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ติ่อ
เนื�องจำากบที่ความในฉบับก่อนห้น�าเก่�ยวกับใชื้�เที่คโนโลย่

การรับมือโรค Coronavirus Disease 2019 ห้รือ COVID- 

19 ในประเที่ศจำ่น บที่ความน่�ผู้้�เข่ยนได�ม่โอกาสสัมภัาษณ์แอดมิน

เพจำ ‘กิ�ฟัจัำงนั�งเล่า’ (https://web.facebook.com/GiftchanNews) 

ที่่�ม่ผู้้ �ติดตามกว่า 57,000 คน เป็นเพจำที่่�คอยแชื้ร์ประสบการณ์ 

ข�อแนะนำา และข่าวสารเรื�องราวต่างๆ เก่�ยวกับชื้่วิตความเป็นอย้่ใน

สังคมญ่�ป่�น ในชื้่วงน่�จำ้งอดไม่ได�ที่่�จำะสอบถามแอดมินเพจำที่่านน่�ถ้ง 

เรื�องราวการดำาเนินชื้่วิตในสังคมญ่�ป่�นในชื้่วงที่่�ม่การเฝ่้าระวังโรค 

COVID-19 ว่าจำะเป็นอย่างไร และนำามาแชื้ร์ให้�ท่ี่านผู้้�อ่านได�ที่ราบครับ

กิ๊ฟัจังนั่งเล่า

ค่ณร่จำิรัตน์ (วินิจำผู้ล) อิชื้ิกาวา ห้รือที่่�ห้ลายคนร้�จำักในนาม 

‘กิ�ฟัจัำง’ ปัจำจำ่บันเป็นนักศ้กษาปริญญาเอก ที่่� Graduate School 

of Interdisciplinary Information Studies มห้าวิที่ยาลัยโตเก่ยว 

ประเที่ศญ่�ป่ �น กำาลังที่ำาวิจัำยด�านวัฒนธรรมบนสื�อสังคมออนไลน ์

โดยเน�นเรื�องของนกัร�องบนอินเที่อร์เนต็ของประเที่ศญ่�ป่�น ก่อนห้น�าน่� 

ค่ณร่จำิรัตน์ม่ประสบการณ์การที่ำางานในบริษัที่ด�านไอที่่ และยังเป็น 

อาสาสมัครรวมถ้งเป็นล่าม 

อิสระให้�กับห้น่วยงานภัาค 

รัฐ และภัาคเอกชื้นของ 

ประเที่ศไที่ยและประเที่ศ 

ญ่�ป่�นอ่กด�วย

สังคมญี�ป่�นกับการรับมือภัยCOVID-19

คำุณรุจิรัติน์ (วินิจผล) อิชิก�ว�
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ถ้งตัวเองจำะเป็นโรคก็คงจำะม่อาการไม่ร่นแรงนัก ส่วนกล่่มที่่�เป็น 

ผู้้�ให้ญ่ห้รือผู้้�ส้งวัยบางส่วนก็ม่ที่ั�งที่่�คิดว่าสถานการณ์ไม่ได�ร�ายแรง 

มากนัก และที่่�ม่ความมั�นใจำในมาตรการของภัาครัฐ และเชื้ื�อว่า 

ประเที่ศญ่�ป่�นจำะสามารถก�าวผู้่านสถานการณ์ไปได�”

ภาวะสินค้าขาดตลาด

ห้ลังจำากเกิดเห้ต่การณ์ที่่�สินค�าบางชื้นิดห้าซึ่ื�อได�ยาก ห้รือ 

ขาดตลาดในบางประเที่ศ ผู้้�เข่ยนจำ้งได�สอบถามถ้งสถานการณ์น่�ใน 

ประเที่ศญ่�ป่�น (สถานการณ์จำนถ้งวันที่่� 6 ม่นาคม 2563) ค่ณร่จำิรัตน์ 

เล่าว่า “สินค�าห้ลักที่่�ขาดตลาดคือ ‘ห้น�ากากอนามัย’ เนื�องจำากก่อน 

ที่่�จำะม่การระบาดในประเที่ศญ่�ป่�นได�ม่การบรจิำาคให้�ประเที่ศจำ่นเป็น 

จำำานวนมาก รวมที่ั�งม่ชื้าวต่างประเที่ศที่ั�งจำากประเที่ศจำ่น ห้รือแม�แต่ 

ประเที่ศไที่ย เดินที่างมาซึ่ื�อกลับประเที่ศไปเป็นจำำานวนมากเชื้่นกัน” 

