
รายงานผล
โครงการศึกษาดูงานเพ่ือศึกษาประสบการณ์ด้านการศึกษาทางไกลและพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ 

ณ ประเทศญ่ีปุ่น

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ มา่นศรีสุข

สาขาวิชารัฐศาสตร์
(หัวหน้าโครงการ)

โครงการน้ีไดร้ับการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี
ประจำปีงบประมาณ 2562
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โครงการศึกษาดูงานเพ่ือศึกษาประสบการณ์ด้านการศึกษาทางไกลและพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ 
ณ ประเทศญ่ีปุ่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพ่ือศึกษาประสบการณ์ด้านการศึกษาทางไกลจากเครือข่ายทางวิชาการของมหาวทิยาลัย
2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มและการจัดการเรียนการสอนทางดา้นรัฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ
1. ทำให้มีกจิกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร-

มาธริาช
2. คณาจารย์นำประสบการณ์ทางด้านการจัดการศึกษาทางไกลภายใต้เงื่อนไขของสังคมผู้สูงอายุ (aging 

society) ของญี่ปุ่น เพ่ือเตรียมรับมือกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารฐัศาสตร์ภายใต้บริบท
ของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

3. นำความรู้มาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ผู้รว่มโครงการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข หัวหน้าโครงการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มกุดารัศมี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
5. รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี สุรฤทธิกุล
9. อาจารย์วนัส ปิยะกุลชัยเดช

จำนวนเงินงบประมาณท่ีใช้ 231,000 บาท

สถานท่ีศึกษาดูงาน
1. National Graduate Institute for Policy Studies
2. The Open University of Japan 
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ช่วงเวลาการศึกษาดูงาน
วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2562

ตารางกิจกรรมศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุ่นระหว่างวันท่ี 16-22 พฤษภาคม 2562
วันที่ เวลา กิจกรรม-สถานที่

16 พฤษภาคม 2562 02.00 น.
10.30 น.
14.30-16.30 น. 

- ออกเดินทางจากประเทศไทย
- ถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- การทัศนศึกษาด้านวัฒนธรรมในโตเกียว

17 พฤษภาคม 2562 11.00 น. 
13.00-16.00 น.

- ออกเดินทางจากที่พักไปสถานทีศ่ึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงานที่ National Graduate Institute for Policy 
Studies โตเกียว

18 พฤษภาคม 2562 9.30-17.00 น. - การทัศนศึกษาด้านวัฒนธรรม จังหวัดเกียวโต

19 พฤษภาคม 2562 9.30-17.00 น. - การทัศนศึกษาด้านวัฒนธรรม จังหวัดเกียวโต

20 พฤษภาคม 2562 9.30-17.00 น. - การทัศนศึกษาด้านวัฒนธรรม ที่เมืองคามาครุะ 
จังหวัดคานางาวา

21 พฤษภาคม 2562 10.30 น. 
13.00-16.30 น. 

- ออกเดินทางจากที่พักไปสถานทีศ่ึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงาน The Open University of Japan จังหวัดชิบะ

22 พฤษภาคม 2562 12.00 น. - เดินทางกลับประเทศไทย

ผลการศึกษาดูงานท่ี National Graduate Institute for Policy Studies
คณะศกึษาดูงานเดินทางไปศึกษาดูงานที่ National Graduate Institute for Policy Studies เมื่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีศาสตราจารย์ Yokomichi Kiyotaka ดำรงตำแหน่ง Vice-President 
และ Senior Professor ประจำ GRIPS เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป กอ่นที่เจ้าหน้าที่นำชมสถานที่
โดยรอบ การบรรยายสรุปโดยศาสตราจารย์ Yokomichi มีดังน้ี

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จดัการเรียน
การสอนระดับบัณฑติศึกษาด้านนโยบายสาธารณะ ได้รับการจดัตั้งข้ึนใน ค.ศ. 1997 โดยพัฒนาข้ึนจาก 
Graduate School of Policy Science (GSPS), Saitama University ที่จดัการเรียนการสอนระดับปริญญา
โทด้านนโยบายสาธารณะต้ังแต่ ค.ศ. 1977 โดยมีเป้าหมายเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นข้าราชการระดับกลาง 
(mid-carrier officer) ด้านนโยบายสาธารณะ นักศึกษาประกอบดว้ยข้าราชการของญี่ปุ่นระดับกลางที่ทำงาน
ในรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน และข้าราชการระดับกลางจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เปลี่ยน
ระบบเศรษฐกิจมาเป็นระบบตลาด (transition to market economy) ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และองค์การ
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ระหว่างประเทศและหน่วยราชการญี่ปุ่น อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: 
ADB) และ Japan International Cooperation Agency (JICA) เป็นต้น

ปัจจุบัน GRIPS ต้ังอยู่ที่พื้นที่ยา่นรอปปงงิ (Roppongi) ซ่ึงเป็นย่านธุรกิจสำคัญในโตเกียว ใกล้กับคาสุ
มิงาเซกิ (Kasumigaseki) ย่านที่ตั้งของหน่วยงานราชการญี่ปุ่น และนางาตะโชะ (Nagatacho) ย่านที่ตั้งของ
รัฐสภาญี่ปุ่น ยา่นพ้ืนที่ต้ังของ GRIPS สะท้อนการเชื่อมโยงระหว่างตัวแสดงหลักของการกำหนดนโยบาย คือ 
ระบบราชการ นักการเมือง และภาคธุรกิจ หรือที่รูจ้ักกันโดยทั่วไปว่า "สามเหลี่ยมเหล็กของการกำหนด
นโยบาย" (iron triangle of policy-making) 

