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บทคัดย่อ 

บทความวิจัย “เรื่อง บทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ประวัติความเป็นมาของยากูซ่า และบทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจสถานบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้ทราบถึง

จุดกำเนิดของบรรพบุรุษของยากูซ่าและพัฒนาการของยากูซ่าในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

รวมไปถึงบทบาทของยากูซ่าที่มีต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น 

โดยมีวิธีการศึกษาโดยการศึกษาค้นคว้าหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจ

บันเทิงในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นภาษาไทยรวมทั้งบทความและสิ่งพิมพ์ออนไลน์จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

และประมวลผลการศึกษาแล้วนำมาเรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบของบทความวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องนี้ ทำให้ผู้ศึกษาวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของบทบาทของยากูซ่าที่มีต่อ

ธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ ่นและเห็นได้ว่ากลุ่มองค์กรยากูซ่านั้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจบันเทิงใน

ประเทศญี่ปุ่นและผลกระทบที่ตามมาจากการใช้อิทธิพลในธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน 

 

คำสำคัญ : ยากูซ่า ธุรกิจบันเทิง  
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บทที่ 1  

บทนำ 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ในการศึกษาสังคมญี่ปุ่นมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากสังคมญี่ปุ่นนั้นมีความหลากหลายเป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรมและศาสนา อย่างไรก็ตาม เหรียญย่อมมีสองด้าน ทุกสังคมก็มีสองด้านเช่นกัน 

ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาในด้านมืดของสังคมญี่ปุ่น โดยยกตัวอย่างขององค์กรยากูซ่าที่มีฐานะ

เป็นพลเมืองกลุ่มหนึ่งในคนส่วนมากที่สามารถสะท้อนถึงด้านมืดของสังคมญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน โดยจะเห็นได้

จากข่าวของทางประเทศญี่ปุ ่น และภาพยนตร์ที่เล่าถึงองค์กรยากูซ่า อย่างเช่น A Family ตระกูลยากูซ่า 

(2021) 

หากพูดถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยทั่วไปแล้วจะนึกถึงเทคโนโลยี วัฒนธรรมอาหาร หรือย่านธุรกิจชื่อดัง

ต่างๆ อีกทั้งเรื่องความมีวินัยของคนญี่ปุ่นที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นนั้นก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ ประเทศญี่ปุ่นนั้น

ยังขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก (Mayo Nomura, 2559) แต่แท้จริงแล้ว

มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ โดยเฉพาะการมีอยู่ขององค์กรอาชญากรรมที่มีชื่อว่า “ยากูซ่า” ซึ่งถือเป็นด้านมืด

ด้านหนึ่งที่มีมาตั้งแต่อดีตและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

ยากูซ่า เป็นชื่อเรียกกลุ่มก่ออาชญากรรมท่ีอยู่คู่กับประเทศญี่ปุ่น มานานกว่า 4 ศตวรรษ และเริ่มเฟ่ือง

ฟูขึ้นมาควบคู่กับความเจริญสมัยเอโดะ ช่วงปี ค.ศ. 1604-1867 โดยมีการจัดระเบียบภายในกลุ่มอย่างชัดเจน

เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มนั้นมีระเบียบวินัย ทำให้มีความแตกต่างกับองค์กรอาชญากรรมทั่วไป เช่น หลัก

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ยึดถือกันมายาวนานรวมถึงการนำเอาแนวคิดของเหล่านักรบหรือวิถีบูชิโดมาเป็นหลักปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัดเพื่อให้องค์กรแข็งแกร่ง  

บทบาทของยากูซ่าในช่วงเริ่มแรกนั้นอันตรงกับสมัยโทกุงาวะ มีบทบาทในการคุ้มครองชุมชน ทำ

หน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้าน เปรียบได้กับเป็นตำรวจของหมู่บ้าน และมีหน้าที่จัดสรรพ้ืนที่อำนวย

ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ค้าขายของถูกกฎหมาย ซึ่งสมาชิกนั้นจะต้องจ่ายค่าเช่าแล ะค่า

คุ้มครองให้เป็นการตอบแทน  

ต่อมาในสมัยปฏิรูปเมจิ เป็นยุคที่เริ่มมีการปราบปรามเหล่านักพนันอย่างจริงจัง ทำให้สมาชิกยากูซ่า

บางส่วนเริ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดองค์กรการควบคุมแรงงานก่อสร้าง ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเรือ รถลาก 

หัวหน้ากลุ่มบางคนมีการจดทะเบียนธุรกิจของตนเองให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อบังหน้าธุรกิจมืดอีกมากมาย 

และเริ่มแพร่ขยายไปยังธุรกิจอื่น ๆ อย่าง ธุรกิจบันเทิง รวมถึงการเป็นคนที่ทำตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการ

ถูกปราบปราม 
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ต่อมาในสมัยไทโชจนถึง สมัยช่วงสงครามโลกครั ้งที ่ 2 ธุรกิจบันเทิงยังคงดำเนินอยู ่และการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทำให้มาตรฐานของการครองชีพสูงขึ้น รายได้ดีข้ึน อิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาทำ

ให้เกิดธุรกิจผับบาร์รูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น ตอบสนองคนบางกลุ่มที่ชื่นชอบในการเที่ยวกลางคืนในสังคมญี่ปุ่น

ได้เป็นอย่างดี เมื่อเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ภาวะสงครามทำให้ธุรกิจต่าง ๆ เริ่มซบเซาถูกแรงกดดันจาก

รัฐบาลทหารให้เข้าสู่ระบบเกณฑ์ทหาร และยากูซ่าบางส่วนถูกกวาดล้าง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดกูซ่า

กลับมามีบทบาทอีก โดยมีการหารายได้ที่หลากหลายมากขึ้น โดยบางกลุ่มยังคงทำหน้าที่เป็นนายหน้าแรงงาน

และธุรกิจบันเทิงอยู ่

ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มแก๊งยากูซ่าเริ่มมีบทบาทความสัมพันธ์กับวงการเมืองซึ่งมี

บทบาทสำคัญในการหารายได้ให้กับนักการเมือง (โดยการบริจาค) และมีส่วนช่วยผลักดันอาชีพทางการเมือง 

เช่น กรณีท่ีอดีตสมาชิกกลุ่มยากูซ่าเข้ามาเล่นการเมือง ได้แก่ โคอิชิ ฮามาดะ (Koichi Hamada) อดีตสมาชิกอิ

นางาวะ-ไค(แก็งยากูซ่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศญี่ปุ่น)ที่หันมาเล่นการเมืองโดยได้รับการสนับสนุนจากโย

ชิโอะ โคดามะ(บุคคลแรกที่รวบรวมแก๊งยากูซ่าทั้งญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวได้)จนได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาไดเอท 

และว่ากันว่าตลอดระยะเวลาที่เขาเข้ามาเล่นการเมือง เขาได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกอินางาวะ -ไคทั้งใน

ด้านการจัดหาเงินทุนและการหาเสียงเลือกตั้ง (Kaplan and Dubro, 1986, pp. 110-111) 

 ด้วยความที่ยากูซ่ากับสังคมญี่ปุ่นมีความเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่อดีต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

บทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบันโดยยกองค์กรยา

กูซ่าที่มีฐานะเป็นพลเมืองกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทต่อธุรกิจสถานบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น เป็นส่วนหลักในงานวิจัย

ชิ้นนี้ เนื่องด้วยเห็นว่าการศึกษาสังคมญี่ปุ่นผ่านองค์กรยากูซ่าจะสามารถเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างไปจาก

มุมมองเดิมที่มีต่อองค์ยากูซ่าว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีภาพลักษณ์ในเชิงลบ ผู้วิจัยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า

งานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถสะท้อนมุมมองในเชิงบวกขององค์กรยากูซ่าให้แก่บุคคลทั่วไปได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของยากูซ่า 

 2.2 เพ่ือศึกษาบทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 3.1 ศึกษาบทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง

ปัจจุบัน 

 3.2 ศึกษาปัจจัยที่ทำให้องค์กรยากูซ่าขยายบทบาทเข้ามาในธุรกิจบันเทิง 

1.4 วิธีดำเนินการวิจัย 

 4.1 กำหนดหัวข้อและประเด็นที่สนใจ 
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 4.2 กำหนดความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาพร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาและวิธี

การศึกษา 

 4.3 ศึกษาค้นคว้าหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศ

ญี่ปุ่นที่เป็นภาษาไทย รวมทั้งบทความและสิ่งพิมพ์ออนไลน์ 

 4.4 วิเคราะห์และประมวลผลการศึกษา 

 4.5 เรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบของบทความวิจัย 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 5.1 ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของยากูซ่า 

5.2 ทำให้ทราบถึงบทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น 
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บทที่ 2  

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ความเป็นมาและพัฒนาการของยากูซ่า 

2.1.1 ความเป็นมา  

ยากูซ่า เป็นลักษณะขององค์กรหรือแก๊งอาชญากรรมในประเทศญี่ปุ่น มีประวัติความเป็นมายาวนาน

และยังทรงอิทธิพลในญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้ “ยากูซ่า (Yakuza)” ถือกำเนิดขึ้นในสมัยเอโดะ หรือยุคภายใต้การ

ปกครองของตระกูลโทกุงาวะ คำว่า ยากูซ่า มีต้นกำเนิดมาจากเกมไพ่ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมชื่อว่า “โออิโชคาบุ” 

เป้าหมายของเกมคือการจั่วไพ่สามใบรวมกันได้ 9 แต้ม หากไพ่สามใบที่จั่วเป็น 8-9-3 จะอ่านว่า ยา-คุ-ซา และ

แต้มรวมของไพ่ทั้งสามตัว คือ 20 ก็จะถือว่าเป็นไพ่ในมือของผู้แพ้ เนื่องจากแต้มสุดท้ายคือศูนย์ ถือเป็นไพ่

ที่ตำ่าที่สุด ดังนั้น คำว่า “ยากูซ่า” หมายถึง ความโชคร้าย จึงนำมาเปรียบกับกลุ่มอาชญากรยากูซ่าที่ชาวญี่ปุ่น

มองว่าเป็นกลุ่มคนไร้ประโยชน์ เป็นสิ่งไม่ดีในสังคม (เจาะลึก “ยากูซ่า” อำนาจ-เงินตรา-ธุรกิจสีดำ กลุ่ม

อิทธิพล 300 ปีของญี่ปุ่น, 2018) 

ยากูซ่า ในยุคสมัยใหม่นั้นมาจากการจำแนกทางสังคมสองประเภทที่เกิดขึ้นในช่วงกลางยุคเอโดะ 

(ค.ศ. 1603–1868) ได้แก่ เทกิยะ หมายถึง ผู้ที่เร่ขายของผิดกฎหมาย, ของโจรหรือของคุณภาพต่ำเป็นหลัก 

กลุ่มเทกิยะ ถูกนับว่าเป็นชนชั้นที่ต่ำกว่าสี่ชนชั้นในสังคมฟิวดัล(ระบบศักดินาสวามิภักด์ิ) ของญี่ปุ่น หรือพูด

ตรงๆ ก็คือมีสถานะทางสังคมที่ต่ำมาก ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 18 กลุ่มเทกิยะได้รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อน โดยมี

