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วัตถุประสงค์ในการพิมพ์
วารสารเครือข่ายญีป่ นุ่ ศึกษา (jsn journal) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมญีป่ นุ่ ศึกษาในประเทศไทย
จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น
2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ
ในเชิงบูรณาการ
3. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายทางการศึกษาในวงกว้างและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ในแขนงญี่ปุ่นศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
jsn Journal ประกอบด้วย บทความรับเชิญ บทความวิจยั บทความวิชาการทีไ่ ม่เคยตีพมิ พ์ทใี่ ดมาก่อน
บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์ และรายงานสัมมนา โดยทุกบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ วารสารมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่แบบออนไลน์ บทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการและการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน
ด้วยระบบปกปิดชื่อ ข้อความและข้อคิดเห็นต่างๆ ในบทความเป็นของผู้เขียนบทความนั้นๆ ไม่ใช่ความเห็น
ของกองบรรณาธิการหรือของวารสาร jsn Journal
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Aim and Scope
The “jsn Journal” is an academic journal of the Japanese Studies Association of Thailand,
and is published two issues per year. The journal has following objectives:
1. To be a channel for disseminating research findings related to Japan in the humanities
and social sciences related to Japan.
2. To be a platform for scholars, practitioners and graduate students to share knowledge
and experiences, as well as utilize the journal as a source to enhance the body of knowledge
that benefits our society and nationally-integrated development.
3. To expand the network as well as strengthen academic cooperation in the area of
Japanese Studies.
The “jsn Journal” consists of invited papers, original research articles, academic articles,
review articles, book reviews and conference reports. Each paper must have an abstract
in both Thai and English. The journal is published in simultaneous print and electronic
editions. All research articles in this Journal have undergone rigorous peer review, based
on initial editor screening and double-blind peer review. Any views expressed in the articles
are the views of the authors only.
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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน
ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ หวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ เตรียมรับปีใหม่ด้วยพลานามัย
ที่แข็งแรงและมีความสุขแบบวิถีใหม่ในยุคที่เรายังต้องเผชิญกับการระมัดระวังเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับนี้มีความพิเศษคือ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากการน�ำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีทั้งสิ้น 3 เรื่องในดังนี้
เรื่องแรก Thai Young Adults' Motivations for Pursuing a Care Worker Career in Japan ศึกษา
เกี่ยวกับ แรงจูงใจของเยาวชนในการประกอบอาชีพด้านดูแลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับชาวฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซียเป็นการจับกระแสทิศทางการท�ำงานในยุคที่ญี่ปุ่นก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่
เรื่องที่ 2 การใช้อุปมาในวรรณกรรม โฮโจกิ ได้วิเคราะห์ลักษณะการใช้อุปมาต่าง ๆ ในวรรณกรรม ท�ำให้
ผู้อ่านมีจินตนาการที่กว้างไกลและเข้าใจสภาพของสังคมญี่ปุ่นยุคคามาคุระได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เรื่องที่ 3 คือ โครงสร้างหน่วยเชื่อมอนุประโยคในประโยคพหุความภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในส�ำนวนไวยากรณ์
ทีใ่ ช้สอบวัดระดับภาษาญีป่ นุ่ เป็นการวิเคราะห์ในเชิงภาษาศาสตร์เพือ่ แบ่งประเภทหน่วยเชือ่ มอนุประโยค มีการบัญญัติ
ค�ำว่า ประโยคพหุความขึ้นโดยผู้วิจัยนับเป็นความก้าวหน้าด้านภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่น่าติดตาม
สังคมญี่ปุ่นยังเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติอยู่เนือง ๆ การได้เรียนรู้แนวทางการจัดการภัยพิบัติจะเป็นประโยชน์
กับการด�ำรงชีวิตในโลกปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการจัดการภัยพิบัติ : กรณีศึกษาการจัดการบ้านพัก
ชั่วคราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
สภาวะการท�ำงานกับความต้องการพัฒนาตนเองของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดล�ำพูน เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติของคนท�ำงาน และผู้ใช้งานบัณฑิตในภาคเหนือ
ของประเทศไทย ซึ่งน่าสนใจว่า คนรุ่นใหม่คิดอย่างไรในการพัฒนาศักยภาพของตนในสังคมซึ่งขณะนี้เต็มไปด้วย
ความไม่แน่นอน
ผู้หญิงและลูกในบทละครโนแนวความรักและปาฏิหาริย์ เป็นการศึกษาเรื่องความคิดความเชื่อของคนญี่ปุ่น
ในสมัยโบราณผ่านบทละครโน ซึ่งเป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่ทรงคุณค่าจวบจนถึงปัจจุบัน
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เอลิสา นิชิคิโตะ, ชีวิน สุขสมณะ
คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

แรงจูงใจของเยาวชนไทยที่มีความต้องการประกอบ
อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนไทยที่ต้องการประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้สมัครที่ต้องการไปท�ำงานผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น จ�ำนวน 10 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ติดตามผล ข้อมูลของผู้สมัครถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้สมัครมองว่าการเดินทางไปท�ำงานในประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพและการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น บางคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุมาก่อน
มีความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพยาบาล นอกจากนี้ความสนใจในการเดินทางไปท�ำงานในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากความซาบซึ้งต่อสังคมและวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นอีกด้วย ผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันกับแรงจูงใจของกลุ่มผู้เข้าสมัครชาวอินโดนีเซียรุ่นแรกๆ ที่มุ่งท�ำงานด้านการ
พยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ความสนใจของผู้สมัครชาวไทยนั้นค่อนข้างแตกต่างจากความสนใจของ
ผู้สมัครชาวฟิลิปปินส์ซึ่งเหตุผลหลักในการไปประเทศญี่ปุ่นคือด้านการเงิน จากการน�ำข้อมูลที่ได้มาศึกษาร่วมกับ
ผลวิจัยก่อนหน้านี้ ท�ำให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมบางส่วนผ่านความเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงานด้านดูแล
สุขภาพระหว่างประเทศได้

คำ�

สำ�คัญ

เยาวชนไทย แรงจูงใจ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ชาวอินโดนีเซีย และ ชาวฟิลิปปินส์

2

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2564 | jsn Journal Vol. 11 No. 2 December 2021

Elisa Nishikito & Shewin Suksamana
Faculty of Humanities and Communication Arts Payap University

Thai Young Adults’ Motivations for Pursuing a Care
Worker Career in Japan
Abstract
The objective of this study was to clarify the motivations of Thai young adults pursuing a care
worker career in Japan. The sample group consisted of ten candidates aspiring to go to Japan
to work in long-term care. Data were collected through questionnaires and follow-up interviews.
Participants’ answers were categorized into themes, and analyzed using content analysis.
The results revealed that the participants of this study perceived going to and working in Japan
as an opportunity for career development and learning Japanese language. Some who had
previous experience caring for elders wished to learn more about nursing care. They were also
motivated by their appreciation for Japanese society and pop culture. The results show
similarities with the motivations of early groups of Indonesian candidates aiming to work
in nursing care in Japan. However, they differ somewhat from the interests of Filipino candidates
whose primary reasons for going to Japan were financial. By juxtaposing the results with other
studies, some reflections on the social implications of the transnational movement of health
care workers are presented.

Key words

Thai young adults, motivations, care worker career in Japan, Indonesians, Filipinos

เอลิสา นิชค
ิ โิ ตะ | Elisa Nishikito | ชีวน
ิ สุขสมณะ | Shewin Suksamana

3

1. Introduction

one of the specified industry fields. They need
Since the early 21st century, labor shortage to pass the skill exam, and the Japanese
in Japan, particularly in the long-term care language test offered in Japan or abroad. The
industry, has become a problematic issue for maximum stay in Japan is five years (Ministry of
the Japanese government. It is estimated that Foreign Affairs of Japan, n.d.).
Some statistical data are provided to
in the year 2025, the supply-demand gap for
care workers will be about 377,000 (Ministry of understand better the influx of foreign migrant
Health, Labor and Welfare, 2015, p.1). Therefore, workers in recent years. In October 2019,
the government has developed several policies 1,658,804 foreigners were working in Japan under
that welcome foreigners to supply workers in different visa statuses. China and Vietnam ranked
this field. The most recent is the new status of top, accounting for more than 800,000 workers
residence called “specified skilled worker I (Nippon Communications Foundation, 2020).
In March 2020, 3,987 foreign workers were
(Tokutei Ginõ 1 Gõ)” (SSW 1). It was implemented
in April 2019 to receive workers in 14 industry holding the SSW 1 status of residence. One year
fields, including long-term care, hereafter, later, this number jumped to 22,567 (table 1),
“nursing care” (official term used by which shows a massive increase of 566%
policymakers). Candidates must be over 18 years (Sugimura, 2021). Thailand ranks 6th, with 572
old, healthy, have the necessary occupational Thais working in Japan, among which six are
skills and Japanese language ability to work in engaged in nursing care (table 2).
Table 1: Foreign workers in Japan with the SSW 1 status of residence
Country
Vietnam
China
Indonesia
Philippines
Myanmar
Thailand
Cambodia
Others
Total

March 2020
2,316
331
456
235
216
125
198
110
3,987

March 2021
58.1%
8.3%
11.4%
5.9%
5.4%
3.1%
5.0%
2.8%
100%

14,147
2,050
1,921
1,731
959
572
569
618
22,567

62.7%
9.1%
8.5%
7.7%
4.2%
2.5%
2.5%
2.7%
100%

(Summarized by Nishikito & Suksamana based on the data by Sugimura, 2021)
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Table 2. Distribution of Thai workers across the 14 industries
Industry Fields

Number of Thais

(1) Nursing care

6

(2) Building cleaning management

2

(3) Machine parts & tooling industries

125

(4) Industrial machinery industry

59

(5) Electric, electronic & information industries

59

(6) Construction industry

43

(7) Shipbuilding and ship machinery industry

19

(8) Automobile repair and maintenance

0

(9) Aviation industry

0

(10) Accommodation industry

0

(11) Agriculture

117

(12) Fishery & aquaculture industries

0

(13) Manufacture of food and beverages

131

(14) Food service industry

11
Total

572

(Summarized by Nishikito & Suksamana based on the data of Sugimura, 2021)
Although the current number of Thais in
nursing care is small, it is expected to increase
in the future. In alignment with the developments
in Japan, Thailand has also witnessed the
emergence of recruitment agencies that select,
train, and dispatch working-age Thais to Japan.
In addition, the Japan Foundation Bangkok
implemented the Test for Basic Japanese (JFTBasic) for the first time in November 2019. Hence,
Thailand became part of the few Asian countries
that serve as test venues. The JFT-Basic, which

measures the language proficiency of foreigners
who wish to live and work in Japan, can be used
to obtain the SSW 1 status of residence
alongside the traditional JLPT.
In Chiang Mai, this policy also attracted the
attention of a few educational and private
health institutions interested in sending Thais
to Japan to work as care workers. One nursing
school that established a partnership with a
hospital group in Japan invited the department
of Japanese Language, Payap University, to teach
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basic Japanese to prospective candidates.
Thus, the researchers became involved in
organizing and conducting a 150-hour intensive
online course for this group from March to June
2021.
Twelve students enrolled in the course.
According to the partnership between the
nursing school and the accepting hospital group
in Japan, candidates do not need to have a
background in health care. However, they
should hold a bachelor’s degree and be no
older than 27 years old. Students’ background
information revealed that about half had fulltime jobs, including working for multinational
companies. This fact intrigued the researchers.
Why would this group be interested in going to
Japan, where nursing care is included in the type
of jobs referred to as 3 K (kitsui=demanding,
kitanai=dirty, kiken=dangerous) (Yu, 2020, p.5)?
It is also known for unattractive working
conditions such as “low wages, long working
hours, lack of time-off, difficulty balancing work
and family, and physical and mental stress”
(Peng, 2017, p.6). Therefore, the researchers
decided to look further into this question.
Previous studies have addressed different
aspects surrounding foreign migrant workers in
nursing care. Some have provided extensive
discussions regarding Japan’s policy for receiving
and securing human resources in this field
(Hirano, 2010; Ohno, 2012; Kamibayashi, 2015;
Takenaka, 2017; Yu, 2020; Enomoto, 2019).
Others have focused on the acceptance of
foreign care workers from the perspective of
Japanese nursing staff (Akaba et al., 2015)
6

and foreign care workers’ perception of working
in Japan (Arai, 2019). However, most of them
have examined Japan’s bilateral cooperation
with the Philippines, and Indonesia called
Economic Partnership Agreement (EPA),
through which Japan has received foreign
health care workers. Thailand does not have an
EPA agreement with Japan. Still, there are two
schemes available for Thais: the Technical
Intern Training Program (TITP), created in
1993 to receive foreign workers in the
manufacturing field, which came to include
nursing care in 2017 (Chonlaworn, 2021), and
the SSW 1 mentioned above, created in 2019.
Both are recent additions to Japan’s efforts in
filling the workforce in this field, and as such,
have not yet been entirely explored. Therefore,
this paper proposes to bring some insights into
this new movement.

2. Objectives

To clarify the motivations of Thai young
adults wishing to work in Japan as care workers.

3. Methodology
3.1. Sample Group
The sample group consisted of 10 students
(out of 12) who completed the 150 hours
intensive Japanese language course offered by
the department of Japanese language and
culture, Payap University, and consented to
participate in this study. All participants were
female college graduates aged between 22
and 27 years old.
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3.2. Data Collection
Data were collected from March to June
2021 using a questionnaire with open-ended
questions and follow-up interviews. The
questionnaire included some personal
information of the participants such as age,
educational and professional background,
previous knowledge of the Japanese language,
and questions regarding their motivations to
work in Japan, particularly in the field of nursing
care. Interviews were subsequently carried out
to ask for more details regarding the participants’
answers. Data collection was carried out upon

explanation of the research objective and
consent by the participants.
3.3. Method of Analysis
The participants’ answers were categorized
into themes, and content analysis was carried
out. Results are presented descriptively.

4. Results
4.1. Background of the participants
An overview of the participants’ background
is presented in the table below.

Table 3: Participants’ educational and professional background
Age

Educational background Current Job Previous
Place of
(Universities from which the
knowledge of residence
participants graduated)
the Japanese
language

P1

26

Faculty of Political Science and Employee 15 hours of an Chiang Mai
Public Administration,
of a private online course
Chiang Mai University
hospital

P2

24

Faculty of Humanities and
Social Sciences, Chiang Mai
University

-

-

Chiang Mai

P3

24

Faculty of Physical Therapy
and Sport Medicine, Rangsit
University

Physical
therapist in
a hospital

-

Samut
Prakan

P4

27

Faculty of Humanities and
Social Sciences, Rajabhat
Pranakorn University

Employee
of a private
company

-

Samut
Prakan

P5

23

Faculty of Humanities and
Social Sciences, Chiang Mai
Rajabhat University

-

-

Lamphun
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P6

27

Faculty of Business
Administration, North-Chiang
Mai University

Employee
at the city
hall

-

Sukhothai

P7

26

Faculty of Arts,
Walailak University

Employee
of a British
company

10 hours of
an online
course

Sukhothai

P8

22

College of Logistics and
Supply Chain, Sripatum
University

-

-

Nakhon
Sawan

P9

25

Faculty of Electrical
Engineering,
Suranaree University of
Technology

Employee of
a Japanese
company

-

Pathum
Thani

P10

24

School of Health Science,
Mae Fah Luang University

-

-

Chiang Rai

(Summarized by Nishikito & Suksamana)
Some observations can be made from
table 3:
(1) Students’ educational background is
quite diverse. Four participants came
from Humanities (P2, P4, P5, P7), two
(P3 and P10) majored in health care,
and the remaining graduated from other
fields.
(2) Students who enrolled in the course
reside in different parts of Thailand,
revealing that the interest of young Thai
adults in this program is not limited to
a specific region.
(3) Six participants had a full-time job,
while four were not working when the
data were collected.
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(4) Eight out of ten participants had never
studied Japanese before registering for
the course.
(5) Except for P3, P6, and P8, who graduated
from private universities, the remaining
participants graduated from public
universities.
4.2. Working as Care Workers in Japan
To answer the research question, the
researchers focused on two main topics to ask
the participants: (a) why the interest in going to
Japan; (b) why working as care workers in Japan.
4.2.1.Why the interest in going to Japan?
The participants’ reasons for going to Japan
are summarized in table 4.
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Table 4: Participants’ reasons for going to Japan
Reasons for going to Japan

Number of participants who
mentioned this reason

Percentage

(1) Interest in gaining new experiences by
working in the Japanese “system”

8 out of 10 participants

80%

(2) Interest in Japanese culture

7 out of 10 participants

70%

(3) Learning the Japanese language

5 out of 10 participants

50%

(4) Financial reasons

3 out of 10 participants

30%

(Summarized by Nishikito & Suksamana)
(1) Interest in gaining new experiences
by working in the Japanese “system”
80% of the participants (P1, P2, P3, P4, P6,
P7, P8, P10) explained that they wished to go to
Japan to gain new experience. They want to
challenge themselves and try new things. They
also believe that the knowledge and occupational
skills acquired in Japan may be helpful in the
future.
P3: I want to challenge myself and learn
new occupational skills.
P7: I want to gain new experience, get out
of my comfort zone.
P10: I want to gain more experience and
work skills that can be useful for the
future.
Participants also believe that they can
learn from the Japanese way of working, such
as being dedicated, respecting rules, and taking
work seriously.
P1: I want to know the work system in
Japan.

P4: Japanese are serious and dedicated
to work.
P2: Japan is a country where people
follow a code of conduct and have
discipline at work.
(2) Interest in Japanese culture
70% of the participants (P2, P4, P5, P6, P8,
P9, P10) expressed their admiration and affection
for the Japanese pop culture. Japanese mangas
and animes, which are very popular among all
age groups, inspire people to go to Japan.
P5: I have always been fascinated by
books and animes from Japan. I want
to read the books in the original
language, not the Thai translation.
Japan is different from Thai: the
life, the weather, the architecture.
The opportunity came, so I want to
go work there.
Thais are also attracted to several other
aspects of Japan, such as nature, the different
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seasons, traditions, food, and technology.
Japanese as an additional asset for future career
P4: I feel attracted to Japan: the different opportunities.
seasons, the food. The country is
P1: I want to learn and practice Japanese
attractive to live, work and sightseeing.
to communicate in a 3rd language.
Since I was a child, I’ve always wanted
P8: I like the Japanese language and want
to visit Japan.
to practice it to expand my career
P6: I’m interested in Japanese culture,
possibilities in the future.
traditions, food, nature, technology,
P9: I want to learn the Japanese language
animes, etc. I’ve traveled to Japan
as an additional skill.
before, I liked the country very much,
and want to know more.
(4) Financial reasons
30% of the participants (P4, P6, P9)
Participant P2 feels attracted to the mentioned the financial aspect as their
minimalist concept in Japanese architecture.
motivation to work in Japan.
P2: I feel attracted to Japanese architecture
P4: I want to save money to give to my
and the concept of minimalism;
parents so that they don’t need to
the houses look clean and attractive
work hard in the future.
to live in.
P6: I want to save money by working in
Japan.
(3) Learning the Japanese language
P9: The income is higher than in Thailand.
50% of the participants (P1, P6, P8, P9, P10)
expressed their wish to go to Japan to learn
4.2.2. Why working as care workers?
the Japanese language. They consider learning
The participants’ reasons for working as
care workers in Japan are presented next.
Table 5: Participants’ reasons for working as care workers in Japan
Reasons for working as care workers in Japan

Number of participants who
mentioned this reason

Percentage

(1) Future career opportunities

6 out of 10 participants

60%

(2) Having previous experience with elders

4 out of 10 participants

40%

(3) Other personal reasons

2 out of 10 participants

20%

(Summarized by Nishikito & Suksamana)
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(1) Future career opportunities
60% of the participants (P1, P3, P4, P5, P7,
P10) are aware of Thailand being an aging
society. They believe that having skills in nursing
care may come in handy for job demands in
the future, and it will be easier for them to get
into this market.
P1: Thailand is an aging society, and Japan
has experience and expertise in caring for
the elderly. The knowledge and experience
gained in Japan may be helpful in the
future, in Thailand.
P4: Caregiving is a profession with high
demand all over the world. Having
knowledge and experience may be helpful
in the future to avoid being jobless.
P5: Thailand is an aging society, and
everywhere some elders need support.
By gaining knowledge and experience in
this field, we can be part of this support.
Since the demand will be high, it is likely
to provide job stability.
P7: Caregiving is a career that will be in
high demand in the future.
Two participants, who majored in health
care (P3: physical therapy and P10: public
health), believe that working as care workers
will add to their knowledge and skills to become
better health professionals.
P3: Thailand is an aging society, and I still
want to work in the field I majored in,
which is health care.
P10: I want to improve in my field, which
is health care. Taking care of elders requires

special skills because getting old brings
changes to the body, mind, including
emotional and psychological changes.
(2) Having previous experience with
elders
40% of the participants (P2, P4, P7, P8)
mentioned having some experience in caring for
elders in the family, which triggered their interest
in working in this field. P2 and P7 grew up with
elders in the family, while P8 is currently taking
care of her grandmother, who is sick. All of them
believe that the experience gained in Japan may
be helpful to take care of their own families
when they get old.
P2: I grew up in a family surrounded by
elders and felt the warmth of being
together. I want to use the knowledge
gained in Japan to take care of my family
in the future.
P4: My parents are getting old. The knowledge
I will gain in Japan may be helpful to take
care of them in the future.
P7: Since childhood, I have lived with elders
in the family and have done activities
with them: preparing food, taking them
for a walk, talking to them, exchanging
opinions, and listening to them. I learned
to be calmer and gentler. Seeing them
smile, made me happy. I have also taken
care of an elderly Japanese (doing activities
together, preparing food, talking, etc.).
Seeing them smiling gives me satisfaction.
P8: Currently, I’m taking care of my grandmother,
who is sick. Going to Japan will be a chance
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to learn more and be more efficient if
I need to take care of my elders one day.
(3) Other personal reasons
Other reasons given by two participants
(20%) were inclination for the job (P6) and
challenging oneself to do something that the
participant feels is rewarding (P8).
P6: It is a job that I think I can do well.
P8: Taking care of elderly people requires
lots of soft skills, so it is a new challenge.
I think that taking care of others is
something rewarding.

5. Discussions
5.1. Working as Care Workers in Japan:
Comparisons with Indonesians and Filipinos
The results above reveal that Thai young
adults in this study are aware of the aging of the
Thai population and are looking for career
development in nursing care, which they believe
will be in high demand in the future. In this
context, going to Japan and consequently
acquiring the Japanese language is also seen as
an asset for work opportunities in the future.
For many, their interest in Japanese culture and
society triggered the intention to go to Japan.
Financial reasons were not a priority for most
of the participants. Overall, they expressed a
positive attitude towards the idea of going to
Japan and working as a care worker.
The results show similarities with studies
5

that focused on early candidates from Indonesia
and the Philippines (Hirano et al., 2010; Ohno,
2012; Yu, 2020). These two countries were the
first to sign a bilateral economic agreement with
Japan, the Economic Partnership Agreement
(Keizai Renkei Kyõtei) (EPA), which allowed them
to deploy health professionals to Japan.
It came into effect in 2008, when Japan
received Indonesians, followed by Filipinos in
2009.5 This program has stricter requirements
than the SSW 1 scheme. Candidates must be
university or vocational college graduates in
nursing or caregiving; should take Japanese
language courses both prior and after entering
Japan; receive on-the-job training in accepting
institutions and take the Japanese national
certification exam within four years. If approved,
they become certified health professionals
and can work and live long-term in Japan, but
if they fail, they need to return to their home
country (Yu, 2020, p.6).
Hirano et al. (2010) surveyed early groups
of candidates from Indonesia and the Philippines
to study these groups’ socioeconomic
characteristics and motivations to work in Japan.
The sample group consisted of the second batch
of Indonesian nurse candidates (144 respondents)
and the first batch of Filipino nurse candidates
(100 respondents). There were no care worker
candidates included in the two groups. However,
Hirano’s survey will be used as a reference for
comparisons with the results of this study
because Indonesia and the Philippines were

In addition to Indonesia and the Philippines, Japan signed the EPA agreement with Vietnam, which began in 2014.
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the first Southeast Asian countries allowed
to send health care professionals to work in
nursing care.
The results of Hirano et al.’s study (2010,
p.157) revealed that while almost 66.7% of
Indonesians cited “career development” as the
primary reason to go to Japan, Filipinos cited
“economic conditions” (42.7%) and career
development (36.5%).
Ohno’s study (2012, p.559) complements
Hirano’s findings. She explains that Indonesians
expressed a positive attitude towards the EPA
program. Government officials perceived the
program as an opportunity for the candidates
to upgrade their nursing skills and consequently
upgrade the nursing practice in the country upon
their return. In addition, the popularity of
Japanese culture in Indonesia, such as anime
and manga, and the promise of high salaries
influenced Indonesian nurses to go to Japan. To
support her reasoning, Ohno cites Hapsari’s work
(2009), whose survey revealed that 59.5% of
251 nursing students expressed strong interest
in working in Japan because of their interest in
Japanese culture and the attractive remuneration.
As for the Filipinos candidates, working in
Japan coincided with a surplus of nurses in the
domestic market. The Philippines has been
training nurses for the global market since 1960,
and higher salaries abroad had long been a
strong incentive for them to work outside the
country. The United States, United Kingdom,
Canada, and the Middle East had traditionally

welcomed Filipino nurses. However, in the
2000s, American strict immigration laws,
increased domestic employment in the UK, the
economic recession in Canada, and political
instability in the Middle East led to downsizing
in the labor market for nurses abroad. During
this period, Japan’s EPA came into the scenario
(Ohno, 2012, p.551-553).
For the Filipino candidates, financial
difficulty, such as the need to support the family,
was a significant factor influencing their decision
to go to Japan. However, the government of the
Philippines expressed a somewhat critical view
towards the program as they perceived it as a
‘cheap labor trap’ for nurses (Ohno, 2012,
p.549). Having to work as nursing assistants until
they passed the Japanese certification test
meant that in addition to “lowering their
professional skills,” their salaries would be lower
than Japanese certified nurses.
When looking at the Thai candidates in this
study, the results show similarities with
Indonesian respondents because both groups
revealed high interest in career development.
They also shared their appreciation for Japanese
pop culture and expressed a positive attitude
towards going to Japan. The table below
summarizes the motivations of Indonesian,
Filipino, and Thai candidates based on the
data by Hirano et al. (2010) and Ohno (2012)
described above in comparison with the results
of this study.
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Table 6: Indonesian, Filipino and Thai candidates’ motivations to work in nursing care in Japan
Primary reasons
Indonesian
candidates
Filipino
candidates
Thai
candidates

l
l

l
l

l

l

Career development (66.7%)
Appreciation for Japanese pop culture (59.5%) *
* Hapsari (2009) as cited in Ohno (2012, p.559)

Attitude towards going
to Japan
Positive attitude

Financial situation: support the family (42.7%) Government showing
Career development (36.5%)
a critical view towards
the program.
Career development
Positive attitude
- Learning the Japanese work system (80%)
- Future career opportunities (60%)
Appreciation for Japanese pop culture (70%)

(Summarized by Nishikito & Suksamana)
Despite the similarities in the motivations
to go to Japan, the socioeconomic context
reveals the particularities of each group. For
Thais, career development is associated with
future work opportunities because Thailand is
advancing rapidly towards an aging society. In
addition, the financial situation was not a primary
reason to go to Japan as it was for Filipino
candidates. Furthermore, most Thais in this
study are not from the health care field because,
in the SSW 1 scheme, specialization in nursing
or caregiving is not a requirement. Therefore,
they are unlikely to face the situations
encountered by Filipino nurses, such as having
to “lower” their professional skills and status.
5.2. Future Implications
(1) Possible challenges in Japan
Previous research focusing on foreign
migrant workers in nursing care (Ohno, 2012;
14

Akaba et al., 2015; Peng, 2017; Lan, 2018; Arai,
2019; Yu, 2020) have pointed out several
challenges that newcomers face in accepting
institutions: the language barrier, cultural
understanding, differences in religious beliefs,
interpersonal relationship with Japanese coworkers, and difficulties in feeling included.
Hirano (2010, p.18) describes both the
cultural and the shocking reality they may face
when going to Japan - for example, being
disconcerted that nursing care considerably
relies on institutionalized care. In southeast Asia,
care is primarily family-centered. In addition,
foreign care workers have expectations towards
high income. However, Japan’s high cost of living
and the salary they receive (after the pension
and insurance fees have been deducted) make
it difficult for them to save money or make
remittances to their families back in their home
country.
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In this context, Thais may equally struggle
with the harsh reality that may affect their
enthusiasm and views about Japan and the
Japanese people.
(2) Creation of a multicultural society
for coexistence and inclusion of foreigners
Despite controversies surrounding the
acceptance of foreign migrant workers, there
have been advancements in the overall system
to improve and facilitate the life of foreigners
in Japan. Support centers that provide services
in different languages, including consultations
and guidance, have been created (The Japan
Foundation Bangkok, 2020).
In addition to enhancing the employment
environment, training, and remuneration
adequate for the profession, Yu (2020, p.13)
suggests the creation of a multicultural society
for the coexistence and inclusion of foreigners.
The influx of foreigners should benefit Japan,
which needs foreigners to fill the labor shortage
and allow foreign migrant workers to become
part of the local community. Facilitating crosscultural understanding and further exchange is
encouraged. Suppose foreigners like Thais, who
have a positive perception of Japan, can work
in an environment where they feel included and
appreciate what they do. In that case, Japanese
institutions and Japanese patients under their
care can benefit from contented workers.
(3) Future career possibilities in Thailand
Nursing care in Thailand is in its infancy.
Therefore, it is an excellent opportunity for Thais

who receive training in Japan to bring back their
knowledge and experience in this field. It can
certainly be adapted and applied to several
services that are likely to increase in the future.
Chiang Mai Province is quite popular
among foreigners who live long-term after
retirement, especially the Japanese. It has
recently witnessed the construction of different
types of residences for this clientele. There are
resort-style residences that target affluent
foreign retirees and service apartments for
those who can live independently (Nishikito,
2020, p,29). In the Japanese community, there
have been attempts to offer home services to
those in need of assistance (Nishikito, 2020,
p.90). Providing nursing care in the Japanese
language may increase the interest and the
number of Japanese retirees who wish to live
in Chiang Mai until the end of their lives.
Consequently, it may contribute to Japan’s
efforts to provide transnational nursing care and
ease the domestic burden.
6. Summary and Further Considerations
The participants in this study comprised a
small group of candidates whose ages ranged
from 22 to 27 years old. Therefore, the results
reflect the motivations and aspirations of this
group. Additional data with different age groups
may provide new insights into Thais’ motivations
to work as care workers in Japan. Furthermore,
research with Thais currently living and working
in Japan can help understand their situation,
the challenges they face, and the strengths and
weaknesses of the SSW 1 scheme.
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อรรถยา สุวรรณระดา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การใช้อุปมาในวรรณกรรม โฮโจกิ
บทคัดย่อ
โฮโจกิ (
) เป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1212 โดยคะโมะ โนะ โชเมะอิ
) ครึ่งแรกของผลงานชิ้นนี้ชี้ให้เห็นความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงของชีวิตผ่านการบรรยายเหตุการณ์ภัยพิบัติ
(
ต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ พายุหมุน ความอดอยาก และแผ่นดินไหว ส่วนครึ่งหลังบรรยายถึงความสงบสุขของ
ชีวิตการบวชและการใช้ชีวิตอย่างสันโดษ ใน โฮโจกิ มีตัวอย่างการใช้ความเปรียบอยู่หลายครั้ง โดยเฉพาะความ
เปรียบแบบอุปมา ( ) บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของการใช้อุปมา
ในวรรณกรรม โฮโจกิ จากการศึกษาพบว่า ใน โฮโจกิ มีตัวอย่างการใช้อุปมาในการสื่อลักษณะที่เป็นรูปธรรม และ
การสื่อโยงถึงลักษณะที่เป็นนามธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอนิจจัง โดยผู้เขียนมักใช้สิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติ
เช่น แม่น�้ำ คลื่น เมฆ พระจันทร์ เป็นต้น มาใช้ในการเปรียบเทียบ อันเป็นการช่วยเสริมสร้างจินตภาพให้แก่ผู้อ่าน
และยังสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวผู้เขียนซึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น�้ำท่ามกลางธรรมชาติด้วย
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อรรถยา สุวรรณระดา | Attaya Suwanrada

19

Attaya Suwanrada
Faculty of Arts, Chulalongkorn University

The Use of Simile in H j ki
Abstract
H j ki is a famous Japanese literary work written in 1212 by Kamo no Ch mei. The first half of
this work depicts the impermanence of life through the description of various disasters
such as fire whirlwind, famine and earthquake. The second half describes the peacefulness
of ordination and living in solitude. In H j ki, there are many examples of figurative expression,
especially simile. This article aims to analyze the characteristics of the use of simile in H j ki.
From the study, it is found that there are examples of using simile to convey images of concrete
objects and to symbolize abstract things, especially impermanence. The author often uses
natural elements, such as rivers, waves, clouds, and the moon, as parables which help to
enhance the reader’s imagination. It also reflects the emotions and thoughts of the author
who lived by the river surrounded by nature.

Key words

H j ki, Ch mei, simile, figurative expression
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1. บทน�ำ

ความเรียงที่ดีเด่นร่วมกับ มะกุระโนะโซฌิ (
)3
) 5 ในช่วงปลาย
โฮโจกิ（
)1 เป็นวรรณกรรมประเภทความ ในสมัยเฮอัน4 และท์ซเุ ระสุเระงุซะ (
เรียง ( ) ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เขียนขึ้นในช่วงต้น สมัยคะมะกุระ6 (อรรถยา สุวรรณระดา, 2557, น.1)
ในวรรณกรรมชิ้นนี้มีการใช้ความเปรียบอยู่หลาย
สมัยคะมะกุระโดยคะโมะ โนะ โชเมะอิ（
)2
โชเมะอิเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโคลงกลอนและได้รับเลือก ครัง้ โดยเฉพาะความเปรียบแบบ ( ) ซึง่ ค�ำนีใ้ นภาษา
ให้เป็นกวีเอกของกลุ่มกวีด้านกลอนญี่ปุ่น ในบั้นปลาย ญีป่ นุ่ มีความหมายรวมค�ำว่า “อุปมา” และ “อุปลักษณ์”
, Simile)
ชีวติ โชเมะอิได้ออกบวชและหลบไปอาศัยอยูใ่ นกระท่อม ในภาษาไทยเข้าไว้ด้วยกัน อุปมา (
ทีส่ ร้างขึน้ ในภูเขาฮิโนะชานเมืองเกียวโต กระท่อมทีว่ า่ นี้ เป็ น ความเปรี ย บที่ อ ธิ บ ายลั ก ษณะของสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด
มีขนาดเพียงสี่เสื่อครึ่ง(กว้างด้านละประมาณ 3 เมตร) โดยน�ำไปเทียบว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยใช้ค�ำเชื่อม
) ในปี ค.ศ. ทีม่ คี วามหมายเช่นเดียวกับค�ำว่า “เหมือน” ตัวอย่างเช่น
ขนาดความกว้างยาวนีเ้ รียกกันว่า โฮโจ
1212 เขาได้เขียนผลงานความเรียงขึน้ ในกระท่อมหลังนี้ ค�ำว่า ดุจดั่ง ราวกับว่า เปรียบประดุจ คล้าย เป็นต้น
, Metaphor) เป็ น การ
จึงเรียกชื่อผลงานชิ้นนั้นว่า โฮโจกิ (กิ หมายถึงบันทึก ส่ ว นอุ ป ลั ก ษณ์ (
โฮโจกิจึงหมายถึงบันทึกที่เขียนขึ้นในกระท่อมขนาด เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกับ
อุปมาแต่จะไม่กล่าวโดยตรงเหมือนอุปมา จะใช้วิธีกล่าว
สี่เสื่อครึ่ง)
ครึ่งแรกของผลงานชิ้นนี้เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ เป็นนัยและจะไม่มีค�ำเชื่อมเหมือนอุปมา ส�ำหรับความ
ไฟไหม้ในเมืองหลวง พายุหมุน ความอดอยาก แผ่นดิน เปรียบแบบ( )ทีพ่ บใน โฮโจกิ นัน้ จากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษา
ไหว และการย้ายเมืองหลวง ซึ่งผู้เขียนได้ยินได้ฟังมา มาพบว่าเกือบทั้งหมดจะเป็นแบบอุปมา
ส�ำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับ โฮโจกิ นั้น ส่วนใหญ่มักมี
และบ้างก็ไปเห็นมาด้วยตาตนเอง โดยเน้นถึงความไม่
เทีย่ งแท้ของชีวติ และความเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคม หั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ ที่ ผู ้ เ ขี ย นได้
ที่มีอยู่ตลอด ส่วนครึ่งหลังบรรยายถึงความสงบสุขของ บรรยายไว้ เช่น “โชเมะอิบรรยายสภาพเหตุการณ์
ชีวิตการบวชที่ถอยห่างจากเรื่องวุ่นวายทางโลก และ แผ่นดินไหวอย่างละเอียด ทั้งภาพพื้นดินแตกแยก มี
ความรู้สึกดีใจที่ได้ออกบวช ถึงแม้จะเป็นความเรียงแต่ น�้ำพวยพุ่งขึ้นมา ภาพม้าที่ก�ำลังเดินทางอยู่เซไปมา
ก็ได้แทรกความคิดเห็นวิจารณ์สังคมและเรื่องราวต่าง ๆ ...นอกจากนี้ยังแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อสภาพ
ผู ้ เ ขี ย นชี้ ใ ห้ เ ห็ น ชี วิ ต ในกระท่ อ มที่ ตั ด ขาดจากโลก เหตุการณ์นั้น เช่น ภาพพ่อแม่ของเด็กที่ได้แต่กอดร่าง
ภายนอกว่าสงบสุขเพียงใด แต่กส็ ำ� รวจตนเองโดยมองใน ของลูกที่ถูกทับบี้แบนเอาไว้และส่งเสียงร�ำ่ ไห้คร�่ำครวญ
อีกทางหนึ่งด้วยว่าตนได้ยึดติดกับชีวิตที่สันโดษเช่นนั้น นั้นเป็นภาพที่ช่างน่าเวทนายิ่งนัก เป็นต้น หากผู้เขียน
เกินไปหรือไม่ นับเป็นการแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์ เพียงแต่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามล�ำดับเวลา โดยไม่ได้
สิ่งต่าง ๆ โดยที่มิได้มองแต่เพียงด้านเดียว ผลงานชิ้นนี้ กล่าวถึงสภาพจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้คนแล้ว
ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 วรรณกรรมประเภท คุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ของ โฮโจกิ ก็คงจะลดลง
1
2
3
4
5
6

วรรณกรรมร้อยแก้วที่ไม่ได้มีการก�ำหนดรูปแบบตายตัว แต่เป็นการเขียนบรรยายไปเรื่อย ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เขียนนึกคิดในขณะนั้น เนื้อหามักเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เขียนพบเห็นหรือได้ยิน
ได้ฟังมา หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่าง ๆ
กวีเอกต้นสมัยคะมะกุระ มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ ค.ศ. 1155-1216
เขียนขึ้นราว ค.ศ. 1001 โดย เซะอิโฌนะงน (
) นางก�ำนัลของพระนางเทะอิฌิ (
) มเหสีของจักรพรรดิอิชิโจ（
)
สมัยเฮอัน (
) อยู่ในช่วง ค.ศ. 794-1185
เขียนขึ้นราว ค.ศ.1331 โดยพระชื่อ เค็งโก (
)
สมัยคะมะกุระอยู่ในช่วง ค.ศ. 1185-1333
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ครึ่งหนึ่ง” (赤羽学, 1976, น.594) และยังมีงานวิจัยที่
น�ำเอาข้อมูลจาก โฮโจกิ ไปใช้อ้างอิงเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากบันทึกประวัติศาสตร์อื่น เช่น “จ�ำนวนผู้ตาย
“หลายสิบคน” ใน โฮโจกิ ให้ความรู้สึกสมจริงกว่า ส่วน
จ�ำนวนบ้านของขุนนางที่ถูกเพลิงไหม้วอดวายไปนั้น
จ�ำนวน “14 หลัง” ที่คุโจ คะเนะสะเนะบันทึกไว้ใน
เกิยวกุโย น่าจะถูกต้องกว่า” (左方郁子, 2012, น.20)
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่วิเคราะห์เกี่ยวกับทัศนะของ
ผูเ้ ขียนทีส่ ะท้อนให้เห็นในวรรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่
เรื่ อ งการอยู ่ อ ย่ า งสั น โดษ ไม่ ต ้ อ งการพึ่ ง พาใครของ
โชเมะอิ เช่น “กวีในยุคนั้นส่วนใหญ่แม้จะบวชเป็นพระ
แล้ ว แต่ ก็ มั ก ระบายความเงี ย บเหงาและความรู ้ สึ ก
ต้องการเพือ่ นออกมาในกลอน อย่างเช่น ซะอิเงียว( )
กวีเอกแห่งยุคซึ่งมักจะบรรยายความรู้สึกเงียบเหงา
ของเขาออกมาในกลอนเสมอ ต่างไปจากโชเมะอิที่มัก
ปฏิเสธไม่ต้องการเพื่อน จุดนี้เองที่ท�ำให้โชเมะอิต่างจาก
กวี ค นอื่ น ในยุ ค เดี ย วกั น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ”( 浅見和彦 ,
2012,น.132)
ส่วนในด้านการใช้ภาษา มีเพียงการหยิบยกส�ำนวน
ภาษาเด่น ๆ ของผู้เขียนมาวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในตอนต้ น ของวรรณกรรมที่ ผู ้ เ ขี ย นน� ำ เอาภาพของ
แม่น�้ำที่มีการไหลเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดมาใช้เปรียบ
เทียบเกริ่นน�ำถึงความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง
ต่าง ๆ นัน้ มักถูกหยิบยกน�ำมากล่าวถึงอยู่บ่อยครั้ง ซึ่ง
การน� ำ เอาภาพแม่ น�้ ำ มาใช้ เ ปรี ย บเที ย บนี้ ก็ นั บ เป็ น
ตัวอย่างหนึ่งของการใช้อุปมา ในวรรณกรรม โฮโจกิ ยัง
มีการใช้อปุ มาในทีอ่ นื่ ๆ อีก แต่กลับไม่คอ่ ยถูกหยิบยกมา
กล่าวถึงและเท่าที่ผู้วิจัยได้สืบค้นดู ยังไม่พบงานวิจัย
ที่ ร วบรวมตั ว อย่ า งการใช้ ค วามเปรี ย บแบบอุ ป มาใน
โฮโจกิ มาก่ อ น การศึ ก ษาลั ก ษณะการใช้ อุ ป มาใน
วรรณกรรมชิ้นนี้จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ และจะเป็น
ข้ อ มู ล อั น เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ลักษณะการใช้อุปมาและความเปรียบประเภทอื่น ๆ ใน
วรรณกรรมญี่ปุ่นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะการใช้ อุ ป มาใน
วรรณกรรม โฮโจกิ โดยมุ่งหาลักษณะเฉพาะของการใช้
อุปมาในวรรณกรรมชิ้นนี้

3. สมมุติฐานการวิจัย

3.1 ในวรรณกรรม โฮโจกิ นอกจากจะมีการใช้
		 อุปมาสื่อลักษณะที่เป็นรูปธรรมร่วมกันของ
		 สิง่ ทีถ่ กู เปรียบกับสิง่ ทีย่ กมาเปรียบแล้ว ยังพบ
		 การใช้อุปมาสื่อโยงลักษณะที่เป็นนามธรรม
		 ร่วมกันอยู่หลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
		 เป็นอนิจจัง
3.2 การใช้อปุ มาในวรรณกรรมชิน้ นีช้ ว่ ยเสริมสร้าง
		 จินตภาพให้แก่ผู้อ่าน และยังสะท้อนอารมณ์
		 และความรูส้ กึ นึกคิดของตัวผูเ้ ขียนซึง่ อาศัยอยู่
		 ริมแม่น�้ำท่ามกลางธรรมชาติ

4. วิธีด�ำเนินการวิจัย

รวบรวมตัวอย่างอุปมาในวรรณกรรม โฮโจกิ โดย
ในที่นี้จะแบ่งออกเป็นการใช้อุปมาสื่อลักษณะที่เป็น
รู ป ธรรม และการใช้ อุ ป มาสื่ อ โยงถึ ง ลั ก ษณะที่ เ ป็ น
นามธรรม โดยมุ่งหาลักษณะเฉพาะของการใช้อุปมา
ในวรรณกรรมชิ้นนี้
ส�ำหรับต้นฉบับวรรณกรรม โฮโจกิ ในบทความนี้
ใช้ ต ้ น ฉบั บ ภาษาญี่ ปุ ่ น โบราณซึ่ ง เป็ น ฉบั บ เดี ย วกั บ ที่
ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ค ะโดะกะวะงะกุ เ งะอิ (
)
ตีพิมพ์ไว้เมื่อ ค.ศ. 2010 ส่วนค�ำแปลภาษาไทยนั้น
น�ำมาจากหนังสือ ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรม
โฮโจกิ ของผูว้ จิ ยั เอง ซึง่ ผูว้ จิ ยั เคยแปลวรรณกรรม โฮโจกิ
เอาไว้ แต่ทั้งนี้ ได้มีการปรับแก้ภาษาเพิ่มเติมในบางจุด
ส่วนระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในบทความนี้เป็น
ระบบถอดอักษรซึ่งเป็นผลงานวิจัยใน พ.ศ. 2530 ของ
อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ ผศ.ดร.กัลยาณี
สี ต สุ ว รรณ, ผศ.สุ ช าดา สั ต ยพงศ์ , ผศ.เสาวลั ก ษณ์
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สุริยะวงศ์ไพศาล(ปัจจุบันคือ ศ.กิตติคุณ ดร.สิริมนพร
สุริยะวงศ์ไพศาล) อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คือ
ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชา
ภาษาไทยคือ ผศ.ดุษฎีพร ช�ำนิโรคศานต์ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนค�ำบางค�ำที่ใช้กัน
แพร่หลายแล้วยังคงใช้ตามความนิยมเดิม

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้อุปมาใน โฮโจกิ
พบว่าวรรณกรรมชิน้ นีม้ กี ารใช้อปุ มาอยูท่ งั้ หมด 18 แห่ง
โดยแบ่ ง เป็ น การใช้ อุ ป มาสื่ อ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
8 แห่ง และการใช้อุปมาสื่อโยงลักษณะที่เป็นนามธรรม
10 แห่ง ดังต่อไปนี้
5.1 การใช้อุปมาสื่อลักษณะที่เป็นรูปธรรม
ตัวอย่างการใช้อุปมาใน 5.1 นี้ เป็นการเปรียบ
เทียบสิง่ หนึง่ ว่ามีรปู ลักษณ์คล้ายกับอีกสิง่ หนึง่ หรือว่าอยู่
ในสภาพหรือกิริยาอาการที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถ
มองเห็นหรือได้ยินเสียงเป็นรูปธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
、
舞人を
5.1.1
せる

より で たりけるとなん。吹き

かく り くほどに、

をひろげたるがごとく

と
に

(p.18)
ต้นเพลิงนั้น บ้างก็ว่ามาจากซอยฮิงุชิโตะมิ เกิด
เพลิงไหม้ขึ้นจากกระท่อมที่พักอาศัยชั่วคราวของพวก
นักระบ�ำ ลมพัดแรงท�ำให้ไฟกระพือลุกไหม้ขยายไปยังที่
ต่าง ๆ ราวกับพัดที่คลี่กางออก
ตอนที่ยกมานี้ โชเมะอิได้เล่าถึงเหตุการณ์ไฟไหม้
ครั้ ง ใหญ่ ขึ้ น ในเมื อ งหลวงเกี ย วโตซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในวั น ที่
28 เดือน 4 ค.ศ.1177 เหตุการณ์ไฟไหม้ครัง้ ใหญ่นี้ เรียก
กันว่า ทะโรโฌโบ（
)และถูกกล่าวถึงไว้ในบันทึก
เกิยวกุโย（ ) ของคุโจ คะเนะสะเนะ（
)
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีฝ่ายขวา(
) ในสมัยนั้น
ด้วย ใน เกิยวกุโย ก็ได้กล่าวถึงต้นเพลิงของเหตุการณ์
なりぬ。

ไฟไหม้ครัง้ นีเ้ ช่นเดียวกันว่ามาจาก “ซอยฮิงชุ โิ ตะมิ” แต่
ไม่ได้มรี ายละเอียดเหมือนใน โฮโจกิ ว่ามาจาก “กระท่อม
ที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวของพวกนั ก ระบ� ำ ” โชเมะอิ ไ ด้
บรรยายภาพไฟที่กระพือลุกไหม้ว่าได้ขยายกว้างไปยังที่
ต่าง ๆ ราวกับพัดที่คลี่กางออก ซึ่งให้ภาพของเพลิงไหม้
ที่ได้ขยายจากจุดที่เป็นต้นเพลิงลามออกไปเป็นวงกว้าง
เหมือนกับตอนปลายของพัดที่ขยายกว้างออกจากจุด
เล็ก ๆ ที่เป็นด้ามจับพัด เป็นการใช้อุปมาเพื่อสื่อภาพ
ลักษณะการขยายวงกว้างของเพลิงไหม้ให้เห็นชัด
5.1.2 のうちの 、 をつくして にあり、
・

のたぐひ、

の

の

の

に

るるが

(p.20)
ทรัพย์สินในบ้านล้วนปลิวลอยหายไปในท้องฟ้า
พวกแผ่นไม้มุงหลังคาล้วนปลิวกระจัดกระจายราวกับ
ใบไม้ในฤดูหนาวที่ถูกลมพัดปลิว
ตั ว อย่ า งข้ า งต้ น เป็ น ตอนที่ โ ชเมะอิ ไ ด้ บั น ทึ ก
เกี่ยวกับพายุหมุนครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เดือน 4
ค.ศ.1180 เขาได้บรรยายสภาพบ้านที่ถูกลมพายุพัดจน
พังทลายเสียหายได้อย่างเห็นชัด ไม่ว่าจะเป็นสภาพ
ของทรัพย์สินในบ้านที่ถูกลมพายุพัดปลิวหายไป หรือ
สภาพแผ่นไม้มุงหลังคาที่ปลิวกระจัดกระจายราวกับ
ใบไม้ที่ลมพัดปลิวไปในฤดูหนาว อะซะมิ คะสุฮิโกะ
ได้วิเคราะห์ไว้ว่า “ลักษณะที่บรรยายนั้นคล้ายกับว่า
ลมพายุก�ำลังสนุกที่ได้กลั่นแกล้งพัดถล่มบ้านให้ได้รับ
ความเสียหาย” (浅見和彦, 2012, น.43) ส�ำหรับแผ่นไม้
มุงหลังคาในที่นี้นั้น ค�ำว่า
หมายถึง แผ่นไม้ยาวที่
ท�ำมาจากเปลือกไม้ของต้นฮิโนะกิ ซึ่งมักเอามาท�ำเป็น
วัสดุมุงหลังคาพระราชวังหรือคฤหาสน์ของขุนนางใหญ่
ส่วน หมายถึง แผ่นไม้บาง ๆ ซึง่ มักใช้มงุ หลังคาบ้าน
ของพวกนักรบหรือชาวบ้านทั่วไป ในที่นี้โชเมะอิได้
เปรียบเทียบภาพแผ่นไม้มุงหลังคาที่ถูกพายุพัดปลิวว่า
เหมือนกับใบไม้ทถี่ กู ลมพัดปลิว ซึง่ แสดงให้เห็นภาพของ
พายุที่รุนแรงมากขนาดที่หลังคาบ้านยังถูกพัดปลิวไป
ราวกับใบไม้ที่ถูกลมพัด
し。
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5.1.3

を

の く き てたれば、すべて も

えず、おびたたしく りとよむほどに、もの ふ も

(p.20)
พายุพดั ฝุน่ ผงปลิวว่อนราวกับควันไฟจนมองไม่เห็น
สิง่ รอบข้าง เสียงลมพัดอือ้ อึงจนไม่อาจได้ยนิ เสียงสนทนา
ตัวอย่าง 5.1.3 เป็นการบรรยายภาพของพายุหมุน
ต่อจาก 5.1.2 โชเมะอิได้บรรยายสภาพว่าพายุได้พัดฝุ่น
ผงปลิวว่อนราวกับควันไฟจนมองไม่เห็นสิ่งรอบข้าง ซึ่ง
ในทีน่ ไี้ ม่ได้หมายความว่าฝุน่ ผงเข้าตาจนท�ำให้มองไม่เห็น
แต่เป็นเพราะลมพายุได้พดั ฝุน่ ผงปลิวว่อนคละคลุง้ ขึน้ ไป
จนเหมือนกับเป็นกลุ่มควันที่คอยบดบังสายตาท�ำให้
มองไม่เห็น
立ちのぼりて、 りなる のごと
5.1.4
し。(p.30)
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขึ้นไปบนท้องฟ้าดูราวกับกลุ่ม
ควันมหึมา
ตั ว อย่ า ง 5.1.4 เป็ น ตอนที่ โ ชเมะอิ บ รรยาย
เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ค.ศ.1185 ซึ่งเขาได้ให้
ความเห็นเอาไว้ว่าในบรรดาภัยพิบัติต่าง ๆ สิ่งที่น่ากลัว
ที่สุดก็คือแผ่นดินไหว ซึ่งนับว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบก่อความเสียหายรุนแรงให้แก่ผคู้ นและบ้านเรือน
ในวงกว้าง ไม่วา่ ทีใ่ ดต่างก็ได้รบั ความเสียหาย บ้างก็ถล่ม
บ้างก็เอนล้ม จนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในท้องฟ้ากลาย
เป็ น กลุ ่ ม ควั น มหึ ม า ซึ่ ง ตั ว อย่ า งดั ง กล่ า วก็ เ ป็ น การ
บรรยายภาพฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นไปจนเหมือนกับกลุ่ม
ควันใหญ่ คล้ายกับตัวอย่างที่ 5.1.3
5.1.5 の き、家のやぶるる音、 にことな
らず。(p.30)
เสี ย งแผ่ น ดิ น สั่ น สะเทื อ นและเสี ย งบ้ า นเรื อ น
พังทลาย ไม่ต่างอะไรกับเสียงฟ้าผ่า
ใน โฮโจกิ โชเมะอิได้บรรยายสภาพเหตุการณ์
แผ่นดินไหวอย่างละเอียด ซึ่งมีทั้งภาพพื้นดินแตกแยก
มีน�้ำพวยพุ่งขึ้นมา ภาพฝุ่นละอองปลิวว่อน นอกจากนี้
えず。

7

ยังได้บรรยายเกี่ยวกับเสียงที่ได้ยินด้วย ตัวอย่าง 5.1.5
เป็นการบรรยายเหตุการณ์แผ่นดินไหวต่อจาก 5.1.4
โดยโชเมะอิ ไ ด้ บ รรยายเสี ย งของแผ่ น ดิ น ไหวและ
เสียงบ้านเรือนทีล่ ม้ พังทลายลงมาว่าเสียงดังไม่ตา่ งอะไร
กับเสียงฟ้าผ่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเสียงนั้นดังมากระดับ
เดียวกับเสียงฟ้าฝ่าที่ท�ำให้คนสะดุ้งตกใจกลัว
5.1.6 もし、おのれが 、 ならずして、
のかたはらにをるものは、 くよろこぶ あれども、
きに

