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วัตถุประสงค์ในการพิมพ์

วารสารเครอืข่ายญีปุ่น่ศกึษา (jsn journal) เป็นวารสารวชิาการของสมาคมญีปุ่น่ศกึษาในประเทศไทย 

จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น

2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู ้

ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ 

ในเชิงบูรณาการ 

3. เพือ่ส่งเสริมให้เกดิการขยายเครือข่ายทางการศกึษาในวงกว้างและเสรมิสร้างความร่วมมอืทางวิชาการ

ในแขนงญี่ปุ่นศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

jsn Journal ประกอบด้วย บทความรบัเชญิ บทความวจิยั บทความวชิาการทีไ่ม่เคยตีพมิพ์ทีใ่ดมาก่อน   

บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์ และรายงานสัมมนา โดยทุกบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ วารสารมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่แบบออนไลน์ บทความวิจัยท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการและการทบทวนโดยผู้รู ้เสมอกัน 

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

วารสารเครือข่ายญี่ปุ ่นศึกษา ฉบับนี้มีความพิเศษคือ นอกจากจะมีบทความที่ผ่านการประเมินในรอบการ 
พิจารณาปกติแล้ว ยังได้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากการน�าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติของ 
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 15 ซ่ึงจัดร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีทั้งสิ้น 3 เรื่องดังนี้

เรื่องแรก Thai Young Adults' Motivations for Pursuing a Care Worker Career in Japan ศึกษา
เกี่ยวกับ แรงจูงใจของเยาวชนในการประกอบอาชีพด้านดูแลผู ้สูงอายุชาวญี่ปุ ่น เปรียบเทียบกับชาวฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซีย เป็นการจับกระแสทิศทางการท�างานในยุคที่ญี่ปุ่นก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 

เรื่องที่ 2 การใช้อุปมาในวรรณกรรมโฮโจกิ ได้วิเคราะห์ลักษณะการใช้อุปมาต่าง ๆ ในวรรณกรรม ท�าให้ 
ผู้อ่านมีจินตนาการที่กว้างไกลและเข้าใจสภาพของสังคมญี่ปุ่นยุคคามาคุระได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

เรื่องที่ 3 คือ โครงสร้างหน่วยเชื่อมอนุประโยคในประโยคพหุความภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในส�านวนไวยากรณ ์
ทีใ่ช้สอบวดัระดบัภาษาญีปุ่น่ เป็นการวเิคราะห์ในเชงิภาษาศาสตร์เพือ่แบ่งประเภทหน่วยเช่ือมอนุประโยค มกีารบัญญัติ
ค�าว่า ประโยคพหุความขึ้นโดยผู้วิจัยนับเป็นความก้าวหน้าด้านภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่น่าติดตาม

สังคมญี่ปุ่นยังเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติอยู่เนือง ๆ การได้เรียนรู้แนวทางการจัดการภัยพิบัติจะเป็นประโยชน์ 
กับการด�ารงชีวิตในโลกปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษาการจัดการบ้านพัก
ชั่วคราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม 

สภาวะการท�างานกับความต้องการพัฒนาตนเองของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติของคนท�างาน และผู้ใช้งานบัณฑิตในภาคเหนือ 
ของประเทศไทย ซ่ึงน่าสนใจว่า คนรุ่นใหม่คิดอย่างไรในการพัฒนาศักยภาพของตนในสังคมซึ่งขณะนี้เต็มไปด้วย 
ความไม่แน่นอน 

ผู้หญิงและลูกในบทละครโนแนวความรักและปาฏิหาริย์ เป็นการศึกษาเรื่องความคิดความเชื่อของคนญี่ปุ่น 
ในสมัยโบราณผ่านบทละครโน ซึ่งเป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่ทรงคุณค่าจวบจนถึงปัจจุบัน

บทความเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันของการสอบวัดระดับการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) ในประเทศไทย : 
จากบทสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบ BJT เกี่ยวกับการสอบวัดระดับการใช้ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจ และเรื่อง ท�าไมผู้เรียนไทย 
ฟังภาษาญี่ปุ่นผิด ‘nan-nichi’ เป็น ‘nan-ji’ : การศึกษาเปรียบเทียบเสียงพูดภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น เป็นการ
ศกึษาเสียงภาษาญีปุ่่นทีผู่เ้รยีนชาวไทยท�าผดิบ่อยเนือ่งจาก อทิธพิลของภาษาแม่ การศึกษาในช้ันเรยีนเป็นความพยายาม 
ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สามารถน�าไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้วิจัย ผู้วิพากษ์ และผู้อ่านทุกท่าน 
และได้มีการปรับจ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจาก 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน นับตั้งแต่ฉบับธันวาคม 2021 เป็นต้นไป
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอ่านและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของ 
ผู้เขียน ขอเชิญชวนทุกท่านในแวดวงญี่ปุ่นศึกษามาร่วมสร้างองค์ความรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษากันต่อไป พบกันใหม่ในปีหน้า 
ขอให้ทุกท่านโชคดี มีสุขถ้วนหน้า

    รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ  
    บรรณาธิการวารสาร jsn Journal
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนไทยที่ต้องการประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุใน 

ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้สมัครที่ต้องการไปท�างานผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 10 คน 

เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ติดตามผล ข้อมูลของผู้สมัครถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ 

และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวจิัยครั้งนี้พบว่าผู้สมคัรมองว่าการเดินทางไปท�างานในประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพและการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น บางคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุมาก่อน 

มีความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพยาบาล นอกจากนี้ความสนใจในการเดินทางไปท�างานในประเทศ

ญี่ปุ่นนั้น ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากความซาบซ้ึงต่อสังคมและวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นอีกด้วย ผลการวิจัยแสดง 

ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันกับแรงจูงใจของกลุ ่มผู ้เข้าสมัครชาวอินโดนีเซียรุ ่นแรกๆ ที่มุ ่งท�างานด้านการ

พยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ความสนใจของผู้สมัครชาวไทยน้ันค่อนข้างแตกต่างจากความสนใจของ 

ผู้สมัครชาวฟิลิปปินส์ซึ่งเหตุผลหลักในการไปประเทศญี่ปุ่นคือด้านการเงิน จากการน�าข้อมูลที่ได้มาศึกษาร่วมกับ 

ผลวิจัยก่อนหน้านี้ ท�าให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมบางส่วนผ่านความเคล่ือนไหวของผู้ปฏิบัติงานด้านดูแล

สุขภาพระหว่างประเทศได้

เอลิสา	นิชิคิโตะ,	ชีวิน	สุขสมณะ
คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยพายัพ

 คำา สำาคัญ
เยาวชนไทย แรงจูงใจ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ชาวอินโดนีเซีย และ ชาวฟิลิปปินส์

แรงจูงใจของเยาวชนไทยท่ีมีความต้องการประกอบ

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น
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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.      

Thai Young Adults’ Motivations for Pursuing a Care 

Worker Career in Japan

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

Elisa	Nishikito &	Shewin	Suksamana 
Faculty	of	Humanities	and	Communication	Arts	Payap	University
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1. Introduction
Since the early 21st century, labor shortage 

in Japan, particularly in the long-term care 

industry, has become a problematic issue for 

the Japanese government. It is estimated that 

in the year 2025, the supply-demand gap for 

care workers will be about 377,000 (Ministry of 

Health, Labor and Welfare, 2015, p.1). Therefore, 

the government has developed several policies 

that welcome foreigners to supply workers in 

this field. The most recent is the new status of 

residence called “specified skilled worker I 

(Tokutei Ginõ 1 Gõ)” (SSW 1). It was implemented 

in April 2019 to receive workers in 14 industry 

fields, including long-term care, hereafter, 

“nurs ing care” (official  term used by 

policymakers). Candidates must be over 18 years 

old, healthy, have the necessary occupational 

skills and Japanese language ability to work in 

one of the specified industry fields. They need 

to pass the skill exam, and the Japanese 

language test offered in Japan or abroad. The 

maximum stay in Japan is five years (Ministry of 

Foreign Affairs of Japan, n.d.). 

Some statistical data are provided to 

understand better the influx of foreign migrant 

workers in recent years. In October 2019, 

1,658,804 foreigners were working in Japan under 

different visa statuses. China and Vietnam ranked 

top, accounting for more than 800,000 workers 

(Nippon Communications Foundation, 2020).

In March 2020, 3,987 foreign workers were 

holding the SSW 1 status of residence. One year 

later, this number jumped to 22,567 (table 1), 

which shows a massive increase of 566% 

(Sugimura, 2021). Thailand ranks 6th, with 572 

Thais working in Japan, among which six are 

engaged in nursing care (table 2). 

Country March 2020 March 2021

Vietnam 2,316 58.1%                    14,147 62.7%

China  331 8.3% 2,050 9.1%

Indonesia 456 11.4% 1,921 8.5%

Philippines 235 5.9% 1,731 7.7%

Myanmar  216 5.4% 959 4.2%

Thailand 125 3.1% 572 2.5%

Cambodia 198 5.0% 569 2.5%

Others  110 2.8% 618 2.7%

Total 3,987 100% 22,567 100%

Table 1: Foreign workers in Japan with the SSW 1 status of residence

(Summarized by Nishikito & Suksamana based on the data by Sugimura, 2021)
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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

Table 2. Distribution of Thai workers across the 14 industries

(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 (JFT-

Basic) 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 full-

time 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) 

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
(Universities from which the 

participants graduated)

Current Job Previous 
knowledge of 
the Japanese 

language

Place of 
residence

P1 26 Faculty of Political Science and 
Public Administration,
Chiang Mai University

Employee 
of a private 
hospital

15 hours of an 
online course

Chiang Mai

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.

(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.

P4: I feel attracted to Japan: the different  

 seasons, the food. The country is  

 attractive to live, work and sightseeing.  

 Since I was a child, I’ve always wanted  

 to visit Japan.

P6: I’m interested in Japanese culture,  

 traditions, food, nature, technology,  

 animes, etc. I’ve traveled to Japan  

 before, I liked the country very much,  

 and want to know more.

 

 Participant P2 feels attracted to the  

minimalist concept in Japanese architecture.

P2:  I feel attracted to Japanese architecture  

 and the concept of minimalism; 

 the houses look clean and attractive  

 to live in.

(3) Learning the Japanese language

50% of the participants (P1, P6, P8, P9, P10) 

expressed their wish to go to Japan to learn 

the Japanese language. They consider learning 

Japanese as an additional asset for future career 

opportunities.

 P1: I want to learn and practice Japanese  

 to communicate in a 3rd language.

P8:  I like the Japanese language and want  

 to practice it to expand my career 

 possibilities in the future.

P9:  I want to learn the Japanese language  

 as an additional skill. 

(4) Financial reasons

30% of the participants (P4, P6, P9) 

mentioned the financial aspect as their 

motivation to work in Japan.

P4: I want to save money to give to my  

 parents so that they don’t need to  

 work hard in the future.

P6:  I want to save money by working in  

 Japan.

P9:  The income is higher than in Thailand.

4.2.2. Why working as care workers?

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: Thai land 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 

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 

5 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 Attitude towards going 
to Japan

Indonesian 
candidates

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

Positive attitude

Filipino 
candidates

l  Financial situation: support the family (42.7%)
l  Career development (36.5%)

Government showing
a critical view towards 
the program.

Thai 
candidates

l  Career development 
    - Learning the Japanese work system (80%)
    - Future career opportunities (60%) 
l  Appreciation for Japanese pop culture (70%)

Positive attitude

(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; 

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 co-

workers, 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 cross-

cultural 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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บทคัดย่อ

โฮโจกิ ( ) เป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1212 โดยคะโมะ โนะ โชเมะอิ 

( ) ครึ่งแรกของผลงานชิ้นนี้ชี้ให้เห็นความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงของชีวิตผ่านการบรรยายเหตุการณ์ภัยพิบัติ 

ต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ พายุหมุน ความอดอยาก และแผ่นดินไหว ส่วนครึ่งหลังบรรยายถึงความสงบสุขของ

ชีวิตการบวชและการใช้ชีวิตอย่างสันโดษ ใน โฮโจก ิ  มีตัวอย่างการใช้ความเปรียบอยู่หลายครั้ง โดยเฉพาะความ

เปรียบแบบอุปมา ( ) บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของการใช้อุปมา 

ในวรรณกรรม โฮโจก ิจากการศึกษาพบว่า ใน โฮโจก ิมีตัวอย่างการใช้อุปมาในการสื่อลักษณะที่เป็นรูปธรรม และ

การสื่อโยงถึงลักษณะที่เป็นนามธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอนิจจัง โดยผู้เขียนมักใช้สิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติ

เช่น แม่น�้า คลื่น เมฆ พระจันทร์ เป็นต้น มาใช้ในการเปรียบเทียบ อันเป็นการช่วยเสริมสร้างจินตภาพให้แก่ผู้อ่าน 

และยังสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวผู้เขียนซึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น�้าท่ามกลางธรรมชาติด้วย

อรรถยา	สุวรรณระดา
คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คำา สำาคัญ
โฮโจก ิโชเมะอิ อุปมา ความเปรียบ 

การใช้อุปมาในวรรณกรรม โฮโจกิ
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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.     

The Use of Simile in H j ki

Key words
H j ki, Ch mei, simile, figurative expression

Attaya	Suwanrada
Faculty	of	Arts,	Chulalongkorn	University
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1. บทนำา
 โฮโจกิ（ )1 เป็นวรรณกรรมประเภทความ

เรยีง ( ) ทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่น่ เขยีนขึน้ในช่วงต้นสมยั

คะมะกุระโดยคะโมะ โนะ โชเมะอิ（ ) 2 

โชเมะอิเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโคลงกลอนและได้รับเลือก

ให้เป็นกวีเอกของกลุ่มกวีด้านกลอนญี่ปุ่น ในบั้นปลาย

ชวีติ โชเมะอไิด้ออกบวชและหลบไปอาศยัอยูใ่นกระท่อม

ทีส่ร้างขึน้ในภเูขาฮโินะชานเมอืงเกียวโต กระท่อมทีว่่านี้

มีขนาดเพียงสี่เสื่อครึ่ง(กว้างด้านละประมาณ 3 เมตร) 

ขนาดความกว้างยาวนีเ้รียกกนัว่า โฮโจ ) ในปี ค.ศ. 

1212 เขาได้เขยีนผลงานความเรยีงขึน้ในกระท่อมหลงันี้

จึงเรียกชื่อผลงานชิ้นนั้นว่า โฮโจก ิ(กิ  หมายถึงบันทึก 

โฮโจกิจึงหมายถึงบันทึกท่ีเขียนข้ึนในกระท่อมขนาด 

สี่เสื่อครึ่ง)

 ครึ่งแรกของผลงานชิ้นนี้เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์

ไฟไหม้ในเมืองหลวง พายุหมุน ความอดอยาก แผ่นดิน

ไหว และการย้ายเมืองหลวง ซ่ึงผู้เขียนได้ยินได้ฟังมา 

และบ้างก็ไปเห็นมาด้วยตาตนเอง โดยเน้นถึงความไม่

เทีย่งแท้ของชวิีตและความเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคม

ที่มีอยู่ตลอด ส่วนครึ่งหลังบรรยายถึงความสงบสุขของ

ชีวิตการบวชที่ถอยห่างจากเรื่องวุ่นวายทางโลก และ

ความรู้สึกดีใจที่ได้ออกบวช ถึงแม้จะเป็นความเรียงแต่

ก็ได้แทรกความคิดเห็นวิจารณ์สังคมและเรื่องราวต่าง ๆ 

ผู ้ เ ขียนชี้ ให ้เห็นชีวิตในกระท่อมที่ตัดขาดจากโลก

ภายนอกว่าสงบสขุเพยีงใด แต่กส็�ารวจตนเองโดยมองใน

อีกทางหนึ่งด้วยว่าตนได้ยึดติดกับชีวิตที่สันโดษเช่นนั้น

เกินไปหรือไม่ นบัเป็นการแสดงความคดิเหน็และวจิารณ์

สิ่งต่าง ๆ โดยที่มิได้มองแต่เพียงด้านเดียว ผลงานชิ้นน้ี 

ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 วรรณกรรมประเภท 

ความเรียงที่ดีเด่นร่วมกับ มะกุระโนะโซฌิ ( )3 

ในสมยัเฮอัน4 และท์ซเุระสุเระงซุะ ( ) 5  ในช่วงปลาย

สมยัคะมะกุระ6 (อรรถยา สุวรรณระดา, 2557, น.1)

 ในวรรณกรรมชิ้นนี้มีการใช้ความเปรียบอยู่หลาย

ครัง้ โดยเฉพาะความเปรยีบแบบ ( )  ซึง่ค�านีใ้นภาษา

ญีปุ่น่มคีวามหมายรวมค�าว่า “อปุมา” และ “อปุลกัษณ์” 

ในภาษาไทยเข้าไว้ด้วยกัน อุปมา ( , Simile) 

เป็นความเปรียบที่อธิบายลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

โดยน�าไปเทียบว่าเหมือนกับอีกส่ิงหนึ่งโดยใช้ค�าเชื่อม 

ทีม่คีวามหมายเช่นเดยีวกบัค�าว่า “เหมอืน” ตวัอย่างเช่น 

ค�าว่า ดุจดั่ง ราวกับว่า เปรียบประดุจ คล้าย เป็นต้น 

ส ่ วนอุป ลักษณ ์ ( ,  Metaphor )  เป ็นการ 

เปรียบเทียบส่ิงหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกับ

อุปมาแต่จะไม่กล่าวโดยตรงเหมือนอุปมา จะใช้วิธีกล่าว

เป็นนัยและจะไม่มีค�าเชื่อมเหมือนอุปมา ส�าหรับความ

เปรยีบแบบ( )ทีพ่บใน โฮโจก ินัน้ จากทีผู่วิ้จยัได้ศกึษา

มาพบว่าเกือบทั้งหมดจะเป็นแบบอุปมา  

 ส�าหรับงานวิจัยเกี่ยวกับ โฮโจก ินั้น ส่วนใหญ่มักมี

หัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผู ้เขียนได้

บรรยายไว้ เช่น “โชเมะอิบรรยายสภาพเหตุการณ ์

แผ่นดินไหวอย่างละเอียด ทั้งภาพพื้นดินแตกแยก มี 

น�้าพวยพุ่งขึ้นมา ภาพม้าที่ก�าลังเดินทางอยู ่เซไปมา 

...นอกจากน้ียังแสดงอารมณ์ความรู ้สึกที่มีต่อสภาพ

เหตุการณ์นั้น เช่น ภาพพ่อแม่ของเด็กที่ได้แต่กอดร่าง

ของลูกที่ถูกทับบ้ีแบนเอาไว้และส่งเสียงร�า่ไห้คร�่าครวญ

น้ันเป็นภาพที่ช่างน่าเวทนายิ่งนัก เป็นต้น หากผู้เขียน

เพียงแต่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามล�าดับเวลา โดยไม่ได้

กล่าวถึงสภาพจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้คนแล้ว 

คุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ของ โฮโจกิ ก็คงจะลดลง 

1 วรรณกรรมร้อยแก้วที่ไม่ได้มีการก�าหนดรูปแบบตายตัว แต่เป็นการเขียนบรรยายไปเรื่อย ๆ  เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เขียนนึกคิดในขณะนั้น เนื้อหามักเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เขียนพบเห็นหรือได้ยิน
ได้ฟังมา หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่าง ๆ  

2 กวีเอกต้นสมัยคะมะกุระ มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ ค.ศ. 1155-1216 
3 เขียนขึ้นราว ค.ศ. 1001 โดย เซะอิโฌนะงน ( ) นางก�านัลของพระนางเทะอิฌ ิ( ) มเหสีของจักรพรรดิอิชิโจ（ )
4  สมัยเฮอัน ( ) อยู่ในช่วง ค.ศ. 794-1185
5  เขียนขึ้นราว ค.ศ.1331 โดยพระชื่อ เค็งโก (  )
6  สมัยคะมะกุระอยู่ในช่วง ค.ศ. 1185-1333
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ครึ่งหนึ่ง” (赤羽学, 1976, น.594) และยังมีงานวิจัยที่ 

น�าเอาข้อมูลจาก โฮโจกิ ไปใช้อ้างอิงเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลจากบันทึกประวัติศาสตร์อื่น เช่น “จ�านวนผู้ตาย 

“หลายสิบคน” ใน โฮโจก ิให้ความรู้สึกสมจริงกว่า ส่วน

จ�านวนบ้านของขุนนางที่ถูกเพลิงไหม้วอดวายไปน้ัน 

จ�านวน “14 หลัง” ท่ีคุโจ คะเนะสะเนะบันทึกไว้ใน 

เกิยวกุโย น่าจะถูกต้องกว่า” (左方郁子, 2012, น.20)  

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยท่ีวิเคราะห์เก่ียวกับทัศนะของ 

ผูเ้ขยีนทีส่ะท้อนให้เหน็ในวรรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่

เรื่องการอยู ่อย่างสันโดษ ไม่ต้องการพึ่งพาใครของ 

โชเมะอิ เช่น “กวีในยุคนั้นส่วนใหญ่แม้จะบวชเป็นพระ

แล้วแต่ก็มักระบายความเงียบเหงาและความรู ้ สึก 

ต้องการเพือ่นออกมาในกลอน อย่างเช่น ซะอเิงยีว( ) 

กวีเอกแห่งยุคซึ่งมักจะบรรยายความรู ้สึกเงียบเหงา 

ของเขาออกมาในกลอนเสมอ ต่างไปจากโชเมะอิที่มัก

ปฏิเสธไม่ต้องการเพื่อน จุดนี้เองที่ท�าให้โชเมะอิต่างจาก

กวีคนอื่นในยุคเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด”(浅見和彦, 

2012,น.132)

 ส่วนในด้านการใช้ภาษา มเีพยีงการหยบิยกส�านวน

ภาษาเด่น ๆ  ของผู้เขียนมาวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในตอนต้นของวรรณกรรมท่ีผู ้เขียนน�าเอาภาพของ 

แม่น�้าที่มีการไหลเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดมาใช้เปรียบ

เทียบเกริ่นน�าถึงความเป็นอนิจจังไม่เท่ียงของสรรพสิ่ง 

ต่าง ๆ นัน้ มักถูกหยิบยกน�ามากล่าวถึงอยู่บ่อยครั้ง ซึ่ง

การน�าเอาภาพแม่น�้ามาใช้เปรียบเทียบนี้ก็นับเป็น

ตัวอย่างหนึ่งของการใช้อุปมา ในวรรณกรรม โฮโจก ิยัง

มกีารใช้อปุมาในทีอ่ืน่ ๆ อกี แต่กลบัไม่ค่อยถูกหยบิยกมา

กล่าวถึงและเท่าท่ีผู้วิจัยได้สืบค้นดู ยังไม่พบงานวิจัย 

ที่รวบรวมตัวอย่างการใช้ความเปรียบแบบอุปมาใน 

โฮโจกิ มาก่อน การศึกษาลักษณะการใช้อุปมาใน

วรรณกรรมชิ้นนี้จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ และจะเป็น

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต ่อการศึกษาเปรียบเทียบ

ลักษณะการใช้อุปมาและความเปรียบประเภทอื่น ๆ ใน

วรรณกรรมญี่ปุ่นต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย   
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการใช ้อุปมาใน

วรรณกรรม โฮโจก ิ โดยมุ่งหาลักษณะเฉพาะของการใช้

อุปมาในวรรณกรรมชิ้นนี้

3. สมมุติฐานการวิจัย
 3.1 ในวรรณกรรม โฮโจกิ นอกจากจะมีการใช ้

  อุปมาสื่อลักษณะที่เป็นรูปธรรมร่วมกันของ 

  สิง่ท่ีถกูเปรยีบกบัสิง่ทีย่กมาเปรยีบแล้ว ยงัพบ 

  การใช้อุปมาส่ือโยงลักษณะที่เป็นนามธรรม 

  ร่วมกันอยู่หลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ 

  เป็นอนิจจัง 

 3.2 การใช้อปุมาในวรรณกรรมชิน้นีช่้วยเสรมิสร้าง 

  จินตภาพให้แก่ผู้อ่าน และยังสะท้อนอารมณ์ 

  และความรูส้กึนึกคดิของตวัผูเ้ขยีนซึง่อาศยัอยู่ 

  ริมแม่น�้าท่ามกลางธรรมชาติ

4. วิธีดำาเนินการวิจัย
 รวบรวมตัวอย่างอุปมาในวรรณกรรม โฮโจก ิโดย

ในที่น้ีจะแบ่งออกเป็นการใช้อุปมาส่ือลักษณะที่เป็น 

รูปธรรม และการใช้อุปมาส่ือโยงถึงลักษณะที่เป็น

นามธรรม โดยมุ่งหาลักษณะเฉพาะของการใช้อุปมา 

ในวรรณกรรมชิ้นนี้

 ส�าหรับต้นฉบับวรรณกรรม โฮโจก ิ ในบทความนี้ 

ใช้ต้นฉบับภาษาญี่ปุ ่นโบราณซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่ 

ส�านักพิมพ ์คะโดะกะวะงะกุ เงะอิ  ( )

ตีพิมพ์ไว้เม่ือ ค.ศ. 2010 ส่วนค�าแปลภาษาไทยน้ัน 

น�ามาจากหนังสือ ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรม

โฮโจก ิของผูว้จิยัเอง ซึง่ผูว้จิยัเคยแปลวรรณกรรม โฮโจกิ 

เอาไว้ แต่ทั้งนี้ ได้มีการปรับแก้ภาษาเพ่ิมเติมในบางจุด 

ส่วนระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในบทความน้ีเป็น 

ระบบถอดอักษรซึ่งเป็นผลงานวิจัยใน พ.ศ. 2530 ของ 

อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่น ได้แก่ ผศ.ดร.กัลยาณี 

สีตสุวรรณ, ผศ.สุชาดา สัตยพงศ์, ผศ.เสาวลักษณ์ 
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สุริยะวงศ์ไพศาล(ปัจจุบันคือ ศ.กิตติคุณ ดร.สิริมนพร 

สุริยะวงศ์ไพศาล) อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คือ 

ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชา 

ภาษาไทยคือ ผศ.ดุษฎีพร ช�านิโรคศานต์ คณะอักษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนค�าบางค�าที่ใช้กัน

แพร่หลายแล้วยังคงใช้ตามความนิยมเดิม

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้อุปมาใน โฮโจกิ 

พบว่าวรรณกรรมชิน้นีม้กีารใช้อปุมาอยูท่ัง้หมด 18 แห่ง 

โดยแบ่งเป็นการใช้อุปมาสื่อลักษณะท่ีเป็นรูปธรรม 

8 แห่ง และการใช้อุปมาสื่อโยงลักษณะที่เป็นนามธรรม 

10 แห่ง  ดังต่อไปนี้ 

 

 5.1 การใช้อุปมาสื่อลักษณะที่เป็นรูปธรรม

 ตัวอย่างการใช้อุปมาใน 5.1 นี้ เป็นการเปรียบ

เทยีบสิง่หนึง่ว่ามรีปูลกัษณ์คล้ายกบัอกีสิง่หนึง่ หรอืว่าอยู่

ในสภาพหรือกิริยาอาการที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถ

มองเห็นหรือได้ยินเสียงเป็นรูปธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 5 . 1 . 1  、  舞人を  

せる より で たりけるとなん。吹き   とかく

り くほどに、 をひろげたるがごとく になり

ぬ。(p.18)

 ต้นเพลิงนั้น บ้างก็ว่ามาจากซอยฮิงุชิโตะมิ เกิด

เพลิงไหม้ขึ้นจากกระท่อมท่ีพักอาศัยชั่วคราวของพวก 

นักระบ�า ลมพัดแรงท�าให้ไฟกระพือลุกไหม้ขยายไปยังที่

ต่าง ๆ ราวกับพัดที่คลี่กางออก

 ตอนที่ยกมาน้ี โชเมะอิได้เล่าถึงเหตุการณ์ไฟไหม้

ครั้งใหญ่ขึ้นในเมืองหลวงเกียวโตซ่ึงเกิดข้ึนในวันที ่

28 เดอืน 4 ค.ศ.1177  เหตกุารณ์ไฟไหม้ครัง้ใหญ่นี ้เรยีก

กนัว่า ทะโรโฌโบ（ )และถกูกล่าวถงึไว้ในบนัทกึ 

เกิยวกุโย（ ) ของคุโจ คะเนะสะเนะ（ ) 

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีฝ่ายขวา( ) ในสมัยนั้น 

ด้วย ใน เกิยวกุโย ก็ได้กล่าวถึงต้นเพลิงของเหตุการณ์ 

ไฟไหม้ครัง้นีเ้ช่นเดยีวกนัว่ามาจาก “ซอยฮงิชุโิตะม”ิ แต่

ไม่ได้มีรายละเอยีดเหมอืนใน โฮโจก ิว่ามาจาก “กระท่อม

ที่พักอาศัยชั่วคราวของพวกนักระบ�า” โชเมะอิได้

บรรยายภาพไฟที่กระพือลุกไหม้ว่าได้ขยายกว้างไปยังท่ี

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 し。(p.20)

 ทรัพย์สินในบ้านล้วนปลิวลอยหายไปในท้องฟ้า 

พวกแผ่นไม้มุงหลังคาล้วนปลิวกระจัดกระจายราวกับ

ใบไม้ในฤดูหนาวที่ถูกลมพัดปลิว 

 ตัวอย่างข ้างต้นเป็นตอนที่โชเมะอิได ้บันทึก 

เกี่ยวกับพายุหมุนครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เดือน 4 

ค.ศ.1180 เขาได้บรรยายสภาพบ้านที่ถูกลมพายุพัดจน

พังทลายเสียหายได้อย่างเห็นชัด ไม่ว่าจะเป็นสภาพ 

ของทรัพย์สินในบ้านที่ถูกลมพายุพัดปลิวหายไป หรือ

สภาพแผ่นไม้มุงหลังคาที่ปลิวกระจัดกระจายราวกับ

ใบไม้ที่ลมพัดปลิวไปในฤดูหนาว อะซะมิ คะสุฮิโกะ 

ได้วิเคราะห์ไว้ว่า “ลักษณะที่บรรยายนั้นคล้ายกับว่า 

ลมพายุก�าลังสนุกที่ได้กล่ันแกล้งพัดถล่มบ้านให้ได้รับ

ความเสียหาย” (浅見和彦, 2012, น.43) ส�าหรับแผ่นไม้

มุงหลังคาในที่นี้นั้น ค�าว่า  หมายถึง แผ่นไม้ยาวที่ท�า

มาจากเปลือกไม้ของต้นฮิโนะกิ ซึ่งมักเอามาท�าเป็นวัสดุ

มงุหลงัคาพระราชวงัหรอืคฤหาสน์ของขนุนางใหญ่ ส่วน 

 หมายถึง แผ่นไม้บาง ๆ  ซึ่งมักใช้มุงหลังคาบ้านของ

พวกนักรบหรือชาวบ้านทั่วไป ในที่น้ีโชเมะอิได้เปรียบ

เทียบภาพแผ่นไม้มุงหลังคาที่ถูกพายุพัดปลิวว่าเหมือน

กับใบไม้ที่ถูกลมพัดปลิว ซึ่งแสดงให้เห็นภาพของพายุที่

รุนแรงมากขนาดที่หลังคาบ้านยังถูกพัดปลิวไปราวกับ

ใบไม้ที่ถูกลมพัด

 5.1.3 を の く き てたれば、すべて も え
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7 โชเมะอิเล่าย้อนถึงตอนที่ย้ายมาอยู่ที่ภูเขาฮิโนะตอนอายุ 54 ปีและได้สร้างกระท่อมหลังใหม่ขึ้นซึ่งเขาใช้อาศัยอยู่มาจนถึงขณะที่เขียน โฮโจกิ นี้

ず、おびたたしく りとよむほどに、もの ふ も え

ず。(p.20)

 พายพุดัฝุน่ผงปลวิว่อนราวกบัควนัไฟจนมองไม่เหน็

สิง่รอบข้าง เสยีงลมพัดอือ้องึจนไม่อาจได้ยนิเสียงสนทนา

 ตวัอย่าง 5.1.3 เป็นการบรรยายภาพของพายหุมุน

ต่อจาก 5.1.2 โชเมะอิได้บรรยายสภาพว่าพายุได้พัดฝุ่น

ผงปลิวว่อนราวกับควันไฟจนมองไม่เห็นสิ่งรอบข้าง ซ่ึง

ในทีน่ีไ้ม่ได้หมายความว่าฝุน่ผงเข้าตาจนท�าให้มองไม่เห็น 

แต่เป็นเพราะลมพายไุด้พดัฝุน่ผงปลวิว่อนคละคลุง้ขึน้ไป 

จนเหมือนกับเป็นกลุ่มควันที่คอยบดบังสายตาท�าให ้

มองไม่เห็น

 5 . 1 . 4  立ちのぼりて、 りなる のごと

し。(p.30)

     ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขึ้นไปบนท้องฟ้าดูราวกับกลุ่ม

ควันมหึมา

 ตัวอย่าง 5.1.4 เป็นตอนท่ีโชเมะอิบรรยาย

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ค.ศ.1185 ซึ่งเขาได้ให้

ความเห็นเอาไว้ว่าในบรรดาภัยพิบัติต่าง ๆ สิ่งที่น่ากลัว

ที่สุดก็คือแผ่นดินไหว ซ่ึงนับว่าเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผล 

กระทบก่อความเสยีหายรนุแรงให้แก่ผูค้นและบ้านเรอืน

ในวงกว้าง ไม่ว่าทีใ่ดต่างก็ได้รบัความเสยีหาย บ้างกถ็ล่ม

บ้างก็เอนล้ม จนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในท้องฟ้ากลาย

เป็นกลุ ่มควันมหึมา ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวก็เป็นการ

บรรยายภาพฝุ่นละอองที่ฟุ ้งขึ้นไปจนเหมือนกับกลุ่ม 

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)

 เสียงแผ่นดินสั่นสะเทือนและเสียงบ้านเรือน 

พังทลาย ไม่ต่างอะไรกับเสียงฟ้าผ่า

 ใน โฮโจกิ โชเมะอิได้บรรยายสภาพเหตุการณ ์

แผ่นดินไหวอย่างละเอียด ซ่ึงมีท้ังภาพพื้นดินแตกแยก 

มีน�้าพวยพุ่งขึ้นมา ภาพฝุ่นละอองปลิวว่อน นอกจากน้ี 

ยังได้บรรยายเกี่ยวกับเสียงท่ีได้ยินด้วย ตัวอย่าง 5.1.5 

เป็นการบรรยายเหตุการณ์แผ่นดินไหวต่อจาก 5.1.4  

โดยโชเมะอิได ้บรรยายเสียงของแผ่นดินไหวและ 

เสยีงบ้านเรอืนทีล้่มพงัทลายลงมาว่าเสียงดงัไม่ต่างอะไร

กับเสียงฟ้าผ่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเสียงนั้นดังมากระดับ

เดียวกับเสียงฟ้าฝ่าที่ท�าให้คนสะดุ้งตกใจกลัว

 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 なる も、 をあげて、 く

なし。 からず、 ち につけて、  れをののくさま、

たとへば、 の の に づけるがごとし。(p.33)

 อย่างเช่นคนที่มีสถานะต�่าต้อย แต่อาศัยอยู่ข้าง

บ้านของคนสูงศักดิ์มีอ�านาจ เวลามีเรื่องยินดีอะไรก็ต้อง

คอยเกรงใจไม่อาจแสดงความยินดีออกนอกหน้าได ้

หรือตอนท่ีมีเรื่องโศกเศร้าก็ไม่อาจร้องไห้เสียงดังได้ 

ต้องอยู่อย่างระแวดระวังคอยข่มใจย้ังไว้ สภาพที่ต้อง 

ตื่นกลัวตลอดเวลาเปรียบได้กับนกกระจิบที่เข้าใกล ้

รังเหยี่ยว

 โชเมะอิเปรียบเทียบสภาพอาการของคนที่มี

สถานะต�่าต้อยที่อาศัยอยู่ข้างบ้านของคนที่สูงศักดิ์ว่า 

อยู่ในสภาพที่ต้องคอยระแวดระวังตื่นกลัวเหมือนกับ 

นกกระจิบท่ีเข้าใกล้รังเหยี่ยว โดยเปรียบคนที่ยากจน

ต�า่ต้อยเป็นเหมอืนนกกระจบิ ส่วนคนสงูศกัดิม์อี�านาจเป็น

เหมือนเหยี่ยว คนที่ต�่าต้อยต้องคอยเกรงใจคนสูงศักดิ์

เหมอืนนกกระจบิทีเ่กรงกลวัเหยีย่ว ไม่ว่าจะท�าอะไรกต้็อง

คอยระแวดระวงัอยูต่ลอดเวลา ไม่สามารถแสดงอารมณ์

ดีใจหรือเสียใจออกนอกหน้าได้ เพราะเกรงว่าจะท�าให้

คนสูงศักดิม์อี�านาจนัน้ไม่พอใจ และตนเองกจ็ะเดอืดร้อน

เอาได้

 5.1.7 の りを べる あり。いはば、 の

の 宿 を り 、 い た る の を む が ご 

とし。(p.36)

 ฉันได้สร ้างบ้านขึ้นมาเพื่อไว ้ใช ้อาศัยในช่วง

บัน้ปลายชวีติ7 จะว่าไปกเ็ปรยีบเหมอืนนกัเดนิทางทีส่ร้าง
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8 ค�าว่า ふในภาษาญี่ปุ่นโบราณมี 2 ความหมายคือ “ส่งกลิ่นหอม” และ “สีสันงดงาม" ในที่นี้ใช้ในความหมายหลังโดยเป็นการโยงเปรียบเทียบสีม่วงของดอกฟูจิว่าดูงดงาม ดู
ราวกับเป็นเมฆสีม่วงที่จะน�าพาไปยังแดนสุขาวดี

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�่าต้อยเกรงกลัวคนสูงศักดิ์ นกกระจิบเกรงกลัวเหยี่ยว

5.1.7 โชเมะอิสร้างบ้านไว้อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิต นักเดินทางสร้างที่พักแรมชั่วคราว

ตัวไหมแก่สร้างรังไหม

5.1.8 ดอกฟูจิสีม่วงห้อยไหว เมฆสีม่วง

ตารางสรุปตัวอย่างใน 5.1

งดงาม ทางทิศตะวันตก ดูราวกับเมฆสีม่วง 

 โชเมะอิเปรียบดอกฟูจิซึ่งมีสีม่วงที่ห้อยไหวงดงาม

ทางทิศตะวันตกนั้นว่าดูเหมือนกับเมฆสีม่วง ตาม 

ความเชือ่ทางพทุธศาสนาของคนญีปุ่น่ในสมยันัน้ เชือ่กนั

ว่าผู้ที่สวดภาวนาเน็มบุท์ซุ ( ) หรือสวดพระนาม 

พระอมิตาภะเป็นประจ�าแล้ว เมื่อหมดอายุขัย พระอมิ

ตาภะและพระโพธิสัตว์จะทรงขี่เมฆสีม่วงมารับไปอยู่ 

ยังดินแดนสุขาวดี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดินแดนท่ีอยู่ทาง 

ทิศตะวันตก (簗瀬一雄,2010, น.72) ในที่นี้จึงเป็นการ

เปรียบดอกฟูจิสีม่วงที่เบ่งบานอยู่ทางทิศตะวันตกว่า 

ดูราวกับเป็นเมฆสีม่วงซึ่งจะน�าพาไปยังแดนสุขาวดี

ที่พักค้างแรมชั่วคราว หรือตัวไหมแก่ที่สร้างรังไหม

 ตวัอย่างข้างต้นกล่าวถงึตวัโชเมะอใินบัน้ปลายชวีติ

ที่ได้สร้างบ้านขึ้นมาเพื่ออาศัยอยู่ในช่วงชีวิตที่เหลือ โดย

โชเมะอเิปรียบตวัเองเหมือนกับนกัเดนิทางทีร่ะหว่างทาง

ก็ต้องพักค้างแรมตามที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวเท่านั้น

แล้วก็ต้องเดินทางต่อ ซ่ึงก็คล้ายกับโชเมะอิท่ีก็คงจะ

อาศัยอยู่ที่บ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้เพียงไม่นาน เพราะ

อายุมากแล้ว เหลือเวลาในชีวิตอีกไม่มากนัก โชเมะอิยัง

เปรียบตัวเองเหมือนกับตัวไหมแก่ที่สร้างรังไหมด้วย ซึ่ง

ตัวไหมแก่นั้นก็เหลือเวลาในชีวิตอีกไม่มาก และก็สร้าง 

ที่อยู่อาศัยแคบ ๆ เพ่ือไว้พักอาศัยในช่วงชีวิตที่เหลือ 

เช่นเดียวกัน

 5.1.8 は、 を る。 のごとくして、 に

ふ。(p.39)

       พอถึงฤดูใบไม้ผลิก็ชมดูดอกฟูจิห้อยไหวไปมา สีสัน
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ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อแสดงสภาพไม่เท่ียงแท ้

ของธรรมชาติ ซึ่งผู้คนและที่อยู่อาศัยต่างก็เป็นอนิจจัง 

ไม่เที่ยง เหมือนกับแม่น�้าที่ไหลเปลี่ยนแปรไปเรื่อย ๆ  ไม่

สามารถด�ารงคงสภาพอยู่ตลอดไป และยังเปรียบผู้คน

และที่อยู่อาศัยว่าเหมือนกับฟองคลื่นที่ลอยอยู่ในแม่น�้า 

ซ่ึงเกิดขึ้นและแตกซ่านหายไปอยู ่ตลอดเวลาด้วย 

เป็นการใช้อุปมาเพื่อส่ือโยงให้เห็นถึงความเป็นอนิจจัง

ของสรรพสิ่ง ซึ่งความเป็นอนิจจังนี้เองที่ผู้เขียนต้องการ

ชี้ให้เห็นผ่านวรรณกรรมชิ้นนี้ และได้หยิบยกภาพแม่น�้า

และฟองคล่ืนที่ส่ือถึงความเป็นอนิจจังมาบรรยายไว้ใน

ตอนต้นของวรรณกรรมเพื่อเป็นการเกริ่นน�า

 

 5.2.2 いにしへ し は、 が に、わづかに

なり。 に に、 に るるならひ、ただ の

にぞ たりける。(p.16)

ในบรรดาคนที่เคยรู้จัก 20-30 คนนั้น ตอนนี้ที่ยัง

มชีวีติอยูเ่หลอือยูเ่พยีงแค่คนสองคนเท่านัน้ เช้ามคีนตาย

ไป เย็นก็มีคนเกิดใหม่ เป็นเรื่องธรรมดาโลก เหมือนดั่ง

ฟองคลื่นในแม่น�้า

ตัวอย่าง 5.2.2 เป็นการเปรียบเทียบการเกิดดับ

ของชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาโลก ว่าเหมือนกับ 

ฟองคลื่นในแม่น�้าซ่ึงก็มีการเกิดข้ึนและแตกซ่านหายไป

ซึ่งก็เป็นเรื่องปรกติธรรมดาเช่นกัน ฟองคล่ืนในแม่น�้า 

เป็นสัญลักษณ์ส่ือถงึความเป็นอนจิจงั ซึง่ชวีติมนษุย์กอ็ยู่

ในสภาพที่ไม่เที่ยงเช่นกัน นอกจากน้ี ฟองคล่ืนเกิดขึ้น 

ไม่นานกแ็ตกซ่านหายไป การเปรยีบชวีติมนษุย์ว่าเหมอืน

กบัฟองคลืน่จงึอาจตคีวามในอกีนยัหนึง่ได้ว่าชวีติมนษุย์

นั้นสั้น ไม่สามารถด�ารงคงอยู่ยาวนานด้วย

 

 5.2.3 その と と、 を ふさま、いはば

の に らず。 は ちて、 れり。 るといへども、

に れぬ。 は しぼみて、 なほ えず。 えずとい

へども、 を つ なし。(p.16) 

ทั้งบ้านและเจ้าของบ้านต่างก็แข่งขันกันเป็น

 จากตัวอย่างที่ยกมาท้ังหมดน้ีจะเห็นได้ว่าสิ่งท่ี 

ผูเ้ขยีนหยบิยกมาใช้เปรยีบเทยีบนัน้ นอกจากพดัซึง่เป็น

ของใช้ที่คนในราชส�านักมักใช้พกติดตัวแล้ว (โชเมะอิ 

เองก็เป็นอดีตกวีในราชส�านัก) สิ่งอื่น ๆ มักเป็นสิ่งที่พบ

เจอได้ในป่าเขาหรือธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ควันไฟ นก 

เหยีย่ว เมฆ ฯลฯ โชเมะออิาศยัอยูใ่นหบุเขาเป็นเวลานาน

และน่าจะได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อยู่เป็นประจ�า จึง

เป็นธรรมดาอยู่เองที่โชเมะอิจะหยิบยกเอาสิ่งที่ตนเอง

พบเหน็เป็นประจ�านีม้าใช้ในการเปรยีบเทยีบ กล่าวได้ว่า

สิ่งที่โชเมะอิหยิบยกมาใช้เปรียบเทียบน้ัน นอกจากจะ

ช่วยเสรมิสร้างจนิตภาพให้แก่ผูอ่้าน ท�าให้ผูอ่้านเห็นภาพ 

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นอารมณ์ความรู้สึก

นึกคิดของตัวโชเมะอิเองซ่ึงอาศัยอยู่ท่ามกลางป่าเขา 

และธรรมชาติด้วย  

 5.2 การใช้อปุมาสือ่โยงถงึลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรม

 ส�าหรับการใช้อุปมาใน 5.2 นี้ สิ่งที่น�ามาใช้เปรียบ

กบัสิง่ทีถ่กูเปรยีบนัน้อาจไม่ได้มรีปูลกัษณ์หรอือยู่ในกริิยา

อาการทีค่ล้ายกนัแบบ 5.1 แต่สิง่ทีน่�ามาใช้เปรยีบนัน้เป็น

สัญลักษณ์สื่อโยงถึงลักษณะท่ีเป็นนามธรรมบางอย่าง 

ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบนั้นก็มีลักษณะท่ีเป็นนามธรรมน้ันด้วย

เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 5.2.1 ゆく河の れは えずして、しかも、もとの水

にあらず。よどみに ぶうたかたは、かつ え、かつ 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)

 แม่น�้าไหลไปไม่หยุดยั้ง น�้าที่ไหลย่อมมิใช่สายน�้า

สายเดิม ฟองคลื่นที่ลอยอยู่ในแม่น�้า บ้างก็แตกซ่าน 

หายไป บ้างก็เกิดขึ้นมาใหม่ ไม่เคยหยุดนิ่งฉันใด ผู้คน

รวมทั้งบ้านช่องที่อยู่อาศัยบนโลกก็เป็นเฉกเช่นเดียวกัน

ฉันนั้น

 ตัวอย่างข้างต้นมาจากตอนต้นของวรรณกรรม 

โชเมะอิเริ่มเร่ืองโดยการบรรยายภาพสายน�้าท่ีไหลอยู่
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9  ไม้เถาตระกูลผักบุ้ง ออกดอกรูปปากแตรในฤดูร้อน เช้าบาน พอสายก็โรย
10  ฟุกุฮะระ ( ) หรือท์ซุโนะกุนิ ( の ) เป็นส่วนหนึ่งของเมืองโกเบในปัจจุบัน 
11  ปลาที่ต้องทนทุกข์ทรมานหายใจไม่ออกเพราะน�้าน้อยแห้งเหือด
12  โชเมะอิเขียน โฮโจก ิเสร็จเมื่ออายุ 58 ปี ดังนั้นที่โชเมะอิเขียนถึงอายุตัวเองในที่นี้ว่า “อายุ 60 ปี” นั้น สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นเพียงการบอกอายุตัวเองโดยประมาณ

อนิจจังไม่เที่ยงแท้ จะว่าไปแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับหยาด

น�้าค้างบนดอกอะซะงะโอะ9 บางครั้งน�้าค้างร่วงหล่น 

หายไปเหลือแต่เพียงดอกไม้ แต่แม้จะบอกว่าเหลืออยู่

ก็ตาม พอรุ่งเช้าดอกไม้ก็ย่อมต้องเหี่ยวแห้งไป บางครั้ง

ดอกไม้เหี่ยวแห้งไปก่อนเหลือแต่เพียงน�้าค้างที่ยังไม ่

เหอืดหายไป แต่ถงึจะบอกว่าไม่เหือดหายกต็าม อย่างไร

ก็ย่อมไม่อาจอยู่รอจนถึงตอนเย็นได้

โชเมะอิเปรียบเทียบบ้านว่าเหมือนกับดอกอะซะ

งะโอะ ส่วนตัวเจ้าของบ้านที่อยู่ในบ้านนั้นก็เหมือนกับ

น�า้ค้างทีเ่กาะอยูบ่นดอกอะซะงะโอะนัน้ น�า้ค้างเป็นสิง่ที่

ด�ารงอยู่ไม่นานก็เหือดแห้งหรือร่วงหล่นหายไป และ 

เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นอนิจจัง ส่วนดอกอะซะ

งะโอะจะบานตอนเช้า แต่พอสายก็ร่วงโรย ซึ่งก็แสดงถึง

ความเป็นอนจิจงัเช่นกนั บางครัง้น�า้ค้างก็หายไปก่อน แต่

บางครัง้ดอกไม้กร่็วงโรยไปก่อน เปรยีบเหมอืนกบัเจ้าของ

บ้านกับบ้าน ที่บางครั้งเจ้าของบ้านอาจจะตายไปก่อน 

แต่บางครั้งบ้านก็อาจจะพังทลายไปก่อน เป็นการ 

เปรียบเทียบสื่อโยงถึงความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่ง

5.2.4 なほ しき は多 く、 れる は し。

はすでに れて、 はいまだ らず。ありとしある は、

みな の ひをなせり。(p.23)