หัวหน้าและรองหัวหน้า รวมทั้งชนชั้นสูงที่ตกต่ำหลายคนก็เริ่มเข้าร่วม กลุ่มเทกิยะจึงเริ่มมีส่วนในกิจกรรมที่ผิด

กฎหมาย ทั้งขยายเขตอิทธิพล และเก็บค่าคุ้มครอง กลุ่มท่ีสองคือ “บาคุโตะ” หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วน

ร่วมในการพนัน บาคุโตะคือพวกนักพนันตัวยง มักจะเล่นไพ่นกกระจอก และสักลายตามตัว อีกทั้งยังขยาย

ขอบเขตธุรกิจผิดกฎหมายไปยังธุรกิจอื่นๆ  เช่น ปล่อยเงินกู้, คุ้มครองบาร์, สถานบริการและซ่องโสเภณี,

รับจ้างทวงหนี้ (Szczepanski, 2019) 

2.1.2 พัฒนาการของยากูซ่า 

อาจกล่าวได้ว่าบรรพบุรุษของยากูซ่าเกิดขึ้นในสมัยเอโดะ หลังจากที่รัฐบาลโชกุนโทกุงาว่าก่อตั้งได้ 3 

ปี (ค.ศ. 1606) ก็เกิดกลุ ่มคนที ่เรียกว่าคาบูกิ โมะโนะ ( Ino, 1993, p. 27) คำว่าคาบูกิโมะโนะนี้ไม่ได้

หมายความถึงกลุ่มอันธพาลเสียทีเดียวแต่พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ก็ระรานและสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน 

จึงเชื่อกันว่ากลุ่มคาบูกิโมะโนะน่าจะเป็นกลุ่มอันธพาลกลุ่มแรกท่ีมีหลักฐานปรากฏในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น 

คาบูกิโมะโนะถือกำเนิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นในช่วงที่ยังคงมีความวุ่นวายจากสงครามกลางเมือง และเกิด

จากการรวมตัวกันของนักรบชั้นผู้น้อย จากหลักฐานในสมัยเอโดะตอนต้นพบว่าคาบูกิโมะโนะเป็นพวกที่ปฏิเสธ
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กฎเกณฑ์ของไดเมียวและฮาตาโมะโตะซึ่งเป็นบริวารผู้รับใช้โชกุน รวมไปถึงระบบชนชั้นที่กำหนดโดยรัฐบาล

ทหาร (Ino, 1993, pp. 27-28)  

รัฐบาลทหารได้ปราบปรามคาบูกิโมะโนะอยู่เป็นระยะ แต่ไม่ปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าคนกลุ่มนี้

หายไปจากสังคมญี่ปุ่นเมื่อใด เนื่องจากไม่ปรากฏสายสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและชัดเจนระหว่างกลุ่มคาบูกิโมะโนะ 

และกลุ่มยากูซ่าในปัจจุบัน จึงไม่อาจยืนยันได้ว่าพวกเขาเป็นต้นกำเนิดของยากูซ่า แต่อย่างไรก็ตาม สภาพ

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศญี่ปุ่นได้ก่อให้เกิดกลุ่มที่มีพฤติกรรมคล้ายอันธพาลขึ้นมา ได้แก่ ฮาตา

โมะโตะ ยักโกะ, มาชิ ยักโกะ, กลุ่มนักดับเพลิง, บะคุโตะ และเทคิยะ 

สมัยโทกุงาว่า (ค.ศ. 1603 - 1868) 

สภาพสังคมในสมัยโทกุงาว่าแบ่งออกเป็นแคว้นต่างๆ เป็นยุคสมัยแห่งความขัดแย้งภายในแผ่นดิน 

แคว้นต่างๆ พากันขับเคี่ยวเพื่อที่จะเป็นใหญ่ มีการสู้รบแย่งชิงอำนาจกันระหว่างแคว้น และเต็มไปด้วยความ

วุ่นวายทางการเมือง จนเป็นชนวนก่อให้เกิดสงครามแห่งยุคเซ็นโงกุ ที่ถือว่าเป็นสงครามการสู้รบของซามูไรที่

ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย (Totman, 2019) หลังจากสิ้นสุดสงคราม โทกุงาว่า อิเอยาสุ ถูกแต่งตั้งให้เป็นโชกุนในปี 

ค.ศ. 1603 และมีคำสั่งให้ลดอำนาจของแคว้นน้อยแคว้นใหญ่ทั้งหลายลงเป็นลำดับ และพยายามรวมอำนาจ

เข้าสู่ศูนย์กลาง โดยมีประมุขของประเทศ คือ จักรพรรดิ แต่อำนาจในการบริหารที่แท้จริงเป็นของโชกุนที่อยู่ใน

เมืองเอโดะ 

ฮาตาโมะโตะ ยักโกะ 

หลังจากท่ีรัฐบาลของโชกุงาว่าสามารถรวมอำนาจให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวได้ ทำให้บ้านเมืองสงบสุขไม่มี

สงคราม ทำให้ก่อให้เกิดการว่างงานของชนชั้นนักรบหรือซามูไร 

บรรดานักโดยเฉพาะนักรบชนชั้นชั้นผู้น้อยที่เป็นบริวารรับใช้ของโชกุนซึ่งเรียกว่าฮาตาโมะโตะได้

กลายเป็นคนว่างงาน เนื่องจากไม่มีสงครามให้สู้รบอีกต่อไป และมีฮาตาโมะโตะบางส่วนไม่สามารถปรับตัวให้

เข้ากับสภาพสังคมของสมัยโทกุงาว่าได้ในช่วงแรกๆ ฮาตาโมะโตะเหล่านี้พากันก่อความรุนแรง รวมตัวกันเป็น

ลักษณะกองโจรและเรียกกลุ่มของตนเองว่า   ฮาตาโมะโตะ ยักโกะ  

แต่ทว่าปัจจัยที่ทำให้พวก ฮาตาโมะโตะ ยักโกะ รวมตัวกันก่อความรุ่นแรงนั้นไม่ได้มีแค่ปัญหาว่างงาน

อย่างเดียวเพียงเท่านั้น แต่มีปัจจัยของรัฐบาลในช่วงนั้นประสบปัญหาทางด้านการเงิน จึงออกคำสั่งให้ไดเมีย

และฮาตาโมะโตะประหยัด รวมทั้งถูกตรวจสอบควบคุม ซึ่งทำให้ไดเมียว โดยเฉพาะฮาตาโมะโตะพากันไม่

พอใจในรัฐบาลชุดนี้ รวมไปถึงปัจจัยความสงบสุขของบ้านเมือง และระบบซังคินโคไต 1 ด้วยสภาพสังคมและ

 
1 ระบบซังคินโคไต เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าเจ้าแคว้นหรือไดเมียวมีอำนาจมากเกินไป มีการแบ่งชนชั้นกันตาม

ความสำคัญ ได้แก่ พ่อค้า ชาวนา นักรบ และช่างฝีมือ (กรกิจ ดิษฐาน, 2018) 
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ระบบนี้เองที่ส่งผลให้บรรดาพ่อค้าร่ำรวยและมีบทบาทมากขึ้นในสังคม จึงทำให้เหล่าฮาตาโมะโตะต่างพากันไม่

พอใจที่ชาวบ้านและพ่อค้าเหล่านี้ที่แข็งแกร่งข้ึน  

ปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นนี้ทำให้ฮาจาโมะโตะเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆ และมีลักษณะของการต่อต้าน

สังคมส่วนใหญ่ เช่น สวมเสื้อผ้าทับหลายชั้นในฤดูร้อน กินอุด้งในฤดูร้อนแต่กลับกินน้ำเย็นในฤดูหนาว เล่นการ

พนัน ทะเลาะวิวาท ฆ่าฟันชาวบ้าน เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้เองที่สะท้อนให้เห็นว่าเขากำลังวิตกกังวลกับ

อำนาจของชาวเมืองที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว (Ino, 1933, pp.33-34) โดยที่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้  

ถึงแม้ว่าฮาตาโมะโตะยักโกะจะพัฒนามาจากชั้นชั้นอภิสิทธิ์อันได้แก่นักรบ แต่รัฐบาลทหารก็ไม่ได้

เพิกเฉยต่อการกระทำเหล่านี้ ดังปรากฏเมือมีนาคม ค.ศ. 1664 รัฐบาลได้จับกุมฮาตาโมะโตะยักโกะไปกว่า 60 

คน แต่การปราบปรามของรฐับาลนั้นก็ยังไม่มีผลมากนัก จึงทำให้เกิดกลุ่มชาวเมืองที่ต่อต้านการกระทำของฮา

ตาโมะโตะยักโกะ และยากูซ่ามักอ้างว่ากลุ่มฮาตาโมะโตะยักโกะเป็นบรรพบุรุษของตนเอง 

มาชิ ยักโกะ 

หลังจากที่เกิดเหตุการณท์ี่นักรบชนชั้นผู้น้อยรวมตัวกันเป็นฮาตาโมะโตะยักโกะและพากันก่อความ

วุ่นวาย บางครั้งก็ทำร้ายประชาชนไปทั่ว แต่ประชาชนไม่สามารถเอาผิดกับพวกเขาได้ เพราะในสมัยโทกุงาว่า

ชนชั้นนักรบได้รับสิทธิ์พิเศษที่จะสามารถฆ่าใครก็ได้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าโดยไม่มีความผิด (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 

1995, น.57) ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ชาวบ้านต้องหาทางป้องกันตนเอง โดยจัดกลุ่มที่เรียกว่า มาชิ ยักโกะ ขึ้นมา  

โดยสมาชิกที่มารวมกลุ่มกันนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 เป็นการรวมตัวกันของหนุ่มฉกรรจ์ เช่น 

กรรมกร, คนเร่ร่อนพเนจร, และมีผู้นำเป็นกลุ่มคนระดับเสมียน, เจ้าของร้านค้า, ช่างฝีมือ กลุ่มที่ 2 เป็นการ

รวมตัวของนายหน้าที่คอยดูแลพวกเด็กฝึกงาน เรียกว่า คูชิอิเระ และมีผู้นำเป็นนักรบซามูไรที่เรียกว่า โรนิน 2 

นอกจากปัจจัยที่ว่าประชาชนชาวบ้านถูกข่มเหงรังแกแล้ว ยังมีปัจจัยที่ว่าการที่มีโรนินเป็นจำนวนมากในสมัย

โทกุงาว่าเป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดมาชิยักโกะ แม้ว่าจะไม่ใชปัจจัยโดยตรงแต่ว่าเมื่อโรนินขาดเจ้านายจึง

ต้องหาอาชีพอื่นเพื่อการดำรงชีพ และมีโรนินบางส่วนเปิดโรงเรียนศิลปะการป้องกันตัว ทำให้ ชาวเมืองได้มี

โอกาสได้เรียนศิลปะการป้องกันตัว ซึ่งสามารถนำไปป้องกันตนเองจากฮาตาโมะโตะยักโกะได้   

จากจุดเริ่มต้นที่มารวมตัวกันเพื่อปกป้องตนเองและชาวบ้านจากฮาตาโมะโตะยักโกะ มาชิยักโกะได้

