพันธ์กบั ผูร้ บั ค�ำชม 7) การชมทีใ่ ช้ในสถานการณ์
การเฉลิมฉลองหรือการแสดงความยินดี 8) การชมที่ใช้
เหมือนเป็นการสั่งสอนให้ผู้รับค�ำชมปรับปรุงตัวหรือ

ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการชม มีผู้ใช้คำ�ศัพท์เกี่ยวกับวิธีการกล่าวชมไว้แตกต่างกัน เช่น “วิธีการชม” “กลวิธีการชม” “รูปแบบการชม” “ประเภทการชม”
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยจึงขอใช้คำ�ว่า “วิธีการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก”
3
“คำ�ที่ใช้ประเมินค่า (評価語)” คือ คำ�ที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินค่าผู้รับคำ�ชมอย่างชัดเจน โดยคำ�ดังกล่าวอาจเป็นคำ�สั้นๆ เพียง 1 คำ� หรือเป็นสำ�นวนที่มี
มากกว่า 1 คำ�ก็ได้ เช่น「いい」「美しい」「立派だ」「なかなかできない（ことだ）」เป็นต้น
2
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พัฒนาขึน้ 9) การชมเพือ่ ปลอบใจหรือให้กำ� ลังใจผูร้ บั ค�ำ
ชมเมื่อผู้รับค�ำชมตกอยู่ในสภาวะที่ไม่ดี 10) การชมเพื่อ
ท�ำให้ผู้รับค�ำชมรู้สึกสนิทสนมกับตนเองมากขึ้น
3.3 รูปแบบภาษาของการชม
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับรูปแบบภาษาของการชม
ของชาวญี่ปุ่นมี ดังนี้
熊取谷 (1989) กล่าวว่ารูปแบบภาษาของการ
ชมมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่รูป
แบบภาษาที่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้มากที่สุดมี 3 รูปแบบ
คือ 1) สิ่งที่ชม + ค�ำคุณศัพท์ 2) ค�ำคุณศัพท์ + สิ่งที่ชม
และ 3) สิ่งที่ชม + ความชอบ ค�ำคุณศัพท์ในที่นี้หมายถึง
ค�ำคุณศัพท์ทใี่ ห้ความหมายในเชิงบวกซึง่ ตรงกับงานวิจยั
ของ Daikuhara (1986), 小玉 (1993) และ 金 (2004)
ที่กล่าวว่า รูปแบบภาษาที่พบมากในการชมคือ รูปแบบ
ภาษาทีใ่ ช้คำ� คุณศัพท์ทใี่ ห้ความหมายในเชิงบวก และค�ำ
คุณศัพท์ที่พบมากทั้งในงานของ Daikuhara, 小玉และ
金 ได้แก่「いい」「すごい」「きれい」「か
わいい」

(2009) แบ่งรูปแบบภาษาของการชมไว้ 3
รูปแบบคือ 1) รูปแบบภาษาทีย่ กผูร้ บั ค�ำชมขึน้ มาเป็นหัว
เรื่องในประโยค 2) รูปแบบภาษาที่ยกผู้ชมขึ้นมาเป็นหัว
เรื่องในประโยค และ 3) รูปแบบภาษาที่ยกบุคคลที่สาม
ขึ้นมาเป็นหัวเรื่องในประโยค ส่วน 袁 (2012) แบ่งรูป
แบบภาษาของการชมไว้ 6 รูปแบบคือ 1) ค�ำทีใ่ ช้ประเมิน
ค่า 2) ค�ำทีใ่ ช้ประเมินค่า + เหตุผล 3) ค�ำทีใ่ ช้ในการแสดง
ความคิดเห็น 4) ค�ำที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชมไม่ได้คิดเช่น
เดียวกับผูร้ บั ค�ำชม 5) ค�ำอุทานทีแ่ สดงถึงการชืน่ ชม และ
6) ค�ำที่ใช้ประเมินค่า + ส�ำนวนที่ใช้ขอข้อมูลเพิ่มเติม
大野

4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา 2 ส่วนส�ำคัญ
เกีย่ วกับการชมในเฟซบุก๊ ได้แก่ 1) ประเด็นการชมในเฟซบุก๊

และ 2) วิธีการเขียนข้อความชมและรูปแบบภาษาของ
ข้อความชมในเฟซบุ๊ก รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุม่ ตัวอย่าง และการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
ทั้ง 2 ส่วนมีดังนี้
4.1 ประเด็นการชมในเฟซบุ๊ก
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับประเด็นการชมโดย
แจกแบบสอบถามออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวญี่ปุ่น
เพื่อศึกษาว่าชาวญี่ปุ่นชมประเด็นใดบ้าง โดยประเด็น
การชมที่ยกมาใส่ในแบบสอบถามได้อ้างอิงจากงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1) คนในครอบครัวของผู้รับค�ำชม 2)
รูปลักษณ์ภายนอก 3) ความสามารถ 4) สิ่งของในครอบ
ครอง 5) การกระท�ำที่บ่งบอกถึงอุปนิสัย
กลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 124 คน เพศชายจ�ำนวน
56 คน เพศหญิงจ�ำนวน 68 คน อายุตำ�่ กว่า 18 ปี จ�ำนวน
1 คน อายุระหว่าง 18 – 29 ปี จ�ำนวน 60 คน อายุ
ระหว่าง 30 – 39 ปี จ�ำนวน 24 คน อายุระหว่าง 40 –
49 ปี จ�ำนวน 18 คน อายุระหว่าง 50 – 59 ปี จ�ำนวน
14 คน และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 7 คน
4.2 วิธีการเขียนข้อความชมและรูปแบบภาษา
ของข้อความชมในเฟซบุ๊ก
หลังจากทราบผลในข้อ 4.1 แล้ว ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อความชมจากผูใ้ ช้เฟซบุก๊ จริง เพือ่ ใช้เป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์วิธีการเขียนข้อความชมและรูปแบบ
ภาษาของข้ อ ความชมในเฟซบุ ๊ ก โดยเก็ บ รวบรวม
ข้อความชมจากทั้ง 5 ประเด็นการชม ในแต่ละประเด็น
การชม เก็บรวบรวมจากเพศชายและเพศหญิงอย่างละ
20 ข้อความ รวมทั้งสิ้น 200 ข้อความ
หลังจากรวบรวมข้อความชมแล้ว ผู้วิจัยได้เริ่ม
ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ ความชมด้วยการจ�ำแนกข้อมูลแต่ละ
หน่วยความทีป่ รากฏในข้อความชมโดยอ้างอิงจากเกณฑ์
การจ� ำ แนก “หน่ ว ยความหมายย่ อ ย (Semantic
formulas : 意味公式4 )” ของ Beebe et al. (1990)

คำ�ว่า “semantic formulas” ถูกแปลเป็นภาษาไทยไว้หลายคำ� เช่น “หน่วยความหมาย” “เกณฑ์ความหมายของข้อความย่อย” หรือ “สูตรสำ�เร็จเชิงความ
หมาย” ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอใช้คำ�ว่า “หน่วยความหมายย่อย” ซึ่งหมายถึง หน่วยทางความหมายในประโยคที่ใช้พูดหรือเขียนที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่มีความหมาย
แสดงให้เห็นได้ว่าหน่วยทางความหมายหน่วยนั้นแสดงหน้าที่อะไร โดยหน่วยทางความหมายนี้จะเป็นหน่วยความหมายย่อยที่เป็นส่วนประกอบทำ�ให้เกิดวัจนกรรม
ทางภาษาต่าง ๆ โดยใน 1 วัจนกรรมทางภาษาอาจประกอบด้วย 1 หน่วยความหมายย่อย หรือหลายหน่วยความหมายย่อยก็ได้
4
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เพื่อศึกษาว่าในแต่ละข้อความชมประกอบด้วยหน่วย
ความหมายย่อยใดบ้าง และเพือ่ ศึกษาว่าชาวญีป่ นุ่ มีแนว
โน้มทีจ่ ะเขียนข้อความชมด้วยปริมาณทีส่ นั้ หรือยาวเพียง
ใด หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ใน
แต่ละหน่วยความหมายย่อยว่าเป็นเนื้อหาที่ใช้วิธีการ
เขี ย นข้ อ ความชมแบบใด วิ ธี ก ารเขี ย นที่ ป รากฏใน
ข้อความชมมี 3 วิธี ดังนี้
1) วิธีการเขียนข้อความชมแบบตรง คือ วิธีที่ผู้
เขียนแสดงเจตนาว่าผู้เขียนชื่นชมสิ่งที่ผู้รับค�ำชมโพสต์
ในเฟซบุ๊ก โดยผู้เขียนใช้รูปแบบภาษาที่สามารถแปล
ความหมายตรงตามตัวอักษรได้วา่ เป็นความหมายในเชิง
บวกที่สื่อให้เห็นถึงการชมได้อย่างชัดเจน
2) วิธีการเขียนข้อความชมแบบอ้อม คือ วิธีที่ผู้
เขียนไม่ได้ใช้รปู แบบภาษาทีส่ ามารถแปลความหมายตรง
ตามตัวอักษรได้วา่ เป็นความหมายในเชิงบวกทีส่ อื่ ให้เห็น
ถึงการชมได้อย่างชัดเจน แต่เมือ่ พิจารณาจากบริบทก่อน
หลังในประโยค หรือจากประสบการณ์และธรรมเนียม
ปฏิบัติในการใช้ภาษาของคนในสังคมแล้ว สามารถ
ตีความหมายโดยนัย (Implicature) ได้ว่าผู้เขียนแสดง
เจตนาชื่นชมสิ่งที่ผู้รับค�ำชมโพสต์ในเฟซบุ๊ก
3) วิธีการเขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม คือ วิธีที่ผู้

เขียนไม่ได้ใช้รปู แบบภาษาทีส่ ามารถแปลความหมายตรง
ตามตัวอักษรได้วา่ เป็นความหมายในเชิงบวกทีส่ อื่ ให้เห็น
ถึ ง การชมได้ อ ย่ า งชั ด เจน และเมื่ อ พิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์และธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้ภาษาของ
คนในสังคมแล้ว ก็ไม่สามารถตีความหมายโดยนัยได้วา่ ผู้
เขียนแสดงเจตนาชื่นชมสิ่งที่ผู้รับค�ำชมโพสต์ในเฟซบุ๊ก
กล่าวคือ วิธีการเขียนแบบนี้ ผู้เขียนไม่ได้ใช้ทั้งวิธีการ
เขียนข้อความชมแบบตรงและแบบอ้อม แต่ผู้เขียนใช้
ถ้อยค�ำอืน่ ทีไ่ ม่ใช่การชม เช่น การแสดงความคิดเห็น การ
บอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง หรือการชักชวน
หลังจากจ�ำแนกวิธีการเขียนข้อความชมเสร็จแล้ว
ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์รูปแบบภาษาที่ใช้ในแต่ละวิธี
การเขียนข้อความชม โดยรูปแบบภาษาทีน่ ำ� มาวิเคราะห์
นั้น เป็นรูปแบบภาษาที่ใช้ในวิธีการเขียนข้อความชม
แบบตรงและแบบอ้อมเท่านัน้ ไม่นำ� รูปแบบภาษาทีไ่ ม่ใช่
การชมมาวิเคราะห์

5. ผลการวิจัย
5.1 ประเด็นการชมในเฟซบุ๊ก
ประเด็นการชมในเฟซบุ๊กจากแบบสอบถาม เรียง
ล�ำดับจากมากไปหาน้อยดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประเด็นการชมในเฟซบุ๊ก
ประเด็นการชม

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกประเด็นการชม
ชาย

หญิง

รวม

ความสามารถ

47 คน (37.9%)

68 คน (54.84%)

115 คน (92.74%)

การกระท�ำที่บ่งบอกถึงอุปนิสัย

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�ำชม

15 คน (12.1%)

35 คน (28.22%)

50 คน (40.32%)
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จากตารางที่ 1 ท�ำให้ทราบว่า ผูใ้ ช้เฟซบุก๊ ชาวญีป่ นุ่
ไม่วา่ จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนิยมเขียนข้อความชม
เรื่องความสามารถมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องการกระ
ท�ำที่บ่งบอกถึงอุปนิสัยของผู้รับค�ำชม ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับผลสรุปของ Daikuhara, 古川 และบุษบา
บรรจงมณี จึงสามารถกล่าวได้วา่ ไม่วา่ จะเป็นการชมต่อ
หน้า หรือชมผ่านสือ่ โซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุก๊ ชาวญีป่ นุ่
ก็มีแนวโน้มที่จะชม 2 ประเด็นนี้มากอยู่ดี
5.2 จ�ำนวนหน่วยความหมายย่อยที่ปรากฏใน
แต่ละข้อความชม
จากผลการจ�ำแนกหน่วยความหมายย่อยทีป่ รากฏ
ในแต่ละข้อความชมท�ำให้ทราบว่า จ�ำนวนหน่วยความ
หมายย่อยที่ปรากฏมากที่สุดในข้อความชมทั้งของเพศ
ชายและเพศหญิงคือ 1 หน่วยความหมายย่อยในเกือบ
ทุกประเด็นการชม กล่าวคือ ผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวญี่ปุ่นโดย
ส่วนใหญ่มกั จะเขียนข้อความชมแบบสัน้ ๆ เพียง 1 หน่วย
ความหมายย่ อ ย เช่ น 「素晴らしい！」「△△5
ちゃん最高

」「△△君いい笑顔

คิดว่าเนือ่ งจากผูร้ บั ค�ำชมกับผูเ้ ขียนข้อความชมเป็นเพือ่ น
กันในเฟซบุก๊ ซึง่ รูจ้ กั กันอยูแ่ ล้ว เวลาจะเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนโพสต์จึงไม่จ�ำเป็นต้องเขียน
ค�ำทักทาย หรือส�ำนวนอื่น ๆ ที่เป็นรูปแบบตายตัวที่ถูก
ก�ำหนดไว้เหมือนการเขียนจดหมายหรืออีเมล์ ผู้ใช้เฟ
ซบุก๊ คิดว่าเขียนเพียงข้อความทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การชม
แบบสัน้ ๆ ก็เพียงพอแล้ว นอกจากนั้น ผู้ใช้เฟซบุ๊กยังคิด
ว่าการที่เพื่อนในเฟซบุ๊กน�ำเรื่องราวที่น่าชื่นชมยินดีมา
โพสต์ในไทม์ไลน์ก็เพียงเพื่ออยากให้คนที่เป็นเพื่อนกัน
ในเฟซบุก๊ มีความรูส้ กึ ชืน่ ชมยินดีรว่ มกับสิง่ นัน้ การเขียน
ข้อความชมที่แสดงให้เห็นว่าตัวผู้เขียนชมเองก็รู้สึกร่วม
กับผู้รับค�ำชมแบบสั้นและง่ายจึงเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว
5.3 วิธีการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลท�ำให้ทราบว่า ผูใ้ ช้เฟซบุ๊ก
ชาวญี่ปุ่นมีวิธีการเขียนข้อความชมที่แตกต่างกัน ผู้ใช้
เฟซบุ๊กบางคนใช้วิธีการเขียนข้อความชมเพียงวิธีเดียว
แต่บางคนใช้หลายวิธีร่วมกัน วิธีการเขียนข้อความชมที่
ชาวญี่ปุ่นใช้สามารถเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้ดัง
ตารางที่ 2

」「美味し

そう 」ผลจากการสัมภาษณ์แบบติดตามผล (Follow

up interview) กลุม่ ตัวอย่างบางส่วนท�ำให้ทราบว่า ผูใ้ ช้เฟซบุ๊ก
ตารางที่ 2 วิธีการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก
จ�ำนวนผู้ใช้
วิธีการเขียนข้อความชม
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ความสามารถ การกระท�ำ

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%)

เครื่องหมาย “△△” ในงานวิจัยนี้ เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนชื่อคน
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จ�ำนวนผู้ใช้
วิธีการเขียนข้อความชม

ความสามารถ การกระท�ำ

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%)

20

20

20

20

20

20

20 20

20

20

200

รวม

จากตารางที่ 2 ท�ำให้ทราบว่า ผูใ้ ช้เฟซบุก๊ ส่วนใหญ่
ไม่วา่ เพศชายหรือเพศหญิงมีแนวโน้มทีจ่ ะเขียนข้อความ
ชมด้วยวิธกี ารเขียนชมแบบตรงเพียงอย่างเดียวมากทีส่ ดุ
ในทุกประเด็น ข้อความทีใ่ ช้วธิ กี ารเขียนชมแบบตรงเพียง
อย่างเดียวอาจเป็นข้อความที่ประกอบด้วย 1 หน่วย
ความหมายย่อย หรือตั้งแต่ 2 หน่วยความหมายย่อยขึ้น
ไป เช่น ชมความสามารถในการวิ่งแข่งของผู้รับค�ำชม
ด้วยข้อความชมเพียง 1 หน่วยความหมายย่อยว่า「①
組トップは凄いですよ 」ชมการแต่งชุดกิโมโนของ
ผูร้ บั ค�ำชมด้วยข้อความชมทีป่ ระกอบด้วย 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」เป็นหน่วยความหมายย่อยทีใ่ ช้วธิ กี ารเขียน
ข้อความชมแบบตรงทั้งคู่ จึงถือว่าตัวอย่างนี้ใช้วิธีการ
เขียนข้อความชมแบบตรงเพียงอย่างเดียว
วิธีการเขียนข้อความชมที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้มากเป็น
อันดับสองได้แก่ วิธีการเขียนข้อความชมแบบตรงร่วม
กับแบบอ้อม วิธีการเขียนแบบนี้คือ วิธีการเขียนชมสิ่งที่
ผูร้ บั ค�ำชมโพสต์ในเฟซบุก๊ ตัง้ แต่ 2 หน่วยความหมายย่อย
ขึน้ ไป เช่น「①なんと素敵なお家なんでしょう。②
羨ましい。」 หน่ ว ยความหมายย่ อ ยแรกในประโยค
ตัวอย่างนี้ ผู้เขียนใช้รูปแบบภาษาที่สื่อให้เห็นถึงการชม

บ้านของผู้รับค�ำชมอย่างชัดเจนว่าเป็นบ้านที่เยี่ยมยอด
วิเศษ (素敵) ส่วนในอีกหนึ่งหน่วยความหมายย่อย
ผู้เขียนไม่ได้ใช้รูปแบบภาษาที่สื่อให้เห็นถึงการชมบ้าน
ของผู้รับค�ำชมอย่างชัดเจน แต่ใช้ค�ำที่แสดงความรู้สึก
อิจฉา (羨ましい) ผู้รับค�ำชมที่มีบ้านที่เยี่ยมยอด วิเศษ
เช่นนั้น แม้ว่าค�ำที่แสดงความรู้สึกอิจฉาจะเป็นค�ำที่ไม่
สามารถแปลความหมายตรงตามตัวอักษรได้ว่าเป็นค�ำ
ที่มีความหมายในเชิงบวกที่สื่อให้เห็นถึงการชมได้อย่าง
ชัดเจน แต่ก็ถือเป็นค�ำที่สามารถตีความหมายโดยนัยได้
ว่าผู้เขียนแสดงเจตนาชื่นชมบ้านของผู้รับค�ำชม
วิธกี ารเขียนข้อความชมทีถ่ กู ใช้มากเป็นอันดับสาม
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

ความหมายย่อยที่ผู้เขียนใช้รูปแบบภาษาที่สื่อให้เห็นถึง
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。」

เป็นการเขียนบอกเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับตูเ้ ย็นของตัวผูช้ ม
เอง แม้จะเป็นเรื่องของตู้เย็นเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจาก
เป็นเรื่องตู้เย็นของผู้เขียนชมเอง จึงถือว่าเป็นการเขียน
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ถ้อยค�ำที่ไม่ใช่การชมสิ่งของของผู้รับค�ำชม
ผลจากการวิเคราะห์วธิ กี ารเขียนข้อความชมทีพ่ บ
มาก 3 อันดับแรกท�ำให้ทราบว่า วิธกี ารเขียนข้อความชม
ที่ถูกใช้มากที่สุดคือวิธีการเขียนข้อความชมแบบตรง
5.4 รูปแบบภาษาของข้อความชมในเฟซบุ๊ก
ผลการวิเคราะห์รูปแบบภาษาของข้อความชม
ในเฟซบุ๊กสามารถสรุปได้ดังนี้
		 5.4.1 รู ป แบบภาษาที่ ใ ช้ ใ นวิ ธี ก ารเขี ย น
ข้อความชมแบบตรง
		 รูปแบบภาษาที่ใช้ในวิธีการเขียนข้อความชม
แบบตรงคือ รูปแบบภาษาที่มีข้อความที่สื่อให้เห็นถึง
การชมได้อย่างชัดเจน โดยค�ำที่ปรากฏในรูปแบบภาษา
นีเ้ ป็นค�ำทีใ่ ห้ความหมายในเชิงบวกทีผ่ เู้ ขียนข้อความชม
ใช้บอกคุณลักษณะด้านบวกของตัวผูร้ บั ค�ำชม หรือคนใน
ครอบครัวหรือสิ่งของของผู้รับค�ำชม ค�ำที่ให้ความหมาย
ในเชิงบวกสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้
1) ค� ำ คุ ณ ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ค่ า ตั ว ผู ้ รั บ ค� ำ ชม
หรื อ คนในครอบครั ว หรื อ สิ่ ง ของของผู ้ รั บ ค� ำชมว่ า มี
คุณลักษณะด้านบวกอย่างชัดเจน เช่น「△△ちゃん、
可愛い

」「 △ △ 、 良 い 時 計 し て ま す ね

(*≧∀≦ *)」 เป็นต้น ค�ำคุณศัพท์ที่ปรากฏใน
ประเภทนี้มีทั้งหมด 28 ค�ำ และค�ำคุณศัพท์ที่ปรากฏ
มากที่สุด 5 ล�ำดับแรก ได้แก่「可愛い」「素敵」
「 いい／よい」「すごい」「かっこいい」 ค� ำ
คุณศัพท์ทงั้ 5 ค�ำนีถ้ อื เป็นค�ำทีน่ ยิ มใช้มากในการชมของ
ชาวญี่ปุ่นซึ่งตรงตามงานวิจัยของ Daikuhara , 小玉,
金 และบุษบา บรรจงมณี จึงสามารถกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะ
เป็นการชมต่อหน้า หรือชมผ่านเฟซบุ๊ก ชาวญี่ปุ่นก็นิยม
ใช้ค�ำคุณศัพท์เหล่านี้ในการชม และในค�ำคุณศัพท์ทั้ง 5
ค�ำนี้ ค�ำคุณศัพท์ทปี่ รากฏในทุกประเด็นการชมมีจำ� นวน
4 ค�ำ ได้แก่「素敵」「いい／よい」「すごい」「か
っこいい」จึงสามารถกล่าวได้วา่ ค�ำคุณศัพท์ทงั้ 4 ค�ำนี้
เป็นค�ำที่สามารถใช้ชมได้ในทุกประเด็น
2) ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนที่ไม่ใช่ค�ำคุณศัพท์ที่ใช้
ประเมินค่าตัวผูร้ บั ค�ำชม หรือคนในครอบครัวหรือสิง่ ของ
～
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ของผู้รับค�ำชมว่ามีคุณลักษณะด้านบวกอย่างชัดเจน
เหมือนค�ำที่ปรากฏในประเภท 1) แต่เป็นค�ำศัพท์หรือ
ส�ำนวนที่บรรยายถึงคุณลักษณะด้านบวกของฝ่ายรับค�ำ
ชมเช่นเดียวกัน 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 รูปแบบภาษาทีใ่ ช้ในวิธกี ารเขียนข้อความ
ชมแบบอ้อม
รูปแบบภาษาทีใ่ ช้ในวิธกี ารเขียนข้อความชมแบบ
อ้อมคือ รูปแบบภาษาที่ไม่มีค�ำที่สื่อให้เห็นถึงการชม
ตัวผู้รับค�ำชม หรือคนในครอบครัวหรือสิ่งของของผู้รับ
ค�ำชมอย่างชัดเจนปรากฏอยู่ แต่มีค�ำที่สามารถตีความ
หมายโดยนัยได้ว่าผู้เขียนแสดงเจตนาชื่นชมสิ่งที่ผู้รับค�ำ
ชมโพสต์ในเฟซบุ๊ก ค�ำที่สามารถตีความหมายโดยนัยดัง
กล่าวสามารถแบ่งได้ 6 ประเภท ดังนี้
1) ค� ำ ศั พ ท์ ห รื อ ส� ำ นวนที่ แ สดงอารมณ์ ค วาม
รู้สึกของผู้เขียนข้อความชมต่อตัวผู้รับค�ำชม ต่อคนใน
ครอบครัวหรือสิ่งของของผู้รับค�ำชม ซึ่งประกอบด้วยค�ำ
อุทานที่สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกในการชื่นชม เช่น
「お、」「あら」「わー！」ค�ำทีส
่ อื่ ให้เห็นว่าผูเ้ ขียน
ข้อความชมรู้สึกอิจฉาต่อสิ่งที่ผู้รับค�ำชมโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เช่น「羨ましい」ค�ำที่สื่อให้เห็นว่าผู้เขียนข้อความชม
รู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่โพสต์ เช่น รู้สึกข�ำ รู้สึกสนุก (ウケ
る／笑える)
2) ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนที่แสดงถึงความต้องการ
ของผู้เขียนข้อความชมอย่างชัดเจน หรือค�ำที่สามารถ
ตีความหมายโดยนัยได้ว่าผู้เขียนข้อความชมมีความ
ต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น「フランク三浦！私も
欲しいです

」

3) ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนที่แสดงให้เห็นว่า ความ
คาดหวังของผู้เขียนข้อความชมจะสามารถเป็นจริงขึ้น
ได้ตอ้ งมาจากเจตนารมณ์หรือการอนุญาตของผูร้ บั ค�ำชม
เช่น「可愛いねぇ☆*:｡o(≧▽≦)o ｡:*☆いつか是
非会わせて

」
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4) ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อน�ำ
ตัวผู้เขียนข้อความชม หรือคนในครอบครัวของผู้เขียน
ข้อความชมไปเปรียบเทียบกับผู้รับค�ำชม หรือคนใน
ครอบครัวของผูร้ บั ค�ำชมแล้ว ฝ่ายผูเ้ ขียนข้อความชมไม่มี
ความสามารถเท่ากับฝ่ายผู้รับค�ำชม 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�ำศัพท์หรือส�ำนวนที่ใช้แสดงความยินดีซึ่ง
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�ำศัพท์หรือส�ำนวนทีแ่ สดงถึงเจตนารมณ์ของ
ผูเ้ ขียนข้อความชมว่าจะกระท�ำสิง่ ใด 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。」

จากรูปแบบภาษาทัง้ 6 ประเภท รูปแบบทีป่ รากฏ
ในทุกประเด็นการชมคือ ประเภท 1) , 2) และ 5) ค�ำ
ศัพท์หรือส�ำนวนที่ปรากฏในประเภท 1) เป็นค�ำศัพท์
หรือส�ำนวนทีแ่ สดงอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูเ้ ขียนข้อความ
ชมต่อตัวผู้รับค�ำชม ต่อคนในครอบครัวหรือสิ่งของของ
ผู้รับค�ำชม ซึ่งค�ำที่ปรากฏมากที่สุดคือ ค�ำอุทานที่สื่อให้
เห็นถึงอารมณ์ความรูส้ กึ ในการชืน่ ชม และค�ำทีส่ อื่ ให้เห็น
ว่าผู้เขียนข้อความชมรู้สึกอิจฉาต่อสิ่งที่ผู้รับค�ำชมโพสต์
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�ำอุทานหรือ
ค�ำแสดงความรู้สึกอิจฉาเช่นนี้ แม้จะเป็นค�ำที่ไม่สื่อให้
เห็นถึงการชมอย่างชัดเจน แต่ก็สามารถตีความหมาย
โดยนัยได้วา่ ผูเ้ ขียนข้อความชมแสดงเจตนาชืน่ ชมผูร้ บั ค�ำชม
ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนที่ปรากฏในประเภท 2) เป็น
ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนที่แสดงถึงความต้องการของผู้เขียน
ข้อความชม ได้แก่ ส�ำนวน「～たい」「～（が）欲
しい」และ「～てほしい」ซึง่ ส�ำนวน「～たい」เป็น
ส�ำนวนทีป่ รากฏมากทีส่ ดุ ในประเภทนี้ ตัวอย่างเช่น「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

จากตัวอย่างอาจกล่าวได้
ว่า ส�ำนวน「～たい」เป็นส�ำนวนทีแ่ สดงความต้องการ
ของผูเ้ ขียนชมอย่างชัดเจน เนือ่ งจากผูเ้ ขียนชมรูส้ กึ ชืน่ ชม
สิ่งที่ผู้รับค�ำชมโพสต์มากจนอยากจะท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้รับค�ำชมโพสต์
ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนที่ปรากฏในประเภท 5) เป็น
ส�ำนวนที่ใช้ในการแสดงความยินดีทั้งหมดจ�ำนวน 19
ครั้ง เป็นส�ำนวน「おめでとうございます」จ�ำนวน
11 ครั้ง และส�ำนวน「おめでとう」จ�ำนวน 8 ครั้ง
เนื่องจากส�ำนวน「おめでとう」มีรากศัพท์มาจากค�ำ
ว่า「めでたい」ซึ่งแปลว่า “น่ายินดี” จึงถือว่าส�ำนวน
「おめでとう（ございます）」เป็นส�ำนวนทีส
่ ามารถ
ตีความหมายโดยนัยได้ว่าเป็นการชมแบบอ้อม ส�ำนวน
แสดงความยิ น ดี ที่ ปรากฏในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การ
แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เช่น「めっちゃ可愛
さい

抱っこしたい

い〜

卒業おめでとう

でとうございます
物ですね

」

」「結婚記念日おめ
さすがセンスの良い贈り

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
ผลการวิจัยครั้งนี้ท�ำให้ทราบว่า ประเด็นการชม
ในเฟซบุ๊กมี 5 ประเด็น คือ ความสามารถ การกระท�ำที่
บ่งบอกถึงอุปนิสัย รูปลักษณ์ภายนอก สิ่งของในครอบ
ครอง และคนในครอบครัวของผู้รับค�ำชม ประเด็นที่ผู้
ใช้เฟซบุ๊กชาวญี่ปุ่นนิยมหยิบยกขึ้นมาชมมากที่สุดมี 2
ประเด็น คือ ประเด็นเรื่องความสามารถ และประเด็น
เรื่องการกระท�ำที่บ่งบอกถึงอุปนิสัย การเลือกประเด็น
ในการชมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมของชาวญี่ปุ่นว่า
ชาวญีป่ นุ่ โดยส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการชมประเด็น
เรื่องการกระท�ำซึ่งเกิดจากอุปนิสัยที่เป็นเนื้อแท้ภายใน
ของตัวบุคคลมากกว่าสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายในตัวบุคคล โดย
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เฉพาะการกระท�ำที่เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของ
บุคคล ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะให้ความส�ำคัญเป็นอย่าง
มาก และหากวิเคราะห์ตามแนวคิดของ 大野 (2003) ผล
จากการกระท�ำที่ดีนั้น ถือเป็นสิ่งที่มีหลักฐานอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับ
ชาวญี่ปุ่นจึงมักจะหยิบยกประเด็นเรื่องผลของการกระ
ท�ำนั้นขึ้นมาชมมากกว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก หรือ
สิ่งของในครอบครองซึ่งไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ารูป
ลักษณ์ภายนอกหรือสิ่งของนั้นดีหรือไม่ดี ไม่สามารถหา
หลักฐานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมาพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนั้นเป็น
สิ่งที่น่าชื่นชมหรือไม่ การจะมองว่ารูปลักษณ์ภายนอก
หรือสิ่งของในครอบครองเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีหรือไม่
นั้น เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล ไม่ใช่สิ่งที่
คนในสังคมส่วนใหญ่จะยอมรับได้เหมือนกันทุกคน
การเขี ย นข้ อ ความชมผ่ า นเฟซบุ ๊ ก ถื อ เป็ น การ
ถ่ า ยทอดเจตนาในการชมผ่ า นตั ว อั ก ษร ไม่ ใ ช่ ก าร
ถ่ายทอดผ่านการพูด ผู้เขียนจึงพยายามเขียนข้อความ
ชมให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย กล่าวคือ ในกรณีพูด
ต่อหน้าคู่สนทนา ผู้พูดสามารถดูปฏิกิริยาโต้ตอบของคู่
สนทนาได้เป็นระยะว่าควรด�ำเนินการสนทนาอย่างไร
ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้พูดสามารถถามยืนยันสิ่ง
ที่ไม่เข้าใจจากคู่สนทนา หรือหยุดพูดเพื่อให้คู่สนทนา
ท�ำความเข้าใจสิง่ ทีต่ วั เองพูดได้ หรือหากพูดผิดก็สามารถ
แก้ไขสิ่งที่พูดได้ทันทีในขณะที่สนทนา แต่ในกรณีของ
การเขียน หลังจากผู้เขียนส่งข้อความไปแล้ว ผู้เขียนไม่
สามารถรับรู้ปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้อ่านได้ทันที ผู้เขียน
ไม่สามารถถามยืนยันสิ่งที่ผู้อ่านไม่เข้าใจได้ ผู้เขียนจึง
ต้องพยายามจินตนาการถึงปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้อ่าน
และพยายามหลีกเลี่ยงข้อความที่มีความยาวมากจน
อาจท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจวัตถุประสงค์ที่ต้องการถ่ายทอด
คลาดเคลื่อน ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเลือกใช้วิธีการเขียน
ข้อความชมแบบตรงมากกว่าวิธีการเขียนแบบอื่น เพื่อ
ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนว่าผู้
เขียนต้องการชมสิ่งที่ผู้รับค�ำชมโพสต์
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นอกจากนั้น ชาวญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มที่จะเขียน
ชมผู้รับค�ำชมด้วยข้อความสั้น ๆ เพียง 1 หน่วยความ
หมายย่อย สาเหตุอาจเนือ่ งมาจากเฟซบุก๊ เป็นสือ่ โซเชียล
มีเดียที่เปรียบเสมือนพื้นที่แบบไม่เป็นทางการในการ
โพสต์บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจ�ำวัน และเป็นพื้นที่
ส�ำหรับเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวต่าง ๆ ของ
คนรูจ้ กั ทีเ่ ป็นเพือ่ นกันในเฟซบุก๊ ผูโ้ พสต์และผูเ้ ขียนแสดง
ความคิดเห็นจึงไม่จำ� เป็นต้องเขียนข้อความทักทาย หรือ
ข้อความอื่น ๆ ที่เป็นทางการ ผู้เขียนส่วนใหญ่จึงมีแนว
โน้มที่จะเขียนข้อความแบบสั้นและง่าย นอกจากนั้น ใน
กรณีที่มีการโพสต์เรื่องราวที่น่าชื่นชมยินดีนั้น ผู้ที่เข้าไป
อ่านโพสต์ยอ่ มได้รบั ความรูส้ กึ ในเชิงบวกร่วมกับเจ้าของ
โพสต์อยูแ่ ล้ว ดังนัน้ เมือ่ ทัง้ ผูโ้ พสต์และผูอ้ า่ นโพสต์ได้รบั
ความรูส้ กึ ในเชิงบวกร่วมกัน การเขียนแสดงความคิดเห็น
ที่เป็นการชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องนั้นจึงไม่จ�ำเป็นต้องเขียน
ข้อความทีม่ คี วามยาวมาก เขียนเพียงแค่ขอ้ ความสัน้ ๆ ที่
แสดงให้เห็นถึงความรูส้ กึ ในเชิงบวกร่วมกันเพียง 1 หน่วย
ความหมายย่อยก็เพียงพอแล้ว
รูปแบบภาษาทีใ่ ช้ในวิธกี ารเขียนข้อความชมแบบ
ตรงมี 2 ประเภทคือ 1) ค�ำคุณศัพท์ทใี่ ช้ประเมินค่าในเชิง
บวกอย่างชัดเจน ซึง่ ค�ำคุณศัพท์ทปี่ รากฏเป็นจ�ำนวนมาก
และปรากฏในทุกประเด็นการชม ได้แก่「素敵」「い
い／よい」「すごい」「かっこいい」จึงสามารถ
กล่าวได้ว่าค�ำคุณศัพท์ทั้ง 4 ค�ำนี้ถือเป็นค�ำที่สามารถใช้
ชมได้ในทุกประเด็น และเป็นค�ำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ใน
การชม 2) ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนที่ไม่ใช่ค�ำคุณศัพท์ที่ใช้
ประเมินค่าในเชิงบวกอย่างชัดเจนเหมือนประเภท 1)
แต่เป็นค�ำศัพท์หรือส�ำนวนที่เป็นค�ำนาม ค�ำกริยา หรือ
ค�ำวิเศษณ์ที่ใช้บรรยายถึงคุณลักษณะด้านบวกของผู้รับ
ค�ำชมเช่นเดียวกัน เช่น「さすが」「最高」「イケ
メン」「手を入れる」 เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ค�ำศัพท์
หรือส�ำนวนเหล่านีจ้ ะปรากฏเพียงแค่ครัง้ เดียว ค�ำแต่ละ
ค�ำจะไม่ปรากฏหลายครั้งเหมือนค�ำคุณศัพท์ในประเภท
1) การที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ค�ำคุณศัพท์
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ในประเภท 1) มากกว่าเลือกใช้ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนใน
ประเภท 2) อาจเนื่องมาจากค�ำคุณศัพท์ในประเภท 1)
เป็นค�ำที่แสดงให้เห็นถึงการชมได้อย่างชัดเจนมากกว่า
ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนในประเภท 2) เมื่อผู้รับค�ำชมได้
อ่านข้อความที่ใช้ค�ำคุณศัพท์ในประเภท 1) ผู้รับค�ำชมก็
จะสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าผู้เขียนข้อความชมมีเจตนา
ชื่นชมสิ่งที่ตัวเองโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
รูปแบบภาษาทีใ่ ช้ในวิธกี ารเขียนข้อความชมแบบ
อ้อมมีทงั้ หมด 6 ประเภท รูปแบบทีป่ รากฏในทุกประเด็น
การชมมี 3 ประเภทได้แก่ 1) ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนทีแ่ สดง
อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนข้อความชมต่อตัวผู้รับค�ำ
ชม ต่อคนในครอบครัวหรือสิ่งของของผู้รับค�ำชม ซึ่ง
ค�ำที่ปรากฏมากที่สุดในรูปแบบนี้คือ ค�ำอุทานที่สื่อให้
เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกในการชื่นชม และค�ำที่สื่อให้
เห็นว่าผู้เขียนข้อความชมรู้สึกอิจฉาต่อสิ่งที่ผู้รับค�ำชม
โพสต์ในเฟซบุ๊ก 2) ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนที่แสดงถึงความ
ต้องการของผู้เขียนข้อความชมอย่างชัดเจน หรือค�ำที่
สามารถตีความหมายโดยนัยได้ว่าผู้เขียนข้อความชมมี
ความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งค�ำที่ปรากฏมากที่สุด
ในรูปแบบนี้คือ ส�ำนวน「～たい」และ 3) ค�ำศัพท์
หรือส�ำนวนทีใ่ ช้แสดงความยินดีซงึ่ สามารถตีความหมาย
โดยนัยได้วา่ เป็นการชม เช่น「おめでとう（ございま
す）」เนือ
่ งจากรูปแบบภาษาทัง้ 3 ประเภทนีป้ รากฏใน
ทุกประเด็นการชม จึงถือเป็นรูปแบบภาษาที่สามารถใช้
เขียนข้อความชมแบบอ้อมได้ในทุกประเด็นการชม

7. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถน�ำปัจจัยเรื่อง
ความแตกต่างด้านอายุ สถานะทางสังคม และความสนิท
สนมของกลุม่ ตัวอย่างมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ได้ จึง
ท�ำให้ไม่สามารถวิเคราะห์การชมในเฟซบุก๊ ของชาวญีป่ นุ่
ที่แตกต่างกันในด้านอายุ สถานะทางสังคม และความ
สนิทสนมกัน แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ในครัง้ นีท้ ำ� ให้
ทราบถึงภาพโดยรวมของการชมในเฟซบุก๊ ซึง่ สามารถน�ำ
ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสอนเกี่ยวกับการชมให้แก่ผู้
เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยได้ว่า ในการชมคนญี่ปุ่นควร
เลือกชมประเด็นเรือ่ งการกระท�ำทีเ่ กิดจากความสามารถ
เฉพาะตัว หรืออุปนิสยั ทีเ่ ป็นเนือ้ แท้ภายในตัวผูร้ บั ค�ำชม
มากกว่าชมเรือ่ งรูปลักษณ์ภายนอก เรือ่ งสิง่ ของในครอบ
ครอง หรือเรื่องอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายในตัวผู้รับค�ำชม
นอกจากนั้น เวลาที่เพื่อนชาวญี่ปุ่นโพสต์เรื่องราวที่น่า
ชื่นชมยินดีลงในหน้าไทม์ไลน์บนเฟซบุ๊ก ผู้เรียนชาวไทย
ควรเขียนข้อความชมแบบตรงต่อสิ่งที่เพื่อนโพสต์ เพื่อ
แสดงความรูส้ กึ ชืน่ ชมยินดีรว่ มกับเพือ่ นด้วยข้อความสัน้ ๆ
เพียง 1 หน่วยความหมายย่อย โดยรูปแบบภาษาที่ใช้
เขียนข้อความชมนั้น ควรเป็นรูปแบบภาษาที่ให้ความ
หมายในเชิงบวกที่สื่อให้เห็นถึงการชมได้อย่างชัดเจน
หากผู้เรียนชาวไทยสามารถเขียนข้อความชมเช่นนี้ได้
อาจเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียนชาว
ไทยและเพื่อนชาวญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้นไปได้
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การย้อนค�ำในบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับการแสดง
ความรู้สึกของผู้พูด: กรณีศึกษาจากบทสนทนาใน
ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
“การย้อนค�ำ (繰り返し表現)” คือ การย้อนค�ำพูดหรือข้อความที่เคยเอ่ยขึ้นมาก่อนหน้านั้นซ�้ำอีก
ครั้งหนึ่ง วัจนกรรม “การย้อนค�ำ” มักถูกมองว่าเป็นเพียงสิ่งที่เพิ่มความเยิ่นเย้อให้กับประโยคและ
ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว “การย้อนค�ำ” ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญของการสนทนา
อย่างหนึง่ งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์หน้าทีข่ อง “การย้อนค�ำ” ในบทสนทนาญีป่ นุ่
รวมถึงเจตนาของผูพ้ ดู ทีม่ ตี อ่ คูส่ นทนาหรือค�ำพูดของคูส่ นทนา นอกจากนี้ ยังเพือ่ วิเคราะห์ถงึ เจตนา
ของผูพ้ ดู ทีม่ ตี อ่ คูส่ นทนาหรือค�ำพูดของคูส่ นทนาจากการใช้วธิ กี ารย้อนค�ำ โดยท�ำการวิเคราะห์กลุม่
ตัวอย่างจากบทสนทนาในละครโทรทัศน์ญปี่ นุ่ และวิเคราะห์บทสนทนาจากปัจจัยต่างๆ เช่น บริบท,
ลักษณะการพูดและสีหน้าท่าทางของผูพ้ ดู ฯลฯ ผลการศึกษาพบว่า หน้าทีท่ โี่ ดดเด่นของ “การย้อน
ค�ำ” ก็คือ “การแสดงความรู้สึกของผู้พูด” ซึ่งความรู้สึกในที่นี้หมายถึง “ความรู้สึกไม่คาดคิด” เมื่อ
ค�ำพูดของอีกฝ่ายแตกต่างหรือขัดแย้งกับความคิด, ความคาดหวังหรือการรับรูข้ องผูย้ อ้ นค�ำหรือขัด
แย้งกับความเป็นจริง ผู้พูดจะย้อนค�ำของคู่สนทนากลับไปเพื่อแสดงถึงความรู้สึกดังกล่าว ซึ่ง “การ
แสดงความรู้สึกของพูด” สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ “ทัศนคติด้านบวก”, “ทัศนคติที่
เป็นกลาง” และ “ทัศนคติด้านลบ”
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Functions of Repetition as the Speaker’s
Emotional Expression in Japanese
Conversation : Based on the Japanese
Television Drama Scenario
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”.
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1. บทน�ำ
1.1. ทีม่ าและความส�ำคัญของปัญหา
		 “การย้อนค�ำ (繰り返し表現)” คือ การย้อนค�ำ
พูดหรือข้อความทีเ่ คยเอ่ยขึน้ มาก่อนหน้านัน้ ซ�ำ้ อีกครัง้ หนึง่
ไม่วา่ จะเป็นในภาษาเขียนหรือภาษาพูดก็ตาม แต่เดิมวัจ
นกรรม “การย้อนค�ำ” มักถูกมองในด้านลบว่าเป็นเพียงสิง่
ทีเ่ พิม่ ความเยิน่ เย้อให้กบั ประโยคและไม่มคี วามสร้างสรรค์
ดังนัน้ จึงเป็นสิง่ ทีค่ วรหลีกเลีย่ งและไม่ควรใช้บอ่ ย แต่ควร
ใช้วธิ ี “การย่อความ (省略)” ซึง่ จะช่วยท�ำให้ประโยคหรือ
บทสนทนาดูกระชับและไม่เยิน่ เย้อ (牧野成一1980) แต่
ในความเป็นจริงแล้ว การย้อนค�ำในบทสนทนาในชีวิต
ประจ�ำวันของมนุษย์เรานัน้ เป็นเรือ่ งปกติและเป็นค�ำพูดที่
ปรากฏออกมาค่อนข้างบ่อยไม่ว่าผู้พูดจะพูดออกมาโดย
รูต้ วั หรือไม่รตู้ วั ก็ตาม ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างประโยค (1) ดัง
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)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้วา่ การที広
่ 田先生 ย้อน
ค�ำพูดของブルース ว่า「今週中ですか」 นั้น ไม่ใช่
เป็นการย้อนค�ำเพือ่ เพิม่ ความเยิน่ เย้อให้กบั ประโยคหรือ
บทสนทนาแต่อย่างใด แต่เพือ่ เป็นการแสดงออกให้ฝา่ ยตรง
ข้ามเห็นว่าผูพ้ ดู ไม่สะดวกหรือรูส้ กึ ล�ำบากใจทีจ่ ะท�ำในสิง่
ทีブ
่ ルースขอให้ชว่ ย โดยผูพ้ ดู ใช้วธิ กี ารย้อนค�ำพูดของ
ฝ่ายตรงข้ามว่า「今週中ですか」(ในกรณีนผี้ พู้ ดู ใช้เสียง
โทนเสียงต�ำ่ ) โดยมีความหมายแฝงว่า「今週中だった
ら、困る」เพือ
่ เป็นการปฏิเสธค�ำขอร้องของブルース
ทางอ้อม นอกจากนี้ หลังจาก「今週中ですか」แล้วผู้
พูดยังพูดต่ออีกว่า「困ったなあ」เพือ่ เน้นว่าถ้าภายใน
1

อาทิตย์นี้คงจะล�ำบากจริงๆหรือไม่ได้จริงๆ ดังนั้นจึง
สามารถกล่าวได้วา่ “การย้อนค�ำ” ก็เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญในบท
สนทนาในชีวติ ประจ�ำวันสิง่ หนึง่ ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปมีค�ำ
อธิบายเพียงว่า “การย้อนค�ำ” ใช้เพือ่ “ขอค�ำอธิบาย”
หรือ “ขอการยืนยัน” เท่านัน้ ดังตัวอย่างประโยค (2) ดัง
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』)

จากตัวอย่างประโยคข้างต้นชีใ้ ห้เห็นว่าค�ำอธิบายของ
การย้อนค�ำยังไม่เพียงพอมากเท่าทีค่ วรและมีความเป็นไป
ได้ทจี่ ะท�ำให้ชาวไทยและชาวต่างชาติทเี่ พิง่ เริม่ เรียนภาษา
ญีป่ นุ่ เข้าใจผิดและน�ำไปใช้ในสถานการณ์จริงอย่างไม่ถกู
ต้องก็เป็นได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่ามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ท�ำการวิเคราะห์และพิจารณาหน้าที่ของการย้อนค�ำ
ทัง้ หมดขึน้ อีกครัง้ โดยจะเริม่ วิเคราะห์ตงั้ แต่แนวความคิด
พื้นฐานและความหมายของ “การย้อนค�ำ” รวมไปถึง
หน้าทีต่ า่ งๆและลักษณะเฉพาะของ “การย้อนค�ำ” อย่าง
ละเอียด อีกทัง้ งานวิจยั นีจ้ ะเน้นวิเคราะห์ไปทีบ่ ทสนทนา
จริงทีม่ ผี สู้ นทนาตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป โดยจะท�ำการวิเคราะห์
จากบทสนทนาจากละครโทรทัศน์ญปี่ นุ่
1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพือ่ วิเคราะห์และพิจารณาถึงหน้าทีข่ อง “การ
ย้อนค�ำ” และเจตนาของผูพ้ ดู ทีม่ ตี อ่ คูส่ นทนาหรือค�ำพูด
ของคู ่ ส นทนาจากการใช้ วิ ธี ก าร “ย้ อ นค� ำ ” ในบท
สนทนาญีป่ นุ่

จในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ “การย้อนคำ�” 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

นี้จะใช้คำ�ว่า 「繰り返し表現」สำ�หรับภาษาญี่ปุ่นและ “Repetition” สำ�หรับภาษาอังกฤษ
2
ในประโยคตัวอย่างของงานวิจยั นีจ้ ะมีเส้นใต้ทข่ี ดี ไว้ใต้คำ�หรือประโยคทีเ่ ป็นปัจจัยสำ�หรับการวิเคราะห์ ซึง่ เส้นใต้ทใ่ี ช้ในงานวิจยั นีจ้ ะมีทง้ั หมด 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
1) เส้น “ ” แสดงถึงคำ�พูดก่อนหน้าที่อีกฝ่ายเป็นคนพูด		
2) เส้น “ ” และตัวอักษรตัวหนาแสดงถึงคำ�พูดของผู้ย้อนคำ�พูดนั้นๆ กล่าวคือ ผู้พูดย้อนคำ�พูดจาก “ ” โดยที่ผู้พูดอาจจะย้อนคำ�พูดทั้งหมดของอีกฝ่าย
โดยที่ไม่เปลี่ยนคำ�พูดแต่อย่างใด หรือ ย้อนคำ�พูดแค่บางส่วนของอีกฝ่ายก็ได้
3) เส้น “ ” แสดงถึงคำ�พูดหรือประโยคที่เป็นปัจจัยสำ�คัญอื่น ๆ ในการวิเคราะห์บทสนทนา
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1. มุมมองทางด้านการวิเคราะห์บทสนทนา
				(談話分析)
งานวิจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับมุมมองทางด้านการ
วิเคราะห์บทสนทนา ได้แก่ 田中(1997), 中田(1992)
และ 堀口 (1997) ซึ่งงานวิจัยทั้ง 3 งานนี้ต่างใช้ค�ำเรียก
“การย้อนค�ำ” ว่า「繰り返し表現」
田 中 (1997) และ 中 田 (1992)ได้ วิ เ คราะห์ บ ท
สนทนาตัวอย่างจากรายการโทรทัศน์ญี่ปุ่นและพบว่า
หน้าทีข่ อง “การย้อนค�ำ” มีความเชือ่ มโยงกับการด�ำเนิน
การสนทนาและความสัมพันธ์ระหว่างผูพ้ ูดและผู้ฟังเป็น
อย่างมาก ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ การแสดงความสนใจ
ต่อค�ำพูดของฝ่ายตรงข้าม, การแสดงความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวและความรู้สึกคล้ายกันหรือใกล้ชิดกันต่ออีกฝ่าย,
ช่วยกระตุน้ บทสนทนาให้ดำ� เนินต่อไป และเป็นการแลก
เปลี่ยนความคิดและความรู้สึกกับฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น
堀口(1997) ศึกษาในเรือ
่ งบทบาทหน้าทีข่ องผูฟ้ งั ที่
มีต่อบทสนทนา โดยเน้นศึกษาในเรื่อง “ค�ำขานรับเป็น
ช่วง ๆ (あいづち)” และได้จัด “การย้อนค�ำ” อยู่ใน
ประเภทของ「あいづち」ซึง่ แตกต่างจาก田中(1997)
และ中田(1992) ทีแ่ ยก “การย้อนค�ำ” ออกจาก「あい
づち」โดยถือว่าเป็นรูปแบบภาษาที่แตกต่างกัน
2.2. มุมมองทางด้านประโยคค�ำถาม (疑問文)
งานวิ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มุ ม มองทางด้ า น
ประโยคค� ำ ถาม ได้ แ ก่ 南 (1985), 梅 木 (2011),
NOH(1995) และ Wilson & Sperber (1992) ซึ่งงาน
วิจัยแต่ละงานจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป แต่
ส�ำหรับภาษาญี่ปุ่นแล้วชื่อเรียกที่ใช้กันทั่วไปและใช้กัน
อย่างกว้างขวางมากก็คือ「問い返し疑問文」
南 (1985) เรียกประโยคค�ำถามที่ใช้วิธีย้อนค�ำพูด
ของอีกฝ่ายกลับไปว่า「問い返し疑問文」 โดยได้
อธิบายถึงหน้าที่ของ 「問い返し疑問文」ว่าเป็นการ
ขอการยืนยันหรือค�ำอธิบายจากฝ่ายตรงข้ามโดยการ
ย้อนค�ำพูดของฝ่ายตรงข้ามในส่วนทีฟ่ งั ไม่รเู้ รือ่ ง ไม่เข้าใจ

หรือไม่ได้ยินเป็นรูปประโยคค�ำถามกลับไป
梅木(2011) เรียกประโยคค�ำถามแบบ「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�่ำท้ายประโยคของผู้พูด ผลการ
ศึกษาพบว่านอกจากใช้เพื่อแสดงให้อีกฝ่ายรู้ว่าตัวผู้พูด
ฟังที่อีกฝ่ายพูดไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจความหมายของค�ำ
ที่อีกฝ่ายพูดแล้ว「エコー聞き返し」ยังใช้เพื่อแสดง
ความตกใจ, แสดงความไม่พอใจหรือสงสัย, แสดงความ
สนใจหรืออารมณ์ขบขัน และกระตุ้นให้การสนทนา
ด�ำเนินต่อไปอีกด้วย
NOH (1995) และ Wilson & Sperber (1992) ได้
ให้ ข ้ อ สรุ ป ว่ า “Echo Questions” หรื อ “Echo
Utterance (エコー発話)” เป็นการแสดงท่าทางการ
แสดงออกและอารมณ์ของผูพ้ ดู ทีม่ ตี อ่ ค�ำพูดนัน้ ๆมากกว่า
การทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูพ้ ดู ไม่เข้าใจค�ำพูดของฝ่ายตรงข้าม
หรือเพื่อที่จะขอการยืนยันจากอีกฝ่าย
2.3. ปัญหาที่พบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้พบว่างาน
วิจัยบางงานมีจุดที่เป็นปัญหาส�ำคัญอยู่ไม่น้อย ซึ่งจุดที่ผู้
วิจยั คิดว่าเป็นปัญหาหลักในการวิเคราะห์เรือ่ ง “การย้อน
ค�ำ” มีดังต่อไปนี้
1) จากทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นว่า “การย้อนค�ำ” มีชอื่ เรียก
อยูห่ ลากหลายประเภทมาก หากมีคำ� ช่วย「カ」ซึง่ เป็น
ค�ำช่วยที่แสดงถึงประโยคค�ำถามในภาษาญี่ปุ่นหรือหาก
มีเครื่องหมายปรัศนี「？」ต่อท้ายประโยค รวมไปถึง
การปิดท้ายด้วยเสียงสูงก็จะจัดให้อยูใ่ นประเภทเดียวกับ
ประโยคค�ำถามและจะใช้ค�ำเรียกว่า「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
สูงท้ายประโยคนัน้ สามารถแยกออกมาได้หลายประเภท
ซึง่ บางประเภทก็ไม่ได้แสดงถึงเจตนาของผูพ้ ดู เพือ่ จะถาม
ค�ำถาม ดังนั้นถึงแม้ว่าผู้พูดจะพูดปิดท้ายประโยคด้วย
เสี ย งสู ง หรื อ ในประโยคจะมี เ ครื่ อ งหมายที่ แ สดงถึ ง
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ประโยคค�ำถาม ก็ไม่ได้หมายความว่าผูพ้ ดู จะมีเจตนาถาม
ค�ำถามฝ่ายตรงข้ามเสมอไป กล่าวคือ ไม่ใช่ประโยค
ค�ำถามที่แท้จริง 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�ำว่า “わかりました” ที่ 羽
生 พูดออกมา เพราะเหตุนี้การที่จะตัดสินว่าประโยคใด
เป็นประโยคค�ำถามนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ผู้วิจัยจึง
เลือกที่จะใช้ค�ำว่า “繰り返し表現 (การย้อนค�ำ)” ซึ่งมี
ความหมายครอบคลุมถึงการย้อนค�ำทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะ
เป็นแบบประโยคบอกเล่าหรือประโยคค�ำถามก็ตาม
2) การศึ ก ษาเรื่ อ งการย้ อ นค� ำ จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
วิเคราะห์จากปัจจัยส�ำคัญหลากหลายปัจจัย เช่น สีหน้า
ท่าทางและน�้ำเสียงของผู้พูด, สถานการณ์และความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง รวมไปถึงบริบทก่อนหน้า
และหลังจากนั้นอีกด้วย แต่ทว่าจากงานวิจัยที่น�ำมา
อ้างอิงข้างต้น ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยจ�ำนวนมากที่ไม่ได้
น�ำปัจจัยเหล่านี้ขึ้นมาวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นปัญหาส�ำคัญ
ในการวิเคราะห์เรื่องการย้อนค�ำอย่างหนึ่ง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเรื่อง “การย้อนค�ำ” มีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบทสนทนาที่มีบริบทที่
ชัดเจน รวมไปถึงสีหน้าท่าทางการแสดงออกหรือทัศนคติ
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และน�้ำเสียงของผู้พูดด้วย ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
เป็นบทสนทนาในละครโทรทัศน์ญปี่ นุ่ หลากหลายเรือ่ งที่
มีเนือ้ เรือ่ งและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครแตกต่างกัน
ออกไป อันได้แก่ เรือ่ ง『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�ำและน�ำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปเป็น
ข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปเปรียบเทียบกับกลุม่ ตัวอย่าง
ที่แตกต่างกันออกไป แต่ทว่าในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ผู้
วิจัยได้เน้นเก็บข้อมูลจากละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นเป็นส่วน
ใหญ่ จึงมีอนิเมชั่นเพียงแค่ 1 เรื่องเท่านั้น แต่อย่างไร
ก็ตามทั้งละครและอนิเมชั่นต่างก็เป็นบทสนทนาที่ถูก
ก�ำหนดขึน้ โดยผูเ้ ขียนไว้ตงั้ แต่ตน้ เช่นเดียวกัน ในงานวิจยั
นี้ผู้วิจัยจึงจัดสื่อทั้ง 2 แบบเป็นชนิดเดียวกัน อีกทั้ง ถึง
แม้ว่าอนิเมชั่นเรื่อง『クレヨンしんちゃん』จะมีตัว
ละครเด็กที่มีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ก็ตาม แต่นิสัยของตัว
ละครก็ไม่ได้ส่งผลถึงเรื่องการใช้วิธี “การย้อนค�ำ” และ
นอกจากนีก้ ย็ งั มีบทสนทนาของตัวละครตัวอืน่ ๆอีกหลาก
หลายด้ ว ยเช่ น กั น ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ได้
วิเคราะห์จากปัจจัยส�ำคัญต่างๆที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดย
เฉพาะบริบทก่อนหน้าและบริบทที่ตามมาหลังจากนั้น
เพื่อศึกษาหน้าที่ของ “การย้อนค�ำ” ว่ามีหน้าที่อย่างไร
บ้างและผู้ย้อนค�ำมีเจตนาที่สื่อถึงฝ่ายตรงข้ามอย่างไร