GRIPS กำหนดกลุ่มผู้เรียนแบบเจาะตลาดเฉพาะ (niche market) คือ กลุ่มข้าราชการระดับกลาง 
(mid-career officer) ทั้งจากรัฐบาลกลางและทอ้งถ่ินของญี่ปุ่น และจากประเทศกำลังพัฒนา ซ่ึงรับทุนการ
ศกึษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านกระทรวงศึกษาธิการ (Japanese Government Scholarship) และหน่วยงานราช
การอื่นๆ อาทิ JICA และทุนการศกึษาจากองคก์ารระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก IMF และ ADB เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม GRIPS ยังได้เปิดโอกาสให้กับผู้สมัครที่มิได้เป็นข้าราชการแต่มีความตอ้งการทีจ่ะพัฒนาความรู้
ด้านนโยบายสาธารณะเพื่อการทำงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและเป็นนักวิชาการ จากข้อมูลในปี ค.ศ. 
2016 ร้อยละ 79 ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก GRIPS ทำงานในภาครัฐ ขณะที่ร้อยละ 10 ทำงานในสถาบัน
วิชาการ ร้อยละ 7 ทำงานในภาคเอกชน และร้อยละ 4 ทำงานในภาคอื่นๆ

ปัจจุบัน GRIPS มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประมาณ 400 คน ร้อยละ 30-40 ของ
นักศกึษาทั้งหมด คือ นักศึกษาญี่ปุ่น ที่เหลือร้อยละ 60-70 เป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 50 ประเทศ ขณะที่มี 
full-time professor ประมาณ 70-80 คน และ adjunct professor และ part-time lecturer ประมาณ 
150 คน สัดส่วนระหว่างนักศกึษาเทียบกับ full-time professor คือประมาณ 1: 5 ซ่ึงทำให้นักศกึษาได้รับ
การดูแลอยา่งทั่วถึง 

การเรียนการสอนที่ GRIPS มีลกัษณะสหวิทยาการ (interdisciplinary) โดยวางอยู่บนความรู้ของ
สาขาวิชาหลักๆ คือ 

(1) เศรษฐศาสตร์ (Economics) 
(2) รัฐศาสตร์ (Political Science) 
(3) บริหารรฐักิจ (Public Administration) 
(4) สถิติ (Statistics) ซ่ึงช่วยให้การศึกษาวิจัยมีลกัษณะ evidence-based policy-making
(5) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ที่เชื่อมโยงกันนโยบาย

ความรูด้้านนโยบายเป็นการผสมผสานระหวา่งความรูจ้ากนักวิชาการผสมผสานกับความรู้จากนัก
ปฏิบัติ (practitioner) กล่าวคือ การเรียนการสอนที่ GRIPS จะเป็นการผสมผสานระหว่างอาจารย์ที่เป็นนัก
วิชาการอาชีพและอาจารย์ที่เป็นข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานราชการญี่ปุ่น ดังน้ันนักศึกษาจะสามารถ
เรียนรู้และเปรียบเทียบความรูท้างทฤษฎีกับปรากฏการณจ์ริง และเห็นความเชื่อมโยงระหว่างโลกทฤษฎีและ
โลกที่เป็นจริงของการสรา้งและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
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นอกจากน้ี GRIPS ไดก้ำหนดหน้าที่ของสถาบันในฐานะผู้กำหนดประเด็นเชิงนโยบายให้กับรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐบาล ซ่ึงดำเนินการในรูปของการจัดทำหลักสูตรการสอน ในปัจจุบัน GRIPS ได้จดัทำหลกัสูตร
การสอนและงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ Sustainable Development Goals (SDGs) ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักที่
เสนอและส่งเสริมโดยองค์การสหประชาชาติ นอกจากน้ี การเล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับการจดัการน้ำและภัยพิบัติ 
ส่งผลให้มีการจดัทำและเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจดัการภัยพิบัติ โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับน้ำ 
(อุทกภัย) 

หลักสตูรที่เปิดการสอนในปัจจุบัน ประกอบด้วย
หลักสตูรปริญญาโท

- Young Leaders Program
- Public Policy Program
- Public Finance Program
- Economic Planning and Public Policy Program
- Disaster Management Policy Program
- Maritime Safety and Security Policy Program
- Graduate Program in Japanese Language and Culture
- International Development Studies Program

หลักสตูรปริญญาเอก
- Global Governance Program
- Policy Analysis Program
- Public Policy Program
- Security and International Studies Program
- State Building and Economic Development Program
- Disaster Management Program 
- Science, Technology and Innovation Policy Program
- Graduate Program in Japanese Language and Culture 

นอกจากน้ี GRIPS ยังได้มีโปรแกรมการฝึกอบรมระยะสั้น (Short-Term Training Program) ผา่น
ศูนย์ฝกึอบรม ภายใต้ชื่อ Executive Development Center for Global Leadership ซ่ึงไดร้ับการจดัตั้งข้ึน
เมื่อ ค.ศ. 2013 ทำหน้าที่จดัการฝึกอบรมระยะสั้นตามการร้องขอจากหน่วยงานราชการของตา่งประเทศ โดย
มตีัวอย่างของประเด็น (topic) ของการฝกึอบรม ดังน้ี

- Leadership Development and Management in the 21th Century
- Public Management in General
- Structures and Processes of Government
- Organizational Management
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- Civil service System and Human Resource Management
- Tools of Government
- Legal Systems and Legislative Review
- Administrative Reform and Innovation
- Good Governance
- Trust in the Government
- Ethics and Anti-Corruption
- Local Government in General
- Local Government Administration
- Local Government Financial Administration
- Management of Inter-Governmental Relations
- Public Policy Analysis