สำาห้รบัสาเห้ต่สำาคัญท่ี่�ที่ำาให้�เกิดภัาวะสินค�าขาดตลาดนั�น ค่ณร่จิำรตัน์ 

ขยายความต่อว่าเป็นเพราะ “ในปัจำจำ่บันฐานการผู้ลิตห้น�ากาก 

อนามัยห้รือวัตถ่ดิบที่่�ใชื้�ในการผู้ลิตห้น�ากากอนามัยนั�นม่การย�าย 

ฐานผู้ลิตไปอย้่ในประเที่ศจำ่นเป็นจำำานวนมาก เมื�อม่การห้ย่ดผู้ลิตจำ้ง 

เกิดผู้ลกระที่บกับห่้วงโซ่ึ่อ่ปที่านข้�น และก็เริ�มม่การกกัต่นสินค�า และ 

นำามาจำำาห้น่ายต่อบนแพลตฟัอร์มการประม้ลสินค�าออนไลน์ต่างๆ 

ในราคาที่่�ส้งกว่าปกติมาก”

ที่่านผู้้�อ่านอาจำจำะได�รับที่ราบข่าวสินค�ากระดาษชื้ำาระเป็น 

อ่กรายการท่ี่�ห้าซึ่ื�อได�ยากในประเที่ศญ่�ป่�นเชื้น่กนั ค่ณร่จำริตัน์บอกว่า 

“เป็นเพราะม่การปล่อยข่าวลือ โดยบอกว่าสินค�าที่่�จำะขาดตลาด 

ลำาดับต่อไปคือ กระดาษชื้ำาระที่่�ใชื้�ในห้�องนำ�าเนื�องจำากฐานการผู้ลิต 

ส่วนให้ญ่อย้่ในประเที่ศจำ่น ที่่�บอกว่าเป็นข่าวลือก็เพราะเป็นข�อม้ล 

ที่่�ไม่เป็นความจำริง สำาห้รับประเที่ศญ่�ป่�นนั�นกระดาษชื้ำาระประมาณ 

ร�อยละ 98 เป็นสินค�าที่่�ผู้ลิตในประเที่ศญ่�ป่�นจำากกระดาษร่ไซึ่เคิล 

แต่เมื�อประชื้าชื้นรับข่าวลือน่�ก็เกิดความห้วั�นใจำร่บจำับจำ่ายห้าซึ่ื�อ 

จำากประสบการณ์การใชื้�ช่ื้วิตในประเที่ศญ่�ป่�นอย่างยาวนาน 

ย่างเข�าส้่ปีที่่� 14 และที่ักษะความร้�จำากการสำาเร็จำศ้กษาจำากภัาควิชื้า 

สื�อสารมวลชื้น คณะนิเที่ศศาสตร์จำ่ฬาลงกรณ์มห้าวิที่ยาลัย บวกกับ 

ที่กัษะประสบการณ์จำากที่ำางานด�านสื�อมาก่อนห้น�า และความสนใจำ 

ติดตามข่าวสาร จำ้งเป็นส่วนผู้สมที่่�ที่ำาให้�ค่ณร่จำิรัตน์ ม่ความคลั�งไคล�

ในเรื�องสารสนเที่ศอย้่เต็มเปี�ยม เมื�อได�มาพบกับลักษณะการจำัดที่ำา 

และการนำาเสนอข่าวสารในประเที่ศญ่�ป่�นซึ่้�งม่ความละเอ่ยด และม่

ม่มมองการวิเคราะห้์ที่่�แตกต่างจำากประเที่ศไที่ย จำ้งเป็นตัวกระต่�น 

ให้�ค่ณร่จำิรัตน์เริ�มนำาข่าวสารต่างๆ มาเข่ยนเร่ยบเร่ยงในเฟัสบ่๊คส่วน

ตวั โดยม่่งให้�พ่�ๆ  น�องๆ นกัศ้กษาชื้าวไที่ยในประเที่ศญ่�ป่�นได�รับที่ราบ 

และติดตามข่าวสารที่่�ที่ันสมัยอย้่เสมอ ผู้้�เข่ยนเองก็เป็นห้น้�งในผู้้�ที่่� 

ติดตามโพสต์ของค่ณร่จำิรัตน์อย้่เป็นประจำำาเชื้่นกัน ห้ลายครั�งโพสต์

