บทที่ 1
บทนํา
1. 1 ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
โทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ ป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่แพร่ หลายในญี่ปนมาตั
ุ่
งแต่
้ กลางทศวรรษที่
1990 นอกจากนิ ้ ตังแต่
้ ปี 1999 ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของญี่ปนสามารถเชื
ุ่
่อมต่ออินเทอร์ เน็ต ฟั งก์ช่ นั
ต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เริ่ มมีความหลากหลายมากขึ ้นช่วยตอบสนองความต้ องการของคน
ญี่ปนในหลายด้
ุ่
าน ทําให้ จํานวนผู้ใช้ บริการเทคโนโลยีประเภทนี ้ก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ ้น
จํานวนของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2008 นันมี
้ อยู่ถึง 83% ของประชากรทังหมด
้
และเมื่อเที ยบกับจํ านวนประชากรวัยทํางานอยู่ในช่วงอายุ 15 – 65 ปี ซึ่งมีอยู่ 82,174,000 คน
(The Statistics Bureau and the Director-General for Policy Planning of Japan, 2010) คิด
เป็ นร้ อยละ 128.78 ซึ่งหมายความว่าจํานวนผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่นนมี
ั ้ มากกว่าจํานวนประชากร
ในวัยทํางานของญี่ ปุ่ น กล่าวคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ กลายเป็ นของใช้ ในชีวิตประจําวันที่ขาดไม่ได้
สําหรับคนญี่ปนซึ
ุ่ ง่ พบเห็นได้ ในกระเป๋ าของคนญี่ปนเกื
ุ่ อบทังประเทศ
้
ภาพประกอบที่ 1
จํานวนผู้ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ในญี่ปุ่น
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ที่มา: ข้ อมูลสถิตใิ นปี 1985-2005 จากเว็บไซต์ http://www.nationmaster.com และข้ อมูลใน ปี
2008 จาก http://www.tca.or.jp/english/database/2008/12/index.html
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ความนิยมที่มีตอ่ โทรศัพท์เคลื่อนที่และความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตทํา
ให้ โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่เข้ ามามีบทบาทในการปฏิวตั ิเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศของรัฐบาลญี่ปนตั
ุ่ งแต่
้ ชว่ งต้ นทศวรรษที่ 2000
ญี่ ปุ่ นเคยประสบความสํ า เร็ จ ในการนํ า เศรษฐกิ จ ไปสู่สัง คมอุตสาหกรรมในช่ว ง
ทศวรรษที่ 1970 ซึง่ เป็ นช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แต่ตอ่ มาในทศวรรษที่ 1990 ญี่ปนต้
ุ่ องเผชิญ
ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ตกตํ่าอย่างต่อเนื่องอัน เป็ นผลมาจากฟองสบูแ่ ตกในปี 1900 ประกอบกับ
สถานการณ์ การแข่ง ขัน ในเศรษฐกิจ โลกที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากอิ ทธิ พ ลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ ญี่ปุ่ นเริ่ มเล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนแปลง
ประเทศครัง้ ใหญ่อีกครัง้ หนึง่ โดย “การปฏิวตั เิ ทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ”
ญี่ ปนเป็
ุ่ นสังคมที่ให้ ความสําคัญกับข้ อมูลข่าวสาร และความรู้ ต่างๆ มาตังแต่
้ อดีต
ตัวอย่างหนึง่ ซึง่ เห็นได้ ชดั คือ ในสมัยเมจิ (ศตวรรษที่ 18-19) หนังสือชื่อ Seiyo Jijo ซึ่งเป็ นหนังสือ
ที่เล่าเกี่ยวกับตะวันตกแปลโดย Yukichi Fukusawa ผู้ก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยเคโอที่มีชื่อเสียงของ
ญี่ ปุ่ นนัน้ กลายเป็ น best seller เป็ นเวลานาน นอกจากนี ้ ยอดขายของฉบับทีพ่ ิมพ์ครัง้ แรกนัน้
มากกว่า 150, 000 เล่ม (西川俊作, 2002) แสดงถึงความสนใจใคร่ร้ ูของคนญี่ปนต่
ุ่ อความรู้และ
วิทยาการใหม่ๆ และทําให้ เห็นว่าความรู้และการศึกษานันเป็
้ นรากฐานของสังคมญี่ปนมายาวนาน
ุ่
กระนัน้ ในช่วงก่อนทศวรรษที่ 2000 ญี่ ปุ่ นกลับมีการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศน้ อยมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ วอื่นๆ ดังจะเห็นได้ จากจํานวนผู้
เข้ าถึงอินเทอร์ เน็ต 1ของญี่ปนในช่
ุ่
วงทศวรรษที่ 1980-1990 ซึ่งมีไม่ถึง 30% ของประชากรทังหมด
้
ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะที่ผ่านมาญี่ปนให้
ุ่ ความสําคัญแต่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมซึง่ เป็ นเครื่ องมือ
สําคัญที่นําพาให้ ญี่ปนประสบความสํ
ุ่
าเร็ จในด้ านเศรษฐกิจมากกว่าการนําเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจตกตํ่าช่วงทศวรรษที่ 1990 และกระแส
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่ขบั เคลื่อนโดยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศทําให้ ญี่ปนต้
ุ่ องหันมา
ให้ ความสนใจกับเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว โดยเมื่อเข้ าสู่ศตวรรษที่ 21 รัฐบาลญี่ ปุ่ นได้ ออกนโยบาย
0
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อินเทอร์ เน็ตของญี่ปนนั
ุ่ นเกิ
้ ดขึน้ จากการร่ วมมือกันของ 3 มหาวิทยาลัย ได้ แก่
มหาวิทยาลัยโตเกี ยว มหาวิทยาลัยโตเกียวโคเงี ยว และมหาวิทยาลัยเคโอะ ในค.ศ. 1984 โดย
ในช่วงเริ่ มแรกใช้ ชื่อว่า JUNET และต่อมาใน ค.ศ. 1992 ทําให้ อินเทอร์ เน็ตสามารถใช้ งานจัดการ
ทัว่ ไปได้ สําเร็ จ

