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โทนี ดิกเกนชีตส (Tony Dickensheets) เปนครูสอนหนังสือในเมือง 
Charlottesville  มลรัฐ  Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา  ดิกเกนชีตสเปนนักศึกษาปริญญาเอก 
ในสาขาวิชาอาเซียตะวันออกศึกษา (East Asian Studies)  เขามีโอกาสเดินทางไปศึกษาใน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุน  สํ าหรับในประเทศญี่ปุน  ดิกเกนชีตสใชเวลา 6 เดือนศึกษา 
ใน Nara University of Education ในระหวางนั้น เขาอาศัยอยูกับครอบครัวชาวญี่ปุนจํ านวน  
3 ครอบครัว และแลวเขาก็พบวา เคียวอิคึ มามา (Kyôiku mama) มีบทบาทสํ าคัญตอการ 
จํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

นักเศรษฐศาสตรชาวตะวันตกมักจะชูความสํ าคัญของ MITI หรือกระทรวง 
การคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of International Trade and Industry) วา 
มีบทบาทสํ าคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนนับต้ังแตทศวรรษ 2500 เปนตนมา จนถือ 
กันวา MITI เปนนวัตกรรมดานสถาบันที่สํ าคัญยิ่ง  เพราะ MITI เปนสถาบันที่ประสานและผนึก
นโยบายการคาระหวางประเทศและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเขาดวยกัน เมื่อสหรัฐ 
อเมริกาเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง  และมีปญหาเศรษฐกิจรุมเราไมหยุดหยอน
ในทศวรรษ 2520 ตอเนื่องถึงตนทศวรรษ 2530 ก็มีการกลาวขวัญถึงการปฏิรูประบบราชการ  
โดยจัดองคกรที่เกี่ยวของเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจเสียใหม และมีผูเสนอใหระบบรัฐการอเมริกัน 
มี MITI ดวย  ในประเทศไทย เมื่อการสงออกเผชิญภาวะถดถอย  ขอเสนอวาดวย MITI ก็โผล 
ข้ึนมาเฉกเชนเดียวกัน  คนเปนจํ านวนไมนอยเชื่อวา MITI เปนสูตรแหงความสํ าเร็จ

นักสังคมศาสตรที่เปนผูเชี่ยวชาญญี่ปุนศึกษาเชื่อวา จริยธรรมในการงาน (work 
ethics) มีสวนสํ าคัญในการขับดันระบบเศรษฐกิจญ่ีปุน มนุษยเงินเดือนในสูทสีเขม ซึ่งออก 
จากบานแตเชาไปทํ างาน และกลับถึงบานในยามคํ่ าคืน อยูเบื้องหลังความสํ าเร็จทางเศรษฐกิจ 
ของญี่ปุน คนเหลานี้ทํ างานชนิดไมรูจักคํ าวาเหน็ดเหนื่อย และทํ างานยาวนานถึงวันละ 16  
ชั่วโมง
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แตดิกเกนชีตสเห็นวา  เบื้องหลังของมนุษยเงินเดือนในสังคมญี่ปุน ก็คือ เคียวอิคึ 
มามา

สตรีญ่ีปุนที่เปนภรรยานอกจากดูแลอาหารการกินและความเปนอยูของสามีแลว  
ยังตองอุทิศตนเปนมารดาอาชีพดูแลทุกขสุขของลูกๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดูแลใหลูกไดรับการ 
ศึกษาอยางดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได สตรีญ่ีปุนมีหนาที่สอนหนังสือใหลูกอานออกเขียนไดในยาม
เด็ก และมีหนาที่เกื้อกูลใหลูกสอบเขาโรงเรียนชั้นดี ยิ่งในยามสอบเขามหาวิทยาลัยดวยแลว  
ยิ่งตองประคบประหงมเปนพิเศษ  ดวยเหตุดังนี้  มารดาชาวญี่ปุนจึงไดชื่อวา Kyôiku mama  
ซึ่งแปลวา education mama หรือแมผูใหการศึกษา  มารดาชาวญี่ปุนจึงเปนหุนสวนในการให 
การศึกษาแกลูกรวมกับครูที่โรงเรียน สํ าหรับหญิงญี่ปุนจํ านวนมาก การเลี้ยงดูและพัฒนาทักษะ
ของลูกเพื่อใหไดรับการศึกษาและมีงานที่ดีทํ า นับเปนเหตุผลสํ าคัญของการมีชีวิตสืบตอไป  
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ลูกเปน ikigai ของแม

การที่มารดาชาวญี่ปุนเปน Kyôiku mama หรือ education mama นั้นมิได 
เกิดจากวัฒนธรรมและจารีตประเพณีในสังคมญี่ปุนเพียงโสดเดียว หากยังเปนผลจากนโยบายของ
รัฐบาลดวย

การศึกษามีความสํ าคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ผูนํ าญี่ปุนเห็นความ
สํ าคัญของการศึกษาตั้งแตยุคโตกุกาวะ (Tokugawa, 1603-1868) และมีการปฏิรูปการศึกษา 
อยางจริงจังในยุคเมอิจิ  ปญญาชนญี่ปุนชูบทบาทของสตรีในการใหการศึกษาแกผูนํ าและพลเมือง
ของชนรุนตอไป  ดวยเหตุดังนี้  จึงมีการประกาศนโยบาย ryôsai kenbo (= good wife and wise 
mother) กํ าหนดฐานะของสตรีอยางชัดเจนวา เปนทั้งผูจัดการครัวเรือนและเปนผูเลี้ยงดู อุมชู 
เด็กๆของชาติ นโยบายดังกลาวนี้มีสวนสรางจารีตอันฝงรากลึกในสังคมญี่ปุน แมในภายหลัง 
สตรีญ่ีปุนมีสิทธิในดานการศึกษาเสมอดวยบุรุษ และไดรับการศึกษาสูงขึ้นในชวงหลังสงครามโลก
คร้ังที่สอง  สตรีญ่ีปุนสวนใหญจบจากสถาบันอุดมศึกษา  แตการที่ไดรับการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
มิใชเพื่อออกไปหางานทํ า หากแตเพื่อนํ าวิชาความรูไปเล้ียงดู อบรม และใหการศึกษาแกลูก    
Kyôiku mama จึงมีบทบาทสํ าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศญี่ปุน

จารีตประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมญี่ปุนมีสวนสํ าคัญในการกํ ากับบทบาท 
หนาที่ของผูหญิงดวย เพราะสังคมญี่ปุนวัดความสํ าเร็จของมารดาจากความสํ าเร็จทางการ 
ศึกษาของลูก หากลูกมีสัมฤทธิผลดานการศึกษาอันสูงสง โดยสามารถสอบเขาโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยชั้นดี แมก็พลอยมีหนามีตาและไดรับการยกยองจากสังคม แมวาแมในชาติอ่ืนๆ 
จะทํ าหนาที่เลี้ยงดูและใหการศึกษาแกลูกไมตางจากหญิงญี่ปุน แตก็ไมมีแรงกดดันจากสังคม 
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มากเทาสังคมญี่ปุน แรงกดดันของสังคมนี้เองทํ าใหหญิงญี่ปุนตองอุทิศเวลาแกการศึกษาของลูก
อยางเต็มที่  ดวยเหตุดังนี้เอง Kyôiku mama จึงเปนปรากฏการณเฉพาะของสังคมญี่ปุน

ในชวงหลังของคริสตศตวรรษที่ 20  สังคมญี่ปุนแปรเปลี่ยนไปอยางมาก  สตรี
ญ่ีปุนที่สํ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น สตรีรุนใหมชอบชีวิตที่อิสระมากกวารุนมารดา  
โดยที่ทัศนคติเกี่ยวกับการทํ างานแปรเปลี่ยนไปดวย สวนใหญตองการทํ างานตอไปภายหลัง 
การสมรส ซึ่งตางจากรุนมารดาในแงที่วา เมื่อแตงงานแลว ตองอยูบานเลี้ยงลูกอยางเดียว  
โดยตองเลิกทํ างานโดยปริยาย แตสังคมญี่ปุนยังคงตองการใหมารดาอยูบานเลี้ยงลูก สตรีรุนใหม
จึงใชวิธีเลื่อนการแตงงานออกไปในอนาคต  ผลการสํ ารวจจาก National Family Survey ในป 
2531 พบวา  อายุถัวเฉลี่ยของสตรีที่แตงงาน คือ 27 ป  และมีสตรีจํ านวนหนึ่งในสามที่มิได 
แตงงานกอนอายุ 30 ป  การเลื่อนการแตงงานมีผลใหอัตราภาวะเจริญพันธุตกตํ่ าลง

ขบวนการปลดแอกสตรีญ่ีปุน (Women Liberation Movement) ที่เกิดขึ้น 
อยางเงียบๆ และอยางไมเปนทางการที่กํ าลังเปนอยูนี้ ยอมทํ าให Kyôiku mama คอยๆสูญหาย 
ไปจากสังคมญี่ปุน ผูนํ าญี่ปุนจํ านวนไมนอยหวั่นเกรงวา สังคมญี่ปุนอาจเจริญรอยตามสังคม
อเมริกัน ในขอที่วา สถาบันครอบครัวอาจเสื่อมสลาย ปญหาเด็กและเยาวชนมีมากขึ้น เมื่อเด็กๆ 
กลับจากโรงเรียน และไมพบพอแม ซึ่งยังไมกลับจากทํ างาน อาจมั่วสุมกับเด็กๆในละแวกบาน
ประกอบกิจกรรมที่ไมสรางสรรค อันเปนเหตุใหผลการเรียนตกตํ่ า เนื่องจากขาดความเอาใจใส 
ในการศึกษา อัตราการประกอบอาชญากรรมในหมูเด็กและเยาวชนมีมากขึ้น และการตั้งครรภ 
ของเด็กวัยรุนมีมากขึ้น สังคมญี่ปุนไมเคยมีปญหาในลักษณะนี้ในระดับที่รายแรง เพราะมี  
Kyôiku mama คอยกระตุนใหลูกๆ สนใจและเอาใจใสในการศึกษาเลาเรียน

ในอนาคต เคียวอิคึ มามา อาจสูญหายไปจากสังคมญี่ปุน ผูที่ใหความสํ าคัญ 
แกเคียวอิคึ มามาในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอาจรูสึกเสียดายหากเกิดปรากฏการณ
เชนนี้ กระนั้นก็ตาม ยังมีผูคนอีกไมนอยที่มองบทบาทในทางลบของเคียวอิคึ มามา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการทํ าลายชีวิตอันสดใสของเด็กและเยาวชน เพราะเคียวอิคึ มามาบังคับใหลูกเรียน
หนังสือเพียงอยางเดียว เพียงเพื่อใหสามารถสอบเขาโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยชั้นดี สํ าหรับผูคน 
ในกลุมหลังนี้  การสลายตัวของเคียวอิคึ มามามิใชความสูญเสียของสังคมญี่ปุน

หมายเหตุ     ดูบทความของ Tony Dickensheets. “The Role of the Education Mama,” 
Japan Quarterly, Vol. 43, No. 3 (July - September 1996), pp. 73-78