ที่ว่างเปล่ายังคงมีมากมาย บ้านสร้างใหม่มีเพียง

ไม่กี่หลัง เมืองหลวงเก่ารกร้าง เมืองหลวงใหม่ก็ยังสร้าง

ไม่เสรจ็ ไม่ว่าใครต่างกร็ูส้กึเหมอืนกบัเป็นเมฆทีล่อยเคว้ง 

คว้างอยู่บนท้องฟ้า

ตัวอย่าง 5.2.4 เป็นตอนที่โชเมะอิบรรยายถึงการ

ย้ายเมอืงหลวงจากเกยีวโตไปยงัฟกุฮุะระ10  ใน ค.ศ.1180 

บ้านในเมอืงหลวงเก่าถกูรือ้ถอนเพือ่ขนย้ายล่องแม่น�า้ไป

ยงัเมอืงหลวงใหม่ บ้างกถู็กทิง้รกร้าง ส่วนเมอืงหลวงใหม่

ฟกุฮุะระก็มเีนือ้ทีค่บัแคบ เป็นทีล่าดชนัอยูร่ะหว่างภเูขา

และทะเล สภาพบ้านเรอืนกย็งัสร้างไม่เสรจ็สมบรูณ์ ผู้คน

ต่างก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคง ในท่ีนี้จึงเปรียบเทียบความ

รู้สึกของผู้คนที่เคว้งคว้างไม่ม่ันคงน้ันว่าเหมือนกับเมฆ 

ที่ลอยเคว้งคว้างอยู่บนท้องฟ้า

5.2.5 の みなけいしぬれば、を つつ、きはま

りゆくさま、 の のたとへにかなへり。(p.26)

ทุกผู้คนตกอยู่ในความอดอยากหิวโหย วันเวลา

ผ่านไป สภาพความเป็นไปนั้นเปรียบได้กับ “ปลาในน�้า

แห้งขอด”11

ตัวอย่าง 5.2.5 เป็นการบรรยายถึงความอดอยาก

ต่อเน่ืองที่เกิดข้ึนในช่วงค.ศ.1181-1182 บางปีก็เกิด

ความแห้งแล้ง บางปีก็น�้าท่วม พืชผลไม่สามารถเก็บ 

เกีย่วได้ เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ผู้คนอดอยากหิวโหย 

โชเมะอิได้เปรียบเทียบสภาพของผู้คนที่อดอยากไม่มี

อาหารจะกินว่าเปรียบเหมือนกับปลาในน�้าแห้งขอด 

ที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะน�้าน้อย อยู่ในสภาพที่ใกล ้

จะตาย เป็นการเปรียบเทียบเพื่อสื่อโยงถึงสภาพคับขัน

ที่ความตายจวนเจียนใกล้เข้ามา

5.2.6 こゝに、 の  えがたに びて、さらに、

の りを べる あり。(p.36)

ตอนนี้ฉันอายุ 60 ปี12 เป็นดั่งน�้าค้างที่ก�าลังเหือด

หายไป ฉนัได้สร้างบ้านเพือ่ไว้ใช้อาศยัอยูใ่นช่วงบัน้ปลาย

ชีวิต

โชเมะอิเปรียบเทียบตัวเองซึ่งอายุ 60 ปี อยู่ใน 

วัยชราใกล้ร่วงโรยว่าเหมือนกับน�้าค้าง ( ) ที่ก�าลังจะ

เหือดแห้งหายไป ซึ่งค�าว่า ( ) หรือ“ยอดใบไม้” ใน

ประโยคที่ตามมาก็เป็นค�าสัมพันธ์กับค�าว่า “น�้าค้าง” 
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13   โอโจโยฌู ( ) คัมภีร์ที่ว่าด้วยการไปสู่ดินแดนสุขาวดีโดยเน้นการสวดท่องนามพระอมิตาภะ  เขียนขึ้นเมื่อ ค.ศ. 985 โดยพระเก็นฌิน ( )
14   ชื่อเรียกย่อของมันเสะอิฌะมิ ( ) กวีช่วงกลางสมัยนารา ไม่ทราบปีเกิดแน่ชัด มีชื่อปรากฏในหนังสือรวมกลอน มันโยฌู ( ) ออกบวชในค.ศ.721

โดยน�้าค้างที่เกาะอยู่บนใบไม้ตรงส่วนที่เป็นปลายยอด 

จะเป็นน�้าค้างที่ใกล้จะร่วงหล่น ซึ่งก็เปรียบเหมือนกับ 

ตวัโชเมะอท่ีิก�าลงัอยู่ในวยัชราใกล้ไปสูค่วามตาย ส่วนค�า

ว่า りที่ตามมานั้นหมายถึง “ที่พักอาศัย” ดังนั้น 

の  ในที่นี้จึงเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายถึง บ้านท่ี 

ไว้อาศัยอยู ่ในช่วงวัยชราหรือช่วงบ้ันปลายชีวิต ใน

ตัวอย่าง 5.2.6 นี้จึงมีท้ังการใช้อุปมาและการใช้

สัญลักษณ์ด้วย

5.2.7 は、 をあはれぶ。 り ゆるさま、 に

たとへつべし。(p.39)

ฤดหูนาวก็ชืน่ชมกบัหมิะ หมิะทีสุ่มกองแล้วละลาย

หายไปนั้นเปรียบได้กับความผิดบาปของมนุษย์

ความผดิบาปในทีน่ีห้มายถงึความผดิบาปทางกาย 

วาจา ใจ ซึง่เป็นอปุสรรคขวางกัน้ไม่ให้หลดุพ้นจากกเิลส  

ในคมัภร์ีโอโจโยฌู13 ซึง่โชเมะอศิกึษานัน้ กม็ตีอนทีก่ล่าว

เปรยีบหมิะกบัความผดิบาปไว้ว่า “หากคอยสวดภาวนา

ถึงพระอมิตาภะเป็นประจ�าแล้ว ความผิดบาปท้ังหลาย 

ก็จะมลายหายไป เหมือนกับหิมะท่ีละลายหายไปเม่ือ 

ต้องแสงอาทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิ” ส�าหรับในตัวอย่างข้าง

ต้นนี้ โชเมะอิก็ได้หยิบยกเอาภาพหิมะท่ีสุมกองอยู่และ

ละลายหายไป เอามาใช้เปรยีบกบัความผดิบาป กล่าวคอื 

ความผิดบาปอาจเพิ่มพูนข้ึนมาได้เพราะกิเลสตัณหา 

แต่กส็ามารถลบหายไปได้เช่นกนั ซึง่กค็ล้ายกับหมิะทีส่มุ 

กองขึ้นมาแล้วละลายหายไป

5.2.8 もし、 の に、この を する には、

の にゆきかふ を めて、 が を み、(p.40)

ในยามเช้าท่ีคิดเปรียบเทียบตัวฉันเป็นเหมือนดั่ง

คลืน่สขีาวหลงัเรอืแล่น ฉนักจ็ะเหม่อมองเรอืแล่นสวนไป

มาที่โอกะโนะยะริมชายฝั่งทิศตะวันออกของแม่น�้าอุจิ 

พลางก็เอ่ยกลอนเลียนแบบมันฌะมิ14 

ในตัวอย่าง 5.2.8 โชเมะอิได้เปรียบเทียบตัวเอง

เป็นเหมือนคลื่นสีขาวหลังเรือแล่น ซึ่งหลังจากเรือแล่น

ผ่านไปแล้วจะเกิดคล่ืนสีขาวขึ้นมาเพียงช่ัวครู่ แล้วก็จะ

กระจายหายไป เปรียบเหมือนกับชีวิตของตัวโชเมะ 

อิเองที่ด�ารงคงอยู่ได้ไม่นานก็ต้องแตกดับไป ภาพคล่ืน 

สีขาวหลังเรือแล่นจึงเป ็นการสื่อโยงถึงความเป็น 

อนิจจังหรือความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตมนุษย์

5.2.9 は になずらへて、 まず、まだしとせ

ず。(p.46)

ตวัฉนักเ็ปรียบเสมือนเมฆทีล่่องลอยอยูบ่นท้องฟ้า 

ไม่ได้คาดหวังอะไรและไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไร

ในตัวอย่าง 5.2.9 โชเมะอิได้เปรียบเทียบตัวเอง 

ซึ่งปลีกตัวอยู่อย่างสันโดษในกระท่อมเล็ก ๆ โดยไม่ต้อง

พึ่งพาใครว่าเหมือนกับเป็นเมฆที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า 

ไม่มีอะไรที่ต้องยึดติดหรือคาดหวัง และไม่รู้สึกว่าตนเอง

ขาดอะไร เหมือนกับเมฆท่ีล่องลอยไปมาอย่างอิสระ 

ไม่ถูกผูกมัดหรือยึดติดกับอะไร แสดงให้เห็นว่าโชเมะอิ 

รู้สึกพอใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองเช่นนี้

5.2.10 そもそも、 の きて、 の の

に し。(p.48)

ตัวฉันคล้ายกับพระจันทร์ที่ก�าลังเคล่ือนคล้อย 

ตกสันเขาทางทิศตะวันตก 

โชเมะอิเปรียบเทียบตัวเองซึ่งอายุมากแล้วว่า

คล้ายกับพระจันทร์ที่ก�าลังเคล่ือนคล้อยตกสันเขาทาง 

ทิศตะวันตก ซึ่งส่ือความหมายว่าความตายใกล้จะมา

เยือนแล้ว ชีวิตนี้ เหลือเวลาอยู ่อีกไม่นาน เหมือน

พระจันทร์ที่ก�าลังจะคล้อยลับสันเขาไปซ่ึงก็ใช้เวลา 

อีกไม่นานก็จะหายลับไปเช่นกัน  
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ตัวอย่าง สิ่งที่ถูกเปรียบ สิ่งที่ยกมาเปรียบ ลักษณะที่เป็นนามธรรมร่วมกัน

5.2.1 ผู้คนและบ้าน แม่น�้าที่ไหลไปไม่หยุด

ฟองคลื่นในแม่น�้า

ความเป็นอนิจจัง

5.2.2 คนเกิดคนตาย ฟองคลื่นในแม่น�้า ความเป็นอนิจจัง

5.2.3 บ้านกับเจ้าของบ้าน หยาดน�้าค้างกับดอกอะซะงะโอะ ความเป็นอนิจจัง

5.2.4 ความรู้สึกไม่มั่นคงในใจ เมฆลอยบนท้องฟ้า ความเคว้งคว้างไม่มั่นคง

5.2.5 คนที่อดอยาก ปลาในน�้าแห้งขอด สภาพคับขันใกล้ตาย

5.2.6 ตัวโชเมะอิในวัยชรา น�้าค้างที่ก�าลังเหือดแห้ง 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�าลังลับสันเขา อยูใ่นช่วงทีค่วามตายใกล้มาเยอืน

ตารางสรุปตัวอย่างใน 5.2

จากตารางจะเห็นได้ว่า ส่ิงท่ีโชเมะอิหยิบยกมา 

ใช้เปรียบเทียบก็ยังคงเป็นสิ่งที่พบได้ในป่าเขาหรือ

ธรรมชาติเช่น แม่น�้า ฟองคลื่น หยาดน�้าค้าง ปลา เมฆ 

พระจันทร์ ฯลฯ สิ่งที่ยกมาเปรียบบางอย่างเช่น การใช้

น�้าค้างที่แห้งเหือดเปรียบถึงความเป็นอนิจจัง หรือ 

การใช้เมฆที่ลอยเคว้งคว้างสื่ออารมณ์ความรู ้สึกที ่

ไม่มั่นคง เป็นต้นนั้น เป็นการใช้อุปมาที่มักพบใน

วรรณกรรมญี่ปุ่นมาแต่เดิม แต่บางอย่างเช่น ฟองคลื่น 

ในแม่น�้า หรือคลื่นสีขาวหลังเรือแล่น เป็นต้นนั้น น่าจะ

เป็นการอุปมาโดยยกเอาสิ่งท่ีเขาเคยพบเห็นมาใช้ใน 

การเปรียบเทียบ ก่อนท่ีโชเมะอิจะมาอาศัยอยู่ท่ีภูเขา 

ฮิโนะ โชเมะอิได้อาศัยอยู่ริมแม่น�้าคะโมะมาเป็นเวลา

นาน จึงเป็นไปได้ว่าภาพของแม่น�้าและฟองคลื่นซึ่ง 

เขาเห็นอยู่ทุกวี่วันจะติดตรึงอยู่ในความทรงจ�า และถูก

ถ่ายทอดออกมาเพื่อใช้สื่อโยงภาพความเป็นอนิจจัง 

ในวรรณกรรมช้ินน้ีด้วย จากตารางจะสังเกตได้ว่า

ลักษณะที่ เป ็นนามธรรมที่ ถูก ส่ือโยงถึงบ ่อยที่ สุด 

ได้แก่ ความเป็นอนิจจัง ซึ่งความเป็นอนิจจังนี้เองที ่

เป ็นประเด็นหลักที่ผู ้ เ ขียนต้องการสื่อให้เห็นผ่าน

วรรณกรรมชิ้นนี้ โดยเหตุการณ์ภัยพิบัติต ่าง ๆ ที่ 

ผู้เขียนได้บรรยายเอาไว้ในวรรณกรรมชิ้นนี้ ก็ล้วนแล้ว 

แต่เป็นการตอกย�้าให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้ของ

โลกนั่นเอง
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6. สรุปผล
จากทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า ใน โฮโจก ิมีการใช้อุปมา

ในการสื่อลักษณะที่เป็นรูปธรรมร่วมกันของสิ่งท่ีถูก

เปรยีบกบัสิง่ทีย่กมาเปรยีบ และยงัมกีารใช้อปุมาสือ่โยง

ถึงลักษณะที่เป็นนามธรรมร่วมกันด้วย โดยลักษณะ 

ท่ีเป็นนามธรรมที่ถูกโยงถึงบ่อยที่สุดก็คือความเป็น

อนิจจัง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการเน้นย�้าให้เห็นผ่าน

วรรณกรรมชิ้นนี้ และจะสังเกตได้ว่าผู้เขียนมักใช้สิ่งท่ี

พบเห็นในธรรมชาติเช่น แม่น�้า คลื่น น�้าค้าง เมฆ 

พระจันทร์ เป็นต้น มาใช้ในการเปรียบเทียบ โดยบ้างก็

เป็นค�าอุปมาที่มีใช้กันมาแต่เดิม บ้างก็เป็นสิ่งท่ีเขา

ประสบพบเห็นในชวีติตนเองและได้ยกมาใช้เปรยีบเทยีบ 

ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างจินตภาพให้แก่ผู้อ่าน และยัง

สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวผู้เขียนเองซ่ึง

อาศัยอยู่ริมแม่น�้าท่ามกลางธรรมชาติด้วย

7. ข้อเสนอแนะ 
บทความนี้รวบรวมตัวอย่างการใช้ความเปรียบ

แบบอปุมาทีพ่บบ่อยในวรรณกรรมชิน้นีไ้ว้ แต่ยงัมกีลวธีิ

การประพันธ์ที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น บุคลาธิษฐาน ซึ่งก็จัด

เป็นความเปรยีบอกีแบบหนึง่และมปีรากฏในวรรณกรรม

นีบ้้างเช่นกนั แต่ผูว้จิยัไม่ได้หยบิยกน�ามากล่าวถงึ หากมี

การศึกษาความเปรียบแบบอื่น ๆ ด้วยก็จะท�าให้เห็น

ลักษณะการใช้ความเปรียบในวรรณกรรมช้ินนีค้รอบคลุม

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยหวังว่าข้อมูล 

ที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้

ศึกษาต่อยอด หรือน�าไปใช้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้

ความเปรียบในวรรณกรรมญี่ปุ่นชิ้นอื่น ๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ

ในการวจิยัคร้ังนี ้ผูว้จิยัวเิคราะห์รปูไวยากรณ์ท่ีสร้างประโยคพหคุวามทีข่ยายภาคแสดงด้วยวเิศษณานปุระโยค 

ที่ปรากฏหัวข้อในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5-N2 จากการศึกษาหนังสือเตรียมสอบ 2 ชุด (7 เล่ม) พบ

รูปไวยากรณ์ทั้งสิ้น 141 ส�านวน เม่ือพิจารณาในฐานะหน่วยเชื่อมอนุประโยคพบว่ามีรูปแบบทั้งสิ้น 12 รูปแบบ 

โดยรูปแบบที่พบมากท่ีสุดคือ หน่วยเช่ือมอนุประโยคท่ีเป็นค�านาม รองลงมาคือหน่วยเช่ือมที่มีวลีกริยาอยู่แล้ว 

และหน่วยเชื่อมค�าช่วยสันธานตามล�าดับ เมื่อจัดประเภทพบว่ามีจุดที่ควรมีการอธิบายเพิ่มเติม 5 กรณี คือ กรณี

หน่วยเชื่อมเป็นค�านาม กรณีหน่วยเชื่อมเป็นค�าช่วยเน้นความ กรณีหน่วยเชื่อมที่มีวลีกริยาในตัว กรณีหน่วยเชื่อม 

ที่เกิดร่วมกับนามานุประโยคได้ และกรณีหน่วยเชื่อมที่ถูกย่อรูป  

อัษฎายุทธ		ชูศรี
คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คำา สำาคัญ
ประโยคพหุความ วิเศษณานุประโยค หน่วยเชื่อมอนุประโยค รูปไวยากรณ์ระดับ N5-N2 ชนิดของค�า

โครงสร้างหน่วยเช่ือมอนุประโยคในประโยคพหุความ

ภาษาญี่ปุ่นท่ีปรากฏในส�านวนไวยากรณ์ท่ีใช ้

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
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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. 

Asadayuth	Chusri
Faculty	of	Arts,	Chulalongkorn	University

Key words
multi-clause sentence, adverbial clause, conjunctive units, N5-N2 level grammatical 

sentence patterns, part of speech

A Study of Structure of Conjunctive Units in 

Japanese Multi-clause Sentences Focusing on 

Grammatical Sentence Patterns for JLPT
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1. บทนำา
ประโยคพหคุวาม（複文ในความหมายกว้าง）เป็น

ค�าทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เพ่ือใช้เรยีกรวมประโยคความรวมและ

ประโยคความซ้อน เกดิข้ึนจากส่วนทีเ่ป็นอนปุระโยคหลกั

主節）และอนุประโยครอง（従属節）ซึ่งในบทความนี้

จะศึกษาเฉพาะกรณีที่อนุประโยครองปรากฏอยู่ในส่วน

ขยายภาคแสดงซ่ึงเรียกว่า วิเศษณานุประโยค1（連用

節：Adverbial Clause）ส�าหรับในภาษาญ่ีปุน่ วเิศษณา

นปุระโยคอาจมคีวามหมายครอบคลมุอนปุระโยคแรกของ

ประ โยคความรวมด ้ วย （村木2007 、前田・大島 

2014）ดงัตวัอย่างประโยคที ่(1)  เนือ่งจากในภาษาญีปุ่น่

ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเก่ียวกับการแยกประโยคความซ้อน 

複文ในความหมายแคบ）และประโยคความรวม 重文）  

(1)  ご飯を食べて、うちに帰りましょう。

หากย้อนกลบัไปศกึษาองค์ความรูก้ารศกึษาภาษา

อังกฤษที่เป็นภาษาต่างประเทศหลักของไทย จะพบว่า

วิธีการสร้างประโยคพหุความสามารถสร้างได้โดยการ

เชื่อมด้วยค�าสันธานที่ท�าหน้าที่คล้ายค�าช่วยสันธาน 接

続助詞）ในภาษาญ่ีปุ่น เช่น but, so, and  หรือประพนัธ

สรรพนาม เช่น when หรอืค�าบพุบท เช่น before, after, 

as แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมอนุประโยคไม่ได้เชื่อมด้วย

ค�าสันธานอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ในต�าราไวยากรณ์

ส่วนใหญ่ในภาษาญีปุ่น่ มกัจะเน้นสอนประโยคพหคุวาม

ทีส่ร้างขึน้โดยใช้ค�าช่วยสนัธาน เช่น が、から、ので、たら、

てもเป็นต้น บางครั้งมีการสอนค�านามประเภท  形式名

詞 เช ่น 時、ため โดยเน ้นให ้จ� า เป ็น รูปประโยค 

ไปใช้ หลกีเลีย่งทีจ่ะระบชุนดิของค�าทีน่�ามาใช้เชือ่มความ 

ท�าให้เกิดความสับสน เช่น เข้าใจว่า ため คือ から、ので

เพราะมีความหมายว่า “เพราะว่า” เหมือนกัน ท�าให้ใช้

วิธีเปลี่ยน 雨だから、雨なのでเป็น ＊雨だため、＊雨なた

め หรอืไม่เข้าใจว่าประโยค (2) ทีร่ะบขุ้างล่าง เหตใุดจึง

ใช้「にしたがって」กับกริยาได้เลย ทั้งที่ค�าช่วย「に」

ควรจะวางหลังค�านาม

(2)  北へ行く 、紅葉は早くなる。

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงตั้งใจจะรวบรวม

ส�านวนไวยากรณ์ที่ใช้สร้างประโยคพหุความทั้งหมด 

มาพิจารณาโครงสร้างการเช่ือมอนุประโยครองกับ 

อนุประโยคหลักในภาษาญี่ปุ ่นมีรูปแบบใดบ้าง โดย 

จัดกลุ่มส�านวนไวยากรณ์เหล่านี้ในฐานะ “หน่วยเชื่อม

อนปุระโยค” เช่นเดยีวกบัค�าช่วยสนัธาน  และเพือ่ให้เกดิ

การน�าไปใช้งานได้ในเบื้องต้น ในงานวิจัยนี้จึงจะท�า 

การส�ารวจประโยคพหุความที่ปรากฏในรูปประโยคที ่

ถูกน�าไปทดสอบในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ ่น 

(Japanese Language Proficiency Test : JLPT) ต้ังแต่

ระดบั N5 ไปถงึระดบั N2 เนือ่งจากถอืเป็นกรอบประโยค

ขั้นพ้ืนฐานที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจะต้องใช้เป็น  และเมื่อ

จัดกลุ่มแล้วจะศึกษาแนวทางในการอธิบายโครงสร้าง

หน่วยเช่ือมอนปุระโยคเพือ่ใช้ในการเรยีนการสอนต่อไป 

ส�าหรับระดับ N1 นั้นเนื่องจากมีจ�านวนรูปประโยคพหุ

ความทีซั่บซ้อนและมจี�านวนมาก แต่อาจไม่ได้ใช้งานบ่อย

จึงยังไม่น�ามาวิเคราะห์ร่วมในงานครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อแบ่งประเภทหน่วยเชื่อมอนุประโยคใน

ประโยคพหุความภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ชนิดของค�า อัน

น�าไปสู่การแก้ปัญหาในการใช้งาน 

3. ปริทัศน์วรรณกรรม 
ประโยคพหคุวามตามปกตมิกัจะใช้ค�าช่วยสันธาน

接続助詞）เป็นหน่วยเชื่อมอนุประโยค กรณีดังกล่าว 

มกัจะถอืว่าอนปุระโยคทีอ่ยูห่น้าค�าช่วยสนัธานเป็นวเิศษ

ณานุประโยค（連用節）

南（1974）เรียกส่วนที่เป็นวิเศษณานุประโยคนี้

ว่า「従属句」และท�าการแบ่งประเภทค�าช่วยสันธาน 

1 นอกเหนอืจากวเิศษณานปุระโยคแล้ว ยงัมคีณุานปุระโยค（連体節） ทีเ่ป็นอนปุระโยคขยายค�านาม เช่น また会える日まで待ちます。และนามานปุระโยค（引用節）ทีเ่ป็นอนปุระโยค
แทนค�านาม เช่น いいかどうか分からない。
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ตามล�าดับความเป็นเอกเทศ（自律性）น้อยไปหามาก 

เช่น ค�าช่วยสันธาน「ながら」(ในระหว่างท่ี...ไปพลาง) 

จัดว่ามีความเป็นเอกเทศน้อย เพราะประธานของอนุ

ประโยคทั้งสองต้องเป็นตัวเดียวกัน อนุประโยครองใช้

หน่วยทางไวยากรณ์ร่วมกับอนุประโยคหลักจ�านวนมาก 

ถอืเป็นประเภท A ค�าช่วยสนัธาน「のに」(ทัง้ๆ ที.่..)「た

ら」(ถ้า...) มีความเป็นเอกเทศปานกลาง ประธานของ

อนุประโยคทั้งสองเป็นคนละตัวได้ โดยปกติไม่นิยม 

แทรกหน่วยทางไวยากรณ์ที่แสดงความสุภาพในอนุ

ประโยครอง ถือเป็นประเภท B และค�าช่วยสันธาน「か

ら」(เพราะว่า...)「が」(แต่...) มีความเป็นเอกเทศสูง 

ประธานของอนปุระโยคทัง้สองเป็นคนละตวัได้ สามารถ

ตัดจบประโยค โดยละอนุประโยคหลังได้ และสามารถ

แทรกค�าแสดงความสุภาพในอนุประโยครองได้ ถือ 

เป็นประเภท C อย่างไรก็ตามงานของ 南 พูดถึงค�าช่วย

สันธานเท่านั้น

北條 (1989)  อธบิายโครงสร้างประโยคความซ้อน 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิเศษณานุประโยค（

連用修飾節） และคณุานปุระโยค（連体修飾節）ส�าหรับ

วิเศษณานุประโยค จะใช้ส�านวน 22 ประเภท ดังนี้

1. ส�านวนเงื่อนไขชี้หัวข้อ เช่น といえば、なんか 

2. ส�านวนเงื่อนไขชี้จุดยืน เช่นにしては 

3. ส�านวนเงื่อนไขปกติ เช่นとすると 

4. ส�านวนแสดงเหตุผล เช่น ため、だけに、せい 

 で、ゆえに

5. ส�านวนแสดงเป้าหมาย เช่น ために、ように

 には

6. ส�านวนแสดงผลลัพธ์ เช่น あげく、上で

7. ส�านวนแสดงการเปลี่ยนแปลง เช่น につれて

 にしたがって、にともなって

8. ส�านวนแสดงการตอบรับ เช่น に応じて、と 

 あいまって

9. ส�านวนแสดงการเปรียบเทียบ เช่น に比べて

 に反して、にしては

10. ส�านวนแสดงการทดแทน เช่น にかわって

 代わりに

11. ส�านวนแสดงขั้นตอน เช่น によって、を通じ 

 て、をきっかけに

12. ส�านวนแสดงมาตรฐาน เช่น に基づいて、を 

 前提に

13. ส�านวนแสดงขอบเขต เช่น に限って、を除 

 いて

14. ส�านวนแสดงสภาพ เช่น まま、通りに

15. ส�านวนแสดงการเพิ่มความ เช่น に加えて、の 

 みならず

16. ส�านวนแสดงการยกตัวอย่าง เช่น をはじめ

 はおろか

17. ส�านวนแสดงการสาธยายตัวอย่าง เช่น であ 

 れ〜であれ、といい〜といい

18. ส�านวนแสดงระดับ เช่น ほど、んばかりに

19. ส�านวนแสดงความสัมพันธ์ทางเวลา เช่น を境 

 に、にわたって

20. ส�านวนอื่นๆ เช่น にそなえて、ならでは、ま 

 でもなく

21. ส�านวนเวลา เช ่น 際、折、てはじめて、て以 

 来、おきに

22. ส�านวนแย้งความ เช่น 癖に、とはいえ、どこ 

 ろか、からといって

ส�านวนทั้ง 22 ประเภท มีทั้งสิ้น 190 ส�านวน 

หากนับรวมกับหน่วยเช่ือมที่เป็นค�าช่วยสันธานที่เกริ่น 

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จะรวมมีรูป

ส� า น ว น ที่ ใ ช ้ เ ช่ื อ ม ค ว า ม  2 0 3  รู ป ใ น บ ท 

ความนี้ แต่ก็มีบางส�านวนที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วไม่ได้ 

ถูกน�ามาแสดงเป็นตัวอย่าง เช่น が、時 、ので 

前田（2009）เรียกหน่วยค�าที่ใช้เชื่อมอนุประโยค

ว่า「接続辞」และแบ่งหน่วยค�า 183 หน่วยทีน่�ามาศกึษา

เหล่านั้นเป็น 11 ประเภทตามความสัมพันธ ์ของ 

อนุประโยครองที่มีต่ออนุประโยคหลัก ได้แก่ประเภท

เงื่อนไข เช่น たら、ば、と、ては ประเภทเหตุผล เช่น の
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で、から、おかげで、だけに ประเภทเงื่อนไขตรงข้าม เช่น 

ても、たって、とはいえ ประเภทเหตุกับผลแย้งกัน เช่นの

に、くせに、にもかかわらず ประเภทเป้าหมาย เช่น ため

に、ように ประเภทกระท�าพร้อมกัน 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 ประเภทตามความ เช่น あげく、

うえ、きりประเภทคู่ขนาน เช่น 一方、反面 และนอกจาก

นีย้งัมกีลุม่หน่วยค�าทีอ่ยูน่อกกลุม่ทีจ่ดั เป็นการเชือ่มความ

ธ ร ร ม ด า  ไ ด ้ แ ก ่  て 、ず に  

ないで เป็นต้น

การจดักลุม่ตามความหมายในการงานวรรณกรรม

ทัง้สองนี ้เป็นประโยชน์ต่อการอธบิายความแตกต่างของ

หน่วยค�าเชื่อมอนุประโยคในแต่ละประเภท ท�าให้เข้าใจ

ความแตกต่างละเอียดย่ิงข้ึน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการ

แยกหน่วยค�าเหล่านีว่้ามชีนดิของค�าประเภทใด ซึง่แม้ว่า

จะแก้ไขปัญหาการใช้ค�าที่เหมาะสมได้ในแง่ความหมาย 

แต่กย็งัมปัีญหาการผนัรปูภาคแสดงให้เหมาะสมกบัชนดิ

ของค�า（品詞）ที่หน่วยค�าเชื่อมชนิดนั้นเป็นหลงเหลือ 

อยู่ ในบรรดาส�านวนสร้างวิเศษณานุประโยคของ北條

(1989）และหน่วยค�าเชือ่มอนปุระโยคของ前田(2009)มี

บางค�าที่มีความน่าสนใจ เช่น「に」ซึ่งแตกต่างจาก 

ค�าช่วย「に」ตามปกติท่ีปรากฏในแบบเรียน ซ่ึงอาจ

อธบิายได้ว่าเหตใุดจงึสามารถใช้ค�ากรยิาต่อกับ「に」ใน

ส�านวน「にしたがって」ได้เลย นอกจากนีย้งัอาจพบเหน็

ได้ในการใช้ส�านวน「には」แสดงเป้าหมาย

(2)  「本を借りる 、貸出カードが必要です 」

อษัฎายทุธ ชศูร ี(2021) แบ่งการสร้างประโยคพหุ

ความเป็น 5 ประเภทดังนี้

1. รูปโครงสร้างประโยคพหุความที่เกิดจากค�า 

 ช่วยแบ่งได้เป็น 2 โครงสร้างย่อยคือ กรณีใช้ 

 ค�าช่วยสันธาน（接続助詞）เช่น「するから

 และค�าช่วยเน้นความ2 (取立助詞）เช่น「する 

 ほど 」

2. รูปโครงสร้างประโยคพหุความที่เกิดจากกลุ่ม 

 ค�าประพันธสรรพนาม เช่น「するため 」

3. รูปโครงสร้างประโยคพหุความที่เกิดจากวล ี

 กริยา แบ่งได้เป็น 3 โครงสร้างย่อย คือ กรณี 

 เชื่อมกับค�านามเท่านั้น เช่น「Nに対して

 กรณีเชื่อมกับอนุประโยคได้ เช่น「するにつれ 

 て 」และกรณีเชื่อมกับอนุประโยคที่ เป ็น 

 นามานุประโยค เช่น「するとしたら 」

4.  รูปโครงสร้างประโยคพหุความที่เกิดจากการ 

 ย่อส่วนเชื่อมอนุประโยค เช่น「はともかく」

5.  รูปโครงสร้างประโยคพหุความที่เกิดจากการ 

 ซ�้ารูปประโยค เช่น「AするにしてもBするに 

 しても 」

จะเห็นได้ว่าในอัษฎายุทธ (2021) ยังเป็นการแบ่ง

ประเภทอย่างหยาบๆ และยังไม่ได้ค�านึงถึงความสะดวก

ในการน�าไปใช้ เช่น ในหน่วยค�าเช่ือมท่ีเป็นค�าช่วยนั้น 

ค�าช่วยสันธาน และค�าช่วยเน้นความต่างมีรูปแบบการ 

เกิดร่วมกับชนิดของค�าที่ต่างกัน การพิจารณาเป็นกลุ่ม

เดียวกันก็ท�าให้เกิดความเข้าใจผิดในการน�าไปใช้ 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) จะเห็นได้ว่าการจับหน่วยเช่ือม

อนุประโยคที่เป็นค�าช่วยให้อยู่ในประเภทเดียวกัน อาจ

ไม่สอดคล้องตลอด พงึแยกค�าช่วยสนัธาน กบัค�าช่วยเน้น

ความเป็นคนละกลุ่ม ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึจะวเิคราะห์รปูแบบ

2 ค�าช่วยเน้นความ เป็นค�าท่ีอัษฎายทุธ (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 ในไวยากรณ์
ดั้งเดิมค�าช่วยกลุ่มนี้จะเรียกว่า「副助詞」ซึ่งอัษฎายุทธแปลไว้ว่า “ค�าช่วยเสริมปริบท” จะเห็นได้ว่าค�าช่วยเหล่านี้สามารถเกิดตามหลังค�ากริยาเพื่อสร้างวิเศษณานุประโยคได้ทั้ง
สิ้น ยกเว้นบางค�าที่มีรูปสั้น เช่น「やるしかない」อาจพิจารณา「しかない」เป็นส�านวนเติมท้ายและพิจารณาเป็นประโยคความเดี่ยวแทน



37อัษฎายุทธ  ชูศรี | Asadayuth Chusri

หน่วยเชือ่มอนปุระโยคในประโยคพหุความเพือ่ลดความ

เข้าใจผิดที่จะเกิดเวลาน�าไปใช้

4. วิธีการวิจัย
ผูว้จิยัรวบรวมส�านวนไวยากรณ์ทีส่ร้างอนปุระโยค

ตัง้แต่ 2 อนปุระโยคข้ึนไป จากต�ารารวมหวัข้อไวยากรณ์

ส�าหรับการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น ตั้งแต่ระดับ N5 

ถึง N2 จากชุด「日本語能力試験（JLPT）」対策ของส�านัก

พิมพ์ ASK ทั้งหมด 4 เล่ม และชุด新完全マスター日本語

能力試験ของส�านักพิมพ ์  3ANetwork ทั้ งหมด 

3 เล่ม โดยไม่นับส�านวนที่ซ�้า รวมทั้งหมด 141 รูป

ประโยค  รายละเอียดจ�านวนส�านวนที่ใช้สร้างประโยค

พหุความระบุดังตารางที่ 1

ทั้งนี้ส่วนเชื่อมประโยคพหุความจะพิจารณาจาก

การปรากฏค�ากริยา หรือค�าคุณศัพท์เป็นหลัก เช่น

(4) 味 が 悪 い 、店 員 の 態 度 もひどい  

 ในบางกรณีค�ากริยาปรากฏในส่วนเช่ือมแทน 

และยงัเป็นทีถ่กเถียงกนัว่าส่วนเชือ่มดงักล่าวเป็นค�าช่วย

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�ากริยาเช่ือมกับてซ่ึงถือเป็นค�าช่วยสันธาน หรือ

พิจารณา เป็นค�าช่วยประสมตามหลังค�านาม うちの人

ชื่อหนังสือ
จ�านวน 

ที่ปรากฏ
จ�านวน 

(ตัดรูปที่ซ�้า)

1 日本語能力試験（JLPT）」対策日本語総まとめN5 (ASK) 8 8

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

รวมทั้งสิ้น 357 141

ตารางที่ 1  จำานวนรูปประโยคที่ใช้สร้างประโยคพหุความ

ก็ได้ ในการพิจารณาหน่วยเชื่อมอนุประโยค เนื่องจาก

จ�านวนตัวอย่างประโยคในต�ารามีจ�ากัด ผู้วิจัยจะหา 

เพิ่มเติมจากการสืบค้นคลังข้อมูลและเว็บไซต์

5. ประเภทของหน่วยเชื่อมอนุประโยค
ผู ้วิจัยได้จัดกลุ ่มส�านวนท่ีใช้สร้างประโยคพห ุ

ความในฐานะหน่วยเชื่อมอนุประโยค ได้รูปแบบรวมทั้ง

สิ้น 12 รูปแบบดังแสดงในตารางที่ 2 ตามล�าดับส�านวน

ไวยากรณ์จากระดับง่ายไปหายาก (N5-N2)
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รูปแบบหน่วยเชื่อมอนุประโยค จ�านวนส�านวน

1 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�าช่วยสันธาน（接続助詞 21 (14.89%)

2 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�านาม（形式名詞 37 (26.24%)

3 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�าช่วยเน้นความ（取立助詞 6 (4.26%)

4 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�าช่วยสันธานบวกกริยาวิเศษณ์ 3 (2.13%)

5 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาเชื่อมค�านาม 32 (22.69%)

6 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาเชื่อมนามานุประโยค 18 (12.77%)

7 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาที่ย่อเหลือค�านามได้ 7 (4.96%)

8 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีภาคแสดงที่เหลือจากการย่อค�าช่วยสันธาน 5 (3.55%)

9 หน่วยเชือ่มทีเ่ป็นนามานปุระโยคท่ีเหลอืจากการย่อภาคแสดงและค�าช่วยสนัธาน 2 (1.42%)

10 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีภาคแสดงที่ย่อเหลือกริยานุเคราะห์ 1 (0.71%)

11 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�าช่วยหรือวลีกริยาที่วางเรียงได้ 8 (5.67%)

12 หน่วยเชื่อมที่เป็นค�าปัจจัย（接尾辞） 1 (0.71%)

รวม 141 (100.00%)

ตารางที่ 2 จำานวนหน่วยเชื่อมอนุประโยคที่พบในแหล่งข้อมูลแบบแยกตามรูปแบบ

ต่อไปจะขอน�าเสนอหน่วยเช่ือมอนปุระโยคทัง้ 12 

รูปแบบ โดยน�าเสนอแผนภาพแสดงการเชื่อมประโยค 

(ปย.) A และ B และความสัมพันธ์กับหน่วยเชื่อม และ

ส�านวนไวยากรณ์ที่พบในแต่ละระดับ

5.1 หน่วยเชือ่มทีเ่ป็นคำาช่วยสนัธาน（接続助詞

การเชือ่มอนปุระโยคด้วยค�าช่วยสนัธานเป็นลกัษณะพืน้

ฐานที่ผู้เรียนคุ้นชินตั้งแต่ต้น โดยสามารถวางวิเศษณานุ

ประโยคไว้หน้าค�าช่วยสันธานได้เลย หน่วยเชื่อมที่พบมี

ทั้งสิ้น 21 ส�านวน

วิเศษณานุประโยค (ปย.A) ค�าช่วยสันธาน อนุประโยคหลัก (ปย.B)

N5 N4 N3 N2

て、から  けれども が し、ので、のに、ても、たら
ば ならと  ながら

ずに からこそ、てこそ てこそ、つ
つ  からには、なが らも  て
まで、てでも

ตารางที่ 3 หน่วยเชื่อมที่เป็นคำาช่วยสันธาน
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ตัวอย่างโครงสร้างบางส่วน

(6)  A. กรณีภาคแสดงเป็นค�านาม  

 冬な 、あたたかいですね。

 B. กรณีภาคแสดงเป็นค�ากริยา  

 あのレストランはいつ行っ こんでいます。

 C. กรณีภาคแสดงเป็นค�าคุณศัพท์  

 必要な 、高く 買います。

กรณีภาคแสดงของอนุประโยครองเป็นค�านามมี

การเชื่อมที่หลากหลาย เช่น 雨 、雨だ  雨だ 雨

な 、雨だっ 、雨だ เช่นเดียวกับค�ากริยามีทั้ง

ต้องผันเป็น てก่อน เช่น し ผันเป็น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�าคุณศัพท์ก็มีการผันรูปที่

หลากหลายเช่นเดียวกัน โดยภาพรวมการเชื่อมด้วยค�า

เชื่อมสันธานจึงต้องจดจ�ารูปแบบการผันเอง ค�าช่วย

สันธานส่วนใหญ่จะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ระดับต้นๆ ส่วนใน

ระดับ N2 ค�าช่วยสันธานส่วนใหญ่มักเป็นค�าช่วยที่พ่วง

เข้ากับค�าช่วยเน้นความ เพื่อเน้นความหมาย ได้แก่ から

こそ、てこそ、からには、てまで、てでも、ながらも ซ่ึงโดย

โครงสร้างการเชือ่มความยงัคงอ้างองิค�าช่วยสนัธานหลกั

เดิม 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。

5.2 หน่วยเชื่อมที่เป็นคำานาม（形式名詞）

การเชื่อมอนุประโยคด้วยค�านามประเภท 形式名

詞 หรือค�านามแต่เพียงรูป แต่เป็นค�าเชื่อมหรือท�าหน้าที่

ทางไวยากรณ์มากกว่าแสดงความหมาย มพีบการใช้เป็น

จ�านวนมาก อนปุระโยคทีอ่ยูข้่างหน้าค�านามในไวยากรณ์

ญี่ปุ่นอาจถือว่าเป็นคุณานุประโยค（連体節）เนื่องจาก

มองว่าขยาย形式名詞 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่า 

ค�านามประเภทนีเ้ป็นหน่วย เชือ่มอนปุระโยค ก็จะถอืว่า

ภาคแสดงที่อยู ่ข ้างหน้าเป็นวิเศษณานุประโยคได้  

เนือ่งจากหน่วยเชือ่มประเภทนีเ้ป็นค�านาม จงึมลีกัษณะ

การเช่ือมอนุประโยคต่างจากประเภทที่กล่าวมา เช่น 

ถ้าภาคแสดงของอนุประโยครองเป็นค�าคุณศัพท์ な「嫌

だ」ต้องแปลงเป็น「嫌なくせに」หรือ「嫌であるくせ

に」เพราะถือว่าวางอยู่หน้า くせซึ่งเป็นค�านามเป็นต้น 

ถ้าเป็นค�า นามต้องใส่「の」หรอื「である」เพือ่วางเชือ่ม

กับหน่วยเชื่อมนี้ได้ 　ในบางครั้งมีค�าช่วยการก เช่น「こ

とから」และค�าช่วยสนัธาน เช่น「ものなら  「ことなく」

พ่วงท้ายด้วย ในการส�ารวจนี้พบหน่วยเชื่อม 37 ส�านวน

คุณานุประโยค (ปย.A) ค�านาม อนุประโยคหลัก (ปย.B)

N5 N4 N3 N2

とき
前
後

ため
ように
間に
まま

いでに、たびに、
最中、とおり、くせに、

わりに、おかげで、
せいで、かわりに、

ところ、うちに、とたん、
反面、一方、ことから

からこそ、てこそ、つつ、から
には、ながらも、てまで、て

でも

ตารางที่ 4 หน่วยเชื่อมที่เป็นคำานาม
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จากการจดัล�าดบัแบ่งตามระดับความยากง่าย พบ

ว่าการเชื่อมด้วยค�าช่วยเน้นความส่วนใหญ่จะปรากฏใน

การเรยีนระดบักลาง-สงู คอื N3-N2 เป็นจ�านวนมากโดย

มคีวามหมายคล้ายกนั แต่ใช้ในระดบัภาษาทีต่่างกนั เช่น 

หน่วยเชื่อมระบุเวลา「時」เมื่อขึ้นระดับ N2 จะต้อง

รูจ้กั「折」「際」ซึง่มวีธิกีารใช้งานทีค่ล้ายคลึงกนั ตวัอย่าง

ค�านามเชื่อมประโยค 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�านาม หน่วยเชื่อมบางค�าจึงนิยมเขียนด้วยอักษรคันจิ

ด้วย เช่น 時、前、後、間、際、通りเป็นต้น แต่บางค�าก็ไม่

นิยม เช่น ところซึ่งหากเขียนอักษรคันจิ所จะตีความ

หมายเป็นค�านามปกติแปลว่าสถานที่ นอกจากค�าท่ีพบ

ในหนงัสอื ค�าทีอ่าจพบในต�าราชัน้ต้นถงึกลางอย่าง 場合

ก็ถือเป็นหน่วยเชื่อมประเภท形式名詞ด้วย

5.3 หน่วยเชื่อมที่เป็นคำาช่วยเน้นความ 取立 

助詞）

การเชื่อมอนุประโยคด้วยค�าช่วยเน้นความเป็น

ลักษณะการเชื่อมความที่ผู้เรียนอาจไม่คุ้นชิน เนื่องจาก

ค�าช่วยเน้นความ เช่น まで、ほど、くらい、だけโดยปกตจิะ

ตามหลงัค�านาม  ดังทีเ่ราจะสงัเกตได้ว่าค�าช่วยกลุม่นีส่้วน

ใหญ่น่าจะเคยเป็นค�านามมาก่อน จึงสามารถเขียนด้วย

อักษรคันจิได้ เช่น 迄、程、位ในบางครั้งค�าช่วยเน้นความ

เหล่านี้จึงมีกฎการเชื่อมคล้ายค�านาม 形式名詞 เช่น เมื่อ

ลงท้ายด้วยค�าคุณศัพทな์จะต้องเติมなข้างหน้าเป็น「親

切なほど」「親切なだけに」「親切なばかりに」ส่วน「ま

で」ไม่ใช้ร่วมกับค�าคุณศัพท์ ในกลุ่มนี้ได้นับรวมหน่วย

เชื่อมที่พ่วงด้วยค�าช่วยการก（だけに、ばかりに）พบ

หน่วยเชื่อมรวม 6 ส�านวน

วิเศษณานุประโยค (ปย.A) ค�าช่วยเน้นความ อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5 N4 N3 N2

― まで ほど、くらい
だけ

だけに、ばかりに

จากการจดัล�าดบัแบ่งตามระดบัความยากง่าย พบ

ว่าการเชื่อมด้วยค�าช่วยเน้นความส่วนใหญ่จะปรากฏใน

การเรยีนระดบักลาง-สงู คอื N3-N2 ดงัตวัอย่างทีป่รากฏ

ต่อไปนี้

(12)  製品ができる 待っています。

(13)  あきる 食べた。

( 1 4 )  この バッグ は 安 い すぐに壊 れて 

     しまった。

(15)  英語の先生が嫌いな 、英語も嫌い 

     になってしまった。

5.4 หน่วยเชื่อมที่เป็นคำาช่วยสันธานบวกกริยา

วิเศษณ์ (接続助詞と副詞の語句)

เดิมการเชื่อมอนุประโยคในลักษณะนี้ น่าจะเป็น

ค�าช่วยสนัธานดัง้เดมิคือ「と」「て」แต่มกีารพ่วงค�ากรยิา

วเิศษณ์ซึง่ขยายอนปุระโยคข้างหลังจนกลายเป็นส�านวน 

ในระดับ N3-N2 พบหน่วยเชื่อม 3 ส�านวน

ตารางที่ 5 หน่วยเชื่อมที่เป็นคำาช่วยเน้นความ
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วิเศษณานุประโยค (ปย.A) ค�าช่วยสนัธาน+กรยิาวเิศษณ์ 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 

 持った。

(17)  自動車が普及する 、事故も増加 

 した。

เนือ่งจากหน่วยเชือ่มดงักล่าวมคีวามหมายอธบิาย

การกระท�า จึงปรากฏร่วมกับค�ากริยาเท่านั้น อย่างไร

ก็ตามพบว่าในต�าราได้สอนกรณีใช้ค�านามร่วมกับ「とと

もに」ในกรณดีงักล่าวถอืว่า「と」เป็นค�าช่วยการก ไม่ใช่

ค�าช่วยสันธาน จึงถือว่าเป็นเพียงวลีนามตามด้วย 

ค�ากริยาวิเศษณ์ ไม่ใช่วิเศษณานุประโยค ดังตัวอย่าง 

ที่ (18)

(18)  家族とともに来日した。(＊ไม่ใช ่ประโยค 

 พหุความ)