しむにあたはず。なげき

て、 く なし。

なる も、

からず、 ち につけて、

をののくさま、たとへば、

の の に

れ

づけるがご

(p.33)
อย่างเช่นคนที่มีสถานะต�่ำต้อย แต่อาศัยอยู่ข้าง
บ้านของคนสูงศักดิ์มีอ�ำนาจ เวลามีเรื่องยินดีอะไรก็ต้อง
คอยเกรงใจไม่ อ าจแสดงความยิ น ดี อ อกนอกหน้ า ได้
หรือตอนที่มีเรื่องโศกเศร้าก็ไม่อาจร้องไห้เสียงดังได้
ต้องอยู่อย่างระแวดระวังคอยข่มใจยั้งไว้ สภาพที่ต้อง
ตื่ น กลั ว ตลอดเวลาเปรี ย บได้ กั บ นกกระจิ บ ที่ เ ข้ า ใกล้
รังเหยี่ยว
โชเมะอิ เ ปรี ย บเที ย บสภาพอาการของคนที่ มี
สถานะต�่ำต้อยที่อาศัยอยู่ข้างบ้านของคนที่สูงศักดิ์ว่า
อยู่ในสภาพที่ต้องคอยระแวดระวังตื่นกลัวเหมือนกับ
นกกระจิบที่เข้าใกล้รังเหยี่ยว โดยเปรียบคนที่ยากจน
ต�ำ่ ต้อยเป็นเหมือนนกกระจิบ ส่วนคนสูงศักดิม์ อี ำ� นาจเป็น
เหมือนเหยี่ยว คนที่ต�่ำต้อยต้องคอยเกรงใจคนสูงศักดิ์
เหมือนนกกระจิบทีเ่ กรงกลัวเหยีย่ ว ไม่วา่ จะท�ำอะไรก็ตอ้ ง
คอยระแวดระวังอยูต่ ลอดเวลา ไม่สามารถแสดงอารมณ์
ดีใจหรือเสียใจออกนอกหน้าได้ เพราะเกรงว่าจะท�ำให้
คนสูงศักดิม์ อี ำ� นาจนัน้ ไม่พอใจ และตนเองก็จะเดือดร้อน
เอาได้
5.1.7 の りを べる あり。いはば、

とし。

の

の宿を

とし。

(p.36)

り、

いたる

の

โชเมะอิเล่าย้อนถึงตอนที่ย้ายมาอยู่ที่ภูเขาฮิโนะตอนอายุ 54 ปีและได้สร้างกระท่อมหลังใหม่ขึ้นซึ่งเขาใช้อาศัยอยู่มาจนถึงขณะที่เขียน โฮโจกิ นี้
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ฉั น ได้ ส ร้ า งบ้ า นขึ้ น มาเพื่ อ ไว้ ใ ช้ อ าศั ย ในช่ ว ง
บัน้ ปลายชีวติ 7 จะว่าไปก็เปรียบเหมือนนักเดินทางทีส่ ร้าง
ที่พักค้างแรมชั่วคราว หรือตัวไหมแก่ที่สร้างรังไหม
ตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงตัวโชเมะอิในบัน้ ปลายชีวติ
ที่ได้สร้างบ้านขึ้นมาเพื่ออาศัยอยู่ในช่วงชีวิตที่เหลือ โดย
โชเมะอิเปรียบตัวเองเหมือนกับนักเดินทางทีร่ ะหว่างทาง
ก็ต้องพักค้างแรมตามที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวเท่านั้น
แล้วก็ต้องเดินทางต่อ ซึ่งก็คล้ายกับโชเมะอิที่ก็คงจะ
อาศัยอยู่ที่บ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้เพียงไม่นาน เพราะ
อายุมากแล้ว เหลือเวลาในชีวิตอีกไม่มากนัก โชเมะอิยัง
เปรียบตัวเองเหมือนกับตัวไหมแก่ที่สร้างรังไหมด้วย ซึ่ง
ตัวไหมแก่นั้นก็เหลือเวลาในชีวิตอีกไม่มาก และก็สร้าง
ที่อยู่อาศัยแคบ ๆ เพื่อไว้พักอาศัยในช่วงชีวิตที่เหลือ
เช่นเดียวกัน
5.1.8 は、 を る。 のごとくして、

(p.39)
พอถึงฤดูใบไม้ผลิก็ชมดูดอกฟูจิห้อยไหวไปมา สีสัน
งดงาม ทางทิศตะวันตก ดูราวกับเมฆสีม่วง
โชเมะอิเปรียบดอกฟูจิซึ่งมีสีม่วงที่ห้อยไหวงดงาม
ทางทิ ศ ตะวั น ตกนั้ น ว่ า ดู เ หมื อ นกั บ เมฆสี ม ่ ว ง ตาม
ความเชือ่ ทางพุทธศาสนาของคนญีป่ นุ่ ในสมัยนัน้ เชือ่ กัน
ว่าผู้ที่สวดภาวนาเน็มบุท์ซุ ( ) หรือสวดพระนาม
พระอมิตาภะเป็นประจ�ำแล้ว เมื่อหมดอายุขัย พระอมิ
ตาภะและพระโพธิสัตว์จะทรงขี่เมฆสีม่วงมารับไปอยู่
ยังดินแดนสุขาวดี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดินแดนที่อยู่ทาง
ทิศตะวันตก (簗瀬一雄,2010, น.72) ในที่นี้จึงเป็นการ
เปรียบดอกฟูจิสีม่วงที่เบ่งบานอยู่ทางทิศตะวันตกว่า
ดูราวกับเป็นเมฆสีม่วงซึ่งจะน�ำพาไปยังแดนสุขาวดี
に

ふ。

ตารางสรุปตัวอย่างใน 5.1
ตัวอย่าง

สิ่งที่ถูกเปรียบ

สิ่งที่ยกมาเปรียบ

5.1.1

เพลิงไหม้ที่ลุกลามขยายไป

พัดที่คลี่กางออก

5.1.2

แผ่นไม้มุงหลังคาที่ถูกพายุพัดปลิว

ใบไม้ที่ถูกลมพัดปลิว

5.1.3

ฝุ่นผงที่ปลิวว่อน

ควันไฟ

5.1.4

ฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย

กลุ่มควัน

5.1.5

เสียงแผ่นดินไหวและเสียงบ้านพัง

เสียงฟ้าฝ่า

5.1.6

คนสถานะต�่ำต้อยเกรงกลัวคนสูงศักดิ์

นกกระจิบเกรงกลัวเหยี่ยว

5.1.7

โชเมะอิสร้างบ้านไว้อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิต

นักเดินทางสร้างที่พักแรมชั่วคราว
ตัวไหมแก่สร้างรังไหม

5.1.8

8

ดอกฟูจิสีม่วงห้อยไหว

เมฆสีม่วง

ค�ำว่า ふในภาษาญี่ปุ่นโบราณมี 2 ความหมายคือ “ส่งกลิ่นหอม” และ “สีสันงดงาม" ในที่นี้ใช้ในความหมายหลังโดยเป็นการโยงเปรียบเทียบสีม่วงของดอกฟูจิว่าดูงดงาม ดู
ราวกับเป็นเมฆสีม่วงที่จะน�ำพาไปยังแดนสุขาวดี
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จากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่
ผูเ้ ขียนหยิบยกมาใช้เปรียบเทียบนัน้ นอกจากพัดซึง่ เป็น
ของใช้ที่คนในราชส�ำนักมักใช้พกติดตัวแล้ว (โชเมะอิ
เองก็เป็นอดีตกวีในราชส�ำนัก) สิ่งอื่น ๆ มักเป็นสิ่งที่พบ
เจอได้ในป่าเขาหรือธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ควันไฟ นก
เหยีย่ ว เมฆ ฯลฯ โชเมะอิอาศัยอยูใ่ นหุบเขาเป็นเวลานาน
และน่าจะได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อยู่เป็นประจ�ำ จึง
เป็นธรรมดาอยู่เองที่โชเมะอิจะหยิบยกเอาสิ่งที่ตนเอง
พบเห็นเป็นประจ�ำนีม้ าใช้ในการเปรียบเทียบ กล่าวได้วา่
สิ่งที่โชเมะอิหยิบยกมาใช้เปรียบเทียบนั้น นอกจากจะ
ช่วยเสริมสร้างจินตภาพให้แก่ผอู้ า่ น ท�ำให้ผอู้ า่ นเห็นภาพ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นอารมณ์ความรู้สึก
นึกคิดของตัวโชเมะอิเองซึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางป่าเขา
และธรรมชาติด้วย

ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อแสดงสภาพไม่เที่ยงแท้
ของธรรมชาติ ซึ่งผู้คนและที่อยู่อาศัยต่างก็เป็นอนิจจัง
ไม่เที่ยง เหมือนกับแม่น�้ำที่ไหลเปลี่ยนแปรไปเรื่อย ๆ ไม่
สามารถด�ำรงคงสภาพอยู่ตลอดไป และยังเปรียบผู้คน
และที่อยู่อาศัยว่าเหมือนกับฟองคลื่นที่ลอยอยู่ในแม่น�้ำ
ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น และแตกซ่ า นหายไปอยู ่ ต ลอดเวลาด้ ว ย
เป็นการใช้อุปมาเพื่อสื่อโยงให้เห็นถึงความเป็นอนิจจัง
ของสรรพสิ่ง ซึ่งความเป็นอนิจจังนี้เองที่ผู้เขียนต้องการ
ชี้ให้เห็นผ่านวรรณกรรมชิ้นนี้ และได้หยิบยกภาพแม่น�้ำ
และฟองคลื่นที่สื่อถึงความเป็นอนิจจังมาบรรยายไว้ใน
ตอนต้นของวรรณกรรมเพื่อเป็นการเกริ่นน�ำ
5.2.2
かに

いにしへ し は、
なり。

に に、

が に、わづ
に るるならひ、た

(p.16)
ในบรรดาคนที่เคยรู้จัก 20-30 คนนั้น ตอนนี้ที่ยัง
5.2 การใช้อปุ มาสือ่ โยงถึงลักษณะทีเ่ ป็นนามธรรม
ส�ำหรับการใช้อุปมาใน 5.2 นี้ สิ่งที่น�ำมาใช้เปรียบ มีชวี ติ อยูเ่ หลืออยูเ่ พียงแค่คนสองคนเท่านัน้ เช้ามีคนตาย
กับสิง่ ทีถ่ กู เปรียบนัน้ อาจไม่ได้มรี ปู ลักษณ์หรืออยูใ่ นกิรยิ า ไป เย็นก็มีคนเกิดใหม่ เป็นเรื่องธรรมดาโลก เหมือนดั่ง
อาการทีค่ ล้ายกันแบบ 5.1 แต่สงิ่ ทีน่ ำ� มาใช้เปรียบนัน้ เป็น ฟองคลื่นในแม่น�้ำ
ตัวอย่าง 5.2.2 เป็นการเปรียบเทียบการเกิดดับ
สัญลักษณ์สื่อโยงถึงลักษณะที่เป็นนามธรรมบางอย่าง
ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบนั้นก็มีลักษณะที่เป็นนามธรรมนั้นด้วย ของชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาโลก ว่าเหมือนกับ
ฟองคลื่นในแม่น�้ำซึ่งก็มีการเกิดขึ้นและแตกซ่านหายไป
เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ซึ่งก็เป็นเรื่องปรกติธรรมดาเช่นกัน ฟองคลื่นในแม่น�้ำ
5.2.1 ゆく河の れは えずして、しかも、もと เป็นสัญลักษณ์สอื่ ถึงความเป็นอนิจจัง ซึง่ ชีวติ มนุษย์กอ็ ยู่
ในสภาพที่ไม่เที่ยงเช่นกัน นอกจากนี้ ฟองคลื่นเกิดขึ้น
の水にあらず。よどみに ぶうたかたは、かつ え、か
ไม่นานก็แตกซ่านหายไป การเปรียบชีวติ มนุษย์วา่ เหมือน
つ びて、 しくとどまりたる なし。 の にある、
と と、またかくのごとし。(p.15)
กับฟองคลืน่ จึงอาจตีความในอีกนัยหนึง่ ได้วา่ ชีวติ มนุษย์
แม่น�้ำไหลไปไม่หยุดยั้ง น�้ำที่ไหลย่อมมิใช่สายน�้ำ นั้นสั้น ไม่สามารถด�ำรงคงอยู่ยาวนานด้วย
สายเดิม ฟองคลื่นที่ลอยอยู่ในแม่น�้ำ บ้างก็แตกซ่าน
หายไป บ้างก็เกิดขึ้นมาใหม่ ไม่เคยหยุดนิ่งฉันใด ผู้คน
5.2.3 その と と、 を ふさま、いはば
รวมทั้งบ้านช่องที่อยู่อาศัยบนโลกก็เป็นเฉกเช่นเดียวกัน
の に らず。 は
ちて、
れり。 ると
ฉันนั้น
に れぬ。 は しぼみて、 なほ え
いへども、
ตัวอย่างข้างต้นมาจากตอนต้นของวรรณกรรม ず。 えずといへども、 を つ なし。(p.16)
โชเมะอิเริ่มเรื่องโดยการบรรยายภาพสายน�้ำที่ไหลอยู่
ทั้ ง บ้ า นและเจ้ า ของบ้ า นต่ า งก็ แ ข่ ง ขั น กั น เป็ น
だ の にぞ たりける。
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อนิจจังไม่เที่ยงแท้ จะว่าไปแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับหยาด
น�้ำค้างบนดอกอะซะงะโอะ9 บางครั้งน�้ำค้างร่วงหล่น
หายไปเหลือแต่เพียงดอกไม้ แต่แม้จะบอกว่าเหลืออยู่
ก็ตาม พอรุ่งเช้าดอกไม้ก็ย่อมต้องเหี่ยวแห้งไป บางครั้ง
ดอกไม้เหี่ยวแห้งไปก่อนเหลือแต่เพียงน�้ำค้างที่ยังไม่
เหือดหายไป แต่ถงึ จะบอกว่าไม่เหือดหายก็ตาม อย่างไร
ก็ย่อมไม่อาจอยู่รอจนถึงตอนเย็นได้
โชเมะอิเปรียบเทียบบ้านว่าเหมือนกับดอกอะซะ
งะโอะ ส่วนตัวเจ้าของบ้านที่อยู่ในบ้านนั้นก็เหมือนกับ
น�ำ้ ค้างทีเ่ กาะอยูบ่ นดอกอะซะงะโอะนัน้ น�ำ้ ค้างเป็นสิง่ ที่
ด�ำรงอยู่ไม่นานก็เหือดแห้งหรือร่วงหล่นหายไป และ
เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นอนิจจัง ส่วนดอกอะซะ
งะโอะจะบานตอนเช้า แต่พอสายก็ร่วงโรย ซึ่งก็แสดงถึง
ความเป็นอนิจจังเช่นกัน บางครัง้ น�ำ้ ค้างก็หายไปก่อน แต่
บางครัง้ ดอกไม้กร็ ว่ งโรยไปก่อน เปรียบเหมือนกับเจ้าของ
บ้านกับบ้าน ที่บางครั้งเจ้าของบ้านอาจจะตายไปก่อน
แต่ บ างครั้ ง บ้ า นก็ อ าจจะพั ง ทลายไปก่ อ น เป็ น การ
เปรียบเทียบสื่อโยงถึงความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่ง
5.2.4 なほ

しき は多

はすでに れて、

く、 れる は

し。

9
10
11
12

5.2.5

の みなけいしぬれば、 を つつ、きは

(p.26)
ทุกผู้คนตกอยู่ในความอดอยากหิวโหย วันเวลา
ผ่านไป สภาพความเป็นไปนั้นเปรียบได้กับ “ปลาในน�้ำ
แห้งขอด”11
ตัวอย่าง 5.2.5 เป็นการบรรยายถึงความอดอยาก
ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในช่วงค.ศ.1181-1182 บางปีก็เกิด
ความแห้งแล้ง บางปีก็น�้ำท่วม พืชผลไม่สามารถเก็บ
เกีย่ วได้ เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ผูค้ นอดอยากหิวโหย
โชเมะอิได้เปรียบเทียบสภาพของผู้คนที่อดอยากไม่มี
อาหารจะกินว่าเปรียบเหมือนกับปลาในน�้ำแห้งขอด
ที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะน�้ำน้อย อยู่ในสภาพที่ใกล้
จะตาย เป็นการเปรียบเทียบเพื่อสื่อโยงถึงสภาพคับขัน
ที่ความตายจวนเจียนใกล้เข้ามา
まりゆくさま、

の のたとへにかなへり。

はいまだ らず。ありとしあ

(p.23)
ที่ว่างเปล่ายังคงมีมากมาย บ้านสร้างใหม่มีเพียง
ไม่กี่หลัง เมืองหลวงเก่ารกร้าง เมืองหลวงใหม่ก็ยังสร้าง
ไม่เสร็จ ไม่วา่ ใครต่างก็รสู้ กึ เหมือนกับเป็นเมฆทีล่ อยเคว้ง
คว้างอยู่บนท้องฟ้า
ตัวอย่าง 5.2.4 เป็นตอนที่โชเมะอิบรรยายถึงการ
ย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตไปยังฟุกฮุ ะระ10 ใน ค.ศ.1180
บ้านในเมืองหลวงเก่าถูกรือ้ ถอนเพือ่ ขนย้ายล่องแม่นำ�้ ไป
ยังเมืองหลวงใหม่ บ้างก็ถกู ทิง้ รกร้าง ส่วนเมืองหลวงใหม่

る は、みな

ฟุกฮุ ะระก็มเี นือ้ ทีค่ บั แคบ เป็นทีล่ าดชันอยูร่ ะหว่างภูเขา
และทะเล สภาพบ้านเรือนก็ยงั สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ผูค้ น
ต่างก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคง ในที่นี้จึงเปรียบเทียบความ
รู้สึกของผู้คนที่เคว้งคว้างไม่มั่นคงนั้นว่าเหมือนกับเมฆ
ที่ลอยเคว้งคว้างอยู่บนท้องฟ้า

5.2.6 こゝに、

の ひをなせり。

の

えがたに びて、さら

(p.36)
ตอนนี้ฉันอายุ 60 ปี12 เป็นดั่งน�้ำค้างที่ก�ำลังเหือด
หายไป ฉันได้สร้างบ้านเพือ่ ไว้ใช้อาศัยอยูใ่ นช่วงบัน้ ปลาย
ชีวิต
โชเมะอิเปรียบเทียบตัวเองซึ่งอายุ 60 ปี อยู่ใน
วัยชราใกล้ร่วงโรยว่าเหมือนกับน�้ำค้าง ( ) ที่ก�ำลังจะ
เหือดแห้งหายไป ซึ่งค�ำว่า ( ) หรือ“ยอดใบไม้” ใน
ประโยคที่ตามมาก็เป็นค�ำสัมพันธ์กับค�ำว่า “น�้ำค้าง”
に、

の りを べる あり。

ไม้เถาตระกูลผักบุ้ง ออกดอกรูปปากแตรในฤดูร้อน เช้าบาน พอสายก็โรย
ฟุกุฮะระ ( ) หรือท์ซุโนะกุนิ ( の ) เป็นส่วนหนึ่งของเมืองโกเบในปัจจุบัน
ปลาที่ต้องทนทุกข์ทรมานหายใจไม่ออกเพราะน�้ำน้อยแห้งเหือด
โชเมะอิเขียน โฮโจกิ เสร็จเมื่ออายุ 58 ปี ดังนั้นที่โชเมะอิเขียนถึงอายุตัวเองในที่นี้ว่า “อายุ 60 ปี” นั้น สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นเพียงการบอกอายุตัวเองโดยประมาณ
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โดยน�้ำค้างที่เกาะอยู่บนใบไม้ตรงส่วนที่เป็นปลายยอด
จะเป็นน�้ำค้างที่ใกล้จะร่วงหล่น ซึ่งก็เปรียบเหมือนกับ
ตัวโชเมะอิทกี่ ำ� ลังอยูใ่ นวัยชราใกล้ไปสูค่ วามตาย ส่วนค�ำ
ว่า りที่ตามมานั้นหมายถึง “ที่พักอาศัย” ดังนั้น
の
ในที่นี้จึงเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายถึง บ้านที่
ไว้ อ าศั ย อยู ่ ใ นช่ ว งวั ย ชราหรื อ ช่ ว งบั้ น ปลายชี วิ ต ใน
ตั ว อย่ า ง 5.2.6 นี้ จึ ง มี ทั้ ง การใช้ อุ ป มาและการใช้
สัญลักษณ์ด้วย
5.2.7

は、

をあはれぶ。

り ゆるさま、

(p.39)
ฤดูหนาวก็ชนื่ ชมกับหิมะ หิมะทีส่ มุ กองแล้วละลาย
หายไปนั้นเปรียบได้กับความผิดบาปของมนุษย์
ความผิดบาปในทีน่ หี้ มายถึงความผิดบาปทางกาย
วาจา ใจ ซึง่ เป็นอุปสรรคขวางกัน้ ไม่ให้หลุดพ้นจากกิเลส
ในคัมภีรโ์ อโจโยฌู13 ซึง่ โชเมะอิศกึ ษานัน้ ก็มตี อนทีก่ ล่าว
เปรียบหิมะกับความผิดบาปไว้วา่ “หากคอยสวดภาวนา
ถึงพระอมิตาภะเป็นประจ�ำแล้ว ความผิดบาปทั้งหลาย
ก็จะมลายหายไป เหมือนกับหิมะที่ละลายหายไปเมื่อ
ต้องแสงอาทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิ” ส�ำหรับในตัวอย่างข้าง
ต้นนี้ โชเมะอิก็ได้หยิบยกเอาภาพหิมะที่สุมกองอยู่และ
ละลายหายไป เอามาใช้เปรียบกับความผิดบาป กล่าวคือ
ความผิดบาปอาจเพิ่มพูนขึ้นมาได้เพราะกิเลสตัณหา
แต่กส็ ามารถลบหายไปได้เช่นกัน ซึง่ ก็คล้ายกับหิมะทีส่ มุ
กองขึ้นมาแล้วละลายหายไป
にたとへつべし。

5.2.8
は、

の

もし、

の

にゆきかふ

に、この を する
を

めて、

が

に
を

(p.40)
ในยามเช้าที่คิดเปรียบเทียบตัวฉันเป็นเหมือนดั่ง
คลืน่ สีขาวหลังเรือแล่น ฉันก็จะเหม่อมองเรือแล่นสวนไป
มาที่โอกะโนะยะริมชายฝั่งทิศตะวันออกของแม่น�้ำอุจิ
み、

พลางก็เอ่ยกลอนเลียนแบบมันฌะมิ14
ในตัวอย่าง 5.2.8 โชเมะอิได้เปรียบเทียบตัวเอง
เป็นเหมือนคลื่นสีขาวหลังเรือแล่น ซึ่งหลังจากเรือแล่น
ผ่านไปแล้วจะเกิดคลื่นสีขาวขึ้นมาเพียงชั่วครู่ แล้วก็จะ
กระจายหายไป เปรียบเหมือนกับชีวิตของตัวโชเมะ
อิเองที่ด�ำรงคงอยู่ได้ไม่นานก็ต้องแตกดับไป ภาพคลื่น
สี ข าวหลั ง เรื อ แล่ น จึ ง เป็ น การสื่ อ โยงถึ ง ความเป็ น
อนิจจังหรือความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตมนุษย์
5.2.9 は になずらへて、 まず、まだしと
せず。(p.46)
ตัวฉันก็เปรียบเสมือนเมฆทีล่ อ่ งลอยอยูบ่ นท้องฟ้า
ไม่ได้คาดหวังอะไรและไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไร
ในตัวอย่าง 5.2.9 โชเมะอิได้เปรียบเทียบตัวเอง
ซึ่งปลีกตัวอยู่อย่างสันโดษในกระท่อมเล็ก ๆ โดยไม่ต้อง
พึ่งพาใครว่าเหมือนกับเป็นเมฆที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า
ไม่มีอะไรที่ต้องยึดติดหรือคาดหวัง และไม่รู้สึกว่าตนเอง
ขาดอะไร เหมือนกับเมฆที่ล่องลอยไปมาอย่างอิสระ
ไม่ถูกผูกมัดหรือยึดติดกับอะไร แสดงให้เห็นว่าโชเมะอิ
รู้สึกพอใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองเช่นนี้
5.2.10

そもそも、

の

きて、

の

(p.48)
ตัวฉันคล้ายกับพระจันทร์ที่ก�ำลังเคลื่อนคล้อย
ตกสันเขาทางทิศตะวันตก
โชเมะอิ เ ปรี ย บเที ย บตั ว เองซึ่ ง อายุ ม ากแล้ ว ว่ า
คล้ายกับพระจันทร์ที่ก�ำลังเคลื่อนคล้อยตกสันเขาทาง
ทิศตะวันตก ซึ่งสื่อความหมายว่าความตายใกล้จะมา
เยื อ นแล้ ว ชี วิ ต นี้ เ หลื อ เวลาอยู ่ อี ก ไม่ น าน เหมื อ น
พระจั น ทร์ ที่ ก� ำ ลั ง จะคล้ อ ยลั บ สั น เขาไปซึ่ ง ก็ ใ ช้ เ วลา
อีกไม่นานก็จะหายลับไปเช่นกัน
の に

し。

13
14

โอโจโยฌู (
) คัมภีร์ที่ว่าด้วยการไปสู่ดินแดนสุขาวดีโดยเน้นการสวดท่องนามพระอมิตาภะ เขียนขึ้นเมื่อ ค.ศ. 985 โดยพระเก็นฌิน ( )
ชื่อเรียกย่อของมันเสะอิฌะมิ (
) กวีช่วงกลางสมัยนารา ไม่ทราบปีเกิดแน่ชัด มีชื่อปรากฏในหนังสือรวมกลอน มันโยฌู (
) ออกบวชในค.ศ.721
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ตารางสรุปตัวอย่างใน 5.2
ตัวอย่าง

สิ่งที่ถูกเปรียบ

สิ่งที่ยกมาเปรียบ

ลักษณะที่เป็นนามธรรมร่วมกัน

5.2.1

ผู้คนและบ้าน

แม่น�้ำที่ไหลไปไม่หยุด
ฟองคลื่นในแม่น�้ำ

ความเป็นอนิจจัง

5.2.2

คนเกิดคนตาย

ฟองคลื่นในแม่น�้ำ

ความเป็นอนิจจัง

5.2.3

บ้านกับเจ้าของบ้าน

หยาดน�้ำค้างกับดอกอะซะงะโอะ ความเป็นอนิจจัง

5.2.4

ความรู้สึกไม่มั่นคงในใจ

เมฆลอยบนท้องฟ้า

ความเคว้งคว้างไม่มั่นคง

5.2.5

คนที่อดอยาก

ปลาในน�้ำแห้งขอด

สภาพคับขันใกล้ตาย

5.2.6

ตัวโชเมะอิในวัยชรา

น�้ำค้างที่ก�ำลังเหือดแห้ง

ความร่วงโรยใกล้ไปสู่ความตาย

5.2.7

ความผิดบาปของมนุษย์

หิมะที่กองสุมแล้วละลายหายไป สามารถเพิ่มพูนได้และสลายหาย
ไปได้

5.2.8

ตัวโชเมะอิ

คลื่นสีขาวหลังเรือแล่น

ความเป็นอนิจจัง

5.2.9

ตัวโชเมะอิ

เมฆที่ล่องลอย

ความเป็นอิสระไม่ยึดติดกับอะไร

5.2.10

ตัวโชเมะอิ

พระจันทร์ก�ำลังลับสันเขา

อยูใ่ นช่วงทีค่ วามตายใกล้มาเยือน

จากตารางจะเห็นได้ว่า สิ่งที่โชเมะอิหยิบยกมา
ใช้ เ ปรี ย บเที ย บก็ ยั ง คงเป็ น สิ่ ง ที่ พ บได้ ใ นป่ า เขาหรื อ
ธรรมชาติเช่น แม่น�้ำ ฟองคลื่น หยาดน�้ำค้าง ปลา เมฆ
พระจันทร์ ฯลฯ สิ่งที่ยกมาเปรียบบางอย่างเช่น การใช้
น�้ ำ ค้ า งที่ แ ห้ ง เหื อ ดเปรี ย บถึ ง ความเป็ น อนิ จ จั ง หรื อ
การใช้ เ มฆที่ ล อยเคว้ ง คว้ า งสื่ อ อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ที่
ไม่ มั่ น คง เป็ น ต้ น นั้ น เป็ น การใช้ อุ ป มาที่ มั ก พบใน
วรรณกรรมญี่ปุ่นมาแต่เดิม แต่บางอย่างเช่น ฟองคลื่น
ในแม่น�้ำ หรือคลื่นสีขาวหลังเรือแล่น เป็นต้นนั้น น่าจะ
เป็นการอุปมาโดยยกเอาสิ่งที่เขาเคยพบเห็นมาใช้ใน
การเปรียบเทียบ ก่อนที่โชเมะอิจะมาอาศัยอยู่ที่ภูเขา
ฮิโนะ โชเมะอิได้อาศัยอยู่ริมแม่น�้ำคะโมะมาเป็นเวลา

นาน จึงเป็นไปได้ว่าภาพของแม่น�้ำและฟองคลื่นซึ่ง
เขาเห็นอยู่ทุกวี่วันจะติดตรึงอยู่ในความทรงจ�ำ และถูก
ถ่ายทอดออกมาเพื่อใช้สื่อโยงภาพความเป็นอนิจจัง
ในวรรณกรรมชิ้ น นี้ ด ้ ว ย จากตารางจะสั ง เกตได้ ว ่ า
ลั ก ษณะที่ เ ป็ น นามธรรมที่ ถู ก สื่ อ โยงถึ ง บ่ อ ยที่ สุ ด
ได้แก่ ความเป็นอนิจจัง ซึ่งความเป็นอนิจจังนี้เองที่
เป็ น ประเด็ น หลั ก ที่ ผู ้ เ ขี ย นต้ อ งการสื่ อ ให้ เ ห็ น ผ่ า น
วรรณกรรมชิ้ น นี้ โดยเหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ ต ่ า ง ๆ ที่
ผู้เขียนได้บรรยายเอาไว้ในวรรณกรรมชิ้นนี้ ก็ล้วนแล้ว
แต่เป็นการตอกย�้ำให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้ของ
โลกนั่นเอง
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6. สรุปผล

จากทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า ใน โฮโจกิ มีการใช้อุปมา
ในการสื่ อ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น รู ป ธรรมร่ ว มกั น ของสิ่ ง ที่ ถู ก
เปรียบกับสิง่ ทีย่ กมาเปรียบ และยังมีการใช้อปุ มาสือ่ โยง
ถึงลักษณะที่เป็นนามธรรมร่วมกันด้วย โดยลักษณะ
ที่ เ ป็ น นามธรรมที่ ถู ก โยงถึ ง บ่ อ ยที่ สุ ด ก็ คื อ ความเป็ น
อนิจจัง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการเน้นย�้ำให้เห็นผ่าน
วรรณกรรมชิ้นนี้ และจะสังเกตได้ว่าผู้เขียนมักใช้สิ่งที่
พบเห็ น ในธรรมชาติ เ ช่ น แม่ น�้ ำ คลื่ น น�้ ำ ค้ า ง เมฆ
พระจันทร์ เป็นต้น มาใช้ในการเปรียบเทียบ โดยบ้างก็
เป็ น ค� ำ อุ ป มาที่ มี ใ ช้ กั น มาแต่ เ ดิ ม บ้ า งก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ ขา
ประสบพบเห็นในชีวติ ตนเองและได้ยกมาใช้เปรียบเทียบ
ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างจินตภาพให้แก่ผู้อ่าน และยัง
สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวผู้เขียนเองซึ่ง
อาศัยอยู่ริมแม่น�้ำท่ามกลางธรรมชาติด้วย

30

7. ข้อเสนอแนะ

บทความนี้รวบรวมตัวอย่างการใช้ความเปรียบ
แบบอุปมาทีพ่ บบ่อยในวรรณกรรมชิน้ นีไ้ ว้ แต่ยงั มีกลวิธี
การประพันธ์ที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น บุคลาธิษฐาน ซึ่งก็จัด
เป็นความเปรียบอีกแบบหนึง่ และมีปรากฏในวรรณกรรม
นีบ้ า้ งเช่นกัน แต่ผวู้ จิ ยั ไม่ได้หยิบยกน�ำมากล่าวถึง หากมี
การศึกษาความเปรียบแบบอื่น ๆ ด้วยก็จะท�ำให้เห็น
ลักษณะการใช้ความเปรียบในวรรณกรรมชิน้ นีค้ รอบคลุม
ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามผู ้ วิ จั ย หวั ง ว่ า ข้ อ มู ล
ที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปใช้
ศึกษาต่อยอด หรือน�ำไปใช้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้
ความเปรียบในวรรณกรรมญี่ปุ่นชิ้นอื่น ๆ ต่อไป
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อัษฎายุทธ  ชูศรี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงสร้างหน่วยเชื่อมอนุประโยคในประโยคพหุความ
ภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในส�ำนวนไวยากรณ์ที่ใช้
สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์รปู ไวยากรณ์ทสี่ ร้างประโยคพหุความทีข่ ยายภาคแสดงด้วยวิเศษณานุประโยค
ที่ปรากฏหัวข้อในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5-N2 จากการศึกษาหนังสือเตรียมสอบ 2 ชุด (7 เล่ม) พบ
รูปไวยากรณ์ทั้งสิ้น 141 ส�ำนวน เมื่อพิจารณาในฐานะหน่วยเชื่อมอนุประโยคพบว่ามีรูปแบบทั้งสิ้น 12 รูปแบบ
โดยรูปแบบที่พบมากที่สุดคือ หน่วยเชื่อมอนุประโยคที่เป็นค�ำนาม รองลงมาคือหน่วยเชื่อมที่มีวลีกริยาอยู่แล้ว
และหน่วยเชื่อมค�ำช่วยสันธานตามล�ำดับ เมื่อจัดประเภทพบว่ามีจุดที่ควรมีการอธิบายเพิ่มเติม 5 กรณี คือ กรณี
หน่วยเชื่อมเป็นค�ำนาม กรณีหน่วยเชื่อมเป็นค�ำช่วยเน้นความ กรณีหน่วยเชื่อมที่มีวลีกริยาในตัว กรณีหน่วยเชื่อม
ที่เกิดร่วมกับนามานุประโยคได้ และกรณีหน่วยเชื่อมที่ถูกย่อรูป

คำ�

สำ�คัญ

ประโยคพหุความ วิเศษณานุประโยค หน่วยเชื่อมอนุประโยค รูปไวยากรณ์ระดับ N5-N2 ชนิดของค�ำ
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Asadayuth Chusri
Faculty of Arts, Chulalongkorn University

A Study of Structure of Conjunctive Units in
Japanese Multi-clause Sentences Focusing on
Grammatical Sentence Patterns for JLPT
Abstract
This research analyzes the categories of conjunctive units in multi-clause sentences that
produce adverbial clauses in Japanese grammatical sentence patterns at the JLPT N5-N2
level. From the survey of 2 series of books (7 books), there are 141 patterns which can be
grouped into 12 categories. The most frequently identified patterns were conjunctive nouns,
conjunctive verb phrases and conjunctive particles respectively. There are 5 cases that need
additional description about the structure: conjunctive nouns, conjunctive intensifiers,
conjunctive verb phrases, conjunctive units that co-occur with noun clauses, and conjunctive
units that are partially shortened.

Key words

multi-clause sentence, adverbial clause, conjunctive units, N5-N2 level grammatical
sentence patterns, part of speech
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1. บทน�ำ

ประโยคพหุความ（複文ในความหมายกว้าง）เป็น
ค�ำทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ ใช้เรียกรวมประโยคความรวมและ
ประโยคความซ้อน เกิดขึน้ จากส่วนทีเ่ ป็นอนุประโยคหลัก
主節）และอนุประโยครอง（従属節）ซึ่งในบทความนี้
จะศึกษาเฉพาะกรณีที่อนุประโยครองปรากฏอยู่ในส่วน
ขยายภาคแสดงซึ่งเรียกว่า วิเศษณานุประโยค1（連用
節：Adverbial Clause）ส�ำหรับในภาษาญี่ปุ่น วิเศษ
ณานุประโยคอาจมีความหมายครอบคลุมอนุประโยคแรก
ของประโยคความรวมด้วย（村木2007、前田・大島
2014）ดังตัวอย่างประโยคที่ (1) เนือ่ งจากในภาษาญีป่ นุ่
ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแยกประโยคความซ้อน
複文ในความหมายแคบ）และประโยคความรวม 重文）
(1) ご飯を食べて、うちに帰りましょう。
หากย้อนกลับไปศึกษาองค์ความรูก้ ารศึกษาภาษา
อังกฤษที่เป็นภาษาต่างประเทศหลักของไทย จะพบว่า
วิธีการสร้างประโยคพหุความสามารถสร้างได้โดยการ
เชื่อมด้วยค�ำสันธานที่ท�ำหน้าที่คล้ายค�ำช่วยสันธาน 接
่ นุ่ เช่น but, so, and หรือประพันธ
続助詞）ในภาษาญีป
สรรพนาม เช่น when หรือค�ำบุพบท เช่น before, after,
as แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมอนุประโยคไม่ได้เชื่อมด้วย
ค�ำสันธานอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ในต�ำราไวยากรณ์
ส่วนใหญ่ในภาษาญีป่ นุ่ มักจะเน้นสอนประโยคพหุความ
ที่สร้างขึ้นโดยใช้ค�ำช่วยสันธาน เช่น が、から、ので、
たら、てもเป็นต้น บางครั้งมีการสอนค�ำนามประเภท
形式名詞 เช่น 時、ため โดยเน้นให้จ�ำเป็นรูปประโยค
ไปใช้ หลีกเลีย่ งทีจ่ ะระบุชนิดของค�ำทีน่ ำ� มาใช้เชือ่ มความ
ท�ำให้เกิดความสับสน เช่น เข้าใจว่า ため คือ から、の
でเพราะมีความหมายว่า “เพราะว่า” เหมือนกัน ท�ำให้
ใช้วธิ เี ปลีย่ น 雨だから、雨なのでเป็น ＊雨だため、＊雨
่ ะบุขา้ งล่าง เหตุใด
なため หรือไม่เข้าใจว่าประโยค (2) ทีร
จึงใช้「にしたがって」กับกริยาได้เลย ทัง้ ทีค่ ำ� ช่วย「に」
1

ควรจะวางหลังค�ำนาม
(2) 北へ行く
、紅葉は早くなる。
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงตั้งใจจะรวบรวม
ส�ำนวนไวยากรณ์ที่ใช้สร้างประโยคพหุความทั้งหมด
มาพิ จ ารณาโครงสร้ า งการเชื่ อ มอนุ ป ระโยครองกั บ
อนุประโยคหลักในภาษาญี่ปุ่นมีรูปแบบใดบ้าง โดย
จัดกลุ่มส�ำนวนไวยากรณ์เหล่านี้ในฐานะ “หน่วยเชื่อม
อนุประโยค” เช่นเดียวกับค�ำช่วยสันธาน และเพือ่ ให้เกิด
การน�ำไปใช้งานได้ในเบื้องต้น ในงานวิจัยนี้จึงจะท�ำ
การส�ำรวจประโยคพหุความที่ปรากฏในรูปประโยคที่
ถู ก น� ำ ไปทดสอบในการสอบวั ด ระดั บ ภาษาญี่ ปุ ่ น
(Japanese Language Proficiency Test : JLPT) ตัง้ แต่
ระดับ N5 ไปถึงระดับ N2 เนือ่ งจากถือเป็นกรอบประโยค
ขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจะต้องใช้เป็น และเมื่อ
จัดกลุ่มแล้วจะศึกษาแนวทางในการอธิบายโครงสร้าง
หน่วยเชือ่ มอนุประโยคเพือ่ ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
ส�ำหรับระดับ N1 นั้นเนื่องจากมีจ�ำนวนรูปประโยคพหุ
ความทีซ่ บั ซ้อนและมีจำ� นวนมาก แต่อาจไม่ได้ใช้งานบ่อย
จึงยังไม่น�ำมาวิเคราะห์ร่วมในงานครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย

เพื่ อ แบ่ ง ประเภทหน่ ว ยเชื่ อ มอนุ ป ระโยคใน
ประโยคพหุความภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ชนิดของค�ำ อัน
น�ำไปสู่การแก้ปัญหาในการใช้งาน

3. ปริทัศน์วรรณกรรม

ประโยคพหุความตามปกติมกั จะใช้คำ� ช่วยสันธาน
接続助詞） เป็นหน่วยเชื่อมอนุประโยค กรณีดังกล่าว
มักจะถือว่าอนุประโยคทีอ่ ยูห่ น้าค�ำช่วยสันธานเป็นวิเศษ
ณานุประโยค（連用節）
南（1974）เรียกส่วนที่เป็นวิเศษณานุประโยคนี้
ว่า「従属句」และท�ำการแบ่งประเภทค�ำช่วยสันธาน

นอกเหนือจากวิเศษณานุประโยคแล้ว ยังมีคุณานุประโยค（連体節） ที่เป็นอนุประโยคขยายค�ำนาม เช่น
ประโยคแทนค�ำนาม เช่น いいかどうか分からない。
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และนามานุประโยค（引用節）ที่เป็นอนุ

また会える日まで待ちます。
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ตามล�ำดับความเป็นเอกเทศ（自律性）น้อยไปหามาก
เช่น ค�ำช่วยสันธาน「ながら」(ในระหว่างที่...ไปพลาง)
จัดว่ามีความเป็นเอกเทศน้อย เพราะประธานของอนุ
ประโยคทั้งสองต้องเป็นตัวเดียวกัน อนุประโยครองใช้
หน่วยทางไวยากรณ์ร่วมกับอนุประโยคหลักจ�ำนวนมาก
ถือเป็นประเภท A ค�ำช่วยสันธาน「のに」(ทัง้ ๆ ที.่ ..)「た
ら」(ถ้า...) มีความเป็นเอกเทศปานกลาง ประธานของ
อนุประโยคทั้งสองเป็นคนละตัวได้ โดยปกติไม่นิยม
แทรกหน่ ว ยทางไวยากรณ์ที่แ สดงความสุภ าพในอนุ
ประโยครอง ถือเป็นประเภท B และค�ำช่วยสันธาน「か
ら」(เพราะว่า...)「が」(แต่...) มีความเป็นเอกเทศสูง
ประธานของอนุประโยคทัง้ สองเป็นคนละตัวได้ สามารถ
ตัดจบประโยค โดยละอนุประโยคหลังได้ และสามารถ
แทรกค� ำ แสดงความสุภ าพในอนุป ระโยครองได้ ถื อ
เป็นประเภท C อย่างไรก็ตามงานของ 南 พูดถึงค�ำช่วย
สันธานเท่านั้น
北條 (1989) อธิบายโครงสร้างประโยคความซ้อน
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิเศษณานุประโยค（
連用修飾節） และคุณานุประโยค（連体修飾節）ส�ำหรับ
วิเศษณานุประโยค จะใช้ส�ำนวน 22 ประเภท ดังนี้
1. ส�ำนวนเงือ่ นไขชีห้ วั ข้อ เช่น といえば、なんか
2. ส�ำนวนเงื่อนไขชี้จุดยืน เช่นにしては
3. ส�ำนวนเงื่อนไขปกติ เช่นとすると
4. ส�ำนวนแสดงเหตุผล เช่น ため、だけに、せい
で、ゆえに

5. ส�ำนวนแสดงเป้าหมาย เช่น

ために、ように

11. ส�ำนวนแสดงขั้นตอน เช่น

によって、を通じ

て、をきっかけに

12. ส�ำนวนแสดงมาตรฐาน เช่น

に基づいて、を

前提に

13. ส�ำนวนแสดงขอบเขต เช่น

に限って、を除

いて

14. ส�ำนวนแสดงสภาพ เช่น まま、通りに
15. ส�ำนวนแสดงการเพิม่ ความ เช่น に加えて、の
みならず

16. ส�ำนวนแสดงการยกตัวอย่าง เช่น

をはじめ

はおろか

17. ส�ำนวนแสดงการสาธยายตัวอย่าง เช่น

であ

れ〜であれ、といい〜といい

18. ส�ำนวนแสดงระดับ เช่น ほど、んばかりに
19. ส�ำนวนแสดงความสัมพันธ์ทางเวลา เช่น を境
に、にわたって

20. ส�ำนวนอื่นๆ เช่น

にそなえて、ならでは、ま

でもなく

21. ส�ำนวนเวลา เช่น 際、折、てはじめて、て以
来、おきに

22. ส�ำนวนแย้งความ เช่น 癖に、とはいえ、どこ
ろか、からといって

ส�ำนวนทั้ง 22 ประเภท มีทั้งสิ้น 190 ส�ำนวน
หากนับรวมกับหน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยสันธานที่เกริ่น
ไว้ก่อนอีก 13 รูป ได้แก่ て、から、し、たり、たら、な
ら と、ば、けど・けれども、のに、ては、ても、なんて

には

6. ส�ำนวนแสดงผลลัพธ์ เช่น あげく、上で
7. ส�ำนวนแสดงการเปลี่ยนแปลง เช่น につれて
にしたがって、にともなって

8. ส�ำนวนแสดงการตอบรับ เช่น

代わりに

に応じて、と

あいまって

9. ส�ำนวนแสดงการเปรียบเทียบ เช่น に比べて
に反して、にしては

10. ส�ำนวนแสดงการทดแทน เช่น

にかわって

จะรวมมี รู ป ส� ำ นวนที่ ใ ช้ เ ชื่ อ มความ 203 รู ป ในบท
ความนี้ แต่ก็มีบางส�ำนวนที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วไม่ได้
ถูกน�ำมาแสดงเป็นตัวอย่าง เช่น が、時 、ので
前田（2009）เรียกหน่วยค�ำทีใ่ ช้เชือ
่ มอนุประโยค
ว่า「接続辞」และแบ่งหน่วยค�ำ 183 หน่วยทีน่ ำ� มาศึกษา
เหล่ า นั้ น เป็ น 11 ประเภทตามความสั ม พั น ธ์ ข อง
อนุประโยครองที่มีต่ออนุประโยคหลัก ได้แก่ประเภท
เงื่อนไข เช่น たら、ば、と、ては ประเภทเหตุผล เช่น
อัษฎายุทธ ชูศรี | Asadayuth Chusri
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ประเภทเงือ่ นไขตรงข้าม
เช่น ても、たって、とはいえ ประเภทเหตุกบั ผลแย้งกัน
เช่นのに、くせに、にもかかわらず ประเภทเป้าหมาย
เช่น ために、ように ประเภทกระท�ำพร้อมกัน เช่น かた
わら、ながら、につれて ประเภทแสดงสภาพ เช่น ま
ま、みたいに、ごとくประเภทเวลา เช่น 途中、時、ま
で ประเภทแย้งความ เช่น ところが、ながらも ประเภท
ตามความ เช่น あげく、うえ、きりประเภทคูข่ นาน เช่น
一方、反面 และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มหน่วยค�ำที่อยู่นอก
กลุม่ ทีจ่ ดั เป็นการเชือ่ มความธรรมดา ได้แก่ て、ずに
ないで เป็นต้น
การจัดกลุม่ ตามความหมายในการงานวรรณกรรม
ทัง้ สองนี้ เป็นประโยชน์ตอ่ การอธิบายความแตกต่างของ
หน่วยค�ำเชื่อมอนุประโยคในแต่ละประเภท ท�ำให้เข้าใจ
ความแตกต่างละเอียดยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการ
แยกหน่วยค�ำเหล่านีว้ า่ มีชนิดของค�ำประเภทใด ซึง่ แม้วา่
จะแก้ไขปัญหาการใช้ค�ำที่เหมาะสมได้ในแง่ความหมาย
แต่กย็ งั มีปญ
ั หาการผันรูปภาคแสดงให้เหมาะสมกับชนิด
ของค�ำ（品詞）ที่หน่วยค�ำเชื่อมชนิดนั้นเป็นหลงเหลือ
อยู่ ในบรรดาส�ำนวนสร้างวิเศษณานุประโยคของ北條
่ มอนุประโยคของ前田(2009)
(1989）และหน่วยค�ำเชือ
มีบางค�ำที่มีความน่าสนใจ เช่น「に」ซึ่งแตกต่างจาก
ค�ำช่วย「に」ตามปกติที่ปรากฏในแบบเรียน ซึ่งอาจ
อธิบายได้วา่ เหตุใดจึงสามารถใช้คำ� กริยาต่อกับ「に」ใน
ส�ำนวน「にしたがって」ได้เลย นอกจากนีย้ งั อาจพบเห็น
ได้ในการใช้ส�ำนวน「には」แสดงเป้าหมาย
(2) 「本を借りる 、貸出カードが必要です 」
อัษฎายุทธ ชูศรี (2021) แบ่งการสร้างประโยคพหุ
ความเป็น 5 ประเภทดังนี้
1. รูปโครงสร้างประโยคพหุความที่เกิดจากค�ำ
ช่วยแบ่งได้เป็น 2 โครงสร้างย่อยคือ กรณีใช้

ค�ำช่วยสันธาน（接続助詞）เช่น「するから
และค�ำช่วยเน้นความ2 (取立助詞）เช่น「する

ので、から、おかげで、だけに

2

ほど 」

2. รูปโครงสร้างประโยคพหุความที่เกิดจากกลุ่ม
ค�ำประพันธสรรพนาม เช่น「するため 」
3. รูปโครงสร้างประโยคพหุความที่เกิดจากวลี
กริยา แบ่งได้เป็น 3 โครงสร้างย่อย คือ กรณี
เชื่อมกับค�ำนามเท่านั้น เช่น「Nに対して
กรณีเชือ่ มกับอนุประโยคได้ เช่น「するにつれ
て 」 และกรณี เ ชื่ อ มกั บ อนุ ป ระโยคที่ เ ป็ น
นามานุประโยค เช่น「するとしたら 」
4. รูปโครงสร้างประโยคพหุความที่เกิดจากการ
ย่อส่วนเชื่อมอนุประโยค เช่น「はともかく 」
5. รูปโครงสร้างประโยคพหุความที่เกิดจากการ
ซ�้ำรูปประโยค เช่น「AするにしてもBするに
しても 」

จะเห็นได้ว่าในอัษฎายุทธ (2021) ยังเป็นการแบ่ง
ประเภทอย่างหยาบๆ และยังไม่ได้ค�ำนึงถึงความสะดวก
ในการน�ำไปใช้ เช่น ในหน่วยค�ำเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยนั้น
ค�ำช่วยสันธาน และค�ำช่วยเน้นความต่างมีรูปแบบการ
เกิดร่วมกับชนิดของค�ำที่ต่างกัน การพิจารณาเป็นกลุ่ม
เดียวกันก็ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดในการน�ำไปใช้ เช่น
(3) 3.1 大人だ 、泣いてはいけない。		
3.2 汗をかく 、タオルを用意しておいた
方がいい。

3.3 お金持ちだ お金を使わない。
3.4 汗をかく 最近は暑い
จากตัวอย่าง (3) จะเห็นได้ว่าการจับหน่วยเชื่อม
อนุประโยคที่เป็นค�ำช่วยให้อยู่ในประเภทเดียวกัน อาจ
ไม่สอดคล้องตลอด พึงแยกค�ำช่วยสันธาน กับค�ำช่วยเน้น
ความเป็นคนละกลุม่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงจะวิเคราะห์รปู แบบ
＊

ค�ำช่วยเน้นความ เป็นค�ำทีอ่ ษั ฎายุทธ (2021, น.112) แปลจาก「取立助詞」ของ益岡・田窪（1992）ได้แก่ まで、だけ、ばかり、のみ、しか、など、なんか、なんて、ほど、くらい
ในไวยากรณ์ดั้งเดิมค�ำช่วยกลุ่มนี้จะเรียกว่า「副助詞」ซึ่งอัษฎายุทธแปลไว้ว่า “ค�ำช่วยเสริมปริบท” จะเห็นได้ว่าค�ำช่วยเหล่านี้สามารถเกิดตามหลังค�ำกริยาเพื่อสร้างวิเศษณานุ
ประโยคได้ทั้งสิ้น ยกเว้นบางค�ำที่มีรูปสั้น เช่น「やるしかない」อาจพิจารณา「しかない」เป็นส�ำนวนเติมท้ายและพิจารณาเป็นประโยคความเดี่ยวแทน
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หน่วยเชือ่ มอนุประโยคในประโยคพหุความเพือ่ ลดความ
เข้าใจผิดที่จะเกิดเวลาน�ำไปใช้

4. วิธีการวิจัย

ผูว้ จิ ยั รวบรวมส�ำนวนไวยากรณ์ทสี่ ร้างอนุประโยค
ตัง้ แต่ 2 อนุประโยคขึน้ ไป จากต�ำรารวมหัวข้อไวยากรณ์
ส�ำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับ N5
ถึง N2 จากชุด「日本語能力試験（JLPT）」対策ของ
ส�ำนักพิมพ์ ASK ทั้งหมด 4 เล่ม และชุด新完全マスター
日本語能力試験ของส�ำนักพิมพ์ 3ANetwork ทั้งหมด
3 เล่ม โดยไม่นับส�ำนวนที่ซ�้ำ รวมทั้งหมด 141 รูป
ประโยค รายละเอียดจ�ำนวนส�ำนวนที่ใช้สร้างประโยค

พหุความระบุดังตารางที่ 1
ทั้งนี้ส่วนเชื่อมประโยคพหุความจะพิจารณาจาก
การปรากฏค�ำกริยา หรือค�ำคุณศัพท์เป็นหลัก เช่น
(4) 味 が 悪 い
、店員の態度もひどい
ในบางกรณีค�ำกริยาปรากฏในส่วนเชื่อมแทน
และยังเป็นทีถ่ กเถียงกันว่าส่วนเชือ่ มดังกล่าวเป็นค�ำช่วย
หรือไม่ก็จะนับรวมมาพิจารณาด้วย เช่น
(5) うちの人
、悪いことをするはずがな
い

จะเห็นได้ว่าในตัวอย่างที่ (5) อาจพิจารณา 限る
เป็นค�ำกริยาเชื่อมกับてซึ่งถือเป็นค�ำช่วยสันธาน หรือ
พิจารณา เป็นค�ำช่วยประสมตามหลังค�ำนาม うちの人

ตารางที่ 1 จ�ำนวนรูปประโยคที่ใช้สร้างประโยคพหุความ
ชื่อหนังสือ

จ�ำนวน
ที่ปรากฏ

จ�ำนวน
(ตัดรูปที่ซ�้ำ)

8

8

1

日本語能力試験（JLPT）」対策日本語総まとめN5 (ASK)

2

日本語能力試験（JLPT）」対策日本語総まとめN4文法 (ASK)

14

14

3

日本語能力試験（JLPT）」対策日本語総まとめN3文法 (ASK)

28

28

4

日本語能力試験（JLPT）」対策日本語総まとめN2文法 (ASK)

70

70

5

新完全マスター文法日本語能力試験N4 (3ANetwork)

16

0

6

新完全マスター文法日本語能力試験N3 (3ANetwork)

23

4

7

新完全マスター文法日本語能力試験N2 (3ANetwork)

