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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัยในขณะสนทนาของคนไทยและคนญี่ปุ่น และ

ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยท่ีมีผลต่อการส่ือสารระหว่างบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยและ 

คนญี่ปุ่น โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างชาวไทยจ�านวน 527 คน และชาวญี่ปุ่น 394 คน 

ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลในการใส่หน้ากากอนามัยของคนไทยและคนญี่ปุ่นตั้งแต่ก่อนการระบาดและช่วงที่มีการ

ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แตกต่างกัน และพบว่าคนญี่ปุ่นใส่หน้ากากในหลากหลายสถานการณ์มากกว่า

คนไทย ส่วนทศันคตต่ิอการใส่หน้ากากอนามยัในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดนัน้มทีศันคติด้านลบ เช่น พดูคุยไม่สะดวก อดึอดั 

ร�าคาญเป็นไปในลกัษณะเดยีวกันทัง้คนไทยและคนญีปุ่น่ แต่คนญีปุ่่นจะมทีศันคติด้านบวกของการใส่หน้ากากอนามยั

มากกว่าคนไทย นอกจากนีผ้ลกระทบต่อการสือ่สารเมือ่ใส่หน้ากากอนามยันัน้ทัง้คนไทยและคนญีปุ่น่จะมคีวามรูส้กึ

ทีต้่องพูดให้ชดัเจนขึน้ เสียงดงัข้ึน ต้องเงีย่หฟัูง และต้องตคีวามท่าทางประกอบมากกว่าปกตแิต่คนไทยจะมคีวามรูส้กึว่า 

ต้องพยายามเป็นพิเศษในการสือ่สารมากกว่าคนญีปุ่น่ ซึง่เป็นไปได้ว่าคนญีปุ่น่มคีวามคุน้เคยกบัการใส่หน้ากากอนามยั

มากกว่าคนไทยจึงท�าให้ไม่รู้สึกถึงความยากล�าบากในการส่ือสารที่เปล่ียนไปมากเท่าคนไทย นอกจากน้ีคนไทย 

มีแนวโน้มตีความอารมณ์ทางสีหน้าแตกต่างจากคนญี่ปุ่น โดยที่คนไทยจะตีความสีหน้าเม่ือไม่เห็นปากได้ยากกว่า 

ไม่เหน็ดวงตา ขณะทีค่นญ่ีปุน่จะตคีวามสีหน้าเมือ่ไม่เหน็ดวงตาได้ยากกว่าไม่เห็นปาก จากการศกึษานีส้ามารถกล่าว 

ได้ว่าการใส่หน้ากากอนามัยนั้นมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและการสื่อสารระหว่างบุคคลของคนไทย

มากกว่าคนญี่ปุ่น
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Abstract

This study aims to identify and compare the behaviors of Thai and Japanese people while wearing 
a face mask in conversation and their respective attitudes in this matter and its effects on interpersonal 
communication. An online questionnaire was used to collect data from 527 Thais and 397 Japanese. 
The results show that the behaviors and attitudes toward wearing a face mask were different 
between the Thai and Japanese respondents. Before the COVID-19 crisis, the Japanese had used 
face masks on various occasions. During the pandemic, both Thai and Japanese people formed 
negative attitudes toward wearing a face mask due to subsequent inconvenience and discomfort 
when talking through the mask; however, the Japanese respondents tended to have more positive 
attitudes in this regard. Yet, both parties believed that wearing a face mask affected the quality 
of communication as they needed to make more effort when talking with a face mask on, for 
example, enunciating more clearly and loudly, listening with close attention, and reading the 
body language of the speaker more frequently. The Thai respondents felt they needed to make 
special efforts to communicate more than their Japanese counterparts did. It is likely that Japanese 
people are more accustomed to wearing a face mask than Thai people are and thus find it less 
difficult to talk with a face mask on. Additionally, Thai and Japanese people tend to interpret 
facial expressions differently in that the former have more difficulties interpreting facial expressions 
without seeing the other speaker’s mouth, but the latter find it more difficult to interpret without 
seeing the person’s eyes. The study implies that wearing a face mask is more likely to affect the 
feelings and interpersonal communication of Thai people than their Japanese counterparts.    

Attitudes toward Wearing a Face Mask and Its Effects 

on Interpersonal Communication: A Comparison 

between Thai and Japanese People
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1. ที่ม�และคว�มสำ�คัญ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) ในปัจจบุนัมผีลท�าให้การใส่หน้ากาก

อนามยักลายเป็นเรือ่งจ�าเป็นในชวีติประจ�าวนั การสือ่สารระหว่างบคุคลขณะสนทนานัน้หน้ากากอนามยัปิดกัน้ไม่ให้ 

เห็นปากขณะที่พูดซึ่งเป็นส่วนที่แสดงทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาของคู่สนทนา และยังต้องเว้นระยะห่างตามหลัก 

social distancing ท�าให้เสียงที่พูดผ่านหน้ากากอนามัยอาจจะไม่ชัดเจน ฉะน้ันการส่ือสารในขณะที่ใส่หน้ากาก

อนามัยนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Mheidly et al., 2020; Ong, 2020; 

Marini et al., 2021) ในการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้น นอกจากการตีความข้อความที่เป็นค�าพูดที่เป็นวัจนภาษาแล้ว 

อวจันภาษายงัเป็นส่วนส�าคญัในการตคีวามของคูส่นทนาด้วยเช่นกนั (Burgoon et al., 2010) และอวยัวะทีแ่สดงออก

ทางสีหน้าได้มากที่สุดบนใบหน้าคือดวงตาและปาก (Guarnera et al., 2015; Ong, 2020) การตีความสีหน้าจึงควร

ตคีวามทัง้ส่วนทีเ่ป็นตาและปากประกอบกัน ฉะนัน้การใส่หน้ากากอนามยัทีท่�าให้ไม่เหน็ปากของคูส่นทนาจงึเป็นอปุสรรค

อย่างหนึง่ในกระบวนการตคีวามการสือ่สาร โดยเฉพาะผลกระทบต่อการตคีวามอารมณ์บนใบหน้าของคู่สนทนา (Carbon, 

2020) นอกจากนีก้ารใส่หน้ากากอนามยันัน้เป็นสิง่ทีค่นในวฒันธรรมไทยไม่คุน้เคย เนือ่งจากเพิง่จะเริม่ใส่หน้ากากอนามยั

กนัอย่างแพร่หลายในช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพนัธุใ์หม่ในปี ค.ศ. 2009 (ทมีข่าวกรงุเทพธรุกจิออนไลน์, 2565) 

ขณะทีค่นในวฒันธรรมญีปุ่น่ทีคุ้่นเคยกบัการใส่หน้ากากอนามัยเป็นปกตใินชวีติประจ�าวนัเพือ่ป้องกนัเชือ้โรคจากหวดั

หรอืใส่เพือ่ป้องกนัละอองเกสรมาตัง้แต่การระบาดของไข้หวดัใหญ่สเปน (Spanish Flu) ตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 เป็นต้นมา 

(Yang, 2014; 日本経済新聞, 2020; 北多摩薬剤師会, 2021) ทศันคตเิกีย่วกับการใส่หน้ากากอนามยัและการรับรูเ้กีย่ว

กบัผลกระทบต่อการสือ่สารระหว่างบคุคลของคนไทยและคนญีปุ่น่ย่อมมคีวามแตกต่างกนั นอกจากนีย้งัมแีนวคิดว่า

คนญี่ปุ่นมีการตีความสีหน้าที่เน้นการมองไปยังส่วนบนของใบหน้า (ดวงตา) มากกว่าส่วนล่างของใบหน้า (ปาก) จึง

ท�าให้ไม่มีความรู้สึกต่อต้านการใส่หน้ากากอนามัยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (柴崎, 

2018) การศกึษานีจึ้งมุ่งศกึษาว่าคนในวฒันธรรมญีปุ่่นทีคุ่น้เคยกบัการใส่หน้ากากอนามยั กับคนไทยทีไ่ม่คุน้เคยกบั

การใส่หน้ากากอนามัยจะมีพฤติกรรมและทัศนคติต่อการใส่หน้ากากอนามัยในขณะพูดคุยสนทนากับคู่สนทนาที ่

ใส่หน้ากากอนามยัแตกต่างกนัอย่างไร และทศันคตต่ิอการสือ่สารระหว่างบคุคลขณะทีใ่ส่หน้ากากอนามยัของคนไทย 

และคนญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างไร

2. วัตถุประสงค์ง�นวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัยทั้งก่อนและขณะที่อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของคนไทยเปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่น

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติและการรับรู้เก่ียวกับผลกระทบของการใส่หน้ากากอนามัย

ต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น

3. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รใส่หน้�ก�กอน�มัยและผลกระทบต่อก�รสื่อส�ร

3.1 ภูมิหลังของก�รใช้หน้�ก�กอน�มัย

ประวตักิารใส่หน้ากากอนามยัของคนไทยนัน้ไม่มบีนัทกึเอาไว้มากนกั มเีพยีงข้อมลูว่าหน้ากากอนามยัถกูน�า

มาใช้ครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในทาง 

การแพทย์ปี พ.ศ.2463 (ค.ศ.1920) และมีการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ซ่ึงมักจะเรียกกันโดยทั่วไปว่า 

“หน้ากากผ่าตัด” (ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2565)  ในปี พ.ศ. 2550 กรมควบคุมโรคได้จัดท�าโครงการรณรงค์
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การใส่หน้ากากอนามยัในโรงพยาบาลโดยมวีตัถปุระสงค์ให้ผู้ป่วยทีต่ดิเช้ือโรคทางเดนิหายใจมค่ีานยิมและวฒันธรรม

ทีด่ต่ีอการใส่หน้ากากอนามยั ส่งเสรมิให้บคุลากรในโรงพยาบาลสวมหน้ากากอนามยัเพือ่ลดความเสีย่งในการรบัเชือ้

และแพร่กระจายของเชื้อโรค และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เป็นโรค

ติดต่ออุบัติใหม่ ท�าให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์มีการใส่หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92.29 และในผู้ป่วย

เพิ่มเป็นร้อยละ 81.21 แต่ยังมีทัศนคติต่อการใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะว่าเป็นสิ่งที่น่าอายร้อยละ 4.43 ใน

กลุ่มบุคลากร และร้อยละ 19.78 ในกลุ่มผู้ป่วย (ทิพย์ประภา ตันศิริสิทธิกุล และคณะ, 2550) ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 

มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 คนไทยเริ่มมีการใช้ทั้งหน้ากากทางการแพทย์ และหน้ากาก N95 

เพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจกันโดยทั่วไป (ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2565) 

หลงัจากนัน้คนไทยเริ่มคุ้นเคยกับการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน

และเร่ิมเป็นปัญหารนุแรงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา (ศลีาวธุ ด�ารงศริ,ิ 2562) ขณะทีค่นญีปุ่น่นัน้เริม่น�าเข้าหน้ากาก

อนามยัจากต่างประเทศตัง้แต่ช่วงต้นของสมยัเมจ ิ (ประมาณช่วงปี ค.ศ. 1873-1879) และผลิตเพือ่ใช้ภายในประเทศ 

เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1879 โดยมชีือ่เรียกว่า “อปุกรณ์ใช้หายใจ” (呼吸器/ RESPIRALTLL) (ภาพที ่1) ซึง่เป็นหน้ากาก

ที่ท�าจากผ้าและด้านในของหน้ากากมีลักษณะเป็นตาข่ายโลหะเพื่อกรองฝุ่นหรือกล่ินในโรงงานหรือสถานที่ที่มี 

การก่อสร้าง (北多摩薬剤師会, 2021, 日本経済新聞, 2020)

ภาพที่ 1  “อุปกรณ์ใช้หายใจ”หรือหน้ากากอนามัยที่ญี่ปุ่นใช้เป็นครั้งแรก 
ที่มา: 北多摩薬剤師会 (2021) https://www.tpa-kitatama.jp/museum/museum_yowa2.html

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 - 1920 คนญี่ปุ่นใช้หน้ากากอนามัยกันอย่างแพร่หลายในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัด

ใหญ่สเปน (Yang, 2014; 日本経済新聞, 2020; 北多摩薬剤師会, 2021) หลังจากนั้นปี ค.ศ. 1923 เกิดแผ่นดินไหว

ท�าให้เกิดไฟไหม้ครัง้ใหญ่ในแถบคนัโต (ทางตะวนัออกของประเทศญีปุ่น่) คนญีปุ่น่จงึใส่หน้ากากเพือ่ป้องกนัควนัเสยี

หรืออากาศที่ไม่ดีจนหน้ากากกลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งที่เห็นได้ตามท้องถนนในเมืองโตเกียวและโยโกฮามา (Yang, 

2014) หลังจากนั้นมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ท�าให้การใส่หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจ�าเป็นในสังคมญี่ปุ่น เช่น การพัฒนา 

ด้านอตุสาหกรรมอย่างรวดเรว็จนท�าให้เกิดมลพษิทางอากาศในทศวรรษท่ี 50 การประกาศโรคทางเดนิหายใจจากการ

แพ้ละอองเกสรให้เป็นโรคประจ�าชาตใินช่วงทศวรรษที ่60 - 80 การระบาดของไข้หวดัใหญ่ A/H1N1 ในปี ค.ศ. 2009 

(北多摩薬剤師会, 2021) การใส่หน้ากากอนามัยของคนญี่ปุ่นยังเป็นต้นแบบให้กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีนและ

เกาหลีอีกด้วย โดยมีแนวคิดว่าทั้งญี่ปุ่น จีน และเกาหลีต่างได้รับอิทธิพลจากลัทธิเต๋าที่เชื่อว่าการหายใจเป็นรากฐาน

ของรา่งกายทีแ่ขง็แรง “ชี่” (Qi) เปน็พลังแห่งศูนยก์ลางแห่งจักรวาลที่ท�างานร่วมกับพลงังานและไอน�า้ “ชี”่ มีหลาย

ความหมายซึง่หนึง่ในความหมายทีใ่ช้หมายความถงึ “อากาศ” (kong qi) “บรรยากาศ” (qi fen) และ “กล่ิน” (qi wei) 

ถ้า“ชี”่ หมดพลงัจะท�าให้ร่างกายเกิดความป่ันป่วน การหายใจทีด่เีป็นการรกัษา “ชี”่ ทีด่ใีนร่างกาย คนในภมูภิาคนี้

จงึมแีนวโน้มทีจ่ะชอบใส่หน้ากากอนามยัเพือ่ป้องกนัอากาศไม่ดเีข้าสู่ร่างกาย ซ่ึงจดัเป็นรากฐานทางวฒันธรรมทีส่�าคญั

ที่ส่งผลให้คนเอเชียตะวันออกคุ้นเคยกับการใส่หน้ากากอนามัย 
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ก่อนการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ คนญี่ปุ่นบริโภคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สูงถึง 230 

ล้านดอลลาร์ต่อปี (Yang, 2014) และมีรายงานว่าวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นยังใช้หน้ากากอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับ

คนรอบข้างและป้องกันการคุกคามทางเพศในที่สาธารณะอีกด้วย จึงส่งผลให้การใช้หน้ากากอนามัยของคนญี่ปุ่น 

ไม่ใช่ใส่เพยีงเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคเท่านัน้ แต่ยงัเป็นแฟชัน่อย่างหนึง่อกีด้วย นอกจากนีผู้ผ้ลติหน้ากาก

ในญี่ปุ่นผลิตหน้ากากอนามัยท่ีมีความหลากหลายท้ังลวดลายและรูปแบบให้ได้เลือกใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น 

หน้ากากที่ป้องกันรังสี UV หน้ากากที่ไม่ท�าให้แว่นเป็นฝ้า หรือหน้ากากที่ใส่แล้วท�าให้หน้าดูเรียวเล็ก (Yang, 2014, 

日本経済新聞, 2020)  และมีการโฆษณาข้อดีของหน้ากากไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้หญิง เช่น “ใส่แล้วช่วย 

ขบัให้ดวงตาดเูด่นขึน้” “ไม่ต้องแต่งหน้ากอ็อกนอกบ้านได้” “ใส่แล้วอบอุน่ใบหน้าในฤดูหนาว” และ“สามารถป้องกนั

กลิน่จากคนรอบข้างในรถไฟทีค่นแน่น” จนท�าให้เกดิ “หญงิสาวในหน้ากากอนามยั”「マスク女子」เพิม่มากขึน้ตัง้แต่

ปี ค.ศ. 2011 (日本経済新聞, 2020) และมีการจัด “ประกวดสาวงามหน้ากากอนามัย”「マスク美人コンテスト

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2014 เป็นต้นมา จงึสามารถกล่าวได้ว่า“วฒันธรรมการใส่หน้ากากอนามยั”「マスク文化   เป็นวัฒนธรรม

อย่างหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของญ่ีปุ่น ซ่ึงท�าให้คนญ่ีปุ่นมีความเคยคุ้นชินกับการใส่หน้ากากอนามัยมาตั้งแต่ก่อน 

การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในปี ค.ศ. 2019 (北多摩薬剤師会, 2021)

3.2 ก�รใส่หน้�ก�กอน�มัยและผลกระทบต่อก�รสื่อส�ร

มนษุย์มกีารใช้สหีน้าแสดงความรูส้กึต่าง ๆ  ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ทีม่ผีลต่อการก�าหนดทศิทางในการสือ่สาร และ

การแสดงสีหน้านั้นสามารถบอกข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า หรือสามารถคาดการณ์การกระท�าที่ก�าลัง 

จะเกดิขึน้ของผูท้ีแ่สดงสหีน้าได้อกีด้วย (Ekman, 2004) และเมือ่เทยีบกบัอวจันภาษาอืน่ ๆ  แล้ว สีหน้าเป็นส่วนทีส่ามารถ

บอกข้อมลูด้านอารมณ์ได้มากทีส่ดุ (Ekman, 2009) นอกจากนี ้Charles Darwin นกัชวีวทิยาได้กล่าวไว้ว่าการเรยีนรู้

การตีความอารมณ์ทางสีหน้าเป็นสิ่งท่ีช่วยลดความเข้าใจผิดในการสื่อสารและช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีของกลุ่ม

ได้ดียิ่งขึ้น (Darwin, 1872 อ้างใน Ong, 2020) ซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์จะตีความสีหน้าโดยดูจากใบหน้าทั้งหมดไม่ดู

เฉพาะจดุ และอวัยวะทีแ่สดงออกทางสหีน้าได้มากท่ีสดุบนใบหน้าคอืดวงตาและปาก ฉะนัน้การตคีวามสหีน้าจงึควร

ตคีวามทัง้ส่วนทีเ่ป็นตาและปากประกอบกัน (Guarnera et al., 2015; Ong, 2020) แต่ในกรณีทีไ่ม่สามารถเหน็ใบหน้าได้

ทั้งหมดกระบวนการตีความของมนุษย์จะเกิดการติดขัด และอาจจะต้องเพิ่มการตีความจากสิ่งอื่นที่นอกเหนือจาก

ใบหน้า ดงัจะเหน็ได้จากผูห้ญงิมุสลมิทีต้่องปิดหน้าโดยคลมุผ้า niqab หรอื burka ทีเ่หน็เฉพาะดวงตาเมือ่ออกจากบ้าน 

จะมีการพัฒนาทักษะในการตีความแบบองค์รวม (holistic processing skill) ในการสื่อสาร คือมีการตีความบริบท 

ท่าทางประกอบเป็นองค์รวมด้วย ผู้หญิงที่ใส่ผ้าคลุมจะมีความตระหนักอยู่เสมอว่าขณะที่พูดนั้นเป็นการสื่อสารที่อยู่

ในผ้าคลุมหรือไม่ ถ้าสื่อสารขณะที่อยู่ในผ้าคลุมก็จะสบตาอีกฝ่าย หรือแสดงท่าทางประกอบมากขึ้น นอกจากนี้จะมี

การใช้โทนเสียงที่แตกต่างกันเพื่อแสดงอารมณ์ที่แตกต่าง และมีการใช้คิ้วเพื่อแสดงอารมณ์มากขึ้น (Ong, 2020) ซึ่ง

คนในปัจจุบันที่ต้องสื่อสารขณะที่ใส่หน้ากากอนามัยจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องปรับตัวในลักษณะนี้เช่นกัน

มีงานวิจัยหลายงานท่ีพบว่า วัฒนธรรมมีส่วนก�าหนดการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า ซ่ึงส่งผลให้การแสดง 

สีหน้าและการตีความสีหน้าของคนในประเทศตะวันตกและตะวันออกมีความแตกต่างกัน (Jack et al.,2012; 

Matsumoto,1991) เช่น คนเอเชียตะวันออกและคนในประเทศทางตะวันตกมองใบหน้าคู่สนทนาในจุดที่แตกต่าง

กันในขณะที่สนทนา ซึ่งพบว่าคนในประเทศทางตะวันตกมองเน้นไปที่ปาก ขณะที่คนเอเชียตะวันออกมองเน้นไปที่

ดวงตา การตคีวามอารมณ์ทางสหีน้าคนเอเชยีตะวนัออกจงึเน้นทีด่วงตา เมือ่ใส่หน้ากากอนามัยจงึไม่ค่อยรูสึ้กล�าบาก

