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การเรียนกระตุ้นความคิด ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ • นักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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สิ่งที่เด็ก ๆ เรียนรู้จากวัฒนธรรม
และวิธีคิดของชาวญี่ปุ่น

หลายคนรวมถึงผู ้เขียนอาจเคยสงสัยว่าเหตุใด
ประเทศญ่ีปุ่นจึงเจริญ และเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำานาจ 
จากการที่ได้นำานักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสำาหรับ
นักเรียนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ที่มีช่ือว่า Sakura 
Science (Japan-Asia Youth Exchange Program in Science) 
ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
ที่จัดโดย Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU)
ตลอดระยะเวลา 7 วันที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทำาให้ทราบว่า 
ประเทศญีปุ่น่เป็นประเทศท่ีมวีฒันธรรมท่ีมคีวามเป็นเอกลักษณ์ 
ชัดเจน และเข้มข้นมาก จนคำาถามท่ีเคยสงสัยก็มีคำาตอบท่ี
กระจ่างขึ้นมาในทันที วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เห็นได้อย่างชัดเจน
คือ ความเคารพ (respect) ความใส่ใจในทุกรายละเอียด 
(paying attention to small details) และการตั้งเป้าหมายที่
ชัดเจน (setting clear goals)

ความเคารพเป็นหลักความประพฤติที่คนญี่ปุ ่น
ยึดไว้ในใจคนญี่ปุ ่นให้เป็นคนที่เคารพตนเองและผู ้อื่น  
การเคารพตนเองคือการเป็นคนท่ีมุ่งม่ันและตั้งใจในการทำา 
ทกุสิง่อย่างตัง้ใจและดทีีส่ดุ การเคารพผูอ้ืน่ เช่น การตรงต่อเวลา  
ความนอบน้อม และให้เกียรติผู ้อื่น เมื่อคนญี่ปุ ่นทำางาน  
คนญี่ปุ่นไม่ได้คิดว่าจะต้องทำาให้สำาเร็จเท่านั้น แต่ต้องทำาให้ 
ดีท่ีสุดและให้มากเท่าท่ีจะทำาได้ ส่ิงเหล่านี้สะท้อนออกมา 
ในรปูแบบของผลติภัณฑ์ญีปุ่น่ทีม่รีปูแบบใหม่ๆ จงึเป็นการพฒันา 
ที่ไม่หยุดนิ่ง สินค้าของญี่ปุ ่นจึงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี  
น่าซือ้ น่าใช้ ในราคาทีเ่หมาะสม ยกตวัอย่างเช่น เราอาจเคยเหน็ 
โถสุขภัณฑ์ของญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีระบบ
ฉีดนำ้า ระบบดับกล่ิน ระบบปรับอุณหภูมิของท่ีรองนั่ง ฯลฯ 
ในห้างสรรพสินค้าเมืองไทยมีให้ได้ใช้บ้าง แต่เมื่อได้ลองใช้ที ่
ญีปุ่่นจะเห็นได้ว่าคุณภาพของวัสดแุตกต่างกนัมาก นัง่สบายกว่า  
ถ้าเปรยีบเทียบกบัโถสุขภัณฑ์ท่ัวๆ ไปในเมอืงไทย ต้องบอกว่า 
คุณภาพของโถสุขภัณฑ์ของญี่ปุ่นดีกว่ามาก ที่น่าทึ่งมากกว่า
นัน้คอื แม้ว่าโถสขุภณัฑ์ของญีปุ่น่จะมคีณุภาพดอียูแ่ล้วกต็าม  
คนญีปุ่น่กย็งัไม่หยดุการพฒันา พยายามจะทำาให้ระบบการทำางาน 
ของโถสขุภณัฑ์มคีวามเหมอืนกนั ปุม่กดต่างๆ มจีำานวนเท่ากนั  
และเหมอืนกนั ทีเ่ลอืกตวัอย่างเล่าเป็นโถสขุภณัฑ์เพราะเดก็ๆ 
บอกว่าเราจะซื้อโถสุขภัณฑ์กลับบ้านได้ไหม ราคาแพงไหม 
อยากได้กลับบ้าน