บริเวณดา้นหน้าประตูทางเข้าของ National Graduate Institute for Policy Studies
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บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคาร

บริเวณดา้นข้างอาคาร
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ศาสตราจารย์ Yokomichi Kiyotaka, Vice President และ Senior Professor 
เป็นผู้มาให้การตอ้นรับและบรรยายสรุป

ผลการศึกษาดูงานท่ี Open University of Japan
คณะศกึษาดูงานได้เดินทางไปดูงานที่ Open University of Japan เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 

2562 โดยมี Professor Shin Kisugi, President ของ OUJ และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวันให้กับคณะศกึษาดูงานจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ จากน้ัน เจา้หน้าที่ฝา่ยกิจการระหว่างประเทศของ OUJ
บรรยายสรุปเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนของ OUJ ก่อนนำคณะศกึษาดูงานเดินดูห้องปฏิบัติการสื่อและ
ห้องสมดุ กอ่นจะนำคณะศึกษาดูงานไปเยี่ยมชมศูนย์การศึกษา (Study Center) ของ OUJ ประจำจังหวัดชิบะ
(Chiba) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ OUJ มีรายละเอียดดังน้ี

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งญี่ปุ่น หรือ Open University of Japan (OUJ) ไดร้ับการจัดตัง้ข้ึนในเดือน
เมษายน ค.ศ. 1983 ภายใต้ชื่อ University of the Air (U-Air) และเริ่มรับนักศึกษาและเปิดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีในเดือนเมษายน ค.ศ. 1985 โดยมีการมอบปริญญาเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน ค.ศ. 1989 
มหาวิทยาลัยได้มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ดังน้ี

• เดือนเมษายน ค.ศ. 1998 - เริม่มีการใช้ระบบ CS (communications satellite) digital 
broadcasting 
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• เดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 - นักศึกษาที่ลงเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีมีการรับเป็นนักศึกษาที่
ศูนย์การศึกษา (Study Center) ที่มีอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น

• เดือนเมษายน ค.ศ. 2001 - บัณฑิตวิทยาลัย (School of Graduate Studies) ได้เริ่ม
หลักสตูรปริญญาโท

• เดือนธันวาคม ค.ศ. 2006 - Terrestrial digital broadcasting service ได้เริ่มให้บริการใน
บริเวณพื้นที่เขตคันโต

• เดือนตุลาคม ค.ศ. 2007 - U-Air ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Open University of Japan (OUJ)
• เดือนตุลาคม ค.ศ. 2011 - เริ่มมกีารใช้ระบบ BS (Broadcasting Satellite) digital 

broadcasting ในการออกอากาศรายการทั่วประเทศ
• เดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 - บัณฑิตวิทยาลัยได้เร่ิมหลักสูตรปรญิญาเอก
• เดือนเมษายน ค.ศ. 2015 - เริม่ใชร้ะบบวิชาออนไลน์ (online course service) 
• เดือนเมษายน ค.ศ. 2017 - มหาวิทยาลัยไดจ้ัดตั้ง Center for Online Education (COE) 
• เดือนเมษายน ค.ศ. 2018 - มหาวิทยาลัยไดจ้ัดตั้ง Research Institute for Learning and 

Education Strategies (RILES)
• เดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 ช่อง BS ได้มีการให้บริการรายการหลากหลาย โดยย้ายจากการ

ออกอากาศแบบ terrestrial digital broadcasting
ตั้งแต่ได้รับการก่อตั้งข้ึนเมื่อ ค.ศ. 1983 มหาวิทยาลัยซ่ึงมีนโยบายการรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี

แบบเปิดกวา้ง ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อแล้วจำนวนเกือบ 1,6000,000 คน รวมถึงได้แสดงบทบาทสำคัญใน
การให้บริการศึกษาระดับอดุมศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ (lifelong learning) แก่คนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย 
มหาวิทยาลัยไดด้ำเนินภารกิจภายใต้พันธกจิสำคัญ คือ

1. มหาวิทยาลัยในฐานะของสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวติ เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับ
อุดมศกึษาแก่ประชาชนทั่วไป

2. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เพ่ือศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลัยภายใตร้ะบบที่มีความยืดหยุ่น (flexible) และไม่ต้องอยูก่ับที่ 
(mobile) 

3. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ประโยชน์จากเครือข่ายวิชาการ มหาวทิยาลัยดำเนินการขยาย
การประสานงานและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อจดัการศึกษาใน
ยุคใหม่ ใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์งานวิจัยและวธิีการสอนล่าสดุ และภายใต้เป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของการศกึษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ มหาวิทยาลัยจะเน้นการส่งเสริม
การโอนหน่วยกติ (credit transfer) การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และการกระจายวัสดทุี่เกี่ยว
กับระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning material) 

OUJ มีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวม 11 แห่ง คือ
1. University of Maryland University College, USA (2009)
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2. The Open University, UK (2012)
3. Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand (2012)
4. National Open University, Taiwan (1993)
5. Universitat Oberta de Catalunya, Spain (2014)
6. Madrid Open University, Spain (2012)
7. Korea National Open University, Republic of Korea (2008)
8. The Open University of China, China (2009)
9. Athabasca University, Canada (2017)
10. Universdade Federal de Moto Grosso, Brazil (2018)
11. Royal University of Bhutan, Bhutan (2017)

ในด้านการเรียนการสอน OUJ ประกอบไปด้วยคณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) และ
บัณฑิตวิทยาลัย (School of Graduate Studies) 

หลักสตูรระดับปริญญาตรี ประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ
• Living and Welfare
• Psychology and Education
• Society and Industry
• Humanities and Culture
• Informatics
• Nature and Environment