3
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศครัง้ ใหญ่โดยให้ ความสําคัญไปที่การเพิม่ จํานวน
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตทัว่ ประเทศ
ระบบอินเทอร์ เน็ตของญี่ ปุ่นเริ่มเปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ ปี 1992 แต่กลับไม่ได้ รับความ
นิยมเท่าที่ควร จากการสํารวจทางอินเทอร์ เน็ตโดยเว็บไซต์ Asahi Net ในปี 1996 พบว่า 90% ของ
จํานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นผู้ชาย มีการศึกษาสูง รายได้ สงู อาชีพการงานมักเกี่ยวข้ องกับการวิจยั
เทคโนโลยี หรื อเป็ นพนักงานหรื อครู ในสถานศึกษา อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20 - 49 ปี ทัง้ นี ้ เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์ ยงั เป็ นเทคโนโลยีราคาแพง อีกทังการใช้
้
งานก็ซบั ซ้ อน
ญี่ปุ่นประสบปั ญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้ าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่ อยมา
จนกระทัง่ ในช่ ว งปลายทศวรรษที ่ 1990 ญี่ ปุ่ นสามารถพัฒ นาให้ อุป กรณ์ ก ารสื ่อ สารชนิ ด อื ่น
สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตได้ สําเร็จ ซึง่ อุปกรณ์นนก็
ั ้ คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถแก้ ปัญหาการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตของคนญี่ ปุ่ นได้ เป็ นอย่างดี
เนื่องจากเป็ นเทคโนโลยีราคาถูกและการใช้ งานไม่ซบั ซ้ อน ส่งผลให้ ต่อมาในนโยบายการพัฒนา
ด้ านเทคโนโลยีการสื่อสารฯ ในปี 2006-2010 ซึ่งมีชื่อว่ายุทธศาสตร์ u-Japan นันให้
้ ความสําคัญ
กับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมากโดยเน้ นแนวคิดที่จะพัฒนาเครื อข่ายที่คนญี่ปนสามารถที
ุ่
่
จะเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ โดยไม่มีข้อจํากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่
สาเหตุ ที่ทําให้ โทรศั พท์เ คลื่อนที่มีบทบาทในการปฏิวัติเทคโนโลยีฯ ของญี่ปนุ่ คือ
จํานวนความนิยมที่มีต่ออินเทอร์ เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยในปี 1999 ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่ ม
เปิ ดให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเพียงปี เดียวจํานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงเพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ วถึง 24 ล้ านคนทั่วประเทศ นอกจากนี ้ ในปี 2006 จํานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่เคยเพิ่มสูงขึ ้นจนมีจํานวนมากกว่าจํานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ อาจกล่าวได้
ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นเทคโนโลยีที่มาช่วยลดความเหลื่อมลํ ้าในการเข้ าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Digital Divide) ของคนญี่ปนได้
ุ่ เป็ นอย่างดี
ปั จ จุบนั นี ้ โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ทํ า หน้ าที่ไ ม่เ พี ยงแค่ใ ช้ ใ นการสนทนาติด ต่อ สื ่อ สาร
ระหว่างบุคคลเท่านัน้ แต่ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยียงั ทําให้ สามารถนําโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้
แทนอุปกรณ์ อ่ื นๆ อี กหลายชนิดเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน อาทิ การรับส่งอีเมล
การซื ้อขายสินค้ า การจองตัว๋ รถไฟ การตรวจสอบแผนที่หรื อข้ อมูลของสถานที่ต่างๆ ฯลฯ ดังนัน้
เมื่อจํานวนผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ พิ่มมากขึน้ ธุรกิจบริ การที่เกี่ยวข้ องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพิ่ม
มากขึ ้นตามไปด้ วย

