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ญี่ปุ่นส่งสินค้าไปขายทั่วโลก มีแบรนด์ระดับโลกมากมาย ขณะเดียวกันก็ซ้ือสินค้าทั้งที่
เป็นวัตถุดิบก่ึงสำเร็จรูป และสินค้ามีแบรนด์จากทั่วโลกมากไม่น้อย แต่คนญี่ปุ่นก็ยังคง
เป็นญี่ปุ่นที่เข้าใจยากต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะคนต่างชาติ เนื่องจากมีกำแพง
ขวางก้ันการทำความเข้าใจที่หนาพอสมควร 

2 ปีก่อน ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเร่ือง Lost in Translation สะท้อนแง่มุมนี้ออกมาอย่าง
สะใจ และทำให้เกิดความพยายามที่จะอธิบายวิธีคิดแบบญี่ปุ่นให้โลกรับรู้มากข้ึน

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามให้เกิดความเข้าใจกรอบของจิตสำนึก และ
พฤติกรรมของคนญี่ปุ่นเบื้องต้นอย่างง่ายๆ ในลักษณะให้มุมมองแบบ inside-out ซ่ึง
หมายถึงการเอาสิ่งที่ "คนใน" มองเห็นออกมาตีแผ่และอธิบายด้วยความเข้าใจ ซ่ึงเป็นมุม
มองที่แตกต่างจากกระบวน outside-in ที่มองจากมุมมองของคนภายนอกที่แสดง
ปฏิกิริยาต่อสิ่งที่สัมผัสมา

ทั้งหมดนี้แม้จะมีความพยายาม แต่ก็ดูเหมือนว่า หนังสือจะสามารถแก้ปัญหาเร่ือง Lost
in Translation ที่กำลังระบาดมากับกระแสโลกาภิวัตน์ได้ไม่มากนัก

เหตุผลก็คือ คำอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมนี้มุ่งมั่นที่จะอธิบายรากเหง้าของปรัชญาเบื้อง
หลังพฤติกรรมว่าทำไมคนญี่ปุ่นจึงต่างจากคนชาติอ่ืนๆ อันเป็นคำอธิบายที่ต่างจากโจทย์
ประเภท ทำไมคนญี่ปุ่นจึงไม่พยายามเข้าใจคนต่างชาติ

ที่มาของคำตอบอาจจะเป็นด้วยว่า รากฐานวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นนั้น ซับซ้อนย่ิงนัก จน
แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองก็ยากจะอธิบายเร่ืองของตนเองให้ชาวโลกเข้าใจได้ทั้งหมด ซ่ึงก็ไม่
น่าใช่ เพราะโดยข้อเท็จจริง ทุกๆ วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติในโลกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ซับ
ซ้อนทั้งสิ้น (ย่ิงหากนำไปเทียบกับวัฒนธรรมอินเดีย จีน และตะวันออกกลางด้วยแล้ว ย่ิง
เทียบกันไม่ได้เลย) 

อีกคำตอบหนึ่งก็คือ คนญี่ปุ่นในปัจจุบันก็เร่ิมรู้จักรากเหง้าของตนเองน้อยลง ที่ใช้ชีวิตใน
ปัจจุบันก็ล้วนเป็นไปตาม "กระแส" ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตร่วมสมัยกับจารีตของวิถีเดิม
ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมทั่วไปออกมา

ส่วนคำตอบสุดท้ายก็คือ คนญี่ปุ่นนั้นใช้สัญญาณและสัญลักษณ์ทางภาษาที่มีความ
หมายสื่อสารกับคนต่างชาติในฐานะ "คนนอก" อย่างไม่ค่อยจะเข้ากันดี

ไม่ว่าคำตอบจะเป็นแบบไหน หนังสือเล่มนี้ก็ถือว่า ได้ให้ภาพเบื้องต้นเก่ียวกับวัตรปฏิบัติ
และเบื้องหลังวิธีคิดของคนญี่ปุ่น เพื่อที่คนต่างชาติซ่ึงต้องการปะทะสังสรรค์กับคนญี่ปุ่น
จะได้เข้าใจอย่างรวบรัดได้ดีว่า การวางตัวกับคนญี่ปุ่นที่เหมาะสมนั้นควรจะเป็นอย่างไร 

