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บทวิจารณ์หนังสือ
Book Review
ดร.ชุติระ ระบอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สังคมโลกมีการเคลือ่ นไหวและเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด
เวลาไม่หยุดนิ่ง ทั้งนี้เป็นผลมาจากพัฒนาการความก้าวหน้าทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบให้วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน สังคม ของแต่ละประเทศมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม
อิ ท ธิ พ ลของแนวคิ ด ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมยุ ค สมั ย ใหม่ จุ ด
ประกายให้มีการเคลื่อนไหวขึ้นในกลุ่มชนของประเทศต่าง ๆ
ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เกิดการผสมผสานทางด้าน
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทีม่ คี วามหลากหลายหรือแตกต่าง
กันของคนในแต่ละเชื้อชาติ
หนังสือ วิถคี รอบครัวชาวเอเซียในศตวรรษที่ 21 หรือ “21st CENTURY ASIAN FAMILY”
จากต้นฉบับภาษาญี่ปุน “นิจูอิซเซะกิ อะจิอะ คะโสะกุ” ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.เอะมิโกะ โอะชิอะอิ แห่ง
บัณฑิตวิทยาลัยอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต และศาสตราจารย์ ดร.คะโยะโกะ อุเอะโนะ แห่งคณะ
สหศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทะกุฒิมะ เป็นบรรณาธิการ และมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ
ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้อีก 12 ท่าน เป็นผู้ร่วมเขียน หนังสือเล่มนี้เกิดจากผลงานวิจัยเชิงส�ำรวจข้อมูลภาค
สนามในพืน้ ทีป่ ระเทศต่าง ๆ ในเอเซีย โดยเฉพาะแถบเอเซียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
ญี่ปุน เกาหลีใต้ จีน ไทย และสิงคโปร์ เป็นระยะเวลาหลายปี หลังจากนั้นมีการรวมเล่มโดยส�ำนักพิมพ์
อะกะฌิเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2006 มีเนื้อหาแบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ ประกอบด้วย การอยู่ร่วมยุคสมัย
เลี้ยงเด็กอย่างไร ความเป็นอยู่ในวัยชรา งานบ้านกับอาหาร อนาคตของเพศสภาพ โลกาภิวัตน์ และย้อนดู
ญี่ปุ่น
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หนังสือเล่มนี้มีวิธีการน�ำเสนอด้วยภาษาแปลที่เรียบง่ายในลักษณะของเรื่องเล่าให้เห็นสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละสังคม มีการอธิบายเชิงเปรียบเทียบ และปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคม
ท�ำให้ประเทศนั้น ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของสังคมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น นโยบาย
ลูกคนเดียวของครอบครัว ปัญหาภาระในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ รูปแบบในการมีครอบครัว การเปลี่ยนแปลง
ในด้านความรับผิดชอบหรือบทบาทการท�ำงานของสมาชิกในครอบครัว รูปแบบการบริโภคในสังคมทีร่ บี
เร่ง ปัญหาที่สังคมของแต่ละประเทศทั้งที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
ทีน่ กั วิจยั แต่ละท่านเก็บรวบรวมจากภาคสนามในช่วงระยะเวลาหนึง่ เป็นลักษณะการส�ำรวจในเชิงลึก โดย
ประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยได้ตั้งเป็นโจทย์ร่วมกันของสังคม และพยายามอธิบายแนวทางให้ได้มา
ซึ่งค�ำตอบที่ตอบสนองต่อโจทย์เหล่านี้
กองบรรณาธิการคณะผู้วิจัยจะพยายามรวบรวมผลงานให้อยู๋ในลักษณะของหนังสือที่ถ่ายทอด
เป็นตัวอักษรเพื่อผู้อ่านสามารถที่จะเข้าใจหรือมองเห็นภาพของคนในสังคมแต่ละประเทศที่เป็นตัวอย่าง
ศึกษา พร้อมทั้งมีกรณีศึกษาประกอบ ค�ำอธิบายแสดงข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของ
คนในสังคมในปัจจุบนั และแนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตทีส่ งั คมก�ำลังเคลือ่ นทีไ่ ปสูจ่ ดุ นัน้ การท�ำความ
เข้าใจเนือ้ หาภายในหนังสือเล่มนีจ้ ำ� เป็นต้องอาศัยพืน้ ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาในอดีตของคนใน
สังคมแต่ละประเทศ หรือศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นโดยเฉพาะเพื่อที่จะสามารถท�ำความเข้าใจ
ได้อย่างลึกซึ้ง
เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ท�ำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในบริบททางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ ทัศนคติและพฤติกรรม สภาพความเป็นอยูข่ องคนในสังคมประเทศนัน้ ๆ โดย
บรรยายเน้นให้เห็นสภาพของของผูค้ น ชุมชนและสังคมทีก่ ำ� ลังจะเปลีย่ นแปลงไปอันเป็นมาจากการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ท�ำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และลดปัญหาทางสังคมที่มีอยู่เดิมให้
เหลือน้อยลง ผู้อ่านสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ประกอบในการศึกษาวิจัยแขนงต่าง ๆ ทั้งด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาสังคม สังคมมนุษยวิทยา รวมทั้งบริหารธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้
ยังขาดข้อมูลเชิงปริมาณสนับสนุนและเพียงพอต่อการน�ำไปใช้ในการอ้างอิงทางด้านวิชาการได้อย่างเหมาะ
สม จึงจ�ำเป็นที่ผู้อ่านหรือสนใจจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับมาใช้ประกอบค�ำอธิบายในแต่ละ
ประเด็นให้มคี วามลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นมุมมองทีไ่ ด้จากกลุม่ นักวิจยั ทีเ่ ป็นชาวญีป่ ่นุ เพียงชาติเดียว
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความล� ำ เอี ย งหรื อ คลาดเคลื่ อ นจากสภาพความเป็ น จริ ง ที่ พ บเห็ น เนื่ อ งจากพื้ น ฐาน
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ประวัตศิ าสตร์ทสี่ บื ทอดกันมาดัง้ เดิมของแต่ละชนชาติหล่อหลอมให้คนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
โดยสรุป หนังสือเล่มนี้สามารถตอบโจทย์ของผู้สนใจได้ในระดับหนึ่ง เกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติของคนในแต่ละสังคม หรือวิถีครอบครัวชาวเอเซีย ในศตวรรษที่ 21 และกระตุ้นให้ผู้อ่านมีความ
สนใจเกีย่ วกับคนในแต่ละเชือ้ ชาติ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน และได้รบั อิทธิพลจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
ที่เหมือนกัน สังคมนั้นๆ มีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร ที่ท�ำให้สามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ตลอด
จนเสริมสร้างความมัน่ คงให้กบั สังคมและชุมชนเพือ่ ให้เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน หนังสือนีจ้ ะเป็นคูม่ อื ส�ำหรับ
ผู้อ่านได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการไม่มากก็น้อยต่อไป
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