ค่อยๆ พัฒนาบทบาทไปในด้านอ่ืน เช่น คุ้มครองบ้านเรือนของชาวเมือง ไกล่เกลี่ยการทะเลาะวิวาท และทำให้

พวกเขาเริ่มมีความรู้สึกผูกพันกับชีวิตของชาวเมืองมากยิ่งขึ้น ทำให้มาชิยักโกะมีลักษณะของความเป็นวีรบุรุษ

ที่คอยช่วยเหลือชาวบ้าน  

 
2 โรนิน浪人 {ろうにん} แปลว่า บุคคลไร้สังกัด ซึ่งบุคคลไร้สังกัดในที่นี้อาจจะหมายถึง บุคคลที่ไม่อยู่ในสำมโนประชากร 

(ความหมายดั้งเดิม) บุคคลที่ละทิ้งประเทศแว่นแคว้นของตนมาแสวงหาโชคลาภในประเทศใหม่  เหล่านักสู้ผู้ถือดาบ ที่ “ตกงาน” จากงานราชการ
ของตัวเองจะด้วยเหตุผลว่าหัวหน้าตายแล้ว หรือว่า กลุ่มสังกัดของตนเองถูกตีกระจัดกระจาย หรือโดนไล่ออก (วสุ มารุมุระ, 2015) 
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จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของมาชิยักโกะเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องและเป็นกลุ่มคนที่คอยช่วยเหลือชาวบ้าน

ซึ่งจะผิดกับภาพลักษณ์ของยากูซ่าที่เราเห็ฯในปัจจุบัน จากตามสื่อและภาพยนตร์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของยากู

ซ่าในแง่ลบ ทำให้ยากูซ่าในปัจจุบันมักกล่าวอ้างว่ามาชิยักโกะนั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกเขา การอ้างว่าพวก

เขาฝังรากลึกอยู่ในสังคมญี่ปุ่นมานานนับร้อย ๆ ปียังเป็นการสร้างความชอบธรรม อันนำไปสู่อำนาจและ

เกียรติภูมิในสังคมญี่ปุ่น (stark, 1981, p.40) แต่เราไม่สามารถสืบสาวความสัมพันธ์ระหว่างมาชิยักโกะกับยากู

ซ่าได้ เนื่องจากรัฐบาลโทกุงาว่าได้ทำการกวาดล้างทั้งมาชิยักโกะและฮาตาโมะโตะให้หายไปเมื ่อสิ ้นสุด

คริสต์ศตวรรษที่ 17 

กลุ่มนักดับเพลิง : โจบิเคชิและมาชิบิเคชิ 

ถึงแม้รัฐบาลโทกุงาว่าจะทำการกวาดล้างทั้งมาชิยักโกะและฮาตาโมะโตะให้หายไปแล้ว แต่กลุ่มที่มี

พฤติกรรมคล้านอันธพาลก็ยังไม่หมดไป เพราะได้เกิดกลุ่มนักดับเพลิงขึ้นมาแทนที่  

กลุ่มนักดับเพลิงเริ่มปรากฎในสมัยโทกุงาว่าช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เกิดขึ้นเนื่องจากในเมืองเอโดะที่

กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง นักดับเพลิงได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. นัก

ดับเพลิงของฝ่ายนักรบ ที่เรียกว่า โจบิเคชิ 2. นักดับเพลิงของฝ่ายชาวเมือง เรียกว่า มาชิบิเคชิ  

โจบิเคชิ เกิดข้ึนครั้งแรกในปี ค.ศ.1658 เกิดข้ึนโดยรัฐบาลทหารได้ทำการก่อตั้งโจเคบิชิเพราะเกิดเหตุ

เพลิงไหม้บ่อยในเมืองเอโดะ และต้องการให้นักรบชั้นผู้น้อย เช่น ฮาตาโมะโตะ โกะเคะนิน ได้มีงานทำเพ่ือที่จะ

ได้ไม่รวมตัวเป็นฮาตาโมะโตะยักโกะ อาจะกล่าวได้ว่า โจบิเคชิเป็นการรวมตัวกันของคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็น

ฮาตาโมะโตะยักโกะ เพื่อลดการรวมกลุ่มเป็น ฮาตาโมะโตะยักโกะ ทำให้สามารถลดการก่อความวุ่นวายแก่

ชาวบ้านได้ โจบิเคชิมีลักษณะและพฤติกรรมคล้ายยากูซ่าในปัจจุบัน ได้แก่ 1. รอยสัก กลุ่มนักดับเพลิงให้

ความสำคัญกับผิว เพราะงานนักดับเพลิงเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายอยู่ทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความคิดที่ว่า

หากต้องตายในการปฏิบัติหน้าที่ก็อยากจะตายอย่างสวยงาม และมีการกล่าวขานว่ารอยสักของโจเคบิชินั้นมี

ความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะ 2. การกลั่นแกล้งชาวบ้าน เช่น กินข้าว ดื่มเหล้าโดยไม่จ่ายเงิน, บังคับให้

ร้านค้าขายของในราคาถูก หรือไม่จ่ายเงิน 3. การทะเลาะวิวาทกันระหว่างกลุ่มต่างๆ (Ino, 1993) 

มาชิบิเคชิ  เป็นกลุ่มที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารเช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงงานที่ทำงาน

เกี่ยวกับที่สูง เช่น ช่างทาสี ช่างไม้ เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นชาวเมืองเองต้องพึ่งแรงงานของนักดับเพลิงเป็น

หลัก ทำให้ชาวเมืองปฏิบัติกับกลุ่มนักดับเพลิงดี ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองกับกลุ่มมาชิบิเคชิ ทำให้

กลุ่มมาชิบิเคชิเริ่มขยายบทบาทไปในด้านอื่นคล้ายกับกรณีมาชิยักโกะ เช่น ช่วยไกล่เกลี่ยการทะเลาะวิวาท  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า โจบิเคชิได้สืบทอดลักษณะของฮาตาโมะโตะยักโกะที่ยึดถือเป็นพิเศษ 

เพราะถือว่าตนเองเป็นชนชั้นนักรบ ในขณะที่มาชิบิเคชิก็รับเอาลักษณะของมาชิยักโกะที่อยู่ข้างฝ่ายชาวเมือง 
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แต่จะแตกต่างกันตรงที่มาชิบิเคชิเป็นกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารโดยตรง จึงนับว่าเป็นกลุ่มที่ถูก

กฎหมาย (Ino, 1993, p.66) 

แม้ว่าจะมีการแบ่งแยกแยะอย่างชัดเจนว่าฝ่ายหนึ่งดับไฟให้กับบ้านของนักรบ อีกฝ่ายดับไฟให้กับ

บ้านเรือนร้านค้าของชาวเมือง แต่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบเดียวกัน คือการดับไฟและจากลักษณะงานที่ต้องอาศัย

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จึงทำให้พวกนี้พัฒนาความสัมพันธ์แบบโอยะบุน-โคะบุน3ภายในกลุ่มของตน เกิด

ความรู้สึกยึดเหนี่ยว มีสำนึกในความเป็นกลุ่มค่อนข้างรุนแรง และนำไปสู่การทะเลาะวิวาททั้งภายในกลุ่ม

เดียวกัน และระหว่างฝ่ายโจบิเคชิกับมาชิบิเคชิ (Ino, 1993, p.93) 

บะคุโตะและเทคิยะ 

ฮาตาโมะโตะยักโกะ มาชิยักโกะ และกลุ่มนักดับเพลิงได้ปรับตัวไปตามกาลเวลา มีการเปลี่ยนรูปแบบ

ไปต่างๆ กัน กลุ่มที่ได้เข้ามาแทนที่กลุ่มเหล่านี้ และถือว่าเป็นต้นกำเนิดของยากูซ่าในปัจจุบัน ได้แก่ กลุ่มนัก

พนัน ที่เรียกว่า บะคุโตะ และกลุ่มพ่อค้าเร่ที่เรียกว่า เทคิยะ  

บะคุโตะ เป็นกลุ่มนักพนันที่มีทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งการพนันในประเทสญี่ปุ่นมี

ปรากฎให้เห็นตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเท็มมุ ในหนังสือวรรณกรรมนิฮนโชะกิ4 กล่าวไว้ว่า จักรพรรดิเท็มมุได้เชิญ

บรรดาขุนนางชั้นสูงมาเล่นพนันที่เรียกว่า ฮะคุงิ เมื่อ 16 กันยายน ค.ศ.685 (Nagashima, 1998, p.350) ด้วย

เหตุนี้จึงเชื่อกันว่าการพนันในประเทศญี่ปุ่นเป็นการละเล่นที่เริ่มต้นมาจากราชสำนัก จากนั้นจึงขยายไปสู่

ชาวเมือง 

ในสมัยโทกุงาว่ารัฐบาลต้องจ่ายเงินค่าแรงให้กับคนงงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก เพราะรัฐบาลเอง

ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสร้างทางหลวงสายต่างๆ รัฐบาลต้องการเงินจำนวนนี้กลับมาจึงใช้วิธีจ้างให้

ชาวนาและกรรมกรมาเป็นหน้าม้าเล่นการพนันกับคนงานก่อสร้าง ประกอบกับในช่วงนั้นเองเกิดการรวมตัวกัน

ของคนที่ถูกให้ออกจากทะเบียนบ้านโดยมาจาก 2 สาเหตุ 1. สมัครใจที่จะทิ้งที่นาของตนเองเพราะถูกรัฐบาล

ขูดรีด และเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งซึ่งยิ่งทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ 2. ถูกขับไล่เพราะก่ออาชญากรรม จาก

ผลกระทบเหล่านี้เองทำให้ชนชั้นชาวนาจำนวนมากไม่มีที่ดินทำกิน ทำให้ชาวนาหันไปเป็นบาคุโตะ อีกทั้งตัว

ระบบซังคินโคไตนั้นเองยังเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการเล่นการพนันในสมัยโทกุงาว่า  (Nagashima, 

1998, p.352) 

 
3 โอยะบุน-โคะบุน เป็นความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูกที่ไม่ได้สืบทอดกันทางสายเลือด มักจะเกิดขึ้นจากการจุดร่วมสืบทอดผ่านพิธีกรรม

ร่วมกัน โดย โอยะบุน คือ พ่อหรือหัวหน้า โคะบุน คือ ลูกหรือลูกน้อง เป็นระบบที่มีมาตั้งแต่สมัยสังคมศักดินา   
4 หนังสือวรรณกรรมนิฮนโชกิ เป็นหนังสือที่บันทึกเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด ถูกจัดทำขึ้นในปี ค.ศ.720 โดยเจ้าชาย

โทะเนะริ มีทั้งหมด 30 เล่ม โดยจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ต้องแสดงอำนาจของประเทศญี่ปุ่นให้ชาวต่างชาติรับรู้  
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ระบบซังคินโคไตส่งเสริมการคมนาคมในสมัยโทกุงาว่าเพราะเป็นช่วยเหลือพวกไดเมียวและขบวนแห่

ของเขาที่จะเดินทางไปแสดงความจงรักภักดีต่อท่านโชกุน โดยใช้เส้นทางหลวงที่เชื่อมเข้าสู่เมืองเอโดะ และทำ