83

17

357

141

รวมทั้งสิ้น
ก็ได้ ในการพิจารณาหน่วยเชื่อมอนุประโยค เนื่องจาก
จ�ำนวนตัวอย่างประโยคในต�ำรามีจ�ำกัด ผู้วิจัยจะหา
เพิ่มเติมจากการสืบค้นคลังข้อมูลและเว็บไซต์

ความในฐานะหน่วยเชื่อมอนุประโยค ได้รูปแบบรวมทั้ง
สิ้น 12 รูปแบบดังแสดงในตารางที่ 2 ตามล�ำดับส�ำนวน
ไวยากรณ์จากระดับง่ายไปหายาก (N5-N2)

5. ประเภทของหน่วยเชื่อมอนุประโยค

ผู ้ วิ จั ย ได้ จั ด กลุ ่ ม ส� ำ นวนที่ ใ ช้ ส ร้ า งประโยคพหุ
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนหน่วยเชื่อมอนุประโยคที่พบในแหล่งข้อมูลแบบแยกตามรูปแบบ
รูปแบบหน่วยเชื่อมอนุประโยค

จ�ำนวนส�ำนวน

1

หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยสันธาน（接続助詞

21 (14.89%)

2

หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำนาม（形式名詞

37 (26.24%)

3

หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยเน้นความ（取立助詞

6 (4.26%)

4

หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยสันธานบวกกริยาวิเศษณ์

3 (2.13%)

5

หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาเชื่อมค�ำนาม

32 (22.69%)

6

หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาเชื่อมนามานุประโยค

18 (12.77%)

7

หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาที่ย่อเหลือค�ำนามได้

7 (4.96%)

8

หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีภาคแสดงที่เหลือจากการย่อค�ำช่วยสันธาน

5 (3.55%)

9

หน่วยเชือ่ มทีเ่ ป็นนามานุประโยคทีเ่ หลือจากการย่อภาคแสดงและค�ำช่วยสันธาน

2 (1.42%)

10

หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีภาคแสดงที่ย่อเหลือกริยานุเคราะห์

1 (0.71%)

11

หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยหรือวลีกริยาที่วางเรียงได้

8 (5.67%)

12

หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำปัจจัย（接尾辞）

1 (0.71%)

รวม

141 (100.00%)

5.1 หน่วยเชือ่ มทีเ่ ป็นค�ำช่วยสันธาน（接続助詞
ต่อไปจะขอน�ำเสนอหน่วยเชือ่ มอนุประโยคทัง้ 12
รูปแบบ โดยน�ำเสนอแผนภาพแสดงการเชื่อมประโยค การเชือ่ มอนุประโยคด้วยค�ำช่วยสันธานเป็นลักษณะพืน้
(ปย.) A และ B และความสัมพันธ์กับหน่วยเชื่อม และ ฐานที่ผ้เู รียนคุ้นชินตั้งแต่ต้น โดยสามารถวางวิเศษณานุ
ประโยคไว้หน้าค�ำช่วยสันธานได้เลย หน่วยเชื่อมที่พบมี
ส�ำนวนไวยากรณ์ที่พบในแต่ละระดับ
ทั้งสิ้น 21 ส�ำนวน
ตารางที่ 3 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยสันธาน
วิเศษณานุประโยค (ปย.A)
N5
て、から けれども が

ค�ำช่วยสันธาน

อนุประโยคหลัก (ปย.B)

N4

N3

N2

し、ので、のに、ても、

ずに

からこそ、てこそ てこ

たら ば なら と ながら

そ、つつ

からには、な

が らも てまで、てでも
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ตัวอย่างโครงสร้างบางส่วน
(6) A. กรณีภาคแสดงเป็นค�ำนาม		
冬な

สันธานหลักเดิม คือ から てและ ながら ดังตัวอย่าง (8)
(8) 子どもがかわいい
、しかるんです。

、あたたかいですね。

B. กรณีภาคแสดงเป็นค�ำกริยา		
あのレストランはいつ行っ

こんでいます。

C. กรณีภาคแสดงเป็นค�ำคุณศัพท์
必要な

、高く

買います。

กรณีภาคแสดงของอนุประโยครองเป็นค�ำนามมี
การเชื่อมที่หลากหลาย เช่น 雨 、雨だ
雨だ
雨な
、雨だっ
、雨だ เช่นเดียวกับค�ำกริยามี
ทั้งต้องผันเป็น てก่อน เช่น し ผั น เป็นたก่อน เช่น
し
ผันเป็นรูปปฏิเสธเก่าก่อน เช่น せ
ผันเป็น
連用形ก่อนเช่น し
เป็นต้น
(7) 先生と相談し 、 進路を決めたいと思う。
กรณีภาคแสดงเป็นค�ำคุณศัพท์ก็มีการผันรูปที่
หลากหลายเช่นเดียวกัน โดยภาพรวมการเชื่อมด้วยค�ำ
เชื่อมสันธานจึงต้องจดจ�ำรูปแบบการผันเอง ค�ำช่วย
สันธานส่วนใหญ่จะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ระดับต้นๆ ส่วนใน
ระดับ N2 ค�ำช่วยสันธานส่วนใหญ่มักเป็นค�ำช่วยที่พ่วง
เข้ากับค�ำช่วยเน้นความ เพื่อเน้นความหมาย ได้แก่ から
こそ、てこそ、からには、てまで、てでも、ながらも

ซึ่งโดยโครงสร้างการเชื่อมความยังคงอ้างอิงค�ำช่วย

5.2 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำนาม（形式名詞）
การเชื่อมอนุประโยคด้วยค�ำนามประเภท 形式名
่ มหรือท�ำหน้าที่
詞 หรือค�ำนามแต่เพียงรูป แต่เป็นค�ำเชือ
ทางไวยากรณ์มากกว่าแสดงความหมาย มีพบการใช้เป็น
จ�ำนวนมาก อนุประโยคทีอ่ ยูข่ า้ งหน้าค�ำนามในไวยากรณ์
ญี่ปุ่นอาจถือว่าเป็นคุณานุประโยค（連体節）เนื่องจาก
มองว่าขยาย形式名詞 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่า
ค�ำนามประเภทนีเ้ ป็นหน่วย เชือ่ มอนุประโยค ก็จะถือว่า
ภาคแสดงที่ อ ยู ่ ข ้ า งหน้ า เป็ น วิ เ ศษณานุ ป ระโยคได้
เนือ่ งจากหน่วยเชือ่ มประเภทนีเ้ ป็นค�ำนาม จึงมีลกั ษณะ
การเชื่อมอนุประโยคต่างจากประเภทที่กล่าวมา เช่น
ถ้าภาคแสดงของอนุประโยครองเป็นค�ำคุณศัพท์ な「嫌
だ」ต้องแปลงเป็น「嫌なくせに」หรือ「嫌であるくせ
に」เพราะถือว่าวางอยู่หน้า くせซึ่งเป็นค�ำนามเป็นต้น
ถ้าเป็นค�ำ นามต้องใส่「の」หรือ「である」เพือ่ วางเชือ่ ม
กับหน่วยเชือ่ มนีไ้ ด้ ในบางครัง้ มีคำ� ช่วยการก เช่น「こ
とから」และค�ำช่วยสันธาน เช่น「ものなら 「ことな
く」 พ่วงท้ายด้วย ในการส�ำรวจนี้พบหน่วยเชื่อม 37
ส�ำนวน

ตารางที่ 4 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำนาม
คุณานุประโยค (ปย.A)

ค�ำนาม

อนุประโยคหลัก (ปย.B)

N5

N4

N3

N2

とき

ため

いでに、たびに、

からこそ、てこそ、つつ、

前

ように

最中、とおり、くせに、

からには、ながらも、てま

後

間に

わりに、おかげで、

で、てでも

まま

せいで、かわりに、
ところ、うちに、とたん、
反面、一方、ことから
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จากการจัดล�ำดับแบ่งตามระดับความยากง่าย พบ
ว่าการเชื่อมด้วยค�ำช่วยเน้นความส่วนใหญ่จะปรากฏใน
การเรียนระดับกลาง-สูง คือ N3-N2 เป็นจ�ำนวนมากโดย
มีความหมายคล้ายกัน แต่ใช้ในระดับภาษาทีต่ า่ งกัน เช่น
หน่วยเชือ่ มระบุเวลา「時」เมือ่ ขึน้ ระดับ N2 จะต้องรูจ้ กั
「折」「際」ซึ่งมีวิธีการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่าง
ค�ำนามเชื่อมประโยค เช่น
(9) この野菜は、生の
食べてもおいしいで
すよ。

(10)

コンビニへ行った

、ガリガリ君

を買って食べてきた。

(11)

昔ながらの商店街が元気な

、最近はお

しゃれな専門店も増加中です。

แม้ว่าจะเป็นหน่วยทางไวยากรณ์แต่ด้วยเดิมเป็น
ค�ำนาม หน่วยเชื่อมบางค�ำจึงนิยมเขียนด้วยอักษรคันจิ
ด้วย เช่น 時、前、後、間、際、通りเป็นต้น แต่บางค�ำ
ก็ไม่นยิ ม เช่น ところซึง่ หากเขียนอักษรคันจิ所จะตีความ
หมายเป็นค�ำนามปกติแปลว่าสถานที่ นอกจากค�ำที่พบ

ในหนังสือ ค�ำทีอ่ าจพบในต�ำราชัน้ ต้นถึงกลางอย่าง 場合
ก็ถือเป็นหน่วยเชื่อมประเภท形式名詞ด้วย
5.3 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยเน้นความ

取立

助詞）

การเชื่อมอนุประโยคด้วยค�ำช่วยเน้นความเป็น
ลักษณะการเชื่อมความที่ผู้เรียนอาจไม่คุ้นชิน เนื่องจาก
ค�ำช่วยเน้นความ เช่น まで、ほど、くらい、だけโดย
ปกติจะตามหลังค�ำนาม ดังที่เราจะสังเกตได้ว่าค�ำช่วย
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่น่าจะเคยเป็นค�ำนามมาก่อน จึงสามารถ
เขียนด้วยอักษรคันจิได้ เช่น 迄、程、位ในบางครั้งค�ำ
ช่วยเน้นความเหล่านีจ้ งึ มีกฎการเชือ่ มคล้ายค�ำนาม 形式
่ ลงท้ายด้วยค�ำคุณศัพท์なจะต้องเติมなข้าง
名詞 เช่น เมือ
หน้าเป็น「親切なほど」「親切なだけに」「親切なばか
่ มกับค�ำคุณศัพท์ ในกลุม่ นีไ้ ด้
りに」ส่วน「まで」ไม่ใช้รว
นับรวมหน่วยเชื่อมที่พ่วงด้วยค�ำช่วยการก（だけに、ば
かりに）พบหน่วยเชื่อมรวม 6 ส�ำนวน

ตารางที่ 5 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยเน้นความ
วิเศษณานุประโยค (ปย.A)

ค�ำช่วยเน้นความ

อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5

N4

N3

N2

―

まで

ほど、くらい

だけに、ばかりに

だけ

(15) 英語の先生が嫌いな
、英語も嫌い
จากการจัดล�ำดับแบ่งตามระดับความยากง่าย พบ
になってしまった。
ว่าการเชื่อมด้วยค�ำช่วยเน้นความส่วนใหญ่จะปรากฏใน 		
การเรียนระดับกลาง-สูง คือ N3-N2 ดังตัวอย่างทีป่ รากฏ
5.4 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยสันธานบวกกริยา
ต่อไปนี้
วิเศษณ์ (接続助詞と副詞の語句)
(12) 製品ができる 待っています。
เดิมการเชื่อมอนุประโยคในลักษณะนี้ น่าจะเป็น
(13) あきる 食べた。
ค�ำช่วยสันธานดั้งเดิมคือ「と」「て」แต่มีการพ่วงค�ำ
(14) こ の バ ッ グ は 安 い
すぐに壊れて
กริยาวิเศษณ์ซึ่งขยายอนุประโยคข้างหลังจนกลายเป็น
		
しまった。
ส�ำนวน ในระดับ N3-N2 พบหน่วยเชื่อม 3 ส�ำนวน
40
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ตารางที่ 6 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยสันธานบวกกริยาวิเศษณ์
วิเศษณานุประโยค (ปย.A)

ค�ำช่วยสันธาน+กริยาวิเศษณ์

อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5

N4

N3

N2

―

―

てはじめて

とともに
て以来

(16)

歌舞伎を見

、日本文化に興味を

(18)

持った。

(17)

自動車が普及する

( ไม่ใช่ประโยค

家族とともに来日した。 ＊

พหุความ)

、事故も増加

5.5 หน่ ว ยเชื่ อ มที่ เ ป็ น วลี ก ริ ย าเชื่ อ มค�ำนาม

した。

เนือ่ งจากหน่วยเชือ่ มดังกล่าวมีความหมายอธิบาย
การกระท�ำ จึงปรากฏร่วมกับค�ำกริยาเท่านั้น อย่างไร
ก็ตามพบว่าในต�ำราได้สอนกรณีใช้คำ� นามร่วมกับ「とと
もに」 ในกรณี ดั ง กล่ า วถื อ ว่ า 「と」 เป็ น ค� ำ ช่ ว ยการก
ไม่ใช่ค�ำช่วยสันธาน จึงถือว่าเป็นเพียงวลีนามตามด้วย
ค�ำกริยาวิเศษณ์ ไม่ใช่วิเศษณานุประโยค ดังตัวอย่าง
ที่ (18)

名詞に後続する動詞句）

การเชื่อมอนุประโยคในลักษณะนี้เป็นการเชื่อม
โดยใช้วลีกริยาที่ปรากฏร่วมกับค�ำช่วยการก「と」「
に」「を」「から」 และเพิ่มค�ำช่วยสันธานเพื่อเปลี่ยน
ให้ ทั้ ง หมดเป็ น วิ เ ศษณานุ ประโยค เนื่ อ งจากค� ำ ช่ ว ย
ดังกล่าวเป็นค�ำช่วยการก หน่วยที่อยู่ข้างหน้าจึงเป็นได้
เพียงค�ำนามเท่านั้น ไม่สามารถใช้อนุประโยคได้

ตารางที่ 7 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาเชื่อมค�ำนาม
นามวลี

กริยา (ปย.A) + ค�ำช่วยสันธาน

อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5

N4

N3

N2

―

―

に関して、

にしたら、にともなって、に反して、

によれば、

に限って、に応えて、により、につき、

によって、

にあたって、にそって、にさきだち、

として、

にわたって、に際して、に限らず、

に比べて、

にかかわって、に基づいて、に応じて、

に対して、

において、からいうと、からすると、

にかけて

から見ると、をめぐって、をこめて、
を問わず、を通じて、もかまわず

หน่วยเชือ่ มประเภทนีพ้ บในระดับ N3-N2 รวม 32
ส�ำนวน ลักษณะพิเศษของหน่วยเชื่อมนี้คือ หน่วยเชื่อม
ดังกล่าวท�ำหน้าทีเ่ ป็นภาคแสดงในวิเศษณานุประโยคไป
ด้วยในตัว อย่างไรก็ดี เมือ่ ถูกใช้งานบ่อย หน่วยเชือ่ มบาง

ตัวอาจถูกพิจารณาเป็นค�ำช่วยประสม（複合助詞）เช่น
「によれば」「によって」「として」「にかけて」หาก
พิจารณาเช่นนี้ วิเศษณานุประโยคนีจ้ ะกลายเป็นวลีนาม
ขยายประโยคเท่านั้น
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(19)
		

まじめな長男

、次男は遊んでばか

		は早すぎるかもしれない。

(22)

りで学校もよく休む。

(20) 天気予報
、明日は晴れるらしい。
อย่างไรก็ตาม ในหน่วยเชื่อมบางส�ำนวนก็ยังมี
ลั ก ษณะเป็ น วิ เ ศษณานุ ป ระโยคสู ง อาจพิ จ ารณาว่ า
เป็นการเชื่อมแบบค�ำช่วยสันธาน โดยก�ำหนดกริยาที่ใช้
เพือ่ สร้างความหมายได้เช่นกัน เช่น「から見ると」、 を
ี้ ำ� กริยาส่วนใหญ่มแี นวโน้มสามารถใช้
こめて」ในกรณีนค
อักษรคันจิได้ เนื่องจากมีความเป็นค�ำทางไวยากรณ์ต�่ำ
ดังตัวอย่างที่ (21) (22)
、現代人の生活のリズム
(21) 昔の人

愛

カードを贈る。

5.6 หน่ ว ยเชื่ อ มที่ เ ป็ น วลี ก ริ ย าเชื่ อ มนามานุ
ประโยค（引用節に後続する動詞句）
ในการส�ำรวจพบจ�ำนวนหน่วยเชื่อม 18 ส�ำนวน
แยกย่อยรูปแบบเป็น 3 แบบ ในแบบแรกเป็นการเชื่อม
อนุประโยคโดยใช้วลีกริยาที่เกิดร่วมกับค�ำช่วยการก
แสดงเนื้อความ「と」ได้แก่「という」「とする」「と
思う」 และเพิ่มค�ำช่วยสันธาน หรือค�ำช่วยการก เพื่อ
เปลี่ยนให้ทั้งหมดเป็นอนุประโยค มี 10 ส�ำนวน

ตารางที่ 8 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาเชื่อมนามานุประโยค
นามานุประโยค (ปย.A)

ค�ำช่วยเน้นความ
+กริยา + ค�ำช่วยสันธาน

に／と／

อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5

N4

N3

N2

―

―

というより、

かと思ったら、というと、

といっても、

としても、となると、

としたら

といったら、といえば、
からといって

―

―

―

につれて、にしたがって、
にかかわらず、につけて、
にかかわりなく、
にもかかわらず

―

―

―

(23) 暖かい
暑いぐらいだった。
(24) ドイツに住んでいる
、ドイツ
		

語ができるようにはならない。

เนื่องจากในหน่วยเชื่อม มีค�ำกริยาปรากฏด้วย จึง
สามารถพิจารณาอนุประโยคได้ 2 แนวคิด
แนวคิดแรกคือ พิจารณาว่า อนุประโยคหน้า「
と」(กรณี「かと思ったら」 からといって」นับ「か」
่ ของอนุประโยคหน้า「と」ด้วย）
「から」เป็นส่วนหนึง
เป็นนามานุประโยคย่อยในอนุประโยครอง「と思った
42

だけあって、のみならず

ら」 といって」 としたら」

โดยหน่วยเชื่อมคือค�ำช่วย

สันธาน て」 たら」เท่านั้น
แนวคิดที่สองคือ การพิจารณาให้รูปประโยคเป็น
หน่วยเชื่อม ก็จะถือว่านามานุประโยคเหล่านั้นเป็น
อนุ ป ระโยครองที่ เ ป็ น วิ เ ศษณานุ ป ระโยคขยายอนุ
ประโยคหลักที่ตามมาแทน
การพิจารณาอนุประโยคว่าเป็นแบบใดกันแน่นี้
ค่อนข้างมีปญ
ั หาในแง่ของความถี่ กล่าวคือ หากมีการใช้
ส�ำนวนนั้นบ่อย เช่น「からといって」การถูกท�ำให้เป็น
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ค�ำทางไวยากรณ์ (Grammaticalization) นั่นคือเป็น ที่ 9 แทน
หน่วยเชือ่ มอนุประโยคจะเกิดขึน้ ได้งา่ ยกว่า ส�ำนวนทีเ่ กิด
(30) 最近は残業する
上司の許可が必
ไม่บ่อยเช่น「かと思ったら」ซึ่งหากเป็นเช่น นั้น อาจ
要だ。
พิจารณา「かと思ったら」เป็นหน่วยเชือ่ มทีเ่ ป็นค�ำช่วย
ในแบบที่ ส าม เป็ น การเชื่ อ มอนุ ป ระโยคแทน
สันธานแทนดังตัวอย่าง (25)
ค�ำนาม (นามานุประโยค) ที่เกิดร่วมกับค�ำช่วยเน้นความ
(25) A. 花が咲いたかと思っ 、もう散ってし だけ」 のみ」จ�ำนวน 2 ส�ำนวน เนื่องจากค�ำช่วยเน้น
		 まった。
ความสามารถเกิดร่วมกับค�ำกริยาได้อยู่แล้วจึงดูไม่เป็น
B. 花が咲いた
、もう散ってし
ปัญหา อย่างไรก็ตามเนื่องจากหลังค�ำช่วยยังตามด้วย
		 まった。
วลีกริยา ท�ำให้สามารถพิจารณาโครงสร้างได้สองแนวคิด
ในแบบที่สอง เป็นการเชื่อมอนุประโยคแทนค�ำ คือ การพิจารณาทั้งส�ำนวนเป็นหน่วยเชื่อมอนุประโยค
นาม (นามานุประโยค) ที่เกิดร่วมกับค�ำช่วยการก「に」 กรณีนี้ อนุประโยคข้างหน้าจะเป็นวิเศษณานุประโยค
ด้วย จ�ำนวน 6 ส�ำนวน ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เรียนอาจไม่เคย เช่น ตัวอย่าง A ใน (31) (32) และอีกแนวทางคือ
ทราบมาก่อนว่าค�ำช่วย「に」สามารถเกิดร่วมกับอนุ พิจารณาวลีกริยาเป็นภาคแสดงของอนุประโยครอง
ประโยคที่เป็นนามานุประโยคได้ ไม่จ�ำเป็นต้องเติม「こ กรณีนหี้ น่วยเชือ่ มอนุประโยคจะอยูท่ คี่ ำ� ช่วยสันธาน และ
と」หรือ「の」เพื่อให้เป็นวลีนาม
ส่วนที่อยู่ข้างหน้า だけ」 のみ」 จะถือเป็นนามานุ
(26) 年を取る
、体のいろいろな機能が
ประโยคแทน เช่น ตัวอย่าง B ใน (31) (32)
		
低下する。
(31) A. 彼は自分でも認めている
(27) 理由が何であるか
、一度納入
			 確かにあきっぽい。
		
した入学金はお返しできません。
B. 彼は自分でも認めているだけあっ
(28) この歌を聞く
、心に希望がわいて
			 確かにあきっぽい。
		
くる。
(32) A. この料理は味が良い
、見た目
ในการส�ำรวจครั้งนี้ไม่ปรากฏการอธิบายการใช้ 			 も美しい
ค�ำช่วย「に」ร่วมกับนามานุประโยค แต่ใน北條 (1989)
B. この料理は味が良いのみなら 、見た目
มีระบุสำ� นวนใกล้เคียงคือ「には」แสดงเป้าหมายซึง่ เป็น 			 も美しい。
ตัวอย่างแสดงให้เห็นการใช้นามานุประโยคกับค�ำช่วย
5.7 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีภาคแสดงที่เหลือจาก
に」เช่นเดียวกันดังตัวอย่าง (29) การใช้กรณีเป็นหัวข้อ
การย่อค�ำช่วยสันธาน (接続助詞の部分が省略された述
เรื่องเช่นนี้เท่านั้นไม่จ�ำเป็นต้องใส่ค�ำนาม「の」 เพื่อ 語句）
แปลงเป็นวลีนาม เนื่องจากอนุประโยคที่อยู่ข้างหน้าถือ
ในประเภทนี้ หน่วยเชื่อมจะประกอบด้วยภาค
เป็นนามานุประโยคจึงเป็นคนละประเภทกับประโยคพหุ แสดงอยู่แล้ว ส่วนที่จะเติมจึงเป็นเพียงค�ำนามที่เป็น
ความทีม่ อี นุประโยคเป็นวิเศษณานุประโยคทีก่ ำ� ลังกล่าว หัวข้อเปรียบเทียบเท่านั้น ในส่วนท้ายอนุประโยครอง
ถึงในงานชิ้นนี้
ตามปกติควรมีค�ำช่วยสันธานแต่ถูกย่อไป ในการส�ำรวจ
(29) 通学する 地下鉄が便利だ。
พบทั้งสิ้น 5 ส�ำนวนในระดับ N3-N2 เช่น「〜はもちろ
นอกจากนี้ ยั ง มี ส� ำ นวน 「 に し て も 」 ด้ ว ย ดั ง ん」、「〜はともかく」、「〜はさておき」ส่วนที่ถูก
ตัวอย่าง (30) แต่เนื่องจากหน่วยเชื่อมนี้สามารถท�ำเป็น ย่อไปคือ「だが」「して」「にして」ตามล�ำดับ ซึง่ เป็น
อนุประโยควางเรียงขนานกันได้ จึงขอจัดเป็นประเภท ส่วนที่เชื่อมกับอนุประโยคหลัก
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ตารางที่ 9 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีภาคแสดงที่เหลือจากการย่อค�ำช่วยสันธาน
นามวลี

ภาคแสดงที่ย่อค�ำช่วยสันธาน (ปย.A)

อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5

N4

N3

N2

―

―

はもちろん

はもとより、はともかく、
はまだしも、はさておき

(33)

彼は、勉強

スポーツもよくで

きる。

(34)

うちには 車

自転車もないんで

5.8 หน่วยเชือ่ มทีเ่ ป็นนามานุประโยคทีเ่ หลือจาก
การย่อภาคแสดงและค�ำช่วยสันธาน 述語及び接続助
詞が略されて残された引用節）

す

ตารางที่ 10 หน่วยเชื่อมที่เป็นนามานุประโยคที่เหลือจากการย่อภาคแสดงและค�ำช่วยสันธาน
นามานุประโยค (ปย.A)

ส่วนย่อภาคแสดงและ
ค�ำช่วยสันธาน (ไม่ปรากฏรูป)

N5

N4

N3

N2

―

―

ばかりか

どころか

ในประเภทนี้ อนุประโยครองจะตามด้วยค�ำแสดง
ความสงสัย ได้แก่「ばかりか」และ「どころか」โดย
ลักษณะการแสดงความสงสัยเช่นนี้จะให้ความหมายว่า
“ในขณะที่สงสัยว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ แท้จริงแล้ว...”
ตัวอย่างเช่น
(35) 味が悪い
、店員の態度もひどい。
(36) 健康になる
体壊しちゃうよ。
ตามปกติควรพูดประโยคที่ (35)(36)เป็น「味が悪
いばかりかと思ったら、実は店員の態度もひどい。 「
健康になるところかと迷っていたら、実は体壊しちゃう

ในส�ำนวนนี้ ส่วนทีน่ า่ จะเป็นกริยาหลักของอนุประโยค

よ」
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อนุประโยคหลัก (ปย B)

รองรวมทัง้ ค�ำช่วยสันธานว่า「と思ったら」 と迷ってい
たら」ถูกละไว้
5.9 หน่วยเชือ่ มทีเ่ ป็นวลีกริยาทีย่ อ่ เหลือค�ำนาม

ได้（名詞句に省略できる動詞句）
การเชือ่ มในลักษณะนีเ้ ป็นการใช้วลีกริยาในหน่วย
เชือ่ มเป็นภาคแสดงจึงเชือ่ มเข้ากับค�ำนามเท่านัน้ เหมือน
ประเภทที่ 7 อย่างไรก็ตาม เราสามารถละกริยา「して」
ได้ เช่น「をはじめとして」เป็น「をはじめ」 を中心に
้ บหน่วย
して」เป็น「を中心に」เป็นต้น ในการส�ำรวจนีพ
เชือ่ ม 7 ส�ำนวนในระดับ N2
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ตารางที่ 11 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาที่ย่อเหลือค�ำนามได้
นามวลี

นาม+ に／として
(สามารถย่อได้)

อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5

N4

N3

N2

―

―

―

は抜きにして、をはじめ、
を中心に、を頼りに、
をもとに、をきっかけに、
を契機として

เมือ่ ละกริยาแล้วจะเหลือเพียงค�ำนามเท่านัน้ ท�ำให้
ดูเหมือนวลีทไี่ ม่มสี ว่ นเชือ่ มกับอนุประโยคหลัก
(37) 東京
関東地方は台風の影響で風が
強くなっています。

(38)

昨年の事故

、安全対策が強化

กรณี「を契機として」สามารถย่อเป็น「を契機
に」ได้
5.10 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีภาคแสดงที่ย่อเหลือ
กริยานุเคราะห์（助動詞に残された述語句）

された。

ตารางที่ 12 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีภาคแสดงที่ย่อเหลือกริยานุเคราะห์
วิเศษณานุประโยค
(ปย.A)

ภาคแสดง (ปรากฏเพียงกริยานุ
เคราะห์) + ค�ำช่วยสันธาน

อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5

N4

N3

N2

―

―

―

てからでないと

หน่วยเชือ่ มความประเภทสุดท้ายนีม้ ลี กั ษณะคล้าย
ประเภทที่ 7 ที่ปรากฏภาคแสดงในหน่วยเชื่อมและมี
ค�ำช่วยสันธานส�ำหรับเชื่อมกับอนุประโยคหลัก แต่ต่าง
กันที่ภาคแสดงไม่ใช่วลีกริยาแต่เป็นค�ำกริยานุเคราะห์
ซึ่งย่อส่วนค�ำนาม「てから（すること）でないと」
อย่างไรก็ตามส่วนที่เติมข้างหน้าก็เป็นอนุประโยครอง
ของอนุประโยครองอีกทีโดยมีคำ� ช่วยสันธาน「てから」
เชือ่ มแบบตัวอย่าง (39) A. แต่หากพิจารณาว่าหน่วยเชือ่ ม
นีเ้ ป็นเหมือนค�ำช่วยสันธาน 1 ตัวแบบตัวอย่าง (39) B. ก็
จะมีประโยคความซ้อนเพียงชั้นเดียว ท�ำให้สะดวกขึ้น
เนื่องจาก「てから」ใช้แสดงล�ำดับเวลาของการกระท�ำ
ส่วนหน้าของอนุประโยคจะเป็นค�ำกริยาเท่านัน้

(39) A.
		

B.
		

手続きし

（すること）でない

図書館の本は借りられない。
手続きし

、図書館の本

は借りられない。

5.11 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยหรือวลีกริยา
ที่วางเรียงได้（並列できる助詞・動詞句）
ในประเภทนี้ อนุประโยครองโดยปกติจะมีมากกว่า
1 ประโยค มีปรากฏทัง้ สิน้ 8 ส�ำนวนในการส�ำรวจ โดย
สามารถแยกเป็นกรณีคำ� ช่วยได้แก่「たり」「やら」「だ
の」และกรณีวลีกริยาอาจเป็นรูปปิดประโยคเช่น「につ
け」「にしろ」「にせよ」「というか」 หรื อ รู ป พ่ ว ง
ค�ำช่วยสันธาน เช่น「にしても」
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ตารางที่ 13 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยหรือวลีกริยาที่วางเรียงได้
วิเศษณานุประโยค
(ปย.A)

ค�ำช่วย/
วลีกริยา

วิเศษณานุประโยค
(ปย B)

ค�ำช่วย/
วลีกริยา

อนุประโยคหลัก
(ปย C)

N5

N4

N3

N2

たり

―

―

やら、だの、というか、
につけ、にしろ、
にせよ、にしても

ในระดับ N5 จะเรียนเพียงรูปたりเท่านั้น โดย
ถือว่า「する」ใน「〜たり〜たりする」คืออนุประโยค
หลัก ส่วนหน่วยเชือ่ มในระดับ N2 มี 7 ส�ำนวน ทุกส�ำนวน
สามารถละเหลืออนุประโยครองส่วนเดียวได้ใช้ในการยก
ตัวอย่าง ดังตัวอย่าง (41) (42) ในกรณีค�ำช่วยนั้น จะมี
กฎเกณฑ์ต่างกันไป กรณี「やら」、「につけ」ใช้ร่วม
กับภาคแสดงได้โดยตรง ส่วน「たり」ต้องผันรูป และ
สามารถใช้ร่วมกับค�ำนาม ค�ำคุณศัพท์ได้ ส่วนกรณีวลี
กริยาจะเป็นประเภทที่ 6 คือวลีกริยาต่อจากนามานุ
ประโยค จึงสามารถใช้ร่วมกับประโยคทุกแบบ
(40) 夏休みは旅行し （テニスをし ）し
ていました。

(41)

写真を見る

（歌を聞く

国を思い出す。

(42)

この季節は、目がかゆい

、鼻水が出る

、大変です。

กรณีค�ำช่วยสันธาน「し」เนื่องจากสามารถเกิด
เดีย่ ว และเกิดคูก่ บั ค�ำช่วยสันธานอืน่ เช่น「〜し〜から、
〜」ในที่นี้จึงขอจัดไว้อยู่ในประเภทที่ 1
5.12 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำปัจจัย（接尾辞）
การเชื่อมอนุประโยคด้วยค�ำปัจจัยเท่าที่พบจะ
เปลี่ยนกริยาให้กลายเป็นนาม ในการส�ำรวจครั้งนี้พบ
เพียง 1 ส�ำนวน คือ「次第」ในระดับ N2 โดยกริยาที่อยู่
ข้างหน้าจะต้องถอด「ます」ออก อนุประโยคทั้งหมด
จึงมีลักษณะโครงสร้างเหมือนค�ำกริยาวิเศษณ์3

ตารางที่ 14 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำปัจจัย
คุณานุประโยค (ปย.A)

3

ค�ำปัจจัย

อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5

N4

N3

N2

―

―

―

次第

ลักษณะการใช้「次第」คล้าย「つつ」ทีต่ อ้ งแปลงค�ำกริยาเป็น 連用形 ก่อน หากแต่ในไวยากรณ์ญปี่ นุ่ ระบุชดั เจนว่า「つつ」เป็นค�ำช่วยสันธาน ส่วน「次第」เป็นค�ำนาม
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ส่วน「に対して」「に関して」อาจพิจารณา
เป็นภาคแสดงของอนุประโยค
花火大会は天気
中止になる場合も
3.กลุม่ หน่วยเชือ่ มทีเ่ ป็นค�ำช่วย ได้แก่คำ� ช่วยสันธาน
あります。
จากตัวอย่าง (43) ต้องถือว่า「結果が決まり次第 (ประเภทที่ 1) ค�ำช่วยเน้นความ (ประเภทที่ 3) ค�ำช่วยเน้น
เป็นวิเศษณานุประโยค แต่ในตัวอย่าง (44) สามารถถือว่า ความทีป่ รากฏร่วมกับวลีกริยา (ประเภทที่ 5) ได้แก่「だ
่ ามารถวางเรียง
けあって」「のみならず」และค�ำช่วยทีส
天気次第で」เป็นวลีกริยาวิเศษณ์ โดย次第เป็นค�ำปัจจัย
ที่ไม่ใช่หน่วยเชื่อมอนุประโยค จึงไม่ถือว่า「天気」ใน ได้ (ประเภทที่ 11) ได้แก่「たり」「やら」「だの」รวม
จ�ำนวน 32 ส�ำนวน (22.69%) มีวธิ เี ชือ่ มอนุประโยครอง
ตัวอย่าง (44) เป็นอนุประโยค
ต่างกัน โดยเฉพาะค�ำช่วยเน้นความนัน้ มีลกั ษณะคล้ายค�ำ
6. แนวทางการอธิบายโครงสร้างประโยคพหุความ นาม ควรอธิบายให้เห็นความแตกต่างของค�ำช่วยเน้นความ
จากการศึกษารูปประโยคที่ท�ำให้เกิดประโยคพหุ กับค�ำนาม เช่น เมือ่ อนุประโยครองจบด้วยค�ำนาม กรณี
ความในฐานะหน่วยเชื่อมอนุประโยค จะสามารถแยก ค�ำช่วยเน้นความจะไม่ใส่สว่ นเชือ่ มใด ในขณะทีก่ รณี形式
่ มด้วย「の」เช่น「スタバのスコーンが病気ほ
名詞จะเชือ
ประเด็นกลุม่ โครงสร้างได้ดงั นี้
1.กลุม่ หน่วยเชือ่ มทีเ่ ป็นค�ำนาม 形式名詞 (ประเภท ど食べたい」「病気の間、誰にでも会いたくない」 และ
ที่ 2) จ�ำนวน 37 ส�ำนวน (26.24%) ถือเป็นกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ กรณีทอี่ นุประโยครองจบด้วยค�ำคุณศัพท์なโดยปกติจะใช้
ซึง่ มักจะเริม่ ต้นเรียน「時」「前」「後」ซึง่ สร้างวิเศษณา ลักษณะเหมือนค�ำนาม เช่น「きれいなほど」「きれいな
นุประโยคบอกเวลา ดังนัน้ เมือ่ ไปถึงค�ำในกลุม่ ความหมาย だけ」 อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานปัจจุบนั มีพบทัง้ การใช้
อื่นในระดับ N3-N2 เช่น「まま」「通り」 ควรสอน 「きれい」และ「きれいな」ในการใช้สำ� นวน「だけあっ
ลักษณะ形式名詞 เพือ่ ให้ผเู้ รียนน�ำวิธกี ารเชือ่ มกับค�ำนาม て」「だけでなく」「のみならず」 ซึ่งอาจเป็นการ
ทัว่ ไปมาใช้เมือ่ ต้องการเชือ่ มอนุประโยครองกับค�ำนาม形 เปลีย่ นแปลงทางภาษา
4.กลุม่ หน่วยเชือ่ มทีเ่ ป็นวลีกริยาทีเ่ ชือ่ มกับนามานุ
ู ต้อง เช่น 私が子
式名詞 ท�ำให้สามารถสร้างประโยคได้ถก
ประโยค (ประเภทที่ 5) จ�ำนวน 18 ส�ำนวน และวลีกริยา
供（の／である）時、」 メッセージの通り、」
2.กลุ ่ ม หน่ วยเชื่อมที่เป็น วลีก ริยาเชื่อมค�ำนาม อีก 5 ตัวทีส่ ามารถวางเรียงได้ (ประเภทที่ 11) รวมทัง้ สิน้
(ประเภทที่ 4) จ�ำนวน 32 ส�ำนวน (22.69%) ถือเป็นกลุม่ 23 ส�ำนวน (16.31%) เมือ่ พิจารณาหน่วยเชือ่ มเป็นค�ำทาง
ใหญ่รองลงมาซึ่งจะปรากฏในระดับN3-N2 มักเป็นรูป ไวยากรณ์ นามานุประโยคทีอ่ ยูข่ า้ งหน้าจะเปลีย่ นเป็นวิเศษ
ั หาในกรณีใช้คำ�
ประโยคทีม่ คี ำ� ช่วยสันธานพืน้ ฐานประกอบท�ำให้สามารถ ณานุประโยคแทน ในกลุม่ นี้ จะไม่มปี ญ
พิจารณาว่าเป็นวิเศษณานุประโยคได้งา่ ย อย่างไรก็ตามใน ช่วย「と ทีผ่ เู้ รียนคุน้ เคยการสร้างนามานุประโยคด้วย
กลุม่ ส�ำนวนทีใ่ ช้บอ่ ยบางตัวอาจถือว่าเป็นค�ำช่วยประสม ส�ำนวน「と言う」 と思う อยูแ่ ล้ว จึงต้องอธิบายกรณีใช้
ไปแล้ว ท�ำให้ไม่ถือเป็นอนุประโยครองอีกต่อไป ท�ำให้ 「に」โดยอาจเริม่ ต้นจากรูปประโยค「には ทีใ่ ช้เชือ่ มนา
ประโยคทัง้ ประโยคอาจพิจารณาเป็นประโยคความเดีย่ ว มานุประโยคก่อน แล้วจึงโยงไปยังส�ำนวน เช่น につけて」
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ นักภาษาเองก็ยงั พิจารณาไม่ตรงกัน อาจ に つ れ て 」 に し て も 」 ส่ ว นกรณี ใ ช้ 「 だ け の み
พิจารณาการใช้อกั ษรคันจิเขียนส่วนทีเ่ ป็นค�ำกริยาดัง้ เดิม นัน้ ให้อา้ งอิงแนวทางอธิบายในข้อ 3
5.กลุม่ หน่วยเชือ่ มทีม่ กี ารย่อ ได้แก่ประเภทที่ 7, 8,
ประกอบ เพราะหากเป็นค�ำทางไวยากรณ์ (ค�ำช่วยประสม)
ก็จะไม่นยิ มเขียนคันจิ เช่น「によって」「によれば」「 9, 10 รวม 15 ส�ำนวน (10.64%) ควรอธิบายโดยการคืน
(43)
(44)

日程が決まり

、ご連絡いたします。

において」
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รูปเพือ่ ให้เห็นรอยต่อจุดเชือ่ มทีถ่ กู ย่อไปทีน่ า่ จะเป็นภาค
แสดงของอนุประโยครองและค�ำช่วยสันธาน
ส�ำหรับประเภทที่ 4, 12 ทีเ่ หลือรวม 4 ส�ำนวน
(2.84%) นัน้ สามารถจดจ�ำเพิม่ เติมเป็นส�ำนวนๆ ไป ไม่
จ�ำเป็นต้องจัดความรู้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของค�ำเท่ากับ

แนวทางทีก่ ล่าวมา
ส� ำ หรั บ ล� ำ ดั บ แนวทางการอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ
พิจารณากับล�ำดับส�ำนวนไวยากรณ์ในระดับ N5-N2 แล้ว
จะได้ลำ� ดับการอธิบายดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 ล�ำดับการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างประโยคพหุความ
จะเห็นได้วา่ ตามล�ำดับการปรากฏหน่วยเชือ่ มอนุ
ประโยคที่นอกเหนือจากค�ำช่วยสันธาน ควรอธิบาย
เกี่ยวกับค�ำนาม 形式名詞 เป็นอันดับแรก โดยอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าในภาษาญี่ปุ่นมีหน่วยเชื่อมประโยคที่เป็น
ค�ำประเภทอื่น และให้เข้าใจชนิดของค�ำเหล่านั้น เช่น
เมือ่ รูว้ า่ หน่วยเชือ่ มใดเป็นค�ำนาม ก็จะเข้าใจว่าเมือ่ เชือ่ ม
กับค�ำนามทีเ่ ป็นภาคแสดงของอนุประโยครองจะต้องมี
の」เพิ่ม เป็นต้น ตามด้วยเรื่องค�ำช่วยเน้นความจาก
การใช้ まで、ほど、だけ และตามด้วยการอธิบายเกีย่ ว
กับวลีกริยาที่อาจพิจารณาเป็นค�ำช่วยประสมหลังจาก
นัน้ คือเรือ่ งการใช้ と、に、だけ ทีใ่ ช้กบั นามานุประโยค
และอธิบายเรื่องส�ำนวนไวยากรณ์ที่มีการย่อรูป

7. สรุป

จากการศึกษาโครงสร้างส�ำนวนไวยากรณ์ทใี่ ช้ใน
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5-N2 ที่สร้าง
ประโยคพหุความ 141 ส�ำนวน เมื่อพิจารณาในฐานะ
หน่วยเชื่อมอนุประโยคพบว่ามีรูปแบบทั้งสิ้น 12 รูป
แบบ โดยรูปแบบที่พบมากที่สุดคือ หน่วยเชื่อมอนุ
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ประโยคที่เป็นค�ำนาม形式名詞 ที่จะเรียนรู้หลังการใช้
หน่วยเชื่อมที่เป็นค�ำช่วยสันธานปกติ รองลงมาคือหน่วย
เชื่อมที่มีวลีกริยาอยู่แล้ว และหน่วยเชื่อมค�ำช่วยสันธาน
ตามล�ำดับ เมื่อจัดกลุ่มแล้วพบว่ามีจุดที่อาจเป็นปัญหา 5
จุดหลักที่ควรอธิบายเพิ่มเติมเมื่อต้องการเรียนรู้ส�ำนวน
เหล่ า นี้ โดยเรี ย งล� ำ ดั บ ตามล� ำ ดั บ การเรี ย นรู ้ ส� ำ นวน
ประเภทนั้น คือ
1.การใช้คำ� นาม 形式名詞 ในฐานะหน่วยเชือ่ ม การ
ผันรูปภาคแสดงของอนุประโยครองให้เหมาะกับต�ำแหน่ง
หน้าค�ำนาม
2.การใช้ค�ำช่วยเน้นความในฐานะหน่วยเชื่อม การ
ผันรูปภาคแสดงของอนุประโยครองให้เหมาะกับค�ำช่วย
เน้นความซึ่งมีลักษณะคล้ายกับค�ำนาม มากกว่าค�ำช่วย
สันธาน
3.การใช้ส�ำนวนที่มีวลีกริยาอยู่ ที่อาจปะปนกับค�ำ
ช่วยประสม ท�ำให้ในบางครั้งอาจถูกตัดสินเป็นเพียงวลี
ขยายความ ไม่ใช่อนุประโยครอง
4.การใช้ส�ำนวนที่มีวลีกริยาที่ใช้ร่วมกับนามานุ
ประโยคเช่นเดียวกับ「と思う」ซึ่งนอกเหนือจากการใช้
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ค�ำช่วย「と」แล้ว นามานุประโยคยังอาจเกิดขึ้นกับ
に」และค�ำช่วยเน้นความ
5.ส�ำนวนไวยากรณ์บางรูปเป็นรูปที่ย่อ ท�ำให้ไม่
เห็นภาคแสดงของอนุประโยครอง จึงควรใช้วธิ คี นื รูปทีม่ ี
ภาคแสดงอธิบายเพิ่มเติม
เมือ่ ท�ำได้ดงั นี้ ผูเ้ รียนจะสามารถผันรูปอนุประโยค
รองให้เหมาะกับหน่วยเชื่อมในการสร้างประโยคพหุ
ความแบบขยายด้วยวิเศษณานุประโยคได้ และเข้าใจจุด
ตัดของอนุประโยคซึง่ อาจช่วยให้การเรียง ความหมายใน
การแปลต่างๆ ดียิ่งขึ้น
เนื่ อ งด้ ว ยขอบเขตงานวิ จั ย นี้ ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม
ส�ำนวนไวยากรณ์ระดับ N1 และส�ำนวนบางส�ำนวนที่
北條（1989）และ前田（2009）ระบุ ผูว
้ จิ ยั จึงจะขยาย

ผลศึกษาโครงสร้างหน่วยเชือ่ มอนุประโยคเพิม่ เติมต่อไป
นอกจากนี้ จากการศึกษาเกณฑ์ความเป็นเอกเทศของ
อนุประโยครองของ 南（1974）ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ
ว่าหน่วยเชื่อมอนุประโยคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค�ำช่วยสันธาน มี
ระดับความเป็นเอกเทศแบบ A, B, C หรือ D ซึ่งโดยภาพ
รวมจะเห็นว่าส�ำนวนไวยากรณ์ส่วนใหญ่จะสร้างอยู่ใน
ระดับ A หรือ B ยกเว้นส�ำนวนเชือ่ มนามานุประโยค เช่น
というと」ถือเป็นแบบ D（庵2012, น.204） การแบ่ง
ศึกษาโดยแบ่งตามเกณฑ์นอี้ าจเป็นประโยชน์ในการสร้าง
ความตระหนักการพิจารณาอนุประโยครองที่สร้างว่า
ต้ อ งเป็ น ประธานคนเดี ย วกั บ อนุ ป ระโยคหลั ก หรื อ
ไม่ สามารถใส่หน่วยทางไวยากรณ์อะไรได้บ้าง เช่น กาล
การณ์ลักษณะ ผู้วิจัยจะขอน�ำไปศึกษาต่อไป
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วรรณวลี อินทร์ปิ่น
สำ�นักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ธรรมาภิบาลกับการจัดการภัยพิบัติ:
กรณีศึกษาการจัดการบ้านพักชั่วคราว
ในจังหวัดคุมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น
1

บทคัดย่อ
บทความนีม้ งุ่ ศึกษาเรือ่ งการจัดการภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหวตามหลักธรรมาภิบาล ในมิตดิ า้ นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ของรัฐบาลท้องถิน่ จังหวัดคุมะโมะโตะ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลวิจยั คือ การสัมภาษณ์กลุม่ ย่อย
และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่คอื 1. เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลและเจ้าหน้าทีเ่ อกชนของ
ท้องถิน่ ทีม่ หี น้าทีด่ แู ลช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในบ้านพักชัว่ คราว และ 2. ผูป้ ระสบภัยทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นบ้านพักชัว่ คราว
จากการศึกษาพบว่า รัฐบาลท้องถิน่ สามารถจัดการภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหวตามหลักธรรมาภิบาล ในมิตดิ า้ นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งด้านการจัดการที่พักชั่วคราว และการดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดี
ผ่านการบริหารจัดการและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท�ำให้ผปู้ ระสบภัยสามารถพักอาศัยอยูใ่ นบ้านพักชัว่ คราว
ได้อย่างมีความสุข การศึกษาในครัง้ นี้ ใช้แนวคิดเรือ่ งหลักธรรมาภิบาลด้านการจัดการภัยพิบตั ิ ในมิตดิ า้ นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเป็นกรอบทฤษฎี เพือ่ ใช้ประเมินการปฏิบตั งิ านให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหว
ในบ้านพักชั่วคราวได้อย่างเหมาะสม

คำ�

สำ�คัญ

การจัดการภัยพิบัติ การตอบสนองความต้องการของประชาชน บ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัย

1 เนื้อหาในบทความวิจัยนี้มาจากงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของมาตรการชดเชยเพื่อการฟื้นฟู: บทเรียน – เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษารัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะ

และจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และได้มีการปรับปรุงจากผลงานซึ่งได้น�ำเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563
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Wanwalee Inpin
School of Social Innovation, Mae Fah Luang University

Good Governance and Disaster Management:
A Case Study of Temporary Housing
Management in Kumamoto Prefecture, Japan
Abstract
This paper aims to study earthquake disaster management according to good governance in terms
of the responsiveness of the local government of Kumamoto Prefecture. The research instruments
were focus group and in-depth interviews. The samples were divided into two main groups: 1. local
government and private organization officials who were responsible for aiding the affected people
for example, with temporary housing and 2. affected people living in temporary housing. The study
found that the local government was able to manage the earthquake disaster according to good
governance with good responsiveness both in terms of temporary housing management and the
healthcare of the affected people through management and cooperation with various departments,
allowing the affected people to live happily in the temporary housing. In this study, a concept of
disaster governance in terms of the responsiveness is used as a theoretical framework in order to
assess appropriate earthquake relief efforts in temporary housing.