4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลตัวอย่างบทสนทนาจากบท
ละครโทรทัศน์และอนิเมชั่นญี่ปุ่นทั้งหมด 546 ตัวอย่าง
ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทสนทนาจาก
เว็บไซต์บทละครญี่ปุ่น (www.d-addicts.com/) โดย
การน�ำบทละครมาเทียบกับบทพูดของตัวละครนั้นๆใน
ระหว่างการดูละครเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
จากการวิเคราะห์บทสนทนาตัวอย่าง ทั้งหมด 546
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ตัวอย่าง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน้าที่ของ
“การย้อนค�ำ” คือ “การแสดงความรู้สึกของพูด (感情
の表出 )” ดั ง ที่ แ สดงในภาพที่ 1 ซึ่ ง หากดู เ ผิ น ๆจาก
ลั ก ษณะภาษาที่ ใ ช้ แ ล้ ว อาจดู เ หมื อ นว่ า เป็ น หน้ า ที่
“ประวิงเวลา (時間稼ぎ)”, “กระตุน้ ถ้อยค�ำสนทนาของ
อีกฝ่าย (相手の発話の促進)”, “ค�ำขานรับเป็นช่วง ๆ
(あいづち)” และ “ขอค�ำอธิบาย (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�ำไม่ได้เป็นการแสดง
เจตนาดังกล่าวเพียงอย่างเดียว แต่จุดประสงค์หลักของ
ผู้พูดในการใช้การย้อนค�ำนั้นเป็นการสื่อหรือแสดงถึง
“ความรู้สึกของผู้พูด” อย่างหนึ่งที่มีต่อค�ำพูดของฝ่าย
ตรงข้ามควบคู่ไปกับหน้าที่ดังกล่าวด้วย กล่าวคือ ไม่ได้
เป็นหน้าที่ “ประวิงเวลา”, “กระตุ้นถ้อยค�ำสนทนาของ
อีกฝ่าย”, “ค�ำขานรับเป็นช่วงๆ” และ “ขอค�ำอธิบาย/
ขอการยืนยัน” อย่างแท้จริง

ย้อนค�ำว่า “สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาเป็นสิ่งที่แตกต่าง
จากความคิดของผูพ้ ดู หรือผูพ้ ดู ไม่เคยคิดเรือ่ งดังกล่าวมา
ก่อนจึงท�ำให้ผู้พูดเกิด“ความรู้สึกไม่คาดคิด” ต่อค�ำพูด
ของคู่สนทนา และท�ำให้ผู้พูดย้อนค�ำค�ำนั้นกลับไปเพื่อ
แสดงถึงความรู้สึกดังกล่าวที่มีต่อค�ำพูดนั้นๆ” ส่วนการ
แสดง “การเข้าใจและยอมรับ” โดยการใช้คำ� ย้อนค�ำ คือ
“ผู้พูดย้อนค�ำพูดของฝ่ายตรงข้ามเพื่อแสดงความเข้าใจ
และยอมรับต่อค�ำพูดดังกล่าว” ซึ่งจะออกมาในรูปแบบ
ภาษาเหมือนเป็นหน้าที่ “ค�ำขานรับเป็นช่วงๆ” แต่ทว่า
จะแตกต่างกับ “ค�ำขานรับเป็นช่วงๆ” ตรงที่จะแสดงถึง
ความเข้าใจและการยอมรับ ซึ่ง “ค�ำขานรับเป็นช่วง ๆ”
จะไม่มีหน้าที่ดังกล่าว แต่เป็นเพียงค�ำตอบรับเพื่อส่ง
สัญญาณให้คู่สนทนาเข้าใจว่าผู้พูดฟังอยู่หรือเป็นการ
กระตุ้นการสนทนาให้อีกฝ่ายสนทนาต่อไปเท่านั้น และ
สุดท้ายการแสดง “ความสนใจ” โดยการใช้คำ� ย้อนค�ำ คือ
“ผู้พูดมีความสนใจหรือรู้สึกติดใจกับค�ำพูดของฝ่ายตรง
ข้าม จึงย้อนค�ำพูดดังกล่าวเพื่อกระตุ้นบทสนทนาของ

ภาพที่ 1 หน้าที่ของการย้อนค�ำ
4.1. หน้าทีแ่ สดงความรูส้ กึ ของผูพ้ ดู (感情の表出)
จากผลการส�ำรวจในครัง้ นีพ้ บว่า “การแสดงอารมณ์
ของผู้พูด” โดยใช้การย้อนค�ำสามารถแสดงถึงอารมณ์ผู้
พูดอันได้แก่ “ความรู้สึกไม่คาดคิด”, “การเข้าใจและ
ยอมรับ” และ “ความสนใจ” ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้
จ�ำกัดความของ “ความรู้สึกไม่คาดคิด” โดยการใช้การ

ฝ่ายตรงข้ามให้พูดต่อไป” โดยการแสดง “ความสนใจ”
นีจ้ ะปรากฏออกมาในรูปแบบภาษาของ “กระตุน้ ถ้อยค�ำ
สนทนาของอีกฝ่าย”
จากตัวอย่างประโยคทัง้ หมดทีผ่ วู้ จิ ยั เก็บรวบรวมมา
พบว่า การแสดง “ความรูส้ กึ ไม่คาดคิด” มีอตั ราส่วนมาก
ถึง 99% (540 ตัวอย่าง) ซึง่ สามารถกล่าวได้วา่ มีแนวโน้ม
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ในการใช้มากที่สุดในทั้งหมด 3 ประเภท ในทางกลับกัน
ตัวอย่างของการแสดง “ความสนใจ” นั้นมีอัตราส่วน
เพียง 1.1% (6 ตัวอย่าง) จากประโยคตัวอย่างทั้งหมด
เท่านั้น ส�ำหรับการแสดง “การเข้าใจและยอมรับ” โดย
การใช้คำ� ย้อนค�ำไม่มตี วั อย่างปรากฏอยูใ่ นผลการส�ำรวจ
ในครั้งนี้ แต่ผู้วิจัยพบว่ามีตัวอย่างประโยคปรากฏอยู่ใน
บทสนทนาจริง (自然会話 ) ซึ่งข้อนี้ผู้วิจัยจะท�ำการ
วิ เ คราะห์ ต ่ อ ไปในงานวิ จั ย ครั้ ง หน้ า และได้ ก� ำ หนด
ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้เฉพาะเรื่อง “ความรู้สึกไม่
คาดคิด” ที่มีอัตราส่วนของการใช้มากที่สุดเท่านั้น
4.2. “ความรูส้ กึ ไม่คาดคิด” จากการใช้การย้อนค�ำ
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้จ�ำกัด
ความของ “ความรูส้ กึ ไม่คาดคิด” โดยการใช้การย้อนค�ำ
ว่า “สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาแตกต่างหรือขัดแย้งกับสิ่ง
ทีผ่ พู้ ดู คิดหรือคาดหวังเอาไว้ จึงท�ำให้ผยู้ อ้ นค�ำเกิด“ความ
รู้สึกไม่คาดคิด” ต่อค�ำพูดของคู่สนทนาและท�ำให้ผู้พูด
ย้อนค�ำค�ำนั้นกลับไปเพื่อแสดงถึงความรู้สึกดังกล่าวที่มี
ต่อค�ำพูดนั้นๆ” ซึ่งสาเหตุของการก่อให้เกิด “ความรู้สึก
ไม่คาดคิด” สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1)
เมือ่ สิง่ ทีค่ สู่ นทนาพูดแตกต่างหรือขัดแย้งกับสิง่ ทีผ่ พู้ ดู คิด
หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขที่มีมาก่อนหน้า (前提), ภูมิหลัง
ของเรื่องราว (背景) , สามัญส�ำนึก (一般常識) หรือข้อ
เท็จจริง (事実) และ 2) เมื่อประเด็นของการสนทนา
เปลีย่ นไปอย่างกะทันหันในระหว่างการสนทนา ซึง่ เมือ่ ผู้
พูดเกิดความรู้สึกไม่คาดคิดขึ้นมักจะท�ำให้บทสนทนา
หยุดชะงักหรือในบางกรณีฝ่ายตรงข้ามอาจเป็นฝ่าย
ด�ำเนินบทสนทนาต่อหรือพูดรายละเอียดเพิ่มเติม หาก
สิ่งที่อีกฝ่ายพูดเป็นสิ่งที่ผู้พูดไม่พึงประสงค์ ผู้พูดมักจะ
ย้อนค�ำพูดดังกล่าวกลับพร้อมกับพูดแสดงความรู้สึก
ติดลบต่อไปและมักก่อให้เกิดความขัดแย้งขึน้ ระหว่างการ
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

(世界一難しい恋 第2話)
ตัวอย่างบทสนทนาที่ (4) แสดงถึงความรู้สึกไม่คาด
คิดที่เกิดขึ้นเมื่อประเด็นของการสนทนาเปลี่ยนไปอย่าง
กะทันหันในระหว่างการสนทนา 三浦ได้เปลีย่ นประเด็น
สนทนาอย่างกระทันหันจึงท�ำให้鮫島เกิดความรู้สึกไม่
คาดคิดขึ้น เพราะเหตุนี้鮫 島 จึงย้อนค�ำพูดของ 三浦
กลับไปว่า「どっち派？」 เพื่อแสดงถึงความรู้สึกไม่
คาดคิดที่มีต่อค�ำพูดของ 三浦 พร้อมกับเกิดความสงสัย
ว่า “ท�ำไม 三浦 ถึงพูดสิ่งนั้นออกมาและต้องการจะสื่อ
ถึงอะไร？” ในบางกรณีนี้ฝ่ายตรงข้ามหรือ 三浦 เป็น
ฝ่ายด�ำเนินบทสนทนาต่อหรือพูดรายละเอียดเพิ่มเติม
นอกจากนี้ “การแสดงความรู้สึกของผู้พูด” มัก
ปรากฏออกมาในรูปแบบภาษาของหน้าที่ “ประวิงเวลา”
ในตัวอย่างที่ (5), “กระตุ้นถ้อยค�ำสนทนาของอีกฝ่าย”
ในตัวอย่างที่ (6), “ค�ำขานรับเป็นช่วงๆ” ในตัวอย่างที่
(7) และ “ขอค�ำอธิบาย/ขอการยืนยัน” ในตัวอย่างที่ (8)
ซึ่งระดับของ “ความรู้สึกไม่คาดคิด” ของผู้พูดที่มีต่อค�ำ
พูดของฝ่ายตรงข้ามจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
บริบทของแต่ละบทสนทนา หากระดับ “ความรู้สึกไม่
คาดคิด” ยิง่ สูงมากเท่าใด ระดับ “การแสดงอารมณ์ของ
ผู้พูด” ก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น
(5)（鮫島はホテルの社長であり、研修社員
な～って。」

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
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จากตัวอย่างที่ (5) ท่านประธาน鮫島 ถาม柴山ซึ่ง
เป็นเด็กฝึกงานว่าลองเข้ามาท�ำงานดูแล้วรู้สึกมีปัญหา
หรือมีเรือ่ งอะไรทีต่ ดิ ใจบ้างหรือไม่ 柴山 ซึง่ ถูก鮫島ถาม
ค� ำ ถามอย่ า งกะทั น หั น จึ ง ท� ำ ให้ เ ธอไม่ ส ามารถตอบ
ค�ำถามของ鮫島ได้ทนั ที อีกทัง้ เพือ่ เป็นการหลีกเลีย่ งไม่
ให้เกิดความเงียบในบทสนทนาขึน้ 柴山จึงย้อนค�ำพูดของ
鮫島 ตรงจุดที่เป็นค�ำถามหลักว่า 「気になる点？」
เพือ่ ประวิงเวลาในการคิดให้กบั ตนเอง ในกรณีนสี้ ามารถ
กล่าวได้ว่า柴山 ไม่ได้เกิด “ความรู้สึกไม่คาดคิด” แต่
อย่างใดการย้อนค�ำในที่นี้จึงเป็นการ “ประวิงเวลา”
อย่างหนึ่ง
(6)（半沢は融資について貝瀬を問い詰めて

จากตัวอย่างที่ (7) 黛 ต้องการให้ 古美門 กับพ่อ
เขาคืนดีกันโดยเธอคิดว่าวิธีแก้ปัญหาระหว่างพ่อกับลูก
นั้นก็คือ สายสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ซึ่งจากตัวอย่าง
บทสนทนาดูเหมือนว่า古美門 จะแสดงให้เห็นว่าก�ำลัง
ฟังในสิ่งที่ 黛พูดอยู่ แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาก�ำลัง
แสดงความต่อต้านค�ำพูดของ 黛 โดยการย้อนค�ำพูดของ
เธอกลับไปว่า「親と子の絆ね」พร้อมกับชักสีหน้าและ
พูดด้วยน�้ำเสียงประชดประชันใส่ 黛 ซึ่งจากสีหน้าและ
ท่าทางของ古美門 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้
ก�ำลังพูดขานรับระหว่างบทสนทนา แต่ก�ำลังพูดแสดง
ท่าทีว่าไม่เห็นด้วยกับค�ำพูดของอีกฝ่าย
(8)（半沢がある会社に融資をしようとする

いるが、貝瀬は断ろうとしている。）

が、江島が反対している。）

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)
จากตัวอย่างที่ (6) 半沢รูอ้ ยูแ่ ล้วว่า貝瀬เพียงแค่ทำ�
ตามค�ำสั่งเบื้องบนเท่านั้น เพราะฉะนั้นที่เขาย้อนค�ำพูด
ของ貝瀬 ว่า「ただ？」นั้นไม่ใช่เพราะว่าเขามีความ
สนใจที่จะอยากรู้เรื่องราวต่อไป แต่เพื่อที่จะแสดงความ
รู้สึกต่อต้านหรือขัดแย้งต่อ貝瀬 โดยผ่านการย้อนค�ำพูด
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)

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�ำพูดของ江島
กลับไปในรูปแบบประโยคค�ำถามว่า「ちっぽけ？」
ไม่ใช่เพราะว่าเขามีเจตนาทีจ่ ะถามหรือขอการยืนยันจาก
江島 ว่า「ちっぽけですか？」 แต่เพื่อเป็นการแสดง
ความต่อต้านกับค�ำพูดของอีกฝ่ายและยืนยันความคิด
ของตนเองว่า「ちっぽけではない」 พร้อมกับพูด
ต�ำหนิอกี ฝ่ายด้วยว่า「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. เจตนาที่ผู้พูดใช้การย้อนค�ำ
จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ยังแสดงให้เห็นว่า
เจตนาของผู้พูดที่ใช้การย้อนค�ำหากดูเจตนาแล้วก็เพื่อ
แสดงถึงทัศนคติทั้งหมด 3 ประเภท อันได้แก่ “ทัศนคติ
เชิงบวก (肯定的態度)”, “ทัศนคติทเี่ ป็นกลาง (中立的
態度)” และ “ทัศนคติเชิงลบ (否定的態度)” ดังทีแ
่ สดง
ในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 เจตนาที่ผู้พูดใช้การย้อนค�ำ (สรุปโดยผู้วิจัย)
			 4.3.1. ทัศนคติเชิงบวก (肯定的態度)
			 “ทัศนคติเชิงบวก” ทีผ่ พู้ ดู แสดงออกมาโดยใช้
การย้อนค�ำ คือ สิง่ ทีค่ สู่ นทนาพูดออกมาแตกต่างจากสิง่
ทีผ่ พู้ ดู คิดหรือเป็นสิง่ ทีผ่ พู้ ดู ไม่เคยคิดหรือไม่เคยได้ยนิ มา
ก่อน จึงท�ำให้ผู้ย้อนค�ำเกิด “ความรู้สึกไม่คาดคิด” ต่อ
ค� ำ พู ด ของคู ่ ส นทนา แต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ พึ ง พอใจหรื อ ถู ก ใจ
ส�ำหรับตัวผู้พูด ผู้พูดจึงย้อนค�ำพูดของฝ่ายตรงข้ามเพื่อ
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！」

จากตัวอย่างที่ (9) อาหารของบ้าน徳松จะเป็นวารา
บิทุกวันและ古美門ก็ไม่ชอบเป็นอย่างมาก แต่อยู่มาวัน
หนึง่ 紀介ผูเ้ ป็นเจ้าของบ้านก็ได้พดู ว่าวันนีจ้ ะมีอาหารชัน้
ยอดมาให้ทุกคนได้ลองชิมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับ
ความคิดของ古美門 จึงท�ำให้เขารูส้ กึ ถึงความไม่คาดคิด
ขึ้น แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที古
่ 美門พึงพอใจเป็นอย่างมาก เขา
จึงย้อนค�ำพูดของ紀介ด้วยความดีใจว่า「最高級！？
」 และพูดต่อว่า「ぜひお願いします！」 เพื่อแสดง
ความสนใจต่อค�ำว่า「最高級」
				 4.3.2. ทัศนคติที่เป็นกลาง (中立的態度)
				 “ทัศนคติท่ีเป็นกลาง” ที่ผู้พูดแสดงออกมา
โดยใช้การย้อนค�ำ คือ สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาเป็นสิ่งที่
ผูพ้ ดู ไม่เคยคิดหรือไม่เคยได้ยนิ มาก่อน จึงท�ำให้ผยู้ อ้ นค�ำ
เกิด “ความรู้สึกไม่คาดคิด” ต่อค�ำพูดของคู่สนทนา ซึ่ง
ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความหมายเชิงบวกหรือเชิงลบส�ำหรับ
ตัวผู้พูดแต่อย่างใด ผู้พูดเพียงแค่แสดงถึง “ความรู้สึกไม่
คาดคิด” ต่อค�ำพูดของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น

(リーガル・ハイ2 第6話）
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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
เปลีย่ นประเด็นของการสนทนาไปเป็นเรือ่ ง「給湯室」
อย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นเรื่องที美
่ 冴ไม่ได้คาดการณ์เอาไว้
จึงท�ำให้美 冴 เกิดความขัดแย้งและเกิด “ความรู้สึกไม่
คาดคิด” ขึ้น เพราะฉะนั้นการที่เธอย้อนค�ำพูดของひろ
しว่า「給湯室？」นั้น ไม่ใช่เพราะว่าเธอต้องการที่จะ
ขอค�ำอธิบาย แต่เพือ่ แสดงถึง “ความรูส้ กึ ไม่คาดคิด” ต่อ
ค�ำพูดของฝ่ายตรงข้าม แต่ในกรณีนี้ 美冴ย้อนค�ำพูดของ
ひろし เพียงแค่เพื่อที่จะแสดงความรู้สึกไม่คาดคิดโดย
แฝงความหมายว่า “ท�ำไมจู่ๆถึงพูดเรื่อง「給湯室」”
ซึง่ ไม่ได้แฝงความหมายเอนไปทางเชิงบวกหรือเชิงลบแต่

อย่างใด แต่เป็นเพียงการแสดงถึง “ทัศนคติทเี่ ป็นกลาง”
เท่านั้น
ตัวอย่างข้างต้นชี้ให้เห็นถึงการแสดง “ทัศนคติเชิง
บวก” และ “ทัศนคติที่เป็นกลาง” ของผู้พูดโดยใช้การ
ย้อนค�ำ แต่ในบทสนทนาจริงนั้น หากผู้พูดต้องการจะ
แสดงถึง “ทัศนคติเชิงบวก” ผู้พูดไม่มีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องย้อนค�ำพูดของฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใด ในทางกลับ
กัน การที่ผู้พูดจงใจที่จะย้อนค�ำพูดของอีกฝ่ายกลับก็
เพราะว่าผู้พูดรู้สึกถึงปัญหาบางอย่างกับค�ำพูดดังกล่าว
และรู้สึกยอมรับไม่ได้หรือยากที่จะยอมรับ ผู้พูดจึงย้อน
ค�ำพูดดังกล่าวกลับไปเพื่อแสดงถึง “ทัศนคติเชิงลบ” ที่
มีต่อค�ำพูดนั้นเพื่อถ่ายทอดให้อีกฝ่ายได้รับรู้ จากผล
ส�ำรวจในครั้งนี้พบว่าการแสดง “ทัศนคติเชิงบวก” มี
อัตราส่วนของการใช้เพียง 5% (25 ตัวอย่าง) จากทัง้ หมด
5403 ตัวอย่าง ซึง่ เป็นอัตราส่วนทีน่ อ้ ยมากเมือ่ เทียบกับ
“ทั ศ นคติ เ ชิ ง ลบ” ที่ มี อั ต ราส่ ว นของการใช้ ม ากถึ ง
57.03% (308 ตัวอย่าง) ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ครอบคลุม
จ�ำนวนตัวอย่างทัง้ หมดเกินครึง่ หนึง่ และมีอตั ราส่วนของ
การใช้มากที่สุดใน 3 ประเภท ส่วน “ทัศนคติที่เป็นก
ลาง” มีอัตราส่วนของการใช้ 39.44% (213 ตัวอย่าง)
ซึ่งส่วนมากจะใช้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนประเด็นระหว่าง
การสนทนาอย่างกะทันหัน ดังที่แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 อัตราส่วนของประเภทของทัศนคติที่ผู้พูดแสดงออกมาโดยใช้การย้อนค�ำ (สรุปโดยผู้วิจัย)
ประเภทของทัศนคติที่ผู้พูดแสดงออกมาโดยใช้การย้อนค�ำ

อัตราส่วนของการใช้

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%

(ตัวอย่างทั้งหมด 540 ตัวอย่าง (100%) ปัดเศษเป็นทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง)
1

จในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ “การย้อนคำ�” 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

นี้จะใช้คำ�ว่า 「繰り返し表現」สำ�หรับภาษาญี่ปุ่นและ “Repetition” สำ�หรับภาษาอังกฤษ
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4.3.3. ทัศนคติเชิงลบ (否定的態度)
“ทัศนคติเชิงลบ” ที่ผู้พูดแสดงออกมาโดยใช้การ
ย้อนค�ำ คือ สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาแตกต่างจากสิ่งที่ผู้
พูดคิดหรือคาดหวังเอาไว้ จึงท�ำให้ผู้ย้อนค�ำเกิด “ความ
รู้สึกไม่คาดคิด” และเกิดความขัดแย้งต่อค�ำพูดของคู่
สนทนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ส�ำหรับตัวผู้พูด ผู้พูด
จึงย้อนค�ำพูดของฝ่ายตรงข้ามเพื่อแสดงถึง “ความรู้สึก
ไม่คาดคิด” รวมไปถึง “ทัศนคติเชิงลบ” อันได้แก่ “ความ
ไม่พอใจ”, “ความโกรธ”, “การประชดประชัน” เป็นต้น
(11)（台風が来たため、避難の用意をしてい
る野原家。）

い・・・1億だぞ！？

1億だぞ！？どういう

ことだ？それ。」

(民王 第8話)
จากตัวอย่างบทสนทนาที่ (12) 泰山ขอให้綾ภรรยา
ของเขาคืนเงินจ�ำนวน 1 ร้อยล้านเยนให้กับเขา แต่綾
กลับพูดว่าใช้ไปหมดแล้ว 泰山ไม่คาดคิดว่าเงินจ�ำนวน
มหาศาลขนาดนั้น綾 จะใช้หมดภายในไม่กี่วัน จึงเกิด
ความขัดแย้งขึ้นกับความคิดและความคาดหวังของเขา
เพราะฉะนัน้ 泰山จึงย้อนค�ำพูดของ綾ว่า「使っちゃっ
た？」 พร้ อ มกั บ แสดงความโกรธเป็ น ฟื น เป็ น ไฟและ
ต�ำหนิ綾ที่ใช้เงินมหาศาลของเขาไป

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)
ตัวอย่างบทสนทนาที่ (11) ครอบครัว野原มีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องลี้ภัยไปที่สถานที่หลบภัยเนื่องจากไต้ฝุ่น
ลูกใหญ่มา ซึ่งที่หลบภัยบริเวณนั้นก็คือโรงเรียนอนุบาล
双葉 ที่し んちゃん เข้าเรียนอยู่ และเมื่อしんちゃん
ได้ยินว่าที่หลบภัยคือโรงเรียนอนุบาลของเขา เขาจึงเกิด
ความรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าไปอยู่ทุกวัน จึงขัดแย้งกับ
ความคาดหวังของเขา เพราะเหตุนし
ี้ んちゃんจึงย้อน
ค�ำพูดของ美冴เพื่อแสดงถึงความรู้สึกที่ติดลบกับการที่
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）
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5. อภิปรายและสรุปผล
5.1. สรุปผล
จากผลการวิจยั ในครัง้ นีส้ ามารถสรุปได้วา่ หน้าทีข่ อง
การย้อนค�ำ คือ “การแสดงความรู้สึกของผู้พูด” ซึ่งรูป
แบบภาษาที่ ใ ช้ มั ก จะออกมาในรู ป แบบของหน้ า ที่
“ประวิงเวลา”, “กระตุ้นถ้อยค�ำสนทนาของอีกฝ่าย”,
“ค�ำขานรับเป็นช่วงๆ” และ “ขอค�ำอธิบาย/ขอการ
ยืนยัน” ซึ่งเป็นหน้าที่ต่างๆของการย้อนค�ำที่งานวิจัย
ก่อนหน้าได้กล่าวไว้ (梅木2011, 田中1997, 中田1992,
堀口 1997) แต่ ผ ลส� ำ รวจของงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
ว่าการย้อนค�ำไม่เพียงแค่มีหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น แต่จุด
ประสงค์และเจตนาหลักของผู้พูดในการใช้การย้อนค�ำ
นัน้ เป็นการสือ่ หรือแสดงถึง “ความรูส้ กึ ของผูพ้ ดู ” อย่าง
หนึ่งที่มีต่อค�ำพูดของฝ่ายตรงข้ามควบคู่ไปกับหน้าที่ดัง
กล่าวด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ NOH (1995)
และ Wilson&Sperber (1992) ที่กล่าวว่า “Echo
Questions” ไม่ได้เป็นประโยคค�ำถามธรรมดาเพียง
อย่างเดียว แต่เป็นการแสดงออกถึงท่าทางและอารมณ์
ของผู้พูดอีกด้วย แต่งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้วิเคราะห์ถึง
รายละเอียดของท่าทางและอารมณ์เหล่านั้น อีกทั้งบท
สนทนาที่ใช้วิเคราะห์เป็นเพียงบทสนทนาที่ไม่มีบริบท
และเป็นบทสนทนาที่ผู้วิจัยแต่งขึ้นมาเองเท่านั้น ในงาน
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วิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั จึงเลือกบทสนทนาทีม่ บี ริบทและท่าทางการ
แสดงออก รวมไปถึงน�้ำเสียงของผู้พูดอย่างครบถ้วนมา
วิเคราะห์ถึงหน้าที่ของการย้อนค�ำและเจตนาของผู้พูด
ขึน้ ใหม่อกี ครัง้ ซึง่ สิง่ ทีแ่ ตกต่างจากงานวิจยั ก่อนหน้าและ
ไม่มีกล่าวไว้ในงานวิจัยดั้งเดิมที่ผู้วิจัยค้นพบในงานวิจัย
ครั้งนี้สามารถสรุปได้ทั้งหมด 4 ประเด็นดังต่อไปนี้
1) “การแสดงความรู้สึกของผู้พูด” โดยใช้การย้อน
ค�ำสามารถแสดงถึง “ความรูส้ กึ ไม่คาดคิด”, “การเข้าใจ
และยอมรับ” และ “ความสนใจ” ของผู้พูดที่มีต่อค�ำพูด
ของฝ่ายตรงข้าม แต่ผลส�ำรวจในครัง้ นีช้ ใี้ ห้เห็นว่า “ความ
รู้สึกไม่คาดคิด” มีอัตราส่วนการใช้มากที่สุดถึง 99% ซึ่ง
เมือ่ พิจารณาจากมุมมองของการถ่ายทอดข้อมูล เหตุผล
ที่ผู้พูดเลือกใช้การย้อนค�ำพูด ซึ่งไม่ได้ท�ำให้เกิดคุณค่า
หรือความคิดใหม่กับข้อมูลดังกล่าวเลยแม่แต้น้อยก็
เพราะว่าผู้พูดรู้สึกถึงปัญหาต่อค�ำพูดของฝ่ายตรงข้าม
และเกิดความรู้สึกขัดแย้งขึ้น จึงกล่าวได้ว่าผู้พูดมีแนว
โน้มทีจ่ ะใช้การย้อนค�ำในการแสดงถึง “ความรูส้ กึ ไม่คาด
คิด” มากกว่า เพือ่ แสดง “ความสนใจ” หรือ “การเข้าใจ
และยอมรับ” ต่อค�ำพูดของอีกฝ่าย
2) สาเหตุที่ท�ำให้ผู้พูดเกิด “ความรู้สึกไม่คาดคิด”
คือ เมื่อสิ่งที่คู่สนทนาพูดแตกต่างหรือขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้
พูดคิด หรือเมื่อประเด็นของการสนทนาเปลี่ยนไปอย่าง
กะทันหันในระหว่างการสนทนา โดยทั่วไปแล้วเมื่อผู้พูด
ได้ยนิ ในสิง่ แตกต่างจากทีต่ นเองคิด ผูพ้ ดู มักจะรูส้ กึ ติดใจ
หรือรู้สึกถึงปัญหากับค�ำพูดนั้นๆ หรือเมื่อประเด็นของ
การสนทนาเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันก็มักจะท�ำให้ตั้งตัว
หรือจับประเด็นไม่ได้โดยทันที จึงท�ำให้เกิด “ความรู้สึก
ไม่คาดคิด” ได้ง่าย
3) ระดับของ “ความรูส้ กึ ไม่คาดคิด” จะแตกต่างกัน
ออกไปตามบริบท ในบางกรณีระดับ “ความรู้สึกไม่คาด
คิด” ของผู้พูดอาจอยู่ในระดับสูงมากหรือในบางกรณีผู้
พูดอาจไม่รู้สึกถึงความรู้สึกดังกล่าวเลยก็เป็นได้ ซึ่งหาก
ระดับ “ความรู้สึกไม่คาดคิด” ยิ่งสูงมากเท่าใด ระดับ
“การแสดงอารมณ์ของผูพ้ ดู ” ก็จะยิง่ มากขึน้ เท่านัน้ จาก

ผลการวิจยั ในครัง้ นีท้ ำ� ให้ผวู้ จิ ยั เห็นว่า เมือ่ ระดับ “ความ
รู้สึกไม่คาดคิด” ของผู้พูดมีระดับสูง รูปแบบการย้อนค�ำ
ทีผ่ พู้ ดู ย้อนค�ำพูดของฝ่ายตรงข้ามมักจะแสดงออกมาใน
รู ป แบบภาษาของประโยคค� ำ ถามมากกว่ า รู ป แบบ
ประโยคบอกเล่า เนื่องจากเมื่อผู้พูดเกิด “ความรู้สึกไม่
คาดคิด” ขึ้น ผู้พูดมักจะแสดงความรู้สึกดังกล่าวออกมา
พร้อมกับเป็นการส่งสัญญาณให้คู่สนทนายืนยันกับเรื่อง
นั้นๆอีกครั้งหนึ่ง
4) เจตนาของผู้พูดที่ใช้การย้อนค�ำคือ เพื่อแสดงถึง
“ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวก”, “ทั ศ นคติ ที่ เ ป็ น กลาง” และ
“ทัศนคติเชิงลบ” โดยทัว่ ไปแล้วผูพ้ ดู ไม่มคี วามจ�ำเป็นใน
การพูดค�ำซ�ำ้ หรือย้อนค�ำในบทสนทนาเลยแม้แต่นอ้ ย แต่
การที่ผู้พูดจงใจย้อนค�ำพูดของอีกฝ่ายทั้งที่ไม่จ�ำเป็นนั้น
สื่อให้เห็นว่าผู้พูดรู้สึกติดใจหรือรู้สึกถึงปัญหาต่อค�ำพูด
ของอีกฝ่ายและไม่สามารถรับค�ำพูดนัน้ ๆได้ในเวลาทันที
เพราะเหตุนี้การที่ผู้พูดย้อนค�ำพูดของอีกฝ่ายแสดงให้
เห็นว่าเจตนาของผู้พูดคือ การแสดงออกถึง “ทัศนคติ
ด้านลบ” มากกว่าการยอมรับค�ำพูดของอีกฝ่ายหรือการ
แสดงออกถึง “ทัศนคติด้านบวก”
จากการวิจยั ครัง้ นี้ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้เข้าใจว่า “การย้อน
ค�ำ” ไม่ได้เป็นสิง่ ทีเ่ พิม่ ความเยิน่ เย้อให้กบั ประโยคเสมอ
ไปตามทีง่ านวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องได้กล่าวไว้ แต่ “การย้อนค�ำ”
เป็นวิธกี ารพูดทีป่ รากฏขึน้ มาในบทสนทนาในชีวติ ประจ�ำ
วันของมนุษย์ค่อนข้างบ่อย โดยที่ตัวคนพูดเองก็อาจจะ
ไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ตามปกติแล้วหากผู้พูดไม่ได้รู้สึกติดใจ
หรือไม่ได้รสู้ กึ ถึงปัญหากับค�ำพูดค�ำใดของฝ่ายตรงข้ามก็
ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องย้อนค�ำพูดเดิมซ�้ำอีกรอบ ในทางกลับ
กัน ทัง้ ๆทีเ่ ป็นค�ำพูดเดิมและไม่มอี ะไรแปลกใหม่ แต่ผพู้ ดู
ก็ยังคงย้อนค�ำพูดเดิมที่เคยกล่าวไว้ซ�้ำอีกรอบนั้นแสดง
ให้เห็นว่าความจริงแล้วผูพ้ ดู รูส้ กึ ติดใจกับค�ำพูดนัน้ ๆและ
ต้องการจะสื่อเจตนาบางอย่างให้อีกฝ่ายรับรู้ ซึ่งท�ำให้ผู้
วิจยั มีความรูส้ กึ ว่าการวิเคราะห์เรือ่ ง “การย้อนค�ำ” เป็น
งานวิจัยที่ยาก แต่ก็ท้าทายและมีความน่าสนใจมากเช่น
เดียวกัน
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5.2. 		 ปัญหาที่พบและข้อเสนอเสนอแนะส�ำหรับ
				 การวิจัยในครั้งต่อไป
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ เ จาะจงและเน้ น การ
วิเคราะห์ไปที่เรื่อง “หน้าที่ของการย้อนค�ำ” เป็นส่วน
ใหญ่ โดยเน้นวิเคราะห์จากบริบทและลักษณะการพูด
ของผู้ย้อนค�ำเพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์แนวคิดและ
หน้าที่ทั่วไปของการย้อนค�ำ แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยคาด
ว่าบทสนทนาในละครหรืออนิเมชัน่ กับบทสนทนาในชีวติ
จริงค่อนข้างมีความแตกต่างกันพอสมควร จึงมีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องน�ำมาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์หาข้อที่
เหมือนและแตกต่างกันต่อไปในงานวิจัยครั้งหน้า
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อีกทัง้ ในระหว่างการเก็บตัวอย่างบทสนทนาในครัง้
นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สงั เกตเห็นว่าวิธยี อ้ นค�ำในบางกรณีนนั้ ผูพ้ ดู ได้
ใช้รูปแบบภาษา 「～って」,「～だと」และอื่นๆอยู่
ไม่นอ้ ย ซึง่ รูปแบบภาษาเหล่านีถ้ อื เป็นรูปแบบภาษาหลัก
และเป็นปัจจัยส�ำคัญของประโยคอ้างอิง ผู้วิจัยจึงตั้งข้อ
สมมุตฐิ านขึน้ มาว่ามีความเป็นไปได้วา่ “การย้อนค�ำ” จะ
มีจุดที่เชื่อมโยงกับประโยคอ้างอิงและหากท�ำการศึกษา
เรื่ อ ง “การย้ อ นค� ำ ” จากมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งอย่ า ง
“ประโยคอ้างอิง” อาจท�ำให้ได้แนวทางและผลสรุปทีน่ า่
สนใจออกมาก็เป็นได้
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อัษฎายุทธ ชูศรี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนเชื่อมความภาษาญี่ปุ่น
ในต�ำราวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บทคัดย่อ
เนื่องด้วยภาษาญี่ปนุ่ มีส�ำนวนเชือ่ มความจ�ำนวนมาก เพื่อศึกษาวิธกี ารแยกใช้ส�ำนวนเชือ่ มความให้
มีประสิทธิภาพจึงจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาความแตกต่างในการใช้งาน โดยเกณฑ์หนึ่งนอกเหนือจาก
เกณฑ์ทางความหมาย คือ วัจนลีลา(文体)ด้วยเหตุนี้บทความวิจัยฉบับนี้ จึงศึกษาความแตกต่าง
ในการใช้ส�ำนวนเชื่อมความที่ปรากฏในบทเขียนที่มีวัจนลีลาแตกต่างกัน โดยเลือกบทเขียนที่เป็น
ต�ำราด้านมนุษยศาสตร์กับด้านวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบ และในเบื้องต้นได้ศึกษาเฉพาะส�ำนวน
ที่ปรากฏต้นย่อหน้าที่ท�ำหน้าที่เชื่อมโยงย่อหน้าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยอ้างอิงการศึกษาส�ำนวนที่
ปรากฏในต�ำราสังคมศาสตร์ของ 石黒 (2016) ผลการวิเคราะห์ส�ำนวนเชื่อมความ 654 ตัวอย่าง
พบว่าต�ำราด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทนี่ ำ� มาศึกษาพบส�ำนวนเทียบความ (เช่น「一方」)
และส�ำนวนตามความ「こうして」「このように」ที่มีสัดส่วนการใช้งานสูง และพบการใช้
ส�ำนวนเชื่อมความพิเศษที่ไม่ค่อยปรากฏใช้ทั่วไป เช่น「ついで」ในต�ำราประวัติศาสตร์และ「よ
って」ในต�ำราคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ยังพบตัวอย่างการใช้「すなわち」「なお」 และค�ำ
กริยาวิเศษณ์เพื่อเชื่อมความที่มีการใช้งานต่างกันตามความแตกต่างของวัจนลีลา
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Asadayuth Chusri
Faculty of Arts, Chulalongkorn University

A Comparative Study of Japanese
Conjunctive Expressions on Humanities and
Science Textbooks
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.

Key words

conjunctive expressions, language style, paragraph level, humanities textbooks,
science textbooks
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1. บทน�ำ
การศึกษาค�ำสันธานซึ่งท�ำหน้าที่เชื่อมประโยคใน
ภาษาญีป่ นุ่ มีมาอย่างต่อเนือ่ งเพราะ ค�ำสันธานช่วยให้การ
สร้างสัมพันธสารมีความเหมาะสม และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
โดยผลงานการศึกษาค�ำสันธานชิ้นส�ำคัญได้แก่ 市川
(1978) 永野 (1986) และ 森田 (1993) เป็นต้น โดยมี
การเรียกค�ำเหล่านี้ว่าเป็น「接続詞」หรือ「接続語」
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาค�ำเชื่อมในยุคต่อมาได้ขยาย
ไปถึงกลุม่ ค�ำ เช่น「それにもかかわらず」 、「はな
しかわって」จึงมีการขยายขอบเขตเรียกรวมกลุ่มค�ำ
เหล่านี้เพิ่มในการศึกษา และเรียกว่าเป็น “ส�ำนวนเชื่อม
ความ”「接続表現」（佐久間 2002)1
ในภาษาญี่ปุ่น มีส�ำนวนเชื่อมความจ�ำนวนมาก
ส�ำนวนเชือ่ มความบางส�ำนวนจะมีความหมาย วิธกี ารใช้
เฉพาะตัวจึงเลือกใช้ได้ง่าย ในขณะที่ส�ำนวนเชื่อมความ
ส่วนใหญ่มีความหมายไม่แตกต่างกัน เช่น ส�ำนวนเชื่อม
ความประเภทตามความ มี「それで」「したがって」
「その結果」「ゆえに」「よって」เป็นต้น ดังนั้น
การเลือกใช้ส�ำนวนเชื่อมความเหล่านี้ จึงต้องพิจารณา
เกณฑ์อื่นประกอบด้วย เช่น เรื่องวัจนลีลา ซึ่งโดยปกติ
ส�ำนวนเชื่อมความที่ใช้ในภาษาพูดกับภาษาเขียนก็ไม่
เหมือนกัน（田中1986, 石黒2015a）แม้แต่ในเอกสาร
ที่เป็นภาษาเขียนเหมือนกันก็มีความถี่ในการปรากฏ
หน่วยเชื่อมโยงปริจเฉทแตกต่างกันไปตามวัจนลีลาของ
บทเขียนนัน้ ดังเช่น เอกสารประเภทจดหมายกับเอกสาร
ทางธุรกิจ เนื่องด้วย การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
สารในภาษาเขียนมีความชัดเจน สามารถวิเคราะห์ได้งา่ ย
กว่าสารในภาษาพูดที่อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสารที่
ตามมาทีอ่ าจไม่ตรงกับเจตนาเดิมทีแ่ สดงในส�ำนวนเชือ่ ม
ความ จึงเหมาะแก่การเริ่มศึกษาส�ำนวนเชื่อมความของ

ผู้เรียนชาวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเริ่มการศึกษา
ส�ำนวนเชื่อมความในครั้งนี้ที่ปรากฏในบทเขียนก่อน

2. ปริทัศน์วรรณกรรม
การศึกษาประเภทส�ำนวนเชือ่ มความนัน้ มีการแบ่ง
เกณฑ์หลากหลาย แต่การแบ่งเกณฑ์ของ 市川(1978)
ได้รับความนิยมมาก ดังปรากฏในการแบ่งส�ำนวนเชื่อม
ความทีค่ ล้ายคลึงกันในเอกสารค�ำสอน หรือคูม่ อื สอบวัด
ระดับภาษาญีป่ นุ่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงขออ้างอิงเกณฑ์ดงั กล่าว2
มาใช้พิจารณาประเภทส�ำนวนเชื่อมความด้วย โดย市川
ได้แบ่งไว้ 7 ประเภท
1. ส�ำนวนตามความ（順接型）เชือ่ มความทีเ่ ป็น
เหตุไปหาผล เช่น だから、それで、したがって
2. ส�ำนวนแย้งความ（逆接型）เชือ่ มความทีต่ าม
มาทีม่ เี นือ้ หาขัดแย้งกัน เช่นしかし、でも、ところが
3. ส�ำนวนเพิม่ ความ（添加型）เชือ่ มความทีเ่ พิม่
เติมจากข้อมูลเดิม เช่นそのうえ、そして、それから
4. ส�ำนวนเทียบความ（対比型）แบ่งได้เป็นสอง
กลุ่มย่อย คือ เชื่อมความที่เทียบให้เห็นความแตกต่าง
เช่น それに対して、 一方และเชือ่ มความแบบให้เลือก
เช่น あるいは、それとも
5. ส�ำนวนซ�้ำความ（同列型）เชื่อมความที่ตาม
มาทีม่ เี นือ้ หาคล้ายกัน แต่เป็นการกล่าวซ�ำ้ เพือ่ อธิบายให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาจเป็นการกล่าวให้รวบรัดขึ้น เช่น
つまり、すなわちหรือกล่าวยกตัวอย่างประกอบ เช่น
たとえば

6. ส�ำนวนเปลี่ยนความ（転換型）เชื่อมความที่
มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกันแต่อยู่ในปริจเฉทเดียวกัน เช่น
ところで、さて、はなしかわって

7. ส�ำนวนเสริมความ（補足型）แบ่งได้เป็นสอง

ในภาษาไทยก็มีปรากฏการเรียกกลุ่มคำ�ที่ทำ�หน้าที่เชื่อมความในระบบที่สูงกว่าประโยค เช่นกัน โดยเรียกว่า “หน่วยเชื่อมโยงปริจเฉท” (เทพี จรัสจรุงเกียรติ
2000, สุธีภา สุวิชานรากุล 2017)http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/san_gaku_ps/2010globalhoukokusho.pdf
2
ผู้อ้างอิงการแปลชื่อประเภทตามอัษฎายุทธ ชูศรี（2016）ทั้งนี้ นอกจากเกณฑ์การแบ่งของ市川（1978）แล้ว ยังมีเกณฑ์แบ่งของ永野（1986）、佐久
間（2002）、石黒（2016b）เป็นต้น
1
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กลุ่มย่อย คือ เชื่อมความที่ไม่สลักส�ำคัญ อาจเป็นข้อมูล
เพิ่มเติม หรือข้อยกเว้น เช่น なお、ただし และเชื่อม
แบบให้ข้อมูลที่เป็นสาเหตุ เหตุผล เช่น なぜなら、と
いうのは

นอกเหนือจากส�ำนวนเชื่อมความแล้ว การสร้าง
ความกลมกลืนของสารในปริจเฉทสามารถใช้วธิ อี นื่ ๆ ได้
เช่น การซ�้ำค�ำส�ำคัญในประโยค การเลือกค�ำที่มีความ
สัมพันธ์กนั มาใช้รว่ มกัน การใช้คำ� บ่งชี้「こ・そ・あ」
เพื่ อ อ้ า งอิ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ ข้ อ ความอื่ น ใน 石黒
(2016a) ที่ ส� ำ รวจค� ำ สั น ธานที่ ป รากฏในต� ำ ราด้ า น
สังคมศาสตร์3 จ�ำนวนทัง้ สิน้ 28 เล่ม โดยสืบค้นค�ำสันธาน
ในระดับเชื่อมประโยคและย่อหน้าปนกัน พบค�ำสันธาน
ทั้งสิ้น 29,389 ตัวอย่างจากประโยคทั้งสิ้น 107,709
ประโยค คิดเป็นสัดส่วนการใช้ค�ำสันธานเชื่อมประโยค
27.3% หรือประมาณ 1/4 ของการสร้างความกลมกลืน
ระหว่างประโยค สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือ พบการใช้「しかし」
มากที่สุดในต�ำรา 5 คณะ ค�ำอื่น ๆ ที่พบมาก 4 อันดับ
รองมา คือ「また」「たとえば」「したがって」
และ「そして」เมือ่ พิจารณาตามประเภทแล้ว จะได้วา่
ส�ำนวนเชื่อมความที่ใช้มากที่สุดคือ ส�ำนวนแย้งความ
ส�ำนวนเพิม่ ความ ส�ำนวนซ�ำ้ ความ และส�ำนวนตามความ
ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับส�ำนวนเชือ่ มความในหนังสือแสดง
ความจ�ำนงส�ำหรับสมัครงานซึ่งเป็นบทเขียนประเภท
เอกสารทางธุรกิจของสุธีภา สุวิชานรากุล (2017) และ
ส�ำนวนเชื่อมความในคัมภีร์ไบเบิ้ลของ 石黒 (2015a)
พบว่า ส�ำนวนเชื่อมความที่ใช้มากที่สุดสอดคล้องกับ
石黒 (2016a) ยกเว้นส�ำนวนซ�้ำความ จึงเห็นได้ว่า บท
เขียนประเภทต�ำราจะปรากฏความถี่ในการใช้วัจนลีลา
อธิบายความซ�้ำให้เกิดความกระจ่าง ในที่นี้คือการยก
ตัวอย่างจ�ำนวนมาก ในขณะที่เอกสารทางธุรกิจหรือบท
เขียนประเภทเรือ่ งเล่าจะมีความจ�ำเป็นต้องอธิบายความ

3

ซ�้ำน้อยกว่า ในส�ำนวนเชื่อมความที่ปรากฏในบทเขียน
ประเภทต�ำราก็พบความแตกต่างจากบทเขียนประเภท
อืน่ เช่น ในต�ำราสังคมศาสตร์พบว่ามีการใช้「したがっ
て」「このように」「そこで」เป็นส�ำนวนตามความ
มากที่สุด ต่างจากในคัมภีร์ไบเบิ้ลซึ่งพบ「そこで」「
こうして」และ「それゆえ」มากทีส
่ ดุ (石黒2015a)
และในเอกสารธุรกิจพบ「以上」「そのため」มาก
ที่สุด นอกจากนี้ ใน 石黒 (2016a) ยังพบความนิยมใน
การเลือกใช้สำ� นวนเชือ่ มความทีม่ คี วามหมายเหมือนกัน
ต่างไปตามสาขาวิชา เช่น การใช้「すなわち」มากกว่า
「つまり」 เฉพาะในต� ำ ราคณะนิ ติ ศ าสตร์ แ ละคณะ
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัย

ในบทความฉบั บ นี้ ผู ้ วิ จั ย จะศึ ก ษาความถี่ ก าร
ปรากฏส�ำนวนเชื่อมความประเภทต่าง ๆ ในเอกสาร
ประเภทต� ำ ราด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ และต� ำ ราด้ า น
วิทยาศาสตร์ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ต่างจากต�ำรา
ด้านสังคมศาสตร์ที่มีการศึกษามาแล้วอย่างไร มีส�ำนวน
เชื่ อ มความใด หรื อ ส� ำ นวนเชื่ อ มความประเภทใดที่
ปรากฏมากเฉพาะในต�ำราทัง้ สองด้านนี้ มีความแตกต่าง
ในการเลือกใช้สำ� นวนเชือ่ มความในสาขาย่อยแต่ละด้าน
หรือไม่
เนื่องจากส�ำนวนเชื่อมความแบ่งได้เป็น 2 ระดับ
คือ ส�ำนวนเชื่อมความระดับเชื่อมระหว่างประโยค และ
ส�ำนวนเชื่อมความระดับเชื่อมระหว่างย่อหน้า (ต่อไปจะ
เรียกว่า “ส�ำนวนเชื่อมความระดับย่อหน้า”) ผู้วิจัยเห็น
ว่าส�ำนวนเชือ่ มความระดับย่อหน้ามีความส�ำคัญมากกว่า
เพราะเป็นส�ำนวนทีแ่ จ้งให้ผอู้ า่ นคาดเดาว่าสารในย่อหน้า
ถัดไปจะมีเนื้อความสัมพันธ์กับเนื้อความเดิมอย่างไร ใน
งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะส�ำนวนเชื่อม
ความระดับย่อหน้านี้ก่อน

ตำ�ราของคณะพาณิชยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ Hitotsubashi University
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ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานดังนี้
1. ส� ำ นวนที่ พ บในต� ำ ราทั้ ง สองด้ า นน่ า จะพบ
ส�ำนวนแย้งความ ส�ำนวนเพิ่มความ ส�ำนวนตามความ
และส�ำนวนซ�ำ้ ความมากกว่าประเภทอืน่ ๆ เนือ่ งจากเป็น
บทเขียนประเภทต�ำราเหมือนทีป่ รากฏใน 石黒 (2016a)
2. ส�ำนวนเพิ่มความ ส�ำนวนแย้งความน่าจะพบ
การใช้「また」「そして」「さらに」「しかし」
จ�ำนวนมากไม่แตกต่างจากบทเขียนอื่น ๆ เนื่องจากเป็น
ส� ำ นวนที่ ใ ช้ ใ นบทเขี ย นทั่ ว ไป แต่ ส� ำ นวนตามความ
ส�ำนวนซ�ำ้ ความอาจมีการใช้คำ� ทีต่ า่ งออกไปเนือ่ งจากพบ
ความแตกต่างในการเลือกใช้สำ� นวนกลุม่ นีม้ ากในผลการ
วิเคราะห์ของวรรณกรรมที่ผ่านมา
3. พบส�ำนวนที่โดยภาพรวมอาจมีการใช้น้อยเมื่อ
เทียบกับส�ำนวนอื่น ๆ แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะในระดับ
ย่อหน้าอาจมีการใช้มาก
ผู้วิจัยจะน�ำข้อมูลดังกล่าวมาตั้งข้อสังเกตเพื่อน�ำ
ไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการเรี ย นการสอน การแยกใช้
ส�ำนวนเชื่อมความภาษาญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับงานเขียน

ประเภทต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนภาษา
ญีป่ นุ่ และการแปลระหว่างภาษาญีป่ นุ่ กับภาษาไทยต่อไป

4. วิธีวิจัย

ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาส�ำนวนเชือ่ ม
ความเฉพาะที่ปรากฏในระดับย่อหน้า จึงไม่ใช้วิธีสืบค้น
แบบ石黒 (2016a) ผูว้ จิ ยั ศึกษาส�ำนวนทีป่ รากฏในต�ำรา
4 เล่ม เป็นต�ำราเชิงมนุษยศาสตร์ 2 เล่ม ซึง่ เป็นต�ำราวิชา
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�ำราเชิงวิทยาศาสตร์ 2 เล่ม ซึ่งเป็นต�ำราวิชา
ชีววิทยา『チャート式新生物 生物基礎・生物』และ
วิชาคณิตศาสตร์『チャート式基礎と演習数学I+A』
อย่างละเล่ม โดยวิธกี ารเลือกต�ำราทีม่ าศึกษาในเบือ้ งต้น
นี้ จะเน้นต�ำราที่น่าจะมีการอธิบายความ เพื่อศึกษาการ
เชื่อมโยงความต่าง ๆ รายละเอียดต�ำราทั้งสี่เล่มปรากฏ
ตามที่ระบุในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและสัดส่วนส�ำนวนเชือ่ มความทีป่ รากฏในต�ำราทีจ่ ะวิเคราะห์
จ�ำนวนหน้า

จ�ำนวนย่อหน้า

จ�ำนวนส�ำนวน
เชื่อมความ

อัตราส่วนการ
ใช้ส�ำนวนเชื่อม
ความ

『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

1,514

3,090

654

21.17

รวม

(ค�ำนวณโดยผูเ้ ขียน)
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ต�ำราทัง้ 4 เล่ม เป็นต�ำราความรูร้ ะดับมัธยมปลาย
มีเนื้อหาไม่ยากจนเกินไป บุคคลทั่วไปสามารถท�ำความ
เข้าใจความหมาย ซึง่ จะวิเคราะห์หน้าทีข่ องส�ำนวนเชือ่ ม
ความได้ง่ายขึ้น และต�ำราเหล่านี้น่าจะมีอิทธิพลต่อผู้
เรียนในแต่ละสายวิชาการต่อการเลือกใช้ส�ำนวนใน
รายงาน งานเขียนระดับอุดมศึกษาต่อไป ต�ำราที่เลือก
มาเป็นข้อมูลวิเคราะห์ในครั้งนี้จะจบประโยคด้วยรูป
辞書形 มีลก
ั ษณะเป็นทางการแต่อาจใช้รปู 「です・ま
4
す」บ้าง ในส่วนที่เป็นคอลัมน์เสริม
ส�ำนวนเชื่อมความในที่นี้รวมค�ำกริยาวิเศษณ์ที่ท�ำ
หน้าที่เรียบเรียงประโยค เช่น まず、一般に และกลุ่ม
ค�ำประเภทอืน่ ๆ ด้วย เช่น 事実 ทัง้ นี้ ในการนับจ�ำนวน
ย่อหน้าจะไม่นับรวมย่อหน้าที่เป็นข้อ เช่น 1, 2, 3 หรือ
แสดงด้วยเครื่องหมาย จะถือรวมเป็น 1 ย่อหน้า แต่หาก
เป็นย่อหน้าที่เกิดขึ้นหลังเลขข้อและชื่อหัวข้อจะน�ำมา
วิเคราะห์ด้วย ย่อหน้าส่วนใหญ่จะเว้นช่องว่าง 1 ตัว
อักษร มีเพียงบางย่อหน้าจะไม่เว้นช่องว่าง เนื่องจากมี
ภาพหรือตารางเบียด รวมจ�ำนวนส�ำนวนเชือ่ มความทีจ่ ะ
ใช้วเิ คราะห์ในครัง้ นี้ 654 ตัวอย่าง คิดเป็น 21.17% ของ
จ�ำนวนย่อหน้าทั้งหมด (3,090 ย่อหน้า)
ในการศึกษาครั้งนี้จะจ�ำแนกส�ำนวนเชื่อมความ
ระดับย่อหน้าเป็นกลุม่ โดยใช้เกณฑ์ของ 市川（1978）

ซึง่ แบ่งส�ำนวนเชือ่ มความเป็น 7 กลุม่ กรณีทเี่ ป็นส�ำนวน
เชื่อมความใหม่ ไม่ปรากฏในการจ�ำแนกเดิม จะอ้างอิง
การจ�ำแนกส�ำนวนเชือ่ มความของ佐久間（2002）และ
石黒（2016b）เพิม
่ เติม หากไม่อยูใ่ นเกณฑ์จะระบุเป็น
“ส�ำนวนเชื่อมความอื่น ๆ”

5. ส�ำนวนเชื่อมความในต�ำราแต่ละด้าน

5.1 ต�ำราด้านมนุษยศาสตร์
ต�ำราด้านมนุษยศาสตร์ที่ได้น�ำมาวิเคราะห์ในครั้ง
นี้เป็นต�ำราประวัติศาสตร์มีการเรียงเนื้อหาตามยุคปี มี
จ�ำนวนหัวข้อไม่มาก ในแต่ละหัวข้อจะมีการอธิบายราย
ละเอียด ความเชื่อมโยงสารแบบเหตุไปหาผล เช่น มูล
เหตุทางสังคมน�ำไปสู่สงคราม เป็นต้น เนื่องจากเป็นการ
เล่าเรื่อง บางย่อหน้าจึงมีความยาวมากท�ำให้มีส�ำนวน
เชื่อมความปรากฏในระดับประโยคอีกจ�ำนวนมาก การ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างย่อหน้า นอกจากจะแสดง
ด้วยส�ำนวนเชื่อมความ ก็แสดงด้วยการใช้ค�ำบ่งชี้ซึ่งมัก
จะเป็น「こ～」เช่น「これに驚いた政府は」「この
間」เป็นต้น โดยการใช้「こ～」มักอ้างอิงถึงเนือ
้ ความ
ในย่อหน้าก่อน นอกจากนี้ยังใช้ความสัมพันธ์เชิงเวลา
โดยขึ้นย่อหน้าด้วยปีแทน เช่น「1870年代終わりか
ら」เป็นต้น