หากเป้าหมายหลักของหนังสือนี้เพื่อบอกให้คนต่างชาติปรับตัวให้เข้าถึงคนญี่ปุ่นได้ง่าย
ข้ึน และสร้างสัมพันธ์ที่ราบร่ืนข้ึน ก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้บรรลุเป้าแล้ว แต่ก็อย่างที่หนังสือ
นี้ระบุไว้ในบทที่ว่าด้วย Uchi to Soto ว่าคนญี่ปุ่น เขาจัดระดับความสัมพันธ์คนต่างชาติ
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ในฐานะ "คนนอก" การที่จะให้คนญี่ปุ่นเข้าใจคนต่างชาติ ก็ดูเป็นไปได้น้อยมาก ซ่ึงทำให้
มีคำถามตามมา เพราะว่าการสร้างสัมพันธ์ต่อกันอย่างจริงใจในระยะยาวแล้ว การเปิด
ใจรับซ่ึงกันและกันเพื่อแปลงคนแปลกหน้าให้เป็น "คนใน" หรือ "คนใกล้ตัว" จะต้องทำกัน
ทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายเดียว

บทที่โดดเด่นสุดในหนังสือนี้ ดูเหมือนจะได้แก่บทแรก ซ่ึงเป็นเร่ืองที่น่าสนใจตรงที่ว่าค่อน
ข้างขัดแย้งกับหนังสือตำราทั่วไปร่วมสมัยแบบอเมริกันที่เน้นว่า การแสดงออกอย่างตรง
ไปตรงมา และเปิดเผยคือการแสดงออกที่ดีที่สุดในการสร้างสัมพันธ์กับคนอ่ืน เพราะ
ญี่ปุ่นแล้ว นั่นคือมารยาทที่เลวร้ายทีเดียว คนญี่ปุ่นถูกสอนเสมอมาว่า การแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์และคลุมเครือนั่นแหละคือการแสดงออกที่แท้จริง และเปี่ยมด้วยศิลปะ

ข้อความเช่นนี้ สอดคล้องกับข้อสรุปของนักคิดฝร่ังเศส โรลองด์ บาร์ทส ที่เขียนหนังสือ
Empire of Signs ที่สรุปว่า ญี่ปุ่นเป็นสังคมที่น่าศึกษาเร่ืองสัญญาณและสัญลักษณ์มาก
ที่สุดในโลก

อ่านหนังสือนี้แล้ว จะเข้าใจคนญี่ปุ่นได้มากข้ึนพอประมาณ แม้ไม่ได้ลึกซ้ึงอะไร แต่อย่า
หวังเลยว่าคนญี่ปุ่นจะเข้าใจคนต่างชาติ (รวมทั้งคนไทย) มากข้ึน เพราะพวกเขาถูกสร้าง
ข้ึนมาเพื่อให้มีกรอบคิดแบบ "หลงอัตตา" อย่างเข้มข้น

ทางเลือกของคนที่อยากคบกับญี่ปุ่น ก็มีแค่ว่า หากเลือกคบกันลึกซ้ึงแบบ "ฉันมิตร" ไม่ได้
การเลือกจะคบกันแบบผิวเผินในฐานะ "คู่ค้า" เพื่อประโยชน์เฉพาะหน้า ก็คงไม่เสียหลาย
อะไรมากนัก 