ของค่ณร่จำิรัตน์นั�นยังถ้กนำาเสนอผู้่านห้น�าจำอโที่รทัี่ศน์ห้ลายรายการ

ในประเที่ศไที่ยอ่กด�วย

จำากการโพสต์ข�อความไปเรื�อยๆ บ่อยข้�นๆ จำนม่อาจำารย์ 

มาเตือนค่ณร่จำิรัตน์ว่าเริ�มโพสต์ข�อความบ่อยเกินไปแล�วนะ เมื�อ 

เดือนกันยายน ปีพ.ศ.2562 ค่ณร่จำิรัตน์จำ้งตัดสินใจำเปิดเพจำ ‘กิ�ฟัจัำง 

นั�งเล่า’ ข้�นมา ด�วยความตั�งใจำที่่�จำะแชื้ร์ข�อม้ลข่าวสารต่างๆ เก่�ยวกับ

สังคมญ่�ป่�นเป็นภัาษาไที่ยให้�ที่่กคนได�ติดตาม

ความตระหนัก VS ความตระหนก 

ในสังคมประเทศญี่ปุ่น

มาเข�าเรื�องกันครับ ผู้้�เข่ยนได�ลองสอบถามค่ณร่จำิรัตน์ถ้ง 

สภัาพของสังคมในประเที่ศญ่�ป่�นซึ่้�งค่ณร่จำิรัตน์สัมผัู้สมา 14 ปีว่า 

สถานการณ์ในปัจำจำ่บันคิดว่าประชื้าชื้นชื้าวญ่�ป่�นม่ ‘ความตระห้นัก’ 

ในเรื�องไวรัส SARS-CoV-2 น่�มากน�อยแค่ไห้น ค่ณร่จำิรัตน์บอกว่า 

“เราต�องแบ่งกล่่มผู้้�คนเป็นสองกล่่มให้ญ่ๆ กล่่มแรกเป็นกล่่มที่่�ม่

ความตระห้นักรวมถ้งม่ความกังวลโดยคิดว่าน่าจำะคิดเป็นสัดส่วน 

ประมาณร�อยละ 75 และม่จำำานวนเพิ�มข้�นเรื�อยๆ ตามจำำานวนผู้้�ติด-

เชื้ื�อที่่�ค่อยๆ เพิ�มข้�นอย้่ตลอดเวลา”

แล�วถ�ามองในม่มของ ‘ความตระห้นก’ บ�าง ค่ณร่จิำรตัน์บอกว่า 

“ความตระห้นกถ�าเปร่ยบเที่่ยบกับประเที่ศไที่ยแล�ว ถือว่าน�อยกว่า 

มาก ผู้้�คนสามารถเกบ็ความร้�ส้กกงัวลไว�ล้กๆ ไม่ค่อยแสดงออกมากนกั 

ส่วนห้น้�งอาจำเป็นเพราะม่ประสบการณ์การเผู้ชื้ิญห้น�ากับภััยพิบัต ิ

ต่างๆ และประชื้าชื้นก็ที่ราบว่าถ้งจำะตระห้นกไปก็ไม่ได�ชื้่วยอะไร 

มากนัก อย่างไรก็ด่เราสามารถพบเห้็นความตระห้นกเกิดข้�นเสมอ 

ในสังคมญ่�ป่�น เมื�อม่ข่าวลือใดๆ เกิดข้�น เชื้่น ข่าวลือว่ากระดาษชื้ำาระ 

จำะขาดตลาด เป็นต�น”

ส่วนอ่กด�านห้น้�ง ค่ณร่จิำรตัน์เล่าว่า “กล่่มท่ี่�ม่จำำานวนน�อยกว่า 

ประมาณร�อยละ 25 เป็นกล่่มที่่�ไม่ค่อยม่ความกังวล และมั�นใจำว่า 

ตัวเองจำะไม่เป็นอะไรจำากเห้ต่การณ์น่�แน่นอน ห้รือที่่�เร่ยกว่า ‘正常性
バイアス’ โดยส่วนให้ญ่จำะเป็นวัยร่่น ด�วยเห้ต่ที่่�ว่าวัยร่่นมักจำะเชื้ื�อว่า 
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พอม่ประชื้าชื้นห้าซึ่ื�อกักต่นมากข้�น จำ้งที่ำาให้�สินค�าเริ�มห้าซึ่ื�อได�ยาก 