ตารางที่ 2 ส�ำนวนเชือ่ มความทีป่ รากฏในต�ำราด้านมนุษยศาสตร์
『日本近代史』

ส�ำนวนเชื่อมความ

4

『世界現在史』

จ�ำนวน

%

ส�ำนวนเชื่อมความ

จ�ำนวน

%

1

一方

29

4.90

1

一方

29

4.90

2

しかし

22

3.72

2

しかし

22

3.72

3

また

19

3.21

3

また

19

3.21

4

こうして

13

2.20

4

こうして

13

2.20

5

ついで／このように

7

1.18

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

6

そこで／さらに／ところが

5

0.84

7

なお／その後

4

0.68

7

なお／その後

4

0.68
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『日本近代史』

ส�ำนวนเชื่อมความ
8

これに対して／そして

9

ところで／特に／とはいえ／こ

『日本近代史』

จ�ำนวน

%

3

0.51

／このようにして

う・そうした中で

2

ส�ำนวนเชื่อมความ
8
9

0.34

จ�ำนวน

%

4

0.77

3

0.58

2

0.38

1

0.19

もちろん／実は／もっとも
例えば／ところが／さて／その
うち／そのうえ／同様に

その後／結局／しかも／そし

10

ちなみに／例えば／すなわち／

10

まず／その結果／そののち
／その反面／そのほか

1

0.17

て／要するに／ともに・これと
ともに／このほか
では／これよりも／一般に／た
だ／もともと／特に／これに比

11

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

(ค�ำนวณโดยผูเ้ ขียน)
จากตารางที่ 2 ต�ำรา『日本近代史』ปรากฏ
ส�ำนวนเชือ่ มความ 145 ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 24.49%
ที่ใช้ในย่อหน้าทั้งหมด โดยปกติ เมื่อขึ้นหัวข้อเรื่องใหม่
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ส�ำนวนเชื่อมความ ดังนั้น ถือว่าอยู่ใน
สัดส่วนการใช้ที่ใกล้เคียงกับผลการส�ำรวจของ 石黒
(2016a)เมือ
่ น�ำมาตรวจสอบแยกส�ำนวนเชือ่ มความ พบ
ว่ามีส�ำนวนเชื่อมความทั้งสิ้น 26 ค�ำ ส�ำนวนเชื่อมความ
ที่ มี ม ากที่ สุ ด 5 อั น ดับ แรก คือ 「一方」 (29 ครั้ง/

4.90%)「しかし」(22 ครั้ง/ 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�ำละ 7 ครัง้ / 1.18%) ตาม
ล�ำดับ สิ่งที่น่าสนใจคือมีการใช้「一方」ซึ่งเป็นส�ำนวน
ประเภทเทียบความใช้เปรียบเทียบมาก และในส�ำนวน
ประเภทตามความ ใช้ค�ำว่า「こうして」「このよう
に」นอกจากนี้ยังมีการใช้ส�ำนวนประเภทเพิ่มความ「
ついで」มากเช่นกัน

ตารางที่ 3 สัดส่วนประเภทส�ำนวนเชือ่ มความทีป่ รากฏในต�ำรา『日本近代史』
ส�ำนวนเชื่อมความ

จ�ำนวน

%

ส�ำนวนเพิ่มความ
1 (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�ำนวนเทียบความ

37

6.25

一方、これに対して、こうした中で、その反面、とはいえ

3

ส�ำนวนตามความ

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�ำนวนแย้งความ

しかし、ところが

27

4.56

5

ส�ำนวนเสริมความ

ちなみに、なお

5

0.84

6

ส�ำนวนซ�้ำความ

4

0.68

7

ส�ำนวนเปลี่ยนความ

2

0.34

8

ส�ำนวนเชื่อมความอื่น ๆ

1

0.17

例えば、すなわち、特に
ところで
まず

(ค�ำนวณโดยผูเ้ ขียน)
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และเมื่อน�ำส�ำนวนเชื่อมความทั้งหมดมาจัดตาม
เกณฑ์ประเภทดังตารางที่ 3 จะพบว่าส�ำนวนเทียบความ
แม้ว่าจะมีมากเป็นอันดับที่สอง แต่ก็มีจ�ำนวนตัวอย่าง
มากกว่าส�ำนวนอื่น ๆ ที่คาดว่าจะพบมากในวัจนลีลา
ประเภทต�ำรา ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการ
วิเคราะห์ในระดับย่อหน้าเท่านั้น ดังนั้น การเทียบข้อมูล
เชิงประวัติศาสตร์จึงมักปรากฏเมื่อมีการเปลี่ยนย่อหน้า
เพื่อเล่าข้อมูลอีกด้านหนึ่งเปรียบเทียบ
ส� ำ หรั บ ต� ำ รา 『世界現代史』 จากตารางที่ 2
ปรากฏส�ำนวนเชื่อมความ 253 ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน
48.56% ที่ใช้ในย่อหน้าทั้งหมด เมื่อเทียบกับต�ำรา『日
本近代史』ถือว่าอยู่ในปริมาณที่สูงมาก กล่าวคือ ใน
ย่อหน้าที่สองขึ้นไปของแต่ละหัวข้อ แทบจะใช้ส�ำนวน
เชื่อมความตลอด จากการส�ำรวจพบว่าต�ำราเล่มนี้มี
ส�ำนวนเชื่อมความทั้งสิ้น 42 ค�ำ ส�ำนวนเชื่อมความที่มี
มากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก คือ「しかし」(48 ครัง้ / 9.21%)
「一方」(45 ครัง้ / 8.64%)「また」「こうして」(ค�ำ

ละ 22 ครั้ง/ 4.22%) และ「このように」(12 ครั้ง/
2.30%) ตามล�ำดับ สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือมีการใช้「一方」ซึง่
ใช้ เ ปรี ย บเที ย บมากเป็ น อั น ดั บ สอง และในส� ำ นวน
ประเภทตามความ นิยมใช้ค�ำว่า「こうして」「この
ように」เช่น เดียวกับต�ำรา『日本近代史』นอกจาก
นี้ยังพบการใช้ส�ำนวนเชื่อมความที่เป็นค�ำกริยาวิเศษณ์
เช่น「もちろん」「もともと」「一般に」「そもそ
も」 ซึ่งแม้จะพบเพียง 1-2 ตัวอย่าง แต่ก็ถือเป็นต�ำรา
ที่มีการใช้ส�ำนวนเชื่อมความหลากหลาย
อนึ่ง ต�ำราด้านมนุษยศาสตร์ทั้งสองเล่มมีส�ำนวน
ซ�้ำความปรากฏน้อยมากต่างจากที่ตั้งสมมติฐานไว้
และเมื่อน�ำส�ำนวนเชื่อมความทั้งหมดมาจัดตาม
เกณฑ์ประเภทดังตารางที่ 4 จะพบว่าส�ำนวนเทียบความ
ปรากฏในต�ำแหน่งย่อหน้าเป็นจ�ำนวนมาก สัดส่วนของ
ส�ำนวนเชื่อมความประเภทอื่น ๆ ไม่แตกต่างไปจาก
ตารางที่ 3 แต่พบการใช้สำ� นวนเชือ่ มความอืน่ ๆ จ�ำนวน
มากที่ยังไม่สามารถระบุเข้าเกณฑ์ 7 ประเภทได้

ตารางที่ 4 สัดส่วนประเภทส�ำนวนเชือ่ มความทีป่ รากฏในต�ำรา『世界現在史』
ส�ำนวนเชื่อมความ

จ�ำนวน

%

62

11.90

60
(52)

11.52
(9.98)

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

(8)

(1.54)

3

ส�ำนวนแย้งความ

しかし、だが、ところが

59

11.32

4

ส�ำนวนตามความ

こうして、このように、結局

36

6.90

5

ส�ำนวนเสริมความ

7

1.34

6

ส�ำนวนซ�้ำความ

6

1.15

7

ส�ำนวนเปลี่ยนความ

6

1.15

8

ส�ำนวนเชื่อมความอื่น ๆ

17

3.26

1 ส�ำนวนเทียบความ 一方、他方、これに対して、これに比べて、同様に
ส�ำนวนเพิ่มความ
(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
2
れに加えて、ともに

ただ、もっとも、というのは、ちなみに
例えば、要するに、特に
さて、では、これよりも、そもそも
一般に、もちろん、事実、実は、まず

(ค�ำนวณโดยผูเ้ ขียน)
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5.2 ต�ำราด้านวิทยาศาสตร์
ต�ำราชีววิทยา『チャート式新生物 生物基礎・
生物』 มี ลั ก ษณะคล้ า ยต� ำ ราประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ก าร
อธิบายรายละเอียด แต่จะมีการแยกหัวข้อย่อยอย่าง
ละเอียด ในบางหัวข้อใช้รูปแบบการเขียนแบบเรียงเป็น
ข้อ（箇条書き）อีกทัง้ ยังมีการแบ่งเนือ้ หาโดยขึน้ หัวข้อ
ตัวอย่าง（例）และหมายเหตุ（注意）หัวข้อส่วนใหญ่
มีย่อหน้าเดียว และมักเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาแยกจาก
หั ว ข้ อ ก่ อ น ในต� ำ ราปรากฏส� ำ นวนเชื่ อ มความ 74
ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 5.14% ที่ใช้ในย่อหน้าทั้งหมด
ซึ่งถือว่าน้อยมากและค�ำบ่งชี้ในระดับย่อหน้าก็น้อยมาก
เช่นกันเมื่อน�ำมาตรวจสอบแยกส�ำนวนเชื่อมความ พบ
ว่ามีสำ� นวนเชือ่ มความทัง้ สิน้ 19 ค�ำดังทีป่ รากฏในตาราง
ที่ 5 โดยส�ำนวนเชื่อมความที่มีมากที่สุด 5 อันดับแรก
คือ「また」「例えば」(ค�ำละ 13 ครั้ง/ 0.9%)「一
方」(9 ครัง้ /0.62%) และ「このように」「さらに」
(ค�ำละ 6 ครัง้ / 0.42%) ตามล�ำดับ สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือมีการ
ใช้ส�ำนวนประเภทเพิ่มความ（また、さらに）และ

ส�ำนวนประเภทซ�้ำความแบบยกตัวอย่าง（例えば）
จ�ำนวนมาก แม้ว่าจะมีเครื่องหมาย例แสดงตัวอย่างอยู่
แล้ว และพบการเปรียบเทียบโดยใช้「一方」มากเป็น
อันดับสามและในส�ำนวนประเภทตามความนิยมใช้คำ� ว่า
「このように」

และเมื่อน�ำส�ำนวนเชื่อมความทั้งหมดมาจัดตาม
เกณฑ์ประเภทดังตารางที่ 6 จะพบว่าในต�ำราชีววิทยามี
การใช้ส�ำนวนเทียบความจ�ำนวนมากแย้งกับสมมติฐาน
ส่วนส�ำนวนซ�้ำความในการยกตัวอย่างมีใช้จ�ำนวนมาก
ตรงกับสมมติฐาน
ส่วนต�ำราคณิตศาสตร์『チャート式基礎と演習
数学I+A』มีการแบ่งจ�ำนวนหัวข้อจ�ำนวนมากเช่นเดียว
กั บ ต� ำ ราชี ว วิ ท ยา แต่ ล ะหั ว ข้ อ ย่ อ ยมี ก ารแสดงการ
ค� ำ นวณค่ า ตั ว เลขจ� ำ นวนมากคั่ น กลาง ท� ำ ให้ แ ต่ ล ะ
ย่อหน้ามีลกั ษณะขาดตอน เพราะถูกแทรกด้วยการแสดง
สูตร หรือตัวอย่างการค�ำนวณ แต่ละย่อหน้ามีประโยค
เรียงกันจ�ำนวนน้อย เมื่อนับส�ำนวนเชื่อมความในระดับ
ย่อหน้าพบว่ามีจ�ำนวนน้อย การแสดงความสัมพันธ์

ตารางที่ 5 ส�ำนวนเชือ่ มความทีป่ รากฏในต�ำราด้านวิทยาศาสตร์
『チャート式新生物 生物基礎・生物』

ส�ำนวนเชื่อมความ

『チャート式基礎と演習数学I+A』

จ�ำนวน

%

13

0.90

1

ส�ำนวนเชื่อมความ

จ�ำนวน

%

また

28

5.22

1

また／例えば

2

一方

9

0.62

2

一般に

26

4.85

3

このように／さらに

6

0.42

3

例えば／なお

18

3.36

4

これに対して

5

0.35

4

このように

17

3.17

5

しかし

4

0.28

5

すなわち

11

2.05

6

まず／こうして

3

0.21

6

まず／よって

8

1.49

7

ところが／一般に

2

0.14

7

そして

7

1.31

1

0.07

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

次に／または／なお／ただし／

8

以上のことから／そしてさら
に／その後／それにしても

(ค�ำนวณโดยผูเ้ ขียน)
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ระหว่างย่อหน้านอกเหนือจากส�ำนวนเชื่อมความ จะ
แสดงด้วยค�ำบ่งชี้ซึ่งมักจะเป็น「こ～」 เช่นเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น「ここで」「この節では」และค�ำแสดง
ความสัมพันธ์เชิงพืน้ ที่ เช่น「上の例題」「以下では」
รวมไปถึงการแจกแจงเรียงข้อ5 ในต�ำราปรากฏส�ำนวน
เชื่อมความ 182 ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 33.96% ที่ใช้

ในย่อหน้าทั้งหมด ซึ่งถือว่าค่อนข้างมาก จากตารางที่ 5
พบส�ำนวนเชือ่ มความทัง้ สิน้ 29 ค�ำโดยค�ำทีพ่ บมากทีส่ ดุ
5 อันดับแรก คือ「また」(28 ครั้ง/ 5.22%)「一般
に」(26ครั้ง/ 4.85%)「例えば」「なお」(ค�ำละ 18
ครั้ง/ 3.36%) และ「このように」(17 ครั้ง/ 3.17%)
ตามล�ำดับ

ตารางที่ 6 สัดส่วนประเภทส�ำนวนเชือ่ มความทีป่ รากฏในต�ำรา『チャート式新生物
ส�ำนวนเชื่อมความ

生物基礎・生物』

จ�ำนวน

%

ส�ำนวนเพิ่มความ
1 (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�ำนวนเทียบความ

15

1.04

13

0.90

10

0.69

6

0.42

2

0.14

1

0.07

5

0.35

一方、これに対して、または

3

ส�ำนวนซ�้ำความ

4

ส�ำนวนตามความ

こうして、このように、以上のことから

5

ส�ำนวนแย้งความ

しかし、ところが

6

ส�ำนวนเสริมความ

7

ส�ำนวนเปลี่ยนความ

8

ส�ำนวนเชื่อมความอื่น ๆ

例えば

ただし、なお
それにしても
一般に、まず

(ค�ำนวณโดยผูเ้ ขียน)
ตารางที่ 7 สัดส่วนประเภทส�ำนวนเชือ่ มความทีป่ รากฏในต�ำรา『チャート式基礎と演習数学I+A』
ส�ำนวนเชื่อมความ

จ�ำนวน

%

ส�ำนวนเพิ่มความ
1 (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�ำนวนตามความ

38

7.09

32

5.97

18

3.35

5

0.93

3

0.56

3

0.56

34

6.34

このように、以上から、とすると、よって、したがって、そこで

3

ส�ำนวนซ�้ำความ

4

ส�ำนวนเสริมความ

5

ส�ำนวนเปลี่ยนความ

6

ส�ำนวนแย้งความ

7

ส�ำนวนเทียบความ

8

ส�ำนวนเชื่อมความอื่น ๆ

例えば、すなわち、つまり、簡単にいえば
なお
さて、ところで、では、それにしても

しかし、ところが
一方、逆に、同様に
一般に、まず

(ค�ำนวณโดยผูเ้ ขียน)
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าคำ�บ่งชี้และคำ�แสดงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่มักจะใช้ระบุว่าต่อจากนี้จะอธิบายอะไร มากกว่าการระบุว่าย่อหน้านี้สัมพันธ์กับย่อหน้าที่ผ่านมา
อย่างไร ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า คำ�บ่งชี้ที่ปรากฏในตำ�ราคณิตศาสตร์มักใช้เป็นสำ�นวนเริ่มเรื่อง（提題表現）มากกว่าเป็นสำ�นวนเชื่อมความ（接続表現）
5
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เมื่อน�ำมาตรวจสอบแยกส�ำนวนเชื่อมความดังที่
ปรากฏในตารางที่ 7 พบการใช้สำ� นวนประเภทเพิม่ ความ
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับต�ำรา
แขนงอื่น ๆ จุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก คือการใช้「一
般に」ซึ่งเป็นค�ำกริยาวิเศษณ์ที่ยังไม่ได้จัดเข้าเกณฑ์ 7
ประเภทในต�ำแหน่งที่ควรใช้สรุปกฎจ�ำนวนมาก การใช้
「なお」ซึง่ เป็นส�ำนวนเสริมความ ในทีน
่ พี้ บการใช้ทไี่ ม่
ได้มกี ารใช้ตามส�ำนวนเพิม่ ความทีน่ า่ จะอยูใ่ นล�ำดับก่อน
หน้า และในส�ำนวนประเภทตามความ พบว่านิยมใช้ค�ำ
ว่า「このように」สูงทีส่ ดุ สิง่ ทีน่ า่ สนใจในล�ำดับถัดไป
คือมีการใช้「すなわち」และ「よって」ในปริมาณที่
สูงกว่าต�ำราประเภทอืน่ ๆ ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ เป็นส�ำนวน
เชือ่ มความทีม่ คี วามหมายตายตัวทีใ่ ช้ในทางคณิตศาสตร์6
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ส�ำนวนเชื่อมความที่มีลักษณะ
เฉพาะในการอธิบายการค�ำนวณคือ「よって」「ゆえ
7
に」และ「したがって」

6. การศึกษาความแตกต่างของส�ำนวนเชือ่ มความ

ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าในระดับย่อหน้า ส�ำนวน
เพิ่มความ ส�ำนวนตามความเป็นส�ำนวนที่ปรากฏมากใน
ต�ำราทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 8 ซึ่งลักษณะดังกล่าว
ก็ไม่แตกต่างจากบทเขียนประเภทอื่น ๆ
จุดทีแ่ ตกต่างคือ ในการสืบค้นต�ำราทัง้ สองด้านใน
ครัง้ นีพ้ บส�ำนวนแย้งความน้อยมาก และส�ำนวนซ�ำ้ ความ
นัน้ พบมากในต�ำราด้านวิทยาศาสตร์ แต่พบน้อยในต�ำรา
ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ ซึ่ ง ในครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเพี ย งต� ำ รา
ประวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง นี้ อาจเป็ น ไปได้ ว ่ า เพราะต� ำ รา

ประวัตศิ าสตร์มเี นือ้ หาแบบเล่าความ ข้อเท็จจริงมากกว่า
อธิบายความ จึงมีส�ำนวนซ�้ำความ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็น
「たとえば」น้อย จุดแตกต่างที่ไม่ตรงตามสมมติฐาน
คือ ส�ำนวนเทียบความซึ่งพบมากในการเล่าความ
ส�ำหรับส�ำนวนเชื่อมความที่นิยมใช้บ่อยในแต่ละ
ประเภท พบว่ า ส� ำ นวนเพิ่ ม ความที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ
「また」 และ「さらに」ตามล�ำดับ ส�ำนวนเทียบ
ความที่พบมากที่สุดคือ「一方」「これに対して」
ตามล�ำดับ8 ส�ำนวนแย้งความที่พบมากที่สุดคือ「しか
し」 ส� ำ นวนซ�้ ำ ความที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ 「例えば」
ส�ำนวนเสริมความทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ「なお」จะเห็นได้
ว่าส�ำนวนทั้ง 4 กลุ่มนี้เป็นส�ำนวนหลักที่พบบ่อยในบท
เขียนทั่วไปเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พบความแตกต่างใน
ความนิยมในส�ำนวนตามความ โดยพบว่าส�ำนวนตาม
ความทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ「このように」「こうして」
โดยในต�ำราด้านมนุษยศาสตร์จะปรากฏการใช้「こうし
て」มากกว่าเล็กน้อย ส่วนในต�ำราด้านวิทยาศาสตร์จะ
ปรากฏการใช้「このように」มากกว่า ต่างจากต�ำรา
ด้านสังคมศาสตร์ที่มีการใช้「したがって」มากที่สุด
ทั้ ง นี้ ส� ำ นวนเปลี่ ย นความมี ป รากฏใช้ น ้ อ ยมากจึ ง มี
สัดส่วนไม่ค่อยต่างกัน
ในการวิจยั ครัง้ นี้ จะเห็นได้วา่ ส�ำนวนเทียบความมี
ปรากฏในระดับย่อหน้ามากอย่างมีนัยส�ำคัญในต�ำรา
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละชี ว วิ ท ยาที่ มี ลั ก ษณะร่ ว มคื อ การ
อธิบายความ นอกเหนือจากส�ำนวนที่ปรากฏการใช้สูง
แล้ว ยังพบส�ำนวนที่ปรากฏเฉพาะวัจนลีลา ได้แก่ การ
ใช้สำ� นวน「ついで」ในต�ำราประวัตศิ าสตร์9 「よって」

ในทางคณิตศาสตร์นั้น สำ�นวนเชื่อมความบางคำ�อาจมีความหมายเฉพาะ เช่น A∪B (A union B) หมายถึง เอทั้งหมด หรือ บีทั้งหมด หรือทั้งเอและบี ใช้คำ�ใน
ภาษาญี่ปุ่นว่า 「AまたはB」A∩B (A intersect B) หมายถึง ส่วนเอที่ควบกับบี ใช้คำ�ในภาษาญี่ปุ่นว่า「AかつB」วิธีการใช้「または」「かつ」ในที่นี้จะ
แตกต่างจากการใช้ในภาษาทั่วไป
7
สำ�นวนเชื่อมความเหล่านี้ล้วนเป็นสำ�นวนประเภทตามความ ในการเชื่อมความในสารอื่น ๆ มักมีความหมายไม่แตกต่างกันแต่ในการคำ�นวณจะมีลำ�ดับต่างกัน
เมื่อเทียบกับการแสดงการคำ�นวณในตำ�ราคณิตศาสตร์ภาษาไทย พบว่า「よって」ใช้กับการแปลงค่าในเบื้องต้น เทียบได้กับ “จะได้ (ว่า)” 「ゆえに」ใช้ใน
การแสดงผลลัพธ์คำ�นวณในเบื้องต้น เทียบได้กับ “ดังนั้น” และ「したがって」ใช้แสดงผลลัพธ์สุดท้าย หรือการสรุปผลคำ�ตอบ เทียบได้กับ “เพราะฉะนั้น”
หรือเครื่องหมาย ∴ ตามตัวอย่าง (1)
(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
สาเหตุที่พบ「そして」น้อยกว่า「さらに」ซึ่งตรงข้ามกับผลการสำ�รวจของ 石黒 (2016a) น่าจะเป็นเพราะ そしてนิยมใช้ในระดับประโยคมากกว่าขึ้น
ย่อหน้าใหม่ ในงานวิจัยครั้งนี้จึงพบเพียง 12 ตัวอย่างจากตำ�ราทั้ง 4 เล่ม
9
โดยปกติการใช้「ついで」แม้ว่าจะไม่ใช่สำ�นวนเพิ่มความเชิงเวลาโดยเฉพาะ แต่ว่าในตำ�ราประวัติศาสตร์จะใช้แสดงลำ�ดับเวลาลักษณะคล้ายคำ�ในภาษาไทย
ว่า “ต่อมา”
6
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ตารางที่ 8 สัดส่วนประเภทส�ำนวนเชือ่ มความประเภทต่าง ๆ ทีป่ รากฏในบทเขียนประเภทต�ำรา 4 ล�ำดับแรก
ต�ำราสังคมศาสตร์
(石黒 2016a)

ต�ำราประวัติศาสตร์

ต�ำราประวัติศาสตร์

ต�ำราชีววิทยา

『日本近代史』

『世界現代史』

『新生物』

ต�ำราคณิตศาสตร์
『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�้ำความ (4,098 ครั้ง)
4 ตามความ (4,006 ครั้ง)

ตามความ (4.90%)

แย้งความ (11.32%)

ซ�้ำความ (0.90%)

ซ�้ำความ (5.97%)

แย้งความ (4.56%)

ตามความ (6.90%)

ตามความ (0.69%)

เสริมความ (3.35%)

「ゆえに」 ในต� ำ ราคณิ ต ศาสตร์

และพบส� ำ นวนที่
ปรากฏในต�ำราทั้งสองด้านแต่มีวิธีใช้ที่แตกต่างกัน เช่น
「すなわち」ในต�ำราคณิตศาสตร์ใช้สรุปความสัมพันธ์
หรือสูตรคณิตศาสตร์ที่ได้จากการค�ำนวณโจทย์จึงมัก
ปรากฏท้ายสุด ในบางย่อหน้าก็ปรากฏการใช้เป็นการ
เชื่อมประโยคสรุป ส่วนการใช้「すなわち」ในต�ำรา
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ พ บ ว ่ า 「 す な わ ち 」 ใ น ต� ำ ร า
ประวัติศาสตร์ใช้ขยายประเด็น และพบส�ำนวนเชื่อม
ความที่เป็นค�ำกริยาวิเศษณ์ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ พบการ
ใช้ ค� ำ ว่ า 「一般に」 จ� ำ นวนมากโดยเฉพาะในต� ำ รา
คณิตศาสตร์ โดยมีทั้งที่ใช้ตั้งเงื่อนไขหรือประเด็นคล้าย
การใช้「まず」และที่ใช้เป็นส�ำนวนซ�้ำความ10
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบส�ำนวนเชื่อมความ
ในระดั บ ย่ อ หน้ า ที่ ป รากฏในต� ำ ราวิ ช าการด้ า น
มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ เราจะเห็นแนว
โน้มความเหมือนและความต่างจากส�ำนวนเชื่อมความที่
นิยมศึกษาในการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ และงานเขียน
ประเภทอืน่ ๆ ท�ำให้เห็นประเด็นในการศึกษาภาษาญีป่ นุ่
ในปัจจุบันเพิ่มเติมดังนี้
1. ในการอธิบายความเช่นที่ปรากฏในบทเขียน

ประเภทต�ำรา นอกเหนือจากส�ำนวนเพิ่มความ ส�ำนวน
ตามความ ส�ำนวนแย้งความ ส�ำนวนซ�ำ้ ความแล้ว การใช้
「一方」「これに対して」ขึน
้ ย่อหน้าแสดงการเทียบ
ความก็มีการใช้มากเช่นกัน
2. การฝึกฝนการใช้สำ� นวนตามความในบทเขียน
ภาษาญีป่ นุ่ ปัจจุบนั ทีม่ กั สอนให้ใช้「そこで」「そのた
め」「したがって」นั้น อาจนิยมใช้ในบทเขียนบาง
วัจนลีลาเท่านั้น หรือนิยมใช้ในระดับประโยค เมื่อใช้ขึ้น
ย่อหน้าใหม่ที่แสดงผลสืบเนื่องจากย่อหน้าก่อนในบท
เขียนเชิงวิชาการ ควรมีการสอนให้ใช้「このように」
11
「こうして」ซึ่งพบความถี่ในการใช้มาก ทั้งนี้ นอก
เหนือจากส�ำนวนตามความ การแนะน�ำให้รู้จักความ
สัมพันธ์ของส�ำนวนเชือ่ มความบางส�ำนวนทีป่ รากฏบ่อย
ในวัจนลีลาบางประเภท เช่น「すなわち」12「よっ
13
て」 「ゆえに」และ「なお」ทีใ่ ช้มากเฉพาะในต�ำรา
คณิตศาสตร์ หรือ「ついで」ในงานเขียนประวัตศิ าสตร์
ทีใ่ ช้เป็นส�ำนวนเพิม่ ความแบบอ้างอิงล�ำดับเวลาแตกต่าง
จาก「つぎに」ทีผ่ เู้ รียนมีความคุน้ เคยอยูแ่ ล้ว จะท�ำให้
ผู้เรียนตระหนักและแยกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

「一般に」ใช้อธิบายย่อหน้าก่อนซ้ำ�อีกครั้งโดยเปลี่ยนมุมมอง ในตำ�ราคณิตศาสตร์จะใช้สรุปเป็นกฎ อย่างไรก็ตาม ยังไม่อาจสรุปได้ว่า「一般に」เป็น
สำ�นวนซ้ำ�ความทั้งหมด ดังนั้น ผู้วิจัยจะรวบรวมตัวอย่างการใช้เพิ่มเติมต่อไป
11
เกี่ยวกับประเด็นนี้ 石黒・筒井（2009：115）ตั้งข้อสังเกตุไว้เช่นเดียวกัน โดยระบุว่า ย่อหน้าที่สรุปผล ควรใช้สำ�นวนเชื่อมความ「このように」จะ
เหมาะสมกว่า「このため」ที่ใช้ในประโยคตัวอย่าง เนื่องจากเป็นคำ�ที่ใช้สรุปความได้ดีกว่าสำ�นวนเชื่อมความที่แสดงผลธรรมดา โดยยกตัวอย่างคำ�ที่ใช้สรุป
ความได้ดีกว่าอื่น ๆ ด้วยได้แก่ 「こうして」「かくして」「よって」「以上」「結局」
12
พบว่ามี「すなわち」ใช้มากในตำ�ราด้านนิติศาสตร์เช่นกัน（石黒2016a）ซึ่งในตำ�ราคณิตศาสตร์นิยมใช้ตีความสมการหรือโจทย์
10

วิธีการใช้นี้ขัดแย้งกับข้อมูลที่石黒・筒井（2009, p.115）ระบุไว้ว่า「よって」ใช้สรุปความได้ดี แต่ในตำ�ราคณิตศาสตร์พบว่า「よって」ใช้แสดงผล
การตีความเชิงตรรกศาสตร์เป็นหลัก ในภาษาไทยเทียบได้กับคำ�ว่า “จะได้ว่า”
13
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7. บทสรุป

ในการศึกษาความแตกต่างของส�ำนวนเชือ่ มความ
ที่ปรากฏในต�ำราด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้
วิจยั ได้ศกึ ษาส�ำนวนเชือ่ มความทีป่ รากฏในระดับย่อหน้า
เพือ่ เชือ่ มโยงย่อหน้าให้มคี วามกลมกลืนกันทัง้ สิน้ 654 ค�ำ
และพบว่า การใช้ส�ำนวนเชื่อมความที่คล้ายคลึงกันใน
ต�ำราทั้งสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือการใช้
ส�ำนวนเทียบความ「一方」「これに対して」 และ
ส� ำ นวนตามความ 「 こ の よ う に 」 「 こ う し て 」
จ�ำนวนมาก ซึง่ อาจเป็นเพราะว่ามีวจั นลีลาแบบงานเขียน
ต�ำราเชิงอธิบายความเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผลที่ได้แตกต่าง
จากผลของ石黒 (2016a) ทีส่ ำ� รวจต�ำราสังคมศาสตร์ ซึง่
อาจมองได้ว่าเป็นเพราะวัจนลีลาที่ต่างกัน หรือมองว่า
เป็นเพราะส�ำนวนเทียบความและส�ำนวนตามความดัง
กล่าวปรากฏในระดับย่อหน้าเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะ
ศึกษาปริมาณการใช้สำ� นวนเชือ่ มความในระดับประโยค
เพื่อศึกษาหามูลเหตุที่แตกต่างนี้ต่อไป นอกจากนี้ ใน
การศึกษาครัง้ นีย้ งั พบการใช้สำ� นวนเชือ่ มความทีป่ รากฏ
เฉพาะวัจนลีลา เช่น「よって」ในต�ำราคณิตศาสตร์
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และ「ついで」ในต�ำราประวัติศาสตร์ และการใช้
ส�ำนวนเชื่อมความที่ต่างกันตามวัจนลีลา เช่น การใช้
「すなわち」

ข้อสังเกตเพิม่ เติมจากการศึกษาครัง้ นี้ พบว่าต�ำรา
แต่ละประเภทอาจให้ความส�ำคัญในการเชือ่ มความแตก
ต่างกัน เช่น ในต�ำราชีววิทยามีการใช้ส�ำนวนเชื่อมความ
น้อยครั้ง ไม่จ�ำเป็นต้องใส่ส�ำนวนเชื่อมความเพื่อแสดง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสารบ่อยเท่าต�ำราด้าน
มนุษยศาสตร์ และอีกประเด็นหนึง่ คือ พบว่ายังมีสำ� นวน
เชื่อมความประเภทค�ำกริยาวิเศษณ์ เช่น「一般に」ที่
ควรมีการวิเคราะห์วิธีการใช้เพิ่มเติมต่อไป
เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ส�ำนวน
เชือ่ มความระดับย่อหน้าจากต�ำราเพียง 4 เล่มเท่านัน้ ดัง
นั้นการเพิ่มจ�ำนวนและชนิดต�ำราทั้งด้านมนุษยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เพิม่ ขึน้ ให้มคี วามหลากหลาย เช่น ต�ำรา
วิชาดนตรี วิชาเคมี เป็นต้น ก็จะช่วยให้สามารถอธิบาย
ความแตกต่างในการใช้ส�ำนวนเชื่อมความตามวัจนลีลา
ในต�ำราทัง้ สองด้านได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ขอน�ำไปวิเคราะห์
ต่อยอดในงานครั้งต่อไป
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ฉันทนา จันทร์บรรจง
โสภา มะสึนาริ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาการสนทนาภาษาญี่ปุ่น
ในอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การ
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น และ 2) เพื่อเสนอแนวทาง
จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่แนะน�ำการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษาแก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่ม เป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม.1-3 โรงเรียนทรัพย์
ไพรวัลย์วิทยาคม จ�ำนวน 26 คน ด�ำเนินการพัฒนาชุดกิจกรรม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ
จัดกิจกรรม 10 แผนย่อย ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2560 ใช้เวลารวม 20 ชั่วโมง ผลของการศึกษา มี
ดังนี้ ผู้วิจัยได้จัดท�ำรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม เป็นแบบที่จัดให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
สนใจ โดยยึดแนวการจัดการเรียนรูภ้ าษาญีป่ นุ่ เพือ่ การสือ่ สาร และการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ซึง่ มีความ
เหมาะสมดี นักเรียนมีเจตคติดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่นกับความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนในระดับดี และนักเรียนร้อยละ 42.31 ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการอ่าน เขียน ค�ำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น และได้มีการเสนอแนวทางการจัด
กิจกรรมโดยให้โรงเรียนจัดกิจกรรมนีใ้ ห้นกั เรียนในรุน่ ต่อไป และพัฒนาจนเป็นวิชาเลือกภาษาญีป่ นุ่
เบื้องต้น ซึ่งนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมนี้แล้วสามารถที่จะเรียนต่อตามความสนใจได้อีกด้วย

คำ�

สำ�คัญ

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, การสนทนาภาษาญี่ปุ่น, ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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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
Abstract
This research aimed to 1) create a model and the methods for Teach-Less LearnMore 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.

Key words

Teach-Less Learn-More Activities, Japanese language conversation,
Lower-secondary school students
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1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับลดเวลาเรียน
เพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง โดยไม่กระทบ
เนือ้ หาหลักทีผ่ เู้ รียนควรเรียนรู้ ให้ครูปรับการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง ให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น.
หลังเวลานั้นให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอก
ห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรูท้ กุ ด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยให้
ด�ำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้ผเู้ รียน
ได้ เ รี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ ด ้ ว ยตนเอง
(Constructivism) ให้มากขึ้น ในบรรยากาศที่อบอุ่น
อิสระ ปลอดภัย ครูเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาชี้แนะ ใช้วิธีการ
ประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย ประเมิ น ตามสภาพจริ ง
วิเคราะห์ คุณภาพและพัฒนาการของนักเรียน มากกว่า
ประเมินจากการสอบเพียงอย่างเดียว (ส�ำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. ม.ป.ป. น.1-3, 18)
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เป็นโรงเรียน
มัธยมขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
39 ตั้งอยู่ที่ต�ำบลแก่งโสภา อ�ำเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งมีครูเพียง 14 คน มีนักเรียนมัธยมต้นและ
ปลาย เมื่อปีการศึกษา 2560 รวม 172 คน ซึ่งประมาณ
ร้อยละ 40 เป็นเด็กยากจนและอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
จากอ�ำเภอใกล้เคียง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ผูป้ กครองนักเรียนจึงเป็นสภาวะคุกคามทีส่ ำ� คัญ แต่คณะ
กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ก็ได้
พยายามขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย มากกว่า 25
องค์กร และน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้น
ฐานในการจัดการเรียนการสอนด้วย ส่งผลให้ได้รับการ
แต่งตัง้ จากมูลนิธยิ วุ สถิรคุณ เป็น “โรงเรียนศูนย์การเรียน
รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีผู้มา
เยีย่ มชมผลงานของนักเรียนอยูต่ ลอดเวลาเป็นโรงเรียนที่
มี ค รู จ�ำ กั ด แต่ จ ะต้ อ งเตรียมให้เด็ก ศึก ษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาด้วย จึงเหมาะกับการน�ำกิจกรรมลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้ มาใช้
คณะผู้วิจัย ในฐานะผู้บริหารชมรมนักเรียนเก่า
ญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ ให้กบั นักเรียนนักศึกษา
ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นภารกิจในบทบาท
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าเป็นภาคีเครือข่ายที่
ให้ ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เมื่อปีการศึกษา 2560
และเห็นว่าควรน�ำรูปแบบและวิธกี ารจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ เข้ามาใช้ในโรงเรียนแห่งนี้ โดยจัดให้ครู
อาสาชาวญี่ปุ่น และนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นเข้าไป
ท�ำหน้าที่จัดกิจกรรมซึ่งสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว และจะต้องมีเนื้อหาที่
สัมพันธ์กบั ญีป่ นุ่ ศึกษา เช่น กิจกรรมอาเซียนศึกษา ดังนัน้
ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2560 ซึง่ สถานการณ์เอือ้ อ�ำนวย จึง
ได้ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นารู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ การสนทนาภาษาญีป่ นุ่
ในอาเซี ย นศึ ก ษา ขึ้ น ที่ โ รงเรี ย นทรั พ ย์ ไ พรวั ล ย์
วิ ท ยาคม โดยเน้ น กลุ ่ ม เป้ า หมาย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ สร้างรูปแบบและวิธกี ารจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น และ
2. เพือ่ เสนอแนวทางจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู้การสอนสนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา ชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นทรั พ ย์ ไ พรวั ล ย์ วิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด Teach Less, Learn More
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555) กล่าวว่า แนวคิด
Teach Less, Learn More ซึ่งเรียกย่อว่า TLLM เป็น
แนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
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ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบการศึกษาให้โรงเรียน
เน้นการสอนวิธีคิด เพื่อให้ประเทศเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Thinking Schools, Learning Nation - TSLN)
การจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้ มุ่งเน้นประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนทีด่ ขี นึ้ และเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการใช้ชวี ติ ของผูเ้ รียน ซึง่ เปลีย่ นจากการจัดการ
ศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ
เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดของตนเอง ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และใช้แนวการสอนหรือวิธี
สอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อท�ำให้ผู้เรียนประสบผลส�ำเร็จ
ทางการเรียนรู้ ลดการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณ คือ ลด
บทบาทของครู จากผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้น�ำ กระตุ้นให้ผู้
เรียนสร้างความรู้ ลดการเรียนรู้โดยการท่องจ�ำ ลดการ
สอบและการหาค�ำตอบ
ทฤษฎีการเรียนรูท้ สี่ นับสนุนแนวคิด Teach Less,
Learn More คือ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism) ซึง่ เป็นทฤษฎีทใี่ ห้ความส�ำคัญกับตัวผู้
เรียน ทิศนา แขมมณี (2554) กล่าวว่า ประเด็นส�ำคัญ
ประการแรกของทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
Constructivism คือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct)
ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้
ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา
(cognitive apparatus) ของตน ประเด็นส�ำคัญประการ
ที่สองของทฤษฎี คือโครงสร้างทางปัญญา เป็นผลของ
ความพยายามทางความคิด ผูเ้ รียนสร้างเสริมความรูผ้ า่ น
กระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้ รียนได้ แต่ผสู้ อน
สามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้
โดยจัดสภาพการณ์ที่ท�ำให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น
นโยบายและแนวทางในการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้
ตามนโยบายการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ เตรียมผูเ้ รียน
เข้ า สู ่ ก ารเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 ส� ำ นั ก งานคณะ
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กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ด� ำ เนิ น การตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาตั้งแต่ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และได้ให้ค�ำนิยามว่า “ลดเวลา
เรียน” หมายถึง ลดเวลาสอนของครู เป็นการลดสัดส่วน
เวลาเรียนในห้องเรียนและเวลาของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ครูผู้สอนเป็นผู้บรรยาย อธิบายความรู้ ผู้เรียน
เป็นผู้รับความรู้ มาเพิ่มบทบาทการให้ครูเป็นผู้ที่คอย
อ�ำนวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งค�ำถามที่
ท้าทายความสามารถ และกระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองมากขึ้น และ “เพิ่มเวลารู้” หมายถึง เพิ่มเวลา
การเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการเพิ่มเวลาและโอกาสให้
ผู ้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง มี
ประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ท�ำงานเป็นทีม และเรียน
รู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่
หลากหลาย รูปแบบของกิจกรรม ตามคู่มือบริหาร
จัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้” ได้แก่ กิจกรรมที่ก�ำหนดให้เรียน และ กิจกรรมที่
เลือกเรียน (คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หน้า 9-11)
อาเซียนศึกษาในประเทศไทย
ส�ำนักเลขาธิการอาเซียน ส�ำนักงานเลขาธิการ
ซีมีโอ ASEAN – US Technical Assistance (USAID)
และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก ได้ร่วม
กันจัดท�ำเอกสารต้นฉบับหลักสูตรแกนกลางอาเซียน เพือ่
ให้สถานศึกษา และครู ใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการให้
ความรู/้ สอนเรือ่ งอาเซียนในมุมมองของการเป็นภูมภิ าค
เดียวกัน เอกสารฉบับนี้ได้มีการเปิดตัวระหว่างการ
ประชุ ม รั ฐ มนตรี ศึ ก ษาอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 7 เมื่ อ เดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนน�ำต้นฉบับหลักสูตร
ไปประยุกต์ใช้ ตามวิธีการเรียนการสอน ความต้องการ
เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมของแต่ละประเทศ โดยมุง่ เน้น
การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนทีเ่ สริมสร้างการตระหนัก
รู้เกี่ยวกับอาเซียน และความเป็นอัตลักษณ์อาเซียน
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สร้างสังคมทีเ่ อือ้ อาทรและแบ่งปัน ซึง่ รวมเป็นหนึง่ เดียว
สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี
การเป็นมิตรประเทศที่ดี และมีความรับผิดชอบร่วมกัน
มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และสังคม เคารพ
ในหลักพืน้ ฐานของเสรีภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ ส่ง
เสริมและปกป้องด้านสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้าง
ความยุตธิ รรมทางสังคม ส่งเสริมความตระหนักในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และมุง่ เน้นค่านิยม
ร่วมกันและ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม ความยุตธิ รรมและสิทธิ
และส่งเสริมความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ได้กำ� หนด
สาระส� ำ คั ญ ของการเรี ย นรู ้ ข องหลั ก สู ต รแกนกลาง
อาเซียน 5 ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุไว้
ในแผนการจัดตัง้ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และรองรับ Roadmap for an ASEAN Community
มีแนวทางการเรียนรู้ เรียกว่า Pathways 4 แนวทาง
ได้แก่ แนวทางที่ 1 ประชาชน (People) เรียนรู้เรื่องที่
เกี่ยวกับบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ มรดกทางวัฒนธรรม
เป็นต้น แนวทางที่ 2 สถานที่ (Place) เรียนรูเ้ รือ่ งทีเ่ กีย่ ว
กับลักษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ระบบ
นิเวศ เป็นต้น แนวทางที่ 3 วัตถุ (Materials) เรียนรู้
เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ งาน
ศิลปะ เป็นต้น และ แนวทางที่ 4 แนวคิด (Ideas) ศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นของศาสนา ความเชื่อ ปรัชญา ค่านิยม
เป็นต้น (USAID, 2012. และ ฉันทนา จันทร์บรรจง,
2556)
ความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับอาเซียน
ประเทศญี่ ปุ ่ น เริ่ ม ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการกับกลุ่มอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2516 และยกระดับ
ความสัมพันธ์ ขึ้นเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอย่าง
เป็นทางการในปี พ.ศ. 2520 หลังจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2546
ได้จดั ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญีป่ นุ่ สมัยพิเศษ (ASEANJapan Commemorative Summit) ที่กรุงโตเกียว
และได้รบั รองแผนปฏิบตั กิ ารอาเซียน-ญีป่ นุ่ เพือ่ ก�ำหนด

ทิศทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในอนาคต ต่อมา
เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2554 ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ที่เมืองบาหลี
และได้รับรองแผนปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่น ระยะ 5 ปี
(ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558) นอกจากนี้ ในความร่วม
มือด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน
ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาและเยาวชน (Japan-East Asia
Network of Exchange for Students and Youths
– JENESYS) ระหว่างเดือนสิงหาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2555 โดยเชิญเยาวชนจากประเทศสมาชิก
อาเซียน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไปเยือนญี่ปุ่น
และเยาวชนญี่ปุ่น มาเยือนอาเซียนและ 3 ประเทศ
เป็นต้น
สิ่งท้าทายในการสอนสนทนาภาษาญี่ปุ่นให้กับ
นักเรียนในประเทศไทย
ภาษาเป็นกิจกรรมส�ำคัญซึ่งเป็นหัวใจของการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม และเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้น
ส�ำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันและกัน
การเรียนรู้ภาษาของวัฒนธรรมอื่น เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดที่
ท�ำให้เข้าใจวัฒนธรรมนั้นอย่างแท้จริง การสอนภาษา
ญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ เป็นงานที่
ท้าทายอย่างยิ่งส�ำหรับนักภาษา-ศาสตร์และครูสอน
ภาษา จึ ง ได้ มี ก ารน� ำ ทฤษฎี ค วามสามารถด้ า น
กระบวนการ (Processability Theory – PT) ของ
Peinemann (1998) มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียน
รู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สอง เนื่องจากทฤษฎีนี้ เป็น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาภาษาทีส่ ำ� คัญ ในการรับรูภ้ าษาทีส่ อง
มีสมมติฐานว่า “การสอนจะส่งเสริมให้เกิดการรับรูภ้ าษา
ได้ถ้าภาษาที่เป็นสากล (interlanguage หรือ IL) อยู่
ใกล้กับจุดที่สอนโครงสร้างให้ผู้รับรู้ได้ในบริบทที่เป็น
ธรรมชาติ” ทฤษฎีดังกล่าวนี้ พยายามจะท�ำให้ผู้เรียน
เข้าใจวิธีการปรับโครงสร้างใหม่ (restructure) ของ
ระบบความรูร้ ะหว่างภาษาต่างๆ ในการเรียนภาษาทีส่ อง
ของเขา ซึ่งการปรับโครงสร้างใหม่ จะต้องท�ำตามล�ำดับ
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ของพัฒนาการ และต่อเนื่องกัน มีการขยายกรอบของ
PT โดย Bresnan (2001) ชื่อ Lexical Map-ping
Theory เพิ่มองค์ประกอบส่วนที่ท�ำให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ท� ำ การปฏิ บั ติ เ ข้ า ไปในโมดู ล ที่ จู ง ใจให้ เ รี ย นรู ้ ผ ่ า น
โครงสร้างทางไวยากรณ์ และมีการน�ำทฤษฎี PT ไปใช้
ใน การสอนภาษาแม่ และในการสอนภาษาเดีย่ วหรือสอง
ภาษาด้วย (Kawaguchi. Ibid.)
นักเรียนไทยส่วนใหญ่จะมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่
(L1) แต่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่สูงของ ภาค
เหนือ จะมีภาษาถิ่นซึ่งไม่ใช่ภาษาตระกูลไท-ลาว เป็น
ภาษาแม่ เช่น ชาวเขาเผ่าม้ง จะมีภาษา Miao หรือ
Hmong เป็นภาษาแม่ และเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่
สอง ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาภาษาต่างประเทศบังคับ
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ก็จะกลายเป็นภาษาทีส่ าม (L3)
และถ้ า มี ก ารสอนภาษาญี่ ปุ ่ น เป็ น วิ ช าเลื อ กหรื อ เป็ น
กิจกรรมเลือก ก็จะต้องสอนในลักษณะเป็นภาษาทีส่ ี่ (L4)
ส�ำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ในประเทศไทย ซึ่งจะมี
ประสิทธิผลต�่ำ หากรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการ
สอนไม่ถูกต้อง
สภาพทั่วไปและบริบทของโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เป็นโรงเรียน
มัธยมต้นและมัธยมปลาย สังกัดสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัง้ อยูใ่ นต�ำบลแก่งโสภา อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 50 กิโลเมตร มีครู
14 คน นักเรียนทั้งระดับมัธยมต้นและปลาย เมื่อปีการ
ศึกษา 2560 มี 172 คน ร้อยละ 40 เป็นนักเรียนในกลุ่ม
ชาวเขาเผ่าม้ง จากอ�ำเภอใกล้เคียง สภาพเศรษฐกิจของ
ผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ค ่ อ นข้ า งยากจน คณะ
กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจึง
พยายามแก้ไขปัญหา โดยจัดท�ำโครงการโรงเรียนพอ
เพียง โดยเริม่ มาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2555 เพือ่ ให้นกั เรียน
ทีส่ ว่ นใหญ่มพี นื้ ฐานทางวิชาการต�ำ่ และมีความยุง่ ยากใน
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การเรียนรู้ทางวิชาการ มีโอกาสเรียนรู้วิชาชีพและท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีป่ ลูกฝังให้รจู้ กั ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ส�ำหรับเป็นพื้นฐานในการ
ด�ำรงชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไป ทั้งนี้ โรงเรียน
ได้รบั ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมากกว่า 25 องค์กร
ในปีการศึกษา 2560 และได้รับการพิจารณาให้เป็น
“โรงเรียนศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งมีการจัดให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในฐาน
การเรียนรู้ 10 ฐาน แต่ละฐาน มีนักเรียนแกนน�ำ 5-10
คน ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำแก่นักเรียนคนอื่น ๆ และผู้มา
เยี่ยมเยือน เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการด�ำเนินงาน
ของแต่ละฐานการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ฐานเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ ฐานเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองแบบปล่อย ฐานเลี้ยง
วัวแบบปล่อย ฐานทอผ้าพื้นเมืองบ้านม่วงหอม ฐาน
จักสาน ฐานงานประดิษฐ์จากเศษผ้า ฐานมวยไทย ฐาน
ร�ำกลองยาวต่อตัว และ ฐานการผลิตเมลอนญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม หลังจากคณะนักวิจยั ได้เข้าไปมีสว่ น
ร่วมสนับสนุนการศึกษา ในฐานะภาคีเครือข่ายผู้ให้การ
สนับสนุนโรงเรียน ก็ได้พบว่า สิ่งที่นักเรียนโรงเรียน
ทรัพย์ไพรวัลย์วทิ ยาคมยังขาดและต้องการมาก คือความ
รูค้ วามสามารถ ในการใช้ภาษาต่างประเทศทีเ่ ป็นภาษา
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องเป็นภาษาที่เหมาะสมส�ำหรับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ไทยในบริบท
ประชาคมอาเซียน รวมทัง้ ภาษาญีป่ นุ่ ในฐานะเป็น ภาษา
ของภาคีเครือข่ายทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ของประชาคมอาเซียน
การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
การสอนภาษาญี่ปุ่น ส�ำหรับผู้เริ่มเรียน
คณะผู้วิจัย ประกอบ ด้วยนักการศึกษาเปรียบ
เทียบ 1 คน และอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษาญี่ปุ่น 1 คน
ได้ท�ำหน้าที่บริหารชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นมหาวิทยาลัย
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
ประสงค์จะเป็นครูอาสาสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วทิ ยาคม คณะผูว้ จิ ยั จึงร่วมมือกับ
ทางโรงเรียน โดยจัดท�ำโปรแกรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ของ “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ไม่เพิ่มภาระ
ให้กับโรงเรียน โดยสอนการสนทนาภาษาญี่ปุ่น สอด
แทรกไปในกิ จ กรรมอาเซี ย นศึ ก ษา และหลั ง จากได้
ปรึกษาหารือกับผูบ้ ริหารวิชาการของโรงเรียน ก็สามารถ
จัดกิจกรรมนี้โดยใช้เวลา 20 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 เน้นที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
ไม่ก�ำหนดว่าผู้เรียนก�ำลังเรียนอยู่ในชั้นใดของระดับนี้
คณะนั ก วิ จั ย ได้ ร ่ ว มกั น ทบทวนแนวการสอน
ส�ำหรับผู้เรียนภาษาที่ 2, 3 ขั้นเริ่มต้น และพบว่า นิยม
ใช้ 2 แนวทางหลัก แนวแรก จะเลือกโครงสร้างและค�ำ
ศัพท์ง่าย ๆ แล้วเลื่อนจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งที่
สูงขึ้นไป อย่างช้า ๆ และระมัดระวัง โดยเน้นความถูก
ต้องตลอดเส้นทางของการสอน แนวทีส่ อง เลือกเฉพาะ
สิ่งที่เข้าเกณฑ์ในเรื่องการน�ำไปใช้ได้จริงเท่านั้น แล้วน�ำ
เสนอและฝึกใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ต่าง ๆ ในหนึ่ง
บทเรียน โดยเน้นความคล่องแคล่วมากกว่าความถูกต้อง
มียทุ ธศาสตร์การสอนทีห่ ลากหลาย เช่น การสร้างความ
เข้าใจภาษา (Expository) โดยอธิบาย – ฉายจุดเน้น
– ตัง้ โจทย์ปญ
ั หา – ให้ตวั อย่าง – แก้ไขข้อผิดพลาด – ให้
ตัวแบบ - สรุป หรือ กระตุ้นให้เลียนแบบและค้นคิด
(Eliciting) ถาม – ท�ำแบบฝึกหัด – แสดงบทบาทสมมุติ
– ท�ำซ�้ำ – ทวนความจ�ำ – สร้างตัวแบบ – เงียบ หรือ
บูรณาการ (Integrative) ซึง่ เชือ่ มโยงส่วนต่าง ๆ ของบท
เรียนเข้าด้วยกัน - เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของบทเรียน
เข้าไป ในบล็อกของบทเรียน - เชือ่ มโยงบล็อกต่าง ๆ ของ
บทเรียนเข้ากับเป้าหมายรวม - ท�ำความเข้าใจร่วมกัน
ทั้งชั้น - ท�ำความเข้าใจและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิก เป็นต้น (O’Niel, 1980. อ้างใน ฉันทนา จันทร์
บรรจง, 2558) แล้วได้ร่วมมือกัน ท�ำการพัฒนาชุด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
ในอาเซียนศึกษา โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วม (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
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบและวิธีการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
ในอาเซียนศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น มี
ขั้นตอนย่อย คือ (1) การทบทวนเอกสารและพัฒนาชุด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
ในอาเซียนศึกษา ส�ำหรับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (2) การ
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น ใน
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วทิ ยาคม จังหวัดพิษณุโลก ในภาค
เรียนที่ 2/2560 (3) การประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรม
ข้นตอนที่ 2 การเสนอแนวทางจัดกิจกรรม ลด
เวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู ้ ก ารสอนสนทนาภาษาญี่ ปุ ่ น ใน
อาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้แก่โรงเรียน
ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอนย่อย
คือ (1) การศึกษาความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียน
เกี่ยวกับกิจกรรม และความต้องการส�ำหรับอนาคต (2)
การอภิปรายและเสนอแนะแก่โรงเรียนเพื่อการศึกษา
เพิ่มเติม และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
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5. ผลการวิจัย
1. รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม
		 1.1 รูปแบบกิจกรรม
		 ผลการด�ำเนินงานแบบร่วมมือระหว่างคณะนัก
วิจยั กับผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูหวั หน้าฝ่ายวิขาการ พบ
ว่า มีความเหมาะสมที่จะใช้รูปแบบกิจกรรม ประเภท
“กิจกรรมที่เลือกเรียน” โดยน�ำการสอนสนทนาภาษา
ญี่ปุ่นบูรณาการในกิจกรรมอาเซียนศึกษา ซึ่งไม่ท�ำให้
กิจกรรมเดิมของโรงเรียนผิดจากจุดประสงค์การเรียนรูท้ ี่
ก�ำหนดไว้แล้ว และให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เรียนรวมกัน เนื่องจากมีจ�ำนวนเพียง 26 คน ทั้งนี้ ได้
ออกแบบชุดกิจกรรม โดยใช้ Backward Design มีแผน
กิจกรรม 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง จัด
สัปดาห์เว้นสัปดาห์ แผนรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย
(1) สาระการเรียนรู้โดยรวม (2) จุดประสงค์การเรียนรู้
และ (3) โครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรม มีค�ำอธิบาย
กิจกรรมสรุปได้ดังนี้
		 กิจกรรมรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน +3
		
เป็ น เกมจั บ คู ่ เ รี ย นรู ้ (pair-learning) มี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั ประเทศสมาชิกอาเซียน
+3 ซึ่งรวมถึง เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น โดยสามารถบอกชื่อ
และทีต่ งั้ ของประเทศต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ รูจ้ กั
ชื่อเมืองหลวง จุดเด่นทางวัฒนธรรม ภาษา ค�ำทักทาย
ชนิ ด ของเงิ น ตรา และลั ก ษณะการแต่ ง กายที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ
		 กิจกรรมเรียนรู้ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น กับ
อาเซียน
		
เป็นกิจกรรมท�ำงานเป็นทีมและแข่งขันกัน
ตอบ (Team-Game-Tournament / TGT) มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ไทยกั บ ญี่ ปุ ่ น ในเชิ ง การเมื อ ง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศนี้กับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสามารถบอก
ลักษณะความสัมพันธ์ของไทย-ญีป่ นุ่ ในยุคต่าง ๆ ได้ถกู ต้อง
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และอธิบายได้ถึงภาพรวมของแผนความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่ก�ำลังด�ำเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน
		 กิจกรรมฝึกสนทนากับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ น่ ุ (1)
เป็นกิจกรรมการเรียนภาษาญีป่ นุ่ จากการฟังและฝึกออก
เสียง และแสดงบทบาทสมมุติ ในการเชิญชาวญี่ปุ่นที่มา
เยีย่ มโรงเรียน แสดงความเป็นเจ้าบ้านทีด่ ขี องนักเรียน มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก
ต้องตามมารยาทสังคม ในการสนทนากับนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่นเมื่อรู้จักกันครั้งแรก
		 กิจกรรมฝึกสนทนากับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ น่ ุ (2)
		 ชือ่ กิจกรรม “เมือ่ ถูกถามสถานที”่ ให้นกั เรียน
ฟัง ท�ำความเข้าใจ ฝึกออกเสียง และแสดงบทบาทสมมุติ
อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมญีป่ นุ่ ในการสนทนาตอบโต้
กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ข อทราบสถานที่ เช่ น ห้ อ งน�้ ำ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก
ต้องตามมารยาทสังคมเมือ่ สนทนากับนักท่องเทีย่ วญีป่ นุ่
ที่เข้ามาเยี่ยมโรงเรียน และขอทราบสถานที่ต่างๆ
		 กิจกรรมฝึกสนทนากับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ น่ ุ (3)
		 ชื่อกิจกรรม “แนะน�ำให้รู้จักบุคคลต่าง ๆ”
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถใช้ภาษาญีป่ นุ่ ทีถ่ กู
ต้องตามมารยาทสังคม ในการแนะน�ำนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นที่เข้ามาเยี่ยมโรงเรียน ให้รู้จักผู้อ�ำนวยการและครู
บางคน
กิจกรรมฝึกสนทนากับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ น่ ุ (4)
		 ชือ่ กิจกรรม “แหล่งเรียนรูป้ รัชญาของรัชกาล
ที่ 9” วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษา
ญี่ปุ่นที่ถูกต้องตามมารยาทสังคมในการแนะน�ำนักท่อง
เทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาเยีย่ มโรงเรียนให้รจู้ กั แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ในส่วนที่เกี่ยวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และการนับ
1-10
กิจกรรมฝึกสนทนากับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ น่ ุ (5)
		 ชื่อกิจกรรม “เสด็จมาพิษณุโลก 13 ครั้ง”
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วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถใช้ภาษาญีป่ นุ่ ทีถ่ กู
ต้องตามมารยาทสังคม ในการแนะน�ำนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ ปุ ่ น ที่ เ ข้ า มาเยี่ ย มโรงเรี ย น ให้ รู ้ จั ก แหล่ ง เรี ย นรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับการ
เสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่
จังหวัดพิษณุโลกและการนับจ�ำนวนครั้ง หลักร้อยและ
หลักพัน การอ่านปี พ.ศ. ค�ำสุภาพของกริยา (ไป/มา)
		 กิจกรรมฝึกสนทนากับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ น่ ุ (6)
		 ชื่ อ กิ จ กรรม “ความพอเพี ย งของราคา”
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก
ต้องตามมารยาทสังคม ในการแนะน�ำนักท่องเที่ยวชาว
ญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาเยีย่ มโรงเรียนให้รจู้ กั แหล่งเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพี ย งของโรงเรี ย นในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ปรั ช ญาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 เรือ่ งความพอ
เพียง (เน้นการพอดีของราคา)
กิจกรรมฝึกสนทนากับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ น่ ุ (7)
		