5.5 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาเชื่อมคำานาม 

   名詞に後続する動詞句）

การเช่ือมอนุประโยคในลักษณะน้ีเป็นการเชื่อม

โดยใช้วลีกริยาที่ปรากฏร่วมกับค�าช่วยการก「と」「に」「

を」「から」 และเพิ่มค�าช่วยสันธานเพื่อเปลี่ยนให้ทั้งหมด

เ ป ็ น วิ เ ศ ษ ณ า นุ ป ร ะ โ ย ค  เ นื่ อ ง จ า ก ค� า ช ่ ว ย 

ดังกล่าวเป็นค�าช่วยการก หน่วยที่อยู่ข้างหน้าจึงเป็นได้

เพียงค�านามเท่านั้น ไม่สามารถใช้อนุประโยคได้

นามวลี กริยา (ปย.A) + ค�าช่วยสันธาน อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5 N4 N3 N2

― ― に関して、
によれば、
によって、
として、

に比べて、
に対して、
にかけて

にしたら、にともなって、に反して、
に限って、に応えて、により、につき、
にあたって、にそって、にさきだち、

にわたって、に際して、に限らず、
にかかわって、に基づいて、に応じて、

において、からいうと、からすると、
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

หน่วยเช่ือมประเภทนีพ้บในระดบั N3-N2 รวม 32 

ส�านวน ลักษณะพิเศษของหน่วยเชื่อมนี้คือ หน่วยเชื่อม

ดงักล่าวท�าหน้าทีเ่ป็นภาคแสดงในวเิศษณานปุระโยคไป

ด้วยในตวั อย่างไรกด็ ีเมือ่ถกูใช้งานบ่อย หน่วยเชือ่มบาง

ตัวอาจถูกพิจารณาเป็นค�าช่วยประสม（複合助詞）

เช ่น「によれば」「によって」「として」「にかけて」หาก

พจิารณาเช่นนี ้วเิศษณานปุระโยคนีจ้ะกลายเป็นวลนีาม

ขยายประโยคเท่านั้น

ตารางที่ 6 หน่วยเชื่อมที่เป็นคำาช่วยสันธานบวกกริยาวิเศษณ์

ตารางที่ 7 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาเชื่อมคำานาม
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นามานุประโยค (ปย.A) に／と／ค�าช่วยเน้นความ 
+กริยา + ค�าช่วยสันธาน

อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5 N4 N3 N2

― ― というより、
といっても、

としたら

かと思ったら、というと、
としても、となると、

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

― ― ― だけあって、のみならず

(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�ากริยาปรากฏด้วย จึง

สามารถพิจารณาอนุประโยคได้ 2 แนวคิด

แนวคดิแรกคอื พจิารณาว่า อนปุระโยคหน้า「と」

(กรณี「かと思ったら」からといって」นับ「か」「から」

เป็นส่วนหนึง่ของอนปุระโยคหน้า「と」ด้วย）เป็นนามา

นุประโยคย่อยในอนุประโยครอง「と思ったら」といっ

て」としたら」โดยหน่วยเชื่อมคือค�าช่วยสันธาน て」た

ら」เท่านั้น

แนวคิดที่สองคือ การพิจารณาให้รูปประโยคเป็น

หน่วยเช่ือม ก็จะถือว่านามานุประโยคเหล่านั้นเป็น 

อนุประโยครองที่เป ็นวิเศษณานุประโยคขยายอนุ

ประโยคหลักที่ตามมาแทน

การพิจารณาอนุประโยคว่าเป็นแบบใดกันแน่น้ี

ค่อนข้างมปัีญหาในแง่ของความถี ่กล่าวคอื หากมกีารใช้

ส�านวนนัน้บ่อย เช่น「からといって」การถกูท�าให้เป็นค�า

  は早すぎるかもしれない。

(22)  愛 カードを贈る。

5.6 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาเช่ือมนามานุ

ประโยค（引用節に後続する動詞句）

ในการส�ารวจพบจ�านวนหน่วยเชื่อม 18 ส�านวน 

แยกย่อยรูปแบบเป็น 3 แบบ ในแบบแรกเป็นการเชื่อม

อนุประโยคโดยใช้วลีกริยาที่เกิดร่วมกับค�าช่วยการก

แสดงเนื้อความ「と」ได้แก่「という」「とする」「と思う」

และเพิ่มค�าช่วยสันธาน หรือค�าช่วยการก เพื่อเปลี่ยนให้

ทั้งหมดเป็นอนุประโยค มี 10 ส�านวน

(19) まじめな長男 、次男は遊んでばか 

  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�านวนก็ยังมี

ลักษณะเป็นวิเศษณานุประโยคสูง อาจพิจารณาว่า

เป็นการเชื่อมแบบค�าช่วยสันธาน โดยก�าหนดกริยาที่ใช้

เพื่อสร้างความหมายได้เช่นกัน เช่น「から見ると」、をこ

めて」ในกรณีนี้ค�ากริยาส่วนใหญ่มีแนวโน้มสามารถใช้

อักษรคันจิได้ เนื่องจากมีความเป็นค�าทางไวยากรณ์ต�่า 

ดังตัวอย่างที่ (21) (22)

(21) 昔の人 、現代人の生活のリズム 

ตารางที่ 8 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาเชื่อมนามานุประโยค
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ทางไวยากรณ์ (Grammaticalization) นัน่คอืเป็นหน่วย

เชื่อมอนุประโยคจะเกิดข้ึนได้ง่ายกว่า ส�านวนท่ีเกิดไม่

บ่อยเช่น「かと思ったら」ซึ่งหากเป็นเช่น นั้น อาจ

พิจารณา「かと思ったら」เป็นหน่วยเชื่อมที่เป็นค�าช่วย

สันธานแทนดังตัวอย่าง (25) 

(25)  A. 花が咲いたかと思っ 、もう散ってし 

  まった。

 B.  花が咲いた 、もう散ってし 

  まった。

ในแบบท่ีสอง เป็นการเชื่อมอนุประโยคแทนค�า

นาม (นามานุประโยค) ที่เกิดร่วมกับค�าช่วยการก「に」

ด้วย จ�านวน 6 ส�านวน ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เรียนอาจไม่เคย

ทราบมาก่อนว่าค�าช่วย「に」สามารถเกิดร่วมกับอนุ

ประโยคที่เป็นนามานุประโยคได้ ไม่จ�าเป็นต้องเติม「こ

と」หรือ「の」เพื่อให้เป็นวลีนาม

(26) 年を取る 、体のいろいろな機能が 

  低下する。

(27) 理由が何であるか 、一度納入 

  した入学金はお返しできません。

(28)  この歌を聞く 、心に希望がわいて 

  くる。

ในการส�ารวจครั้งน้ีไม่ปรากฏการอธิบายการใช ้

ค�าช่วย「に」ร่วมกับนามานุประโยค แต่ใน北條 (1989) 

มรีะบสุ�านวนใกล้เคยีงคอื「には」แสดงเป้าหมายซึง่เป็น

ตัวอย่างแสดงให้เห็นการใช้นามานุประโยคกับค�าช่วย 

に」เช่นเดียวกันดังตัวอย่าง (29) การใช้กรณีเป็นหัวข้อ

เรื่องเช่นนี้เท่านั้นไม่จ�าเป็นต้องใส่ค�านาม「の」เพื่อ

แปลงเป็นวลีนาม เนื่องจากอนุประโยคที่อยู่ข้างหน้าถือ

เป็นนามานปุระโยคจงึเป็นคนละประเภทกบัประโยคพหุ

ความทีมี่อนปุระโยคเป็นวเิศษณานปุระโยคทีก่�าลังกล่าว

ถึงในงานชิ้นนี้

(29)  通学する 地下鉄が便利だ。

นอกจากน้ียังมีส�านวน「にしても」ด ้วย ดัง

ตัวอย่าง (30) แต่เนื่องจากหน่วยเชื่อมนี้สามารถท�าเป็น

อนุประโยควางเรียงขนานกันได้ จึงขอจัดเป็นประเภท 

ที่ 9 แทน

(30) 最近は残業する 上司の許可が必 

 要だ。

ในแบบที่สาม เป็นการเชื่อมอนุประโยคแทน 

ค�านาม (นามานุประโยค) ที่เกิดร่วมกับค�าช่วยเน้นความ

だけ」のみ」จ�านวน 2 ส�านวน เนื่องจากค�าช่วยเน้น

ความสามารถเกิดร่วมกับค�ากริยาได้อยู่แล้วจึงดูไม่เป็น

ปัญหา อย่างไรก็ตามเนื่องจากหลังค�าช่วยยังตามด้วย 

วลกีรยิา ท�าให้สามารถพจิารณาโครงสร้างได้สองแนวคดิ 

คือ การพิจารณาทั้งส�านวนเป็นหน่วยเชื่อมอนุประโยค 

กรณีนี้ อนุประโยคข้างหน้าจะเป็นวิเศษณานุประโยค 

เช่น ตัวอย่าง A ใน (31) (32) และอีกแนวทางคือ 

พิจารณาวลีกริยาเป็นภาคแสดงของอนุประโยครอง 

กรณนีีห้น่วยเช่ือมอนปุระโยคจะอยูท่ีค่�าช่วยสันธาน และ

ส่วนที่อยู ่ข ้างหน้า だけ」のみ」จะถือเป็นนามานุ

ประโยคแทน เช่น ตัวอย่าง B ใน (31) (32)

(31) A. 彼 は自分でも認 めている  

   確かにあきっぽい。

 B. 彼は自分でも認めているだけあっ  

   確かにあきっぽい。

(32)  A. この料理は味が良い 、見た目 

   も美しい

 B.  この料理は味が良いのみなら 、見た目 

   も美しい。

5.7 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีภาคแสดงที่เหลือจาก

การย่อคำาช่วยสันธาน (接続助詞の部分が省略された述 

語句）

ในประเภทนี้ หน่วยเชื่อมจะประกอบด้วยภาค

แสดงอยู่แล้ว ส่วนท่ีจะเติมจึงเป็นเพียงค�านามที่เป็น

หัวข้อเปรียบเทียบเท่าน้ัน ในส่วนท้ายอนุประโยครอง

ตามปกติควรมีค�าช่วยสันธานแต่ถูกย่อไป ในการส�ารวจ

พบทั้งสิ้น 5 ส�านวนในระดับ N3-N2 เช่น「〜はもちろ

ん」、「〜はともかく」、「〜はさておき」ส่วนทีถ่กูย่อไปคอื「

だが」「して」「にして」ตามล�าดับ ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมกับ

อนุประโยคหลัก
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นามวลี ภาคแสดงที่ย่อค�าช่วยสันธาน (ปย.A) อนุประโยคหลัก (ปย B)

นามานุประโยค (ปย.A) ส่วนย่อภาคแสดงและ
ค�าช่วยสันธาน (ไม่ปรากฏรูป)

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

N5 N4 N3 N2

― ― ばかりか どころか

5.8 หน่วยเชือ่มทีเ่ป็นนามานปุระโยคทีเ่หลอืจาก

การย่อภาคแสดงและคำาช่วยสันธาน 述語及び接続助

詞が略されて残された引用節）

ในประเภทนี ้ อนปุระโยครองจะตามด้วยค�าแสดง

ความสงสัย ได้แก่「ばかりか」และ「どころか」โดย

ลักษณะการแสดงความสงสัยเช่นน้ีจะให้ความหมายว่า 

“ในขณะที่สงสัยว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ แท้จริงแล้ว...”  

ตวัอย่างเช่น

(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。

ตามปกตคิวรพดูประโยคที ่ (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、実は体壊しちゃうよ」ใน

ส�านวนนี ้ ส่วนทีน่่าจะเป็นกรยิาหลกัของอนปุระโยครอง

รวมทั้งค�าช่วยสันธานว่า「と思ったら」と迷っていたら」

ถกูละไว้

5.9 หน่วยเชือ่มทีเ่ป็นวลกีรยิาทีย่่อเหลอืคำานาม

ได（้名詞句に省略できる動詞句）

การเชือ่มในลกัษณะนีเ้ป็นการใช้วลกีรยิาในหน่วย

เชือ่มเป็นภาคแสดงจงึเชือ่มเข้ากบัค�านามเท่านัน้เหมอืน

ประเภทที ่7 อย่างไรกต็าม เราสามารถละกรยิา「して」

ได้  เช่น「をはじめとして」เป็น「をはじめ」を中心にし

て」เป็น「を中心に」เป็นต้น ในการส�ารวจนี้พบหน่วย

เชือ่ม 7 ส�านวนในระดบั N2

ตารางที่ 9 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีภาคแสดงที่เหลือจากการย่อคำาช่วยสันธาน

ตารางที่ 10 หน่วยเชื่อมที่เป็นนามานุประโยคที่เหลือจากการย่อภาคแสดงและคำาช่วยสันธาน

(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 

 す
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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

กรณี「を契機として」สามารถย่อเป็น「を契機 

に」ได้

5.10 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีภาคแสดงที่ย่อเหลือ 

กริยานุเคราะห（์助動詞に残された述語句）

วิเศษณานุประโยค 
(ปย.A)

ภาคแสดง (ปรากฏเพียงกริยานุ
เคราะห์) + ค�าช่วยสันธาน

อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5 N4 N3 N2

― ― ― てからでないと

หน่วยเชือ่มความประเภทสดุท้ายนีม้ลีกัษณะคล้าย

ประเภทที่ 7 ที่ปรากฏภาคแสดงในหน่วยเช่ือมและม ี

ค�าช่วยสันธานส�าหรับเชื่อมกับอนุประโยคหลัก แต่ต่าง 

กันที่ภาคแสดงไม่ใช่วลีกริยาแต่เป็นค�ากริยานุเคราะห์ 

ซึ่งย่อส่วนค�านาม「てから（すること）でないと」อย่างไร

ก็ตามส ่วนที่ เติมข ้ างหน ้า ก็ เป ็นอนุประโยครอง 

ของอนุประโยครองอีกทีโดยมีค�าช่วยสันธาน「てから」

เชือ่มแบบตวัอย่าง (39) A. แต่หากพจิารณาว่าหน่วยเชือ่ม

นีเ้ป็นเหมอืนค�าช่วยสนัธาน 1 ตวัแบบตัวอย่าง (39) B. ก็

จะมีประโยคความซ้อนเพียงชั้นเดียว ท�าให้สะดวกข้ึน 

เนื่องจาก「てから」ใช้แสดงล�าดับเวลาของการกระท�า 

ส่วนหน้าของอนปุระโยคจะเป็นค�ากรยิาเท่านัน้  

(39)  A. 手続きし （すること）でない  

  図書館の本は借りられない。

  B. 手 続きし 、図 書 館 の 本 

  は借りられない。

5.11 หน่วยเชื่อมที่เป็นคำาช่วยหรือวลีกริยา 

ที่วางเรียงได（้並列できる助詞・動詞句）

ในประเภทนี ้อนปุระโยครองโดยปกตจิะมมีากกว่า 

1 ประโยค มปีรากฏทัง้สิน้ 8 ส�านวนในการส�ารวจ โดย

สามารถแยกเป็นกรณคี�าช่วยได้แก่「たり」「やら」「だの」

และกรณวีลกีริยาอาจเป็นรปูปิดประโยคเช่น「につけ」「に

し ろ 」「 に せ よ 」「 と い う か 」 ห รื อ รู ป พ ่ ว ง 

ค�าช่วยสนัธาน เช่น「にしても」

เมือ่ละกริยาแล้วจะเหลอืเพยีงค�านามเท่าน้ัน ท�าให้

ดเูหมือนวลทีีไ่ม่มส่ีวนเช่ือมกบัอนุประโยคหลัก 

(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 

 された。

ตารางที่ 11 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาที่ย่อเหลือคำานามได้

ตารางที่ 12 หน่วยเชื่อมที่เป็นวลีภาคแสดงที่ย่อเหลือกริยานุเคราะห์
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วิเศษณานุประโยค 
(ปย.A)

ค�าช่วย/
วลีกริยา

วิเศษณานุประโยค 
(ปย B)

ค�าช่วย/
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เท่าน้ัน โดย

ถือว่า「する」ใน「〜たり〜たりする」คืออนุประโยค

หลกั ส่วนหน่วยเชือ่มในระดบั N2 ม ี7 ส�านวน ทกุส�านวน

สามารถละเหลืออนปุระโยครองส่วนเดยีวได้ใช้ในการยก

ตัวอย่าง ดังตัวอย่าง (41) (42)  ในกรณีค�าช่วยนั้น จะมี

กฎเกณฑ์ต่างกันไป กรณี「やら」、「につけ」ใช้ร่วมกับ

ภาคแสดงได้โดยตรง ส่วน「たり」ต้องผันรูป และ

สามารถใช้ร่วมกับค�านาม ค�าคุณศัพท์ได้  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。

( 4 1 )  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�าช่วยสันธาน「し」เน่ืองจากสามารถเกิด

เดีย่ว และเกิดคูกั่บค�าช่วยสันธานอืน่ เช่น「〜し〜から、

〜」ในที่นี้จึงขอจัดไว้อยู่ในประเภทที่ 1

5.12 หน่วยเชื่อมที่เป็นคำาปัจจัย（接尾辞）

การเชื่อมอนุประโยคด้วยค�าปัจจัยเท่าท่ีพบจะ

เปล่ียนกริยาให้กลายเป็นนาม ในการส�ารวจครั้งนี้พบ

เพียง 1 ส�านวน คือ「次第」ในระดับ N2 โดยกริยาที่อยู่

ข้างหน้าจะต้องถอด「ます」ออก  อนุประโยคทั้งหมด

จึงมีลักษณะโครงสร้างเหมือนค�ากริยาวิเศษณ์3  

3 ลักษณะการใช้「次第」คล้าย「つつ」ทีต้่องแปลงค�ากรยิาเป็น 連用形 ก่อน หากแต่ในไวยากรณ์ญีปุ่น่ระบชุดัเจนว่า「つつ」เป็นค�าช่วยสนัธาน ส่วน「次第」เป็นค�านาม

คุณานุประโยค (ปย.A) ค�าปัจจัย อนุประโยคหลัก (ปย B)

N5 N4 N3 N2

― ― ― 次第

ตารางที่ 13 หน่วยเชื่อมที่เป็นคำาช่วยหรือวลีกริยาที่วางเรียงได้

ตารางที่ 14 หน่วยเชื่อมที่เป็นคำาปัจจัย
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(43)  日程が決まり 、ご連絡いたします。

(44)  花火大会は天気 中止になる場合も 

 あります。

จากตวัอย่าง (43) ต้องถอืว่า「結果が決まり次第

เป็นวิเศษณานปุระโยค แต่ในตวัอย่าง (44) สามารถถือว่า

天気次第で」เป็นวลกีรยิาวเิศษณ์ โดย次第เป็นค�าปัจจยั

ที่ไม่ใช่หน่วยเช่ือมอนุประโยค จึงไม่ถือว่า「天気」ใน

ตวัอย่าง (44) เป็นอนปุระโยค

6. แนวทางการอธบิายโครงสร้างประโยคพหุความ
จากการศึกษารูปประโยคท่ีท�าให้เกิดประโยคพหุ

ความในฐานะหน่วยเชื่อมอนุประโยค จะสามารถแยก

ประเด็นกลุม่โครงสร้างได้ดงันี้

1.กลุม่หน่วยเช่ือมท่ีเป็นค�านาม 形式名詞 (ประเภท

ที ่2) จ�านวน 37 ส�านวน (26.24%) ถือเป็นกลุม่ใหญ่ทีส่ดุ 

ซึ่งมักจะเริ่มต้นเรียน「時」「前」「後」ซ่ึงสร้างวิเศษณานุ

ประโยคบอกเวลา ดงันัน้เมือ่ไปถงึค�าในกลุม่ความหมาย

อืน่ในระดบั N3-N2 เช่น「まま」「通り」ควรสอนลกัษณะ

形式名詞 เพือ่ให้ผู้เรยีนน�าวธิกีารเชือ่มกบัค�านามทัว่ไปมา

ใช้เมื่อต้องการเชื่อมอนุประโยครองกับค�านาม形式名詞 

ท�าให้สามารถสร้างประโยคได้ถูกต้อง เช่น 私が子供（の／

である）時、」メッセージの通り、」

2.กลุ ่มหน่วยเชื่อมที่เป็นวลีกริยาเชื่อมค�านาม 

(ประเภทที ่4) จ�านวน 32 ส�านวน (22.69%) ถือเป็นกลุม่

ใหญ่รองลงมาซ่ึงจะปรากฏในระดับN3-N2 มักเป็นรูป

ประโยคทีม่คี�าช่วยสนัธานพืน้ฐานประกอบท�าให้สามารถ

พจิารณาว่าเป็นวเิศษณานปุระโยคได้ง่าย อย่างไรก็ตามใน

กลุม่ส�านวนทีใ่ช้บ่อยบางตวัอาจถอืว่าเป็นค�าช่วยประสม

ไปแล้ว ท�าให้ไม่ถือเป็นอนุประโยครองอีกต่อไป ท�าให้

ประโยคทัง้ประโยคอาจพิจารณาเป็นประโยคความเดีย่ว 

เกีย่วกบัเร่ืองน้ี นักภาษาเองกย็งัพจิารณาไม่ตรงกนั อาจ

พิจารณาการใช้อกัษรคนัจเิขยีนส่วนทีเ่ป็นค�ากรยิาดัง้เดมิ

ประกอบ เพราะหากเป็นค�าทางไวยากรณ์ (ค�าช่วยประสม) 

กจ็ะไม่นยิมเขยีนคนัจ ิเช่น「によって」「によれば」「におい

て」ส่วน「に対して」「に関して」อาจพิจารณาเป็นภาค

แสดงของอนปุระโยค

3.กลุ่มหน่วยเช่ือมทีเ่ป็นค�าช่วย ได้แก่ค�าช่วยสนัธาน 

(ประเภทที ่1) ค�าช่วยเน้นความ (ประเภทที ่3) ค�าช่วยเน้น

ความทีป่รากฏร่วมกบัวลีกรยิา (ประเภทที ่5) ได้แก่「だ

けあって」「のみならず」และค�าช่วยทีส่ามารถวางเรยีงได้ 

(ประเภทที ่ 11) ได้แก่「たり」「やら」「だの」รวมจ�านวน 

32 ส�านวน (22.69%) มวีธิเีชือ่มอนปุระโยครองต่างกนั 

โดยเฉพาะค�าช่วยเน้นความนัน้มลีกัษณะคล้ายค�านาม ควร

อธิบายให้เห็นความแตกต่างของค�าช่วยเน้นความกับค�า

นาม เช่น เม่ืออนปุระโยครองจบด้วยค�านาม กรณคี�าช่วย

เน้นความจะไม่ใส่ส่วนเช่ือมใด ในขณะทีก่รณ形ี式名詞จะ

เชือ่มด้วย「の」เช่น「スタバのスコーンが病気ほど食べ

たい」「病気の間、誰にでも会いたくない」 และกรณท่ีีอนุ

ประโยครองจบด้วยค�าคณุศพัท์なโดยปกตจิะใช้ลกัษณะ

เหมือนค�านาม เช่น「きれいなほど」「きれいなだけ」 

อย่างไรกต็าม ในการใช้งานปัจจบุนัมพีบทัง้การใช้「きれ

い」และ「きれいな」ในการใช้ส�านวน「だけあって」「だ

けでなく」「のみならず」ซึง่อาจเป็นการเปลีย่นแปลงทาง

ภาษา

4.กลุ่มหน่วยเช่ือมทีเ่ป็นวลีกรยิาทีเ่ช่ือมกบันามานุ

ประโยค (ประเภทท่ี 5) จ�านวน 18 ส�านวน และวลกีริยา

อกี 5 ตัวทีส่ามารถวางเรียงได้ (ประเภทที ่11) รวมท้ังสิน้ 

23 ส�านวน (16.31%) เมือ่พจิารณาหน่วยเชือ่มเป็นค�าทาง

ไวยากรณ์ นามานปุระโยคทีอ่ยูข้่างหน้าจะเปล่ียนเป็นวิเศษ

ณานปุระโยคแทน ในกลุ่มนี ้ จะไม่มปัีญหาในกรณใีช้ค�า

ช่วย「と  ที่ผู้เรียนคุ้นเคยการสร้างนามานุประโยคด้วย

ส�านวน「と言う」と思う  อยูแ่ล้ว จึงต้องอธิบายกรณใีช้「

に」โดยอาจเริม่ต้นจากรปูประโยค「には  ทีใ่ช้เชือ่มนามา

นปุระโยคก่อน แล้วจงึโยงไปยงัส�านวน เช่น につけて」に

つ れて」にしても」 ส ่ ว น ก ร ณี ใ ช ้ 「 だ け の み  

นัน้ให้อ้างองิแนวทางอธบิายในข้อ 3

5.กลุ่มหน่วยเช่ือมทีม่กีารย่อ ได้แก่ประเภทที ่7, 8, 

9, 10 รวม 15 ส�านวน (10.64%) ควรอธบิายโดยการคืน
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รปูเพ่ือให้เหน็รอยต่อจดุเช่ือมท่ีถูกย่อไปทีน่่าจะเป็นภาค

แสดงของอนปุระโยครองและค�าช่วยสนัธาน 

ส�าหรับประเภทที ่ 4, 12 ทีเ่หลอืรวม 4 ส�านวน 

(2.84%) นัน้สามารถจดจ�าเพ่ิมเตมิเป็นส�านวนๆ ไป ไม่

จ�าเป็นต้องจัดความรู้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของค�าเท่ากับ

จะเหน็ได้ว่าตามล�าดบัการปรากฏหน่วยเชือ่มอนุ

ประโยคที่นอกเหนือจากค�าช่วยสันธาน ควรอธิบาย

เกีย่วกบัค�านาม 形式名詞 เป็นอนัดบัแรก โดยอธบิายให้

ชัดเจนว่าในภาษาญี่ปุ่นมีหน่วยเชื่อมประโยคท่ีเป็นค�า

ประเภทอืน่ และให้เข้าใจชนดิของค�าเหล่านัน้ เช่น เมือ่

รูว่้าหน่วยเชือ่มใดเป็นค�านาม กจ็ะเข้าใจว่าเมือ่เชือ่มกับ

ค�านามที่เป็นภาคแสดงของอนุประโยครองจะต้องมี 

の」เพ่ิม เป็นต้น ตามด้วยเรือ่งค�าช่วยเน้นความจากการ

ใช้ まで、ほど、だけ และตามด้วยการอธิบายเกี่ยวกับวลี

กริยาที่อาจพิจารณาเป็นค�าช่วยประสมหลังจากน้ันคือ

เรื่องการใช้ と、に、だけ ท่ีใช้กับนามานุประโยค และ

อธิบายเรื่องส�านวนไวยากรณ์ที่มีการย่อรูป

7. สรุป
จากการศกึษาโครงสร้างส�านวนไวยากรณ์ทีใ่ช้ใน

การสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่นระดับ N5-N2 ท่ีสร้าง

ประโยคพหุความ 141 ส�านวน  เมื่อพิจารณาในฐานะ

หน่วยเชื่อมอนุประโยคพบว่ามีรูปแบบทั้งสิ้น 12 รูป

แบบ โดยรูปแบบที่พบมากท่ีสุดคือ หน่วยเช่ือมอนุ

แผนภาพที่ 1 ลำาดับการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างประโยคพหุความ

ประโยคที่เป็นค�านาม形式名詞ที่จะเรียนรู ้หลังการใช้

หน่วยเช่ือมที่เป็นค�าช่วยสันธานปกติ รองลงมาคือหน่วย

เชื่อมที่มีวลีกริยาอยู่แล้ว และหน่วยเชื่อมค�าช่วยสันธาน

ตามล�าดับ เมื่อจัดกลุ่มแล้วพบว่ามีจุดที่อาจเป็นปัญหา 5 

จุดหลักที่ควรอธิบายเพิ่มเติมเมื่อต้องการเรียนรู้ส�านวน

เหล่านี้ โดยเรียงล�าดับตามล�าดับการเรียนรู้ส�านวน

ประเภทนั้น คือ 

1.การใช้ค�านาม 形式名詞 ในฐานะหน่วยเช่ือม การ

ผันรปูภาคแสดงของอนปุระโยครองให้เหมาะกบัต�าแหน่ง

หน้าค�านาม

2.การใช้ค�าช่วยเน้นความในฐานะหน่วยเชื่อม การ

ผันรูปภาคแสดงของอนุประโยครองให้เหมาะกับค�าช่วย

เน้นความซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับค�านาม มากกว่าค�าช่วย

สนัธาน

3.การใช้ส�านวนที่มีวลีกริยาอยู่ ท่ีอาจปะปนกับค�า

ช่วยประสม ท�าให้ในบางครั้งอาจถูกตัดสินเป็นเพียงวลี

ขยายความ ไม่ใช่อนุประโยครอง 

4.การใช้ส�านวนที่มีวลีกริยาที่ใช้ร่วมกับนามานุ

ประโยคเช่นเดยีวกบั「と思う」ซึง่นอกเหนอืจากการใช้ค�า

แนวทางทีก่ล่าวมา

ส�าหรับล�าดับแนวทางการอธิบายเพิ่มเติมเม่ือ

พจิารณากบัล�าดบัส�านวนไวยากรณ์ในระดับ N5-N2 แล้ว 

จะได้ล�าดบัการอธบิายดังแผนภาพที ่1
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ช่วย「と」แล้ว นามานุประโยคยังอาจเกิดขึ้นกับ 

に」และค�าช่วยเน้นความ 

5.ส�านวนไวยากรณ์บางรูปเป็นรูปที่ย่อ ท�าให้ไม่

เหน็ภาคแสดงของอนุประโยครอง จงึควรใช้วธิคืีนรปูทีมี่

ภาคแสดงอธิบายเพิ่มเติม 

เมือ่ท�าได้ดงันี ้ผูเ้รยีนจะสามารถผนัรปูอนปุระโยค

รองให้เหมาะกับหน่วยเช่ือมในการสร้างประโยคพหุ

ความแบบขยายด้วยวเิศษณานปุระโยคได้ และเข้าใจจดุ

ตดัของอนปุระโยคซึง่อาจช่วยให้การเรยีง ความหมายใน

การแปลต่างๆ ดียิ่งขึ้น

เนื่องด้วยขอบเขตงานวิจัยนี้ยังไม่ครอบคลุม

ส�านวนไวยากรณ์ระดับ N1 และส�านวนบางส�านวนที ่

北條（1989）และ前田（2009）ระบ ุผูว้จิยัจงึจะขยายผล

ศึกษาโครงสร้างหน่วยเชื่อมอนุประโยคเพิ่มเติมต่อไป 

นอกจากนี้  จากการศึกษาเกณฑ์ความเป็นเอกเทศของ

อนุประโยครองของ 南（1974）ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ

ว่าหน่วยเชื่อมอนุประโยคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค�าช่วยสันธาน มี

ระดับความเป็นเอกเทศแบบ A, B, C หรือ D ซึ่งโดยภาพ

รวมจะเห็นว่าส�านวนไวยากรณ์ส่วนใหญ่จะสร้างอยู่ใน

ระดบั A หรอื B ยกเว้นส�านวนเชือ่มนามานปุระโยค เช่น

というと」ถือเป็นแบบ D（庵2012, น.204）  การแบ่ง

ศึกษาโดยแบ่งตามเกณฑ์นีอ้าจเป็นประโยชน์ในการสร้าง

ความตระหนักการพิจารณาอนุประโยครองที่สร้างว่า 

ต้องเป็นประธานคนเดียวกับอนุประโยคหลักหรือ 

ไม่ สามารถใส่หน่วยทางไวยากรณ์อะไรได้บ้าง เช่น กาล 

การณ์ลักษณะ ผู้วิจัยจะขอน�าไปศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ

บทความนีมุ้ง่ศกึษาเรือ่งการจดัการภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวตามหลักธรรมาภิบาล ในมติด้ิานการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ของรฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคมุะโมะโตะ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลูวจิยั คอื การสมัภาษณ์กลุม่ย่อย 
และการสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยแบ่งกลุม่ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่คอื 1. เจ้าหน้าทีร่ฐับาลและเจ้าหน้าทีเ่อกชนของ
ท้องถิน่ทีม่หีน้าทีด่แูลช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยในบ้านพกัช่ัวคราว และ 2. ผู้ประสบภัยทีพ่กัอาศัยอยูใ่นบ้านพกัช่ัวคราว 
จากการศกึษาพบว่า รฐับาลท้องถ่ินสามารถจดัการภยัพิบตัแิผ่นดนิไหวตามหลักธรรมาภิบาล ในมติด้ิานการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งด้านการจัดการที่พักชั่วคราว และการดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดี 
ผ่านการบรหิารจดัการและความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ท�าให้ผูป้ระสบภยัสามารถพกัอาศยัอยูใ่นบ้านพกัชัว่คราว
ได้อย่างมคีวามสขุ การศกึษาในครัง้นี ้ใช้แนวคดิเรือ่งหลกัธรรมาภิบาลด้านการจดัการภยัพบิตั ิในมติด้ิานการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเป็นกรอบทฤษฎ ีเพือ่ใช้ประเมนิการปฏบิตังิานให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหว
ในบ้านพักชั่วคราวได้อย่างเหมาะสม 

วรรณวลี	อินทร์ปิ่น
สำานักวิชานวัตกรรมสังคม	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ธรรมาภิบาลกับการจัดการภัยพิบัติ:

กรณีศึกษาการจัดการบ้านพักช่ัวคราว 

ในจังหวัดคุมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น
1
 

 คำา
สำาคัญ
การจัดการภัยพิบัติ การตอบสนองความต้องการของประชาชน  บ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัย

1 เนื้อหาในบทความวิจัยนี้มาจากงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของมาตรการชดเชยเพ่ือการฟื้นฟู: บทเรียน – เรียนรู้จากประเทศญ่ีปุ่น กรณีศึกษารัฐบาลท้องถ่ินจังหวัดคุมะโมะโตะ
และจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และได้มีการปรับปรุงจากผลงานซึ่งได้น�าเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2563
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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.

Good Governance and Disaster Management: 

A Case Study of Temporary Housing 

Management in Kumamoto Prefecture, Japan 

Key words
disaster management, responsiveness, temporary housing 

Wanwalee	Inpin
School	of	Social	Innovation,	Mae	Fah	Luang	University



53วรรณวลี อินทร์ปิ่น | Wanwalee Inpin  

1.   บทนำา
ธรรมาภิบาลด้านการจัดการภัยพิบัติน้ัน เป็น

แนวคิดที่เกิดขึ้นมาจากงานวิจัยด้านภัยพิบัติ ซึ่งเห็นว่า 

การจัดการภัยพิบัติเป็นสิ่งจ�าเป็น ดังนั้นการสร้างระบบ

หรอืกลไกทีด่ใีนการก�ากบัดแูล เพือ่เตรียมความพร้อมใน 

การรับมือหรือป้องกันภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจ 

หลีกเลี่ยงได้ Pal & Shaw (2018) ได้อธิบายความหมาย

ของธรรมาภิบาลด้านการจัดการภัยพิบัติว ่า เป ็น 

เร่ืองของการก�ากับดูแลและการจัดการความเสี่ยง 

จากภัยพิบัติของผู ้ ท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนและ 

การตัดสินใจ ผ่านกระบวนการด�าเนินงานของรัฐ ใน 

การดูแลและการให้การบริการแก่ประชาชนซ่ึงเป็น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการด�าเนินงานของรัฐนั้น ต้อง 

มคีณุภาพ เสรจ็สิน้ทันตามเวลาทีก่�าหนด (ส�านกัพฒันา 

การประชาสมัพนัธ์, 2562) อกีทัง้ต้องมหีน่วยงานภาครฐั 

ข้าราชการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน พลเรือน และสังคม 

ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติท�าหน้าท่ีประสานงาน

กันเพื่อจัดการและลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับภัยพิบัติ 

(The United Nations Development Programme, 

2013) เพื่อให ้การท�างานนั้นสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชน และสร้างความเชื่อม่ัน

ตลอดจนความไว้วางใจให้แก่ประชาชนได้ (ส�านัก

พัฒนาการประชาสัมพันธ์, 2562)

เม่ือการด�าเนินงานของรัฐบาลในการจัดการ 

ด้านภัยพิบัติถูกคาดหวังโดยประชาชน ว่ารัฐบาลจะ 

ต้องปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็น 

ผู ้ประสบภัยอย่างเต็มความสามารถ ต้องประสบผล

ส�าเร็จสูงสุดและต้องตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชน จึงไม่อาจมองเพียงแค่รัฐเป็นตัวแสดงหลักใน

การจดัการภยัพบิตัแิต่เพยีงผูเ้ดยีวได้ เพราะรฐัท่ีมรีะบบ

บริหารจัดการที่ดีและมีความมั่นคงทางการเมือง ก็ยังมี

โอกาสประสบความล้มเหลวในการจัดการด้านภัยพิบัติ

ได้ ในทางกลับกัน หากรัฐมีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน 

ทางสังคมที่ดี มีกลไกและมาตรการต่าง ๆ ในการก�ากับ

ดแูลทีช่ดัเจน ตลอดจนมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัประชาชน

หรือองค์กรต่าง ๆ การจัดการภัยพิบัติของรัฐน้ัน ๆ ก็ 

จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Tierney, 2012) ที่เป็นเช่นนี้

เนื่องจากระบบการท�างานที่มีความกระชับ รัดกุม 

ตลอดจนการประสานงานและการมีส ่วนร ่วมที่ด ี

จากทุกภาคส่วนนั้น เป็นหนึ่งในคุณลักษณะหลักของ 

ธรรมาภิบาลด้านการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

การลดความเ ส่ียงจากภัยพิบัติ ได ้  (Ahrens & 

Rudolph, 2006) ดังนั้นเพื่อให้การด�าเนินงานของรัฐ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได ้

อย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมและการเคล่ือนไหวของ

ประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในเชิงบวกและ

เชงิลบจงึเป็นส่ิงส�าคัญ เพราะจะเป็นเสียงสะท้อนให้เหน็

ถงึการบรหิารจดัการและการปฏบัิตงิานของรฐับาลท่ีต้อง

น�ามาพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมหรือแก้ไข

ปัญหาเหล่านัน้ให้ดยีิง่ขึน้ (Speer, 2012) นัน่หมายความ

ว่าหนึง่ในตวัแปรส�าคญัของธรรมาภิบาลด้านการจดัการ

ภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ คือการสร้างความสัมพันธ์ 

อันดีระหว่างรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เครือข่ายอาสา

สมัคร และประชาชนในชุมชน เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่น

นัน้ เป็นหน่วยงานทีท่�างานใกล้ชิดกบัประชาชนมากทีสุ่ด 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะช่วยให้รัฐบาล

ท้องถิ่นมีโอกาสที่จะได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ

ประชาชนได้มากกว่ารัฐบาลในระดับอื่น ๆ อีกทั้งยัง 

ช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถต่อรอง ตัดสินใจ หรือ 

ตั้งข้อจ�ากัดภายใต้กรอบนโยบายต่าง ๆ เพื่อหาแนวทาง

ในการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน (Benjamin, 2008) ภายใต้รูปแบบการ 

กระจายอ�านาจ ซึ่งเน้นเรื่องการลดการควบคุมในระบบ

ราชการ และถอืเป็นเงือ่นไขพืน้ฐานในการพฒันาทีส่�าคญั

ในระดบัโลกได้ (Carothers & Brechenmacher, 2014) 

ส่งผลให้ความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อประชาชนน้ี 

จึงไม่ใช่มีเพียงแค่ผู ้มีอ�านาจควบคุม (Arora, 2000) 

แต่เป็นการก�ากับดูแลร่วมกัน (Ackerman, 2004) 
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กล่าวคือ รัฐบาลต้องสามารถสร้างระบบในการด�าเนิน

งานที่เหมาะสม โดยสามารถสร้างกลไกที่จะช่วยกระตุ้น

ความเข้มแข็งด้านการตอบสนองของประชาชนให้แก่

รัฐบาลได้ (Bratton, 2012) อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

สภาพสังคมในแต่ละแห่งมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงที ่

แตกต่างกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน

กลไกและมาตรฐานต่าง ๆ ของรัฐบาลจึงมีความหลาก

หลายและแตกต่างกันไปด้วย (Goetz & Jenkins, 2005) 

เป็นผลให้เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลในแต่ละระดับแล้ว 

รัฐบาลท้องถิ่นมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่

จ�ากดั ไม่มคีวามเข้มแขง็ และมกัจะประสบความล้มเหลว

ในการให้บริการแก่ประชาชนอยู่เสมอ (Lieberman, 

Posner & Tsai, 2014) 

เมื่อธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการของรัฐบาลเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้นใน

กรณีของภัยพิบัติท่ีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีต้อง

เข้ามาให้การดูแลผู้ประสบภัยในด้านต่าง ๆ อาทิ การ

รับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือ 

ผูป้ระสบภยั การจัดการเรือ่งศนูย์อพยพผูป้ระสบภยั และ

อกีหน้าทีส่�าคญัทีจ่�าเป็นอย่างยิง่คอืการจดัการเรือ่งบ้าน

พักชั่วคราว ตลอดจนการอ�านวยความสะดวกในด้าน 

ต่าง ๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัยท่ีอาศัย

อยูใ่นชมุชนบ้านพกัชัว่คราวทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ประสบภัย ซ่ึงถือว่าเป็น 

ผู้เปราะบางต่อภัยพิบัติ (Sandoval & Voss, 2016) 

และเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนใน

อนาคตได้อย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการด�าเนินการ

จัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหวภายใต้หลักธรรมาภิบาล ใน

มิติด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชนของ

รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น ใน 

การดูแลผู้ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราว

ด้านการอ�านวยความสะดวกในชุมชนบ้านพักชั่วคราว 

ผู้ประสบภัย และด้านการดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยใน

ชุมชนบ้านพักชั่วคราว

3. วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่น

จังหวัดคุมะโมะโตะที่มีหน ้าที่ ในการดูแลและให ้ 

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพัก

ช่ัวคราวในจังหวดัคุมะโมะโตะ ประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าที่

ส�านักงานเขตการปกครองจังหวัดคุมะโมะโตะระดับ

นโยบาย จ�านวน 3 คน 2. เจ้าหน้าที่ส�านักงานเขต 

การปกครองจังหวัดคุมะโมะโตะระดับผู้ปฏิบัติด้าน 

การบรรเทาสาธารณภัย จ�านวน 10 คน 3. เจ้าหน้าที่

รัฐบาลท้องถิ่นเมืองนิชิฮาระ (Nishihara) เมืองมาชิกิ 

(Mashiki) และเมืองยัตสึชิโระ (Yatsushiro) จ�านวน 

10 คน 4. เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ในเขตการปกครอง

จังหวัดคุมะโมะโตะ จ�านวน 10 คน และกลุ่มท่ี 2 

ผู้ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราวในพื้นที่ 

เมืองนิชิฮาระ (Nishihara) และเมืองมาชิกิ (Mashiki) 

จ�านวน 20 คน โดยการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างนั้น เป็น 

การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก 

ผู้วิจัยมีข้อจ�ากัดด้านเวลาในการเก็บข้อมูล 

งานวจิยัชิน้นีเ้ป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ ในรปูแบบ

การศึกษาภาคสนาม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน 

ดังนี้ 

1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 

จะศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วารสาร สื่อ 

ส่ิงพิมพ์ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับการปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะ 

2. การศึกษาภาคสนาม ซ่ึงจะเป็นการศึกษาโดย

ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

โดยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งละ 10 วัน 

ครั้งแรกเป็นการเก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก 
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และสัมภาษณ์แบบกลุ่ม จากเจ้าหน้าท่ีส�านักงานเขต 

การปกครองจงัหวดัคมุะโมะโตะในระดบันโยบาย ระดบั

ผูป้ฏบิตัด้ิานการบรรเทาสาธารณภยั และรฐับาลท้องถิน่ 

จ�านวนทั้งสิ้น 23 คน ส่วนการเก็บข้อมูลในคร้ังที่ 2 

นั้น เป็นการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมภาษณ ์

แบบกลุ่มจากเจ้าหน้าท่ีภาคเอกชนในเขตการปกครอง

จังหวัดคุมะโมะโตะ และผู ้ประสบภัยจ�านวนท้ังสิ้น 

30 คน เนื่องจากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเป็นลักษณะ

บรรยายบอกเล่าถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหา และ

อุปสรรคที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะได้พบเจอ

แบบตรงไปตรงมา ดังน้ันวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็น 

การสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบและแบบแผน 

แล้วจึงน�าข้อมูลที่ได้มาเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู ่

โดยการตอบค�าถามจะเป็นลักษณะของการตีความ 

เพื่อหาความหมายและแปลความหมายโดยมีทฤษฎี 

ที่ใช้ศึกษาเป็นกรอบ

4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า รัฐบาลท้องถ่ินจังหวัด 

คุมะโมะโตะได ้ด�าเนินการจัดการเรื่องที่พักอาศัย 

ชั่วคราวของผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวท้ังในและนอกตัว

จงัหวัดคมุะโมะโตะ จ�านวนทัง้สิน้ 20,209 หลงั เพือ่รองรบั

ผู้ประสบภัยจ�านวนทั้งสิ้น 183,882 คน โดยที่พักอาศัย

ชั่วคราวของผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวดังกล่าวสามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ (Japan Platform, 2016)

1. บ้านพักชั่วคราวที่สร้างขึ้นใหม่ จ�านวนทั้งสิ้น  

 4,157 หลัง/ห้อง

2. ที่พักชั่วคราวท่ีเช่าโดยรัฐบาล จ�านวนท้ังสิ้น  

 14,895 หลัง/ห้อง 

3.  ทีพั่กสาธารณะ จ�านวนทัง้สิน้ 1,157 หลงั/ห้อง

จากที่พักชั่วคราวทั้ง 3 แบบข้างต้น ที่พักชั่วคราว

แบบที่เช่าโดยรัฐบาลและท่ีพักสาธารณะน้ัน รัฐบาล 

ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะไม่ต้องเข้าไปให้การดูแล 

ผู ้ประสบภัยมากนัก เน่ืองจากตัวท่ีพักมีความพร้อม 

และสามารถรองรบัการย้ายเข้า ของผูป้ระสบภยัอยูแ่ล้ว 

ในทางกลับกัน บ้านพักช่ัวคราวท่ีต้องสร้างข้ึนใหม ่

เป็นเรื่องที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะต้องให้

ความส�าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องท�าการสร้าง

บ้านพกัอาศยัทีม่คีวามพร้อม มคีวามสะดวกสบาย อกีทัง้ 

ยังต ้องอยู ่ใกล้แหล่งชุมชน และต้องอยู ่ในพื้นที่ที่ 

ผู ้ประสบภัยสามารถเดินทางไปมาระหว่างที่พักกับที่

ท�างานหรือสถานที่อื่น ๆ ได้สะดวก โดยรัฐบาลท้องถิ่น

จังหวัดคุมะโมะโตะได้เตรียมการในการจัดการเรื่อง 

บ้านพกัอาศยัชัว่คราวทีส่ร้างขึน้ใหม่ โดยสามารถอธบิาย

ได้ดังนี้ 

4.1 ด้านการอำานวยความสะดวกในชุมชนบ้าน

พักชั่วคราวผู้ประสบภัย 

พบว่ารัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะได้

พิจารณาจัดสรรพื้นท่ีใช้สอยต่าง ๆ อย่างเป็นสัดส่วน 

ดังนี้

4.1.1 โซนบ้านพัก

ในการจัดสรรบ้านพักผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวน้ัน 

ตามข้อก�าหนดด้านขนาดของที่พักอาศัยของบ้านพัก

ชัว่คราว จะมขีนาดแตกต่างกนั เพือ่ให้มคีวามสอดคล้อง

กับขนาดของครอบครัวผู้ประสบภัยนั้น ๆ โดยภายใน

บ้านพกัช่ัวคราวจะประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ  เพือ่เอาไว้

ใช้ประโยชน์พื้นฐาน ได้แก่ ห้องนอน ห้องน�้า และ 

ห้องครัว รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ  เช่น ห้องนั่งเล่น หรือ

พื้นที่ซักล้าง (Standard Examiner, 2016) บ้านพัก

ชั่วคราวผู้ประสบภัยที่สร้างขึ้นในจังหวัดคุมะโมะโตะ 

ครั้งนี้ มีขนาดเดียวกันกับบ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัย

แผ่นดนิไหวทีส่ร้างในพืน้ทีป่ระสบภยัแผ่นดนิไหวชเูอต็สึ 

(Chuetsu) ในจังหวัดนีงาตะ (Niigata) และในภูมิภาค

โทโฮกุ (Tohoku) ดังนี้ (Bris & Bendito, 2019)

1. บ้านพักชั่วคราวแบบ 1 ห้องนอน มีขนาด 20 

 ตารางเมตร

2. บ้านพักชั่วคราวแบบ 2 ห้องนอน มีขนาด 30  

 ตารางเมตร 

3. บ้านพักชั่วคราวแบบ 3 ห้องนอน มีขนาด 40 

 ตารางเมตร
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2 บทสัมภาษณ์สถาปนิกในจังหวัดคุมะโมะโตะ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
3 บทสัมภาษณ์สถาปนิกในจังหวัดคุมะโมะโตะ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
4 บทสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
5 บทสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยในชุมชนบ้านพักชั่วคราวในเมืองมาชิกิ (Mashiki) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

ด้านการออกแบบนั้น รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัด 

คมุะโมะโตะได้ถอดบทเรยีนจากการสร้างบ้านพกัช่ัวคราว

ของผู ้ประสบภัยในอดีตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

ฮนัชนิ พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) หรอืเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว

นอกชายฝั่งแปซิฟิกโทโฮกุ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) มา

ปรับใช้ เพื่อให้เกิดความย่ังยืน และเหมาะสมกับสภาพ

ภมูอิากาศของจงัหวดัคมุะโมะโตะ กล่าวคอื เลอืกใช้บ้าน

พกัชัว่คราวแบบส�าเรจ็รปูทีท่�าจากโครงสร้างไม้ แทนการ

ใช้โครงเหล็กที่อาจเกิดสนิม ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีอาจร้อน 

อบอ้าว หรือใช้หลอดกระดาษแข็งซึ่งอาจเกิดความ 

เสียหายจากสภาพอากาศและความชื้นในช่วงฤดูฝน 

อีกทั้งไม้ยังช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวบ้านไม่ให้ร้อนจน

เกินไป เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีไม่ดูดซับความร้อนมาก

เท่ากบัวสัดกุ่อสร้างอืน่ ๆ  และยงัเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

อกีด้วย โดยผูป้ระสบภยัได้ให้ข้อมลูว่า แม้ว่าสภาพอากาศ

ในช่วงกลางวนัจะมอีณุหภมูทิีส่งู จนท�าให้ภายในตวับ้าน

ร้อนอบอ้าวไปบ้าง แต่ตนเองก็ไม่ได้รู ้สึกอึดอัดจนถึง

ขนาดไม่สามารถพักอยูภ่ายในตวับ้านได้ 2 นอกจากนี ้เพ่ือ 

ให้การใช้งบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว 

มีความคุ้มค่า รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะจึงม ี

นโยบายในการน�าไม้ภายในจงัหวดัคมุะโมะโตะเองมาใช้

ในการก่อสร้างบ้านพกัชัว่คราว เพือ่ลดค่าใช้จ่าย จากการ 

น�าเข้าวสัดกุ่อสร้างและการขนส่งจากพืน้ทีอ่ืน่ ซึง่มรีาคา

สูงกว่า อีกทั้งมีการน�าเอาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ในท้องถิ่นมา

ตกแต่งภายในห้องพัก เช่น การใช้เสื่อทาทามิท่ีท�าจาก

หญ้าซึ่งผลิตจากเมืองยาชิโระ (Yashiro) ในจังหวัด 

คุมะโมะโตะมาใช้ปูพื้น (Standard Examiner, 2016) 

เพื่อให้ผู ้ประสบภัยเกิดความรู ้สึกเสมือนได้พักอาศัย 

อยู่ในบ้านจริง ๆ มิใช่ห้องท่ีใช้เป็นท่ีพักช่ัวคราว เป็น 

การลดความเครียดของผู้ประสบภัยที่อยู่ในภาวะเสี่ยง 

ต่ออาการซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตาย การน�าเอาวัสดุท้องถิ่น

มาใช้ในการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวนี้ ยังเป็นการสร้าง

รายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองต่าง ๆ ใน

จงัหวดัคมุะโมะโตะให้มเีงนิไหลเวยีนในช่วงทีเ่กดิภยัพิบตัิ 

ทัง้นีใ้นการสร้างบ้านให้กบัผู้ประสบภัยนัน้ รฐับาลท้องถิน่ 

จังหวัดคุมะโมะโตะได้ค�านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ซึ่งต้อง

สามารถใช้งานได้จรงิ และต้องมอีายใุนการใช้งานทีย่าวนาน 

เช่น วสัดทุีใ่ช้ต้องไม่ขึน้ราได้ง่ายเมือ่เกดิความชืน้3 เป็นต้น

ในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักช่ัวคราวของผู ้

ประสบภัยนั้น แม้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะ

จะไม่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยได้เลือกบ้านพัก

ได้ด้วยตนเอง เนือ่งจากข้อจ�ากดัในเรือ่งของเวลา ทีรั่ฐบาล

ท้องถ่ินจังหวัดคุมะโมะโตะต้องเร่งอพยพผู้ประสบภัย 

ให้สามารถย้ายจากศูนย์อพยพผู้ประสบภัยไปยงับ้านพกั

ช่ัวคราวโดยเร็วที่สุด แต่รัฐบาลท้องถิ่นของจังหวัด 

คุมะโมะโตะก็ได้ด�าเนินการจัดรายชื่อผู้เข้าพักให้ได้ 

อยูใ่กล้กบัญาตขิองตนเอง หรอืเพ่ือนบ้านทีอ่ยูใ่นละแวก

ที่อยู่อาศัยเดิม เพื่อให้ผู้ประสบภัยมีความรู้สึกใกล้เคียง

กบัช่วงเวลาก่อนการเกดิภัยพบิตั ิการด�าเนนิงานดงักล่าว

ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะนั้น ช่วยให้ 

ผู้ประสบภัยสามารถลดความเครียดลง เนื่องจากตน 

ยังคงสามารถไปมาหาสู่กับบุคคลที่ตนคุ้นเคยได้4 อีกทั้ง 

ผู้ประสบภัยยังมีความรู้สึกสบายใจที่ได้รับการจัดสรร

ที่พักให้ได้อยู่ใกล้กับญาติและเพื่อนบ้านของตน เช่น 

ผู้ประสบภัยครอบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านพัก

ชั่วคราวในเขตเมืองมาชิกิ (Mashiki) ได้รับการจัดสรร

บ้านพกัให้ได้อยูใ่กล้กบัครอบครวัของบตุรสาวผูซ้ึง่ก�าลงั

ตั้งครรภ์และใกล้คลอด โดยก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหว 

ที่พักอาศัยของผู ้ประสบภัยทั้งสองครอบครัวอยู ่ใน

ละแวกเดียวกัน ท�าให้ผู้ที่เป็นบิดา มารดา ตลอดจน 

บุตรเขยรู้สึกเบาใจและได้รับความสะดวกสบายที่ได ้

อยู่ใกล้กันเพ่ือที่จะได้ให้ความช่วยเหลือบุตรสาวในช่วง

เวลาที่ไม่ปกติเช่นนี้5  
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ภาพที่ 1 อาคารส่วนกลางภายในชุมชนบ้านพักชั่วคราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ 
ภาพถ่ายโดยนักวิจัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ภาพที่ 2 พื้นที่ส่วนประกอบอาหารอย่างง่าย ภายในอาคารส่วนกลางของชุมชนบ้านพักชั่วคราว 
ในจังหวัดคุมะโมะโตะ  ภาพถ่ายโดยนักวิจัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 

4.1.2 โซนพักผ่อนและกิจกรรม

พบว่าในแต่ละชุมชนบ้านพักชั่วคราวน้ัน มีการ

สร้างอาคารส่วนกลาง เพ่ือใช้เป็นท่ีพักผ่อนและท�า

กิจกรรมของผู ้ประสบภัย โดยภายในตัวอาคารจะมี

ลกัษณะเป็นท่ีโล่งกว้าง มห้ีองน�า้ 1-2 ห้อง พืน้ทีส่่วนใหญ่

มักถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

1. พื้นที่ประกอบอาหารอย่างง่าย พร้อมอุปกรณ์

ไฟฟ้าท่ีจ�าเป็นต่าง ๆ เช่น ตู้เย็น กาต้มน�้า นอกจากนี ้

ยังมีโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องครัวอื่น ๆ ซ่ึงผู้ประสบภัย

สามารถมานั่งสนทนา รับประทานอาหาร หรือดื่ม 

เครื่องดื่มได้ ดังปรากฏในภาพประกอบท่ี 1 และ 2 

ด้านล่างนี้

2. ส่วนที่ใช้ท�ากิจกรรม พื้นที่ส่วนนี้จะถูกจัด 

แยกออกไปอีกด้านหนึ่งของอาคารส่วนกลาง มีการ 

จัดเตรียมเครื่องเฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ หุ ่นยนต์ 

หนังสืออ่านเล่น และเกมไว้ให้ผู้ประสบภัยสามารถมา

พบปะ พูดคุย หรือท�ากิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้อุปกรณ์

อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะได้รับความ

อนุเคราะห์ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร 

ไม่แสวงหาก�าไร6 ในส่วนของพื้นที่ด้านนอกนั้น ถูกจัด 

เป็นพื้นที่นันทนาการ โดยมีโต๊ะและเก้าอี้ไว้ให้บริการ 

ในบางชุมชนบ้านพักชั่วคราวได้มีการจัดพื้นที่พร้อม 

เครื่องเล่น เพื่อใช้เป็นสนามเด็กเล่น ดังปรากฏในภาพ

ประกอบที่ 3 และ 4 ด้านล่างนี้ 

6 บทสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 4 พื้นที่ท�ากิจกรรมภายนอกอาคารส่วนกลาง ของชุมชนบ้านพักชั่วคราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ                          
ภาพถ่ายโดยนักวิจัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ภาพที่ 3 พื้นที่ท�ากิจกรรม ภายในอาคารส่วนกลางของชุมชนบ้านพักชั่วคราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ
ภาพถ่ายโดยนักวิจัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 

4.1.3 โซนพื้นที่ให้บริการ 

ส�าหรับโซนพ้ืนทีใ่ห้บรกิารนี ้ประกอบไปด้วยร้านค้า 

ต่าง ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัย อาทิ 

1) ร้านขายของช�าท่ีมสิีนค้าหลากหลาย ทัง้ทีเ่ป็นวตัถดุบิ

และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร ตลอดจนของใช้

ภาพที่ 5 ร้านขายของช�าในโซนพื้นที่ให้บริการภายในชุมชนบ้านพักชั่วคราวในจังหวัดคุมะโมะโตะ

ภาพถ่ายโดยนักวิจัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ในชีวิตประจ�าวัน ที่จ�าเป็นต่าง ๆ 2) ร้านค้า เช่น ร้าน 

ราเม็ง ร้านขนม ร้านตัดผม 3) พื้นที่อ�านวยความสะดวก

อื่น ๆ เช่น ลานจอดรถ ป้ายรถประจ�าทาง และพื้นที ่

ทิง้ขยะมลูฝอย ดงัปรากฏในภาพประกอบที ่5, 6 และ 7 

เป็นต้น
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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 

ต่อบ้านพักอาศัยช่ัวคราว โดยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ

ยอมรับได้ กล่าวคือ แม้ว่าบ้านพักช่ัวคราวจะไม่ได้ให้

ความสะดวกสบายเฉกเช่นบ้านพักของตนเอง แต่ก็

สามารถพักอาศัยอยู่ได้ ซึ่งประเด็นนี้ ผู้ประสบภัยเอง 

ก็ทราบถึงเงื่อนไขว่าเป็นความจ�าเป็นท่ีรัฐบาลสามารถ 

ให้ความช่วยเหลอืภายใต้สถานการณ์เฉพาะ การจะสร้าง

บ้านพกัชัว่คราวทีม่คีวามสะดวกสบายเหมอืนกับบ้านพกั

ของตนเองนั้นเป็นไปไม่ได้7 ดังน้ันผู้ประสบภัยจึงรับ

สภาพโดยปริยาย เพราะเข้าใจว่าเป็นเงือ่นไขและข้อจ�ากดั

ของรัฐบาล ส�าหรับการอ�านวยความสะดวกโดยการจัด

ให้มีโซนร้านค้าและพื้นท่ีส่วนกลางอื่น ๆ นั้น พบว่า 

ผูป้ระสบภยัได้รบัความสะดวกสบายมากขึน้ อกีทัง้พืน้ที่

ส่วนกลางก็มีส่วนช่วยในการสร้างสัมพันธภาพอันดี 

และช่วยลดความเครียดของผู้ประสบภัย เนื่องจากม ี

การใช้ประโยชน์ในการท�ากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ เช่น

เย็บผ้า ร้องเพลง และกิจกรรมออกก�าลังกายในร่ม8 

4.2 ด้านการดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยในชุมชน 

บ้านพักชั่วคราว

ในการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ผู้ประสบ

ภัยในชุมชนบ้านพักชั่วคราวนั้น รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัด 

คุมะโมะโตะได้จ�าแนกผู้ประสบภัยออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มผู้ประสบภัยที่สามารถฟื้นตัว 

ได้ด ีมีสุขภาพจติและกายทีด่ ีสามารถใช้ชีวติได้ตามปกติ 

7 บทสมัภาษณ์ผูป้ระสบภยัทีพ่กัอาศยัอยูใ่นทีพ่กัชัว่คราวในหมู่บ้านมินามิอาโสะ (Minamiaso) เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2561
8 บทสมัภาษณ์ผูป้ระสบภยัทีพ่กัอาศยัอยูใ่นทีพ่กัชัว่คราวเมืองนชิฮิาระ (Nishihara) เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2561
9 บทสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลท้องถิน่จงัหวดัคมุะโมะโตะ เม่ือวันที ่15 ธนัวาคม 2560
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9 บทสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลท้องถิน่จงัหวดัคมุะโมะโตะ เม่ือวันที ่15 ธนัวาคม 2560 
10  บทสมัภาษณ์ผูน้�าชมุชนและรองหวัหน้าชมุชนบ้านพกัชัว่คราวในเมืองมาชกิ ิ(Mashiki) เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2561
11  รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะ. (2560). การจดัการด้านภยัพบิตัขิองรฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคมุะโมะโตะ. ในเอกสารประกอบการบรรยายสรปุ เรือ่งการจดัการด้านภยัพบิตัขิอง 

 รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคุมะโมะโตะ วนัที ่14 ธนัวาคม 2560. รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคมุะโมะโตะ, คมุะโมะโตะ.
12  บทสมัภาษณ์ผูน้�าชมุชนและรองหวัหน้าชมุชนบ้านพกัชัว่คราวในเมืองมาชกิ ิ(Mashiki)  เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2561
     บทสมัภาษณ์ผูป้ระสบภยัในชมุชนบ้านพกัชัว่คราวในเมืองมาชกิ ิ(Mashiki)   เม่ือวนัที ่14 กรกฎาคม 2561

ไม่ต้องการความช่วยเหลือ และมีความพร้อมที่จะสร้าง

บ้านใหม่ หรือย้ายจากบ้านพกัชัว่คราวไปยงับ้านพกัถาวร

โดยทางรัฐบาลจะเข้าตรวจเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง 

กลุม่ที ่2 เป็นกลุม่ผูป้ระสบภยัทีม่แีผนในการสร้าง

บ้านใหม่ หรอืย้ายไปยังห้องเช่า แต่ยงัประสบปัญหาด้าน

สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ 

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มผู้ประสบภัยท่ีไม่มีแผนฟื้นฟู 

ตัวเอง กล่าวคือยังไม่มีแผนท่ีจะสร้างบ้านใหม่หรือย้าย

ไปอยู่ที่ใหม่ แต่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ 

กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มผู้ประสบภัยท่ีไม่มีแผนในการ

ฟื้นฟูตัวเอง ยังไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ หรือยังไม่คิดที่จะ

สร้างบ้าน และมีปัญหาด้านสุขภาพด้วย9 

ในการด�าเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลด้าน

สขุภาพ รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคมุะโมะโตะได้จดับคุลากร

เข้าไปส�ารวจความต้องการของประชาชนและเข้าตรวจ

เยี่ยมผู้ประสบภัยในชุมชนบ้านพักช่ัวคราว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้ที่

ต้องการความช่วยเหลอือย่างเร่งด่วน นอกจากนี ้รฐับาล

ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะยังได้จัดตั้งศูนย์ให้ความ 

ช่วยเหลือในหลายพื้นที่  โดยมอบอ�านาจให้ต�าบล 

เทศบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรต่าง ๆ เช่น 

Japan Platform เป็นผู้ด�าเนินกิจกรรม ท้ังน้ีให้มี 

การประสานงานกับรัฐบาลท้องถ่ินจังหวัดคุมะโมะโตะ

อย่างสม�่าเสมอส�าหรับศูนย์ให้ความช่วยเหลือน้ีมี 

เจ้าหน้าที่ดูแลบริหารจัดการอยู่ 3 ระดับคือ

ระดบัที ่1 ผูจ้ดัการดแูลศนูย์ ท�าหน้าทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่

ประจ�าศูนย์

ระดบัที ่2 ผูใ้ห้ค�าปรกึษา ท�าหน้าทีใ่นการเข้าตรวจ

เยี่ยมผู้ประสบภัยเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ แล้วให้ความ

ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

ระดับที่ 3 กลุ่มผู้ประสบภัยที่อาสาเข้ามาช่วย

เหลือกลุ่มผู้ประสบภัยกันเอง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็น 

ผู้ประสบภัย ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านพักชั่วคราว

เดียวกัน10  

จากการดแูลสขุภาพผูป้ระสบภยัในชมุชนบ้านพกั

ชัว่คราวของรฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคมุะโมะโตะนัน้ พบว่า

แม้จะมีการให้บริการตรวจสุขภาพผู้ประสบภัยเป็น

ประจ�าทุกเดือน แต่กลุ่มผู้สูงอายุยังคงต้องการการดูแล

อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย 

กลุ่มนี้ฟื้นตัวได้ยากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่งผลให้การเข้าเยี่ยม

เพ่ือตรวจสุขภาพผู้ประสบภัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม ่

ทั่วถึงและไม่เพียงพอ ดังนั้นในช่วงแรกหลังการเกิด

เหตกุารณ์แผ่นดินไหว รฐับาลท้องถ่ินจงัหวดัคุมะโมะโตะ

พร้อมด้วยกลุ ่มอาสาสมัครซ่ึงเป็นประชาชนในพื้นที ่

และองค์กรไม่แสวงหาก�าไร เช่น Japan Platform จงึได้

เข้ามาท�ากิจกรรมต่าง ๆ  นอกเหนือจากการตรวจเยี่ยม

ตามปกติ เช่น จัดกิจกรรมออกก�าลังกาย กิจกรรม 

ร้องเพลง หรือท�างานอดิเรก เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รู้สึก

ผ่อนคลายและมีสภาพจิตใจท่ีดีขึ้น ซึ่งการท�าเช่นนี้ก ็

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตายอย่างโดดเดี่ยวในบ้านพัก

ชัว่คราวผูป้ระสบภยั ส�าหรบัสถติกิารตรวจเยีย่มผูป้ระสบ

ภัยในบ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัยนั้น มีการเดินทาง 

เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยจ�านวนทั้งส้ิน 274,487 ครั้ง 

นอกจากน้ียังมีการให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์ จ�านวน 

ทั้งส้ิน 37,416 ครั้ง และมีผู้ประสบภัยเข้ามาขอรับค�า

ปรกึษาทีส่�านกังานรัฐบาลท้องถิน่จ�านวน 15,587 ครัง้11 

อย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวผ่านไป 

1 ปี กิจกรรมเหล่านี้ก็ได้ลดจ�านวนลง12 

4.3 ด้านความท้าทายของรฐับาลท้องถิน่จงัหวดั 

คุมะโมะโตะในการจัดการบ้านพักชั่วคราวเพื่อตอบ
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สนองความต้องการของประชาชน

ในกรณขีองจงัหวดัคมุะโมะโตะนัน้ รฐับาลท้องถิน่

ได้ประสบปัญหาและความท้าทายในการก่อสร้างบ้านพกั

ชั่วคราวผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอยู่หลายประการ ดังนี้

4.3.1 ความล่าช้าในการก่อสร้างและจดัหาบ้านพกั

ชั่วคราว 

ในการจัดหาบ้านพักช่ัวคราวให้แก่ผู้ประสบภัย

หลังเกิดเหตุภัยพิบัตินั้น พระราชบัญญัติการบรรเทา 

ภัยพิบัติ ฉบับปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) โดยกระทรวง

สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น 

ได้ก�าหนดว่าหลงัจากเกดิเหตกุารณ์ภยัพบิตั ิการก่อสร้าง

บ้านพักชั่วคราวจะต้องด�าเนินการภายในระยะเวลา 

ไม่เกนิ 20 วนั แต่ในทางปฏบิตัแิล้ว รฐับาลท้องถิน่จงัหวดั

คุมะโมะโตะไม่สามารถด�าเนินการสร้างบ้านพักช่ัวคราว

ให้แก่ผู ้ประสบภัยแผ่นดินไหวในบางพื้นท่ีได้ภายใน 

ระยะเวลาที่รัฐบาลกลางก�าหนดได้ เนื่องจากยังมีการ 

เกิดแผ่นดินไหวตามขึ้นอย่างต่อเนื่อง (AsiaOne, 2016) 

ท�าให้รฐับาลต้องชะลอการก่อสร้างและด�าเนนิการสร้าง

บ้านพกัชัว่คราวในบางพืน้ทีท่ีส่ามารถด�าเนนิการได้ก่อน 

เพื่อให้แน่ใจว่าการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวมีความ

ปลอดภัยแก่ผู้ก่อสร้างและผู้พักอาศัยในอนาคต เป็น 

ผลให้มีผู ้ประสบภัยบางส่วนยังคงต้องอาศัยอยู ่ใน        

ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อรอการอพยพไปยังบ้านพัก

ชั่วคราว (Hitomi, 2016)

4.3.2 การจดัหาท่ีดินเพือ่ใช้ในการก่อสร้างบ้านพกั

ชั่วคราวผู้ประสบภัย

ในกรณีของจังหวัดคุมะโมะโตะนั้น พบว่าการหา

ที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัย

เป็นเรื่องค่อนข้างยาก เน่ืองจากจังหวัดคุมะโมะโตะ 

มีความเป็นเมืองและไม่มีพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ การจะหา

พื้นที่ในเขตเมืองที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างชุมชน 

บ้านพักชั่วคราวจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นที่ดินที่ใช้ใน 

13  บทสมัภาษณ์ เจ้าหน้าทีร่ฐับาลท้องถิน่จงัหวัดคมุะโมะโตะ เม่ือวันที ่16 ธนัวาคม 2560
14  บทสมัภาษณ์ เจ้าหน้าทีร่ฐับาลท้องถิน่จงัหวัดคมุะโมะโตะ เม่ือวันที ่14 ธนัวาคม 2560

การก่อสร้างบ้านพกัชัว่คราวส�าหรบัผูป้ระสบภยับางส่วน

ของจังหวัดคุมะโมะโตะในครั้งนี้ จึงตั้งอยู ่ห ่างไกล 

จากชุมชน เนื่องจากพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชน มีขนาดเล็ก 

ไม่เพียงพอต่อการสร้างชุมชนบ้านพักช่ัวคราวขนาด

ใหญ่13 อย่างไรก็ตาม ส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ 

ผู้ประสบภัยมากนัก เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นได้วางแผน

และด�าเนินการแก้ไขเพ่ืออ�านวยความสะดวกในด้าน 

ต่าง ๆ แก่ผู้ประสบภัยดังที่กล่าวมาข้างต้น

4.3.3 การพิจารณาขยายเวลาการพักอาศัยอยู่ใน

บ้านพักชั่วคราว

เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติในการบรรเทา 

ภัยพิบัติ ฉบับปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) ได้ระบุไว้ว่า 

ผู้ประสบภัยสามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านพักช่ัวคราวได ้

ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ยังมี 

ผู ้ประสบภัยที่ไม่สามารถย้ายออกจากที่พักชั่วคราว 

เพื่อไปพักยังที่พักถาวรได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

ก�าหนด (The Mainichi, 2017) ท�าให้รัฐบาลท้องถิ่น

จงัหวดัคมุะโมะโตะ ต้องพจิารณาขยายระยะเวลาในการ 

พกัอาศยัของผูป้ระสบภยัในบ้านพักชัว่คราวต่อไปครัง้ละ

ไม่เกิน 1 ปี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในด้านต่าง ๆ 

เช่น ความพร้อมทางด้านการเงินของผู้ประสบภัยใน 

การก่อสร้าง หรือซื้อบ้านพักถาวร หรือความพึงพอใจ 

ของผู้ประสบภัยทีม่ต่ีอสถานท่ีอยูใ่หม่14 ซ่ึงจะใช้เป็นทีพ่กั

ถาวรของตนต่อไปในอนาคต 

4.3.4 การดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยในชุมชน 

บ้านพักชั่วคราว

แม้ว่าจะมีการประสานงานกันระหว่างรัฐบาล 

ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะกับกลุ ่มอาสาสมัครซ่ึง 

เป็นประชาชนในพื้นที่และองค์กรไม่แสวงหาก�าไร แต ่

จ�านวนผู้ประสบภัยที่มีมากท�าให้การเข้าเย่ียมและ 

การท�ากิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐบาล

ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะและกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อ 
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ลดความเครียดของผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลุ ่มผู ้ประสบภัยที่เป็นผู ้สูงอายุท่ีต ้องการ 

การดูแลอย่างใกล้ชิด

5. สรุปผลและอภิปรายผล
ธรรมาภิบาลด้านการจัดการภัยพิบัติน้ัน เป็น

แนวคิดซึ่งมองเห็นว่าการจัดการภัยพิบัติเป็นสิ่งจ�าเป็น 

ดังนั้นการสร้างระบบหรือกลไกท่ีดีในการก�ากับดูแล 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือหรือป้องกันต่อ 

ภัยพิบัตินั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก 

เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการจัดการและให้การดูแล

ประชาชน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน

ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามรัฐบาลอาจประสบปัญหา 

และความยากล�าบากในการจัดการภัยพิบัติและให ้

ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัย หากไม่มีความร่วมมือ 

จากภาคส่วนอื่น ๆ ดังนั้นหากรัฐต้องการให้ระบบการ

จัดการภัยพิบัติมีประสิทธิภาพ รัฐต้องสร้างมาตรการ 

ท่ีดีในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ 

เพื่อจะได้ลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 

จากการศึกษาแม้ว่าการจัดการด้านท่ีพักอาศัยช่ัวคราว

ของจังหวัดคุมะโมะโตะจะมีความท้าทาย ด้วยเหตุผล

บางประการ อาท ิ1. การจดัหาทีด่นิเพือ่ใช้ในการก่อสร้าง

บ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัยซึ่งค่อนข้างยาก เนื่องจาก

จังหวัดคุมะโมะโตะมีความเป็นเมือง ไม่มีพื้นที่โล่ง 

ขนาดใหญ่ที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างชุมชนบ้านพัก

ชั่วคราวผู้ประสบภัยขนาดใหญ่ ส่งผลให้ชุมชนบ้านพัก

ชัว่คราวบางแห่งของจงัหวดัคมุะโมะโตะต้องตัง้อยูใ่นพืน้ที่

ที่ห่างไกล 2. การพิจารณาขยายเวลาการพักอาศัยอยู่ใน

บ้านพักชั่วคราวของผู้ประสบภัยที่ยังไม่มีความพร้อม 

ในการย้ายออกจากทีพ่กัช่ัวคราวเพือ่ไปพกัยงัทีพ่กัถาวร 

หลงัจากเข้าพกัอาศยัอยูใ่นบ้านพกัชัว่คราวครบ 2 ปีแล้ว 

และ 3. การสร้างทีพ่กัช่ัวคราวทีไ่ม่สามารถสร้างบ้านพกั

ชัว่คราวให้มขีนาดใหญ่และกว้างขวางกว่าขนาดทีรั่ฐบาล

ก�าหนด หรือการอนุญาตให้ผู ้ประสบภัยเป็นผู ้เลือก 

บ้านพักได้เองตามความสมัครใจ เนื่องจากความจ�าเป็น

ทีเ่กดิจากเงือ่นไขทีร่ฐับาลก�าหนด และช่วงเวลาทีต้่องเร่ง

ย้ายผู้ประสบภัยจากศูนย์พักพิงไปยังบ้านพักชั่วคราว 

เพราะหากมีการจัดการให้ผู้ประสบภัยได้สามารถเลือก

ที่พักเองก็จะใช้เวลานาน เนื่องจากจ�านวนผู้ประสบภัย 

ที่ต้องย้ายเข้าสู่บ้านพักชั่วคราวมีมากถึง 183,882 คน

อย่างไรก็ตามส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ 

การด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการ 

เข้าพกัอาศยัอยู่ในบ้านพกัชัว่คราวในจงัหวดัคมุะโมะโตะ 

ด้วยรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะยังคงสามารถ

จัดการปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือ 

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในมิติด้านการตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชน ซ่ึงเป็นหน้าของรัฐในการ

ดแูลและให้บรกิารแก่ประชาชนซึง่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

เพือ่สร้างความเชือ่มัน่และความไว้วางใจให้แก่ประชาชน 

(ส�านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์, 2562) กล่าวคือ

ด้านการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว รัฐบาลท้องถิ่น

จังหวัดคุมะโมะโตะได้น�าเอาบทเรียนจากการสร้างบ้าน

พักช่ัวคราวผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในอดีตมาปรับใช้ใน

การสร้างบ้านพักชั่วคราวภายในจังหวัดคุมะโมะโตะ 

อีกทั้งใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่นมาเป็น 

ส่วนประกอบในการสร้างและตกแต่ง เพื่อสร้างสภาพ

แวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนบ้านพักชั่วคราว และเหมาะกับ

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดคุมะโมะโตะ ถือเป็นการ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน           

ในการให้บริการด้านท่ีพักอาศัยที่มีความเหมาะสมต่อ

การด�ารงชีพของประชาชน เนื่องจากบ้านพักชั่วคราว 

ที่ได ้ท�าการก่อสร้างมี พ้ืนที่ใช ้สอยอย่างเหมาะสม 

มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถปกป้องร่างกายจาก

สภาพอากาศทั้งร้อนและหนาวที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

แก่ผู้ประสบภัยได้ นอกจากน้ีการออกนโยบายในการ 

น�าไม้ในท้องถ่ินมาเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านพักช่ัวคราว 

แทนการน�าเข้าและขนส่งวัสดุก่อสร้างจากพื้นที่ อ่ืน 

นอกเขตจังหวัดคุมะโมะโตะนั้น นอกจากจะช่วยกระตุ้น
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เศรษฐกิจในท้องถ่ินแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายใน 

การด�าเนินงาน และร่นระยะเวลาในการขนส่ง ท�าให้ 

การด�าเนินการก่อสร ้างสามารถท�าได ้เร็วขึ้นด ้วย 

(ส�านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์, 2562)

ด้านการจัดการเข้าพักในบ้านพักชั่วคราว รัฐบาล

ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะได้พยายามด�าเนินการจัด 

รายช่ือผู้เข้าพักให้ได้อยู่ใกล้กับญาติของตนเอง หรือ

เพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกท่ีอยู่อาศัยเดิม เพื่อให้สภาพ

แวดล้อมในบริเวณที่พักอาศัย มีความใกล้เคียงกับช่วง

เวลาก่อนการเกิดภัยพิบัติ ซ่ึงก็ช่วยให้ผู ้ประสบภัย

สามารถลดความเครียดลง ในขณะท่ีบางครอบครัว 

ผู ้ประสบภัยที่ต ้องพักอาศัยอยู ่ กับเพื่อนบ้านใหม ่

ก็สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันจากการท�า

กิจกรรมต่าง ๆ   ร่วมกัน จนกลายเป็นความคุ้นเคยกันใน

ทีส่ดุ นอกจากนีร้ฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคมุะโมะโตะ ยงัได้

บริหารจัดพื้นที่ส่วนกลาง ที่สามารถรองรับผู้ประสบภัย

ที่มาใช้ประโยชน์ หรือแม้กระทั่งการจัดโซนให้บริการ 

ร้านค้าภายในชุมชนที่พักชั่วคราวเพื่ออ�านวยความ

สะดวกแก่ผูป้ระสบภยั ซึง่กพ็บว่ามีผูป้ระสบภยัมกัจะมา

ท�ากิจกรรม พบปะพูดคุยกัน หรือมาซ้ือสินค้าต่าง ๆ 

ที่ตนต้องการอยู่เป็นนิจ ท�าให้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ 

ที่ดีระหว่างผู้ประสบภัยที่อยู่ในชุมชนบ้านพักช่ัวคราว

เดยีวกนั

ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินการให้ความช่วย 

เหลือผู้ประสบภัยในการเข้าพักอาศัยอยู ่ในบ้านพัก 

ชั่วคราวแสดงให้เห็นถึงการด�าเนินงานจัดการภัยพิบัติ 

แผ่นดินไหวตามหลักธรรมาภิบาล ในมิติด ้านการ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน ของรัฐบาล 

ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะว่าท�าได้จริง และประชาชน

เองก็เกิดความไว้วางใจในตัวรัฐบาลด้วย การที่รัฐบาล

ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะสามารถบริหารจัดการ 

ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความ

เดอืดร้อนให้เข้าพกัอาศยัในบ้านพกัชัว่คราวนัน้ เป็นการ

ใช้อ�านาจภายใต้ความเป็นอิสระของการปกครองและ

การบรหิารจดัการตามรปูแบบการกระจายอ�านาจ ซึง่ให้

ความส�าคัญในการลดการควบคุมในระบบราชการและ

ให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง 

(Carothers & Brechenmacher, 2014) โดยกรณีของ

รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะนั้น นอกจากจะมีการ

บรหิารจดัการ ตลอดจนจดัสรรบ้านพักชัว่คราวให้มคีวาม

เหมาะสมกบัสถานการณ์แล้ว การมนีโยบายในการใช้ไม้

และผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  ทีผ่ลติขึน้เองในท้องถิน่มาเป็นส่วน

ประกอบในการตกแต่งบ้านพกัชัว่คราว ไม่เพยีงช่วยสร้าง

สภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนบ้านพักช่ัวคราว แต่ยัง

เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิภายในจงัหวดัอกีด้วย ถึงแม้ว่า

รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะจะไม่สามารถสร้าง

บ้านพักชั่วคราวให้มีขนาดใหญ่กว่าที่เป็นอยู ่ อีกทั้ง 

ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ประสบภัยสามารถเลือกบ้านพัก

ชั่วคราวได้เองตามความสมัครใจ ด้วยเพราะเงื่อนไข 

ด้านมาตรฐานตามกรอบข้อกฎหมายและด้านเวลา ซ่ึง 

มีอยู่อย่างจ�ากัด แต่ก็เป็นการตัดสินใจและตั้งเงื่อนไข 

ภายใต้กรอบนโยบายต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการ

ด�าเนนิงานจดัรายช่ือผู้เข้าพกัให้ใกล้เคียงกบัละแวกทีอ่ยู่

อาศัยเดิมของผู้ประสบภัย เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ดังที่ Benjamin 

(2008) ได้กล่าวเอาไว้ ดังนั้นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 

ในการจัดการด ้านภัยพิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

จึงหมายถึงการที่รัฐต้องสามารถบริหารจัดการและ

ให้การบริการที่ดี เพ่ือให้เกิดประโยชน์และสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด 

เท่าที่รัฐจะสามารถด�าเนินการได้ภายใต้ข้อจ�ากัดหรือ

บริบทที่รัฐบาลมีอยู่

ด้านการดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัยนั้น รัฐบาล

ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะได้ให้การดูแลผู้ประสบภัยใน

ชมุชนบ้านพกัชัว่คราว โดยอาศยัความร่วมมอืและการมี

ส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ซึง่เป็นกลุ่มอาสาสมคัรและองค์กรไม่แสวงหา

ก�าไร เช่น Japan Platform แม้ว่าจะมีข้อจ�ากัดเรื่อง
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จ�านวนผู้รับบริการ จนท�าให้การให้บริการตรวจเยี่ยม 

ผู้ประสบภัยไม่สามารถท�าได้ในระยะยาว และบ่อยครั้ง 

แต่การดแูลและให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยักส็ามารถ

ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความไว้

วางใจของประชาชน โดยสงัเกตได้จากการทีผู่ป้ระสบภยั

สมัครใจที่จะโทรศัพท์ หรือเดินทางเข้ามาเพื่อขอรับ 

ค�าปรึกษาด้านสุขภาพกับทางส�านักงานด้วยตัวเอง 

ซึง่แสดงให้เหน็ถงึการด�าเนนิงานจดัการภยัพบิตัแิผ่นดิน 

ไหวตามหลกัธรรมาภบิาล ในมติด้ิานการตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชน ของรฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคมุะโมโตะ 

สอดคล้องกบั The United Nations Development 

Programme (2013) ที่มองว่าการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานของรฐั ภาคเอกชน พลเรอืน และสงัคมสามารถ

จัดการและลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับภัยพิบัติได้ 

เนื่องจากการที่ผู้ประสบภัยมีความสมัครใจท่ีจะติดต่อ

เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาด้านสุขภาพของตน 

หรือแม้แต่การขอรับค�าปรึกษาด้านสุขภาพด้วยตนเอง

นัน้ เป็นเสยีงสะท้อนจากประชาชนทีม่ต่ีอรฐับาลท้องถิน่

จังหวัดคุมะโมะโตะถึงความไว้วางใจ ว่ารัฐบาลสามารถ

ให้การช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้

ประสบภัยเหล่านั้นได้ เนื่องจากการเข้ามาขอรับค�า

ปรึกษากับเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือผู้เชี่ยวชาญน้ัน ไม่ว่า 

จะเป ็นในรูปแบบใดก็ตาม ถือเป ็นเสียงสะท ้อน 

ซึ่งมองได้ 2 กรณี คือ 1. เป็นปัญหาที่รัฐบาลท้องถิ่น

จังหวัดคุมะโมะโตะประสบอยู่และต้องเร่งด�าเนินการ 

ให้ความช่วยเหลือ หรือ 2. เป็นปัญหาทีย่งัไม่เคยปรากฏ

และรัฐบาลควรรับทราบเพือ่ด�าเนนิการให้ความช่วยเหลอื

ต่อไป ซึ่งในกรณีของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะ 

น้ันเกิดข้ึนทั้ง 2 กรณี ดังนั้นรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัด 

คมุะโมะโตะจงึต้องน�าประเดน็ต่าง ๆ  ทีไ่ด้รบัจากประชาชน

มาพจิารณา เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีผู้ประสบภัยต้องประสบ

และส่งเสริมให้การให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัย 

มีประสิทธิภาพและครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น ดังที่ Speer 

(2012) ได้กล่าวไว้ว่า รฐับาลมหีน้าทีร่บัฟังและพิจารณา

ถึงประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนของประชาชน 

ในการน�ามาส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อีกท้ัง 

ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง

ประชาชนกับรัฐบาล เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกนั อนัจะเป็นการสร้างระบบกลไกและมาตรการ

ในการก�ากับดูแลที่ดี ส่งผลให้การจัดการภัยพิบัติของ

รฐับาลท้องถิน่จงัหวดัคมุะโมะโตะมปีระสิทธภิาพมากข้ึน 

สอดคล้องกับ Tierney (2012) ที่ได้อธิบายว่าการจะมี

ระบบการบริหารจัดการท่ีดี และมีความมั่นคงทางการ

เมืองนั้น จ�าเป ็นต ้องอาศัยความสัมพันธ ์อันดีกับ

ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบกลไก 

และมาตรการในการก�ากับดูแลที่ดี ดังนั้นแนวทาง 

ในการปฏิบัติที่ดีในการจัดการด้านภัยพิบัติตามหลัก 

ธรรมาภิบาลที่รัฐพึงกระท�า คือการสร้างความสัมพันธ ์

อันดีกับประชาชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นการลด 

ช่องว่าง และสร้างความไว้วางใจ อกีทัง้ยงัเป็นเสยีงสะท้อน 

ที่ได้จากประชาชน อันจะเป็นสัญญาณตอบรับต่อผล 

การปฏิบตังิานของรฐั ว่ามส่ิีงใดทีต้่องแก้ไขปรบัปรงุ หรอื

ควรส่งเสริมให้ดีย่ิงกว่าเดิม อีกทั้งยังเป็นตัววัดว่าการ 

ให้บริการของรัฐน้ัน สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนหรือไม่ ซึ่งนั่นหมายถึงระบบการจัดการ

ภัยพิบัติของรัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. ข้อเสนอแนะ 
ผูว้จิยัมองว่าการจดัการบ้านพกัชัว่คราวเพือ่อ�านวย

ความสะดวกในชุมชนบ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัย และ

การดแูลสุขภาพผู้ประสบภยัในชมุชนบ้านพักชัว่คราวนัน้ 

เป็นเรื่องส�าคัญและมีความจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การดูแลสุขภาพผู ้ประสบภัยที่เป็นเด็กและผู ้สูงอาย ุ

ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม จริงอยู่รัฐบาล 

ท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะได้ด�าเนินการสร้างบ้านพัก

ชั่วคราว พร้อมทั้งจัดการด้านการบริการเพื่ออ�านวย

ความสะดวกต่าง ๆ อีกทั้งท�าการเข้าตรวจเยี่ยม และ 

จัดกิจกรรมให้กับผู ้ประสบภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่และ 
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อาสาสมคัร เพือ่เป็นการลดความเครยีดของผูป้ระสบภยั

อย่างสม�่าเสมอ แต่ก็เป็นเฉพาะในช่วงปีแรกเท่านั้น 

การที่กิจกรรมบางอย่างถูกลดความถ่ีลง หลังจาก

เหตกุารณ์แผ่นดนิไหวผ่านไป 1 ปี อาจช่วยให้สภาพจติใจ

ของผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เริ่มดีข้ึน หรือในผู้ประสบภัย

บางกลุ่มก็อาจมีสุขภาพและชีวิตที่กลับคืนสู่สภาวะปกติ

แล้ว แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจาก 

ผูป้ระสบภยับางรายยงัต้องการการเยยีวยาอย่างต่อเนือ่ง 

เพราะความสูญเสียท่ีผู้ประสบภัยได้รับยังคงก่อให้เกิด

อาการหดหู่ ซึมเศร้า วิตกกังวล เครียดและนอนไม่หลับ 

สภาพจิตใจของผู้สูญเสียโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้สูงอายุนั้น 

อาจส่งผลต่อสขุภาพในระยะยาว เพราะฉะนัน้การส�ารวจ

ด้านสุขภาพของผู้ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

สุขภาพจิต เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือด้าน

การฟ้ืนฟสูภาพจติใจของผูป้ระสบภยัของรฐับาลท้องถ่ิน

จังหวัดคุมะโมะโตะจึงยังคงมีความจ�าเป็นอยู่ ดังน้ัน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ

จดัการภยัพิบตัติามหลกัธรรมาภบิาลในการเพิม่ศกัยภาพ

ของรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่อื่น ๆ มีดังนี้

6.1 ข้อเสนอแนะของรัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

6.1.1 การสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐกับภาค

เอกชนหรืออาสาสมัครต่าง ๆ  เพื่อร่วมมือกันในการดูแล

สุขภาพของผู้ประสบภัย ต้องไม่ด�าเนินการเฉพาะแค่ 

ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

เท่านั้น แต่ควรด�าเนินการตรวจอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง

ผู้ประสบภัยเหล่านั้นสามารถย้ายออกจากท่ีพักชั่วคราว

ไปยังที่พักถาวรได้ นอกจากน้ีต้องมีระบบการติดตาม 

ผู้ประสบภัยเพื่อส�ารวจข้อมูลด้านสุขภาพทั้งกายและใจ

ภายหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว 1 ปี 

และอาจต้องด�าเนินการต่อเนื่องไปอย่างน้อย 3 ปี 

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เปราะบางซึ่งได้แก่เด็กและผู้สูงอายุ 

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประสบภัยกลุ่มดังกล่าวไม่อยู่ในภาวะ

หดหู ่เรื้อรังจนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและ

สุขภาพกาย เนื่องจากการเยียวยาด้านจิตใจนั้นเป็น 

สิ่งส�าคัญ หากรัฐบาลไม่สามารถด�าเนินงานให้ความ 

ช่วยเหลือฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และยังมีผู ้ประสบภัยที่ยังต้องการ 

การเยียวยาด้านสภาพจิตใจเป็นจ�านวนมาก ก็จะส่งผล 

กระทบต่อการใช้งบประมาณ และการให้บริการ

ประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย 

6.1.2 แม้ว ่าจะมีการพัฒนาและผลิตวัคซีน 

เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) แต่การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคยังต ้องใช ้เวลาต่อไปอีกระยะหน่ึง ดังน้ัน 

การศึกษากลไกในการบริหารจัดการและการให้ความ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้สถานการณ์การระบาด 

ของโรคจึงมีความจ�าเป็น และเป็นความท้าทายของ

รัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงต้องรับมือกับผู้ประสบภัยที่

ประสบปัญหาด้านสภาพจิตใจที่เกิดจากความสูญเสีย

เท่านั้น หากแต่ยังต้องด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ 

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกด้วย

6.1.3. เนื่องจากความรุนแรงจากการเกิดภัยพิบัติ

แผ่นดินไหวในแต่ละครั้งมีโอกาสสร้างความเสียหาย 

ต่อชีวิตและทรัพย์สินมากน้อยแตกต่างกัน ดังนั้นการ

สร้างเครอืข่ายงานเสรมิหรอืรายได้เสรมิของผู้ประสบภยั

ที่ยังต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราว จะสามารถ 

น�าไปสู ่การฟื ้นฟูเศรษฐกิจในท้องถิ่น อาจช่วยลด

ความเครียดจากสถานะด้านการเงินของผู้ประสบภัย 

ในกรณทีีไ่ม่สามารถท�างานได้ เนือ่งจากต้องพกัรกัษาตัว

จากอาการบาดเจ็บหรือพิการ ให้สามารถกลับคืน 

สู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงกับสภาวะปกติได้เร็วยิ่งขึ้น 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป อาจ

พิจารณาศึกษาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

6.2.1 ด้านความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร

จัดการด้านบ้านพักชั่วคราว เนื่องจากแม้ว่าการให้ความ
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ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาล 

แต่เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซ่ึงก่อให้เกิด 

ความเสียหายอย ่างหนักและเ กิดขึ้นในวงกว ้าง 

การด�าเนินการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลก็อาจต้อง

ใช้เวลามากขึ้นไปด้วย ฉะนั้นหากชุมชนมีความเข้มแข็ง 

และสามารถตัดสินใจเพื่อด�าเนินการบางส ่วนใน 

เบื้องต้น โดยไม่ต้องรอรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวก็จะ 

ช่วยให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐบาล

ด�าเนินไปได้รวดเร็วยิ่งมากยิ่งขึ้น 

6.2.2 การศกึษาในครัง้นี ้มุง่ศึกษาเฉพาะการจดัการ

บ้านพักชั่วคราวและการดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัย

ทีพ่กัอาศยัอยูใ่นบ้านพกัชัว่คราวผูป้ระสบภัยซึง่สร้างโดย

รัฐบาลเท่านั้น หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีที่พัก

ชั่วคราวผู้ประสบภัยในรูปแบบอื่น อาทิ ที่พักชั่วคราว 

ทีเ่ช่าโดยรฐับาล และทีพ่กัสาธารณะ ซึง่ผูป้ระสบภยัทีพ่กั

อาศัยอยู่ในที่พักช่ัวคราวในรูปแบบอื่นน้ี มีโอกาสที่จะ

ประสบปัญหาด้านสุขภาพและสภาพจิตใจ อีกทั้งม ี

ความจ�าเป็นต้องได้รับเยียวยาจากรัฐบาลเช่นเดียวกับ

กลุ ่มผู ้ประสบภัยซึ่งพักอาศัยอยู ่ในบ้านพักชั่วคราว 

ที่สร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากผู้ประสบภัยกลุ่มนี้มีโอกาส 

เชื่อมโยงกับชุมชนได้น้อยกว่ากลุ ่มท่ีพักอาศัยอยู่ใน 

ชุมชนบ้านพักชั่วคราวซึ่งสร้างขึ้นใหม่นั่นเอง 
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพการท�างานของล่ามภาษาญี่ปุ่น

ที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่และปัญหาท่ีพบในการท�างาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูล 

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างล่ามภาษาญ่ีปุ่น 10 ราย ที่ท�างานในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม 

ภาคเหนอื จงัหวดัล�าพนู ผลการวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่าล่ามภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมบีทบาทหน้าทีห่ลากหลายและประสบปัญหา

การล่ามและการแปลที่เกิดจากข้อจ�ากัดด้านความรู้เก่ียวกับค�าศัพท์เฉพาะทางในเรื่องที่ตนเองยังไม่มีความรู้เพียง

พอ ท�าให้เกิดความสับสนและไม่สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ล่ามสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ ์

กับความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพด้านล่ามและการแปล ไปพร้อมๆกับการเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง

กับการท�างาน และภาษาที่สามที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีผลการศึกษายังช้ีให้เห็นถึงปัญหาที่เกิด

ขึ้นในการท�างาน ท่ีเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างานระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ต้อง

ท�าความเข้าใจในแนวคิดเรื่อง “โฮเร็นโซ” (รายงาน - ติดต่อ – ปรึกษา) และแนวคิดเรื่อง “ซังเก็น” (พื้นที่จริง – 

ของจริง – ปฏิบัติจริง) 

พัชยา	โสภณสิทธิพงศ์
มหาวิทยาลัยพายัพ

 คำา สำาคัญ
ความต้องการพัฒนาตนเอง ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัทญี่ปุ่น นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

สภาวะการท�างานกับความต้องการพัฒนาตนเองของ 

ล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม 

ภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน
1
 

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “ความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพการท�างานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ   
 จังหวัดล�าพูน” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ
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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). 

