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บทคัดย่อ

งานวจัิยนีม้จีดุประสงค์ทีจ่ะศกึษาบทบาททางสงัคมของโทะชโิยะร ิ(年寄) ในช่วงกลาง

ของสมยัเอโดะ เนือ่งจากมงีานวิจยักล่าวว่าเมือ่มีการแต่งต้ังนะนชุ ิ (名主) ขึน้เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

แล้วท�าให้โทะชิโยะริซ่ึงเดิมเคยเป็นผู้น�าหมู่บ้านมีบทบาทลดลง เป็นเพียงผู้น�าประกอบ

พิธีกรรมในงานเทศกาลของหมู่บ้านเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม พิธีกรรมในเทศกาลมีความ

เก่ียวข้องกับการจัดระเบียบในสังคม การเป็นผู้น�าพิธีกรรมนั้นจึงหมายถึงการมีสถานะภาพ

ทางสังคมที่มีอ�านาจในการควบคุมสังคม หมายความว่าบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ

ในช่วงกลางสมัยเอโดะนั้น ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด งานวิจัยนี้เป็นการศึกษางานเทศกาล

ทะอะโซะบ ิ(田遊び) โดยใช้แนวคิดทางคติชนวทิยาควบคู่กบัแนวคิดทางประวติัศาสตร์  

วิเคราะห์บทบาททางสงัคมของโทะชโิยะร ิโดยใช้เอกสารขัน้ต้นจากบ้านของยะสอุ ิ(安井) 

ที่เป็นนะนุชิของหมู่บ้านโทะคุมะรุในสมัยเอโดะ
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Abstract

The purpose of this paper is to clarify the social role of the Toshiyori 

in the middle Edo period. Until now, Japanese history studies have 

maintained that the social role of a Toshiyori, who was a village chief in 

the pre-Edo era, was limited to one of ceremony by the Nanushi, who 

was designated the new village chief in the Edo era. However, conducting 

festivals and performing rituals were closely related to the social class 

of a village. In other words, a Toshiyori as the ceremonial enforcer 

had social power. This research focuses on the Ta’asobi festival in the 

Tokumaru Village, analyzed it using the concepts of historical studies and 

folklore studies, and showing the social role of a Toshiyori. This paper 

uses historical documents from the house of Yasui, who was a Nanushi 

of Tokumaru Village during the Edo period.

Social Role of the Toshiyori, Enforcers 

of Ceremonies, in the Middle Edo Period: 