ให้เกิดจุดแวะพักขึ้นตามเมืองต่างๆ เพราะการเดินทางในอดีตนั้นใช้เวลานาน ตามจุดแวะต่างๆ เหล่านี้เองจะมี

บริการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือรองรับไดเมียวและขบวนแห่และการพนันก็เป็นหนึ่งในบริการเช่นกัน 

เทคิยะ เป็นกลุ่มพ่อค้าเร่ที่มีมาสมัยตั้งแต่โทกุงาว่า เป็นกลุ่มผู้ชายที่ขายสินตามแผงในงานเทศกาลที่

จัดตามงานวัดงานศาลเจ้า งานวัดเหล่านี้จะจัดตามกำหนดวันในปฏิทินทางศาสนาและไม่ตรงกันทุกวัด ทำให้

กลุ่มพ่อเหล่านี้ต้องเดินทางอีกหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง สินค้าท่ีกลุ่มพ่อค้าเทคิยะขายนั้นมักเป็นสินค้า

คุณภาพต่ำ จึงต้องอาศัยกลวิธีในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งอาจจะเป็นการหลอก หรือการโกงคนซื้อ  

ในช่วงปี ค.ศ.1735-1740 รัฐบาลทหารได้มีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มเทคิยะบางกลุ่มให้เป็นผู้ดูแลการ

ขายในตลาดเปิด5 เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเทคิยะด้วยกันเอง โดยอนุญาตให้เทคิยะที่มี “นามสกุลและ

ดาบ 2 เล่ม” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เทียบเท่ากับซามูไร (DeVos and Mizushima, 1970, p.295) หลังจากนั้น

เทคิยะเริ ่มมีการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม โดยใช้ระบบความสัมพันธ์แบบโอยะบุน-โคะบุนมาเป็น

ตัวกำหนดลำดับความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (Ino, 1993, p.226) ทำให้กลุ่มพ่อค้าเทคิยะแตกต่างจากพ่อค้าทั่วไป 

เพราะความแน่นแฟ้นกันภายในกลุ่ม หลังจากการเริ่มตั้งตัวเป็นกลุ่มได้แล้ว พวกเทคิยะเริ่มเข้ามามีบทบาทใน

อาชญากรรมโดยการคอยเก็บเงินพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของตามเทศกาล และหาเงินด้วยการคุ้มครองทำเลขาย

สินค้าของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่จ่ายเงินให้ เพื่อไม่ให้ใครมาแย่งที่ขายของ โดยบางกลุ่มจะมีการจ้างคนเก็บกวาด

ร้านให้พ่อค้าแม่ค้าหลังเลิกงานด้วย (คอลัมน์แปดหมื่นหกพันก้าว : 8-9-3, มติชนออนไลน์, 2018) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น กิจจกรรมของบะคุโตะและเทคิยะ อันได้แก่ การพนันและการขายสินค้าแผง

ลอยยังคงปรากฎในกลุ่มยากูซ่าปัจจุบัน แม้จะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปบ้าง บะคุโตะและเทคิยะจึงมีลักษณะของ

ความต่อเนื่องที่ชัดเจนมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ที่มีพฤติกรรมคล้ายอันธพาลในสมัยโทกุงาว่า  

สมัยเมจิ (ค.ศ. 1868 - 1912) 

ความอ่อนแอของรัฐบาลทหารในสมัยโทกุงาว่า ส่งผลให้ญี่ปุ่นได้ทำการปรับปรุงประเทศครั้งใหญ่ให้

เจริญก้าวหน้าทันสมัยตามชาติตะวันตก เริ่มจากการคืนอำนาจในการปกครองกลับคืนสู่องค์จักรพรรดิ เพราะ

ต้องการที่จะฟื้นฟูอำนาจของจักรพรรดิให้เข้มแข็งและล้มล้างระบบโชกุน ในสมัยเมจิประเทศญี่ปุ่นได้มีการ

เปิดรับอิทธิพลต่างๆ จากตะวันตกจนนำไปสู่การปฏิรูปประเทศญี่ปุ ่นในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการทหาร 

การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และท่ีสำคัญในด้านสังคม คือ มีการยกเลิกระบบชนชั้นที่เคยแบ่งออกเป็น 4 

 
5 ตลาดเปิด คือ ตลาดนัดในประเทศญี่ปุ่นเป็นสถานที่ที่ขายสินค้าหลายประเภท เช่น สินค้ามือสอง เสื้อผ้า วัตถุโบราณ  
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ชนชั้น  6 โดยชนชั้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักคือ ชนชั้นนักรบ เพราะในสมัยโทกุงาว่าชนชั้นนักรบเป็นชนชั้น

อภิสิทธิ์ที่มีฐานะสูงที่สุดสุดในสังคมญี่ปุ่น พอมาในยุคสมัยเมจิชนชั้นนักรบได้ถูกยึดสิทธิต่างๆ และมีความเท่า

เทียมกับคนธรรมดา แต่กลับปรากฏว่าไม่มีจำนวนอันธพาลเพิ่มขึ้นเหมือนในสมัยโทกุงาว่า เป็นเพราะรัฐบาลใน

สมัยเมจิมีมาตการในการรองรับคนกลุ่มนี้ คือ มีการสนับสนุนให้อดีตนักรบมีส่วนร่วมในการบุกเบิกที่ดินทาง

เหนือบริเวณฮอกไกโด (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 1995, น.124) 

ในช่วงแรกหลังจากการปฏิรูปในยุคสมัยเมจิ กลุ่มบะคุโตะและเทคิยะได้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย

ที่สนับสนุนองค์จักรพรรดิ และฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลทหาร แต่เป้าหมายของทั้งบาคุโตะและเทคิยะไม่ใช่การ

ปฏิรูปประเทศญี่ปุ่น แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางอ้อมเป็นลักษณะของการไปอยู่ข้างฝ่ายที่คิดว่าจะชนะ แต่ถึง

อย่างไรทั้งบาคุโตะและเทคิยะก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลในสังคมญี่ปุ่นครั้งนี้เช่นกัน จึงต้องเปลี่ยน

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือหารายได้เพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคมใหม่ ๆ 

สมัยไทโช (ค.ศ. 1912 - 1925) จนถึงสมัยโชวะช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ค.ศ. 1925 - 1945) 

ในสมัยไทโชเป็นยุคสมัยที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ยังมีกระแสชาตินิยมอยู่มาก เป็น

เพราะว่ามีสมาคมผู้รักชาติที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยเมจิ ในช่วงเข้าสู่มัยไทโชเป็นยุคที่มีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ เป็นเนื่องมาจากการเกิดสงครามในภาคพื้นยุโรปในช่วงปี ค.ศ.1914-1918 ทำให้ญี่ปุ่นได้มีโอกาส

ผลิตสินค้าส่งออกไปในประเทศยุโรปที่กำลังวุ ่นวายอยู่กับภาวะสงคราม ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ ่นกลายเป็น

ประเทศอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับปัญหาชนชั้นกรรมาชีพที่เพ่ิมขึ้นในเขตเมือง 

เกิดขึ้นจากที่ชาวนายากจนจากชนบทเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้แรงงานล้น

ตลาดและถูกกดขี่ค่าแรง และต้องทำงานวันละหลายชั่วโมง ทำให้ชนชั้นกรรมาชีพเกิดความไม่พอใจและ

รวมตัวกันเดินประท้วงของแรงงาน ในยุคนี้ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับยากูซ่ามีให้เห็นมากขึ้น เป็น

เนื่องมาจากว่ากลุ่มยากูซ่าเองเป็นกำลังหลักให้กับรัฐบาลในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการปราบการเดินขบวน

ประท้วงของกลุ่มชนชั้นกรรมาชีพ 

ในสมัยรัฐบาลของฮาร่า เคอิ เป็นช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของ

สงครามโลกครั้งที่ 1 โทดคนามิ ทาเคะจิโร่ รัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นจึงได้ริเริ่มความคิดที่จะรวบรวมยากู

ซ่าหัวเอียงขวา7 ขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งอย่างชัดเจนที่มุ่งเน้นไปในด้านการเมือง และมีการ

รวมตัวกันเป็น สมาคมไดนิปปอนโคะคุซุยไค (Ino, 1993, pp.247-249) สมาคมไดนิปปอนโคะคุซุยไคถูกก่อตั้ง

 
6 ในอดีต สังคมญี่ปุ่นเป็นระบบศักดินา มีจักรพรรดิเป็นผู้ปกครองประเทศ และมีการแบ่งชนชั้นในสังคมออกเป็น 4 ชนชั้น ได้แก่ 

นักรบ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า ตามลำดับ (ยุพา คลังสุวรรณ์, 2005, น.79) 
7 หัวเอียงขวา มีความหมายในทางการเมือง คือ เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในแนวทางอนุรักษนิยมให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและ

ความคิดในเชิงผลประโยชน์ของชาติหรือกลุ่มของตน (พชรพร พนมวัน, 2017) 
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อย่างเป็นทางการเมื่อ 14 พฤษจิกายน ค.ศ.1919 โดยมีโอยะบุนจากกลุ่มต่างๆ มารวมตัวกัน ไดนิปปอนโคะคุ

ซุยไคได้ขยายตัวไปทั่วญี่ปุ่นและมีสมาชิกอย่างเป็นทางการถึง 600,000 คน( Ino, 1993, pp.249-250) แต่

ถึงแม้ว่าไดนิปปอนโคะคุซุยไคจะเป็นสมาคมที่มีขนาดใหญ่ แต่ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มยากูซ่าทุกกลุ่มจะเข้า

ร่วมเป็นสมาชิก เป็นเพราะว่าโอยะบุนบางคนก็มีแนวคิดที่ไม่ตรงกับสมาคมไดนิปปอนโคะคุซุยไค การเกิดขึ้น

ของสมาคมไดนิปปอนเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระแสชาตินิยมของประเทศญี่ปุ่น ส่วนกลุ่มยากูซ่าที่ไม่ได้เข้า

ไปมีส่วนร่วมกับสมาคมไดนิปปอนยงคงมีบทบาทคล้ายกับสมัยเมจิ คือการเป็นนายหน้าแรงงานและธุรกิจ

บันเทิงซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

จะเห็นได้ว่าบทบาทของยากูซ่าหลากหลายขึ้นกว่าในสมัยเมจิที่ผ่านมา โดยเป็นอิทธิพลจากการ

เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และบรรยากาศทางการเมืองที่ทำให้เกิดการเดินขบวนของแรงงานและ

นักศึกษาทำให้ยากูซ่ามีบทบาทในการปราบปรามขบวนประท้วง 

สมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงปัจจุบัน 

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ยากูซ่ามีบทบาทหลากหลายมากขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่ในเพียงแต่การ

พนัน การเร่ขายของ การเก็บค่าคุ้มครองจากร้านอาหารหรือร้านเหล้า หรือนายหน้าแรงงานอีกต่อไป ได้ขยาย

บทบาทไปสู่หน้าที่อ่ืนมากขึ้นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการให้ความคุ้มครองประชาชนจากการถูกข่มเหงและช่วยไกล่