ในการส่ือสารมากนัก แต่จะรู้สึกไม่สบายใจเม่ือต้องสื่อสารกับคนที่ใส่แว่นกันแดด แต่คนในประเทศตะวันตกที่เน้น
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การตีความอารมณ์ทางปากจะรู้สึกล�าบากเม่ือต้องสื่อสารขณะที่ใส่หน้ากากอนามัยมากกว่าการส่ือสารที่ใส่แว่น

กนัแดด (柴崎, 2018) จงึมผีลให้คนในประเทศตะวนัตกมแีนวโน้มต่อต้านการใส่หน้ากากอนามยัมากกว่าคนในประเทศ

ตะวนัออก นอกจากนีย้งัเหน็ได้จากการปิดบงัใบหน้าของคนในวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกมคีวามแตกต่างกนั 

เช่น ผู้หญิงชาวญ่ีปุ่นถ้าไม่ได้แต่งหน้าจะปิดบังใบหน้าด้วยการใส่หน้ากากอนามัย แต่คนเช็คโกสโลวาเกียจะปิดบัง

ใบหน้าด้วยแว่นกนัแดด (The Asahi Shimbun Globe+, 2021) หรอืการแสดงความรูส้กึด้วย emoticon ของคนญีปุ่น่

จะแสดงความแตกต่างโดยใช้ดวงตา ขณะทีค่นในประเทศทางตะวนัตกจะใช้ปากในการแสดงความรูส้กึ เช่น คนในเอเชยี

ตะวันออกจะใช้หน้ายิ้มเป็นสัญลักษณ์ (^-^) หรือหน้าเศร้าที่มีสัญลักษณ์ (T-T) โดยใช้สัญลักษณ์แสดงทีด่วงตาเพือ่

แสดงอารมณ์ทีแ่ตกต่างกนั แต่คนในประเทศทางตะวนัตกจะใช้ :-) หรอื :-( โดยเปล่ียนสัญลักษณ์ทีป่ากเพ่ือแสดงหน้ายิม้

หรอืหน้าเศร้า (柴崎, 2018) การทีเ่ป็นเช่นนีน่้าจะมีสาเหตจุากการทีม่วีฒันธรรมแตกต่างกนัในการเลีย้งทารกเนือ่งจาก

ทารกแรกเกดิถงึหกเดอืนจะเป็นช่วงทีท่ารกแยกความแตกต่างของสีหน้าของแม่หรอืคนรอบข้างเพือ่ท�าความเข้าใจอารมณ์ 

แม่ในวฒันธรรมเอเชยีตะวนัออกนัน้มีแนวโน้มท่ีจะไม่พดู แต่จะแสดงสหีน้าโดยการยิม้ ขณะทีแ่ม่ในวฒันธรรมตะวนัตก

จะเรียกชือ่ทารกหรอืพดูโดยท�าปากให้เหน็ความแตกต่างของค�าทีพ่ดูอย่างชดัเจน ทารกจงึมองในจดุทีม่ลีกัษณะเด่นของ

การแสดงสหีน้าทีแ่ม่ท�า จนอาย ุ10 เดอืน ทารกจะคุ้นชนิกบัการแสดงออกทางใบหน้าและเสียงในวฒันธรรมของตนเอง 

(The Asahi Shimbun Globe+, 2021) ซ่ึงสามารถยนืยนัความคิดนีไ้ด้จากงานศกึษาของ Geangu et al. (2016) ทีพ่บว่า

เดก็ทารกอาย ุ7 เดอืน ของชาวองักฤษและชาวญีปุ่น่มกีารจ้องมองใบหน้าในต�าแหน่งทีแ่ตกต่างกนั โดยทีท่ารกชาวองักฤษ

จะจ้องบริเวณปากเป็นหลัก แต่ทารกชาวญี่ปุ่นจะจ้องไปที่บริเวณดวงตาไม่ว่าจะเป็นสีหน้าอารมณ์แบบใดก็ตาม

ส่วนงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใส่หน้ากากอนามยักบัการตคีวามสีหน้าน้ันยงัมไีม่มากนกั เช่น Carbon (2020) 

ได้ท�าการทดลองกลุ่มผู้ใหญ่จ�านวน 41 คน โดยให้ตีความภาพคนแสดงสีหน้าที่อยู่ในหน้ากากอนามัยและสีหน้าที่ 

ไม่อยู่ในหน้ากากอนามยัทัง้หมด 6 สีหน้า (โกรธ กลวั เศร้า สขุ รงัเกยีจ เป็นกลาง (สหีน้าเรยีบเฉย)) ผลการวิจยัพบว่า 

การตีความสีหน้าท่ีไม่มีหน้ากากอนามัยนั้นสามารถตีความได้ถูกต้องทุกสีหน้า แต่เม่ือต้องตีความใบหน้าที่อยู่ใน

หน้ากากอนามยัแล้ว ความถกูต้องในการตคีวามสหีน้าลดลงทกุสหีน้า (สขุ เศร้า โกรธ รงัเกยีจ) ยกเว้นสหีน้ากลวัและ 

สหีน้าเป็นกลาง และถงึแม้ว่าการใส่หน้ากากอนามัยจะไม่ท�าให้การตคีวามสีหน้าเป็นกลางลดลง แต่มกีารตคีวามสีหน้า

อืน่ ๆ เป็นสหีน้าเป็นกลางมากถึงหนึง่ในสามของข้อมลู นอกจากนีย้งัมีงานศกึษาของ 笠置 (2017) ทีท่ดสอบเกีย่วกับ

การสื่อสารที่ใส่หน้ากากอนามัยกับการไม่ใส่หน้ากากอนามัยที่ส่งผลต่อความประทับใจในการส่ือสารกับบุคคลอื่น 

โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นที่มีความวิตกกังวล (対人不安者) ระดับสูงและต�่าจ�านวน 59 คน ให้สนทนากับ

คนทีไ่ม่รูจ้กั โดยเปรยีบเทยีบในสถานการณ์ทีใ่ส่หน้ากากอนามยัและสถานการณ์ทีไ่ม่ใส่หน้ากากอนามยั ผลปรากฏว่า

คนที่มีความวิตกกังวลระดับสูงเมื่อใส่หน้ากากอนามัยจะท�าให้คู่สนทนาเกิดความประทับใจได้มากกว่าสถานการณ ์

ทีไ่ม่ ใส่หน้ากากอนามยั ขณะท่ีคนทีม่คีวามวติกกงัวลระดบัต�า่จะได้ผลทีต่รงข้ามกนั คือ การใส่หน้ากากอนามัยในการ

สนทนาจะท�าให้คู่สนทนาเกิดความประทับใจได้น้อยกว่าการไม่ใส่หน้ากากอนามัย เนื่องจากคนที่มีความวิตกกังวล

ระดับต�่าจะไม่คุ้นเคยกับการใส่หน้ากากอนามัย ท�าให้หน้ากากอนามัยเป็นอุปสรรคในการสื่อสารและส่งผลไม่ดี 

ต่อความประทบัใจในการสือ่สาร หลงัจากนัน้笠置 (2020) ได้เปลีย่นการทดลองให้เป็นการปิดบงัส่วนบนของใบหน้า

โดยการใส่แว่นกันแดด โดยศึกษาผลกระทบต่อความรู้สึกของคนที่มีความวิตกกังวลระดับสูงและต�่าต่อการใส่แว่น

กนัแดดในขณะสนทนากบับคุคลอืน่ พบว่ากลุม่ตวัอย่างทีมี่ความวติกกงัวลต�า่นัน้การใส่แว่นกนัแดดหรอืไม่ใส่ไม่มผีล

ต่อระดบัความตืน่เต้นประหม่าในการสนทนา ขณะทีก่ลุม่ตวัอย่างทีม่คีวามวติกกงัวลสงูเมือ่ใส่แว่นกนัแดดขณะสนทนา

จะท�าให้รู้สึกตื่นเต้นประหม่าน้อยกว่าและมีความถี่ในการยิ้มมากขึ้น
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ส่วนงานทีศ่กึษาเกีย่วกบัการใส่หน้ากากอนามยัของคนไทยนัน้มกีารศกึษาเพยีงแค่ด้านพฤตกิรรมของคนไทย

ในการใส่หน้ากากอนามยัเท่านัน้ เช่น งานทีศ่กึษาพฤตกิรรมการใส่หน้ากากอนามยัของนสิติคณะสาธารณสขุศาสตร์

ที่มีประวัติการใส่หน้ากากอนามัยในช่วงการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จ�านวน 9 คน โดย

การสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลท�าให้การใส่หน้ากากอนามัยของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร ์

แตกต่างกัน คือ ปัจจัยภายใน เช่น ภาวะสุขภาพ ความรู้ ความเชื่อ แรงจูงใจ ประสบการณ์ และความรู้สึก และปัจจัย

ภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงหน้ากากอนามัย และสถานการณ์การแพร่ระบาด (เกศรินทร์ ทหารเสือ และ

คณะ, 2552) นอกจากน้ียังมีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าในการป้องกันโควิด-19 

ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีจ�านวน 315 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงปัญหาด้านสุขภาพที่จะเกิดจากการ 

ติดโรคโควิด-19 ท�าให้มีแรงจูงใจในการใส่หน้ากากอนามัยแบบผ้าเป็นประจ�า อันเนื่องมาจากอยู่ในสถานการณ์

ขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (สมบูรณ์ ขอสกุล, 2564)

4. ระเบียบวิธีวิจัย
4.1 วิธีก�รเก็บข้อมูล

ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (google forms) ซึ่งได้รวบรวมค�าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลส�าหรับตัวแปรต่าง ๆ โดย

แบ่งค�าถามเป็น 3 ส่วนคือ 1) ค�าถามท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศและอายุ 2) ค�าถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัยทั้งก่อน หลังและขณะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 3) ค�าถาม

เกี่ยวกับทัศนคติของการใส่หน้ากากอนามัยที่มีต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในชีวิตประจ�าวัน (ภาคผนวก 2) จากนั้น

ได้น�าแบบสอบถามนีก้ระจายไปยงักลุม่ตวัอย่างตามความสะดวกด้วยช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ต่าง ๆ  เช่น Email LINE 

และ Facebook โดยกระจายกลุม่ตวัอย่างให้มีความหลากหลายด้านเพศ และอาย ุโดยมรีะยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู 

1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 มีนาคม 2565

4.2 วิธีก�รศึกษ�

งานวจิยันีมุ้ง่ศกึษาหาความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมการใส่หน้ากากอนามยักบัทศันคตต่ิอการใส่หน้ากากอนามยั

และผลกระทบต่อกระบวนการสื่อสารของคนไทยและคนญี่ปุ่น โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ 