ชื่อกิจกรรม “การผลิตอาหารคุณภาพ”
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก
ต้องตามมารยาทสังคม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนัก
ท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาเยีย่ มโรงเรียน เกีย่ วกับความ
พอเพียง (เน้นความพอดีของการผลิตและบริโภคเพื่อ
ความสุขในชีวิต)
กิจกรรมฝึกสนทนากับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ น่ ุ (8)
		 ชื่ อ กิ จ กรรม “การลาเพื่ อ พบกั น ใหม่ ”
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก
ต้องตามมารยาทสังคม ในการบอกลากับนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาเยี่ยมโรงเรียน และวิธีการบอกลาเป็น
ภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนหรือคนที่รู้จักในชีวิตประจ�ำวัน
1.2 วิธีการจัดกิจกรรม
ในกิ จ กรรมย่ อ ยทุ ก กิ จ กรรม ผู ้ ส อนจะเป็ น ผู ้
ออกแบบสื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วม
กันได้ดว้ ยตนเอง และเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ มากกว่าการ
จ�ำ ตัวอย่างต่อไปนี้ น�ำมาจากวิธีการจัดกิจกรรมย่อย 3
กิจกรรม จากทั้งหมด 10 กิจกรรมย่อย

1.3 การทดลองใช้ชดุ กิจกรรมฯ และผลการทดลอง
		 1.3.1 การเตรียมใช้ชุดกิจกรรม
		 ก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 1 สัปดาห์ นักวิจยั
คนที่ 1 ได้ให้นกั วิจยั คนที่ 2 แปลชุดกิจกรรมเป็นภาษา
ญี่ ปุ ่ น ส่ ง ให้ กั บ ครู อ าสาทางอี เ มล์ และอธิ บ ายทาง
โทรศัพท์ จนแน่ใจว่าครูอาสามีความเข้าใจดี
		 1.3.2 การสอนโดยนั ก วิ จั ย -ครู อ าสา
สังเกตการณ์
		 (กิจกรรมย่อยครั้งที่ 1 และ 2) เนื่องจาก
นักเรียนของโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ยังไม่รู้จัก
ครูอาสา และเนื้อหากิจกรรมย่อย ที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับ
อาเซียน + 3 และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ที่ครูอาสา
อาจยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งพอ และอาจสื่อสารกับนักเรียนไม่
ได้ดี นักวิจัยจึงท�ำหน้าที่สอน โดยครูอาสา และนิสิต
ฝึกงาน ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือและสังเกตการณ์
		 1.3.3 การสอนโดยครู อ าสา - นั ก วิ จั ย
สังเกตการณ์
		 (กิจกรรมย่อยที่ 3) ให้ครูอาสา เริ่มใช้ชุด
กิจกรรมซึง่ นักวิจยั ออกแบบไว้ กิจกรรมย่อยในช่วงนี้ จะ
เน้นการฟัง พูด และสนทนาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการ
แนะน�ำตัว จึงไม่มกี ารแทรกแซงหรือช่วยเหลือจากผูว้ จิ ยั
เป็นแต่เพียงสังเกตการณ์ และให้ก�ำลังใจ
		 1.3.4 การสอนโดยครู อ าสาและนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ - นักวิจัยสังเกตการณ์
		 (ในกิจกรรมย่อยที่ 4) นักวิจัยได้ประสานงาน
ทางโทรศัพท์กับนิสิตฝึกประสบการณ์ ให้ช่วยเหลือครู
อาสาท�ำสื่อเสริม เช่น บัตรค�ำ บัตรภาพ และอื่นๆ ตาม
ทีเ่ ห็นสมควร ในกิจกรรมย่อยครัง้ นี้ นักวิจยั สังเกตการณ์
อยูห่ า่ งๆ ไม่เข้าไปรบกวนหรือแทรกแซงระหว่างครูอาสา
และนิสิตฝึกประสบการณ์จัดกิจกรรมร่วมกัน
		 1.3.5 การสอนโดยครูอาสาและผู้ช่วย-นัก
วิจัยนิเทศทางไกล
		 (กิจกรรย่อยที่ 5-10) เป็นการเปิดโอกาสให้
ครู อ าสาและนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ ไ ด้ ร ่ ว มมื อ กั น จั ด
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กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างอิสระ โดยใช้แผนการจัด
กิจกรรมที่นักวิจัยสร้างให้ เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน
และสามารถที่จะปรับเนื้อหาและวิธีการได้ตามที่เห็น
สมควร โดยให้ใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ของตนเองด้วย
และให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น แต่ได้มีการนิเทศ
ทางไกลผ่านทางโทรศัพท์และไลน์ กับครูอาสาและนิสิต
ฝึกประสบการณ์ เป็นระยะ ๆ
ผลการสังเกตและการสอบถามผ่านการนิเทศ
ทางไกล พบว่า
1) กิจกรรมย่อยที่ 1 และ 2 ผู้วิจัยซึ่งเป็นนัก
วิ ชาการศึ ก ษา ได้ท�ำหน้าที่เป็น ผู้สอน ครูอาสาเป็น
ผู้สงั เกต โดยนักวิจยั ซึง่ เป็นอาจารย์สอนภาษาญีป่ นุ่ ช่วย
อธิบายสิง่ ทีค่ รูอาสาไม่เข้าใจให้รบั รู้ กิจกรรมย่อยทัง้ สอง
นี้ ได้รับความสนใจจากผู้เรียนในระดับสูง เนื่องจาก
เนือ้ หาความรูแ้ ละภาระงานในใบงานมีความท้าทาย และ
น่าสนใจมาก นักเรียนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อ
หาค�ำตอบและท�ำภาระงานต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยออกแบบไว้
ครูอาสาก็แสดงความตืน่ เต้นทีไ่ ด้เห็นวิธกี ารสอนแนวใหม่
2) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ในกิจกรรมย่อยที่ 3 ซึ่งครูอาสาเป็นผู้สอนครั้งแรก พบ
ว่า นักเรียนตื่นเต้นและสนใจที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับครู
อาสา ซึ่งเป็นชายหนุ่มที่สุภาพ แต่งกายเรียบร้อย และ
พยายามจะสื่ อ สารกั บ พวกนั ก เรี ย นอย่ า งเต็ ม ความ
สามารถ บางครั้งก็พยายามอธิบายด้วยท่าทาง บางครั้ง
ก็ใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบาย นักเรียนส่วนมากแสดง
อาการว่าพอเข้าใจ เพราะใช้ค�ำภาษาอังกฤษที่ไม่ยาก
และนักเรียนส่วนมากคุ้นเคยอยู่แล้ว มีการแสดงท่าทาง
ประกอบค�ำทักทายและแนะน�ำตัว มีการให้นักเรียนจับ
คูก่ นั ท�ำท่าทางซ�ำ้ ๆ หลายครัง้ ท�ำให้เกิดความสนุกสนาน
แม้จะท�ำผิด ๆ ถูก ๆ ก็ไม่มีการดุว่าหรือลงโทษ
3) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
และการสอนของครู ในกิจกรรมย่อยที่ 4 ซึ่งสอนโดยครู
อาสาชาวญี่ปุ่นร่วมกับนิสิตฝึกประสบการณ์ซึ่งเป็นคน
ไทย พบว่ า ได้ ช ่ ว ยลดความกั ง วลของครู อ าสาและ
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นักเรียน ในการสื่อสารระหว่างกัน เพราะนักเรียนส่วน
ใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้
นิสติ ฝึกงานประสบการณ์ได้ชว่ ยจัดท�ำสือ่ เสริม เช่น บัตร
ค�ำ และบัตรภาพ และช่วยจัดกิจกรรมอย่างกลมกลืนมาก
ขึ้น นักเรียนแสดงอาการผ่อนคลายมากขึ้น เพราะนิสิต
จะช่วยอธิบายเป็นภาษาไทยเป็นบางครัง้ เมือ่ นักเรียนไม่
เข้าใจและแสดงความกังวล
หลังจากหมดเวลาของกิจกรรมครัง้ นี้ คณะนักวิจยั
ได้ร่วมกันสะท้อนผลให้ครูอาสาทราบจุดดี เช่น การใช้
สื่ออินเทอร์เน็ต สาธิตภาพการโค้งค�ำนับแบบญี่ปุ่นทั้ง
สามระดับ ซึ่งท�ำให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นภาพ
เคลื่อนไหวที่ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมและมารยาทญี่ปุ่น
เรื่องการทักทายกันเมื่อเริ่มรู้จัก อย่างชัดเจน ในการ
สะท้อนผลครั้งนี้ นิสิตฝึกประสบการณ์เสนอแนะว่า ถ้า
ฝึกให้นกั เรียนเขียนอักษรแบบฮิรางานะ ด้วย น่าจะท�ำได้
และจะท�ำให้นกั เรียนจ�ำค�ำภาษาญีป่ นุ่ ได้ดกี ว่าด้วย คณะ
นักวิจัยเห็นด้วยและได้สนับสนุนให้ทดลองสอดแทรก
เรื่องนี้เข้าไปในแผนกิจกรรมได้ตามที่เห็นสมควร
ผลการประเมินปลายภาคเรียน
ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
ทรัพย์ ไพรวัลย์ได้จัดกิจกรรม “วันอาเซียน” ส�ำหรับ
นักเรียนทัง้ โรงเรียน มีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา
และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมงาน เป็นจ�ำนวนมาก
ในการนี้ นักเรียนทีเ่ รียนรูใ้ นกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้สนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา ได้จัด
แสดงผลงานของกลุ่ม โดยน�ำผลงานมาจัดเป็น ป้าย
นิทรรศการ และแต่งกายชุดยูกะตะแบบญี่ปุ่น รวมทั้ง
ร่วมกันจัดท�ำข้าวปั้นญี่ปุ่นชนิดห่อด้วยเต้าหู้ทอด ซึ่งครู
อาสาชาวญี่ปุ่นช่วยจัดหาวัสดุและสอนวิธีท�ำ ผลการ
ประเมินตามสภาพจริงด้านเจตคติทมี่ ตี อ่ การเรียนรูเ้ รือ่ ง
วัฒนธรรมญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่น พบว่า นักเรียนทุกคนที่
เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในกิจกรรมอาเซียนศึกษา มีเจตคติที่ดีมาก
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ผลการประเมินการใช้ชุดกิจกรรม
การประเมินผลการใช้ชดุ กิจกรรม ประเมินสามมิติ
คือ 1) ประเมินโดยนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ใช้
แบบ ทดสอบและแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเทศญีป่ นุ่ เจตคติตอ่ การเรียนภาษาญีป่ นุ่ และความ
รู้ความเข้าใจมารยาทพื้นฐานของญี่ปุ่น และ ความคิด
เห็นอิสระและความต้องการในการเรียนรูภ้ าษาญีป่ นุ่ 2)
ประเมินโดยครูอาสาชาวญี่ปุ่น ใช้การสัมภาษณ์ เกี่ยว
กับรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาสาระ ผู้สอน สื่อการสอน ผู้
ช่วยสอนและผู้เรียน และ 3) ประเมินโดยนิสิตฝึก
ประสบการณ์ ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ ถามประเด็นเดียวกับ
ครูอาสา
ผลการประเมินโดยนักเรียน
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นของนักเรียนพบ
ว่า นักเรียนตอบถูกมากที่สุด คือ ข้อ 5 “ตามมารยาท
ของคนญี่ปุ่น เมื่อพบกันจะแสดงความเคารพด้วยวิธี
ใด”ส่วนข้อที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด คือข้อ 2 “เกาะขนาด
ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะญี่ปุ่นคืออะไร” ข้อที่ตอบถูกน้อย
ที่สุด คือ “เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะญี่ปุ่น คือ
อะไร” (ร้อยละ 3.84) ถัดมาคือ “ค�ำทักทายของคนญีป่ นุ่
เมื่อพบกันครั้งแรก คืออะไร” (ร้อยละ 11.53)
ผลการสอบถามเจตคติและการมีความรูท้ วั่ ไป พบ
ว่านักเรียนร้อยละ 100 แน่ใจว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่น มี
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ร้อยละ
88.46 รู้ว่า desu ท้ายประโยคภาษาญี่ปุ่นท�ำให้เป็น
ประโยคสุภาพ คล้ายกับการลงท้ายว่า ค่ะ/ครับ และร้อย
ละ 69.23 แน่ใจว่าประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจกับไทย และประเทศอืน่ ๆ ในประชาคมอาเซียน
แต่ความแน่ใจมีน้อยเกี่ยวกับอักษรที่ใช้ใ21นประเทศญี่ปุ่น
เช่น คันจิ, คาตาคานะ และเกี่ยวกับมารยาทพื้นฐานใน
เรือ่ งการส่งนามบัตร การชี้ การลา การเชิญกลับมาเยีย่ ม
และการฝากตัว

ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น อิ ส ระและความ
ต้องการในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน พบว่า มีผู้
ชอบเรียน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 73.08 ซึ่งมีระดับค่อน
ข้างสูง และต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เช่น การ
อ่าน เขียน รู้ค�ำศัพท์และประโยคภาษาญี่ปุ่น 11 คน คิด
เห็นร้อยละ 42.31
ความคิดเห็นอิสระซึ่งสะท้อนถึงเจตคติเชิงบวก
เช่น ช่วยให้รู้จักพูดในภาษาญี่ปุ่นและสามารถน�ำไปใช้
ในชีวิต ประจ�ำวันได้, ได้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นสามารถน�ำ
ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้, รู้สึกชอบภาษาญี่ปุ่น เพราะ
ท�ำให้ได้รับความรู้ใหม่ที่สามารถน�ำไปใช้ในอนาคตได้,
ท�ำให้เราเขียนภาษาญี่ปุ่นได้, ชอบการเรียนภาษาญี่ปุ่น
มาก เป็นต้น
ความต้องการในการเรียนภาษาญีป่ นุ่ เพิม่ เติม เช่น
อยากเรียนการทักทาย อยากเรียนรู้เรื่องซูโม่ อยากให้
ครูสอนภาษาญีป่ นุ่ มีอะไรใหม่ ๆ ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้เรียน คือ
ชอบเรียน อยากเรียน จะได้มคี วามรูบ้ า้ ง อยากให้ครูสอน
เขียนภาษา ญีป่ นุ่ และสอนอ่านภาษาญีป่ นุ่ ให้ได้มากทีส่ ดุ
อยากให้คุณครูสอนพูดและสอนให้หลากหลายมากกว่า
นี้ อยากให้มกี ารสอนภาษาญีป่ นุ่ แบบนีอ้ กี นาน ๆ อยาก
ให้สอนวิชาการเขียน สอนแต่งประโยค เป็นต้น
ผลประเมินโดยครูอาสา
เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม ประเมินว่า เกมต่างๆ ที่
จัดให้เล่นปนเรียน เป็นสิ่งที่นักเรียนชอบมาก ส่วนการ
เขียนบนหลังเพื่อน นักเรียนต่างเพศกันบางคนยังเขิน
อายที่จะเล่น ควรให้ท�ำใบงานในชั้นเรียน และควรให้
ใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นคว้าข้อมูลได้ด้วย เกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระ ประเมินว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับความ
สนใจและวัยนักเรียนเกี่ยวกับผู้สอนและสื่อการสอน ผู้
สอนชาวญี่ปุ่นมีจุดเด่นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษอธิบาย
และสิ่ ง ที่ เ ห็ น ว่ า ควรจะปรั บ ปรุ ง คื อ 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�ำกิจกรรม ในการฝึกออกเสียง มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน; เมื่ออยู่นอกห้องเรียน นักเรียน
จะพาครูอาสาไปเรียนรู้สิ่งอื่นๆ เช่น ตกปลา เก็บกุ้งไป
ท�ำอาหารตอนเย็น ซึ่งเป็นการเรียนนอกชั้นเรียน
ผลประเมินโดยนิสิตฝึกประสบการณ์
เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม ประเมินว่า กิจกรรม
เหมาะสมมากส�ำหรับนักเรียนมัธยมต้น เพราะเป็นการ
เพิ่มทางเลือกให้กับพวกเขา ซึ่งส่วนมากยังไม่รู้ว่าตนเอง
ชอบและถนัดในการเรียนอะไรบ้าง แต่ในการสอน ช่วง
ต้น ควรมีผชู้ ว่ ยครูอาสาซึง่ เป็นครูคนไทยไปช่วยสอนด้วย
เพราะนักเรียนโรงเรียนมัธยมในชนบท มีความ สามารถ
ต�่ำในการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อครูอาสาต้องอธิบายหลาย
เรื่องเป็นภาษาอังกฤษก็จะสื่อสารกับนักเรียนได้ยาก;
เกีย่ วกับเนือ้ หาสาระ ประเมินว่า มีเนือ้ หาเหมาะสมดี แต่
ควรเพิ่มไวยากรณ์ง่ายๆ เข้าไปด้วยเพื่อให้นักเรียนจ�ำค�ำ
ศัพท์ได้ และจ�ำวิธีพูดในการสนทนากันได้ง่ายขึ้นด้วย;
เกี่ยวกับผู้สอนและสื่อการสอน ครูผู้สอนชาวญี่ปุ่นชอบ
หาเกมมาให้นักเรียนเล่น แต่เกมนั้นๆ ไม่ค่อยจะสัมพันธ์
กับค�ำหรือประโยคทีใ่ ช้ และชอบให้พดู ซ�ำ้ ๆ หลาย ๆ ครั้ง
โดยไม่สนใจว่านักเรียนจะเข้าใจความหมายหรือไม่ ซึง่ น่า
จะเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยได้ผล; นิสิตฝึกประสบการณ์วิชา
เอกภาษาญี่ปุ่น ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับตนเอง; สื่อการ
สอนต่าง ๆ มีความ เห็นว่าลงตัวดีอยูแ่ ล้ว; เกีย่ วกับผูเ้ รียน
นักเรียนที่ชอบการ์ตูน เพลง เกม ของญี่ปุ่น จะสนใจ
ภาษาญี่ปุ่นเป็นพิเศษคนที่สนใจเรียนบางคนโดดเรียน
ตามเพือ่ น และสมาร์ทโฟนเป็นอุปสรรคทีท่ ำ� ให้นกั เรียน
ถูกดึงความสนใจออกไป
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2. การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม
คณะผู้วิจัยได้ประมวลผลการด�ำเนินงานและผล
การประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน (ครูอาสา) และนิสิตฝึก
ประสบการณ์ โดยสรุปเป็น 4 ประเด็นหลัก คือ (1) ความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม มีความเหมาะ
สมในระดับมาก เนื่องจากใช้เวลาน้อย เพียง 20 ชั่วโมง
แต่มีประสิทธิผลสูง และการให้เลือกเรียนตามความ
สมัครใจ ท�ำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในระดับ
สูง การให้เรียนร่วมกันระหว่างนักเรียนชัน้ มัธยมปีที่ 1-3
ในจ�ำนวนไม่มากเกินไป ท�ำให้ นักเรียนสามารถช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ครูสามารถเอาใจใส่และกระตุ้นผู้เรียนได้
อย่างทั่วถึง (2) วิธีการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก เนื่องจากทุกกิจกรรมเน้นการค้นหาความรู้
และสร้างความรูด้ ว้ ยตัวผูเ้ รียน มากกว่าการสอนให้ทอ่ งจ�ำ
มีความหลากหลาย และมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับบริบทของ
โรงเรียนและตัวผูเ้ รียน ล�ำดับการใช้ภาษาสอดคล้องกับ
ธรรมชาติการเรียนรูภ้ าษาที่ 2 หรือ 3 จึงควรจัดกิจกรรม
กับนักเรียนรุ่นต่อไปเพื่อเป็นการทดลองซ�้ำ และพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น (3) กรณีที่ครูอาสาคนเดิมจะยังคงสอนอยู่ที่
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วทิ ยาคมต่อไป ควรให้จดั กิจกรรม
ลดเวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู ้ ก ารสนทนาภาษาญี่ ปุ ่ น ใน
กิจกรรมอาเซียนศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ต่อไปในปีการศึกษา 2561 (4) นิสติ ฝึกประสบการณ์ภาษาญีป่ นุ่ จะช่วยให้การสอนเป็นทีมกับครูอาสา
มีความน่าสนใจมากขึ้น จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกัน
และกั น จึ ง เสนอแนะให้ โ รงเรี ย นสนั บ สนุ น การฝึ ก
ประสบการณ์ของนิสิตควบคู่กับการรับครูอาสาสอน
ภาษาญี่ปุ่นตามแนวการวิจัยนี้

6. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย สรุปได้ว่า กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารูก้ ารสนทนภาษาญีป่ นุ่ ในกิจกรรมอาเซียนศึกษา ซึง่
ใช้ ห ลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
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Constructivism ครัง้ นี้ สอดคล้องกับแนวการสอนภาษา
ทีส่ องหรือ ภาษาต่างประเทศ ตามทฤษฎี Processability
Theory ของ Peinemann (1998) และสามารถน�ำ
มาใช้ในการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ภาษาญี่ปุ่นในฐานะ
เป็นภาษาที่ 2 หรือ 3 หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ผ ล เพราะได้ อ อกแบบอย่ า งสอดคล้ อ งกั บ
โครงสร้างภาษาที่เป็นธรรมชาติ สัมพันธ์กับชีวิตประจ�ำ
วัน และต่อเนื่องกันตาม ล�ำดับจากง่ายไปหายาก มี
การน�ำแนวคิดของ Bresnan (2001) เรื่อง Lexical
Mapping Theory มาใช้ ส�ำหรับการออกแบบกิจกรรม
ย่ อ ยหลายกิ จ กรรม ท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ใ น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จูงใจให้เรียนรู้ผ่านโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ด้วย
รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมฯ ได้ส่งผลให้
นักเรียนมองเห็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด ของการ
เรียนภาษา ญี่ปุ่น และนักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศญีป่ นุ่ กับประชาคมอาเซียนใน
ระดับมาก นักเรียนจ�ำนวนค่อนข้างมาก ชอบเรียนและ
เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น เกือบครึ่งหนึ่ง
ต้องการมีความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับการอ่าน เขียน ค�ำศัพท์
ไวยากรณ์
ผลของการประเมิ น ความเหมาะสมของชุ ด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

ในอาเซียน แสดงว่ากิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับดี
และได้เปิดโอกาสให้ครูอาสาหากิจกรรมอื่น ๆ มาเสริม
ให้กบั นักเรียนตามทีเ่ ห็นสมควรได้ดว้ ย แม้จะยังมีปญ
ั หา
อยูบ่ า้ ง ในการเลือกกิจกรรมของครูอาสาซึง่ บางกิจกรรม
ยังไม่ค่อยเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน แต่การสอนโดยครู
อาสาทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษได้ กลับกลายเป็นเรือ่ งทีด่ ี เพราะ
ส่งเสริมให้นกั เรียนในชนบททีม่ คี วามรูภ้ าษาอังกฤษต�ำ่ มี
โอกาสเรียนรูภ้ าษาอังกฤษควบคูไ่ ปด้วย โดยการเดาและ
การมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับครู อุปสรรคในการ
ท�ำความเข้าใจจึง สามารถจะถูกขจัดออกไป เพราะการ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ทั้งนี้ ในระยะ
แรก ๆ ควรมีครูไทยหรือนิสิตฝึก ประสบการณ์ที่รู้ภาษา
ญีป่ นุ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือครูอาสาเพือ่ การปรับตัว
ของครูอาสาให้เข้ากับนักเรียนได้ดีขึ้นด้วย
จากผลการวิจัยที่สรุปข้างต้น อภิปรายได้ว่า ชุด
การสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษานี้ เหมาะสมกับนักเรียนใน
ประเทศไทยที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น เพราะได้เชื่อมโยง
กับความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียนและประเทศภาคี
เครือข่าย ครูอาสาชาวญีป่ นุ่ สามารถใช้ชดุ กิจกรรมนีไ้ ด้
โดยไม่ยาก เพราะเป็นชุดกิจกรรมที่มีการออกแบบโดย
Backward Design ทีส่ มั พันธ์เชือ่ มโยงกัน และเข้าใจง่าย
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The Effectiveness of Teaching ～そうです
and ～ようです in Japanese through
Pictures and The Learners’ Satisfaction
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 posttest 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.

Key words

pictures, teaching, effectiveness, learners’ satisfaction
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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?
189

1.3 Research Hypotheses
The hypotheses of this research are as
follows:
A Pair Simple T-Test
HO =		 the scores of the pre-test and the post				 test are not different.
HA =		 the scores of the pre-test and the post				 test are different.
Independent Sample T-Test
HO1 = the scores of using picture and text
				 evaluation before studying are not
				different.
HA1 = the scores of using picture and text
				 evaluation before studying are different.
HO2 = the scores of using picture and text
				 evaluation after studying are not
				different.
HA2 = the scores of using picture and text
				evaluation 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.
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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
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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 openended 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.
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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 Pilot –Test (IOC, Reliability,
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
Sampling Unit
1st group
(Pictures)
2st group
(Texts)

*p<0.01

N

Mean

S.D

t

Sig.

Pre-Test

42

5.60

2.846

13.705

0.000*

Post-Test

42

10.48

1.864

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
Sampling Unit
Pre-Test
Pre-Test

N

Mean

S.D

t

Sig.

1st group (Pictures)

42

5.60

2.846

0.421

0.675

2nd group (Texts)

36

5.86

2.706

1st group (Pictures)

42

10.48

1.864

3.725

0.000

2nd group (Texts)

36

8.11

3.395

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
(Vate-U-Lan, 2011)
Table 3: The Comparison of the Results of E.I between the 1st Group and 2nd Group
Topic
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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
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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

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

4.75

The most satisfied

Total Average
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Table 5: Satisfaction of the Students Studying through the Texts
No.

Evaluation items

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

3.8

Very satisfied

Total Average

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
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Average

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.
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Figure 1: The Use of Pictures and Grammar
Source: www.google.co.th/search?hl=en&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=qaSZW4aRH837Qa64J6gAg&q=イラスト+無料
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

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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Figure 2: Comparing Situations with Two Pictures
Source: https://fish-shu.com/crosscubtrip-summer1/, and https://ganref.jp/m/tekutaku/portfolios/
photo_detail/5132b11935a950bcce00baf715c5b572
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
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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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Figure 3: Smell
Source: Atachi, Umeda, Kameda, Saito N., Saito Y., & Tsuruta (2004)
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
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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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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
そうです

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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ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัญหาการฝึกงานและทักษะในการท�ำงาน
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทคัดย่อ
ปัจจุบนั บุคลากรทีม่ พี หุทกั ษะ และมีความสามารถระดับสากลก�ำลังเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงาน
การศึกษาที่เน้นเพียงการเรียนในห้องเรียนหรือภาคทฤษฎีนั้น ไม่อาจพัฒนาทักษะความสามารถที่
จ�ำเป็นต่อการท�ำงานให้บณ
ั ฑิตได้ สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงได้บรรจุรายวิชาฝึกงานลงในหลักสูตรเป็นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2557 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษา
ปัญหาในการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกีย่ วกับทักษะที่
นักศึกษาจ�ำเป็นต้องเรียนรูใ้ นขณะเป็นนักศึกษา และทักษะทีค่ วรพัฒนาเพิม่ เติมหลังฝึกงาน เพือ่ น�ำ
ไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปท�ำงาน โดยใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บข้อมูลจากรายงาน การรายงานผลหน้าชั้นของนักศึกษาฝึกงาน และ
การนิเทศสถานประกอบการ เป็นเครือ่ งมือในการท�ำวิจยั ผลการวิจยั พบว่า ทักษะทีน่ กั ศึกษาจ�ำเป็น
ต้องเรียนรูใ้ นขณะเป็นนักศึกษา 5 ล�ำดับแรกได้แก่ 1) ความสามารถในการสือ่ สารกับผูอ้ นื่ 2) ความ
รู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 3) ความกระตือรือร้น 4) การท�ำงานเป็นทีม 5) ความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการท�ำงาน ส่วนทักษะที่นักศึกษาฝึกงานมีพัฒนาการน้อย สาขาวิชาควรก�ำกับติดตาม 4
ล�ำดับแรก ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 2) ความสามารถทางด้าน IT 3) ความรู้
ทางธุรกิจ 4) ความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหา

คำ�

สำ�คัญ

การฝึกงาน, ทักษะการทำ�งาน, นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
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Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

Issues Related to Internship Practices
among Thammasat University’s Students
Majoring in Japanese Language
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) jobrelated 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.

Key words

internship, working skills, students majoring in Japanese language
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1. บทน�ำ
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้
กระแสของสังคมโลกเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากร
ทีม่ พี หุทกั ษะและมีความสามารถระดับสากลก�ำลังเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน การศึกษาแบบเก่าทีเ่ น้นเพียง
การบรรยายหรื อ ภาคทฤษฎี ไ ม่ ต อบโจทย์ ข องตลาด
แรงงานอีกต่อไป หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นก็เช่นกัน แม้
ปัจจุบันบัณฑิตสาขาภาษาญี่ปุ่นจะเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทว่าแท้จริงแล้ว บริษทั ญีป่ นุ่ ยังไม่พอใจกับ
ทักษะความสามารถของบัณฑิต เพราะนอกจากภาษา
ญี่ปุ่น บริษัทยังคาดหวังให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ
วั ฒ นธรรมขององค์ ก รและมี ทั ศ นคติ ที่ จ ริ ง จั ง ต่ อ การ
ท�ำงาน1 ฝ่ายบัณฑิตเอง บางส่วนก็รู้สึกไม่พอใจกับงาน
เนื่องจากรู้สึกว่าตนขาดความสามารถและทักษะในการ
ท�ำงาน2 จากเสียงสะท้อนดังกล่าว สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้เน้นภาคปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในสายอาชีพได้มาก
ขึน้ อีกทัง้ ยังเปิดวิชาฝึกงานเป็นวิชาเลือกเมือ่ พ.ศ. 2557
และปรับเป็นวิชาบังคับเลือกในหลักสูตร พ.ศ. 2561
ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่เปิดวิชานี้ สาขาวิชาพบ
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น ปัญหาจ�ำนวน
สถานประกอบการที่รองรับ กระบวนการฝึกงาน งบ
ประมาณ ฯลฯ ทว่าปัญหาทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน
คือ ปัญหาทักษะในการท�ำงานของนักศึกษา เพราะการ
พัฒนาทักษะใช้เวลา หากเริ่มช้าอาจไม่ทันกับความ
ต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

2. วิธีการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การเก็บข้อมูลจากรายงาน การรายงานผลหน้าชั้นของ
นักศึกษาฝึกงาน และการนิเทศสถานประกอบการในช่วง
ปลายของการฝึกงาน เป็นเครือ่ งมือในการท�ำวิจยั ในส่วน
1
2

แรก เป็ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทลี่ งทะเบียนและ
ผ่านวิชาฝึกงาน (Internship) ในปีการศึกษา 2560
จ�ำนวน 17 คน หรือ ร้อยละ 100 จากจ�ำนวนผู้ลง
ทะเบียนและผ่านวิชาฝึกงานปีการศึกษา 2560 เพื่อ
ทราบทัศนคติปัจจุบันที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อการ
ฝึกงานที่ผ่านมา ส่วนที่สอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การประเมิน และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จากนั้น
น�ำข้อมูลของนักศึกษาและผู้ประกอบการมาหาความ
เชื่อมโยงและข้อสรุป ก่อนน�ำไปเป็นแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง วิ ช าฝึ ก งาน และกิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะให้
นักศึกษาต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับทักษะที่นักศึกษา
จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ในขณะเป็นนักศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์ว่ามีทักษะใดบ้างที่ควรพัฒนา
เพิ่มเติมหลังกระบวนการการฝึกงาน

4. ทบทวนวรรณกรรม
ในที่นี้จะทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาจากเอกสารงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องใน 2 ด้าน คือ 1) การฝึกงาน 2) ทักษะที่
จ�ำเป็นในการท�ำงาน
1. การฝึกงาน
กระทรวงเศรษฐกิจและการค้าอุตสาหกรรมของ
ญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry
หรือ METI) ได้ให้ค�ำนิยามกว้าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกงาน
(Internship) ไว้ว่า “การที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
และการท�ำงานตามสาขาวิชาที่ศึกษามา หรืองานที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพที่จะท�ำในอนาคต” และมีการแบ่ง
การฝึกงานไว้ 5 รูปแบบ
			 1) เพื่อเรียนรู้งาน โดยการฝึกงานประเภทนี้
จะเป็นการฝึกประสบการณ์การท�ำงานในสถานที่จริง

Nareenoot (2013)
สำ�รวจภาวะการทำ�งานของบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2557
ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ | Siriwon Munintarawong

208

ประมาณ 1-2 สัปดาห์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฝึกงาน
ตระหนักถึงความถนัดและความมุง่ มัน่ ของตนเอง อีกทัง้
เข้าใจการท�ำงานและได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแวดวง
วิชาชีพนั้น
			 2) เพือ่ พิจารณารับเข้าท�ำงาน โดยการฝึกงาน
ประเภทนี้จะเป็นการฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
ทดลองปฏิบตั งิ านร่วมกัน ถือเป็นขัน้ ตอนหนึง่ ของการหา
งาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฝึกงานตระหนักถึงความถนัด
และความมุ่งมั่นของตนเอง อีกทั้งเข้าใจการท�ำงานและ
ได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแวดวงวิชาชีพนั้น
			 3) เพื่ อ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง าน ผู ้ ฝ ึ ก งานจะได้
ประสบการณ์การท�ำงานที่มีลักษณะที่ไม่สามารถเรียนรู้
ได้ จ ากการท� ำ งานพิ เ ศษ และมั ก จะใช้ เ วลาฝึ ก งาน
มากกว่า 1 เดือน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทักษะพืน้ ฐาน
ทางสังคม
			 4) เพือ่ ร่วมท�ำโครงงาน มักมีการเชือ่ มโยงกัน
ระหว่างบริษัทหรือมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาประเด็น
ปัญหา และ เสนอแนวทางให้แก่ผปู้ ระกอบการ โดยมาก
จะท�ำงานเป็นทีม มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาทักษะพืน้ ฐาน
ทางสังคมและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
			 5) เพื่อร่วมวางแผนในกิจการ การฝึกงาน
ประเภทนีเ้ ป็นการเข้าร่วมงานในฐานะสมาชิกคนหนึง่ ใน
โครงการใหม่ของผู้ประกอบการ หรือโปรเจคเชิงปฏิรูป
โดยมากมักเป็นงานระยะยาว ตั้งแต่ 1-6 เดือน เพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางสังคมและการเป็นผู้น�ำให้กับผู้
ฝึกงาน
ทั้ ง นี้ การฝึ ก งานของสาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ ่ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดอยู่ในประเภทที่ 1 คือ เพื่อ
เรียนรู้งาน ตระหนักถึงความถนัดและความมุ่งมั่นของ
ตนเอง อีกทั้งเข้าใจการท�ำงานและได้รับความรู้เกี่ยวกับ
แวดวงวิชาชีพนั้น
3
4
5
6
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2. ทักษะในการท�ำงาน
โลกในปัจจุบันต้องการบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่
แตกต่างจากสังคมยุคก่อน การมีความรู้เฉพาะทางเพียง
อย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป แนวคิดเรือ่ งทักษะใน
การท�ำงานจึงถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงทั้งในโลกตะวัน
ออกและโลกตะวันตก
กระทรวงเศรษฐกิจฯ ของประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศ
ส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับ “ความสามารถพื้นฐานในการ
ท�ำงาน” โดยระบุว่าบุคลากรควรมี “ความสามารถใน
การคิด” “กล้าลงมือท�ำ” และ “สามารถท�ำงานเป็นทีม”3
เป็นคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐาน และเพื่ อ สร้ า งบุ ค ลากรให้ มี
คุณลักษณะดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาก็ได้ใช้การฝึกงาน
ในต่างประเทศมาเป็นกลยุทธ์4
Neeranoot (2013, 355) กล่าวว่าสถานศึกษาที่
เปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นควรตระหนักในความจริงที่ว่า
สังคมไม่ได้ต้องการ บัณฑิตที่รู้แต่ภาษาญี่ปุ่น แต่บัณฑิต
ควรเพิ่มพูนทักษะอื่น ๆ ได้แก่ ทักษะบริหารจัดการ
ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการประสานงาน ทักษะ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ ทักษะความมีนำ�้ อดน�ำ้ ทน และ
ทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนัน้ ยังควรมีความรูร้ อบด้าน
ทั้งสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิด
ศิริวรรณ และ ทัศนีย์5 (2014, 67) ได้สรุปกรอบ
แนวคิด ทักษะแห่งการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีแ่ นะน�ำ
ให้ครูก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills)6 ซึ่งครูจะเป็นผู้
สอนไม่ได้ แต่ตอ้ งให้นกั เรียนเป็นผูเ้ รียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดย
ครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช และ
อ�ำนวยความสะดวก ในการเรียนรูแ้ บบ PBL (ProblemBased Learning) ของนักเรียน

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」
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」
ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ และ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ. (2558).
พัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills เรียกย่อว่า P21)
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5. ภาพรวมของวิ ช าฝึ ก งานของสาขาวิ ช า
ภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรภาษา
ญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และบรรจุการฝึกงานลงใน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง เรียนรู้
และเพิ่มเติมประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง มี
ทักษะความสามารถ เตรียมพร้อมที่จะออกไปประกอบ
อาชีพในทันทีที่จบการศึกษา โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติ
งานไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง ในภาคฤดูร้อน และมีการ
ประเมินโดยหน่วยงานทีร่ บั เข้าฝึกงานและสาขาวิชา โดย
ได้รับผลการประเมินเป็น ผ่าน/ ไม่ผ่าน และสามารถ
ฝึกงานได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
5.1 การฝึกงานในประเทศ
นักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงานในประเทศต้องได้รับ
อนุมัติจากสาขาวิชา โดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนตาม
ตารางที่ 1
ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาการ
ฝึกงานในประเทศ 13 คน โดยเข้าไปฝึกงานในองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ส�ำนักพิมพ์ โรงเรียน
มูลนิธิ เช่น บริษทั พานาโซนิค แมนูแฟกเจอร์รงิ่ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด บริษัท Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd.

มูลนิธิญี่ปุ่น ส�ำนักพิมพ์วีเลิร์น โรงเรียนสตรีนนทบุรี
เป็นต้น
5.2 การฝึกงานในต่างประเทศ
การฝึกงานในต่างประเทศเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559
โดยสาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ มีขอ้ ตกลงความร่วมมือกับธุรกิจ
ด้านอาหารในประเทศญีป่ นุ่ จัดอบรมหลักสูตรธุรกิจด้าน
อาหาร และจัดการฝึกงานในประเทศไทยและญี่ปุ่นให้
กับนักศึกษา เงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนเหมือนกับ
การฝึกงานในประเทศ แต่นักศึกษาต้องได้รับคัดเลือก
จากตั ว แทนของสถานประกอบการที่ เ ดิ น ทางมา
สัมภาษณ์นกั ศึกษาด้วยตนเอง ทัง้ นีใ้ นปีการศึกษา 2560
มีนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศจ�ำนวน 4 คน

6. ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน
6.1 ปัญหาในมุมมองของนักศึกษา
			 6.1.1 ความกังวลก่อนฝึกงาน
			 จากการตอบแบบสอบถามการอบรมเตรียม
ความพร้อมสู่การฝึกงาน พบว่าสิ่งที่นักศึกษากังวลที่สุด
ในการฝึกงานคือ การวางตัวและความสัมพันธ์กับผู้ร่วม
งาน รองลงมาคือ กระบวนการและระเบียบข้อบังคับใน
การศึกษาวิชาฝึกงาน มารยาททางธุรกิจ และกฎหมาย
เกี่ยวกับการท�ำงาน ตามล�ำดับ

ตารางที่ 1 : ตารางเงื่อนไขการขออนุมัติลงทะเบียน/ เพื่อผ่านวิชาฝึกงาน
เงื่อนไขในการลงทะเบียนวิชาการฝึกงาน

เงื่อนไขในการผ่านวิชาการฝึกงาน

สอบได้วิชาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 6 (เทียบเท่าระดับกลาง
ตอนปลาย)

ต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

มีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ไม่ต�่ำ
กว่า N2 ทั้งนี้ แต่ตั้งแต่ปี 2559 อนุโลมให้นักศึกษาที่มีผลการ
สอบวัดระดับไม่ตำ�่ กว่า N3 ฝึกงานได้ โดยต้องผ่านการคัดเลือก
จากสถานประกอบการ

ระหว่างฝึกงาน ต้องผ่านการนิเทศจากอาจารย์นเิ ทศในช่วงท้าย
ของการฝึกงาน ต้องได้รับการประเมินจากผู้ประกอบการ ส่ง
รายงาน และรายการค�ำศัพท์ที่ได้จากการฝึกงานอย่างน้อย
100 ค�ำ

นักศึกษาต้องติดต่อหาสถานประกอบการเพื่อฝึกงานเอง

ต้องรายงานผลการฝึกงานต่อหน้าคณาจารย์ในงานสรุปผลการ
ฝึกงาน
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ตารางที่ 2 : ตารางข้อมูลหัวข้อที่นักศึกษาผู้ลงทะเบียนวิชาฝึกงานต้องการอบรมก่อนไปฝึกงาน
ล�ำดับ

ประเด็นที่นักศึกษาผู้ลงทะเบียนวิชาฝึกงาน
ต้องการฟังก่อนฝึกงาน

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�ำงาน

1

4

5

12.82

5

วัฒนธรรมการท�ำงานในสังคมไทยและสังคมญี่ปุ่น

-

3

3

7.69

6

แบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่

-

3

3

7.69

7

การปรับตัวและวิธีรับมือกับปัญหาในที่ท�ำงาน เช่น ความเครียด
ความต่างทางวัฒนธรรม

-

2

2

5.13

8

เนื้อหารายละเอียดของงาน เทคนิคในการท�ำงานเฉพาะด้าน

-

-

0

0.00

16

23

39

100.00

รวม

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทีละส่วนพบว่า ก่อนฝึกอบรม
นักศึกษามีประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับกระบวนการและ
ระเบียบข้อบังคับของวิชามากที่สุด รองลงมา คือ การ
วางตัวและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การที่นักศึกษามี
ความกังวลกับข้อบังคับของวิชาก่อนฝึกอบรมมากที่สุด
อาจเป็นเพราะวิชานี้เป็นวิชาค่อนข้างใหม่ ที่ผ่านมามีผู้
ลงทะเบียนน้อย จึงไม่คอ่ ยมีขอ้ มูลเผยแพร่ อีกทัง้ ยังเป็น
ครั้งแรกที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมินผลการเรียน
นักศึกษาจึงรูส้ กึ กังวล แต่หลังจากได้รบั คูม่ อื ฝึกงาน และ
ค�ำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการก�ำกับติดตามระหว่าง
ฝึกงานโดยละเอียดจากการอบรมแล้ว นักศึกษาก็หมด
ความกังวลเรื่องนี้ ทว่ายังคงกังวลเรื่องการวางตัวและ
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน แม้จะได้รบั การฝึกอบรม
แล้วก็ตาม แสดงให้เห็นว่านักศึกษาตระหนักดีว่าสังคม
ภายนอกต่างจากสังคมในสถานศึกษา จึงกังวลเรือ่ งนีเ้ ป็น
พิเศษ ในแง่หนึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดี แต่ก็มองได้อีก
แง่เช่นกันว่านักศึกษาไม่ค่อยได้สัมผัสกับสังคมภายนอก
และขาดทักษะทางสังคม
			 6.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน
			 เมือ่ ฝึกงานจริงนักศึกษาแต่ละคนได้รบั มอบหมาย
งานต่างกันไป งานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุดคือ ล่าม
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ก่อนอบรม หลังอบรม

แปล รองลงมา คือพิสูจน์อักษร งานธุรการเอกสาร
ประสานงาน และสืบค้นค้นมูลทางอินเตอร์เน็ต ตาม
ล�ำดับ นอกจากนั้นยังมีงานอื่น ๆ เช่น งานธุรกิจอาหาร
งานคิด concept ของหนังสือ งานสอนภาษาญี่ปุ่นให้
พนักงานไทย อาจารย์ฝึกสอน เป็นต้น
เนือ้ หางานทีต่ า่ งกัน ท�ำให้นกั ศึกษาแต่ละคนพบเจอ
ปัญหามากน้อยต่างกันไป แต่ปัญหาที่นักศึกษาฝึกงาน
พบมากที่สุดคือ ปัญหาด้านภาษา รองลงมาคือ การ
สือ่ สารกับบุคคล ความสัมพันธ์กบั บุคคล และความรูเ้ รือ่ ง
IT ตามล�ำดับ (ข้อมูลจากตารางที่ 3 )
นอกจากนั้น เนื้อหาของงานที่ได้รับมอบหมายก็มี
ส่วนท�ำให้ปญ
ั หาของแต่ละคนแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
ปัญหาทีพ่ บมากทีส่ ดุ ยังคงเป็นปัญหาด้านภาษา (88.24)
และเมื่อพิจารณารายละเอียดของปัญหา พบว่าปัญหา
ทางด้านภาษาไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงภาษาญี่ปุ่น ยังรวมไป
ถึงภาษาอังกฤษ และภาษาไทยด้วย เช่น นักศึกษาที่
ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมรายงานว่า “ในที่ท�ำงาน
ส่ ง เมล และน� ำ เสนองานด้ ว ยภาษาอั ง กฤษ” ส่ ว น
นักศึกษาทีฝ่ กึ งานในส�ำนักพิมพ์ “มีปญ
ั หาเรือ่ งการจับใจ
ความในที่ประชุมบรรณาธิการ และการใช้ภาษาไทยใน
การแปล การคิดชื่อหนังสือให้ถูกใจกองบรรณาธิการ”
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ตารางที่ 3 : ตารางสรุปปัญหาในการฝึกงานแยกตามประเภทงาน
ภาษา

ฝึกสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน (6 คน)

4

3

0

3

2

2

ล่าม/ประสานงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม (3 คน)

3

1

2

2

2

3

งานส�ำนักพิมพ์ (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

15

7

6

12

8

9

รวม (17 คน)

ความรู้ IT ความรู้ธุรกิจ

เป็นต้น ซึ่งจุดนี้สอดคล้องกับผลการส�ำรวจภาวะการ
ท� ำ งานของบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ ่ น ที่ ส� ำ เร็ จ การ
ศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ที่พบว่าเมื่อบัณฑิตจบการศึกษา
และท�ำงานได้ระยะหนึ่งจะค้นพบว่าความสามารถทาง
ภาษาที่ตนคิดว่าถนัดนั้นยังไม่ถึงระดับใช้งานได้ดีในโลก
ของการท�ำงาน7
ปั ญ หาที่ นั ก ศึ ก ษาพบรองลงมาคื อ ปั ญ หาการ
สือ่ สารกับบุคคล (70.59) ดูผวิ เผินอาจคิดว่าปัญหานีเ้ กิด
จากการขาดทักษะทางภาษา แต่เมื่อพิจารณาลงไปถึง
รายละเอียดกลับพบว่า ปัญหาที่เกิดจากการขาดทักษะ
ทางภาษานั้นมีเพียงส่วนเดียว นอกนั้นเป็นปัญหาที่เกิด
จากการขาดทักษะการสือ่ สารโดยตรง กล่าวคือ นักศึกษา
หลายคนรายงานว่า มีปัญหากับการติดต่อประสานงาน
การรายงานการท�ำงาน การสื่อสารภายใต้วัฒนธรรม
องค์กร การอธิบายให้นกั เรียนเข้าใจเจตนาดี การอธิบาย
เนือ้ หาทีส่ อน การฟังเพือ่ จับใจความ และแสดงความคิด
เห็นและในที่ประชุม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแม้เนื้อหางาน
ต่ า งกั น แต่ ทุ ก งานล้ ว นต้ อ งใช้ ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
อาจารย์ฝกึ สอนต้องเรียนรูท้ จี่ ะสือ่ สารกับอาจารย์พเี่ ลีย้ ง

7

การสื่อสาร ความสัมพันธ์
กับบุคคล
กับบุคคล

สถานประเภทงาน

อื่น ๆ

ที่อายุห่างกัน ต้องสื่อเนื้อหาการสอนและเจตนาดีให้
นักเรียนเข้าใจ แม้แต่งานในส�ำนักพิมพ์ทดี่ จู ะใช้ทกั ษะใน
การสื่อสารน้อยกว่างานประเภทอื่น นักศึกษาก็ยังต้อง
เรียนรู้ทักษะการสื่อ “สาร” ให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ต้อง
สือ่ สารความคิดของตนในทีป่ ระชุมกองบรรณาธิการ และ
สื่อ “สาร” ของหนังสือผ่านชื่อและปกหนังสือ เป็นต้น
หากนั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานขาดทั ก ษะนี้ ไม่ ว ่ า จะฝึ ก งาน
ประเภทไหนก็ย่อมที่จะเกิดปัญหาตามมา ดังนั้น สาขา
วิชาจึงควรพัฒนาทักษะนี้ให้นักศึกษาโดยเร่งด่วน
นอกจากปั ญ หาด้ า นการสื่ อ สารกั บ บุ ค คลแล้ ว
นักศึกษายังมีปญ
ั หาเรือ่ งความสัมพันธ์กบั บุคคลด้วย เช่น
นักศึกษาหลายคนรายงานว่า “รู้สึกเกร็งกับรุ่นพี่ผู้ชาย”
“รู้สึกเกร็งกับรุ่นพี่ที่อายุห่างกันมาก ๆ” “ไม่มีหัวข้อ
สนทนา” ปัญหานี้เป็นสิ่งที่นักศึกษากังวลมาตั้งแต่ก่อน
ฝึกงาน แม้ดูเป็นเรื่องเล็ก แต่ไม่อาจละเลย เนื่องจาก
ความรูส้ กึ อึดอัดหรือความสัมพันธ์ทไี่ ม่ราบรืน่ ย่อมส่งผล
ต่อการท�ำงาน สาขาวิชาจึงควรชีแ้ นะ และหากิจกรรมให้
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการเข้าสังคมอยู่เสมอ

ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ และ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ. (2558).
ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ | Siriwon Munintarawong
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		 อีกปัญหาที่น่าเป็นกังวลคือ ปัญหาความรู้ IT แม้
จะมีปัญหาน้อยกว่าหัวข้ออื่น แต่ก็ยังถือเป็นปัญหา
รุนแรง เนื่องจากมีผู้พบปัญหาถึงร้อยละ 41.18 ของ
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานทั้ งหมด ซึ่งสอดคล้องกับ ผลส�ำรวจ
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นปี พ.ศ. 2557 ที่พบว่า มี
บัณฑิตที่รู้สึกว่าตนเองขาดทักษะด้าน IT สูงเป็นอันดับ
ต้น ๆ นอกจากตัวเลขนีแ้ ล้ว นักศึกษายังระบุในรายงาน
ด้วยว่า “ควรจัดฝึกอบรบทักษะโปรแกรม MS Office
ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับกลางอย่างทั่วถึง ก่อนส�ำเร็จการ
ศึกษา” “ในโรงงานญี่ปุ่นมีการน�ำ AI เข้ามาใช้ในหลาย
กระบวนการ หลายครั้งที่ไม่เข้าใจกลไกการท�ำงานของ
เครื่องจักรเหล่านั้น” “ไม่มีทักษะในการน�ำเสนอด้วยสื่อ
IT ให้น่าสนใจ” เป็นต้น นั่นแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน IT
ไม่ได้จ�ำกัดแค่การใช้คอมพิวเตอร์ท�ำงานเอกสาร แต่
แทรกอยู่ในงานทุกงาน ดังนั้น สาขาวิชาไม่ควรมองข้าม
การพัฒนาทักษะ IT ให้นักศึกษา
เช่นเดียวกับความรู้ด้านธุรกิจ แม้การฝึกงานครั้งนี้
มีจ�ำนวนสถานประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ
ถึงร้อยละ 47.06 (โรงเรียนมัธยม และมูลนิธิญี่ปุ่น) แต่
จ�ำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ด้านธุรกิจสูง
ถึงร้อยละ 35.29 จากจ�ำนวนนักศึกษาฝึกงานทั้งหมด
ตัวอย่างของปัญหา เช่น “มีความรู้ด้านการตลาดและ
ศัพท์ในวงการธุรกิจน้อยมาก ท�ำให้ฟังค�ำอธิบายไม่
เข้าใจ” “ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างใบเสนอราคา
กับใบแจ้งหนี้” เป็นต้น นอกจากนั้น แม้นักศึกษาถึง
47.06 จะเลื อ กฝึ ก งานในสถานประกอบการที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ แต่จากผลการส�ำรวจภาวะการ
ท�ำงานของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในปี
พ.ศ. 2557 พบว่าร้อยละ 85.71 ท�ำงานในภาคธุรกิจ
โดยตรง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ธนาคาร มี
เพียงร้อยละ 14.29 ที่ท�ำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ
เช่น งานนักแปล-ล่ามอิสระ งานสอนภาษา
และเมือ่ สอบถามนักศึกษาทีฝ่ กึ งานในโรงเรียนและ
มูลนิธญ
ิ ปี่ นุ่ ว่า “เลือกฝึกงานเพราะสนใจประกอบอาชีพ
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นั้นใช่หรือไม่” ร้อยละ 50.00 ตอบว่า “ไม่ใช่” และ มี
เพียงร้อยละ 0.25 เท่านั้นที่ยังคงยืนยันว่าหลังจากที่
นักศึกษากลุ่มนี้ฝึกงานแล้ว ยังต้องการประกอบอาชีพที่
ตนฝึกงาน จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้ความรู้
ทางธุรกิจจะไม่ได้จ�ำเป็นส�ำหรับนักศึกษาฝึกงานทุกคน
แต่ความรูท้ างภาคธุรกิจยังจ�ำเป็นส�ำหรับนักศึกษาสาขา
ภาษาญีป่ นุ่ เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จบไปท�ำงานในภาค
ธุรกิจ ดังนั้น ความรู้ทางด้านธุรกิจจึงยังเป็นสิ่งที่สาขา
วิชาควรให้ความส�ำคัญควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะอืน่ ๆ
จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ แม้จะมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึกงาน แต่นกั ศึกษายังคงประสบปัญหา
ปัญหาทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ คือ ปัญหาด้านภาษา และการสือ่ สาร
กับบุคคล ส่วนปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคล ความรู้ IT
และความรู้ทางธุรกิจ เป็นหัวข้อที่น่ากังวลเช่นกัน การที่
นักศึกษาไม่พบปัญหาไม่ได้หมายความว่า นักศึกษามี
ทักษะนัน้ ดีแล้ว แต่หมายความว่านักศึกษาบางส่วนไม่ได้
รับการฝึกฝนหรือพัฒนาทักษะเหล่านัน้ เนือ่ งจากลักษณะ
ของงาน และการฝึกงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะดังกล่าวอาจ
ท�ำให้นักศึกษาไม่ตระหนักถึงความจ�ำเป็นของทักษะอื่น
ๆ ที่นอกเหนือจากภาษา ทั้งที่ทักษะเหล่านั้นจ�ำเป็นต่อ
การท�ำงาน จากจุดนี้เองจึงน�ำไปสู่การวิเคราะห์ทักษะที่
ยังจ�ำเป็นต้องได้รบั การฝึกงานหลังฝึกงานในหัวข้อถัดไป
			 6.1.3 ทักษะที่ยังเป็นปัญหาหลังฝึกงาน
			 เพื่อให้ทราบว่าสาขาวิชาควรพัฒนาทักษะใด
หลังฝึกงาน ผู้วิจัยได้จัดท�ำแบบสอบถามให้นักศึกษา
ประเมินตนเอง ทัง้ ก่อนและหลังฝึกงาน โดยหัวข้อในการ
ประเมินนั้นปรับมาจากหัวข้อในเอกสารประเมินจากผู้
ประกอบการ และสาระการเรียนรู้ของรายวิชา โดยมีผู้
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 17 คน หรือร้อยละ 100
แต่ละหัวข้อก�ำหนดให้ประเมิน 4 ระดับ
หลังฝึกงานนักศึกษามีพฒ
ั นาการทุกทักษะ ทักษะที่
มีพฒ
ั นาการมากทีส่ ดุ คือ ทักษะในการเข้าใจตนเองและ
ประเมินตนเอง และความรู้และทักษะพื้นฐานในการ
ท�ำงาน ทักษะที่มีพัฒนาการรองลงมาคือ ความสามารถ
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ความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหา

ตารางที่ 4 : การประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกงาน
ล�ำดับ

ทักษะในการท�ำงาน

ก่อน

หลัง

พัฒนาการ

1

ความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�ำงาน

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�ำงานเป็นทีม

3.29

3.71

0.41

13

รายงาน ติดต่อ ปรึกษากับอาจารย์ หัวหน้างาน หรือเพือ่ นร่วมงาน

3.35

3.53

0.18

ค่าเฉลีย่

2.92

3.46

0.54

*ความเข้มของสีแสดงระดับความรุนแรงของปัญหา
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ตารางที่ 5 : ตารางเปรียบเทียบคะแนนประเมินของผู้ประกอบการและนักศึกษา ก่อน-ระหว่าง-หลัง การฝึกงาน
ล�ำดับ

ทักษะการท�ำงาน

นักศึกษา
(ก่อนฝึก)

ผูป้ ระกอบการ
(ระหว่างฝึก)