4
ดังจะเห็นได้ จากธุรกิจ M-Commerce ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งในระยะเวลาเพียงแค่
4-5 ปี ก็ สามารถทํารายได้ เพิ่มขึน้ กว่า 4 แสนล้ านเยน จากการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทําให้ จํานวนเงินที่หลัง่ ไหลเข้ าสูธ่ ุรกิจนี ้เพิ่มมากขึ ้นอย่างมหาศาล
นอกจากนี ้ การใช้ อินเทอร์ เน็ตทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมใหม่ เช่น
การเขียนนิยายบนโทรศัพท์ วัฒนธรรมการส่งข้ อความ ฯลฯ ซึ่งถื อเป็ นสื่อสารรู ปแบบใหม่ที่เป็ น
เอกลักษณ์ในสังคมญี่ปนุ่
ภาพประกอบที่ 2
ความเปลี่ยนแปลงของตลาด M-Commerce บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
6000

ธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้ า

5000
4000

ธุรกิจเกี่ยวกับบริ การต่างๆ

3000
2000

ธุรกิจเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางการเงิน

1000
0

2002

2003

2004

2005

2006

ที่มา: การสํารวจเกี่ยวกับโครงสร้ างอุตสาหกรรม Mobile Content ปี 2006
โดยกระทรวงการจัดการสาธารณะ ครัวเรื อน การไปรษณีย์ และโทรคมนาคม
(อ้ างถึงใน 広海 他, 2008, p.23)
อย่ างไรก็ ต าม ในขณะเดีย วกัน การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ต ทางโทรศัพ ท์ เ คลื ่อ นที ่ก็ ส่ง ผล
กระทบอย่างมากต่อธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจสื่อสารมวลชน โทรศัพท์เคลื่อนที่ทําให้ สํานักพิมพ์
จํานวนมากที่ไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ มีรายได้ ลดลงอย่างมาก นอกจากนี ้ ยังถูก
นําไปใช้ ในแนวทางที่ผิดทําให้ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์ สิน เช่น การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อหลอกเอาทรัพย์สินหรื อล่อลวงเพื่อค้ าประเวณี การใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อค้ า
ยาเสพติด ฯลฯ

5
งานวิจยั ฉบับนี ้จึงเห็นความสําคัญในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงในสังคมญี่ปนอั
ุ่ น
เกิดจากการปฏิวตั ิเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในญี่ปนโดยศึ
ุ่
กษาผ่านความเปลี่ยนแปลง
ซึง่ เกิดจากเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.2 สมมติฐานการวิจัย
การปฏิวตั เิ ทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศด้ วยโทรศัพท์เคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อ
สังคมญี่ ปุ่ นอย่างมาก
1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในญี่ปนุ่
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในสังคมญี่ ปุ่ นที่เกิดจากการปฏิวตั เิ ทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศด้ วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.4 ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาความเป็ นมา วิวฒ
ั นาการ และอิทธิพลของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีตอ่ การดําเนิน
ชีวิตของคนญี่ปนุ่ ตังแต่
้ ปี 1979 จนถึงปั จจุบนั (ค.ศ. 2011)
1.5 ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ช่วยสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความเป็ นมา วิวฒ
ั นาการ รวมทังผลดี
้ และผลเสียของ
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีตอ่ การดําเนินชีวิตของคนญี่ปนุ่
2. ช่วยให้ มองเห็นปั ญหาที่เกิดจากการปฏิวตั เิ ทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศด้ วย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศญี่ปนุ่
1.6 วิธีดาํ เนินการวิจัย
ดําเนินการวิจยั เชิงเอกสารโดยศึกษาจากตํารา บทความ วารสาร นิตยสาร และ
ข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ต
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1.7 นิยามศัพท์ เฉพาะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (携帯電話 - Keitai Denwa) หมายถึง โทรศัพท์ขนาดเล็กที่
เคลื่อนที่ได้ ไร้ สาย และสามารถสื่อสารระยะไกลได้ นอกจากนี ้ยังมีฟังก์ชน่ั ต่างๆ ที่นอกจากการ
สื่อสารด้ วยเสียง อาทิ การรับส่งอีเมล การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต กล้ องดิจิตอลในตัว เป็ นต้ น