ไม่ใชื้่เป็นเพราะไม่ม่สินค�า แต่เพราะสินค�าถ้กลำาเล่ยงนำาส่งถ้งห้น�า

ร�านไม่ที่ัน เมื�อกระดาษชื้ำาระห้าซึ่ื�อได�ยากก็ที่ำาให้�ผู้้�คนเกิดความวิตก

กงัวล และเริ�มซึ่ื�อสินค�าท่ี่�ใชื้�ในช่ื้วิตประจำำาวันประเภัที่อื�นๆ เพื�อกักต่น 

ได�แก่ กระดาษเชื้็ดห้น�า กระดาษเอนกประสงค์สำาห้รับใชื้�ในห้�องครัว 

รวมไปถ้งผู้�าอนามัยเลยที่่เด่ยว อย่างไรก็ด่สถานการณ์เห้ล่าน่�ได� 

คล่�คลายลงอย่างรวดเร็ว เมื�อผู้้�ผู้ลิตร่วมมือกับผู้้�นำาส่ง และผู้้�ค�าปล่ก 

โดยผู้้�ผู้ลิตได�เผู้ยแพร่ภัาพสินค�าที่่�แสดงให้�เห็้นสินค�ากระดาษชื้ำาระ 

ที่่�ม่อย้่เต็มคลังสินค�าที่าง Twitter ในขณะที่่�ห้�างสรรพสินค�าก็ร่วม 

มาตรการต่างๆ เชื้่น ห้�างสรรพสินค�าอิออนได�ออกแคมเปญ 

‘1 คนซึ่ื�อได�แค่ 10 แพ็คให้ญ่’ เนื�องจำากปรกติแล�ว 1 ครัวเรือนม่การ 

ใชื้�กระดาษชื้ำาระเพ่ยงห้น้�งแพ็คเท่ี่านั�น ด�วยเห้ต่น่�จ้ำงที่ำาให้�อ่ปที่านห้ม้่

ที่่�เกิดข้�นจำบลงอย่างรวดเร็ว”

สงัคมประเทศญีปุ่น่กับการปรบัตัวรบัสถานการณ์

ค่ณร่จิำรัตน์เล่าย�อนกลบัไปก่อนห้น�าว่า “นอกจำากเรื�องการใชื้� 

ห้น�ากากอนามัย และการล�างมือที่่�บ่อยข้�นแล�ว ในชื้่วงแรกผู้้�คนก็ยัง 

คงใชื้�ช่ื้วิตตามปกติ เนื�องจำากผู้้�คนเข�าใจำว่า COVID-19 ม่ความคล�าย 

คล้งกบัโรคไข�ห้วัดให้ญ่ จ้ำงน่าจำะม่วิธ่การป้องกนัในลกัษณะใกล�เค่ยง- 

กัน” แต่แล�วก็ม่การเปล่�ยนแปลงเมื�อถ้ง “จำ่ดเปล่�ยนเกิดข้�น เมื�อ 

นายกรัฐมนตร่ม่การประกาศขอให้�ม่การห้ย่ดเร่ยน และยกเลิก 

กิจำกรรมที่่�ม่การรวมตัวคนเป็นจำำานวนมาก ห้ลายห้น่วยงานรวมที่ั�ง 

สวนสน่กโตเก่ยวดิสน่ย์แลนด์ก็ม่การประกาศปิดการให้�บริการ 

ชื้ั�วคราวขานรับการมาตรการน่�เช่ื้นกัน” (Johnston, 2020) “เนื�องด�วย 

เมื�อนักเร่ยนไม่ต�องเดินที่างไปโรงเร่ยนก็เกรงว่าอาจำจำะม่การเดินที่าง

ไปที่ำากิจำกรรมตามที่่�ต่างๆ แที่น” 

“ในม่มของครอบครัวก็ต�องม่การปรับตัวเชื้่นกัน จำากบ�าน 

ท่ี่� พ่อ และแม่ที่ำางานทัี่�งค้ ่กต็�องปรบัตวั ลก้เลก็ก็ต�องปรบัตวั เดก็นกัเร่ยน 