การเคารพผูอ่ื้นของคนญีปุ่น่แสดงออกมาในหลากหลาย 
รปูแบบ ส่ิงหนึง่ท่ีชดัเจนคือ การตรงต่อเวลา คนญ่ีปุน่จะวางแผน 
การทำางาน และทำาตามตารางเวลาของตนเอง การผิดเวลา 
ถอืเป็นเรือ่งทีน่่าอบัอาย จากการเข้าร่วมกจิกรรม เดก็ไทยเรา
ยังไม่เข้าใจว่าการตรงต่อเวลาสำาคัญแค่ไหน บางครั้งการช้า
ไม่ทนัตามตาราง แม้เพียง 5 หรอื 10 นาท ีกจ็ะสร้างความกังวลใจ 
ให้แก่ผู้ประสานงาน เพราะจะทำาให้ตารางการทำางานสำาหรับ
กิจกรรมอ่ืนๆ ต้องเล่ือนไปด้วย อย่างไรก็ตามในระยะเวลา
เพียง 1-2 วนั เดก็ไทยกเ็รยีนรูว่้าพวกเขาจำาเป็นต้องตรงต่อเวลา  
และหลังจากนั้นเด็กๆ ก็ไม่เคยมาช้าอีกเลยแม้แต่นาทีเดียว
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การนอบน้อมและให้เกียรติ 
ผูอ้ืน่ในวฒันธรรมการชงชาของคนญีปุ่น่ 
ทีม่คีวามประณตี สามารถบอกได้อย่างชดัเจน 
เกี่ยวกับการเคารพผู้อื่น ในพิธีชงชา 
ท่ีเด็กๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วม มีการแจก
ขนมหวานท่ีต้องรับประทานก่อนเริ่ม 
ด่ืมชา เพื่อตัดรสชาติความขมของชา 
เด็กๆ จะนั่งเรียงแถวแล้วต้องส่งต่อ 
ขนมหวาน ระหว่างท่ีส่งจะต้องแสดง
การโค้งคำานับกัน จากนั้นก็จะมีการ
เสิร์ฟชา ผู้ที่นำาชามาเสิร์ฟจะหันด้าน
หน้าของแก้ว ซึ่งก็คือด้านที่มีลวดลาย
แก่ผู้รับชา จากนั้นก็จะคำานับกันก่อน 
แล้วจึงรับแก้วชามา เมื่อรับแก้วชามา
จะต้องเช็ดปากแก้วด้วยมือ แล้วหมุน
แก้วทวนเข็มนาฬิกา 180 องศา จึงจะ
ด่ืมชาได้ เมื่อดื่มชาหมดแก้ว จะต้อง
หันด้านหน้าของแก้วให้แก่ผู ้เสิร์ฟชา 
เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ท่ีเสิร์ฟชาให้เรา  
พิธีการชงชานี้มีรายละเอียด และความ 
พถิพีถินัทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละท้องถิน่  
เด็กๆ ต่างรู้สึกประหลาดใจมากที่เห็น
การแสดงการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

นอกจากการให้เกียรติผู ้อื่น
ท่ีเห็นได้จากพิธีชงชาแล้ว สิ่งหนึ่งที่
แสดงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการให้
เกยีรตกัิบแขกผูม้าเยอืนเช่นคณะของเรา  
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราได้มีโอกาสไปเยี่ยม 
โรงเรียนอิชิกาวาซ่ึงเป็นโรงเรียนมัธยม
ที่มีชื่อเสียง โดยโรงเรียนได้เตรียม 
ความพร้อมในการต้อนรับพวกเราเป็น
อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการนำาเสนอความรู ้
วิชาการ หรือวัฒนธรรม แม้ว่าโรงเรียน
จะอยู่ในช่วงการสอบปลายภาค แต่ก็ 
ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง โรงเรียน 
จัดให้เราเข้าฟังวงดนตรีของโรงเรียน 
ซึ่งเป็นวงดนตรีออร์เคสตราขนาดใหญ่ 
มีการบรรเลงเพลงคลาสสิก และเพลง