หลักสตูรปริญญาโท ประกอบไปด้วย 7 โปรแกรม คือ
• Human Life and Human Sciences
• Natural and Environmental Sciences
• Sciences of Human Development and Educations
• Clinical Psychology
• Social Governance
• Arts and Humanities
• Informatics

หลักสตูรปริญญาเอก ประกอบไปด้วย 6 โปรแกรม คือ
• Human Life and Human Sciences
• Natural Sciences
• Arts and Humanities
• Informatics
• Social Governance
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• Human Sciences
การเรียนการสอน แบ่งวิชาที่เปิดสอนและให้นักศกึษาลงทะเบียนออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. วิชาที่มีการบรรยายผา่นรายการโทรทัศน์ (Broadcasting Courses)
1. การเรียนการสอนระบบน้ีจะดำเนินการผ่านรายการโทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เนต โดยมีวิชา

รวมมากกว่า 330 วิชา แบ่งเป็นระดับปรญิญาตรี มากกว่า 270 วิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 60 
วิชา และทุกๆ ปี ประมาณ 1 ใน 4 ของการบรรยายผ่านรายการโทรทัศน์จะได้รับการปรับปรุง 
เน่ืองจากการบรรยายถูกกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน 4 ปี นอกจากน้ี OUJ ยังมีเอกสารประกอบ
การสอนซ่ึงเน้ือหาเขียนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อตา่งๆ 

2. การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ประเภท (1) การทำงานที่ได้รับมอบหมายกลางภาค (Mid-term 
Assignment) ซ่ึงนักศึกษาจะต้องส่งเพื่อการประเมินในสัปดาห์ที่ 8 ของภาคการศึกษา และ (2) 
การสอบปลายภาค (Final Examination) ซ่ึงจะดำเนินการในสัปดาห์ที่ 15 ของภาคการศกึษา ที่
ศูนยก์ารศึกษา (Study Center) ในแต่ละจังหวัด นักศึกษาที่สอบผ่านจะได้รับเครดิตในวิชาน้ันๆ 

2. วิชาระบบออนไลน์ (Online Courses)
1. OUJ ได้เริ่มทำการสอนวิชาที่มีการสอนแบบออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 2016 

โดยใชร้ะบบการจัดการการเรียนรู้ หรือ Moodle เพ่ือถ่ายทอดความรู้ผ่านการบรรยายระบบ
วิดีโอ และเอกสารสำหรับอ่านในระบบออนไลน์ เพื่อที่นักศกึษาจะสามารถเข้าถึงได้ทุกที่-ทุกเวลา

2. ทกุๆ การเรียน (45 นาท)ี นักศกึษาจะต้องทำแบบทดสอบเก็บคะแนน (Quiz) เพ่ือทดสอบความ
เข้าใจต่อบทเรียน นอกจากน้ี นักศึกษาสามารถถามคำถามกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง และมีส่วน
ร่วมใน online forum เพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับเอกสารที่อ่านในวิชากับนักศึกษาคนอื่นๆ วิชาตาม
ระบบออนไลน์ได้รับการออกแบบโดยคณะกรรมการชดุวิชา (course team) ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้
สอน นักออกแบบสื่อการสอน ผู้ผลิตสื่อ และผู้จดัการโปรแกรม

3. วิชาที่มีการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face courses) 
1. OUJ มีการเปิดสอนวิชาที่มีการสอนแบบเผชิญหน้า เป็นระบบที่เรียกกันว่า ระบบโรงเรียน 

(schooling) มากกว่า 3,200 วิชา โดยวิธีการสอนประกอบด้วยการบรรยาย การทดลอง และการ
สอนรูปแบบอื่นๆ อาทิ การลงพื้นที่ (fieldwork) และการเยื่ยมชมพ้ืนที่ การเรียนระบบห้องเรียน
เป็นการจัดการสอนที่ศูนย์การศึกษา 50 แห่งทั่งประเทศ 

2. ศูนยก์ารศึกษามีบทบาทสำคัญในการออกแบบการสอนแต่ละครั้งของระบบชั้นเรียน และมีความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในเขตพื้นที่เพื่อการเปิดสอนวิชาต่างๆ ในศูนย์การศึกษา

นักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. นักศึกษาปกติ (regular student) เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเพ่ือการได้ปริญญาบัตร
2. นักศึกษาที่ไม่ตอ้งการปริญญา (non-degree student) เป็นผู้ที่ลงทะเบียนตามวิชาที่สนใจ
3. นักศึกษาโอนเครดิต (credit transfer student) เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเพ่ือรับเครดิตที่ OUJ 

เพ่ือโอนไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น
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สำนักงานใหญ่ของ OUJ ที่จังหวัดชิบะ เป็นที่ต้ังของหน่วยงานหลักที่สำคัญคือ หน่วยผลิดรายการ
โทรทัศน์ และห้องสมุด ซ่ึงประกอบไปด้วยหนังสือ เอกสารประกอบการสอน DVDs และ CDs มากกว่า 
350,000 รายการ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) อีก 72,000 รายการ เพ่ือให้นักศึกษาของ OUJ สาา
มารถเข้าถึงได้ผ่านคอมพิวเตอร์และ smartphone นอกจากน้ี สำนักงานใหญ่ยังประกอบด้วย Research 
Institute for Learning and Education Strategies สำนักงาน Support Office for Students with 
Disabilities และ Center for Online Education 