เพียงแต่ต้องระวังว่าอย่าเผลอก็แล้วกัน เพราะอาจจะถูกกินรวบเมื่อใดก็ได้ 

รายละเอียดในหนังสือเล่มนี้

Aimai : Ambiguity and the Japanese การแสดงความคลุมเครือเป็นการแสดงสัญญะ
ที่คนญี่ปุ่นไม่ต้องการปะทะ ซ่ึงหน้ากับผู้ที่ร่วมสมาคมและติดต่อด้วยโดยตรง ถือว่าการ
แสดงออกโดยเปิดเผยเป็นเร่ืองของคนไร้เดียงสา โดยเฉพาะผ่านถ้อยคำในภาษาที่ใช้ 
และถือว่าเป็นศิลปะช้ันสูงที่คนญี่ปุ่นต้องเรียนรู้เพื่อเข้าวงสังคม เพราะเข้ากับหลัก
ปรัชญาพื้นฐานว่าด้วยการประสานประโยชน์ร่วมและประนีประนอม โดยเฉพาะการ
รักษาหน้าและเกียรติของฝ่ายตรงกันข้าม

Amae : The Concept of Japanese Dependence การแสดงพฤติกรรมและมารยาทที่
ระมัดระวังและข้ึนต่อการกระทำของผู้อ่ืน เป็นความจำเป็นในการสร้างสัมพันธ์ที่ให้
เกียรติกันและกัน ถือเป็นการลดอัตตาที่สำคัญ ดังนั้น คนญี่ปุ่นจึงมักจะกล่าวคำปฏิเสธ
ตรงๆ ยากมาก จนกระทั่งถูกมองโดยคนตะวันตกว่าเป็นเด็กไม่ยอมโตแบบปีเตอร์ แพน

Amakudari : Descent from Heaven การให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะเช่ือว่า
คนเหล่านี้ได้รับอำนาจที่เป็นอาณัติจากสวรรค์ ทำให้ท่าทีของธุรกิจกับเจ้าหน้าที่รัฐปรอง
ดองและเก้ือหนุนกันแน่นแฟ้น จนอาจเข้าข่าย "สมรู้ร่วมคิด" ไม่ใช่ในฐานะผู้ให้บริการ
และผู้ซ้ือบริการ ที่มีประโยชน์ตรงกันข้ามกัน

Bigaku : Ther Japanese Sense of Beauty ความงามทางศิลปะของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะ
เป็นแบบจารีตหรือแบบร่วมสมัยที่มีอิทธิพลตะวันตกอยู่บนรากฐานของคุณค่า ไม่ใช่เป็น
ความงามที่เกิดจากศิลปะเอง และความงามอันสัมบูรณ์ตามปรัชญาตะวันตกนั้น ไม่เคย
มี แต่ทัศนคตินี้กำลังเร่ิมเลือนหายอย่างรวดเร็วในคนรุ่นใหม่ 

Bushido : The Way of the Warrior แม้ชนช้ันซามูไรจะไม่มีอีกแล้วในสังคมญี่ปุ่น แต่
คุณค่าทางวัฒนธรรมบูชิโดที่เน้นเร่ืองเกียรติยศ ความภักดีต่อองค์กร และการเคารพ
นับถือกันและกัน ยังคงมีอิทธิพลและกำหนดบุคลิกภาพของคนญี่ปุ่นค่อนข้างสูง ซ่ึงขัด
แย้งกับปรัชญาปัจเจกชนนิยมของตะวันตกร่วมสมัย

Chinmoku : Silence in Japanese Communication การสื่อสารของคนญี่ปุ่นนั้นถือ
เป็นศิลปะที่มากกว่าเร่ืองภาษาอย่างเดียว ความเงียบก็เป็นการสื่อสารอีกทางหนึ่งที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากนิกายเซน ตามคติ "ตะปูที่ตรึงแน่น ย่อมตอกเข้าเนื้อไม้ลึกกว่าตะปูคลอน"
ซ่ึงถือว่า การแสดงออกแต่น้อย ให้ผลมากกว่าแสดงมากเกินจำเป็น แต่ก็มักทำให้คนต่าง
ชาติเข้าใจผิดได้เสมอๆ