นักศึกษา
(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�ำงานเป็นทีม

3.29

3.59

3.71

5

ความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�ำงาน

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 ติดต่อ ปรึกษากับอาจารย์ หัวหน้างาน หรือเพือ่ นร่วมงาน

3.35

ไม่ประเมิน

3.53

ค่าเฉลีย่

2.92

3.67

3.46

*หัวข้อที่มีแถบสีเข้มแสดงหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยโดยระดับความเข้มของสีแสดงระดับความรุนแรงของปัญหา

ในการจัดการและแก้ไขปัญหา ความสามารถในการ
สื่อสารกับผู้อื่น ความมีระเบียบวินัย ความกระตือรือร้น
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4 )
หากเปรียบเทียบคะแนนประเมินทักษะการท�ำงาน
ก่อนฝึกงานและหลังฝึกงาน จะเห็นว่าก่อนฝึกงาน หัวข้อ
ทักษะที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (2.92) คือล�ำดับที่ 1-6 ซึ่งจัด
อยู่ในระดับพอใช้ ไม่ถึงดี ใน 6 หัวข้อนี้ มี 4 หัวข้อที่แม้
ฝึกงานแล้วนักศึกษาก็ยังให้คะแนนประเมินต�่ำกว่าค่า
เฉลี่ย (3.46) คือ หัวข้อที่ 1-4 หัวข้อที่นักศึกษาฝึกงาน
ประเมินตนเองต�่ำทั้งก่อนฝึกงานและหลังฝึกงาน คือ
ความสามารถทางด้าน IT ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาญี่ปุ่น และความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�ำงาน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ทั้ง 3 หัวข้อมีคะแนนประเมินค่อน
ข้างต�่ำแต่แรก คะแนนพัฒนาการจึงไม่สูงนักเมื่อเทียบ
กับหัวข้ออื่น ๆ ประกอบกับบางหัวข้อไม่อยู่ในขอบข่าย
งาน เช่น ความสามารถทางด้าน IT จึงท�ำให้นักศึกษา
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ประเมิ น ตนเองหลั ง ฝึ ก งานต�่ ำ ที่ สุ ด และมี ค ะแนน
พัฒนาการเพียงแค่ 0.29
		 ผลจากแบบสอบถามนีช้ ว่ ยยืนยันข้อสังเกตจากข้อ
6.1.3 ว่าทักษะด้าน IT เป็นทักษะที่ไม่ได้รับการพัฒนา
จากการฝึ ก งาน เนื่ อ งจากงานที่ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ไม่ ไ ด้
เกี่ยวข้องกับ IT โดยตรง และที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือเป็น
ทั ก ษะที่ นั ก ศึ ก ษาขาดก่ อ นที่ จ ะฝึ ก งานอี ก ด้ ว ย และ
นอกจากทักษะทางด้าน IT ทักษะที่สาขาวิชาควรเสริม
ความมั่นใจให้นักศึกษาหลังจบการฝึกงาน คือ ความรู้
ความสามารถด้านภาษาญีป่ นุ่ ความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐาน
ในการท�ำงาน เป็นต้น
6.2 ปั ญ หาในการฝึ ก งานจากมุ ม มองของผู ้
			 ประกอบการ
จากแบบประเมินและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
สามารถสรุปปัญหาได้ตามตารางที่ 5 ช่อง “ผู้ประกอบ
การ (ระหว่างฝึก)” โดยภาพรวม ผู้ประกอบการให้
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คะแนนประเมินนักศึกษาฝึกงานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
หัวข้อ บุคลิกภาพ และระเบียบวินัย แต่ให้คะแนน
ประเมิน ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น ความรู้
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น ความกระตือรือร้น การ
ท�ำงานเป็นทีม ความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�ำงาน
และคุณสมบัติและความสามารถโดยรวมของตนเองต�่ำ
กว่าค่าเฉลี่ย (3.67)
การประเมินของผู้ประกอบการค่อนข้างสอดคล้อง
กับการประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนฝึกงาน ที่ให้
คะแนนประเมิน ความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
ความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�ำงาน คุณสมบัติและ
ความสามารถโดยรวมของตนเอง ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ (2.92)
แม้นักศึกษาฝึกงานจะให้คะแนนประเมินหัวข้อ ความ
สามารถในการสือ่ สารกับผูอ้ นื่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ แต่กส็ งู กว่า
เพียงเล็กน้อย จึงยังถือว่าเป็นหัวข้อที่นักศึกษาฝึกงานมี
ปัญหาทั้งจากมุมมองของผู้ประกอบการและนักศึกษา
ฝึกงานเอง
ส่วนหัวข้อ ความกระตือรือร้น และการท�ำงานเป็น
ทีม เป็นหัวข้อที่ผู้ประกอบการและนักศึกษาประเมินไม่
สอดคล้องกัน กล่าวคือ นักศึกษาฝึกงานให้คะแนน
ประเมินตนเองสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งก่อนฝึกงานและหลัง
ฝึกงาน แต่ผปู้ ระกอบการกลับประเมิน 2 หัวข้อนีต้ ำ�่ กว่า
ค่าเฉลี่ย ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้นักศึกษามองว่าตนเองมี
ความกระตือรือร้น หรือสามารถท�ำงานเป็นทีมได้อย่าง
ดีแล้ว แต่ผู้ประกอบการก็มองว่า ยังไม่เพียงพอส�ำหรับ
การท�ำงานจริง 2 หัวข้อนีจ้ งึ เป็นหัวข้อทีส่ าขาวิชาควรย�ำ้
เตือนนักศึกษา ส่วนหัวข้อความสามารถด้าน IT นั้น ดัง
ทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ขอบข่ายของงานทีฝ่ กึ ในครัง้ นีส้ ว่ นใหญ่
ไม่ได้ใช้ความสามารถด้าน IT ผู้ประกอบการบางรายไม่
ประเมิ น ในหั ว ข้ อ นี้ จึ ง ท� ำ ให้ ค ะแนนประเมิ น จากผู ้
ประกอบการในหัวข้อนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการได้ให้สมั ภาษณ์เพิม่ เติม
ว่า ก่อนมาฝึกงานนักศึกษาและหลักสูตรควรเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกงานโดยการฝึกทักษะต่าง ๆ

ดังนี้ 1) การน�ำเสนอด้วยโปรแกรม power point (เน้น
การน�ำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ) 2) ภาษาอังกฤษ เพราะ
สถานประกอบการส่วนใหญ่สอื่ สารกันด้วยภาษาอังกฤษ
ทั้งภายในและนอกองค์กร 3) โปรแกรม Excel (ทั้งการ
ค�ำนวณ และการจัดการเอกสาร) 4) ทักษะการใช้ภาษา
ไทย ควรส่งเสริมให้นกั ศึกษาอ่านหนังสือภาษาไทย และ
ควรฝึกทักษะการฟังจับใจความ 5) ควรสอนความรู้พื้น
ฐาน ค�ำศัพท์พื้นฐาน ศัพท์เฉพาะทางในโรงงาน เช่น ค�ำ
ศั พ ท์ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ การขนส่ ง ความ
ปลอดภัย Kaizen 5 ส เป็นต้น 6) ควรฝึกให้นักศึกษามี
มนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า ปัญหาของนักศึกษาฝึกงานในสายตา
ของผูป้ ระกอบการมีความสอดคล้องกับปัญหาในมุมมอง
ของนักศึกษา กล่าวคือ ต่างมองว่า ทักษะในการสื่อสาร
กับผู้อื่นและทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นทักษะนักศึกษา
ฝึกงานขาด ส่วน ความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานในการท�ำงาน
ความกระตือรือร้น การท�ำงานเป็นทีม เป็นปัญหาที่
นักศึกษาฝึกงานไม่ได้ตระหนักมากนัก แต่ผู้ประเมินให้
ความส�ำคัญและประเมินว่านักศึกษายังขาดทักษะ สาขา
วิชาจึงควรเน้นย�้ำกับนักศึกษา และจัดกิจกรรมที่เสริม
ทักษะเหล่านี้ให้นักศึกษาต่อไป

7. บทสรุป
จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้
ก่อนทีน่ กั ศึกษาจะฝึกงานนักศึกษามีความกังวลเกีย่ วกับ
การวางตัวและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน รองลงมาคือ
กระบวนการและระเบียบข้อบังคับในการศึกษาวิชา
ฝึกงาน มารยาททางธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการ
ท�ำงาน
เมือ่ นักศึกษาฝึกงาน ทัง้ นักศึกษาและผูป้ ระกอบการ
ประเมินว่านักศึกษาฝึกงานยังคงขาดทักษะ ดังนี้ 1)
ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น 2) ความรู้ความ
สามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 3) ความกระตือรือร้น 4) การ
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ท�ำงานเป็นทีม 5) ความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานในการท�ำงาน
6) คุณสมบัติและความสามารถโดยรวมของตนเอง 7)
ความสามารถทางด้าน IT 8) ความสามารถในการจัดการ
และแก้ไขปัญหา 9) ความรู้ทางธุรกิจ
นอกจากนัน้ ยังพบว่า ทักษะทีม่ พี ฒ
ั นาการน้อยและ
สาขาควรก�ำกับติดตาม ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาญี่ปุ่น 2) ความสามารถทางด้าน IT 3) ความรู้
ทางธุรกิจ 4) ความสามารถในการจัดการและแก้ไข
ปัญหา เป็นต้น
เพือ่ แก้ไขปัญหาข้างต้น สาขาวิชาควรท�ำความเข้าใจ
ปัญหาของนักศึกษาและหลักสูตร วางแผนเพิม่ พูนทักษะ
ทีค่ วรได้รบั การพัฒนาของนักศึกษาอยูเ่ สมอ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของนักศึกษาให้นักศึกษาได้ร่วมวางแผนท�ำ
กิจกรรมเสริมทักษะ หรือออกแบบการเรียนการสอนที่
เสริมทักษะทีต่ นเองขาด นอกจากเตรียมความพร้อมแล้ว
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ควรทวนก�ำกับติดตามและเพิ่มเติมส่วนที่นักศึกษาไม่ได้
รับการพัฒนาระหว่างฝึกงาน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะใน
การท�ำงานทุกด้าน และมีความพร้อมที่จะออกไปสู่โลก
แห่งการท�ำงาน

8. ปัญหาในการท�ำวิจัย
การวิจัยนี้มีข้อจ�ำกัดบางประการได้แก่ การที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีจ�ำนวนน้อย (17 คน) และสถานประกอบการ
ไม่หลายหลายท�ำให้ไม่สามารถน�ำเสนอผลการวิจัยที่
ครอบคลุมประเด็นปัญหาและไม่อาจวิเคราะห์ไปถึง
ทักษะที่จ�ำเป็นของแต่ละงาน การวิจัยต่อยอดจึงควรมุ่ง
ไปสูก่ ารวิจยั ในบริบทอืน่ ๆ เพือ่ เป็นการต่อยอดงานวิจยั
และน� ำ ข้ อ มู ล มาปรั บ ปรุ ง แผนการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรให้ตรงเป้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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อาชีพส�ำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและ
ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ:
กรณีศึกษาหัวข้อส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวโน้มอาชีพของนักศึกษาเอกวิชา
ภาษาญี่ปุ่น และ 2) เพื่อศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพของผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น วิธีวิจัยส�ำหรับการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันเป็นการวิจัยค้นคว้าจากเอกสาร และการศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษา ใช้การวิจัยเชิง
ส�ำรวจผ่านการท�ำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม “อนาคตของฉันวันข้างหน้า” 2) กิจกรรม
“ประวัติส่วนตัวเพื่อการวางแผนเส้นทางอาชีพ” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี วิชาเอกสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 1 และ 2 จ�ำนวน 74 คน ในมหาวิทยาลัยของรัฐ วิเคราะห์และประมวลผลการ
ศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต สอบถามความเห็น และสรุปผลเชิงพรรณนาโวหาร ผลการศึกษาพบว่ามี
ความต้องการผูร้ ภู้ าษาญีป่ นุ่ ในประเทศญีป่ นุ่ เพิม่ มากขึน้ จากภาวะสังคมสูงวัยและนโยบายของรัฐบาลญีป่ นุ่ ทีเ่ ปิดรับ
แรงงานต่างชาติ อาชีพทีผ่ รู้ ภู้ าษาญีป่ นุ่ ชาวต่างชาติทำ� 3 ล�ำดับแรกคือ นักแปลและล่าม พนักงานขายและการตลาด
และ ผู้ประสานงานต่างประเทศ และทักษะที่จ�ำเป็น 3 ล�ำดับแรกส�ำหรับนักศึกษาสายศิลป์ คือ ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นและความร่วมมือ ส�ำหรับความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพนั้น ในกิจกรรม “อนาคตของฉันวัน
ข้างหน้า” กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 55 ต้องการท�ำงานเพื่อให้สามารถมีโอกาสไปท�ำงานอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบ อย่างไร
ก็ตาม ยังไม่มีการวางแผนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อไปสู่ความส�ำเร็จในจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ส�ำหรับกิจกรรม
“ประวัติส่วนตัวเพื่อการวางแผนเส้นทางอาชีพ” พบว่า นักศึกษาเข้าใจความต้องการของตนเองแต่ยังไม่สามารถ
วิเคราะห์จดุ แข็งของตนเองทีเ่ ชือ่ มโยงสูเ่ ส้นทางอาชีพและยังไม่มแี ผนพัฒนาตนเองว่าจะด�ำเนินการอย่างไรเพือ่ ไปสู่
เส้นทางอาชีพที่ต้องการ กล่าวคือ ความต้องการของตลาดแรงงานกับความคาดหวังของนักศึกษาผู้รู้ภาษาญี่ปุนไม่
ตรงกัน ดังนั้นในการผลิตบัณฑิต ผู้สอนจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้
นักศึกษารูจ้ กั ตนเองมากยิง่ ขึน้ และพัฒนากระบวนการทางความคิด (mindset) ของผูเ้ รียนผ่านการแลกเปลีย่ นข้อมูล
พูดคุยกับผู้อื่น และมีการวางแผนปฏิบัติเชิงรุกที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เพื่อให้การศึกษาสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง
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Careers for Japanese Majors and
Career Readiness: Case Study Topics for
First- and Second-year Students
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.

Key words

global human resource, career readiness, self-analysis, interactive communication,
career development plan
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1. บทน�ำ
ภาวะสังคมสูงวัยทีร่ นุ แรงของญีป่ นุ่ ท�ำให้เกิดภาวะ
ขาดแคลนแรงงาน จะเห็นได้จากนโยบายเปิดรับนักเรียน
ต่างชาติมากขึ้นโดยมีเป้าหมาย 3 แสนคนภายในปีค.ศ.
2020 และนโยบายเปิดประตูรับแรงงานต่างชาติทั้ง
นักศึกษาฝึกงานและพนักงานฝึกอบรมของรัฐบาลชินโซ
อาเบะ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษารั ฐ บาลส่ ง เสริ ม ให้ ข ยาย
โครงการฝึกงานในสถานประกอบการเพิม่ มากขึน้ (山路
2017) กระแสการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานนี้ไม่ได้จ�ำกัดอยู่ใน
ญี่ปุ่นเท่านั้น สถานศึกษาในประเทศไทยเองก็มีนโยบาย
ส่งเสริมให้มีวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร
และเริม่ มีแผนงานเชิงรุกทีจ่ ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานในต่าง
ประเทศมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้
ทันที ในทุกสถานการณ์ทงั้ ในและต่างประเทศเมือ่ ส�ำเร็จ
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากนีไ้ ปจึงไม่ใช่การ
ผลิตบัณฑิตเพือ่ ป้อนสูต่ ลาดในประเทศเท่านัน้ หากยังต้อง
พิจารณาถึงโอกาสการท�ำงานในต่างประเทศด้วย
รายงานของกระทรวงการศึกษาวัฒนธรรมกีฬา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี ค.ศ. 2011 กล่าวถึง
คุณลักษณะของ “ทรัพยากรบุคคลระดับสากล” ไว้ดังนี้
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ บุคลากรระดับสากล
ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเป็นของตนเอง สามารถถ่ายทอด
ความคิดของตนให้แก่เพื่อนร่วมงาน คู่ค้าหรือลูกค้าที่มี
ภูมิหลังแตกต่างกัน สามารถเข้าใจในฝ่ายตรงข้าม โดย
มองข้ามความแตกต่างทางค่านิยมหรือเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวที่มีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ที่ต่าง
กัน ในทางตรงข้ามจะต้องดึงเอาความต่างนัน้ มาเป็นจุด
แข็งและใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าเป็นเท่าทวีคูณ และ
สร้างค่านิยมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ 1

การเป็นทรัพยากรบุคคลในระดับสากล จึงหมาย
ถึงการเป็นผูท้ ี่ “รูค้ ดิ ด้วยตนเอง” “เข้าใจสถานะของผูอ้ นื่ ”
“ดึงความแตกต่างมาเป็นจุดแข็งและก่อให้เกิดประโยชน์ได้”
การจะพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงหมายถึงการพัฒนาคน
ที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือแนวคิดที่มีต่อวิชาชีพ
และสามารถก�ำหนดว่าจะด�ำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรได้
ด้วยตนเอง มุมมองนีส้ อดคล้องกับแนวคิดของ 細川 และ
คณะ (2017) ที่กล่าวว่า
“วิชาชีพ” หรือ career ต้องมาจากการสั่งสม
ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ไม่ใช่การสร้างประวัติที่
สวยงามส�ำหรับผูท้ ถี่ กู วางตัวให้เป็นผูน้ ำ� และต้องไม่ใช่การก
ระท� ำ เพื่ อ ให้ ผู ้ อื่ น มาประเมิ น ตน เจ้ า ตั ว ต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่
ขวนขวายสั่งสมประสบการณ์นั้นด้วยตนเอง ดังนั้นการ
วางแผนเส้นทางอาชีพ จึงหมายถึง การปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ของตนเองทีม่ ตี อ่ วิชาชีพ และวางแผนทีเ่ ป็นรูปธรรมขึน้
เองว่าตัวเองต้องการจะใช้ชวี ติ อย่างไรในวันข้างหน้า”2
ในการศึกษาครั้งนี้ จึงใช้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า
“career” หรือ วิชาชีพ ตามแนวคิดของ 細川 และคณะ
(2017) เพื่อให้ผู้สอนตระหนักว่า การอบรมสั่งสอน
นักศึกษาควรมุง่ เน้นทีจ่ ะส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้ฝกึ ปฏิบตั ิ
จริง พยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้นกั ศึกษาได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญของการวางแผนชีวติ ของตนเองและให้เลือก
เส้นทางนั้นด้วยตนเอง
การพัฒนาตนเองนัน้ สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียน
รู้เชิงสถานการณ์ (Situated Learning Theory)3 ของ
เลฟและเวนเกอร์ (Lave & Wenger, 1991) ซึ่งเป็น
แนวคิดเกีย่ วกับการน�ำตัวเข้าไปสูส่ ถานการณ์นนั้ ด้วยตน
เองทําให้ได้ประสบการณ์ท่ีรอบด้านและเป็นองค์รวม
และน�ำไปสูก่ ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจและบทสรุปของ
ตนเองให้ เ ป็ น การเรี ย นรู ้ จํ า เพาะตนและจํ า เพาะ

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
1

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
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สถานการณ์ การเรียนภาษาญี่ปุ่นตามแนวคิดนี้ จึงไม่ใช่
การเน้นการพัฒนาเฉพาะทักษะทางภาษาแต่เป็นการ
น�ำพาตัวเองเข้าไปอยู่ในชุมชนนั้น ๆ เพื่อจะได้สัมผัสกับ
ผู้คนในชุมชนนั้น เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อมกับ
การสร้างตัวตนของตัวเองให้เป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถ การ
จะไปสู่จุดนั้นผู้เรียนจ�ำเป็นต้องรู้จักตัวเอง และพยายาม
คิดว่าจากนี้ไปจะด�ำเนินชีวิตของตนเองอย่างไรต่อไป
ผูว้ จิ ยั จึงใช้แนวคิดเรือ่ งอาชีพและทฤษฎีการเรียน
รู้เชิงสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้นเป็นแนวทางการศึกษา
โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาไว้ 2 ประการคือ
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของเส้น
ทางอาชีพส�ำหรับผู้รู้ภาษาญี่ปุ่น
2) เพือ่ ส�ำรวจทัศนคติและความพร้อมในการเข้าสู่
อาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

2. วิธีวิจัย

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กิจกรรมที่ 1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่
ศึกษาวิชาการฟังพูดภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น จ�ำนวน 30 คน

กิจกรรมที่ 2 เป็นนักศึกษาเอกสาขาวิชาภาษา
ญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 44 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การสังเกต และ
การสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
2.3 ขั้นตอนการด�ำเนินการ
		 2.3.1 กิจกรรมที่ 1 “อนาคตของฉันในวัน
				 ข้างหน้า”
		 กิ จ กรรมที่ 1 ออกแบบมาเพื่ อ กระตุ ้ น ให้
นักศึกษาได้พิจารณาทบทวนว่า ตัวเอง เป็นคนแบบใด
และ ประมวลความคิดของตัวเองภายใต้หวั ข้อ「これか
らの私」หรือ “อนาคตของฉันในวันข้างหน้า” โดยเป็น
กิจกรรมในชั้นเรียนรายวิชาการฟังพูด ภาค 2 ปีการ
ศึกษา 2017 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่เรียนภาษา
ญี่ปุ่นรวม 30 คน ทุกคนผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
มาแล้ ว ความสามารถภาษาญี่ ปุ ่ น อยู ่ ใ นระดั บ เที ย บ
เท่ากับ N4 ขึ้นไป รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้

ล�ำดับการด�ำเนินกิจกรรม
ครั้งที่
1

2

รายละเอียด
ประสบการณ์การท�ำงานพิเศษที่ผ่านมา
มีทัศนะอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ การ “ท�ำงาน”
อนาคตอยากจะท�ำงานแบบไหน
งาน หรือลักษณะงานของคนรอบตัวของตัวเอง
สนใจในงานประเภทใดบ้าง
แนวคิดเกี่ยวกับงานลักษณะต่าง ๆ ของผู้อื่น

กิจกรรม
เขียนลงในใบงาน
พูดคุยเป็นกลุ่ม
ถ่ายทอดให้ทุกคนรับรู้ร่วมกัน
เขียนลงในใบงาน
พูดคุยเป็นกลุ่ม
ถ่ายทอดให้ทุกคนรับรู้ร่วมกัน
ให้นักศึกษาเลือก แนวคิดเกี่ยวกับงานของคน 4 ประเภท
ABCD และน�ำเสนอรายบุคคลว่าตัวเองใกล้เคียงกับคน
ประเภทใดมากที่สุด

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

อภิปรายกลุ่ม
ถ่ายทอดข้อมูลให้รับรู้ร่วมกัน
พูดคุยเกี่ยวกับคนญี่ปุ่น 3 คน
ในสมัยเป็นนักศึกษาและตอนท�ำงาน

4

ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลงานที่ตนเองสนใจ
เขียนแผนที่ชีวิตโดยจินตนาการถึง “ตัวเองในอนาคต”

ส�ำรวจและสอบถามคนอื่นและบันทึกข้อมูล
ถ่ายทอดข้อมูลให้รับรู้ร่วมกันในกลุ่ม
วาดแผนที่ชีวิต

5

รายงานผลรายบุคคล

อธิบายแผนที่ชีวิตของตนเองให้ทุกคนทราบ

3
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		 2.3.2 กิจกรรมที่ 2 “ประวัตสิ ว่ นตัวเพือ่ การ
				 วางแผนอาชีพในอนาคต”
		 กิจกรรมที่ 2 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้า
หมายทีศ่ กึ ษา ได้ทำ� ความรูจ้ กั กับตนเองให้ลกึ ซึง้ โดยมอง

ระยะเวลา

รายละเอียด

ย้อนไปตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน เพื่อจะได้วางแผนอนาคต
ของตนเองที่เป็นรูปธรรมและเพื่อให้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของผู้อยู่ปลายทาง ที่จะเป็นผู้รับเราไปศึกษาต่อ
หรือไปท�ำงาน ล�ำดับการด�ำเนินกิจกรรมมีดังนี้

กิจกรรม

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่ต้องมีการฝึกงานเป็น ใบงานที่ 1
วิชาบังคับอธิบายที่มาความส�ำคัญของกิจกรรม
1. เขียนอุปนิสยั ใจคอของตนเอง ประมาณ 20 ข้อ (เท่าทีน่ กึ ได้)
(ภาษาไทย)
2. จัดหมวดหมูค่ ำ� ทีเ่ ขียนออกมา เป็น 3 กลุม่ ความหมายดังนี้
กิจกรรม ท�ำความรู้จักกับตัวเอง
ก. กลุ่มค�ำที่มีความหมายเชิงบวก (positive)
1. ปัจจุบัน ท่านเป็นคนประเภทไหน
ข. กลุ่มค�ำที่มีความหมายกลาง (neutral)
ค. กลุ่มค�ำที่มีความหมายเชิงลบ (negative)
1 ชั่วโมง

ทบทวนตนเองในหัวข้อ
2. “ในอดีต ฉันเคยเป็นคนที่....”

ใบงานที่ 2
1. เขียนสิ่งที่เป็นในอดีตของตนเอง ประมาณ 20 ข้อ
(เท่าที่นึกได้)
2. จัดหมวดหมู่ค�ำที่เขียนออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
ก. กลุ่มค�ำที่แสดงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
ข. กลุม่ ค�ำทีแ่ สดงลักษณะทีย่ งั คงเหมือนเดิมตัง้ แต่อดีต
ถึงปัจจุบนั น�ำข้อมูลนัน้ พูดคุยซักถามร่วมกันกับเพือ่ นในกลุม่

3. สิ่งส�ำคัญในชีวิตฉัน

ใบงานที่ 3
พิจารณาค�ำที่ก�ำหนดให้ แล้วเลือก 2 ค�ำที่คิดว่าส�ำคัญ
ส�ำหรับตนเอง ใช้คำ� ทีเ่ ลือกนัน้ พูดคุยซักถามร่วมกับเพือ่ นในกลุม่

4. “แผนงานในอนาคตของฉัน”

ใบงานที่ 4
อนาคตอยากท�ำงานอะไร
เพราะเหตุใด
แรงจูงใจในการสมัคร
จุดแข็ง ของฉันในเวลานี้ คืออะไร
(ท�ำ...ได้/ มีความมัน่ ใจใน....)
จุดทีเ่ ป็นเสน่หด์ งึ ดูดใจ
งานนัน้ ต้องใช้ทกั ษะความช�ำนาญอะไร
การจะได้มาซึง่ ทักษะหรือความช�ำนาญนัน้ มีแผนทีจ่ ะท�ำ
อะไร เมือ่ ไหร่

5. ลงมือเขียนประวัติส่วนตัว

ให้ลงมือเขียนโดยรับฟังค�ำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเขียน
และให้เวลา 1 สัปดาห์ในการเขียนและน�ำส่ง

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง+
1 สัปดาห์
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3. ผลการศึกษา
3.1 สภาพปัจจุบันและแนวโน้มอาชีพของผู้รู้
		 ภาษาญี่ปุ่น
รายงานของเจโทรในปี 20174 พบว่า มีบริษทั ญีป่ นุ่
ทีเ่ ข้ามาลงทุนในประเทศไทย 5,444 บริษทั เพิม่ ขึน้ 877
แห่งเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ส�ำรวจเมื่อปี 2014 ปัจจุบันนี้
สัดส่วนของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่ธรุ กิจการผลิตเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ
56.16 มากกว่าธุรกิจการผลิตซึง่ ปัจจุบนั ลดเหลือร้อยละ
43.09 นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น เป็ น วิ ช าเอกใน
มหาวิทยาลัย ในอดีตเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาจะได้งานท�ำใน
โรงงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ลักษณะงานที่ท�ำในปัจจุบันมี
ความหลากหลายมากขึน้ อย่างไรก็ตาม งานทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม
ส�ำหรับผู้ที่รู้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง คือ งานล่าม งานแปล

และงานประเภทประสานงานต่าง ๆ ในบริษัทญี่ปุ่นใน
ประเทศไทย
3.2 สภาพการหางานท�ำของนักศึกษาต่างชาติ
		 และแนวนโยบายของรัฐบาล
รายงานสภาพการหางานท�ำของนักศึกษาต่างชาติ
ในญี่ปุ่นในปี 20165 ระบุว่านักศึกษาชาวต่างชาติที่
ส�ำเร็จการศึกษาแล้วหางานท�ำในประเทศญีป่ นุ่ มีจำ� นวน
เพิม่ มากขึน้ โดยมีผแู้ จ้งความจ�ำนงขออนุมตั เิ ปลีย่ นแปลง
สถานภาพการพ�ำนักเพื่อท�ำงานในญี่ปุ่น เป็นจ�ำนวน
19,435 คน เพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.1 ในบรรดา
ผู้ยื่นขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นผู้ที่มาจาก
ประเทศจีนมากที่สุด รองลงมาคือ เวียดนาม เกาหลี
เนปาล ไต้หวัน และไทยตามล�ำดับ (ดูตาราง 1)

ตาราง 1 สภาพการขออนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงสถานภาพการพ�ำนักประจ�ำปี 2016 จ�ำแนกตามประเทศและภูมลิ �ำเนา
		 ของผู้ยื่นค�ำร้อง
ล�ำดับที่ ประเทศ/ ภูมิล�ำเนา

จ�ำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปลี่ยนสถานภาพ (คน)

จ�ำนวนที่เพิ่ม
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

ที่มา: กองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม เดือนพฤศจิกายน 20166

4
5
6

日本貿易振興機構（ジェトロ）(2017)

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)

เรื่องเดียวกัน
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แม้ผู้ที่มีสัญชาติไทยจะมีจ�ำนวนไม่มากนัก แต่ก็
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2015 กล่าวคือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
16.0 และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีก ดังจะเห็นได้จาก
รายงานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร วั ฒ นธรรม กี ฬ า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของญี่ปุ่น (MEXT) เรื่อง
“การกระตุน้ ให้นกั ศึกษาต่างชาติสมัครงาน” (2017) ว่า
รัฐบาลได้ผา่ นมติเรือ่ งการส่งเสริมให้นกั ศึกษาต่างชาติหา
งานท�ำในญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2016 โดยจัดท�ำ
เป็น “แผนปรับปรุงกลยุทธ์สร้างชาติญี่ปุ่น 2016” โดย
มีใจความส�ำคัญดังนี้
มุง่ เสริมสภาพการหางานท�ำของนักศึกษาต่างชาติ
ในประเทศญี่ปุ่นจากร้อยละ 30 ในปัจจุบันเป็น ร้อยละ
50 และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเร่งวางแผนผลักดัน
การสร้างหลักสูตรพิเศษทีป่ ระกอบด้วย การอบรมภาษา
ญี่ปุ่นแก่นักศึกษาต่างชาติ การฝึกงานระยะกลางและ
ระยะยาว รวมไปถึงการอบรมเชิงวิชาชีพ นอกจากนี้
ส�ำหรับผู้ที่ได้ผ่านโปรแกรมการอบรมพิเศษ ได้รับการ
รับรองอย่างเหมาะสมตามแผนงานภาคปฏิบัติ หรือการ
ฝึ ก งานร่ ว มกั บ บริ ษั ท ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
โปรแกรมอบรม พิจารณาหาทางช่วยอ�ำนวยความสะดวก

ทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำเนินการเปลีย่ นแปลงสถานภาพให้งา่ ย
ขึน้ เร่งรัดการตรวจสอบเอกสารค�ำร้องให้รวดเร็วขึน้ และ
สนับสนุนให้จดั ท�ำโครงการเดียวกันตัง้ แต่ปกี ารศึกษาถัดไป 7
ส�ำหรับลักษณะงานที่คนต่างชาติท�ำในประเทศ
ญี่ปุ่นท�ำนั้น พบว่าเป็น “งานแปลและงานล่าม” มาก
ที่สุด คือ ร้อยละ 24.0 รองลงมาเป็นงานด้านการขาย
การตลาด และงานด้ า นการต่ า งประเทศตามล� ำ ดั บ
(ดูตาราง 2) อย่างไรก็ตาม ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อ
เทียบกับความคาดหวังของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเป็นการ
กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ภายในประเทศและแก้ ป ั ญ หาการ
ขาดแคลนแรงงานในสังคมผู้สูงวัย รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้
พยายามให้โอกาสการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังให้
ชาวต่างชาติมีทัศนคติที่ดีต่อญี่ปุ่น และแสวงหางานท�ำ
ในประเทศญี่ ปุ่ น ตั้ ง แต่ แรกเข้ า เรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย
กระทรวงการศึกษาฯ ของญี่ปุ่นได้จัดเวิร์กช้อปเพื่อส่ง
เสริมให้มหาวิทยาลัยใส่ใจในการจัดระบบสหกิจศึกษา
หรือการฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ (山
路尚, 2017)

ตาราง 2 จ�ำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติจ�ำแนกตามประเภทงาน
ล�ำดับที่

ประเภทงาน

จ�ำนวน
ผู้ได้รับอนุญาต

เปรียบเทียบกับ
โครงสร้าง(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

ที่มา: กองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม เดือนพฤศจิกายน 20168
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(2014, 3) ระบุว่ามีการจ้างคนต่างชาติเพิ่ม
มากขึ้นในบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศ และ
จากการที่สถานที่ท�ำงานมีผู้คนที่มาจากหลายสัญชาติ
ท�ำให้ต้องให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่น
กับคนทีไ่ ม่ได้รภู้ าษาญีป่ นุ่ เพิม่ มากขึน้ การอบรมทีจ่ ำ� เป็น
ในสังคมโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่ง
ที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการท�ำงาน หรือการประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ จากผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในแวดวง
ธุรกิจ พบว่า “สิ่งที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน คือ ทักษะการ
แก้ไขปัญหา ไม่ใช่การใช้ภาษาได้อย่างดี” (近藤・金
2014, 103-115) “คนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาแม่ อาจใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือในการท�ำงาน
แต่การท�ำงานให้บรรลุผลส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้องมีทักษะการ
แก้ไขปัญหาให้ลุล่วงเป็นส�ำคัญ”
ผลจากการส�ำรวจผู้ประกอบการ 20,462 แห่งทั่ว
ประเทศเกีย่ วกับคุณสมบัตทิ ผี่ ปู้ ระกอบการคาดหวังจาก
นักศึกษาต่างชาติ ทั้งสายศิลป์และสายวิทย์ ผลปรากฏ
ว่า ทักษะทีส่ ำ� คัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. ทักษะการสือ่ สาร

2. ทักษะทางภาษาญีป่ นุ่ (ดูตาราง 3 และ ตาราง 4)
อาจกล่ า วได้ ว ่ า บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ที่
ต้องการในทัศนะของผู้ประกอบการ คือผู้ที่มีทักษะ
ทางการสือ่ สาร โดยเฉพาะการใช้ภาษาญีป่ นุ่ การมีบคุ ลิก
ที่เป็นมิตรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมไปถึงการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนจากต่าง
วัฒนธรรม รวมทั้งสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในสังคมภายในบริษัทด้วย
ความคาดหวังสูงในด้านทักษะการสือ่ สารและการ
ใช้ภาษาญีป่ นุ่ นี้ คาดว่ามาจาก “ปัญหาในบริษทั เกีย่ วกับ
การจ้างงานนักศึกษาต่างชาติ” เนื่องจากปัญหาที่ผู้
ประกอบการประสบมากที่สุด คือ “ความยุ่งยากที่เกิด
จากความไม่เข้าใจกันอันเนื่องมาจากก�ำแพงทางภาษา”
รองลงมาคือ “ปัญหาการสร้างภาระให้แก่หน่วยงานทีร่ บั
นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ เ ข้ า ท� ำ งาน” และล� ำ ดั บถั ด ไปคื อ
“ปัญหาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม และ
ทัศนคติ” (ตาราง 5)

ตาราง 3 คุณสมบัติที่คาดหวังจากนักศึกษา
		 ต่างชาติ (สายศิลป์)

ตาราง 4 คุณสมบัติที่คาดหวังจากนักศึกษา
		 ต่างชาติ (สายวิทย์)

近藤

คุณสมบัติที่คาดหวัง

ร้อยละ

คุณสมบัติที่คาดหวัง

ร้อยละ

1 ทักษะการสื่อสาร

62.9

1 ทักษะการสื่อสาร

50.3

2 ทักษะภาษาญี่ปุ่น

51.2

2 ทักษะภาษาญี่ปุ่น

48.5

3 ความร่วมมือ

27.6

3 ความรู้เฉพาะทาง

35.6

4 การปรับตัวเข้ากับต่างวัฒนธรรม

17.6

4 ความร่วมมือ

23.9

5 ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน

15.9

5 ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน

22.1

ที่มา: ผลส�ำรวจผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ (ธันวาคม 2017)9

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/
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ตาราง 5 ปัญหาภายในบริษัทที่เกิดจากการจ้างงานนักศึกษาชาวต่างชาติ
ลักษณะของปัญหา

※ตอบได้หลายข้อ (หน่วย: ร้อยละ)

ปี 2017

ปี 2016

1

ปัญหาการสื่อสารที่ไม่ตรงกันเนื่องจากก�ำแพงทางภาษา

68.6

(59.0)

2

เป็นภาระแก่หน่วยงานที่รองรับนักศึกษาต่างชาติ

51.4

(47.4)

3

ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม และ ความคิด

48.6

(46.2)

ที่มา: ผลส�ำรวจผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ (ธันวาคม 2017)10
อย่างไรก็ตาม การจ้างงานนักศึกษาชาวต่างชาติก็
ส่งผลด้านดีเช่นกัน กล่าวคือ การกระทบความความคิดนัน้
ส่งผลให้มีการหันหน้าเข้าหากันเพื่อจะสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน อีกทั้งท�ำให้ได้ประสบกับแนวคิดหรือมุมมองที่
แปลกใหม่ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่ดีต่อพนักงานชาวญี่ปุ่น
ท�ำให้บรรยากาศการท�ำงานในบริษทั มีชวี ติ ชีวามากขึน้ ด้วย
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากองค์กรของญีป่ นุ่ เล็งเห็นผลกระทบเชิงบวก
จากการจ้างแรงงานต่างชาติมากขึน้ (ดูตาราง 6)
กล่าวโดยสรุปคือ สังคมญีป่ นุ่ ปัจจุบนั จึงอยูใ่ นภาวะ
ทีต่ อ้ งการแรงงานต่างชาติเข้าไปช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจซึง่
เป็ น สั ง คมสู ง วั ย และขาดแคลนประชากรวั ย แรงงาน
มาตรการทีอ่ อกโดยรัฐเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารจ้างแรงงานต่าง
ชาติในประเทศเพิม่ มาขึน้ สะท้อนว่านักศึกษาต่างชาติทมี่ ี
ความรูภ้ าษาญีป่ นุ่ ระดับสูงเป็นทีต่ อ้ งการในสังคมญีป่ นุ่

อย่างไรก็ตาม การจะเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร
รวมถึงทักษะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้นั้น นักศึกษาจะ
ต้ อ งรู ้ จั ก ตนเองว่ า “ตั ว เองเป็ น คนแบบไหน” และ
วางแผนทีจ่ ะพัฒนาตนเองไปสูเ่ ป้าหมายให้ได้ดว้ ยตนเอง
ซึง่ กระบวนการนีจ้ ำ� เป็นต้องใช้เวลา ดังนัน้ จึงควรเริม่ ให้
ค�ำแนะน�ำตั้งแต่ปีแรก ๆ ของการศึกษา การที่ได้รู้จักตัว
ตนของตัวเองว่า จะช่วยให้สามารถเลือกอาชีพใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาโดยให้
นักศึกษาได้ ทบทวน “ตนเอง” ในอดีต เข้าใจ “ตนเอง”
ในปัจจุบัน และจินตนาการถึง “ตนเอง” ที่อยากจะเป็น
ในวันข้างหน้า เพื่อจะได้ก้าวเข้าสู่อาชีพได้อย่างเป็นรูป
ธรรม ด้วยความมั่นใจ

ตาราง 6 ผลกระทบเชิงบวกต่อบรรยากาศภายในบริษัทจากการจ้างงานนักศึกษาชาวต่างชาติ
		
※ตอบได้หลายข้อ (หน่วย:ร้อยละ)
ผลกระทบต่อบรรยากาศภายในบริษัท

ปี 2017

ปี 2016

1

การกระตุ้นพนักงานญี่ปุ่น สร้างบรรยากาศภายในบริษัทให้คึกคัก

66.3

(68.0)

2

สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างและความหลากหลาย

61.6

(68.6)

3

สร้างความเข้าใจและตระหนักในการท�ำงานไปสู่ระดับสากล

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�ำเอกสารด้านระบบเช่นการประเมินบุคลากร(รองรับการท�ำงานระดับสากล)

2.3

(3.5)

8

อื่น ๆ

1.2

(2.3)

ที่มา: ผลส�ำรวจผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ (ธันวาคม 2017)11
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10

ディスコ キャリタスリサーチ

11

เรื่องเดียวกัน

(2017)
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3.2 ผลการส�ำรวจความพร้อมของนักศึกษา
		 3.2.1 ผลการด�ำเนิ น การ กิ จ กรรมที่ 1
				 “อนาคตของฉันในวันข้างหน้า”
		 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมคื อ กระตุ ้ น ให้
นักศึกษาได้พิจารณาทบทวนว่า ตัวเองเป็นคนแบบใด
ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูล น�ำมาคิด พูดคุย และ
ประมวลความคิดของตัวเอง และถ่ายทอดความคิดให้ผู้
อื่นได้รับทราบ ภายใต้หัวข้อ “อนาคตของฉันในวันข้าง
หน้า” โดยผู้สอนสังเกต สอบถามข้อมูล และสรุปผล
ทัศนะของผู้เรียน
ผลการส�ำรวจ นักศึกษาจ�ำนวน 30 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม 29 คน และนักศึกษาเลือกทัศนะของ C
มากที่สุด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17 รองลงมาเป็น
ทัศนะของ A B และ D ตามล�ำดับ
เหตุผลหลักของนักศึกษาที่เลือกทัศนะของ C คือ
“คุณค่าของการมีชีวิต คือ การได้ท�ำงานอดิเรกหรือสิ่งที่

ตัวเองชอบ มากกว่าเรือ่ งเงินทอง” รองลงมา คือ ทัศนะ
ของ A นั้น นักศึกษาที่เลือกแนวคิดนี้ส่วนใหญ่จะมี
จินตนาการของอาชีพในอนาคตที่ค่อนข้างชัดเจน เช่น
เป็น ครูอาจารย์ นักเขียนนวนิยาย เจ้าของกิจการ เป็นต้น
และเหตุผลที่ทุกคนมีร่วมกันคือ “อยากน�ำสิ่งที่ตัวเอง
สามารถท�ำได้ ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น” ส�ำหรับ
เหตุผลของผู้ที่เลือกข้อ B คือ การได้มีประสบการณ์
พบปะกับผูค้ นทีห่ ลากหลาย ล้วนส่งผลทีด่ ตี อ่ การพัฒนา
ตนเองทั้งสิ้น และเหตุผลของผู้ที่เลือกค�ำตอบ D คือ
“ครอบครัวส�ำคัญที่สุด” “อยากจะหาเงินมาจุนเจือ
ครอบครัว”
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ นั ก ศึ ก ษาน้ อ ยคนมากที่ จ ะ
จินตนาการอนาคตของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม และถ้า
เลือกได้ก็ต้องการจะหาเงินจากงานอดิเรกหรือสิ่งที่ชื่น
ชอบโดยตรง หากไม่สามารถท�ำได้กจ็ ะพยายามหาเงินมา
เพื่อน�ำเงินไปใช้ในการท�ำงานอดิเรกที่ตนชื่นชอบ

หลังจากให้นักศึกษาได้รับรู้ ทัศนะต่อการท�ำงานของคน 4 คน คือ นาย A นาย B นาย C และ นาย D ครั้งที่ 2 ซึ่งมี
ข้อมูลดังนี้
ทัศนะของ

รายละเอียด

จ�ำนวน

ร้อยละ

A

“ท�ำงานไม่ได้มุ่งหวังเพื่อเงิน แต่เป็นการใช้ศักยภาพของตนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น”

6 คน

20.69

B

“ท�ำงานเพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตมากขึ้น”

5 คน

17.24

C

“ท�ำงานเพื่อให้สามารถมีโอกาสไปท�ำงานอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบได้”

16 คน

55.17

D

“ท�ำงานเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่สุขสบายขึ้น”

2 คน

6.90

เหตุผลที่นักศึกษาเลือก “อยากท�ำงานเพื่อท�ำงานอดิเรกหรือสิ่งที่ชื่นชอบ”รายบุคคลมีดังนี้
ถ้ามีงานอดิเรก ก็จะท�ำงานได้ต่อเนื่อง ถ้าไม่มีงานอดิเรกก็จะไม่สามารถท�ำงานได้อย่างมี
ความสุข
เหตุผลที่คิดว่าทัศนะของตนเอง
ใกล้กับ C

ถ้าได้มีโอกาสท�ำงานที่เป็นงานอดิเรกก็จะมีความสุขมาก
อนาคตอยากเป็นนักกีตาร์ แต่เงินก็ส�ำคัญ ต้องท�ำงาน ไม่อยากท�ำงานทั้งวัน (ย่อบางส่วน)
อยากท�ำงานอดิเรก
ส�ำหรับฉัน ความสุขส�ำคัญที่สุด หากได้ท�ำในสิ่งที่ชอบก็จะเกิดแรงบันดาลใจ หากท�ำในสิ่งที่
ไม่ชอบ ก็จะไม่มีแรงบันดาลใจ ฉันคิดว่า การมีอิสระ เสรีภาพคือสิ่งส�ำคัญที่สุด
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		 3.2.2 แผนทีช่ วี ติ มีความคาดหวังแต่เส้นทาง
ไปสู่จุดหมายไม่ชัดเจน
		 กิจกรรมในครั้งที่ 4 ซึ่งก�ำหนดให้วาดแผนที่
ชีวติ ของตนเองและน�ำเสนอหน้าชัน้ เรียนนัน้ ได้แบ่งเป็น
3 กลุ่มให้รายงานในรูปของโปสเตอร์ เพื่อให้ผู้น�ำเสนอ
สามารถรายงานผลเรือ่ งเดียวกันได้ 3 ครัง้ ใน 3 กลุม่ ข้อดี
คือส่งเสริมให้นกั ศึกษาสามารถพูดเรือ่ งราวของตนเองได้
คล่องแคล่วขึน้ ในขณะน�ำเสนอ ผูน้ ำ� เสนอจะได้รบั ข้อคิด
เห็นหรือข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ฟัง และให้บันทึก
วีดิทัศน์ในครั้งที่ 3 น�ำส่งไฟล์วีดิทัศน์แก่ผู้สอนเพื่อใช้ใน
การประมวลผลและป้อนผลกลับ
วัตถุประสงค์หลักของแผนที่ชีวิตคือ เพื่อทบทวน
“ชีวิตของตนเอง” ในอดีต สะท้อนความเป็นตัวเองใน
ปัจจุบัน และวาดฝันของตัวเองในอนาคต จุดมุ่งหมาย
สู ง สุ ด ของกิ จ กรรมนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งพยายาม
จินตนาการถึงภาพลักษณ์ของตัวเองทีอ่ ยากจะเป็นในวัน
ข้างหน้า และถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมา เพื่อกระตุ้นให้เกิด
แรงที่จะน�ำพาตนเองไปสู่จุดหมายที่วาดฝันไว้
ผลปรากฎว่า เป้าหมายหรือความฝันของนักศึกษา
ที่คาดหวังไว้มีหลากหลาย ได้แก่ “การเป็นล่าม” “การ
ขายของออนไลน์” “การสอนนักเรียนประถม” “การ
สอนปรัชญา/วรรณคดีอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น” “การแต่ง
นิยาย” “การตัง้ โรงเรียนสอนดนตรี” ซึง่ สะท้อนถึงความ
พยายามเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ ตั ว เองชื่ น ชอบเข้ า กั บ อาชี พ
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเกี่ยวกับข้อที่ต้องปฏิบัติใน
ปัจจุบันเพื่อไปสู่ความฝันนั้น กลับพบว่ายังไม่มีข้อมูลที่
เป็นรูปธรรม มีเพียงการระบุวา่ “จะพยายามเรียนภาษา
ญีป่ นุ่ ให้ดที สี่ ดุ ” เป็นต้น ในประเด็นนีจ้ งึ อาจพิจารณาได้
ว่า นักศึกษายังไม่สามารถเชื่อมโยงตัวเองในปัจจุบันเข้า
กับตนเองในอนาคตได้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก
พฤติกรรมของนักศึกษา ทีต่ อ้ งใช้เวลาครุน่ คิด เก็บข้อมูล
ต่าง ๆ และท�ำกิจกรรมที่พูดคุยกัน ว่าจะต้องท�ำอะไรอีก
ในเวลานี้เพื่อให้ตนเองสามารถไปถึงเป้าหมายได้ส�ำเร็จ
จุดนี้จึงน่าจะเป็นประเด็นที่ผู้สอนต้องน�ำไปพิจารณา
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ทบทวนและวางแผนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ต่อไป
		 3.2.3 ผลจากแบบสอบถามในชั้นเรียน
		 ผลประเมินของนักศึกษาต่อกิจกรรมนี้ พบว่า
นักศึกษามีเจตคติเชิงบวกต่อกิจกรรมこれからの私
(อนาคตของฉันในวันข้างหน้า) สูงทีส่ ดุ กล่าวคือ มีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.7 จาก 5 คะแนน และนักศึกษาได้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ
“เริ่มที่จะตระหนักถึงอนาคตของตนเองแล้ว แม้
ในอดีตจะไม่ค่อยได้นึกเรื่องตัวเองเท่าไร แต่กิจกรรมนี้
ช่วยสะกิดใจให้เริ่มคิดถึง”
“รู้แล้วว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไร ชอบฟังเรื่อง
ราวในอนาคต ได้พูดคุยเกี่ยวกับความฝันของตัวเองรู้สึก
มีความสุขมาก”
“การได้จินตนาการถึงภาพในอนาคตเป็นเรื่องที่
น่าสนุก”
“พอนึกถึงอนาคตของตัวเองแล้วรู้สึกว่าจะต้อง
กระตือรือร้นมากขึ้น” เป็นต้น
กล่ า วโดยสรุ ปคื อ กิ จ กรรมที่ 1 ซึ่ ง จั ด ท� ำ เพื่ อ
กระตุ ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รู ้ จั ก ตนเองนั้ น เป็ น กิ จ กรรมที่
นักศึกษาชืน่ ชอบ เนือ่ งจากพึงพอใจทีจ่ ะคิดเรือ่ งอนาคต
ของตนเอง และสนใจในความฝันของเพือ่ น นักศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในชั้นปีที่ 2 เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานกับการใช้
ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และยังไม่นึกไปไม่ถึงการ
ส�ำเร็จการศึกษา การได้จนิ ตนาการถึงเรือ่ งราวในอนาคต
ที่เชื่อมโยงไปจากจุดปัจจุบัน ท�ำให้นักศึกษาได้ค�ำนึงถึง
ความส�ำคัญของสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้น
3. ผลการด�ำเนินการกิจกรรมที่ 2 “ประวัติส่วนตัวเพื่อ
การวางแผนอาชีพในอนาคต”
หลังจากท�ำกิจกรรมทีใ่ ห้นกั ศึกษาได้ทบทวนตัวเอง
ตัง้ แต่อดีต ปัจจุบนั และ เชือ่ มโยงไปสูอ่ นาคตผ่านการกรอก
ประวัติส�ำหรับใช้ในการสมัครงาน โดยก�ำหนดข้อมูลที่
ควรเขียนไว้ 7 ประเด็น ดังตารางที่ 7
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ตาราง 7 ข้อมูลค�ำชี้แจงแรงจูงใจในการสมัครงาน
เนื้อหาที่เขียนในประวัติส่วนตัว

จ�ำนวน

1

ท�ำไมจึงอยากจะท�ำงานนั้น

20

2

ท�ำไมจึงเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น

11

3

(หากตนได้ท�ำงานนั้น) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือต่อสังคมอย่างไร

9

4

สิ่งที่ควรจะท�ำจากนี้ไป

7

5

จากนี้ไป ตัวเองอยากจะท�ำอะไรต่อไป (จากการท�ำงานนั้น)

3

6

ตัวเองท�ำอะไรได้บ้าง

1

7

ตัวเองเป็นคนแบบไหน

0

3.1 ข้ อ ความที่ บั น ทึ ก ในกิ จ กรรมการบั น ทึ ก
ประวัติส่วนตัว
จากการประมวลผลข้อมูลทีก่ ลุม่ เป้าหมายกรอกใน
ประวัตสิ ว่ นตัวจ�ำนวน 20 คน ปรากฎผลดังตารางที่ 7
ทัง้ 20 คนเขียน “เหตุผลว่าท�ำไมจึงอยากจะท�ำงาน
นัน้ ” 11 คนเขียนเรือ่ ง “ท�ำไมจึงเลือกเรียนภาษาญีป่ นุ่ ”
และ 9 คน ระบุเรือ่ งการสร้างประโยชน์ตอ่ บริษทั หรือต่อ
สังคม แต่ไม่มใี ครวิเคราะห์เชิงลึกว่าตัวเองว่าเป็นคนแบบ
ไหน สิง่ นีส้ ะท้อนให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครัง้ นี้
ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย กล่าวคือ แผนงานทีเ่ ป็นรูป
ธรรมของตนเอง หรือการแสดงตัวตนหรือจุดเด่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเองให้ผอู้ นื่ รับรู้ ประเด็นนีย้ งั เป็นจุดที่
นักศึกษามองข้าม ไม่เห็นความส�ำคัญของการถ่ายทอดสิง่
นีใ้ ห้ผอู้ นื่ รับรู้ และพบว่าหลายคนไม่กรอกข้อความให้ครบ
ถ้วน ซึง่ ตามมารยาทการเขียนประวัตสิ ว่ นตัวของคนญีป่ นุ่
จะพยายามเขียนข้อความให้ได้ครบทุกช่องเท่าทีจ่ ะท�ำได้
3.2 ตัวอย่างของนักศึกษา 3 คน
ในทีน่ ขี้ อยกตัวอย่างข้อเขียนของนักศึกษา 3 คนเพือ่
ใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผล คนที่ 1 ต้องการเป็นล่าม
คนที่ 2 ต้องการเป็นนักแสดง และ คนที่ 3 ต้องการเป็นครู
เหตุผลทีเ่ ลือก 3 คนนี้ เพราะเป็นนักศึกษาทีพ่ ยายามเขียน
รายละเอียดในทุกหัวข้อ และมีความพยายามทีจ่ ะสือ่ สาร
ด้วยถ้อยค�ำทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย สิง่ ทีน่ กั ศึกษาทัง้ 3 คนนี้ มีรว่ ม
กันก็คอื สามารถถ่ายทอดทีม่ า เหตุผลทีเ่ ลือกทีจ่ ะท�ำงาน

นัน้ ได้ แต่กย็ งั ไปไม่ถงึ ขัน้ ทีจ่ ะสามารถจินตนาการถึง ภาพ
ของ ล่าม นักแสดง หรือ ครู ในอุดมคติ จะเห็นได้วา่ กลุม่
เป้าหมายยังมีกระบวนการคิดที่อยู่ในระดับความชอบ
ความประทับใจกับอาชีพ อย่างไรก็ตาม การสะท้อนความ
รู ้ สึ ก ออกมาเพี ย งเท่ า นี้ ยั ง ไม่ ส ามารถจะกระตุ ้ น ให้
มหาวิทยาลัยหรือบริษัทเกิดความเชื่อมั่นที่จะรับผู้นั้น
เข้าไปเรียนหรือไปฝึกงานได้ การจะสร้างความประทับใจ
ความมัน่ ใจให้แก่ฝา่ ยตรงข้ามได้ จ�ำเป็นต้องถ่ายทอดให้
เห็น จุดแข็งทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะของตัวเองและต้องเป็น
สิง่ ทีแ่ ตกต่างไปจากคนอืน่ ด้วย
ในการเขียนแรงจูงใจในการศึกษาต่อหรือฝึกงาน
ก็เช่นกัน จะต้องบอกให้ได้วา่ ตัวเองต้องการเป็น ครูอะไร
เป็นล่ามแบบไหน เป็นนักแสดงประเภทใด และการจะตอบ
ค�ำถามเหล่านี้ได้ จ�ำเป็นจะต้องรู้จักตัวตนให้ดียิ่งขึ้น
มีเป้าหมายทีช่ ดั เจน และควรระบุรายละเอียดแผนด�ำเนิน
งานทีเ่ ป็นรูปธรรม ซึง่ กลัน่ ออกมาจากภายในของตัวเรา
เองอย่างแท้จริงให้ได้ หากสามารถจินตนาการภาพได้
ชัดเจนมากเท่าใด ก็จะท�ำให้แผนชีวติ ทีว่ างไว้ บังเกิดผล
เป็นจริงได้มากเท่านัน้