Key words

disaster management, responsiveness, temporary housing
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1. บทน�ำ

หรือองค์กรต่าง ๆ การจัดการภัยพิบัติของรัฐนั้น ๆ ก็
ธรรมาภิ บ าลด้ า นการจั ด การภั ย พิ บั ติ นั้ น เป็ น จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Tierney, 2012) ที่เป็นเช่นนี้
แนวคิดที่เกิดขึ้นมาจากงานวิจัยด้านภัยพิบัติ ซึ่งเห็นว่า เนื่ อ งจากระบบการท� ำ งานที่ มี ค วามกระชั บ รั ด กุ ม
การจัดการภัยพิบัติเป็นสิ่งจ�ำเป็น ดังนั้นการสร้างระบบ ตลอดจนการประสานงานและการมี ส ่ ว นร่ ว มที่ ดี
หรือกลไกทีด่ ใี นการก�ำกับดูแล เพือ่ เตรียมความพร้อมใน จากทุกภาคส่วนนั้น เป็นหนึ่งในคุณลักษณะหลักของ
การรั บ มื อ หรื อ ป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ อ าจ ธรรมาภิบาลด้านการจัดการภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ
หลีกเลี่ยงได้ Pal & Shaw (2018) ได้อธิบายความหมาย และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ของธรรมาภิ บ าลด้ า นการจั ด การภั ย พิ บั ติ ว ่ า เป็ น การลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ ไ ด้ (Ahrens &
เรื่ อ งของการก� ำ กั บ ดู แ ลและการจั ด การความเสี่ ย ง Rudolph, 2006) ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินงานของรัฐ
จากภั ย พิ บั ติ ข องผู ้ ที่ มี บ ทบาทในการขั บ เคลื่ อ นและ สามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้
การตัดสินใจ ผ่านกระบวนการด�ำเนินงานของรัฐ ใน อย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมและการเคลื่อนไหวของ
การดู แ ลและการให้ ก ารบริ ก ารแก่ ป ระชาชนซึ่ ง เป็ น ประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในเชิงบวกและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการด�ำเนินงานของรัฐนั้น ต้อง เชิงลบจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ เพราะจะเป็นเสียงสะท้อนให้เห็น
มีคณ
ุ ภาพ เสร็จสิน้ ทันตามเวลาทีก่ ำ� หนด (สาํ นักพัฒนา ถึงการบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ านของรัฐบาลทีต่ อ้ ง
การประชาสัมพันธ์, 2562) อีกทัง้ ต้องมีหน่วยงานภาครัฐ น�ำมาพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมหรือแก้ไข
ข้าราชการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน พลเรือน และสังคม ปัญหาเหล่านัน้ ให้ดยี งิ่ ขึน้ (Speer, 2012) นัน่ หมายความ
ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติท�ำหน้าที่ประสานงาน ว่าหนึง่ ในตัวแปรส�ำคัญของธรรมาภิบาลด้านการจัดการ
กันเพื่อจัดการและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ คือการสร้างความสัมพันธ์
(The United Nations Development Programme, อันดีระหว่างรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เครือข่ายอาสา
2013) เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานนั้ น สามารถตอบสนอง สมัคร และประชาชนในชุมชน เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่น
ความต้องการของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่น นัน้ เป็นหน่วยงานทีท่ ำ� งานใกล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ดุ
ตลอดจนความไว้ ว างใจให้ แ ก่ ป ระชาชนได้ (สํ า นั ก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะช่วยให้รัฐบาล
พัฒนาการประชาสัมพันธ์, 2562)
เมื่ อ การด� ำ เนิ น งานของรั ฐ บาลในการจั ด การ ท้องถิ่นมีโอกาสที่จะได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ด้านภัยพิบัติถูกคาดหวังโดยประชาชน ว่ารัฐบาลจะ ประชาชนได้มากกว่ารัฐบาลในระดับอื่น ๆ อีกทั้งยัง
ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนซึ่ ง เป็ น ช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถต่อรอง ตัดสินใจ หรือ
ผู้ประสบภัยอย่างเต็มความสามารถ ต้องประสบผล ตั้งข้อจ�ำกัดภายใต้กรอบนโยบายต่าง ๆ เพื่อหาแนวทาง
ส�ำเร็จสูงสุดและต้องตอบสนองต่อความต้องการของ ในการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน จึงไม่อาจมองเพียงแค่รัฐเป็นตัวแสดงหลักใน ประชาชน (Benjamin, 2008) ภายใต้ รู ป แบบการ
การจัดการภัยพิบตั แิ ต่เพียงผูเ้ ดียวได้ เพราะรัฐทีม่ รี ะบบ กระจายอ�ำนาจ ซึ่งเน้นเรื่องการลดการควบคุมในระบบ
บริหารจัดการที่ดีและมีความมั่นคงทางการเมือง ก็ยังมี ราชการ และถือเป็นเงือ่ นไขพืน้ ฐานในการพัฒนาทีส่ ำ� คัญ
โอกาสประสบความล้มเหลวในการจัดการด้านภัยพิบัติ ในระดับโลกได้ (Carothers & Brechenmacher, 2014)
ได้ ในทางกลับกัน หากรัฐมีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ส่ ง ผลให้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ บาลต่ อ ประชาชนนี้
ทางสังคมที่ดี มีกลไกและมาตรการต่าง ๆ ในการก�ำกับ จึงไม่ใช่มีเพียงแค่ผู้มีอ�ำนาจควบคุม (Arora, 2000)
ดูแลทีช่ ดั เจน ตลอดจนมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชน แต่ เ ป็ น การก� ำ กั บ ดู แ ลร่ ว มกั น (Ackerman, 2004)
วรรณวลี อินทร์ปิ่น | Wanwalee Inpin
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กล่าวคือ รัฐบาลต้องสามารถสร้างระบบในการด�ำเนิน
งานที่เหมาะสม โดยสามารถสร้างกลไกที่จะช่วยกระตุ้น
ความเข้มแข็งด้านการตอบสนองของประชาชนให้แก่
รัฐบาลได้ (Bratton, 2012) อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สภาพสั ง คมในแต่ ล ะแห่งมีพลวัต การเปลี่ยนแปลงที่
แตกต่างกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน
กลไกและมาตรฐานต่าง ๆ ของรัฐบาลจึงมีความหลาก
หลายและแตกต่างกันไปด้วย (Goetz & Jenkins, 2005)
เป็นผลให้เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลในแต่ละระดับแล้ว
รัฐบาลท้องถิ่นมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
จ�ำกัด ไม่มคี วามเข้มแข็ง และมักจะประสบความล้มเหลว
ในการให้บริการแก่ประชาชนอยู่เสมอ (Lieberman,
Posner & Tsai, 2014)
เมื่ อ ธรรมาภิ บ าลเป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
จัดการของรัฐบาลเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้นใน
กรณี ข องภั ย พิ บั ติ ที่ ส ร้ า งความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชน จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้อง
เข้ามาให้การดูแลผู้ประสบภัยในด้านต่าง ๆ อาทิ การ
รับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย การจัดการเรือ่ งศูนย์อพยพผูป้ ระสบภัย และ
อีกหน้าทีส่ ำ� คัญทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ คือการจัดการเรือ่ งบ้าน
พักชั่วคราว ตลอดจนการอ�ำนวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัยที่อาศัย
อยูใ่ นชุมชนบ้านพักชัว่ คราวทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งถือว่าเป็น
ผู้เปราะบางต่อภัยพิบัติ (Sandoval & Voss, 2016)
และเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างยั่งยืน

ด้านการอ�ำนวยความสะดวกในชุมชนบ้านพักชั่วคราว
ผู้ประสบภัย และด้านการดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยใน
ชุมชนบ้านพักชั่วคราว

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แบ่ ง ออกเป็ น
2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่น
จั ง หวั ด คุ ม ะโมะโตะที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลและให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพัก
ชัว่ คราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ ประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานเขตการปกครองจังหวัดคุมะโมะโตะระดับ
นโยบาย จ�ำนวน 3 คน 2. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเขต
การปกครองจั ง หวั ด คุ ม ะโมะโตะระดั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ด ้ า น
การบรรเทาสาธารณภัย จ�ำนวน 10 คน 3. เจ้าหน้าที่
รัฐบาลท้องถิ่นเมืองนิชิฮาระ (Nishihara) เมืองมาชิกิ
(Mashiki) และเมืองยัตสึชิโระ (Yatsushiro) จ�ำนวน
10 คน 4. เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ในเขตการปกครอง
จังหวัดคุมะโมะโตะ จ�ำนวน 10 คน และกลุ่มที่ 2
ผู้ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราวในพื้นที่
เมืองนิชิฮาระ (Nishihara) และเมืองมาชิกิ (Mashiki)
จ�ำนวน 20 คน โดยการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างนั้น เป็น
การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก
ผู้วิจัยมีข้อจ�ำกัดด้านเวลาในการเก็บข้อมูล
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ในรูปแบบ
การศึกษาภาคสนาม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้
1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วารสาร สื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
2. วัตถุประสงค์
กั บการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทา
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการด�ำเนินการ สาธารณภัยของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะ
จัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหวภายใต้หลักธรรมาภิบาล ใน
2. การศึกษาภาคสนาม ซึ่งจะเป็นการศึกษาโดย
มิติด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชนของ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น ใน โดยได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งละ 10 วัน
การดูแลผู้ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราว ครั้ ง แรกเป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยวิ ธี สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
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ในทางกลั บ กั น บ้ า นพั ก ชั่ ว คราวที่ ต ้ อ งสร้ า งขึ้ น ใหม่
เป็นเรื่องที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะต้องให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องท�ำการสร้าง
บ้านพักอาศัยทีม่ คี วามพร้อม มีความสะดวกสบาย อีกทัง้
ยั ง ต้ อ งอยู ่ ใ กล้ แ หล่ ง ชุ ม ชน และต้ อ งอยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่
ผู้ประสบภัยสามารถเดินทางไปมาระหว่างที่พักกับที่
ท�ำงานหรือสถานที่อื่น ๆ ได้สะดวก โดยรัฐบาลท้องถิ่น
จังหวัดคุมะโมะโตะได้เตรียมการในการจัดการเรื่อง
บ้านพักอาศัยชัว่ คราวทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ โดยสามารถอธิบาย
ได้ดังนี้
4.1 ด้านการอ�ำนวยความสะดวกในชุมชนบ้าน
พักชั่วคราวผู้ประสบภัย
พบว่ า รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด คุ ม ะโมะโตะได้
พิจารณาจัดสรรพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ อย่างเป็นสัดส่วน
ดังนี้
4.1.1 โซนบ้านพัก
ในการจัดสรรบ้านพักผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวนั้น
4. ผลการวิจัย
ตามข้อก�ำหนดด้านขนาดของที่พักอาศัยของบ้านพัก
จากการศึ ก ษาพบว่ า รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ชัว่ คราว จะมีขนาดแตกต่างกัน เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้อง
คุ ม ะโมะโตะได้ ด� ำ เนิ น การจั ด การเรื่ อ งที่ พั ก อาศั ย กับขนาดของครอบครัวผู้ประสบภัยนั้น ๆ โดยภายใน
ชั่วคราวของผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวทั้งในและนอกตัว บ้านพักชัว่ คราวจะประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ เพือ่ เอาไว้
จังหวัดคุมะโมะโตะ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 20,209 หลัง เพือ่ รองรับ ใช้ประโยชน์พื้นฐาน ได้แก่ ห้องนอน ห้องน�้ำ และ
ผู้ประสบภัยจ�ำนวนทั้งสิ้น 183,882 คน โดยที่พักอาศัย ห้องครัว รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ เช่น ห้องนั่งเล่น หรือ
ชั่วคราวของผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวดังกล่าวสามารถ พื้นที่ซักล้าง (Standard Examiner, 2016) บ้านพัก
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ (Japan Platform, 2016) ชั่วคราวผู้ประสบภัยที่สร้างขึ้นในจังหวัดคุมะโมะโตะ
1. บ้านพักชั่วคราวที่สร้างขึ้นใหม่ จ�ำนวนทั้งสิ้น ครั้งนี้ มีขนาดเดียวกันกับบ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัย
4,157 หลัง/ห้อง
แผ่นดินไหวทีส่ ร้างในพืน้ ทีป่ ระสบภัยแผ่นดินไหวชูเอ็ตสึ
2. ที่พักชั่วคราวที่เช่าโดยรัฐบาล จ�ำนวนทั้งสิ้น (Chuetsu) ในจังหวัดนีงาตะ (Niigata) และในภูมิภาค
14,895 หลัง/ห้อง
โทโฮกุ (Tohoku) ดังนี้ (Bris & Bendito, 2019)
3. ทีพ่ กั สาธารณะ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,157 หลัง/ห้อง
1. บ้านพักชั่วคราวแบบ 1 ห้องนอน มีขนาด 20
จากที่พักชั่วคราวทั้ง 3 แบบข้างต้น ที่พักชั่วคราว
ตารางเมตร
แบบที่เช่าโดยรัฐบาลและที่พักสาธารณะนั้น รัฐบาล
2. บ้านพักชั่วคราวแบบ 2 ห้องนอน มีขนาด 30
ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะไม่ต้องเข้าไปให้การดูแล
ตารางเมตร
ผู้ประสบภัยมากนัก เนื่องจากตัวที่พักมีความพร้อม
3. บ้านพักชั่วคราวแบบ 3 ห้องนอน มีขนาด 40
และสามารถรองรับการย้ายเข้า ของผูป้ ระสบภัยอยูแ่ ล้ว
ตารางเมตร
และสัมภาษณ์แบบกลุ่ม จากเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเขต
การปกครองจังหวัดคุมะโมะโตะในระดับนโยบาย ระดับ
ผูป้ ฏิบตั ดิ า้ นการบรรเทาสาธารณภัย และรัฐบาลท้องถิน่
จ�ำนวนทั้งสิ้น 23 คน ส่วนการเก็บข้อมูลในครั้งที่ 2
นั้น เป็นการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมภาษณ์
แบบกลุ่มจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนในเขตการปกครอง
จั ง หวั ด คุ ม ะโมะโตะ และผู ้ ป ระสบภั ย จ� ำนวนทั้ ง สิ้ น
30 คน เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็นลักษณะ
บรรยายบอกเล่าถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหา และ
อุปสรรคที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะได้พบเจอ
แบบตรงไปตรงมา ดังนั้นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็น
การสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบและแบบแผน
แล้วจึงน�ำข้อมูลที่ได้มาเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่
โดยการตอบค� ำ ถามจะเป็ น ลั ก ษณะของการตี ค วาม
เพื่อหาความหมายและแปลความหมายโดยมีทฤษฎี
ที่ใช้ศึกษาเป็นกรอบ
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ด้ า นการออกแบบนั้ น รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
คุมะโมะโตะได้ถอดบทเรียนจากการสร้างบ้านพักชัว่ คราว
ของผู ้ ป ระสบภั ย ในอดี ต จากเหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหว
ฮันชิน พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหว
นอกชายฝั่งแปซิฟิกโทโฮกุ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) มา
ปรับใช้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเหมาะสมกับสภาพ
ภูมอิ ากาศของจังหวัดคุมะโมะโตะ กล่าวคือ เลือกใช้บา้ น
พักชัว่ คราวแบบส�ำเร็จรูปทีท่ ำ� จากโครงสร้างไม้ แทนการ
ใช้โครงเหล็กที่อาจเกิดสนิม ตู้คอนเทนเนอร์ที่อาจร้อน
อบอ้ าว หรื อ ใช้ ห ลอดกระดาษแข็งซึ่งอาจเกิด ความ
เสียหายจากสภาพอากาศและความชื้นในช่วงฤดูฝน
อีกทั้งไม้ยังช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวบ้านไม่ให้ร้อนจน
เกินไป เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีไม่ดูดซับความร้อนมาก
เท่ากับวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ และยังเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
อีกด้วย โดยผูป้ ระสบภัยได้ให้ขอ้ มูลว่า แม้วา่ สภาพอากาศ
ในช่วงกลางวันจะมีอณ
ุ หภูมทิ สี่ งู จนท�ำให้ภายในตัวบ้าน
ร้อนอบอ้าวไปบ้าง แต่ตนเองก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดจนถึง
ขนาดไม่สามารถพักอยูภ่ ายในตัวบ้านได้ 2 นอกจากนี้ เพือ่
ให้การใช้งบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว
มีความคุ้มค่า รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะจึงมี
นโยบายในการน�ำไม้ภายในจังหวัดคุมะโมะโตะเองมาใช้
ในการก่อสร้างบ้านพักชัว่ คราว เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย จากการ
น�ำเข้าวัสดุกอ่ สร้างและการขนส่งจากพืน้ ทีอ่ นื่ ซึง่ มีราคา
สูงกว่า อีกทั้งมีการน�ำเอาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่นมา
ตกแต่งภายในห้องพัก เช่น การใช้เสื่อทาทามิที่ท�ำจาก
หญ้าซึ่งผลิตจากเมืองยาชิโระ (Yashiro) ในจังหวัด
คุมะโมะโตะมาใช้ปูพื้น (Standard Examiner, 2016)
เพื่อให้ผู้ประสบภัยเกิดความรู้สึกเสมือนได้พักอาศัย
อยู่ในบ้านจริง ๆ มิใช่ห้องที่ใช้เป็นที่พักชั่วคราว เป็น
การลดความเครียดของผู้ประสบภัยที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
ต่ออาการซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตาย การน�ำเอาวัสดุท้องถิ่น
มาใช้ในการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวนี้ ยังเป็นการสร้าง
2
3
4
5

รายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองต่าง ๆ ใน
จังหวัดคุมะโมะโตะให้มเี งินไหลเวียนในช่วงทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ
ทัง้ นีใ้ นการสร้างบ้านให้กบั ผูป้ ระสบภัยนัน้ รัฐบาลท้องถิน่
จังหวัดคุมะโมะโตะได้ค�ำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ซึ่งต้อง
สามารถใช้งานได้จริง และต้องมีอายุในการใช้งานทีย่ าวนาน
เช่น วัสดุทใี่ ช้ตอ้ งไม่ขนึ้ ราได้งา่ ยเมือ่ เกิดความชืน้ 3 เป็นต้น
ในการเข้ า พั ก อาศั ย ในบ้ า นพั ก ชั่ ว คราวของผู ้
ประสบภัยนั้น แม้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะ
จะไม่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยได้เลือกบ้านพัก
ได้ดว้ ยตนเอง เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดในเรือ่ งของเวลา ทีร่ ฐั บาล
ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะต้องเร่งอพยพผู้ประสบภัย
ให้สามารถย้ายจากศูนย์อพยพผูป้ ระสบภัยไปยังบ้านพัก
ชั่ ว คราวโดยเร็ ว ที่ สุ ด แต่ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด
คุมะโมะโตะก็ได้ด�ำเนินการจัดรายชื่อผู้เข้าพักให้ได้
อยูใ่ กล้กบั ญาติของตนเอง หรือเพือ่ นบ้านทีอ่ ยูใ่ นละแวก
ที่อยู่อาศัยเดิม เพื่อให้ผู้ประสบภัยมีความรู้สึกใกล้เคียง
กับช่วงเวลาก่อนการเกิดภัยพิบตั ิ การด�ำเนินงานดังกล่าว
ของรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด คุ ม ะโมะโตะนั้ น ช่ ว ยให้
ผู้ประสบภัยสามารถลดความเครียดลง เนื่องจากตน
ยังคงสามารถไปมาหาสู่กับบุคคลที่ตนคุ้นเคยได้4 อีกทั้ง
ผู้ประสบภัยยังมีความรู้สึกสบายใจที่ได้รับการจัดสรร
ที่พักให้ได้อยู่ใกล้กับญาติและเพื่อนบ้านของตน เช่น
ผู้ประสบภัยครอบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านพัก
ชั่วคราวในเขตเมืองมาชิกิ (Mashiki) ได้รับการจัดสรร
บ้านพักให้ได้อยูใ่ กล้กบั ครอบครัวของบุตรสาวผูซ้ งึ่ ก�ำลัง
ตั้งครรภ์และใกล้คลอด โดยก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหว
ที่ พั ก อาศั ย ของผู ้ ป ระสบภั ย ทั้ ง สองครอบครั ว อยู ่ ใ น
ละแวกเดียวกัน ท�ำให้ผู้ที่เป็นบิดา มารดา ตลอดจน
บุตรเขยรู้สึกเบาใจและได้รับความสะดวกสบายที่ได้
อยู่ใกล้กันเพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือบุตรสาวในช่วง
เวลาที่ไม่ปกติเช่นนี้5

บทสัมภาษณ์สถาปนิกในจังหวัดคุมะโมะโตะ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
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4.1.2 โซนพักผ่อนและกิจกรรม
พบว่าในแต่ละชุมชนบ้านพักชั่วคราวนั้น มีการ
สร้างอาคารส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและท�ำ
กิจกรรมของผู้ประสบภัย โดยภายในตัวอาคารจะมี
ลักษณะเป็นทีโ่ ล่งกว้าง มีหอ้ งน�ำ้ 1-2 ห้อง พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
มักถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
1. พื้นที่ประกอบอาหารอย่างง่าย พร้อมอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่จ�ำเป็นต่าง ๆ เช่น ตู้เย็น กาต้มน�้ำ นอกจากนี้
ยังมีโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องครัวอื่น ๆ ซึ่งผู้ประสบภัย
สามารถมานั่ ง สนทนา รั บ ประทานอาหาร หรื อ ดื่ ม
เครื่องดื่มได้ ดังปรากฏในภาพประกอบที่ 1 และ 2
ด้านล่างนี้

2. ส่ ว นที่ ใ ช้ ท� ำ กิ จ กรรม พื้ น ที่ ส ่ ว นนี้ จ ะถู ก จั ด
แยกออกไปอีกด้านหนึ่งของอาคารส่วนกลาง มีการ
จัดเตรียมเครื่องเฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
หนังสืออ่านเล่น และเกมไว้ให้ผู้ประสบภัยสามารถมา
พบปะ พูดคุย หรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้อุปกรณ์
อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะได้รับความ
อนุ เ คราะห์ ทั้ ง จากภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค์ ก ร
ไม่แสวงหาก�ำไร6 ในส่วนของพื้นที่ด้านนอกนั้น ถูกจัด
เป็นพื้นที่นันทนาการ โดยมีโต๊ะและเก้าอี้ไว้ให้บริการ
ในบางชุมชนบ้านพักชั่วคราวได้มีการจัดพื้นที่พร้อม
เครื่องเล่น เพื่อใช้เป็นสนามเด็กเล่น ดังปรากฏในภาพ
ประกอบที่ 3 และ 4 ด้านล่างนี้

ภาพที่ 1 อาคารส่วนกลางภายในชุมชนบ้านพักชั่วคราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ
ภาพถ่ายโดยนักวิจัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ภาพที่ 2 พื้นที่ส่วนประกอบอาหารอย่างง่าย ภายในอาคารส่วนกลางของชุมชนบ้านพักชั่วคราว
ในจังหวัดคุมะโมะโตะ ภาพถ่ายโดยนักวิจัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
6
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ภาพที่ 3 พื้นที่ทำ�กิจกรรม ภายในอาคารส่วนกลางของชุมชนบ้านพักชั่วคราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ
ภาพถ่ายโดยนักวิจัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ภาพที่ 4 พื้นที่ทำ�กิจกรรมภายนอกอาคารส่วนกลาง ของชุมชนบ้านพักชั่วคราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ
ภาพถ่ายโดยนักวิจัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
4.1.3 โซนพื้นที่ให้บริการ
ส�ำหรับโซนพืน้ ทีใ่ ห้บริการนี้ ประกอบไปด้วยร้านค้า
ต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัย อาทิ
1) ร้านขายของช�ำทีม่ สี นิ ค้าหลากหลาย ทัง้ ทีเ่ ป็นวัตถุดบิ
และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร ตลอดจนของใช้

ในชีวิตประจ�ำวัน ที่จ�ำเป็นต่าง ๆ 2) ร้านค้า เช่น ร้าน
ราเม็ง ร้านขนม ร้านตัดผม 3) พื้นที่อ�ำนวยความสะดวก
อื่น ๆ เช่น ลานจอดรถ ป้ายรถประจ�ำทาง และพื้นที่
ทิง้ ขยะมูลฝอย ดังปรากฏในภาพประกอบที่ 5, 6 และ 7
เป็นต้น

ภาพที่ 5 ร้านขายของชำ�ในโซนพื้นที่ให้บริการภายในชุมชนบ้านพักชั่วคราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ
ภาพถ่ายโดยนักวิจัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 6 ร้านค้าต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการในโซนพื้นที่ให้บริการ ภายในชุมชนบ้านพักชั่วคราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ
ภาพถ่ายโดยนักวิจัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ภาพที่ 7 พื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอย ภายในชุมชนบ้านพักชั่วคราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ
ภาพถ่ายโดยนักวิจัย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
จากข้อมูลพบว่า ผู้ประสบภัยมีความพึงพอใจ
ต่อบ้านพักอาศัยชั่วคราว โดยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
ยอมรับได้ กล่าวคือ แม้ว่าบ้านพักชั่วคราวจะไม่ได้ให้
ความสะดวกสบายเฉกเช่นบ้านพักของตนเอง แต่ก็
สามารถพักอาศัยอยู่ได้ ซึ่งประเด็นนี้ ผู้ประสบภัยเอง
ก็ทราบถึงเงื่อนไขว่าเป็นความจ�ำเป็นที่รัฐบาลสามารถ
ให้ความช่วยเหลือภายใต้สถานการณ์เฉพาะ การจะสร้าง
บ้านพักชัว่ คราวทีม่ คี วามสะดวกสบายเหมือนกับบ้านพัก
ของตนเองนั้นเป็นไปไม่ได้7 ดังนั้นผู้ประสบภัยจึงรับ
สภาพโดยปริยาย เพราะเข้าใจว่าเป็นเงือ่ นไขและข้อจ�ำกัด
ของรัฐบาล ส�ำหรับการอ�ำนวยความสะดวกโดยการจัด
ให้มีโซนร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ นั้น พบว่า

ผูป้ ระสบภัยได้รบั ความสะดวกสบายมากขึน้ อีกทัง้ พืน้ ที่
ส่ ว นกลางก็ มี ส ่ ว นช่ ว ยในการสร้ า งสั ม พั น ธภาพอั น ดี
และช่วยลดความเครียดของผู้ประสบภัย เนื่องจากมี
การใช้ประโยชน์ในการท�ำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ เช่น
เย็บผ้า ร้องเพลง และกิจกรรมออกก�ำลังกายในร่ม8
4.2 ด้านการดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยในชุมชน
บ้านพักชั่วคราว
ในการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ผู้ประสบ
ภัยในชุมชนบ้านพักชั่วคราวนั้น รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัด
คุมะโมะโตะได้จ�ำแนกผู้ประสบภัยออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มผู้ประสบภัยที่สามารถฟื้นตัว
ได้ดี มีสขุ ภาพจิตและกายทีด่ ี สามารถใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ

7 บทสัมภาษณ์ผป
ู้ ระสบภัยทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นทีพ่ กั ชัว่ คราวในหมูบ่ า้ นมินามิอาโสะ (Minamiaso) เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
8 บทสัมภาษณ์ผป
ู้ ระสบภัยทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นทีพ่ กั ชัว่ คราวเมืองนิชฮิ าระ (Nishihara) เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
9 บทสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลท้องถิน
่ จังหวัดคุมะโมะโตะ เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
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ไม่ต้องการความช่วยเหลือ และมีความพร้อมที่จะสร้าง
บ้านใหม่ หรือย้ายจากบ้านพักชัว่ คราวไปยังบ้านพักถาวร
โดยทางรัฐบาลจะเข้าตรวจเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง
กลุม่ ที่ 2 เป็นกลุม่ ผูป้ ระสบภัยทีม่ แี ผนในการสร้าง
บ้านใหม่ หรือย้ายไปยังห้องเช่า แต่ยงั ประสบปัญหาด้าน
สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มผู้ประสบภัยที่ไม่มีแผนฟื้นฟู
ตัวเอง กล่าวคือยังไม่มีแผนที่จะสร้างบ้านใหม่หรือย้าย
ไปอยู่ที่ใหม่ แต่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ
กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มผู้ประสบภัยที่ไม่มีแผนในการ
ฟื้นฟูตัวเอง ยังไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ หรือยังไม่คิดที่จะ
สร้างบ้าน และมีปัญหาด้านสุขภาพด้วย9
ในการด� ำ เนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลด้ า น
สุขภาพ รัฐบาลท้องถิน่ จังหวัดคุมะโมะโตะได้จดั บุคลากร
เข้าไปส�ำรวจความต้องการของประชาชนและเข้าตรวจ
เยี่ยมผู้ประสบภัยในชุมชนบ้านพักชั่วคราว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ รัฐบาล
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด คุ ม ะโมะโตะยังได้จัด ตั้งศูน ย์ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ในหลายพื้ น ที่ โดยมอบอ� ำ นาจให้ ต� ำ บล
เทศบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรต่าง ๆ เช่น
Japan Platform เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรม ทั้ ง นี้ ใ ห้ มี
การประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะ
อย่ า งสม�่ ำ เสมอส� ำ หรั บ ศู น ย์ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นี้ มี
เจ้าหน้าที่ดูแลบริหารจัดการอยู่ 3 ระดับคือ
ระดับที่ 1 ผูจ้ ดั การดูแลศูนย์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเจ้าหน้าที่
ประจ�ำศูนย์
ระดับที่ 2 ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา ท�ำหน้าทีใ่ นการเข้าตรวจ
เยี่ยมผู้ประสบภัยเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ แล้วให้ความ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ระดับที่ 3 กลุ่มผู้ประสบภัยที่อาสาเข้ามาช่วย
เหลือกลุ่มผู้ประสบภัยกันเอง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็น
ผู้ประสบภัย ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านพักชั่วคราว
เดียวกัน10
จากการดูแลสุขภาพผูป้ ระสบภัยในชุมชนบ้านพัก
ชัว่ คราวของรัฐบาลท้องถิน่ จังหวัดคุมะโมะโตะนัน้ พบว่า
แม้จะมี ก ารให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพผู ้ ป ระสบภั ย เป็ น
ประจ�ำทุกเดือน แต่กลุ่มผู้สูงอายุยังคงต้องการการดูแล
อย่ า งใกล้ ชิ ด เนื่ อ งจากสภาพจิ ต ใจของผู ้ ประสบภั ย
กลุ่มนี้ฟื้นตัวได้ยากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่งผลให้การเข้าเยี่ยม
เพื่อตรวจสุขภาพผู้ประสบภัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่
ทั่วถึงและไม่เพียงพอ ดังนั้นในช่วงแรกหลังการเกิด
เหตุการณ์แผ่นดินไหว รัฐบาลท้องถิน่ จังหวัดคุมะโมะโตะ
พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่
และองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร เช่น Japan Platform จึงได้
เข้ามาท�ำกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากการตรวจเยี่ยม
ตามปกติ เช่น จัดกิจกรรมออกก�ำลังกาย กิจกรรม
ร้องเพลง หรือท�ำงานอดิเรก เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รู้สึก
ผ่อนคลายและมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น ซึ่งการท�ำเช่นนี้ก็
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตายอย่างโดดเดี่ยวในบ้านพัก
ชัว่ คราวผูป้ ระสบภัย ส�ำหรับสถิตกิ ารตรวจเยีย่ มผูป้ ระสบ
ภัยในบ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัยนั้น มีการเดินทาง
เข้ า เยี่ ย มผู ้ ป ระสบภั ย จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 274,487 ครั้ ง
นอกจากนี้ยังมีการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 37,416 ครั้ง และมีผู้ประสบภัยเข้ามาขอรับค�ำ
ปรึกษาทีส่ ำ� นักงานรัฐบาลท้องถิน่ จ�ำนวน 15,587 ครัง้ 11
อย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวผ่านไป
1 ปี กิจกรรมเหล่านี้ก็ได้ลดจ�ำนวนลง12
4.3 ด้านความท้าทายของรัฐบาลท้องถิน่ จังหวัด
คุมะโมะโตะในการจัดการบ้านพักชั่วคราวเพื่อตอบ

9 บทสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลท้องถิน
่ จังหวัดคุมะโมะโตะ เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
10 บทสัมภาษณ์ผน
ู้ ำ� ชุมชนและรองหัวหน้าชุมชนบ้านพักชัว่ คราวในเมืองมาชิกิ (Mashiki) เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
11 รัฐบาลท้องถิน
่ จังหวัดคุมะโมะโตะ. (2560). การจัดการด้านภัยพิบตั ขิ องรัฐบาลท้องถิน่ จังหวัดคุมะโมะโตะ. ในเอกสารประกอบการบรรยายสรุป เรือ่ งการจัดการด้านภัยพิบตั ขิ อง
12

รัฐบาลท้องถิน่ จังหวัดคุมะโมะโตะ วันที่ 14 ธันวาคม 2560. รัฐบาลท้องถิน่ จังหวัดคุมะโมะโตะ, คุมะโมะโตะ.
บทสัมภาษณ์ผนู้ ำ� ชุมชนและรองหัวหน้าชุมชนบ้านพักชัว่ คราวในเมืองมาชิกิ (Mashiki) เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
		บทสัมภาษณ์ผปู้ ระสบภัยในชุมชนบ้านพักชัว่ คราวในเมืองมาชิกิ (Mashiki) เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
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สนองความต้องการของประชาชน
ในกรณีของจังหวัดคุมะโมะโตะนัน้ รัฐบาลท้องถิน่
ได้ประสบปัญหาและความท้าทายในการก่อสร้างบ้านพัก
ชั่วคราวผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอยู่หลายประการ ดังนี้
4.3.1 ความล่าช้าในการก่อสร้างและจัดหาบ้านพัก
ชั่วคราว
ในการจัดหาบ้านพักชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัย
หลังเกิดเหตุภัยพิบัตินั้น พระราชบัญญัติการบรรเทา
ภัยพิบัติ ฉบับปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) โดยกระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น
ได้กำ� หนดว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ การก่อสร้าง
บ้านพักชั่วคราวจะต้องด�ำเนินการภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 20 วัน แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ว รัฐบาลท้องถิน่ จังหวัด
คุมะโมะโตะไม่สามารถด�ำเนินการสร้างบ้านพักชั่วคราว
ให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในบางพื้นที่ได้ภายใน
ระยะเวลาที่รัฐบาลกลางก�ำหนดได้ เนื่องจากยังมีการ
เกิดแผ่นดินไหวตามขึ้นอย่างต่อเนื่อง (AsiaOne, 2016)
ท�ำให้รฐั บาลต้องชะลอการก่อสร้างและด�ำเนินการสร้าง
บ้านพักชัว่ คราวในบางพืน้ ทีท่ สี่ ามารถด�ำเนินการได้กอ่ น
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า การก่ อ สร้ า งบ้ า นพั ก ชั่ ว คราวมี ค วาม
ปลอดภัยแก่ผู้ก่อสร้างและผู้พักอาศัยในอนาคต เป็น
ผลให้ มี ผู ้ ป ระสบภั ย บางส่ ว นยั ง คงต้ อ งอาศั ย อยู ่ ใ น
ศู น ย์ อ พยพชั่ ว คราวเพื่ อ รอการอพยพไปยั ง บ้ า นพั ก
ชั่วคราว (Hitomi, 2016)
4.3.2 การจัดหาทีด่ นิ เพือ่ ใช้ในการก่อสร้างบ้านพัก
ชั่วคราวผู้ประสบภัย
ในกรณีของจังหวัดคุมะโมะโตะนั้น พบว่าการหา
ที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัย
เป็นเรื่องค่อนข้างยาก เนื่องจากจังหวัดคุมะโมะโตะ
มีความเป็นเมืองและไม่มีพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ การจะหา
พื้ น ที่ ใ นเขตเมื อ งที่ เ หมาะสมต่ อ การก่ อ สร้ า งชุ ม ชน
บ้ า นพั ก ชั่ ว คราวจึ ง เป็ น เรื่ อ งยาก ดั ง นั้ น ที่ ดิ น ที่ ใ ช้ ใ น
13
14

การก่อสร้างบ้านพักชัว่ คราวส�ำหรับผูป้ ระสบภัยบางส่วน
ของจั ง หวั ด คุ ม ะโมะโตะในครั้ ง นี้ จึ ง ตั้ ง อยู ่ ห ่ า งไกล
จากชุมชน เนื่องจากพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชน มีขนาดเล็ก
ไม่เพียงพอต่อการสร้างชุมชนบ้านพักชั่วคราวขนาด
ใหญ่13 อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ประสบภัยมากนัก เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นได้วางแผน
และด�ำเนินการแก้ไขเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ แก่ผู้ประสบภัยดังที่กล่าวมาข้างต้น
4.3.3 การพิจารณาขยายเวลาการพักอาศัยอยู่ใน
บ้านพักชั่วคราว
เนื่ อ งจากตามพระราชบั ญ ญั ติ ใ นการบรรเทา
ภัยพิบัติ ฉบับปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) ได้ระบุไว้ว่า
ผู้ประสบภัยสามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราวได้
ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ยังมี
ผู ้ ป ระสบภั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถย้ า ยออกจากที่ พั ก ชั่ ว คราว
เพื่อไปพักยังที่พักถาวรได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนด (The Mainichi, 2017) ท�ำให้รัฐบาลท้องถิ่น
จังหวัดคุมะโมะโตะ ต้องพิจารณาขยายระยะเวลาในการ
พักอาศัยของผูป้ ระสบภัยในบ้านพักชัว่ คราวต่อไปครัง้ ละ
ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความพร้อมทางด้านการเงินของผู้ประสบภัยใน
การก่อสร้าง หรือซื้อบ้านพักถาวร หรือความพึงพอใจ
ของผูป้ ระสบภัยทีม่ ตี อ่ สถานทีอ่ ยูใ่ หม่14 ซึง่ จะใช้เป็นทีพ่ กั
ถาวรของตนต่อไปในอนาคต
4.3.4 การดู แ ลสุ ข ภาพผู ้ ป ระสบภั ย ในชุ ม ชน
บ้านพักชั่วคราว
แม้ว่าจะมีการประสานงานกันระหว่างรัฐบาล
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด คุ ม ะโมะโตะกั บ กลุ ่ ม อาสาสมั ค รซึ่ ง
เป็นประชาชนในพื้นที่และองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร แต่
จ� ำ นวนผู ้ ป ระสบภั ย ที่ มี ม ากท� ำ ให้ ก ารเข้ า เยี่ ย มและ
การท�ำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะและกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อ

บทสัมภาษณ์ เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลท้องถิน่ จังหวัดคุมะโมะโตะ เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2560
บทสัมภาษณ์ เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลท้องถิน่ จังหวัดคุมะโมะโตะ เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2560
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ลดความเครียดของผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง กลุ ่ ม ผู ้ ป ระสบภั ย ที่ เ ป็ น ผู ้ สู ง อายุ ที่ ต ้ อ งการ
การดูแลอย่างใกล้ชิด

บ้านพักได้เองตามความสมัครใจ เนื่องจากความจ�ำเป็น
ทีเ่ กิดจากเงือ่ นไขทีร่ ฐั บาลก�ำหนด และช่วงเวลาทีต่ อ้ งเร่ง
ย้ายผู้ประสบภัยจากศูนย์พักพิงไปยังบ้านพักชั่วคราว
เพราะหากมีการจัดการให้ผู้ประสบภัยได้สามารถเลือก
5. สรุปผลและอภิปรายผล
ที่พักเองก็จะใช้เวลานาน เนื่องจากจ�ำนวนผู้ประสบภัย
ธรรมาภิ บ าลด้ า นการจั ด การภั ย พิ บั ติ นั้ น เป็ น ที่ต้องย้ายเข้าสู่บ้านพักชั่วคราวมีมากถึง 183,882 คน
แนวคิดซึ่งมองเห็นว่าการจัดการภัยพิบัติเป็นสิ่งจ�ำเป็น
อย่ า งไรก็ ต ามสิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
ดังนั้นการสร้างระบบหรือกลไกที่ดีในการก�ำกับดูแล การด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการ
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ หรื อ ป้ อ งกั น ต่ อ เข้าพักอาศัยอยูใ่ นบ้านพักชัว่ คราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ
ภัยพิบัตินั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก ด้วยรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะยังคงสามารถ
เป็ น หน้ าที่ ข องรั ฐบาลในการจัด การและให้ก ารดูแ ล จั ด การปั ญ หาต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในมิติด้านการตอบสนอง
ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามรัฐบาลอาจประสบปัญหา ความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นหน้าของรัฐในการ
และความยากล� ำ บากในการจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละให้ ดูแลและให้บริการแก่ประชาชนซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ความช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย หากไม่ มี ค วามร่ ว มมื อ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจให้แก่ประชาชน
จากภาคส่วนอื่น ๆ ดังนั้นหากรัฐต้องการให้ระบบการ (สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์, 2562) กล่าวคือ
จัดการภัยพิบัติมีประสิทธิภาพ รัฐต้องสร้างมาตรการ
ด้านการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว รัฐบาลท้องถิ่น
ที่ ดี ใ นการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ จังหวัดคุมะโมะโตะได้น�ำเอาบทเรียนจากการสร้างบ้าน
เพื่ อ จะได้ ล ดความสู ญ เสี ย จากภั ย พิ บั ติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น พักชั่วคราวผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในอดีตมาปรับใช้ใน
จากการศึกษาแม้ว่าการจัดการด้านที่พักอาศัยชั่วคราว การสร้างบ้านพักชั่วคราวภายในจังหวัดคุมะโมะโตะ
ของจังหวัดคุมะโมะโตะจะมีความท้าทาย ด้วยเหตุผล อีกทั้งใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่นมาเป็น
บางประการ อาทิ 1. การจัดหาทีด่ นิ เพือ่ ใช้ในการก่อสร้าง ส่วนประกอบในการสร้างและตกแต่ง เพื่อสร้างสภาพ
บ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัยซึ่งค่อนข้างยาก เนื่องจาก แวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนบ้านพักชั่วคราว และเหมาะกับ
จั ง หวั ด คุ ม ะโมะโตะมี ค วามเป็ น เมื อ ง ไม่ มี พื้ น ที่ โ ล่ ง สภาพภูมิอากาศของจังหวัดคุมะโมะโตะ ถือเป็นการ
ขนาดใหญ่ที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างชุมชนบ้านพัก ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ชั่วคราวผู้ประสบภัยขนาดใหญ่ ส่งผลให้ชุมชนบ้านพัก ในการให้บริการด้านที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสมต่อ
ชัว่ คราวบางแห่งของจังหวัดคุมะโมะโตะต้องตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ การด�ำรงชีพของประชาชน เนื่องจากบ้านพักชั่วคราว
ที่ห่างไกล 2. การพิจารณาขยายเวลาการพักอาศัยอยู่ใน ที่ ไ ด้ ท� ำ การก่ อ สร้ า งมี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยอย่ า งเหมาะสม
บ้านพักชั่วคราวของผู้ประสบภัยที่ยังไม่มีความพร้อม มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถปกป้องร่างกายจาก
ในการย้ายออกจากทีพ่ กั ชัว่ คราวเพือ่ ไปพักยังทีพ่ กั ถาวร สภาพอากาศทั้งร้อนและหนาวที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
หลังจากเข้าพักอาศัยอยูใ่ นบ้านพักชัว่ คราวครบ 2 ปีแล้ว แก่ผู้ประสบภัยได้ นอกจากนี้การออกนโยบายในการ
และ 3. การสร้างทีพ่ กั ชัว่ คราวทีไ่ ม่สามารถสร้างบ้านพัก น�ำไม้ในท้องถิ่นมาเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว
ชัว่ คราวให้มขี นาดใหญ่และกว้างขวางกว่าขนาดทีร่ ฐั บาล แทนการน� ำ เข้ า และขนส่ ง วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งจากพื้ น ที่ อื่ น
ก�ำหนด หรือการอนุญาตให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้เลือก นอกเขตจังหวัดคุมะโมะโตะนั้น นอกจากจะช่วยกระตุ้น

62

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2564 | jsn Journal Vol. 11 No. 2 December 2021

เศรษฐกิจในท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินงาน และร่นระยะเวลาในการขนส่ง ท�ำให้
การด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งสามารถท� ำ ได้ เ ร็ ว ขึ้ น ด้ ว ย
(สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์, 2562)
ด้านการจัดการเข้าพักในบ้านพักชั่วคราว รัฐบาล
ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะได้พยายามด�ำเนินการจัด
รายชื่อผู้เข้าพักให้ได้อยู่ใกล้กับญาติของตนเอง หรือ
เพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกที่อยู่อาศัยเดิม เพื่อให้สภาพ
แวดล้อมในบริเวณที่พักอาศัย มีความใกล้เคียงกับช่วง
เวลาก่ อ นการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง ก็ ช ่ ว ยให้ ผู ้ ป ระสบภั ย
สามารถลดความเครี ย ดลง ในขณะที่ บ างครอบครั ว
ผู ้ ป ระสบภั ย ที่ ต ้ อ งพั ก อาศั ย อยู ่ กั บ เพื่ อ นบ้ า นใหม่
ก็สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันจากการท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน จนกลายเป็นความคุ้นเคยกันใน
ทีส่ ดุ นอกจากนีร้ ฐั บาลท้องถิน่ จังหวัดคุมะโมะโตะ ยังได้
บริหารจัดพื้นที่ส่วนกลาง ที่สามารถรองรับผู้ประสบภัย
ที่มาใช้ประโยชน์ หรือแม้กระทั่งการจัดโซนให้บริการ
ร้ า นค้ า ภายในชุ ม ชนที่ พั ก ชั่ ว คราวเพื่ อ อ� ำ นวยความ
สะดวกแก่ผปู้ ระสบภัย ซึง่ ก็พบว่ามีผปู้ ระสบภัยมักจะมา
ท�ำกิจกรรม พบปะพูดคุยกัน หรือมาซื้อสินค้าต่าง ๆ
ที่ตนต้องการอยู่เป็นนิจ ท�ำให้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้ประสบภัยที่อยู่ในชุมชนบ้านพักชั่วคราว
เดียวกัน
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น การให้ ค วามช่ ว ย
เหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ในการเข้ า พั ก อาศั ย อยู ่ ใ นบ้ า นพั ก
ชั่วคราวแสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินงานจัดการภัยพิบัติ
แผ่ น ดิ น ไหวตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ในมิ ติ ด ้ า นการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ของรัฐบาล
ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะว่าท�ำได้จริง และประชาชน
เองก็เกิดความไว้วางใจในตัวรัฐบาลด้วย การที่รัฐบาล
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด คุ ม ะโมะโตะสามารถบริ ห ารจั ด การ
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความ
เดือดร้อนให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักชัว่ คราวนัน้ เป็นการ
ใช้อ�ำนาจภายใต้ความเป็นอิสระของการปกครองและ

การบริหารจัดการตามรูปแบบการกระจายอ�ำนาจ ซึง่ ให้
ความส�ำคัญในการลดการควบคุมในระบบราชการและ
ให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง
(Carothers & Brechenmacher, 2014) โดยกรณีของ
รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะนั้น นอกจากจะมีการ
บริหารจัดการ ตลอดจนจัดสรรบ้านพักชัว่ คราวให้มคี วาม
เหมาะสมกับสถานการณ์แล้ว การมีนโยบายในการใช้ไม้
และผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทีผ่ ลิตขึน้ เองในท้องถิน่ มาเป็นส่วน
ประกอบในการตกแต่งบ้านพักชัว่ คราว ไม่เพียงช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนบ้านพักชั่วคราว แต่ยัง
เป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจภายในจังหวัดอีกด้วย ถึงแม้วา่
รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะจะไม่สามารถสร้าง
บ้านพักชั่วคราวให้มีขนาดใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้ง
ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ประสบภัยสามารถเลือกบ้านพัก
ชั่วคราวได้เองตามความสมัครใจ ด้วยเพราะเงื่อนไข
ด้านมาตรฐานตามกรอบข้อกฎหมายและด้านเวลา ซึ่ง
มีอยู่อย่างจ�ำกัด แต่ก็เป็นการตัดสินใจและตั้งเงื่อนไข
ภายใต้กรอบนโยบายต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการ
ด�ำเนินงานจัดรายชือ่ ผูเ้ ข้าพักให้ใกล้เคียงกับละแวกทีอ่ ยู่
อาศัยเดิมของผู้ประสบภัย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ดังที่ Benjamin
(2008) ได้กล่าวเอาไว้ ดังนั้นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี
ในการจั ด การด้ า นภั ย พิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
จึ ง หมายถึ ง การที่ รั ฐ ต้ อ งสามารถบริ ห ารจั ด การและ
ให้การบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด
เท่าที่รัฐจะสามารถด�ำเนินการได้ภายใต้ข้อจ�ำกัดหรือ
บริบทที่รัฐบาลมีอยู่
ด้านการดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัยนั้น รัฐบาล
ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะได้ให้การดูแลผู้ประสบภัยใน
ชุมชนบ้านพักชัว่ คราว โดยอาศัยความร่วมมือและการมี
ส่ ว นร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ซึง่ เป็นกลุม่ อาสาสมัครและองค์กรไม่แสวงหา
ก�ำไร เช่น Japan Platform แม้ว่าจะมีข้อจ�ำกัดเรื่อง
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จ�ำนวนผู้รับบริการ จนท�ำให้การให้บริการตรวจเยี่ยม
ผู้ประสบภัยไม่สามารถท�ำได้ในระยะยาว และบ่อยครั้ง
แต่การดูแลและให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยก็สามารถ
ด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความไว้
วางใจของประชาชน โดยสังเกตได้จากการทีผ่ ปู้ ระสบภัย
สมัครใจที่จะโทรศัพท์ หรือเดินทางเข้ามาเพื่อขอรับ
ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นสุ ข ภาพกั บ ทางส� ำ นั ก งานด้ ว ยตั ว เอง
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินงานจัดการภัยพิบตั แิ ผ่นดิน
ไหวตามหลักธรรมาภิบาล ในมิตดิ า้ นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ของรัฐบาลท้องถิน่ จังหวัดคุมะโมโตะ
สอดคล้องกับ The United Nations Development
Programme (2013) ที่มองว่าการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน พลเรือน และสังคมสามารถ
จั ด การและลดความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภั ย พิ บั ติ ไ ด้
เนื่องจากการที่ผู้ประสบภัยมีความสมัครใจที่จะติดต่อ
เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาด้านสุขภาพของตน
หรือแม้แต่การขอรับค�ำปรึกษาด้านสุขภาพด้วยตนเอง
นัน้ เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนทีม่ ตี อ่ รัฐบาลท้องถิน่
จังหวัดคุมะโมะโตะถึงความไว้วางใจ ว่ารัฐบาลสามารถ
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เพื่ อตอบสนองความต้องการของผู้
ประสบภัยเหล่านั้นได้ เนื่องจากการเข้ามาขอรับค�ำ
ปรึกษากับเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือผู้เชี่ยวชาญนั้น ไม่ว่า
จะเป็ น ในรู ป แบบใดก็ ต าม ถื อ เป็ น เสี ย งสะท้ อ น
ซึ่งมองได้ 2 กรณี คือ 1. เป็นปัญหาที่รัฐบาลท้องถิ่น
จังหวัดคุมะโมะโตะประสบอยู่และต้องเร่งด�ำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือ หรือ 2. เป็นปัญหาทีย่ งั ไม่เคยปรากฏ
และรัฐบาลควรรับทราบเพือ่ ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ต่อไป ซึ่งในกรณีของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะ
นั้ น เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง 2 กรณี ดั ง นั้ น รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
คุมะโมะโตะจึงต้องน�ำประเด็นต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั จากประชาชน
มาพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ประสบภัยต้องประสบ
และส่ ง เสริ ม ให้ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น ดังที่ Speer
(2012) ได้กล่าวไว้วา่ รัฐบาลมีหน้าทีร่ บั ฟังและพิจารณา
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ถึงประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนของประชาชน
ในการน� ำ มาส่ ง เสริ ม หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ อี ก ทั้ ง
ยั ง เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า ง
ประชาชนกั บ รั ฐ บาล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
ระหว่างกัน อันจะเป็นการสร้างระบบกลไกและมาตรการ
ในการก�ำกับดูแลที่ดี ส่งผลให้การจัดการภัยพิบัติของ
รัฐบาลท้องถิน่ จังหวัดคุมะโมะโตะมีประสิทธิภาพมากขึน้
สอดคล้องกับ Tierney (2012) ที่ได้อธิบายว่าการจะมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีความมั่นคงทางการ
เมื อ งนั้ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ
ประชาชนและองค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งระบบกลไก
และมาตรการในการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี ดั ง นั้ น แนวทาง
ในการปฏิบัติที่ดีในการจัดการด้านภัยพิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่รัฐพึงกระท�ำ คือการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประชาชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นการลด
ช่องว่าง และสร้างความไว้วางใจ อีกทัง้ ยังเป็นเสียงสะท้อน
ที่ได้จากประชาชน อันจะเป็นสัญญาณตอบรับต่อผล
การปฏิบตั งิ านของรัฐ ว่ามีสงิ่ ใดทีต่ อ้ งแก้ไขปรับปรุง หรือ
ควรส่งเสริมให้ดียิ่งกว่าเดิม อีกทั้งยังเป็นตัววัดว่าการ
ให้บริการของรัฐนั้น สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่ ซึ่งนั่นหมายถึงระบบการจัดการ
ภัยพิบัติของรัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. ข้อเสนอแนะ

ผูว้ จิ ยั มองว่าการจัดการบ้านพักชัว่ คราวเพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกในชุมชนบ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัย และ
การดูแลสุขภาพผูป้ ระสบภัยในชุมชนบ้านพักชัว่ คราวนัน้
เป็นเรื่องส�ำคัญและมีความจ�ำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การดู แ ลสุ ข ภาพผู ้ ป ระสบภั ย ที่ เ ป็ น เด็ ก และผู ้ สู ง อายุ
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม จริงอยู่รัฐบาล
ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะได้ด�ำเนินการสร้างบ้านพัก
ชั่วคราว พร้อมทั้งจัดการด้านการบริการเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ อีกทั้งท�ำการเข้าตรวจเยี่ยม และ
จัดกิจกรรมให้กับผู้ประสบภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่และ
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อาสาสมัคร เพือ่ เป็นการลดความเครียดของผูป้ ระสบภัย
อย่างสม�่ำเสมอ แต่ก็เป็นเฉพาะในช่วงปีแรกเท่านั้น
การที่ กิ จ กรรมบางอย่ า งถู ก ลดความถี่ ล ง หลั ง จาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวผ่านไป 1 ปี อาจช่วยให้สภาพจิตใจ
ของผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เริ่มดีขึ้น หรือในผู้ประสบภัย
บางกลุ่มก็อาจมีสุขภาพและชีวิตที่กลับคืนสู่สภาวะปกติ
แล้ว แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจาก
ผูป้ ระสบภัยบางรายยังต้องการการเยียวยาอย่างต่อเนือ่ ง
เพราะความสูญเสียที่ผู้ประสบภัยได้รับยังคงก่อให้เกิด
อาการหดหู่ ซึมเศร้า วิตกกังวล เครียดและนอนไม่หลับ
สภาพจิตใจของผู้สูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนั้น
อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เพราะฉะนัน้ การส�ำรวจ
ด้านสุขภาพของผู้ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
สุขภาพจิต เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือด้าน
การฟืน้ ฟูสภาพจิตใจของผูป้ ระสบภัยของรัฐบาลท้องถิน่
จังหวัดคุมะโมะโตะจึงยังคงมีความจ�ำเป็นอยู่ ดังนั้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
จัดการภัยพิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลในการเพิม่ ศักยภาพ
ของรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่อื่น ๆ มีดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
6.1.1 การสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐกับภาค
เอกชนหรืออาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการดูแล
สุขภาพของผู้ประสบภัย ต้องไม่ด�ำเนินการเฉพาะแค่
ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
เท่านั้น แต่ควรด�ำเนินการตรวจอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
ผู้ประสบภัยเหล่านั้นสามารถย้ายออกจากที่พักชั่วคราว
ไปยังที่พักถาวรได้ นอกจากนี้ต้องมีระบบการติดตาม
ผู้ประสบภัยเพื่อส�ำรวจข้อมูลด้านสุขภาพทั้งกายและใจ
ภายหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว 1 ปี
และอาจต้ อ งด� ำ เนิ น การต่ อ เนื่ อ งไปอย่ า งน้ อ ย 3 ปี
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เปราะบางซึ่งได้แก่เด็กและผู้สูงอายุ
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประสบภัยกลุ่มดังกล่าวไม่อยู่ในภาวะ
หดหู ่ เ รื้ อ รั ง จนอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจิ ต และ

สุขภาพกาย เนื่องจากการเยียวยาด้านจิตใจนั้นเป็น
สิ่งส�ำคัญ หากรัฐบาลไม่สามารถด�ำเนินงานให้ความ
ช่วยเหลือฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยั ง มี ผู ้ ป ระสบภั ย ที่ ยั ง ต้ อ งการ
การเยียวยาด้านสภาพจิตใจเป็นจ�ำนวนมาก ก็จะส่งผล
กระทบต่ อ การใช้ ง บประมาณ และการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
6.1.2 แม้ ว ่ า จะมี ก ารพั ฒ นาและผลิ ต วั ค ซี น
เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) แต่การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคยั ง ต้ อ งใช้ เ วลาต่ อ ไปอี ก ระยะหนึ่ ง ดั ง นั้ น
การศึกษากลไกในการบริหารจัดการและการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของโรคจึงมีความจ�ำเป็น และเป็นความท้าทายของ
รัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงต้องรับมือกับผู้ประสบภัยที่
ประสบปัญหาด้านสภาพจิตใจที่เกิดจากความสูญเสีย
เท่านั้น หากแต่ยังต้องด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกด้วย
6.1.3. เนื่องจากความรุนแรงจากการเกิดภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวในแต่ละครั้งมีโอกาสสร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินมากน้อยแตกต่างกัน ดังนั้นการ
สร้างเครือข่ายงานเสริมหรือรายได้เสริมของผูป้ ระสบภัย
ที่ยังต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราว จะสามารถ
น� ำ ไปสู ่ ก ารฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ในท้ อ งถิ่ น อาจช่ ว ยลด
ความเครียดจากสถานะด้านการเงินของผู้ประสบภัย
ในกรณีทไี่ ม่สามารถท�ำงานได้ เนือ่ งจากต้องพักรักษาตัว
จากอาการบาดเจ็ บ หรื อ พิ ก าร ให้ ส ามารถกลั บ คื น
สู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงกับสภาวะปกติได้เร็วยิ่งขึ้น
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ข้ อ เสนอแนะในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป อาจ
พิจารณาศึกษาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
6.2.1 ด้านความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการด้านบ้านพักชั่วคราว เนื่องจากแม้ว่าการให้ความ
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ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาล
แต่ เ มื่ อ ใดก็ ต ามที่ มี เ หตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี ย หายอย่ า งหนั ก และเกิ ด ขึ้ น ในวงกว้ า ง
การด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลก็อาจต้อง
ใช้เวลามากขึ้นไปด้วย ฉะนั้นหากชุมชนมีความเข้มแข็ง
และสามารถตั ด สิ น ใจเพื่ อ ด� ำ เนิ น การบางส่ ว นใน
เบื้องต้น โดยไม่ต้องรอรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวก็จะ
ช่วยให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐบาล
ด�ำเนินไปได้รวดเร็วยิ่งมากยิ่งขึ้น
6.2.2 การศึกษาในครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาเฉพาะการจัดการ
บ้านพักชั่วคราวและการดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัย
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ทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นบ้านพักชัว่ คราวผูป้ ระสบภัยซึง่ สร้างโดย
รัฐบาลเท่านั้น หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีที่พัก
ชั่วคราวผู้ประสบภัยในรูปแบบอื่น อาทิ ที่พักชั่วคราว
ทีเ่ ช่าโดยรัฐบาล และทีพ่ กั สาธารณะ ซึง่ ผูป้ ระสบภัยทีพ่ กั
อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวในรูปแบบอื่นนี้ มีโอกาสที่จะ
ประสบปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพและสภาพจิ ต ใจ อี ก ทั้ ง มี
ความจ�ำเป็นต้องได้รับเยียวยาจากรัฐบาลเช่นเดียวกับ
กลุ ่ ม ผู ้ ป ระสบภั ย ซึ่ ง พั ก อาศั ย อยู ่ ใ นบ้ า นพั ก ชั่ ว คราว
ที่สร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากผู้ประสบภัยกลุ่มนี้มีโอกาส
เชื่ อ มโยงกั บ ชุ ม ชนได้ น ้ อ ยกว่ า กลุ ่ ม ที่ พั ก อาศั ย อยู ่ ใ น
ชุมชนบ้านพักชั่วคราวซึ่งสร้างขึ้นใหม่นั่นเอง
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พัชยา โสภณสิทธิพงศ์
มหาวิทยาลัยพายัพ

สภาวะการท�ำงานกับความต้องการพัฒนาตนเองของ
ล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดล�ำพูน
1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพการท�ำงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น
ที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่และปัญหาที่พบในการท�ำงาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างล่ามภาษาญี่ปุ่น 10 ราย ที่ท�ำงานในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดล�ำพูน ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่าล่ามภาษาญีป่ นุ่ ชาวไทยมีบทบาทหน้าทีห่ ลากหลายและประสบปัญหา
การล่ามและการแปลที่เกิดจากข้อจ�ำกัดด้านความรู้เกี่ยวกับค�ำศัพท์เฉพาะทางในเรื่องที่ตนเองยังไม่มีความรู้เพียง
พอ ท�ำให้เกิดความสับสนและไม่สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ล่ามสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพด้านล่ามและการแปล ไปพร้อมๆกับการเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำงาน และภาษาที่สามที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้นในการท�ำงาน ที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�ำงานระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ต้อง
ท�ำความเข้าใจในแนวคิดเรื่อง “โฮเร็นโซ” (รายงาน - ติดต่อ – ปรึกษา) และแนวคิดเรื่อง “ซังเก็น” (พื้นที่จริง –
ของจริง – ปฏิบัติจริง)

คำ�

สำ�คัญ

ความต้องการพัฒนาตนเอง ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัทญี่ปุ่น นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “ความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพการท�ำงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ
จังหวัดล�ำพูน” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ
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Phatchaya Sopolsittipong
Payap University

Operating Conditions with Self-Development
Needs of Japanese Interpreter in Japanese
companies, Northern Region Industrial Estate,
Lamphun Province
2

Abstract
This research purposes to study on self-development needs for effectiveness of Japanese
Interpreters related to the relation of duty roles and problems found at work. The research uses a
qualitative research methodology, and the data were collected by in-depth interview. The sample
was 10 of Japanese language interpreters working with Japanese companies in Northern Region
Industrial Estate, Lamphun Province. The result reveals that Japanese language interpreters who
are Thai have more diverse roles and encounter some problems in interpretation and translation
especially technical terms and vocabulary on which they lack knowledge. This causes confusion
and ineffective performance. This is related to the self-development needs for efficiency in
interpretation, translation. Along with to gain more specialized technical term regarding their work
and the third language besides English language. The difference between Thai and Japanese work
culture is one important thing to be profoundly understood especially the concept of “Ho-ren-zo”
(Report-Contact-Consult) and the concept of “Sangen” (the real site-the real thing-the real practice).