Operating Conditions with Self-Development 

Needs of Japanese Interpreter in Japanese 

companies, Northern Region Industrial Estate, 

Lamphun Province
2

Key words
self-development needs, Japanese language interpreter, Japanese companies, 

northern region industrial estate

Phatchaya	Sopolsittipong
Payap	University

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. บทนำา
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจ�าเป็นต้อง

อาศยัการลงทนุจากต่างชาติ จากสถติกิารลงทนุโดยตรง

จากต่างประเทศ ปี 2560 ท่ีส�ารวจโดยส�านักคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุนประจ�าประเทศไทยพบว่า

ประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณเงินลงทุนสูงท่ีสุดของเงินลงทุน

ที่มาจากต่างชาติทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 47 โดยเข้ามา

มีบทบาทต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า 

การลงทุนในด้านอุตสาหกรรมการผลิต จึงจ�าเป็นต้อง 

เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็น 

ต่อการด�าเนินธุรกิจที่เหมาะสมโดยเฉพาะพนักงาน 

ที่ท�าหน้าที่เป็นล่ามให้แก่บริษัทข้ามชาติที่เป็นกลไก 

ส�าคัญในการเชื่อมต่อระบบการผลิตและการจัดการ 

ในทุกระดับของบริษัทให้ด�าเนินไปอย่างราบรื่นและม ี

ประสิทธิภาพ                                             

เนื่องจากความเจริญทางวิทยาการ และความ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั ท�าให้บรษิทัจ�าเป็น

ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบการบริหาร

จัดการให้เหมาะสม ตลอดจนเทคนิคในการท�างานที่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จากการส�ารวจความต้องการจ้าง

งานของผู ้ที่มีความรู ้ภาษาญ่ีปุ ่นของบริษัทญี่ปุ ่นใน

ประเทศไทยพบว่าความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่นเพียง

อย่างเดยีวไม่เพยีงพอ ควรจะต้องมคีวามสามารถท�างาน

ในด้านการตลาดและฝ่ายบคุคล เป็นต้น ส่งผลให้บทบาท

หน้าที่ของล่ามมีความหลากหลาย (ศิริวรรณและทัศนีย์, 

2558) ถึงแม้ว่าล่ามจะมีประสบการณ์การท�างานใน

หน่วยงานนั้นๆ มาเป็นเวลานานหรือมีกระบวนการ 

คดัเลอืกมาเป็นอย่างด ีกม็ไิด้หมายความล่ามจะสามารถ

ปฏิบัติงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายได้ในทันที จ�าเป็นต้อง

มกีระบวนการเรยีนรูห้รอืแนะน�าเบือ้งต้นแก่ผูป้ฏบิตังิาน

ด้วย เพือ่ก่อให้เกดิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับเนือ้หางาน 

และสร้างทัศนคติที่ดีกับงานใหม่ท่ีได้รับมอบหมาย                                                                                           

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพายัพมีหลักสูตรภาษา

ญีปุ่น่ทีม่กีารเรียนการสอนในรายวชิาภาษาญีปุ่น่ส�าหรับ

การสื่อสารทางธุรกิจ โดยมีเนื้อหาวิชาที่เน้นหลักทฤษฎี

การล่ามโดยใช้ค�าศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ เสริมทักษะการ

ใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการท�างานกับองค์กรต่างๆ ดงันัน้เพือ่การผลติบณัฑติ

ที่ มีความรู ้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ ่นที่ตรงกับ 

ความต้องการของสถานประกอบการ จงึต้องมกีารส�ารวจ

ความต้องการของสถานประกอบหรอืบรษัิทญีปุ่น่ในเขต

พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง

หลักสูตรต่อไป

จากข้อมูลท�าเนียบผู้ประกอบอุตสาหกรรมของ

ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่ามีจ�านวน

บริษัทที่เปิดด�าเนินการทั้งหมด จ�านวน 67 บริษัท จาก

จ�านวนบริษัทท่ีเปิดด�าเนินการในปัจจุบัน มีบริษัทที่มี 

นักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นร่วมทุน จ�านวน 35 บริษัท กล่าว

ได้ว่าบริษัทญี่ปุ่นมีจ�านวนมากเกินคร่ึงหนึ่งของบริษัท 

ที่เปิดด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ท�าให้มีความต้องการ 

จ้างงานล่ามภาษาญีปุ่่นจ�านวนมาก แต่ในปัจจบุนับรษิทั

ญีปุ่น่ในเขตนคิมอตุสาหกรรมภาคเหนอืก�าลงัประสบกบั

ปัญหาการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นภายหลัง

จากเร่ิมงานได้ไม่นานอย่างต่อเนื่องที่มีสาเหตุมาจาก

หลายปัจจัย ซ่ึงหากตัดประเด็นปัจจัยส ่วนบุคคล 

ทีเ่ป็นปัจจยัทีไ่ม่สามารถควบคมุได้ออกไปแล้ว จะเหน็ว่า

มีปัจจัยที่น่าสนใจคือ ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ไม่มี 

การสอนงานเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่งานใหม่ ท�าให้

ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่องาน ปัจจัย

ด้านองค์กร คือการมอบหมายไม่ชัดเจน และการขาด

ระบบในการเรียนรู้งานภายในองค์กร (พัชยา, 2560)  

ซึ่งอาจเกิดจากระบบการบริหารจัดการของบริษัทที่มี

โครงสร้างของกรรมการบริหารโดยคนญี่ปุ่นและคนไทย

ที่ด�าเนินงานภายใต้แผนงานและนโยบายจากบริษัทแม่

เป็นหลักและอาจมกีารปรบัเปล่ียนแผนงานหรอืนโยบาย

บางส่วนให้เหมาะสมกับบรบิทของสงัคมไทย นอกจากนี้

บริษัทญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีการ

เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด อาจท�าให้มีนโยบาย 

การพัฒนาบุคลากรในบางต�าแหน่งไม่ชัดเจน จึงเป็น

ประเด็นหนึ่งที่ควรศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ระบบการพัฒนาบุคลากรในต�าแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่นใน

บริษัทญี่ปุ่นได้ชัดเจนขึ้น

ในการพัฒนาบคุลากรในแต่ละต�าแหน่งงานให้เกดิ

ประโยชน์และมปีระสทิธภิาพสงูสดุนัน้ ต้องมกีารก�าหนด

เป้าหมายและนโยบายให้ชัดเจน ด้านเนื้อหาและวิธีการ

พฒันาบคุลากรต้องอยูบ่นพืน้ฐานความต้องการของผูเ้ข้า 

รับการพัฒนาที่แท้จริง จึงจะก่อให้เกิดทักษะความรู้ 

ความสามารถ ความช�านาญและสามารถน�าความรู้ท่ี 

ได้มาประยุกต์ใช้ในการท�างานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  ทั้งนี้

ต้องสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของบริษัท 

อีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะศึกษาความต้องการพัฒนา

ตนเองเพ่ือประสิทธิภาพการท�างานของล่ามภาษาญี่ปุ่น

ในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด

ล�าพนู ซึง่จะเป็นแนวทางในการจดัการ ส่งเสรมิ สนบัสนนุ

และการพัฒนาบุคลากรในต�าแหน่งล่ามให้ได้รับการ 

เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการท�างานของล่ามให้มีประสิทธิภาพ 

ต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ศึกษาความต ้องการพัฒนาตนเองเพื่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัท

ญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม

2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางต่อหลักสูตรเก่ียวกับ

การพฒันาหัวข้อการเรยีนรูใ้นรายวชิาภาษาญีปุ่น่ส�าหรับ

การสื่อสารทางธุรกิจ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 บทบาทหน้าท่ีการทำางานของล่ามภาษา

ญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น 

การศกึษาในประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกบับทบาทหน้าที่

ของล่ามภาษาญี่ปุ ่น เป็นข้อมูลส�าคัญท่ีท�าให้เห็นถึง

ขอบเขตหน้าที่ของล่ามภาษาญ่ีปุ่นในบริษัทญ่ีปุ่นใน

ปัจจบุนั รวมถงึปัญหาและอปุสรรคในการท�างานทีส่่งผล

ให้ล่ามต้องการพฒันาตนเองเพือ่แก้ไขปัญหาและพฒันา

ความรู้ความสามารถในการท�างานให้ดียิ่งขึ้น โดยงาน

วิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของล่ามภาษาญี่ปุ่น

ในบรษิทัญีปุ่น่ได้แก่ Torikai (2007), Kannarat (2017), 

รัชนี (2561)

Torikai (鳥飼、2007) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการล่าม

และการแปลที่ดี พบว่า ล่ามคือตัวกลางในการสื่อสาร 

ทีท่�าหน้าทีเ่ปรยีบเสมอืนตวักรอง ทีท่�าหน้าทีแ่ปลเนือ้หา

แบบตรงไปตรงมา ไม่ตดัทอน หรอืเพิม่เตมิข้อความและ

ความคิดเหน็ของตนเองในเน้ือความทีส่ือ่สารออกไป ท้ังนี้

มีสถานะไร้ตัวตน นอกจากนี้จากความแตกต่างของ

โครงสร้างภาษาและวฒันธรรม ในบางกรณล่ีามควรแปล

แบบขัดเกลา จับใจความส�าคัญโดยควรใช้ทักษะในการ

สรุปความและกล่ันกรองเนื้อหาที่เป็นสาระส�าคัญและ

สาระประโยชน์ก่อนทีจ่ะแปลข้อความและส่ือสารออกไป

Kannarat (2017) ได้ท�าการสัมภาษณ์ล่ามที่

ท�างานประจ�าในบริษัทญี่ปุ่น ถึงบทบาทหน้าที่ของล่าม

ธรุกจิภาษาไทยและภาษาญีปุ่่น พบว่าล่ามทีเ่ป็นพนกังาน

ประจ�าไม่ได้มีหน้าท่ีในการล่ามและการแปลเท่าน้ัน แต่

ต้องท�าหน้าที่ประสานงาน เลขาและท�างานของแผนก

อื่นตามที่ได้ร้องขอ ทั้งน้ีผู้ใช้ล่ามยังมีความคาดหวังว่า

ล่ามจะต้องมคีวามรูด้้านอืน่ๆ มคีวามเข้าใจและสามารถ

ปรับตัวในการท�างานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างได้

รัชนี (2561) ได้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและ

สัมภาษณ์ล่ามภาษาญี่ปุ่น จ�านวน 90 คน พบว่าบทบาท

หน้าที่ล่ามภาษาญี่ปุ่นมีความหลากหลาย ทั้งที่เกี่ยวกับ

กับงานแปลและไม่เกี่ยวข้องกับงานแปล นอกจากน้ียัง

พบประเด็นความแตกต่างของวัฒนธรรมการท�างาน 

ในแนวคิดเรื่อง “โฮเร็นโซ” (รายงาน-ติดต่อ-ปรึกษา) 

ในเรื่อง “การตรงต่อเวลา” “วิธีการปฏิบัติงาน” “การ

ว่ากลา่วตกัเตอืนตอ่หน้าพนักงานคนอืน่ๆ” และ “ความ

กระตือรือร้นและความรับผิดชอบในการท�างาน”ท้ังน้ี

จากผลการศกึษาสะท้อนให้เหน็ว่าล่ามต้องมกีารปรบัตวั

ในการท�างานเพื่อให้สอดคล้องวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น

3.2 วฒันธรรมองค์กรและความต้องการใช้ภาษา
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ญี่ปุนทางธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

การศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร และความ

ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจในบริษัทญี่ปุ่น สามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาความรู ้ความ

สามารถของล่ามภาษาญ่ีปุ ่นท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยงานวิจัย 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและความต้องการใช้

ภาษาญี่ปุ ่นของล่ามภาษาญี่ปุ ่นในบริษัทญี่ปุ ่นได้แก่ 

Isa (2007), Horii (2012) , Ashihara (2018)

Isa (伊佐、2007) ที่ศึกษาถึงความสามารถของ

ล่ามภาษาทีเ่ป็นทีต้่องการ 4 ด้าน ได้แก่ความรูด้้านภาษา 

ความเข้าใจสภาพแวดล้อม ความรู้ด้านวัฒนธรรมและ

ภาษากาย ตามล�าดับ นอกจากนี้ล่ามภาษาควรจะมี

บทบาทหน้าที่ในฐานะคนกลางไกล่เกลี่ยในการส่ือสาร

โดยที่ล่ามจะต้องแปลสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย จะต้อง 

ไม่ละเว้นหรือเพ่ิมเติมข้อความใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิด 

ความเข้าใจผิด เนื่องจากการสื่อสารที่มีความแตกต่าง

ทางภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย

Horii (堀井、2012) ที่ศึกษาถึงปัญหาในการ

สื่อสารของล่ามภาษาญ่ีปุ่นชาวจีนในบริษัทญ่ีปุ่น เขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าล่ามภาษาญี่ปุ่นชาวจีนควรปรับ

ค�าแปลในการสนทนาทีก่่อให้เกดิความตงึเครยีดระหว่าง

คนญี่ปุ ่นและเจ ้าหน้าที่คนไทยให้นุ ่มนวลมากขึ้น 

นอกจากน้ีผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า ส�าหรับบุคลากร 

ชาวต่างชาติที่ท�างานในบริษัทญี่ปุ่น และมีหน้าที่ที่ต้อง

ใช้ทักษะการท�างานขั้นสูง ในการสื่อสารทางธุรกิจที่อยู่

ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้ด�าเนินไป 

ด้วยความราบรื่นนั้น จ�าเป็นที่ต้องมีทักษะการไกล่เกลี่ย

และความรู้ ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

เป็นอย่างดี

Ashihara และคณะ (葦原他、2018) ท่ีศึกษา 

เกี่ยวกับความต้องการทักษะขั้นสูงในการท�างานของ

บุคลากรชาวต่างชาติในบริษัทญี่ปุ ่นในประเทศไทย 

พบว่านักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติที่ก�าลังศึกษา 

อยู่ประเทศญี่ปุ่น และหลังส�าเร็จศึกษาต้องการท�างาน 

ในบริษัทญี่ ปุ ่นในต�าแหน่งเจ ้าหน้าที่ประสานงาน 

ต่างประเทศ ล่ามและนักแปล ส่วนด้านความต้องการ

ของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีต่อบุคลากรชาวไทย 

คือนอกเหนือจากความสามารถด้านภาษา ต้องมีความ

สามารถในการแก้ไขปัญหา การตรวจสอบข้อมูล การ

เลือกวิธีการติดต่อที่เหมาะสม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ในฐานะตัวกลาง และการติดต่อส่ือสารข้ามวัฒนธรรม

จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของ

ล่ามมีความหลากหลาย และผู้ใช้ล่ามมีความคาดหวังใน

เรือ่งการส่ือสารทีล่่ามต้องมคีวามเข้าใจในความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม ท�าให้ล่ามเกิดความสับสนจนไม่สามารถ

แสดงบทบาทได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ล่ามมีความ

ต้องการพัฒนาตนเองในด้านการล่าม-แปลโดยการ

เพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์เฉพาะทางในด้านต่างๆ ที่

เก่ียวข้องกับงาน รวมไปถึงท�าความเข้าใจถึงความแตก

ต่างทางวัฒนธรรม

4. วิธีการวิจัย
การวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช ้

การสมัภาษณ์เชงิลกึจากข้อค�าถามแบบกึง่โครงสร้างทีไ่ด้

รบัการรบัรองยกเว้นการพจิารณาจรยิธรรมโครงการวจิยั 

หมายเลข COE No. 63/034 กับกลุ่มเป้าหมาย คือล่าม

ภาษาญี่ปุ่น จ�านวน 10 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบตามสะดวก (Conveniences Sampling Section) 

มขีัน้ตอนดงันี ้คือผู้วจัิยท�าการติดต่อเพือ่รวบรวมรายชือ่

ล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่นที่มีการจ้างงานล่ามภาษา

ญี่ปุ่นแบบจ้างประจ�า และเปิดด�าเนินการในเขตนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน จากน้ันผู้วิจัย

ท�าการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เพื่อขอความร่วมมือ 

ในการสัมภาษณ์ มีล่ามภาษาญี่ปุ ่นที่ให้ความร่วมมือ 

และอนุญาตให้ท�าการสัมภาษณ์ จ�านวน 10  คน ด�าเนิน

การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลในเดือนมกราคม ถึงเดือน

มีนาคม 2564 โดยมีข้อมูลส่วนตัวด้านเพศ อายุ อาย ุ

การท�างาน แผนกทีสั่งกดั และประเภทธรุกจิ ตามทีแ่สดง

ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านเพศ อายุ อายุการท�างาน ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น แผนกที่สังกัด และประเภทธุรกิจ

รหัสผู้ให้

ข้อมูล

เพศ อายุ(ปี) อายุการ

ทำางาน(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�าเข้า-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 ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีมีลักษณะ

เป็นค�าถามแบบปลายเปิด โดยแนวค�าถามสัมภาษณ์ 

ของกลุ่มล่ามภาษาญี่ปุ่น ครอบคลุมถึงประเด็นด้าน

ลกัษณะงาน ปัญหาและอปุสรรคทีพ่บในการท�างานโดย

เน้นให้เห็นถึงความต้องการพัฒนาตนเองในด้านเทคนิค

การท�างาน การศกึษาต่อ ด้านการฝึกอบรม/สมัมนา เพือ่

การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน เป็นต้น  

จากนัน้น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์มาวเิคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดกลุ่มข้อมูล 

(Categories) ท�าการเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละส่วนเข้า 

ด้วยกัน เพื่อหาข้อสรุป (Proposition) ท้ังในภาพรวม

และส่วนย่อยของข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน โดยสรุปประเด็น

ส�าคัญและน�าเสนอข้อมูลในรูปความเรียงตามวัตถุ 

ประสงค์การวิจัย

5. ผลการวิจัย
5.1 บทบาทหน้าทีก่ารท�างานของล่ามภาษาญีปุ่น่

ล่ามมบีทบาทหน้าทีแ่ละลกัษณะงานทีห่ลากหลาย 

ซึ่งสามารถสรุปบทบาทหน้าที่ของล่ามได้เป็น 3 บทบาท

ใหญ่ ๆ  ได้ดังนี้ (1) บทบาทล่ามประจ�าแผนกและล่าม

สนับสนุน (2) บทบาทพนักงานประจ�าแผนก และ (3) 

บทบาทผู้ช่วยพนักงานชาวญี่ปุ่น จากบทสัมภาษณ์ดังนี้ 

(JP3)  “คอืปกต ินอกเหนอืจากงานพวกแปลอะไร

แบบนี้ ก็จะมีล่ามประชุม... อย่างถ้าวันไหน ล่ามแผนก

ไหนไม่มา บางทกีต้็องวิง่ไปแปลแทน คนญีปุ่น่กจ็ะพดูว่า
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เป็นแอดมิน ต้องแปลได้ทุกอย่างนะ ต้องคอยซับพอร์ต

แผนกอืน่ตลอดถ้าล่ามไม่พอ เอนจเินยีร์ล่ามไม่พอ กต้็อง

ไปล่ามแทน”

(JP10)  “ล่ามที่ประชุม ล่ามกลุ่มย่อย แล้วแต่เขา

จะเรียก แปลเอกสารในแผนก ช่วงแรกกร็บัผดิชอบแผนก

เดียว พอตอนหลังมาก็รับผิดชอบงานแผนกอื่นด้วย ก็

เป็นแผนกที่ซัพพอร์ตฝ่ายผลิตนั่นแหละ ควบสองแผนก

ไปเลย”

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าบทบาทล่ามยังคง

มีหน้าที่หลักรับผิดชอบบทบาทล่ามในแผนกท่ีตนเอง

สังกัด ทั้งนี้หากมีล่ามในแผนกใดหยุดงาน หรือล่าม 

ไม่เพียงพอก็จะได้รับมอบหมายให้ไปท�างานแทน ทั้งน้ี 

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานแผนกที่เกี่ยวข้อง 

อีกด้วย

นอกจากนีย้งัได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีพ่นกังาน

ประจ�าแผนก รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องภายในแผนก 

ที่ตนเองสังกัด เช่น ธุรการทั่วไป ประสานงาน และเจ้า

หน้าที่เอกสาร จากบทสัมภาษณ์ดังนี้

(JP2) “นอกเหนือจากเป็นล่าม แล้วก็จะมีด ู

เรือ่งเอกสารราชการของคนญีปุ่่น เช่น เรือ่งเกีย่วกบัวซ่ีา 

พาสปอร์ต ใบอนุญาตท�างาน แล้วก็ติดต่อหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อพวกที่พัก อะไรแบบน้ีครับ พวกตม. 

จดัหางาน โรงแรม โรงพยาบาล สถานีต�ารวจ กรณจี�าเป็น

อย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุรถชน หรือไรแบบน้ีครับ ต้องไป

โรงพัก ก็ต้องไปแปลครับ” 

(JP6) “ก็เป็นล่ามที่ประชุม พื้นที่หน้างาน แปล

เอกสารของแต่ละแผนก หละก็เป็น Sale support ด้วย 

ออกใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ Invoice อะไรพวกนี้… แต่

ไม่ใช่เซลท�ายอดนะ อยู่ Support ในออฟฟิศ เจ้านายก็

จะคอยไปหาลูกค้า แล้วเราเป็นคนที่ไปขอใบเสนอราคา

จาก Supplier เพื่อเสนอลูกค้า”

ทัง้นีน้อกเหนอืจากงานล่าม และเจ้าหน้าทีเ่อกสาร

ในแผนกที่ตนเองสังกัดแล้ว ล่ามมักจะได้รับมอบหมาย

ให้ดูแลชาวญี่ปุ่นที่อยู่ประจ�า และชาวญี่ปุ่นที่มาท�างาน

ในพื้นที่ช่ัวคราวและแบบอยู่ประจ�า จากบทสัมภาษณ์

ดังนี้

(JP7) “หลักๆ ล่ามที่ประชุม ล่ามพื้นที่ปฏิบัติงาน 

บางครัง้กต็ดิต่อประสานงาน เช่น เจ้านายญีปุ่น่ขอให้ช่วย

ติดต่อคนน้ันคนนี้ …ดูแลไปถึงเรื่องชุดท�างาน หมวก 

รองเท้า ตู้ล็อกเกอร์ การเป็นอยู่ของเขาในบริษัท”

(JP10)  “ล่ามที่ประชุม ล่ามกลุ่มย่อย แล้วแต่เขา

จะเรียก แปลเอกสารในแผนก…ถ้ามีคนญี่ปุ่นมาท�างาน

ระยะส้ันก็ต้องคอยช่วยเหลือทุกอย่าง ตั้งแต่เขามาจน 

เขากลับ”

จากตวัอย่างข้อมูลข้างต้น จะเหน็ว่าล่ามส่วนใหญ่

ยังคงมีหน้าที่หลักคือการล่ามและการแปล นอกจากนี ้

ยงัได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีท่ีอ่ืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องภายใน

แผนกที่ตนเองสังกัดเพ่ิมมากขึ้น ท�าให้ล่ามภาษาญี่ปุ่น 

ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นลดลง ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาและอุปสรรค 

ในการท�างานของล่ามภาษาญี่ปุ ่นในประเด็นความ

สามารถด้านการล่ามและการแปลท่ีเกิดจากข้อจ�ากัด

ด้านความรูค้�าศพัท์เฉพาะทาง และความสามารถในการ

สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำางานของ

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

จากข้อค�าถามปลายเปิดทีถ่ามเกีย่วกบัปัญหาและ

อุปสรรคในการท�างานของล่ามภาษาญี่ปุ่น พบปัญหา

หลากหลาย ซึ่งสามารถแยกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้สอง

หัวข้อได้แก่ ปัญหาการล่ามและการแปล เช่น ปัญหา 

ด้านความเครียดและความกดดันในการท�างาน ความ

กังวลเร่ืองการแปลไม่ได้ แปลผิด ไม่เข้าใจหรือไม่รู ้ 

ค�าศัพท์เฉพาะทางทั้งในเนื้อหางานที่ตนเองรับผิดชอบ

หรือการไปท�างานแทนล่ามคนอื่นในแผนกอื่น การได้ 

ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท�างานลดลงและการท�างานแข่ง 
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กับเวลา และด้านปัญหาในการท�างานที่เกิดจากความ

แตกต่างทางวฒันธรรม  ซึง่ล่ามได้อธบิายถึงสภาพปัญหา

ดังกล่าวในหลายประเด็นด้วยกัน เม่ือพิจารณาถึง

ประเด็นปัญหาที่หลากหลายแล้ว สามารถสรุปได้เป็น 2 

แนวคดิใหญ่ๆ ซึง่ประเดน็ปัญหาในแนวคดิทีพ่บมากทีส่ดุ 

ได้แก่ (1) แนวคดิเรือ่ง“โฮเรน็โซ” คอืกระบวนการท�างาน

ที่ยึดหลักการรายงาน ติดต่อและปรึกษาระหว่างการ

ท�างานอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้งานด�าเนินไปอย่างราบรื่น 

และ (2) แนวคิดเรื่อง “ซังเก็น” คือกระบวนการท�างาน

ทีเ่น้นการลงมอืท�าจรงิกบัของจรงิในพืน้ทีป่ฏิบตังิานจรงิ 

เพือ่ให้สามารถมองเหน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้และสามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างตรงจุด ตามที่แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท�างานของล่ามภาษาญี่ปุ่น

รหัสผู้ให้
ข้อมูล

อายุการ
ท�างาน(ปี)

ระดับ 
ความสามารถ
ภาษาญี่ปุ่น

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท�างาน

ปัญหาการล่ามและการแปล ปัญหาที่เกิดจากความแตก
ต่างทางวัฒนธรรม

เทคนิคการ
ล่าม

ค�าศัพท์
เฉพาะทาง

(HO-REN-SO)
報・連・相

(SANGEN)
三現

JP 1 3 N3 √
JP 2 9 N2 √ √
JP 3 4 N2 √ √ √
JP 4 10 N2 √ √
JP 5 12 N2 √ √
JP 6 6 N2 √ √ √
JP 7 5 N2 √ √
JP 8 3 N3 √ √ √
JP 9 20 N1 √
JP 10 9 N2 √ √

จากตัวอย่างข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าล่ามจ�านวน 

5 คนจาก 10 คน มคีวามกังวลและความเครยีดท่ีเกดิจาก

ข้อจ�ากดัด้านความสามารถในการล่ามและการแปล ทัง้ใน

งานที่ท�าอยู่ประจ�าและงานในแผนกอื่นๆ ที่ได้รับมอบ

หมาย ซึ่งล่ามทั้ง 5 คน มีอายุการท�างานในต�าแหน่งล่าม 

3 ถึง 6 ปี จะเห็นได้ว่าในประเด็นปัญหาการล่ามและ 

การแปลมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ท�างานใน

ต�าแหน่งล่าม จากบทสัมภาษณ์ดังนี้

(JP3) “ปัญหาคือเราจะคิดมาก รู้สึกกดดัน แล้ว 

ก็เครียด เราเป็นตัวกลางเวลาเราแปลภาษาญี่ปุ ่น 

กับภาษาไทยออกไปแล้วมันถูกต้องมากแค่ไหน หรือว่า

เราแบบสื่อสารได้มากแค่ไหน ดีแค่ไหนอะไรแบบนี้ …

แล้วก็ชอบเก็บไปคิดว่าแบบ ถ้าเกิดงานมันไม่เข้าใจ 

หรือมีอะไรผิดพลาดมา เราก็จะเหมือนกับโทษตัวเอง

ตลอดเวลาแบบ เอ้ย เราแปลผดิเปล่า? กเ็หมือนเรากดดนั

ตัวเอง”
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(JP6) “แรก ๆ ก็จะมีปัญหาในการเรียบเรียง

ประโยคอะนะ เราไม่รูว่้าจะเรยีบเรยีงยงัไง และกก็ารสรปุ

ใจความส�าคัญ เพื่อจะได้แปลได้ตรงความหมายที่สุด 

ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู”่

ทัง้นีม้ล่ีามจ�านวน 7 คนจาก 10 คน ประสบปัญหา

การขาดความรู้ด้านค�าศัพท์เฉพาะทางเช่น การบัญชี 

เทคนิคการผลิต และการบริหารจัดการเชิงลึก เป็นต้น 

เมื่อได้รับมอบหมายให้ล่ามในเรื่องท่ีตนเองมีความรู้นั้น

เรื่องนั้นๆ ไม่เพียงพอ จากบทสัมภาษณ์ดังนี้

(JP8) “เพิ่งท�ามายังไม่นาน เป็นค�าศัพท์ที่ไม ่

เคยเจอ ไม่รู้ค�าศัพท์เฉพาะเลย เรียบเรียงประโยคไม่ได้

เลย แปลแทบไม่ได้เลย ยิ่งเป็นการประชุมใหญ่ๆ นิ 

แปลไม่ถูก ตอบไม่ได้เลย ต้องเรียกพี่ล่ามมาช่วย”

(JP4) “รู้สึกว่าความรู้ในงานแผนกอื่นยังไม่ความ

รู้ไม่พอที่จะแปลได้ เวลาเขาเรียกไปล่ามในแผนกอื่น ยัง

แปลไม่ค่อยได้เลย” 

(JP5) “ตอนน้ีท่ีมีปัญหา และคิดว่ายากท่ีสุดก็ 

คือ แปลการประชุมเก่ียวกับบัญชี หลังประชุมเสร็จก ็

ถูกต่อว่า ว่าแปลผิด แปลไม่ถูกประมาณนี้ ตั้งแต่ท�างาน

เป็นล่ามมาเคยถูกต่อว่าใหญ่ ๆ  เลยนะ 2 ครั้งแล้วมันท�า 

ให้เราเสียเซลฟ์ หมดความมัน่ใจไปเลย ท�าให้คดิว่าตวัเอง

เป็นล่ามที่ไม่ดี”

นอกจากนี้ ด้านปัญหาที่เกิดจากความแตกต่าง 

ทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น พบว่า 

ล่ามจ�านวน 6 คนจาก 10 คน ประสบปัญหาการท�างาน

ในประเด็นแนวคิดเรื่อง “โฮเร็นโซ” กล่าวคือล่ามภาษา

ญี่ปุ ่นประสบปัญหาในการท�างานที่ เกิดจากความ 

แตกต่างของวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวญี่ปุ ่น 

ในประเด็นการส่ือสาร ซ่ึงพนักงานหรือหัวหน้างาน 

ชาวญี่ปุ่นให้ความส�าคัญกับการรายงานความก้าวหน้า

ของงานอย่างสม�่าเสมอ เมื่อหัวหน้าชาวญี่ปุ่นสอบถาม

ถงึความคบืหน้าในช่วงแผนการท�างาน พนกังานชาวไทย

มักจะรายงานผลไม่ได้ หรืออธิบายไม่ตรงประเด็น จาก

บทสัมภาษณ์ดังนี้

(JP2) “ประมาณว่า เวลาเราถามกลับว่าเราเข้าใจ

แบบนี้นะ ถูกต้องหรือเปล่า เขาจะตอบว่าไม่ใช่แบบ 

นั้น ๆ และก็จะพูดเยอะไปอีก คือเขายังไม่รู้ว่าตัวเอง

ต้องการจะพูดอะไร เราก็พยายามจะสรุปความให้แล้ว 

แต่ก็ยังไม่ช่วยเรา เพราะคนญี่ปุ่นเขารอฟังค�าตอบอยู่ 

และก็คิดว่าท�าไมล่ามไม่แปลสักที”

(JP3) “บางที คนญี่ปุ่นเขาถามค�าถาม แตเ่ขาไม่รู้

ว่าจะตอบยังไง ก็แถไปอ่ะ เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจ 

หรอืรูไ้ม่จรงิ หรอืประมวลค�าพดูไม่ได้ ก็พดูเยอะๆ ไป เรา

จะต้องมีสติ แล้วคอยดึงเขากลับมาว่า ขอกลับมา 

ตอบประเด็นค�าถามตะกี้ก่อนให้จบก่อนนะคะ”

(JP4) “อันนี้คือเจอบ่อย ประมาณว่าคนรายงาน

ไม่รู้ว่าจะรายงานอะไร สื่อไม่ตรง ท�าให้ล่ามต้องท�างาน

หนัก ต้องถามย้อนๆ ไปก่อนนะว่า พี่ต้องการจะพูด 

แบบนี้ใช่ไหมค่ะ แบบนี้ ๆ ใช่ไหมค่ะ พี่เขาถึงจะเก็ต” 

นอกจากนี้ในการประชุมเพื่อรายงานผลการ

ท�างานพนกังานชาวไทยมกัจะใช้เวลาในการอธบิายนาน

และไม่ตรงประเดน็ ท�าให้การประชุมใช้เวลานานและหา

ข้อสรุปไม่ได้ กล่าวได้ว่าพนักงานชาวไทยไม่ให้ความ

ส�าคญั ขาดประสทิธิภาพในการรายงานผลและการตดิต่อ 

ปรึกษาระหว่างการท�างาน จากบทสัมภาษณ์ดังนี้

(JP8) “รบกวนกลับมาเรื่องนี้ก่อนนะคะ รบกวน

ตอบค�าถามข้อนี้ก่อนนะคะ จะต้องคอยดึงประเด็นกลับ

มาตลอดการประชุม ล่ามจะต้องไม่ตามน�้า เรารู้หละ

ว่าการประชมุจะต้องได้ข้อสรปุ ฉะนัน้เราเป็นส่วนหนึง่ที่

ท�าให้การประชุมจบและได้ข้อสรุป”
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ทัง้นีใ้นประเดน็แนวคดิเรือ่ง “ซงัเกน็” พบว่ามล่ีาม

จ�านวน 4 คนจาก 10 คน ให้ความคิดตรงกันว่าหัวหน้า

งานชาวญี่ปุ ่นให้ความส�าคัญกับการลงมือท�าจริงกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มองเห็น

ปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิ และน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาอย่างตรง

จดุ ซึง่ชาวไทยระดบัหวัหน้างานเมือ่ได้รบัมอบหมายจาก

หัวหน้าชาวญี่ปุ่นมาแล้ว จะสั่งงานให้ลูกน้องใต้บังคับ

บญัชาท�าอีกทอดหนึง่ โดยทีต่นเองไม่ได้ลงมอืท�าจรงิและ

รอการรายงานผลจากผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จงาน ใน

กรณีที่หัวหน้าชาวญี่ปุ่นสอบถามเชิงลึก หัวหน้างานชาว

ไทยจะไม่สามารถรายงานผลได้อย่างละเอียด ส่งผล

ให้การท�างานล่าช้าและไม่ส�าเร็จตามแผน กล่าวได้ว่า

หัวหน้างานชาวไทยขาดการลงมือปฏิบัติงานที่ได้รับ 

มอบหมายอย่างจริงจัง จากบทสัมภาษณ์ดังนี้

(JP1) “มค่ีะๆ ประมาณว่าเจ้านายคนญ่ีปุน่มอบหมาย 

ให้เช็ค หรือแก้ปัญหาอะไรสักอย่าง ให้กับหัวหน้าไลน ์

คนนึง แกรับค�าสั่งมา แล้วแกจะชอบไปสั่งพี่ลีเดอร์คนนี้

ท�าต่ออีกท ีพอคนญี่ปุ่นมาถามว่างานถึงไหนแล้ว แกจะ

บอกสัง่ให้ลเีดอร์ท�าแล้ว ๆ  ...ปรากฎว่าหลงัๆ มาคนญีปุ่น่

รู้แนวหละ ไม่ไปถามพี่หัวหน้าไลน์คนไทยแล้วนะคะ ไป

ถามพ่ีลเีดอร์คนนัน้เองเลย เพราะคนลงมอืท�า น่าจะตอบ

ค�าถามได้กว่า” 

(JP5) “เหมือนกับว่า คนญี่ปุ่นขอให้ไปเชคเรื่องนี้

หน่อย หัวหน้าเขาก็จะสั่งให้ลูกน้องท�าอีกที พอใกล้จะ

รายงาน ก็จะเข้าไปถาม ไปเชคว่าผลเป็นยังไง ๆ  แล้วมา

เขยีนรายงาน พอไปรายงานคนญีปุ่น่จรงิ เขาถามค�าถาม

ลึกขึ้น ๆ  ก็จะตอบไม่ได ้แล้วลองท�าแบบๆ นี้บ้างไหม ได้

ทดลองซ�้าไหม ก็ตอบไม่ได้อีก เพราะไม่ได้ท�าจริงไง รอ

แต่ผลอย่างเดียว คือรับงานมา สั่งลูกน้องท�าอย่างเดียว 

ไม่ลงไปลุยท�าเอง”

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นถึง

ปัญหาและอปุสรรคทีพ่บในการท�างานของล่ามมากทีส่ดุ 

คือ ข้อจ�ากัดในเรื่องค�าศัพท์เฉพาะทาง ความสามารถ

ด้านการล่าม/แปล ประเดน็แนวคิดเรือ่ง “โฮเรน็โซ” และ

ประเด็นแนวคิด “ซังเก็น” ตามล�าดับ ซึ่งชี้ให้เห็นถึง

บทบาทส�าคัญของล่ามภาษาญี่ปุ ่นในขณะที่ก�าลัง 

ท�าหน้าที่ล่ามสื่อสาร ในขณะเดียวกันล่ามต้องท�าหน้าที่

เป็นส่ือกลางระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ ่นที่มีแนวคิด 

และวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน

5.3 ความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการทำางานของล่ามภาษาญี่ปุ่น

จากข้อค�าถามเก่ียวกบัความต้องการพฒันาตนเอง 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน พบว่าล่ามต้องการ

พฒันาทกัษะการท�างาน โดยเรยีนรู้เพิม่เตมิในด้านเทคนคิ

การล่ามและการแปล หลักการบริหารจัดการ การบัญชี 

เทคนิคอล เอนจิเนียริง ดีไซน์ โปรดักชั่น ระบบควบคุม

สินค้าคงคลัง มาสเตอร์แพลนนิ่ง อสังหาริมทรัพย์ และ

มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติในการท�างานร่วมกับคน

ญีปุ่น่ทีถ่กูต้อง รวมไปถงึภาษาทีส่าม จากบทสัมภาษณ์ดงันี้

JP5) “ตอนนี้ท่ีมีปัญหา และคิดว่ายากที่สุดก็คือ 

แปลการประชุมเกี่ยวกับบัญชี หลังประชุมเสร็จก็ถูก

ต่อว่า ว่าแปลผิด แปลไม่ถูกประมาณนี้ อยากเรียนเรื่อง

บัญชี หละก็หลักการบริหารขั้นต้นถึงช้ันกลางนะ แค่น้ี

พอหละ…หล่ะก็ภาษาอื่น พวกจีน เกาหลี ถ้าพวกภาษา

ยุโรป ก็ภาษาฝรั่งเศส”

(JP6) “คิดว่าอยากเรียนเฉพาะทาง พวกเทคนิค

คอล ดีไซน์ เอนจิเนียริง หรือไม่ก็พวกบัญชี เราจะเจอ

งานพวกนี้บ่อย ๆ ถ้าได้เรียนเพิ่มเติมก็น่าจะดีนะ …ฝึก

จบัใจความ ฝึกจบัประเดน็ก่อนแล้วค่อยแปล มนัควรต้อง

เรียนก่อน ฝึกก่อนตามหลักก่อน คอร์สแบบนี้อยากให้มี

ในประเทศไทยมาก คอร์สเป็นแสนก็จะเรียน”

(JP9) “ตอนนี้มีขอไป มี 2 คอร์สค่ะ ไปเรียนเกี่ยว

กับระบบ Inventory กับ Master Planning แล้วที่คิด

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

ภาษาจนี เกาหล ีถ้าพวกภาษายโุรปเลย ก็ภาษาฝรัง่เศส”

จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น จะเห็นว่าล่ามให้ความ

ส�าคัญกับการฝึกอบรมและเรียนรู้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

งานในแผนกที่ตนเองสังกัดอยู่ รวมไปถึงความรู้ใหม่ๆ ที่

เกีย่วข้องกบังานทีจ่ะได้รบัมอบหมายในอนาคต นอกจาก

นี้ยังมีความต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาที่สามที่นอกเหนือ

จากภาษาอังกฤษอีกด้วย 

ทั้งนี้จากผลการศึกษาท่ีกล่าวถึงปัญหาท่ีพบใน 

การท�างานด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ล่าม 

ต้องเป็นคนกลางในสื่อสารแนวคิดในการท�างานท่ีแตก

ต่างกันของทั้งสองฝ่าย ท�าให้ล่ามต้องการเรียนรู้เพ่ือ

ท�าความเข้าใจถึงประเด็นแนวคิดในการท�างานของชาว

ญี่ปุ่น จากบทสัมภาษณ์ดังนี้

(JP2) “เพราะว่าอย่างท�างานไปเข้าปีลึกๆ เข้าปี

ที่7 ที่8เนี่ย บางทีมันมีการผลัดเปลี่ยนผู้บริหาร…ก็บางที

การท�างานที่เราเคยท�ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ย จากที่มัน

ราบรื่นมาเนี่ย บางครั้งก็มคีอมเมนท์หรือมีเคลมมาจาก

ผู้บริหารว่า เห้ย อันนี้ไม่ถูกนะ ถ้าเกิดว่าเทียบกับหน่วย

งานอื่นต่างประเทศ เขาท�าอย่างนั้นอย่างนี้ คือแต่เรา 

ไม่เคยไป ไม่เคยรับรู้ว่าเขาท�างานแบบไหน เราก็คิดว่า

ของเราโอเคแล้ว”

(JP7) “เป็นปัญหาที่เจอบ่อยๆ เลยก็ ปัญหาเรื่อง

การท�างานของคน ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นเลย อันดับ

แรกเลย คือ เราจะต้องเข้าใจนิสัยของคนๆ นั้นที่เขาคุย

กับเราด้วย คนไทยนะพูดเยอะมาก แต่จับประเด็นไม่ได้

สักที ล่ามต้องช่วยจับประเด็นตลอด อันนี้เป็นปัญหา 

โลกแตกมาก ไปที่ไหนก็ต้องเจอ” 

(JP9) “เราท�างานมานาน กเ็จอคนหลายๆ ประเภท

เนอะ ที่เจอก็คือ ในประชุมเวลาผู้บริหารคนญี่ปุ่นถาม 

เขาไม่รูว่้าจะตอบยงัไง แต่เขาจะพดูเยอะ และท�าหน้าตา

แบบมัน่ใจ ท�าหน้าตารู ้ซึง่คนญีปุ่น่เขาไม่มีทางรูห้รอกว่า

คนนี้เขาพูดอะไร เขาจะคิดว่าฉันพูดไปตั้งเยอะ ถ้าเธอ

แปลไม่ได้ เธอมีปัญหานะ เพราะเธอแปลไม่ได้”

จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น จะเห็นว่าล่ามมีความ

ต้องการเรียนรู้ในความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

ที่ได้รัมอบหมายในปัจจุบันและแนวโน้มงานที่จะได้รับ

มอบหมายในอนาคต ในเรื่องของความรู้ค�าศัพท์เฉพาะ

ทาง และแนวคิด แนวปฏิบัติในการท�างานร่วมกับ 

ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ

การท�างานให้ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคที่พบอีกด้วย

6. สรุปผลและอภิปรายผล
6.1 บทบาทหน้าที่ของล่ามภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

จากผลการศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ ปัญหาและ 

อปุสรรคในการท�างาน รวมไปถงึการท�างานข้ามวฒันธรรม

ของล่ามภาษาญี่ปุ ่นที่ท�างานในบริษัทญี่ปุ ่นเขตนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือในปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่าล่ามภาษา

ญี่ปุ่นบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างหลาก

หลาย ซึ่งสามารถสรุปบทบาทที่หลากหลายได้เป็น 4 

บทบาทใหญ่ๆ ดังนี้ (1) บทบาทล่ามประจำาแผนกและ

ล่ามสนับสนุน ได้แก่ บทบาทล่ามที่ประชุม ล่ามพื้นที่

ปฏิบตังิาน ผู้แปลเอกสาร และท�างานแทนล่ามในแผนก 

อืน่ๆ ภายในบรษิทั กรณท่ีีล่ามไม่เพยีงพอ หรอื หยดุงาน 

(2) บทบาทพนักงานประจำาแผนก ได้แก่ หน้าที่ตาม

ลักษณะงานของแผนก และเจ้าหน้าที่เอกสาร (3) 

บทบาทผู้ช่วยพนักงานชาวญี่ปุ่น ได้แก่ บทบาทผู้ดูแล

พนักงานชาวญี่ปุ่น ประสานงาน และเลขานุการ และ 
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(4) บทบาทคนกลางระหว่างวฒันธรรม ได้แก่ คนกลาง

รับความกดดัน ผู้ไกล่เกลี่ยการสื่อสารในการประชุม ผู้

สื่อสารแนวคิดระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ Tanasansenee, et al. (2005) 

และนุชวรี (2553) ในประเด็นที่ผู้ใช้ล่ามคาดหวังว่าล่าม

ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเป็น

ล่ามได้ เช่นงานเลขานุการและเจ้าหน้าที่ประสานงาน 

กล่าวคือเมื่อล่ามมีประสบการณ์ในการท�างาน และมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหางานมากขึ้น ประกอบ

สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ทางบริษัทจะมอบหมาย

หน้าที่ที่เก่ียวข้องอื่นๆ ตามระดับประสบการณ์ท�างาน 

และระดับความสามารถของล่ามมากขึ้น

6.2 ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บจากการทำางานของ

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท�างาน สามารถ

แบ่งเป็นประเด็นปัญหาได้ 2 ประเด็น ได้แก่ประเด็น

ปัญหาการล่ามและการแปล และปัญหาที่เกิดจากความ

แตกต่างทางวฒันธรรม ด้านปัญหาการล่ามและการแปล

จากบทบาทล่ามฝ่ายสนบัสนนุในบางครัง้เนือ้หางานหรอื

การประชุมอาจเป็นข้อมูลเชิงลึกและมี ความซับซ้อน 

จึงท�าให้เกิดบทสนทนาในเรื่องที่ล่ามไม่มีความรู้และ 

ค�าศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องมากเพียงพอ จึงก่อให้เกิด

ความผิดพลาดในการล่ามและการสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง 

นอกจากนีผู้ใ้ช้ล่ามคาดหวงัว่าล่ามต้องสามารถล่าม/แปล

ได้ทุกเรื่อง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นันท์ชญา 

(2556) ในประเดน็ทีผู้่ให้สมัภาษณ์ทกุคนช้ีให้เหน็ปัญหา

การสื่อสารผ่านล่าม มีประเด็นหลัก คือการถ่ายทอดผิด 

เนื่องจากการไม่รู้ค�าศัพท์เฉพาะ ท้ังน้ีผลการศึกษาของ 

กุลศิริ (2551) และ นุชวรี (2553) ยังกล่าวถึงประเด็น 

ทีผู่จ้้างล่ามมีความคาดหวงัต่อล่าม โดยให้น�า้หนกัความ 

ส�าคัญอันดับแรก คือ การล่ามท่ีถูกต้อง กล่าวคือล่าม 

จะต้องแปลที่ส่ิงตนเองพูดออกไปให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

ชัดเจน และเป็นที่เข้าใจของผู้ฟังมากที่สุด   

ด้านปัญหาในการท�างานท่ีเกิดจากความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมนั้น เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง

การแสดงบทบาทล่ามในสถานการณ์ต่างๆ ในขณะ

เดียวกันล่ามต้องท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคนไทย

และคนญี่ปุ่นที่มีแนวคิดและวัฒนธรรมการท�างานท่ีมี

ความแตกต่างกัน โดยประเด็นที่เห็นได้เด่นชัด คือ

ประเด็นแนวคิดเรื่อง “โฮเร็นโซ” สอดคล้องกับผลการ

ศกึษาของ นนัท์ชญา (2556) ในประเดน็ความแตกต่างของ

วัฒนธรรมในการท�างานของญี่ปุ ่นและไทยในล�าดับ 

ต้นๆ ได้แก่ การรักษาเวลา การสอนงานให้ลูกน้อง 

ความจริงจังในการท�างาน การตอบค�าถามให้ตรง

ประเด็น และการทุ่มเทเพื่อองค์กร นอกจากนี้ รัชนี 

(2561) กล่าวว่าล่ามพบปัญหาในการสือ่สาร ตามแนวคดิ

เรือ่ง “โฮเรน็โซ” และวธิปีฏิบตังิาน กล่าวคอืพนกังานชาว

ไทยและชาวญีปุ่น่มคีวามคิดและหลักการปฏิบตังิานแตก

ต่างกนัอย่างมาก เนือ่งจากพนกังานชาวไทยไม่ได้ยดึหลัก

ปฏบิตันิีใ้นการท�างาน มุง่เน้นเป้าหมายปลายทาง โดยไม่

ให้ความส�าคญักบัแผนการด�าเนนิงานในเร่ืองการรายงาน

ความคบืหน้าของงานระหว่างการท�างานเท่าท่ีควร

นอกเหนอืจากประเดน็ปัญหาด้านการสือ่สารแล้ว 

ล่ามภาษาญี่ปุ่นชาวไทยพบความแตกต่างในวัฒนธรรม

การท�างาน ในแนวคิดเรื่อง “ซังเก็น” ที่เป็นหลักการ

ท�างานที่พนักงานชาวญี่ปุ่นให้ความส�าคัญกับการลงมือ

ปฏิบตังิานจรงิ กบัปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิในพืน้ทีป่ฏิบตังิาน 