4. สรุปและอภิปรายผล
4.1 สภาพปัจจุบันและแนวโน้มอาชีพของผู้รู้
ภาษาญีป่ นุ่
มีความต้องการผูร้ ภู้ าษาญีป่ นุ่ ในประเทศญีป่ นุ่ เพิม่
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มากขึน้ จากภาวะสังคมสูงวัยและนโยบายของรัฐบาลญีป่ นุ่
ทีเ่ ปิดรับแรงงานต่างชาติ อาชีพทีผ่ รู้ ภู้ าษาญีป่ นุ่ ชาวต่าง
ชาติทำ� 3 ล�ำดับแรก คือ นักแปลและล่าม พนักงานขาย
และการตลาด และ ผูป้ ระสานงานต่างประเทศ และทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็น 3 ล�ำดับแรกส�ำหรับนักศึกษาสายศิลป์ คือ ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นและความร่วมมือ
ความต้องการของตลาดแรงงานกับความคาดหวังของ
นักศึกษาผูร้ ภู้ าษาญีป่ นุ ไม่ตรงกัน
4.2 กิจกรรมและปัญหาของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “อนาคตของฉันในวันข้างหน้า” พบ
ว่าหัวข้อนีไ้ ม่คอ่ ยถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นสนทนาพูดคุย
กัน นักศึกษาชัน้ ปี 1 และ 2 จึงก็ไม่เคยได้คดิ ถึงสิง่ เหล่านี้
อย่างจริงจัง เวลาอยูก่ บั เพือ่ นก็ไม่คอ่ ยได้พดู คุยเกีย่ วกับ
เรือ่ งนี้ ทัง้ ๆ ทีช่ ว่ งเวลานีน้ า่ จะเป็นช่วงเวลาทีส่ ำ� คัญยิง่
ทีจ่ ะได้คดิ ถึงเส้นทางอาชีพของตนเอง โดยทัว่ ไปนักศึกษา
จะเริม่ ต้นจากสิง่ ทีช่ นื่ ชอบอยูใ่ นความสนใจ และเชือ่ มโยง
สิง่ นัน้ เข้ากับอนาคตของตนเอง และการทีถ่ า่ ยทอดสิง่ ทีต่ น
คิดให้บคุ คลอืน่ ได้รบั รู้ ก็แสดงว่าเราสามารถสือ่ สารตัวตน
ออกมาได้ จากการสังเกตรายงานหน้าชัน้ 4 ครัง้ นักศึกษา
จะค่อย ๆ วาดภาพอาชีพของตัวเองให้ชดั เจนขึน้ และใน
แต่ละกิจกรรม ก็ได้ขบคิด อภิปรายกับสมาชิกในกลุม่ และ
พยายามแลกเปลีย่ นข้อมูลร่วมกับสมาชิกทุกคน
ผลสรุปทีไ่ ด้คอื นักศึกษาสามารถวาดภาพอนาคต
ของตนเองได้อย่างสนุกสนานโดยไม่เป็นการฝืนธรรมชาติ
จนเกินไป จากทีค่ ลุมเครือว่าจะต้องท�ำอะไรเพือ่ มุง่ สูเ่ ป้า
หมายในอนาคต ก็เริม่ สามารถเชือ่ มโยงตนเองในปัจจุบนั
กับภาพลักษณ์ของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตได้
ความรู ้ สึ ก ที่ เ ปลี่ ย นแปลงนี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ในผลของ
แบบสอบถาม อย่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นทีเ่ ป็นปัญหา
อยูเ่ ช่นกัน กล่าวคือ หากจะเชือ่ มโยงสิง่ ทีต่ นชืน่ ชอบหรือ
สนใจ เข้ากับภาพลักษณ์ในอนาคตของตนเองให้ได้อย่าง
แท้จริง จ�ำเป็นต้องเข้าใจถึงความส�ำคัญของสังคม ทีม่ ตี อ่
วิถชี วี ติ ของตน และเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับ
สังคมให้เห็นภาพชัดขึน้ สิง่ นีจ้ ะท�ำได้ดยี งิ่ ขึน้ หากได้พดู คุย
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แลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกับผูอ้ นื่ เพือ่ กระตุน้ ความคิด
ให้ตกผลึกมากขึน้ จึงจะรูส้ กึ ตนได้วา่ ขณะนีต้ วั เองควรจะ
ต้องท�ำอะไรได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ประเด็นเหล่านี้ เป็นกิจกรรม
ทีผ่ สู้ อนจ�ำเป็นต้องน�ำไปปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็น
กิจกรรมที่ก�ำหนดแนวทางการออกแบบอาชีพและวิถี
ชีวิตของนักศึกษา ซึ่งเมื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 ปีที่ 4 จะต้องเผชิญ เช่น การไปศึกษาต่อ การไป
ฝึกงาน การเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การเรียนรู้วิชาชีพ
เสริมและการหางานท�ำ จนกระทั่งการประกอบอาชีพ
หลังส�ำเร็จการศึกษาด้วย
กิจกรรมที่ 2 “ประวัตสิ ว่ นตัวเพือ่ การวางแผนอาชีพ
ในอนาคต” มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าใจความเป็น
ตัวตน เพือ่ จะได้นำ� สิง่ นัน้ มาเป็นจุดขายให้กบั ตัวเอง ขณะ
เดียวกันก็ควรได้คำ� นึงถึงฝ่ายทีร่ บั ตนเพือ่ ไปศึกษาต่อหรือ
เพือ่ ไปท�ำงานด้วย นักศึกษาเข้าใจความต้องการของตนเอง
แต่ปญ
ั หาทีพ่ บในครัง้ นีค้ อื นักศึกษาไม่สามารถวิเคราะห์
จุดแข็งของตนเอง ไม่สามารถวางแผนด�ำเนินการทีจ่ ะน�ำ
ตนเองไปสูจ่ ดุ หมายทีต่ อ้ งการได้ การจะเชือ่ มโยงไปสูจ่ ดุ
นัน้ ได้ จ�ำเป็นจะต้องดึงศักยภาพของตนเอง น�ำสิง่ ทีต่ วั เอง
ถนัดมาน�ำเสนอให้เป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของตนให้ได้
และควรจะต้องแสดงตัวอย่างให้ชดั เจน ผูส้ อนควรกระตุน้
ให้นกั ศึกษาได้ขบคิดโดยกระเทาะเข้าไปในความเป็นตัวตน
ของตัวเองให้ได้มากทีส่ ดุ
กิจกรรมการเขียนประวัตติ นเองนี้ จึงไม่ควรจะท�ำเพียง
ครัง้ เดียวจบ หรือ ท�ำเมือ่ จะส�ำเร็จการศึกษา หากแต่จำ� เป็น
จะต้องกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้คดิ ให้ลกึ ซึง้ มากยิง่ ขึน้ และเขียน
เป็นประจ�ำทุก ๆ ปีโดยเพิม่ เติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ใน
กิจกรรมแต่ละครัง้ ควรจะมีความต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดการ
ตระหนักรูอ้ ย่างแท้จริงอันจะน�ำไปสูก่ าร “ปรับกระบวนการ
ทางความคิดทีม่ ตี อ่ วิชาชีพ” ตามที่ 細川 (2017) กล่าวไว้วา่
การทีไ่ ด้ขบคิดถึงตนเอง หรือ อาชีพของตน จะท�ำให้มองเห็น
คุณค่าของการมีชวี ติ และขณะเดียวกันก็จะสามารถเชือ่ ม
โยงไปถึงการเห็นคุณค่าของผู้อื่นด้วยเช่นกัน
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5. ข้อเสนอแนะ
1. จากนโยบายเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ และเปิด
รับแรงงานต่างชาติของญีป่ นุ่ และบัณฑิตทีร่ ภู้ าษาญีป่ นุ่ คือ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการใน
ประเทศญีป่ นุ่ สถานศึกษาจึงควรเร่งจัดระบบเตรียมความ
พร้อมเพือ่ สนับสนุนการส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อ ฝึกงาน
หรือประกอบอาชีพในญีป่ นุ่
2. สถานศึกษาควรปรับแนวการสอนให้เกิดการส่ง
เสริมกระบวนการคิดทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษาได้รจู้ กั ตัวเองมากยิง่
ขึน้ และวางแผนพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจนขึน้ จากการได้ทบทวนอดีต ตระหนักรูก้ บั ตัวเองใน
ปัจจุบัน และ วาดภาพตัวเองในอนาคต และได้พูดคุย
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยการได้พูดคุยอภิปรายร่วมกับ

บุคคลอืน่ จะช่วยให้เข้าใจในตัวเองได้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้
3. ผูส้ อนจ�ำเป็นต้องปรับบทบาทของตนเอง ไม่เน้น
การถ่ายทอดเนือ้ หาในต�ำรา หรือให้ผเู้ รียนจดจ�ำรูปภาษา
ทีถ่ กู ต้องเท่านัน้ แต่จะต้องกระตุน้ ให้นกั ศึกษาใส่ใจในเรือ่ ง
รอบตัว แบ่งปันข้อมูล เรียนรูร้ ว่ มกับผูอ้ นื่ ตระหนักถึงการ
เป็นส่วนหนึง่ ของสังคม โดยใช้กรอบแนวคิดแบบเติบโต
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูเ้ ชิงสถานการณ์ให้มากขึน้
4. แนวทางการสร้างแผนพัฒนาตนเองของผูร้ ภู้ าษา
ญีป่ นุ่ ควรสร้างเครือ่ งมือทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยน�ำไปประยุกต์ใช้กบั กลุม่ เป้าหมายทีม่ ขี นาด
ใหญ่ขนึ้ จึงควรมีการศึกษาเชิงลึกต่อเนือ่ งและน�ำผลทีไ่ ด้
ไปพัฒนาต่อไป
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การปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น
เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า:
กรณีศึกษาบริษัทเครือโตโยต้าในญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV-shift) ซึ่งเกิดขึ้นใน ค.ศ. 2017 สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ให้กบั อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศชัน้ น�ำทัว่ โลกโดยเฉพาะญีป่ นุ่ บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลกระทบของ EV-shift ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นและการปรับตัวของผู้ผลิตยาน
ยนต์สญ
ั ชาติญปี่ นุ่ โดยเลือกบริษทั เครือโตโยต้าในญีป่ นุ่ เป็นตัวอย่างในการศึกษา งานวิจยั นีว้ เิ คราะห์
โดยอาศัยข้อมูลเชิงเอกสารเป็นหลัก ผลการศึกษาพบว่า แม้ EV-shift จะมีเป้าหมายหลักคือการส่ง
เสริมสิง่ แวดล้อม แต่เบือ้ งหลังก็แฝงไว้ดว้ ยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ทีผ่ า่ นมาโตโยต้าตกอยูใ่ นภาวะกลืน
ไม่เข้าคายไม่ออกของผู้ผลิตนวัตกรรม (Innovator’s dilemma) จึงยังไม่ให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนา EV เนื่องจากหวั่นเกรงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างธุรกิจแบบปัจจุบัน อย่างไรก็ตามช่วง
ปลายค.ศ. 2017 โตโยต้าเริ่มปรับตัวเพื่อรับมือกับ EV-shift มากขึ้น โดยสามารถสรุปเป็นสาม
แนวทาง ได้แก่ 1) การวิจยั ยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับบริษทั ภายนอก 2) การปรับบทบาทของซัพพลาย
เออร์ และ 3) การเปลี่ยนสู่การเป็นผู้ให้บริการการเคลื่อนย้าย

คำ�

สำ�คัญ

การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมยานยนต์, โตโยต้า, ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ของผู้ผลิตนวัตกรรม, โครงสร้างธุรกิจ
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The responsive strategies for EV-shift in
Japanese automotive industry: Case study
of Toyota Group in Japan
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.
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1. บทน�ำ
“การเปลีย่ นผ่านสูย่ านยนต์ไฟฟ้า” (EV-shift) เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลาง ค.ศ. 2017 เป็นต้นมา
แม้ว่ายานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) จะเป็น
นวัตกรรมที่ได้รับความสนใจมาตั้งแต่ในอดีต ทว่าปัจจัย
ส�ำคัญทีก่ ระตุน้ ให้ผลกระทบจาก EV-shift ขยายออกไป
ทั่วโลกในขณะนี้คือ การตื่นตัวครั้งใหญ่ของตลาดยาน
ยนต์ใน ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นผลจากมาตรการลดปริมาณ
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ต ามข้ อ ตกลงปารี ส (Paris
agreement) ตลาดยานยนต์หลัก เช่น สหรัฐ ยุโรป จีน
หรืออินเดียต่างประกาศนโยบายส่งเสริมการผลิต EV ครัง้
ใหญ่ตั้งแต่กลาง ค.ศ. 2017 เช่น ฝรั่งเศสและอังกฤษได้
ประกาศนโยบายจะห้ามการจ�ำหน่ายยานยนต์ทใี่ ช้นำ�้ มัน
เบนซิ น และดี เ ซลภายใน ค.ศ. 2040 ( 日経経済新
聞,2017a, 2017b)
แม้วา่ องค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยได้เริม่ ศึกษา
ผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงนีแ้ ล้ว ทว่างานวิจยั ส่วน
ใหญ่ให้ความส�ำคัญกับนโยบายส่งเสริมการผลิต EV และ
การปรับตัวขององค์กรภาครัฐเป็นหลัก (เอ็นโซ,2015;ที
ดีอาร์ไอ,2017;ยศพงษ์, 2015;สวทช, 2017) ในขณะ
เดียวกันงานวิจยั ในต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ขอ้ สรุปว่า แม้
EV จะนับเป็นนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (Disruptive
innovation) แต่ด้วยข้อจ�ำกัดต่าง ๆ จึงยังไม่แพร่หลาย
ในอนาคตอั น ใกล้ (Christensen,1997; Harvard
Business Review,2015;Nathan and Daniel,2015)
นอกจากนี้ ที่ผ่านมาประเทศผู้ผลิตยานยนต์ชั้นน�ำอย่าง
ญีป่ นุ่ เองก็มที า่ ทีเป็นกลางต่อการพัฒนา EV เช่นกัน เมือ่
เปรียบเทียบคู่แข่งจากต่างประเทศ เช่น เทสลา เรโนลท์
การพัฒนา EV ของผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นยังขาดความ
ชัดเจนและล่าช้า กระทัง่ โตโยต้าก็ให้ความส�ำคัญกับยาน
ยนต์ไฮบริดจ์และปัจจุบันยังไม่มี EV ที่ผลิตจ�ำนวนมาก
วางจ�ำหน่ายในตลาด1

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า EV-shift จะสร้างผลก
ระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในวงกว้างเกินกว่าที่งาน
วิจัยก่อนหน้านี้ประเมินไว้ แม้ผลกระทบจาก EV-shift
จะยังไม่ปรากฏผลในไทย แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศชั้นน�ำทั่วโลกโดยเฉพาะญี่ปุ่นได้เริ่มตื่นตัวกับ
ปรากฏการณ์นี้แล้ว สาเหตุเพราะเมื่อ EV-shift เกิดขึ้น
อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ชิ้นส่วนจ�ำนวนมากโดยเฉพาะใน
เครือ่ งยนต์และระบบส่งก�ำลังจะหมดความส�ำคัญลง ผลก
ระทบนี้ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น ไทยซึ่ง
เป็นฐานการผลิตส�ำคัญของผูผ้ ลิตยานยนต์ญปี่ นุ่ ย่อมต้อง
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นผ่านสูเ่ ทคโนโลยีใหม่ครัง้
นี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ก็
เป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างรายได้สง่ ออกอันดับหนึง่ ของไทย
ในปัจจุบัน จึงควรศึกษาเพื่อท�ำความเข้าใจสถานการณ์
ปัจจุบันในตลาดญี่ปุ่นเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น
งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลกระทบของ
EV-shift ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น และการปรับ
ตัวของผูผ้ ลิตยานยนต์สญ
ั ชาติญปี่ นุ่ โดยเลือกบริษทั เครือ
โตโยต้าในญีป่ นุ่ เป็นตัวอย่างการศึกษา และสรุปภาพรวม
การปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นจาก
EV-shift นอกจากนี้จะสัมภาษณ์ผู้บริหารในบริษัทโตโย
ต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริง่ (Toyota
Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd.:
TDEM) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนายานยนต์ประจ�ำ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของโตโยต้าในไทย เพื่อพิจารณา
ความเคลื่อนไหวประกอบกับข้อมูลเชิงเอกสารด้วย

โตโยต้าเคยพัฒนายานยนต์รุ่น RAV4EV เข้าแข่งขันในตลาดสหรัฐช่วงทศวรรษ 1990 อย่างไรก็ตาม RAV4EV รวมถึง EV ของบริษัทอื่นๆ ต่างไม่รับความนิยมจากผู้
บริโภคในสมัยนั้น หลังจากความล้มเหลวของ RAV4EV โตโยต้าได้หันมาพัฒนายานยนต์ไฮบริดจ์และสามารถผลิตจำ�นวนมากได้สำ�เร็จใน ค.ศ. 1997
1
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2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจัยที่เน้นศึกษานโยบายและการรับมือ
			 ของภาครัฐ
งานวิจัยกลุ่มนี้มุ่งศึกษานโยบายและมาตรการของ
ภาครัฐ รวมถึงผลกระทบจากการบังคับใช้และแนวทาง
ในการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการผลิต EV อย่างไรก็ตาม
งานวิ จั ย กลุ ่ ม นี้ มั ก สรุ ป ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว่ า ปั จ จุ บั น
เทคโนโลยี EV ยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลายเนือ่ งจากราคาสูง มี
ข้อจ�ำกัดด้านเทคโนโลยีแบตเตอรีแ่ ละสถานีบริการชาร์จ
ไฟฟ้าไม่เพียงพอ แม้ทิศทางยานยนต์ในอนาคตของไทย
จะต้องเปลีย่ นแปลงไปตามทิศทางตลาดยานยนต์โลก แต่
นโยบายทีเ่ หมาะสมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยน่าจะ
เป็นนโยบายที่ยึดความเป็นกลางทางเทคโนโลยี โดย
ด� ำ เนิ น การแบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปและปรั บ ตั ว ตาม
สถานการณ์ (เอ็นโซ,2015;ทีดีอาร์ไอ,2017;ยศพงษ์;
2015;สวทช,2017) เมือ่ พิจารณาความเคลือ่ นไหวในต่าง
ประเทศพบว่า ตลาดของ EV ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
แม้จะยังมีขนาดเล็กโดยเฉพาะในจีนและยุโรป จึงคาดว่า
ตลาดของยานยนต์ไฮบริดจ์และ EV ในอีกสิบปีขา้ งหน้า
จะขยายตัวอีก 10-20% (ジェトロ, 2017) กระนัน้ ข้อ
จ�ำกัดส�ำคัญในการเติบโตของตลาด EV ในประเทศส่วน
ใหญ่ทั้งยุโรปและอเมริกาคือมีจ�ำนวนสถานีชาร์จไฟฟ้า
สาธารณะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (ยศพงษ์, 2015)
2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
คริสเตนเซน (Clayton Christensen) ได้เสนอ
แนวคิดนวัตกรรมก้าวกระโดด (Disruptive innovation)
เพือ่ อธิบายความล้มเหลวทางธุรกิจของบริษทั ขนาดใหญ่
ทีม่ พี นื้ ฐานดี แต่ถกู ช่วงชิงการน�ำตลาดโดยผูเ้ ล่นหน้าใหม่
ทีเ่ ติบโตด้วยนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด เขาเห็นว่าตลาด
ถูกขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาด้วยการแข่งขันระหว่าง
นวัตกรรมแบบต่อเนื่อง (Sustaining innovative) กับ
นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด สินค้าหรือบริการที่ก�ำลัง
ครองตลาดอยูจ่ ะพัฒนาด้วยนวัตกรรมแบบเดิมซึง่ มีแนว
โน้มทีจ่ ะมีราคาสูงและซับซ้อนยิง่ ขึน้ นวัตกรรมประเภท
237

นี้เรียกว่านวัตกรรมแบบต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในตลาด
ก็จะเกิดนวัตกรรมแบบใหม่ที่เรียบง่ายและราคาถูกกว่า
เข้ามาแข่งขัน และพยายามเอาชนะนวัตกรรมแบบต่อ
เนื่องที่ครองตลาดอยู่ในขณะนั้น นวัตกรรมใหม่นี้เรียก
ว่านวัตกรรมแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ดี เนื่องจากการ
ลงทุนในนวัตกรรมแบบก้าวกระโดนมีความเสีย่ งสูง การ
ตั ด สิ น ใจว่ า จะเข้ า สู ่ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมแบบก้ า ว
กระโดดหรือยืดระยะเวลานวัตกรรมแบบ ต่อเนื่องให้
ยาวนานออกไปเป็นเรื่องที่ยากต่อการคาดคะเน การ
ตัดสินที่ผิดพลาดของผู้บริหารเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้
บริษัทขนาดใหญ่ทีมีพื้นฐานดีล้มเหลวในการรับมือกับ
บริ ษั ท คู ่ แ ข่ ง ขนาดเล็ ก รายใหม่ คริ ส เตนเซนเรี ย ก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า “ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ของผู ้ ผ ลิ ต นวั ต กรรม” (Innovator’s dilemma)
(Christensen, 1997, pp.20-57) อย่างไรก็ตาม คริส
เตนเซนไม่ เ ชื่ อ ว่ า EV จะสามารถพั ฒ นากลายเป็ น
นวั ต กรรมแบบก้ า วกระโดดแทนที่ ย านยนต์ ที่ ใ ช้
เครื่องยนต์ (Internal Combustion Engine Vehicle:
ICV) ได้ในอนาคตอันใกล้ ด้วยข้อจ�ำกัดด้านเทคโนโลยี
โดยเฉพาะการพัฒนาแบตเตอรี่ ข้อจ�ำกัดนี้ท�ำให้ EV มี
สมรรถภาพต�่ำไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้ เนื่องจากยังมีระยะทางวิ่ง (Cruising Range)
ต�่ำกว่า 100 ไมล์ มีอัตราเร่งต�่ำ และมีตัวเลือกในตลาด
น้อยเกินไป ตลาดทีพ่ อจะเป็นไปได้สำ� หรับ EV คือแท็กซี่
หรือยานยนต์ขนส่งสินค้าขนาดเล็กในประเทศก�ำลัง
พัฒนาแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ มีปญ
ั หามลภาวะ
ภาวะแออัดทางจราจร และมีอตั ราการขับขีเ่ ฉลี่ยต�่ำกว่า
30 ไมล์ต่อชั่วโมง เช่น กรุงเทพ (Christensen, 1997,
pp.159-170)
นอกจากนั้น งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
ส่วนใหญ่เชื่อว่าเทคโนโลยี EV ยังไม่สามารถพัฒนาจน
ขึน้ ทดแทน ICV ได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทัง้ ยังเชือ่ ว่าการ
พัฒนายานยนต์ไฮบริดจ์ของโตโยต้าเป็นวิธีการที่เหมาะ
สมทีส่ ดุ ส�ำหรับผูผ้ ลิตยานยนต์ในปัจจุบนั (Nathan and
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Daniel, 2015; Harvard Business Review, 2015)
อย่างไรก็ตาม การตื่นตัวครั้งใหญ่ของตลาดยานยนต์
ในค.ศ. 2017 จากการผลักดันโดยมาตรการของภาครัฐ
ได้ท�ำให้สถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป จ�ำเป็น
ต้องกลับมาพิจารณาอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่อีกครั้ง
โดยเฉพาะสถานการณ์ของโตโยต้า
ผูว้ จิ ยั จะใช้แนวคิดภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผูผ้ ลิต
นวัตกรรมเป็นกรอบในการวิเคราะห์สถานการณ์และ
สาเหตุที่บริษัทเครือโตโยต้าในญี่ปุ่นยังไม่ให้ความส�ำคัญ
กับการผลิตยาน EV ตลอดจนสรุปแนวทางการปรับตัว
ต่อ EV-shift ของบริษัทเครือโตโยต้า โดยมีสมมติฐาน
งานวิจัยว่า บริษัทเครือโตโยต้าในญี่ปุ่นตกอยู่ในภาวะ
กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้ผลิตนวัตกรรมจึงยังไม่ยอม
ลงทุ น พั ฒ นานวั ต กรรมก้ า วแบบก้ า วกระโดดใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งได้แก่ EV

3. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (documentary
research) โดยใช้เอกสารปฐมภูมิ เช่น รายงานและ
ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ของบริษทั เครือโตโยต้าในญีป่ นุ่ บริษทั ผู้
ผลิตยานยนต์อื่น ๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเอกสาร
ทุติยภูมิ ได้แก่ นิตยสารธุรกิจในญี่ปุ่น โดยงานวิจัยนี้
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
มุ ม มองเชิ ง กว้ า งเปรี ย บเที ย บญี่ ปุ ่ น กั บ ต่ า งประเทศ
นิตยสารทั้งสามฉบับนี้เป็นนิตยสารทางธุรกิจที่เก่าแก่
และได้รบั ความนิยมสูง มียอดจ�ำหน่ายสูงสุดติดอันดับ 1
ใน 5 ของนิตยสารทางธุรกิจในญี่ปุ่น นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท TDEM ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย

และออกแบบยานยนต์ ข องโตโยต้ า ในไทย เพื่ อ ใช้
วิเคราะห์สถานการณ์ในไทยร่วมกับข้อมูลเชิงเอกสาร

4. ผลการศึกษา

4.1. ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น
ในปัจจุบันแม้ตลาด EV มีแนวโน้มจะเติบโตอย่าง
รวดเร็ว แต่นอกจากนิสสันและมิตซุบิชิแล้วบริษัทญี่ปุ่น
รายอื่นเพิ่งเริ่มให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา EV เมื่อไม่
นานนี้ กระทั่งโตโยต้าซึ่งเป็นผู้น�ำของบริษัทผู้ผลิตยาน
ยนต์ญี่ปุ่นก็ยังคงให้ความส�ำคัญกับการผลิตยานยนต์ไฮ
บริดจ์แบบปลั๊กอิน (Plug in Hybrids : PHV) มากกว่า
เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2017 นายอะกิโอะ โตะโยะดะ
(豊田章男) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโตโยต้าได้
แถลงจุ ด ยื น ภายหลั ง จากที่ ห ลายประเทศในยุ โ รปได้
ตัดสินใจประกาศจะเริม่ ใช้มาตรการควบคุมการจ�ำหน่าย
ICV ตัง้ แต่ ค.ศ. 2040 ว่า “แม้ EV ก�ำลังได้รบั ความสนใจ
อย่างมากในปัจจุบันแต่โตโยต้ายังไม่คิดที่จะมุ่งไปสู่การ
ผลิตเฉพาะ EV เพียงอย่างเดียว” (浅島,新井 และ 重
石 ,2017, pp.41-42) ท่ า ที ที่ เ ป็ น กลางของโตโยต้ า
สะท้อนให้เห็นภาพรวมของญีป่ นุ่ ได้อย่างชัดเจนว่ายังไม่
ต้องการทุ่มลงทุนพัฒนา EV ทันที
			 4.1.1 เบื้องหลังของการเปลี่ยนผ่านสู่ยาน
					 ยนต์ไฟฟ้า
			 กระแสความนิยม EV ครัง้ ที่ 3 (第3次EVブー
ム) ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วในปัจจุบันมีความแตกต่างกับกระแส
ความนิยม EV ครั้งที่ 1 และ 2 ในอดีตอย่างมาก2
พิจารณาจากเทคโนโลยีแบตเตอรีซ่ งึ่ เป็นกุญแจส�ำคัญใน
การเพิ่มระยะทางวิ่งพบว่า แบตเตอรี่ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วตั้งแต่กลางทศวรรษ 2010
แบตเตอรี่ ใ นปั จ จุ บั น มี ค วามสามารถในการกั ก เก็ บ
พลังงานสูงขึน้ แต่มตี น้ ทุนลดต�ำ่ ลงอย่างมาก แนวโน้มการ

“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 เนื่องจากข้อจำ�กัดของสมรรถนะในการใช้งาน EV จึงยังไม่แพร่หลายในสหรัฐได้ในเวลานั้นดัง
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
2
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พัฒนาแบตเตอรี่ในปัจจุบันท�ำให้เกิดการคาดหวังว่าอีก
ไม่ น านจะสามารถผลิ ต แบตเตอรี่ ที่ ส ามารถกั ก เก็ บ
พลังงานได้สงู พอให้ EV มีระยะทางวิง่ 400-600 กม. ได้3
นอกจากนีร้ าคาของแบตเตอรีซ่ งึ่ เป็นต้นทุนประมาณครึง่
หนึง่ ของ EV ก็ลดลงถึง 4 เท่าในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา กล่าว
ได้วา่ เทคโนโลยีในปัจจุบนั จะสามารถแก้ปญ
ั หาหลักสอง
ประการ คือ ระยะทางวิ่งและราคาได้ในอีกไม่ช้า (宮本,
2017b, pp.44-45)
			 ปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีเ่ ร่งให้ EV-shift
เกิดขึ้นจริงในกระแสความนิยม EV ครั้งที่ 3 คือ การที่
ประเทศซึง่ เป็นตลาดหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น
ฝรัง่ เศส เยอรมนี จีน และสหรัฐ ได้ประกาศนโยบายห้าม
การซื้อขาย ICV สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศเหล่านี้
ประกาศนโยบายดังกล่าวเนือ่ งจากข้อตกลงปารีส ทีผ่ า่ น
ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2017 แม้จะยังมี
ข้อขัดแย้งในเงื่อนไขการปฏิบัติและไม่ได้รับการยอมรับ
จากประเทศขนาดใหญ่อย่างสหรัฐหรือจีน แต่สหภาพ
ยุโรปน�ำโดยฝรัง่ เศสพยายามผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพือ่
บรรลุเงื่อนไขตามข้อตกลงปารีส4 และหนึ่งในนโยบาย
ส�ำคัญก็คอื การประกาศห้ามซือ้ ขาย ICV ซึง่ จะเริม่ มีผลอ
ย่างสมบูรณ์ภายใน ค.ศ. 2040 เพือ่ ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
			 แม้เป้าหมายหลักของมาตรการนี้จะเป็นการ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม แต่ผู้วิจัยเห็นว่าเบื้องหลังก็แฝงด้วย
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจเช่นกัน บริษทั เรโนลท์ของฝรัง่ เศส
ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของนิสสันและมิตซุบชิ ิ5 ได้กา้ วเข้าสู่
เส้นทางการพัฒนา EV ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 คาร์ลอส
กอส์น (Carlos Ghosn) กรรมการผู้บริหารใหญ่ของเร

โนลท์ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่า ในค.ศ. 2022 จะ
เพิ่มสัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง EV และ PHV ให้
เป็น 30% ของยอดจ�ำหน่ายทั้งหมด เปรียบเทียบกับผู้
ผลิตยานยนต์ญปี่ นุ่ เรโนลท์ซงึ่ ได้เริม่ พัฒนาเทคโนโลยีไป
ก่อนอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบกว่า (浅島,新井 และ
重石,2017, p.46-47) นโยบายห้ามการซื้อขาย ICV ที่
ได้รับการผลักดันโดยรัฐบาลฝรั่งเศสจึงเอื้อประโยชน์แก่
เรโนลท์อย่างมาก หากพิจารณาสัดส่วนความเป็นเจ้าขอ
งบริษัทเรโนลท์จากรายงานประจ�ำปี ค.ศ. 2017 พบว่า
รัฐบาลฝรัง่ เศสถือครองหุน้ ของบริษทั อยูถ่ งึ 15% นับเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท6 นอกจากนั้น โครงสร้าง
พลังงานของฝรัง่ เศสก็พร้อมส�ำหรับการจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้
กับ EV แล้ว7 จากข้อมูลใน ค.ศ. 2016 พบว่าโครงสร้าง
ทางพลังงานของฝรัง่ เศสมีสดั ส่วนการใช้พลังงานฟอสซิล
10.1%, พลังงานนิวเคลียร์ 72.5% และพลังงานน�้ำและ
พลังงานทดแทนรูปแบบอืน่ 17.4% (町田, 2017, p.39)
ฝรัง่ เศสจึงอยูใ่ นสถานะทีไ่ ด้เปรียบมากส�ำหรับยุคแห่ง EV
ที่ก�ำลังจะมาถึง ดังนั้น แม้นโยบายห้ามการซื้อชาย ICV
จะมุง่ ไปทีก่ ารส่งเสริมสภาพแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลฝรั่งเศสเองก็จะได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ผ่านทางยอดจ�ำหน่าย EV ของเรโนลท์ทจี่ ะเพิม่ สูงขึน้ โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
พลังงานภายในประเทศ
			 จากที่กล่าวมาข้างต้น EV-shift จึงสามารถ
พลิกโฉมตลาดยานยนต์ของโลกได้ในอนาคตอันใกล้นี้
หากรวมสัดส่วนของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นรายอื่น เช่น
ฮอนด้า ซูซุกิ มาสด้า แล้ว พบว่าใน ค.ศ. 2016 ญี่ปุ่น
ครองส่วนแบ่งในตลาดยานยนต์โลกมากถึง 20% แต่หาก

EV ของนิสสันได้แก่ Leaf รุ่นใหม่ที่วางตลาดในค.ศ. 2017 มีระยะทางวิ่งเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 400 กม. หรือคิดเป็น 2 เท่าของรุ่นแรก
ข้อตกลงปารีส (Paris agreement) เป็นข้อตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ มีเนื้อหาสำ�คัญคือการกำ�หนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 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
จากรายงานประจำ�ปีค.ศ. 2017 สัดส่วนความเป็นเจ้าของบริษัทเรโนลท์เรียงตามลำ�ดับได้แก่ 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
ปัญหาสำ�คัญประการหนึ่งสำ�หรับ EV-Shift ก็คือ โครงสร้างพลังงานในประเทศ แม้ EV จะเป็นยานยนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ แต่หากพลังงานที่นำ�มาใช้ชาร์จ
ไฟฟ้าให้แก่ EV ยังคงมีแหล่งกำ�เนิดจากพลังงานฟอสซิล การใช้งาน EV ก็จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเลย ประเทศที่มีโครงสร้างพลังงานพื้นฐานจากนิวเคลียร์
หรือพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น จึงไม่จำ�เป็นลงทุนพัฒนาโครงสร้างพลังงานมาก เช่นกรณีของฝรั่งเศส ขณะที่ใน ค.ศ. 2016 โครงสร้างพลังงานของญี่ปุ่นพึ่งพา
พลังงานจากฟอสซิลมากถึง 84.5%
3
4
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เกิด EV-shift ขึน้ เต็มรูปแบบก็มคี วามเป็นไปได้ทเี่ รโนลท์
เทสลา หรือบริษทั สัญชาติจนี เช่น BYD จะเข้ามาแย่งชิง
ส่วนแบ่งตลาดภายในค.ศ. 2030 ซึง่ ตลาดของ EV ขยาย
ตัวออกไปอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดในจีนทีม่ ขี นาดใหญ่
ที่สุด ดังนั้น นอกจากผลทางด้านสิ่งแวดล้อม EV-shift
ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ครองตลาดเดิมอย่าง
โตโยต้าด้วย
			 4.1.2 สาเหตุที่โตโยต้าปรับตัวล่าช้า
			 จากแผนยุทธศาสตร์ EV-shift ของบริษทั ต่างๆ
ซึ่งประกาศระหว่างค.ศ. 2017 พบว่า แม้โตโยต้าจะเริ่ม
ให้ความส�ำคัญกับการผลิต EV แต่ก็วางแผนเข้าแข่งขัน
ในตลาดช้ากว่าบริษทั คูแ่ ข่ง เห็นได้จากเป้าหมายทีว่ างไว้
ใน ค.ศ. 2025 ซึง่ บริษทั คูแ่ ข่งรายอืน่ ต่างเร่งผลิต EV เข้า
สู ่ ต ลาดในสั ด ส่ ว นที่ ม ากกว่ า โตโยต้ า อย่ า งชั ด เจน 8 9
ยุทธศาสตร์ของโตโยต้าจึงสอดคล้องกับเจตจ�ำนงของ
นายโตะโยะดะที่ประกาศว่าจะไม่เร่งผลิต EV เต็มก�ำลัง
แต่จะหาลู่ทางเพื่อลดช่องว่างที่เกิดจากการลงทุนอัน
ล่าช้าไปทีละขั้น เนื่องจากกฎหมายที่ควบคุมการผลิต
ยานยนต์ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ในประเทศ
ที่บังคับใช้กฎหมาย ZEV ก็จะส่งยานยนต์ EV หรือ FCV
ไปจ�ำหน่ายแทนที่ ICV ส่วนประเทศที่ยังควบคุมเพียง
อัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมันก็จะจ�ำหน่าย HV และ PHV
ต่อไป10 (冨岡 , 2018 , p.30) ข้อมูลข้างต้นนี้สะท้อน

ให้เห็นว่า โตโยต้ายังไม่เชื่อมั่นว่ายานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูป
แบบ เช่น EV จะสามารถเข้ามาทดแทน ICV ในตลาด
ทั้ ง หมดได้ ภ ายใน 10 ปี ข ้ า งหน้ า จึ ง เลื อ กด� ำ เนิ น
ยุทธศาสตร์อย่างระมัดระวังและคอยดูความเปลีย่ นแปลง
ของตลาดในช่วงต้นทศวรรษ 2020 เสียก่อน
แม้สาเหตุที่ท�ำให้โตโยต้ายังไม่ทุ่มลงทุนพัฒนา EV
ก็คือความเสี่ยงที่กระแสความนิยม EV ครั้งที่ 3 จะล้ม
เหลวเหมือนในอดีต แต่ปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ
ปัญหาจากโครงสร้างธุรกิจของโตโยต้าเอง บริษัทญี่ปุ่น
มักด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทเครือข่าย ( 系列 )11
โครงสร้างธุรกิจในแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ภายในการผลิตแบบบริษทั เครือข่ายของโตโยต้า
โตโยต้าอยูบ่ นจุดสูงสุดของพีระมิดโครงสร้างธุรกิจบริษทั
ผู้ผลิตยานยนต์ของญี่ปุ่นและด�ำเนินการผลิตโดยการสั่ง
ซื้อสินค้าจากบนลงล่างตามโครงสร้างแนวดิ่ง โดยจะสั่ง
ซื้อชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์รายใหญ่หรือเทียร์ 1 ซึ่ง
เป็นบริษทั ในเครือของโตโยต้า แล้วเทียร์ 1 ก็จะสัง่ ซือ้ ชิน้
ส่วนจากซัพพลายเออร์รายย่อยหรือเทียร์ 2 ซึง่ ส่วนใหญ่
ก็เป็นบริษัทในเครือของเทียร์ 1 หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
ต่ออีกทอดหนึ่ง กล่าวได้ว่า รากฐานของบริษัทเครือข่าย
ผู้ผลิตยานยนต์ในญี่ปุ่นซึ่งพัฒนา ออกแบบ ผลิตและ
ประกอบชิ้นส่วนจ�ำนวนมหาศาลจึงอยู่ที่ความสามารถ
ในการผลิตและแข่งขันของซัพพลายเออร์ อย่างไรก็ดี

ยอดจำ�หน่ายยานยนต์ในตลาดทั่วโลกใน ค.ศ. 2016 เพิ่มขึ้นเป็น 93.86 ล้านคันหรือเพิ่มขึ้น 4.7% จากปีก่อน จัดลำ�ดับประเทศที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ จีน (32%) สหรัฐ (27%) ญี่ปุ่น (20%) เยอรมนี (6%) และอินเดีย (4%) (ジェトロ,2017,p.3) ในขณะที่สัดส่วนผู้ครองตลาดแยกเป็นบริษัทค.ศ.
2016 จัดลำ�ดับ 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 ต้องทำ�ให้ยานยนต์ที่จำ�หน่ายทุกรุ่นมีตัวเลือกเป็น EV อย่างไรก็ตาม บริษัทคู่แข่ง เช่น นิสสันหรือโฟล์กสวาเกนนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่า
มาก นิสสันตั้งเป้าว่า กลุ่มพันธมิตรได้แก่ เรโนลท์ นิสสัน และมิตซุบิชิ จะต้องวางจำ�หน่าย EV 100% 12 รุ่นให้ได้ภายในค.ศ. 2022 และต้องทำ�ให้สัดส่วนของ EV
เพิ่มขึ้นเป็น 30% จากยอดจำ�หน่ายรวมของกลุ่มพันธมิตรที่ 14 ล้านคันต่อปี ด้านโฟล์กสวาเกนซึ่งเข้าสู่การพัฒนา EV ล่าช้าเช่นเดียวกับโตโยต้า วางแผนจะจำ�หน่าย
EV ทั้งหมด 80 รุ่น ภายในค.ศ. 2025 กำ�หนดแผนการลงทุนใน EV มากกว่า 2 หมื่นล้านยูโร และจะลงทุนในแบตเตอรี่มากกว่า 5 หมื่นล้านยูโร (宮本,2018a,p.39)
10
HV หมายถึงยานยนต์ไฮบริดจ์ทอ่ี าศัยแก๊สโซลีนเป็นเชือ้ เพลิงหลัก แต่ขบั เคลือ่ นด้วยการทำ�งานร่วมกันระหว่างเครือ่ งยนต์กบั มอเตอร์ PHV หมายถึงยานยนต์ไฮบริดจ์
แบบปลัก๊ อินทำ�งานเหมือน HV แต่สามารถชาร์จไฟฟ้าโดยตรงได้ดว้ ย EV หมายถึงยานยนต์ไฟฟ้าทีอ่ าศัยเพียงไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลือ่ น FCV หมายถึงยานยนต์เซลล์
เชือ้ เพลิงทีอ่ าศัยพลังงานเคมีในการขับเคลือ่ น ปัจจุบนั โตโยต้าและฮอนด้าได้พฒ
ั นา FCV ทีใ่ ช้ไฮโดรเจนเป็นเชือ้ เพลิงในการขับเคลือ่ นจำ�หน่ายในตลาดแล้ว
11
บริษทั เครือข่ายหรือเคเระสึ (系列) เกิดจากการร่วมดำ�เนินกิจการกับธนาคาร ซัพพลายเออร์และบริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง โครงสร้างของกลุม่ เครือข่าย
รูปแบบนีจ้ ะเน้นดำ�เนินธุรกิจด้วยแผนการระยะยาวและให้ความสำ�คัญกับการเพิม่ ส่วนแบ่งในตลาดและการเติบโตในภาพรวมของกลุม่ มากกว่าการมุง่ แสวงหากำ�ไรระยะ
สัน้ ให้ได้มากทีส่ ดุ แบบทีบ่ ริษทั สัญชาติตะวันตกนิยม รากฐานสำ�คัญทีเ่ ป็นหลักให้บริษทั ญีป่ นุ่ สามารถเพิม่ ส่วนแบ่งในตลาดได้ในระยะยาวคือระบบการจ้างงานตลอดชีพซึง่
เป็นระบบการบริหารจัดการแบบญีป่ นุ่ ทีเ่ น้นไปทีก่ ารผลิตสินค้าและบริการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม บริษทั เครือข่ายแบบญีป่ นุ่ มีจดุ อ่อนสำ�คัญ
คือ มีแนวโน้มจะหลีกเลีย่ งการเข้าแข่งขันในตลาดใหม่ทต่ี า่ งไปจากเดิมมาก หรือการปรับโครงสร้างเพือ่ ก้าวเข้าสูธ่ รุ กิจประเภทอืน่
(マイケル และ 竹内, 2007,
pp.100-117)
8
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บริษทั เครือข่ายในโครงสร้างแบบแนวดิง่ นีเ้ องเป็นสาเหตุ
ท�ำให้ผู้ผลิตยานยนต์ในญี่ปุ่นตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้า
คายไม่ออกของผู้ผลิตนวัตกรรม และยากที่จะประกาศ
อย่างชัดแจ้งว่าจะเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยาน
ยนต์ไฟฟ้าโดยทันที เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงกับ
ห่วงโซ่อปุ ทานของบริษทั ทีแ่ ตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง

แก่ผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นย่อมตกอยู่สภาวะวิกฤตอย่างไม่
ต้องสงสัย และบริษทั ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ ก็คอื
ซัพพลายเออร์ผู้ผลิตเครื่องยนต์รายใหญ่ ไอชิน (AISIN)
เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์น�้ำมันเบนซินราย
ส�ำคัญของโตโยต้า แม้ว่ายอดจ�ำหน่ายชิ้นส่วนของไอชิน
ในไตรมาสที่ ส าม ค.ศ. 2017 จะท� ำ สถิ ติ สู ง สุ ด เป็ น

แผนภาพที่ 1 พีระมิดโครงสร้างธุรกิจของผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น (ที่มา ดัดแปลงจาก 宮本 (2017a,p.37))
กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของ
ญี่ปุ่น (METI) ประเมินว่าจากชิ้นส่วนในยานยนต์แบบ
ICV ที่เคยมีจ�ำนวนถึง 30,000 ชิ้น จะมีชิ้นส่วนมากถึง
40% หรือราว 11,000 ชิ้นที่หมดความส�ำคัญลงส�ำหรับ
การผลิต EV กล่าวได้วา่ EV-shift จะท�ำให้ความต้องการ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบส่งก�ำลัง ระบบจ่ายน�้ำมันเชื้อ
เพลิง และระบบไอเสียลดน้อยลง ผลลัพธ์ก็คือบริษัทผู้
ผลิตชิน้ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งยนต์ เช่น ผูผ้ ลิตท่อ ปัม๊
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ยางกันแรงสัน่ สะเทือนหรือเฟืองส่งก�ำลัง
จะมียอดจ�ำหน่ายลดลงตามจ�ำนวนการผลิต ICV ทีจ่ ะลด
ลงในอนาคต (冨岡, 2017, pp.46-49) ดังนั้นหาก EVshift เกิดขึ้นจริงเมื่อใด ซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนให้
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ประวัตกิ ารที่ 3.5 ล้านล้านเยน แต่ยอดขายประมาณครึง่
หนึ่งมาจากชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบส่งก�ำลัง
(浅島, 新井 และ 重石, 2017, pp. 44-45)
ด้วยเหตุนี้ บริษทั ผูผ้ ลิตยานยนต์ญปี่ นุ่ รายใหญ่อย่าง
โตโยต้าจึงเลือกสงวนท่าทีและด�ำเนินแผนทางธุรกิจที่มี
ความเสีย่ งต�ำ่ เพือ่ รอดูการตอบสนองจากตลาดต่อไปแม้
จะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจใหม่นี้ช้ากว่าคู่แข่ง การที่โตโยต้ายังไม่
ยอมรุกเข้าสู่การผลิต EV อย่างจริงจังเป็นปรากฏการณ์
ซึง่ พบในบริษทั ขนาดใหญ่ทเี่ คยประสบความส�ำเร็จอย่าง
มากมาก่อนและไม่ต้องการออกจาก Comfort zone
เนื่องจากตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผูผ้ ลิต
นวัตกรรม โตโยต้าจึงชะลอการพัฒนา EV ซึง่ เป็นนวัตกรรม

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

แบบก้ า วกระโดด และเลื อ กยื ด อายุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
เทคโนโลยี ICV ซึง่ เป็นนวัตกรรมแบบต่อเนือ่ งต่อไป ด้วย
การส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฮบริดจ์แทน
4.2 การปรับตัวของบริษัทเครือโตโยต้าในญี่ปุ่น
			 4.2.1 การวิจยั ยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับบริษทั
					 ภายนอก
			 ทีผ่ า่ นมาโตโยต้ามักเป็นผูน้ ำ� ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ญปี่ นุ่ ขณะทีซ่ พั พลายเออร์และบริษทั คูแ่ ข่งมัก
มีบทบาทเป็นผู้ตาม ทว่าท่ามกลางวิกฤต EV-shift โตโย
ต้าจ�ำเป็นต้องขอรับความร่วมมือจากบริษัทต่างๆ ทั้ง
บริษทั ในเครือและบริษทั ภายนอก ในงานแถลงการณ์เปิด
ตั ว ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งโตโยต้ า กั บ พานาโซนิ ค เพื่ อ
พัฒนาแบตเตอรี่ส�ำหรับ EV นายอะกิโอะได้กล่าวว่า “ผู้
ผลิตยานยนต์ในญีป่ นุ่ น่าจะสามารถคิดค้นเทคโนโลยีพนื้
ฐานของ EV ร่วมกันได้ในระดับหนึ่งมิใช่หรือ หากสร้าง
หลั ก สั ก แห่ ง หนึ่ ง แล้ ว รวมพลั ง จากทุ ก ฝ่ า ยรวมถึ ง
ซัพพลายเออร์ ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายต่างคนต่างท�ำ
จนกลายเป็นความสูญเปล่าก็น่าจะส�ำเร็จได้” นอกจาก
นี้ นายอะกิโอะยังย�ำ้ ถือความเกีย่ วดองทางเชือ้ ชาติเสริม
ด้วยว่า “นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัททั้งสองซึ่งถือ
ก�ำเนิดและเติบโตขึ้นในญี่ปุ่นตกลงจะก้าวไปสู่การเป็น
ผู้น�ำแห่งยุค EV ร่วมกัน” (冨岡, 2018, pp.28-29)
		 นอกจากการจับมือเป็นพันธมิตรกับพานาโซนิค
แล้ว โตโยต้ายังร่วมมือกับผูผ้ ลิตยานยนต์ญปี่ นุ่ รายอืน่ ๆ
เปิดบริษัทเฉพาะกิจเพื่อท�ำการพัฒนา EV ในนาม “EV
C.A. Spirit” ขึ้นตั้งแต่กันยายน ค.ศ. 2017 EV C.A.
Spirit เป็นบริษทั เฉพาะกิจทีเ่ กิดจากการร่วมมือระหว่าง
บริษัทในเครือและซัพพลายเออร์ของโตโยต้า ได้แก่ เด็น
โซ ไดฮัทสึ ฮิโนะ และซุบะรุ ประสานกับบริษัทคู่แข่งใน
ญี่ปุ่นอย่างมาสด้าและซุซุกิ โดยโตโยต้าเป็นผู้ออกเงิน
ลงทุ น 90% เด็ น โซ 5% และมาสด้ า 5% โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเร่งพัฒนา EV ภายในระยะเวลาสองปี
แม้โตโยต้าจะลงทุนในสัดส่วนทีส่ งู กว่า และผูบ้ ริหารของ
บริษัทจะมาจากโตโยต้าเกือบทั้งหมด แต่โตโยต้าก็ส่ง
วิศวกรเข้าร่วมในบริษทั เท่ากับจ�ำนวนวิศวกรจากมาสด้า
นอกจากนั้น ผู้บริหารในฝ่ายการพัฒนาและวิจัยของ EV
C.A. Spirit ก็เป็นตัวแทนจากมาสด้าด้วย กรรมการผู้
บริหารฝ่ายพาวเวอร์เทรนของโตโยต้า
นายชิสึโอะ อะเบะ กล่าวว่า “โตโยต้าท�ำธุรกิจด้วยการ
จ�ำหน่ายยานยนต์รนุ่ เดียวผลิตปริมาณมากมาโดยตลอด
จึงไม่มอี งค์ความรูใ้ นการผลิตปริมาณน้อย ขณะทีม่ าสด้า
สร้างธุรกิจขึ้นมาจากการผลิตปริมาณน้อยเราจึงอยาก
เรียนรู้มัน” (冨岡, 2018, pp.28-29) องค์ความรู้ใน
การผลิตปริมาณน้อยของมาสด้า12 เป็นสิง่ ทีโ่ ตโยต้าเห็น
ถึงความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างมากใน EV-shift เพราะ
ปัจจุบันตลาดของ EV ทั่วโลกรวมกันยังมีมูลค่าไม่ถึง 1
% ของตลาด ICV
การร่วมมือกับคูแ่ ข่งอย่างมาสด้าเป็นสิ่งทีเ่ กิดขึน้ ไม่
บ่อยนักในญี่ปุ่น แต่เพื่อการผลิต EV ผลลัพธ์ในอนาคต
จึงเป็นสิ่งที่โตโยต้าให้ความส�ำคัญมากกว่า นายชิเงะกิ
เทะระชิ (寺師 茂樹 ) รองประธานบริษัทผู้บริหาร
สถาบันวิจยั โตโยต้า (Toyota Research Institute, Inc.)
กล่าวว่า หากเป้าหมายของโตโยต้าคือการเปลี่ยนแปลง
จากผูผ้ ลิตยานยนต์สผู่ ใู้ ห้บริการการเคลือ่ นย้าย (モビリ
ティー会社: Mobility Service) การร่วมมือกับคูแ
่ ข่งก็
เป็นสิง่ ทีเ่ ลีย่ งไม่ได้ ความคิดแบบสมัยก่อนทีว่ า่ ห้ามติดต่อ
กั บคู ่ แข่ ง นั้ น ไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้ อี ก แล้ ว ในยุ ค ปั จ จุ บัน ที่
นวัตกรรมเปลีย่ นแปลงรวดเร็วขึน้ เรือ่ ย ๆ (宮本, 2018b,
p.46)
			 4.2.2 การเปลี่ ย นแปลงบทบาทของ
					 ซัพพลายเออร์
			 ซัพพลายเออร์ผผู้ ลิตชิน้ ส่วนเครือ่ งยนต์จะสูญ

มาสด้าเป็นผู้ผลิตยานยนต์ที่มีขนาดธุรกิจเล็กกว่าโตโยต้าถึง 10 เท่า แต่มีรถยนต์รุ่นต่างๆ จำ�หน่ายในตลาดไม่น้อยไปกว่าโตโยต้า 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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เสียรายได้อย่างมหาศาลเมื่อเกิด EV-shift เต็มรูปแบบ
ดังนัน้ พวกเขาจึงต้องเร่งปรับตัวรับความเปลีย่ นแปลงนี้
แนวทางหลักที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็คือ การปรับบทบาท
จากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องยนต์ ระบบส่งก�ำลัง ไป
สู่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้
บทบาทของซัพพลายเออร์ในอนาคตจะมิใช่เพียงผู้ผลิต
ชิ้นส่วนตามค�ำสั่งของโตโยต้าอีกต่อไป ที่ผ่านมาโตโยต้า
จะเป็นผู้มอบนโยบายให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตาม แต่
การแข่งขันในอนาคตหากซัพพลายเออร์ไม่กา้ วไปพร้อม
กับโตโยต้าก็คงไม่สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ เนื่องจาก
EV เป็ น เพี ย งจุ ด เริ่ม ต้น ของการปฏิวัติเทคโนโลยีใน

			 4.2.3 การเปลีย่ นสูก่ ารเป็นผูใ้ ห้บริการการ
					 เคลื่อนย้าย (Mobility Service)
			 EV-shift เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่จะ
ท� ำ ลายห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ซึ่ ง
แข่ ง ขั น กั น ด้ ว ยทั ก ษะและองค์ ค วามรู ้ ใ นการผลิ ต
ฮาร์ดแวร์ ด้วยเหตุนี้ โตโยต้าจึงคิดจะปรับแนวทางของ
บริษัทจากผู้ผลิตยานยนต์ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการการ
เคลื่อนย้าย (Mobility service) นายอะกิโอะ โตะโยะ
ดะประธานเจ้าหน้าที่บริหารโตโยต้าได้ประกาศทิศทาง
ในอนาคตของโตโยต้าในงาน International CES 2018
(Consumer electronics show:CES) เมื่อวันที่ 9 ม.ค.