Danjyo Kankei: Male and Female Relationships in Japan แม้ว่าความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวระหว่างชายและหญิงในสังคมจะถูกครอบงำด้วยแนวคิดแบบขงจื๊ออย่าง
แข็งแกร่ง แต่สังคมสมัยใหม่ก็ทำให้ความสัมพันธ์เสมอภาคกันมากข้ึนแม้จะไม่เทียบกับ
ตะวันตก ชายและหญิงที่มีการศึกษาสมัยใหม่แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันเพราะความผูกพัน
ส่วนตัวมากข้ึน แต่ก็ไม่เป็นอิสระเพราะคนญี่ปุ่นยังคงฝังแน่นกับแนวคิดเร่ืองการผูกพัน
ซ่ึงกันและกันสูงมาก

The Do Spirit of Japan การทำตัวให้สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติหรือกติกาแห่งจารีตตาม
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คติลัทธิเต๋า เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น ถือว่า การกระทำดังกล่าวใน
ชีวิตประจำวันด้านต่างๆ คือการทำให้ชีวิตพึงพอใจ ดังนั้น การกระทำแบบแหกคอกจึง
เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับต่ำ 

Gambari : Japanese Patience and Communication ความมุ่งมั่นทำให้บรรลุผลใน
ลักษณะปิดทองหลังพระเพื่อกลุ่มสังคม มากกว่ามุ่งผลตอบแทนส่วนตน ถือเป็นการแสดง
เจตนาเคารพในตนเอง เพราะการมีเวลาว่างคือความสูญเปล่าของจชีวิต

Giri : Japanese Social Obligations รากฐานหลักของการอุทิศตัวให้ส่วนรวมคือ 1) 
เป็นหน้าที่ในฐานะสมาชิก 2) ปฏิบัติตามกฎพื้นฐานของสังคม 3) การลดเลิกอัตตาของ
ตนเองเพื่อผู้อ่ืน มาจากสังคมเกษตรเก่าแก่ในญี่ปุ่นโบราณ ซ่ึงทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้
(รวมทั้งการแสดงความยินดีหรือส่งคำอวยพรหรือของขวัญ เป็นสัดส่วนภาระที่ค่อนข้าง
สูงเมื่อเทียบกับรายได้ 

Haragei : An Implicit Way of Communicating in Japan การอ่านความรู้สึกผู้อ่ืนและ
เก็บความรู้สึกของตนเองในการสื่อสาร โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับคุณค่าทางสังคม 
เป็นวัตรปฏิบัติที่คนญี่ปุ่นถูกพร่ำสอนตลอดชีวิต จนคนต่างชาติเข้าใจผิดเสมอว่า เป็นวิธี
การโกหกอย่างเงียบๆ สไตล์ญี่ปุ่น

Hedataru to Najimu : Japanese Personal Space การรักษาระยะห่างของความ
สัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่เหมาะสม เป็นการจัดระดับความสัมพันธ์ของบุคคลโดยใช้สัญญาณที่
แนบเนียนทั้งด้านการสร้างความเป็นส่วนตัว และการมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างได้จังหวะ

Honne to Tatemae : Private vs. Public Stance in Japan ชุดของการสร้างสัมพันธ์
กับคนต่างชาติในสังคมญี่ปุ่นที่ใช้สัญญาของภาษา "ตามมารยาท" ที่ให้ความหมายตรง
กันข้าม และภาษา "ตามเจตนา" เพื่อบอกเป้าหมายที่แท้จริงอย่างซับซ้อน ซ่ึงทำให้คนต่าง
ชาติค่อนข้างสับสน เวลาที่คนญี่ปุ่นถามว่า "คุณจะกินอาหารค่ำกับเราไหม?" ซ่ึงไม่ได้
หมายความว่านั่นเป็นคำเชิญแต่อย่างใด เพราะความหมายบอกว่า ถึงเวลาจะลาจากกัน
แล้ว