เกลี่ยการทะเลาะวิวาท จึงเป็นหน้าที่เหมือนกันผู้รักษาความสงบในสังคม 

2.2 กจิกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ยากูซ่า 

กิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ยากูซ่ามีการปรับเปลี่ยนบทบาทให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่

ละยุคสมัยยากูซ่ามีกิจกรรมที่สร้างรายได้แตกต่างกันไปตามบริบทในสังคมของแต่ละยุคสมัย 

สมัยโทกุงาว่า (ค.ศ. 1603 - 1868) 

 ในช่วงยุคสมัยโทกุงาว่าบรรพบุรุษยากูซ่าถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน แต่ละกลุ่มนั้นก็มี

บทบาทในสังคมแตกต่างกันไป ทำให้กิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แต่ละกลุ่มกแ็ตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน 

ฮาตาโมะโตะ ยักโกะ เป็นชนชั้นนักรบในสังคมญี่ปุ่น หลังจากที่สังคมญี่ปุ่นเข้าสู่สภาวะสงบศึก ไม่มี

สงครามภายในประเทศทำให้ชนชั้นนักรบว่างงาน แต่ก็ยังได้เงินยังชีพจากรัฐบาลเป็นรายได้หลัก แต่เนื่องจาก

ไม่มีสงครามและประกอบด้วยรัฐบาลทหารของโชกุนในประสบปัญหาทางด้านการเงิน ทำให้รายได้ของชนชั้น

นักรบน้อยลงไป ทำให้เกิดการไม่พอใจจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชญากรอย่างเต็มตัวและหันมาใช้วิธีรุนแรงกับ

ชาวบ้านเพื่อหารายได้ให้กับตัวเอง เช่น การปล้นหรือข่มขู่ชาวบ้านและการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นต้น 
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มาชิ ยักโกะ กลุ่มนี้เป็นการรวมตัวกันของพวก กรรมกร เจ้าของร้านค้า ช่างฝีมือ มีแหล่งรายได้หลัก

ของตนเองกันอยู่แล้ว แต่มารวมตัวกันเพ่ือปกป้องตนเองและชาวเมืองจากกลุ่ม ฮาตาโมะโตะ เพียงเท่านั้น มิได้

รวมตัวกันเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ เป็นที่มาของภาพลักษณ์วีรบุรุษท่ีคอยช่วยเหลือชาวบ้าน  

กลุ่มนักดับเพลิง เป็นกลุ่มที่ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ โจบิเคชิและมาชิบิเคชิ โดยกลุ่มของโจบิเคชิมีได

เมียวเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ( Ino, 1993) ส่วนทางด้านมาชิเคบิชิไม่ได้รับค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลทหาร

เหมือนกับโจเคบิชิ แต่พวกเขาได้รับจากบรรดาเจ้าที่ดิน หัวหน้า หัวหน้าก่อสร้าง พ่อค้ารายใหญ่ และยังเริ่ม

ปรากฏในปี ค.ศ.1804 ว่ามีธุรกิจสถานบันเทิงบางประเภทที่จ่ายเงินให้กับมาชิบิเคชิ โดยเฉพาะโรงละคร 

เนื่องจากโรงละครมักก่อสร้างจากไม้ และเป็นแหล่งที่มีผู้คนไปชุมนุมกันจำนวนมาก ทำให้ง่ายต่อการก่อเหตุ

เพลิงไหม้ จึงต้องพ่ึงกำลังของมาชิบิเคชิเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจสถานบันเทิงอ่ืน ๆ ที่จ่ายเงินให้กับมาชิ

บิเคชิเวลาที่จะเปิดการแสดง เช่น ซูโม่ ทำให้ธุรกิจสถานบันเทิงกลายเป็นแหล่งรายได้ให้กับมาชิบิเคชิ และเป็น

จุดเริ่มที่ทำให้มาชิบิเคชิเริ่มเข้าไปสอดส่องดูธุรกิจสถานบันเทิง, ดูแลความสงบเรียบร้อยของกลุ่มลูกค้า ซึ่ง

ลักษณะที่ว่านี้ยังคงปรากฏต่อมาจนถึงยากูซ่าในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันเวลาเดินตามไปตามผับบาร์

ย่านคาบูกินโช นอกจากบรรดาร้านรวงที่สีสันสวยงามตั้งอยู่เรียงรายตามทางแล้ว สิ่งที่คุณจะได้เห็นนอกจากนี้

คือ บรรดาชายชุดดำมีตราสัญลักษณ์ของแก๊งติดอยู่ตรงกระดุมที่คอยสอดส่องมองบรรดาแขกผู้มาเยือนที่มาใช้

บริการว่า มีปัญหาหรือไม่ เสมอมา คนพวกนี้ไม่ใช่ใครนอกจากบรรดายากูซ่าทั้งหลายนั้นเอง (เม่ือฉันเป็นหนี้ยา

กูซ่า, 2018)  

บะคุโตะและเทคิยะ บะคุโตะและเทคิยะมีแหล่งรายได้แตกต่างกันชัดเจน โดยบาคุโตะนั้นเป็นกลุ่มที่

ถูกเรียกกันว่า กลุ่มนักพนัน ในช่วงแรกนั้นกลุ่มบาคุโตะเป็นกลุ่มชาวนาและกรรมกรที่ได้ถูกว่าจ้างโดยรัฐบาล

ให้ไปเล่นการพนันคนงานก่อสร้างที่ได้เงินค่าแรงจากรัฐบาลเป็นจำนวนมากจากการก่อสร้างทางหลวง และ

โครงการชลประทาน ต่อมากลุ่มบาคุโตะได้เห็นว่าจะกลับมาทำงานแบบเดิมก็ได้เงินดีไม่เท่ากับการมาเล่นการ

พนัน ทำให้กลุ่มบาคุโตะได้พัฒนากลายมาเป็นกลุ่มนักพนัน แต่ไม่ได้จำกัดขอบเขตว่าเป็นเพียงแค่ผู้เล่นการ

พนันเพียงเท่านั้น โดยพวกบาคุโตะนั้นอาจจะเป็นเจ้าของบ่อน หรือเป็นผู้คุ้มครองเจ้าของบ่อน และนอกจาก

จะคุ้มครองบ่อนแล้วยังคุ้มครองบาร์, เล้าท์, สถานบริการและซ่องโสเภณี รวมถึงรับจ้างตามทวงหนี้อีกด้วย 

(Kaplan and Dubro, 1986, p.18) ในส่วนของด้านกลุ่มเทคิยะ เป็นกลุ่มที่ทำอาชีพถูกกฎหมายคือ พ่อค้าเร่ 

วิธีการได้ซึ่งรายได้นั้นในเริ่มแรกเป็นการขายสินค้าตามแผงในงานเทศกาลที่จะจัดตามวัดและศาลเจ้า สินค้าที่

เทคิยะขายนั้นเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ แต่อาศัยกลวิธีในการจำหน่ายสินค้า คือ การโฆษณาเกินจริงถึง

คุณภาพของสินค้า และพูดจาหว่านล้อมต่าง ๆ แก่ผู้เสนใจสินค้า หลังจากที่รวมกลุ่มกันได้มากขึ้นเริ่มมีการ

แต่งตั้งคนในกลุ่มเป็นคนคอยรับผิดชอบดูแลบัญชีของร้านแผงลอย คอยบันทึกชื่อคนที่มาออกร้านและเก็บ

รวบรวมเงินจ่ายให้กับวัดหรือศาลเจ้าที่จัดงานเป็นค่าขยะ ต่อมารัฐบาลได้แต่งตั้งเทคิยะบางกลุ่มเป็นผู้ดูแล
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การค้าขายในตลาดเปิด เพื่อลดความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มเทคิยะด้วยกันเอง จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า

กิจกรรมของทั้ง บะคุโตะและเทคิยะ ได้แก่ การเล่นการพนัน ขายสินค้าแผงลอย ยังปรากฏให้เห็นในกลุ่มยากู

ซ่าปัจจุบัน แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเช่นกัน 

จะเห็นได้ว่าแหล่งที่มารายได้ของแต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม มีทั้งวิธีที ่ถูก

กฎหมายและผิดกฎหมายแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท อีกทั้งสภาพสังคมในช่วงเวลานั้นที่ยังไม่มีกฎหมาย

ชัดเจนทำให้แหล่งรายได้ของยากูซ่าบางกลุ่มเป็นวิธีที่ผิดกฎหมาย  

สมัยเมจิ (ค.ศ. 1868 - 1912) 

ในยุคสมัยเมจิเป็นยุคที่ได้มีการปฏิรูปประเทศและเปิดรับอิทธิพลความเจริญต่าง ๆ จากตะวันตกใน

หลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ทำให้บรรพบุรุษของยากซู่าแต่ละกลุ่มต้อง

ทำการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในช่วงเวลานั้นส่งผลให้แหล่งที่มาของรายได้ของแต่ละกลุ่มก็ได้มีการปรับ

ให้เข้ากับสภาพสังคมด้วยเช่นกัน โดยในยุคสมัยนี้จะกล่าวถึงกลุ่มที่มีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา

ของรายได้เพียงเท่านั้น คือ ฮาตาโมะโตะ, บะคุโตะและเทคิยะ 

ฮาตาโมะโตะ ยักโกะ หลังจากที่ยุคสมัยเปลี่ยนทำให้ได้มีการยกเลิกระบบชั้นชั้น ซึ่งส่งผลกระทบกับ

กลุ่มฮาตาโมะโตะ ยักโกะ โดยตรง เพราะเป็นกลุ่มที่เคยมีชนชั้นอภิสิทธิ์ที่มีฐานะสูงสุดในสังคม แต่มาในยุค

สมัยเมจิกลับถูกยึดสิทธิ์ต่าง ๆ ไป ทำให้มีความเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป ส่งผลให้กลุ่มฮาตาโมะโตะ ยักโกะ 

เกิดปัญหาเรื่องรายได้อีกครั้ง แต่ว่ารัฐบาลในสมัยเมจิมีมาตรการรองรับคนกลุ่มนี้ตามที่กล่าวไปข้างต้น อีกทั้ง

ยังมีนักรบบางส่วนที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและรับราชการ แต่เป็นส่วนน้อยเพราะส่วนใหญ่

ขาดเงินทุนในการเริ่มต้น (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 1995, น.124) 

บะคุโตะและเทคิยะ ทั้งสองกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปประเทศด้วยเช่นกัน ทำให้ต้อง

เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการหารายได้เพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในส่วนของบาคุโตะยุคสมัยเม

จิตำรวจหันมาเข้มงวดกับการพนันมากขึ้น ในปี ค.ศ.1884 รัฐบาลได้มีบังการบังคับใช้กฎหมายปราบปราม

อาชญากรรมประเภทการพนัน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับพวกบาคุโตะ นักพนันจำนวนมากถูกจับกุม และบ่อน

พนันกลายเป็นสิ่งต้องห้าม ทำให้พวกบาคุโตะต้องปรับวิธีดำเนินธุรกิจบ่อนการพนันจากที่เคยเปิดเผยก็ต้อง

ปกปิดมิดชิด เช่น อาศัยเด็กดูต้นทาง กางเต็นท์บนดาดฟ้าเรือแล้วแอบเล่นพนัน (saga, 1991, p.21) และมีอีก