ที่โชว์ความสามารถของนักเรียนที่เล่น
ดนตรแีต่ละประเภทไพเราะมาก เราเพิง่
มารูใ้นภายหลังว่า วงดนตรขีองโรงเรียน
ได ้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด 
วงดนตรีมัธยมของดิสนีย ์แลนด ์ที่
ประเทศญีปุ่น่ นอกจากความประทบัใจ 
จากการฟังเพลงแล้ว ส่ิงท่ีทำาให้คณะของเรา 
ซาบซึ้งใจมากคือ ระหว่างท่ีเดินเข้าไป
ฟังเพลง และหลังจากจบการแสดง  
นกัเรยีนญ่ีปุน่ท่ีมาร่วมงาน ยนืขึน้ปรบมอื 
ต ้อนรับตั้งแต ่เราเดินเข ้าไปในงาน  
จนเรานั่ง และเมื่อเรากำาลังลุกออกจาก
ที่นั่ง นักเรียนก็ยืนขึ้นปรบมือให้เรา
ตลอดเวลาจนเราทุกคนเดินออกจาก
ห้องดนตรีหมด

ความประทับใจคงไม่ได้อยู่ท่ี
การลุกขึ้นยืนปรบมือต้อนรับ แต่อยู่ท่ี 
ความจรงิใจในการต้อนรบั นกัเรยีนทุกคน 
ปรบมือต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม 
เป็นการปรบมือจากใจของพวกเขาเพื่อ

จะบอกพวกเราว่า “ยนิดีต้อนรบั” ขณะที่ 
นักเรียนไทยเรากำาลังเดินออกจากห้อง  
ส่ิงหนึ่งในฐานะคุณครูผู้ดูแลจะเพิกเฉย 
ไม่ได้คือ การเรียกนักเรียนกลับมา 
โค้งขอบคุณนักเรียนที่เล่นดนตรี และ 
นกัเรยีนทีป่รบมอืต้อนรบัพวกเรา พวกเรา 
ร่วมกนัโค้งคำานบัขอบคุณนกัเรยีนญีปุ่น่
พร้อมกล่าวคำาว่า “อารกิาโต๊ะ โกไซมสั”  
สถานการณ์นีเ้ป็นโอกาสท่ีดีมากในการช้ี 
ให้นักเรียนได้เห็นว่าเวลาใครทำาอะไร
ให้เรา และเรารบัรูถ้งึความตัง้ใจของเขา 
เราต้องขอบคณุเพือ่ให้เขารูว่้าเราชืน่ชม 
และเป็นกำาลังใจให้เขาทำาสิ่งดีๆ เช่นนี้
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ให้กับคนอื่นต่อไป และแม้ว่านักเรียนท่ีมาต้อนรับจะมีอาย ุ
ใกล้เคยีงกบันักเรยีนไทย เรากต้็องให้เกียรตใินการกล่าวขอบคณุ  
น่ีเป็นโอกาสท่ีจะสอนให้เด็กๆ มีความรู้สึก มีความฉลาด 
ทางอารมณ์ในการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ ทีส่ำาคญัคอืการให้เกยีรตผิูอ้ืน่  
หลงัจากเดนิออกมาจากห้อง นกัเรยีนได้วิง่มาถามว่า อาจารย์ๆ  
ทำาไมเราเป็นแค่เด็กไทยธรรมดาๆ เขาจึงต้อนรับเราดีมาก 
จนตัวนักเรียนเองรู้สึกอึ้งไปหมด ทำาอะไรไม่ถูก สิ่งที่ครูกับ 
ผู้ดูแลตอบเด็กๆ คือ เราไม่ใช่แค่นักเรียน แต่เราเป็นตัวแทน
ของประเทศไทย และคนญี่ปุ่นต้อนรับเราในฐานะตัวแทน
ของประเทศไทย เป็นการแสดงให้คนไทยเหน็วฒันธรรมญีปุ่น่ 
ลักษณะของคนญี่ปุ่น และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