ร้อยละ และทดสอบความแตกต่างด้านทัศนคติที่มีต่อการใส่หน้ากากอนามัยระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ ่น 

ด้วย Chi-square independence test

4.3 กลุ่มตัวอย่�ง

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีจ�านวน 921 คน มีคนไทยจ�านวน 527 คน และคนญี่ปุ่นจ�านวน 394 คน กลุ่ม

ตัวอย่างทั้งคนไทยและคนญ่ีปุ่นมีจ�านวนท่ีเป็นเพศหญิง (คนไทย 61.9%, คนญี่ปุ ่น 50.5%) และคนช่วง 

อายุ 41-50 ปี (คนไทย 28.3%, คนญี่ปุ่น 24.5%) เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น

เพศชายนั้น สัดส่วนของคนไทย (33.6%) จะมีน้อยกว่าคนญี่ปุ่น (48.5%) แต่สัดส่วนของกลุ่ม LGBTQ+ ของคนไทย

มีมากกว่าคนญี่ปุ่น (คนไทย 3.8%, คนญี่ปุ่น 0.5%) ส่วนอายุของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีการกระจายอยู่ทุกช่วงอายุ 

โดยมีสัดส่วนมากในกลุ่มวัยท�างานตั้งแต่ 21 ปีจนถึง 60 ปี นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 81 ปีขึ้นไปนั้นเป็นกลุ่ม 

ที่มีจ�านวนน้อยที่สุด และมีเฉพาะในกลุ่มคนญี่ปุ่นเพียง 0.5% ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ)
5. ผลก�รวิจัย

5.1 พฤติกรรมก�รใส่หน้�ก�กอน�มัยของคนไทยเปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่น

5.1.1 การใส่หน้ากากอนามัยก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ก่อนการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ การใส่หน้ากากอนามยัของคนไทยเมือ่เทยีบกับคนญีปุ่น่ 

แล้วพบว่าคนญีปุ่น่มสีดัส่วนการใส่หน้ากากอนามยัมากกว่าคนไทยเพยีงเล็กน้อย กล่าวคอื ก่อนการแพร่ระบาด คนญีปุ่น่

เคยใส่หน้ากากอนามยั 71.8% ขณะท่ีคนไทยเคยใส่ 63.4% แต่เมือ่วเิคราะห์ด้วย chi-square independence test 

พบว่าเหตผุลในการใส่หน้ากากอนามยัของคนไทยและคนญีปุ่น่นัน้แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั 0.011 (ภาคผนวก 1) 

จากแผนภมูทิี ่2 จะเหน็ได้ว่า คนไทยใส่หน้ากากอนามยัเพือ่กันฝุน่ PM2.5 เป็นสัดส่วน 76.5% ซึง่เป็นอนัดบัทีม่ากทีสุ่ด 

และใส่หน้ากากเมื่อเป็นหวัดหรือไม่สบายมีสัดส่วนรองลงมา (52.8%) ขณะที่คนญี่ปุ่นจะใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเป็น

หวดัหรอืไม่สบายมสีดัส่วนมากทีส่ดุ 72.9% รองลงมาเป็นการใส่หน้ากากอนามยัเพือ่กนัฝุ่น PM2.5 มสัีดส่วน 55.2%

นอกเหนอืจากการใส่หน้ากากอนามยัเมือ่เป็นหวดัไม่สบายหรอืกนัฝุ่น PM2.5 แล้ว ทัง้คนไทยและคนญีปุ่น่ 

มกีารใส่หน้ากากอนามยัในการท�างาน ใส่ในระหว่างทีเ่ดนิทางโดยเครือ่งบนิหรอืรถโดยสารหรอืใส่เมือ่ไม่แต่งหน้า แต่คนญีปุ่น่ 

จะมีเหตุผลในการใส่หน้ากากอนามัยหลากหลายกว่าคนไทยและใส่ในสถานการณ์ที่คนไทยไม่เคยใส่ เช่น ใส่เพือ่ 

กนัลมหรอืกันผวิแห้งในช่วงฤดหูนาว ใส่ตอนท�าความสะอาดบ้าน ใส่ตอนดหูนงัสือสอบ ใส่ตอนตัง้ครรภ์ ใส่เวลาไป 

โรงพยาบาล ใส่เมื่อไม่อยากให้ใครเห็นหน้าหรือมีคนที่ตอบว่าใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านเป็นนิสัยอยู่แล้ว 

คนญี่ปุ่น      คนไทย    

ใส่เมือ่เป็นหวดั ไม่สบาย หรอืภมูแิพ้

ใส่เพื่อกันฝุ่น PM2.5
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แผนภูมิที่ 2 สถานการณ์ที่คนญี่ปุ่นและคนไทยใส่หน้ากากอนามัยก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19

คนไทย       คนญี่ปุ่น

กลุ่มตัวอย่าง N=921
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ความแตกต่างทางสถิติในงานวิจัยนี้ค�านวณที่ค่า 0.01 และสามารถอ้างอิงค่า chi-square ได้ในภาคผนวก 1
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แผนภูมิที่ 3 เหตุผลในการใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 

5.1.2 การใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ทัง้คนไทยและคนญีปุ่น่ใช้หน้ากากอนามยัทางการแพทย์

ในชีวิตประจ�าวันเป็นหลักมากที่สุด แต่เหตุผลในการใส่หน้ากากอนามัยของคนไทยและญีปุ่่นพบว่ามีความแตกต่าง

กนั กล่าวคอื คนไทยจะใส่หน้ากากอนามยัเพราะกลวัการตดิเช้ือมากทีสุ่ด 97.7% ขณะทีค่นญีปุ่น่จะใส่หน้ากากอนามยั

เพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคได้มากที่สุด 83.4% (แผนภูมิที่ 3) 

นอกจากนี้เป็นท่ีน่าสังเกตว่าคนญ่ีปุ่นจะใส่หน้ากากอนามัยเพราะเป็นมาตรการของรัฐถึง 71.5% มากกว่า

คนไทยที่มีสัดส่วนเพียง 26.1% และคนญ่ีปุ่นจะใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเห็นทุกคนใส่แม้จะไม่อยากใส่ก็ตาม โดย 

มีสัดส่วนมากกว่าคนไทยเป็นสองเท่า (คนไทย 11.9% คนญี่ปุ่น 33.5%) และยังพบอีกว่าในสถานการณ์ที่ไม่ใส่

หน้ากากอนามัยของคนญ่ีปุ่นน้ันมีค�าตอบว่าเม่ืออยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ซ่ึงเป็นค�าตอบที่เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกับเหตุผลของคนญ่ีปุ่นท่ีจะใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่อยู่ด้วยในขณะนั้น 

ซึ่งไม่พบค�าตอบลักษณะนี้จากกลุ่มตัวอย่างคนไทย

คนญี่ปุ่น      คนไทย    
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แผนภูมิที่ 4 การเลือกใส่หน้ากากอนามัยหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
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5.1.3 การเลือกใส่หน้ากากอนามัยหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เมือ่สอบถามเก่ียวกบัการเลอืกใส่หน้ากากเมือ่ไม่มกีารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่แล้ว คนญีปุ่น่

เลอืกไม่ใส่หน้ากากอนามยั 29% มากกว่ากลุม่คนไทยซึง่มสีดัส่วน 19% (แผนภมูทิี ่ 4) และเมือ่วเิคราะห์ทางสถิติ 

แล้วพบว่า ผลการเลอืกใส่หรอืไม่ใส่หน้ากากอนามยักรณทีีไ่ม่มกีารแพร่ระบาดระหว่างคนไทยและคนญีปุ่น่นัน้มคีวาม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ โดยพบว่าคนญี่ปุ่นเพศชาย (18.43%) เลือกไม่ใส่หน้ากากมากกว่าเพศหญิง (9.85%) 

ขณะทีค่นไทยเพศหญงิ (11.45%) มแีนวโน้มเลอืกท่ีจะไม่ใส่หน้ากากอนามยัมากกว่าเพศชาย (7.44%) (แผนภมูทิี ่5)
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ชาย            หญิง           LGBTQ+             ไม่ระบุ  
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คนไทย คนญี่ปุ่น 

18.43

9.857.44
11.45

แผนภูมิที่ 5 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไม่ใส่หน้ากากอนามัยหลังจากการแพร่ระบาด COVID-19

แผนภูมิที่ 6 ทัศนคติต่อข้อดีและข้อเสียของการใส่หน้ากากอนามัยเปรียบเทียบคนไทยและคนญี่ปุ่น

5.2  ทัศนคติต่อก�รใส่หน้�ก�กอน�มัยระหว่�งก�รสื่อส�รของคนไทยและคนญี่ปุ่น

5.2.1 ทัศนคติต่อข้อดีและข้อเสียของการใส่หน้ากากอนามัย

ในแผนภูมทิี ่6 แสดงผลเกีย่วกับทศันคตต่ิอข้อดแีละข้อเสยีของการใส่หน้ากากอนามยัของคนไทยและคนญีปุ่น่

ที่ตอบว่าเห็นด้วยมากท่ีสุดในแต่ละประเด็น จะเห็นได้ว่าคนไทยและคนญี่ปุ่นมีความรู้สึกในด้านข้อเสียของการใส่

หน้ากากอนามัยไปในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ มีความรู้สึกว่าพูดคุยไม่สะดวก (คนไทย 32.2% คนญี่ปุ่น 29.2%) 

มากที่สุด และมีความรู้สึกร�าคาญเวลาใส่ ๆ ถอด ๆ (คนไทย 28.4% คนญี่ปุ่น 27.0%) ในสัดส่วนรองลงมา 

ส่วนข้อดขีองการใส่หน้ากากอนามยัพบว่า คนไทยและคนญีปุ่่นเหน็ว่าสามารถกนัฝุน่หรอืควนัเสยีเป็นสดัส่วน

มากที่สุด โดยที่คนญ่ีปุ่นมีสัดส่วนมากกว่าคนไทยเพียงเล็กน้อย (คนไทย 33.1% คนญี่ปุ่น 35.5%) และเป็นที่น่า

สงัเกตว่าคนญ่ีปุน่จะเหน็ถึงข้อดขีองการใส่หน้ากากอนามยัทีส่ามารถกันแดดหรอืปิดบงัใบหน้าได้มากกว่าคนไทยเป็น

สองเท่า (คนไทย 7.6% คนญี่ปุ่น 19.6%)

คนไทย        คนญี่ปุ่น    

อึดอัด หายใจไม่สะดวก

ร�าคาญเวลาใส่ๆถอด

พูดคุยไม่สะดวก

กังวลเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่ผิวหน้าสัมผัสหน้ากากอนามัยเป็นประจ�า