วิธีคือการเปิดธุรกิจที่ถูกกฎหมายบังหน้า และยังแพร่ไปสู่ธุรกิจรูปแบบอื่น เช่น ผับบาร์ โสเภณี ธุรกิจบันเทิง 

โดยมีทั้งที่ดำเนินกิจการเอง ใช้กำลังหรืออิทธิพลให้การคุ้มครอง และใช้กำลังหรืออิทธิพลเรียกเก็บเงิน ในทาง

ด้านของเทคิยะ สภาพสังคมใหม่ๆ ทำให้เล่หก์ลต่างๆ ที่เคยใช้ในอดีตกลายเป็นสิ่งล้าสมัย และที่สำคัญรายได้

จากการเร่ขายสินค้าแบบเก่าก็ไม่เพียงพอ ทำให้ต้องหันไปหาช่องทางรายได้ใหม่ๆ โดยเฉพาะในด้านธุรกิจ
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บันเทิง มีเทคิยะบางรายได้ก้าวไปสู่ธุรกิจบันเทิงขนาดใหญ่จนกลายเป็นที่รู้จักของประชนทั่วไป และกลายเป็น

คนถูกกฎหมาย (DeVos and Mizushima, 1970 p.299)  

จะเห็นได้ว่าในสมัยเมจิทั้งกลุ่มบาคุโตะและเทคิยะเริ่มมีการเข้ามาหาแหล่งรายได้อย่างอ่ืนๆ นอกจาก

การพนันและการเร่ขายสินค้า เป็นเนื่องมากจากสภาพสังคมญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นทำให้เป็นไปได้ยากที่ทั้งสอ ง

กลุ่มนี้จะยึดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักเพียงอย่างเดียว ทำให้ทั้งบาคุโตะและเทคิยะเริ่มปรับ

บทบาทของกลุ่มตนเอง และเม่ือเวลาผ่านไป ประชาชนทั่วไปจึงเริ่มยอมรับและใช้คำว่ายากูซ่า เรียกรวมทั้ง บะ

คุโตะและเทคิยะ 

สมัยไทโช (ค.ศ. 1912 - 1925) จนถึงสมัยโชวะช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ค.ศ. 1925 - 1945) 

ในช่วงยุคสมัยนี้เป็นช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังพัวพันอยู่กับการทำสงคราม ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่

สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วประเทศรวมถึงกลุ่มเทคิยะและบาคุโตะ 

เทคิยะ ปัญหาแรงงานที่ล้นตลาดและปัญหาการว่างงานทำให้มีแรงงานบางส่วนหันมาเป็นพ่อค้าเร่ 

รวมถึงบรรดาเจ้าของธุรกิจรายย่อยที่กิจการล้อละลายก็หันมาเป็นพ่อค้าเร่เช่นกัน ทำให้รายได้ของเหล่าเทคิยะ

รุ่นก่อน ๆ ลดลงไป จนเทคิยะบางคนเริ่มเข้าไปสู่ธุรกิจบันเทิงอย่างเต็มตัว 

บาคุโตะ ผลจากภาวะสงครามส่งผลให้ธุรกิจบันเทิงและบ่อนพนันซบเซาลงไป ถึงแม้จะมีการลักลอบ

เปิดบ่อนอยู่บ้างแต่ก็มีจำนวนลูกค้าที่น้อยลงไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ไว้ใจได้และเปิดเฉพาะวันที่กำหนด

โดยจะแจ้งวันเปิดให้กับลูกค้าล่วงหน้า (Saga, 1991, p.219)  

นอกจากนี้ ยากูซ่าบาส่วนที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสมาคมไดนิปปอนยังคงมีบทบาทคล้ายกับสมัยเม

จิ คือ การเป็นนายหน้าแรงงานและธุรกิจบันเทิง บทบาทในการเป็นนายหน้าแรงงานจะเห็นได้ชัดจากกรณีของ

เมืองโกเบซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น โดยยากูซ่ามีหน้าที่ในการรวบรวมแรงงานผู้ชายเพื่อส่งต่อ

ให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการแรงงานไร้ฝีมือ ในส่วนของธุรกิจบันเทิงยากูซ่ามีบทบาทเข้ าไปควบคุมมากขึ้น

เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 

สมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงปัจจุบัน 

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ยากูซ่ากลับมามีบทในสังคมญี่ปุ ่นอีกครั้งและเป็นบทบาทที่

หลากหลายมากข้ึน ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การพนัน การเร่ขายของ การเก็บค่าคุ้มครองจากธุรกิจสถานบันเทิง หรือ

นายหน้าแรงงานอีกต่อไป 
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บทที่ 3  

บทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจบันเทงิในประเทศญี่ปุ่น 

จากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มยากูซ่าได้เข้า

ไปมีบทบาทกับธุรกิจบันเทิงมากขึ้น อย่างเช่น วงการบันเทิง อุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ การค้าประเวณีและการ

พนัน  

บทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น 

 ยากูซ่าเริ่มก้าวสู่ธุรกิจที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงโดยการทำธุรกิจที่ถูกฎหมาย เช่น บริษัทภาพยนตร์ 

บริษัทเอเจนซี่ดารา เป็นต้น การที่กลุ่มยากูซ่าเข้าเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงเป็นเพราะว่ากลุ่ม

ยากลุ่มยากูซ่าเห็นว่ามีแหล่งรายได้ที่แน่นอนและสามารถช่วยปรับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อยากูซ่าได้ผ่าน

ตัวภาพยนตร์ แต่ทั้งนี้การที่ยากูซ่าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มอันธพาลในประเทศญี่ปุ่นก้าวเข้ามาสู่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับ

วงการบันเทิงนั้นมีผลกระทบที่ตามมาทั้งในแง่บวกและแง่ลบอีกด้วย 

ด้านลบ 

 ปี 2011 “ชินสุเกะ ชิมาดะ” นักแสดงตลกและพิธีกรชื่อดังซึ่งประจำรายการโทรทัศน์อยู่ 6 รายการใน

ประเทศญี่ปุ่นมีข่าวว่าเขามีความสัมพันธ์สนิทสนมกับสมาชิกกลุ่มยากูซ่า ยามากูชิ กูมิ ซึ่งเป็นกลุ่มยากูซ่าที่ทำ

ธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเช่น การลักลอบค้ายาเสพติด อุตสาหกรรมขายบริการทางเพศ การลักลอบค้าอาวุธ 

และการทำหนังโป๊เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทำให้ “ชินสุเกะ ชิมาดะ” ออกประกาศอำลาวงการอย่าง

กะทันหันหลัง และเปิดเผยว่าตนเองรู้จักสนิทสนมกับคนในแก๊งยากซู่าจริงทำให้เป็นทีว่ิพากษ์วิจารณ์กันในสังคม

ญี่ปุ่นถึงความไม่เหมาะสมในการทำงานในวงการบันเทิง เนื่องจากกลุ่มยากูซ่าเป็นกลุ่มที่ก่ออาชญากรรมใน

สังคมญี่ปุ่นมานาน และยังส่งผลให้เจ้าของสถานีโทรทัศน์คิดไม่ตกว่าจะยกเลิกการออกอากาศรายการที่ถ่าย

เสร็จแล้ว หรือจะเปลี่ยนรายการ หรือจะต้องถ่ายรายการใหม ่(nipponnotsubo, 2011) 

 ปี 2013 “อิคุมิ โยะชิมาสึ” นางงามญี่ปุ่นคนแรกที่สามารถคว้ามงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนลถูกข่มขู่โดย 

Burning Production บริษัทเอเจนซี่ที่มียากูซ่าเป็นประธานบริษัทอย่าง “ซุโอ อิคุโอะ” เนื่องจาก อิคุมิ โยะชิ

มาสึ ไม่ยอมเป็นศิลปินในบริษัท Burning Production และด้วยอิทธิพลของ ซุโอ อิคุโอะ ทำให้ อิคุมิ โยะชิ

มาสึ ไม่มีงานในวงการบันเทิงและไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมงานมิสอินเตอร์เนชั่นแนลเพ่ือส่งมอบมงกุฎ ยิ่งไปกว่า

นั้นยังถูก ซุโอ อิคุโอะ ฟ้องกลับในข้อหาหมิ่นประมาทอีกด้วย แต่นางงามสาวได้รับการช่วยเหลือจาก คาสึโอะ 

ทาโอกะ หัวหน้าแก๊งยากูซ่าจากเมืองโกเบที่เคยทำงานให้กับ ซุโอ อิคุโอะ โดย คาสึโอะ ทาโอกะ นำหลักฐานที่ 

ซุโอ อิคุโอะ เคยก่ออาชญากรรมมาแสดงต่อศาล โดย 10 ปีที่ผ่านมา ซุโอ อิคุโอะ ใช้อิทธิพลของยากูซ่าทำลาย

อนาคตศิลปินที่เค้าสนใจ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้องกับการค้าประเวณีและยาเสพติด  โดยความสัมพันธ์
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ระหว่าง คาสึโอะ ทาโอกะ กับ ซุโอ อิคุโอะ ต้องมาแตกหักในตอนที่ คาสึโอะ ทาโอกะ ได้รับคำสั่งจาก ซุโอ อิคุ

โอะ ให้ไปสังหารนักแสดงสาว มิกิ มิซูโนะ เพราะเหตุผลที่ว่าเธอต้องการออกจากบริษัท Burning Production 

แต่ทว่า คาสึโอะ ทาโอกะ ไม่ยอมทำตามคำสั่ง แต่จากอิทธิพลของ ซุโอ อิคุโอะ ก็ส่งผลให้นักแสดงสาวคนนี้ไม่

มีงานไปอีกหลายปี (ThaiPBS, 2017) 

 ปี 2017 “ROLA” นางแบบสาวลูกครึ่งรัสเซีย-ญี่ปุ่นชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น ณ ขณะนั้น ที่กำลังไปได้ดี

กับเส้นทางการถ่ายแบบของเธอถึงขนาดที่มีงานพรีเซ็นเตอร์เยอะที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศญี่ปุ่น แต่ดันไป

มีปัญหากับบริษัทเอเจนซี่ต้นสังกัดของเธอที่มียากุซ่าหนุนหลังจนทำให้ต้องย้ายออกไปอยู่ต่างประเทศ และจะ

กลับมาประเทศญี่ปุ่นก็ต่อเมื่อมีงานเท่านั้น (matemnews, 2017) 

ด้านบวก 

 เจ้าของบริษัทเอเจนซี่ที่มียากูซ่าหนุนหลังส่งดาราในสังกัดของตนเองไปช่วยนักการเมืองในการหาเสียง

เลือกตั้ง ซึ่งถ้าหากนักการเมืองผู้นั้นชนะการเลือกตั้ง ยากูซ่าก็จะได้อาศัยประโยชน์จากอิทธิพลที่มากขึ้นด้วย

เช่นกัน และตัวดาราเองก็ยังได้รับผลตอบแทนจากการช่วยหาเสียงและได้รับชื่อเสียงตามมาอีกด้วย  

ในวงการภาพยนตร์ยากูซ่ายังมีส่วนช่วยในการถ่ายทำนอกสถานที่ โดยการใช้อิทธิพลของยากูซ่าคอย