อีกหน่ึงองคาพยพที่สำคัญในการจดัการเรียนการสอนของ OUJ ได้แก่ ศูนยก์ารศึกษา ซ่ึงมีจำนวนทั้ง
สิ้น 50 แห่ง (46 แห่งใน 46 จังหวัด และ 4 แห่งในกรุงโตเกียว) ลักษณะของการบริหารจดัการศูนย์การศกึษา 
เน้นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ความสำคัญอย่างมากกับผู้อำนวยการศูนย์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะคัด
เลือกจากผู้ที่เคยเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ เน่ืองจากเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีเครือข่ายกับ
นักวิชาการในมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่น้ัน ซ่ึงจะสามารถตดิต่ออาจารยจ์ากมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ให้มาเป็นผู้
บรรยายและอาจารย์พิเศษเพื่อรับผิดชอบการสอนในวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในศูนย์การศึกษา ลกัษณะสำคัญอีก
ประการหน่ึง คือ การร่วมรับผิดชอบด้านการเงินโดยรัฐบาลท้องถ่ิน โดยรัฐบาลท้องถ่ินในแต่ละจังหวัดจะมีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จา่ยของศูนย์การศึกษาร่วมกับ OUJ 

ปัจจุบัน OUJ มีนักศกึษาที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาอยู่ประมาณ 88,600 คน การรับสมัครนักศกึษา
ระดับปริญญาตรีเป็นระบบเปิดโดยไม่มีการสอบเข้า ซ่ึงเป็นไปตามพันธกจิของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเปิด
โอกาสทางการศึกษาแก่คนทุกเพศทุกวัยให้เข้าสูร่ะบบการศกึษาที่มีความยดืหยุ่นและศึกษาได้ทุกที่ อย่างไร
ก็ตาม การรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา (ปริญญาโท ประมาณปีละ 2,000 คน และปริญญาเอก ประมาณปี
ละ 10 คน) ใช้ระบบการจัดสอบ โดยนักศกึษาต้องผา่นการสอบข้อเขียน (written exam) ก่อนการสอบ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (face-to-face interview) ที่ศูนย์การศกึษาหรือทางระบบออนไลน์ 

สัดส่วนของนักศกึษาปัจจุบัน เมื่อเทียบระดับอายุ มีสัดส่วนของนักศกึษาดังน้ี 
• ช่วงอายุ 10-19 ปี มีสดัส่วนร้อยละ 4
• ช่วงอายุ 20-29 ปี มีสดัส่วนร้อยละ 13
• ช่วงอายุ 30-39 ปี มีสดัส่วนร้อยละ 16
• ช่วงอายุ 40-49 ปี มีสดัส่วนร้อยละ 23
• ช่วงอายุ 50-59 ปี มีสดัส่วนร้อยละ 19
• ช่วงอายุ 60-69 ปี มีสดัส่วนร้อยละ 16
• ช่วงอายุ 70 ปี ข้ึนไป มีสัดสว่นร้อยละ 9

และเมื่อเทียบอาชีพ มีสัดส่วนของนักศึกษาดังน้ี
• Office Worker มีสัดส่วนร้อยละ 24
• Teaching Staff มีสัดส่วนร้อยละ 16
• Nurse มีสดัส่วนร้อยละ 13
• University Student มีสดัส่วนร้อยละ 18
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• Homemaker มีสัดส่วนร้อยละ 4
• Other มีสดัส่วนร้อยละ 25

เมื่อเดินเยี่ยมชมภายในสำนักงานใหญ่ของ OUJ และศูนย์การศึกษาของ OUJ ประจำจังหวัดชิบะแล้ว 
คณะศึกษาดูงานได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์เรื่องความสามารถใช้งานเชิงดิจิทัลของนักศึกษาสูง
วัยของ OUJ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง “Migration of Clusters from Pre-session to Post-
session: An Analysis of Elderly Students’ Perceived Digital Literacy” โดยศาสตราจารย์ Miwa 
Makiko ซ่ึงเป็นศาสตราจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ OUJ 

เน่ืองจาก OUJ เป็นมหาวิทยาลัยระบบทางไกลจึงมีการให้บริการสื่อดิจทิัลเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
มีความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการสอนได้ทกุที่และทุกเวลา อย่างไรกต็าม หากพิจารณาจากข้อมูลสัดส่วนของ
นักศกึษาโดยพิจารณาจากอายุแล้วจะพบว่า ร้อยละ 25 ของนักศึกษา เป็นผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ซ่ึง
มกัเป็นกลุ่มที่มีทกัษะความสามารถใช้งานเชิงดจิิทัลค่อนข้างต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคนในวัยอื่น ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึง
เป็นการทดสอบโดยอาศัยการเปรียบเทียบก่อนและหลังการให้การฝึกทกัษะระบบเผชิญหน้าในวิชา The 
Personal Computer for Beginners ที่มีจำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต สอนโดยคณาจารย์ประจำของ OUJ 
และดำเนินการสอนและฝึกทกัษะต่อโดยอาจารย์และผู้ช่วยประจำศูนย์การศึกษาในเขตพ้ืนที่ทั้ง 50 ศูนย์ มี
ประมวลการสอน (course syllabus) และเอกสารประกอบการเรียน (textbook) พร้อมกับเวลาในการฝึกใช้
อกี 12 ชั่วโมง โดยประเมินวัดทกัษะความสามารถใช้งานเชิงดจิิทัลของนักศึกษาผ่านการใช้รายการตรวจสอบ
ก่อนและหลัง (pretest and posttest in-class checklist) การวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาจำนวน 1,417 
คนที่สง่รายการตรวจสอบก่อนและหลังระหว่างภาคการศกึษาที่ 2/2014 จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2016 โดย
อาศัย Sankey disgram (เพ่ือวิเคราะห์การเคลื่อนจาก pre-session clusters ไป post-session cluster) 
และ co-concurrence network method (เพ่ือวิเคราะห์ความเห็นนักศึกษาในรายการตรวจสอบ post-
session) พบว่า นักศึกษาสูงวัยที่เข้ามาใหม่บางส่วนมีการเรียนรู้ทีไ่ม่เพียงพอต่อการใชค้อมพิวเตอร์โดยตัวเอง
ได้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน
1. จากการศึกษาดูงานที่ GRIPS เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ มสธ. จะพบว่า มสธ. มีศักยภาพในการจดัการ

เรียนการสอนระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) โดย
อาศัยการระดมความรู้จากคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ในชุดวิชาที่เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์และ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ประกอบด้วย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ และ
ชดุวชิาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่แบ่งตามกลุ่มนโยบาย อาทิ นโยบายการศกึษา (ศึกษาศาสตร์) 
นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) นโยบายการเกษตร 
(เกษตรศาสตร์) นโยบายโทรคมนาคม (นิเทศศาสตร์) นโยบายสาธารณสุข (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
นโยบายต่างประเทศ (รัฐศาสตร์) นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ (เศรษฐศาสตร์) เป็นต้น โดยหลักสูตร
น้ีอาจมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มข้าราชการระดับกลางที่จำเป็นต้องการพัฒนาทักษะเชิง
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นโยบาย ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และใช้รูปแบบการดำเนิน
การคล้ายกับโครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับกระทรวงมหาดไทย 

2. จากการศึกษาดูงานที่ OUJ พบว่า แมว้่ามหาวิทยาลัยเปิดของญี่ปุ่นจะมีการใช้เทคโนโลยีและระบบ
ดิจิทัลเข้ามาชว่ยในการจัดการเรียนการสอน แต่นักศึกษาสว่นใหญ่ยังคงให้ความสนใจกับระบบการ
ศกึษาแบบเผชิญหน้า ขณะเดียวกัน แม้ OUJ จะให้ความสำคัญกับพันธกิจเรื่องการเปิดโอกาสทางการ
ศกึษาแก่คนทกุเพศทุกวัย แต่กำหนดข้อจำกัดด้านจำนวนและคุณสมบัตดิ้านความรู้พื้นฐานข้ันต่ำที่
จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา โดยอาศัยระบบการคัดเลือกผู้เข้าศกึษาผ่านการสอบข้อ
เขียนและสัมภาษณ์ 

3. การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาของ OUJ มีลักษณะการกระจายอำนาจสูง และมีการดำเนิน
กิจกรรมเชิงรุก โดยผู้อำนวยการประจำศูนย์มีบทบาทสำคัญในการสร้างกิจกรรมและการกำหนดวิชา
และการสอน รวมถึงศูนย์การศกึษามีการให้บริการ ห้องสำหรับอ่านหนังสือและทำกิจกรรม และการ
บรกิารที่เป็นมิตรกับนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ แม้ว่า มสธ. อาจไม่สามารถจดัให้มีการดำเนินการของ
ศูนย์วิทยพัฒนาที่มีลักษณะการกระจายอำนาจสูงเหมือนอยา่งศูนย์การศึกษาของ OUJ แต่อาจจำเป็น
ต้องพัฒนาให้การบริหารจัดการและการให้บริการของศูนย์วทิยพัฒนามีลักษณะเชิงรุกและเป็นมิตรกับ
ผู้เข้ามาใช้งานมากกวา่ที่เป็นอยู่ 
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คณะศึกษาดูงานถ่ายรูปร่วมกับศาสตราจารย์ Shin Kisugi อธกิารบดี OUJ

อธิการบดี OUJ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ก่อนทีจ่ะร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
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ห้องออกอากาศของ OUJ

สตูดิโอของ OUJ
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แผงเครือ่งมือของระบบการออกอากาศดาวเทียมของ OUJ 

ภาพจอที่เชือ่มต่อกับแผงควบคุมระบบการออกอากาศดาวเทียมของ OUJ
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เจ้าหน้าทีพ่าคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมระบบของ OUJ

คณะศกึษาดูงานเดินชมห้องเรียนของศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดชิบะ
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ภาพตัวอย่างของบริการสื่อการสอนดิจิทัลให้แก่นักศึกษาที่มาใช้บริการที่ห้องสมดุ

ห้องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการนักศกึษาที่ศูนยก์ารศึกษาประจำจังหวัดชิบะ
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ห้องส่วนกลางที่นักศึกษาสามารถใช้อ่านหนังสือของศูนย์การศกึษาประจำจังหวัดชิบะ

คณะศึกษาดูงานฟังบรรยายจากศาสตราจารย์ Miwa
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การบรรยายโดยศาสตราจารย์ Miwa

รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์ เป็นตวัแทนคณะศึกษาดูงาน มอบของที่ระลกึเพ่ือแสดงการขอบคุณ
แก่ศาสตราจารย์ Miwa 
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การทัศนศึกษาด้านวัฒนธรรม
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศาลเจา้เมจิ (Meiji Jingu / Meiji Shrine) เป็นหน่ึงในสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 
ค.ศ. 1920 ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระจักรพรรดิเมจิ (Emperor Meiji) (ครองราชย์ในปี ค.ศ. 1867- 
1912) เพ่ืออุทิศถวายแด่สมเดจ็พระจักรพรรดิเมจิและสมเดจ็พระจักรพรรดินีโชเคน (Empress Shoken) และ
กลายเป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเพือ่สักการะสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ โดย
การเดินทางเข้าไปในบริเวณศาลเจ้าเมจจิะต้องผา่น “โทริอิ” ซ่ึงมีลักษณะเป็นซุ้มประตูทีท่ำจากไม้ เพ่ือเป็น
สัญลกัษณ์แสดงถึงเขตแดนระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า ดังน้ันการเดินผา่นโทริอิเข้าไปในศาลเจ้าเมจิจึงเปรียบ
เสมือนการเดินทางเข้าสู่ดินแดนของเทพเจ้า บริเวณโดยรอบของศาลเจ้าเมจิน้ัน ปกคุลมไปด้วยต้นไม้ใหญ่
จำนวนมากที่มาจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ต่างๆ ทีร่่วมกันส่งต้นไม้มาเพ่ือสร้างพ้ืนที่ป่าใน
บริเวณศาลเจ้าเมจิ