Key words

self-development needs, Japanese language interpreter, Japanese companies,
northern region industrial estate

2		 This paper is part of the research project

“Self-Development Needs for Work Effectiveness of Japanese Language Interpreter in Japanese companies,
Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province” granted by Payap University.
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1. บทน�ำ

การล่ามโดยใช้ค�ำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ เสริมทักษะการ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจ�ำเป็นต้อง ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยการลงทุนจากต่างชาติ จากสถิตกิ ารลงทุนโดยตรง ในการท�ำงานกับองค์กรต่างๆ ดังนัน้ เพือ่ การผลิตบัณฑิต
จากต่างประเทศ ปี 2560 ที่ส�ำรวจโดยส�ำนักคณะ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้ า นภาษาญี่ ปุ ่ น ที่ ต รงกั บ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนประจ�ำประเทศไทยพบว่า ความต้องการของสถานประกอบการ จึงต้องมีการส�ำรวจ
ประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณเงินลงทุนสูงที่สุดของเงินลงทุน ความต้องการของสถานประกอบหรือบริษทั ญีป่ นุ่ ในเขต
ที่มาจากต่างชาติทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 47 โดยเข้ามา พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง
มีบทบาทต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า หลักสูตรต่อไป
จากข้อมูลท�ำเนียบผู้ประกอบอุตสาหกรรมของ
การลงทุนในด้านอุตสาหกรรมการผลิต จึงจ�ำเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่ามีจ�ำนวน
ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ หมาะสมโดยเฉพาะพนั ก งาน บริษัทที่เปิดด�ำเนินการทั้งหมด จ�ำนวน 67 บริษัท จาก
ที่ท�ำหน้าที่เป็นล่ามให้แก่บริษัทข้ามชาติที่เป็นกลไก จ�ำนวนบริษัทที่เปิดด�ำเนินการในปัจจุบัน มีบริษัทที่มี
ส�ำคัญในการเชื่อมต่อระบบการผลิตและการจัดการ นักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นร่วมทุน จ�ำนวน 35 บริษัท กล่าว
ในทุกระดับของบริษัทให้ด�ำเนินไปอย่างราบรื่นและมี ได้ว่าบริษัทญี่ปุ่นมีจ�ำนวนมากเกินครึ่งหนึ่งของบริษัท
ที่เปิดด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ท�ำให้มีความต้องการ
ประสิทธิภาพ
เนื่องจากความเจริญทางวิทยาการ และความ จ้างงานล่ามภาษาญีป่ นุ่ จ�ำนวนมาก แต่ในปัจจุบนั บริษทั
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ท�ำให้บริษทั จ�ำเป็น ญีป่ นุ่ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือก�ำลังประสบกับ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบการบริหาร ปัญหาการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นภายหลัง
จัดการให้เหมาะสม ตลอดจนเทคนิคในการท�ำงานที่ จากเริ่มงานได้ไม่นานอย่างต่อเนื่องที่มีสาเหตุมาจาก
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จากการส�ำรวจความต้องการจ้าง หลายปั จ จั ย ซึ่ ง หากตั ด ประเด็ น ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
งานของผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ภ าษาญี่ ปุ ่ น ของบริ ษั ท ญี่ ปุ ่ น ใน ทีเ่ ป็นปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ออกไปแล้ว จะเห็นว่า
ประเทศไทยพบว่าความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเพียง มี ป ั จ จั ย ที่ น ่ า สนใจคื อ ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ไ ม่ มี
อย่างเดียวไม่เพียงพอ ควรจะต้องมีความสามารถท�ำงาน การสอนงานเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่งานใหม่ ท�ำให้
ในด้านการตลาดและฝ่ายบุคคล เป็นต้น ส่งผลให้บทบาท ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่องาน ปัจจัย
หน้าที่ของล่ามมีความหลากหลาย (ศิริวรรณและทัศนีย์, ด้านองค์กร คือการมอบหมายไม่ชัดเจน และการขาด
2558) ถึงแม้ว่าล่ามจะมีประสบการณ์การท�ำงานใน ระบบในการเรียนรู้งานภายในองค์กร (พัชยา, 2560)
หน่วยงานนั้นๆ มาเป็นเวลานานหรือมีกระบวนการ ซึ่งอาจเกิดจากระบบการบริหารจัดการของบริษัทที่มี
คัดเลือกมาเป็นอย่างดี ก็มไิ ด้หมายความล่ามจะสามารถ โครงสร้างของกรรมการบริหารโดยคนญี่ปุ่นและคนไทย
ปฏิบัติงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายได้ในทันที จ�ำเป็นต้อง ที่ด�ำเนินงานภายใต้แผนงานและนโยบายจากบริษัทแม่
มีกระบวนการเรียนรูห้ รือแนะน�ำเบือ้ งต้นแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน เป็นหลักและอาจมีการปรับเปลีย่ นแผนงานหรือนโยบาย
ด้วย เพือ่ ก่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเนือ้ หางาน บางส่วนให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย นอกจากนี้
บริษัทญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีการ
และสร้างทัศนคติที่ดีกับงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพายัพมีหลักสูตรภาษา เจริ ญ เติ บ โตแบบก้ า วกระโดด อาจท� ำ ให้ มี น โยบาย
ญีป่ นุ่ ทีม่ กี ารเรียนการสอนในรายวิชาภาษาญีป่ นุ่ ส�ำหรับ การพัฒนาบุคลากรในบางต�ำแหน่งไม่ชัดเจน จึงเป็น
การสื่อสารทางธุรกิจ โดยมีเนื้อหาวิชาที่เน้นหลักทฤษฎี ประเด็นหนึ่งที่ควรศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ระบบการพัฒนาบุคลากรในต�ำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่นใน
บริษัทญี่ปุ่นได้ชัดเจนขึ้น
ในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต�ำแหน่งงานให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ ต้องมีการก�ำหนด
เป้าหมายและนโยบายให้ชัดเจน ด้านเนื้อหาและวิธีการ
พัฒนาบุคลากรต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานความต้องการของผูเ้ ข้า
รับการพัฒนาที่แท้จริง จึงจะก่อให้เกิดทักษะความรู้
ความสามารถ ความช�ำนาญและสามารถน�ำความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ทั้งนี้
ต้องสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของบริษัท
อีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะศึกษาความต้องการพัฒนา
ตนเองเพื่อประสิทธิภาพการท�ำงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น
ในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ล�ำพูน ซึง่ จะเป็นแนวทางในการจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน
และการพัฒนาบุคลากรในต�ำแหน่งล่ามให้ได้รับการ
เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการท�ำงานของล่ามให้มีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง

ให้ลา่ มต้องการพัฒนาตนเองเพือ่ แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยงาน
วิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของล่ามภาษาญี่ปุ่น
ในบริษทั ญีป่ นุ่ ได้แก่ Torikai (2007), Kannarat (2017),
รัชนี (2561)
Torikai (鳥飼、2007) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการล่าม
และการแปลที่ดี พบว่า ล่ามคือตัวกลางในการสื่อสาร
ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ปรียบเสมือนตัวกรอง ทีท่ ำ� หน้าทีแ่ ปลเนือ้ หา
แบบตรงไปตรงมา ไม่ตดั ทอน หรือเพิม่ เติมข้อความและ
ความคิดเห็นของตนเองในเนือ้ ความทีส่ อื่ สารออกไป ทัง้ นี้
มีสถานนะไร้ตัวตน นอกจากนี้จากความแตกต่างของ
โครงสร้างภาษาและวัฒนธรรม ในบางกรณีลา่ มควรแปล
แบบขัดเกลา จับใจความส�ำคัญโดยควรใช้ทักษะในการ
สรุปความและกลั่นกรองเนื้อหาที่เป็นสาระส�ำคัญและ
สาระประโยชน์กอ่ นทีจ่ ะแปลข้อความและสือ่ สารออกไป
Kannarat (2017) ได้ท�ำการสัมภาษณ์ล่ามที่
ท�ำงานประจ�ำในบริษัทญี่ปุ่น ถึงบทบาทหน้าที่ของล่าม
ธุรกิจภาษาไทยและภาษาญีป่ นุ่ พบว่าล่ามทีเ่ ป็นพนักงาน
ประจ�ำไม่ได้มีหน้าที่ในการล่ามและการแปลเท่านั้น แต่
ต้องท�ำหน้าที่ประสานงาน เลขาและท�ำงานของแผนก
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
อื่นตามที่ได้ร้องขอ ทั้งนี้ผู้ใช้ล่ามยังมีความคาดหวังว่า
2.1 ศึ ก ษาความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ล่ามจะต้องมีความรูด้ า้ นอืน่ ๆ มีความเข้าใจและสามารถ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัท ปรับตัวในการท�ำงานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างได้
ญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม
รัชนี (2561) ได้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและ
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางต่อหลักสูตรเกี่ยวกับ สัมภาษณ์ล่ามภาษาญี่ปุ่น จ�ำนวน 90 คน พบว่าบทบาท
การพัฒนาหัวข้อการเรียนรูใ้ นรายวิชาภาษาญีป่ นุ่ ส�ำหรับ หน้าที่ล่ามภาษาญี่ปุ่นมีความหลากหลาย ทั้งที่เกี่ยวกับ
การสื่อสารทางธุรกิจ
กับงานแปลและไม่เกี่ยวข้องกับงานแปล นอกจากนี้ยัง
พบประเด็นความแตกต่างของวัฒนธรรมการท�ำงาน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในแนวคิดเรื่อง “โฮเร็นโซ” (รายงาน-ติดต่อ-ปรึกษา)
3.1 บทบาทหน้าที่การท�ำงานของล่ามภาษา ในเรื่อง “การตรงต่อเวลา” “วิธีการปฏิบัติงาน” “การ
ญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น
ว่ากล่าวตักเตือนต่อหน้าพนักงานคนอืน่ ๆ” และ “ความ
การศึกษาในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าที่ กระตือรือร้นและความรับผิดชอบในการท�ำงาน”ทั้งนี้
ของล่ามภาษาญี่ปุ่น เป็นข้อมูลส�ำคัญที่ท�ำให้เห็นถึง จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าล่ามต้องมีการปรับตัว
ขอบเขตหน้าที่ของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่นใน ในการท�ำงานเพื่อให้สอดคล้องวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น
ปัจจุบนั รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงานทีส่ ง่ ผล
3.2 วัฒนธรรมองค์กรและความต้องการใช้ภาษา
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ญี่ปุนทางธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และความ
ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจในบริษัทญี่ปุ่น สามารถ
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง แนวทางการพั ฒ นาความรู ้ ค วาม
สามารถของล่ า มภาษาญี่ ปุ ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งการขององค์ก รได้อย่างเหมาะสม โดยงานวิจั ย
ที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและความต้องการใช้
ภาษาญี่ ปุ ่ น ของล่ามภาษาญี่ปุ่น ในบริษัทญี่ปุ่น ได้แก่
Isa (2007), Horii (2012) , Ashihara (2018)
Isa (伊佐、2007) ที่ศึกษาถึงความสามารถของ
ล่ามภาษาทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการ 4 ด้าน ได้แก่ความรูด้ า้ นภาษา
ความเข้าใจสภาพแวดล้อม ความรู้ด้านวัฒนธรรมและ
ภาษากาย ตามล�ำดับ นอกจากนี้ล่ามภาษาควรจะมี
บทบาทหน้าที่ในฐานะคนกลางไกล่เกลี่ยในการสื่อสาร
โดยที่ล่ามจะต้องแปลสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย จะต้อง
ไม่ ล ะเว้ น หรื อ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความใดๆ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจผิด เนื่องจากการสื่อสารที่มีความแตกต่าง
ทางภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย
Horii (堀井、 2012) ที่ศึกษาถึงปัญหาในการ
สื่อสารของล่ามภาษาญี่ปุ่นชาวจีนในบริษัทญี่ปุ่น เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าล่ามภาษาญี่ปุ่นชาวจีนควรปรับ
ค�ำแปลในการสนทนาทีก่ อ่ ให้เกิดความตึงเครียดระหว่าง
คนญี่ ปุ ่ น และเจ้ า หน้ า ที่ ค นไทยให้ นุ ่ ม นวลมากขึ้ น
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า ส�ำหรับบุคลากร
ชาวต่างชาติที่ท�ำงานในบริษัทญี่ปุ่น และมีหน้าที่ที่ต้อง
ใช้ทักษะการท�ำงานขั้นสูง ในการสื่อสารทางธุรกิจที่อยู่
ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้ด�ำเนินเป็นไป
ด้วยความราบรื่นนั้น จ�ำเป็นที่ต้องมีทักษะการไกล่เกลี่ย
และความรู้ ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
เป็นอย่างดี
Ashihara และคณะ (葦原他、2018) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับความต้องการทักษะขั้นสูงในการท�ำงานของ
บุ ค ลากรชาวต่ า งชาติ ใ นบริ ษั ท ญี่ ปุ ่ น ในประเทศไทย
พบว่านักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ประเทศญี่ปุ่น และหลังส�ำเร็จศึกษาต้องการท�ำงาน

ในบริ ษั ท ญี่ ปุ ่ น ในต� ำ แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงาน
ต่างประเทศ ล่ามและนักแปล ส่วนด้านความต้องการ
ของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีต่อบุคลากรชาวไทย
คือนอกเหนือจากความสามารถด้านภาษา ต้องมีความ
สามารถในการแก้ไขปัญหา การตรวจสอบข้อมูล การ
เลือกวิธีการติดต่อที่เหมาะสม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในฐานะตัวกลาง และการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของ
ล่ามมีความหลากหลาย และผู้ใช้ล่ามมีความคาดหวังใน
เรือ่ งการสือ่ สารทีล่ า่ มต้องมีความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ท�ำให้ล่ามเกิดความสับสนจนไม่สามารถ
แสดงบทบาทได้ อ ย่ า งชั ด เจน ส่ ง ผลให้ ล ่ า มมี ค วาม
ต้ อ งการพั ฒ นาตนเองในด้ า นการล่ า ม-แปลโดยการ
เพิ่มพูนความรู้ด้านค�ำศัพท์เฉพาะทางในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน รวมไปถึงท�ำความเข้าใจถึงความแตก
ต่างทางวัฒนธรรม

4. วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากข้อค�ำถามแบบกึง่ โครงสร้างทีไ่ ด้
รับการรับรองยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจยั
หมายเลข COE No. 63/034 กับกลุ่มเป้าหมาย คือล่าม
ภาษาญี่ปุ่น จ�ำนวน 10 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบตามสะดวก (Conveniences Sampling Section)
มีขนั้ ตอนดังนี้ คือผูว้ จิ ยั ท�ำการติดต่อเพือ่ รวบรวมรายชือ่
ล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่นที่มีการจ้างงานล่ามภาษา
ญี่ปุ่นแบบจ้างประจ�ำ และเปิดด�ำเนินการในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�ำพูน จากนั้นผู้วิจัย
ท� ำ การติ ด ต่ อ ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ เ พื่ อ ขอความร่ ว มมื อ
ในการสัมภาษณ์ มีล่ามภาษาญี่ปุ่นที่ให้ความร่วมมือ
และอนุญาตให้ท�ำการสัมภาษณ์ จ�ำนวน 10 คน ด�ำเนิน
การสั ม ภาษณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ในเดื อ นมกราคม ถึ ง เดื อ น
มีนาคม 2564 โดยมีข้อมูลส่วนตัวด้านเพศ อายุ อายุ
การท�ำงาน แผนกทีส่ งั กัด และประเภทธุรกิจ ตามทีแ่ สดง
ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านเพศ อายุ อายุการท�ำงาน ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น แผนกที่สังกัด และประเภทธุรกิจ
รหัสผู้ให้
ข้อมูล

เพศ

อายุ(ปี)

อายุการ
ท�ำงาน(ปี)

ระดับความ
สามารถ
ภาษาญี่ปุ่น

แผนกที่สังกัด

ประเภทธุรกิจ

JP 1

หญิง

24

3

N3

Administration

อิเล็กทรอนิกส์

JP 2

หญิง

39

9

N2

Human Resource

ยานยนต์

JP 3

หญิง

27

4

N2

Human Resource

ยานยนต์

JP 4

หญิง

35

10

N2

Production
Department

ยานยนต์

JP 5

หญิง

36

12

N2

General Affair

น�ำเข้า-ส่งออก

JP 6

หญิง

35

6

N2

QA & Production

ยานยนต์

JP 7

หญิง

32

5

N2

Engineering

ยานยนต์

JP 8

หญิง

24

3

N3

Production
Department

ยานยนต์

JP 9

หญิง

42

20

N1

Operation Planning

อิเล็กทรอนิกส์

JP 10

หญิง

36

9

N2

Production
Department

ยานยนต์

ทั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่มีลักษณะ
เป็นค�ำถามแบบปลายเปิด โดยแนวค�ำถามสัมภาษณ์
ของกลุ่มล่ามภาษาญี่ปุ่น ครอบคลุมถึงประเด็นด้าน
ลักษณะงาน ปัญหาและอุปสรรคทีพ่ บในการท�ำงานโดย
เน้นให้เห็นถึงความต้องการพัฒนาตนเองในด้านเทคนิค
การท�ำงาน การศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา เพือ่
การเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน เป็นต้น
จากนัน้ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดกลุ่มข้อมูล
(Categories) ท�ำการเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละส่วนเข้า
ด้วยกัน เพื่อหาข้อสรุป (Proposition) ทั้งในภาพรวม
และส่วนย่อยของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยสรุปประเด็น
ส� ำ คั ญ และน� ำ เสนอข้ อ มู ล ในรู ป ความเรี ย งตามวั ต ถุ
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ประสงค์การวิจัย

5. ผลการวิจัย

5.1 บทบาทหน้าทีก่ ารท�ำงานของล่ามภาษาญีป่ นุ่
ล่ามมีบทบาทหน้าทีแ่ ละลักษณะงานทีห่ ลากหลาย
ซึ่งสามารถสรุปบทบาทหน้าที่ของล่ามได้เป็น 3 บทบาท
ใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ (1) บทบาทล่ามประจ�ำแผนกและล่าม
สนับสนุน (2) บทบาทพนักงานประจ�ำแผนก และ (3)
บทบาทผู้ช่วยพนักงานชาวญี่ปุ่น จากบทสัมภาษณ์ดังนี้
(JP3) “คือปกติ นอกเหนือจากงานพวกแปลอะไร
แบบนี้ ก็จะมีล่ามประชุม... อย่างถ้าวันไหน ล่ามแผนก
ไหนไม่มา บางทีกต็ อ้ งวิง่ ไปแปลแทน คนญีป่ นุ่ ก็จะพูดว่า

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2564 | jsn Journal Vol. 11 No. 2 December 2021

เป็นแอดมิน ต้องแปลได้ทุกอย่างนะ ต้องคอยซับพอร์ต
แผนกอืน่ ตลอดถ้าล่ามไม่พอ เอนจิเนียร์ลา่ มไม่พอ ก็ตอ้ ง
ไปล่ามแทน”
(JP10) “ล่ามที่ประชุม ล่ามกลุ่มย่อย แล้วแต่เขา
จะเรียก แปลเอกสารในแผนก ช่วงแรกก็รบั ผิดชอบแผนก
เดียว พอตอนหลังมาก็รับผิดชอบงานแผนกอื่นด้วย ก็
เป็นแผนกที่ซัพพอร์ตฝ่ายผลิตนั่นแหละ ควบสองแผนก
ไปเลย”
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าบทบาทล่ามยังคง
มีหน้าที่หลักรับผิดชอบบทบาทล่ามในแผนกที่ตนเอง
สังกัด ทั้งนี้หากมีล่ามในแผนกใดหยุดงาน หรือล่าม
ไม่เพียงพอก็จะรับมอบหมายให้ไปท�ำงานแทน ทั้งนี้
ได้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบงานแผนกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อีกด้วย
นอกจากนีย้ งั ได้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าทีพ่ นักงาน
ประจ�ำแผนก รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องภายในแผนก
ที่ตนเองสังกัด เช่น ธุรการทั่วไป ประสานงาน และเจ้า
หน้าที่เอกสาร จากบทสัมภาษณ์ดังนี้
(JP2) “นอกเหนื อ จากเป็ น ล่ า ม แล้ ว ก็ จ ะมี ดู
เรือ่ งเอกสารราชการของคนญีป่ นุ่ เช่น เรือ่ งเกีย่ วกับวีซา่
พาสปอร์ต ใบอนุญาตท�ำงาน แล้วก็ติดต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อพวกที่พัก อะไรแบบนี้ครับ พวกตม.
จัดหางาน โรงแรม โรงพยาบาล สถานีตำ� รวจ กรณีจำ� เป็น
อย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุรถชน หรือไรแบบนี้ครับ ต้องไป
โรงพัก ก็ต้องไปแปลครับ”
(JP6) “ก็เป็นล่ามที่ประชุม พื้นที่หน้างาน แปล
เอกสารของแต่ละแผนก หละก็เป็น Sale support ด้วย
ออกใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ Invoice อะไรพวกนี้… แต่
ไม่ใช่เซลท�ำยอดนะ อยู่ Support ในออฟฟิศ เจ้านายก็
จะคอยไปหาลูกค้า แล้วเราเป็นคนที่ไปขอใบเสนอราคา
จาก Supplier เพื่อเสนอลูกค้า”

ทัง้ นีน้ อกเหนือจากงานล่าม และเจ้าหน้าทีเ่ อกสาร
ในแผนกที่ตนเองสังกัดแล้ว ล่ามมักจะได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลชาวญี่ปุ่นที่อยู่ประจ�ำ และชาวญี่ปุ่นที่มาท�ำงาน
ในพื้นที่ชั่วคราวและแบบอยู่ประจ�ำ จากบทสัมภาษณ์
ดังนี้
(JP7) “หลักๆ ล่ามที่ประชุม ล่ามพื้นที่ปฏิบัติงาน
บางครัง้ ก็ตดิ ต่อประสานงาน เช่น เจ้านายญีป่ นุ่ ขอให้ชว่ ย
ติดต่อคนนั้นคนนี้ …ดูแลไปถึงเรื่องชุดท�ำงาน หมวก
รองเท้า ตู้ล็อกเกอร์ การเป็นอยู่ของเขาในบริษัท”
(JP10) “ล่ามที่ประชุม ล่ามกลุ่มย่อย แล้วแต่เขา
จะเรียก แปลเอกสารในแผนก…ถ้ามีคนญี่ปุ่นมาท�ำงาน
ระยะสั้นก็ต้องคอยช่วยเหลือทุกอย่าง ตั้งแต่เขามาจน
เขากลับ”
จากตัวอย่างข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าล่ามส่วนใหญ่
ยังคงมีหน้าที่หลักคือการล่ามและการแปล นอกจากนี้
ยังได้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าทีท่ อี่ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องภายใน
แผนกที่ตนเองสังกัดเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นลดลง ซึ่งน�ำไปสู่ปัญหาและอุปสรรค
ในการท� ำ งานของล่ า มภาษาญี่ ปุ ่ น ในประเด็ น ความ
สามารถด้านการล่ามและการแปลที่เกิดจากข้อจ�ำกัด
ด้านความรูค้ ำ� ศัพท์เฉพาะทาง และความสามารถในการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท�ำงานของ
ล่ามภาษาญี่ปุ่น
จากข้อค�ำถามปลายเปิดทีถ่ ามเกีย่ วกับปัญหาและ
อุปสรรคในการท�ำงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น พบปัญหา
หลากหลาย ซึ่งสามารถแยกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้สอง
หัวข้อได้แก่ ปัญหาการล่ามและการแปล เช่น ปัญหา
ด้านความเครียดและความกดดันในการท�ำงาน ความ
กังวลเรื่องการแปลไม่ได้ แปลผิด ไม่เข้าใจหรือไม่รู้
ค�ำศัพท์เฉพาะทางทั้งในเนื้อหางานที่ตนเองรับผิดชอบ
หรือการไปท�ำงานแทนล่ามคนอื่นในแผนกอื่น การได้
ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท�ำงานลดลงและการท�ำงานแข่ง
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กับเวลา และด้านปัญหาในการท�ำงานที่เกิดจากความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ซึง่ ล่ามได้อธิบายถึงสภาพปัญหา
ดั ง กล่ า วในหลายประเด็ น ด้ ว ยกั น เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
ประเด็นปัญหาที่หลากหลายแล้ว สามารถสรุปได้เป็น 2
แนวคิดใหญ่ๆ ซึง่ ประเด็นปัญหาในแนวคิดทีพ่ บมากทีส่ ดุ
ได้แก่ (1) แนวคิดเรือ่ ง“โฮเร็นโซ” คือกระบวนการท�ำงาน

ที่ยึดหลักการรายงาน ติดต่อและปรึกษาระหว่างการ
ท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้งานด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
และ (2) แนวคิดเรื่อง “ซังเก็น” คือกระบวนการท�ำงาน
ทีเ่ น้นการลงมือท�ำจริงกับของจริงในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริง
เพือ่ ให้สามารถมองเห็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุด ตามที่แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท�ำงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท�ำงาน
รหัสผู้ให้
ข้อมูล

อายุการ
ท�ำงาน(ปี)

JP 1
JP 2
JP 3
JP 4
JP 5
JP 6
JP 7
JP 8
JP 9
JP 10

3
9
4
10
12
6
5
3
20
9

ระดับ
ปัญหาการล่ามและการแปล ปัญหาที่เกิดจากความแตก
ความสามารถ
ต่างทางวัฒนธรรม
ภาษาญี่ปุ่น
เทคนิคการ
ค�ำศัพท์ (HO-REN-SO) (SANGEN)
三現
ล่าม
เฉพาะทาง 報・連・相
N3
√
N2
√
√
N2
√
√
√
N2
√
√
N2
√
√
N2
√
√
√
N2
√
√
N3
√
√
√
N1
√
N2
√
√

จากตัวอย่างข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าล่ามจ�ำนวน
5 คนจาก 10 คน มีความกังวลและความเครียดทีเ่ กิดจาก
ข้อจ�ำกัดด้านความสามารถในการล่ามและการแปล ทัง้ ใน
งานที่ท�ำอยู่ประจ�ำและงานในแผนกอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
หมาย ซึ่งล่ามทั้ง 5 คน มีอายุการท�ำงานในต�ำแหน่งล่าม
3 ถึง 6 ปี จะเห็นได้ว่าในประเด็นปัญหาการล่ามและ
การแปลมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสบการณ์ ท� ำ งานใน
ต�ำแหน่งล่าม จากบทสัมภาษณ์ดังนี้
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(JP3) “ปัญหาคือเราจะคิดมาก รู้สึกกดดัน แล้ว
ก็ เ ครี ย ด เราเป็ น ตั ว กลางเวลาเราแปลภาษาญี่ ปุ ่ น
กับภาษาไทยออกไปแล้วมันถูกต้องมากแค่ไหน หรือว่า
เราแบบสื่อสารได้มากแค่ไหน ดีแค่ไหนอะไรแบบนี้ …
แล้วก็ชอบเก็บไปคิดว่าแบบ ถ้าเกิดงานมันไม่เข้าใจ
หรือมีอะไรผิดพลาดมา เราก็จะเหมือนกับโทษตัวเอง
ตลอดเวลาแบบ เอ้ย เราแปลผิดเปล่า? ก็เหมือนเรากดดัน
ตัวเอง”
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(JP6) “แรก ๆ ก็จะมีปัญหาในการเรียบเรียง
ประโยคอะนะ เราไม่รวู้ า่ จะเรียบเรียงยังไง และก็การสรุป
ใจความส�ำคัญ เพื่อจะได้แปลได้ตรงความหมายที่สุด
ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่”

ของงานอย่างสม�่ำเสมอ เมื่อหัวหน้าชาวญี่ปุ่นสอบถาม
ถึงความคืบหน้าในช่วงแผนการท�ำงาน พนักงานชาวไทย
มักจะรายงานผลไม่ได้ หรืออธิบายไม่ตรงประเด็น จาก
บทสัมภาษณ์ดังนี้

ทัง้ นีม้ ลี า่ มจ�ำนวน 7 คนจาก 10 คน ประสบปัญหา
การขาดความรู้ด้านค�ำศัพท์เฉพาะทางเช่น การบัญชี
เทคนิคการผลิต และการบริหารจัดการเชิงลึก เป็นต้น
เมื่อได้รับมอบหมายให้ล่ามในเรื่องที่ตนเองมีความรู้นั้น
เรื่องนั้นๆ ไม่เพียงพอ จากบทสัมภาษณ์ดังนี้

(JP2) “ประมาณว่า เวลาเราถามกลับว่าเราเข้าใจ
แบบนี้นะ ถูกต้องหรือเปล่า เขาจะตอบว่าไม่ใช่แบบ
นั้น ๆ และก็จะพูดเยอะไปอีก คือเขายังไม่รู้ว่าตัวเอง
ต้องการจะพูดอะไร เราก็พยายามจะสรุปความให้แล้ว
แต่ก็ยังไม่ช่วยเรา เพราะคนญี่ปุ่นเขารอฟังค�ำตอบอยู่
และก็คิดว่าท�ำไมล่ามไม่แปลสักที”

(JP8) “เพิ่งท�ำมายังไม่น าน เป็น ค�ำศัพท์ที่ไม่
เคยเจอ ไม่รู้ค�ำศัพท์เฉพาะเลย เรียบเรียงประโยคไม่ได้
เลย แปลแทบไม่ได้เลย ยิ่งเป็นการประชุมใหญ่ๆ นิ
แปลไม่ถูก ตอบไม่ได้เลย ต้องเรียกพี่ล่ามมาช่วย”
(JP4) “รู้สึกว่าความรู้ในงานแผนกอื่นยังไม่ความ
รู้ไม่พอที่จะแปลได้ เวลาเขาเรียกไปล่ามในแผนกอื่น ยัง
แปลไม่ค่อยได้เลย”
(JP5) “ตอนนี้ที่มีปัญหา และคิดว่ายากที่สุดก็
คือ แปลการประชุมเกี่ยวกับบัญชี หลังประชุมเสร็จก็
ถูกต่อว่า ว่าแปลผิด แปลไม่ถูกประมาณนี้ ตั้งแต่ท�ำงาน
เป็นล่ามมาเคยถูกต่อว่าใหญ่ ๆ เลยนะ 2 ครั้งแล้วมันท�ำ
ให้เราเสียเซลฟ์ หมดความมัน่ ใจไปเลย ท�ำให้คดิ ว่าตัวเอง
เป็นล่ามที่ไม่ดี”
นอกจากนี้ ด้านปัญหาที่เกิดจากความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น พบว่า
ล่ามจ�ำนวน 6 คนจาก 10 คน ประสบปัญหาการท�ำงาน
ในประเด็นแนวคิดเรื่อง “โฮเร็นโซ” กล่าวคือล่ามภาษา
ญี่ ปุ ่ น ประสบปั ญ หาในการท� ำ งานที่ เ กิ ด จากความ
แตกต่ า งของวั ฒ นธรรมของชาวไทยและชาวญี่ ปุ ่ น
ในประเด็ น การสื่ อ สาร ซึ่ ง พนั ก งานหรื อ หั ว หน้ า งาน
ชาวญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญกับการรายงานความก้าวหน้า

(JP3) “บางที คนญี่ปุ่นเขาถามค�ำถาม แต่เขาไม่รู้
ว่าจะตอบยังไง ก็แถไปอ่ะ เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจ
หรือรูไ้ ม่จริง หรือประมวลค�ำพูดไม่ได้ ก็พดู เยอะๆ ไป เรา
จะต้ อ งมี ส ติ แล้ ว คอยดึ ง เขากลั บ มาว่ า ขอกลั บ มา
ตอบประเด็นค�ำถามตะกี้ก่อนให้จบก่อนนะคะ”
(JP4) “อันนี้คือเจอบ่อย ประมาณว่าคนรายงาน
ไม่รู้ว่าจะรายงานอะไร สื่อไม่ตรง ท�ำให้ล่ามต้องท�ำงาน
หนัก ต้องถามย้อนๆ ไปก่อนนะว่า พี่ต้องการจะพูด
แบบนี้ใช่ไหมค่ะ แบบนี้ ๆ ใช่ไหมค่ะ พี่เขาถึงจะเก็ต”
นอกจากนี้ ใ นการประชุ ม เพื่ อ รายงานผลการ
ท�ำงานพนักงานชาวไทยมักจะใช้เวลาในการอธิบายนาน
และไม่ตรงประเด็น ท�ำให้การประชุมใช้เวลานานและหา
ข้อสรุปไม่ได้ กล่าวได้ว่าพนักงานชาวไทยไม่ให้ความ
ส�ำคัญ ขาดประสิทธิภาพในการรายงานผลและการติดต่อ
ปรึกษาระหว่างการท�ำงาน จากบทสัมภาษณ์ดังนี้
(JP8) “รบกวนกลับมาเรื่องนี้ก่อนนะคะ รบกวน
ตอบค�ำถามข้อนี้ก่อนนะคะ จะต้องคอยดึงประเด็นกลับ
มาตลอดการประชุม ล่ามจะต้องไม่ตามน�้ำ เรารู้หละ
ว่าการประชุมจะต้องได้ขอ้ สรุป ฉะนัน้ เราเป็นส่วนหนึง่ ที่
ท�ำให้การประชุมจบและได้ข้อสรุป”
พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ | Phatchaya Sopolsittipong
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ทัง้ นีใ้ นประเด็นแนวคิดเรือ่ ง “ซังเก็น” พบว่ามีลา่ ม
จ�ำนวน 4 คนจาก 10 คน ให้ความคิดตรงกันว่าหัวหน้า
งานชาวญี่ ปุ ่ น ให้ ค วามส�ำคัญ กับ การลงมือท�ำจริงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มองเห็น
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง และน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาอย่างตรง
จุด ซึง่ ชาวไทยระดับหัวหน้างานเมือ่ ได้รบั มอบหมายจาก
หัวหน้าชาวญี่ปุ่นมาแล้ว จะสั่งงานให้ลูกน้องใต้บังคับ
บัญชาท�ำอีกทอดหนึง่ โดยทีต่ นเองไม่ได้ลงมือท�ำจริงและ
รอการรายงานผลจากผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จงาน ใน
กรณีที่หัวหน้าชาวญี่ปุ่นสอบถามเชิงลึก หัวหน้างานชาว
ไทยจะไม่สามารถรายงานผลได้อย่างละเอียด ส่งผล
ให้การท�ำงานล่าช้าและไม่ส�ำเร็จตามแผน กล่าวได้ว่า
หัวหน้างานชาวไทยขาดการลงมือปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างจริงจัง จากบทสัมภาษณ์ดังนี้

คือ ข้อจ�ำกัดในเรื่องค�ำศัพท์เฉพาะทาง ความสามารถ
ด้านการล่าม/แปล ประเด็นแนวคิดเรือ่ ง “โฮเร็นโซ” และ
ประเด็นแนวคิด “ซังเก็น” ตามล�ำดับ ซึ่งชี้ให้เห็นถึง
บทบาทส� ำ คั ญ ของล่ า มภาษาญี่ ปุ ่ น ในขณะที่ ก� ำ ลั ง
ท�ำหน้าที่ล่ามสื่อสาร ในขณะเดียวกันล่ามต้องท�ำหน้าที่
เป็นสื่อกลางระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นที่มีแนวคิด
และวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน
5.3 ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการท�ำงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น
จากข้อค�ำถามเกีย่ วกับความต้องการพัฒนาตนเอง
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงาน พบว่าล่ามต้องการ
พัฒนาทักษะการท�ำงาน โดยเรียนรูเ้ พิม่ เติมในด้านเทคนิค
การล่ามและการแปล หลักการบริหารจัดการ การบัญชี
เทคนิคอล เอนจิเนียริง ดีไซน์ โปรดักชั่น ระบบควบคุม
สินค้าคงคลัง มาสเตอร์แพลนนิ่ง อสังหาริมทรัพย์ และ
(JP1) “มีคะ่ ๆ ประมาณว่าเจ้านายคนญีป่ นุ่ มอบหมาย มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติในการท�ำงานร่วมกับคน
ให้เช็ค หรือแก้ปัญหาอะไรสักอย่าง ให้กับหัวหน้าไลน์ ญีป่ นุ่ ทีถ่ กู ต้อง รวมไปถึงภาษาทีส่ าม จากบทสัมภาษณ์ดงั นี้
คนนึง แกรับค�ำสั่งมา แล้วแกจะชอบไปสั่งพี่ลีเดอร์คนนี้
ท�ำต่ออีกที พอคนญี่ปุ่นมาถามว่างานถึงไหนแล้ว แกจะ
JP5) “ตอนนี้ที่มีปัญหา และคิดว่ายากที่สุดก็คือ
บอกสัง่ ให้ลเี ดอร์ทำ� แล้ว ๆ ...ปรากฎว่าหลังๆ มาคนญีป่ นุ่ แปลการประชุมเกี่ยวกับบัญชี หลังประชุมเสร็จก็ถูก
รู้แนวหละ ไม่ไปถามพี่หัวหน้าไลน์คนไทยแล้วนะคะ ไป ต่อว่า ว่าแปลผิด แปลไม่ถูกประมาณนี้ อยากเรียนเรื่อง
ถามพีล่ เี ดอร์คนนัน้ เองเลย เพราะคนลงมือท�ำ น่าจะตอบ บัญชี หละก็หลักการบริหารขั้นต้นถึงชั้นกลางนะ แค่นี้
ค�ำถามได้กว่า”
พอหละ…หล่ะก็ภาษาอื่น พวกจีน เกาหลี ถ้าพวกภาษา
ยุโรป ก็ภาษาฝรั่งเศส”
(JP5) “เหมือนกับว่า คนญี่ปุ่นขอให้ไปเชคเรื่องนี้
หน่อย หัวหน้าเขาก็จะสั่งให้ลูกน้องท�ำอีกที พอใกล้จะ
(JP6) “คิดว่าอยากเรียนเฉพาะทาง พวกเทคนิค
รายงาน ก็จะเข้าไปถาม ไปเชคว่าผลเป็นยังไง ๆ แล้วมา คอล ดีไซน์ เอนจิเนียริง หรือไม่ก็พวกบัญชี เราจะเจอ
เขียนรายงาน พอไปรายงานคนญีป่ นุ่ จริง เขาถามค�ำถาม งานพวกนี้บ่อย ๆ ถ้าได้เรียนเพิ่มเติมก็น่าจะดีนะ …ฝึก
ลึกขึ้น ๆ ก็จะตอบไม่ได้ แล้วลองท�ำแบบๆ นี้บ้างไหม ได้ จับใจความ ฝึกจับประเด็นก่อนแล้วค่อยแปล มันควรต้อง
ทดลองซ�้ำไหม ก็ตอบไม่ได้อีก เพราะไม่ได้ท�ำจริงไง รอ เรียนก่อน ฝึกก่อนตามหลักก่อน คอร์สแบบนี้อยากให้มี
แต่ผลอย่างเดียว คือรับงานมา สั่งลูกน้องท�ำอย่างเดียว ในประเทศไทยมาก คอร์สเป็นแสนก็จะเรียน”
ไม่ลงไปลุยท�ำเอง”
(JP9) “ตอนนี้มีขอไป มี 2 คอร์สค่ะ ไปเรียนเกี่ยว
จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นถึง กับระบบ Inventory กับ Master Planning แล้วที่คิด
ปัญหาและอุปสรรคทีพ่ บในการท�ำงานของล่ามมากทีส่ ดุ จะเรียนอีกก็มีเรื่องกฎหมาย Import Export หละก็
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logistic law in Thailand …มีแผนจะเรียนอีกหลาย
คอร์สเลยค่ะ ปีนี้พี่ตั้งเป้าเรียน 10 คอร์สค่ะ ส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวกับพวกระบบ Inventory กับ Master Planning
นี้แหละค่ะ”
(JP5) “อยากเรียนเรื่องหลักการบริหาร ไม่ถึงกับ
ชั้นสูงนะ แค่ระดับชั้นกลางก็พอ หละก็ภาษาอื่น ก็พวก
ภาษาจีน เกาหลี ถ้าพวกภาษายุโรปเลย ก็ภาษาฝรัง่ เศส”
จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น จะเห็นว่าล่ามให้ความ
ส�ำคัญกับการฝึกอบรมและเรียนรู้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานในแผนกที่ตนเองสังกัดอยู่ รวมไปถึงความรู้ใหม่ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับงานทีจ่ ะได้รบั มอบหมายในอนาคต นอกจาก
นี้ยังมีความต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาที่สามที่นอกเหนือ
จากภาษาอังกฤษอีกด้วย
ทั้งนี้จากผลการศึกษาที่กล่าวถึงปัญหาที่พบใน
การท�ำงานด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ล่าม
ต้องเป็นคนกลางในสื่อสารแนวคิดในการท�ำงานที่แตก
ต่างกันของทั้งสองฝ่าย ท�ำให้ล่ามต้องการเรียนรู้เพื่อ
ท�ำความเข้าใจถึงประเด็นแนวคิดในการท�ำงานของชาว
ญี่ปุ่น จากบทสัมภาษณ์ดังนี้

สักที ล่ามต้องช่วยจับประเด็นตลอด อันนี้เป็นปัญหา
โลกแตกมาก ไปที่ไหนก็ต้องเจอ”
(JP9) “เราท�ำงานมานาน ก็เจอคนหลายๆ ประเภท
เนอะ ที่เจอก็คือ ในประชุมเวลาผู้บริหารคนญี่ปุ่นถาม
เขาไม่รวู้ า่ จะตอบยังไง แต่เขาจะพูดเยอะ และท�ำหน้าตา
แบบมัน่ ใจ ท�ำหน้าตารู้ ซึง่ คนญีป่ นุ่ เขาไม่มที างรูห้ รอกว่า
คนนี้เขาพูดอะไร เขาจะคิดว่าฉันพูดไปตั้งเยอะ ถ้าเธอ
แปลไม่ได้ เธอมีปัญหานะ เพราะเธอแปลไม่ได้”
จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น จะเห็นว่าล่ามมีความ
ต้องการเรียนรู้ในความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่ได้รัมอบหมายในปัจจุบันและแนวโน้มงานที่จะได้รับ
มอบหมายในอนาคต ในเรื่องของความรู้ค�ำศัพท์เฉพาะ
ทาง และแนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ใ นการท� ำ งานร่ ว มกั บ
ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ
การท�ำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่พบอีกด้วย

6. สรุปผลและอภิปรายผล

6.1 บทบาทหน้าที่ของล่ามภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
จากผลการศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ ปัญหาและ
(JP2) “เพราะว่าอย่างท�ำงานไปเข้าปีลึกๆ เข้าปี อุปสรรคในการท�ำงาน รวมไปถึงการท�ำงานข้ามวัฒนธรรม
ที่7 ที่8เนี่ย บางทีมันมีการผลัดเปลี่ยนผู้บริหาร…ก็บางที ของล่ามภาษาญี่ปุ่นที่ท�ำงานในบริษัทญี่ปุ่นเขตนิคม
การท�ำงานที่เราเคยท�ำมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย จากที่มัน อุตสาหกรรมภาคเหนือในปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่าล่ามภาษา
ราบรื่นมาเนี่ย บางครั้งก็มีคอมเมนท์หรือมีเคลมมาจาก ญี่ปุ่นบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างหลาก
ผู้บริหารว่า เห้ย อันนี้ไม่ถูกนะ ถ้าเกิดว่าเทียบกับหน่วย หลาย ซึ่งสามารถสรุปบทบาทที่หลากหลายได้เป็น 4
งานอื่นต่างประเทศ เขาท�ำอย่างนั้นอย่างนี้ คือแต่เรา บทบาทใหญ่ๆ ดังนี้ (1) บทบาทล่ามประจ�ำแผนกและ
ไม่เคยไป ไม่เคยรับรู้ว่าเขาท�ำงานแบบไหน เราก็คิดว่า ล่ามสนับสนุน ได้แก่ บทบาทล่ามที่ประชุม ล่ามพื้นที่
ปฏิบตั งิ าน ผูแ้ ปลเอกสาร และท�ำงานแทนล่ามในแผนก
ของเราโอเคแล้ว”
อื่นๆ ภายในบริษัท กรณีที่ล่ามไม่เพียงพอ หยุดงานงาน
(JP7) “เป็นปัญหาที่เจอบ่อยๆ เลยก็ ปัญหาเรื่อง (2) บทบาทพนักงานประจ�ำแผนก ได้แก่ หน้าที่ตาม
การท�ำงานของคน ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นเลย อันดับ ลั ก ษณะงานของแผนก และเจ้ า หน้ า ที่ เ อกสาร (3)
แรกเลย คือ เราจะต้องเข้าใจนิสัยของคนๆ นั้นที่เขาคุย บทบาทผู้ช่วยพนักงานชาวญี่ปุ่น ได้แก่ บทบาทผู้ดูแล
กับเราด้วย คนไทยนะพูดเยอะมาก แต่จับประเด็นไม่ได้ พนักงานชาวญี่ปุ่น ประสานงาน และเลขานุการ และ
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(4) บทบาทคนกลางระหว่างวัฒนธรรม ได้แก่ คนกลาง
รับความกดดัน ผู้ไกล่เกลี่ยการสื่อสารในการประชุม ผู้
สื่อสารแนวคิดระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Tanasansenee, et al. (2005)
และนุชวรี (2553) ในประเด็นที่ผู้ใช้ล่ามคาดหวังว่าล่าม
ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเป็น
ล่ามได้ เช่นงานเลขานุการและเจ้าหน้าที่ประสานงาน
กล่าวคือเมื่อล่ามมีประสบการณ์ในการท�ำงาน และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหางานมากขึ้น ประกอบ
สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ทางบริษัทจะมอบหมาย
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามระดับประสบการณ์ท�ำงาน
และระดับความสามารถของล่ามมากขึ้น
6.2 ปัญหาและอุปสรรคทีพ่ บจากการท�ำงานของ
ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท�ำงาน สามารถ
แบ่งเป็นประเด็นปัญหาได้ 2 ประเด็น ได้แก่ประเด็น
ปัญหาการล่ามและการแปล และปัญหาที่เกิดจากความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ด้านปัญหาการล่ามและการแปล
จากบทบาทล่ามฝ่ายสนับสนุนในบางครัง้ เนือ้ หางานหรือ
การประชุมอาจเป็นข้อมูลเชิงลึกและมี ความซับซ้อน
จึงท�ำให้เกิดบทสนทนาในเรื่องที่ล่ามไม่มีความรู้และ
ค�ำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องมากเพียงพอ จึงก่อให้เกิด
ความผิดพลาดในการล่ามและการสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง
นอกจากนีผ้ ใู้ ช้ลา่ มคาดหวังว่าล่ามต้องสามารถล่าม/แปล
ได้ทุกเรื่อง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นันท์ชญา
(2556) ในประเด็นทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์ทกุ คนชีใ้ ห้เห็นปัญหา
การสื่อสารผ่านล่าม มีประเด็นหลัก คือการถ่ายทอดผิด
เนื่องจากการไม่รู้ค�ำศัพท์เฉพาะ ทั้งนี้ผลการศึกษาของ
กุลศิริ (2551) และ นุชวรี (2553) ยังกล่าวถึงประเด็น
ทีผ่ จู้ า้ งล่ามมีความคาดหวังต่อล่าม โดยให้นำ�้ หนักความ
ส�ำคัญอันดับแรก คือ การล่ามที่ถูกต้อง กล่าวคือล่าจะ
ต้ อ งแปลที่ สิ่ ง ตนเองพู ด ออกไปให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
ชัดเจน และเป็นที่เข้าใจของผู้ฟังมากที่สุด
ด้านปัญหาในการท�ำงานที่เกิดจากความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมนั้น เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
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การแสดงบทบาทล่ามในสถานการณ์ต่างๆ ในขณะ
เดียวกันล่ามต้องท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคนไทย
และคนญี่ปุ่นที่มีแนวคิดและวัฒนธรรมการท�ำงานที่มี
ความแตกต่ า งกั น โดยประเด็ น ที่ เ ห็ น ได้ เ ด่ น ชั ด คื อ
ประเด็นแนวคิดเรื่อง “โฮเร็นโซ” สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ นันท์ชญา (2556) ในประเด็นความแตกต่างของ
วั ฒ นธรรมในการท� ำ งานของญี่ ปุ ่ น และไทยในล� ำ ดั บ
ต้นๆ ได้แก่ การรักษาเวลา การสอนงานให้ลูกน้อง
ความจริ ง จั ง ในการท� ำ งาน การตอบค� ำ ถามให้ ต รง
ประเด็น และการทุ่มเทเพื่อองค์กร นอกจากนี้ รัชนี
(2561) กล่าวว่าล่ามพบปัญหาในการสือ่ สาร ตามแนวคิด
เรือ่ ง “โฮเร็นโซ” และวิธปี ฏิบตั งิ าน กล่าวคือพนักงานชาว
ไทยและชาวญีป่ นุ่ มีความคิดและหลักการปฏิบตั งิ านแตก
ต่างกันอย่างมาก เนือ่ งจากพนักงานชาวไทยไม่ได้ยดึ หลัก
ปฏิบตั นิ ใี้ นการท�ำงาน มุง่ เน้นเป้าหมายปลายทาง โดยไม่
ให้ความส�ำคัญกับแผนการด�ำเนินงานในเรือ่ งการรายงาน
ความคืบหน้าของงานระหว่างการท�ำงานเท่าทีค่ วร
นอกเหนือจากประเด็นปัญหาด้านการสือ่ สารแล้ว
ล่ามภาษาญี่ปุ่นชาวไทยพบความแตกต่างในวัฒนธรรม
การท�ำงาน ในแนวคิดเรื่อง “ซังเก็น” ที่เป็นหลักการ
ท�ำงานที่พนักงานชาวญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญกับการลงมือ
ปฏิบตั งิ านจริง กับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
เพื่ อ ให้ มองเห็ น และเข้ า ใจถึ ง สภาพปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น
น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ในขณะที่พนักงาน
ชาวไทยระดับต�ำแหน่งหัวหน้างานระดับสูง เมื่อได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าชาวญีป่ นุ่ แล้ว จะสัง่ งานให้ลกู น้อง
ใต้บงั คับบัญชาท�ำอีกทอดหนึง่ โดยทีต่ นเองไม่ได้ลงพืน้ ที่
ตรวจสอบปัญหา และการลงมือท�ำอย่างจริงจัง ท�ำให้
ไม่ทราบถึงสภาพปัญหาทีแ่ ท้จริงและกระบวนการท�ำงาน
อย่างลึกซึ้ง ให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้ การ
ท�ำงานล่าช้าและไม่ส�ำเร็จตามแผน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุนนั ทา (2558) ทีร่ ะบุวา่ ผูจ้ ดั การชาวญีป่ นุ่
และชาวไทยมีวัฒนธรรมการท�ำงานที่แตกต่างกันมาก
โดยวั ฒ นธรรมญี่ ปุ ่ น เน้ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบกลุ ่ ม และ
ท� ำ งานเป็ น ที ม ในขณะที่ วั ฒ นธรรมการท� ำ งานของ
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ชาวไทยเน้นปฏิสัมพันธ์ในเชิงล�ำดับชั้น หัวหน้าจะสั่งให้
ลูกน้องท�ำงานในระดับปฏิบตั กิ าร ลูกน้องจะรอค�ำสัง่ จาก
เจ้านายจึงจะลงมือท�ำ และไม่เน้นการปรึกษาหารือใน
ระดับกลุ่ม
ในประเด็นแนวคิด “ซังเก็น” ที่พบจากการศึกษา
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็นข้อค้นพบทีย่ งั ไม่มปี รากฎในงานวิจยั
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการท�ำงาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบใน
การท�ำงานของล่ามภาษาญีป่ นุ่ ทีท่ ำ� งานในสถานประกอบ
การในประเทศไทย จึงกล่าวได้วา่ ประเด็นแนวคิด “โฮเร็น
ไซ” และแนวคิด “ซังเก็น” นีเ้ ป็นปัจจัยเฉพาะล่ามภาษา
ญี่ปุ่นเท่านั้น
ในประเด็นด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมการ
ท�ำงานของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ด้านแนวคิด “โฮเร็น
โซ” และแนวคิดเรือ่ ง “ซังเก็น” ส่งผลให้ลา่ มต้องรับแรง
กดดัน และท�ำหน้าที่เป็นคนกลางสื่อสารทางวัฒนธรรม
โดยท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจทั้งสองฝ่าย
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ashihara และคณะ
(2018) และ Horii (2012) ทั้งนี้ Isa (2007) ได้กล่าวตรง
กันถึงความต้องการและความคาดหวังของบริษทั ญีป่ นุ่ ที่
ด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ที่มีต่อบุคลากรชาวต่างชาติ
ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท�ำงาน เช่นต�ำแหน่งล่ามหรือ
นักแปล จะต้องมีความสามารถและทักษะทางภาษาใน
การติดต่อสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม และทักษะการไกล่เกลีย่
ในฐานะตัวกลาง เพือ่ ให้เกิดความราบรืน่ และความเข้าใจ
อั น ดี ใ นการสื่ อ สารที่ มี ค วามแตกต่ า งทางภาษาและ
วัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ Torikai (2007)
ที่กล่าวว่าล่ามเปรียบเสมือนตัวกรอง หรือ Filter ในบาง
สถานการณ์ควรแปลแบบตรงไปตรงมา และบางครั้ง
ควรแปลจับใจความส�ำคัญ ในฐานะล่ามทีเ่ ป็นตัวกลางใน
การสื่ อ สาร ควรใช้ ทั ก ษะในการสรุ ป และกลั่ น กรอง
เนื้อหาที่เป็นสาระส�ำคัญ และสารประโยชน์ก่อนที่จะ
แปลข้อความและสื่อสารออกไป
จากบทบาทของล่ามภาษาญี่ปุ่นที่มีความหลาก
หลายเพิ่มขึ้นนั้น ส่งผลให้ล่ามมีความต้องการพัฒนา
ตนเองที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่หลักของล่าม

ประจ�ำแผนกและล่ามสนับสนุนด้านเทคนิคการล่ามและ
การแปล ควบคู่ไปกับเรียนรู้เพิ่มเติมค�ำศัพท์เฉพาะทาง
ที่หลากหลาย ทั้งนี้ต้องท�ำความเข้าใจถึงวัฒนธรรม
การท�ำงาน ธรรมเนียมปฏิบัติและแนวคิดในการท�ำงาน
ของชาวญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของ
คนกลางระหว่างวัฒนธรรม
ต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้

จากผลการศึกษาทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่
ของล่ามภาษาญี่ปุ่น และประเด็นปัญหาที่เกิดจากความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมในประเด็นแนวคิด “โฮเร็นโซ”
และแนวคิด “ซังเก็น” รวมไปถึงความต้องการพัฒนา
ทักษะในการท�ำงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการล่าม/
แปล และค�ำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
ทักษะในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
โดยควรมีการเพิ่มเติมหรือสอดแทรกค�ำศัพท์เฉพาะทาง
ให้มากขึ้น รวมไปถึงแบบฝึกหัดที่ได้เสริมสร้างความรู้
ด้านค�ำศัพท์เฉพาะทาง หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้
ผู้เรียนได้เห็นสถานที่จริงและฝึกปฏิบัติจริง
ทั้ ง นี้ จ ากผลการศึ ก ษาในประเด็ น ปั ญ หาและ
อุปสรรคที่พบในการท�ำงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะ
การท�ำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้เพิ่มมาก
ขึ้นในสถานการณ์ที่ล่ามปฏิบัติงานในบริษัทตามปกติ
แต่ ใ นปั จ จุ บั น จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดรูปแบบการท�ำงานจากบ้าน (
Work from home) มากขึ้น ซึ่งอาจน�ำไปสู่การเกิด
รู ป แบบการท� ำ งานของล่ า มที่ เ ป็ น การเป็ น ล่ า มใน
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) หรือล่ามที่
ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการท�ำงาน เป็นต้น การศึกษา
ต่อยอดถึงปัญหาเหล่านี้จะเป็นสิ่งส�ำคัญที่ช่วยพัฒนา
ทักษะการท�ำงานที่จ�ำเป็นต่อการประกอบอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
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วินัย จามรสุริยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้หญิงและลูกในบทละครโน
แนวความรักและปาฏิหาริย์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพของตัวละครหญิงและตัวละครลูก ศึกษาอ�ำนาจและการต่อรองของ
ตัวละครหญิงและตัวละครลูกในบทละครโนแนวความรักและปาฏิหาริย์ จ�ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) อะอิโซะเมะ
งะวะ 2) ทะเกะ โนะ ยุกิ 3) ทะนิโก 4) ดัมปู และ 5) มะท์ซุยะมะกะงะมิ และศึกษาความคิดความเชื่อที่ปรากฏ
ในบทละครโนเรื่องที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครหญิงและตัวละครลูกแสดงภาพทั้งด้านบวกและด้านลบแต่
ส่วนมากเป็นภาพด้านบวก อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมที่แสดงภาพด้านบวกไม่สามารถส่งผลให้ตัวละครสมปรารถนา
ในสิ่งที่ต้องการได้ทุกกรณี ตัวละครหญิงแสดงอ�ำนาจในสัดส่วนที่มากกว่าการต่อรองอ�ำนาจ ขณะที่ตัวละครลูก
ต่อรองอ�ำนาจในสัดส่วนที่มากกว่าการแสดงอ�ำนาจ และผลการศึกษาเรื่องความคิดความเชื่อพบว่า เนื้อเรื่องของ
บทละครโนที่ศึกษาส่วนมากแสดงเนื้อเรื่องสอดคล้องกับความคิดความเชื่อของคนญี่ปุ่นในสมัยโบราณ
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บทละครโน ความรักและปาฏิหาริย์ อ�ำนาจและการต่อรอง ความคิดความเชื่อ ผู้หญิงและลูก

84

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2564 | jsn Journal Vol. 11 No. 2 December 2021

Winai Jamornsuriya
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Woman and Child in the Love-miracle
Noh Plays
Abstract
This research aims at studying the images, the power and the negotiation of woman and
child characters in the 5 Love-miracle Noh Plays: Aisomegawa, Take no yuki, Tanikou, Danpuu
and Matsuyamakagami. The research also studies the issues of the thoughts and beliefs found
in the 5 Love-miracle Noh Plays. The research finds that the woman and child characters
portray both the positive and the negative images, but mainly in the positive images. However,
the positively portrayed behaviors cannot definitely result in the character fulfilling. The
woman characters show a greater proportion of the power than the negotiation. On the
contrary, the child characters show a greater proportion of the negotiation than the power.
Additionally, the research finds that most of the Love-miracle Noh Plays are shown in line
with the thoughts and beliefs of the ancient Japanese people.