คนญี่ปุ่นเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ เสมอ 
(paying attention to small details) เป็นทีน่่ายนิดมีากท่ีเดก็ๆ 
ได้สะท้อนกลับมาให้เราเห็นในระหว่างที่มีการพูดคุยถึง
วฒันธรรมญ่ีปุ่น เราคุยกนัว่าเหตใุดญีปุ่น่ถงึเจรญิ การสนทนา
ในลักษณะนี้เป็นสิ่งสำาคัญในระหว่างที่เราได้แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม เพราะเป็นตัวจุดประกายให้นักเรียนหัดตั้งคำาถาม
เกีย่วกบัวฒันธรรมใหม่ เหน็จดุดีของวัฒนธรรมใหม่ ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียน นักเรียนคนหนึ่งบอกว่าที่ญี่ปุ่นเจริญ 
เพราะญี่ปุ่นใส่ใจแม้กระทั่งเร่ืองเล็กน้อย นักเรียนซื้อขนม 
ชิน้เลก็ๆ มาแล้วมกีระดาษรองทีติ่ดมากบัขนม ในกระดาษรอง 
มีป้ายเขยีนบอก  “ห้ามรบัประทาน”  นกัเรยีนบอกว่าสิง่นีด้เูล็กน้อย  
แต่คนญ่ีปุ่นกลบัให้ความใส่ใจ พถิพีถินั ไม่ละเลย และในระหว่าง 
การเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนทุกคนก็เห็นตรงกันว่าการจัด
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปเพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางวิชาการ
ของเด็กจริงๆ 

เหนือสิ่งอื่นใดคือผู้ดูแลชาวญี่ปุ่น คุณไซโต้ (Seigo 
Saitoh) มักจะมีอะไรเล็กๆ น้อยๆ มาทำาให้เด็กๆ ยิ้มได้เสมอ 
เช่น มเีค้กมาอวยพรวันเกดินกัเรยีน สำาหรบัผูด้แูลเอง เนือ่งจาก
นักเรยีนทานอาหารเจ คณุไซโต้กเ็ตรยีมเค้กทีท่ำาจากผลไม้มา
อวยพรวันเกิด นอกจากนี้ในวันสุดท้ายของกิจกรรมคุณไซโต้
ได้เตรียมกระดาษให้แก่เจ้าหน้าที่ นักเรียน และอาสาสมัคร 
ชาวญี่ปุ่นทุกคนที่มาช่วยดำาเนินกิจกรรม และร่วมกิจกรรม  
ในวนันัน้ได้มกีารเขยีนความรูส้กึ และคำาอวยพรให้แก่ครผููด้แูล  
และคณะนักเรียนไทย มีผู ้ดูแลญ่ีปุ ่นคนหนึ่งซึ่งเราเรียก 
ชือ่เล่นว่า มะล ิ(Kaori Iwafuji) ซึง่กำาลงัเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ 
ในมหาวทิยาลยั โดยมะลิมโีอกาสได้มาสอนภาษาญีปุ่น่ให้แก่
นักศึกษาที่เมืองไทยเป็นครั้งคราว มะลิตั้งใจเขียนคำาอวยพร
ให้กับเด็กๆ เป็นภาษาไทย โดยเปิดพจนานุกรมไป เขียนไป 

พวกเราทุกคนได้เห็นความพยายามและความตั้งใจของมะลิ 
ความใส่ใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของคนญ่ีปุ่นทำาให้พวกเรา
ยิ้มออกมาได้เสมอ