Analysis of the Festival of Ta’asobi
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 ตั้งแต่สมัยมุโระมะชิถึงสมัยเซ็งโงะกุ หรือตั้งแต่
ช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งครึ่งแรกของ
ศตวรรษที ่16 ซึง่เป็นยคุก่อนหน้าสมยัเอโดะนัน้ หมู่บ้าน 
(郷村) ต่างๆ มีลักษณะการปกครองดังนี้คือ กลุ่มผู้น�า
พิธีกรรมในงานเทศกาลของหมู่บ้านจะท�าหน้าที่เป็น
ผู้ปกครองหมู่บ้าน โดยหัวหน้ากลุ่มผู้น�าพิธีกรรมมีชื่อ
เรียกว่า “โทะชิโยะริ (年寄)” ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าการ
ปกครองของหมูบ้่าน ท�าหน้าทีจ่ดัประชมุเพือ่ร่างกฏระเบียบ
ของหมู่บ้าน และเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดในตัดสินพิจารณา
ประเด็นต่างๆ ของหมู่บ้าน ซึ่งการปกครองในลักษณะนี้
แสดงให้เห็นว่าแต่ละหมู่บ้านค่อนข้างมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง ไม่ได้อยู่ภายใต้การรวมศูนย์อ�านาจของ
รัฐบาลกลาง (藤木, 1998; 勝俣, 1996) และกล่าวได้ว่า 
โทะชิโยะริจะมีบทบาททางสังคมแบ่งออกเป็นสองส่วน
คือ บทบาทการเป็นผู้น�าทางการปกครอง และบทบาท
การเป็นผู้น�าทางวัฒนธรรม
 ต่อมาก่อนทีจ่ะเข้าสูส่มยัเอโดะ หรอืต้ังแต่ครึง่หลงั
ของศตวรรษที ่ 16 ได้เริม่มรีะบบการแบ่งชนชั้น เพ่ือ
ปกครองกลุม่ชาวนาและเรียกเกบ็ภาษ ี รฐับาลกลางได้มี
การตรวจสอบทีด่นิและก�าหนดเขตแดนของแต่ละหมู่บ้าน
รวมถึงแต่งตั้งผู้น�าหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ เรียกว่า “นะนุชิ 
(名主)” โดยมอบอ�านาจให้เป็นผู้แทนโชกุน สามารถ
จดัการกจิการภายในแต่ละหมูบ้่านโดยอตัตาณติั มหีน้าที่
ก�าหนดกฎระเบียบของหมู่บ้านให้สอดรับกับนโยบาย
จากรัฐบาลกลาง และมีอ�านาจในการตัดสินพจิารณา
ประเด็นต่างๆ ในหมูบ้่าน (澤登, 2000, 2010) ท้ังนีไ้ด้
มอบหมายให้โทะชิโยะริท�าหน้าที่เป็นผู ้ช ่วยนะนุชิ 
(水本, 1993)  
 เมื่อเข้าสู่สมัยเอโดะ (1603-1867) บทบาทของ
โทะชิโยะริในการเป็นผู้น�าและเป็นผู้ก�าหนดกฎระเบียบ
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชมุชนได้ค่อยๆ ลดลง 
จนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 17 บทบาทของโทะชิโยะริ
เหลือเพียงการเป็นผู้น�าการประกอบพิธีกรรมในงาน
เทศกาลของหมู่บ้านเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าบทบาท
ทางการปกครองของโทะชโิยะรไิด้สิน้สดุลง (水本, 1987) 
จากการที่โทะชิโยริมีสถานะภาพเป็นเพียงผู้ช่วยนะนุชิ

1. บทน�า

ดังกล่าวจึงไม่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการศึกษา
วิจัยเท่าใดนัก
          แต่งานวิจัยนี้จะชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีสถานะ
ภาพเป็นเพียงผู้ช่วยนะนุชิก็ตาม หากมองในมุมมอง
ด้านประวตัศิาสตร์แล้ว วฒันธรรมเป็นตวักลางส�าคัญทีจ่ะ
เชือ่มโยงสังคมเข้าด้วยกนั (トムスン, 1982)  และมมุมอง
ในด้านคติชนวิทยาน้ันการเป็นผู้น�าในการประกอบ
พธิกีรรมต่างๆ ในเทศกาลเป็นส่ิงทีม่นียัทางสังคม เนือ่งจาก
เทศกาลหรือวัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งท่ียึดเหนี่ยว
ผู้คนในชุมชนไว้ด้วยกันภายใต้จิตส�านึกการเป็นเจ้าของ
วฒันธรรมประเพณนีัน้ร่วมกนั (Radcliffe-Brown, 1952) 
จติใจท่ีเป็นอันหนึง่อันเดียวกนัของชมุชนซึง่เชือ่มโยงกัน
โดยเทศกาลนั้นจะกลายเป็นสายใยก่อให้เกิดระเบียบ
ในสังคม และเกดิการรวมตวัเป็นกลุ่มเพือ่ต่อต้าน ประท้วง  
และมุ่งไปสู่การปกครองด้วยตนเองอย่างอิสระในที่สุด 
(ベルセ, 1980) ดงันัน้ กล่าวโดยสรปุได้ว่า เมือ่พิจารณา
จากแนวคิดทางคตชินวทิยาและแนวคดิทางประวัติศาสตร์
ควบคู่กันดังกล่าวแล้ว การเป็นผู้น�าประกอบพิธีกรรม
ในงานเทศกาลหรอืการมบีทบาททางวฒันธรรมจงึเกีย่วข้อง
กับการปกครองและการจัดระเบียบในสังคมของแต่ละ
ชุมชน ดังน้ันการที่โทะชิโยะริมีบทบาททางวัฒนธรรม
ที่เป็นผู้น�าพิธีกรรมจึงเปรียบเสมือนการมีบทบาทด้าน
การเมอืงการปกครองเช่นเดมิ หมายความว่าแท้จริงแล้ว
บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริไม่ได้ลดน้อยลง
แต่อย่างใด
 งานวจิยันีจ้ะวเิคราะห์บทบาทหน้าทีข่องโทะชิโยะริ
ซ่ึงเป็นผู้น�าของกลุ่มมะสึริชู (祭り衆) ที่ท�าหน้าที่
ประกอบพิธีกรรมในงานเทศกาลทะอะโซะบิ (田遊び) 
ที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าคิตะโนะ (北野神社) ในหมู่บ้าน
โทะคุมะรุ (徳丸1) ซ่ึงเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อขอพร
ต่อเทพเจ้าให้เกบ็เกีย่วได้ผลผลิตทีดี่ขึน้ และขอความคุ้มครอง
ให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองและเจริญเติบโตอย่าง
แขง็แรงในวนัขึน้ปีใหม่ เป็นพธิกีรรมทีม่กีารแสดงให้เหน็ถึง
ขั้นตอนการท�านาตลอดทั้งปี (新井, 1970) และเป็น
พิธีกรรมส�าคัญที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมแห่งชาต ิแต่งานวจิยัทีผ่่านมามเีพียงการศกึษา