Key words

Noh plays, love and miracle, power and negotiation, thoughts and beliefs, woman
and child
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1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

บทละครโนแนวความรั ก และปาฏิ ห าริ ย ์ ห รื อ
อนอะอิ เระอิเง็นโน (恩愛霊験能 ) มีเนื้อเรื่องแสดง
ความรักความผูกพันระหว่างบุคคลในครอบครัวและ
มี ก ารปรากฏร่ า งของเทพเจ้ า การเกิ ด ปาฏิ ห าริ ย ์ ใ น
บทละครโนส่ ง ผลให้ เ รื่ อ งราวจบลงอย่ า งมี ค วามสุ ข
โดยสิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาลและวินัย จามรสุริยา
กล่าวถึงปาฏิหาริย์ในบทละครโนว่า “ผู้แต่งบทละคร
ต้องการใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เข้ามาช่วยดลบันดาล
ให้ตัวละครได้พบกับความสุขสมปรารถนาเพื่อโน้มน้าว
จิ ต ใจคนในสั ง คมขณะนั้ น ที่ เ ริ่ ม ห่ า งเหิ น จากศาสนา
ชิ นโตและพุ ท ธศาสนาให้ก ลับ มาให้ความส�ำคัญ และ
ศรัทธาในศาสนามากขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือละคร
โนเป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการเผยแพร่ ค วามเชื่ อ เรื่ อ ง
ศาสนา” (สิรมิ นพร สุรยิ ะวงศ์ไพศาล และวินยั จามรสุรยิ า,
2563, น.44)
ตัวละครที่ประสบเคราะห์กรรมในบทละครโน
แนวความรั ก และปาฏิ ห าริ ย ์ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
จากเทพเจ้ า ในหลายรู ป แบบและได้ รั บ ความเห็ น ใจ
จากผู้ชมละครโน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวละครผู้หญิง
และลูกซึ่งเป็นผู้อ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายที่มี
อ�ำนาจมากในสังคมญี่ปุ่นสมัยโบราณ ตัวละครในบท
ละครโนเรื่องที่ศึกษาเป็นตัวละครที่ผู้แต่งจินตนาการ
ขึ้นโดยอาจแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความคิด
ความเชื่อของคนในสังคมสมัยโบราณของญี่ปุ่น ดังนั้น
การศึกษาตัวละครหญิงและตัวละครลูกในบทละครโน
แนวความรั ก และปาฏิ ห าริ ย ์ จึ ง มี คุ ณ ค่ า ในฐานะเป็ น
เครื่องมือหนึ่งในการสะท้อนสภาพสังคมและความคิด
ความเชื่อของคนญี่ปุ่นสมัยโบราณ

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 ศึกษาภาพของตัวละครหญิงและตัวละครลูก
ในบทละครโนแนวความรักและปาฏิหาริย์
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2.1 ศึกษาอ�ำนาจและการต่อรองของตัวละคร
หญิงและตัวละครลูกในบทละครโนเรื่องที่ศึกษา
2.3 ศึกษาความคิดความเชือ่ ทีป่ รากฏในบทละคร
โนเรื่องที่ศึกษา

3. สมมติฐานของการวิจัย

3.1 ภาพของตั ว ละครหญิ ง และตั ว ละครลู ก
ส่ ว นมากเป็ น ภาพด้ า นบวกแต่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง ผลให้
ตัวละครสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการได้ทุกกรณี
3.2 ตัวละครหญิงแสดงอ�ำนาจในสัดส่วนที่มาก
กว่าการต่อรองอ�ำนาจ ส่วนตัวละครลูกต่อรองอ�ำนาจ
ในสัดส่วนที่มากกว่าการแสดงอ�ำนาจ
3.3 บทละครโนเรื่ อ งที่ ศึ ก ษาส่ ว นมากแสดง
เนื้อเรื่องสอดคล้องกับความคิดความเชื่อของคนญี่ปุ่น
ในสมัยโบราณ

4. ขอบเขตของการวิจัย

งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาบทละครโนแนวความรั ก และ
ปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังมีการแสดงอยู่ในปัจจุบัน
จ� ำ นวน 5 เรื่ อ งดั ง ที่ นั ก วิ ช าการชาวญี่ ปุ ่ น ชื่ อ โอะดะ
ซะชิโกะ (小田幸子) ระบุว่า “บทละครโนแนวความรัก
และปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังมีการแสดงอยู่ในปัจจุบัน
มีจ�ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ อะอิโซะเมะงะวะ「藍染川
ทะเกะ โนะ ยุกิ「竹雪」ทะนิโก「谷行」ดัมปู「檀風
และมะท์ซุยะมะกะงะมิ「松山鏡」” (小田幸子, 1995,
p.7) โดยใช้ต้นฉบับบทละครโนที่รวบรวมไว้ในหนังสือ
โยเกิยวกุ ทะอิกัน『謡曲大観』ซึ่งเป็นฉบับที่รวบรวม
บทละครโนที่ยังแสดงอยู่ในปัจจุบันไว้ครบทุกเรื่อง

5. นิยามศัพท์

5.1 อ�ำนาจ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ
ตัวละครต่อผู้มีสถานภาพต�่ำกว่าและเป็นพฤติกรรม
บังคับหรือต้องการให้ผู้มีสถานภาพต�่ำกว่าปฏิบัติเพื่อให้
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บรรลุตามความปรารถนาของตน
5.2 การต่อรอง หมายถึง การแสดงพฤติกรรม
ของตัวละครต่อผู้มีสถานภาพสูงกว่าและเป็นพฤติกรรม
ต่ อ ต้ า นหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามความปรารถนาของผู ้ มี
สถานภาพสูงกว่า
5.3 สถานภาพ หมายถึง ต�ำแหน่งของบุคคล
ในครอบครัว ในงานวิจัยนี้เรียงล�ำดับสถานภาพจาก
สูงสุดไปต�่ำสุดดังนี้ 1) สามีหรืออดีตสามี 2) ภรรยาใหม่
3) ภรรยาเดิม 4) ลูก สาเหตุที่ภรรยาเดิมมีสถานภาพ
ต�่ำกว่าภรรยาใหม่เพราะจากมุมมองเรื่องครอบครัว
ภรรยาใหม่เป็นผู้มีอ�ำนาจในบ้านรองจากสามี ส่วน
ภรรยาเดิมเป็นเพียงอดีตผู้มีอ�ำนาจในบ้านเท่านั้น

6. เนื้อเรื่องโดยสังเขปของบทละครโนเรื่องที่
ศึกษา

เรื่องอะอิโซะเมะงะวะ เนื้อเรื่องกล่าวถึงผู้หญิง
คนหนึ่งเดินทางพร้อมลูกเพื่อไปตามหาสามีที่ทอดทิ้ง
นางไปแต่ ต ่ อมานางปลิด ชีวิต ตนเองเพราะเข้าใจผิด
จากจดหมายที่ภรรยาใหม่แต่งขึ้น ตอนท้ายเรื่องนาง
ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยพลังของเทพเจ้า
เรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ เนื้อเรื่องกล่าวถึงผู้หญิง
คนหนึ่งแยกทางกับสามีแล้วแต่ลูกชายยังอาศัยอยู่กับ
พ่อและแม่เลี้ยง ต่อมา ลูกชายถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้ง
ให้กวาดหิมะนอกบ้านและเสียชีวิตเพราะทนอากาศ
หนาวไม่ไหว ตอนท้ายเรื่องลูกชายฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
ด้วยพลังของเทพเจ้า
เรื่องทะนิโก เนื้อเรื่องกล่าวถึงลูกชายคนหนึ่งดูแล
แม่ซึ่งป่วยอยู่ที่บ้าน ต่อมา ลูกชายเดินทางไปบ�ำเพ็ญตน
บนยอดเขากับพระอาจารย์แต่ลูกชายป่วยระหว่างทาง
จึงถูกลงโทษด้วยการฝังทั้งเป็นในหุบเขา ตอนท้ายเรื่อง
ลูกชายฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยพลังของเทพเจ้า
เรือ่ งดัมปู เนือ้ เรือ่ งกล่าวถึงลูกชายคนหนึง่ เดินทาง
ไปหาพ่อซึ่งถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะแต่ต่อมาพ่อโดน

ประหารชีวิต ลูกชายแก้แค้นโดยสังหารผู้รับค�ำสั่งให้
ประหารพ่ อ และจะลงเรื อ เพื่ อ หนี ก ารไล่ ล ่ า แต่ เ รื อ
ออกจากท่าแล้ว ตอนท้ายเรื่องเรือหันกลับเข้าฝั่งด้วย
พลังของเทพเจ้า
เรื่องมะท์ซุยะมะกะงะมิ เนื้อเรื่องกล่าวถึงลูกสาว
คนหนึ่งอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณของแม่ด้วยการอ่าน
พระสูตรตามค�ำแนะน�ำของพ่อ ตอนท้ายเรื่องวิญญาณ
ของแม่สามารถบรรลุธรรมได้ดว้ ยอานุภาพแห่งการอุทศิ
ส่ ว นกุ ศ ลโดยการเผาเครื่ อ งหอมที่ อุ โ บสถวั ด ของพ่ อ
และการอ่านพระสูตรของลูก

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

7.1 ตัวละครหญิง
บทละครโนเรื่ อ งที่ ศึ ก ษามี จ� ำ นวน 5 เรื่ อ งแต่
มี 1 เรื่ อ งที่ ไ ม่ ป รากฏตั ว ละครหญิ ง คื อ เรื่ อ งดั ม ปู
ดังนั้นในที่นี้จะวิเคราะห์ตัวละครหญิงในบทละครโน
4 เรื่อง
7.1.1 ภาพของตัวละครหญิง
ตารางที่ 1: ภาพของตัวละครหญิงในบทละครโนเรื่อง
		 ที่ศึกษา
หมายเหตุ : 1. เครื่ อ งหมาย - หมายถึ ง ไม่ ป รากฏ
			 ตัวละครภรรยาใหม่
		 2. ข้อความในวงเล็บ หมายถึง บทบาท
			 ที่แสดงภาพนั้น
		 3. ภาพด้านลบ แสดงด้วยอักษรเอียงและ
			 ขีดเส้นใต้
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ภาพของภรรยาหรือภรรยาเดิม

ภาพของภรรยาใหม่

อะอิโซะเมะงะวะ

1. ห่วงใยลูกชาย (บทบาทแม่)
2. กล้าหาญ (บทบาทแม่)
3. จิตใจสูงส่ง (บทบาทภรรยา)

หึงหวง (บทบาทภรรยา)

ทะเกะ โนะ ยุกิ

1. ห่วงใยลูกชาย (บทบาทแม่)
2. กล้าหาญ (บทบาทแม่)
3. แค้นเคือง (บทบาทแม่)

โหดร้าย (บทบาทแม่เลี้ยง)

ทะนิโก

ห่วงใยลูกชาย (บทบาทแม่)

-

มะท์ซุยะมะกะงะมิ

ห่วงใยลูกสาว (บทบาทแม่)

-

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพของภรรยาหรือภรรยา
เดิมส่วนมากเป็นด้านบวก ยกเว้น ความแค้นเคืองในเรือ่ ง
ทะเกะ โนะ ยุกิ ที่เป็นด้านลบ และภาพของภรรยาเดิม
ส่วนมากเกิดจากบทบาทความเป็นแม่ ยกเว้น ภาพ
ความมีจิตใจสูงส่งในเรื่องอะอิโซะเมะงะวะที่เกิดจาก
บทบาทความเป็ น ภรรยาซึ่ ง ภาพนี้ เ กิ ด จากความไม่
แค้นเคืองสามีแล้วที่ทอดทิ้งนางไปและท�ำให้นางต้อง
รับภาระการเลี้ยงดูลูกและภารกิจในบ้านเพียงล�ำพัง
ส่วนบทบาทแม่ในทุกเรื่องแสดงภาพความห่วงใยลูก
และภาพของภรรยาใหม่ซ่ึงปรากฏใน 2 เรื่องเป็นด้าน
ลบทั้งหมด
ตัวละครหญิงที่เป็นภรรยาหรือภรรยาเดิมในทั้ง
4 เรือ่ งไม่ได้อาศัยอยูร่ ว่ มกับสามีโดยสามีในเรือ่ งอะอิโซะ
เมะงะวะและเรื่องเทะเกะ โนะ ยุกิ ไปมีภรรยาใหม่ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในสมัยมุโระมะชิ (室町) ที่มี
การหย่าร้างกันมาก ส่วนสามีในเรื่องทะนิโกและภรรยา
ในเรือ่ งมะท์ซยุ ะมะกะงิ เสียชีวติ ท�ำให้ไม่ได้อยูร่ ว่ มกันซึง่
การหย่าร้างหรือการไม่ได้อยูร่ ว่ มกันของคนในครอบครัว
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ก่ อ ให้ เ กิ ด ความโศกเศร้ า และปรากฏในบทละครโน
จ�ำนวนมาก ตรงกันข้ามกับละครเคียวเง็นดังทีน่ กั วิชาการ
ชาวญีป่ นุ่ ชือ่ ทะกะมะท์ซุ โมะโมะกะ (高松百香) กล่าวว่า
“ในสมัยมุโระมะชิ สามีที่ต้องการหย่ากับภรรยาต้องมี
เอกสารขอหย่าหรืออิโตะมะ โนะ อิน (暇の印) สมัยนี้
มีการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่เกิดขึ้นมาก...การ
แสดงละครเคียวเง็นซึ่งถือก�ำเนิดขึ้นในสมัยมุโระมะชิ
ไม่ปรากฏเรือ่ งราวบาดหมางระหว่างสามีกบั ภรรยาจนถึง
ขั้ น หย่ า ร้ า ง มี เ พี ย งเรื่ อ งราวที่ เ ป็ น วิ ก ฤติ เ กื อ บถึ ง ขั้ น
หย่าร้าง ทั้งนี้ สันนิษฐานว่าการหย่าร้างเป็นเรื่องเศร้า
จึงไม่น�ำมาแสดงในละครเคียวเง็น”(高松百香, 2018,
pp.51-53)
7.1.2 การสมความปรารถนาของตัวละครหญิง
ตารางที่ 2: การสมความปรารถนาของตัวละครหญิง
ในบทละครโนเรื่องที่ศึกษา
หมายเหตุ : เครื่ อ งหมาย √ หมายถึ ง สมความ
ปรารถนา และ X หมายถึง ไม่สมความ
ปรารถนา
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ชื่อบทละครโน

ตัวละคร

อะอิโซะเมะงะวะ ภรรยาเดิม

ภรรยาใหม่

ความปรารถนา
ให้ลูกได้พบพ่อ
(√)

ให้ภรรยาเดิมและลูกกลับ
เมืองหลวง (X)

บทขับร้องแสดงความปรารถนา
この子が爲に父を尋ねて、馴れも馴れぬに遠旅の

(
, 1982,
pp.226-227) ข้าพเจ้าจะไปตามหาพ่อให้ลูกจึง
ออกเดินทางไกลทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยท�ำมาก่อน และด้วย
เหตุแห่งความสับสนของจิตคิดค�ำนึงของพ่อแม่
ที่มีต่อลูก
心は子にや迷ふらん。 佐成謙太郎

その女も伜も追ひ出し候へとの御事にて候。一夜
にても宿を貸したらば曲事と仰せ候間。急ぎ追ひ

(
, 1982, p.231)
ให้ขับไล่ผู้หญิงคนนั้นและลูกไป ห้ามอนุญาต
ให้พักแม้แต่คืนเดียว จงรีบไล่ไปเสียโดยเร็ว
出し候へ 佐成謙太郎

ทะเกะ โนะ ยุกิ

ภรรยาเดิม

ให้ลูกกลับมาอีกครั้ง (√)

さりながら召しにて候はばとく參りて。又この程

( 佐 成 謙 太 郎 , 1982,
p.1881) ถ้าพ่อเรียกก็รบี กลับไปเถิด ขอให้รบี กลับ
มาปลอบประโลมใจแม่ใหม่ในเร็ววันนี้

に來りて母を慰め候へ

ภรรยาใหม่

กลั่นแกล้งลูกเลี้ยง (√)

この着たる物を脱ぎ。肌の物一つにて四壁の竹の

(
, 1982, p.1881)
จงถอดเสื้อผ้าออกเสีย เหลือเพียงชั้นเดียวก็พอ
และกวาดหิมะที่ปกคลุมต้นไผ่ออกให้หมด

雪を拂はしめ。 佐成謙太郎

ทะนิโก

ภรรยา

1. ให้ลูกใช้ชีวิตกับตนเอง
(√)

唯一人子のひたすらに。身に添ふ時だに見ぬ隙
は。露程だにも忘られず。思ふ心を思へかし。唯

思ひとまり候へ (佐成謙太郎, 1982, p.1942)
2.ให้ลกู ล้มเลิกการเดินทาง แม่มีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นที่พึ่งพิง
(X)
ขอเพียงได้อยู่ร่วมกัน
หากไม่ได้เห็นหน้าลูกเพียงชั่วครู่จะรู้สึกเป็นห่วง
ไม่อาจลืมเลือนได้ ขอให้ลูกเข้าใจความรู้สึกของ
แม่และล้มเลิกความคิดนั้นเสีย

มะท์ซุยะมะกะ
งะมิ

ภรรยา

กลับมาโลกมนุษย์ (√)

(
郎, 1982, p.2878) ข้าพเจ้าคิดอยากกลับไปบ้าน
เกิดบนโลกมนุษย์

われとても娑婆の故郷に立ち歸らば、 佐成謙太

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน
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จากตารางที่ 2 พบว่า ภรรยาหรือภรรยาเดิม
ส่วนมากสมความปรารถนา ยกเว้น เรื่องทะนิโก ที่ไม่
สมความปรารถนา 1 ประการ ส่วนภรรยาใหม่สมความ
ปรารถนา 1 เรื่องและไม่สมความปรารถนา 1 เรื่อง
หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาพของตัว
ละครหญิงกับการสมความปรารถนาของตัวละครหญิง
พบว่า 1) ภรรยาเดิมในเรื่องอะอิโซะเมะงะวะ และเรื่อง
มะท์ซุยะมะกะงะมิ แสดงภาพด้านบวกและสมความ
ปรารถนา 2) ภรรยาเดิมในเรือ่ งทะเกะ โนะ ยุกิ แสดงทัง้
ภาพด้านบวกและด้านลบแต่สมความปรารถนาเช่นกัน
3) ภรรยาในเรือ่ งทะนิโก แสดงภาพด้านบวกแต่สมความ
ปรารถนาเพียงประการเดียว 4) ภรรยาใหม่ในเรื่องอะอิ
โซะเมะงะวะ แสดงภาพด้านลบและไม่สมความปรารถนา
และ 5) ภรรยาใหม่ในเรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ แสดงภาพ
ด้านลบแต่สมความปรารถนา ดังนั้น สรุปได้ว่า ไม่ว่า
พฤติกรรมของตัวละครหญิงจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ
แต่ ส ่ ง ผลให้ ตั ว ละครหญิ ง สมความปรารถนาและไม่
สมความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการได้เช่นกัน
7.1.3 อ�ำนาจและการต่อรองของตัวละครหญิง
ตารางที่ 3: อ�ำนาจและการต่อรองของตัวละครหญิงใน
บทละครโนเรื่องที่ศึกษา

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย – หมายถึง ไม่ปรากฏตัว
ละครนั้น
2. เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่ปรากฏการ
แสดงอ�ำนาจหรือการต่อรอง
จากตารางที่ 3 พบว่า ภรรยาหรือภรรยาเดิมในบท
ละครโนจ�ำนวน 3 ใน 4 เรื่องแสดงอ�ำนาจต่อลูก และ
การต่อรองอ�ำนาจของภรรยาหรือภรรยาเดิมปรากฏ
ในเรื่องเดียว ส่วนภรรยาใหม่แสดงอ�ำนาจทั้ง 2 เรื่อง
แต่การต่อรองอ�ำนาจปรากฏในเรื่องเดียว การแสดง
อ�ำนาจของภรรยาใหม่ในทัง้ 2 เรือ่ งเป็นการแสดงอ�ำนาจ
โดยอาศัยพลังของสามี กล่าวคือ ภรรยาใหม่ในเรื่อง
อะอิโซะเมะงะวะ แอบอ้างชือ่ ของสามีเพือ่ เขียนจดหมาย
ตอบกลับภรรยาเดิม การแอบอ้างชื่อสามีเป็นการอาศัย
พลังของสามีเพือ่ แสดงอ�ำนาจต่อภรรยาเดิม ส่วนภรรยา
ใหม่ในเรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ บังคับให้ลูกเลี้ยงกวาดหิมะ
ที่เกาะบนต้นไผ่นอกบ้านในขณะที่หิมะก�ำลังตกหนัก
โดยแอบอ้างว่าเป็นค�ำสั่งจากสามี การแอบอ้างชื่อสามี
เป็นการอาศัยพลังของสามีเพื่อแสดงอ�ำนาจต่อลูกเลี้ยง

ภรรยาหรือภรรยาเดิม
การแสดงอ�ำนาจ

การต่อรอง

การแสดงอ�ำนาจ

การต่อรอง

แสดงต่อภรรยาเดิม

X

อะอิโซะเมะงะวะ

แสดงต่อลูก

ทะเกะ โนะ ยุกิ

แสดงต่อลูก

X

ทะนิโก

แสดงต่อลูก

X

-

-

X

X

-

-

มะท์ซุยะมะกะงะมิ

ต่อรองภรรยาใหม่

ภรรยาใหม่

แสดงต่อลูกเลี้ยง

ต่อรองสามี

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน
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7.1.4 การเกิดปาฏิหาริย์กับตัวละครหญิง
เรือ่ งทีเ่ กิดปาฏิหาริยก์ บั ตัวละครหญิงในงานวิจยั นี้
มี 2 เรื่องดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4: การเกิดปาฏิหาริย์กับตัวละครหญิงในบท
ละครโนเรื่องที่ศึกษา
หมายเหตุ : 1. เครื่ อ งหมาย – หมายถึ ง ไม่ ป รากฏ
ตัวละครนั้น
2. เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่ปรากฏการ
เกิดปาฏิหาริย์
3. ข้อความในวงเล็บแสดงสาเหตุที่ท�ำให้
เกิดปาฏิหาริย์

การที่ ตั ว ละครชายมี บทบาทส� ำ คั ญต่ อ การเกิ ด
ปาฏิหาริย์ของตัวละครหญิงแสดงให้เห็นพลังของผู้ชาย
ในฐานะผู้มีอ�ำนาจในครอบครัวและเป็นผู้ก�ำหนดชะตา
กรรมของสมาชิกในครอบครัว ผู้ชายเป็นทั้งผู้ท�ำลาย
ความเป็นบ้านและผู้สร้างความเป็นบ้านขึ้นมาอีกครั้ง
กล่าวคือ ผูช้ ายทีท่ อดทิง้ หรือหย่ากับภรรยารวมทัง้ ผูช้ าย
ที่ไล่ลูกออกจากบ้านคือผู้ท�ำลายความเป็นบ้าน ส่วน
ผู้ชายที่ท�ำให้ภรรยาหรือลูกกลับคืนมาคือผู้สร้างความ
เป็นบ้านขึ้นมาอีกครั้งดังที่นักวิชาการชาวญี่ปุ่นชื่ออิฌิอิ
โทะโมะโกะ (石井倫子) กล่าวว่า “ฉากใหญ่สุดของบท
ละครโนเรื่องอะอิโซะเมะงะวะ คือ เจ้าอาวาสวิงวอน
ภรรยาเดิม

ภรรยาใหม่

อะอิโซะเมะงะวะ

ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง (เจ้าอาวาสสวดมนต์วิงวอนเทพเจ้า)

X

มะท์ซุยะมะกะงะมิ

วิญญาณสามารถบรรลุธรรม (ลูกสาวและสามีอุทิศส่วนกุศลให้)

-

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน
จากตารางที่ 4 พบว่า การเกิดปาฏิหาริย์กับตัว
ละครหญิงทั้ง 2 เรื่องเกิดขึ้นกับภรรยาเดิมเท่านั้นแต่ไม่
ได้เกิดจากพลังของตนเอง กล่าวคือ ภรรยาเดิมในเรื่อง
อะอิโซะเมะงะวะ ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเพราะพลังจาก
การสวดมนต์ของเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ชายและเทพเจ้าที่
เสด็จมาช่วยก็เป็นชายเช่นกัน ส่วนภรรยาเดิมในเรื่อง
มะท์ซุยะมะกะงะมิ สามารถบรรลุธรรมเพราะสามีและ
ลูกสาวโดยสามีเผาเครือ่ งหอมทีอ่ โุ บสถในวัด และลูกสาว
อุทศิ ส่วนกุศลตามค�ำแนะน�ำของพ่อซึง่ หากปราศจากการ
แนะน�ำของพ่อแล้วลูกคงท�ำได้เพียงการสวดท่องคาถา
กับหุน่ ไม้และไม่สามารถท�ำให้วญ
ิ ญาณบรรลุธรรมได้ ดัง
นั้น สรุปได้ว่า การเกิดปาฏิหาริย์กับตัวละครหญิงในทั้ง
2 เรื่องไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของภรรยาเองแต่
จ�ำเป็นต้องอาศัยพลังของผู้ชาย

เทพเจ้าให้ชว่ ยชุบชีวติ ภรรยาเดิมซึง่ หากปราศจากความ
รักความผูกพันต่อภรรยาเดิมแล้วการช่วยชุบชีวิตคง
ไม่ประสบผลส�ำเร็จ ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ เจ้าอาวาสเป็น
ผูห้ ยุดวิกฤติการท�ำลายความเป็นบ้านลงได้…ตัวละครพ่อ
ในบทละครโนเรือ่ งต่าง ๆ ทีท่ งิ้ ครอบครัวไปออกบวชเพือ่
ละทางโลกหรือหลงเชื่อค�ำยุยงของแม่เลี้ยงและไล่ลูก
ออกจากบ้านล้วนเป็นผู้ท�ำลายความเป็นบ้าน ขณะ
เดียวกัน ในบทละครโนเรื่องที่พ่อรู้สึกโศกเศร้าและเกิด
ปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิต เช่น เรื่องอะอิโซะเมะงะวะ พ่อ
เป็นผู้สร้างความเป็นบ้านขึ้นมาอีกครั้ง” (石井倫子 ,
2003, pp.72-73)
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7.2 ตัวละครลูก
7.2.1 ภาพของตัวละครลูก
ตารางที่ 5 : ภาพของตัวละครลูกในบทละครโนเรื่อง
ที่ศึกษา
หมายเหตุ : 1. เครื่ อ งหมาย - หมายถึ ง ไม่ ป รากฏ
		 ตัวละครนั้น
2. ข้อความในวงเล็บ หมายถึง พฤติกรรม
		 ที่แสดงภาพนั้น
3. ภาพด้านลบ แสดงด้วยอักษรเอียงและ
		 ขีดเส้นใต้

ศัตรูของพ่อ และ 3) ลูกในเรื่องมะท์ซุยะมะกะงะมิ เชื่อ
ฟังพ่อ การที่ตัวละครลูกแสดงพฤติกรรมต่อแม่มากกว่า
พ่อแสดงถึงความผูกพันระหว่างลูกกับแม่มากกว่าลูกกับ
พ่อ ประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริมนพร สุริยะ
วงศ์ไพศาลและวินัย จามรสุริยาที่กล่าวว่า “แม่มีความ
ผูกพันกับลูกมากกว่าพ่อ…ผู้แต่งบทละครโนให้ความ
ส�ำคัญกับความเป็นแม่มาก โดยสร้างแม่ให้มีภาพลักษณ์
ดีเด่นเหนือกว่าพ่อ ทั้ง ๆ ที่ละครโนได้ชื่อว่าเป็นละคร
ของผู้ชาย” (สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาลและวินัย จามร
สุริยา, 2563, น.27-28)

ภาพของลูกชาย

ภาพของลูกสาว

อะอิโซะเมะงะวะ

ความกตัญญู (1. ปลอมประโลมแม่ 2. เชื่อฟังแม่
3. ตั้งใจจะอุทิศส่วนกุศลให้แม่)

-

ทะเกะ โนะ ยุกิ

1. ความกตัญญู
ความห่วงใย
(ท�ำตามค�ำสั่งแม่เลี้ยงเพราะห่วงใยแม่และพี่สาว) (ร่วมเดินทางไปกับแม่เพื่อขุดหาร่าง
ของน้องชาย)
2. ความแค้นเคือง (บอกพ่อว่าแค้น
เคืองที่พ่อไม่ดูแลลูกชาย)

ทะนิโก

1. ความกตัญญู
(1.1 ดูแลแม่ที่ป่วย 1.2 เดินทางไปบ�ำเพ็ญตน)
2. ความอกตัญญู (2.1 ทอดทิ้งแม่ไว้ที่บ้าน
2.2 ไม่เชื่อฟังแม่)
ความกตัญญู (สังหารศัตรูของพ่อ)

ดัมปู
มะท์ซุยะมะกะงะมิ

-

-

ความกตัญญู
(1. เชื่อฟังพ่อ
2. อุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณของแม่)

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน
จากตารางที่ 5 พบว่า ภาพของตัวละครลูกส่วน
มากเป็นภาพด้านบวก พฤติกรรมที่แสดงภาพของลูก
ส่วนมากเป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงต่อแม่ มีเพียง 3 พฤติกรรม
เท่านั้นที่ลูกแสดงต่อพ่อ ได้แก่ 1) ลูกในเรื่องทะเกะ โนะ
ยุกิ บอกว่าตนแค้นเคืองพ่อ 2) ลูกในเรื่องดัมปู สังหาร
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ตัวละครลูกแสดงความกตัญญูทั้งขณะพ่อแม่ยังมี
ชีวิตอยู่และหลังเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเป็นไปตามความคาด
หวังของคนญี่ปุ่นสมัยโบราณโดยเรื่องที่ลูกแสดงความ
กตัญญูขณะพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่มีจ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) เรื่องอะอิโซะเมะงะวะ ลูกกตัญญูต่อแม่ 2) เรื่อง
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ทะเกะ โนะ ยุกิ ลูกกตัญญูต่อแม่ 3) เรื่องทะนิโก ลูก
กตัญญูตอ่ แม่ และ 4) เรือ่ งมะท์ซยุ ะมะกะงะมิ ลูกกตัญญู
ต่ อ พ่ อ ส่ ว นเรื่ อ งที่ ลู ก แสดงความกตั ญ ญู ห ลั ง พ่ อ แม่
เสียชีวิตไปแล้วมีจ�ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องดัมปู
ลูกกตัญญูต่อพ่อ และ 2) เรื่องมะท์ซุยะมะกะงะมิ ลูก
กตัญญูต่อแม่ ดังนั้น เรื่องมะท์ซุยะมะกะงะมิ เป็นเพียง
เรื่องเดียวในงานวิจัยนี้ที่ลูกแสดงความกตัญญูต่อทั้ง
พ่อและแม่ และเป็นเรื่องเดียวที่ลูกแสดงความกตัญญู
ต่อพ่อขณะพ่อยังมีชีวิตอยู่และกตัญญูต่อแม่หลังแม่
เสียชีวิตแล้ว
7.2.2 การสมความปรารถนาของตัวละครลูก
ตารางที่ 6 : การสมความปรารถนาของตัวละครลูกใน
บทละครโนเรื่องที่ศึกษา
หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย – หมายถึง ไม่ปรากฏ
		 ตัวละครนั้น
2. เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่สามารถ
		 วิเคราะห์เรือ่ งการสมความปรารถนาได้
3. ข้อความในวงเล็บแสดงความปรารถนา
		 ของตัวละคร
ลูกชาย

จากตารางที่ 6 พบว่า ตัวละครลูกชายที่ปรากฏใน
4 เรื่อง สมความปรารถนา 2 เรื่อง ไม่สมความปรารถนา
1 เรือ่ งและไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 1 เรือ่ ง คือ เรือ่ งทะนิโก
เพราะไม่ปรากฏเนือ้ หาว่าแม่หายจากอาการป่วยหรือไม่
ส่วนตัวละครลูกสาวทีป่ รากฏใน 2 เรือ่ ง สมความปรารถนา
1 เรือ่ ง และไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 1 เรือ่ ง คือ เรือ่ งทะเกะ
โนะ ยุกิ เพราะไม่ปรากฏเนือ้ หาเรือ่ งความปรารถนาของ
ลูกสาว
หากพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาพของ
ตัวละครลูกกับการสมความปรารถนาของตัวละครลูก
พบว่า 1) ลูกในเรื่องอะอิโซะเมะงะวะ เรื่องดัมปู และ
เรือ่ งมะท์ซยุ ะมะกะงะมิ แสดงภาพด้านบวกและสมความ
ปรารถนา 2) ลูกชายในเรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ แสดงภาพ
ด้ า นบวกแต่ ไ ม่ ส มความปรารถนา และ 3) ลู ก ชาย
ในเรื่องทะนิโก และลูกสาวเรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ แสดง
ทั้งภาพด้านบวกและด้านลบแต่ไม่สามารถวิเคราะห์
เรื่องการสมความปรารถนาได้ ดังนั้น สรุปได้ว่าเรื่องที่
พฤติกรรมของตัวละครลูกแสดงเฉพาะภาพด้านบวก
สามารถส่งผลให้ตัวละครลูกสมความปรารถนาและ
ลูกสาว

อะอิโซะเมะงะวะ

สมความปรารถนา
(ได้พบพ่อ)

ทะเกะ โนะ ยุกิ

ไม่สมความปรารถนา
(ออกบวช)

ทะนิโก

X
(ให้แม่หายป่วย)

-

ดัมปู

สมความปรารถนาทั้ง 2 ประการ
(1. ได้พบพ่อ
2. สังหารศัตรู)

-

มะท์ซุยะมะกะงะมิ

X
(ไม่ปรากฏเรื่องความปรารถนา)

-

สมความปรารถนา
(ได้พบแม่)

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน
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ไม่สมความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการได้เช่นกัน ส่วน นักวิชาการชาวญี่ปุ่นชื่อนิฌิมุระ ฮิโระโกะ (西村汎子)
เรื่องที่พฤติกรรมของตัวละครลูกแสดงทั้งภาพด้านบวก กล่าวถึงเรื่องลูกในยุคกลางว่า “ยุคนี้อ�ำนาจของพ่อแม่
และด้ า นลบไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ เ รื่ อ งการสมความ เข้มแข็งกว่าอ�ำนาจของลูก หากลูกแสดงพฤติกรรม
อกตั ญ ญู จ ะไม่ ไ ด้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง มรดกหรื อ อาจถู ก ตั ด
ปรารถนาได้
ความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ลูกไม่สามารถฟ้องร้องพ่อแม่
7.2.3 อ�ำนาจและการต่อรองของตัวละครลูก
ตารางที่ 7: อ�ำนาจและการต่อรองของตัวละครลูกในบท ได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม มรดกที่ลูกได้รับไปแล้วหากพ่อแม่
ไม่พอใจสามารถเรียกคืนได้” (総合女性史研究会、編者,
ละครโนเรื่องที่ศึกษา
หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย – หมายถึง ไม่ปรากฏ 2008, p.90)
7.2.4 การเกิดปาฏิหาริย์กับตัวละครลูก
		 ตัวละครนั้น
เรื่องที่เกิดปาฏิหาริย์กับตัวละครลูกในงานวิจัยนี้
2. เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่ปรากฏ
มี 3 เรื่องดังแสดงในตารางที่ 8
		 การแสดงอ�ำนาจหรือการต่อรอง
ลูกชาย
การแสดงอ�ำนาจ

ลูกสาว
การต่อรอง

การแสดงอ�ำนาจ

การต่อรอง

อะอิโซะเมะงะวะ

X

ต่อรองภรรยาใหม่

-

X

ทะเกะ โนะ ยุกิ

X

ต่อรองพ่อ

X

X

ทะนิโก

X

ต่อรองแม่

-

-

ดัมปู

X

X

-

-

มะท์ซุยะมะกะงะมิ

-

-

X

X

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน
จากตารางที่ 7 พบว่า ไม่ปรากฏการแสดงอ�ำนาจ
ของตัวละครลูกในทั้ง 5 เรื่องแต่มี 3 เรื่องที่ปรากฏการ
ต่อรองอ�ำนาจของผู้มีสถานภาพสูงกว่าและเป็นลูกชาย
ทั้ ง หมด การที่ ทั้ ง 5 เรื่ อ งไม่ ป รากฏเรื่ อ งการแสดง
อ� ำ นาจของลู ก สะท้ อ นสภาพสั ง คมในยุ ค กลางของ
ญี่ ปุ ่ น ที่ ลู ก มี ส ถานภาพต�่ำกว่าบุคคลอื่น ในครอบครัว
ส่งผลให้ไม่มีบุคคลที่ลูกสามารถแสดงอ�ำนาจได้ดังที่
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ตารางที่ 8 : การเกิ ด ปาฏิ ห าริ ย ์ กั บ ตั ว ละครลู ก ในบท
ละครโนเรื่องที่ศึกษา
หมายเหตุ : 1. เครื่ อ งหมาย – หมายถึ ง ไม่ ป รากฏ
		 ตัวละครนั้น
2. เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่ปรากฏการ
		 เกิดปาฏิหาริย์
3. ข้อความในวงเล็บแสดงสาเหตุที่ท�ำให้
		 เกิดปาฏิหาริย์
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ลูกชาย

ลูกสาว

ทะเกะ โนะ ยุกิ

ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
(ปราชญ์ทั้ง 7 แห่งป่าไผ่รับรู้ถึงความทุกข์ของพ่อแม่ที่สูญเสียลูก)

X

ทะนิโก

ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
(1. ลูกชายกตัญญูต่อแม่ 2. พระอาจารย์และพระภูเขาวิงวอนเทพเจ้า)

-

ดัมปู

รอดชีวิตจากการถูกไล่ตามและกลับเมืองหลวงได้อย่างปลอดภัย
(พระอาจารย์สวดมนต์วิงวอนเทพเจ้า)

-

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน
จากตารางที่ 8 พบว่า การเกิดปาฏิหาริย์กับตัว
ละครลูกทั้ง 3 เรื่องเกิดขึ้นกับลูกชายเท่านั้นและอาศัย
พลังของบุคคลอื่นจ�ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องทะเกะ
โนะ ยุกิ และ 2) เรื่องดัมปู ส่วนเรื่องทะนิโก อาศัยทั้ง
พลังของบุคคลอื่นและพลังของลูกชายเอง
ปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิตของลูกชายในเรื่องทะเกะ
โนะ ยุกิ เกิดขึ้นได้ด้วยอานุภาพของปราชญ์ทั้ง 7 แห่ง
ป่ า ไผ่ ซึ่ ง รั บ รู ้ ถึ ง ความทุ ก ข์ ท รมานของพ่ อ แม่ ดั ง ที่
นักวิชาการชาวญี่ปุ่นชื่ออิฌิอิ โทะโมะโกะ (石井倫子)
กล่ า วว่ า “แม้ ว ่ า แม่ แ ละพี่ ส าวจะร้ อ งไห้ ค ร�่ ำ ครวญ
เพียงใดก็ไม่สามารถเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นได้แต่หลังจากพ่อ
ยอมรับผิดและรู้สึกโศกเศร้าท�ำให้ปราชญ์ทั้ง 7 แห่ง
ป่าไผ่มาช่วยชุบชีวิตลูก” (石井倫子, 2003, pp.72-73)
เรื่องนี้ไม่ปรากฏบทขับร้องที่แสดงให้เห็นว่าตัวละครใด
วิงวอนให้เทพเจ้าเสด็จมาช่วย ดังนั้น การเกิดปาฏิหาริย์
ในเรือ่ งนีอ้ าศัยพลังของพ่อกับแม่ทมี่ คี วามรักความผูกพัน
ต่อลูกชายหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเกิดปาฏิหาริย์ใน
เรือ่ งนีไ้ ม่สามารถเกิดขึน้ ได้ดว้ ยพลังของลูกเองแต่จำ� เป็น
ต้องอาศัยพลังของผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นผู้ชายและผู้หญิง
ปาฏิหาริย์การรอดชีวิตของลูกชายในเรื่องดัมปู
เกิดขึ้นได้เพราะพระอาจารย์ร่ายมนต์ให้เทพเจ้า เสด็จ
มาช่วยให้ลมเปลี่ยนทิศเพื่อท�ำให้เรือหันกลับเข้าหาฝั่ง
ดั ง นั้ น การเกิ ด ปาฏิ ห าริ ย ์ ใ นเรื่ อ งนี้ อ าศั ย พลั ง ของ

พระอาจารย์หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเกิดปาฏิหาริย์
ในเรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของเด็กเองแต่
จ�ำเป็นต้องอาศัยพลังของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย
ปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิตของลูกชายในเรื่องทะนิโก
เกิดขึน้ ได้เพราะความกตัญญูของลูกชายดังทีน่ กั วิชาการ
ชาวญี่ปุ่นชื่ออะมะโนะ ฟุมิโอะ ( 天野文雄) กล่าวว่า
“ความกตัญญูของมะท์ซวุ ะกะส่งผลให้เอ็น โนะ เกียวจะ
เสด็จมาช่วยชุบชีวิตเพราะเห็นว่าเป็นคนมีความกตัญญู
ต่อพ่อแม่” (天野文雄, 2019, p.257) นอกจากนี้ การ
วิ ง วอนของพระอาจารย์ แ ละบรรดาพระภู เ ขาที่ ร ่ ว ม
เดินทางไปบ�ำเพ็ญตนบนยอดเขาเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่
ก่อให้เกิดปาฏิหาริย์ในเรื่องนี้เพราะหากปราศจากการ
วิ ง วอนแล้ ว เทพเจ้ า ไม่ ส ามารถรั บ รู ้ โ ศกนาฏกรรมที่
เกิดขึ้นกับลูกชายได้ ดังนั้น การเกิดปาฏิหาริย์ในเรื่องนี้
อาศัยทั้งพลังของลูกชายและพลังของพระอาจารย์และ
บรรดาพระภู เ ขาหรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การเกิ ด
ปาฏิหาริย์ในเรื่องนี้จ�ำเป็นต้องอาศัยทั้งพลังของเด็กเอง
และพลังของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย
7.3 ความคิดความเชื่อที่ปรากฏในบทละครโน
7.3.1 ผู้หญิงในบทบาทภรรยากับบทบาทแม่
ผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นยุคกลางมีหน้าที่แตกต่างกัน
โดยขึ้ น อยู ่ กั บ สถานภาพทางสั ง คมของสามี ดั ง ที่
นักวิชาการชาวญี่ปุ่นชื่อนิฌิมุระ ฮิโระโกะ (西村汎子)
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กล่าวถึงหน้าทีข่ องผูห้ ญิงในยุคกลางว่า “ภรรยาของชนชัน้
นักรบส่วนมากอาศัยในบ้านที่มีอาณาเขตกว้างขวาง
ภรรยามีหน้าที่ให้ก�ำเนิดบุตรและเลี้ยงดู และต้องดูแล
เรื่องงานผลิตต่างๆ เช่น สั่งการให้บริวารท�ำเส้นด้าย
นอกจากนี้ ต้องขายผลผลิต จัดเตรียมอาหาร อบรมสัง่ สอน
และดูแลความเป็นอยูข่ องบริวาร ส่วนภรรยาของสามัญชน
จะอาศัยในบ้านขนาดเล็ก สามีประกอบอาชีพหลากหลาย
ประเภท เช่น ช่างฝีมือ ฝ่ายภรรยาจะท�ำงาน เช่นเดียว
กับสามี และมีหน้าที่เลี้ยงดูลูก แต่หากเป็นภรรยาของ
เกษตรกรจะท�ำนาข้าว เก็บเกีย่ วผลผลิต ฯลฯ ขณะรดน�ำ้
หรือซักผ้าจะแบกลูกไว้ด้านหลังโดยให้ลูกอยู่ในกิโมโน
ของตน ” (総合女性史研究会、編者, 2008, pp.88-89)
จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงในสังคม
ญี่ปุ่นยุคกลางต้องท�ำหน้าที่ทั้งในบทบาทภรรยาและ
บทบาทแม่ ส่วนผู้หญิงที่ปรากฏในบทละครโนเรื่องที่
ศึกษาจ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องอะอิโซะเมะงะวะ
2) เรือ่ งทะเกะ โนะ ยุกิ 3) เรือ่ งทะนิโก และ 4) เรือ่ งมะท์
ซุยะมะกะงะมิ (ยกเว้นเรือ่ งดัมปู ทีไ่ ม่ปรากฏตัวละครหญิง)
บทบาทแม่ของตัวละครหญิงโดดเด่นกว่าบทบาทภรรยา
การที่บทบาทแม่ในเรื่องที่ศึกษามีความส�ำคัญ
มากกว่าบทบาทภรรยา สอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ งสังคม
ในยุคกลางของญี่ปุ่นที่ผู้หญิงมีสถานภาพต�่ำลงอย่าง
ต่อเนื่องนับจากช่วงปลายสมัยเฮอัน ผู้มีอ�ำนาจสูงสุด
ในบ้านคือสามี บทบาทของผูห้ ญิงในฐานะภรรยาไม่อาจ
ทั ด เที ย มผู ้ ช ายได้ แ ต่ ใ นฐานะแม่ แ ล้ ว ผู ้ ห ญิ ง ยั ง คงมี
พลังอ�ำนาจมากเช่นเดิมดังที่นักวิชาการชาวญี่ปุ่นชื่อ
โนะมุระ อิกุโยะ (野村育世) กล่าวว่า “แม่มีพลังอ�ำนาจ
มากในสังคมยุคโบราณของญีป่ นุ่ แม่เป็นผูเ้ ลีย้ งดูลกู และ
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ลู ก มากทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้ า นจิ ต ใจ
ต่อมาในช่วงปลายสมัยเฮอันเริ่มมีรูปแบบการแต่งงาน
ที่ภรรยาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของสามีท�ำให้สถานภาพ
ของผู ้ ห ญิ ง ตกต�่ ำ ลงแต่ พ ลั ง อ� ำ นาจของแม่ ยั ง คงเป็ น
ที่ยอมรับสืบเนื่องต่อมา” (野村育世, 2004, pp.69-70)
7.3.2 ความรุนแรงกับการจัดการปัญหา
ความรุนแรง หมายถึง พฤติกรรมของตัวละครหญิง
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หรือตัวละครลูกที่ส่งผลให้ผู้อื่นเสียชีวิต จากบทละครโน
เรือ่ งทีศ่ กึ ษาจ�ำนวน 5 เรือ่ งมี 3 เรือ่ งทีต่ วั ละครหญิงหรือ
ตัวละครลูกแสดงความรุนแรง ได้แก่ 1) เรือ่ งอะอิโซะเมะ
งะวะ โดยภรรยาใหม่หงึ หวงสามีจงึ แอบอ้างชือ่ สามีเขียน
จดหมายตอบกลับภรรยาเดิม 2) เรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ
โดยภรรยาใหม่กลั่นแกล้งลูกเลี้ยงเพราะคิดว่าลูกเลี้ยง
เดินทางไปฟ้องเรื่องต่าง ๆ ให้แม่ผู้ให้ก�ำเนิดฟัง และ
3) เรื่องดัมปู โดยลูกชายสังหารผู้ดูแลคนที่ถูกเนรเทศ
มาที่เกาะซึ่งเป็นผู้รับสั่งให้ประหารพ่อ
การแสดงความรุนแรงในเรื่องอะอิโซะเมะงะวะ
และเรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ ช่วยเพิ่มความน่าเห็นใจให้กับ
ตัวละครที่ถูกกระท�ำ กล่าวคือ ผู้ถูกกระท�ำในเรื่องอะอิ
โซะเมะงะวะคือภรรยาเดิมและลูกโดยภรรยาเดิมมีความ
น่าเห็นใจ เช่น การถูกสามีทอดทิง้ การถูกกีดกันไม่ให้พบ
กับอดีตสามี และลูกมีความน่าเห็นใจ เช่น การเดินทาง
มาด้วยความยากล�ำบากจากเมืองหลวง ส่วนผูถ้ กู กระท�ำ
ในเรื่องทะเกะ โนะ ยุกิคือลูกชายซึ่งมีความน่าเห็นใจ
ที่ต้องทนทุกข์กับการใช้ชีวิตร่วมกับพ่อและแม่เลี้ยง
การปรากฏตัวละครแม่เลีย้ งในบทละครโนสะท้อน
ถึงการให้ความสนใจเรือ่ งราวระหว่างแม่เลีย้ งกับลูกเลีย้ ง
ของคนญี่ ปุ ่ น ในยุ ค กลางด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง ที่ นั ก วิ ช าการ
ชาวญี่ปุ่นชื่ออีนุมะ เค็นจิ (飯沼賢司) กล่าวว่า “ต�ำนาน
หรือเรื่องเล่าในยุคกลางโดยเฉพาะช่วงแรกของยุคมี
เนื้อเรื่องเกี่ยวกับแม่เลี้ยงกลั่นแกล้งลูกเลี้ยงจ�ำนวนมาก
คนยุคนั้นมีการหย่าร้าง การแต่งงานใหม่เพราะความ
สัมพันธ์ฉนั สามีภรรยาไม่มนั่ คงส่งผลให้คนให้ความสนใจ
อย่างมากเรือ่ งแม่เลีย้ งกับลูกเลีย้ ง” (女性史総合研究会、
編者, 1990, p.46)
ในทางตรงกันข้าม พฤติกรรมแสดงความรุนแรง
ของตัวละครลูกในเรื่องดัมปู ไม่ได้เพิ่มความน่าเห็นใจ
ให้กับผู้ถูกกระท�ำคือผู้ดูแลคนที่ถูกเนรเทศมาที่เกาะซึ่ง
ถูกสังหารแต่กลับเพิ่มความน่ายกย่องให้กับลูกในฐานะ
ที่แสดงความกตัญญูต่อพ่อด้วยการสังหารศัตรูของพ่อ
7.3.3 ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
ค�ำสอนส�ำคัญประการหนึ่งของพุทธศาสนา คือ
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ท�ำดีได้ดี เนื้อเรื่องของบทละครโนในงานวิจัยนี้แสดงให้
เห็นผลกรรมดี เช่น ความกตัญญูของลูกส่งผลให้เกิด
ปาฏิหาริย์ในเรื่องทะนิโก และเรื่องมะท์ซุยะมะกะงะมิ
การแสดงให้เห็นผลกรรมดีเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ท�ำความดีของคนในสังคม
ข้อความทีม่ คี วามหมายตรงกันข้ามกับท�ำดีได้ดี คือ
ท�ำชัว่ ได้ชวั่ เนือ้ เรือ่ งของบทละครโนในงานวิจยั นีไ้ ม่แสดง
ให้เห็นผลจากการประพฤติไม่ดี เช่น พฤติกรรมของ
ภรรยาใหม่ในเรือ่ งอะอิโซะเมะงะวะ และเรือ่ งทะเกะ โนะ
ยุกิ แสดงภาพด้านลบและเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิด
โศกนาฏกรรมรุนแรงต่อตัวละครอื่น ๆ แต่ไม่ปรากฏผล
จากการประพฤติไม่ดี
การที่ เ นื้ อ เรื่ อ งในบทละครโนเรื่ อ งที่ ศึ ก ษาให้
ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอผลของกรรมดีมากกว่าผล
ของกรรมไม่ดี อาจเป็นการปลูกฝังเรื่องการให้อภัยและ
ไม่ลงโทษผู้ท�ำความผิด
7.3.4 การต่อรองอ�ำนาจของผู้ชาย
จากบทละครโนเรือ่ งทีศ่ กึ ษาจ�ำนวน 5 เรือ่ งมีเพียง
1 เรื่อง คือ เรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ ที่ตัวละครหญิงและ
ตัวละครลูกแสดงพฤติกรรมต่อต้านหรือไม่ปฏิบัติตาม
ความปรารถนาของผู ้ ช ายซึ่ ง เป็ น การต่ อ รองอ� ำนาจ
กล่าวคือ ความปรารถนาของสามีในเรือ่ งทะเกะ โนะ ยุกิ
มี 2 ประการ ได้แก่ 1) ต้องการให้ภรรยาใหม่ดแู ลลูกชาย
อย่างดีขณะที่ตนไม่อยู่บ้าน และ 2) ต้องการให้ลูกชาย
เป็นทายาทสืบทอดมรดก แต่ภรรยาใหม่ไม่ปฏิบัติตาม
ความปรารถนาของสามี โ ดยไม่ ดู แ ลลู ก เลี้ ย งอย่ า งดี
ยิ่งกว่านั้น ยังสั่งลูกเลี้ยงให้ไปกวาดหิมะออกจากต้นไผ่
นอกบ้านท่ามกลางความหนาวเหน็บแทนที่จะสั่งคน
รับใช้ และลูกชายไม่ปฏิบัติตามความปรารถนาของพ่อ
โดยต้องการออกบวชและเดินทางไปลาแม่กับพี่สาว
การทีต่ วั ละครหญิงและตัวละครลูกในบทละครโน
เรื่องที่ศึกษาส่วนมากไม่แสดงพฤติกรรมต่อรองอ�ำนาจ
ของผูช้ ายนัน้ สอดคล้องกับสภาพสังคมของญีป่ นุ่ ยุคกลาง
ที่ผู้ชายมีอ�ำนาจสูงสุดในบ้านและควบคุมให้ผู้หญิงและ
เด็กเชื่อฟังค�ำสั่งของตน