ควบคุมกองถ่ายนอกสถานที่ เพื่อไม่ให้มีพวกอันธพาลเจ้าถิ่นในบริเวณนั้น ๆ มาก่อกวน (Aoyama, 2001, 

p.130) 

 นอกจากนี้ยากูซ่ายังมีอิทธิพลในวงการกีฬาในประเทศญี่ปุ่น โดยหัวหน้ากลุ่มของยากูซ่าได้เริ ่มทำ

ธุรกิจมวยปล้ำอาชีพ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นในช่วงปีทศวรรษ 1970  และได้มีการนำกำไร

จำนวนมากจากธุรกิจมวยปล้ำอาชีพบริจาคให้แก่พรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตย  

 จากกรณีที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่ายากูซ่าได้เข้าไปมีบทบาทเป็นอย่างมากในวงการบันเทิง

ประเทศญี่ปุ่นและแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของยากูซ่าที่มีต่อวงการบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น อย่างในกรณีของ “อิ

คุมิ โยะชิมาสึ” ที่ถูกกลุ่มยากูซ่าข่มขู่และส่งคนให้คอยไปติดตามนางแบบสาวคนนี้ เพียงเพราะเธอไม่ยอมเข้า

เป็นศิลปินในสังกัด ส่งผลให้ต่อมาเธอไม่งานในวงการบันเทิงไปอีกหลายปีและไม่ได้เข้าร่วมพิธีประกาศรางวัล

มิสอินเตอร์เนชั ่นแนลที่ตัวเธอเองสามารถคว้าอันดับ 1 มาได้จากการประกวดและกรณีที ่นางแบบสาว 

“ROLA” ทีมีปัญหากับบริษัทเอเจนซี่ที่มียากูซ่าคอยหนุนหลังจนทำให้เธอต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ จาก 

2 กรณีท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่ายากูซ่ามีอิทธิพลในวงการบันเทิงประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากถึงขั้นที่ทำให้นางงาม

สาวที่สามารถคว้ามงกุฎได้ในเวทีระดับโลกไม่มีงานในวงการบันเทิงไปหลายปีและยังทำให้นางแบบสาวลูกครึ่ง

ชื่อดังทีต่้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศเพียงเพราะมีปัญหากับเอเจนซี่ที่มียากูซ่าคอยหนุนหลัง แต่จากการที่ยากู

ซ่าเข้าไปมีบทบาทต่อวงการบันเทิงในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีส่วนช่วยในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่คอยควบคุมความ
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สงบในบริเวณกองถ่ายให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่นอีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการเริ่มทำธุรกิจมวยปล้ำอาชีพที่

สามารถสร้างรายได้ให้แก่นักมวยปล้ำและบริษัทที่มีลิขสิทธิ์การถ่ายทอดได้อย่างมหาศาล  

บทบาทของยากูซ่าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น 

 ทุกวันนี้อุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศญี่ปุ่นปีละหลายพันล้านเหรียญดอลล่า

สหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศญี่ปุ ่นเป็นอย่างมาก โดยอัตราส่วนทาง

เศรษฐกิจเทียบเท่ากับ 1 ใน 10 ของ GDP ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศญี่ปุ ่น โดยเฉพาะในปี 2014 ปีที่ภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นอยู่ในช่วงซบเซา แต่วงการหนังผู้ใหญ่กลับมีรายได้สะพัดสูงถึง 70,000 กว่าล้านเยน 

หรือประมาณ 20,000 ล้านบาท (อ้างอิงจากผลสำรวจ Yano Research Institute Ltd.)  

 โดยธุรกิจภาพยนตร์ AV ในญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดมีกลุ่มยากูซ่าหนุนหลัง เพราะถึงแม้ภาพยนตร์ AV จะ

ถูกกฎหมายในญี่ปุ่น แต่ก็มีข้อจำกัดมากมายจนเข้าข่าย “ธุรกิจสีเทา” การทำธุรกิจกับกลุ่มมาเฟียก็เหมือนกับ

ธุรกิจทั่วไป เพียงแต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นเหล่ายากูซ่าจะจัดการได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกว่า (MGR Online, 2017) โดย

เบื้องหลังของการถ่ายทำนั้นจะมียากูซ่าคอยอำนวยความสะดวกให้เพ่ือให้ทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น แต่ก็มีกรณีที่

เกิดขึ้นในยากูซ่าบางกลุ่มที่ต้องการจะลดต้นทุนในการผลิตหนังออกมา เนื่องจากการจะผลิตหนังออกมา 1 

เรื่องได้นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าเช่าสถานที่และค่าตัวพระเอกนางเอก ทำให้ยากูซ่ากลุ่มนี้ที่ทีมงานถ่ายทำ

เป็นของตนเองทำการลดต้นทุนโดยการไปฉุดหญิงสาวที่ออกมาเดินเล่นยามค่ำคืนไปยังที่ลับตาและบังคับให้

พวกเธอเล่นหนังซาดิสม์ เข้าฉากโดนทรมาน ทุบตี รุมโทรมและเมื่อสาแก่ใจแล้วหญิงสาวเหล่านั้นก็จะถูกนำมา

ปล่อยทิ้งไว้ข้างถนนพร้อมกับขู่ไม่ให้เธอไปแจ้งความและมียากูซ่าบางกลุ่มที่เลือกจะฆ่าเหยื่อทิ้งเพื่อปิดซ่อน

ปัญหาไว้ (Toiisan, 2019)  

บทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจการค้าประเวณีในประเทศญี่ปุ่น 

 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 พบว่ากลุ่มยากูซ่าได้เข้ามามีบทบาทกับการค้าประเวณีในประเทศญี่ปุ่น 

โดยใน ณ ช่วงเวลานั้นประเทศญี่ปุ ่นอยู ่ในช่วงที ่มีความตกต่ำทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู ้หญิงจำนวนมากถูก

ครอบครัวขายให้กับยากูซ่าไปทำงานเป็นโสเภณีในเมืองต่าง ๆ ที่มีทหารอเมริกันเป็นลูกค้า โดยจะอยู่ในธุรกิจ

ของ อาบอบนวด ที่มีลักลอบการค้าประเวณีอยู่เบื้องหลัง แต่ต่อมากฎหมายเรื่องการค้าประเวณีในประเทศ

ญี่ปุ่นเริ่มเข้มงวดขึ้นทำให้เกิดธุรกิจเซ็กส์ทัวร์ (sex tour) เป็นธุรกิจที่จะพาชายญี่ปุ่นเดินทางไปต่างประเทศใน

ลักษณะของเซ็กส์ทัวร์ โดยเป้าหมายจะอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ ไทย รวมไป

ถึงเกาหลีใต้และไต้หวัน แต่เนื่องจากการเดินทางในลักษณะทัวร์แบบนี้ต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการ

เดินทางทำให้มีการลักลอบหญิงสาวชาวต่างชาติเข้ามาค้าประเวณีในประเทศญี่ปุ่นแทน (เศกริน ศรีวัฒนานุกูล

กิจ, 1998, น.244) ซึ่งนำไปสู่บทบาทของยากูซ่าในการหาและควบคุมโสเภณีต่างชาติที่สืบทอดมาจนถึง

ปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จากข่าวที่ รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบริษัท 2 แห่งในญี่ปุ่นทีเ่กี่ยวพันกับแก๊งยากู
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ซ่า 'ยามากุชิ-กุมิ' ซึ่งมีประวัติเกี่ยวพันการค้ามนุษย์และฟอกเงินช่วยเหลือเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ  โดย

ระบุว่า แก๊งยามากุชิ-กุมิ เกี ่ยวข้องกับการฟอกเงินและการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะธุรกิจค้าประเวณี ซึ่งเป็น

เครือข่ายข้ามชาติ ทั้งยังรับหน้าที่ฟอกเงินให้แก่องค์กรอาชญากรรมในต่างประเทศ (Voice Online, 2018) 

 ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1990 บทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจการค้าประเวณีเริ่มโดดเด่นขึ้นมา เนื่องจาก

การค้าประเวณีถือว่าเป็นสิ่งกฎหมายในสังคมญี่ปุ่นทำให้ยากูซ่ามีบทบาทในการเก็บค่าคุ้มครองให้แก่ผับบาร์ที่

ลักลอบการค้าประเวณี โดยการหาข้อมูลและแจ้งข่าวให้แก่เจ้าร้านก่อนที่ตำรวจจะมาตรวจค้น รวมทั้งดูแล

ความสงบภายในร้าน คอยจัดการกับแขกที่มีปัญหา และนอกจากที่จะคุ้มครองธุรกิจการค้าประเวณีแล้ว ยากู

ซ่ายังให้การคุ้มครองแก่โสเภณีที่คอยหาลูกค้าตามท้องถนนอีกด้วยเป็นเพราะว่าโสเภณีส่วนใหญ่ที่อยู่ตามท้อง

ถนนนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มคนที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย และประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ทำให้

ต้องพึ่งการคุ้มครองของยากูซ่าเพื่อคอยรับข่าวเกี่ยวกับการตรวจและกวดล้างโสเภณี โดยหญิงเหล่านี้จะ

จ่ายเงินให้กับยากูซ่าประมาณ 5,000 เยนต่อเดือน (Natsuhara ed, 2002, p.181)  

 นอกจากนี้ยังมปีรากฏให้เห็นว่าในแต่ละปีมีหญิงไทยจำนวนมากท้ังสมัครใจและถูกหลอกลวงให้เข้าไป

ค้าบริการทางเพศในประเทศญี่ปุ่นโดยมีสมาชิกกลุ่มยากูซ่าเป็นคนชักชวน (เศกริน ศรีวัฒนานุกูลกิจ, 1998, น.