The Japanese Ie System การจัดลำดับอาวุโสของความสัมพันธ์ในองค์กรและ
ครอบครัวแบบขยายตามจารีต ยังเป็นมาตรฐานพื้นฐานของคนญี่ปุ่นผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ในครอบครัว แต่เร่ิมถูกต้ังคำถามมากข้ึน แม้ยังคงมีอิทธิพลอย่างมาก พร้อมจะ
ต่อสู้กับลัทธิปัจเจกชนนิยม

Iitoko-Dori : Adopting Elements of Foreign Culture การพร้อมยอมรับอิทธิพลของ
ต่างชาติ และเลือกรับเอาสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายโดยสมัครใจเป็นสำคัญ ก่อให้คนญี่ปุ่นมีความ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี

Ikuji : Childrearing Practices in Japan กระบวนการเลี้ยงและอบรมเด็กของพ่อแม่ชาว
ญี่ปุ่นที่เน้นการแสวงหาความร่วมมือกับผู้อ่ืน พร้อมกับสาธิตกระบวนการเรียนรู้ใกล้ชิด 
โดยไม่ต้องอธิบาย พร้อมกับสอนเร่ืองการมีมารยาทที่ดีต่อผู้อ่ืน เป็นรากฐานที่แตกต่าง
จากลัทธิปัจเจกชนนิยม และการอธิบายด้วยตรรกะแบบตะวันตกอย่างชัดเจน 

Kenkyo : The Japanese Virtue of Modesty ความอ่อนโยนและถ่อมตัว คือคุณสมบัติ
ในลักษณะ "ย่ิงสูง ย่ิงโน้มหัวต่ำ" ที่แสดงบุคลิกความพยายามสร้างอุดมคติร่วมและการ
ปรองดองในสังคม ซ่ึงเป็นรากฐานที่เป็นเอกลักษณ์เร่ิมปะทะเข้ากับค่านิยมใหม่ของการ
เอาตัวรอดในสังคมปัจจุบัน

Kisetsu : The Japanese Sense of the Seasons อิทธิพลของฤดูกาลที่แปรปรวน 4 
ฤดูที่กลายมาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น และยังคงส่งอิทธิพลต่อกรอบ
พฤติกรรมมาจนถึงปัจจุบันให้ปรับตัวสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างยืดหยุ่น และทำให้คน
ญี่ปุ่นรักษาความต่อเนื่องกับประวัติศาสตร์ตนเองได้เหนียวแน่น 

Nemawashi : Laying the Groundwork in Japan กระบวนการตัดสินใจด้วยการปิด
ห้องเพื่อถกประเด็นความเห็นภายใน แล้วหาความเห็นร่วมเพื่อตัดสินใจ แทนการ
อภิปรายโดยเปิดเผยอย่างกว้างขวาง เพื่อหาข้อสรุปที่มีคนเห็นด้วยมากที่สุด (ไม่ใช่ดี
ที่สุด) กลายเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้คนต่างชาติเข้าใจคนญี่ปุ่นผิดว่า ชอบเล่นเกมใต้โต๊ะ
และระบบพรรคพวก

Omiai : Arranged Marriage in Japan การเปลี่ยนสาระของกระบวนการแต่งงานผ่าน
แม่สื่อที่แม้เจตนารมณ์ของผู้ที่จะแต่งงานจะได้รับการเอาใจใส่มากกว่าเดิม แต่สาระหลัก
ของการมีแม่สื่อที่ใช้รากฐานครอบครัวเป็นเคร่ืองมือกำหนด ก็ยังไม่ได้สูญหายไป ซ่ึงยัง
ผลให้อัตราการหย่าร้างไม่มากเท่ากับตะวันตก

Otogibanashi : Folktales of Japan อิทธิพลของนิทานพื้นบ้านที่ยังคงตอบคำถามถึง
ประเด็นทางสังคมในปัจจุบันได้ในเร่ืองความงาม อุดมคติกับธรรมชาติ ซ่ึงยังคงได้รับ
ความนิยม ทำให้คนญี่ปุ่นรักษาความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์เอาไว้ได้เหนียวแน่น แม้
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อิทธิพลของสื่อตะวันตกจะถาโถมเข้ามามาก