1 ท่ีหมู่บ้านโทะคุมะรอุยูใ่กล้ๆ เอโดะ ซึง่ระยะห่างจากปราสาทเอโดะประมาณ 15 กม. ในปัจจบัุนอยูท่ีอิ่ตะบะช ิจงัหวดัโตเกยีว (若曽根, 
2003,  83-88)
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เกี่ยวกับทะอะโซะบิในมุมมองด้านคติชนวิทยา (折口, 
1995; 本田, 1967) หรือประวัติศาสตร์ความบันเทิง 
(新井, 1970) เพียงมิติเดียว ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ
กับบทบาททางวัฒนธรรมในงานเทศกาลทะอะโซะบิ 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจะศึกษาโดยแนวคิดทางคติชนวิทยา
กับแนวคิดทางประวัติศาสตร์ควบคู่กัน

 เพื่อศึกษาบทบาททางวัฒนธรรมในงานเทศกาล
ทะอะโซะบิและบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริในช่วง
กลางของสมัยเอโดะ

 การทีโ่ทะชโิยะริเป็นผูน้�าในกลุม่ผูป้ระกอบพิธีกรรม
ต่างๆ ในเทศกาล ถอืเป็นบทบาททางวฒันธรรมทีเ่ช่ือมโยง
กบัการปกครองและการจดัระเบยีบสงัคมของแต่ละชุมชน 
โทะชิโยะรจิงึเปรยีบเสมือนมีฐานะเป็นผูน้�าชุมชนด้วยเช่นกนั 
ซึ่งหมายความว่าบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริไม่ได้
ลดน้อยลงแต่อย่างใด

 วิธีการศกึษาในบทความนีเ้ป็นการศึกษาจากเอกสาร
ปฐมภูมิ (Primary document) เป็นเอกสารข้ันต้น 
「安井家文書」ที่ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของและห้องใต้
หลงัคาบ้านของตระกลูยะสอุซ่ึิงเป็นผูน้�าหมู่บ้าน (นะนุชิ) ใน
สมยัเอโดะ และเอกสารขัน้ต้น 「北野神社文書」   ทีศ่าลเจ้า
คติะโนะ ซ่ึงเป็นสถานทีจ่ดัเทศกาล รวมทั้งหมดประมาณ 
9,000 ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมี
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล การเมือง การปกครอง และ
เศรษฐกิจของหมู่บ้านในสมัยเอโดะ