แต่กระน้ัน สถานที่แห่งน้ีก็มิได้มีความสำคัญเพียงแค่การเป็นสถานทีศ่ักดิ์สทิธิ์ตามความเชื่อของชาว
ญี่ปุ่นเท่าน้ัน หากแต่ในปัจจุบันยังกลายเป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรมเชิงวัฒธรรม เช่น การแข่งขันซูโม่ซ่ึงเป็นกีฬา
ประจำชาติของญี่ปุ่น การจดังานเฉลิมฉลองวันสถาปนาประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเป็นอีกหน่ึงสถานที่ยอดนิยมใน
การจัดงานมงคลสมรสของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

ภาพโทริอิ บริเวณทางเข้าศาลเจ้าเมจิ
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17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ชว่งเช้ากอ่นเดินทางไปศึกษาดูงานที่ GRIPS)
วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือวัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) เป็นหน่ึงในวัดเกา่แก่และเป็น

ที่นิยมมากที่สดุแห่งหน่ึงของเมืองโตเกียว โดยตำนานของการสร้างวัดแห่งน้ีมีการเล่าสืบต่อกันมาว่าเกิดจากพ่ี
น้องสองคนออกเรือไปจับปลาที่แม่น้ำสุมิดะ (Sumida River) แต่กลับจับปลาไม่ได้สกัตัว จึงได้ตั้งจิตอธิษฐาน
กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือขอให้จับปลาได้ จากน้ันจึงได้เหวี่ยงแหเพื่อจับปลาอกีครั้ง เมื่อนำแหข้ึนมากลับพบว่ามีรูป
ป้ันเจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์กวนอิมทองคำติดข้ึนมา จึงได้นำพระโพธิสตัว์กวนอิมทองคำกลับมาที่
หมู่บ้าน เมื่อหัวหน้าหมู่บ้านทราบเรื่อง จึงได้นำพื้นที่บริเวณบ้านของตนสร้างเป็นวัดเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานรูป
ป้ันพระโพธิสัตว์กวนอมิทองคำ โดยวัดเซนโซจิถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 628 และกลายเป็นศูนย์รวมจติใจของชาว
ญี่ปุ่น รวมถึงบรรดาเหล่าโชกุนและซามูไรก็มกัจะเดินทางมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าแห่งน้ี จนกระทั่ง
กลายเป็นศาลเจา้ที่ชาวญี่ปุ่นเลื่อมใสศรัทธาจนถึงปัจจุบัน แตก่ระน้ัน วัดเกา่แก่แห่งน้ีก็เกิดความเสียหายอย่าง
มากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จนได้มกีารบูรณะข้ึนใหม่ในภายหลังและมีลักษณะร่วมสมัยมากข้ึน

นอกจากน้ัน การเดินทางเข้าสู่วัดเซนโซจิผา่นถนนนากามิเซะ (Nakamisedori) ซ่ึงทั้งสองข้างทางเต็ม
ไปด้วยรา้นค้าเกา่แก่ที่ประดับตกแต่งร้านตามเทศกาลต่างๆ ยังสะท้อนให้เห็นถึงกลิ่นอายเชิงวัฒนธรรมในยุคเอ
โดะของญี่ปุ่นอีกดว้ย จากน้ันเมื่อเดินเข้าสู่ประตูศาลเจา้ก็จะพบกับเทพเจ้าสององค์ซ่ึงมีรูปลักษณ์คล้ายยักษ์ทำ
หน้าที่รักษาประตู (Kaminarimon) ได้แก่ เทพเจ้าฟูจิน (Fujin) หรือเทพเจ้าแห่งสายลม มพีลังอำนาจในการ
ควบคุมสายลมแสงแดด และเทพเจ้าไรจิน (Raijin) หรือเทพเจ้าแห่งสายฟ้า ซ่ึงมีกลองเป็นเคร่ืองมือที่สามารถ
ทำให้เกิดฟ้าแลบและฟ้าผา่ การเดินทางมาเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สทิธิว์ัดเซนโซจิ จึงทำให้เกดิการเรียนรู้
ทั้งประวัตศิาสตร์สังคมการเมืองและวัฒนธรรมได้ในคราวเดียวกัน
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วัดเซนโซจิ (อะสะกุสะ)
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือศาลเจา้สุนัขจิ้งจอกหรือที่บางคนเรียกวา่ศาลเจ้า
เสาแดง เน่ืองดว้ยจุดเด่นของศาลเจา้แห่งน้ีคือประตูโทริอิหรอืเสาประตูสีแดงที่ตั้งเรียงตัวกันเป็นแนวยาวด้าน
หลังศาลเจ้า ซ่ึงเป็นเส้นทางเดินข้ึนภูเขาอินาริที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยโทริอิที่ตั้งเรียงตัวกัน
เป็นแนวยาวและกลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากน้ันล้วนแล้วแต่มาจากการบริจาคของบุคคลและ
องคก์รต่างๆ เช่น บริเวณทางเข้าศาลอินารจิะมีประตโูรมอน (Romon Gate) ซ่ึงไดร้ับบริจาคจากโทโยโทมิ ฮิ
เดโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) บุคคลสำคัญด้านการเมืองการปกครองของญี่ปุ่น สว่นประตูอื่นๆ ที่ถูกเรียกว่า
“ประตโูทริอิหน่ึงพันเสา” (thousands of tori gates) ก็มาจากการบริจาคของบุคคลและองค์กรต่างๆ โดยใน
แต่ละเสาจะมกีารแกะสลักชื่อผู้บรจิาคและวันที่บริจาคเอาไวด้้านหลังของเสาแต่ละต้น 