ชอบใส่หน้ากากอนามัยเพราะช่วยกันแดดหรือปิดบังใบหน้าได้

ชอบใส่หน้ากากอนามัยเพราะสามารถกันฝุ่นหรือละอองเกสรได้

0.0        20 .0           40.0        60.0         80.0 %
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27.3 21.9

7.6 19.6

33.1 35.5  

5.2.2 ทัศนคติต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลขณะที่ใส่หน้ากากอนามัยของคนไทยและคนญี่ปุ่น

5.2.2.1 ทัศนคติต่อการสื่อสารด้านวัจนภาษา

การสื่อสารด้านวัจนภาษาขณะที่ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเปรียบเทียบกับการสนทนาที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
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ของกลุ่มตัวอย่างทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบในทกุประเดน็ในสดัส่วนทีแ่ตกต่างกัน 

โดยที่คนไทยมีสัดส่วนที่ได้รับผลกระทบในทุกประเด็นมากกว่าคนญี่ปุ่น 

จากแผนภูมิที่ 7 คนไทยตอบว่าการใส่หน้ากากอนามัยขณะสนทนาน้ันต้องออกเสียงให้ชัดเจนกว่าปกติ

มากทีส่ดุเป็นสัดส่วน 84.8% รองลงมาเป็นค�าตอบว่าต้องพดูเสยีงดงักว่าปกต ิ83.0% และต้องคอยเงีย่หฟัูงคูส่นทนา

มากกว่าปกตเิวลาฟังไม่ชดัเจน 80.5% ขณะทีส่ดัส่วนของการตอบของคนญีปุ่น่ทีม่ากทีส่ดุอยูท่ีป่ระเดน็ของการต้องคอย 

เงีย่หฟัูงคูส่นทนามากกว่าปกติเวลาฟังไม่ชดัเจนถึง 69.8% ตามด้วยการต้องให้คูส่นทนาพดูซ�า้บ่อยครัง้มากกว่าปกติ

ซึ่งมีสัดส่วนที่ 59.7% นอกจากนี้คนไทยและคนญี่ปุ่นยังมีความแตกต่างของทัศนคติต่อการสื่อสารด้านวัจนภาษา

อย่างมีนัยส�าคัญในทุกประเด็น 

คนญี่ปุ่น       คนไทย 
%
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ต้องให้คู่สนทนาพูดซ�้าบ่อยครั้งมากกว่าปกติ แต่ถ้าไม่ใช่เรื่อง
ส�าคัญก็จะปล่อยผ่านเลยไป
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แผนภูมิที่ 7 ผลกระทบของการใส่หน้ากากอนามัยต่อการสื่อสารด้านวัจนภาษา

5.2.2.2 ทัศนคติต่อการสื่อสารด้านอวัจนภาษา

ทศันคตต่ิอการสือ่สารด้านอวจันภาษาของกลุม่ตวัอย่างนัน้ คนไทยมคีวามรูสึ้กว่าต้องใช้อวัจนภาษาในขณะ

สนทนามากขึ้นกว่าตอนที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าคนญี่ปุ่นในทุกประเด็นเช่นเดียวกับการสื่อสาร 

ด้านวัจนภาษา จากแผนภูมิที่ 8 พบว่าคนไทยมีสัดส่วนที่ต้องใช้ท่าทางประกอบการพูด 45.1% ในขณะที่คนญี่ปุ่น 

มีเพียง 29.7% เท่านั้น และคนไทยมีสัดส่วนที่ต้องคอยดูสีหน้าท่าทางของคู่สนทนาถึง 56.3% แต่คนญี่ปุ่นมีเพียง 

38.5% และหากพิจารณาการใช้เวลาในการสื่อสารมากกว่าปกติเม่ือมีการใส่หน้ากาก พบว่าสัดส่วนของคนญี่ปุ ่น

จ�านวนมากถึงร้อยละ 90 ตอบว่าการใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้ท�าให้ใช้เวลามากขึ้นกว่าการไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย 

ซึง่ตรงกนัข้ามกบัคนไทยทีค่รึง่หนึง่ของคนไทยกลบัเหน็ว่าการใส่หน้ากากอนามยัต้องใช้เวลาในการสนทนามากกว่า

ปกติ อย่างไรก็ดีการใส่หน้ากากอนามัยนั้นก็ไม่ได้ท�าให้กลุ่มคนไทยและคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าไม่อยาก 

พดูคยุกบัใคร โดยพบว่ามสีดัส่วนคนไทย 16.1%, และคนญีปุ่น่ 24.2% เท่านัน้ทีต่อบว่าการใส่หน้ากากอนามัยท�าให้ 

ไม่อยากพูดคุยกับใคร
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แผนภูมิที่ 8 ผลกระทบของการใส่หน้ากากอนามัยต่อสื่อสารด้านอวัจนภาษา

ต้องใช้ท�าทางประกอบการพูดมากขึ้นกว่าปกติ

ต้องใช้เวลาสื่อสารกับคู่สนทนามากกว่าปกติ

ต้องคอยดูสีหน้าท่าทางของคู่สนทนาว่าพูดอะไรอยู่มากกว่าปกติ

ไม่อยากพูดคุยกับใครเพราะมีหน้ากากอนามัยใส่อยู่
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แผนภูมิที่ 9 การตีความคู่สนทนาที่มองไม่เห็นปากและคู่สนทนาที่มองไม่เห็นตาเปรียบเทียบคนไทยและญี่ปุ่น

นอกจากนีเ้มือ่เปรยีบเทยีบการตคีวามสีหน้าของคูส่นทนาทีใ่ส่หน้ากากอนามยัท�าให้มองไม่เหน็ปาก กบัคูส่นทนา

ทีใ่ส่แว่นกนัแดดท�าให้มองไม่เหน็ดวงตาแล้ว พบว่ากลุม่ตวัอย่างคนไทยและคนญีปุ่น่มทีศันคตทิีแ่ตกต่างกนั โดยคนไทย

สดัส่วน 40% ชีว่้าคูส่นทนาทีม่องไม่เหน็ปากตคีวามเข้าใจยากกว่า ในขณะทีส่ดัส่วน 29% ระบวุ่าคูส่นทนาท่ีมองไม่เหน็

ดวงตาตคีวามเข้าใจยากกว่า ซ่ึงสดัส่วนของทัง้สองกลุม่นีต่้างกันไม่มากมเีพียงแค่ 11% เม่ือเทยีบกบัคนญีปุ่น่ซึง่สดัส่วน

ทั้งสองจะแตกต่างกันอย่างมาก นั่นคือส�าหรับคนญี่ปุ่น สัดส่วนมากถึง 54% รู้สึกว่าการสนทนากับคู่สนทนาที่มอง

ไม่เห็นดวงตาเข้าใจยากกว่า แต่สัดส่วนเพียง 22% ระบุว่าคู่สนทนาที่มองไม่เห็นปากเข้าใจได้ยากกว่า ซ่ึงช้ีชัดว่า

สดัส่วนทัง้สองกลุม่นีต่้างกนัมากถงึ 32% นอกจากนีย้งัมคีวามเห็นว่าการมองไม่เหน็ดวงตาและมองไม่เหน็ปากขณะ

สนทนาตีความยากพอ ๆ กันของคนไทยมีสัดส่วน 31% ซึ่งมากกว่าคนญี่ปุ่นซึ่งมีสัดส่วน 24% (แผนภูมิที่ 9)

คนไทย                                                            คนญี่ปุ่น    
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เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติถึงความแตกต่างระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นในด้านทัศนคติที่มีต่อคู่สนทนาที ่

มองไม่เห็นดวงตาและคู่สนทนาที่มองไม่เห็นปากแล้ว ปรากฏผลว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งสามารถ

อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างคนไทยและคนญี่ปุ่นมีการตีความคู่สนทนาที่เน้นดวงตาและปากต่างกัน กล่าวคือ คนไทย

จะให้ความส�าคญักับปาก ขณะที่คนญีปุ่่นให้ความส�าคญัที่ดวงตาในการตคีวามคูส่นทนามากกว่า โดยมคีวามคดิเหน็

ในค�าถามปลายเปิดเกีย่วกบัการสือ่สารทีม่องไม่เห็นตาและการมองไม่เหน็ปากของทัง้คนไทยและคนญีปุ่น่ทกุรปูแบบ 

แต่ความเห็นของคนไทยมีแนวโน้มจะให้ความส�าคัญกับการฟังส่ิงที่พูดออกมามากกว่า เช่น “การไม่เห็นตาอาจจะ 

ไม่สามารถแสดงให้เห็นอารมณ์จากสายตาได้ แต่ก็ยังสามารถเข้าใจได้จากน�า้เสียง แต่การไม่เห็นปาก และเสียงที ่

เบาลงจากการใส่แมสท�าให้ยากในการเข้าใจในบางประโยค เพราะถ้าเสียงเบาตอนไม่ใส่แมสบางครั้งเราก็สามารถ
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เข้าใจได้จากการอ่านปาก ดังนั้นการมองไม่เห็นปากขณะใส่แมสเป็นอุปสรรคในการส่ือสารมากกว่าการไม่เห็นตา

ขณะใส่แว่นกนัแดด” (TF480) หรอื“ในการสนทนาบางครัง้ การมองทีป่ากของคู่สนทนาจะท�าให้เราเข้าใจความหมาย

มากขึน้ และเหน็สหีน้า อารมณ์ของผูพ้ดูด้วย” (TF466) ขณะทีค่นญีปุ่น่จะมีความเหน็ในเชิงทีช่อบมองตาเวลาสนทนา

มากกว่า เช่น “รู้สกึไม่สบายใจทีไ่ม่เหน็ดวงตามากกว่าไม่เห็นปากของคูส่นทนา” 相手の目が見えないと不安  (JM004) 

หรือ “ถ้าไม่เห็นตาจะดูไม่น่าไว้ใจ” 目が見えないと信頼しにくい」(JF337) นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า “คนญี่ปุ่น

โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยใส่แว่นกันแดด และได้รับการสั่งสอนมาว่าเวลาพูดให้มองตา จึงรู้สึกแปลก ๆ  ถ้าคู่สนทนา 

ใส่แว่นกนัแดด และคนญีปุ่น่ปกตกิใ็ส่หน้ากากอนามยัมาตัง้แต่ก่อนโควดิจงึใช้หน้ากากอนามยัได้อย่างเป็นธรรมชาติ” 

เช่น「日本人は普段、サングラスをしている人が少なく、よく人の目を見て話しなさいと育てらるのでサングラス

は違和感がある。マスクはコロナ前から普段している人もいたので自然に受け入れられる。」(JM179) หรือ “รู้สึก

ไม่สบายใจทีไ่ม่เหน็ตาของคูส่นทนาเพราะปกติเวลาคยุกับใครมกัจะมองตา” 相手の目を見て話すことが多いので目 