 5.1 บทบ�ทท�งวัฒนธรรมของโทะชิโยะริใน
ง�นเทศก�ลทะอะโซะบิ
  5.1.1 รูปแบบพิธีกรรมที่ศ�ลเจ้�คิตะโนะ  
  (北野神社) 

2. วัตถุประสงค์

3. สมมุติฐานการวิจัย

4. วิธีการศึกษา

5. ผลการวิจัย

  ผูค้นในหมูบ้่านโทะคมุะรถืุอว่าเทพเจ้าของ
ศาลเจ้าคติะโนะเป็นผูคุ้ม้ครองหมูบ้่าน ชาวบ้านจงึมารวมตัว
จดังานเทศกาลทะอะโซะบิ เพือ่ขอให้เทพเจ้าดลบันดาล
ให้เกบ็เกีย่วผลผลติได้ดแีละคุม้ครองให้ลกูหลานเตบิใหญ่
อย่างแขง็แรงมบีตุรหลานสืบสกุลต่อไป และทีศ่าลเจ้าคติะโนะ
นีม้เีอกสารขัน้ต้น 「武蔵国豊嶋郡徳丸郷天神宮紀 2」
เป็นบันทึกเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างศาลเจ้า กล่าวถึง
ความเป็นมาของการจดัเทศกาลทะอะโซะบิไว้ว่า ในสมัยก่อน
ได้เกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้านท�าให้คนเสียชีวิตเป็น
จ�านวนมาก ชาวบ้านจงึได้สวดภาวนาต่อต้นพลัมเก่าขอให้
หายจากโรค ซึ่งปรากฏว่าค�าอธิษฐานนั้นสัมฤทธิ์ผล 
ต่อมาชาวบ้านจึงได้สร้างศาลเจ้าคิตะโนะขึน้ โดยอัญเชิญ
เทพเจ้าจากศาลเจ้าคิตะโนะเท็มมังงู (北野天満宮) 

มาสถติ ในวนัขึน้ปีใหม่ของปี ค.ศ. 995  และได้เริม่จดังาน
เทศกาลทะอะโซะบิขึ้นตั้งแต่บัดน้ัน จากข้อมูลขั้นต้น
ที่เก็บไว้ในศาลเจ้าคิตะโนะชิ้นนี้ สรุปได้ว่า งานเทศกาล
ทะอะโซะบิ เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 1000 ปีก่อน 
          งานเทศกาลที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าคิตะโนะมีมากมาย 
เช่น วันที่ 11 เดือน 1 (ปฏิทินจันทรคติแบบญี่ปุ ่น) 
มีงานเทศกาลทะอะโซะบิ, วันที่ 1 เดือน 2 และวันที่ 14 
เดือน 6 มีงานเทศกาลคางุระ (神楽) , เดือน 5–6 และ
วันที่ 19 เดือน 9 มีงานเทศกาลชิชิไม (獅子舞) เป็นต้น 
(宮原, 1998) ซึง่งานเทศกาลทะอะโซะบินีม้คีวามพิเศษ
มากกว่างานเทศกาลอื่นๆ เน่ืองจากวันที่ 11 เดือน 1 
ซ่ึงเป็นวันที่จัดงานเทศกาลทะอะโซะบิน้ัน ถือเป็นวัน
ขึน้ปีใหม่ส�าหรับสงัคมชาวนา เป็นวนัทีช่าวบ้านอธิษฐาน
ขอพรต่อเทพเจ้าให้พบพานแต่ส่ิงดีๆ  ตลอดทัง้ปี ซึง่ 大林 

กล่าวว่าสิง่ทีช่าวบ้านคาดหวังต่อเทพเจ้าในวันปีใหม่กค็ือ 
การดลบันดาลให้หมู่บ้านมีแต่ความสงบสุขปราศจาก
โชคร้ายในหมู่บ้าน (大林, 1992) 