คนญีปุ่น่มกัตัง้เป้าหมายทีช่ดัเจนเสมอ จากการไป 
สถานอีวกาศทสึคบุะทำาให้เดก็ๆ ได้เหน็ว่า ถ้าเราตัง้เป้าหมาย 
อะไรไว้ เราจะทำาได้เสมอ ในอดีตสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และ
ประเทศต่างๆ ทางยุโรปเมื่อประสบความสำาเร็จในการส่ง 
นักบินอวกาศไปนอกโลก ประเทศญี่ปุ่นก็ตั้งเป้าหมายว่า 
สกัวนัหนึง่ประเทศญีปุ่น่จะส่งนกับนิอวกาศไปนอกโลกได้เช่นกนั  
และในปี พ.ศ. 2533 
ประเทศญี่ ปุ ่นก็ทำาได ้ 
สำ า เร็ จ  ขณะนี้ญี่ ปุ ่ น 
สามารถผลิ ตอาหาร 
สำาหรับนักบินอวกาศ 
และได้รบัการยอมรบัแล้ว  
ในอดีตมีเพียงประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา และรสัเซยี
เท่านัน้ท่ีได้รบัการรบัรอง 
ในการผลติอาหารสำาหรบั 
นกับินอวกาศ นอกจากนี้ 
เด็กๆ ยังได้เรียนรู้และ 
ประทับใจนวตักรรมใหม่ๆ  
ของญี่ปุ ่นอีกมากมาย 
อาทิเช่น ตุ๊กตาแมวนำ้า
ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อ
ความอบอุ่นในการให้การรักษาจิตใจแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
เลี้ยงเด็ก หรือสัตว์เลี้ยงได้ หุ่นยนต์ที่สามารถทำาการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์แทนมนุษย์ที่ต้องอาศัยเวลา ทักษะ และ
ความชำานาญในการฝึกฝน เป็นการลดต้นทุนการทำางาน 
เป็นต้น 
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คณุไซโต้ เป็นตวัอย่างของคนญีปุ่น่ได้ดมีากเพราะ 
คุณไซโต้ซ่ึงเป็นผู้ดูแลบอกพวกเราว่าคุณไซโต้มีความฝันท่ี
จะเป็นสะพานเช่ือมระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น คุณไซโต ้
ไม่ได้รรีอทีจ่ะจัดโปรแกรมเพือ่ให้นกัเรยีนไทยได้มาแลกเปล่ียน 
ทีญ่ีปุ่น่ หลงัจากได้ยนิคณุครไูทยบอกว่าต้องการให้นกัเรยีนไทย 
ได้มีโอกาสมาประเทศญี่ปุ่น คุณไซโต้มาเยือนประเทศไทย 
บ่อยมาก เพราะชอบเมืองไทย และท่ีสำาคัญขณะนี้กำาลังเรียน 
ภาษาไทยเพื่อสอบให้ได้ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยตั้ง 
เป้าหมายไว้ว่าจะต้องเลื่อนระดับขึ้นในทุกปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
ทำาได้ยาก แต่คณุไซโต้กมี็ความพยายามจะทำา และทำาได้สำาเร็จ  
จากทีเ่ดก็ๆ ได้สัมผสัเกีย่วกบัการจดัตาราง การเป็นคนมุง่มัน่  
ใส่ใจในรายละเอียด และวัฒนธรรมของคนญี่ปุ ่นที่ดีงาม 
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่ญี่ปุ่นได้ทำาให้เด็กเราได้แรงบันดาลใจ
ในการตั้งเป้าหมายที่จะกลับมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

ต้องยอมรับเลยว่า วัฒนธรรมญี่ปุ่นมีความเข้มข้น 
และชัดเจนมาก ภายในระยะเวลาอันสั้นเด็ก ๆ ที่ได้ไปเยือน
ญี่ปุ่น ได้เห็นแง่มุมดี ๆ ที่สามารถนำามาปรับใช้กับตัวเอง ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องความเคารพ การใส่ใจในรายละเอียด และการ
ตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจน การได้เปล่ียนวฒันธรรม ทำาให้การเข้าใจ
เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้เร็ว ง่าย และเป็นธรรมชาติ เด็ก ๆ มี
โอกาสได้พบสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองใน
การเดินตามความฝันของตัวเอง จากที่เคยคิดว่าจะเดินตาม
เส้นทางวิทยาศาสตร์ไปเรื่อย ๆ กลายเป็นเด็กที่มีความฝัน 
ต้องการจะเป็นนกัวทิยาศาสตร์ทีเ่รยีนสำาเรจ็ในประเทศญีปุ่่น 
จากเด็กทีเ่ห็นว่าตวัเองคงจะทำาอะไรได้ไม่มาก แต่ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มุ่งเดินไป 
ข้างหน้าอย่างมพีลัง มคีวามมัน่ใจพร้อมท่ีจะค้นคว้า และพฒันา 
ตนเองสูเ่ป้าหมายทีช่ดัเจน นีคื่อการให้โอกาสเดก็ๆ ไปแลกเปล่ียน 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนกิจกรรมที่เหมาะสม 
มีส่วนอย่างมากในการทำาให้เด็กเรียนรู้ได้เร็ว สามารถปรับ
เปล่ียนวิธีคิด และเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 