เพื่อให้มองเห็น และเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ในขณะที่พนักงาน 

ชาวไทยระดับต�าแหน่งหัวหน้างานระดับสูง เมื่อได้รับ

มอบหมายจากหวัหน้าชาวญีปุ่น่แล้ว จะสัง่งานให้ลกูน้อง

ใต้บงัคับบญัชาท�าอกีทอดหนึง่ โดยทีต่นเองไม่ได้ลงพืน้ที่

ตรวจสอบปัญหา และการลงมือท�าอย่างจริงจัง ท�าให ้

ไม่ทราบถงึสภาพปัญหาทีแ่ท้จรงิและกระบวนการท�างาน

อย่างลึกซึง้ ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทีแ่ท้จรงิได้ การ 

ท�างานล่าช้าและไม่ส�าเร็จตามแผน สอดคล้องกับผล 

การศกึษาของ สุนนัทา (2558) ทีร่ะบวุ่าผู้จดัการชาวญีปุ่น่

และชาวไทยมีวัฒนธรรมการท�างานที่แตกต่างกันมาก 

โดยวัฒนธรรมญี่ปุ ่นเน้นปฏิสัมพันธ์แบบกลุ ่มและ 

ท�างานเป็นทีม ในขณะที่วัฒนธรรมการท�างานของ 
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ชาวไทยเน้นปฏิสัมพันธ์ในเชิงล�าดับชั้น หัวหน้าจะสั่งให้

ลกูน้องท�างานในระดบัปฏบิตักิาร ลกูน้องจะรอค�าสัง่จาก

เจ้านายจึงจะลงมือท�า และไม่เน้นการปรึกษาหารือใน

ระดับกลุ่ม

ในประเด็นแนวคิด “ซังเก็น” ที่พบจากการศึกษา

งานวจิยัฉบบันี ้เป็นข้อค้นพบทีย่งัไม่มปีรากฎในงานวจัิย

ที่ศึกษาเกี่ยวกับการท�างาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบใน

การท�างานของล่ามภาษาญีปุ่น่ทีท่�างานในสถานประกอบ

การในประเทศไทย จึงกล่าวได้ว่าประเดน็แนวคดิ “โฮเรน็

ไซ” และแนวคดิ “ซังเกน็” นีเ้ป็นปัจจยัเฉพาะล่ามภาษา

ญี่ปุ่นเท่านั้น

ในประเด็นด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมการ

ท�างานของชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น ด้านแนวคิด “โฮเร็น

โซ” และแนวคดิเรือ่ง “ซงัเกน็” ส่งผลให้ล่ามต้องรบัแรง

กดดัน และท�าหน้าที่เป็นคนกลางสื่อสารทางวัฒนธรรม 

โดยท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจทั้งสองฝ่าย 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ashihara และคณะ 

(2018) และ Horii (2012) ทั้งนี้ Isa (2007) ได้กล่าวตรง

กนัถงึความต้องการและความคาดหวังของบรษิทัญีปุ่น่ที่

ด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ ที่มีต่อบุคลากรชาวต่างชาติ

ที่ใช้ภาษาญี่ปุ ่นในการท�างาน เช่นต�าแหน่งล่ามหรือ 

นักแปล จะต้องมีความสามารถและทักษะทางภาษาใน

การตดิต่อสือ่สารข้ามวฒันธรรม และทกัษะการไกล่เกล่ีย

ในฐานะตวักลาง เพือ่ให้เกิดความราบรืน่และความเข้าใจ

อันดีในการสื่อสารที่มีความแตกต่างทางภาษาและ

วัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ Torikai (2007) 

ที่กล่าวว่าล่ามเปรียบเสมือนตัวกรอง หรือ Filter ในบาง

สถานการณ์ควรแปลแบบตรงไปตรงมา และบางคร้ัง 

ควรแปลจบัใจความส�าคญั ในฐานะล่ามทีเ่ป็นตวักลางใน

การสื่อสาร ควรใช้ทักษะในการสรุปและกลั่นกรอง

เนื้อหาที่เป็นสาระส�าคัญ และสาระประโยชน์ก่อนท่ีจะ

แปลข้อความและสื่อสารออกไป

จากบทบาทของล่ามภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีความหลาก

หลายเพิ่มขึ้นน้ัน ส่งผลให้ล่ามมีความต้องการพัฒนา

ตนเองที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าท่ีหลักของล่าม

ประจ�าแผนกและล่ามสนบัสนุนด้านเทคนคิการล่ามและ

การแปล  ควบคู่ไปกับเรียนรู้เพิ่มเติมค�าศัพท์เฉพาะทาง

ที่หลากหลาย ทั้งนี้ต้องท�าความเข้าใจถึงวัฒนธรรม 

การท�างาน ธรรมเนียมปฏิบัติและแนวคิดในการท�างาน

ของชาวญี่ปุ ่นที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทหน้าท่ีของ

คนกลางระหว่างวัฒนธรรม

7. ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้

ต่อไป

จากผลการศึกษาทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึบทบาทหน้าที่

ของล่ามภาษาญี่ปุ่น และประเด็นปัญหาที่เกิดจากความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมในประเด็นแนวคิด “โฮเร็นโซ” 

และแนวคิด “ซังเก็น” รวมไปถึงความต้องการพัฒนา

ทักษะในการท�างานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการล่าม/

แปล และค�าศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน 

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนดแนวทางการพัฒนา

ทักษะในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

โดยควรมีการเพิ่มเติมหรือสอดแทรกค�าศัพท์เฉพาะทาง

ให้มากขึ้น รวมไปถึงแบบฝึกหัดที่ได้เสริมสร้างความรู้

ด้านค�าศัพท์เฉพาะทาง หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้

ผู้เรียนได้เห็นสถานที่จริงและฝึกปฏิบัติจริง

ทั้งนี้จากผลการศึกษาในประเด็นปัญหาและ

อุปสรรคที่พบในการท�างาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะ

การท�างานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานให้เพิ่มมาก

ขึ้นในสถานการณ์ที่ล่ามปฏิบัติงานในบริษัทตามปกติ 

แต่ในปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19  ส่งผลให้เกิดรูปแบบการท�างานจากบ้าน ( 

Work from home) มากขึ้น ซึ่งอาจน�าไปสู่การเกิด 

รูปแบบการท�างานของล่ามที่ เป ็นการเป็นล่ามใน 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) หรือล่ามที่

ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการท�างาน เป็นต้น การศึกษา

ต่อยอดถึงปัญหาเหล่านี้จะเป็นส่ิงส�าคัญที่ช่วยพัฒนา

ทักษะการท�างานที่จ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพของตัวละครหญิงและตัวละครลูก ศึกษาอ�านาจและการต่อรองของ 

ตัวละครหญิงและตัวละครลูกในบทละครโนแนวความรักและปาฏิหาริย์ จ�านวน 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�านาจในสัดส่วนที่มากกว่าการต่อรองอ�านาจ ขณะที่ตัวละครลูก 

ต่อรองอ�านาจในสัดส่วนท่ีมากกว่าการแสดงอ�านาจ และผลการศึกษาเรื่องความคิดความเชื่อพบว่า เน้ือเรื่องของ 

บทละครโนที่ศึกษาส่วนมากแสดงเนื้อเรื่องสอดคล้องกับความคิดความเชื่อของคนญี่ปุ่นในสมัยโบราณ
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 คำา สำาคัญ
บทละครโน ความรักและปาฏิหาริย์ อ�านาจและการต่อรอง ความคิดความเชื่อ ผู้หญิงและลูก

ผู้หญิงและลูกในบทละครโน

แนวความรักและปาฏิหาริย์
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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. 

Woman and Child in the Love-miracle

Noh Plays 

Key words
Noh plays, love and miracle, power and negotiation, thoughts and beliefs, woman 

and child 

Winai	Jamornsuriya
Nakhon	Ratchasima	Rajabhat	University
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1. ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
บทละครโนแนวความรักและปาฏิหาริย ์หรือ 

อนอะอิ เระอิเง็นโน (恩愛霊験能) มีเน้ือเรื่องแสดง 

ความรักความผูกพันระหว่างบุคคลในครอบครัวและ 

มีการปรากฏร่างของเทพเจ้า การเกิดปาฏิหาริย์ใน 

บทละครโนส่งผลให้เรื่องราวจบลงอย่างมีความสุข 

โดยสิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาลและวินัย จามรสุริยา 

กล่าวถึงปาฏิหาริย์ในบทละครโนว่า “ผู้แต่งบทละคร

ต้องการใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เข้ามาช่วยดลบันดาล 

ให้ตัวละครได้พบกับความสุขสมปรารถนาเพื่อโน้มน้าว 

จิตใจคนในสังคมขณะน้ันท่ีเร่ิมห่างเหินจากศาสนา 

ชินโตและพุทธศาสนาให้กลับมาให้ความส�าคัญและ

ศรัทธาในศาสนามากข้ึน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือละคร

โนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่ความเชื่อเรื่อง

ศาสนา” (สริิมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล และวนิยั จามรสรุยิา, 

2563, น.44) 

ตัวละครที่ประสบเคราะห์กรรมในบทละครโน 

แนวความรักและปาฏิหาริย ์ได ้รับความช่วยเหลือ 

จากเทพเจ้าในหลายรูปแบบและได้รับความเห็นใจ 

จากผู้ชมละครโน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวละครผู้หญิง 

และลูกซึ่งเป็นผู้อ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายที่มี

อ�านาจมากในสังคมญี่ปุ่นสมัยโบราณ ตัวละครในบท

ละครโนเรื่องที่ศึกษาเป็นตัวละครท่ีผู้แต่งจินตนาการ 

ขึ้นโดยอาจแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับความคิด 

ความเชื่อของคนในสังคมสมัยโบราณของญี่ปุ่น ดังนั้น 

การศึกษาตัวละครหญิงและตัวละครลูกในบทละครโน

แนวความรักและปาฏิหาริย์จึงมีคุณค่าในฐานะเป็น 

เครื่องมือหนึ่งในการสะท้อนสภาพสังคมและความคิด

ความเชื่อของคนญี่ปุ่นสมัยโบราณ 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1  ศึกษาภาพของตัวละครหญิงและตัวละครลูก

ในบทละครโนแนวความรักและปาฏิหาริย์ 

2.1  ศึกษาอ�านาจและการต่อรองของตัวละคร

หญิงและตัวละครลูกในบทละครโนเรื่องที่ศึกษา

2.3  ศกึษาความคดิความเชือ่ทีป่รากฏในบทละคร

โนเรื่องที่ศึกษา

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ภาพของตัวละครหญิงและตัวละครลูก 

ส่วนมากเป็นภาพด้านบวกแต่ไม่สามารถส่งผลให้ 

ตัวละครสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการได้ทุกกรณี

3.2 ตัวละครหญิงแสดงอ�านาจในสัดส่วนที่มาก 

กว่าการต่อรองอ�านาจ ส่วนตัวละครลูกต่อรองอ�านาจ 

ในสัดส่วนที่มากกว่าการแสดงอ�านาจ

3.3 บทละครโนเรื่องที่ ศึกษาส่วนมากแสดง 

เน้ือเรื่องสอดคล้องกับความคิดความเช่ือของคนญี่ปุ่น 

ในสมัยโบราณ

4. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยน้ีศึกษาบทละครโนแนวความรักและ

ปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังมีการแสดงอยู ่ในปัจจุบัน

จ�านวน 5 เรื่องดังที่นักวิชาการชาวญี่ปุ ่นช่ือโอะดะ 

ซะชิโกะ (小田幸子) ระบุว่า “บทละครโนแนวความรัก

และปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังมีการแสดงอยู่ในปัจจุบัน

มีจ�านวน 5 เร่ือง ได้แก่ อะอิโซะเมะงะวะ「藍染川 

ทะเกะ โนะ ยกุ「ิ竹雪」ทะนโิก「谷行」ดมัป「ู檀風  และ

มะท์ซุยะมะกะงะม「ิ松山鏡」” (小田幸子, 1995, p.7) 

โดยใช้ต ้นฉบับบทละครโนที่รวบรวมไว้ในหนังสือ 

โยเกิยวกุ ทะอิกัน『謡曲大観』ซึ่งเป็นฉบับที่รวบรวม 

บทละครโนที่ยังแสดงอยู่ในปัจจุบันไว้ครบทุกเรื่อง 

5. นิยามศัพท์
5.1 อ�านาจ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ 

ตัวละครต่อผู้มีสถานภาพต�่ากว่าและเป็นพฤติกรรม

บังคับหรือต้องการให้ผู้มีสถานภาพต�่ากว่าปฏิบัติเพ่ือให้
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บรรลุตามความปรารถนาของตน 

5.2 การต่อรอง หมายถึง การแสดงพฤติกรรม 

ของตัวละครต่อผู้มีสถานภาพสูงกว่าและเป็นพฤติกรรม

ต่อต ้านหรือไม ่ปฏิบัติตามความปรารถนาของผู ้มี

สถานภาพสูงกว่า 

5.3 สถานภาพ หมายถึง ต�าแหน่งของบุคคล 

ในครอบครัว ในงานวิจัยนี้เรียงล�าดับสถานภาพจาก 

สูงสุดไปต�่าสุดดังนี้ 1) สามีหรืออดีตสามี 2) ภรรยาใหม่ 

3) ภรรยาเดิม 4) ลูก สาเหตุที่ภรรยาเดิมมีสถานภาพ 

ต�่ากว่าภรรยาใหม่เพราะจากมุมมองเรื่องครอบครัว 

ภรรยาใหม่เป็นผู ้มีอ�านาจในบ้านรองจากสามี ส่วน

ภรรยาเดิมเป็นเพียงอดีตผู้มีอ�านาจในบ้านเท่านั้น

6. เนื้อเรื่องโดยสังเขปของบทละครโนเรื่องที่
ศึกษา

เรื่องอะอิโซะเมะงะวะ เน้ือเรื่องกล่าวถึงผู้หญิง 

คนหนึ่งเดินทางพร้อมลูกเพื่อไปตามหาสามีที่ทอดทิ้ง 

นางไปแต่ต่อมานางปลิดชีวิตตนเองเพราะเข้าใจผิด 

จากจดหมายท่ีภรรยาใหม่แต่งขึ้น ตอนท้ายเรื่องนาง 

ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยพลังของเทพเจ้า 

เรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ เนื้อเรื่องกล่าวถึงผู้หญิง 

คนหน่ึงแยกทางกับสามีแล้วแต่ลูกชายยังอาศัยอยู่กับ 

พ่อและแม่เลี้ยง ต่อมา ลูกชายถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้ง 

ให้กวาดหิมะนอกบ้านและเสียชีวิตเพราะทนอากาศ

หนาวไม่ไหว ตอนท้ายเรื่องลูกชายฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยพลังของเทพเจ้า

เรื่องทะนิโก เนื้อเรื่องกล่าวถึงลูกชายคนหนึ่งดูแล

แม่ซึ่งป่วยอยู่ที่บ้าน ต่อมา ลูกชายเดินทางไปบ�าเพ็ญตน

บนยอดเขากับพระอาจารย์แต่ลูกชายป่วยระหว่างทาง

จึงถูกลงโทษด้วยการฝังท้ังเป็นในหุบเขา ตอนท้ายเรื่อง

ลูกชายฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยพลังของเทพเจ้า

เร่ืองดมัป ูเนือ้เรือ่งกล่าวถงึลกูชายคนหนึง่เดนิทาง

ไปหาพ่อซ่ึงถูกเนรเทศไปอยู ่ท่ีเกาะแต่ต่อมาพ่อโดน

ประหารชีวิต ลูกชายแก้แค้นโดยสังหารผู้รับค�าสั่งให้

ประหารพ่อและจะลงเรือเพื่อหนีการไล่ล ่าแต่เรือ 

ออกจากท่าแล้ว ตอนท้ายเรื่องเรือหันกลับเข้าฝั่งด้วย 

พลังของเทพเจ้า

เรื่องมะท์ซุยะมะกะงะมิ เนื้อเรื่องกล่าวถึงลูกสาว

คนหนึ่งอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณของแม่ด้วยการอ่าน

พระสูตรตามค�าแนะน�าของพ่อ ตอนท้ายเรื่องวิญญาณ

ของแม่สามารถบรรลธุรรมได้ด้วยอานภุาพแห่งการอทุศิ

ส่วนกุศลโดยการเผาเครื่องหอมที่อุโบสถวัดของพ่อ 

และการอ่านพระสูตรของลูก

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
7.1 ตัวละครหญิง

บทละครโนเรื่องที่ศึกษามีจ�านวน 5 เรื่องแต ่

มี 1 เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวละครหญิง คือ เรื่องดัมปู 

ดังนั้นในที่นี้จะวิเคราะห์ตัวละครหญิงในบทละครโน 

4 เรื่อง

7.1.1 ภาพของตัวละครหญิง

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพของภรรยาหรือภรรยา

เดมิส่วนมากเป็นด้านบวก ยกเว้น ความแค้นเคืองในเร่ือง

ทะเกะ โนะ ยุกิ ที่เป็นด้านลบ และภาพของภรรยาเดิม

ส่วนมากเกิดจากบทบาทความเป็นแม่ ยกเว้น ภาพ 

ความมีจิตใจสูงส่งในเร่ืองอะอิโซะเมะงะวะที่เกิดจาก

บทบาทความเป็นภรรยาซ่ึงภาพน้ีเกิดจากความไม ่

แค้นเคืองสามีแล้วท่ีทอดทิ้งนางไปและท�าให้นางต้อง 

รับภาระการเล้ียงดูลูกและภารกิจในบ้านเพียงล�าพัง 

ส่วนบทบาทแม่ในทุกเรื่องแสดงภาพความห่วงใยลูก 

และภาพของภรรยาใหม่ซึ่งปรากฏใน 2 เรื่องเป็นด้าน 

ลบทั้งหมด

ตัวละครหญิงที่เป็นภรรยาหรือภรรยาเดิมในทั้ง 

4 เรือ่งไม่ได้อาศยัอยูร่่วมกบัสามโีดยสามใีนเรือ่งอะอโิซะ

เมะงะวะและเรื่องเทะเกะ โนะ ยุกิ ไปมีภรรยาใหม่ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในสมัยมุโระมะชิ (室町) ที่มี 
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การหย่าร้างกันมาก ส่วนสามีในเรื่องทะนิโกและภรรยา

ในเรือ่งมะท์ซยุะมะกะง ิเสยีชีวติท�าให้ไม่ได้อยูร่่วมกนัซึง่

การหย่าร้างหรือการไม่ได้อยูร่่วมกนัของคนในครอบครวั

ก่อให้เกิดความโศกเศร้าและปรากฏในบทละครโน

จ�านวนมาก ตรงกนัข้ามกบัละครเคยีวเง็นดังทีนั่กวชิาการ

ชาวญีปุ่น่ชือ่ทะกะมะท์ซ ุโมะโมะกะ (高松百香) กล่าวว่า 

“ในสมัยมุโระมะชิ สามีที่ต้องการหย่ากับภรรยาต้องมี

เอกสารขอหย่าหรืออิโตะมะ โนะ อิน (暇の印) สมัยนี ้

มีการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่เกิดขึ้นมาก...การ

แสดงละครเคียวเง็นซ่ึงถือก�าเนิดขึ้นในสมัยมุโระมะช ิ

ไม่ปรากฏเร่ืองราวบาดหมางระหว่างสามกีบัภรรยาจนถงึ

ขั้นหย่าร้าง มีเพียงเรื่องราวที่เป็นวิกฤติเกือบถึงขั้น 

หย่าร้าง ทั้งนี้ สันนิษฐานว่าการหย่าร้างเป็นเร่ืองเศร้า 

จึงไม่น�ามาแสดงในละครเคียวเง็น”(高松百香, 2018, 

pp.51-53)

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน

7.1.2 การสมความปรารถนาของตัวละครหญิง

จากตารางที่ 2 พบว่า ภรรยาหรือภรรยาเดิม 

ส่วนมากสมความปรารถนา ยกเว้น เรื่องทะนิโก ที่ไม ่

สมความปรารถนา 1 ประการ ส่วนภรรยาใหม่สมความ

ปรารถนา 1 เรื่องและไม่สมความปรารถนา 1 เรื่อง

หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาพของตัว

ละครหญิงกับการสมความปรารถนาของตัวละครหญิง 

พบว่า 1) ภรรยาเดิมในเรื่องอะอิโซะเมะงะวะ และเรื่อง 

มะท์ซุยะมะกะงะมิ แสดงภาพด้านบวกและสมความ

ปรารถนา 2) ภรรยาเดมิในเรือ่งทะเกะ โนะ ยกุ ิแสดงทัง้

ภาพด้านบวกและด้านลบแต่สมความปรารถนาเช่นกัน 

3) ภรรยาในเรือ่งทะนโิก แสดงภาพด้านบวกแต่สมความ

ปรารถนาเพียงประการเดียว 4) ภรรยาใหม่ในเรื่องอะอิ

โซะเมะงะวะ แสดงภาพด้านลบและไม่สมความปรารถนา 

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) -

ตารางที่ 1 ภาพของตัวละครหญิงในบทละครโนเรื่องที่ศึกษา

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย - หมายถึง ไม่ปรากฏตัวละครภรรยาใหม่

 2. ข้อความในวงเล็บ หมายถึง บทบาทที่แสดงภาพนั้น

 3. ภาพด้านลบ แสดงด้วยอักษรเอียงและขีดเส้นใต้ 



89วินัย จามรสุริยา | Winai Jamornsuriya

ชื่อบทละครโน ตัวละคร ความปรารถนา บทขับร้องแสดงความปรารถนา

อะอิโซะเมะงะวะ ภรรยาเดิม ให้ลูกได้พบพ่อ
(√)

この子が爲に父を尋ねて、馴れも馴れぬに遠旅の心

は子にや迷ふらん。(佐成謙太郎, 1982, pp.226-
227 )  ข ้ าพเจ ้ าจะไปตามหาพ ่อ ให ้ ลูกจึ ง 
ออกเดินทางไกลทัง้ ๆ  ทีไ่ม่เคยท�ามาก่อน และด้วย
เหตุแห่งความสับสนของจิตคิดค�านึงของพ่อแม่ 
ที่มีต่อลูก

ภรรยาใหม่ ให้ภรรยาเดิมและลูกกลับ

เมืองหลวง (X) 

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。急ぎ追ひ出し

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

ทะเกะ โนะ ยุกิ ภรรยาเดิม ให้ลูกกลับมาอีกครั้ง (√) さりながら召しにて候はばとく參りて。又この程に來

りて母を慰め候へ (佐成謙太郎, 1982, p.1881) 
ถ้าพ่อเรยีกกร็บีกลับไปเถดิ ขอให้รีบกลับมาปลอบ
ประโลมใจแม่ใหม่ในเร็ววันนี้

ภรรยาใหม่ กลั่นแกล้งลูกเลี้ยง (√) この着たる物を脱ぎ。肌の物一つにて四壁の竹の雪

を拂はしめ。 (佐成謙太郎, 1982, p.1881) 
จงถอดเสื้อผ้าออกเสีย เหลือเพียงชั้นเดียวก็พอ 
และกวาดหิมะที่ปกคลุมต้นไผ่ออกให้หมด

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) 
แม่มีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นที่พึ่งพิง 
ขอเพียงได้อยู่ร่วมกัน 
หากไม่ได้เห็นหน้าลูกเพียงชั่วครู่จะรู้สึกเป็นห่วง 
ไม่อาจลืมเลือนได้ ขอให้ลูกเข้าใจความรู้สึกของ
แม่และล้มเลิกความคิดนั้นเสีย

2.ให้ลกูล้มเลกิการเดินทาง
(X)

มะท์ซุยะมะกะ
งะมิ

ภรรยา กลับมาโลกมนุษย์ (√) われとても娑婆の故郷に立ち歸らば、(佐成謙太郎, 
1982, p.2878) ข้าพเจ้าคิดอยากกลับไปบ้านเกิด
บนโลกมนุษย์

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน

ตารางที่ 2 การสมความปรารถนาของตัวละครหญิงในบทละครโนเรื่องที่ศึกษา

หมายเหตุ : เครื่องหมาย √ หมายถึง สมความปรารถนา และ X หมายถึง ไม่สมความปรารถนา
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และ 5) ภรรยาใหม่ในเรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ แสดงภาพ

ด้านลบแต่สมความปรารถนา ดังนั้น สรุปได้ว่า ไม่ว่า

พฤติกรรมของตวัละครหญงิจะเป็นด้านบวกหรอืด้านลบ 

แต่ส่งผลให้ตัวละครหญิงสมความปรารถนาและไม่ 

สมความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการได้เช่นกัน

7.1.3 อำานาจและการต่อรองของตัวละครหญิง

จากตารางที ่3 พบว่า ภรรยาหรอืภรรยาเดมิในบท

ละครโนจ�านวน 3 ใน 4 เรื่องแสดงอ�านาจต่อลูก และ 

การต่อรองอ�านาจของภรรยาหรือภรรยาเดิมปรากฏ 

ในเรื่องเดียว ส่วนภรรยาใหม่แสดงอ�านาจทั้ง 2 เรื่อง 

แต่การต่อรองอ�านาจปรากฏในเรื่องเดียว การแสดง

อ�านาจของภรรยาใหม่ในทัง้ 2 เรือ่งเป็นการแสดงอ�านาจ

โดยอาศัยพลังของสามี กล่าวคือ ภรรยาใหม่ในเรื่อง 

อะอิโซะเมะงะวะ แอบอ้างชือ่ของสามเีพือ่เขียนจดหมาย

ตอบกลับภรรยาเดิม การแอบอ้างชื่อสามีเป็นการอาศัย

พลงัของสามเีพือ่แสดงอ�านาจต่อภรรยาเดิม ส่วนภรรยา

ใหม่ในเรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ บังคับให้ลูกเลี้ยงกวาดหิมะ

ที่เกาะบนต้นไผ่นอกบ้านในขณะที่หิมะก�าลังตกหนัก 

โดยแอบอ้างว่าเป็นค�าส่ังจากสามี การแอบอ้างชื่อสามี

เป็นการอาศัยพลังของสามีเพื่อแสดงอ�านาจต่อลูกเลี้ยง

7.1.4 การเกิดปาฏิหาริย์กับตัวละครหญิง

เรือ่งทีเ่กิดปาฏหิาริย์กับตวัละครหญงิในงานวิจยันี้

มี 2 เรื่องดังแสดงในตารางที่ 4 

การที่ตัวละครชายมีบทบาทส�าคัญต่อการเกิด

ปาฏิหาริย์ของตัวละครหญิงแสดงให้เห็นพลังของผู้ชาย

ในฐานะผู้มีอ�านาจในครอบครัวและเป็นผู้ก�าหนดชะตา

กรรมของสมาชิกในครอบครัว ผู้ชายเป็นทั้งผู้ท�าลาย 

ความเป็นบ้านและผู้สร้างความเป็นบ้านขึ้นมาอีกคร้ัง 

กล่าวคอื ผู้ชายทีท่อดท้ิงหรอืหย่ากบัภรรยารวมทัง้ผูช้าย

ที่ไล่ลูกออกจากบ้านคือผู้ท�าลายความเป็นบ้าน ส่วน

ผู้ชายที่ท�าให้ภรรยาหรือลูกกลับคืนมาคือผู้สร้างความ

เป็นบ้านขึ้นมาอีกคร้ังดังที่นักวิชาการชาวญี่ปุ่นชื่ออิฌิอ ิ

โทะโมะโกะ (石井倫子) กล่าวว่า “ฉากใหญ่สุดของบท

ละครโนเรื่องอะอิโซะเมะงะวะ คือ เจ้าอาวาสวิงวอน 

ภรรยาหรือภรรยาเดิม ภรรยาใหม่

การแสดงอ�านาจ การต่อรอง การแสดงอ�านาจ การต่อรอง

อะอิโซะเมะงะวะ แสดงต่อลูก ต่อรองภรรยาใหม่ แสดงต่อภรรยาเดิม X

ทะเกะ โนะ ยุกิ แสดงต่อลูก X แสดงต่อลูกเลี้ยง ต่อรองสามี

ทะนิโก แสดงต่อลูก X - -

มะท์ซุยะมะกะงะมิ X X - -

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน

ตารางที่ 3 อ�านาจและการต่อรองของตัวละครหญิงในบทละครโนเรื่องที่ศึกษา

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย – หมายถึง ไม่ปรากฏตัวละครนั้น

 2. เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่ปรากฏการแสดงอ�านาจหรือการต่อรอง
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ภรรยาเดิม ภรรยาใหม่

อะอิโซะเมะงะวะ ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง (เจ้าอาวาสสวดมนต์วิงวอนเทพเจ้า) X

มะท์ซุยะมะกะงะมิ วิญญาณสามารถบรรลุธรรม (ลูกสาวและสามีอุทิศส่วนกุศลให้) -

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน

จากตารางท่ี 4 พบว่า การเกิดปาฏิหาริย์กับตัว

ละครหญิงทั้ง 2 เรื่องเกิดขึ้นกับภรรยาเดิมเท่านั้นแต่ไม่

ได้เกิดจากพลังของตนเอง กล่าวคือ ภรรยาเดิมในเรื่อง 

อะอิโซะเมะงะวะ ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเพราะพลังจาก

การสวดมนต์ของเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ชายและเทพเจ้าที่

เสด็จมาช่วยก็เป็นชายเช่นกัน ส่วนภรรยาเดิมในเรื่อง 

มะท์ซุยะมะกะงะมิ สามารถบรรลุธรรมเพราะสามีและ

ลกูสาวโดยสามเีผาเครือ่งหอมทีอ่โุบสถในวดั และลกูสาว

อทุศิส่วนกศุลตามค�าแนะน�าของพ่อซ่ึงหากปราศจากการ

แนะน�าของพ่อแล้วลูกคงท�าได้เพียงการสวดท่องคาถา

กบัหุ่นไม้และไม่สามารถท�าให้วญิญาณบรรลธุรรมได้ ดงั

นั้น สรุปได้ว่า การเกิดปาฏิหาริย์กับตัวละครหญิงในทั้ง 

2 เรื่องไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของภรรยาเองแต่

จ�าเป็นต้องอาศัยพลังของผู้ชาย

ความเป็นบ้านและผู้สร้างความเป็นบ้านขึ้นมาอีกคร้ัง 

กล่าวคอื ผูช้ายทีท่อดท้ิงหรอืหย่ากบัภรรยารวมทัง้ผูช้าย

ที่ไล่ลูกออกจากบ้านคือผู้ท�าลายความเป็นบ้าน ส่วน

ผู้ชายที่ท�าให้ภรรยาหรือลูกกลับคืนมาคือผู้สร้างความ

เป็นบ้านขึ้นมาอีกคร้ังดังท่ีนักวิชาการชาวญ่ีปุ่นช่ืออิฌิอ ิ

โทะโมะโกะ (石井倫子) กล่าวว่า “ฉากใหญ่สุดของบท

ละครโนเรื่องอะอิโซะเมะงะวะ คือ เจ้าอาวาสวิงวอน

เทพเจ้าให้ช่วยชุบชีวติภรรยาเดิมซึง่หากปราศจากความ

รักความผูกพันต่อภรรยาเดิมแล้วการช่วยชุบชีวิตคง 

ไม่ประสบผลส�าเรจ็ ดงันัน้ อาจกล่าวได้ว่าเจ้าอาวาสเป็น

ผู้หยดุวกิฤตกิารท�าลายความเป็นบ้านลงได้…ตวัละครพ่อ

ในบทละครโนเรือ่งต่าง ๆ  ทีท่ิง้ครอบครัวไปออกบวชเพือ่

ละทางโลกหรือหลงเชื่อค�ายุยงของแม่เลี้ยงและไล่ลูก

ออกจากบ้านล้วนเป็นผู้ท�าลายความเป็นบ้าน ขณะ

เดียวกัน ในบทละครโนเรื่องท่ีพ่อรู้สึกโศกเศร้าและเกิด

ปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิต เช่น เรื่องอะอิโซะเมะงะวะ พ่อ

เป็นผู ้สร้างความเป็นบ้านขึ้นมาอีกครั้ง” (石井倫子, 

2003, pp.72-73) 

7.2 ตัวละครลูก

7.2.1 ภาพของตัวละครลูก

ศัตรูของพ่อ และ 3) ลูกในเรื่องมะท์ซุยะมะกะงะมิ เชื่อ

ฟังพ่อ การที่ตัวละครลูกแสดงพฤติกรรมต่อแม่มากกว่า

พ่อแสดงถึงความผูกพันระหว่างลกูกบัแม่มากกว่าลกูกบั

พ่อ ประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริมนพร สุริยะ 

วงศ์ไพศาลและวินัย จามรสุริยาที่กล่าวว่า “แม่มีความ

ผูกพันกับลูกมากกว่าพ่อ…ผู้แต่งบทละครโนให้ความ

ส�าคัญกับความเป็นแม่มาก โดยสร้างแม่ให้มีภาพลักษณ์

ดีเด่นเหนือกว่าพ่อ ทั้ง ๆ ที่ละครโนได้ชื่อว่าเป็นละคร

ของผู้ชาย” (สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาลและวินัย จามร

สุริยา, 2563, น.27-28)

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย – หมายถึง ไม่ปรากฏตัวละครนั้น

 2. เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่ปรากฏการเกิดปาฏิหาริย์

 3. ข้อความในวงเล็บแสดงสาเหตุที่ท�าให้เกิดปาฏิหาริย์

ตารางที่ 4 การเกิดปาฏิหาริย์กับตัวละครหญิงในบทละครโนเรื่องที่ศึกษา
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ภาพของลูกชาย ภาพของลูกสาว

อะอิโซะเมะงะวะ ความกตัญญู (1. ปลอมประโลมแม่ 2. เชื่อฟังแม่ 

3. ตั้งใจจะอุทิศส่วนกุศลให้แม่)

-

ทะเกะ โนะ ยุกิ ความห่วงใย

(ท�าตามค�าสั่งแม่เลี้ยงเพราะห่วงใยแม่และพี่สาว)

1. ความกตัญญู 

(ร่วมเดินทางไปกับแม่เพื่อขุดหาร่าง

ของน้องชาย)

2. ความแค้นเคือง (บอกพ่อว่าแค้น

เคืองที่พ่อไม่ดูแลลูกชาย)

ทะนิโก 1. ความกตัญญู 

(1.1 ดูแลแม่ที่ป่วย  1.2 เดินทางไปบ�าเพ็ญตน)

2. ความอกตัญญ ู  (2.1 ทอดทิ้งแม่ไว้ที่บ้าน 

2.2 ไม่เชื่อฟังแม่)

-

ดัมปู ความกตัญญู (สังหารศัตรูของพ่อ) -

มะท์ซุยะมะกะงะมิ - ความกตัญญู  

(1. เชื่อฟังพ่อ

2. อุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณของแม่)ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน

จากตารางที่ 5 พบว่า ภาพของตัวละครลูกส่วน

มากเป็นภาพด้านบวก พฤติกรรมที่แสดงภาพของลูก 

ส่วนมากเป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงต่อแม่ มเีพยีง 3 พฤตกิรรม

เท่านั้นที่ลูกแสดงต่อพ่อ ได้แก่ 1) ลูกในเรื่องทะเกะ โนะ 

ยุกิ บอกว่าตนแค้นเคืองพ่อ 2) ลูกในเรื่องดัมปู สังหาร

วงศ์ไพศาลและวินัย จามรสุริยาที่กล่าวว่า “แม่มีความ

ผูกพันกับลูกมากกว่าพ่อ…ผู้แต่งบทละครโนให้ความ

ส�าคัญกับความเป็นแม่มาก โดยสร้างแม่ให้มีภาพลักษณ์

ดีเด่นเหนือกว่าพ่อ ทั้ง ๆ ที่ละครโนได้ชื่อว่าเป็นละคร

ของผู้ชาย” (สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาลและวินัย จามร

สุริยา, 2563, น.27-28)

ตัวละครลูกแสดงความกตัญญูทั้งขณะพ่อแม่ยังมี

ชีวิตอยู่และหลังเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเป็นไปตามความคาด

หวังของคนญี่ปุ่นสมัยโบราณโดยเรื่องที่ลูกแสดงความ

กตัญญูขณะพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่มีจ�านวน 4 เรื่อง ได้แก ่

1) เร่ืองอะอิโซะเมะงะวะ ลูกกตัญญูต่อแม่ 2) เรื่อง 

ทะเกะ โนะ ยุกิ ลูกกตัญญูต่อแม่ 3) เรื่องทะนิโก ลูก

กตญัญตู่อแม่ และ 4) เรือ่งมะท์ซยุะมะกะงะม ิลกูกตัญญู

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย - หมายถึง ไม่ปรากฏตัวละครนั้น

 2. ข้อความในวงเล็บ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงภาพนั้น

 3. ภาพด้านลบ แสดงด้วยอักษรเอียงและขีดเส้นใต ้

ตารางที่ 5 ภาพของตัวละครลูกในบทละครโนเรื่องที่ศึกษา
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ต่อพ่อ ส่วนเรื่องท่ีลูกแสดงความกตัญญูหลังพ่อแม่ 

เสียชีวิตไปแล้วมีจ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องดัมปู 

ลูกกตัญญูต่อพ่อ และ 2) เรื่องมะท์ซุยะมะกะงะมิ ลูก

กตัญญูต่อแม่ ดังนั้น เรื่องมะท์ซุยะมะกะงะมิ เป็นเพียง

เรื่องเดียวในงานวิจัยน้ีท่ีลูกแสดงความกตัญญูต่อทั้ง 

พ่อและแม่ และเป็นเรื่องเดียวที่ลูกแสดงความกตัญญ ู

ต่อพ่อขณะพ่อยังมีชีวิตอยู ่และกตัญญูต่อแม่หลังแม่ 

เสียชีวิตแล้ว  

7.2.2 การสมความปรารถนาของตัวละครลูก

จากตารางที่ 6 พบว่า ตัวละครลูกชายที่ปรากฏใน 

4 เรื่อง สมความปรารถนา 2 เรื่อง ไม่สมความปรารถนา 

1 เร่ืองและไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 1 เรือ่ง คอื เรือ่งทะนโิก 

เพราะไม่ปรากฏเนือ้หาว่าแม่หายจากอาการป่วยหรอืไม่ 

ลูกชาย ลูกสาว

อะอิโซะเมะงะวะ สมความปรารถนา

(ได้พบพ่อ)

-

ทะเกะ โนะ ยุกิ ไม่สมความปรารถนา

(ออกบวช)

X

(ไม่ปรากฏเรื่องความปรารถนา)

ทะนิโก X

(ให้แม่หายป่วย)

-

ดัมปู สมความปรารถนาทั้ง 2 ประการ

(1. ได้พบพ่อ

 2. สังหารศัตรู)

-

มะท์ซุยะมะกะงะมิ - สมความปรารถนา

(ได้พบแม่)

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน

ส่วนตวัละครลกูสาวทีป่รากฏใน 2 เรือ่ง สมความปรารถนา 

1 เรือ่ง และไม่สามารถวเิคราะห์ได้ 1 เรือ่ง คือ เรือ่งทะเกะ 

โนะ ยกุ ิเพราะไม่ปรากฏเนือ้หาเรือ่งความปรารถนาของ

ลูกสาว

หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาพของ 

ตัวละครลูกกับการสมความปรารถนาของตัวละครลูก 

พบว่า 1) ลูกในเรื่องอะอิโซะเมะงะวะ เรื่องดัมปู และ 

เรือ่งมะท์ซยุะมะกะงะม ิแสดงภาพด้านบวกและสมความ

ปรารถนา 2) ลูกชายในเรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ แสดงภาพ

ด้านบวกแต่ไม่สมความปรารถนา และ 3) ลูกชาย 

ในเรื่องทะนิโก และลูกสาวเรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ แสดง 

ทั้งภาพด้านบวกและด้านลบแต่ไม่สามารถวิเคราะห ์

เรื่องการสมความปรารถนาได้ ดังน้ัน สรุปได้ว่าเรื่องที่

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย – หมายถึง ไม่ปรากฏตัวละครนั้น

 2.  เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องการสมความปรารถนาได้

 3.  ข้อความในวงเล็บแสดงความปรารถนาของตัวละคร

ตารางที่ 6 การสมความปรารถนาของตัวละครลูกในบทละครโนเรื่องที่ศึกษา
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ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน

7.2.4 การเกิดปาฏิหาริย์กับตัวละครลูก

เรื่องที่เกิดปาฏิหาริย์กับตัวละครลูกในงานวิจัยนี้ 

มี 3 เรื่องดังแสดงในตารางที่ 8 

พฤติกรรมของตัวละครลูกแสดงเฉพาะภาพด้านบวก

สามารถส่งผลให้ตัวละครลูกสมความปรารถนาและ 

ไม่สมความปรารถนาในสิ่งท่ีต้องการได้เช่นกัน ส่วน 

เร่ืองที่พฤติกรรมของตัวละครลูกแสดงทั้งภาพด้านบวก

และด้านลบไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องการสมความ

ปรารถนาได้  

7.2.3 อำานาจและการต่อรองของตัวละครลูก

จากตารางที่ 7 พบว่า ไม่ปรากฏการแสดงอ�านาจ

ของตัวละครลูกในทั้ง 5 เรื่องแต่มี 3 เรื่องที่ปรากฏการ

ลูกชาย ลูกสาว

การแสดงอ�านาจ การต่อรอง การแสดงอ�านาจ การต่อรอง

อะอิโซะเมะงะวะ X ต่อรองภรรยาใหม่ - X

ทะเกะ โนะ ยุกิ X ต่อรองพ่อ X X

ทะนิโก X ต่อรองแม่ - -

ดัมปู X X - -

มะท์ซุยะมะกะงะมิ - - X X

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย – หมายถึง ไม่ปรากฏตัวละครนั้น

 2. เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่ปรากฏการแสดงอ�านาจหรือการต่อรอง

ตารางที่ 7 อ�านาจและการต่อรองของตัวละครลูกในบทละครโนเรื่องที่ศึกษา

ต่อรองอ�านาจของผู้มีสถานภาพสูงกว่าและเป็นลูกชาย

ท้ังหมด การที่ทั้ง 5 เรื่องไม่ปรากฏเรื่องการแสดง 

อ�านาจของลูก สะท้อนสภาพสังคมในยุคกลางของ 

ญี่ปุ ่นท่ีลูกมีสถานภาพต�่ากว่าบุคคลอื่นในครอบครัว 

ส่งผลให้ไม่มีบุคคลที่ลูกสามารถแสดงอ�านาจได้ดังท่ี 

นักวิชาการชาวญี่ปุ่นชื่อนิฌิมุระ ฮิโระโกะ (西村汎子) 

กล่าวถึงเรื่องลูกในยุคกลางว่า “ยุคนี้อ�านาจของพ่อแม่

เข้มแข็งกว่าอ�านาจของลูก หากลูกแสดงพฤติกรรม

อกตัญญูจะไม่ได ้รับส่วนแบ่งมรดกหรืออาจถูกตัด 

ความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ลูกไม่สามารถฟ้องร้องพ่อแม่

ได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม มรดกที่ลูกได้รับไปแล้วหากพ่อแม่

ไม่พอใจสามารถเรียกคืนได้” (総合女性史研究会、編者, 

2008, p.90)
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จากตารางท่ี 8 พบว่า การเกิดปาฏิหาริย์กับตัว

ละครลูกทั้ง 3 เร่ืองเกิดขึ้นกับลูกชายเท่าน้ันและอาศัย

พลังของบุคคลอื่นจ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องทะเกะ 

โนะ ยุกิ และ 2) เรื่องดัมปู ส่วนเรื่องทะนิโก อาศัยทั้ง

พลังของบุคคลอื่นและพลังของลูกชายเอง

ปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิตของลูกชายในเรื่องทะเกะ 

โนะ ยุกิ เกิดขึ้นได้ด้วยอานุภาพของปราชญ์ทั้ง 7 แห่ง 

ป ่าไผ ่ ซ่ึงรับรู ้ถึงความทุกข ์ทรมานของพ่อแม่ดังที ่

นักวิชาการชาวญ่ีปุ่นชื่ออิฌิอิ โทะโมะโกะ (石井倫子) 

กล่าวว่า “แม้ว่าแม่และพี่สาวจะร้องไห้คร�่าครวญ 

เพียงใดก็ไม่สามารถเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นได้แต่หลังจากพ่อ

ยอมรับผิดและรู้สึกโศกเศร้าท�าให้ปราชญ์ทั้ง 7 แห่ง 

ป่าไผ่มาช่วยชุบชีวิตลูก” (石井倫子, 2003, pp.72-73) 

เรื่องนี้ไม่ปรากฏบทขับร้องท่ีแสดงให้เห็นว่าตัวละครใด

วิงวอนให้เทพเจ้าเสด็จมาช่วย ดังนั้น การเกิดปาฏิหาริย์

ในเร่ืองนีอ้าศยัพลังของพ่อกบัแม่ทีม่คีวามรกัความผกูพนั

ต่อลูกชายหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเกิดปาฏิหาริย์ใน

เรือ่งนีไ้ม่สามารถเกดิขึน้ได้ด้วยพลงัของลกูเองแต่จ�าเป็น

ต้องอาศัยพลังของผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นผู้ชายและผู้หญิง

ปาฏิหาริย์การรอดชีวิตของลูกชายในเรื่องดัมปู 

เกิดขึ้นได้เพราะพระอาจารย์ร่ายมนต์ให้เทพเจ้า เสด็จ 

มาช่วยให้ลมเปลี่ยนทิศเพื่อท�าให้เรือหันกลับเข้าหาฝั่ง 

ดังนั้น การเกิดปาฏิหาริย ์ในเรื่องนี้อาศัยพลังของ 

พระอาจารย์หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเกิดปาฏิหาริย์

ในเรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของเด็กเองแต่

จ�าเป็นต้องอาศัยพลังของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย

ปาฏิหาริย์การฟื้นชีวิตของลูกชายในเรื่องทะนิโก 

เกดิขึน้ได้เพราะความกตญัญขูองลูกชายดงัทีน่กัวชิาการ

ชาวญี่ปุ ่นชื่ออะมะโนะ ฟุมิโอะ (天野文雄) กล่าวว่า 

“ความกตญัญขูองมะท์ซุวะกะส่งผลให้เอน็ โนะ เกียวจะ 

เสด็จมาช่วยชุบชีวิตเพราะเห็นว่าเป็นคนมีความกตัญญู

ต่อพ่อแม่” (天野文雄, 2019, p.257) นอกจากนี้ การ

วิงวอนของพระอาจารย์และบรรดาพระภูเขาที่ร ่วม 

เดินทางไปบ�าเพ็ญตนบนยอดเขาเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที ่

ก่อให้เกิดปาฏิหาริย์ในเรื่องน้ีเพราะหากปราศจากการ

วิงวอนแล้วเทพเจ้าไม่สามารถรับรู ้โศกนาฏกรรมที่ 

เกิดขึ้นกับลูกชายได้ ดังนั้น การเกิดปาฏิหาริย์ในเรื่องนี้

อาศัยทั้งพลังของลูกชายและพลังของพระอาจารย์และ

บรรดาพระภูเขาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเกิด

ปาฏิหาริย์ในเรื่องนี้จ�าเป็นต้องอาศัยทั้งพลังของเด็กเอง

และพลังของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย

7.3 ความคิดความเชื่อที่ปรากฏในบทละครโน

7.3.1 ผู้หญิงในบทบาทภรรยากับบทบาทแม่

ผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นยุคกลางมีหน้าที่แตกต่างกัน

ลูกชาย ลูกสาว

ทะเกะ โนะ ยุกิ ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
(ปราชญ์ทั้ง 7 แห่งป่าไผ่รับรู้ถึงความทุกข์ของพ่อแม่ที่สูญเสียลูก)

X

ทะนิโก ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
(1. ลูกชายกตัญญูต่อแม่ 2. พระอาจารย์และพระภูเขาวิงวอนเทพเจ้า)

-

ดัมปู รอดชีวิตจากการถูกไล่ตามและกลับเมืองหลวงได้อย่างปลอดภัย
(พระอาจารย์สวดมนต์วิงวอนเทพเจ้า)

-

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน

ตารางที่ 8 การเกิดปาฏิหาริย์กับตัวละครลูกในบทละครโนเรื่องที่ศึกษา

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย – หมายถึง ไม่ปรากฏตัวละครนั้น

 2. เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่ปรากฏการเกิดปาฏิหาริย์

 3. ข้อความในวงเล็บแสดงสาเหตุที่ท�าให้เกิดปาฏิหาริย์
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7.3.2 ความรุนแรงกับการจัดการปัญหา

ความรุนแรง หมายถึง พฤตกิรรมของตวัละครหญงิ

หรือตัวละครลูกที่ส่งผลให้ผู้อื่นเสียชีวิต จากบทละครโน

เรือ่งทีศ่กึษาจ�านวน 5 เรือ่งม ี3 เรือ่งทีต่วัละครหญงิหรอื

ตวัละครลูกแสดงความรนุแรง ได้แก่ 1) เรือ่งอะอโิซะเมะ

งะวะ โดยภรรยาใหม่หงึหวงสามจีงึแอบอ้างชือ่สามเีขยีน

จดหมายตอบกลับภรรยาเดิม 2) เรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ 