244) โดยใช้วิธีร่วมมือกับนายหน้าในประเทศไทยเพ่ือชักจูงหญิงสาวตามหมู่บ้านตามต่างจังหวัดหรือหญิงที่เคย

ประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศอยู่แล้วอายุมากขึ้น โดยทุกรายจะต้องเสียค่าเดินทางมากถึงหลักแสนในการ

เตรียมเอกสารต่าง ๆ และเนื่องด้วยกรมตรวจคนเข้าเมืองนั้นเข้มงวดเป็นพิเศษทำให้ในกรณีที่หญิงไทยเดินทาง

ข้ามประเทศเข้ามาต้องมีการปลอมแปลงเอกสารหรือตบตาเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น การจด

ทะเบียนสมรสปลอมกับชายชาวญี่ปุ่น การปลอมเอกสารตอบรับเข้าทำงานจากบริษัทในญี่ปุ่น เป็นต้น   

บทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจการพนันในประเทศญี่ปุ่น 

 ยากูซ่าได้เข้าไปมีบทบาทกับธุรกิจพนั้นตั้งแต่สมัยโทกุงาว่าแล้ว ซึ่งจะเห็นได้จากกลุ่มบาคุโตะที่มี

รายได้หลักมาจากการพนัน โดยต่อมาเมื่อเข้าทศวรรษ 1950 การพนันถูกรัฐบาลเข้ามาควบคุมดูแลและ

กลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายและยังสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาลเองอีกด้วย (Natsuhara, ed., 2002) ส่งผลให้

รูปแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันจึงค่อย ๆ เปลี่ยนไป แต่ถึงอย่างไรธุรกิจการพนันก็ยังคงเป็นแหล่ง

รายได้หลักของยากุซ่ามาจนถงึปัจจุบัน  

 ธุรกิจรับแทงพนัน 

 โดยในช่วงแรก ๆ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ยากูซ่าเริ่มเข้าไปมีบทบาทกับธุรกิจรับแทงพนันการ

แข่งม้าที่ในยุคนั้นถือว่าเป็นการพนันแบบถูกกฎหมาย แต่ด้วยการที่รัฐไม่สามารถดูแลและควบคุมลูกค้าที่เข้า

มายังสนามแข่งได้ทั้งหมดทำให้ยากูซ่าเห็นช่องทางในการธุรกิจจากการแข่งม้า โดยยากูซ่าจะมีหน้าที่ในการ

คอยรับแทงพนันจากลูกค้าที่ไม่กล้าไปสนามม้าโดยตรง โดยกลุ่มยากุซ่านี้จะใช้ห้องเช่าและมีคนคอยรับ
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โทรศัพท์จากลูกค้าและเนื ่องจากเป็นกิจกรรมที ่ผิดกฎหมายทำให้ยากูซ่าต้องย้ายห้องเช่าอยู ่บ่อยครั้ง 

(Natsushara, ed., 2002, p.124) นอกจากนี้การรับแทงพนันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแข่งม้าเพียงเท่านั้น แต่ยัง

ขยายไปสู่การแข่งขันรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย อย่างเช่น ฟุตบอล เบสบอล ซูโม่และการแข่ งขันรูปแบบอื่น ๆ ที่มี

ผลแพ้ชนะอีกท้ังยังขึ้นอยู่กับความนิยมต่อกีฬาประเภทนั้น ๆ   

 ต่อมาในทศวรรษ 1990 การรับแทงพนันยังคงมีอยู่แต่มีการขยายวิธีเพื่อรองรับลูกค้าให้มากขึ้นจาก

เดิมที่คอยรับโทรศัพท์จากลูกค้าโดยตรง ขยายไปสู่เจ้าของร้านกาแฟที่คอยรวบรวมข้อมูลลูกค้ าจำนวนหนึ่งที่

ต้องการแทงพนันและนำข้อมูลส่งต่อให้กับยากูซ่าที่รับแทงพนันเปรียบเสมือนเป็นคนกลางระหว่างยากูซ่ากับ

ลูกค้า (Natsushara, ed., 2002, p.183) แต่เนื่องด้วยสภาพสังคมในขณะนั้นทำให้ลูกค้าที่แทงพนันผ่านพวก

ยากูซ่ามีลดลงเป็นเพราะว่า 1. รัฐเริ่มมีการปรับปรุงแก้ไขบริการในการรับแทงม้า โดยสามารถแทงกับทาง

สนามม้าได้โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ (Nagashima, 1998, p.348) 2. หน่วยที่คอยควบคุม

การแข่งม้าเริ ่มมีการชักชวนประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้หญิงให้มาสนามแข่งมากขึ้น (Nagashima, 1998, 

p.356) 3. เริ่มมีความนิยมในตัวนักกีฬามากขึ้นทำให้ผู้ชมอยากเดินทางเข้ามาท่ีสนามเพ่ือรับชมการแข่งขันมาก

กว่าเดิม (Nagashima, 1998, p.356) จากสาเหตุที่กล่าวมาดังกล่าว 3 ข้อทำให้ธุรกิจการรับแทงพนันของกลุ่ม

ยากูซ่าค่อย ๆ มีลูกค้าลดลง ทำให้ยากูต้องขยายบทบาทไปยังรูปแบบการพนันอื่น ๆ 

 ธุรกิจปาจิงโกะ 

 ปาจิงโกะก็เป็นอีกธุรกิจเชิงการพนันหนึ่งที่พบได้ตามเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านปาจิงโกะแทบจะทุกที่จะ

มีลักษณะภายนอกที่สดใสและมีเครื่องเล่นปาจิงโกะเรียงรายกันเหมือนกับตู้สล็อตแมชชีนของคาสิโน โดยปาจิง

โกะนั้นเป็นเครื่องเล่นที่ดีดลูกบอลเหล็กขนาดเล็กๆ เพ่ือให้ลงช่องที่กำหนดไว้ แต่ละเครื่องก็มีรูปแบบที่แตกต่าง

กันไป ซึ่งในเทคนิคแล้วปาจิงโดะไม่ใช่อุปกรณ์การพนันผิดกฎหายเนื่องจากตัวเกมจะเปิดให้แลกของกลับไป

ไม่ใช่เงิน เช่น กาแฟ บุหรี่ ขนม เป็นต้น (SummerSnow, 2020) แตย่ากูซ่าเข้ามามีบทบาทในธุรกิจนี้โดยการ

รับซื้อของรางวัลจากผู้เล่น และเป็นที่รู้กันของทั่วไปว่าร้านรับซื้อของรางวัลจะอยู่ใกล้ ๆ กับร้านปาจิงโกะ  

 ธุรกิจบ่อนพนัน  

 ธุรกิจบ่อนพนันถือว่าเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับกลุ่มยากูซ่ามาตั้งสมัยโทกุงาว่า โดยบ่อนคาสิโนส่วนใหญ่แล้ว

ยังถือว่าเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายอยู่ในสังคมญี่ปุ่น ทำให้ต้องมีการเปิดธุรกิจถูกกฎหมายเพ่ือบังหน้า โดยยากูซ่า

เข้าไปมีบทบาทโดยการเป็นเจ้าของธุรกิจเอง เป็นคนดูแลความสงบเรียบร้อยภายในร้านและรวมไปถึงการทวง

หนี้อีกด้วย อีกท้ังยังมีการขยายไปสู่ธุรกิจการปล่อยเงินกู้นอกระบบให้แก่นักพนันอีกด้วย 

 จากที่กล่าวมาท้ังหมดจะเห็นได้ว่าบทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันนั้นสืบทอดมาให้

เห็นจนปัจจุบันทำให้ทราบว่าการการพนันถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มยากูซ่าและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

พนันไปตามแต่ละยุคสมัยเพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคม ณ เวลานั้น  
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บทที่ 4 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า ยากูซ่าเป็นองค์กรที่อยู่คู่กับประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโทกุงาว่าและปรับตัวให้

เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้สามารถดำรงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันและเชื่อว่าบรรพบุรุษของยากูซ่านั้นมี

มาตั้งสมัยโทกุงาว่าแล้ว ซึ่งเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากนักรบ นักพนัน พ่อค้าเร่และนักดับเพลิง โดยแต่ละกลุ่ม

ก็มีพฤติกรรมคล้ายอันตพาลที่แตกต่างกันออกไปก่อนที่จะเข้าสู่ยุคสมัยเมจิบางกลุ่มก็โดนทางรัฐบาลกวาดล้าง

ไปจนหมด บางกลุ่มก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเมจิได้อย่างเช่นเทคิยะและบาคุโตะที่พัฒนามาเป็นยากุ

ซ่าสมัยใหม่ที่แผ่อิทธิพลและปรับพฤติกรรมไปตามระบบเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นไปและเริ่มเข้ามามีบทบาทใน

ด้านอื่น ๆ มากข้ึนทั้งในด้านธุรกิจบันเทิงและด้านการเมือง ต่อมาในสมัยไทโชจากปัญหาของสงครามทางยุโรป

ทำให้ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม แต่ก็ก็ต้องมาเจอ

กับปัญหาแรงงานที่ล้นตลาดทำให้แรงงานที่ตกงานหันมาเป็นพ่อค้าเร่ส่งผลให้กลุ่มเทคิยะต้องเริ่มขยายบทบาท

ไปทางด้านธุรกิจบันเทิงมากขึ้นเพื่อที่จะหารายได้ให้กับตนเองและกลุ่ม อีกทั้งในช่วงที่สิ้นสุดสงครามบาคุโตะ

เองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจากการที่ตำรวจหันมาเข้มงวดมากขึ้นกับการพนันทำให้บ าคุโตเองต้องดำเนิน

กิจการการพนันอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ และยังต้องเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมอีกด้วย ต่อมาในช่วงสิ้นสุด

สงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งเทคิยะและบาคุโตะเริ่มเข้ามามีบทบาทในธุรกิจบันเทิงอย่างเต็มตัวทั้งเป็นเจ้าของ

กิจการเองและคอยเก็บค่าคุ้มครองจากกิจการนั้น ๆ 

 หลังจากการที่กลุ่มยากูซ่าได้เข้ามามีบทบาททางธุรกิจบันเทิงอย่างเต็มตัวทำโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น

ธุรกิจการท่องเที่ยวกลางคืนอย่าง ผับบาร์ โสเภณีและการพนัน ยากูซ่าได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในธุรกิจ

เหล่านี้ทั้งดำเนินการเป็นเจ้าของเองและเป็นการเก็บค่าคุ้มครองจากเจ้าของกิจการ เนื่องจากธุรกิจกลางคืน

ส่วนใหญ่แล้วมีธุรกิจที่ผิดกฎหมายซ่อนอยู่เบื้องหลังทำให้เจ้าของกิจการนั้นต้องพึ่งกำลงัจากยากูซ่าในการหา

ข้อมูลเกี่ยวกับตำรวจที่จะเข้าตรวจค้นในกิจการของตัวเอง นอกจากธุรกิจกลางคืนแล้วยังมีธุรกิจบันเทิงอีก

หลายอย่างที่ยากูซ่าเข้าไปมีบทบาทด้วยเช่นกัน เช่น วงการบันเทิงและธุรกิจหนังผู้ใหญ่ โดยในธุรกิจวงการ

บันเทิงยากูซ่านั้นได้มีการก่อต้องบริษัทเอเจนซี่ในการหานักแสดง มีการผันตัวไปเป็นผู้กำกับภาพยนต์เพ่ือปรับ

ภาพลักษณ์ยากูซ่าสู่สายตาประชาชน อีกท้ังยังมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกให้แก่กองถ่ายภาพยนตร์อีก

ด้วย ส่วนในด้านธุรกิจหนังผู้ใหญ่ยากูซ่ามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปได้อย่าง

ราบรื่น  
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 จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่ายากูซ่านั้นมีการปรับบทบาทของกลุ่มตัวเองเพื่อหารายได้ให้เข้ากับ

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและจากการศึกษาข้อมูลข้างต้นทำให้เห็นว่ากลุ่มยากูซ่าเองก็มีส่วนช่วยในการดำเนิน

ธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น 

 ปัญหาในการทำวิจัยและข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากยากูซ่าในประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นองค์กรที่ยังคงผิดกฎหมายอยู่ในปัจจุบัน ทำให้แหล่งข้อมูลที่

เกี่ยวกับยากูซ่ามีไม่เพียงพอ โดยส่วนใหญ่ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของเว็ปไซต์และภาพยนตร์ที่อาจสะท้อนให้

เห็นภาพลักษณ์ของยากูซ่าที่ดีเกินจริง จึงอยากให้มีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรยากูซ่ามากขึ้นทั้งใน

รูปแบบหนังสือและสารคดี  
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