นอกจากจะมีความโดดเด่นที่เสาโทริอิจำนวนมากดังกล่าวแลว้น้ัน ศาลเจา้อินาริยังมีความเกี่ยวโยง
สำคัญกับความเชื่อของชาวญี่ปุ่นอย่างมาก เน่ืองด้วยศาลเจา้อินาริตั้งชือ่ข้ึนตามเทพเจ้าที่มีนามว่า “เทพเจา้อิน
าริ” ซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณ์หรือเทพเจ้าแห่งพืชพันธุธ์ัญญาหาร ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ชาว
ญี่ปุ่นนับแต่อดตีมักเดินทางมาขอพรจากเทพเจ้าอินาริเพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อ
ว่าการส่งสารเพ่ือขอพรจากเทพเจ้าอินาริน้ัน ต้องขอพรผา่นสุนัขจิ้งจอกที่เป็นสัตว์เลี้ยงประจำกายของเทพเจ้า

24



อินาริ ดังน้ันทางเข้าของศาลเจ้าแห่งน้ีจึงมรีูปป้ันของสุนัขจิ้งจอกตั้งอยู่ อีกทั้งยังมรีูปป้ันสุนัขจิ้งจอกจำนวนมาก
ภายในบริเวณศาลเจ้าแห่งน้ี จนกระทั่งบางคนเรียกขานศาลเจา้แห่งน้ีว่าศาลเจ้าสุนัขจิ้งจอกน่ันเอง

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เกียวโต

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple) หรือทีรู่้จักกันในนามว่าวัดเงิน (Silver Pavilion) น้ัน เป็นวัดนิกาย

เซนที่ถูกสรา้งข้ึนโดยโชกุนอาชิคากะ โยชิมาสะ (Ashikaha Yoshimasa) เป็นอีกหน่ึงสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต โดยไดร้ับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1994 จาก
ยูเนสโก (UNESCO) เดิมทีวัดแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนด้วยมุ่งหมายให้เป็นที่สำหรับพกัผ่อนในบ้ันปลายชวีิตของโชกุน
อาชิคากะ เช่นเดียวกับวัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) ที่ถูกสรา้งข้ึนเพ่ือให้ปู่ของโชกุนอาชิคากะใช้เป็นบ้าน
เพ่ือพกัผ่อนในบ้ันปลายชีวิต จนเมื่อผู้อยู่อาศัยเสียชีวิตลงจึงมีการเปลี่ยนแปลงบ้านให้กลายเป็นวัดนิกายเซนมา
จนถึงปัจจุบัน 
ความโดดเด่นของวัดกินคะคุจคิือเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือที่เรียกกันว่า “วัฒนธรรมฮิกาชิยาม่า” 
(Higashiyama Culture) อันเน่ืองมาจากความหลงใหลในงานศิลปะของโชกุนอาชคิากะน่ันเอง โดยศิลปะที่ถูก
สร้างและพัฒนาข้ึนจนมีความสมบูรณ์ในชว่งดังกลา่ว ได้แก่ พิธชีงชา การจดัดอกไม้ กวีนิพนธ์ การออกแบบ
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สวน และสถาปัตยกรรม นอกจากน้ัน ภายในวัดกินคะคุจิยังมีอาคารซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์คันนอน 
(Kannon) หรือองค์เจา้แม่กวนอิม ท่ีนับได้ว่าเป็นศิลปะที่มีความโดดเด่นและงดงามมาก นอกจากน้ัน บริเวณ
รอบอาคารยังประดับไปด้วยสวนแบบญี่ปุ่น รวมถึง “ลานสวยหินทราย” (Sea of Silver Sand) ที่ถูกสรา้งข้ึน
บนลานกว้างด้านหน้าอาคาร เพื่อให้ลานดังกล่าวเป็นจดุตกกระทบกับแสงจันทร์ยามค่ำคืน จนทำให้บริเวณดัง
กล่าวมีความสวา่งมากข้ึนจากการตกกระทบของแสงจันทร์กับกรวดทราย นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ของชาวญี่ปุ่นที่น่าสนใจมาก

แผนที่สำหรับเดินชมวัดคินคาคูจิ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ไดบุตสึ (Kamakura Daibutsu) มีความหมายวา่ พระองค์ใหญ่ (The Great Buddha) ประดิษฐานใน
วัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) ที่เมืองคามาคุระ (Kamakura) โดยมีความสูง 13.35 เมตร น้ำหนัก 95 
ตัน ซ่ึงนับเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น รองจากพระพทุธรูปแห่งวดัโทไดจิ เมืองนารา โดยมี
หลักฐานว่าไดบุตสึสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1252 ทำจากโลหะสำริดและทองแดง โดยภายในบริเวณวัดโคโตะกุอินมี
ต้นสนญี่ปุ่นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงปลูกไว้ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดโคโตะกุ
อิน เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2530 อกีทั้งยังมีต้นสนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว (รัชกาลที่ 7) 
ทรงปลูกในวโรกาสที่เสดจ็พระราชดำเนินพร้อมดว้ยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จเยือน
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วัดโคโตะกุอิน เมือ่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2474 อีกด้วย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวดัดังกล่าว อีกทั้งยัง
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่มีมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน

คณะศกึษาดูงานถ่ายรูปหน้าไดบุตสึ 
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