โดยภรรยาใหม่กลั่นแกล้งลูกเลี้ยงเพราะคิดว่าลูกเลี้ยง

เดินทางไปฟ้องเรื่องต่าง ๆ ให้แม่ผู้ให้ก�าเนิดฟัง และ 

3) เรื่องดัมปู โดยลูกชายสังหารผู้ดูแลคนที่ถูกเนรเทศ 

มาที่เกาะซึ่งเป็นผู้รับสั่งให้ประหารพ่อ

การแสดงความรุนแรงในเรื่องอะอิโซะเมะงะวะ 

และเรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ ช่วยเพิ่มความน่าเห็นใจให้กับ

ตัวละครที่ถูกกระท�า กล่าวคือ ผู้ถูกกระท�าในเรื่องอะอิ

โซะเมะงะวะคือภรรยาเดมิและลกูโดยภรรยาเดมิมคีวาม

น่าเหน็ใจ เช่น การถกูสามทีอดทิง้ การถกูกดีกนัไม่ให้พบ

กับอดีตสามี และลูกมีความน่าเห็นใจ เช่น การเดินทาง

มาด้วยความยากล�าบากจากเมอืงหลวง ส่วนผู้ถกูกระท�า

ในเร่ืองทะเกะ โนะ ยุกิคือลูกชายซึ่งมีความน่าเห็นใจ 

ที่ต้องทนทุกข์กับการใช้ชีวิตร่วมกับพ่อและแม่เลี้ยง 

การปรากฏตวัละครแม่เล้ียงในบทละครโนสะท้อน

ถงึการให้ความสนใจเรือ่งราวระหว่างแม่เลีย้งกบัลกูเลีย้ง

ของคนญี่ปุ ่นในยุคกลางด้วยเหตุผลดังที่นักวิชาการ 

ชาวญี่ปุ่นชื่ออีนุมะ เค็นจิ (飯沼賢司) กล่าวว่า “ต�านาน

หรือเรื่องเล่าในยุคกลางโดยเฉพาะช่วงแรกของยุคมี 

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับแม่เลี้ยงกลั่นแกล้งลูกเลี้ยงจ�านวนมาก 

คนยุคน้ันมีการหย่าร้าง การแต่งงานใหม่เพราะความ

สมัพนัธ์ฉันสามภีรรยาไม่ม่ันคงส่งผลให้คนให้ความสนใจ

อย่างมากเรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยง” (女性史総合研究会, 

1990, p.46)

ในทางตรงกันข้าม พฤติกรรมแสดงความรุนแรง

ของตัวละครลูกในเรื่องดัมปู ไม่ได้เพิ่มความน่าเห็นใจ 

ให้กับผู้ถูกกระท�าคือผู้ดูแลคนที่ถูกเนรเทศมาที่เกาะซ่ึง

ถูกสังหารแต่กลับเพิ่มความน่ายกย่องให้กับลูกในฐานะ

ที่แสดงความกตัญญูต่อพ่อด้วยการสังหารศัตรูของพ่อ 

โดยขึ้นอยู ่กับสถานภาพทางสังคมของสามีดั งที ่

นักวิชาการชาวญี่ปุ่นช่ือนิฌิมุระ ฮิโระโกะ (西村汎子) 

กล่าวถงึหน้าทีข่องผูห้ญงิในยคุกลางว่า “ภรรยาของชนช้ัน

นักรบส่วนมากอาศัยในบ้านท่ีมีอาณาเขตกว้างขวาง 

ภรรยามีหน้าที่ให้ก�าเนิดบุตรและเลี้ยงดู และต้องดูแล

เรื่องงานผลิตต่างๆ เช่น สั่งการให้บริวารท�าเส้นด้าย 

นอกจากนี ้ต้องขายผลผลติ จดัเตรยีมอาหาร อบรมสัง่สอน 

และดแูลความเป็นอยูข่องบรวิาร ส่วนภรรยาของสามญัชน

จะอาศยัในบ้านขนาดเลก็ สามปีระกอบอาชีพหลากหลาย

ประเภท เช่น ช่างฝีมือ ฝ่ายภรรยาจะท�างาน เช่นเดียว

กับสามี และมีหน้าที่เลี้ยงดูลูก แต่หากเป็นภรรยาของ

เกษตรกรจะท�านาข้าว เกบ็เกีย่วผลผลติ ฯลฯ ขณะรดน�า้

หรือซักผ้าจะแบกลูกไว้ด้านหลังโดยให้ลูกอยู่ในกิโมโน

ของตน ” (総合女性史研究会, 2008, pp.88-89) 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าผูห้ญงิในสงัคม

ญี่ปุ ่นยุคกลางต้องท�าหน้าท่ีท้ังในบทบาทภรรยาและ

บทบาทแม่ ส่วนผู้หญิงท่ีปรากฏในบทละครโนเรื่องที่

ศึกษาจ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องอะอิโซะเมะงะวะ 

2) เรือ่งทะเกะ โนะ ยกุ ิ3) เรือ่งทะนโิก และ 4) เรือ่งมะท์

ซยุะมะกะงะม ิ(ยกเว้นเรือ่งดมัป ูทีไ่ม่ปรากฏตวัละครหญงิ) 

บทบาทแม่ของตวัละครหญงิโดดเด่นกว่าบทบาทภรรยา 

การที่บทบาทแม่ในเรื่องท่ีศึกษามีความส�าคัญ

มากกว่าบทบาทภรรยา สอดคล้องกับแนวคดิเรือ่งสงัคม

ในยุคกลางของญี่ปุ ่นที่ผู ้หญิงมีสถานภาพต�่าลงอย่าง 

ต่อเนื่องนับจากช่วงปลายสมัยเฮอัน ผู้มีอ�านาจสูงสุด 

ในบ้านคอืสามี บทบาทของผูห้ญงิในฐานะภรรยาไม่อาจ

ทัดเทียมผู ้ชายได้แต่ในฐานะแม่แล้วผู ้หญิงยังคงมี 

พลังอ�านาจมากเช่นเดิมดังที่นักวิชาการชาวญี่ปุ ่นชื่อ 

โนะมุระ อิกุโยะ (野村育世) กล่าวว่า “แม่มีพลังอ�านาจ

มากในสงัคมยคุโบราณของญีปุ่น่ แม่เป็นผูเ้ลีย้งดลูกูและ 

มีอิทธิพลต่อลูกมากท้ังด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ 

ต่อมาในช่วงปลายสมัยเฮอันเริ่มมีรูปแบบการแต่งงาน 

ที่ภรรยาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของสามีท�าให้สถานภาพ

ของผู ้หญิงตกต�่าลงแต่พลังอ�านาจของแม่ยังคงเป็น 

ที่ยอมรับสืบเนื่องต่อมา” (野村育世, 2004, pp.69-70) 
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7.3.3 ทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว

ค�าสอนส�าคัญประการหนึ่งของพุทธศาสนา คือ 

ท�าดีได้ดี เนื้อเร่ืองของบทละครโนในงานวิจัยน้ีแสดงให้

เห็นผลกรรมดี เช่น ความกตัญญูของลูกส่งผลให้เกิด

ปาฏิหาริย์ในเรื่องทะนิโก และเรื่องมะท์ซุยะมะกะงะมิ 

การแสดงให้เหน็ผลกรรมดเีป็นการสร้างแรงจงูใจในการ

ท�าความดีของคนในสังคม   

ข้อความทีม่คีวามหมายตรงกนัข้ามกับท�าดไีด้ด ีคอื 

ท�าชัว่ได้ชัว่ เนือ้เรือ่งของบทละครโนในงานวจิยันีไ้ม่แสดง

ให้เห็นผลจากการประพฤติไม่ดี เช่น พฤติกรรมของ

ภรรยาใหม่ในเรือ่งอะอโิซะเมะงะวะ และเร่ืองทะเกะ โนะ 

ยุกิ แสดงภาพด้านลบและเป็นพฤติกรรมท่ีส่งผลให้เกิด

โศกนาฏกรรมรุนแรงต่อตัวละครอื่น ๆ แต่ไม่ปรากฏผล

จากการประพฤติไม่ดี 

การที่เนื้อเรื่องในบทละครโนเรื่องท่ีศึกษาให้ 

ความส�าคัญกับการน�าเสนอผลของกรรมดีมากกว่าผล 

ของกรรมไม่ดี อาจเป็นการปลูกฝังเรื่องการให้อภัยและ 

ไม่ลงโทษผู้ท�าความผิด

7.3.4 การต่อรองอำานาจของผู้ชาย

จากบทละครโนเรือ่งทีศ่กึษาจ�านวน 5 เรือ่งมเีพยีง 

1 เรื่อง คือ เรื่องทะเกะ โนะ ยุกิ ท่ีตัวละครหญิงและ 

ตัวละครลูกแสดงพฤติกรรมต่อต้านหรือไม่ปฏิบัติตาม

ความปรารถนาของผู ้ชายซึ่งเป็นการต่อรองอ�านาจ 

กล่าวคอื ความปรารถนาของสามใีนเรือ่งทะเกะ โนะ ยกุิ 

ม ี2 ประการ ได้แก่ 1) ต้องการให้ภรรยาใหม่ดแูลลกูชาย

อย่างดีขณะที่ตนไม่อยู่บ้าน และ 2) ต้องการให้ลูกชาย

เป็นทายาทสืบทอดมรดก แต่ภรรยาใหม่ไม่ปฏิบัติตาม

ความปรารถนาของสามีโดยไม่ดูแลลูกเลี้ยงอย่างด ี

ยิ่งกว่านั้น ยังส่ังลูกเลี้ยงให้ไปกวาดหิมะออกจากต้นไผ่ 

นอกบ้านท่ามกลางความหนาวเหน็บแทนท่ีจะสั่งคน 

รับใช้ และลูกชายไม่ปฏิบัติตามความปรารถนาของพ่อ

โดยต้องการออกบวชและเดินทางไปลาแม่กับพี่สาว

การทีต่วัละครหญงิและตวัละครลกูในบทละครโน

เรื่องที่ศึกษาส่วนมากไม่แสดงพฤติกรรมต่อรองอ�านาจ

ของผู้ชายนัน้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมของญีปุ่น่ยคุกลาง

ที่ผู้ชายมีอ�านาจสูงสุดในบ้านและควบคุมให้ผู้หญิงและ

เด็กเชื่อฟังค�าสั่งของตน

7.3.5 การอุทิศส่วนกุศลกับการบรรลุธรรม

การอุทิศส่วนกุศลเป็นหนทางหนึ่งเพ่ือให้สามารถ

บรรลุธรรมได้ วิญญาณที่บรรลุธรรมจะได้ไปจุติในแดน

สุขาวดีซึ่งเป็นความปรารถนาของคนญี่ปุ่นสมัยโบราณ 

การอุทิศส่วนกุศลมีหลายรูปแบบ เช่น การออกบวช 

การคัดลอกพระสตูร จากบทละครโนเรือ่งทีศ่กึษาจ�านวน 

5 เร่ืองมี 3 เรื่องที่กล่าวถึงการอุทิศส่วนกุศล ได้แก่ 

1) เร่ืองอะอิโซะเมะงะวะ 2) เรื่องดัมปู และ 3) เรื่อง 

มะท์ซุยะมะกะงะมิ แต่มีเพียง 1 เรื่องที่แสดงให้เห็นการ

บรรลุธรรม คือ เรื่องมะท์ซุยะมะกะงะมิ 

7.3.6 ปาฏิหาริย์กับการปลูกฝังคนในสังคม

จากบทละครโนเรือ่งทีศ่กึษาจ�านวน 5 เรือ่งมเีพยีง 

1 เรื่อง คือ เรื่องทะเกะ โนะ ยุกิที่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นโดย

เทพเจ้าเสด็จมาช่วยเอง ส่วนอีก 4 เร่ืองเกิดขึ้นเพราะ

บุคคลแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยแบ่งบุคคล

เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคคลที่เป็นฆราวาส (ลูกชายใน

เรือ่งทะนโิก ลกูสาวและสามใีนเรือ่งมะท์ซยุะมะกะงะม)ิ 

และ 2) บุคคลที่เป็นนักบวช (เจ้าอาวาสในเรื่องอะอิโซะ

เมะงะวะ พระอาจารย์และบรรดาพระภูเขาในเรื่อง 

ทะนิโก พระอาจารย์ในเรื่องดัมปู) การเกิดปาฏิหาริย์

โดยนกับวชเป็นเรือ่งทีค่นญ่ีปุน่สมยัโบราณยอมรบัได้ง่าย

เพราะนกับวชเป็นผูป้ฏบิตัตินเคร่งครดัและสวดมนต์เป็น

กิจวัตร ยิ่งกว่าน้ัน ยังมีความเช่ือว่านักบวชที่เป็นพระ

ภูเขามพีลังพเิศษเหนอืมนษุย์ธรรมดาท่ัวไป ส่วนการเกดิ

ปาฏิหาริย์โดยฆราวาสเป็นการน�าเสนอเรื่องผลจากการ

ประพฤติกรรมดี กล่าวคือ ลูกชายในเรื่องทะนิโกแสดง

ความกตัญญูต่อแม่ ลูกสาวในเร่ืองมะท์ซุยะมะกะงะมิ 

แสดงความกตญัญตู่อทัง้พ่อและแม่ และสามใีนเรือ่งมะท์

ซุยะมะกะงะมิ ไปเผาเครื่องหอมที่อุโบสถวัดเพื่ออุทิศ

ส่วนกุศลให้วิญญาณของภรรยาในวันที่ตรงกับวันเสีย

ชีวิตของภรรยา เนื้อเรื่องในบทละครโนแสดงให้เห็นว่า

แม้จะเกดิโศกนาฏกรรมขึน้แต่หากปฏบิตัตินตามครรลอง

ของสังคมย่อมเกิดปาฏิหาริย์และน�ามาซ่ึงความสุขใน
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8.3 ความคิดความเชื่อที่ปรากฏในบทละครโน

เรื่องที่ศึกษา

8.3.1 บทบาทแม่มีความส�าคัญมากกว่าบทบาท

ภรรยาซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสังคมในยุคกลาง 

ของญี่ปุ่นที่ผู้หญิงในฐานะภรรยาไม่อาจทัดเทียมผู้ชาย 

ได้ แต่ในฐานะแม่แล้วผู้หญิงยังคงมีพลังอ�านาจมาก

8.3.2 การแสดงความรุนแรงของตัวละครภรรยา

ใหม่สอดคล้องกับความคิดของคนในสังคมยุคกลางที ่

ให้ความสนใจเรื่องแม่เล้ียงกับลูกเล้ียงเพราะยุคนั้นมี 

การหย่าร้างซึง่แสดงถงึความไม่มัน่คงระหว่างสามภีรรยา 

ส่วนการแสดงความรนุแรงของตวัละครลูกสอดคล้องกบั

ความเชื่อเรื่องการแสดงความกตัญญูของลูกต่อพ่อแม่

8.3.3 การแสดงให้เห็นผลกรรมดีสอดคล้องกับ

ความเชื่อทางพุทธศาสนาเรื่องท�าดีได้ดี แต่บทละครโน

ในงานวิจัยน้ีไม่แสดงให้เห็นผลกรรมไม่ดีซ่ึงอาจเป็น 

การปลูกฝังเรื่องการให้อภัยและไม่ลงโทษผู้ท�าความผิด

8.3.4 ตัวละครหญิงและตัวละครลูกส่วนมากไม่

แสดงพฤตกิรรมต่อรองอ�านาจของผูช้ายซึง่สอดคล้องกบั

สภาพสังคมของญี่ปุ่นยุคกลางที่ผู้ชายมีอ�านาจสูงสุดใน

บ้านและควบคุมให้ผู้หญิงและเด็กเชื่อฟังค�าสั่งของตน

8.3.5 บทละครโนเรื่องที่ศึกษาส่วนมากแสดงเนื้อ

เรือ่งเกีย่วกบัการอทุศิส่วนกศุลซ่ึงเป็นหนทางหนึง่เพือ่ให้

สามารถบรรลธุรรมได้และได้ไปจตุใินแดนสขุาวดซ่ึีงเป็น

ความเชื่อของคนญี่ปุ่นสมัยโบราณ

8.3.6 ปาฏิหาริย์ในบทละครโนเร่ืองที่ศึกษาส่วน

มากเกิดจากการวิงวอนเทพเจ้าโดยมี 3 เรื่องที่ผู้วิงวอน

คือนักบวชซ่ึงเป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นสมัยโบราณยอมรับได้

ง่ายเพราะนกับวชเป็นผูส้วดมนต์เป็นกจิวตัร และมคีวาม

เชื่อว่านักบวชที่เป็นพระภูเขามีพลังพิเศษเหนือมนุษย์

ธรรมดาทั่วไป 

จากการสรุปเรื่องความคิดความเชื่อที่ปรากฏใน

บทละครโนเรื่องที่ศึกษาพบว่า บทละครโนเรื่องที่ศึกษา

ส่วนมากแสดงเนื้อเรื่องสอดคล้องกับความคิดความเชื่อ

ของคนญี่ปุ่นในสมัยโบราณ

ทีส่ดุ ดังนัน้ สามารถวเิคราะห์ได้ว่าผูแ้ต่งบทละครโนอาจ

ต ้ อ ง ก า ร น� า เ ส น อ กุ ศ ล ก ร ร ม 

จากการปฏบิตัตินตามความคาดหวงัหรอืตามธรรมเนยีม

ปฏิบัติของคนในสังคมสมัยนั้น บทละครโนอาจเป็น

เครื่องมือหนึ่งในการปลูกฝังคนในสังคมให้ยึดม่ันในการ

ประพฤติตามแนวปฏิบัติที่เห็นว่าถูกต้อง 

8. สรุป
ผลการวจิยัข้างต้น พบว่า สอดคล้องกบัสมมตฐิาน

ทั้ง 3 ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1 ภาพของตัวละครหญิงและตัวละครลูก

ตัวละครหญิงแสดงภาพท้ังหมด 10 ภาพ ใน

จ�านวนนี้เป็นภาพด้านบวก 7 ภาพและเป็นภาพด้านลบ 

3 ภาพ ดังนั้น ภาพของตัวละครหญิงส่วนมากเป็นภาพ

ด้านบวก และไม่ว่าพฤตกิรรมของตวัละครหญงิจะแสดง

ภาพด้านบวกหรือด้านลบ แต่สามารถส่งผลให้ตัวละคร

หญงิสมความปรารถนาและไม่สมความปรารถนาในสิง่ที่

ต้องการได้เช่นกัน ดังนั้น ภาพด้านบวกไม่สามารถส่งผล

ให้ตัวละครหญิงสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการได้ทุกกรณี

ตัวละครลูกแสดงภาพทั้งหมด 8 ภาพ ในจ�านวนนี้

เป็นภาพด้านบวก 6 ภาพและเป็นภาพด้านลบ 2 ภาพ 

ดังนั้น ภาพของตัวละครลูกส่วนมากเป็นภาพด้านบวก 

และแม้ว ่าพฤติกรรมของตัวละครลูกจะแสดงภาพ 

ด้านบวก แต่สามารถส่งผลให้ตัวละครลูกสมความ

ปรารถนาและไม่สมความปรารถนาในสิ่งท่ีต้องการได ้

เช่นกนั ดงันัน้ ภาพด้านบวกไม่สามารถส่งผลให้ตวัละคร

ลูกสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการได้ทุกกรณี

8.2 อำานาจและการต่อรองของตัวละครหญิง

และตัวละครลูก

ตัวละครหญิงแสดงอ�านาจ 5 ครั้ง และต่อรอง

อ�านาจ 2 ครั้ง ดังน้ัน ตัวละครหญิงแสดงอ�านาจใน

สัดส่วนที่มากกว่าการต่อรองอ�านาจ ส่วนตัวละครลูก

แสดงอ�านาจ 0 ครั้ง และต่อรองอ�านาจ 3 ครั้ง ดังนั้น 

ตวัละครลกูต่อรองอ�านาจในสัดส่วนท่ีมากกว่าการแสดง

อ�านาจ
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คาซึโยชิ	ทาจิมะ
คณะศิลปศาสตร์	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) 
ในประเทศไทย จากข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผูเ้ข้าสอบวดัระดบัทกัษะความรู้ภาษาญีปุ่น่เชงิธุรกจิ (BJT) การสัมภาษณ์
แบบตัวต่อตัวกึ่งโครงสร้างครั้งนี้ สัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทย จ�านวน 6 คนและพนักงานบริษัทเอกชน
ญี่ปุ่นในประเทศไทยจ�านวน 6 คน จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเห็นว่าการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น
เชิงธุรกิจ (BJT) นั้นยากและไม่เหมาะสมกับระดับความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นของตน อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้เผย
ให้เห็นว่านักศึกษาเห็นคุณค่าของการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) ในแง่ของการให้โอกาส
ทบทวนสิ่งต่าง ๆ ที่เคยเรียนรู้  การเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาญี่ปุ่นรูปสุภาพในสถานการณ์จริง และกระตุ้นให้นักศึกษา
ต้องการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น ภายหลังเสร็จสิ้นจากการสอบ ในทางกลับกันพนักงานของบริษัทเอกชนญี่ปุ่น 
พบว่าการทดสอบดงักล่าวเหมาะสมกบัทกัษะความสามารถทางภาษาของตน และยงัพบว่าการสอบวดัระดบัทกัษะ 
ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) ได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มพนักงาน เนื่องจากท�าให้ตระหนักถึงจุดอ่อน 
และน�าไปสู่การปรับปรุงการใช้ภาษาญ่ีปุ่นของตน ในขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ค�าศัพท์และ 
ส�านวนใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท�างานในบริษัทอีกด้วย หากการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ 
(BJT) ได้รับการปรับปรุงจนกระท่ังเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย ผู้รับผิดชอบการจัดสอบจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
ส่งเสริมท้ังการจดจ�าช่ือและการตระหนักถึงประโยชน์ท่ีสามารถน�าไปใช้ได้จริงของการสอบดังกล่าวนี้แก่ประชาชน
ทัว่ไป ซึง่เป้าหมายนีส้ามารถบรรลไุด้โดยการก�าหนดให้ผลการสอบวดัระดับทกัษะการใช้ภาษาญีปุ่น่เชงิธรุกิจ (BJT) 
เป็นมาตรฐานในกระบวนการสรรหาบุคลากรของบริษัทเอกชนญี่ปุ ่น และใช้คะแนนสอบเป็นหลักเกณฑ์ใน 
การประเมินค่าตอบแทนพนักงาน 

สถานการณ์ปัจจุบันของการสอบวัดระดับ

การใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) ในประเทศไทย:

จากบทสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบ BJT 

 คำา
สำาคัญ
การสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) การศึกษาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจในประเทศไทย
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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-to- 
face 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. 

The Current Perception of 

the Business Japanese Proficiency Test (BJT) 

in Thailand: Interview with BJT Test Takers

Kazuyoshi	Tajima
Faculty	of	Liberal	Arts,	

Panyapiwat	Institute	of	Management

Key words
Business Japanese Proficiency Test (BJT), business Japanese language education 

in Thailand
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1. บทนำา
จากการส�ารวจในงานวิจัยเชิงปริมาณคร้ังก่อน 

(Tajima, 2020) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์

ปัจจบุนัของการสอบ BJT ในประเทศไทยจากมมุมองของ

ผู้สอบ เกี่ยวกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสอบ 

และความยากง่ายของข้อสอบ

ผูว้จิยัได้ศกึษาโดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับเนือ้หา

ของข้อสอบ BJT โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักศึกษา

ชาวไทยทีศ่กึษาภาษาญีปุ่น่ในประเทศไทย จ�านวน 61 คน 

และผูป้ระกอบวิชาชีพภาษาญีปุ่น่ท่ีท�างานกบับรษิทัไทย

ที่เก่ียวข้องกับญี่ปุ่นหรือท�างานในบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู ่

ในประเทศไทย จ�านวน 53 คน จากผลการส�ารวจพบว่า 

กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพภาษาญี่ปุ่นคิดว่า การสอบ BJT 

เป็นการสอบทีมีโอกาสน้อยท่ีจะสามารถน�าผลสอบ 

ไปใช้ประโยชน์ในที่ท�างาน และกลุ่มท่ีเป็นนักศึกษา 

ชาวไทยที่ศึกษาภาษาญี่ปุ ่นมีความเห็นว่าการสอบ 

BJT นั้นเป็นการสอบที่ยาก (นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

61 คน มีผลสอบระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N3=7 คน 

N4=18 คน N5=6 คน ไม่มี=30 คน) และคิดว่า 

ความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่นของตนน้ันยังไม่เหมาะสม

กับการสอบ BJT เท่าที่ควรเหล่านี้อาจเป็นสาเหต ุ

ที่ประเทศไทยมีผู้สมัครสอบ BJT น้อย อย่างไรก็ตาม 

ในการส�ารวจครั้งก่อนที่จัดขึ้นในปี 2020 ยังไม่ได้

ท�าความส�ารวจในปัจจยัอืน่ๆ เช่น ค่าสมคัรสอบ สถานที่

สอบหรือวันเวลาที่จัดสอบ

ในงานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยท�างานวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยท�าการส�ารวจแบบก่ึงโครงสร้างโดยการสัมภาษณ ์

เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน 

การสอบ BJT รวมถึงมุมมองและประโยชน์ท่ีผู้เข้าสอบ

ได้รับจากการสอบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจน

ในงานวิจัยเชิงปริมาณครั้งก่อน ครั้งน้ีผู้วิจัยจะน�าความ

คิดเห็นและมุมมองที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

ทีย่นิดใีห้ข้อมลู 2 กลุม่ คอื กลุม่นกัศกึษาชาวไทยทีศ่กึษา

ภาษาญี่ปุ่นและกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ 

ให้ได้ข้อมูลและมุมมองเก่ียวกับคุณค่าและประโยชน ์

ของการสอบ BJT รวมถงึข้อเสนอแนะถงึความเป็นไปได้

ในการพัฒนาการสอบ BJT ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้

1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการสอบ 

  BJT ในประเทศไทย

2) เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของการสอบ BJT 

  ในประเทศไทย

3)  เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการสอบ BJT 

  ในประเทศไทย

3. ผลการวิจัยก่อนหน้านี้
3.1. แนวคิดภาพรวมของการสอบ BJT

การสอบ BJT เป็นการสอบที่วัดทักษะการสื่อสาร

ภาษาญีปุ่น่ส�าหรบัการท�างานทางธรุกิจ โดยแบ่งออกเป็น 

7 ทักษะดังต่อไปนี้ 

1. ความสามารถในการสังเกตและเข้าใสถาน 

  การณ์ต่างๆ

2. ความสามารถในการอ่านความหมายและ 

  ตีความเจตนาที่แฝงอยู่ในข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

  (การรับสาร)

3. ความสามารถในการตอบสนองต่อเรื่องราว 

  ในประเดน็ต่างๆ (การแสดงออก/การกระท�า )

4. ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับเอกสาร 

  ทางธุรกิจ

5. ความสามารถทางภาษาขั้นพื้นฐาน (ค�าศัพท์/ 

  ไวยากรณ์/ค�ายกย่อง/ส�านวนที่ควรใช้)

6. ความสามารถในการแก้ปัญหาเมื่อเจอค�าศัพท ์

  ที่ไม่เข้าใจ

7. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม 

  ที่แตกต่างอย่างวัฒนธรรมทางธุรกิจของญี่ปุ่น

แบบทดสอบเป็นรูปแบบปรนัย มีทั้งหมด 3 ตอน 

ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบการฟัง (ประมาณ 45 นาที) 

ตอนที ่2 แบบทดสอบการอ่านผสมกบัการฟัง (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

กบัการสอบ JLPT ทว่านบัตัง้แต่เดอืนเมษายน ค.ศ. 2017 

เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนมาใช้วิธี CBT (Computer Based 

Testing) ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกวัน-เวลาเข้าสอบได ้

ตามความสะดวกของตนเอง (The Japan Kanji 

Aptitude Testing Foundation, 2017,  pp. 76-93)

3.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบ BJT

ประโยชน์หลักของการสอบ BJT ส�าหรบัชาวต่าชาติ 

ทีอ่าศยัหรอืท�างานอยูใ่นประเทศญีปุ่น่ได้รบัคอื สามารถ

วัดทักษะทางภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์

การประเมินความสามารถของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

และสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินคุณสมบัติ

ของบุคลากรที่ต้องการ "หางาน" "เปลี่ยนงาน" "ศึกษา 

ต่อระดบัทีส่งูขึน้" และเพื่อให้ได้รับการตอบแทนความ 

สามารถทางภาษาอย่างเหมาะสม เช่น "ปรับเลื่อน

ต�าแหน่งงาน" "ปรับขึ้นค่าจ้าง" เป็นต้น

ส่วนประโยชน์อื่นๆ ของการสอบ BJT ส�าหรับผู้ที่

ต้องการวีซ่าส�าหรับท�างานในประเทศญี่ปุ่นคือสามารถ

ใช้คะแนนยื่นขอการออก “ใบรับรองสถานะการพ�านัก

อาศัยในประเทศญี่ปุ่น” (ต้องได้มากกว่า 300 คะแนน

ขึ้นไป)" และ “ใบรับรองคุณสมบัติ/ความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ของแรงงานต่างชาติทักษะสูง" (400 คะแนนขึ้นไปได้ 

10 POINT)” นอกจากน้ีในข้อก�าหนดของแนวปฏิบัต ิ

ใหม่ที่จัดท�าขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2019 และได้รับ 

การปรับปรุงเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เกี่ยวกับ

กจิกรรมพเิศษเพือ่สนบัสนนุการจ้างงานนกัเรยีนต่างชาติ

ในประเทศญีปุ่น่ (ผูส้�าเรจ็การศกึษามหาวทิยาลยัทีญ่ีปุ่น่) 

ก�าหนดว่า นกัศึกษาต่างชาตต้ิองได้มากกว่า 480 คะแนน

ขึ้นไป (https://www.kanken.or.jp/bjt/about/

feature_merit.html) อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขพิเศษ 

ของผลสอบ BJT ข้างต้นทั้ง 3 ข้อล้วนเป็นประโยชน์

ส�าหรบัผู้ที่พ�านักอาศัยระยะยาวในประเทศญี่ปุ่น รวม

ถึ ง เป ็นคุณสมบัติพิเศษของผู ้ ท่ีต ้องการท�างานใน 

ประเทศญี่ปุ่นทั้งส้ิน แต่ส�าหรับในประเทศไทย มีเพียง 

ไม่กี่องค์กรที่ตระหนักถึงคุณค่าของคะแนนสอบ BJT 

และก�าหนดให้เป็นคุณสมบัติในการคัดสรรบุคลากร 

เข้าท�างานในบรษิทั ทัง้กรณกีารจ้างงานใหม่/การเปลีย่น

งานของบุคลากรด้านภาษาญี่ปุ่น 

ผูจ้ดัการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุน่ JLPT ได้ท�าการ

ส�ารวจถึงเหตุผลการสอบของผู้สอบนอกประเทศญี่ปุ่น 

ในการสอบครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2018 (http://www.jlpt.

jp/statistics/index.html) ผลการส�ารวจพบว่า ผู้เข้า

สอบจ�านวน 26.6% สอบเพื่อใช้ในการศึกษาต่อใน

สถาบนัการศกึษาต่างๆ เช่น มหาวทิยาลยั และผูเ้ข้าสอบ

จ�านวน 33.4% สอบเพื่อเหตุผลในการสมัครงาน 

การปรับเพิ่มรายได้ทั้งการปรับเพิ่มเงินเดือน หรือการ

เลื่อนต�าแหน่ง เป็นต้น กล่าวคือ กว่า 60% ของผู้สมัคร

สอบนอกประเทศญี่ปุ่น ต้องการน�าผลการสอบภาษา

ญี่ปุ่น JLPT ไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

โดยในปี ค.ศ. 2016 ผู้จัดสอบ BJT ได้ท�าการ

ส�ารวจเพื่อหาเหตุผลในการสอบส�าหรับผู้สอบที่อยู่ใน 

ต่างประเทศ (https://www.kanken.or.jp/bjt/

candidate/) ผลการส�ารวจพบว่า สอบจ�านวน 59%  

ใช้เพื่อการสมัครงานหรือเปลี่ยนงาน 2% ใช้เพื่อการ 

ขึ้นเงินเดือน หรือเลื่อนต�าแหน่ง และ 4% ใช้เพื่อสอบ

เข้ามหาวิทยาลัย หรือเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 

จะเห็นได้ว่า ผู้สอบประมาณ 60% ของผู้สมัคร

สอบ BJT ทั้งหมดก็มีเหตุผลเพ่ือต้องการน�าผลการ 

สอบภาษาญี่ปุ่นไปใช้ประโยชน์ในกรณีต่าง ๆ คล้ายกับ

ผู ้เข้าสอบ JLPT โดยส่วนใหญ่น�าผลสอบไปใช้เพ่ือ 

สมัครงาน 

3.3. แบบสำารวจจากงานวิจัยครั้งก่อน

จากผลการสอบ BJT ของงานวิจัยครั้งก ่อน 

(Tajima, 2020) พบว่าผลคะแนนที่ได้รับระหว่าง กลุ่ม

นกัศึกษามหาวทิยาลัย (  = 272.56) และ กลุ่มผู้ประกอบ

วิชาชีพแล้ว (  = 452.98) มีความแตกต่างกันมาก 
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เมื่อผูว้จิยัได้ท�าการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์เพือ่เปรียบเทยีบ

ความสัมพันธ ์ระหว ่างผลสอบและระดับที่ ได ้รับ 

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 

ยิ่งเป็นผู ้ที่ได้คะแนนสอบ JLPTมากเท่าไร (กลุ ่มผู ้

ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญ่ีปุ่น) ก็มีผลคะแนนสอบ 

BJT สูงเช่นกัน

ยิง่ไปกว่านัน้ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู

การสอบ BJT ที่ได้รับจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มของ

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ ่นแสดงความคิดเห็น 

เชิงลบเพราะไม่เห็นประโยชน์ในการน�าผลการสอบ 

BJT ไปใช้ประโยชนใ์นหน้าที่การงาน ได้จรงิ ทั้ง ๆ  ที่การ

สอบ BJT มีความแม่นย�าและเหมาะสมกับพวกเขาใน 

การศึกษาภาษาญี่ปุ ่นและพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

ภาษาญี่ปุ่นให้ดีกว่า ในทางกลับกัน กลุ่มที่เป็นนักศึกษา

ชาวไทยทีศ่กึษาภาษา ญีปุ่น่มคีวามคาดหวงัสงูในการน�า

ผลสอบ BJT มาใช้ประโยชน์ได้จริง ท้ัง ๆ ท่ีนักศึกษา

ยอมรับว่า BJT เป็นข้อสอบท่ียากและไม่เหมาะกับ 

การประเมินความสามารถของพวกเขาก็ตาม

จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่าสถานการณ์ปัจจุบัน

ของการสอบ BJT ในประเทศไทยนัน้ มคีวามแตกต่างกัน

อย่างชัดเจนระหว่างผู้เข้าสอบท่ีเป็นนักศึกษาและผู้เข้า

สอบที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่น อย่างไร

ก็ตาม การส�ารวจเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามจะได้

มุมมองแบบกว้าง ไม่ใช่ข้อมูลเชิงละเอียดหรือเชิงลึก 

ดังนั้นในงานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงท�างานวิจัยเชิงคุณภาพ

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว เพื่อสอบถามถึง 

ความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้าสอบ BJT อย่างละเอียด

ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในแบบส�ารวจ 

ครั้งก่อน เพื่อน�ามาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง

แนวทางการผลักดันการสอบ BJT ให้ดียิ่งขึ้น 

3.4. ทฤษฎีความมุ่งมั่นในตนเอง (Self- deter 

mination Theory)

หนึ่งในรายการส�ารวจที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

การค้นหาแรงจูงใจในการสอบ BJT ส�าหรับผู้เข้าสอบ 

BJT จ�านวน 12 คน โดยมีกรอบทฤษฎีต่าง ๆ และมี 

การจัดท�าแนวความคิดจากทฤษฎีความมุ่งมั่นในตนเอง 

(Self-determination) (Deci & Ryan, 1985) ที่กล่าว

ถงึ แรงจงูใจ 3 ประการทีก่�าหนดความมุง่มัน่ให้กบัตนเอง 

ได้แก่ ความทะเยอทะยาน (motivation) แรงจูงใจ

ภายนอก (extrinsic motivation) และแรงจูงใจภายใน 

(intrinsic motivation) โดยแรงจูงใจที่เพิ่มความตั้งใจ 

ที่จะท�าได้จริงคือ แรงจูงใจที่เกิดจากภายใน เช่น การท�า

กจิกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจและเพลดิเพลนิซึง่เกิดจาก

ความพึงพอใจหรือเพื่อตอบสนองความความรู้สึกของ

ตนเอง ในขณะที่แรงจูงใจจากภายนอกคือการกระท�า

เพื่อให้ได้รับรางวัล การชมเชย หรือมีแรงจูงใจให้กระท�า

เพื่อหลีกเล่ียงการลงโทษ เป็นต้น นอกจากน้ี Ryan & 

Deci (2000) ยังเสริมไว้อีกว่า เมื่อผู้เรียนที่มีความตั้งใจ 

และมุ่งมั่นในการเรียนด้วยตนเองเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว    

หากมีแรงจูงใจจากภายนอกรวมถึงการเอื้อจากสภาพ

แวดล้อมทางสังคมมากระตุ้นจะยิ่งช่วยพัฒนาแรงจูงใจ

จากภายในของผู ้เรียนให้มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู ้

เพื่อให้ส�าเร็จสู่เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 

4. โครงร่างแบบสำารวจ
4.1. การออกแบบงานวิจัย

งานวิจัยน้ี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาสา

สมัครที่สุ่มมาจ�านวนหนึ่ง โดยให้อาสาสมัครท�าข้อสอบ 

BJT เม่ือท�าข้อสอบเสร็จ ผู้วิจัยจะนัดกลุ่มตัวอย่าง

สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวเพื่อสอบถามตามแบบสอบถาม

ที่ได้ออกแบบไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก

โดยการส�ารวจครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับเงินทุนวิจัยจาก

บรษิทั M ซึง่เป็นบรษิทัญีปุ่น่ โดยบรษิทัแบ่งงบประมาณ

ส่วนหนึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสอบ BJT เพื่อให้ 

กลุ่มอาสาสมัครสอบ BJT โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อหาอาสาสมัครเข้าสอบ 

BJT คือเขียนประกาศผ่าน SNS เช่น Facebook, LINE 

ในเพจและกลุ่มที่เก่ียวข้องกับภาษาญ่ีปุ่น โดยผู้สมัคร 

ที่สนใจสามารถเลือกสอบได้ตามวันเวลาท่ีสะดวก และ

ต้องเดินทางไปสอบตามวันและเวลาที่ก�าหนด

4.2.   อาสาสมัครผู้เข้าร่วมงานวิจัย 

ในงานวจิยันี ้ได้รบัความร่วมมอืจากกลุม่นกัศกึษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัย

เอกชนในประเทศไทย จ�านวน 6 คน และผูป้ระกอบวชิา 

ชีพภาษาญี่ปุ่นที่ท�างานกับบริษัทญ่ีปุ่นในประเทศไทย 

จ�านวน 6 คน โดยผลการสอบของทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คะแนนเฉลี่ยของข้อสอบ BJT ส�าหรับกลุ ่ม

นักศึกษา  = 261.83 คะแนน และส�าหรับกลุ่มคน

ท�างานแล้ว  = 478.66 คะแนน

 ชื่อ เพศ อายุ ชั้นปี คะแนน (ระดับ BJT) JLPT

 A หญิง 21 ชั้นปีที่ 3 234 (J4) ไม่มี

 B หญิง 21 ชั้นปีที่ 3 257 (J4) ไม่มี

 C หญิง 21 ชั้นปีที่ 3 289 (J4) N4

 D หญิง 21 ชั้นปีที่ 3 221 (J4) ไม่มี

 E หญิง 21 ชั้นปีที่3 309 (J4) N5

 F หญิง 21 ชั้นปีที่ 3 261 (J4) N5

 ชื่อ เพศ อายุ กลุ่มธุรกิจ/ต�าแหน่งงาน คะแนน (ระดับ BJT) JLPT

 G ชาย 46 โรงงานผลิต / ผู้จัดการ 479 (J2) N2

 H หญิง 26 ท่องเที่ยว / ฝ่ายขาย 436 (J2) N1

 I หญิง 30 โรงงานผลิต / ล่ามภาษาญี่ปุ่น 481 (J2) N1

 J หญิง 42 โรงงานผลิต / ฝ่ายจัดซื้อ 413 (J3) N2

 K หญิง 40 อุตสาหกรรมอาหาร,แป้ง /  564 (J1) N1

    ผจก.ฝ่ายบุคคล

 L ชาย 31 ชั้นปีที่ 3 499 (J2) N1

ตารางที่ 1 ผลสอบของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมงานวิจัย

ตารางที่ 1 ผลสอบของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมงานวิจัย

4.3. รายการสำารวจ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการส�ารวจนี้ จึงมี

การก�าหนดกรอบของค�าถามและบทสัมภาษณ์เพื่อ 

ศึกษาใน 3 ประเด็นหลักๆ ด้วยกันคือ "แรงจูงใจใน 

การสอบ" "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบ" และ" 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบ"

1. ท�าไมคุณอยากสอบ BJT? (แรงจงูใจในการสอบ)

2. หลังสอบ BJT แล้ว คุณรู้สึกอย่างไร? คุณคิด 

  ว่า BJT เป็นข้อสอบประเภทไหน? (ความคิด 

  เหน็เกีย่วกบัข้อสอบ / มมุมองเรือ่งความยากง่าย 

  ของข้อสอบ)

3.  ช่วยบอกข้อดีของการสอบ BJT (ประโยชน์ 

  เชิงวิชาการของการสอบ BJT)

4. การสอบ BJT น้ีจะเป็นประโยชน์กับคุณได้ 

  อย่างไร? (ประโยชน์ของการสอบเชิงรูปธรรม)
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ทั้งนี้ นอกเหนือจากค�าถามข้างต้น ผู ้วิจัยได้

สอบถามกลุ ่มอาสาสมัครที่ เป ็นผู ้ประกอบวิชาชีพ 

ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับชื่อบริษัทญ่ีปุ่นท่ีท�างานอยู่ องค์กร 

ดังกล่าวมีสวัสดิการให้เงินค่าความสามารถทางภาษา

ญี่ปุ่นให้หรือไม่ มีข้อก�าหนดท่ีต้องให้พนักงานเข้าสอบ 

วัดระดับความรู้ภาษาญ่ีปุ่นหรือไม่ เป็นต้น เพื่อน�ามา 

เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์

ปัจจุบันของการสอบ BJT 

4.4. วิธีดำาเนินการวิจัย (เนื้อหา / ขั้นตอน)

การสมัภาษณ์กลุม่นกัศกึษาชาวไทยทีศ่กึษาภาษา

ญี่ปุ่นนั้น ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสัมภาษณ์ภายในพ้ืนที่ที ่

ผู ้วิจัยท�างานอยู ่ ส่วนการสัมภาษณ์กลุ ่มผู ้ประกอบ

วิชาชีพท่ีใช้ภาษาญี่ปุ ่น ใช้วิธีการสัมภาษณ์รูปแบบ

ออนไลน์ ในการด�าเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เตรียม

เอกสารเพ่ืออธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ

หน้าที่ในการเก็บรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวของอาสา

สมัครโดยได้อธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา 

และได้รับความยินยอมจากอาสาสมัครเป็นลายลักษณ์

อกัษรในการเข้าร่วมงานวจิยัครัง้นี ้ซ่ึงเสยีงทัง้หมดจะถกู

บันทึกโดยใช้เครื่องบันทึก IC 

ส�าหรับวิธีการสัมภาษณ์นักศึกษา ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การการสัมภาษณ์ผ่านอาจารย์ชาวไทยที่สอนวิชาภาษา

ญี่ปุ ่นในฐานะล่ามภาษาไทยเนื่องจากความสามารถ

ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังอยู ่

ในระดับต้น (ตารางที่1) และสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบ

วิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาญ่ีปุ่นเน่ืองจากความ

สามารถภาษาญี่ปุ ่นของกลุ ่มตัวอย่างอยู ่ในระดับสูง 

(ตารางที2่) จ�านวนคร้ังในการสมัภาษณ์คอื 1 ครัง้ ใช้เวลา

ในการสมัภาษณ์คนละประมาณ 15 นาท ีหลงัจากบนัทกึ

เสียงสัมภาษณ์แล้ว  

ระบบจะสร้างบันทึกแบบค�าต่อค�าและใช้เป็น

ข้อมูลการวิเคราะห์ ระยะเวลาการส�ารวจคือตั้งแต ่

เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2020

4.5. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ

สมัภาษณ์ด้วยขัน้ตอนในการเข้ารหสัและการสร้างทฤษฎี 

(SCAT : Steps for Coding and Theorization) SCAT 

เป็นวิธีการท่ีพัฒนาและคิดค้นขึ้นโดย Otani (2008a, 

2011) ซึง่มต้ีนก�าเนดิมาจากทฤษฎฐีานราก Grounded 

Theory (GTA) ซึ่งเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ชัดเจน 

และมปีระสิทธภิาพทีด่ใีนการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ

จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวนน้อย โดยยอมรับกันว่าเป็นวิธ ี

ที่ง่ายและเหมาะสมที่สุดในการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ

 ข้ันตอนการวิเคราะห์แบบ SCAT คือการป้อน

ข้อมูลที่มีการแบ่งกลุ่มจากตารางเมทริกซ์ และด�าเนิน

การในแต่ละข้อมูลดังนี้

<1>  ป้อนค�าและวลีที่เหมาะสมลงในข้อมูล

<2>  ป้อนค�าที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เปล่ียน 

  ค�าพูดจากวลีในส่วนก่อนหน้า

<3>  ป้อนแนวคิด ค�าพูด และอักษรเพื่ออธิบาย 

  ในส่วนก่อนหน้า

<4> ใส่หัวข้อ / โครงสร้าง

พิจารณาโดยใส่รหัสตามล�าดับ หลังจากใส่รหัส

เสร็จแล้ว ให้เขียนหัวข้อ / โครงสร้างในข้อที่ <4> โดย

เขียนอธิบายโครงเรื่องและทฤษฎีจากจุดน้ัน (Otani, 

2008a, 2011)

5. ผลลัพธ์และการอภิปรายผล
บทวิจัยนี้น�าเสนอโครงเรื่อง ผลลัพธ์ และข้อเสนอ

แนะที่สร้างขึ้นโดยขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ SCAT 

ข้างต้น

5.1. โครงเรื่อง (STORY LINE)

ในงานวิจัยนี้ เนื่องจากมีพื้นที่จ�ากัด จึงน�าเสนอ

ข้อมลูนกัศึกษามหาวทิยาลยัชาวไทยทีจ่�านวน 3 คน และ

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในที่ท�างาน จ�านวน 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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การสอบ BJT ส�าหรับนักศึกษา A ครั้งนี้เป็นการเข้าสอบโดยสมัครใจ แรงจูงใจของการสอบคือ เพื่อน�าผลสอบ

ไปใช้ในอนาคต และเพื่อต้องการรู ้ระดับทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ ่นของตนเอง โดยนักศึกษา 

Aแสดงความคิดเห็นว่า การสอบ BJT เป็นข้อสอบที่เน้นด้านธุรกิจโดยตรงซึ่งมีความยากมากส�าหรับตนเอง และ

ท�าให้รบัรูว่้าตนเองยงัไม่เข้าใจภาษาญีปุ่่นได้ดพีอ เช่น ในส่วนของข้อสอบการฟังและการอ่านบทความขนาดยาว

ก็ไม่เข้าใจและไม่สามารถเดาเจตนาท่ีผู้เขียนตั้งใจจะส่ือในข้อมูลของบทความให้อ่านได้ การสอบแสดงให้เห็น

ความแตกต่างระหว่างความสามารถเชิงวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจของนักศึกษา A ที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อ 

เทยีบกบัคะแนนสอบทีป่ระเมนิผลได้ สรปุได้ว่าความคดิเหน็ของนกัศกึษา A เป็นความคดิเหน็เชงิบวกว่าการสอบ 

BJT มีประโยชน์ในการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว เช่น รูปยกย่อง และการน�าไปประยุกต์ใช้สถานการณ์จริง 

การสอบมข้ีอดทีีว่่าหลงัสอบเมือ่เรารูค้ะแนนแล้วตนเองจะเกดิแรงจูงใจในการพัฒนาทกัษะภาษาญีปุ่น่ให้ดยีิง่ขึน้ 

มีความเชื่อว่าการได้คะแนน BJT สูง เป็นคุณสมบัติที่ดีส�าหรับการเข้าสมัครงาน โดยมีความคาดหวังสูงถึง

ประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการสอบ BJT ในเชิงรูปธรรม  อย่างไรก็ตาม JLPT ยังคงเป็นการสอบที่ได้รับความ

นิยมในการวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นมากกว่า โดยนักศึกษา A สนใจการสอบ JLPT มากกว่า BJT

การสอบ BJT ส�าหรบันกัศกึษา B ครัง้นีเ้ป็นการเข้าสอบโดยสมคัรใจ แรงจงูใจของการสอบคอืมคีวามรูสึ้กท้าทาย