が見えないと話か通じているか不安になる」(JF317) และ “ถ้าใส่แว่นกนัแดดภายในอาคารคยุกับคูส่นทนา คนญีปุ่น่

จะถือว่าไม่สุภาพ” เช่น「室内でのサングラス着用は失礼に思う」(JF242) และอาจจะเป็นเพราะคนญี่ปุ่นที่ใส่แว่น

กนัแดดมน้ีอย ดงัในความเหน็ทีว่่า “คนญีปุ่น่ทีใ่ส่แว่นกนัแดดมีไม่มากจงึรูส้กึแปลกๆ (เมือ่คยุกบัคนใส่แว่นกนัแดด)”

「日本ではサングラスをしている人は多くないので少し違和感がある。」(JF383) จงึเหน็ได้ว่าคนญีปุ่น่ไม่คุน้ชินกบั

การคุยกับคู่สนทนาท่ีใส่แว่นกันแดด ซ่ึงอาจเป็นเพราะคนญี่ปุ่นไม่ค่อยใส่แว่นกันแดดและมักจะสบตาคู่สนทนา 

ขณะที่สนทนา ขณะที่คนไทยบางส่วนนั้นไม่มีปัญหากับการสนทนากับคนที่ใส่แว่นกันแดด เพราะให้ความส�าคัญกับ

การเห็นปากในการสื่อสารมากกว่า เช่น ความเห็นว่า“การสื่อสารพูดคุยใช้ปาก การสังเกตปากจะท�าให้เราเข้าใจ 

ได้ง่าย และได้ยินเสียงชัดเจน การใส่แว่นไม่มีปัญหาด้านการสื่อสาร” (TF295) หรือ “ใส่แว่นตายังได้ยินเสียงชัด” 

(TF410) อย่างไรก็ดีท้ังคนไทยและคนญ่ีปุ่นก็มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การตีความใบหน้าที่เห็นดวงตา 

จะสามารถเข้าใจความรู้สึกของคู่สนทนาที่แฝงอยู่ในค�าพูดได้มากกว่า แต่การมองเห็นปากจะท�าให้การตีความส่ิงที ่

คู่สนทนาพูดได้ชัดเจนกว่า เช่น “ไม่เห็นปาก จะฟังไม่รู้เรื่อง ถ้าใส่แว่น ก็จะไม่รู้ความรู้สึกของเขา” (TF424) หรือ 

“การสือ่สารทีม่องเหน็ตาจะเข้าใจได้ง่าย ถ้าไม่ได้สบตาจะรูส้กึกลวั ส่วนการใส่หน้ากากอนามยันัน้อาจจะท�าให้ฟังเสียง

ไม่ชดัเจนแต่ยงัตคีวามสหีน้าได้”「目が見えた方がコミュニケーションは取りやすい 目が合わないと怖く感じる マ

スクは、声が聞きづらい等の支障はあるが、表情は読み取れる   (JF174)

นอกจากนี้คนไทยและคนญ่ีปุ่นส่วนหน่ึงท่ีมีความเห็นว่าการตีความที่ไม่เห็นดวงตากับการตีความที่ไม่เห็น

ปาก ตคีวามได้ยากเหมอืนกนั ส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าการตคีวามอารมณ์จากสหีน้าควรต้องตคีวามทัง้สองส่วน ไม่ควร

ปกปิดส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น “ไม่ชอบทั้งสองอย่าง เพราะท�าให้การสื่อสารเข้าใจยากขึ้น” (TF226) “ทั้งตาและปาก

ส�าคัญต่อการตีความสีหน้าไม่ต่างกัน ฉะนั้นในกรณีที่ต้องสื่อสาร การไม่ใส่ทั้งหน้ากากและแว่นกันแดดจะดีที่สุด”  

目も口も両方とも表情を読み取るのに必要だと思うので、コミュニケーションをとる必要がある場合はマスクもサ

ングラスもない方が望ましい。」(JM276) หรือมีความ เห็นว่า “ทั้งตาและปากเป็นส่วนส�าคัญในการตีความสีหน้า

เหมอืนกนั แต่จะคุน้เคยกบัการใส่หน้ากากมากกว่า”「口元も目元も、表情として気持ちを読み取るのに大事な部分

だと思います。マスクの方が見慣れた感はあります。」(JF289) อย่างไรกด็ ียงัมบีางส่วนทีม่คีวามเหน็ว่าการตคีวาม

สหีน้าไม่จ�าเป็นต้องตคีวามท้ังตาและปาก จะตคีวามส่วนใดส่วนหนึง่ก็สามารถตคีวามได้เช่นกนั เช่น “ญีปุ่น่มสี�านวน

ทีบ่อกว่า “ตาพูดได้เท่าปาก”แต่ไม่ว่าตาหรอืปากต่างเป็นส่วนทีแ่สดงความรูสึ้กได้ จะมองเหน็ตาหรอืเหน็ปากส่วนใด

ส่วนหนึง่ก็สามารถตคีวามอารมณ์ได้ระดบัหน่ึง”「目は口ほどにもの言うだけあって、両方とも感覚的には一緒 目で
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も口でもどちらか見えてたら表情はある程度読み取れると自分は思う 」(JF236) หรอืมคีวามเหน็ของคนไทยว่าแม้จะ

ปกปิดส่วนใดกไ็ม่มผีลต่อการสนทนาเนือ่งจากตคีวามจากน�า้เสยีงมากกว่าตาและปาก เช่น“ไม่แตกต่าง เพราะฟังจาก

น�้าเสียงมากกว่าปากหรือสายตา” (TF419)

6. สรุปและอภิปร�ยผล
ญีปุ่น่เป็นประเทศทีม่กีารใส่หน้ากากอนามยักันอย่างแพร่หลายตัง้แต่ 100 ปีทีผ่่านมา นอกเหนอืจากการป้องกนั

การแพร่ของโรคระบาดแล้วยังใส่หน้ากากอนามัยในชีวิตประจ�าวันในหลากหลายสถานการณ์และยังใส่เป็นแฟช่ัน 

อีกด้วย วัฒนธรรมการใส่หน้ากากอนามัยจึงเป็นปรากฏการณ์เฉพาะของคนญี่ปุ่น ซึ่งแตกต่างจากคนไทยที่เริ่ม 

ใส่หน้ากากอนามัยอย่างแพร่หลายจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2009 เมื่อเทียบกันแล้ว

คนญีปุ่น่โดยส่วนใหญ่จงึมคีวามคุน้เคยในการใส่หน้ากากอนามยัมาก่อนคนไทย จากงานวจิยันีท้�าให้ทราบว่าพฤตกิรรม

การใส่หน้ากากอนามัยของกลุ่มตัวอย่างคนไทยและคนญี่ปุ่นมีความแตกต่างกันในหลายประเด็น ตั้งแต่ก่อนการ

ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซ่ึงมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับเหตุผลในการใส่หน้ากากอนามัย โดยพบว่า 

คนญี่ปุ่นใส่หน้ากากในหลากหลายสถานการณ์มากกว่าคนไทย และใส่หน้ากากอนามัยในสถานการณ์ท่ีคนไทย 

ไม่เคยใช้ เช่นเวลาตัง้ครรภ์ เวลาท�าความสะอาดบ้าน เวลาดหูนังสือสอบ และขณะทีม่กีารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นทั้งไทยและญี่ปุ่นต่างก็มีมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่เช้ือ โดยการขอความร่วมมือ 

หรอืก�าหนดเป็นกฎหมายให้ประชาชนใส่หน้ากากเมือ่ออกจากบ้านเช่นเดยีวกนั แต่เหตผุลของการใส่หน้ากากอนามยั

ของคนไทยกบัญีปุ่น่กม็คีวามแตกต่างกนั โดยคนไทยจะใส่หน้ากากเนือ่งจากกลวัจะตดิเชือ้มากทีส่ดุ ขณะทีค่นญีปุ่น่

กลัวว่าตนเองจะเป็นพาหะในการแพร่เช้ือโรคมากที่สุด ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในเชิงทัศนคติต่อการ 

ใส่หน้ากากอนามยัทีค่นไทยมแีรงจงูใจในการใส่หน้ากากจากปัจจยัภายในคอืเป็นการท�าเพือ่ตวัเอง แต่คนญีปุ่่นมองว่า 

การใส่หน้ากากอนามัยเป็นการท�าเพ่ือคนในสังคมมากกว่าตัวเอง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นสังคมแบบกลุ่มของ 

คนญีปุ่น่ซึง่มแีรงจงูใจมาจากปัจจัยภายนอกมากกว่า และจะเหน็ได้จากกลุ่มตวัอย่างคนญีปุ่น่ทีจ่ะให้ความร่วมมอืใน 

การใส่หน้ากากอนามยัเนือ่งจากเป็นมาตรการต่างๆ ของรฐัมากกว่าคนไทย ฉะนัน้ถ้าจะให้คนไทยร่วมมอืเพือ่ท�าการ 

ใดๆ การให้เหตผุลว่าเป็นผลดกีบัตวัเองอาจจะท�าให้เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได้ง่ายกว่า ขณะทีค่นญ่ีปุน่ถ้าเป็นเหตผุล

ที่กระท�าเพื่อสังคมส่วนรวม หรือการให้ความร่วมมือกับภาครัฐจะให้ผลดีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ดีกว่า 

ส่วนทัศนคติในด้านลบของการใส่หน้ากากอนามัยในช่วงที่มีการแพร่ระบาด เช่น พูดคุยไม่สะดวก อึดอัด 

ร�าคาญเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น แต่คนญี่ปุ่นจะมีความรู้สึกในด้านบวกของการใส่หน้ากาก

อนามยัในสัดส่วนทีม่ากกว่าคนไทยโดยเฉพาะคนญีปุ่่นเพศหญงิ ทัง้การใส่หน้ากากอนามยัทีส่ามารถกันฝุน่ กนัละออง

เกสร กนัแสงแดด และสามารถปิดบงัใบหน้าได้ ซ่ึงสะท้อนวัฒนธรรมการใส่หน้ากากของคนญีปุ่น่เพศหญงิท่ีใช้หน้ากาก

ในหลากหลายสถานการณ์และค�านึงถึงข้อดีของการใส่หน้ากากอนามัยมากกว่าข้อเสีย นอกจากนี้คนญี่ปุ่นเพศหญิง

ยงัเลอืกทีจ่ะไม่ใส่หน้ากากอนามยัเมือ่ไม่มกีารแพร่ระบาดแล้วน้อยกว่าเพศชาย ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถงึความเป็น“หญงิ