  5.1.2 รูปแบบพิธีกรรมสมัยเอโดะ
  จากข ้อมูลในหนังสือ “ชิ ชินจิ เมโรคุ” 
(『四神地名録』3) ทีถ่กูเขยีนขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 
18 ที่กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลทะอะโซะบิ ท�าให้เรา
ทราบว่ารปูแบบของงานเทศกาลทีเ่หน็ในปัจจบุนั ทีจ่ดัขึน้
โดยกลุ่มอนุรักษ์เทศกาลทะอะโซะบิที่ศาลเจ้าคิตะโนะ 
(北野神社田遊び保存会)  ซึง่กล่าวว่าเป็นรปูแบบที่

2「武蔵国豊嶋郡徳丸郷天神宮紀」(北野神社文書) (『板橋区史』資料編 3 近世,№ 514,922-924)

3 หนงัสอืนีเ้รือ่งภมิูประเทศ ถกูเขยีนโดยนกัภูมศิาสตร์ชือ่ฟรุคุะวะ โคะโชเกน็ (古川古松軒) ในปี ค.ศ. 1784.
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5  Ibid. 926

4 享保10年(1725)2月「徳丸本村祭礼に付定(控)」(安井家文書)(『板橋区史』資料編 3 近世,№ 515,924-927)

6 เกี่ยวกับเนื้อเพลงที่มะสุริชูร้องประสานเสียงกันตลอดพิธีกรรม  โปรดดู (板橋区郷土資料館,1997)

ถกูอนุรกัษ์ไว้และถกูสบืทอดมาตัง้แต่ปลายยคุสมยัเอโดะ
ทัง้การร�าและเพลงทีร้่องรวมถึงความหมายของสัญลักษณ์
ต่างๆ (板橋区郷土資料館, 1997) กล่าวได้ว่าถึงแม้
สังคมชาวนาเริ่มเสื่อมสลายตั้งแต่สมัยเอโดะ และสลาย
ตัวลงในครึ่งหลังของศตวรรษที่  20 อาจส่งผลให้
วัตถุประสงค์ในการจัดงานและความหมายของงานเทศ
กาลทะอะโซะบิที่มีต่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป แต่รูปแบบ
การจัดงานเทศกาลทะอะโซะบิที่ศาลเจ้าคิตะโนะนี้ได้
รกัษารายละเอียดทีส่ะท้อนให้เหน็บทบาททางวัฒนธรรม
และบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริในสมัยเอโดะได้
เป็นอย่างดี 
  5.1.3 โทะชิโยะริในฐ�นะผู้นำ�พิธีกรรม
  งานเทศกาลทะอะโซะบิจดัข้ึนโดยผู้ทีป่ระกอบ
พิธีกรรมในงานเทศกาล ซึ่งเรียกว่ามะสึริชู รวมทั้งหมด 
16 คน ดังข้อก�าหนดเกี่ยวกับการด�าเนินการของงาน
เทศกาลทะอะโซะบทิีป่รากฏในข้อมลูขัน้ต้นทีเ่ป็นเอกสาร
「徳丸本村祭礼に付定 (控) 4」 ของตระกูลยะสุอิซึ่ง
เป็นนะนชิุหรือผูใ้หญ่บ้านของหมูบ้่านโทะคมุะร ุ โดยมะสึริชู
ได้เขียนไว้ในข้อ 7 ว่า วนัท่ี 11 เดอืน 1 ของทกุปี มะสรึชิู
ต้องท�างานเทศกาล และเขียนไว้ในข้อ 8 ว่า ในวันที่ 12 
มะสึริชูจะแจกจ่ายโมจิให้กับผู้ที่เคารพและศรัทธาต่อ
ศาลเจ้าคิตะโนะ5  
           ในบรรดามะสึริชู 16 คนที่จัดงานเทศกาล
ทะอะโซะบิ จะมผีูน้�ามะสริึชใูนการประกอบพธิกีรรม 1 คน 
เรียกว่าโออินะโมะโตะ (大稲本) ซึ่งผู้ที่ท�าหน้าที่นี้ก็คือ
โทะชโิยะร ิและมผีูช่้วยทีเ่รยีกว่า โคะอนิะโมะโตะ (小稲本) 