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างธุรกิจของผู้ผลิตยานยนต์ในอนาคต (ที่มา 阿部 (2017,p.41))
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อโครงสร้าง
ธุรกิจของผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นโครงสร้างแนวดิ่ง
แบบพีระมิดในแผนภาพที่ 1 ไม่สามารถตอบสนอง
เงื่อนไขของ “CASE”13 ที่จ�ำเป็นต่อการผลิตยานยนต์
ในอนาคตอย่าง EV ได้ ในอนาคตผูผ้ ลิตยานยนต์ญปี่ นุ่ จึง
ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากบริ ษั ท นอกเหนื อ กลุ ่ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ผูใ้ ห้บริการการสือ่ สาร ผูผ้ ลิต
ซอฟต์แวร์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจจากแนวดิ่งแบบพิระมิดสู่
โครงสร้างแนวราบ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบ
Eco-System ดังแผนภาพที่ 2

2018 โดยมีเนื้อหาส�ำคัญคือ “อุตสาหกรรมยานยนต์
ก�ำลังพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ 100 ปี ซึ่ง
เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ เช่น EV
การเชือ่ มต่อ หรือการขับขีอ่ ตั โนมัติ โตโยต้ามีความมุง่ มัน่
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
โตโยต้าได้นำ� เสนอ “e-Palette Concept” EV ยุคใหม่
โดย e-Palette Concept เป็นธุรกิจแบบใหม่ทจี่ ะบริการ
การเคลือ่ นย้ายซึง่ ตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย

“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)
13
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ภายในยานยนต์หนึ่งคัน เช่น การเคลื่อนย้าย การให้
บริการ การซื้อขาย หรือการขนส่งสินค้า เป็นต้น การจะ
สร้าง Mobility Service Platform (MSPF) ซึ่งสามารถ
รองรับการให้บริการการเคลื่อนย้ายแบบใหม่ที่มีความ
หลากหลายเช่นนี้ โตโยต้าต้องท�ำงานร่วมกับพันธมิตรซึง่
เป็นบริษัทไอทีและผู้ให้บริการการซื้อขายผ่านอินเต
อร์เน็ท (E-commerce) ทีม่ ศี กั ยภาพสูงทัดเทียมกัน เช่น
Amazon.com, Inc.,Didi Chuxing, Uber
Technologies, Inc. (Toyota Global newsroom,
2018)
การปรับตัวตามแนวทางทั้งสามของโตโยต้าสะท้อนให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและแนวคิดในการ
ผลิต โตโยต้าได้ก่อตั้งบริษัท EV C.A. Spirit เพื่อพัฒนา
EV เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างและขนาดของบริษัท
กล่าวได้ว่า EV C.A. Spirit เปรียบเสมือนบริษัทสตาร์ท
อัพทีโ่ ตโยต้าจัดตัง้ ขึน้ มาร่วมกับพันธมิตรเพือ่ ท�ำการวิจยั
พัฒนา EV โดยเฉพาะ เนื่องจากบริษัทขนาดเล็กมีความ
คล่องตัวสูงและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานได้ง่ายกว่า
นอกจากนี้ โตโยต้าพยายามแก้ไขภาพพจน์ของบริษัทที่
ล้าหลังในการพัฒนาเทคโนโลยี EV ด้วยการพลิกผันตัว
เองจากผู้ผลิตยานยนต์ไปเป็นผู้ให้บริการการเคลื่อนที่
และเสนอ e-Palette Concept ซึ่งเป็นธุรกิจแบบใหม่
ทีจ่ ะบริการการเคลือ่ นย้ายทีต่ อบสนองความต้องการได้
หลากหลาย เพือ่ รับมือกับการแข่งขันในตลาดเกิดใหม่ซงึ่
เทคโนโลยี ใ หม่ ยั ง ไม่ ค งที่ แ ละมี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการ
แข่งขัน
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าความจริงเรื่องหนึ่งที่ยัง
ไม่เปลี่ยนแปลงคือ โตโยต้ายังไม่ประกาศแผนการระยะ
ยาวที่แน่ชัดส�ำหรับการผลิต EV ทั้งๆ ที่ยังมีเทคโนโลยี
EV ตามหลังคู่แข่งรายอื่น การเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้
ให้บริการการเคลื่อนย้ายเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ แต่ยัง
ปราศจากรายละเอียดในการพัฒนา และยิ่งเป็นการ
ตอกย�้ำว่าโตโยต้ายังไม่คิดที่จะผลิต EV ในรูปแบบยาน
ยนต์ขับขี่แบบปัจจุบันแข่งกับคู่แข่งรายอื่นซึ่งพัฒนาไป

ได้ไกลกว่า กล่าวได้ว่า e-Palette อาจเป็นเพียงแนวคิด
ใหม่ที่โตโยต้าน�ำเสนอขึ้นมาเพื่อคั่นเวลา ในขณะที่เบื้อง
หลังต้องเร่งท�ำการพัฒนาเทคโนโลยี EV ไล่ตามคูแ่ ข่ง ดัง
เช่นการตั้งบริษัท EV C.A. Spirit ทว่าก็ยังปราศจาก
แผนการตลาดที่ชัดเจน ถึงที่สุดโตโยต้าก็ยังไม่กระโจน
เข้ า สู ่ เ ส้ น ทางการพั ฒ นา EV และพยายามยื ด อายุ
นวัตกรรมแบบต่อเนือ่ งของตนคือ ICV ต่อไปให้นานทีส่ ดุ
ด้วย HV และ PHV
4.3. ความเคลื่อนไหวของโตโยต้าในไทย
ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส�ำคัญในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกของโตโยต้า รวมทั้งเป็นศูนย์กลางส่งออก
ยานยนต์ไปยังตลาดทัว่ โลก นอกจากนี้ บริษทั TDEM ซึง่
เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาของโตโยต้าในไทยก็มีบทบาท
อย่างมากในการพัฒนายานยนต์ส�ำหรับส่งออกไปยัง
ประเทศเกิดใหม่ ผู้วิจัยจึงท�ำการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ
TDEM เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ความเคลื่ อ นไหวในปั จ จุ บั น
ประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม ผลจากการสัมภาษณ์ผู้
บริหารของ TDEM พบว่า ปัจจุบนั นอกจากการประกาศ
สร้างโรงงานแบตเตอรี่ เพื่อรับประโยชน์จากสิทธิทาง
ภาษีตามนโยบายส่งเสริมการผลิต EV ของรัฐบาลไทย
แล้ว โตโยต้าในไทยยังไม่มีแผนรับมือกับ EV-shift และ
ยังไม่มีการกระตุ้นให้บริษัทในไทยตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
เมือ่ ต้น ค.ศ. 2017 โตโยต้า มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟคิ
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (Toyota Asia
Pacific Engineering and Manufacturing; TMAP-EM)
ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ วิ จั ย และออกแบบของโตโยต้ า ในไทยได้
ประกาศการควบรวมกิจการเข้ากับบริษัทไดฮัทสึของ
ญี่ ปุ ่ น และเปลี่ ย นชื่ อ บริ ษั ท เป็ น TDEM เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนาและผลิตยานยนต์ขนาดเล็กส�ำหรับ
ประเทศเกิดใหม่ (Toyota Global New Rooms, 2017)
อย่ า งไรก็ ต าม การควบรวมบริ ษั ท ในครั้ ง นี้ ไ ม่ มี ก าร
ประกาศนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา EV เลย ยิง่ ไป
กว่า โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยยังไม่มกี ารแถลงอย่าง
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เป็นทางการถึงนโยบายเกี่ยวกับ EV เลยแม้แต่น้อย14
นอกจากนั้ น ข้ อ มู ล จากผู ้ จั ด การแผนกวิ ศ วกรรม
เครือ่ งยนต์ของ TDEM ก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
คือ โตโยต้ายังไม่มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนา EV ที่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม แผนกวิศวกรรม
เครื่องยนต์ซึ่งปัจจุบันรับผิดชอบการพัฒนาและทดสอบ
เครื่องยนต์ที่ใช้น�้ำมัน มีแนวโน้มจะได้รับมอบหมายงาน
ในส่วนของการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีไฮบริดจ์บางส่วน
จากญีป่ นุ่ ในอนาคต ความเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญในแผนก
วิศวกรรมเครือ่ งยนต์ทเี่ กิดขึน้ ในช่วงทีผ่ า่ นมา สรุปได้สาม
ประการ ได้แก่ 1) มีการรับพนักงานเข้าใหม่ที่จบจาก
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2) มีการส่งพนักงานบางส่วนไป
เรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีไฮบริดจ์ที่บริษัทโตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น 3) มีการวางแผนการท�ำงานใน
ระยะยาวร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์มากขึ้น15

5. สรุปและอภิปราย
งานวิจัยนี้พบว่า ตั้งแต่กลาง ค.ศ. 2017 เป็นต้นมา
ได้เกิดกระแสความนิยมEV ครั้งที่ 3 และมีแนวโน้มว่า
EV-shift จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากการ
ตืน่ ตัวของตลาดยานยนต์ในประเทศชัน้ น�ำทัว่ โลกอันเป็น
ผลจากข้อตกลงปารีส และการพัฒนาของเทคโนโลยี
แบตเตอรี่ แม้ EV-shift จะมีเป้าหมายหลักทีก่ ารส่งเสริม
สิง่ แวดล้อม แต่จากศึกษาพบว่าเบือ้ งหลังของการเปลีย่ น
ผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าแฝงด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจด้วย
เพราะท�ำให้ประเทศที่ส่งเสริมการพัฒนา EV มีโอกาส
แย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดยานยนต์จากเจ้าตลาดเดิมอย่าง
สหรัฐและญี่ปุ่นเมื่อตลาด EV เติบโตขึ้น
แม้ตลาด EV มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่
โตโยต้ากลับเพิง่ เริม่ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา EV เมือ่
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ไม่นานนี้ จากการศึกษาสรุปได้ว่า สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้
โตโยต้ายังไม่ทุ่มลงทุนพัฒนา EV คือโตโยต้าประสบกับ
ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้ผลิตนวัตกรรมจึงไม่
ต้องการออกจาก Comfort zone โตโยต้าไม่ต้องการ
เสี่ยงเข้าลงทุนในตลาดใหม่ที่มีต้นทุนสูงและการเติบโต
ของตลาดยังไม่ชัดเจน ทั้งยังหวั่นเกรงผลกระทบต่อห่วง
โซ่อุปทานหากเร่งปรับโครงสร้างธุรกิจโดยกะทันหัน
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันโตโยต้าได้เริ่มปรับตัวเพื่อรับมือกับ
EV-shift แล้ว เห็นได้จากแถลงการณ์ของประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และนโยบายต่างๆ ซึ่งปรากฏสู่สาธารณะ
ตั้งแต่ช่วงปลายค.ศ. 2017 โดยสรุปเป็นสามแนวทาง
ได้แก่ 1) การวิจัย EV ร่วมกับบริษัทภายนอก 2) การ
เปลีย่ นแปลงบทบาทของซัพพลายเออร์ 3) การเปลีย่ นสู่
การเป็นผูใ้ ห้บริการการเคลือ่ นย้าย แม้นโยบายเหล่านีจ้ ะ
เป็นความเคลื่อนไหวใหม่ซึ่งต่างไปจากข้อเสนอของงาน
วิจัยก่อนหน้า ที่สนับสนุนเพียงการพัฒนายานยนต์ไฮ
บริดจ์ กระนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า มาตรการในข้อที่ 1 และ 3
เป็นเพียงแผนคั่นเวลา และโตโยต้ายังเลือกเฝ้าดูความ
เคลื่อนไหวของตลาดต่อไป ดังนั้น โตโยต้าจะเข้าแข่งขัน
ในตลาด EV จริงเมื่อใด และจะไล่ตามคู่แข่งอย่างเทสลา
และเรโนลท์ที่มี EV จ�ำหน่ายในตลาดแล้วได้หรือไม่จึง
เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูต่อไป ที่สุดแล้วหากโตโยต้ายั
งตกอยู ่ ใ นภาวะกลื น ไม่ เ ข้ า คายไม่ อ อกของผู ้ ผ ลิ ต
นวัตกรรมต่อไป บริษัทโตโยต้าอาจกลายเป็นเพียงหนึ่ง
ในต�ำนานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ใช้น�้ำมันอันดับหนึ่งของ
โลก เมื่อ EV แพร่หลายกลายเป็นยานยนต์ในอนาคตแต่
ถูกผลิตโดยบริษทั ยานยนต์รายอืน่ เช่นเดียวกับบริษทั โก
ดักซึง่ กลายเป็นต�ำนานของบริษทั ผูผ้ ลิตฟิลม์ เมือ่ โลกก้าว
ไปสู่ยุคการถ่ายภาพดิจิทัลจากสมาร์ทโฟน
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การบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มไทย: กรณีศึกษาการต้นทุนเป้าหมาย
บทคัดย่อ
สภาพการแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ท�ำให้การบริหารต้นทุนซึ่งเน้นการ
ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าทัง้ ด้านคุณภาพของสินค้าและราคาทีเ่ หมาะสมได้รบั ความ
สนใจเป็นอย่างมาก งานวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษาการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย และวิเคราะห์ผลก
ระทบของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�ำเนินงานของกิจการอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มไทย ข้อมูลถูกรวบรวมจากผู้บริหารด้านบัญชีจ�ำนวน 124 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครือ่ งมือในการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารด้านการบัญชีมคี วามคิดเห็นด้วยเกีย่ วกับ
การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายในกิจการอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
การวางแผนผลิตภัณฑ์ ด้านการด�ำเนินการผลิต และด้านการควบคุมต้นทุน นอกจากนีย้ งั พบ
ว่า การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายด้านการด�ำเนินงานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ
ด�ำเนินงานโดยรวม ผลการด�ำเนินงานทีไ่ ม่ใช่การเงินทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต
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Japanese Cost Management in Thai Beverage
Industry: A Case of Target Costing
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.
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1. บทน�ำ

แรงกดดันจากการแข่งขันในสภาพแวดล้อมธุรกิจ
ปัจจุบนั ส่งผลให้ธรุ กิจจ�ำเป็นต้องค้นหาเครือ่ งมือทางการ
บริ ห ารเพื่ อ สร้ างศั ก ยภาพในการแข่งขัน ให้ธุรกิจนั้น
สามารถด�ำรงอยู่ในยุคแห่งการแข่งขันนั้น หนึ่งในเป้า
หมายของธุรกิจคือการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทั้งด้านราคาและคุณภาพ กล่าวคือ ราคาต้อง
ยุ ติ ธ รรม โดยเท่ า กั บ หรื อ ถู ก กว่ า ในท้ อ งตลาดโดยมี
คุณภาพและการใช้งานที่เท่ากับหรือดีกว่าในท้องตลาด
(Blocher, Stout, Juras, และ Cokins, 2013, 12) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันนั้นมีหลายแนวคิดแต่
การบริ ห ารต้ น ทุ น แบบเดิ ม มั ก ใช้ อ งค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
พฤติกรรมต้นทุนเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในระยะสั้น
โดยเน้นการวางแผนและควบคุมภายในกิจการ (Mowen,
Hansen, และ Heitger, 2017, 580) อย่างไรก็ตาม
สภาวการณ์แข่งขันทวีความรุนแรงในปัจจุบัน ธุรกิจ
จ�ำนวนมากพบว่าความเข้าใจพฤติกรรมต้นทุนเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจในโครงสร้างต้นทุนของ
กิจการแต่ความเข้าใจนั้นไม่ช่วยในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึง่ ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นล้วนมีผู้บริโภคเป็นผู้มีอิทธิพล
หลักในการขับเคลือ่ นตลาด โดยผูบ้ ริโภคจะท�ำการเลือก
ซือ้ สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะตามต้องการในราคาทีย่ อมรับได้
(Institution of Management Accountant, 1994,
5) การบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นเป็นแนวคิดที่ได้รับการ
พิสูจน์ว่ามักประสบความส�ำเร็จเมื่อถูกน�ำมาประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ แ ข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง สอดคล้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ของไทยเป็นอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อการบริโภคภายในประเทศที่มีสินค้าหลากหลายอัน
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทีร่ นุ แรง นอกจากนีอ้ ตุ สาหกรรม
เครื่ อ งดื่ ม ยั ง ต้ อ งเผชิ ญ ความท้ า ทายจากราคาน�้ ำ มั น
ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และปัญหาเกี่ยวการ
ขาดแคลนของน�้ำตาลทราย ซึ่งส่งผลให้มีการปรับราคา
อย่างต่อเนือ่ ง (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2560, 1) การบริหาร
ต้นทุนแบบญี่ปุ่นซึ่งตระหนักถึงความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าเป็นส�ำคัญจึงมีความเหมาะสมในการ
ปรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย การ
ท�ำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แนวคิดดังกล่าวจึงเป็น

สิ่งจ�ำเป็นเร่งด่วน งานวิจัยนี้ ก�ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
สอบถามความเห็นของผู้บริหารด้านบัญชีเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย และวิเคราะห์ผลกระทบ
ของความเห็ น ของผู ้ บ ริ ห ารด้ า นบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การ
ประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายทีม่ ตี อ่ ผลการด�ำเนินงาน
ของกิจการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน
พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มี
อ�ำนาจต่อรองในการเลือกซื้อสินค้าจากตลาดที่มีผู้ผลิต
หลายรายที่สินค้ามีลักษณะใกล้เคียงกันหรือทดแทนกัน
ได้ ส่งผลให้เกิดความจ�ำเป็นที่กิจการต้องท�ำการบริหาร
ต้นทุนให้สามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ลกษณะเทียบเคียงแต่
มีตน้ ทุนต�ำ่ กว่าคูแ่ ข่งขัน อันจะส่งผลให้กจิ การได้รบั ก�ำไร
สูงกว่าคูแ่ ข่งขันนัน่ เอง หลักฐานเชิงประจักษ์ของ กุลชญา
แว่ น แก้ ว (2559) จิ ร พั ช ร์ เหลาสา และ กนกศั ก ดิ์
สุ ข วัฒนาสินทิ ธิ์ (2559) และ จิรประภา ประจวบสุข จุล
สุชดา ศิรสิ ม และ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ (2557) ซึง่ ท�ำการ
ศึ ก ษาการบริ ห ารต้ น ทุ น สมั ย ใหม่ ล ้ ว นพบว่ า ธุ ร กิ จ ที่
สามารถบริหารต้นทุนให้ตอบสนองต่อความเปลีย่ นแปลง
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยเฉพาะความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค จะประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน ดังนัน้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนจึงเป็น
หนึ่งในบทบาทส�ำคัญที่ผู้บริหารต้องใช้ในการจัดการ
องค์การอย่างมืออาชีพ
Dimi และ Simona (2014) ระบุว่า การบริหาร
ต้นทุนแบบญี่ปุ่นมีความแตกต่างจาการบริหารต้นทุน
แบบตะวันตก เนื่องจากความรุนแรงในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมในญี่ปุ่นจากจ�ำนวนคู่แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิตที่
เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรงล้วนเป็นสาเหตุให้เกิด
เทคนิคการบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่น เช่น การต้นทุนเป้า
หมาย (Target Costing) การบัญชีแบบลีน (Lean
Accounting) และการต้นทุนไคเซน (Kaizen Costing)
ได้ถูกน�ำไปใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพือ่ ให้การด�ำเนินงานเกิดความมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ดนุชา คุณพณิชกิจ (2553) กล่าวว่า วิธีการ
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เชิงปริมาณในการบริหารต้นทุนในกลุ่มวิศวกรรมต้นทุน
(Cost Engineering) เช่น การบริหารการผลิตแบบทัน
เวลาพอดี (Just in Time Munfacturing) และวิศวกรรม
คุณค่า (Value Engineering) ได้ถูกพัฒนาและน�ำมาใช้
อย่างแพร่หลายในกิจการอุตสาหกรรม
Worthy (1991) ได้ศกึ ษา แนวคิดเปรียบเทียบการ
บริหารต้นทุนทัง้ แบบตะวันตกและแบบญีป่ นุ่ โดยเปรียบ
เทียบองค์ประกอบ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ด้าน
การวางแผนผลิตภัณฑ์ คือ การจัดท�ำวิจัยทางการตลาด
เพือ่ ระบุรปู แบบผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกันมากนัก ส�ำหรับ
ส่วนที่ 2 ด้านการด�ำเนินการผลิต การบริหารต้นทุนแบบ
ตะวันตกจะท�ำงานไล่เรียงกันระหว่างฝ่ายออกแบบ ฝ่าย
วิศวกรรม และฝ่ายจัดซื้อ ตามล�ำดับ ซึ่งบางครั้งอาจ
การบริหารต้นทุนแบบตะวันตก

ท�ำให้เมื่อผลิตสินค้าแล้ว ต้นทุนการผลิตจริงอาจสูงกว่า
ต้นทุนขั้นสูงที่จะมีผลต่อราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ แต่การ
บริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นมีการก�ำหนดต้นทุนเป้าหมาย
โดยน�ำราคาขั้นสูงที่ลูกค้ายอมรับได้มาเป็นข้อจ�ำกัด
ส�ำคัญที่ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายจัดซื้อ ซึ่ง
ต้องท�ำงานร่วมกันท�ำให้ไม่เกิดปัญหาต้นทุนของสินค้า
เกินกว่าจ�ำนวนที่ตลาดยอมรับได้ ส่วนที่ 3 การควบคุม
ต้นทุน พบว่า การบริหารต้นทุนแบบตะวันตกมุง่ เน้นการ
ท�ำงานเทียบเคียงกับมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า แต่
การบริหารต้นทุนแบบญีป่ นุ่ มุง่ การท�ำงานเทียบเคียงกับ
ผลการด�ำเนินงานในอดีตเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อ
เนือ่ ง โดยมีเป้าหมายให้ความผิดพลาดในการด�ำเนินงาน
เป็นศูนย์ ดังภาพต่อไปนี้
การบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่น

ส่วนที่ 1 ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์
การวิจัยตลาด

การวิจัยตลาด

การก�ำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่กิจการประสงค์

การก�ำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด

ส่วนที่ 2 ด้านการด�ำเนินการผลิต
การออกแบบ

ประมาณราคาขาย – ก�ำไรที่ต้องการ = ต้นทุนเป้าหมาย

การวิศวกรรมคุณค่า

การออกแบบ
การวิศวกรรมคุณค่า

การจัดซื้อ

การจัดซื้อ

ราคาทุนของสินค้า

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะท�ำงานภายใต้ความมุ่งมั่นเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าภายในต้นทุนที่ก�ำหนด

ส่วนที่ 3 ด้านการควบคุมต้นทุน
การต้นทุนมาตรฐาน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ก�ำหนดปริมาณและอัตรามาตรฐานในการผลิตหนึ่งหน่วย
ใช้ในการวางแผน แล้วจึงท�ำข้อมูลดังกล่าวเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อระบุผลแตกต่างที่เกิดขึ้น

ก�ำหนดให้ผลการด�ำเนินงานในช่วงเวลาก่อนเป็นข้อมูลเทียบ
เคียงกับผลการด�ำเนินงานในช่วงต่อมา โดยคาดหวังให้เกิด
ประสิทธิภาพเพิม่ สูงขึน้ เป้ามหายคือความผิดพลาดเป็นศูนย์

ภาพประกอบ 1 การบริหารต้นทุนเปรียบเทียบแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่น
แหล่งที่มา Worthy, 1991, 14
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จากภาพประกอบ 1 แสดงความเหมือนกันของ
การบริหารต้นทุนในด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ คือ มี
การจัดท�ำวิจัยตลาด มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น
เดียวกัน แต่เมือ่ พิจารณาด้านการด�ำเนินการผลิตพบการ
บริหารต้นทุนแบบตะวันตก มีขนั้ ตอนการท�ำงานเป็น
ล�ำดับคือ ท�ำการออกแบบ การวิศวกรรม การจัดซื้อ
วัตถุดิบ และแรงงาน เพื่อท�ำการค�ำนวณราคาทุนของ
สิ น ค้ า ซึ่ ง แตกต่ า งจากการบริ ห ารต้ น ทุ น แบบญี่ ปุ ่ น
ที่ท�ำการก�ำหนดต้นทุนเป้าหมายโดยน�ำราคาขั้นสูงที่
ลู ก ค้ า ยอมรั บ ได้ มาเป็ น ข้ อ จ� ำ กั ด ที่ ฝ ่ า ยออกแบบ
วิศวกรรม และฝ่ายจัดซือ้ ต้องท�ำงานร่วมกัน ส�ำหรับด้าน
การควบคุมต้นทุนพบความคล้ายคลึงกัน โดยการบริหาร
ต้ น ทุ น แบบตะวั น ตกใช้ แ นวคิ ด ต้ น ทุ น มาตรฐานเพื่ อ
ควบคุมต้นทุน แต่การบริหารต้นทุนแบบญีป่ นุ่ กลับใช้การ
พัฒนาแบบต่อเนื่องเป็นปรัชญาในการบริหารคุณภาพ
เพื่อนอกจากควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่องแล้วยังท�ำให้
เกิ ด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยมี คุ ณ ภาพตามความ
ประสงค์
Kelety (2006) ระบุว่า แนวคิดการบริหารต้นทุน
แบบญีป่ นุ่ ทีม่ งุ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้านัน้ ก่อ
ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาของเทคนิ ค การต้ น ทุ น เป้ า หมาย
(Target Costing) หรือ การบริหารต้นทุนเป้าหมาย
(Target Cost Management) ซึ่งถูกจัดเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
การผลิตแบบญีป่ นุ่ ซึง่ แม้มคี วามพยายามในการประยุกต์
ในทั้งในอเมริกาและยุโรปแต่ก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ
เทียบเท่ากับองค์การญี่ปุ่น การศึกษาหลักการบริหาร
ต้นทุนแบบญีป่ นุ่ จึงถูกน�ำมาเป็นประเด็นการศึกษาอย่าง
แพร่หลายในช่วงปี 2000 เป็นต้นมา
2.2 ความหมายและความส�ำคัญของการต้นทุน
		 เป้าหมาย
ดวงมณี โกมารทัต (2554) ระบุวา่ การต้นทุนเป้าหมาย
หมายถึง เครื่องมือในการวางแผนและการตัดสินใจใน
การออกสินค้าใหม่เพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

ในตลาด และสามารถท�ำก�ำไรได้ตามเป้าหมาย Ahmeti,
Sahiti, and Ahmeti (2013) ระบุว่า การต้นทุนเป้า
หมาย หมายถึง การก�ำหนดต้นทุนขัน้ สูงเพือ่ ช่วยก�ำหนด
ขอบเขตการด�ำเนินงานในสิง่ จ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ใน
มุมมองของลูกค้าซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นในอุตสาหกรรมทีม่ กี าร
แข่งขันอย่างรุนแรง แม้จะไม่มีค�ำนิยามกลางของการ
ต้นทุนเป้าหมายแต่ Institution of Management
Accountant (1994) ชี้ว่า การต้นทุนเป้าหมายเป็นวิธี
ระบุต้นทุนที่คาดหวังซึ่งสามารถท�ำได้โดยการหักก�ำไรที่
ต้องการออกจากราคาเป้าหมาย ซึง่ เป็นราคาทีป่ ระมาณ
ขึ้ น โดยอิ ง กั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ยิ น ดี จ ะจ่ า ยให้ พิ จ ารณา
ประกอบกับราคาที่ก�ำหนดโดยคู่แข่ง ส�ำหรับสินค้าที่มี
ลักษณะและคุณภาพท�ำนองเดียวกัน และเพื่อให้บรรลุ
การต้นทุนเป้าหมาย
Feil, Yook และ Kim (2004) ระบุความส�ำคัญ
ของการต้นทุนเป้าหมาย เนื่องจากตลาดเป็นของผู้ซื้อ ผู้
ผลิ ต จ� ำ เป็ น ต้ อ งเน้ น เทคนิ ค การบริ ห ารต้ น ทุ น ทาง
วิศวกรรม เน้นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นส�ำคัญ โดย
พิจารณาถึงราคาขั้นสูงที่ลูกค้าจะยอมรับ สอดคล้องกับ
สันติชัย คชรินทร์ (2552) ระบุว่า การต้นทุนเป้าหมาย
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแรงกดดันของตลาดไปสู่
การแสวงหาความร่วมมือเพื่อลดต้นทุน และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับคู่ค้าภายในห่วงโซ่อุปทาน การต้นทุน
เป้าหมายยังมีสว่ นส�ำคัญในการช่วยบูรณาการและสร้าง
ความสัมพันธ์เข้าใจที่ดีระหว่างผู้ซื้อกับซัพพลายเออร์
รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการลดต้นทุนด้วย
นอกจากนี้ ดวงมณี โกมารทัต (2554) ยืนยันว่า การ
ต้นทุนเป้าหมายเกิดขึ้นจากการยอมรับความส�ำคัญของ
ตลาดและต้นทุน เนื่องจากต้นทุนส่วนมากก�ำหนดใน
ต้นทุนขัน้ ตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมือ่ วางแผนสินค้า
แล้วน�ำเข้าสู่ระบบการผลิต การลดต้นทุนจะเกิดได้ยาก
ดังนั้น การก�ำหนดต้นทุนจะอยู่ในช่วงของการออกแบบ
โดยจะพยายามก�ำหนดวิธกี ารผลิตทีง่ า่ ย ใช้ชนิ้ ส่วนทีไ่ ม่แพง
และมีความเชื่อถือได้
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แนวคิดการต้นทุนเป้าหมายมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดการผลิตใน
ปัจจุบันมิได้เป็นการผลิตตามความต้องการของผู้ผลิต
หากแต่ตอ้ งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ผูผ้ ลิตไม่
สามารถก�ำหนดราคาขายได้ตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับ
ในอดีต การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายจึงมีความ
จ�ำเป็นและมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จตามที่
คาดหวังไว้ (Feil, Yook, และ Kim, 2004, 14) Dekker
และ Smidt (2003) สรุปงานวิจยั เชิงประจักษ์แล้วพบว่า
กว่า 60% ของธุรกิจผู้ผลิตในญี่ปุ่นมีการประยุกต์ใช้การ
ต้นทุนเป้าหมายซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดของการบริหาร
ต้นทุนนี้ นอกจากนี้ยังพบการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้า
หมายในประเทศออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
2.3 องค์ประกอบของการประยุกต์ใช้การต้นทุน
		 เป้าหมาย
Ahmeti et al (2013) ได้ระบุหลักการส�ำคัญใน
การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายเริม่ จากการท�ำความ
เข้าใจแนวคิดการต้นทุนเป้าหมาย ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญ ทราบถึงประโยชน์ รับผิดชอบหน้าที่ของตนใน
กระบวนการ และมีความพึงพอใจทีอ่ งค์การน�ำเครือ่ งมือ
ที่ มี ป ระโยชน์ ม าประยุ ก ต์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความส� ำ เร็ จ ดั ง
ประสงค์ โดยตระหนักถึงประเด็น การท�ำงานข้ามสาย
งาน ยึดหลักการวิศวกรรมคุณค่า และมุ่งเน้นการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบสนับสนุนให้การต้นทุน
เป้าหมายประสบความส�ำเร็จในการประยุกต์ใช้
Sheikh และ Rana (2014) ระบุเพิม่ เติมว่าเทคนิค
ส�ำคัญในการสร้างความส�ำเร็จในการประยุกต์ใช้การ
ต้นทุนเป้าหมาย คือ การมองกระบวนการดังกล่าวเป็น
ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้การต้นทุน
เป้าหมายเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค้าในราคาที่ต้องากร ดังนั้นกระบวนการประยุกต์ใช้
นอกจากเน้นการด�ำเนินการผลิตดังเช่น Institute of
Management Accountants (1994) ระบุไว้แล้วยัง
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ควรครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการพั ฒ นาและขั้ น ตอนการ
ควบคุมคุณภาพอีกด้วย ซึง่ กระบวนการส�ำคัญ 3 ประการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับ Talebnia, Baghiyan, Baghiyan,
and Abadi (2017) ที่ระบุว่า การต้นทุนเป้าหมาย
ประกอบด้วย 1) การวางแผนผลิตภัณฑ์ตามแรงขับ
ทางการตลาด เน้นการวางแผนโดยพิจารณาอุปสงค์ของ
ผู้บริโภค 2) การด�ำเนินการผลิตแบบต้นทุนเป้าหมาย 3)
การบริหารคุณภาพและการควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์
แนวคิ ด การบริ ห ารต้ น ทุ น ซึ่ ง ครอบคลุ ม 3 ขั้ น ตอน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hamood, Omar, และ
Sulaiman (2011) ซึ่งระบุวิธีการประยุกต์แนวคิดใน
วางแผนและควบคุ ม ต้ น ทุ น โดยคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งตอบสนองกับความต้องการของตลาด เช่น
เดียวกับ สันติชยั คชรินทร์ (2552) ซึง่ แสดงองค์ประกอบ
ของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย ประกอบด้วย
1) การวางแผนการผลิต โดยตระหนักถึงอุปสงค์เป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการสร้างแรงกดดันในการลดต้นทุน โดย
กิจการต้องท�ำการก�ำหนดต้นทุนเป้าหมายทีจ่ ะต้องบรรลุ
2) การด�ำเนินการผลิต โดยใช้กระบวนการด�ำเนินงาน
ของการต้นทุนเป้าหมายเน้นการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า ณ ระดับต้นทุนที่ยอมรับ
ได้ ถือเป็นกระบวนการหลักของการต้นทุนเป้าหมาย 3)
การควบคุมต้นทุน โดยมุ่งการบริหารต้นทุนเป้าหมาย
ระดับส่วนประกอบ โดยปราศจากการลดคุณลักษณะ
คุณภาพของสินค้า โดยการใช้วิศวกรรมคุณค่า และวิธี
การทางวิศวกรรมอื่นๆ ในการลดต้นทุน
2.4 การวัดผลการด�ำเนินงาน
แนวคิดการวัดผลการด�ำเนินงานมีหลากหลาย แต่
งานวิจยั ด้านการวัดผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและ
ถู ก น� ำ มาใช้ โ ดยทั่ ว ไป คื อ การวั ด ผลเชิ ง ดุ ล ยภาพ
(Balanced Scorecard) Kaplan และ Norton (1992)
ระบุว่า การวัดผลการด�ำเนินงานสามารถจ�ำแนกเป็นทั้ง
ทางด้านการเงินและด้านอื่นที่ไม่ใช่การเงิน เนื่องจาก
การวัดผลการด�ำเนินงานทางการเงินเป็นวิธีพื้นฐานใน
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การประเมินความสามารถของกิจการ โดยพิจารณาจาก
งบก�ำไรขาดทุนท�ำให้เกิดความชัดเจนในหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ ท�ำให้กจิ การด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
กับกลยุทธ์ของกิจการ นภดล ร่มโพธิ์ (2554) ระบุเพิ่ม
เติมว่า ผลการด�ำเนินงานอื่นที่ไม่ใช่ทางการเงินถูกน�ำมา
ใช้ในการวัดผลการด�ำเนินงานอย่างแพร่หลายเช่นเดียว
กับการวัดผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน Gomes and
Romao (2017) ระบุว่า ระบบการวัดผลการด�ำเนินงาน
มีส่วนส�ำคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยประเด็น
ส�ำคัญทีค่ วรใช้ในการวัดผลการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
ความพึงพอใจของลูกค้า ประสิทธิภาพของการด�ำเนิน
งาน ประสิทธิภาพของพนักงาน สภาพแวดล้อมและ
นวั ต กรรม และความสามารถในการรั บ มื อ ความ
เปลี่ยนแปลง โดยงานวิจัยนี้ระบุ 4 มุมมองของผลการ
ด�ำเนินงาน ประกอบด้วย 1) มุมมองด้านลูกค้า เป็น
ผลกระทบจากกิจกรรมภายในของกิจการอันน�ำมาซึ่ง
ความพึงพอใจของลูกค้าจากการได้รับสินค้าหรือบริการ
รวมทั้งการยอมรับในภาพลักษณ์และชื่อเสียงในสายตา
ของสั ง คมภายนอก โดยอาศั ย การสื่ อ สารและการ
ประชาสัมพันธ์ทงั้ จากลูกค้าเองและกลไกการสือ่ สารของ
กิจการ และการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 2) มุม
มองด้านกระบวนการภายใน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
กระบวนการที่เน้นคุณภาพ และกระบวนการที่เน้น
ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องพัฒนาควบคู่กันไป อาทิ การจัด
โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การประสานงาน
ภายใน และการจัดการด้านสายงานผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เป็นต้น 3) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต โดย
ประเมินจากความรู้ความสามารถของบุคลากรซึ่งเป็นผู้
สร้างและเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ แล้วน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไป
ก่อให้เกิดคุณค่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 4) มุมมองด้านการ
เงิน เป็นการสรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าส่งกระทบ
ต่ อ รายได้ ในขณะที่ ก ารเรี ย นรู ้ แ ละการพั ฒ นา
กระบวนการภายในส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ

ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน ซึง่ ผลกระทบทัง้ หมดสามารถ
วัดได้โดยใช้ตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น รายได้เพิ่ม ต้นทุน
การผลิตต�่ำ การสูญเสียระหว่างผลิตลดลดง และการหา
แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต�่ำ เป็นต้น จะเห็นได้ว่างานวิจัย
ในอดีตล้วนเห็นพ้องด้วยกันว่าการวัดผลการด�ำเนินงาน
ทีด่ คี วรมีหลายมิตซิ งึ่ ควรครอบคลุมทัง้ ผลการด�ำเนินงาน
ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นั่นเอง
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั จ�ำนวนหนึง่ ได้ทำ� การส�ำรวจการต้นทุนเป้า
หมายในประเทศไทย ประกอบด้วย ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา (2555) ศึกษา การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุน
ในประเทศไทยในปี 2555 พบว่า 89% ของธุรกิจใช้ขอ้ มูล
ต้นทุนเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และกิจการ
ส่วนใหญ่ ตระหนักว่าลูกค้ามีความอ่อนไหวต่อราคา และ
ยังพบการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายมากถึง 89%
เช่นเดียวกับ Terdpaopong and Visedsun (2014)
ศึกษา ผลกระทบการต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�ำเนิน
งาน พบว่า 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามประยุกต์ใช้
การต้นทุนเป้าหมายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบผลกระทบ พบว่า การต้นทุนเป้าหมายส่ง
ผลให้ ผ ลการด� ำ เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิตลดลง ซึ่งน�ำมาซึ่งความพึง
พอใจของกิจการ
การศึกษาผลกระทบของการต้นทุนหมายต่อผลการ
ด� ำ เนิ น งาน เช่ น ธั ญญธร ศรี วิ เ ชี ย ร (2560) ศึ ก ษา
ผลกระทบของการบริหารต้นทุนเป้าหมายที่มีต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการด�ำเนินงานของ
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย พบว่า การต้นทุนเป้า
หมายด้ า นการออกแบบกระบวนการผลิ ต ด้ า นการ
วิเคราะห์ตน้ ทุนวงจรผลิตภัณฑ์ มีผลกระทบ เชิงบวกต่อ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน การต้นทุนเป้าหมายด้าน
การออกแบบกระบวนการผลิต ด้านความต้องการของ
ลูกค้า ด้านการสร้างห่วงโซ่คุณค่าต้นทุนกิจกรรม และ
ด้านการบริหารทีมงานบุคลากรแบบข้ามสายงาน มีผลก
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ระทบเชิงบวกต่อผลการด�ำเนินงาน สอดคล้องกับ รัณย์รดา พันทน, กัญญมน วิทยาภูมิ, และ วราพร เปรมพาณิชย์นกุ ลู (2557) ศึกษา ผลกระทบของการประยุกต์ใช้
ต้นทุนเป้าหมายที่มีต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย พบว่า การ
ประยุกต์ใช้ต้นทุนเป้าหมายด้านวางแผนและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ด้านต้นทุนเป้าหมาย และด้านวิศวกรรมมูลค่า
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานโดยรวม
การศึ ก ษาในต่ า งประเทศโดย Alsoboa, AlGhazzawi และ Joudeh (2015) ศึกษา ผลกระทบของ
การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผลการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจในจอร์แดน พบว่า ต้นทุนวงจรชีวติ
ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนคุณภาพ การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ ไม่มี
ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน แต่การต้นทุนเป้าหมาย
การต้นทุนฐานกิจกรรม และห่วงโซ่คุณค่า มีผลกระ
ทบต่อผลการด�ำเนินงานทัง้ ทางด้านการเงินและทางด้าน
การตลาด นอกจากนี้ Ghafeer, Rahman และ
Mazahrih (2014) ศึกษา ผลกระทบของการใช้ตน้ ทุนเป้า
หมายในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในซีเรีย
ผลการศึกษาพบว่า การใช้ตน้ ทุนเป้าหมายส่งผลกระทบ
ทางบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ การ
ประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายส่งผลกระทบทางบวกต่อ
ศักยภาพด้านคุณภาพและด้านสิง่ แวดล้อมโดยรวม
แม้ มี ง านวิ จัยจ�ำนวนหนึ่งศึก ษาการต้น ทุน เป้ า
หมายทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามยังไม่มีงาน
วิจยั ใดทีท่ ำ� การศึกษาการต้นทุนเป้าหมายในอุตสาหกรรม
เครือ่ งดืม่ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทยใช้การวัดผล
การด�ำเนินงานที่แตกต่างกันโดยยังไม่มีงานวิจัยที่วัดผล
การด�ำเนินงานด้วยวิธีการวัดผลเชิงดุลยภาพ อีกทั้งงาน
วิจัยการต้นทุนเป้าหมายก่อนหน้าได้ด�ำเนินการในช่วง
เวลาที่แตกต่างซึ่งความรุนแรงของการแข่งขันอาจแตก
ต่าง การศึกษาการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยจึงมีความส�ำคัญเพื่อเสริม
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สร้างให้อุตสาหกรรมนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงสืบไป

3. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้มีประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้
บริหารด้านบัญชีของกิจการอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ของไทย
จ�ำนวน 535 คน (www.diw.go.th, 2561) กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู ้ บ ริ ห ารด้ า นบั ญ ชี ข อง
อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ จ�ำนวน 180 คน ตามตาราง Taro
Yamane โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากรายชื่อในฐาน
ข้อมูล 180 รายชื่อแรก โดยงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามที่
มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ได้ ส ่ ง
แบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่าง ได้รบั ตอบกลับและเป็น
แบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์จำ� นวน 124 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 68.89 ของกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือในการวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม ประกอบ
ด้วย 1) การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย แบ่งเป็น 3
ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ด�ำเนินการผลิต และด้านการควบคุมต้นทุน 2) ผลการ
ด�ำเนินงานของกิจการแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการเติบโต
และด้านการเงิน โดยเมื่อน�ำผลการด�ำเนินงานรวมทั้ง 4
ด้าน มาหาค่าเฉลีย่ ก็สามารถก�ำหนดเป็นผลการเนินงาน
ของกิจการโดยรวม
การวัดคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วย การ
ทดสอบความเที่ยงตรง ด้านเนื้อหาของข้อค�ำถาม ผ่าน
การพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และหาค่าความเชือ่ มัน่ ของ
เครื่องมือ (Realiability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธคี รอนบาค (Cronbach)
การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
(r) อยูร่ ะหว่าง 0.640 กับ 0.698 ผลการด�ำเนินงาน มีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.968 กับ 0.972 ค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค Item-total
Correlation โดย การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย
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มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.360 กับ 0.489
ผลการด�ำเนินงานมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง
0.699 กับ 0.891
สถิตทิ ใี่ ช้การวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์
ใช้การต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�ำเนินงานของกิจการ
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�ำงานมากกว่า 15 ปี (ร้อยละ
61.29) และต�ำแหน่งงานในปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่าย
บัญชี (ร้อยละ 48.39) กิจการส่วนใหญ่ซึ่งเป็นบริษัท
จ�ำกัด (ร้อยละ 77.42) มูลค่าสินทรัพย์รวมมากกว่า
1,000 ล้านบาท (ร้อยละ 38.71) และจ�ำนวนพนักงาน
มากกว่า 200 คน (ร้อยละ 54.84)
4.2 การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย
ผู้บริหารด้านการบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการประยุกต์
ใช้การต้นทุนเป้าหมายอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้
1) ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (X= 3.9597) โดย
อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ข้อ เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ กิจการวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ ลูกค้าและกลุม่ ทีค่ าด
ว่าจะเป็นลูกค้า (X= 4.1290) และกิจการให้ความส�ำคัญ
กับการวิจัยและพัฒนาเพื่อน�ำเสนอสินค้า/บริการ ที่ตรง
ตามความต้องการของลูกค้าและประหยัดต้นทุน (X=
3.7903)
2) ด้านการด�ำเนินการผลิต (X= 3.9073) โดยอยู่
ในระดับมากทั้ง 4 ข้อ เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ล�ำดับ ดังนี้ กิจการก�ำหนดราคาโดยประมาณจาก
ราคาที่ลูกค้ายินดีจ่ายและใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน (X=

4.0323) กิจการให้ความส�ำคัญกับการวิศวกรรมมูลค่า
(Value Engineering) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนการผลิ ต (X= 3.9355) และกิ จ การมี ก าร
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มตี น้ ทุนต�ำ่ แต่ยงั คงรักษาหน้าทีก่ าร
ใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้เหมือนเดิม (X = 3.9194)
3) ด้านการควบคุมต้นทุน (X = 3.9274) โดยอยู่
ในระดับมากทั้ง 2 ข้อ เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้ กิจการสามารถระบุกิจกรรมได้ในทุกขั้นตอน
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและส่งมอบได้รวดเร็ว ทัน
เวลา (X = 4.0323) และกิจการมีการวิเคราะห์ความ
เชื่ อ มโยงของกระบวนการทุ ก ขั้ น ตอนเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (X = 3.8226)
4.3 ผลการด�ำเนินงาน
ผู้บริหารด้านการบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับผลการด�ำเนิน
งานของกิจการอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่
1) ด้านลูกค้า (X = 3.8952) โดยอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ
ดังนี้ กิจการสามารถผลิตสินค้าโดยมีคุณสมบัติตามที่
ลูกค้าต้องการ (X = 4.0645) กิจการมีการพัฒนาสินค้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (X =
3.9677) และกิจการน�ำศักยภาพของบุคลากรมาใช้ใน
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X= 3.8387)
2) ด้านกระบวนการภายใน (X= 3.7398) โดยอยู่
ในระดั บ มากทุ ก ข้ อ เรี ย งล� ำ ดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมาก
ไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ดังนี้ กิจการมีคู่มือการปฏิบัติอย่าง
ละเอียดเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการ
ท�ำงานแต่ละขั้นตอน (X = 3.8000) กิจการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึก
อบรม (X = 3.7742) และกิจการพัฒนาเทคโนโลยีให้
สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ (X = 3.7419)
3) ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (X = 3.6935)
โดยอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ดังนี้ กิจการมุง่ เป้าการลดต้นทุนอย่าง
ต่อเนื่อง (X = 3.9032) กิจการจัดท�ำคู่มือท�ำให้สามารถ
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ปฏิบตั งิ านได้งา่ ย (X= 3.8065) และกิจการมีการแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน (X= 3.5806)
4) ด้านการเงิน (X= 3.7581) โดยอยูใ่ นระดับมาก
3 ข้อ เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการ
สามารถบริหารหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X =
4.0000) กิจการมีผลก�ำไรโดยรวมสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง (X
= 3.9032) และกิจการสามารถบริหารสภาพคล่องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (X = 3.7419) และอยูใ่ นระดับปาน
กลาง 1 ข้อ คือ กิจการสามารถบริหารลูกหนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (X = 3.3871)

4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบพหุคูณ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง
สมการพยากรณ์ผลการด�ำเนินงานของกิจการโดยรวม
เป็น PERFt = 0.8159 + 0.0558PLAN + 0.8197OPER
- 0.1294CTRL จากสมการที่ได้นี้ สามารถพยากรณ์ผล
การด�ำเนินงานของกิจการได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (F = 37.2147) และค่าสัมประสิทธิ์ของการ
พยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากับ 0.4690 เมื่อ
น�ำไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการ
ประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายแต่ละด้านกับผลการ
ด�ำเนินงานของกิจการโดยรวม ดังตารางที่ 1

ตาราง 1 การวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�ำเนินงานของกิจการโดยรวม
การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงานของกิจการ
โดยรวม (PERFt)

t Stat

P-value

0.3943

2.0695

0.0406**

0.0558

0.4285

0.1303

0.8966

ด้านการด�ำเนินการผลิต (OPER)

0.8197

0.253

3.2403

0.0015***

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL)

-0.1294

0.1935

-0.669

0.5048

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

ความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน

Intercept

0.8159

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN)

F = 37.2147 Adj R2 = 0.4690
** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 *** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

ตาราง 2 การวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�ำเนินงานของกิจการด้านลูกค้า
การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงานของกิจการ
ด้านลูกค้า (PERFc)

t Stat

P-value

0.3503

2.4968

0.0139**

-0.0956

0.3807

-0.2511

0.8021

ด้านการด�ำเนินการผลิต (OPER)

0.8825

0.2248

3.9262

0.0001***

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL)

-0.0255

0.1719

-0.1481

0.8825

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

ความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน

Intercept

0.8746

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN)

F = 45.1034 Adj R2 = 0.5182
** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 *** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

แหล่งทีม่ า ผูเ้ ขียน
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จากตาราง 1 พบว่า การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้า
หมายด้านการด�ำเนินการผลิตมีผลกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานของกิจการโดยรวม ดังนัน้ จึงสามารถก�ำหนด
สมการพยากรณ์ PERFt = 0.4872 + 0.8296OPER
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง
สมการพยากรณ์ผลการด�ำเนินงานของกิจการด้านลูกค้า
เป็น PERFc = 0.8746 – 0.0956PLAN + 0.8825OPER
- 0.0255CTRL จากสมการที่ได้นี้ สามารถพยากรณ์ผล
การด�ำเนินงานของกิจการได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (F = 45.1034) และค่าสัมประสิทธิ์ของการ
พยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากับ 0.5182 เมื่อ
น�ำไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารต้ น ทุ น เป้ า หมายแต่ ล ะด้ า นกั บ
ผลการด�ำเนินงานของกิจการด้านลูกค้า ดังตารางที่ 2
จากตาราง 2 พบว่า การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้า
หมายด้านการด�ำเนินการผลิตมีผลกระทบต่อผลการ
ด� ำ เนิ น งานของกิ จ การด้ า นลู ก ค้ า ดั ง นั้ น จึ ง สามารถ
ก� ำ หนดสมการพยากรณ์ PERF c = 0.6647 +
0.8158OPER
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง
สมการพยากรณ์ ผ ลการด� ำ เนิ น งานของกิ จ การด้ า น
กระบวนการภายใน เป็ น PERF i = 1.0611 –
0.3187PLAN + 1.0532OPER – 0.0620CTRL จาก

สมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ผลการด�ำเนินงานของ
กิจการได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F =
21.1561) และค่าสัมประสิทธิข์ องการพยากรณ์ปรับปรุง
(Adjusted R2) เท่ากับ 0.3296 เมื่อน�ำไปทดสอบความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการประยุกต์ใช้การต้นทุน
เป้าหมายแต่ละด้านกับผลการด�ำเนินงานของกิจการด้าน
กระบวนการภายใน ดังตารางที่ 3
จากตาราง 3 พบว่า การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้า
หมายด้านการด�ำเนินการผลิตมีผลกระทบต่อผลการ
ด� ำ เนิ น งานของกิ จ การด้ า นกระบวนการภายใน จึ ง
สามารถก�ำหนดสมการพยากรณ์ PERFi = 0.4330 +
0.8357OPER
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง
สมการพยากรณ์ ผ ลการด� ำ เนิ น งานของกิ จ การด้ า น
กระบวนการภายใน เป็ น PERF l = -0.0190 +
0.2524PLAN + 0.8475OPER – 0.1606CTRL จาก
สมการที่ได้นี้ สามารถพยากรณ์ผลการด�ำเนินงานของ
กิจการได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F =
50.4460) และค่าสัมประสิทธิข์ องการพยากรณ์ปรับปรุง
(Adjusted R2) เท่ากับ 0.5467 เมื่อน�ำไปทดสอบความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการประยุกต์ใช้การต้นทุน
เป้าหมายแต่ละด้านกับผลการด�ำเนินงานของกิจการด้าน
กระบวนการภายใน ดังตารางที่ 4

ตาราง 3 การวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�ำเนินงานของกิจการ
ด้านกระบวนการภายใน
การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงานของกิจการ
ด้านกระบวนการภายใน (PERFi)

t Stat

P-value

0.5389

1.9692

0.0512*

-0.3187

0.5857

-0.544

0.5874

ด้านการด�ำเนินการผลิต (OPER)

1.0532

0.3458

3.0457

0.0029***

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL)

-0.0620

0.2645

-0.2345

0.8150

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

ความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน

Intercept

1.0611

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN)

F = 21.1561 Adj R2 = 0.3296
* มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.10 *** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01

แหล่งทีม่ า ผูเ้ ขียน
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ตาราง 4 การวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�ำเนินงานของกิจการ
			 ด้านการเรียนรูแ้ ละการเติบโต

การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงานของกิจการ
ด้านการเรียนรู้และการเติบโต
(PERFl)

t Stat

P-value

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

ความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน

Intercept

-0.0190

0.3965

-0.0480

0.9618

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN)

0.2524

0.431

0.5856

0.5592

ด้านการด�ำเนินการผลิต (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
** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 *** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

แหล่งทีม่ า ผูเ้ ขียน
จากตาราง 4 พบว่า การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้า 0.8825OPER - 0.0255CTRL จากสมการทีไ่ ด้นี้ สามารถ
หมายด้านการด�ำเนินการผลิตมีผลกระทบต่อผลการ พยากรณ์ผลการด�ำเนินงานของกิจการได้อย่างมีนัย
ด�ำเนินงานของกิจการด้านการเรียนรู้และการเติบโต จึง ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 17.2384) และค่า
สามารถก�ำหนดสมการพยากรณ์ PERFl = -0.1774 + สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2)
0.9776OPER
เท่ากับ 0.2837 เมื่อน�ำไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง ตัวแปรอิสระการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายแต่ละ
สมการพยากรณ์ผลการด�ำเนินงานของกิจการด้านการ ด้านกับผลการด�ำเนินงานของกิจการด้านการเงิน ดัง
เงิ น เป็ น PERF f = 1.3470 + 0.3852PLAN + ตารางที่ 5
ตาราง 5 การวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�ำเนินงานของกิจการ
			 ด้านการเงิน
การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงานของกิจการ
ด้านการเงิน (PERFf)

t Stat

P-value

0.4862

2.7708

0.0065***

0.3852

0.5284

0.7289

0.4675

ด้านการด�ำเนินการผลิต (OPER)

0.4958

0.3119

1.5895

0.1146

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL)

-0.2697

0.2386

-1.1304

0.2606

สัมประสิทธิ์
การถดถอย

ความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน

Intercept

1.3470

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN)

F = 17.2384 Adj R = 0.2837
2

*** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01

แหล่งทีม่ า ผูเ้ ขียน
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จากตาราง 5 พบว่า การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้า
หมายด้านการด�ำเนินการผลิตไม่มีผลกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานของกิจการด้านการเงิน

5. อภิปรายผล
ผู้บริหารด้านการบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการประยุกต์
ใช้การต้นทุนเป้าหมายอยูใ่ นระดับมากทัง้ สามด้าน ได้แก่
ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ ด้านการด�ำเนินการผลิต และ
ด้านการควบคุมต้นทุน ซึง่ สอดคล้องกับ Phadoongsitthi
(2003) ทีพ่ บว่า มีการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนอย่าง
มากในประเทศไทย ดังนัน้ จึงถือได้วา่ วัตถุประสงค์สำ� คัญ
ของการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารต้ น ทุ น เป้ า หมาย คื อ ความ
สามารถควบคุมต้นทุนในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันที่
รุนแรง และมีความไม่แน่นอนด้านสภาพแวดล้อมธุรกิจ
โดยแผนกออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ และแผนกพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์มีส่วนร่วมส�ำคัญในการประยุกต์ใช้การต้นทุน
เป้าหมาย และจากการทีอ่ ตุ สาหกรรมเครือ่ งดืม่ มีฐานการ
บริโภคกว้างครอบคลุมทุกช่วงวัย ส่งผลให้มสี นิ ค้าทีห่ ลาก
หลายประเภทเพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภคที่แตก
ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่อง
ดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ท�ำให้เกิดการทดแทนกันได้ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้น�ำเข้า ส่ง
ผลให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับเพือ่ คงความ
สามารถในการแข่งขัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560, 1)
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารต้ น ทุ น เป้ า หมายด้ า นการ
ด�ำเนินการผลิตส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด�ำเนิน
งานโดยรวม และผลการด�ำเนินงานที่ไม่ใช่การเงินทั้ง 3
ด้าน ประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน
และด้านการเรียนรู้และการเติบโต เมื่อกิจการมุ่งผลิต
สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย
สินค้านั้นต้องมีทั้งคุณภาพและราคาที่เหมาะสมที่ลูกค้า
ยอมจ่ายได้ กิจการต้องปรับตัวเพื่อรักษาฐานลูกค้ากลุ่ม

เดิม และสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลดไว้ได้ กิจการ
จึ ง ต้ อ งวางแผนตั้ ง แต่ เ ริ่ ม แรก ด้ ว ยการวิ จั ย ตลาด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน จน
กระทั่งส่งมอบอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา ซึ่ง
สอดคล้องกับ Ghafeer และคณะ (2014) พบว่า การใช้
ต้นทุนเป้าหมายส่งผลกระทบทางบวกต่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ด้านคุณภาพและด้านสิง่ แวดล้อมโดยรวม
ธัญญธร ศรีวิเชียร (2560) พบว่า การต้นทุนเป้าหมาย
ด้านการออกแบบกระบวนการผลิต ด้านการวิเคราะห์
ต้นทุนวงจรผลิตภัณฑ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อความได้
เปรี ย บในการแข่ ง ขั น การต้ น ทุ น เป้ า หมายด้ า นการ
ออกแบบกระบวนการผลิต ด้านความต้องการของลูกค้า
ด้านการสร้างห่วงโซ่คุณค่าต้นทุนกิจกรรม และด้านการ
บริหารทีมงานบุคลากรแบบข้ามสายงานมีผลกระทบเชิง
บวกต่อผลการด�ำเนินงาน รัณย์รดา พันทน และคณะ
(2557) พบว่า การประยุกต์ใช้ต้นทุนเป้าหมายด้าน
วางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านต้นทุนเป้าหมาย
และด้านวิศวกรรมมูลค่า มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�ำเนินงานโดยรวม
นอกจากนี้ งานวิจัยยังสอดคล้องผลการวิจัยของ
กุลชญา แว่นแก้ว (2559) จิรพัชร์ เหลาสา และกนกศักดิ์
สุขวัฒนาสินทิ ธิ์ (2559) และ จิรประภา ประจวบสุข และ
คณะ (2557) พบว่า การบริหารต้นทุนสมัยใหม่มีผลกระ
ทบต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของธุรกิจ ดังนัน้ จึง
ยืนยันได้ว่าการวัดผลการด�ำเนินงานที่ไม่ใช่การเงินเป็น
ตัวชี้วัดแบบน�ำ ในขณะที่การวัดผลการด�ำเนินงานด้าน
การเงินเป็นตัวชีว้ ดั แบบตาม เช่นเดียวกับทีง่ านวิจยั นีพ้ บ
ว่า การต้นทุนเป้าหมายไม่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนิน
งานด้านการเงิน โดยที่วัตถุประสงค์ของการต้นทุนเป้า
หมายไม่ได้มงุ่ เน้นผลการด�ำเนินงานด้านการเงินเป็นหลัก
ส�ำคัญว่าต้องเพิม่ ขึน้ เพียงอย่างเดียว แต่มงุ่ เน้นการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าโดยการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ในราคาที่เหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
เป็นส�ำคัญ โดยทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อกิจการด�ำเนิน
งานด้านการเรียนรูแ้ ละการเติบโต ด้วยการพัฒนาระบบ
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การท�ำงาน ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ความ
สามารถ และสร้างความพึงพอใจให้พนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ขิ องพนักงานทีจ่ ะส่งผลต่อผล
การด�ำเนินงานของกิจการ และด้านกระบวนการภายใน
ด้วยการจัดโครงสร้างองค์กร การประสานงานภายใน
และการจัดการด้านสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ
จากผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่า การต้นทุนเป้าหมาย
เป็นเครื่องมือส�ำคัญของการบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่น ซึ่ง
การต้นทุนเป้าหมายนัน้ มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
ทีไ่ ม่ใช่การเงินของกิจการในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ดังนัน้
ผู้บริหารจึงควรให้ความส�ำคัญกับการประยุกต์ใช้การ
ต้นทุนเป้าหมายโดยมุ่งเน้นความส�ำคัญด้านการด�ำเนิน
การผลิต พร้อมกับการวัดผลการด�ำเนินงานด้านอื่นที่
ไม่ใช่การเงิน โดยครอบคลุมประเด็นการสร้างความพึง
พอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทัง้ ด้าน
คุณภาพและราคาเหมาะสมที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้
การปรับปรุงและพัฒนาการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้านี้จะส่งผลให้กิจการมีผลการด�ำเนินงานที่ดี
สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนและเติบโตต่อไปในอนาคต
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6. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในอนาคต ควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นทั้งผลิตและบริการ รวมถึง
การศึ ก ษาบริ ห ารต้ น ทุ น แบบญี่ ปุ ่ น ที่ ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ อื่ น
เนื่องจากการศึกษาในกลุ่มธุรกิจอื่นและกลยุทธ์อื่น อาจ
ให้ผลการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน และน�ำผลทีไ่ ด้ไปใช้ในการ
ปฎิบัติให้เหมาะสมในแต่ละกิจการ
ผู้บริหารกิจการควรให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
ต้นทุนโดยเฉพาะการต้นทุนเป้าหมาย เพื่อวางแผนและ
ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนให้มีต้นทุนต�่ำ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้
ผูบ้ ริหารกิจการควรให้ความส�ำคัญกับการให้ความ
รูแ้ ละท�ำความเข้าใจกับพนักงานถึงประโยชน์และวิธกี าร
ประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนซึง่ เกีย่ วข้องกับบุคลากรทุก
ฝ่ายทีต่ อ้ งน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องและบรรลุตามเป้าหมาย
ของกิจการ
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ชิ้นนี้ในการให้ความรู้และสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายให้ประสบความส�ำเร็จ
ซึง่ นอกจากจะส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของกิจการแล้ว
ยังส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของกิจการอีกด้วย
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รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในญี่ปุ่น:
กรณีศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอะสุกะ
บทคัดย่อ
บทความนีน้ ำ� เสนอเกีย่ วกับอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในญีป่ นุ่ ทีป่ รากฏในประวัตศิ าสตร์สมัยอะสุกะ
ซึง่ เป็นประวัตศิ าสตร์ยคุ ทีส่ ำ� คัญยุคหนึง่ ของญีป่ นุ่ แต่ไม่คอ่ ยมีการน�ำเสนอมากนักในวงวิชาการไทย
บทความเริ่มต้นกล่าวถึงบริบททางการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากสภาพ
แวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 6 มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ จีนก้าว
ขึ้นมาเป็นมหาอ�ำนาจในภูมิภาคภายใต้การปกครองของราชวงศ์สุย ท�ำให้ญี่ปุ่นต้องส่งทูตไปเจริญ
สัมพันธไมตรีและรับวิทยาการต่าง ๆ จากจีน ดังนั้น อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนจึงส่งผลต่อการเมือง
การปกครองและศิลปวัฒนธรรมของญีป่ นุ่ ในด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ ระบบต�ำแหน่งหมวก
ยศ 12 ขั้น รัฐธรรมนูญ 17 มาตรา และการปฏิรูปไทกะ ในด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ปรัชญาและ
ศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ บทความกล่าวถึงการเข้ามาของพระพุทธศาสนา และอิทธิพลของพระพุทธ
ศาสนาในประเทศญี่ปุ่น นอกจากพระพุทธศาสนาแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังรับวัฒนธรรมลัทธิเต๋าและ
ลัทธิขงจื๊อจากจีนด้วย ในตอนท้าย บทความได้กล่าวถึงสถาปัตยกรรมสมัยอะสุกะ สถาปัตยกรรม
ที่โดดเด่นได้แก่ วัดอะสุกะ วัดโฮริวจิ เป็นต้น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์สมัยนี้เป็นยุค
สมัยทีว่ ฒ
ั นธรรมจีนได้เข้ามาลงหลักปักฐานอย่างมัน่ คงในประเทศญีป่ นุ่ เป็นสมัยแรก และวัฒนธรรม
จีนบางส่วนยังคงได้รับการสืบทอดและประยุกต์ให้เข้ากับสังคมญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน
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The Influence of Chinese Culture in Japan
focusing on Asuka Period
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.