สาวในหน้ากากอนามยั”「マスク女子」(日本経済新聞, 2020) ของคนญีปุ่น่ได้ชดัเจน ส่วนผลกระทบด้านลบต่อการ

สือ่สารเมือ่ใส่หน้ากากอนามยันัน้ทัง้คนไทยและคนญีปุ่น่มีความรู้สกึท่ีต้องพูดให้ชดัเจนขึน้ เสยีงดงัขึน้ และต้องเงีย่หู

ฟังมากกว่าปกติ แต่กลุ่มตัวอย่างคนไทยจะมีความรู้สึกว่าได้รับผลกระทบต่อการสื่อสารทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจน 

ภาษาในทุกประเด็นมากกว่าคนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นไปได้ว่าคนไทยยังไม่คุ้นเคยกับการสื่อสารผ่านหน้ากากอนามัยเท่า 

คนญี่ปุ่น จึงรู้สึกว่าการใส่หน้ากากอนามัยส่งผลกระทบต่อการส่ือสารที่ต้องพูดให้ชัดเจนขึ้นและต้องใช้เสียงดังขึ้น 

ต้องเงี่ยหูฟังค�าพูดของคู่สนทนา ต้องแสดงท่าทางประกอบมากขึ้น หรือต้องตีความท่าทางและสีหน้าคู่สนทนาที ่
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มากกว่าการสื่อสารที่ไม่มีหน้ากากอนามัย

ส่วนการตีความใบหน้าเทียบกันระหว่างดวงตากับปากนั้น ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น

จะรูส้กึว่าการตคีวามใบหน้าไม่ว่าจะปกปิดส่วนทีเ่ป็นดวงตาหรอืปากต่างส่งผลท�าให้การตคีวามสหีน้ามปีระสทิธภิาพ

ลดลงท้ังสองแบบ แต่จากงานวิจัยน้ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างคนไทยมีแนวโน้มตีความใบหน้าแตกต่างจากคนญี่ปุ่น โดยท่ี

คนไทยจะตีความใบหน้าเมื่อไม่เห็นปากยากกว่าไม่เห็นดวงตา ขณะที่คนญี่ปุ่นจะให้ความส�าคัญในการตีความส่วนที่

เป็นดวงตามากกว่า ฉะนัน้การใส่หน้ากากอนามยัทีไ่ม่สามารถเหน็ปากของคูส่นทนา จงึส่งผลให้คนไทยรูส้กึว่าต้องใช้

อวัจนภาษาประกอบการสื่อสารมากขึ้นกว่าปกติและมีสัดส่วนมากกว่าคนญี่ปุ่น ขณะที่กลุ่มตัวอย่างคนญี่ปุ่นจาก 

งานวจิยันีจ้ะองิการตคีวามสหีน้าทีแ่สดงทางดวงตามากกว่าส่ิงทีพู่ดออกมาทางปาก ดงัส�านวนในภาษาญีปุ่น่ทีเ่ช่ือว่า 

“ตาพูดได้เท่าปาก”「目は口ほどにものを言う」ซ่ึงหมายความว่าถงึคู่สนทนาจะไม่พดูใดๆ แต่ส่ิงทีด่วงตาแสดงออกมา

ก็สามารถอธิบายได้เช่นเดียวกันกับสิ่งที่ต้องการจะพูด (金, 2020) ซ่ึงสอดคล้องกับส่ิงที่ 柴崎 (2018) กล่าวไว้ว่า 

คนญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในวัฒนธรรมสังคมกลุ่มนิยมมักจะตีความที่ดวงตามากกว่าคนในประเทศทางตะวันตก โดยให้เหตุผล

ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมท่ีเป็นสังคมปัจเจกนิยม (Individualism) ของประเทศทางตะวันตก กับสังคมกลุ่ม

นยิม (Collectivism) ของประเทศทางตะวนัออกทีท่�าให้มกีารตคีวามใบหน้าต่างกนั คนในวฒันธรรมปัจเจกนยิมนัน้

มีแนวโน้มจะพูดสิ่งที่ตนเองรู้สึกออกมาได้อย่างตรงๆ จึงแสดงอารมณ์โดยใช้ปากได้ง่ายกว่า เพราะปากมีกล้ามเนื้อ 

ทีส่ามารถควบคมุการเคลือ่นไหวได้มากกว่า ขณะทีค่นในวฒันธรรมกลุม่นยิมนัน้เน้นความปรองดองของกลุม่ ฉะนัน้

การพูดความรู้สึกของตัวเองจึงไม่สามารถแสดงออกมาตรงๆ ดังเช่นคนในวัฒนธรรมปัจเจกนิยมได้ คนในสังคมกลุ่ม

จึงต้องตีความจากดวงตาที่เป็นอวัยวะที่ควบคุมได้ยากกว่าปากเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกที่ไม่ได้พูดของคู่สนทนา ท�าให้

คนญี่ปุ่นไม่มีความรู้สึกต่อต้านการใส่หน้ากากอนามัยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม ่

เท่าคนในประเทศตะวันตก (柴崎, 2018) นอกจากนี้วัฒนธรรมญ่ีปุ่นยังเป็นวัฒนธรรมที่ถูกจัดอยู่ในวัฒนธรรม 

อิงบริบทสูง (High context culture) ที่มักจะอิงการใช้อวัจนภาษาในการสื่อสารมากกว่าวัจนภาษา (Hall, 1976) 

ซึ่งอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้คนญี่ปุ่นเน้นการตีความที่ดวงตามากกว่าที่ปาก อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าในภาษาไทย

จะมีส�านวน “ดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยก็ให้ความส�าคัญกับการตีความความรู้สึกของ

คูส่นทนาจากสายตาทีส่ือ่ออกมามากกว่าค�าพดู และจดัอยูใ่นประเทศทีม่วีฒันธรรมแบบสงัคมกลุม่นยิมเช่นเดยีวกับ

ญี่ปุ่น แต่จากงานวิจัยนี้กลุ่มตัวอย่างคนไทยมีแนวโน้มที่จะอิงการตีความการสื่อสารจากการพูดมากกว่าการตีความ

สีหน้าจากดวงตา ซึ่งอาจจะมีผลมาจากการที่คนไทยไม่คุ้นเคยกับการใส่หน้ากากอนามัยจึงรู้สึกว่าหน้ากากอนามัย

เป็นอุปสรรคในการสื่อสารจากสิ่งที่พูดออกมามากกว่า ฉะนั้นจากการศึกษานี้จึงสามารถกล่าวได้ว่า การใส่หน้ากาก

อนามัยนั้นส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในระดับที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยกับการใส่หน้ากากอนามัย

มากน้อยต่างกัน และการใส่หน้ากากอนามัยน้ันมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบด้านลบต่อทัศนคติและการรับรู้การใส่

หน้ากากอนามยัต่อการสือ่สารระหว่างบุคคลของคนไทยทีไ่ม่คุน้เคยกบัการใส่หน้ากากอนามยัมากกว่าคนญีปุ่น่ เช่น

เดียวกับที่ 笠置 (2017) พบว่าหน้ากากอนามัยเป็นอุปสรรคที่ท�าให้เกิดความประทับใจที่ดีในการส่ือสารส�าหรับ 

คนที่ไม่คุ้นชินกับการใส่หน้ากากอนามัย

“วัฒนธรรมการใส่หน้ากากอนามัย”（マスク文化）ที่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโคนาสายพันธุ์ใหม่น�ามานี้ 

เป็นสิ่งท่ีท�าให้คนในสังคมได้ฉุกคิดว่าอะไรท่ีส�าคัญต่อการสื่อสารและเราให้ความส�าคัญกับสิ่งใดเป็นหลักได้มากขึ้น 

จากงานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าคนไทยและคนญ่ีปุ่นให้ความส�าคัญในหลายประเด็นแตกต่างกันทั้งด้านพฤติกรรมและ

ทัศนคติต่อการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรมเป็นส�าคัญ และแม้ว่าการใส่หน้ากาก
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อนามัยจะส่งผลต่อการตีความอารมณ์ทางสีหน้าและการส่ือสารระหว่างบุคคล แต่การใส่หน้ากากอนามัยยังเป็นส่ิง

จ�าเป็น เนือ่งจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ยงัไม่จบส้ินไป และในอนาคตโรคระบาดอบัุตใิหม่อืน่ๆ 

อาจจะเกิดขึ้นได้อีก การใส่หน้ากากอนามัยอาจจะยังเป็นส่ิงที่จ�าเป็นต่อไปเรื่อยๆ แต่คนในวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นชิน 

กับการปกปิดใบหน้าส่วนท่ีเป็นปากและจมูก จึงต้องตระหนักถึงการส่ือสารภายใต้หน้ากากอนามัยโดยเรียนรู้จาก

คนในวัฒนธรรมตะวันออกหรือหญิงมุสลิมที่คุ้นชินกับการปกปิดใบหน้าให้มากขึ้น (Mheidly et al., 2020) และ 

การตีความสิ่งที่คู่สนทนาสื่อสารมานั้นไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่สีหน้าหรือการมองปากที่พูดเท่าน้ัน องค์ประกอบอื่นๆ 

ในการตคีวาม เช่น ระดบัเสยีง ใบหน้าส่วนบนทีเ่ป็นตาและค้ิว ท่าทางประกอบอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากใบหน้ากส็ามารถ

ใช้ตีความประกอบการตีความเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกัน (Carbon, 2020) หรือใช้การติดต่อ

สือ่สารแบบไร้สายเพือ่เหน็ใบหน้าท้ังหมดได้ (Mheidly et al., 2020) นอกจากนีย้งัมกีารเสนอแนวทางการใช้หน้ากาก 

อนามยัแบบใสเพ่ือสามารถมองเหน็ปากของคูส่นทนาเพือ่ให้สามารถตคีวามอารมณ์ทางสีหน้าของคูส่นทนาได้ถูกต้อง

มากยิ่งขึ้น (Marini et al., 2021) อีกด้วย

7. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รศึกษ�ครั้งต่อไป
งานวจิยันีเ้กบ็ข้อมลูเฉพาะพฤตกิรรมการใส่หน้ากากอนามยัก่อนการแพร่ระบาดและหลังจากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เท่านั้น จึงท�าให้มีผลแตกต่างระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นไม่มากนัก ซ่ึงอาจจะเน่ือง 

มาจากการที่คนไทยเริ่มคุ้นชินกับการใส่หน้ากากอนามัยมาตั้งแต่ช่วงท่ีมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

การศึกษาในครั้งต่อไปจึงควรระบุค�าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัยย้อนไปถึงช่วงก่อนเกิดปัญหา 