อกี 1 คน มะสริึชูทีน่�าโดย โออนิะโมะโตะหรอืโทะชิโยะริ 
จะท�าพิธีกรรมที่เป็นการแสดงให้เห็นกระบวนการใน
การท�านาตลอดท้ังปี ซ่ึงมทีัง้หมด 15 ขัน้ตอน เช่น ทะอจุิ 
(田打ち การขดุดินเตรยีมพืน้ทีส่�าหรบัท�านา), ชิโระกะกิ 
(代かき การวิดน�้าเข้านาและปรับพื้นที่นาให้เรียบ), 
ทะเนะมะกิ (種まき การหว่านเม็ดข้าว), ทะอุเอะ (田
植え การด�านา) , อิเนะกะริ (稲刈り การเกี่ยวข้าว) 
และอินะมุระสึมิ (稲むら積み การซ้อมข้าว) เป็นต้น
  พิธีกรรมที่แสดงกระบวนการของการท�านา
ตลอดทั้งปีในงานเทศกาลทะอะโซะบินี้ มะสึริชูจะใช้
อุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่ท�ามาจากโมจิก้อนกลม เช่น ในพิธี

แสดงทะอจุ ิ(การขุดดนิ) โออนิะโมะโตะจะส่งต่อจอบท่ีใช้
โมจติดิไว้ทีป่ลายไม้ให้กับโคะอนิะโมะโตะเพือ่ส่งต่อให้กับ
ผู้มะสึรชิคูนอืน่  ๆ เม่ือบรรดามะสึรชิรัูบจอบมาแล้วกจ็ะท�าท่า
แสดงการขดุดนิในทีน่าทีใ่ช้กลองแทนนาข้าว และร้องเพลง
ประสานเสียงกันในขณะท�าพิธีกรรม 
           諏訪 กล่าวว่าโมจิเป็นผลผลิตจากแผ่นดิน
ถอืเป็นของขวัญจากเทพเจ้า โมจิจึงเป็นสัญลักษณ์ของ
เทพเจ้า (諏訪, 1994a)  ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า การทีโ่ออนิะ
โมะโตะหรอืโทะชโิยะร ิ ส่งต่อจอบทีท่�าจากโมจท่ีิมสัีญลักษณ์
ของเทพเจ้าให้กบัมะสึรชิคูนอืน่ๆ กคื็อการแสดงให้เหน็ว่า 
โทะชิโยะรซิึง่เป็นผูน้�าได้รบัมอบอ�านาจจากเทพเจ้าแล้วส่งต่อ
อ�านาจนั้นไปยังมะสึริชูคนอื่นๆ นั่นเอง 
        และเม่ือพิจารณาความหมายของเน้ือเพลง
ที่มะสึริชูร้องประสานเสียงกันตลอดพิธีกรรม จะพบว่า
เนื้อเพลงมีความหมายเก่ียวกับการท่ีโออินะโมะโตะ
หรือโทะชิโยะริสั่งให้มะสึริชูเป็นผู้ใช้จอบศักดิ์สิทธิ์ท�านา
ปลูกข้าวบนที่นาของผู้คนในหมู่บ้าน เริ่มด้วยการท�านา
ในทีน่าของเทพเจ้า ทีน่าของชนชัน้ผูป้กครอง และชาวบ้าน
ทั่วไปตามล�าดับชนช้ันในสังคม6  ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า 
โออินะโมะโตะ หรือ โทะชิโยะริอยู่ในชนชั้นที่สูงสุดและ
มีอ�านาจสูงสุดที่จะควบคุมผู้คนทุกคนในชุมชน
  5.1.4  สญัลกัษณ์และคว�มหม�ยในพธิกีรรม 
  พธิกีรรมในงานเทศกาลทะอะโซะบทิีเ่ป็นการ
แสดงกระบวนการท�านานั้น ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่
โออินะโมะโตะ จะเป็นผู้เรียกให้มาปรากฏตัว เช่น วัว, 
ซะโอะโทะเมะ (早乙女), ทะโรจิ (たろうじ) และ