7.3.5 การอุทิศส่วนกุศลกับการบรรลุธรรม
การอุทิศส่วนกุศลเป็นหนทางหนึ่งเพื่อให้สามารถ
บรรลุธรรมได้ วิญญาณที่บรรลุธรรมจะได้ไปจุติในแดน
สุขาวดีซึ่งเป็นความปรารถนาของคนญี่ปุ่นสมัยโบราณ
การอุทิศส่วนกุศลมีหลายรูปแบบ เช่น การออกบวช
การคัดลอกพระสูตร จากบทละครโนเรือ่ งทีศ่ กึ ษาจ�ำนวน
5 เรื่องมี 3 เรื่องที่กล่าวถึงการอุทิศส่วนกุศล ได้แก่
1) เรื่องอะอิโซะเมะงะวะ 2) เรื่องดัมปู และ 3) เรื่อง
มะท์ซุยะมะกะงะมิ แต่มีเพียง 1 เรื่องที่แสดงให้เห็นการ
บรรลุธรรม คือ เรื่องมะท์ซุยะมะกะงะมิ
7.3.6 ปาฏิหาริย์กับการปลูกฝังคนในสังคม
จากบทละครโนเรือ่ งทีศ่ กึ ษาจ�ำนวน 5 เรือ่ งมีเพียง
1 เรื่อง คือ เรื่องทะเกะ โนะ ยุกิที่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นโดย
เทพเจ้าเสด็จมาช่วยเอง ส่วนอีก 4 เรื่องเกิดขึ้นเพราะ
บุคคลแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยแบ่งบุคคล
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคคลที่เป็นฆราวาส (ลูกชายใน
เรือ่ งทะนิโก ลูกสาวและสามีในเรือ่ งมะท์ซยุ ะมะกะงะมิ)
และ 2) บุคคลที่เป็นนักบวช (เจ้าอาวาสในเรื่องอะอิโซะ
เมะงะวะ พระอาจารย์และบรรดาพระภูเขาในเรื่อง
ทะนิโก พระอาจารย์ในเรื่องดัมปู)
การเกิดปาฏิหาริย์โดยนักบวชเป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่น
สมัยโบราณยอมรับได้ง่ายเพราะนักบวชเป็นผู้ปฏิบัติตน
เคร่งครัดและสวดมนต์เป็นกิจวัตร ยิ่งกว่านั้น ยังมีความ
เชื่อว่านักบวชที่เป็นพระภูเขามีพลังพิเศษเหนือมนุษย์
ธรรมดาทั่ ว ไป ส่ ว นการเกิ ด ปาฏิ ห าริ ย ์ โ ดยฆราวาส
เป็นการน�ำเสนอเรื่องผลจากการประพฤติกรรมดี กล่าว
คื อ ลู ก ชายในเรื่ อ งทะนิ โ กแสดงความกตั ญ ญู ต ่ อ แม่
ลูกสาวในเรือ่ งมะท์ซยุ ะมะกะงะมิ แสดงความกตัญญูตอ่
ทัง้ พ่อและแม่ และสามีในเรือ่ งมะท์ซยุ ะมะกะงะมิ ไปเผา
เครือ่ งหอมทีอ่ โุ บสถวัดเพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลให้วญ
ิ ญาณของ
ภรรยาในวันทีต่ รงกับวันเสียชีวติ ของภรรยา เนือ้ เรือ่ งใน
บทละครโนแสดงให้เห็นว่าแม้จะเกิดโศกนาฏกรรมขึน้ แต่
หากปฏิบตั ติ นตามครรลองของสังคมย่อมเกิดปาฏิหาริย์
และน�ำมาซึง่ ความสุขในทีส่ ดุ ดังนัน้ สามารถวิเคราะห์ได้
ว่าผู้แต่งบทละครโนอาจต้องการน�ำเสนอกุศลกรรม
วินยั จามรสุรยิ า | Winai Jamornsuriya

97

จากการปฏิบตั ติ นตามความคาดหวังหรือตามธรรมเนียม
8.3.1 บทบาทแม่มีความส�ำคัญมากกว่าบทบาท
ปฏิบัติของคนในสังคมสมัยนั้น บทละครโนอาจเป็น ภรรยาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสังคมในยุคกลาง
เครื่องมือหนึ่งในการปลูกฝังคนในสังคมให้ยึดมั่นในการ ของญี่ปุ่นที่ผู้หญิงในฐานะภรรยาไม่อาจทัดเทียมผู้ชาย
ประพฤติตามแนวปฏิบัติที่เห็นว่าถูกต้อง
ได้ แต่ในฐานะแม่แล้วผู้หญิงยังคงมีพลังอ�ำนาจมาก
8.3.2 การแสดงความรุนแรงของตัวละครภรรยา
8. สรุป
ใหม่สอดคล้องกับความคิดของคนในสังคมยุคกลางที่
ผลการวิจยั ข้างต้น พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน ให้ความสนใจเรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเพราะยุคนั้นมี
ทั้ง 3 ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การหย่าร้างซึง่ แสดงถึงความไม่มนั่ คงระหว่างสามีภรรยา
8.1 ภาพของตัวละครหญิงและตัวละครลูก
ส่วนการแสดงความรุนแรงของตัวละครลูกสอดคล้องกับ
ตั ว ละครหญิ ง แสดงภาพทั้ ง หมด 10 ภาพ ใน ความเชื่อเรื่องการแสดงความกตัญญูของลูกต่อพ่อแม่
จ�ำนวนนี้เป็นภาพด้านบวก 7 ภาพและเป็นภาพด้านลบ
8.3.3 การแสดงให้เห็นผลกรรมดีสอดคล้องกับ
3 ภาพ ดังนั้น ภาพของตัวละครหญิงส่วนมากเป็นภาพ ความเชื่อทางพุทธศาสนาเรื่องท�ำดีได้ดี แต่บทละครโน
ด้านบวก และไม่วา่ พฤติกรรมของตัวละครหญิงจะแสดง ในงานวิจัยนี้ไม่แสดงให้เห็นผลกรรมไม่ดีซึ่งอาจเป็น
ภาพด้านบวกหรือด้านลบ แต่สามารถส่งผลให้ตัวละคร การปลูกฝังเรื่องการให้อภัยและไม่ลงโทษผู้ท�ำความผิด
หญิงสมความปรารถนาและไม่สมความปรารถนาในสิง่ ที่
8.3.4 ตัวละครหญิงและตัวละครลูกส่วนมากไม่
ต้องการได้เช่นกัน ดังนั้น ภาพด้านบวกไม่สามารถส่งผล แสดงพฤติกรรมต่อรองอ�ำนาจของผูช้ ายซึง่ สอดคล้องกับ
ให้ตัวละครหญิงสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการได้ทุกกรณี สภาพสังคมของญี่ปุ่นยุคกลางที่ผู้ชายมีอ�ำนาจสูงสุดใน
ตัวละครลูกแสดงภาพทั้งหมด 8 ภาพ ในจ�ำนวนนี้ บ้านและควบคุมให้ผู้หญิงและเด็กเชื่อฟังค�ำสั่งของตน
เป็นภาพด้านบวก 6 ภาพและเป็นภาพด้านลบ 2 ภาพ
8.3.5 บทละครโนเรื่องที่ศึกษาส่วนมากแสดงเนื้อ
ดังนั้น ภาพของตัวละครลูกส่วนมากเป็นภาพด้านบวก เรือ่ งเกีย่ วกับการอุทศิ ส่วนกุศลซึง่ เป็นหนทางหนึง่ เพือ่ ให้
และแม้ ว ่ า พฤติ ก รรมของตั ว ละครลู ก จะแสดงภาพ สามารถบรรลุธรรมได้และได้ไปจุตใิ นแดนสุขาวดีซงึ่ เป็น
ด้ า นบวก แต่ ส ามารถส่ ง ผลให้ ตั ว ละครลู ก สมความ ความเชื่อของคนญี่ปุ่นสมัยโบราณ
ปรารถนาและไม่สมความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการได้
8.3.6 ปาฏิหาริย์ในบทละครโนเรื่องที่ศึกษาส่วน
เช่นกัน ดังนัน้ ภาพด้านบวกไม่สามารถส่งผลให้ตวั ละคร มากเกิดจากการวิงวอนเทพเจ้าโดยมี 3 เรื่องที่ผู้วิงวอน
ลูกสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการได้ทุกกรณี
คือนักบวชซึ่งเป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นสมัยโบราณยอมรับได้
8.2 อ�ำนาจและการต่อรองของตัวละครหญิง ง่ายเพราะนักบวชเป็นผูส้ วดมนต์เป็นกิจวัตร และมีความ
และตัวละครลูก
เชื่อว่านักบวชที่เป็นพระภูเขามีพลังพิเศษเหนือมนุษย์
ตัวละครหญิงแสดงอ�ำนาจ 5 ครั้ง และต่อรอง ธรรมดาทั่วไป
อ�ำนาจ 2 ครั้ง ดังนั้น ตัวละครหญิงแสดงอ�ำนาจใน
จากการสรุปเรื่องความคิดความเชื่อที่ปรากฏใน
สัดส่วนที่มากกว่าการต่อรองอ�ำนาจ ส่วนตัวละครลูก บทละครโนเรื่องที่ศึกษาพบว่า บทละครโนเรื่องที่ศึกษา
แสดงอ�ำนาจ 0 ครั้ง และต่อรองอ�ำนาจ 3 ครั้ง ดังนั้น ส่วนมากแสดงเนื้อเรื่องสอดคล้องกับความคิดความเชื่อ
ตัวละครลูกต่อรองอ�ำนาจในสัดส่วนทีม่ ากกว่าการแสดง ของคนญี่ปุ่นในสมัยโบราณ
อ�ำนาจ
8.3 ความคิดความเชื่อที่ปรากฏในบทละครโน
เรื่องที่ศึกษา
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คาซึโยชิ ทาจิมะ
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถานการณ์ปัจจุบันของการสอบวัดระดับ
การใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) ในประเทศไทย:
จากบทสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบ BJT
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT)
ในประเทศไทย จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าสอบวัดระดับทักษะความรูภ้ าษาญีป่ นุ่ เชิงธุรกิจ (BJT) การสัมภาษณ์
แบบตัวต่อตัวกึ่งโครงสร้างครั้งนี้ สัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทย จ�ำนวน 6 คนและพนักงานบริษัทเอกชน
ญี่ปุ่นในประเทศไทยจ�ำนวน 6 คน จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเห็นว่าการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น
เชิงธุรกิจ (BJT) นั้นยากและไม่เหมาะสมกับระดับความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นของตน อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้เผย
ให้เห็นว่านักศึกษาเห็นคุณค่าของการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) ในแง่ของการให้โอกาส
ทบทวนสิ่งต่าง ๆ ที่เคยเรียนรู้ การเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาญี่ปุ่นรูปสุภาพในสถานการณ์จริง และกระตุ้นให้นักศึกษา
ต้องการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น ภายหลังเสร็จสิ้นจากการสอบ ในทางกลับกันพนักงานของบริษัทเอกชนญี่ปุ่น
พบว่าการทดสอบดังกล่าวเหมาะสมกับทักษะความสามารถทางภาษาของตน และยังพบว่าการสอบวัดระดับทักษะ
ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) ได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มพนักงาน เนื่องจากท�ำให้ตระหนักถึงจุดอ่อน
และน�ำไปสู่การปรับปรุงการใช้ภาษาญี่ปุ่นของตน ในขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ค�ำศัพท์และ
ส�ำนวนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานในบริษัทอีกด้วย หากการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
(BJT) ได้รับการปรับปรุงจนกระทั่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ผู้รับผิดชอบการจัดสอบจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ส่งเสริมทั้งการจดจ�ำชื่อและการตระหนักถึงประโยชน์ที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริงของการสอบดังกล่าวนี้แก่ประชาชน
ทัว่ ไป ซึง่ เป้าหมายนีส้ ามารถบรรลุได้โดยการก�ำหนดให้ผลการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญีป่ นุ่ เชิงธุรกิจ (BJT)
เป็นมาตรฐานในกระบวนการสรรหาบุคลากรของบริษัทเอกชนญี่ปุ่น และใช้คะแนนสอบเป็นหลักเกณฑ์ใน
การประเมินค่าตอบแทนพนักงาน

คำ�

สำ�คัญ

การสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) การศึกษาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจในประเทศไทย
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The Current Perception of
the Business Japanese Proficiency Test (BJT)
in Thailand: Interview with BJT Test Takers
Abstract
This research is a study of how the Business Japanese Proficiency Test (BJT) is presently viewed
in Thailand as indicated by interviews with BJT test takers. A series of semi-structured face-toface individual interviews were conducted with 6 Thai university students of Japanese and
6 employees who work for Japanese firms in Thailand. It emerged that, students consider
the BJT difficult and incompatible with their knowledge of the language. However, this study
reveals that students value the BJT for the opportunity it offers to: consolidate learned items;
learn how to utilize Japanese honorifics in real-life situations; and motivate the students to
continue learning after the examination. Conversely, employees of Japanese firms find the
test commensurate with their linguistic ability. The study showed that the BJT is perceived as
beneficial to employees as it provides them with an awareness of both their weak points and
subsequent improvement, while also offering the opportunity to acquire new words and
expressions that are of direct relevance to their work environments. Finally, if the acceptance and
the reputation of the BJT are to be improved, then the organizers of the exam have to promote
both name recognitionand an awareness of the exam’s practical benefits among the general public.
This could be achieved by making the test a standard component in the personnel recruitment
process of Japanese firms, and using the BJT score as an evaluation criterion in determining the
remuneration of employees.

Key words

Business Japanese Proficiency Test (BJT), business Japanese language education
in Thailand
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1. บทน�ำ

จากการส�ำรวจในงานวิจัยเชิงปริมาณครั้งก่อน
(Tajima, 2020) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์
ปัจจุบนั ของการสอบ BJT ในประเทศไทยจากมุมมองของ
ผู้สอบ เกี่ยวกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสอบ
และความยากง่ายของข้อสอบ
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาโดยใช้แบบสอบถามเกีย่ วกับเนือ้ หา
ของข้อสอบ BJT โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักศึกษา
ชาวไทยทีศ่ กึ ษาภาษาญีป่ นุ่ ในประเทศไทย จ�ำนวน 61 คน
และผูป้ ระกอบวิชาชีพภาษาญีป่ นุ่ ทีท่ ำ� งานกับบริษทั ไทย
ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นหรือท�ำงานในบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่
ในประเทศไทย จ�ำนวน 53 คน จากผลการส�ำรวจพบว่า
กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพภาษาญี่ปุ่นคิดว่า การสอบ BJT
เป็นการสอบทีมีโ อกาสน้ อ ยที่ จ ะสามารถน� ำ ผลสอบ
ไปใช้ประโยชน์ในที่ท�ำงาน และกลุ่มที่เป็นนักศึกษา
ชาวไทยที่ ศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ ่ น มี ค วามเห็ น ว่ า การสอบ
BJT นั้นเป็นการสอบที่ยาก (นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
61 คน มีผลสอบระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N3=7 คน
N4=18 คน N5=6 คน ไม่ มี = 30 คน) และคิ ด ว่ า
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของตนนั้นยังไม่เหมาะสม
กั บ การสอบ BJT เท่ า ที่ ค วรเหล่ า นี้ อ าจเป็ น สาเหตุ
ที่ประเทศไทยมีผู้สมัครสอบ BJT น้อย อย่างไรก็ตาม
ในการส� ำ รวจครั้ ง ก่ อ นที่ จั ด ขึ้ น ในปี 2020 ยั ง ไม่ ไ ด้
ท�ำความส�ำรวจในปัจจัยอืน่ ๆ เช่น ค่าสมัครสอบ สถานที่
สอบหรือวันเวลาที่จัดสอบ
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท�ำงานวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยท�ำการส�ำรวจแบบกึ่งโครงสร้างโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การสอบ BJT รวมถึงมุมมองและประโยชน์ที่ผู้เข้าสอบ
ได้รับจากการสอบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจน
ในงานวิจัยเชิงปริมาณครั้งก่อน ครั้งนี้ผู้วิจัยจะน�ำความ
คิดเห็นและมุมมองที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ทีย่ นิ ดีให้ขอ้ มูล 2 กลุม่ คือ กลุม่ นักศึกษาชาวไทยทีศ่ กึ ษา
ภาษาญี่ปุ่นและกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์
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ของการสอบ BJT รวมถึงข้อเสนอแนะถึงความเป็นไปได้
ในการพัฒนาการสอบ BJT ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการสอบ
		 BJT ในประเทศไทย
2) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระโยชน์ ข องการสอบ BJT
		 ในประเทศไทย
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการสอบ BJT
		 ในประเทศไทย

3. ผลการวิจัยก่อนหน้านี้

3.1. แนวคิดภาพรวมของการสอบ BJT
การสอบ BJT เป็นการสอบที่วัดทักษะการสื่อสาร
ภาษาญีป่ นุ่ ส�ำหรับการท�ำงานทางธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น
7 ทักษะดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการสังเกตและเข้าใสถาน
		 การณ์ต่างๆ
2. ความสามารถในการอ่ า นความหมายและ
		 ตีความเจตนาที่แฝงอยู่ในข้อมูลข่าวสารต่างๆ
		 (การรับสาร)
3. ความสามารถในการตอบสนองต่อเรื่องราว
		 ในประเด็นต่างๆ (การแสดงออก/การกระท�ำ )
4. ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับเอกสาร
		 ทางธุรกิจ
5. ความสามารถทางภาษาขั้นพื้นฐาน (ค�ำศัพท์/
		 ไวยากรณ์/ค�ำยกย่อง/ส�ำนวนที่ควรใช้)
6. ความสามารถในการแก้ปัญหาเมื่อเจอค�ำศัพท์
		 ที่ไม่เข้าใจ
7. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
		 ที่แตกต่างอย่างวัฒนธรรมทางธุรกิจของญี่ปุ่น
แบบทดสอบเป็นรูปแบบปรนัย มีทั้งหมด 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบการฟัง (ประมาณ 45 นาที)
ตอนที่ 2 แบบทดสอบการอ่านผสมกับการฟัง (ประมาณ
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30 นาที) และตอนที่ 3 แบบทดสอบการอ่าน (ประมาณ
30 นาที) โดยในแต่ละตอนแบ่งออกเป็น 3 ตอนย่อย ใน
ส่วนของคะแนนนั้นมีตั้งแต่ 0 - 800 คะแนน และวัดผล
ออกมาเป็น 6 ระดับตั้งแต่ J5 - J1+ แต่เดิมการสอบ
BJT จะจัดสอบในวันและเวลาเดียวกันทั่วโลกเช่นเดียว
กับการสอบ JLPT ทว่านับตัง้ แต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2017
เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนมาใช้วิธี CBT (Computer Based
Testing) ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกวัน-เวลาเข้าสอบได้
ตามความสะดวกของตนเอง (The Japan Kanji
Aptitude Testing Foundation, 2017, pp. 76-93)
3.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบ BJT
ประโยชน์หลักของการสอบ BJT ส�ำหรับชาวต่าชาติ
ทีอ่ าศัยหรือท�ำงานอยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่ ได้รบั คือ สามารถ
วั ด ทั ก ษะทางภาษาญี่ ปุ ่ น เชิ ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์
การประเมินความสามารถของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
และสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคลากรที่ต้องการ "หางาน" "เปลี่ยนงาน" "ศึกษา
ต่อระดับทีส่ งู ขึน้ " และเพื่อให้ได้รับการตอบแทนความ
สามารถทางภาษาอย่างเหมาะสม เช่น "ปรับ เลื่อน
ต�ำแหน่งงาน" "ปรับขึ้นค่าจ้าง" เป็นต้น
ส่วนประโยชน์อื่นๆ ของการสอบ BJT ส�ำหรับผู้ที่
ต้องการวีซ่าส�ำหรับท�ำงานในประเทศญี่ปุ่นคือสามารถ
ใช้คะแนนยื่นขอการออก “ใบรับรองสถานะการพ�ำนัก
อาศัยในประเทศญี่ปุ่น” (ต้องได้มากกว่า 300 คะแนน
ขึ้นไป)" และ “ใบรับรองคุณสมบัติ/ความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ของแรงงานต่างชาติทักษะสูง" (400 คะแนนขึ้นไปได้
10 POINT)” นอกจากนี้ในข้อก�ำหนดของแนวปฏิบัติ
ใหม่ที่จัดท�ำขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2019 และได้รับ
การปรับปรุงเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เกี่ยวกับ
กิจกรรมพิเศษเพือ่ สนับสนุนการจ้างงานนักเรียนต่างชาติ
ในประเทศญีป่ นุ่ (ผูส้ ำ� เร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทีญ
่ ปี่ นุ่ )
ก�ำหนดว่า นักศึกษาต่างชาติตอ้ งได้มากกว่า 480 คะแนน
ขึ้นไป (https://www.kanken.or.jp/bjt/about/
feature_merit.html) อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขพิเศษ
ของผลสอบ BJT ข้างต้นทั้ง 3 ข้อล้วนเป็นประโยชน์

ส�ำหรับผู้ที่พ�ำนักอาศัยระยะยาวในประเทศญี่ปุ่น รวม
ถึ ง เป็ น คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของผู ้ ที่ ต ้ อ งการท� ำ งานใน
ประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น แต่ส�ำหรับในประเทศไทย มีเพียง
ไม่กี่องค์กรที่ตระหนักถึงคุณค่าของคะแนนสอบ BJT
และก�ำหนดให้เป็นคุณสมบัติในการคัดสรรบุคลากร
เข้าท�ำงานในบริษทั ทัง้ กรณีการจ้างงานใหม่/การเปลีย่ น
งานของบุคลากรด้านภาษาญี่ปุ่น
ผูจ้ ดั การสอบวัดระดับภาษาญีป่ นุ่ JLPT ได้ทำ� การ
ส�ำรวจถึงเหตุผลการสอบของผู้สอบนอกประเทศญี่ปุ่น
ในการสอบครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2018 (http://www.jlpt.
jp/statistics/index.html) ผลการส�ำรวจพบว่า ผู้เข้า
สอบจ�ำนวน 26.6% สอบเพื่อใช้ในการศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย และผูเ้ ข้าสอบ
จ� ำ นวน 33.4% สอบเพื่ อ เหตุ ผ ลในการสมั ค รงาน
การปรับเพิ่มรายได้ทั้งการปรับเพิ่มเงินเดือน หรือการ
เลื่อนต�ำแหน่ง เป็นต้น กล่าวคือ กว่า 60% ของผู้สมัคร
สอบนอกประเทศญี่ปุ่น ต้องการน�ำผลการสอบภาษา
ญี่ปุ่น JLPT ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
โดยในปี ค.ศ. 2016 ผู้จัดสอบ BJT ได้ท�ำการ
ส�ำรวจเพื่อหาเหตุผลในการสอบส�ำหรับผู้สอบที่อยู่ใน
ต่ า งประเทศ (https://www.kanken.or.jp/bjt/
candidate/) ผลการส�ำรวจพบว่า สอบจ�ำนวน 59%
ใช้เพื่อการสมัครงานหรือเปลี่ยนงาน 2% ใช้เพื่อการ
ขึ้นเงินเดือน หรือเลื่อนต�ำแหน่ง และ 4% ใช้เพื่อสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย หรือเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
จะเห็นได้ว่า ผู้สอบประมาณ 60% ของผู้สมัคร
สอบ BJT ทั้งหมดก็มีเหตุผลเพื่อต้องการน�ำผลการ
สอบภาษาญี่ปุ่นไปใช้ประโยชน์ในกรณีต่าง ๆ คล้ายกับ
ผู ้ เ ข้ า สอบ JLPT โดยส่ ว นใหญ่ น� ำ ผลสอบไปใช้ เ พื่ อ
สมัครงาน
3.3. แบบส�ำรวจจากงานวิจัยครั้งก่อน
จากผลการสอบ BJT ของงานวิ จั ย ครั้ ง ก่ อ น
(Tajima, 2020) พบว่าผลคะแนนที่ได้รับระหว่าง กลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัย ( = 272.56) และ กลุม่ ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพแล้ว ( = 452.98) มีความแตกต่างกันมาก
คาซึโยชิ ทาจิมะ์ | Kazuyoshi Tajima

103

เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพือ่ เปรียบเทียบ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลสอบและระดั บ ที่ ไ ด้ รั บ
ระหว่างผลสอบ BJT (ระดับ J1+ ถึง J5) และผลสอบ
การวัดระดับ JLPT (ระดับ N1 ถึง N5 และไม่มีผลสอบ)
พบว่า ความสัมพันธ์เป็นแบบสหสัมพันธ์เชิงบวก มีค่า
เท่ากับ (r=.857, p<.001) จึงสรุปได้ว่า หาก JLPT คือ
การวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในภาพรวม
ยิ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนสอบ JLPTมากเท่ า ไร (กลุ ่ ม ผู ้
ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น) ก็มีผลคะแนนสอบ
BJT สูงเช่นกัน
ยิง่ ไปกว่านัน้ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
การสอบ BJT ที่ได้รับจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มของ
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็น
เชิ งลบเพราะไม่เ ห็ น ประโยชน์ในการน�ำผลการสอบ
BJT ไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงาน ได้จริง ทั้ง ๆ ที่การ
สอบ BJT มีความแม่นย�ำและเหมาะสมกับพวกเขาใน
การศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ ่ น และพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาญี่ปุ่นให้ดีกว่า ในทางกลับกัน กลุ่มที่เป็นนักศึกษา
ชาวไทยทีศ่ กึ ษาภาษา ญีป่ นุ่ มีความคาดหวังสูงในการน�ำ
ผลสอบ BJT มาใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้ง ๆ ที่นักศึกษา
ยอมรับว่า BJT เป็นข้อสอบที่ยากและไม่เหมาะกับ
การประเมินความสามารถของพวกเขาก็ตาม
จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่าสถานการณ์ปัจจุบัน
ของการสอบ BJT ในประเทศไทยนัน้ มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนระหว่างผู้เข้าสอบที่เป็นนักศึกษาและผู้เข้า
สอบที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น อย่างไร
ก็ตาม การส�ำรวจเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามจะได้
มุมมองแบบกว้าง ไม่ใช่ข้อมูลเชิงละเอียดหรือเชิงลึก
ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงท�ำงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว เพื่อสอบถามถึง
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้าสอบ BJT อย่างละเอียด
ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจนในแบบส� ำ รวจ
ครั้งก่อน เพื่อน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
แนวทางการผลักดันการสอบ BJT ให้ดียิ่งขึ้น
3.4. ทฤษฎีความมุ่งมั่นในตนเอง (Self- deter
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mination Theory)
หนึ่งในรายการส�ำรวจที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
การค้นหาแรงจูงใจในการสอบ BJT ส�ำหรับผู้เข้าสอบ
BJT จ�ำนวน 12 คน โดยมีกรอบทฤษฎีต่าง ๆ และมี
การจัดท�ำแนวความคิดจากทฤษฎีความมุ่งมั่นในตนเอง
(Self-determination) (Deci & Ryan, 1985) ที่กล่าว
ถึง แรงจูงใจ 3 ประการทีก่ ำ� หนดความมุง่ มัน่ ให้กบั ตนเอง
ได้แก่ ความทะเยอทะยาน (motivation) แรงจูงใจ
ภายนอก (extrinsic motivation) และแรงจูงใจภายใน
(intrinsic motivation) โดยแรงจูงใจที่เพิ่มความตั้งใจ
ที่จะท�ำได้จริงคือ แรงจูงใจที่เกิดจากภายใน เช่น การท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจและเพลิดเพลินซึง่ เกิดจาก
ความพึงพอใจหรือเพื่อตอบสนองความความรู้สึกของ
ตนเอง ในขณะที่แรงจูงใจจากภายนอกคือการกระท�ำ
เพื่อให้ได้รับรางวัล การชมเชย หรือมีแรงจูงใจให้กระท�ำ
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ เป็นต้น นอกจากนี้ Ryan &
Deci (2000) ยังเสริมไว้อีกว่า เมื่อผู้เรียนที่มีความตั้งใจ
และมุ่งมั่นในการเรียนด้วยตนเองเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
หากมีแรงจูงใจจากภายนอกรวมถึงการเอื้อจากสภาพ
แวดล้อมทางสังคมมากระตุ้นจะยิ่งช่วยพัฒนาแรงจูงใจ
จากภายในของผู้เรียนให้มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้
เพื่อให้ส�ำเร็จสู่เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

4. โครงร่างแบบส�ำรวจ

4.1. การออกแบบงานวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาสา
สมัครที่สุ่มมาจ�ำนวนหนึ่ง โดยให้อาสาสมัครท�ำข้อสอบ
BJT เมื่ อ ท� ำ ข้ อ สอบเสร็ จ ผู ้ วิ จั ย จะนั ด กลุ ่ มตั ว อย่ า ง
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวเพื่อสอบถามตามแบบสอบถาม
ที่ได้ออกแบบไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
โดยการส�ำรวจครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับเงินทุนวิจัยจาก
บริษทั M ซึง่ เป็นบริษทั ญีป่ นุ่ โดยบริษทั แบ่งงบประมาณ
ส่วนหนึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสอบ BJT เพื่อให้
กลุ่มอาสาสมัครสอบ BJT โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อหาอาสาสมัครเข้าสอบ
BJT คือเขียนประกาศผ่าน SNS เช่น Facebook, LINE
ในเพจและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น โดยผู้สมัคร
ที่สนใจสามารถเลือกสอบได้ตามวันเวลาที่สะดวก และ
ต้องเดินทางไปสอบตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
4.2. อาสาสมัครผู้เข้าร่วมงานวิจัย
ในงานวิจยั นี้ ได้รบั ความร่วมมือจากกลุม่ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทย จ�ำนวน 6 คน และผูป้ ระกอบวิชา
ชีพภาษาญี่ปุ่นที่ท�ำงานกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
จ�ำนวน 6 คน โดยผลการสอบของทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง
เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ ย ของข้ อ สอบ BJT ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม
นักศึกษา = 261.83 คะแนน และส�ำหรับกลุ่มคน
ท�ำงานแล้ว = 478.66 คะแนน

4.3. รายการส�ำรวจ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการส�ำรวจนี้ จึงมี
การก� ำ หนดกรอบของค� ำ ถามและบทสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ
ศึกษาใน 3 ประเด็นหลักๆ ด้วยกันคือ "แรงจูงใจใน
การสอบ" "ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การสอบ" และ"
ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบ"
1. ท�ำไมคุณอยากสอบ BJT? (แรงจูงใจในการสอบ)
2. หลังสอบ BJT แล้ว คุณรู้สึกอย่างไร? คุณคิด
		 ว่า BJT เป็นข้อสอบประเภทไหน? (ความคิด
		 เห็นเกีย่ วกับข้อสอบ / มุมมองเรือ่ งความยากง่าย
		 ของข้อสอบ)
3. ช่วยบอกข้อดีของการสอบ BJT (ประโยชน์
		 เชิงวิชาการของการสอบ BJT)
4. การสอบ BJT นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณได้
		 อย่างไร? (ประโยชน์ของการสอบเชิงรูปธรรม)

ตารางที่ 1 ผลสอบของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมงานวิจัย
ชื่อ
A
B
C
D
E
F

เพศ
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

อายุ
21
21
21
21
21
21

ชั้นปี
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่3
ชั้นปีที่ 3

คะแนน (ระดับ BJT)
234 (J4)
257 (J4)
289 (J4)
221 (J4)
309 (J4)
261 (J4)

JLPT
ไม่มี
ไม่มี
N4
ไม่มี
N5
N5

ตารางที่ 1 ผลสอบของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมงานวิจัย
ชื่อ
เพศ
อายุ
G
ชาย
46
H
หญิง
26
I
หญิง
30
J
หญิง
42
K
หญิง
40
				
L
ชาย
31

กลุ่มธุรกิจ/ต�ำแหน่งงาน คะแนน (ระดับ BJT)
โรงงานผลิต / ผู้จัดการ
479 (J2)
ท่องเที่ยว / ฝ่ายขาย
436 (J2)
โรงงานผลิต / ล่ามภาษาญี่ปุ่น
481 (J2)
โรงงานผลิต / ฝ่ายจัดซื้อ
413 (J3)
อุตสาหกรรมอาหาร,แป้ง /
564 (J1)
ผจก.ฝ่ายบุคคล
ชั้นปีที่ 3
499 (J2)

JLPT
N2
N1
N1
N2
N1
N1
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ทั้ ง นี้ นอกเหนื อ จากค� ำ ถามข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย ได้
สอบถามกลุ ่ ม อาสาสมั ค รที่ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับชื่อบริษัทญี่ปุ่นที่ท�ำงานอยู่ องค์กร
ดังกล่าวมีสวัสดิการให้เงินค่าความสามารถทางภาษา
ญี่ปุ่นให้หรือไม่ มีข้อก�ำหนดที่ต้องให้พนักงานเข้าสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ เป็นต้น เพื่อน�ำมา
เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัจจุบันของการสอบ BJT
4.4. วิธีด�ำเนินการวิจัย (เนื้อหา / ขั้นตอน)
การสัมภาษณ์กลุม่ นักศึกษาชาวไทยทีศ่ กึ ษาภาษา
ญี่ปุ่นนั้น ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสัมภาษณ์ภายในพื้นที่ที่
ผู ้ วิ จั ย ท� ำ งานอยู ่ ส่ ว นการสั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบ
วิ ช าชี พ ที่ ใ ช้ ภ าษาญี่ ปุ ่ น ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ รู ป แบบ
ออนไลน์ ในการด�ำเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เตรียม
เอกสารเพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
หน้าที่ในการเก็บรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวของอาสา
สมัครโดยได้อธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา
และได้รับความยินยอมจากอาสาสมัครเป็นลายลักษณ์
อักษรในการเข้าร่วมงานวิจยั ครัง้ นี้ ซึง่ เสียงทัง้ หมดจะถูก
บันทึกโดยใช้เครื่องบันทึก IC
ส�ำหรับวิธีการสัมภาษณ์นักศึกษา ผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
การการสัมภาษณ์ผ่านอาจารย์ชาวไทยที่สอนวิชาภาษา
ญี่ปุ่นในฐานะล่ามภาษาไทยเนื่องจากความสามารถ
ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังอยู่
ในระดับต้น (ตารางที่1) และสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นเนื่องจากความ
สามารถภาษาญี่ ปุ ่ น ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
(ตารางที2่ ) จ�ำนวนครัง้ ในการสัมภาษณ์คอื 1 ครัง้ ใช้เวลา
ในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 15 นาที หลังจากบันทึก
เสียงสัมภาษณ์แล้ว
ระบบจะสร้างบันทึกแบบค�ำต่อค�ำและใช้เป็น
ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ระยะเวลาการส� ำ รวจคื อ ตั้ ง แต่
เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2020
4.5. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู ้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากการ
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สัมภาษณ์ดว้ ยขัน้ ตอนในการเข้ารหัสและการสร้างทฤษฎี
(SCAT : Steps for Coding and Theorization) SCAT
เป็นวิธีการที่พัฒนาและคิดค้นขึ้นโดย Otani (2008a,
2011) ซึง่ มีตน้ ก�ำเนิดมาจากทฤษฎีฐานราก Grounded
Theory (GTA) ซึ่งเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพทีด่ ใี นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
จากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนน้อย โดยยอมรับกันว่าเป็นวิธี
ที่ง่ายและเหมาะสมที่สุดในการท�ำวิจัยเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ SCAT คือการป้อน
ข้อมูลที่มีการแบ่งกลุ่มจากตารางเมทริกซ์ และด�ำเนิน
การในแต่ละข้อมูลดังนี้
<1> ป้อนค�ำและวลีที่เหมาะสมลงในข้อมูล
<2> ป้ อ นค� ำ ที่ น อกเหนื อ จากข้ อ มู ล ที่ เ ปลี่ ย น
		 ค�ำพูดจากวลีในส่วนก่อนหน้า
<3> ป้อนแนวคิด ค�ำพูด และอักษรเพื่ออธิบาย
		 ในส่วนก่อนหน้า
<4> ใส่หัวข้อ / โครงสร้าง
พิจารณาโดยใส่รหัสตามล�ำดับ หลังจากใส่รหัส
เสร็จแล้ว ให้เขียนหัวข้อ / โครงสร้างในข้อที่ <4> โดย
เขียนอธิบายโครงเรื่องและทฤษฎีจากจุดนั้น (Otani,
2008a, 2011)

5. ผลลัพธ์และการอภิปรายผล

บทวิจัยนี้น�ำเสนอโครงเรื่อง ผลลัพธ์ และข้อเสนอ
แนะที่สร้างขึ้นโดยขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ SCAT
ข้างต้น
5.1. โครงเรื่อง (STORY LINE)
ในงานวิจัยนี้ เนื่องจากมีพื้นที่จ�ำกัด จึงน�ำเสนอ
ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทยทีจ่ ำ� นวน 3 คน และ
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในที่ท�ำงาน จ�ำนวน 3
คน รวมทั้งสิ้น 6คน
5.1.1. STORY LINE ที่ได้รับจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัย A, B และ E ในมุมมองด้านแรง
จูงใจในการสอบ BJT /ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อสอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบ
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นักศึกษา A
การสอบ BJT ส�ำหรับนักศึกษา A ครั้งนี้เป็นการเข้าสอบโดยสมัครใจ แรงจูงใจของการสอบคือ เพื่อน�ำผลสอบ
ไปใช้ ใ นอนาคต และเพื่ อ ต้ อ งการรู ้ ร ะดั บ ทั ก ษะความสามารถทางภาษาญี่ ปุ ่ น ของตนเอง โดยนั ก ศึ ก ษา
Aแสดงความคิดเห็นว่า การสอบ BJT เป็นข้อสอบที่เน้นด้านธุรกิจโดยตรงซึ่งมีความยากมากส�ำหรับตนเอง และ
ท�ำให้รบั รูว้ า่ ตนเองยังไม่เข้าใจภาษาญีป่ นุ่ ได้ดพี อ เช่น ในส่วนของข้อสอบการฟังและการอ่านบทความขนาดยาว
ก็ไม่เข้าใจและไม่สามารถเดาเจตนาที่ผู้เขียนตั้งใจจะสื่อในข้อมูลของบทความให้อ่านได้ การสอบแสดงให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างความสามารถเชิงวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจของนักศึกษา A ที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อ
เทียบกับคะแนนสอบทีป่ ระเมินผลได้ สรุปได้วา่ ความคิดเห็นของนักศึกษา A เป็นความคิดเห็นเชิงบวกว่าการสอบ
BJT มีประโยชน์ในการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว เช่น รูปยกย่อง และการน�ำไปประยุกต์ใช้สถานการณ์จริง
การสอบมีขอ้ ดีทวี่ า่ หลังสอบเมือ่ เรารูค้ ะแนนแล้วตนเองจะเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะภาษาญีป่ นุ่ ให้ดยี งิ่ ขึน้
มีความเชื่อว่าการได้คะแนน BJT สูง เป็นคุณสมบัติที่ดีส�ำหรับการเข้าสมัครงาน โดยมีความคาดหวังสูงถึง
ประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการสอบ BJT ในเชิงรูปธรรม อย่างไรก็ตาม JLPT ยังคงเป็นการสอบที่ได้รับความ
นิยมในการวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นมากกว่า โดยนักศึกษา A สนใจการสอบ JLPT มากกว่า BJT
นักศึกษา B
การสอบ BJT ส�ำหรับนักศึกษา B ครัง้ นีเ้ ป็นการเข้าสอบโดยสมัครใจ แรงจูงใจของการสอบคือมีความรูส้ กึ ท้าทาย
กับข้อสอบทีไ่ ม่เคยสอบมาก่อน ตนเองมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาทักษะทางภาษาญีป่ นุ่ จริงจัง และคาดหวังทีจ่ ะน�ำ
ผลการสอบไปใช้ในการท�ำงาน โจทย์ในส่วนการฟังและการอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นฟังไม่เข้าใจและท�ำไม่ได้เลย
จึงท�ำให้รู้สึกขาดสมาธิ และเกิดอาการง่วงในระหว่างการสอบท�ำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความสามารถ
ทางวิชาการที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับคะแนนสอบที่ประเมินผลได้ สรุปได้ว่าความคิดเห็นของนักศึกษา B
เป็นความคิดเห็นเชิงบวก โดยนักศึกษาเห็นว่าการสอบ BJT เน้นการใช้ภาษารูปยกย่องมีข้อดีหลังสอบ
คือภายหลังเมื่อตนเองรู้คะแนนแล้ว ตนเองจะเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น มีความ
เชื่อว่าการได้คะแนน BJT สูงๆ เป็นคุณสมบัติที่ดีส�ำหรับการเข้าสมัครงาน โดยมีความคาดหวังสูงถึงประโยชน์
ที่ตนจะได้รับจากการสอบ BJT ในเชิงรูปธรรม
นักศึกษา E
การสอบ BJT ส�ำหรับนักศึกษา E ครัง้ นีเ้ ป็นการเข้าสอบโดยสมัครใจ และแรงจูงใจของการสอบคือ ต้องการทราบ
ความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ ของตนเอง ต้องการเห็นผลลัพธ์จากการเรียนรูว้ ชิ าภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ ซึง่ เป็นวิชาเอก
ทีต่ นเรียนอยู่ และการสอบคือแรงจูงใจในการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ จุดทีย่ ากของข้อสอบ BJT คือ
ในส่วนของความเข้าใจในการอ่านบทความขนาดยาว ที่อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ ค�ำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในบริษัทที่
ตนเองไม่เข้าใจ รวมถึงเอกสารทางธุรกิจที่ไม่คุ้นเคย เหล่านี้ ท�ำให้นักศึกษารู้สึกว่า ข้อสอบ BJT เป็นโจทย์ที่เน้น
ในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ จึงยากมาก ส�ำหรับตนเอง ผลสอบของนักศึกษา E ท�ำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
ความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา E ที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับคะแนนภาษาญี่ปุ่นที่ได้ นักศึกษานี้
ชี้ให้เห็นว่า ข้อสอบ BJT จะเป็นประโยชน์ในการวัดผลความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งส�ำหรับหัวข้อส�ำคัญที่ได้เรียนรู้ไปแล้วในชั้นเรียน เช่น ส�ำนวนค�ำยกย่อง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม นักศึกษา E
มีมุมมองในเชิงลบว่า เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว รู้สึกท้อแท้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่น และยังรู้สึกว่าไม่บรรลุผล
ส�ำเร็จอีกด้วย มีความเชื่อว่าการได้คะแนน BJT สูง เป็นคุณสมบัติที่ดีส�ำหรับการเข้าสมัครงาน โดยนักศึกษา E
มีความคาดหวังสูงถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการสอบ BJT ในเชิงรูปธรรมอย่างไรก็ตาม JLPT ยังคงเป็น
การสอบทีไ่ ด้รบั ความนิยมในการวัดระดับความสามารถภาษาญีป่ นุ่ มากกว่า โดยนักศึกษา E สนใจการสอบ JLPT
มากกว่า BJT
5.1.2. STORY LINE ที่ได้รับจากผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท�ำงาน G, I และ
J ในมุมมองด้านแรงจูงใจในการสอบ BJT /

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสอบ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการสอบ

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น G
การสอบ BJT ส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ G ครัง้ นีเ้ ป็นการเข้าสอบโดยสมัครใจ และแรงจูงใจของการสอบคือสนใจ
ทดสอบระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและอยากท้าทายความสามารถของตนเองด้วยการท�ำข้อสอบที่ไม่เคย
รูจ้ กั ผูป้ ระกอบวิชาชีพ G ได้แสดงความคิดเห็นว่า สิง่ ทีย่ ากในข้อสอบ BJT ได้แก่ ค�ำศัพท์ และส�ำนวนภาษาญีป่ นุ่
จ�ำนวนมากที่ไม่เคยเรียนมาก่อน และความเร็วของบทสนทนาที่จับใจความได้ยาก ผู้ประกอบวิชาชีพ G มองว่า
BJT เป็นข้อสอบทีย่ ากมาก และตนเองก็ไม่คอ่ ยได้ใช้สำ� นวนภาษาทีส่ ภุ าพในทีท่ ำ� งาน จึงเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้
รู้สึกว่าตนเองท�ำข้อสอบ BJT ไม่ค่อยได้ ดังนั้นหลังสอบเสร็จ ก็ตระหนักถึงการสนทนาในรูปยกย่องว่ามีความ
ส�ำคัญและตนเองก็เริม่ พยายามทีจ่ ะน�ำส�ำนวนยกย่องเหล่านัน้ มาใช้ในทีท่ ำ� งานบ่อยครัง้ ขึน้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ G
แสดงความเห็นว่า ระดับการรับรูข้ องคนทัว่ ไปทีม่ ตี อ่ การสอบ BJT และการเป็นทีร่ จู้ กั รวมทัง้ ความถีข่ องจ�ำนวน
ครั้งที่สามารถสอบได้ ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการสอบ นอกจากนี้ประโยชน์ของคะแนนสอบที่น�ำมาใช้ได้
จริงในเชิงรูปธรรม จะส่งผลต่อระดับความนิยมของการสอบ BJT เช่นกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ G กล่าว
ต่อว่า ในระเบียบข้อบังคับภายในของบริษัทที่ผู้ประกอบวิชาชีพ G ท�ำงานอยู่ มีนโยบายให้ค่าความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่นตามคะแนน JLPT ที่ได้รับด้วย ดังนั้น JLPT จึงเป็นการสอบที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็น
อย่างมาก เพราะพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท จึงท�ำให้พนักงานนิยมสอบ JLPT มากกว่า
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น I
การสอบ BJT ส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ I ครั้งนี้เป็นการสอบโดยสมัครใจ และแรงจูงใจของการสอบคือ ใน
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ท�ำงานอยู่ มีข้อก�ำหนดให้พนักงานที่ใช้ความรู้ภาษาญี่ปุ่น เช่น ล่ามจะต้องเข้า
สอบ BJT ปีละ 2 ครั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าสอบให้ การเข้าสอบ BJT ส่วนหนึ่งคือความต้องการของตนเอง และเพื่อท�ำตาม
หน้าที่ที่ต้องเข้าสอบปีละ 2 ครั้งตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยการเข้าเป็นอาสาสมัครในการสอบ BJT
ในครั้งนี้ ก็เพื่อทบทวนความรู้ก่อนสอบจริงตามที่วางแผนไว้ โดยบริษัทที่ผู้ประกอบวิชาชีพ I ท�ำงานอยู่นั้น
บุคลากรทีใ่ ช้ภาษาญีป่ นุ่ ทุกคนจะต้องรักษาคุณสมบัตใิ ห้ครบทัง้ ผลการสอบ JLPT (N1) และ BJT (468 คะแนน)
นอกจากนี้ บริษัทยังจ่ายสวัสดิการค่าภาษาญี่ปุ่นให้พนักงานตามคะแนน BJT ที่ได้รับอีกด้วย โดยแรงจูงใจ
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ในการสอบ BJT ของผู้ประกอบวิชาชีพ I คือแรงกระตุ้นจากภายนอกที่ท�ำให้อยากมาสอบเพราะจะได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามผลลัพธ์ที่สอบได้ ผู้ประกอบวิชาชีพ I ให้ความคิดเห็นว่า BJT จะเน้นทักษะการใช้
ภาษาญี่ปุ่นส�ำหรับการท�ำงาน หรือภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจเป็นหลัก เป็นข้อสอบที่ยากด้วยค�ำศัพท์และส�ำนวน
ที่ไม่เคยรู้มากมาย รวมถึงเอกสารทางธุรกิจที่ยากมาก และที่ยากที่สุด คือมีระยะเวลาสอบที่สั้นมาก โจทย์ส่วน
ของการฟังและการอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นบทความที่ยาวมาก แม้กระนั้นผู้ประกอบวิชาชีพ I ก็มองว่า BJT
เป็นข้อสอบที่เหมาะในการวัดระดับทักษะภาษาญี่ปุ่นของตนเอง หลังท�ำข้อสอบท�ำให้ตนเองตระหนักที่จะ
พยายามน�ำส�ำนวนยกย่องที่ไม่คุ้นเคยเหล่านั้นมาใช้ในบริษัทให้บ่อยขึ้น นอกจากนี้ อาสาสมัครได้คาดหวังว่า
การได้รับคะแนน BJT สูง คือการพัฒนาขีดจ�ำกัดทางภาษาญี่ปุ่นของตนเอง ผู้ที่ได้คะแนน BJT สูง จะเป็นผู้ที่
มีความช�ำนาญในการใช้ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงเป็นคนเก่งที่มีทักษะการสนทนาเชิงธุรกิจในการท�ำงานได้จริง
และแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ที่ผ่านการสอบ JLPT ระดับ N1 เพิ่มมากขึ้น จึงอาจ
ท�ำให้ผลสอบด้อยค่าลง สิ่งที่จะวัดขีดความสามารถที่จะเข้ามาทดแทนในอนาคตคือ ผลของคะแนน BJT
นั่นเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับในองค์กรแล้วยังมองว่า การมีผลสอบวัดระดับ JLPT
เป็นคุณสมบัติที่บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยต้องการเป็นอันดับแรกอยู่ดี
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น J
การสอบ BJT ส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ J ครั้งนี้เป็นการเข้าสอบโดยสมัครใจ และแรงจูงใจของการสอบคือ
ตนเองมีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจในที่ท�ำงานอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นแรงจูงใจให้ตนเองอยากประเมินระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจที่มีอยู่ในตอนนี้ หลังสอบเสร็จรู้สึกผิดหวังในตนเอง เนื่องจากได้รับ
ผลคะแนนสอบเทียบเท่ากับที่เคยสอบเมื่อสามปีก่อน โดยแสดงความคิดเห็นว่าการสอบ BJT เป็นบททดสอบ
ที่เหมาะสมกับเนื้อหางานที่ตนเองท�ำอยู่ในปัจจุบัน และมีประโยชน์ในการท�ำความเข้าใจ และได้เรียนรู้
ค�ำศัพท์ รวมถึงส�ำนวนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ อย่างไรก็ตาม
การสอบวัดระดับแบบ JLPT ยังเป็นสิ่งที่ได้เปรียบกว่า เนื่องจากเป็นการสอบทักษะภาษาญี่ปุ่นที่บริษัทญี่ปุ่น
ในประเทศไทยต้องการ ท�ำให้ปฏิเสธการสอบ BJT เพราะไม่มีประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้จริง โดยระเบียบข้อบังคับภายในบริษัทที่ผู้ประกอบวิชาชีพ J ท�ำงานอยู่ ให้ค่า
ความสามารถภาษาญี่ปุ่น โดยยึดมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนจากคะแนน JLPT และค่าตอบแทนนี้จะจ่าย
ตามระดับภาษาญี่ปุ่นที่พนักงานสอบได้ ส�ำหรับพนักงานที่ใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นอย่างต�ำแหน่งล่าม ฯลฯ มีหน้าที่
ที่ต้องเข้าสอบ BJT เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงาน โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพ J การสอบ BJT ไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามภาระหน้าที่เท่านั้น แต่ยังเป็นการสอบ
ที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน เพราะว่าตนเองต้องการที่จะได้คะแนน BJT สูง มากกว่าความต้องการที่จะได้เงิน
ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นจากการสอบ JLPT

5.2. ผลการวิเคราะห์และข้อควรพิจารณา

ผลการวิเคราะห์และข้อควรพิจารณาแสดงไว้
ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยในหนึ่งค�ำถาม

ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ค�ำตอบ
5.2.1. แรงจูงใจในการสอบ BJT
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ตารางที่ 3 แรงจูงใจในการสอบ
		
รายละเอียดของค�ำตอบ
นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ สิน้
1 การวัดความสามารถ และทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
4
3
7
2 ความอยากรู้และความท้าทายในการสอบ (ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ)
2
3
5
		 ที่ตนเองไม่รู้จักมาก่อน
3 การใช้ประโยชน์จากผลการสอบอย่างเป็นรูปธรรม		
3
0
3
4 ความคาดหวังที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
2
0
2
5 ความต้องการวัดผลการเรียนรู้วิชาเอก (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) ที่เรียนมา 2
0
2
6 การเข้าสอบแทนการสอบวัดระดับ JLPT		
0
1
1
อาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ที่เข้าสอบ BJT ที่เข้าร่วม
ตอบแบบส�ำรวจในครั้งนี้ทั้ง 12 คน ได้ประสงค์เข้า
สอบด้วยความสมัครใจของตนเอง นอกจากนี้ ในบรรดา
อาสาสมัครทัง้ 12 คน มีอาสาสมัคร 11 คนทีแ่ สดงความ
สนใจในการเข้าสอบ และต้องการรู้ระดับความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่นของตนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ท�ำให้
สามารถยืนยันว่าอาสาสมัครทุกคนที่เข้าสอบ BJT ใน
ครัง้ นี้ ล้วนมีความต้องการทีเ่ กิดจากแรงจูงใจจากภายใน
ของตนเองทั้งสิ้น ในทางกลับกัน กลุ่มของนักศึกษา
ชาวไทยที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่น (นักศึกษา A, B, E) ต้องการ
น�ำผลสอบไปใช้จริง จึงขอให้บนั ทึกคะแนน BJT ทีต่ นเอง
สอบได้ไว้ในเรซูเม่เพื่อใช้ในการท�ำงาน ในขณะที่กลุ่ม
ของผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ขอให้ท�ำ
เช่ น นั้ น อาจเป็ น เพราะพวกเขาไม่ ส ามารถน� ำ ผล

การสอบไปสร้างโอกาสหรือเพิ่มผลตอบแทนในองค์กร
ได้ จ ริ ง แต่ ทั้ ง นี้ ก็ มี ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บางคนกล่ า วว่ า
สามารถน�ำผลสอบไปใช้ได้ในกรณีพเิ ศษ เช่น ผูป้ ระกอบ
วิ ช าชี พ ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามภาระหน้ า ที่ ใ นการรายงาน
ผลการสอบ JLPT ต่ อ ฝ่ า ยบุ ค คล ซึ่ ง เป็ น ข้ อ บั ง คั บ
ภายในบริษัทดังกล่าวได้รับแรงจูงใจในการสอบ BJT
เนื่องจากสามารถใช้ผลสอบ BJT เป็นทางเลือกแทน
ผลสอบ JLPT ในช่ ว งที่ ผู ้ จั ด สอบประกาศยกเลิ ก
การสอบ JLPT เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 ได้ (ผู้ประกอบวิชาชีพ K)
5.2.2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบ/มุมมอง
เรื่องความยากง่ายของข้อสอบ

ตารางที่ 4 ความยากง่ายของเนื้อหาและโจทย์ข้อสอบ
		
รายละเอียดของค�ำตอบ
นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ สิน้
1 ข้อสอบมีค�ำศัพท์ ส�ำนวน และไวยากรณ์ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน
1
3
4
2 โจทย์ในส่วนการฟังและการอ่านมีขนาดยาว		
3
0
3
3 ข้อสอบเน้นค�ำศัพท์ในการท�ำงานและเอกสารทางธุรกิจ
1
2
3
4 ความเร็วของบทสนทนาในข้อสอบฟังและข้อสอบการฟังแล้วตอบ/1
1
2
ข้อสอบความเข้าใจ
5 ข้อสอบการอ่านมีความยาวมาก			
2
0
2
6 ข้อสอบเน้นภาษารูปยกย่อง (Keigo) ที่ไม่คุ้นเคย		
0
2
2
7 เวลาที่ให้ในการตอบข้อสอบส่วนการฟังน้อย		
0
2
2
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ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั 10 ใน 12 คนกล่าวว่า BJT เป็น
ข้อสอบที่ยาก โดยนักศึกษาชาวไทยส่วนใหญ่มีปัญหา
ในส่วนของการอ่านและการฟังจับใจความทีม่ ขี นาดยาว
ซึ่งยากต่อการท�ำความเข้าใจ ส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ ใ ช้ ภ าษาญี่ ปุ ่ น นั้ น พบปั ญ หาการไม่ รู ้ ค� ำ ศั พ ท์ คั น จิ
ส�ำนวนรูปยกย่อง/ถ่อมตน และส�ำนวนที่ใช้ในสถาน
การณ์ต่างๆ สองกลุ่มตัวอย่างนี้น่าจะเข้าใจความหมาย
และเนื้ อ หาของค� ำ ถามในข้ อ สอบได้ ต ่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญ ซึ่งผู้วิจัยอนุมานได้ว่าหลักฐานของคะแนน
ที่นักศึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพท�ำได้ในครั้งนี้มีความ

สัมพันธ์กันกับข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด (กลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัย = 261.83 , กลุ่มผู้ประกอบ
วิชาชีพ = 478.66) จากกรณีของผู้เข้าร่วมงานวิจัย
ที่ตอบว่า "ไม่เข้าใจข้อสอบในส่วนการฟังและการอ่าน
จับใจความ เนือ่ งจากเป็นบทความทีย่ าว ท�ำให้ขาดสมาธิ
และเกิดอาการง่วงนอน" (นักศึกษามหาวิทยาลัย B, E)
ท�ำให้ผู้วิจัยรับรู้ได้ว่าพวกเขาไม่ค่อยเข้าใจความหมาย
ของโจทย์ในข้อสอบ
5.2.3. ประโยชน์ทางวิชาการของการสอบ BJT

ตารางที่ 5 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
		
รายละเอียดของค�ำตอบ
นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ สิน้
1 ท�ำให้รู้จุดอ่อน, เรื่องที่ไม่ถนัด			
2
3
5
รวมถึงท�ำให้รู้สึกอยากพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้ดีขึ้น
2 ท�ำให้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่เรียนในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น
3
0
3
3 ท�ำให้เข้าใจและเรียนรูค้ ำ� ศัพท์หรือส�ำนวนภาษาญีป่ นุ่ ทีไ่ ม่เคยเรียนมาก่อน 0
3
3
แต่จ�ำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์จริง
4 ท�ำให้เข้าใจว่าจะน�ำภาษาญีป่ นุ่ ทีเ่ รียนมาไปใช้ในสถานการณ์จริงอย่างไร 3
0
3
5 เพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาตนมากขึ้นหลังได้รับผลการสอบ
2
0
2
6 ท�ำให้ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้ได้ BJT
0
2
2
คะแนนสูงๆ
นักศึกษาหลายคนแสดงความดีใจและพึงพอใจ
ที่สามารถตอบค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัย เช่น รูปแบบภาษาค�ำยกย่อง/ถ่อมตน และ
การน�ำไปใช้ในสถานการณ์ตา่ งๆ และให้ความเห็นว่า BJT
เป็นข้อสอบทีด่ เี หมาะกับนักศึกษาสาขาภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ
ท�ำให้เกิดความเข้าใจและมีทกั ษะการสือ่ สารภาษาญีป่ นุ่
เชิงธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ยังคิดว่า BJT มีประโยชน์ใน
ด้านวิชาการ เพราะสามารถน�ำสิ่งที่เรียนไปแล้วไปลอง
ฝึกปฏิบตั จิ ริง และเพิม่ แรงจูงใจในการพัฒนาตนมากขึน้
หลังจากได้รับผลสอบที่สะท้อนความสามารถของตน
ในปัจจุบัน ในทางกลับกัน ผู้ประกอบวิชาชีพส่วนใหญ่
เริ่มตระหนักว่าตัวเองมีจุดอ่อนเรื่องการใช้ส�ำนวนรูป

ยกย่อง/ถ่อมตน ท�ำให้เกิดความพยายามที่จะฝึกพูด
ค�ำยกย่องในทีท่ ำ� งานให้บอ่ ยขึน้ โดยมองว่าการสอบ BJT
ช่วยกระตุ้นให้อยากพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ตนเอง
ไม่ถนัด หรือไม่ค่อยได้ใช้ให้เก่งขึ้น โดยเฉพาะบุคลากร
ที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในที่ท�ำงานจริง นับว่าการสอบ BJT
มี ป ระโยชน์ ใ นฐานะที่ ส ร้ า งโอกาสที่ จ ะได้ สั ม ผั ส และ
เรียนรู้ค�ำศัพท์หรือส�ำนวนที่ไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งสามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้โดยตรง
5.2.4. มุมมองด้านประโยชน์ในการใช้ที่เป็นรูป
ธรรม/เมื่อเปรียบเทียบกับ JLPT
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ตารางที่ 6 มุมมองด้านประโยชน์ในการใช้ที่เป็นรูปธรรม/เมื่อเปรียบเทียบกับ JLPT
		
รายละเอียดของค�ำตอบ
นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ สิน้
1 JLPT ถือเป็นข้อสอบที่ส�ำคัญมากกว่าในฐานะของการสอบ
5
3
8
เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
2 การได้คะแนน BJT สูงๆ เป็นคุณสมบัติที่ดีในการหางาน
6
0
6
หรือเปลี่ยนงานใหม่
3 JLPT ยังคงเป็นการสอบทีจ่ ำ� เป็นทีส่ ดุ ส�ำหรับบริษทั ญีป่ นุ่ ในประเทศไทย 0
3
3
กลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมในงานวิจัยทั้ง 6 คนมี
ความคาดหวั ง สู ง ที่ จ ะน� ำ ผลสอบ BJT ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติจริง ในทางกลับกันส�ำหรับกลุ่ม
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นไม่มีใครให้ความเห็น
ว่าผลสอบ BJT ดังกล่าวมีคุณค่าและน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้จริง กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพยังยืนยันว่าบริษัทญี่ปุ่น
ในประเทศไทยยังคงใช้ผลสอบ JLPT เป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าท�ำงานหรือเปลี่ยนงาน
ซึง่ JLPT ยังคงได้เปรียบกว่า BJT อย่างแน่นอน นัน่ แสดง
ว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านภาษาญีป่ นุ่ เห็นว่าไม่มโี อกาสที่
จะน�ำผลสอบ BJT ไปใช้ประโยชน์ได้เท่าทีค่ วร จึงดูเหมือน
การสอบมีไว้เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะด้านเท่านัน้
ซึง่ ค�ำตอบดังกล่าวได้รบั มาจากประสบการณ์ในการท�ำงาน
จริง ส�ำหรับค�ำตอบทีไ่ ด้รบั จากนักศึกษาชาวไทยทีศ่ กึ ษา

ภาษาญีป่ นุ่ พบว่า พวกเขาคาดหวังในการน�ำผลสอบ BJT
ไปใช้ประโยชน์กับตนเอง แต่ถ้าพูดถึงข้อสอบที่ใช้วัด
ความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ จะให้ความส�ำคัญกับ JLPT
มากกว่า อีกทั้งกลุ่มนักศึกษายังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
ส่วนใหญ่ตนเองจะคาดหวังว่าตนเองจะสอบ JLPT ผ่าน
หรือไม่ผ่าน มากกว่าการลุ้นคะแนน BJT ของตน แสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีความคิดเห็นตรงกันว่า
JLPT คือข้อสอบทีน่ กั ศึกษามหาวิทยาลัยและผูป้ ระกอบ
วิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นต่างให้ความส�ำคัญและให้การ
ยอมรับ มากกว่าและเป็นการสอบที่สามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์จริงได้อย่างแพร่หลายมากกว่า
5.2.5. กฎระเบียบข้อบังคับภายในบริษทั ทีเ่ กีย่ ว
กับภาษาญี่ปุ่น

ตารางที่ 7 กฎระเบียบข้อบังคับภายในบริษัท
		
รายละเอียดของค�ำตอบ
1 บริษัทใช้ระดับผลสอบ JLPT 			
เป็นเกณฑ์ตัดสินในการให้ค่าความสามารถภาษาญี่ปุ่น
2 บริษัทก�ำหนดให้พนักงานต้องสอบ BJT		
และรายงานผลสอบให้ทราบ
3 บริษัทใช้ระดับผลสอบ BJT			
เป็นเกณฑ์ตัดสินในการให้ค่าความสามารถภาษาญี่ปุ่น
4 บริษัทใช้ผลสอบทั้ง JLPT และ BJT
เป็นข้อก�ำหนดในการคัดเลือกคนที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเข้าท�ำงาน
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บริษัทญี่ปุ่นที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่น
ได้ท�ำงานอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะให้ค่าความสามารถภาษา
ญี่ปุ่นตามผลวัดระดับ JLPT มีเพียงบริษัทเดียวที่จ่าย
ค่าความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นตามคะแนน BJT ที่
ได้รับ (ผู้ประกอบวิชาชีพ I) แสดงว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ท�ำงานในบริษัทที่ให้ค่าตอบแทนความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงเพื่อนร่วมงาน (ผู้ประกอบวิชาชีพ G,
I, L) ได้รับแรงจูงใจนี้ จึงท�ำให้ต้องการสอบ JLPT เพื่อ
ให้ ไ ด้ ค ่ า ตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แรงจู ง ใจ
ภายนอกมุ่งเป้าไปที่ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
นั้ น ส่ ง ผลต่ อ การสอบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ นอกจากนี้
จากงานวิจัยฉบับนี้ยังพบว่ามีบริษัท 3 แห่งมีระเบียบ
บริษัทที่ก�ำหนดให้พนักงานต้องเข้าสอบ JLPT หรือ
BJT และรายงานผลคะแนนให้บริษัททราบ (ผู้ประกอบ
วิชาชีพ I, J, L) ดังนั้นแรงจูงใจในการเข้าสอบของแต่ละ
บุคคลจะแตกต่างกันไป ผู้ประกอบวิชาชีพบางคนสอบ
เพราะต้ อ งการผลตอบแทนค่ า ภาษาญี่ ปุ ่ น ในอั ต รา
สูงมากกว่าการไปสอบตามหน้าที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ
บางคนคิดว่าที่ตนเองไปสอบ BJT นั้น ไม่ได้สอบเพื่อ
วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุตามหน้าที่ที่บริษัทก�ำหนดไว้
แต่เกิดจากความมุ่งมั่นภายในตนเองมากกว่า เพราะ
อยากได้คะแนน BJT สูง มากกว่าความต้องการค่า
ตอบแทนที่สูงขึ้น

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.1.สถานการณ์ของการสอบ BJT ของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน
การวิจัยครั้งนี้ท�ำให้ทราบว่านักศึกษาชาวไทย
ทีศ่ กึ ษาภาษาญีป่ นุ่ เข้าใจว่าการสอบ BJT จะมีประโยชน์
ต่ อ ตนเองมาก เช่ น เดี ย วกั บ ผลการส� ำ รวจครั้ ง ก่ อ น
อย่างไรก็ตาม พบว่าการสอบ JLPT มีความส�ำคัญในแง่
ของการวัดระดับทักษะภาษาญี่ปุ่นในวงกว้างมากกว่า
BJT ซึ่ ง ผู ้ เ ข้ า สอบส่ ว นใหญ่ ต ้ อ งการทราบว่ า ตนเอง

จะสอบผ่ า นหรื อ ไม่ ผ ่ า นการสอบ JLPT มากกว่ า
อยากทราบว่าตนเองได้คะแนน BJT เท่าใด ในทาง
กลั บ กั น ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นภาษาญี่ ปุ ่ น ที่
เป็นผูใ้ หญ่วยั ท�ำงานแสดงมุมมองเชิงลบว่า การสอบ BJT
ไม่มีประโยชน์ในการยื่นสมัครงาน หรือการได้รับค่า
ตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับผลการวิจัยครั้งก่อน
นอกจากนี้ ก ารสอบ JLPT ยั ง มี ข ้ อ ได้ เ ปรี ย บในแง่
ของการน�ำมาใช้เป็นมาตรฐานการประเมินผลในองค์กร
ญี่ ปุ่ น ในประเทศไทยเพื่ อ รั บคนเข้ า ท� ำ งาน หรื อ การ
เปลีย่ นงาน เพราะบริษทั มีนโยบายจ่ายค่าความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่นให้กับพนักงานจากผลคะแนนวัดระดับ
การสอบ JLPT
จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าทั้ง 2 กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่น
และกลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นภาษาญี่ ปุ ่ น มองว่ า
การสอบ JLPT เป็นการสอบที่ได้รับความนิยมมาก
ส�ำหรับใช้วดั ทักษะภาษาญีป่ นุ่ เมือ่ เทียบกับการสอบ BJT
และเมือ่ ต้องประเมินจากมุมมองภายนอก การสอบ JLPT
ได้รบั ผลประเมินมากกว่าตัง้ แต่ระดับความนิยม การเป็น
ที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงคุณค่าและประโยชน์ในการน�ำ
ไปใช้จริง จนเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยว่าผลสอบ JLPT
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่นอย่างแพร่หลายมากกว่า การสอบ BJT ที่เข้า
มาจัดขึ้นในประเทศไทยภายหลัง
6.2. ประโยชน์ของการสอบวัดระดับภาษาญีป่ นุ่
ธุรกิจในประเทศไทย
จากงานวิจยั ครัง้ ก่อน พบว่า BJT เป็นการสอบที่
มีความยากส�ำหรับนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
และนั ก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า ความสามารถด้ า นภาษาญี่ ปุ ่ น
ของตนนั้นยังไม่เหมาะสมกับการสอบ BJT และเมื่อ
พิจารณาจากผลการสอบ ปรากฏว่ากลุ่มนักศึกษาได้
ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับ BJT อยู่ที่ J4 เท่ากับระดับที่
ได้ในงานวิจยั ครัง้ ก่อน นัน่ อาจอนุมานได้วา่ การสอบ BJT
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เป็นข้อสอบที่ไม่เหมาะสมกับพวกเขา1 ในการส�ำรวจ
ครั้งนี้ ได้ยืนยันผลการวิจัยดังกล่าวว่าสาเหตุหลักนั้น
เกิดจากโจทย์ในข้อสอบทีค่ อ่ นข้างยาก โดยเฉพาะในส่วน
ของการฟังที่มีอัตราการพูดที่เร็วมากและบทสนทนา
ยาวมาก ท�ำให้ไม่สามารถฟังทัน และไม่เข้าใจในเนื้อหา
ส่วนการอ่านทีม่ บี ทความยาว อย่างไรก็ตาม กลุม่ นักศึกษา
แสดงความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการสอบ เช่น รู้สึกดีใจ
ที่สามารถตอบค�ำถามในสิ่งที่เคยเรียนได้บ้าง และจาก
งานวิจัยครั้งก่อน ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มนักศึกษาชาวไทย
ทีศ่ กึ ษาภาษาญีป่ นุ่ มองว่าการสอบ BJT นัน้ เป็นการสอบ
ที่ยากส�ำหรับพวกเขา แต่จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า การสอบ BJT นั้ น ท� ำ ให้ ต นเอง
ได้เข้าใจส�ำนวนภาษาญี่ปุ่น รวมถึงค�ำยกย่อง/ถ่อมตัว
ที่เรียนไปแล้วได้ดียิ่งขึ้น และหลังจากการสอบ BJT ส่ง
ผลดี ด ้ า นวิ ช าการให้ กั บ กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ผ ล ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น นั ก ศึ ก ษาชาวไทยที่ ศึ ก ษา
ภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต่างต้องการรู้ระดับความสามารถ
ทางภาษาญีป่ นุ่ ในปัจจุบนั หรือต้องการวัดผลการเรียนรู้
ของตนเอง ซึ่งเป็นความเห็นที่แตกต่างจากการส�ำรวจ
ครั้งก่อนอย่างมีนัยยะส�ำคัญ
ในทางกลับกัน ส�ำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านภาษาญี่ปุ่น เมื่อวิเคราะห์จากผลสอบ BJT ในครั้งนี้
ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ย ( = 478.66, J2) พบว่าการสอบ
BJT เป็นการวัดทักษะความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นที่มี
ความเหมาะสมกับระดับความรู้ของตนเป็นอย่างดีซึ่ง
ตรงกับผลการส�ำรวจครั้งก่อน อย่างไรก็ตามผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นว่า
BJT เป็นข้อสอบที่ยาก โดยเฉพาะข้อสอบเกี่ยวกับ
ส�ำนวนการใช้คำ� ยกย่องซึง่ ไม่ถนัดเป็นพิเศษ แต่ ภายหลัง
การสอบ กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ก็ เ ปลี่ ย นทั ศ นคติ
1

โดยพยายามน�ำส�ำนวนยกย่องซึ่งเป็นเป็นจุดอ่อนของ
ตนเองมาฝึกใช้ในการท�ำงานจริงมากขึ้น จากผลการ
ส�ำรวจครั้งนี้ พบว่าการสอบ BJT มีประโยชน์ เพราะ
ท�ำให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของส�ำนวนภาษาญีป่ นุ่ ทีไ่ ม่
ค่อยได้ใช้ หรือส่วนที่ไม่ค่อยถนัดได้เพื่อปรับปรุงทักษะ
ภาษาของตนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
อยากที่ จ ะพั ฒ นาทั ก ษะภาษาญี่ ปุ ่ น เชิ ง ธุ ร กิ จ ให้ เ ก่ ง
มากขึ้ น โดยเฉพาะการท� ำ ความเข้ า ใจ และเรี ย นรู ้
ค�ำศัพท์/ส�ำนวนที่ยังไม่เคยรู้ให้น�ำมาสู่การใช้ประโยชน์
ในการท�ำงานจริงโดยตรง นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบ
วิชาชีพยังแสดงทัศนคติเชิงบวกว่าคาดหวังในการพัฒนา
ทักษะภาษาญี่ปุ่นของตนเองจากการท�ำคะแนน BJT
ให้ได้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ท�ำให้สรุปได้ว่าการสอบ BJT ยังคง
มีความหมายในเชิงวิชาการ เช่นเดียวกับผลที่ได้รับ
จากงานวิจัยครั้งก่อน
6.3. แนวโน้ ม การพั ฒ นาการสอบ BJT ใน
ประเทศไทย
ในการส�ำรวจครั้งก่อนพบว่าความต้องการสอบ
BJT ในประเทศไทยยังมีน้อย ซึ่งสาเหตุท่ีส�ำคัญที่สุด
เกิ ด จากการน� ำ ผลสอบไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ไ ม่ ม ากนั ก
ดังนั้นการท�ำให้องค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของการน�ำผลสอบ BJT ไปใช้ได้จริงจะท�ำ
ให้การสอบได้รับการยอมรับมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด สอบ BJT จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งด� ำ เนิ น
กิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังเพื่อให้บริษัทญี่ปุ่น
ในประเทศไทยเห็นความส�ำคัญของการสอบ BJT
หนึ่งในตัวอย่างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ซึ่งผู้วิจัย
เคยกล่าวไว้ในงานวิจัยครั้งก่อน คือความคาดหวังให้
ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาการสอบ BJT สร้ า งความ
ตืน่ ตัวให้กบั องค์กรทีก่ ำ� หนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร

อ้างอิงจากระดับทักษะการใช้ภาษาญีป่ นุ่ เชิงธุรกิจ BJT (www.kanken.or.jp/bjt/about/level_sample.html) ระดับ J4 คือ "ผูท้ มี่ ที กั ษะการสือ่ สารภาษาญีป่ นุ่ ได้ในระดับเล็ก
น้อย สามารถใช้ภาษาญีป่ นุ่ ได้ในขอบเขตสถานการณ์เชิงธุรกิจอย่างมีขอ้ จ�ำกัด" รายละเอียด ดังนี้
1) มีความรูภ้ าษาญีป่ นุ่ และทักษะการติดต่อสือ่ สารภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจในขอบเขตทีจ่ ำ� กัด ยังคงพบปัญหาในการสือ่ สารอยูบ่ อ่ ยครัง้
2) เข้าใจบทสนทนาภาษาทางธุรกิจเพียงเล็กน้อย โดยต้องใช้ความเร็วในการพูดทีช่ า้ ผ่านส�ำนวนภาษาทีเ่ รียบง่าย
3) ยังไม่สามารถใช้สำ� นวนภาษาญีป่ นุ่ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4) เข้าใจเอกสารภายในบริษทั หรือหนังสือทางธุรกิจทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวันในระดับพืน้ ฐาน
5) เข้าใจวัฒนธรรมการท�ำงานแบบญีป่ นุ่ เฉพาะบางเรือ่ งเท่านัน้
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ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเข้าท�ำงาน/เปลี่ยนงาน โดยนายจ้างจะ
ต้องระบุคะแนนที่คาดหวังให้ชัดเจน เช่น "ผู้สมัครงาน
ต้องได้คะแนน BJT 400 ขึ้นไป"
ผูว้ จิ ยั มีความคาดหวังว่าในท้ายทีส่ ดุ ทัง้ ฝัง่ นายจ้าง
และฝั่งลูกจ้างในประเทศไทยจะเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการสอบ BJT โดยในอนาคตอาจมีการศึกษาเพิม่ เติม
เกี่ ย วกั บ มุ ม มองของบริ ษั ท ญี่ ปุ ่ น ในประเทศญี่ ปุ ่ น ว่ า
เหตุใดจึงให้ความส�ำคัญกับการสอบนีม้ ากในการคัดเลือก
บุคลากรเข้าท�ำงานหรือการประเมินเลื่อนขั้นในขณะที่
บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยยังไม่นิยมใช้ผลการสอบนี้
นอกจากนี้ สิ่งส�ำคัญคือการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการสอบ BJT ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง จาก
ข้อสังเกตเรือ่ งค่าตอบแทนความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่
ที่บริษัทญี่ปุ่นแต่ละแห่งจ่ายให้กับพนักงานนั้น คือสิ่ง
ที่จะส่งผลดีต่อองค์กร ท�ำให้ได้คัดสรรบุคคลากรที่มี
ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจในระดับดี เพราะ
การให้คา่ ตอบแทนเพือ่ แลกกับผลการปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั
จะได้รบั นีค้ อื แรงจูงใจภายนอกทีส่ ง่ ผลต่อความต้องการ
สอบ BJT ที่เพิ่มขึ้น
การผลักดันและสนับสนุนให้บริษทั ญีป่ นุ่ ใประเทศ
ไทยตระหนักถึงการน�ำระบบการให้ค่าตอบแทนความ
สามารถภาษาญี่ปุ่นตามจ�ำนวนคะแนน BJT ที่ได้รับ
โดยก�ำหนดให้เป็นระเบียบข้อบังคับในบริษัทเป็นสิ่ง
ที่จ�ำเป็น รวมถึงการก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน

2

ทีต่ อ้ งเข้าสอบ BJT เพือ่ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง
ส� ำ หรั บ การประเมิ น ผลประจ� ำ ปี หรื อ ใช้ เ พิ่ ม โอกาส
ในหน้าที่การงานในด้านอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้วิจัย
สนใจกั บ ความคิ ด เห็ น จากผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพคนหนึ่งที่กล่าวถึง "แนวโน้มล่าสุด
ของประเทศไทยที่มีผู้ผ่านการสอบ JLPT ระดับ N1
เพิ่มมากขึ้น จึงอาจท�ำให้ผลสอบ JLPT ระดับ N1 ด้อย
ค่าลง" โดยผู้วิจัยคิดว่า เป็นโอกาสดีของผู้ที่ท�ำคะแนน
BJT ได้สูงในระดับ J1 และ J1 + ที่บริษัทญี่ปุ่นควรน�ำ
ผลสอบ BJT มาพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจได้ในระดับสูง
ในประเด็นของสถานทีแ่ ละวันส�ำหรับการจัดสอบ
ควรมีการจัดสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์ดว้ ยเนือ่ งจาก
พนักงานบริษทั ส่วนใหญ่ไม่สะดวกมาสอบในวันธรรมดา2
นอกจากนี้อาจมีการจัดสอบแบบกลุ่มให้กับนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ส�ำหรับบทบาทของสถานศึกษา อาจารย์มหา
วิทยาลัยผูส้ อนภาษาญีป่ นุ่ ควรพิจารณาผลักดันการสอน
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจในประเทศไทย เพื่อผลิตบัณฑิตให้
ตรงกับความต้องการของตลาดงานภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
พัฒนาสื่อการสอน ก�ำหนดวิธีการสอนที่เป็นแบบแผน
เผยแพร่งานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษา
ญี่ปุ่นธุรกิจ เป็นต้น

ศูนย์สอบ BJT ในประเทศญีป่ นุ่ มีสาขาหลายแห่งให้เลือกสอบ โดยเปิดสอบในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ในขณะทีศ่ นู ย์สอบ BJT ในกรุงเทพฯ จะจัดสอบเฉพาะในวันธรรมดา
เท่านัน้

คาซึโยชิ ทาจิมะ์ | Kazuyoshi Tajima
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ท�ำไมผู้เรียนชาวไทยฟังภาษาญี่ปุ่นผิด ‘nan-nichi’
เป็น ‘nan-ji’ : การศึกษาเปรียบเทียบเสียงพูด
ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิธีการเปรียบเทียบและตรวจสอบถึงสาเหตุของการฟัง ค�ำว่า 'nan-nichi' (วันที่อะไร)
ของผู้เรียนคิดว่าเป็น 'nan-ji' (กี่โมง) ในผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
ซึ่งมีความผิดพลาดในการฟังบ่อยครั้ง เหตุใดผู้เรียนจึงพบว่าการแยกค�ำสองค�ำนี้เป็นเรื่องยากและเพื่อหลีกเลี่ยง
การสือ่ สารทีผ่ ดิ พลาดของผูเ้ รียน ผูว้ จิ ยั ได้ตงั้ สมมติฐานเพือ่ ชีแ้ จงประเด็นนี้ โดยสันนิษฐานว่า ตามปกติแล้วเสียงธนิต
จะมีการปล่อยลม chi /tɕh/ ออกมา อย่างไรก็ตาม ถ้าเสียงธนิต/tɕi/อยู่ในต�ำแหน่งระหว่างเสียงสระของค�ำทั่วไป
เสียงธนิตจะถูกลดการปล่อยลมและเสียง [tɕi] ท�ำให้ผู้เรียนชาวไทยเข้าใจว่าเป็นเสียงสิถิล ji ผลการศึกษานี้คือ
1) เสียงธนิตจะถูกลดการปล่อยลมและเสียง ท�ำให้ผู้เรียนชาวไทยเข้าใจว่าเป็นเสียงสิถิล 2) เสียงธนิตและเสียงสิถิล
เป็นหน่วยเสียงเดียวกันส�ำหรับชาวญี่ปุ่น แต่เป็นเสียงที่แตกต่างกันส�ำหรับผู้เรียนชาวไทย

คำ�

สำ�คัญ

การเปลี่ยนเสียง เสียงธนิต เสียงสิถิล หน่วยเสียงย่อย ผู้เรียนชาวไทย
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Why Thai learners of Japanese language
misheard ‘nan-nichi’ as ‘nan-ji’? : A contrastive
study of Thai and Japanese speech sounds
Abstract
This is a contrastive study. The objective of this study was to clarify the cause of learners'
mishearing of ‘nan-nichi’ (what date) as ‘nan-ji’ (what time). The Japanese language learners
at the undergraduate level make this sort of mistake frequently. Why do the learners find
it difficult to distinguish these two different words? To avoid learners’ miscommunication,
the author made a hypothesis: the plosive sounds chi /tɕh/ reduce air release /tɕi/ in intervocalic
position of a word and the sounds are understood ji as unaspirated sounds for Thai. The findings
of this study were as follows: 1) plosive sounds reduce the air in intervocalic position and learners
understand it as unaspirated sounds. 2) Aspirated sounds and unaspirated sounds are the same
phoneme for Japanese; however, they are different sounds and different phonemes for Thai
learners. Thus the reduced plosive should be an allophone for Thai learners.

Key words

sound change, aspirated and unaspirated sound, allophone, Thai learners
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1. Introduction

These findings of allophones, and how
In this study, the author examined the aspirated sounds change into unaspirated
causes of the mistaken hearing of the sound sounds, are beneficial not only for Thai learners
‘nan-nichi’ as ‘nan-ji’ by Japanese language of Japanese language, but also for teachers
learners whose mother tongue is Thai. Thirty teaching Japanese language; both Thai natives
students of the second year Japanese major and Japanese natives, because not many studies
students in Panyapiwat Institute of Management have been conducted on this issue in the Thai
made this sort of mishearing frequently. Teacher language, to my best knowledge.
Again, in other words, there are two causes
asked students ‘nan-nichi’? The students looked
at the watch and answered the time. The author of mishearing in this case. One is the change in
wondered why the students misheard ‘chi’ as the Japanese sound, or allophone. And the
‘ji’. This sort of mishearing has occurred several other is the interference from the learners’
times before. However, there is no research native language concerning these altered
sounds.
focusing on the mishearing of ‘ji’ as ‘chi’.
Thus, the author has made a hypothesis.
The hypothesis is as follows. There are 2 Overview of listening problem
1) The cause of the listening problem is
allophones for Thai students. This allophone is
the cause of difficulty of listening for students the difference of the phonological system and
and it interferes with students’ listening. The the sound change of the L2 language. The
allophone causes mishearing. They are: (a) Chinese and Korean languages have aspirated –
Japanese plosive sounds weaken in the unaspirated sound systems. However, the
intervocalic position of a word; (b) The weakened Japanese language has voiced – voiceless sound
plosive sounds reduce the amount of air release; system. For Japanese, the vibration of vocal
(c) The plosive sounds with reduced air are cords is the distinctive feature. The amount of
understood as unaspirated sounds for Thai air release is irrelevant. Nonetheless, in the
learners. The findings are that, aspirated sound Chinese and Korean languages, being aspirated
and unaspirated sound are different phonemes – unaspirated is the distinctive feature. The
for Thai students. These sounds are distinctive amount of air is the distinctive feature. Air
features in the Thai language. However, in the reduced Japanese plosive sounds are understood
Japanese language, aspirated sounds and as a different sound and meaning for the
unaspirated sounds are not distinctive features. Chinese and Korean.
The first is the problem of listening. The
It does not change the meaning of a word. Thus
cause of mishearing is sound change in the target
these sounds are allophones.
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language. Takahashi (2005), O’ki, Maeda, and
Oka (2016), Igashima, Sakai and Hiragata (2001)
studied the sound change in the Japanese
language. Takahashi and O’ki insisted the sound
changes of a word, for instance, assimilation,
elision, intrusion are the cause of mishearing.
Igashima et al. researched Japanese contracted
words. That is, the Japanese language learners
listened to contracted words and answered the
original form of the words. The contracted words
are, for instance, ‘いちんち’, ‘そんとき’, ‘どんぐら
い ’ and others. They concluded that sound
changes like in contracted word are the causes
of listening problems.
Zou, Kashiwagi, Otsuki and Kang (2012)
concluded the difference of phonological
system between L1 and L2 is the cause of
listening problems. For instance, in Japanese
phoneme, there are no [/θ/] and [/ð/] sounds,
thus Japanese people misunderstood and
mispronounced them as /s/, /z/ respectively.
Further, /r/ and /l/ phonemes make Japanese
learners confused, since there is no /l/ sound
in the Japanese language.
Jo (2016) reported that the Korean
phonological system is not the same with the
Japanese phonological system. The Japanese
language has voiced - voiceless sounds contrast
and the Korean language has aspirated unaspirated sounds contrast. He researched
targeting forty Korean students to collect
listening data. For instance, [tɕi] sound in ‘ちが
い’ and [dʑi] sound in ‘じむしょ’ and other words.

120

The result showed that the difference of the
phonological systems is the cause of listening
difficulty. Furthermore, Lee (2013) and Utsugu
(2009) insisted the same results indicate that
the difference of phonological system between
L1 and L2 is the cause of the listening problems.
Jin (2019) insisted that the difference of
phonological systems have caused listening
problems. According to Jin, the Chinese
language phonological system has aspirated unaspirated sounds contrasts as distinctive
features. Nonetheless, in the Japanese language,
voiced-voiceless sounds contrasts are distinctive
features.
Zhu (2009) researched the pronunciation
of the Japanese language learners in China.
They are introductory level students. The
sampling words are as follows: ‘sakasa’,
‘watashi’, ‘dantai’ and ‘tandai’. She reported
that the students repeated the words as ‘sagasa’,
‘wadashi’, ‘tantai’, and ‘dandai’, respectively.
From this result, she concluded that plosive
sounds in the intervocalic position sound as
unaspirated sounds for Chinese learners.
2) In the case of Japanese, when pronouncing
the plosive sound at the initial position, the air
is released. However, plosive sounds in
intervocalic position are pronounced as airreduced sounds. Thus, Chinese and Korean
understand that the sound is not plosive but
another phoneme; however it is the same
phoneme for Japanese. This is the cause of
listening problems for Chinese and Korean
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learners. Again, the air-reduced phoneme is the
same phoneme for Japanese, nonetheless
different phonemes for Chinese and Korean.
Jin (2019) researched the pronunciation of
Japanese using VOT (Voice Onset Time). The six
Japanese people are mostly from Osaka and in
their 20’s and 30’s. Her objective was to compare
the plosive sound in the initial position and in
the intervocalic position of words. The plosive
sounds are voiceless /p/, /t/, /k/ and voiced /b/,
/d/, /g/. The sampling words are ‘papa’, ‘tata’,
‘kaka’, ‘baba’, ‘dada’, and ‘gaga’. The result
was that both in initial position and intervocalic
position, air release is reduced compared to
Chinese sounds. Further, in intervocalic position,
the voiced plosive sounds are pronounced as
lenition sounds.
At the same time, it is proved that native
Japanese speakers pronounce plosive sounds
in two ways: aspirated and unaspirated. As a
result, the air-reduced sounds are the cause of
mishearing for Thai learners.
Yoshihiro (2004) and Hoshino (2002)
researched the Chinese pronunciation of the
Japanese students who are learning the Chinese
language. Yoshihiro researched four Chinese
students and four Japanese students. The length
of stay of Chinese students in Japan ranges from
three years up to ten years. And the Japanese
students are 2nd year of the university. The
sampling words are [t’a], [ta], [p’a], [pa], [k’a],
and [ka]. The research was to study aspirated
sounds and unaspirated sounds. Yoshihiro

concluded that the pronunciation of the
Japanese students is problematic. Chinese
aspirated sounds do not have enough air release
and the students pronounced Japanese voiced
sounds instead of unaspirated sounds. Thus
for Japanese, pronouncing Chinese aspirated
and unaspirated sounds is not clear. Hoshino
conducted the same result, as well.
3) This materialization of Japanese plosive
sounds is ‘allophone’. This finding of ‘allophone’
is useful knowledge not only for Japanese
language teachers, but also for Japanese language
learners.
Lin (2001), additionally, proposed
pronunciation classes to apply allophones. For
Chinese students, it is still problematic to listen
and pronounce voiced sounds and voiceless
sounds. They are fricative allophones: (e.g. /b/⇒
[β], /d/⇒ [ð] and /g/⇒ [ɣ - ŋ]).
4) Not many studies have been conducted
on this ‘chi’ and ‘ji’ issue of the Thai language,
to my best knowledge. According to Banchongmanee, Wutthichamnong, Tomorakunand
Maruyama (2009), and Chusri (2020), the Thai
language has a voiced and voiceless sound
system, and the voiceless sounds have aspirated
and unaspirated sounds. However, it is different
from the Chinese language that Thai language
has voiced and voiceless sound system. In the
voiceless sound, there is aspirated –unaspirated
sound system.
Japanese plosive sounds change into
unaspirated sounds. This is proved and described
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in the document ‘Announcement of the Prime
Minister’s office (2561, Buddhist calendar)’
promulgated by the Thai government. Thus for
Thai, the air-reduced Japanese plosive sounds
are understood as unaspirated sounds or
different phonemes according to the Thai
phonological system.
In the Documents above, (2561, p. 70),
there is the guidance to transcribe Japanese to
Thai. According to this document, ‘ch’ is
preferred at the initial position, however, ‘j’ or
‘จ’ is preferred at the other position of a word.
The reason is that at the other position of a
word, the air release is reduced. For instance,
Minchō, konnichiwa, and ichirō are transcribed
as Minjō konnijiwa Ijirō, respectively.

3 Transcriptions from speech sounds

The perception of sounds is reflected in
letters. How do the Thai people perceive
intervocalic ‘chi’ sound? This is one of the way
to look for the example in the written letters.
According to previous studies of listening
problems, there are 1) sound change of the
target language, 2) the difference of phonological
system for learners in both L1 and L2. This
difference interferes learners’ listening.
According to Slayden (2009, p.2), Thai has
voicing - aspiration contrast: /p ph b/ and /th d/.
On the other hand, according to Kariyasu, Ota
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and Snyder (2007, p.134), Japanese is p/b, t/d,
k/g system. That is voiceless and voiced contrast.
Furthermore, it needs to explain the
Romanization and pronunciation of 「ち」
compared with Thai consonants.
In the Japanese language, there are two
Romanization styles of Japanese「ち . One is
‘Kunrei’ style which is to transcribe the Japanese
letters into the Latin alphabet. 「ち」is transcribed
as ‘ti’ in ‘Kunrei’ style. Thus 「た、ち、つ、て、
と」are transcribed as ‘ta, ti, tu, te, and to’,
respectively.
Another transcription is ‘chi’. This style is
called ‘Hebon’ style or ‘Hepburn Romanization’.
Thus「た、ち、つ、て、と」are transcribed as ‘ta,
chi, tsu, te, and to’, respectively. In this study,
the author uses ‘chi’ for 「ち」. The phoneme
/t/ is a plosive sound, however, ‘chi’ is a slightly
palatalized sound. It is an affricative sound. ‘Chi’
sound is between plosive and fricative sound.
Thus, affricative「ち」 is plosive and fricative. It
is [tɕi] in pronunciation, however, the sound
materialized in aspirated sound /tɕh/ at the initial
position of a word. And air is reduced [tɕi] in
intervocalic position.
On the other hand, in the Thai language,
according to Slayden (2009 p.2), aspiration
contrasts are in voiceless velar /k kh/ and /tɕ
tɕh/ as below.
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Table 1. Thai consonants
Bitabial Labiodental Alveolar
Plosive
Nasal
Trill
Fricative
Affrice
Approximant
Lateral
Approximant

p ph b
m

t th d
n
f

s

Post- Palatal
Alveolar

tɕ tɕh
l

Velar

Glotial

k kh
n
h

j

Cited from Slayden (2009, p.2)
Why do Thai learners of Japanese language
mishear ‘chi’ [tɕhi] as ‘ji’ [tɕi]? The answer of
this question is that native Japanese speakers
pronounce the plosive sounds as unaspirated
sounds. The aspirated sound and unaspirated
sounds are the same phoneme for Japanese,
because the Japanese language has voiced –
voiceless contrast phonological system.
However, according to learners’ phonological
system, aspirated or unaspirated sounds are
distinctive features. They are different phonemes
and they are concerned with changing the
meaning of a word.
This is proved by Yoshihiro (2004). According
to her research, Japanese pronounces a plosive
sound as an air release-reduced sound. It is
the same as unaspirated sounds. The learners
listen to the sounds according to their

phonological system. That is why Thai learners
mishear ‘nan-nichi’ as ‘nan-ji’. In other words,
unintentionally, the Japanese teacher
pronounces unaspirated sounds.
apanese pronounces unaspirated sounds
and learners understand the sound to be
unaspirated. Learners listen and understand and
write down the sound as it is. There are some
examples of transcribed data.
Two photos below are examples of ‘chi’
written in ‘ji’
1) At the top of the photo, it is written
‘presentation – Aiji – PowerPoint’.
Aiji’ was transcribed from ‘ 愛知Aichi‘ ⇒
‘Aiji’. Native Japanese pronounce ‘Aichi’ as ‘Aiji’.
Thus it was perceived and transcribed as ‘Aiji’
by Thai learners.
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2) 「食べじゃった」should be「食べちゃっ
た」. Native Japanese pronounce unaspirated
sounds. Thus, the replier wrote ‘tabejatta’, an
unaspirated sound, instead of with a plosive
sound like ‘tabechatta’.
Photo 1. Taken by the author on 2019,
September 6.
―

パエリアですね。美味しそう。自分で作った

の？

―

はい、自分で*使った（作った）。 全部食べ

じゃった。

Photo 2. Personal comments: screen shot on 2021, July 31, from social media (Facebook)
3) There are two more example photos of
mishearings that materialized in transcription.

The following two photos are the additional
examples of ‘chi’ ⇒ ‘ji’. The photos are
advertisement of Thai confectionary sweets.
The third photo below is 「もち (mochi) 」,
however, in Thai, ‘ji (จิ)’ is used instead of ‘chi’.

ที่มา https://shortest.link/2h3V

Photo 3 「もち」transcribed as ‘โมจิ’
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The fourth photo is of the same thing but
in a different design. The letter ‘MOCHI’ is
transcribed as ‘โมจิ’.

ที่มา https://shortest.link/2h3R

These two transcriptions in upper photos
are corresponding to the Guidance of
announcement of the Thai government. That is
in intervocalic positions that plosive ‘chi’ is
pronounced and transcribed as unaspirated ‘ji’.

4 Discussions

4.1 The procedure of mishearing for Thai
learners
The sound 「ち」 ’chi’ is a voiceless
alveopalatal plosive consonant, /ci/ [tɕi], while
じ」’ji’ is a voiced alveopalatal plosive sound,
/zi/ [ʑi].
Why do the learners mistakenly hear ‘nannichi’ (what day) as ‘nan-ji’ (what time)? This is
because the learners hear the teachers’ ち」’chi’

/ci/ [tɕi] as「じ」’ji’ /zi/ [ʑi]. Japanese teachers
unintentionally pronounce 「ち」 ‘chi’ as 「じ」
‘ji’. The materialized sound is unaspirated
‘จ’ [tɕ i]. The learners understand it as an
approximate sound ‘ji’ /zi/ according to the Thai
phonology.
Furthermore, the learners possibly consider
that the ‘chi’ sound is an aspirated consonant
even if it is placed either at the initial position
or in the intervocalic position, since ‘chi’/ci/ [tɕi]
is a plosive sound. Crystal (2000, p.137) defined
plosives as the consonants that involve
compression and release of air. Thus the learners
are likely to think that ‘chi’/ci/ [tɕi] should be
an aspirated consonant even in the intervocalic
position. Actually, when Japanese pronounce
‘chi’ at the initial position of a word, it is
pronounced as an air-released sound ‘chi’/ci/
[tɕhi]. However, in the intervocalic position of a
word, it is pronounced as air-reduced [tɕi]. And
then the sound is recognized as an unaspirated
sound by Thai learners. For learners, unaspirated
‘chi’/ci/ [tɕi] is not ち」because its air is reduced.
ち」has to be pronounced with air release;
otherwise it is not 「ち」. Otherwise, learners
understand unaspirated 「ち」‘chi’/ci/ [tɕi] as
the approximate sound ’ji’ /zi/ [ʑi].
4.2 [tɕhi] and [tɕi] are allophones
Lin (2001) insisted that there are two
allophones of ‘chi’/ci/; Aspirated ‘chi’/ci/ [tɕhi]
at the initial position and unaspirated [tɕi] in
intervocalic position of a word, as below.
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Table 2. List of allophones of plosive sounds

Cited from Lin (2001, p. 141)
Aspirated [ttɕhi] and unaspirated [tɕi] are
the same phoneme, however, unaspirated
voiceless [tɕi] and unaspirated voiced [ʑi] are
different phonemes for Japanese. Nonetheless,
for Thai learners, unaspirated voiceless [tɕi] and
unaspirated voiced [ʑi] are the same phoneme
because they are unaspirated sounds. Thus
aspirated [tɕhi] and unaspirated [tɕi] are the
same sound for Japanese and they are different
sounds for Thai learners. They are allophones.
These sounds are Japanese allophones for Thai
learners.
The Japanese do not notice these
allophones. However, Thai learners can
distinguish them, because of the sound system
of the learners’ mother tongue, Thai. It is
possible for them to distinguish the differences,
or amount of air, between the two sounds
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pronounced by the teachers: an aspirated ‘chi’
[ttɕhi] sound, and an unaspirated ‘ji’ [tɕi] sound.
In other words, the ‘chi’ of ‘nichi’ is a voiceless
plosive sound and this sound is recognized as
an unaspirated sound [tɕi] due to the interference
from the students’ mother tongue sound
system.
4.3 Other allophones in the Japanese
language
‘Chi’ and ‘ji’ are different phonemes.
Further, ‘chi’ is ‘chi’ at any position of a word,
as long as the vocal cords are vibrating. However,
Thai learners distinguish two phonemes from
‘chi’ according to their phonological system:
aspirated [tɕhi] and unaspirated [tɕi]. ‘Chi’, at
the initial position of a Japanese word, it is
pronounced [tɕhi], however, in the intervocalic
position, it materializes as [tɕi].
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They are the same phoneme in Japanese
phonology, however, they are different
phonemes for Thai learners. This is an allophone
for Thai learners. This is proved by Lin, as well.
According to Nanjo (1999, p.21), allophone
is the variant of the phoneme. The materialization
of allophone depends on the phoneme position
of a word. Further, it is impossible for native
speakers to distinguish the sound.
The table below is the list of several
samples of Japanese allophone. According to
Maruyama (2008, p.99), Japanese「ん」 /N/
materializes into four sounds. The allophones
are affected by subsequent consonants into
‘bilabial’, ‘alveolar’, ‘velar’ and ‘nasal’ sounds.

of aspirated–unaspirated sound contrast,
however, it is impossible to distinguish them for
Japanese. Japanese is a voiced – voiceless sound
contrast phonological systematized language.
Thus [tɕhi] and [tɕi] are the same phoneme for
Japanese. Nonetheless, they are different
phonemes for Thai, Chinese and Korean. They
have aspirated–unaspirated sound contrast
phonological systematized language.

5. Conclusions

In this study, it is proved that the cause
of mishearing of ‘nan-nichi’ as ‘nan-ji’ is the
difference in phonological system between
the Thai langauge and the Japanese language.
At the initial position, for phoneme /t/ +
Table 3. List of allophones of Japanese「ん」/ɴ/
phoneme /i/, the materialized sound is aspirated
plosive [tɕhi]. And in the intervocalic position,
Phoneme Materialized
sound
it is unaspirated plosive [tɕi]. For Japanese, they
かんぱ
/kanpa/
/kanpa/
are the same phoneme. However, they are
コント
/konto/
[konto]
different phonemes for Thai learners. Thus, for
てんか
/tenka/
[tenka]
けん
Thai learners, they are allophones. This is the
/ken/
[keẽ]
cause of mishearing.
Cited from Maruyama (2008) (summarized by
Japanese phonology: for instance「父 （ち
the author)
ち）/ci/ [tɕhitɕi], [tɕhi] = [tɕi]; both consonants
Thus they are allophones for Thai learners. are the same phoneme. Thai learners’ hearing
Not only for Thai learners but also aspirated – according to Thai phonology: 父 （ちち）/ci/
unaspirated phonology systems like Chinese [tɕ hitɕ i], [tɕ hi] ≠ [tɕ i]; both consonants are
and Korean or some other language speakers different phonemes. The aspirated [tɕhi] is 「ち
are able to distinguish allophones. The allophone /ci/, while unaspirated [tɕi] is understood as じ
is ‘chi’ at the initial position [tɕhi] and ‘chi’in ’ji’, /zi/ [ɕi]. In the ears of Thai learners these
the intervocalic position [tɕi]. For Thai learners, different phonemes produce different sounds
including Chinese and Korean, it is possible to and thus create semantic confusion.
Furthermore, a secondary finding was that
distinguish these two ‘chi’ from the perspective
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in addition to the previously identified allophones
[m], [n], and [ŋ], a new allophone for Thai
learners of Japanese, [tɕhi] and [tɕi] has been
identified.
However, other causes for the above
mentioned mishearing might also be possible.
For instance, the nasal sounds in 「なんにち
might be the cause of mishearing. Further, the
vowel [i] in「に is reduced and becomes difficult
to discern. This materialization of 「なんにち
makes Japanese more ambiguous. Actually the
word 「なんにち has four morae, however, ん
and「に」sounds make ambiguous mora. It
sounds like three morae of 「なんじ」. Thus these
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materialized sounds and ambiguous mora might
lead students to misunderstand「なんじ」for な
んにち」.
Finally, as investigation in this field has not
been extensive, there are deficiencies in this
research and insufficient empirical data. Thus
further approaches from various angles are
required.
The contrastive study of Japanese and Thai
phonology helps to find the causes of
communication failures, which are often the
result of learners' mishearing and pronunciation
mistakes. It should also help language teachers
develop guidelines for listening instruction.
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มาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
1. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียน
1.1 ผลงานทางวิชาการทีส่ ง่ เพือ่ พิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารเครือข่ายญีป่ นุ่ ศึกษา ต้องเป็นผลงานทีย่ งั ไม่เคยตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่ทใี่ ดมาก่อน และต้องไม่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการอืน่
ทั้งนี้ไม่รวมบทความรับเชิญ
1.2 ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาจะต้องไม่มีส่วนใดที่ปรากฏ
ให้เห็นว่าเป็นการลอกเลียนผลงานทางวิชาการทั้งของตนเองและของผู้อื่น รวมทั้งจะต้องมีการอ้างอิงที่
ครบถ้วน และถูกต้องตามข้อก�ำหนดของวารสาร
1.3 ผู้เขียนจะต้องไม่บิดเบือนข้อมูล หรือสร้างข้อมูลที่เป็นเท็จในการรายงานผลการวิจัย
1.4 ผูท้ มี่ ชี อื่ ปรากฏเป็นผูเ้ ขียนบทความทุกคนจะต้องมีสว่ นร่วมในการท�ำวิจยั โดยแท้จริง และต้องระบุชอื่ ผูเ้ ขียน
ทุกคนตั้งแต่ต้น
1.5 ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการท�ำวิจัย รวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการวารสาร
2.1 บรรณาธิการจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมิน
2.2 บรรณาธิการมีการตรวจสอบบทความอย่างจริงจังในด้านการลอกเลียนผลงานทางวิชาการด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่เชื่อถือได้
2.3 บรรณาธิการมีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติสว่ นบุคคล โดยคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมในสาขานั้น ๆ จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 2 คน
2.4 ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเนื้อหาของบทความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนและผู้ประเมินบทความนั้น
2.5 กรณีที่ผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คนไม่สอดคล้องกัน จะต้องสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิรายที่ 3 เพื่อให้ได้
ข้อสรุป
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมิน
3.1 ประเมินคุณภาพบทความอย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติ ตามก�ำหนดเวลา
3.2 ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเนื้อหาของบทความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณภาพ
3.3 ผู้ประเมินจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ หากพบการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ เช่น การบิดเบือนผลการ
วิจัย สร้างข้อมูลเท็จในการรายงานผลการวิจัย หรือคัดลอกผลงานทางวิชาการในงานที่ประเมิน
3.4 ผูป้ ระเมินต้องไม่ชกั จูงหรือเสนอแนะให้ผเู้ ขียนอ้างอิงผลงานวิชาการใด ๆ เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนการอ้างอิงผลงาน
ของตนหรือพวกพ้อง
3.5 ผู้ประเมินบทความจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ กรณีที่ผู้ประเมินมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน
บทความ
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