เรื่องฝุ่น PM2.5 ซึ่งอาจจะท�าให้มีผลที่แตกต่างกันชัดเจนยิ่งขึ้น และจากงานวิจัยน้ียังพบด้วยว่าเม่ือไม่มีการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่แล้ว คนไทยมแีนวโน้มเลอืกทีจ่ะใส่หน้ากากอนามยัมากกว่าคนญีปุ่น่ ซึง่อาจจะ

เป็นไปได้ว่ากลุม่ตวัอย่างคนไทยมแีรงจงูใจจากความกลวัทีจ่ะตดิเชือ้โรคมากกว่าคนญีปุ่น่ ซึง่เป็นประเดน็ทีน่่าศกึษา

หาสาเหตุต่อไป

นอกจากน้ียังมีอีกหลายคนท่ีเห็นว่าหน้ากากอนามัยไม่ใช่อุปสรรคในการสื่อสาร ถึงแม้การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หมดไปยังมีคนญ่ีปุ่นจ�านวนหนึ่งที่ชอบใส่หน้ากากอนามัยในการสนทนามากกว่า (読売新

聞, 2020; 金, 2020) และการทีห่น้ากากอนามัยสามารถปิดบงัใบหน้าบางส่วนได้อาจจะท�าให้คนทีเ่ป็นโรคกลวัสงัคม 

คนที่กลัวไม่ชอบมองหน้าหรือสบตาคนเวลาพูด หรือคนที่ต้องการปิดบังใบหน้าเพราะมีปมด้อยบางอย่างบนใบหน้า

จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการสนทนาที่มีหน้ากากอนามัย (Molnar-Szakacs et al., 2021; 読売新聞, 2020; 笠置, 

2017, 2020) และในอนาคตการใส่หน้ากากอนามัยอาจจะไม่เพียงแค่ใช้เพื่อป้องกันโรคระบาด แต่อาจจะมีไว้ใช ้

เพื่อเข้าสังคมหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ในวงกว้างมากขึ้น (Molnar-Szakacs et al., 2021) การใส่หน้ากากอนามัยที่

มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือผลต่อสุขภาพจิตจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก 1   
ผลการทดสอบความแตกต่างด้านทัศนคติที่มีต่อการใส่หน้ากากอนามัยระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น

χ2 Sig. 
(p_value)

5.1 พฤติกรรมการใส่ 
     หน้ากากอนามัย

 การใส่หน้ากากอนามัยก่อนการแพร่ระบาด 3.2 0.075*

 การเลือกใส่หน้ากากหลังการแพร่ระบาด 12.7 0.002***

5.1.3 เหตุผลในการใส่ 
       หน้ากากอนามัย

 เพราะกลัวติดเชื้อ 144.4 0.000***

 เพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคได้ 8.3 0.000***

 เพราะเห็นทุกคนใส่จึงต้องใส่แม้ไม่อยากใส่ 61.9 0.000***

 เพราะถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถเข้าสถานที่บางที่ได้ .001 0.970

 เพราะเป็นมาตรการของรัฐ 188.9 0.000***

 อื่นๆ 8.1 0.004***

5.2.1 ทัศนคติต่อการใส่ 
        หน้ากากอนามัย

 อึดอัด หายใจไม่สะดวก 265.0 0.000***

 รำาคาญเวลาใส่ๆถอดๆ 143.0 0.000***

 พูดคุยไม่สะดวก 167.2 0.000***

 กังวลเก่ียวกับโรคผิวหนังท่ีผิวหน้าสัมผัสหน้ากากอนามัยเป็นประจำา 25.1 0.000***

 ชอบใส่หน้ากากอนามัยเพราะช่วยกันแดดหรือปิดบังใบหน้าได้ 145.9 0.000***

 ชอบใส่หน้ากากอนามัยเพราะสามารถกันฝุ่นหรือควันเสียได้ 152.4 0.000***

5.2.2.1 ผลกระทบต่อ 
          การสื่อสาร 
          ด้านวัจนภาษา

 ต้องพูดเสียงดังกว่าปกติ 102.6 0.000***

 ต้องออกเสียงให้ชัดเจนขึ้นกว่าปกติ 148.2 0.000***

 ต้องพูดซ้ำาหลายครั้งกว่าปกติ 49.4 0.000***

 ต้องคอยเง่ียหูฟังคู่สนทนามากกว่าปกติเวลาฟังไม่ชัดเจน 43.3 0.000***

 ต้องให้คู่สนทนาพูดซำ้าบ่อยครั้งมากกว่าปกติ แต่ถ้า 
 ไม่ใช่เรื่องสำาคัญก็จะปล่อยผ่านเลยไป

32.7 0.000***

5.1.2.2 ผลกระทบต่อ 
          การสื่อสาร 
          ด้านอวัจนภาษา

 ต้องใช้ท่าทางประกอบการพูดมากขึ้นกว่าปกติ 69.3 0.000***

 ต้องใช้เวลาสื่อสารกับคู่สนทนามากกว่าปกติ 199.4 0.000***

 ต้องคอยดูสีหน้าท่าทางของคู่สนทนาว่าพูดอะไรอยู่ 
 มากกว่าปกติ

66.2 0.000***

 ไม่อยากพูดคุยกับใครเพราะมีหน้ากากอนามัยใส่อยู่ 58.3 0.000***

 การตีความ "คู่สนทนาท่ีมองไม่เห็นปากขณะใส่หน้ากาก 
 อนามัย" กับ "คู่สนทนาท่ีมองไม่เห็นตาขณะใส่แว่นกันแดด"

59.2 0.000***

หมายเหตุ  ระดับนัยส�าคัญ 0.01(***) 0.05(**) 0.10 (*)
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ภ�คผนวก 2 
ตัวอย่�งแบบสอบถ�มที่ใช้ในง�นวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

o ชาย       o หญิง       o LGBTQ+     o ไม่ต้องการระบุ

2. อายุ

o 11-20 ปี o 21-30 ปี  o 31-40 ปี  o 41-50 ปี  o 51-60 ปี  o 61-70 ปี  o 71-80 ปี  o 81ปีขึน้ไป

ส่วนที่ 2 การใช้หน้ากากอนามัย

3. ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ท่านเคยใช้หน้ากากอนามัยหรือไม่

o เคย        o ไม่เคย 

4. กรณีที่เคยใช้หน้ากากอนามัยก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ท่านใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง 

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

o  ใส่เมื่อเป็นหวัด รู้สึกไม่สบาย หรือภูมิแพ้         o  ใส่เพื่อกันฝุ่น PM2.5         o ใส่ในการท�างาน  

o  อื่นๆ_________ 

5. ขณะทีม่กีารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ท่านรูส้กึอย่างไรกับการใส่หน้ากากอนามยัในประเดน็ต่อไปนี้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่เคยเลย

1) อึดอัด หายใจไม่สะดวก

2) รำาคาญเวลาใส่ๆถอดๆ

3) พูดคุยไม่สะดวก

4) กังวลเก่ียวกับโรคผิวหนังท่ีผิวหน้าสัมผัสหน้ากากอนามัยเป็นประจำา

5) ชอบใส่หน้ากากอนามัยเพราะช่วยกันแดดหรือปิดบังใบหน้าได้

6) ชอบใส่หน้ากากอนามัยเพราะสามารถกันฝุ่นหรือควันเสียได้

6. เหตผุลทีท่่านใส่หน้ากากอนามยัในทีส่าธารณะขณะมกีารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (สามารถเลอืก

ได้มากกว่า 1 ข้อ)

o เพราะกลัวติดเชื้อ                                   o เพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคได้

o เพราะเห็นทุกคนใส่จึงต้องใส่แม้ไม่อยากใส่      o เพราะถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถเข้าสถานที่บางที่ได้

oเพราะเป็นมาตรการของรัฐ ถ้าไม่ใส่อาจจะถูกปรับ        o อื่นๆ_________________________

7.ในสถานการณ์ใดบ้างที่ท่านไม่ใส่หน้ากากอนามัย (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

o อยู่ในบ้านกับครอบครัวหรือคนสนิท   o ในรถยนต์ส่วนตัวที่ไม่มีผู้อื่น   o ตอนออกก�าลังกายในที่โล่งแจ้ง                               

o สถานที่สาธารณะทุกที่ที่ไม่มีคนอื่นอยู่ด้วย    o อื่นๆ_________________________

8.ถ้าไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้ว ท่านคิดว่าจะใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะหรือไม่

o ใส่ได้ในบางกรณี (เช่น เป็นหวัดหรือไม่สบาย กันฝุ่น)         o ไม่ใส่
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ส่วนที่ 3 ผลกระทบของการใส่หน้ากากอนามัยต่อการสื่อสาร

9. ท่านรู้สึกว่า"การสนทนาขณะใส่หน้ากากอนามัย"แตกต่างจาก"การสนทนาขณะไม่ใส่หน้ากากอนามัย"อย่างไรใน

ประเด็นต่อไปนี้

ใช่ ไม่ใช่ ไม่แตกต่าง

1) ต้องพูดเสียงดังกว่าปกติ

2) ต้องออกเสียงให้ชัดเจนขึ้นกว่าปกติ

3) ต้องพูดซำ้าหลายครั้งกว่าปกติ

4) ต้องใช้ท่าทางประกอบการพูดมากข้ึนกว่าปกติ

5) ต้องใช้เวลาสื่อสารกับคู่สนทนามากกว่าปกติ

6) ต้องคอยเงี่ยหูฟังคู่สนทนามากกว่าปกติเวลาฟังไม่ชัดเจน

7) ต้องให้คู่สนทนาพูดซำ้าบ่อยครั้งมากกว่าปกติ แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องสำาคัญก็จะ  
   ปล่อยผ่านเลยไป

8) ต้องคอยดูสีหน้าท่าทางของคู่สนทนาว่าพูดอะไรอยู่มากกว่าปกติ

9) ไม่อยากพูดคุยกับใครเพราะมีหน้ากากอนามัยใส่อยู่

10. ในการสนทนาโดยปกติทั่วไป ท่านรู้สึกว่า "คู่สนทนาที่มองไม่เห็นปากขณะใส่หน้ากากอนามัย" กับ "คู่สนทนา 

ที่มองไม่เห็นตาขณะใส่แว่นกันแดด" แบบใดที่เข้าใจได้ "ยากกว่า"

o คู่สนทนาที่มองไม่เห็นปากขณะใส่หน้ากากอนามัย        o คู่สนทนาที่มองไม่เห็นตาขณะใส่แว่นกันแดด  

o ไม่แตกต่าง

11. จากข้อ 10. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อ"คู่สนทนาที่มองไม่เห็นปากขณะใส่หน้ากากอนามัย" และ "คู่สนทนา 

ที่มองไม่เห็นตาขณะใส่แว่นกันแดด"