กบัข้อสอบทีไ่ม่เคยสอบมาก่อน ตนเองมคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาทกัษะทางภาษาญีปุ่น่จรงิจงั และคาดหวงัทีจ่ะน�า

ผลการสอบไปใช้ในการท�างาน โจทย์ในส่วนการฟังและการอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นฟังไม่เข้าใจและท�าไม่ได้เลย 

จึงท�าให้รู้สึกขาดสมาธิ และเกิดอาการง่วงในระหว่างการสอบท�าให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความสามารถ

ทางวิชาการที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับคะแนนสอบที่ประเมินผลได้ สรุปได้ว่าความคิดเห็นของนักศึกษา B 

เป็นความคิดเห็นเชิงบวก โดยนักศึกษาเห็นว่าการสอบ BJT เน้นการใช้ภาษารูปยกย่องมีข้อดีหลังสอบ 

คือภายหลังเมื่อตนเองรู้คะแนนแล้ว ตนเองจะเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น มีความ 

เชื่อว่าการได้คะแนน BJT สูงๆ เป็นคุณสมบัติที่ดีส�าหรับการเข้าสมัครงาน โดยมีความคาดหวังสูงถึงประโยชน ์

ที่ตนจะได้รับจากการสอบ BJT ในเชิงรูปธรรม

นักศึกษา A

นักศึกษา B

นักศึกษา E

การสอบ BJT ส�าหรบันกัศกึษา E คร้ังนีเ้ป็นการเข้าสอบโดยสมคัรใจ และแรงจงูใจของการสอบคอื ต้องการทราบ

ความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ของตนเอง ต้องการเห็นผลลัพธ์จากการเรยีนรูว้ชิาภาษาญีปุ่น่ธรุกจิ ซึง่เป็นวชิาเอก

ทีต่นเรยีนอยู ่และการสอบคอืแรงจงูใจในการพฒันาขดีความสามารถทางวชิาการ จดุทีย่ากของข้อสอบ BJT คอื 

ในส่วนของความเข้าใจในการอ่านบทความขนาดยาว ที่อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ ค�าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในบริษัทที่

ตนเองไม่เข้าใจ รวมถึงเอกสารทางธุรกิจที่ไม่คุ้นเคย เหล่านี้ ท�าให้นักศึกษารู้สึกว่า ข้อสอบ BJT เป็นโจทย์ที่เน้น

ในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ จึงยากมาก ส�าหรับตนเอง ผลสอบของนักศึกษา E ท�าให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง

ความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา E ที่มีอยู่ในปัจจุบันเม่ือเทียบกับคะแนนภาษาญี่ปุ่นที่ได้ นักศึกษาน้ี 

ชี้ให้เห็นว่า ข้อสอบ BJT จะเป็นประโยชน์ในการวัดผลความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ 



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

อย่างยิ่งส�าหรับหัวข้อส�าคัญที่ได้เรียนรู้ไปแล้วในชั้นเรียน เช่น ส�านวนค�ายกย่อง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม นักศึกษา E 

มีมุมมองในเชิงลบว่า เม่ือออกจากห้องสอบแล้ว รู้สึกท้อแท้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่น และยังรู้สึกว่าไม่บรรลุผล

ส�าเร็จอีกด้วย มีความเชื่อว่าการได้คะแนน BJT สูง เป็นคุณสมบัติที่ดีส�าหรับการเข้าสมัครงาน โดยนักศึกษา E 

มีความคาดหวังสูงถึงประโยชน์ท่ีตนจะได้รับจากการสอบ BJT ในเชิงรูปธรรมอย่างไรก็ตาม JLPT ยังคงเป็น 

การสอบทีไ่ด้รับความนยิมในการวดัระดบัความสามารถภาษาญีปุ่น่มากกว่า โดยนกัศกึษา E สนใจการสอบ JLPT 

มากกว่า BJT

การสอบ BJT ส�าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพี G ครัง้นีเ้ป็นการเข้าสอบโดยสมคัรใจ และแรงจงูใจของการสอบคอืสนใจ

ทดสอบระดับความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจและอยากท้าทายความสามารถของตนเองด้วยการท�าข้อสอบที่ไม่เคย

รูจ้กั  ผูป้ระกอบวชิาชพี G ได้แสดงความคดิเหน็ว่า สิง่ทีย่ากในข้อสอบ BJT ได้แก่ ค�าศัพท์ และส�านวนภาษาญีปุ่น่

จ�านวนมากที่ไม่เคยเรียนมาก่อน และความเร็วของบทสนทนาที่จับใจความได้ยาก ผู้ประกอบวิชาชีพ G มองว่า 

BJT เป็นข้อสอบทีย่ากมาก และตนเองกไ็ม่ค่อยได้ใช้ส�านวนภาษาทีส่ภุาพในทีท่�างาน จงึเป็นสาเหตสุ�าคญัท่ีท�าให้

รู้สึกว่าตนเองท�าข้อสอบ BJT ไม่ค่อยได้ ดังน้ันหลังสอบเสร็จ ก็ตระหนักถึงการสนทนาในรูปยกย่องว่ามีความ

ส�าคญัและตนเองกเ็ริม่พยายามทีจ่ะน�าส�านวนยกย่องเหล่านัน้มาใช้ในทีท่�างานบ่อยครัง้ขึน้ ผูป้ระกอบวชิาชพี G 

แสดงความเหน็ว่า ระดบัการรบัรูข้องคนทัว่ไปทีม่ต่ีอการสอบ BJT และการเป็นทีรู่จ้กั รวมทัง้ความถีข่องจ�านวน 

ครั้งที่สามารถสอบได้ ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการสอบ นอกจากนี้ประโยชน์ของคะแนนสอบที่น�ามาใช้ได้

จรงิในเชงิรปูธรรม จะส่งผลต่อระดบัความนยิมของการสอบ BJT เช่นกนั ยิง่ไปกว่านัน้ผู้ประกอบวชิาชีพ G กล่าว

ต่อว่า ในระเบียบข้อบังคับภายในของบริษัทท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ G ท�างานอยู่ มีนโยบายให้ค่าความสามารถ 

ทางภาษาญี่ปุ่นตามคะแนน JLPT ท่ีได้รับด้วย ดังน้ัน JLPT จึงเป็นการสอบที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็น 

อย่างมาก เพราะพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท จึงท�าให้พนักงานนิยมสอบ JLPT มากกว่า

การสอบ BJT ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ I คร้ังนี้เป็นการสอบโดยสมัครใจ และแรงจูงใจของการสอบคือ ใน 

ระเบียบข้อบังคับของบริษัทท่ีท�างานอยู่ มีข้อก�าหนดให้พนักงานที่ใช้ความรู้ภาษาญี่ปุ่น เช่น ล่ามจะต้องเข้า 

สอบ BJT ปีละ 2 ครั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากร 

บุคคล โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าสอบให้ การเข้าสอบ BJT ส่วนหนึ่งคือความต้องการของตนเอง และเพื่อท�าตาม

หน้าที่ที่ต้องเข้าสอบปีละ 2 ครั้งตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยการเข้าเป็นอาสาสมัครในการสอบ BJT 

ในครั้งนี้ ก็เพื่อทบทวนความรู้ก่อนสอบจริงตามที่วางแผนไว้  โดยบริษัทที่ผู้ประกอบวิชาชีพ I ท�างานอยู่น้ัน

บคุลากรทีใ่ช้ภาษาญีปุ่น่ทกุคนจะต้องรักษาคณุสมบตัใิห้ครบทัง้ผลการสอบ JLPT (N1) และ BJT (468 คะแนน)  

นอกจากนี้ บริษัทยังจ่ายสวัสดิการค่าภาษาญ่ีปุ่นให้พนักงานตามคะแนน BJT ที่ได้รับอีกด้วย โดยแรงจูงใจ 

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น G 

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น I 

5.1.2.   STORY LINE ที่ได้รับจากผู้ประกอบ 

 วิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำางาน G, I และ  

 J ในมุมมองด้านแรงจูงใจในการสอบ BJT /  

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสอบ และประโยชน์ที ่

 ได้รับจากการสอบ
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ในการสอบ BJT ของผู้ประกอบวิชาชีพ I  คือแรงกระตุ้นจากภายนอกที่ท�าให้อยากมาสอบเพราะจะได้รับ 

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามผลลัพธ์ที่สอบได้ ผู้ประกอบวิชาชีพ I ให้ความคิดเห็นว่า BJT จะเน้นทักษะการใช้

ภาษาญี่ปุ่นส�าหรับการท�างาน หรือภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจเป็นหลัก เป็นข้อสอบที่ยากด้วยค�าศัพท์และส�านวน 

ที่ไม่เคยรู้มากมาย รวมถึงเอกสารทางธุรกิจที่ยากมาก และที่ยากที่สุด คือมีระยะเวลาสอบที่สั้นมาก โจทย์ส่วน

ของการฟังและการอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นบทความที่ยาวมาก แม้กระนั้นผู้ประกอบวิชาชีพ I ก็มองว่า BJT 

เป็นข้อสอบที่เหมาะในการวัดระดับทักษะภาษาญี่ปุ่นของตนเอง หลังท�าข้อสอบท�าให้ตนเองตระหนักที่จะ

พยายามน�าส�านวนยกย่องท่ีไม่คุ้นเคยเหล่าน้ันมาใช้ในบริษัทให้บ่อยขึ้น นอกจากนี้ อาสาสมัครได้คาดหวังว่า 

การได้รับคะแนน BJT สูง คือการพัฒนาขีดจ�ากัดทางภาษาญี่ปุ่นของตนเอง ผู้ที่ได้คะแนน BJT สูง จะเป็นผู้ที ่

มีความช�านาญในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นข้ันสูงเป็นคนเก่งที่มีทักษะการสนทนาเชิงธุรกิจในการท�างานได้จริง 

และแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ที่ผ่านการสอบ JLPT ระดับ N1 เพิ่มมากขึ้น จึงอาจ

ท�าให้ผลสอบด้อยค่าลง สิ่งท่ีจะวัดขีดความสามารถที่จะเข้ามาทดแทนในอนาคตคือ ผลของคะแนน BJT 

นั่นเอง อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากประโยชน์ท่ีได้รับในองค์กรแล้วยังมองว่า การมีผลสอบวัดระดับ JLPT 

เป็นคุณสมบัติที่บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยต้องการเป็นอันดับแรกอยู่ดี 

การสอบ BJT ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ J ครั้งน้ีเป็นการเข้าสอบโดยสมัครใจ และแรงจูงใจของการสอบคือ 

ตนเองมีโอกาสใช้ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจในท่ีท�างานอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นแรงจูงใจให้ตนเองอยากประเมินระดับ 

ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจที่มีอยู่ในตอนนี้ หลังสอบเสร็จรู้สึกผิดหวังในตนเอง เนื่องจากได้รับ 

ผลคะแนนสอบเทียบเท่ากับที่เคยสอบเมื่อสามปีก่อน โดยแสดงความคิดเห็นว่าการสอบ BJT เป็นบททดสอบ 

ที่เหมาะสมกับเน้ือหางานที่ตนเองท�าอยู่ในปัจจุบัน และมีประโยชน์ในการท�าความเข้าใจ และได้เรียนรู้ 

ค�าศัพท์ รวมถึงส�านวนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ อย่างไรก็ตาม 

การสอบวัดระดับแบบ JLPT ยังเป็นสิ่งที่ได้เปรียบกว่า เนื่องจากเป็นการสอบทักษะภาษาญี่ปุ่นที่บริษัทญี่ปุ่น 

ในประเทศไทยต้องการ ท�าให้ปฏิเสธการสอบ BJT เพราะไม่มีประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้จริง โดยระเบียบข้อบังคับภายในบริษัทที่ผู้ประกอบวิชาชีพ J ท�างานอยู่ ให้ค่า 

ความสามารถภาษาญ่ีปุ่น โดยยึดมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนจากคะแนน JLPT และค่าตอบแทนนี้จะจ่าย 

ตามระดับภาษาญี่ปุ่นที่พนักงานสอบได้ ส�าหรับพนักงานที่ใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นอย่างต�าแหน่งล่าม ฯลฯ มีหน้าที่

ที่ต้องเข้าสอบ BJT เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงาน โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ J การสอบ BJT ไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามภาระหน้าที่เท่าน้ัน แต่ยังเป็นการสอบ 

ที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน เพราะว่าตนเองต้องการท่ีจะได้คะแนน BJT สูง มากกว่าความต้องการที่จะได้เงิน 

ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นจากการสอบ JLPT

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น J  

5.2. ผลการวิเคราะห์และข้อควรพิจารณา
ผลการวิเคราะห์และข้อควรพิจารณาแสดงไว้

ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยในหนึ่งค�าถาม 

ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

 5.2.1.   แรงจูงใจในการสอบ BJT
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  รายละเอียดของค�าตอบ  นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทัง้สิน้

 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

ตารางที่ 3 แรงจูงใจในการสอบ

  รายละเอียดของค�าตอบ  นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทัง้สิน้

1 ข้อสอบมีค�าศัพท์ ส�านวน และไวยากรณ์ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน 1 3 4

2 โจทย์ในส่วนการฟังและการอ่านมีขนาดยาว  3 0 3

3 ข้อสอบเน้นค�าศัพท์ในการท�างานและเอกสารทางธุรกิจ 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

ตารางที่ 4 ความยากง่ายของเนื้อหาและโจทย์ข้อสอบ

อาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ที่เข้าสอบ BJT ที่เข้าร่วม 

ตอบแบบส�ารวจในครั้งนี้ทั้ง 12 คน ได้ประสงค์เข้า 

สอบด้วยความสมัครใจของตนเอง นอกจากนี้ ในบรรดา

อาสาสมคัรทัง้ 12 คน มอีาสาสมคัร 11 คนทีแ่สดงความ

สนใจในการเข้าสอบ และต้องการรู้ระดับความสามารถ

ทางภาษาญ่ีปุ่นของตนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ท�าให้

สามารถยืนยันว่าอาสาสมัครทุกคนท่ีเข้าสอบ BJT ใน 

ครัง้นี ้ล้วนมคีวามต้องการทีเ่กดิจากแรงจงูใจจากภายใน

ของตนเองทั้งสิ้น ในทางกลับกัน กลุ่มของนักศึกษา 

ชาวไทยที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่น (นักศึกษา A, B, E) ต้องการ

น�าผลสอบไปใช้จรงิ จงึขอให้บนัทกึคะแนน BJT ทีต่นเอง

สอบได้ไว้ในเรซูเม่เพื่อใช้ในการท�างาน ในขณะที่กลุ่ม 

ของผู ้ประกอบวิชาชีพท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ ่นไม่ได้ขอให้ท�า 

เช ่นนั้น อาจเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถน�าผล 

การสอบไปสร้างโอกาสหรือเพิ่มผลตอบแทนในองค์กร 

ได้จริงแต่ทั้งนี้ก็มีผู ้ประกอบวิชาชีพบางคนกล่าวว่า

สามารถน�าผลสอบไปใช้ได้ในกรณพีเิศษ เช่น ผูป้ระกอบ

วิชาชีพที่ต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงาน 

ผลการสอบ JLPT ต่อฝ่ายบุคคล ซ่ึงเป็นข้อบังคับ

ภายในบริษัทดังกล่าวได้รับแรงจูงใจในการสอบ BJT 

เนื่องจากสามารถใช้ผลสอบ BJT เป็นทางเลือกแทน 

ผลสอบ JLPT ในช่วงที่ ผู ้จัดสอบประกาศยกเลิก 

การสอบ JLPT เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 

โคโรน่า 2019 ได้ (ผู้ประกอบวิชาชีพ K)

5.2.2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบ/มุมมอง

เรื่องความยากง่ายของข้อสอบ
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ผูเ้ข้าร่วมงานวจิยั 10 ใน 12 คนกล่าวว่า BJT เป็น

ข้อสอบที่ยาก โดยนักศึกษาชาวไทยส่วนใหญ่มีปัญหา 

ในส่วนของการอ่านและการฟังจบัใจความทีม่ขีนาดยาว

ซึ่งยากต่อการท�าความเข้าใจ ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

ที่ใช้ภาษาญี่ปุ ่นนั้นพบปัญหาการไม่รู ้ค�าศัพท์ คันจิ 

ส�านวนรูปยกย่อง/ถ่อมตน และส�านวนท่ีใช้ในสถาน 

การณ์ต่างๆ สองกลุ่มตัวอย่างน้ีน่าจะเข้าใจความหมาย

และเนื้อหาของค�าถามในข้อสอบได้ต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญ ซึ่งผู้วิจัยอนุมานได้ว่าหลักฐานของคะแนน 

ที่นักศึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพท�าได้ในครั้งน้ีมีความ

สัมพันธ์กันกับข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด (กลุ่ม

นักศึกษามหาวิทยาลัย  = 261.83 , กลุ่มผู้ประกอบ

วิชาชีพ   = 478.66) จากกรณีของผู้เข้าร่วมงานวิจัย 

ที่ตอบว่า "ไม่เข้าใจข้อสอบในส่วนการฟังและการอ่าน

จบัใจความ เนือ่งจากเป็นบทความทีย่าว ท�าให้ขาดสมาธิ 

และเกิดอาการง่วงนอน" (นักศึกษามหาวิทยาลัย B, E) 

ท�าให้ผู้วิจัยรับรู้ได้ว่าพวกเขาไม่ค่อยเข้าใจความหมาย

ของโจทย์ในข้อสอบ 

5.2.3. ประโยชน์ทางวิชาการของการสอบ BJT

 

  รายละเอียดของค�าตอบ  นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทัง้สิน้

1 ท�าให้รู้จุดอ่อน, เรื่องที่ไม่ถนัด   2 3 5

 รวมถึงท�าให้รู้สึกอยากพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้ดีขึ้น 

2 ท�าให้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่เรียนในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น 3 0 3

3 ท�าให้เข้าใจและเรยีนรู้ค�าศพัท์หรอืส�านวนภาษาญีปุ่่นทีไ่ม่เคยเรยีนมาก่อน 0 3 3

 แต่จ�าเป็นต้องใช้ในสถานการณ์จริง 

4 ท�าให้เข้าใจว่าจะน�าภาษาญีปุ่น่ทีเ่รยีนมาไปใช้ในสถานการณ์จรงิอย่างไร    3 0 3

5 เพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาตนมากขึ้นหลังได้รับผลการสอบ 2 0 2

6 ท�าให้ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้ได้ BJT  0 2 2 

 คะแนนสูงๆ   

ตารางที่ 5 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ

นักศึกษาหลายคนแสดงความดีใจและพึงพอใจ 

ที่สามารถตอบค�าถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ใน

มหาวทิยาลยั เช่น รปูแบบภาษาค�ายกย่อง/ถ่อมตน และ

การน�าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และให้ความเหน็ว่า BJT 

เป็นข้อสอบทีด่เีหมาะกบันกัศกึษาสาขาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ 

ท�าให้เกิดความเข้าใจและมทีกัษะการสือ่สารภาษาญีปุ่น่

เชิงธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ยังคิดว่า BJT มีประโยชน์ใน

ด้านวิชาการ เพราะสามารถน�าสิ่งที่เรียนไปแล้วไปลอง

ฝึกปฏบิตัจิรงิ และเพิม่แรงจงูใจในการพฒันาตนมากขึน้ 

หลังจากได้รับผลสอบท่ีสะท้อนความสามารถของตน 

ในปัจจุบัน ในทางกลับกัน ผู้ประกอบวิชาชีพส่วนใหญ่

เริ่มตระหนักว่าตัวเองมีจุดอ่อนเรื่องการใช้ส�านวนรูป

ยกย่อง/ถ่อมตน ท�าให้เกิดความพยายามที่จะฝึกพูด 

ค�ายกย่องในทีท่�างานให้บ่อยขึน้ โดยมองว่าการสอบ BJT 

ช่วยกระตุ้นให้อยากพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ตนเอง 

ไม่ถนัด หรือไม่ค่อยได้ใช้ให้เก่งขึ้น โดยเฉพาะบุคลากร 

ที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในที่ท�างานจริง นับว่าการสอบ BJT 

มีประโยชน์ในฐานะที่สร้างโอกาสที่จะได้สัมผัสและ 

เรียนรู้ค�าศัพท์หรือส�านวนที่ไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งสามารถ 

น�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้โดยตรง

5.2.4. มุมมองด้านประโยชน์ในการใช้ที่เป็นรูป

ธรรม/เมื่อเปรียบเทียบกับ JLPT
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  รายละเอียดของค�าตอบ  นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทัง้สิน้

1 JLPT ถือเป็นข้อสอบที่ส�าคัญมากกว่าในฐานะของการสอบ 5 3 8

 เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น 

2 การได้คะแนน BJT สูงๆ เป็นคุณสมบัติที่ดีในการหางาน 6 0 6

 หรือเปลี่ยนงานใหม่ 

3 JLPT ยงัคงเป็นการสอบทีจ่�าเป็นทีส่ดุ ส�าหรบับรษัิทญีปุ่น่ในประเทศไทย 0 3 3

ตารางที่ 6 มุมมองด้านประโยชน์ในการใช้ที่เป็นรูปธรรม/เมื่อเปรียบเทียบกับ JLPT

กลุ่มนักศึกษาท่ีเข้าร่วมในงานวิจัยท้ัง 6 คนมี 

ความคาดหวังสูงที่จะน�าผลสอบ BJT ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติจริง ในทางกลับกันส�าหรับกลุ่ม 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาษาญ่ีปุ่นไม่มีใครให้ความเห็น 

ว่าผลสอบ BJT ดังกล่าวมีคุณค่าและน�าไปใช้ประโยชน์

ได้จริง กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพยังยืนยันว่าบริษัทญ่ีปุ่น 

ในประเทศไทยยงัคงใช้ผลสอบ JLPT เป็นเกณฑ์ในการ

ตัดสินเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานหรือเปลี่ยนงาน 

ซึง่ JLPT ยงัคงได้เปรยีบกว่า BJT อย่างแน่นอน นัน่แสดง

ว่า ผู้ประกอบวชิาชีพด้านภาษาญีปุ่น่เหน็ว่าไม่มโีอกาสที่

จะน�าผลสอบ BJT ไปใช้ประโยชน์ได้เท่าทีค่วร จงึดเูหมือน

การสอบมไีว้เพือ่ให้บรรลวัุตถุประสงค์เฉพาะด้านเท่านัน้ 

ซึง่ค�าตอบดงักล่าวได้รับมาจากประสบการณ์ในการท�างาน

จรงิ ส�าหรบัค�าตอบทีไ่ด้รบัจากนกัศกึษาชาวไทยทีศ่กึษา

ภาษาญีปุ่น่พบว่า พวกเขาคาดหวงัในการน�าผลสอบ BJT 

ไปใช้ประโยชน์กับตนเอง แต่ถ้าพูดถึงข้อสอบที่ใช้วัด

ความสามารถทางภาษาญีปุ่น่จะให้ความส�าคญักบั JLPT 

มากกว่า อีกทั้งกลุ่มนักศึกษายังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 

ส่วนใหญ่ตนเองจะคาดหวังว่าตนเองจะสอบ JLPT ผ่าน

หรือไม่ผ่าน มากกว่าการลุ้นคะแนน BJT ของตน แสดง

ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีความคิดเห็นตรงกันว่า 

JLPT คือข้อสอบทีน่กัศึกษามหาวทิยาลัยและผู้ประกอบ

วิชาชีพที่ใช้ภาษาญ่ีปุ่นต่างให้ความส�าคัญและให้การ

ยอมรับ มากกว่าและเป็นการสอบที่สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์จริงได้อย่างแพร่หลายมากกว่า 

5.2.5. กฎระเบียบข้อบงัคบัภายในบรษิทัท่ีเกีย่ว

กับภาษาญี่ปุ่น

 

  รายละเอียดของค�าตอบ  นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทัง้สิน้

1 บริษัทใช้ระดับผลสอบ JLPT    - 4 4

 เป็นเกณฑ์ตัดสินในการให้ค่าความสามารถภาษาญี่ปุ่น 

2 บริษัทก�าหนดให้พนักงานต้องสอบ BJT  - 3 3 

 และรายงานผลสอบให้ทราบ 

3 บริษัทใช้ระดับผลสอบ BJT   - 1 1

 เป็นเกณฑ์ตัดสินในการให้ค่าความสามารถภาษาญี่ปุ่น 

4 บริษัทใช้ผลสอบทั้ง JLPT และ BJT

 เป็นข้อก�าหนดในการคัดเลือกคนที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเข้าท�างาน - 1 1

ตารางที่ 7 กฎระเบียบข้อบังคับภายในบริษัท



คาซึโยชิ ทาจิมะ  | Kazuyoshi Tajima 113

บริษัทญี่ปุ่นท่ีผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาษาญ่ีปุ่น 

ได้ท�างานอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะให้ค่าความสามารถภาษา

ญี่ปุ่นตามผลวัดระดับ JLPT มีเพียงบริษัทเดียวท่ีจ่าย 

ค่าความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นตามคะแนน BJT ท่ี 

ได้รับ (ผู้ประกอบวิชาชีพ I) แสดงว่าผู้ประกอบวิชาชีพ 

ที่ท�างานในบริษัทท่ีให้ค่าตอบแทนความสามารถทาง

ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงเพื่อนร่วมงาน (ผู้ประกอบวิชาชีพ G, 

I, L) ได้รับแรงจูงใจนี้ จึงท�าให้ต้องการสอบ JLPT เพื่อ

ให้ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจ

ภายนอกมุ่งเป้าไปท่ีผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน 

นั้นส่งผลต่อการสอบอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนี้ 

จากงานวิจัยฉบับน้ียังพบว่ามีบริษัท 3 แห่งมีระเบียบ

บริษัทที่ก�าหนดให้พนักงานต้องเข้าสอบ JLPT หรือ 

BJT และรายงานผลคะแนนให้บริษัททราบ (ผู้ประกอบ

วิชาชีพ I, J, L) ดังนั้นแรงจูงใจในการเข้าสอบของแต่ละ

บุคคลจะแตกต่างกันไป ผู้ประกอบวิชาชีพบางคนสอบ

เพราะต้องการผลตอบแทนค่าภาษาญี่ปุ ่นในอัตรา 

สูงมากกว่าการไปสอบตามหน้าท่ี ผู้ประกอบวิชาชีพ 

บางคนคิดว่าที่ตนเองไปสอบ BJT นั้น ไม่ได้สอบเพื่อ

วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุตามหน้าที่ที่บริษัทก�าหนดไว้ 

แต่เกิดจากความมุ่งมั่นภายในตนเองมากกว่า เพราะ

อยากได้คะแนน BJT สูง มากกว่าความต้องการค่า

ตอบแทนที่สูงขึ้น

6.   บทสรุปและข้อเสนอแนะ
6.1.สถานการณ์ของการสอบ BJT ของประเทศ 

ไทยในปัจจุบัน

การวิจัยคร้ังน้ีท�าให้ทราบว่านักศึกษาชาวไทย 

ทีศ่กึษาภาษาญีปุ่น่เข้าใจว่าการสอบ BJT จะมปีระโยชน์

ต่อตนเองมาก เช่นเดียวกับผลการส�ารวจครั้งก่อน 

อย่างไรก็ตาม พบว่าการสอบ JLPT มีความส�าคัญในแง่

ของการวัดระดับทักษะภาษาญี่ปุ่นในวงกว้างมากกว่า 

BJT ซึ่งผู ้เข้าสอบส่วนใหญ่ต้องการทราบว่าตนเอง 

จะสอบผ่านหรือไม่ผ ่านการสอบ JLPT มากกว่า 

อยากทราบว่าตนเองได้คะแนน BJT เท่าใด ในทาง 

กลับกันส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาษาญ่ีปุ ่นที่ 

เป็นผู้ใหญ่วยัท�างานแสดงมมุมองเชิงลบว่า การสอบ BJT 

ไม่มีประโยชน์ในการยื่นสมัครงาน หรือการได้รับค่า

ตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับผลการวิจัยครั้งก่อน 

นอกจากนี้การสอบ JLPT ยังมีข ้อได้เปรียบในแง ่

ของการน�ามาใช้เป็นมาตรฐานการประเมินผลในองค์กร

ญี่ปุ ่นในประเทศไทยเพื่อรับคนเข้าท�างาน หรือการ

เปลีย่นงาน เพราะบรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าความสามารถ

ทางภาษาญี่ปุ่นให้กับพนักงานจากผลคะแนนวัดระดับ

การสอบ JLPT 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าทั้ง 2 กลุ่ม

ตัวอย่างได้แก่กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่น 

และกลุ่มผู ้ประกอบวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ ่นมองว่า 

การสอบ JLPT เป็นการสอบที่ได้รับความนิยมมาก

ส�าหรบัใช้วดัทักษะภาษาญีปุ่น่เมือ่เทยีบกบัการสอบ BJT 

และเมือ่ต้องประเมนิจากมมุมองภายนอก การสอบ JLPT 

ได้รบัผลประเมนิมากกว่าตัง้แต่ระดับความนยิม การเป็น

ที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงคุณค่าและประโยชน์ในการน�า

ไปใช้จริง จนเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยว่าผลสอบ JLPT 

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสามารถทาง

ภาษาญี่ปุ่นอย่างแพร่หลายมากกว่า การสอบ BJT ที่เข้า

มาจัดขึ้นในประเทศไทยภายหลัง  

6.2. ประโยชน์ของการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่น่

ธุรกิจในประเทศไทย

จากงานวจิยัครัง้ก่อน พบว่า BJT เป็นการสอบที่ 

มีความยากส�าหรับนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

และนักศึกษาคิดว ่าความสามารถด้านภาษาญี่ปุ ่น 

ของตนนั้นยังไม่เหมาะสมกับการสอบ BJT และเมื่อ

พิจารณาจากผลการสอบ ปรากฏว่ากลุ่มนักศึกษาได้

ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับ BJT อยู่ที่ J4 เท่ากับระดับที่

ได้ในงานวจิยัครัง้ก่อน นัน่อาจอนมุานได้ว่าการสอบ BJT 
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เป็นข้อสอบที่ไม่เหมาะสมกับพวกเขา1 ในการส�ารวจ 

ครั้งนี้ ได้ยืนยันผลการวิจัยดังกล่าวว่าสาเหตุหลักน้ัน 

เกดิจากโจทย์ในข้อสอบทีค่่อนข้างยาก โดยเฉพาะในส่วน 

ของการฟังที่มีอัตราการพูดท่ีเร็วมากและบทสนทนา 

ยาวมาก ท�าให้ไม่สามารถฟังทัน และไม่เข้าใจในเนื้อหา

ส่วนการอ่านทีม่บีทความยาว อย่างไรก็ตาม กลุม่นกัศกึษา

แสดงความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการสอบ เช่น รู้สึกดีใจ 

ที่สามารถตอบค�าถามในสิ่งท่ีเคยเรียนได้บ้าง และจาก

งานวิจัยครั้งก่อน ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มนักศึกษาชาวไทย 

ทีศ่กึษาภาษาญีปุ่น่มองว่าการสอบ BJT นัน้เป็นการสอบ

ที่ยากส�าหรับพวกเขา แต่จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า

กลุ ่มนักศึกษาคิดว่าการสอบ BJT น้ันท�าให้ตนเอง 

ได้เข้าใจส�านวนภาษาญ่ีปุ่น รวมถึงค�ายกย่อง/ถ่อมตัว 

ที่เรียนไปแล้วได้ดียิ่งขึ้น และหลังจากการสอบ BJT ส่ง

ผลดีด ้านวิชาการให ้ กับกลุ ่มนักศึกษาได ้อย ่างมี

ประสิทธิผล ยิ่งไปกว่านั้นนักศึกษาชาวไทยที่ศึกษา 

ภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต่างต้องการรู้ระดับความสามารถ

ทางภาษาญีปุ่น่ในปัจจบุนั หรอืต้องการวดัผลการเรยีนรู้

ของตนเอง ซ่ึงเป็นความเห็นท่ีแตกต่างจากการส�ารวจ

ครั้งก่อนอย่างมีนัยยะส�าคัญ 

ในทางกลับกัน ส�าหรับกลุ่มผู ้ประกอบวิชาชีพ 

ด้านภาษาญี่ปุ่น เมื่อวิเคราะห์จากผลสอบ BJT ในครั้งนี้ 

ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ย (  = 478.66, J2) พบว่าการสอบ 

BJT เป็นการวัดทักษะความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นที่มี

ความเหมาะสมกับระดับความรู้ของตนเป็นอย่างดีซึ่ง 

ตรงกับผลการส�ารวจครั้งก่อน อย่างไรก็ตามผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นว่า 

BJT เป็นข้อสอบที่ยาก โดยเฉพาะข้อสอบเก่ียวกับ

ส�านวนการใช้ค�ายกย่องซึง่ไม่ถนดัเป็นพิเศษ แต่ ภายหลงั

การสอบ กลุ ่มผู ้ประกอบวิชาชีพก็เปลี่ยนทัศนคต ิ

1 อ้างองิจากระดบัทักษะการใช้ภาษาญีปุ่น่เชงิธรุกจิ BJT (www.kanken.or.jp/bjt/about/level_sample.html) ระดบั J4 คอื "ผูท้ีม่ทีกัษะการสือ่สารภาษาญีปุ่น่ได้ในระดบัเลก็
น้อย สามารถใช้ภาษาญีปุ่น่ได้ในขอบเขตสถานการณ์เชงิธรุกจิอย่างมีข้อจ�ากดั" รายละเอยีด ดงันี้

 1) มีความรู้ภาษาญีปุ่น่และทักษะการตดิต่อสือ่สารภาษาญีปุ่น่ธรุกจิในขอบเขตทีจ่�ากดั ยงัคงพบปัญหาในการสือ่สารอยูบ่่อยครัง้ 
 2) เข้าใจบทสนทนาภาษาทางธรุกจิเพยีงเลก็น้อย โดยต้องใช้ความเรว็ในการพดูทีช้่า ผ่านส�านวนภาษาทีเ่รยีบง่าย
 3) ยังไม่สามารถใช้ส�านวนภาษาญีปุ่น่ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมตามความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล
 4) เข้าใจเอกสารภายในบริษทัหรอืหนงัสอืทางธรุกจิทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนัในระดบัพืน้ฐาน 
 5) เข้าใจวฒันธรรมการท�างานแบบญีปุ่น่เฉพาะบางเรือ่งเท่านัน้

โดยพยายามน�าส�านวนยกย่องซึ่งเป็นเป็นจุดอ่อนของ

ตนเองมาฝึกใช้ในการท�างานจริงมากขึ้น จากผลการ

ส�ารวจครั้งน้ี พบว่าการสอบ BJT มีประโยชน์ เพราะ

ท�าให้ตระหนกัถงึความส�าคญัของส�านวนภาษาญีปุ่น่ทีไ่ม่

ค่อยได้ใช้ หรือส่วนที่ไม่ค่อยถนัดได้เพื่อปรับปรุงทักษะ

ภาษาของตนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง

อยากที่จะพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ ่นเชิงธุรกิจให้เก่ง 

มากขึ้น โดยเฉพาะการท�าความเข้าใจ และเรียนรู ้ 

ค�าศัพท์/ส�านวนที่ยังไม่เคยรู้ให้น�ามาสู่การใช้ประโยชน์

ในการท�างานจริงโดยตรง นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบ

วชิาชีพยงัแสดงทศันคตเิชงิบวกว่าคาดหวงัในการพฒันา

ทักษะภาษาญี่ปุ่นของตนเองจากการท�าคะแนน BJT  

ให้ได้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ท�าให้สรุปได้ว่าการสอบ BJT ยังคง 

มีความหมายในเชิงวิชาการ เช่นเดียวกับผลที่ได้รับ 

จากงานวิจัยครั้งก่อน 

6.3. แนวโน้มการพัฒนาการสอบ BJT ใน

ประเทศไทย

ในการส�ารวจครั้งก่อนพบว่าความต้องการสอบ 

BJT ในประเทศไทยยังมีน้อย ซ่ึงสาเหตุที่ส�าคัญที่สุด 

เกิดจากการน�าผลสอบไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนัก 

ดังน้ันการท�าให้องค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงคุณค่าและ

ประโยชน์ของการน�าผลสอบ BJT ไปใช้ได้จริงจะท�า 

ให้การสอบได้รับการยอมรับมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่

เก่ียวข้องในการจัดสอบ BJT จึงจ�าเป็นต้องด�าเนิน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังเพื่อให้บริษัทญี่ปุ่น 

ในประเทศไทยเห็นความส�าคัญของการสอบ BJT 

หนึ่งในตัวอย่างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ซึ่งผู้วิจัย

เคยกล่าวไว้ในงานวิจัยครั้งก่อน คือความคาดหวังให ้

ผู ้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการสอบ BJT สร้างความ 

ตืน่ตวัให้กบัองค์กรทีก่�าหนดเกณฑ์การคดัเลอืกบุคลากร
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2  ศนูย์สอบ BJT ในประเทศญีปุ่น่มสีาขาหลายแห่งให้เลอืกสอบ โดยเปิดสอบในวนัธรรมดาและวันหยดุเสาร์อาทติย์ในขณะทีศ่นูย์สอบ BJT ในกรุงเทพฯ จะจัดสอบเฉพาะในวันธรรมดา
เท่านัน้

ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเข้าท�างาน/เปลี่ยนงาน โดยนายจ้างจะ

ต้องระบุคะแนนที่คาดหวังให้ชัดเจน เช่น "ผู้สมัครงาน

ต้องได้คะแนน BJT 400 ขึ้นไป" 

ผูว้จิยัมคีวามคาดหวงัว่าในท้ายทีส่ดุทัง้ฝ่ังนายจ้าง

และฝั่งลูกจ้างในประเทศไทยจะเล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ของการสอบ BJT โดยในอนาคตอาจมกีารศกึษาเพิม่เตมิ

เกี่ยวกับมุมมองของบริษัทญี่ปุ ่นในประเทศญี่ปุ ่นว่า 

เหตใุดจึงให้ความส�าคญักบัการสอบน้ีมากในการคดัเลอืก

บุคลากรเข้าท�างานหรือการประเมินเลื่อนขั้นในขณะที่

บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยยังไม่นิยมใช้ผลการสอบนี้

นอกจากนี้ สิ่งส�าคัญคือการประชาสัมพันธ์และ 

ส่งเสรมิการสอบ BJT ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง  จาก

ข้อสงัเกตเรือ่งค่าตอบแทนความสามารถทางภาษาญีปุ่น่

ที่บริษัทญี่ปุ่นแต่ละแห่งจ่ายให้กับพนักงานนั้น คือส่ิง 

ที่จะส่งผลดีต่อองค์กร ท�าให้ได้คัดสรรบุคคลากรท่ีมี

ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจในระดับดี เพราะ

การให้ค่าตอบแทนเพือ่แลกกบัผลการปฏบิตังิานท่ีบรษิทั

จะได้รบันีคื้อแรงจงูใจภายนอกทีส่่งผลต่อความต้องการ

สอบ BJT ที่เพิ่มขึ้น 

การผลกัดนัและสนบัสนนุให้บรษิทัญีปุ่น่ ใประเทศ 

ไทยตระหนักถึงการน�าระบบการให้ค่าตอบแทนความ

สามารถภาษาญ่ีปุ่นตามจ�านวนคะแนน BJT ท่ีได้รับ 

โดยก�าหนดให้เป็นระเบียบข้อบังคับในบริษัทเป็นสิ่ง 

ที่จ�าเป็น รวมถึงการก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน 

ทีต้่องเข้าสอบ BJT เพือ่วตัถปุระสงค์ในการพัฒนาตนเอง 

ส�าหรับการประเมินผลประจ�าปี หรือใช้เพิ่มโอกาส 

ในหน้าที่การงานในด้านอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้วิจัย

สนใจกับความคิดเห็นจากผู ้เข ้าร ่วมงานวิจัยที่เป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพคนหน่ึงที่กล่าวถึง "แนวโน้มล่าสุด 

ของประเทศไทยที่มีผู้ผ่านการสอบ JLPT ระดับ N1 

เพิ่มมากขึ้น จึงอาจท�าให้ผลสอบ JLPT ระดับ N1 ด้อย

ค่าลง" โดยผู้วิจัยคิดว่า เป็นโอกาสดีของผู้ที่ท�าคะแนน 

BJT ได้สูงในระดับ J1 และ J1 + ที่บริษัทญี่ปุ่นควรน�า

ผลสอบ BJT มาพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่

สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจได้ในระดับสูง 

ในประเดน็ของสถานทีแ่ละวนัส�าหรบัการจดัสอบ 

ควรมกีารจดัสอบในวนัเสาร์และวนัอาทติย์ด้วยเนือ่งจาก

พนกังานบรษิทัส่วนใหญ่ไม่สะดวกมาสอบในวนัธรรมดา2 

นอกจากนี้อาจมีการจัดสอบแบบกลุ่มให้กับนักศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

ส�าหรับบทบาทของสถานศึกษา อาจารย์มหา 

วทิยาลัยผู้สอนภาษาญีปุ่น่ควรพจิารณาผลักดนัการสอน

ภาษาญี่ปุ ่นธุรกิจในประเทศไทย เพื่อผลิตบัณฑิตให้ 

ตรงกับความต้องการของตลาดงานภาษาญี่ปุ ่นธุรกิจ 

พัฒนาส่ือการสอน ก�าหนดวิธีการสอนที่เป็นแบบแผน 

เผยแพร่งานวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษา

ญี่ปุ่นธุรกิจ  เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิธีการเปรียบเทียบและตรวจสอบถึงสาเหตุของการฟัง ค�าว่า 'nan-nichi' (วันที่อะไร) 

ของผู้เรียนคิดว่าเป็น 'nan-ji' (กี่โมง) ในผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง

ซึ่งมีความผิดพลาดในการฟังบ่อยครั้ง เหตุใดผู้เรียนจึงพบว่าการแยกค�าสองค�านี้เป็นเร่ืองยากและเพื่อหลีกเลี่ยง 

การสือ่สารทีผ่ดิพลาดของผูเ้รยีน ผูว้จิยัได้ตัง้สมมตฐิานเพือ่ชีแ้จงประเดน็นี ้โดยสนันษิฐานว่า ตามปกตแิล้วเสยีงธนติ

จะมีการปล่อยลม chi /tɕh/ ออกมา อย่างไรก็ตาม ถ้าเสียงธนิต/tɕi/อยู่ในต�าแหน่งระหว่างเสียงสระของค�าทั่วไป 

เสียงธนิตจะถูกลดการปล่อยลมและเสียง [tɕi] ท�าให้ผู้เรียนชาวไทยเข้าใจว่าเป็นเสียงสิถิล ji ผลการศึกษาน้ีคือ 

1) เสียงธนิตจะถูกลดการปล่อยลมและเสียง ท�าให้ผู้เรียนชาวไทยเข้าใจว่าเป็นเสียงสิถิล 2) เสียงธนิตและเสียงสิถิล 

เป็นหน่วยเสียงเดียวกันส�าหรับชาวญี่ปุ่น แต่เป็นเสียงที่แตกต่างกันส�าหรับผู้เรียนชาวไทย

ท�าไมผู้เรียนชาวไทยฟังภาษาญี่ปุ่นผิด ‘nan-nichi’ 

เป็น ‘nan-ji’ : การศึกษาเปรียบเทียบเสียงพูด 

ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

สำาคัญ
การเปลี่ยนเสียง เสียงธนิต เสียงสิถิล หน่วยเสียงย่อย ผู้เรียนชาวไทย

 คำา
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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.

Why Thai Learners of Japanese Language

Misheard ‘nan-nichi’ as ‘nan-ji’? : A Contrastive 

Study of Thai and Japanese Speech Sounds

Hideo	Maruyama
Panyapiwat	Institute	of	Management

Key words
sound change, aspirated and unaspirated sound, allophone, Thai learners 
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1. Introduction
In this study, the author examined the 

causes of the mistaken hearing of the sound 

‘nan-nichi’ as ‘nan-ji’ by Japanese language 

learners whose mother tongue is Thai. Thirty 

students of the Japanese language learners at 

the undergraduate level made this sort of 

mishearing frequently. Teacher asked students 

‘nan-nichi’? The students looked at the watch 

and answered the time. The author wondered 

why the students misheard ‘chi’ as ‘ji’. This sort 

of mishearing has occurred several times before. 

However, there is no research focusing on the 

mishearing of ‘ji’ as ‘chi’. 

Thus, the author has made a hypothesis. 

The hypothesis is as follows. There are 

allophones for Thai students. This allophone is 

the cause of difficulty of listening for students 

and it interferes with students’ listening. The 

allophone causes mishearing. They are: (a) 

Japanese plosive sounds weaken in the 

intervocalic position of a word; (b) The weakened 

plosive sounds reduce the amount of air release; 

(c) The plosive sounds with reduced air are 

understood as unaspirated sounds for Thai 

learners. The findings are that, aspirated sound 

and unaspirated sound are different phonemes 

for Thai students. These sounds are distinctive 

features in the Thai language. However, in the 

Japanese language, aspirated sounds and 

unaspirated sounds are not distinctive features. 

It does not change the meaning of a word. Thus 

these sounds are allophones. 

These findings of allophones, and how 

aspirated sounds change into unaspirated 

sounds, are beneficial not only for Thai learners 

of Japanese language, but also for teachers 

teaching Japanese language; both Thai natives 

and Japanese natives, because not many studies 

have been conducted on this issue in the Thai 

language, to my best knowledge. 

Again, in other words, there are two causes 

of mishearing in this case. One is the change in 

the Japanese sound, or allophone. And the 

other is the interference from the learners’ 

native language concerning these altered 

sounds.

2. Overview of listening problem
1) The cause of the listening problem is 

the difference of the phonological system and 

the sound change of the L2 language. The 

Chinese and Korean languages have aspirated – 

unaspirated sound systems. However, the 

Japanese language has voiced – voiceless sound 

system. For Japanese, the vibration of vocal 

cords is the distinctive feature. The amount of 

air release is irrelevant. Nonetheless, in the 

Chinese and Korean languages, being aspirated 

– unaspirated is the distinctive feature. The 

amount of air is the distinctive feature. Air 

reduced Japanese plosive sounds are understood 

as a different sound and meaning for the 

Chinese and Korean.

The first is the problem of listening. The 

cause of mishearing is sound change in the target 
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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. 

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 air-

reduced 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), addit ionally, 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 Banchong-

manee, Wutthichamnong, Tomorakun and 

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 



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

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 

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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Bitabial Labiodental Alveolar Post-
Alveolar

Palatal Velar Glotial

Plosive p  ph  b t  th  d k    kh  
Nasal          m        n      n
Trill

Fricative    f  s   h
Affrice tɕ   tɕh

Approximant           j
Lateral

Approximant
           l

Table 1. Thai consonants

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. 

Japanese 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) Photo 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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Photo 1.  Taken by the author on 2019,
 September 6. 

2) Photo 2.「食べじゃった」should be「食べ

ちゃった」.  Nat ive Japanese pronounce 

unaspirated sounds. Thus, the replier wrote 

‘tabejatta’, an unaspirated sound, instead of 

with a plosive sound like ‘tabechatta’.

―　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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ที่มา https://shortest.link/2h3R

The fourth photo is of the same thing but 

in a different design. The letter ‘MOCHI’ is 

transcribed as ‘โมจิ’.

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 ‘nan-

nichi’ (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’ [tɕi]. 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 [tɕhi] 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 

pronounced by the teachers: an aspirated ‘chi’ 

[tɕhi] 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. 

Table 3. List of allophones of Japanese「ん」/ɴ/

Phoneme Materialized 
sound

かんぱ /kaNpa/ /kampa/

コント /koNto/ [konto] 

てんか /teNka/ [teŋka]

けん /keN/ [keẽ]

Cited from Maruyama (2008) (summarized by 

the author)

Thus they are allophones for Thai learners. 

Not only for Thai learners but also aspirated – 

unaspirated phonology systems like Chinese 

and Korean or some other language speakers 

are able to distinguish allophones. The allophone 

is ‘chi’ at the initial position [tɕhi] and ‘chi’in 

the intervocalic position [tɕi].  For Thai learners, 

including Chinese and Korean, it is possible to 

distinguish these two ‘chi’ from the perspective 

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/ + 

phoneme /i/, the materialized sound is aspirated 

plosive [tɕhi]. And in the intervocalic position, 

it is unaspirated plosive [tɕi]. For Japanese, they 

are the same phoneme. However, they are 

different phonemes for Thai learners. Thus, for 

Thai learners, they are allophones. This is the 

cause of mishearing.

Japanese phonology: for instance「父 （ち

ち）/ci/ [tɕhitɕi], [tɕhi] = [tɕi]; both consonants 

are the same phoneme. Thai learners’ hearing 

according to Thai phonology: 父 （ちち）/ci/ 

[tɕhitɕi], [tɕhi] ≠ [tɕi]; both consonants are 

different phonemes. The aspirated [tɕhi] is 「ち  

/ci/, while unaspirated [tɕi] is understood as じ  

’ji’, /zi/ [ʑi]. In the ears of Thai learners these 

different phonemes produce different sounds 

and thus create semantic confusion.

Furthermore, a secondary finding was that 
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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 

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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