ก็ต�องปรับตัว เร่ยกได�ว่าที่่กคนต�องปรับตัวกันห้มด ห้ลายครอบครัว 

จ้ำงร้�ส้กไม่พอใจำกับมาตราการของรฐับาลอย่้บ�าง” ในม่มของท่ี่�ที่ำางาน 

“เมื�อม่การพบเชืื้�อในบ่คลากรขององค์กรตามห้น่วยงานบริษัที่ต่างๆ 

ห้ลายบริษัที่ก็เริ�มปรับนโยบายให้�ที่ำางานที่่�บ�านแที่น ตรงน่�เองก็เป็น

สิ�งที่่�พนักงานบริษัที่ก็ต�องปรับตัวเชื้่นกัน”

บทสรุป

มาถ้งตรงน่�ผู้้�เข่ยนจำ้งขอปิดที่�ายการสัมภัาษณ์ โดยขอให้� 

ค่ณร่จำิรัตน์ชื้่วยเล่าถ้งข�อด่ที่่�น่าสนใจำของสังคมที่่�ม่ต่อการรับมือ 

สถานการณ์ภััย COVID-19 ให้�ฟััง ค่ณร่จิำรัตน์แนะนำาว่า “อยากให้�ท่ี่ก

คนตระห้นักแต่ไม่ตระห้นก ตื�นตวัแต่ไม่ตื�นตม้ และกลวัอย่างถ้กต�อง 

กลัวในสิ�งที่่�ควรกลัว ห้ลายคนที่่�เดินที่างมาประเที่ศญ่�ป่�นในชื้่วงน่�จำะ

พบว่าวิถ่การดำาเนินชื้่วิตประจำำาวันของผู้้�คนในสังคมประเที่ศญ่�ป่�น 

ยังเห้มือนเดิม จำนอาจำจำะเข�าใจำผู้ิดว่าผู้้�คนไม่ม่การเตร่ยมการอะไร 

แต่ในความเป็นจำริงผู้้�คนในสังคมประเที่ศญ่�ป่ �นม่การเตร่ยมการ 

และม่ความกังวลอย้่ล้กๆ แต่ไม่จำำาเป็นต�องแสดงออก แน่นอนว่า 

คนญ่�ป่ �นก็เป็นคนเห้มือนกันย่อมม่ความกังวลอันจำะเห้็นได�จำาก 

เมื�อเกิดเห้ต่ม่ข่าวลือออกมาก็จำะสร�างผู้ลกระที่บค่อนข�างรวดเร็ว 

แต่ก็สงบลงอย่างรวดเร็วเชื้่นกัน เชื้่น กรณ่สินค�ากระดาษชื้ำาระซึ่้�ง 

สถานการณ์ก็คล่�คลายส้่สภัาวะปกติอย่างรวดเร็ว อ่กเรื�องห้น้�งที่่�เห้็น 

ได�ชื้ดั คอื การกระจำายข�อมล้ข่าวสารจำากสื�อในประเที่ศญ่�ป่�น และจำาก 

ภัาครัฐค่อนข�างละเอ่ยด และเน�นการให้�ความร้�มากกว่าการที่ำาให้� 

ประชื้าชื้นตื�นกลัว ที่ำาให้�ประชื้าชื้นกลัวอย่างถ้กต�องนั�นเอง” ที่ั�งน่� 

ที่่าน ผู้้�อ่านก็สามารถติดตามข�อม้ล และข่าวในประเที่ศญ่�ป่�นที่่�ได�รับ 

การแปล และเร่ยบเร่ยงเป็นภัาษาง่ายๆ ได�ที่างเพจำ ‘กิ�ฟัจำังนั�งเล่า’ 

นะครับ รักษาส่ขภัาพนะครับที่่านผู้้�อ่านที่่กที่่าน

 

คำาชี้แจง

บที่ความน่�เป็นการสัมภัาษณ์ความคิดเห้็นของผู้้�ถ้กสัมภัาษณ์ 

เพื�อนำาเสนอข�อม้ลให้�กับที่่านผู้้�อ่าน ผู้้�เข่ยนไม่ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยกับ 

เพจำ ‘กิ�ฟัจำังนั�งเล่า’
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