Key words

Chinese Culture, Japanese History in Asuka Period, Prince Shōtoku
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1. บทน�ำ
หากเราพูดถึงประวัตศิ าสตร์ยคุ ต่าง ๆ ของญีป่ นุ่ คน
ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงประวัติศาสตร์ยุคส�ำคัญ ๆ เช่น
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยนารา เฮอัน คามาคุระ เอโดะ
เมจิ เป็นต้น มีเพียงไม่กคี่ นทีจ่ ะนึกถึงประวัตศิ าสตร์ญปี่ นุ่
สมัยอะสุกะ1(飛鳥)ซึ่งประวัติศาสตร์ในยุคนี้อยู่ในช่วง
คั่นระหว่างประวัติศาสตร์สมัยโคะฟุง(古墳) และสมัย
นารา (奈良)และกินเวลายาวนานกว่า 118 ปี (ค.ศ.
592- ค.ศ. 710) ในหนึ่งศตวรรษเศษนี้ได้ก่อก�ำเนิด
วัฒนธรรมต่างชาติที่ส�ำคัญในญี่ปุ่น นั่นคือ “วัฒนธรรม
จีน” วัฒนธรรมดังกล่าวได้ส่งอิทธิพลต่อระบบการเมือง
การปกครอง และศิลปวัฒนธรรมในสมัยนีเ้ ป็นอย่างมาก
เนือ่ งจากจีนในสมัยนัน้ มีการรวมประเทศจนเป็นปึกแผ่น
เป็นผลส�ำเร็จในสมัยราชวงศ์สุย (隋) ท�ำให้จีนมีอ�ำนาจ
และเจริญก้าวหน้ามาก ประเทศต่างๆที่อยู่รายล้อมจีน
รวมถึงญี่ปุ่นต่างเกรงกลัวอิทธิพลของจีน ประเทศเหล่า
นี้จึงจ�ำเป็นต้องส่งฑูตไปเจริญสัมพันธไมตรีรวมถึงการ
ศึกษาศิลปะวิทยาการต่าง ๆ จากจีน จากผลของการเจริญ
สัมพันธไมตรีดงั กล่าว ท�ำให้อทิ ธิพลของวัฒนธรรมจีนได้
แผ่ขยายเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้อย่างรวดเร็ว และ
ได้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในดินแดนแถบนี้นับตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา
1. การเมืองการปกครองสมัยอะสุกะ: บุคคลส�ำคัญ
ในราชส�ำนัก
ระบบการเมืองการปกครองในยุคนี้จะเริ่มนับจาก
การเสด็จสวรรคตของจักรพรรดิสชุ นุ （崇峻天皇） โดย
การถูกลอบปลงพระชนม์ และการขึ้นครองราชย์ต่อมา
ของจักรพรรดินซี ยุ โกะ（推古天皇）นับว่าพระองค์เป็น
จักรพรรดินีองค์แรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ผู้ที่มีอ�ำนาจ
และบทบาทส�ำคัญในราชส�ำนักในสมัยอะสุกะ ประกอบด้วย
ตระกูลโซงะ (蘇我氏)
ถ้าเอ่ยถึงตระกูลขุนนางที่ทรงอิทธิพลอย่างสูงต่อ
ประวัติศาสตร์ในสมัยนี้มี 2 ตระกูล ได้แก่ ตระกูลโซงะ
1
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(蘇我氏) และตระกูลโมโนะโนะเบะ (物部氏)

ซึ่งเป็น
ตระกูลทีม่ อี ทิ ธิพลในราชส�ำนักมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 5 โดย
ทัง้ สองตระกูลต่างแย่งชิงความเป็นใหญ่และมีขอ้ ขัดแย้ง
มาโดยตลอด บทบาทหน้าที่ของตระกูลโซงะจะดูแลรับ
ผิดชอบด้านการคลังและการต่างประเทศ ท�ำให้มีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับชาวต่างชาติ รวมทั้งเข้าใจในวัฒนธรรม
ของชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ส่วนตระกูลโมโนะโนะเบะ
เป็นตระกูลที่มีหน้าที่ดูแลป้องกันประเทศ ค�ำว่า โมโนะ
(物) ของตระกูลโมโนะโนะเบะ หมายถึง อาวุธ นอกจากนี้
ตระกูลนีย้ งั มีหน้าทีส่ กั การะดวงวิญญาณทีส่ ถิตในคนและ
ในธรรมชาติอีกด้วย
สาเหตุที่ตระกูลโซงะเป็นตระกูลที่มีอิทธิพล เพราะ
ดูแลการเงินการคลังของภาครัฐ และบุตรสาวของตระกูล
หลายคนได้แต่งงานกับจักรพรรดิ ส่วนบุตรสาวของ
ตระกูลโมโนะโนะเบะทีไ่ ด้เป็นมเหสีของจักรพรรดิมเี พียง
คนเดียว ในช่วงที่จักรพรรดิบิทัตสึ （敏達天皇）
สวรรคต และจักรพรรดิโยเม （用明天皇） ได้ขนึ้ ครอง
ราชย์นนั้ อ�ำนาจของตระกูลโซงะอยูเ่ หนือกว่าอ�ำนาจของ
ตระกูลโมโนะโนะเบะแล้ว ความขัดแย้งของทั้งสอง
ตระกู ล ถึ ง จุ ด แตกหั ก หลั ง จากที่ จั ก รพรรดิ โ ยเมเสด็ จ
สวรรคต อันมีสาเหตุมาจากประเด็นปัญหาการสรรหา
จักรพรรดิองค์ต่อไปนั่นเอง หลังจากนั้นจึงมีการสู้รบกัน
ตระกูลโมโนะโนะเบะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ท�ำให้อ�ำนาจของ
โซงะ โนะ อุมะโกะ （蘇我 馬子） ไม่มีใครท้าทายได้
ดังนั้น ฮัสเสะเบะ โนะ มิโกะ （泊瀬部皇子） ได้ก้าว
ขึน้ สูต่ ำ� แหน่งจักรพรรดิทมี่ ชี อื่ ว่า จักรพรรดิสชุ นุ （崇峻
天皇）จักรพรรดิสช
ุ นุ ก้าวขึน้ เป็นจักรพรรดิได้โดยอาศัย
อ�ำนาจของอุมะโกะ แต่พระองค์ไม่ทันได้เฉลียวใจว่า
อ�ำนาจของอุมะโกะนั้นมีมากจนเกินไป พระองค์จึงถูกอุ
มะโกะวางแผนลอบปลงพระชนม์ในเวลาต่อมา （เพ็ชรี
สุมิตร, 2543, น. 21）
จักรพรรดินีซุยโกะ （推古天皇）
แม้ว่าอ�ำนาจของอุมะโกะจะมากล้นเพียงใดก็ตาม

อะสุกะ （飛鳥） คือชื่อพื้นที่หนึ่งของจังหวัดนาราในปัจจุบัน
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แต่ไม่สามารถครองราชย์เป็นจักรพรรดิได้ เพราะตาม
โบราณราชประเพณี แ ล้ ว หากไม่ ไ ด้ สื บ เชื้ อ สายจาก
จักรพรรดิแล้วจะไม่สามารถครองราชย์เป็นจักรพรรดิได้
หากนับการสืบเชื้อสายจักรพรรดิทางสายเลือด ผู้ที่
สมควรได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปได้แก่
บุ ต รของจั ก รพรรดิ บิ ทั ต สึ (敏達天皇) คื อ เจ้ า ชาย
ทะเคะดะ โนะ มิ โ กะ ( 竹田皇子 ) และบุ ต รของ
จักรพรรดิโยเม(用明天皇) คือเจ้าชายอุมะยะโดะ(厩
戸皇子) ซึ่งต่างมีพระชันษาเพียง 19 ปีเท่านั้น แต่ผู้ที่
เหมาะสมกับต�ำแหน่งจักรพรรดิมากกว่าทัง้ สองพระองค์
คือ เจ้าหญิงคะชิคิยะ （炊屋姫）ซึ่งเป็นพระมเหสีของ
จักรพรรดิบทิ ตั สึ พระองค์ได้ขนึ้ ครองราชย์เป็นจักรพรรดิ
นีซุยโกะในปีจิเซ (治世) ที่ 36 ซึ่งนับว่าพระองค์เป็น
จักรพรรดิหญิงองค์แรกในราชส�ำนักยามาโตะ หากแต่
ภารกิจหลักของพระองค์คือ การเป็นประมุขทางด้าน
พิธีกรรมต่าง ๆ และประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา
พระองค์จึงทรงเป็นประมุขทางด้านศาสนามากกว่า
การเมือง เนื่องจากอุมะโกะต้องการรวบอ�ำนาจทางการ
เมื อ งไว้ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย วจึ ง ได้ ส ถาปนาพระองค์ ขึ้ น เป็ น
จักรพรรดินี จักรพรรดินีซุยโกะเป็นพระมารดาของเจ้า
ชายทะเคะดะ โนะ มิโกะ พระองค์ตงั้ ใจจะยกราชบัลลังก์
ให้กับบุตรชาย แต่เนื่องจากเจ้าชายทะเคะดะทรงเสีย
ชีวิตเมื่อพระชนม์ชีพยังน้อย ดังนั้น พระองค์จึงจ�ำต้อง
ครองราชย์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ ในช่วงทีพ่ ระองค์
ทรงครองราชย์อยูน่ นั้ ต�ำแหน่งมกุฎราชกุมารคือ เจ้าชาย
อุมะยะโดะ （厩戸皇子) หรือเจ้าชายโชโตกุ （聖徳
太子） (鐘江 宏之、2008, p. 50

เจ้าชายโชโตกุ （聖徳太子）
วรรณกรรมเรื่องนิฮนโชะขิ （日本書紀）ระบุว่า
เจ้าชายโชโตกุทรงรับต�ำแหน่งมกุฎราชกุมารราวปี ค.ศ.
593 นับเป็นปีแรกในรัชสมัยของจักรพรรดินีซุยโกะ เจ้า
ชายทรงท�ำหน้าที่ในฐานะผู้ส�ำเร็จราชการ โดยบริหาร
บ้านเมืองแทนจักรพรรดิ ซึง่ การรับต�ำแหน่งดังกล่าวมิใช่
ได้มาตามเหตุผลที่ควรจะเป็น ประการแรก สมัยที่เจ้า
ชายทะเคะดะซึง่ เป็นบุตรของพระนางซุยโกะยังแข็งแรง
อยู่นั้น พระนางไม่เคยคิดมอบต�ำแหน่งมกุฎราชกุมารให้
แก่เจ้าชายอุมะยะโดะ ประการที่สอง อ�ำนาจทางการ
เมืองที่แท้จริงนั้นอยู่ในมือของอุมะโกะ ถึงแม้ว่าเจ้าชาย
อุมะยะโดะจะทรงฉลาดปราดเปรื่องเพียงใดก็ตาม แต่
ด้วยวัยเพียงยีส่ บิ เศษ ๆ ของพระองค์ การจะโค่นอ�ำนาจ
ทางการเมืองของอุมะโกะเป็นไปได้ยากมาก ดังนั้น การ
ที่เจ้าชายอุมะยะโดะจะทรงเข้ารับต�ำแหน่งมกุฎราช
กุมารได้นั้นต้องเกิดขึ้นภายหลังจากที่เจ้าชายทะเคะดะ
สวรรคต และจักรพรรดินีซุยโกะครองราชย์ไปแล้ว หลัง
จากที่เจ้าชายเข้ารับต�ำแหน่งแล้ว ท�ำให้พระองค์ต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมาก โดยที่พระองค์ได้
รับการถวายค�ำแนะน�ำเรื่องการบริหารบ้านเมืองจาก
อุมะโกะ นอกจากนี้ เจ้าชายยังได้ทรงแต่งงานกับบุตร
สาวของอุมะโกะด้วย เพราะอุมะโกะต้องการดึงพระองค์
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการเมือง การแต่งงานดังกล่าว
จึงจัดเป็นกุศโลบายทางการเมือง กล่าวได้ว่า ความชอบ
ธรรมทางการเมืองในราชส�ำนักยามาโตะถูกขับเคลื่อน
ด้วยสายสัมพันธ์ระหว่างอุมะโกะและเจ้าชายโชโตกุ (เพ็ชรี
สุมิตร, 2543, น. 22; 鐘江 宏之、2008, p. 56）

ภาพที่ 1 ภาพวาดของเจ้าชายโชโตกุ
ทีม่ า: วีระชัย โชคมุกดา. (2554) ประวัตศิ าสตร์ญปี่ นุ่ , หน้า 54
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2. สภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศ
ในสมัยอะสุกะ บรรยากาศทางการเมืองภายใน
ประเทศเป็นไปด้วยความราบรื่น แทบจะไม่มีการก่อ
จลาจลใหญ่ ๆ เกิดขึน้ เลย แต่เนือ่ งจากภาระงานของภาค
รัฐมีมากขึ้น จ�ำนวนข้าราชการระดับล่างจึงเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปด้วย ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ ใน
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 6 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาน
ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ประเทศจีนที่เคย
มีการแบ่งแยกออกเป็นราชวงศ์เหนือใต้มายาวนานได้
กลับมารวมตัวกันใหม่จนเป็นปึกแผ่น จีนกลายเป็น
ประเทศที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ภายใต้ราชวงศ์สุย (隋)
ในปี ค.ศ. 581 จักรพรรดิราชวงศ์สุยได้เข้าโจมตีบริเวณ
ทางเหนื อ และตั้ ง ราชวงศ์ สุ ย ในดิ น แดนดั ง กล่ า ว
อาณาจักรโคคุเรียว （高句麗）กับอาณาจักรแพคเจ （百
済）ของเกาหลีได้สง่ ทูตพร้อมเครือ
่ งบรรณาการไปทีจ่ นี
ทันทีเพราะเกรงกลัวอ�ำนาจของราชวงศ์สยุ อาณาจักรโค
คุ เ รี ย วที่ มี ช ายแดนติ ด กั บ ราชวงศ์ สุ ย ได้ ส ่ ง เครื่ อ ง
บรรณาการไปที่จีนเป็นประจ�ำทุกปี พร้อมด้วยการเสริม
ก�ำลังทหารตามแนวชายแดนอีกด้วย แม้แต่อาณาจักรซิ
ลลา（新羅）ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากราชวงศ์สุยมากที่สุดก็ยัง
ไม่สามารถอยูน่ งิ่ ได้ จึงได้สง่ ทูตและเครือ่ งบรรณาการไป
ทีจ่ นี เช่นเดียวกันในปี ค.ศ. 594 （直木 孝次郎, 1986,
p. 222）
ปี ค.ศ. 600 นั บ เป็ น ปี ที่ 8 แห่ ง รั ช สมั ย ของ
จักรพรรดินีซุยโกะ บรรดาทูตจากญี่ปุ่นได้เดินทางข้าม
น�้ำข้ามทะเลไปยังเมืองลั่วหยาง （洛阳） ซึ่งเป็นเมือง
หลวงของราชวงศ์สุยเป็นครั้งแรก โดยมีบันทึกไว้ใน
บันทึกทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สุยชื่อ ซุยโฉะ (隋
書) สมัยนี้ประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ
ราชวงศ์สุย ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญในราช
ส�ำนัก ไม่ว่าจะเป็นอุมะโกะหรือเจ้าชายโชโตกุต่างก็
ต้องการสร้างประเทศให้เป็นปึกแผ่น บรรดาทูตญี่ปุ่นจึง
ได้ถวายรายงานเท็จต่อจักรพรรดิจีนว่า จักรพรรดิญี่ปุ่น
เป็นชาย ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการดูถูกดูแคลนจากผู้คนใน

ราชส�ำนักจีน การส่งทูตครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 607
ซึง่ มีหลักฐานปรากฏแน่ชดั ในวรรณกรรมเรือ่ ง นิฮนโชะขิ
(日本書紀)จากวรรณกรรมดังกล่าวท�ำให้ทราบชื่อทูตที่
เดินทางไปในครั้งนี้และมีบทบาทส�ำคัญคือ โอะโนะ โนะ
อิโมะโกะ (小野 妹子)ส่วนในซุยโฉะได้บนั ทึกข้อความ
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。」
2
ข้อความดังกล่าวสร้
างความไม่พอใจแก่จักรพรรดิ
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�ำให้จกั รพรรดิจนี โกรธนัน้ ถือว่า
ภารกิจด้านการเจรจาล้มเหลวโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภารกิจที่ส�ำคัญมากในขณะนั้นคือ การท�ำให้จีน
ได้รบั รูถ้ งึ การมีตวั ตนของญีป่ นุ่ การกระชับความสัมพันธ์
ทางการทูต การรับวัฒนธรรมจีนทีม่ คี วามความก้าวหน้า
มากกว่าญี่ปุ่น และการท�ำให้จีนยอมรับนักศึกษารวมถึง
นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ไปศึกษาที่จีนด้วย ดังนั้น
การท� ำ ให้ จั ก รพรรดิ จี น หายโกรธนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ย าก
ล�ำบากมากทีเดียว บรรดาทูตได้กลับสู่ญี่ปุ่นในปี ค.ศ.
608 และถวายราชสาสน์แด่จักรพรรดินีซุยโกะ ในขณะ
ทีท่ ตู คณะนีไ้ ด้กลับบ้าน อิโมะโกะได้เดินทางข้ามน�ำ้ ข้าม
ทะเลไปจีนอีกเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยใน
ครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาที่ชื่อ ทะกะมุโกะ โนะ คุโระมาโระ
(高向玄理) นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ชื่อโซมิน (僧
旻) และมินะบุจิ โนะ โจอัน (南淵請安) ซึ่งบุคคลเหล่า
นี้ล้วนมีบทบาทส�ำคัญในการปฏิรูปไทกะ (大化の改
新）ในอีก 40 ปีต่อมา

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

2

269

สบายดีหรือไม่
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3. อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในด้านการเมือง
การปกครอง

จ�ำเป็นต้องเพิม่ จ�ำนวนข้าราชการ ระบบนีช้ ว่ ยจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ของข้าราชการในระดับต่าง ๆ ให้ชัดเจน
แม้แต่คนทีเ่ กิดในตระกูลต�ำ่ ต้อยก็สามารถสวมหมวกยศได้
และยังสามารถไต่เต้าไปยังต�ำแหน่งสูงได้ ระบบดังกล่าว
ถือเป็นระบบคุณธรรมที่ช่วยส่งเสริมบุคคลที่มีความ
สามารถ และถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ ของประเทศทีม่ ี
อารยธรรม ระบบนีย้ งั ถูกน�ำไปใช้ในบรรดาอาณาจักรต่างๆ
ของเกาหลีในขณะนัน้ อีกด้วย
3.2 รัฐธรรมนูญ 17 มาตรา
หลังจากทีเ่ จ้าชายโชโตกุได้วางระบบต�ำแหน่งหมวกยศ
12 ขั้นเรียบร้อยแล้ว ในปีถัดมาคือ ค.ศ. 604 เจ้าชาย
โชโตกุได้เขียนรัฐธรรมนูญขึ้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญดัง
กล่าวมีบทบัญญัติเพียง 17 มาตรา จึงถูกขนานนามว่า
“รัฐธรรมนูญ 17 มาตรา” ซึ่งเป็นการอธิบายถึงข้อพึง
ปฏิบตั ขิ องข้าราชการและประชาชนทีม่ ตี อ่ รัฐ โดยน�ำเอา
หลักการของลัทธิขงจือ๊ และพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
รัฐธรรมนูญดังกล่าวเน้นหลักพืน้ ฐานทางศีลธรรมจรรยา
มากกว่าเป็นประมวลกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2540, น. 98)

3.1 ระบบต�ำแหน่งหมวกยศ 12 ขัน้ (冠位十二
			 階の制度)
ปลายปี ค.ศ. 603 ทัง้ โซงะ อุมะโกะ และเจ้าชายโช
โตกุ ต่างก็มคี วามกระตือรือร้นทีจ่ ะปฏิรปู การเมืองภายใน
ประเทศ จึงได้มกี ารก�ำหนดระบบ คังอิ3 (冠位)ขึน้ เป็น
ครัง้ แรก โดยได้รบั แนวคิดมาจากจีน ระบบนีแ้ บ่งต�ำแหน่ง
ของข้าราชการออกเป็น 12 ต�ำแหน่งตามสีหมวก ต�ำแหน่ง
สูงสุด ได้แก่ ต�ำแหน่ง ไดโตกุ (大徳) สวมหมวกสีมว่ ง ส่วน
ต�ำแหน่งต�ำ่ สุดเรียกว่า ต�ำแหน่ง โชจิ (小智)สวมหมวกสี
ด�ำ โดยชือ่ ต�ำแหน่งต่าง ๆ เหล่านีน้ ำ� มาจากค�ำสอนของ
ขงจือ๊ 4 เนือ่ งจากลัทธิขงจือ๊ ยกย่องเทิดทูนคุณธรรม (徳)
เป็นอย่างมากจึงวางคุณธรรมไว้ลำ� ดับสูงสุด ส่วนล�ำดับ
ถัดมา ได้แก่ เมตตาธรรม (仁) ขนบจารีต (礼) ความเชือ่
ถือ (信) ความเทีย่ งธรรม (義) และสติปญ
ั ญา (智)
เหตุผลในการสร้างระบบนีข้ นึ้ มาเกิดจากความซับซ้อนของ
ภาระงานในภาครัฐ อันเนื่องมาจากความต้องการรวม
ประเทศให้เป็นปึกแผ่นของผู้ปกครอง ดังนั้นภาครัฐจึง
冠
位

(ล�ำดับ
ขัน้ )
สี
หมวก

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

ม่วง

ฟ้า

แดง

เหลือง

ขาว

ด�ำ

ภาพที่ 2 ระบบต�ำแหน่งหมวกยศ 12 ขัน้
ทีม่ า: 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

3
4

ระบบคังอิ คือระบบตำ�แหน่งที่มอบให้กับข้าราชการหรือตระกูลใหญ่ที่ทำ�งานรับใช้ราชสำ�นัก โดยที่หมวกและเครื่องประดับจะแตกต่างกันตามตำ�แหน่ง
ลัทธิขงจือ๊ เป็นคำ�สอนของนักคิดทีช่ อ่ื ขงจือ๊ (孔子) ในจีน โดยได้รบั การถ่ายทอดมาสูน่ กั วิชาการญีป่ นุ่ จากอาณาจักรแพคเจในเกาหลี ในราวต้นคริสตศตวรรษที่ 6
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มาตรา 1 หลักสามัคคีและประนีประนอม
มาตรา 2 หลักศรัทธารัตนตรัยในพระพุทธศาสนา
มาตรา 3 หลักจงรักภักดีต่อจักรพรรดิ
มาตรา 4 หลักให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
						 ซื่อสัตย์
มาตรา 5 ศาลต้องผดุงความยุติธรรมและไม่รับ
						 สินบน
มาตรา 6 หลักลงโทษความชั่ว ให้รางวัลความดี
มาตรา 7 หลักรับผิดชอบต่อหน้าที่
มาตรา 8 ให้ข้าราชการขยันท�ำงานแต่เช้า
มาตรา 9 หลักสร้างศรัทธาในการท�ำงาน
มาตรา 10 ให้มีความอดทน ขันติ
มาตรา 11 หลักรักษาคุณธรรม
มาตรา 12 ไม่เป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย
มาตรา 13 เจ้านายและข้าราชการท้องถิน่ ไม่ขม่ เหง
						 ประชาชน
มาตรา 14 ข้าราชการไม่อิจฉากัน
มาตรา 15 หลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวและท�ำงานเพื่อ
						 ส่วนรวม
มาตรา 16 เกณฑ์ประชาชนเข้าท�ำงานตามเทศกาล
						 อันควร
มาตรา 17 ต้องไม่ตัดสินใจเพียงผู้เดียว
แต่เดิมญี่ปุ่นมิได้มีกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานความ
ประพฤติหรือข้อพึงปฏิบัติของข้าราชการ การบัญญัติ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการปฏิรูประบบ
ราชการไปในตัว ข้อปฏิบัติของข้าราชการทั้ง 17 ข้อนี้
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาและปรัชญา
ขงจื๊อที่ญี่ปุ่นรับมาจากจีน เช่น การเน้นเรื่องผู้น้อยต้อง
ให้ความเคารพผู้ใหญ่ หน้าที่ของผู้ใหญ่และผู้น้อยที่พึง
ปฏิบตั ติ อ่ กัน สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือการเน้นความเป็นเอกภาพ
ของรั ฐ ที่ มี จั ก รพรรดิ ท รงเป็ น ประมุ ข การบั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใน
ประเทศในเวลานัน้ เป็นอย่างมาก (เพ็ชรี สุมติ ร, 2543, น. 23)
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3.3 การปฏิรูปไทกะ
เจ้าชายโชโตกุสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 622 สิริรวมอายุ
49 ปี ในสถานภาพทีย่ งั มิได้ขนึ้ ครองราชย์เป็นจักรพรรดิ
เหตุผลที่ส�ำคัญคือ ในประวัติศาสตร์ยังไม่เคยมีมกุฎราช
กุมารองค์ใดขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิได้เลยตราบใด
ที่ จั ก รพรรดิ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ จั ก รพรรดิ นี ซุ ย โกะทรงมี
พระชนม์มายุยืนยาว อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัตินั้นถือว่า
เจ้ า ชายโชโตกุ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห ารบ้ า นเมื อ งแทน
จักรพรรดิอยู่แล้ว พระองค์ไม่จ�ำเป็นต้องกระท�ำการอัน
ใดทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนกฎมณเฑียรบาล การแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ของจักรพรรดิกับมกุฎราชกุมารในยุคสมัยนี้ยังไม่
ชัดเจนเท่าในยุคหลัง หลังจากที่เจ้าชายโชโตกุสวรรคต
สีป่ ถี ดั มา อุมะโกะเสียชีวติ และอีกสองปีตอ่ มา จักรพรรดิ
นีซยุ โกะสวรรคต บุคคลส�ำคัญทัง้ สามซึง่ มีบทบาทส�ำคัญ
ในการน�ำความรุง่ เรืองมาสูย่ ุคสมัยนีต้ า่ งเสียชีวิตในเวลา
ไล่เลี่ยกัน แต่ในช่วงเวลาที่บุคคลทั้งสามยังมีชีวิตอยู่นั้น
นโยบายการรวมประเทศญีป่ นุ่ ให้เป็นหนึง่ เดียวตามแบบ
จีนบรรลุผลส�ำเร็จแล้ว จักรพรรดิที่ครองราชย์ต่อจาก
จักรพรรดินีซุยโกะคือจักรพรรดิโจะเม (舒明天皇) ซึ่งมี
ศักดิเ์ ป็นหลานของจักรพรรดิบทิ ตั สึ （敏達天皇） บุตร
ชายของอุมะโกะที่ชื่อ เอะมิชิ (蝦夷) ด�ำรงต�ำแหน่ง
รัฐมนตรี ส่วนบุตรชายของเจ้าชายโชโตกุที่ชื่อ ยะมะชิ
โระ โนะ โอเอะ โนะ โอ （山背大兄王） ก็ได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญในราชส�ำนักเช่นเดียวกัน เมื่อจักรพรรดิ
โจะเมครองราชย์ในปีที่สอง (ค.ศ. 630) พระองค์ได้ส่ง
ทูตไปจีนซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ถังของจีน ทูตคณะนี้จัด
เป็นทูตคณะแรกในสมัยของพระองค์ทสี่ ง่ ไปเจรจาในสมัย
ราชวงศ์ถัง (遣唐使) คือ คุสุชิ โนะ เอะนิจิ (薬師恵日)
ซึ่งเคยไปศึกษาที่จีนในสมัยจักรพรรดินีซุยโกะ และได้
กลับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 623 ได้ถวายรายงานว่า
“ราชวงศ์ถังมีระบบและกฎหมายที่พรั่งพร้อม จีน
เป็นประเทศวิเศษที่เราต้องเรียนรู้”
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สมัยนี้มีทูตและนักบวชในพระพุทธศาสนาที่ได้ไป
ศึกษาที่ประเทศจีนในยุคก่อนทยอยกลับมาเป็นจ�ำนวน
มากหลังจากที่เจ้าชายโชโตกุสวรรคตแล้ว ตระกูลโซงะ
ได้แผ่ขยายอิทธิพลมากขึ้น ในปี ค.ศ. 645 นะกะ โนะ
โอเอะ โนะ มิโกะ (中大兄皇子) ซึ่งต่อมาคือ จักรพรรดิ
เทนจิ ( 天智天皇) ได้ โ ค่ น ล้ ม เอะมิ ชิ บุ ต รชายของ
อุ ม ะโกะ และเริ่มปฏิรูปการเมืองใหม่ มีการรวบอ�ำนาจ
ทางการเมืองโดยให้จกั รพรรดิเป็นศูนย์กลาง และก�ำหนด
ปีรัชสมัย (元号) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ว่าปี
รัชสมัยไทกะ ดังนั้น จึงเรียกการปฏิรูปในครั้งนี้ว่า “การ
ปฏิรปู ไทกะ” ในการปฏิรปู การปกครองครัง้ นีย้ งั คงใช้รปู
แบบการปกครองของจีนผสมผสานกับปรัชญาของลัทธิ
ขงจื๊อเข้ามาเป็นปรัชญาการเมืองด้วย ซึ่งระบอบการ
ปกครองของจีนในขณะนั้นเป็นระบอบจักรพรรดินิยม
แบบรวมศูนย์อ�ำนาจ ตามกฤษฎีกาการปฏิรูปฉบับนี้ มี
การประกาศให้จักรพรรดิเป็นผู้ปกครองประเทศเต็มตัว
มีอำ� นาจสิทธิข์ าดอย่างสมบูรณ์ (วีระชัย, 2554, หน้า 67)
ผลจากการปฏิรูปครั้งนี้ยังส่งผลให้ที่ดินและแรงงานซึ่ง
ตระกูลใหญ่เคยครอบครองอยูต่ อ้ งตกเป็นของรัฐ โดยรัฐ
จะเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการเอง ในปี ค.ศ. 670 มี
การจัดท�ำส�ำมะโนครัว（庚午年籍）ทัว่ ประเทศขึน้ เป็น
ครั้งแรก ต่อมาในสมัยจักรพรรดิเทนมุ ( 天武天皇 )
อ�ำนาจของจักรพรรดิแข็งแกร่งขึ้น มีการเรียกจักรพรรดิ
ว่า เทนโน（天皇) ได้ แทนค�ำว่า ไดโอ（大王）ตาม
แบบจีนโบราณ รัฐบาลได้ออกกฎหมายไทโฮ (大宝律令)5
เพื่อปกครองประเทศให้เป็นปึกแผ่นในปี ค.ศ 701 หรือ
รัชสมัยไทโฮที่ 1 (河合 敦, 2006, p. 47）
รูปแบบการปกครองโดยการดึงอ�ำนาจมาที่ส่วน
กลาง ซึ่งเป็นการเน้นความส�ำคัญของระบบข้าราชการ
พลเรือนเป็นการเลียนแบบการปกครองของจีนสมัย
ราชวงศ์ถงั นัน่ เอง ท�ำให้ญปี่ นุ่ จ�ำเป็นต้องมีเมืองหลวงอัน
เป็นเป็นทีป่ ระทับของจักรพรรดิและรัฐบาลกลาง จึงเกิด
たいほうりつりょう

5
6
7

การสร้างเมืองนาราขึน้ จากการเลียนแบบเมืองฉางอันซึง่
เป็นเมืองหลวงของจีนสมัยราชวงศ์ถงั (เพ็ญศรี กาญจโนมัย,
2540, น. 99)

4. อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมจี น ในด้ า นศิ ล ป
วัฒนธรรม
4.1 ศาสนาและปรัชญา
			 4.1.1 ศาสนาพุทธ
			 ก่อนที่อาณาจักรมิมะนะ (任那)6 จะล่มสลาย
เพียงเล็กน้อย จักรพรรดิของอาณาจักรแพคเจ (百済)7
ได้ส่งพระพุทธรูปเคลือบทององค์หนึ่งพร้อมทั้งพระสูตร
หนึง่ เล่มมายังราชส�ำนักยามาโตะซึง่ ตรงกับสมัยจักรพรรดิ
คิมเม （欽明天皇）ในปี ค.ศ. 538 นับว่าศาสนาพุทธ
ได้รับการเผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก แต่
สิ่งที่คนญี่ปุ่นนับถือในสมัยนั้นคือเทพที่สิงสถิตอยู่ตาม
ธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา แม่น�้ำ หรือดวงอาทิตย์ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นศาสนาดั้งเดิมของคนญี่ปุ่น เมื่อเปรียบเทียบศาสนา
ทั้งสองแล้ว ค�ำสอนของศาสนาพุทธดูจะลึกซึ้งและซับ
ซ้อนกว่ามาก ดังนั้นในระยะแรก จักรพรรดิและบรรดา
ขุนนางไม่สามารถเข้าใจในค�ำสอนของศาสนาพุทธได้
อย่ า งถ่ อ งแท้ ขุ น นางบางคนชื่ น ชมและเลื่ อ มใสใน
พระพุทธรูปทองที่ทอแสงเปล่งประกาย แต่ก็มีขุนนาง
บางคนที่เกิดความรู้สึกหวาดกลัวและอยากหนีให้ไกล
จากพระพุทธศาสนา ทัศนคติตอ่ ศาสนาใหม่นจี้ งึ แตกออก
เป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึง่ คือรับพระพุทธศาสนาเข้ามา ส่วน
อีกฝ่ายหนึง่ ต้องการขับไล่ออกไป ตระกูลโซงะ (蘇我氏)
คือตระกูลทีใ่ ห้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในญีป่ นุ่ ส่วน
ตระกูลทีม่ ที ศั นคติตรงกันข้าม คือตระกูล โมโนะโนะเบะ (物
部氏) ตระกูลโซงะทีด
่ แู ลรับผิดชอบการคลังและมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับชาวต่างชาติ รวมทั้งเข้าใจในวัฒนธรรม
ของชาวต่างชาติเป็นอย่างดี อาจรูเ้ รือ่ งราวของพระพุทธ
ศาสนามาก่อนที่จักรพรรดิแพคเจจะส่งพระพุทธรูปมา

คำ�ว่า ริทสึเรียว (律令) หมายถึง กฎหมาย ประกอบด้วย กฎหมายอาญา (律) และกฎหมายปกครอง (令)
อาณาจักรโบราณมีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบัน
หนึ่งในสามอาณาจักรสำ�คัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี
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เป็นเครือ่ งบรรณาการแล้วก็ได้ ส่วนตระกูลโมโนะโนะเบะ
นั้น ไม่ว่าจะมองในบทบาทด้านการทหารก็ดี หรือใน
บทบาทด้านศาสนาก็ดี ตระกูลนี้มีลักษณะอนุรักษ์นิยม
จึงต่อต้านการรับเอาศาสนาพุทธซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ
ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศญีป่ นุ่ แต่ทงั้ สองตระกูลต่าง
มีความขัดแย้งมาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น เมื่อมีปัญหา
ความไม่ลงรอยในการรับศาสนาพุทธเข้ามาอีก ท�ำให้
ความขัดแย้งของทั้งสองตระกูลบานปลายมากยิ่งขึ้น
โซงะ โนะ อินะเมะ （蘇我稲目）ซึง่ มีตำ� แหน่งเป็น
รัฐมนตรีได้ประดิษฐานพระพุทธรูปดังกล่าวไว้ในบ้านที่
อะสุกะ หลังสมัยจักรพรรดิคิมเมคือสมัยของจักรพรรดิ
บิทัตสึ （敏達天皇）อาณาจักรแพคเจได้ส่งพระสงฆ์
ช่างสร้างวัดและพระพุทธรูปเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง หลังจาก
อินะเมะพ้นจากต�ำแหน่งแล้ว ผู้ที่ท�ำหน้าที่รัฐมนตรีคน
ต่อไปคือ โซงะ โนะ อุมะโกะ （蘇我馬子）ก็นับถือ
พระพุ ท ธศาสนาเช่ น เดี ย วกั น และมี ก ารสร้ า งเจดี ย ์ ที่
บริเวณเนินโอโนะ （大野丘） ในอะสุกะ ในปี ค.ศ. 587
พระพุทธศาสนาจึงค่อย ๆ แผ่ขยายจากใจกลางเมือง
อะสุกะทีละน้อย ในช่วงเวลาเดียวกัน พระพุทธศาสนา
ก็ เ จริ ญ รุ ่ ง เรื อ งที่ อ าณาจั ก รซิ ล ลาอี ก ด้ ว ย นั บ ได้ ว ่ า
พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกอย่างกว้างขวาง ส่วนศูนย์กลางของกลุม่ ผูท้ ตี่ อ่
ต้านศาสนาพุทธคือ โมโนะโนะเบะ โนะ โมะริยะ （物
部守屋）ซึง่ ไม่พอใจต่อการแผ่อท
ิ ธิพลเข้ามาของศาสนา
พุทธ ได้ทำ� ลายวัดพุทธและพระพุทธรูปทีต่ ระกูลโซงะสัก
การะ รวมทัง้ ทุบท�ำลายเจดียท์ บี่ ริเวณเนินโอโนะอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม อุมะโกะได้เริม่ สร้างวัดขนาดใหญ่ทใี่ จกลาง
เมืองอะสุกะ โดยให้ชื่อว่าวัดอะสุกะ (飛鳥寺) หรือวัด
โฮโคจิ （法興寺）ถึงแม้ว่าวัดดังกล่าวจะไม่หลงเหลือ
มาจนถึงปัจจุบัน แต่จากการขุดพบวัตถุของวัดดังกล่าว
ท�ำให้รู้ว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดใน
สมัยนั้น (สุปรีดา ประศาสน์วินิจฉัย, 2509, น. 13)

			 4.1.2 ลัทธิเต๋า
การผสมผสานทางวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในยุคนี้
ไม่ใช่เป็นเพียงการผสมผสานทางวัฒนธรรมสุสานโบราณ
8
(古墳文化 กับวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเท่านัน
้ แต่รวม
ถึง “วัฒนธรรมลัทธิเต๋า” ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคราชวงศ์
เหนือใต้ของจีน ก็ได้รบั การเผยแผ่มาสูญ
่ ปี่ นุ่ ในช่วงเวลานี้
เช่นเดียวกัน ลัทธิเต๋าถือก�ำเนิดจากประชาชนทัว่ ไป โดย
มีแนวคิดเกีย่ วกับเซียน (仙) ซึง่ มีชวี ติ เป็นอมตะ โดยมีการ
ศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับความลับดังกล่าวด้วย นวนิยายเรือ่ ง
อุระชิมะ ทาโร่ (浦島太郎) ทีไ่ ด้ไปเทีย่ วปราสาทมังกรและ
มีชวี ติ ยืนยาวถึง 300 ปีได้สะท้อนถึงแนวคิดเกีย่ วกับลัทธิ
นีไ้ ด้เป็นอย่างดี โดยน�ำเค้าโครงเรือ่ งจากวรรณกรรมเรือ่ ง
นิฮนโชะขิ (日本書紀) แต่ทเี่ ห็นได้ชดั เจนว่าญีป่ นุ่ ได้รบั
อิ ท ธิ พ ลจากปรั ช ญาลั ท ธิ เ ต๋ า คื อ แนวคิ ด ที่ เ รี ย กว่ า
“องเมียวโด”（陰陽道） คือแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาล
วิทยาผสมผสานกับธรรมชาติและเวทย์มนต์คาถา ซึง่ ได้รบั
อิทธิพลมาจากแนวคิดของธาตุทงั้ 5 และเรือ่ งหยินหยาง
ของปรัชญาลัทธิเต๋า เพือ่ ใช้ในการท�ำนายโชคชะตา ต่อมา
เกิดการผสมผสานแนวคิดกับพระพุทธศาสนาและลัทธิ
ชินโต และได้รับการพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบในปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 7 (直木 孝次郎, 1986, p. 230)
			 4.1.3 ลัทธิขงจือ๊
			 ลัทธิขงจือ๊ ได้รบั การเผยแผ่เข้าสูญ
่ ปี่ นุ่ ตัง้ แต่คริส
ศตวรรษที่ 6 พร้อมกับศาสนาพุทธ แต่เนือ่ งจากแนวคิด
ของลัทธิขงจือ๊ เน้นเรือ่ งการจัดระเบียบทางสังคมและความ
สัมพันธ์ของบุคคลในสังคม ดังนัน้ ลัทธิขงจือ๊ จึงถูกน�ำมาใช้
ในด้านการเมืองการปกครองมากกว่าด้านศาสนา ในสมัย
นี้ แนวคิดนีไ้ ด้รบั การยกย่องนับถือจากเจ้าชายโชโตกุมาก
เนื่องจากพระองค์ต้องการรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่น
ดังนัน้ ลัทธิขงจือ๊ จึงถูกน�ำมาใช้ในระบบราชการ รัฐธรรมนูญ
และการปฏิรปู ประเทศอย่างเต็มที่ (เพ็ญศรี กาญจโนมัย,
2540, น. 65)

วัฒนธรรมสุสานโบราณ (古墳文化) หมายถึง ความนิยมในการสร้างหลุมศพขนาดใหญ่บนเนินดินเพื่อเป็นการสดุดีผู้เสียชีวิตที่เป็นชนชั้นสูง เช่น จักรพรรดิ หรือ
ขุนนางระดับสูง ฯลฯ
8
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อาจกล่าวได้ว่า ในสมัยอะสุกะนี้ เป็นยุคสมัยที่ลัทธิ
และความเชื่อต่าง ๆ ได้แผ่ขยายมาสู่ญี่ปุ่น และได้มีการ
ผสมผสานกับความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นกลาย
เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมา บรรดาลัทธิและ
ศาสนาจ�ำนวนมากนั้น ศาสนาพุทธนับว่ามีความเจริญ
รุง่ เรืองมากทีส่ ดุ หนึง่ ในเหตุผลทีส่ ำ� คัญคือโซงะ อุมะโกะ
ผูท้ รงอิทธิพลอันดับทีห่ นึง่ ในราชบัลลังก์ของจักรพรรดินี
ซุยโกะให้การสนับสนุน และเจ้าชายโชโตกุยังนับถือ
พระพุทธศาสนาอีกด้วย ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อถึงแม้ว่า
จะเป็นลัทธิที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเช่นเดียวกัน แต่มี
ธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างจากชาวญี่ปุ่นในหลาย ๆ
ด้าน ส่วนศาสนาพุทธนัน้ มาพร้อมกับวัฒนธรรมทีห่ รูหรา
ตระการตา เช่น เจดีย์ พระพุทธรูป สังฆภัณฑ์ ฯลฯ แม้วา่
ผู ้ ค นทั่ ว ไปจะไม่ เ ข้ า ใจค� ำ สอนอย่ า งลึ ก ซึ้ ง แต่ ด ้ ว ย
วัฒนธรรมที่หรูหราดังกล่าวย่อมมีเสน่ห์เพียงพอที่จะ
ดึงดูดคนให้มานับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาผู้มี
อ� ำ นาจในราชส� ำ นั ก มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะเข้ า ใจ
วัฒนธรรมชั้นสูงนี้ได้ เนื่องจากบ้านเมืองในสมัยนี้เป็น
ระบบระเบียบ ภาษีจำ� นวนมากทีเ่ ก็บมาจากแต่ละท้องที่
ถูกจัดเก็บไว้ที่คลังหลวง ท�ำให้ผู้คนในราชส�ำนักต่างใช้
ชีวิตกันอย่างหรูหรา วัฒนธรรมในสมัยนี้ก็พลอยได้รับ
การพัฒนาให้ดีขึ้นตามไปด้วย อุมะโกะสร้างวัดอะสุกะ
(飛鳥寺) ส่วนเจ้าชายโชโตกุสร้างวัดโฮริวจิ (法隆寺)
จากการท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาของผูม้ อี ำ� นาจเหล่านี้
จึงก่อให้เกิดศิลปินชั้นยอด เช่น โทริบุทสึ (鳥仏師) ซึ่ง
แสดงฝีมือให้เห็นทั้งงานแกะสลักและภาพวาดซึ่งยังคง
หลงเหลืออยู่ในวัดโฮริวจิ หรือวัดจูงูจิ (中宮寺)จวบ
จนถึงปัจจุบนั ผลงานดังกล่าวสร้างขึน้ เพือ่ ตอบสนองต่อ
ขุนนางหรือชนชั้นสูง แต่กว่าที่พระพุทธศาสนาจะแพร่
หลายในหมูป่ ระชาชนทัว่ ไปต้องใช้เวลาอีกนับร้อยปีหลัง
จากนั้น (直木 孝次郎、1986, p. 232）
4.2 สถาปัตยกรรมสมัยอะสุกะ
หลังจากที่เจ้าชายโชโตะกุได้ย้ายไปที่อะสุกะแล้ว
พระองค์ได้สร้างวัดโฮริวจิ （法隆寺）ขึน้ ทีน่ นั่ ส่วนวัด

อะสุกะ （飛鳥寺）ถูกสร้างโดยอุมะโกะในพืน้ ทีอ่ ะสุกะ
ก่อนหน้านั้นแล้ว ถึงแม้ว่าวัดหลังเก่าจะไม่หลงเหลือ
จนถึงปัจจุบนั แต่จากผลการส�ำรวจขุดค้นในปี ค.ศ. 1956
พบว่าวัดอะสุกะเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มีเจดีย์ 5 ชั้นเป็น
ศูนย์กลาง มีอุโบสถทอง 3 หลังรายล้อมในทิศเหนือ
ตะวันออก และตะวันตก วัดโดยทัว่ ไปจะมีวหิ ารทองเพียง
หลังเดียว ส�ำหรับวัดที่หันไปทางทิศใต้ จะตั้งอยู่ทางทิศ
เหนือ ตะวันออก หรือไม่ก็ตะวันตก วัดชิเทนโนจิ ใน
จังหวัดโอซาก้าซึง่ เป็นวัดทีเ่ จ้าชายโชโตกุทรงสร้างขึน้ เช่น
กัน วิหารจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ส่วนวัดโฮริวจิตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออก รูปแบบของวัดอะสุกะจะพบได้เพียงแห่ง
เดียวในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะพบวัดลักษณะเดียวกันใน
อาณาจักรโคคุเรียวของประเทศเกาหลีในราวศตวรรษที่
6-7 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ผู้คนในอาณาจักรโคคุเรียว
อาจมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างวัดอะสุกะด้วย เพราะ
นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ชื่อว่า เอะจิ (恵慈) ซึ่งเป็น
ครู ส อนพระพุ ท ธศาสนาให้ เ จ้ า ชายโชโตกุ เ ป็ น ชาว
โคคุ เรียว นอกจากนี้ยังพบฐานเจดีย์อยู่ลึกลงไปใต้ดิน 3
เมตร ซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องปกติส�ำหรับวัดเก่า บนฐานเจดีย์
ยังพบภาชนะบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ พลอยนานาชนิด
ต่างหูชบุ ทอง เสือ้ เกราะเหล็ก กระดิง่ ทีใ่ ช้ผกู กับม้า สมบัติ
ของผู้เสียชีวิตในหลุมศพซึ่งไม่ต่างไปจากการขุดค้นพบ
ในศตวรรษที่ 6 จากหลักฐานดังกล่าวท�ำให้ทราบว่า วัด
กับสุสานโบราณ (古墳) อยู่ที่เดียวกัน คนสมัยก่อนเชื่อ
กันว่า พระบรมสารีรกิ ธาตุคอื กระดูกของพระพุทธเจ้า ซึง่
อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว ไม่ ใ ช่ ก ระดู ก จริ ง ดั ง นั้ น เจดี ย ์ ที่ บ รรจุ
พระบรมสารีริกธาตุอยู่ภายในจึงเป็นเจดีย์ที่เป็นสุสาน
ของพระพุ ท ธเจ้ า ด้ ว ย การเปลี่ ย นแปลงทาง
สถาปัตยกรรมที่เห็นได้ชัดเจนในสมัยอะสุกะคือ การ
เปลี่ ย นจากสถาปั ต ยกรรมสุ ส านโบราณมาสู ่
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึง่ วัดอะสุกะเป็นวัด
ที่สร้างขึ้นในสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นพอดี（鐘江
宏之, 2008, p. 165）
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วัดโฮริวจิ

วัดโฮริวจิ

วัดโฮริวจิ

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบแผนผังภายในวัดโฮริวจิ 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

ที่มา: 吉村

ภาพที่ 6 แผนผังภายในวัดอะสุกะ (飛鳥寺)
武彦（2008）『日本の歴史：大和政権と飛鳥』 p. 150

บทสรุป
ประวั ติ ศ าสตร์ ญี่ ปุ ่ น สมั ย อะสุ ก ะนั บ ว่ า เป็ น
ประวัตศิ าสตร์ทสี่ ำ� คัญสมัยหนึง่ ของญีป่ นุ่ เพราะยุคสมัย
นี้ นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น และการแผ่ ข ยายอิ ท ธิ พ ลของ
วัฒนธรรมจีนเข้ามาในญีป่ นุ่ วัฒนธรรมจีนส่งอิทธิพลต่อ
ญี่ ปุ ่ น ทั้ ง ในด้ า นการเมื อ งการปกครอง และศิ ล ป
วัฒนธรรม ในด้านการเมืองการปกครอง ผู้ที่มีบทบาท
ส�ำคัญในราชส�ำนัก ได้แก่ จักรพรรดินีซุยโกะ โซงะ
275

โนะ อุ ม ะโกะ และเจ้ า ชายโชโตกุ ในช่ ว งเวลานั้ น
บรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ไม่พบการก่อจลาจลครั้งใหญ่ ส่วนสภาพ
แวดล้อมทางการเมืองภายนอกประเทศนั้น จีนมีการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ราชวงศ์สุยซึ่งมีอ�ำนาจและอิทธิพลต่อ
ดินแดนใกล้เคียงมาก ญี่ปุ่นจึงได้ส่งทูตและนักบวชใน
พระพุทธศาสนาเพือ่ ไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั จีน ในขณะ
เดียวกันก็รับเอาวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาด้วย ตัวอย่างที่
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เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ระบบต�ำแหน่งหมวกยศ 12 ขั้น
รัฐธรรมนูญ 17 มาตราซึง่ ก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ให้แก่บรรดาข้าราชการรวมถึงประชาชนพึงปฏิบัติ การ
ปฏิรปู ไทกะทีม่ กี ารออกกฤษฎีกาและกฎหมายไทโฮเพือ่
รวมอ�ำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง โดยมีจักรพรรดิเป็นผู้มี
อ�ำนาจสูงสุด ในด้านศิลปวัฒนธรรม ในระยะแรก ญี่ปุ่น
รับพระพุทธศาสนาจากจีนโดยผ่านเกาหลี ศาสนาพุทธ
ได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ในระดั บ ชนชั้ น ปกครอง ผู ้

ปกครองได้สร้างวัดและเจดีย์ขนาดใหญ่ในดินแดนอะสุ
กะ วัดทีเ่ ป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาได้แก่ วัดอะสุกะ
นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังรับลัทธิเต๋ากับลัทธิขงจื๊อเข้ามา
ในญี่ปุ่นด้วย หากแต่ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่ากับพระพุทธ
ศาสนา สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาทีเ่ ป็นตัวแทน
แห่งยุคสมัยนี้ได้แก่ วัดอะสุกะกับวัดโฮริวจิ จะเห็นได้ว่า
อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนได้แผ่ขยายเข้ามาสู่ญี่ปุ่นอย่าง
รอบด้านและได้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในยุคสมัยนี้

รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ | Rattakit Lertvisava

276

เอกสารอ้างอิง (References)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

เพ็ชรี สุมติ ร. (2543). ประวัตศิ าสตร์ญปี่ นุ่ . กรุงเทพฯ: โครงการญีป่ นุ่ ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เพ็ญศรี กาญจโนมัย. (2540). สังคมและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ . กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รงรอง วงศ์โอบอ้อม. (2560). ประวัตศิ าสตร์ญปี่ นุ่ . กรุงเทพฯ: ทอร์ช.
วีระชัย โชคมุกดา. (2554). ประวัตศิ าสตร์ญปี่ นุ่ . กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ยปิ ซี.
สุปรีดา ประศาสน์วนิ จิ ฉัย. (2509). ประวัตศิ าสตร์พระพุทธศาสนาในญีป่ นุ่ . กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย
河合 敦(2006).『早わかり日本史』東京：日本実業出版社．
吉村 武彦(2008).『日本の歴史：大和政権と飛鳥』
東京：集英社．
直木 孝次郎(1986).『ジュニア 日本の歴史 第１巻 日本の誕生』東京：小学館．
鐘江 宏之(2008).『日本の歴史―飛鳥・奈良時代：律令国家と万葉びと』東京：小学館．

________________________________________________________________________________
หน่วยงานผู้แต่ง: คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Affiliation: Faculty of Humanities and Applied Arts,
		 The University of the Thai Chamber of Commerce
Corresponding email: rattakit1972@yahoo.com

277

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

jsn Journal Vol.8 No.3 Special Edition (2018)
Editorial Advisory Board
Assoc. Prof. Dr. Siriporn Wajjwalku Thammasat University
Assoc. Prof. Tasanee Methapisit
Thammasat University
Asst. Prof. Dr. Winai Jamornsuriya Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Special Edition Guest Editor
Wenika Supanyadecha
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

TCI Tier 1 Humanities and Social Sciences
Owner :
Japanese Studies Association of Thailand (JSAT)
Room 606 Faculty of Political Science,
Thammasat University, Prachan Road,
Phraborom Maha Ratchawang, Pranakorn,
Bangkok 10200, Thailand
URL: jsat.or.th, email: jsn.jsat@gmail.com

Online Journal : https://www.tci-thaijo.
org/index.php/jsn
Printed at
Core Content Co., Ltd.
15/4 Moo 3 Bangkrateuk, Sam Phran,
Nakhon Pathom 73210

Editorial Staff
Soraya Klibkeson
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Ketsara Punapong
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Ladawan Jongpranee
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Special Edition Associate Editor
Dr. Tassawan Chongpensuklert Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Puttarak Kate-aim
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Special Edition Editorial Board & Reviewers
Prof. Dr. Sirimonporn Suriyawongpaisal Independent scholar
Prof. Warintorn Wuwongse		
Thammasat University
Assoc. Prof. Dr. Chantana Chanbanchong Independent scholar
Khon Kaen University
Assoc. Prof. Dr. Maitree Inprasitha		
Assoc. Prof. Dr. Natthira Tuptim
Pibulsongkram Rajabhat University
Assoc. Prof. Dr. Natenapha Wailerdsak (Yabushita) Thammasat University
Chulalongkorn University
Assoc. Prof. Dr. Attaya Suwanrada		
Assoc. Prof. Hongpha Subboonrueng		
Thammasat University
Assoc. Prof. Pranee Jongsujarittham		
Independent scholar
Assoc. Prof. Tasanee Methapisit		
Thammasat University
Asst. Prof. Dr. Piyawan Asawarachan
Thammasat University
Asst. Prof. Dr. Namthip Methasate 		
Chulalongkorn University
Asst. Prof. Dr. Piyanuch Wiriyaenawat
Thammasat University
Asst. Prof. Dr. Nanchaya Mahakhan		
Burapha University
Asst. Prof. Dr. Yuphawan Sopitvutiwong Chulalongkorn University
Asst. Prof. Dr. Winai Jamornsuriya Nakhon Ratchasima Rajabhat University
		
Naresuan University
Asst. Prof. Dr. Sopa Matsunari
Asst. Prof. Dr. Supachet Chansarn 		
Bangkok University
Asst. Prof. Dr. Voravudhi Chirasombutti Chulalongkorn University
Asst. Prof. Nisakorn Thongnok		
Prince of Songkla University
Asst. Prof. Benjang Jaisai der Arslanian Chiang Mai University
Dr. Wanwisa Kunpattaranirun 		
Burapha University
Dr. Kanokwarn Sutthiphorn
Nakhon Pathom Rajabhat University
Dr. Kanapat Ruenpirom
Silpakorn University
Dr. Kiatanantha Lounkaew
Thammasat University
Thammasat University
Dr. Poranee Pinunsottikul
Dr. Pat-on Phipatanakul
Srinakharinwirot University
Dr. Sayan Korsatianwong
Rangsit University
Dr. Tanapat Sontirak
Kasetsart University
Dr. Ekasit Nunbhakdi
Thammasat University
Dr. Panida Anantanakom
Chiang Mai University
Dr. Siriwon Munintarawong
Thammasat University
Dr. Elisa Nishikito
Payap University
Saranya Kongjit
Chiang Mai University

Journal
Editorial Note
Wenika Supanyadecha

iii

Invited Paper
Aging Society in Thailand and Japan:
A perspective of new cooperation
Keiichiro Oizumi

Special Edition 2018
145

1

Functions of Repetition as
the Speaker’s Emotional Expression
in Japanese Conversation :
Based on the Japanese Television
Drama Scenario
Sathida Kanjamapornkul

159

The reception of Mishima Yukio’s
works in the 1970s
Thanabhorn Treeratsakulchai

15

A Comparative Study of Japanese
Conjunctive Expressions on
Humanities and Science Textbooks
Asadayuth Chusri

Ogawa Mimei’s Songs for Children (DOYO)
Pat-on Phipatanakul

29

Reverse of Power Relationship with
Female Ghosts : A Case Study of
Horror Film Series Ringu and Juon
Natthakorn Khampuan

44

Space in Yoshimoto Banana’s
novel - Focusing on Tsugumi
Siriwan Preechanarit

58

The Male Protagonists in Haruki
Murakami’s Nezumi Trilogy and
His Attitude Towards Society
Dusita Parinyapol

71

The Image of Bonzes and Japanese
Buddhist Beliefs in Uji Shūi Monogatari
Yordsawan Iguchi

84

Metaphors of Impermanence in Noh Plays
Sunisa Tammawiwat

96

Causes of the Miracle of the Resurrection
of Matsuwaka and Image of the Teacher
in the Noh Play: Tanikou.
Winai Jamornsuriya

107

Translation of Personal Reference
Terms in Japanese Novels
Translated into Thai
Suwat Ruangsri

Arts and Literature

A Study of the Model and an Approach
174
for Teach-Less Learn-More Activities:
The Case Study of Japanese Conversation
in Asian Study of Lower-Secondary
Students at Sappraiwanwittayakom School
Chantana Chanbanchong and Sopa Matsunari
The Effectiveness of Teaching ～そうです
and ～ようです in Japanese through
Pictures and The Learners’ Satisfaction
Suphin Sanruang

188

Issues Related to Internship Practices
among Thammasat University’s
Students Majoring in Japanese Language
Siriwon Munintarawong

206

Careers for Japanese Majors and
Career Readiness: Case Study Topics
for First- and Second-year Students
Tasanee Methapisit and Yumiko Yamamoto

219

Social Sciences
The responsive strategies for EV-shift in
Japanese automotive industry :
Case study of Toyota Group in Japan
Krittaphol Viphaveekul

234

116

Japanese Cost Management in Thai
Beverage Industry: A Case of
Target Costing
Trairong Swatdikun and
Naphaphorn Phonnikornkij

248

131

The Influence of Chinese Culture in
Japan focusing on Asuka Period
Rattakit Lertvisava

265

Linguistics
Japanese Compliments on Facebook
Tawat Khamthongthip

Education