Ryosaikenbo-"Good Wives and Wise Mother" : The Social Expectations of
Women in Japan การจำแนกบทบาทในครอบครัวของชายและหญิงที่ยังคงมีรากของ
จารีตในวิถีชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น โดยสื่อต่างๆ โดยเฉพาะนิตยสารสตรี ได้เป็น
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่หล่อหลอมบุคลิกภาพคนญี่ปุ่นออกมาชัดเจน

Sempai-Ishiki : Seniority Rules in Japanese Relations อิทธิพลที่ยังฝังรากลึกใน
เร่ืองการให้ความสำคัญกับระบบอาวุโส ซ่ึงอยู่บนรากฐานของวัยวุฒิ และลำดับช้ันทาง
สังคม ซ่ึงทำให้ความสัมพันธ์ของบุคคลมีความชัดเจน และลามไปถึงที่ทำงานด้วย กลาย
เป็นทั้งผลดีและผลเสียในเวลาเดียวกันได้ 

Shudan Ishiki : Japanese Group 

Consciousness จิตสำนึกเร่ืองการรวมกลุ่มและการตัดสินใจโดยกลุ่ม พร้อมกับทำงาน
อย่างสอดประสานอย่างรู้หน้าที่โดยไม่ต้องออกคำสั่ง เพื่อสร้างความภักดีผ่านกติกาที่
กลุ่มกำหนด คือรากฐานที่แข็งแกร่งของการทำงานร่วม แต่ก็เป็นตัวการสกัดก้ันคนนอก
อย่างมีประสิทธิภาพเกินคาด เสรีภาพของปัจเจกเป็นเร่ืองฉาบฉวยเท่านั้น 

Soshiki : Japanese Funeral การฝังแน่นกับความเช่ือในชีวิตหลังการตายจากอิทธิพล
ของหลายศาสนาและลัทธิ ทำให้จารีตของพิธีกรรมเก่ียวกับงานศพของคนญี่ปุ่นค่อนข้าง
ซับซ้อน และเก่ียวข้องกับไสยศาสตร์ค่อนข้างมาก 

Uchi to Soto : Dual Meanings in Japanese Human Relations การใช้ภาษาเพื่อจัด
ระดับความสัมพันธ์ของผู้คนออกเป็น "คนใน" กับ "คนนอก" ของญี่ปุ่น (ซ่ึงแตกต่างจาก
จีนที่จัดลำดับความสัมพันธ์เป็น "คนใกล้ตัว" กับ "คนไกลตัว") คือประเด็นปัญหาว่าเหตุใด
คนญี่ปุ่นจึงมีความสัมพันธ์แบบห่างเหินกันคนต่างชาติแม้เป็นความสัมพันธ์ในระดับโลก
อย่างกว้างขวาง ซ่ึงต่างจากจีน

Wabi-Sabi : Simplicity and Elegance as Japanese Ideals of Beauty ความสละ
สลวยอย่างเรียบง่ายของศิลปะแบบญี่ปุ่น จากรากฐานที่ผสมผสานลงตัวระหว่างสุนทรียะ
กับการปลีกวิเวกจากความวุ่นวายอันเป็นอิทธิพลของนิกายเซน กำลังถูกท้าทายจาก
แนวคิดนิยมวัตถุแบบตะวันตกที่มาแรงข้ึนเร่ือยๆ 

Zoto : The Japanese Custom of Gift Giving การให้ของขวัญตามเทศกาลและวันอัน
มีความหมาย นอกจากเป็นการแสดงออกความรู้สึกโดยไม่ต้องส่งภาษาและถ้อยคำแก่กัน
และกันแล้ว ยังมีมิติทางสังคมควบคู่ด้วยในฐานะเคร่ืองมือยืนยันความใกล้ชิดกันและกัน 
และคนญี่ปุ่นไม่ถือว่าการให้เงินเป็นเร่ืองต้องห้ามแบบตะวันตก
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