ยะซุ เมะ (やすめ) เป ็นต ้น ซึ่ งแต ่ละอย ่างเป ็น
สัญลักษณ์ที่มีความหมายในพิธีกรรมดังนี้
  ก) วัว
  ในพิธีชิโระกะกิ (การวิดน�้าเข้านาและปรับ
พื้นที่นาให้เรียบ) โออินะโมะโตะจะเรียกมะสึริชูที่แสดง
เป็นวัวให้เข้ามาในลานพิธี เพื่อที่จะถวายแด่เทพประจ�า
นาข้าว (田の神)  (折口, 1995) เหล่ามะสึริชูจะท�าท่า
ทางให้เหน็ว่าก�าลงัพยายามจะผกูอานวัวทีท่�าจากโมจิซึง่
เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าที่ตัววัว เป็นพิธีกรรมที่แสดง
ให้เหน็ถงึการถวายววัให้เป็นบรวิารแด่เทพเจ้าเพือ่ดลบันดาล
ให้เป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ชาวนาเก็บเกี่ยวได้ผลดี แต่ใน
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พธินีีจ้ะเป็นการแสดงให้เหน็ว่าบรรดามะสริึชไูม่สามารถ
ผกูอานได้เพราะววัตวัอ้วนพ ี ท้ายทีส่ดุแล้วมเีพยีงโออนิะ
โมะโตะเท่านั้นที่สามารถผูกอานวัวได้ส�าเร็จ การแสดง
ในพธิกีรรมนีท้�าให้เหน็อ�านาจทีแ่ตกต่างกันระหว่างโออินะ
โมะโตะและมะสึริชูคนอื่นๆ กล่าวคือ พิธีกรรมนี้แสดง
ให้เห็นว่าโออินะโมะโตะมีความสามารถพิเศษเหนือกว่า
มะสึริชูคนอื่น 
  ข) ซะโอะโทะเมะ
  ในพธีิทะอเุอะ (การด�านา) โออนิะโมะโตะจะ
เรียกเด็กชายที่เรียกว่าซะโอะโทะเมะเข้ามา และสั่งให้
มะสรึชูิช่วยกนัยกเดก็ชายข้ึนเหนอืกลองทีเ่ป็นสัญลักษณ์
แทนนาข้าว การแสดงท่าทางที่เด็กชายถูกยกสูงข้ึน
กเ็ป็นสญัลกัษณ์ทีแ่สดงให้เหน็ถึงการเจรญิเตบิโตสงูใหญ่ข้ึน 
เป็นการเปรียบกับการเจริญเติบโตสูงข้ึนของต้นข้าว 
ซึ่งอธิบายได้โดยแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนตร ์
(ไสยศาสตร์) ในแบบ sympathetic ที่ว่า สิ่งที่ลักษณะ
เหมือนกันจะมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เหมือนกัน หรือเชื่อว่า 
เราสามารถถ่ายทอดลกัษณะของวัตถุหน่ึงไปยังอีกวัตถุหนึ่ง
ที่คล้ายกันได้ (フレイザー, 2004, 61) กล่าวคือเป็น
ภาพสะท้อนของความเชือ่ท่ีว่าการยกซะโอะโทะเมะให้สงูข้ึน
จะท�าให้ต้นข้าวงอกงามสงูขึน้ในลกัษณะเดยีวกัน นอกจากนี้ 
折口 ได้กล่าวเกี่ยวกับซะโอะโทะเมะว่า เป็นผีผู้หญิง
ที่เป็นบริวารของเทพประจ�านาข้าว และมีอิทธิฤทธ์ิ
ในการท�าให้ต้นข้าวงอกงาม (折口, 1995) 
  ค) ทะโรจิเและยะซุเมะ
  หลังจากขั้นตอนทะอุ เอะ (การด�านา) 
โออนิะโมะโตะจะเรียกทะโรจิและยะซุเมะ ให้ปรากฏตวัขึ้น 
折口 กล่าวว่าทะโรจิเป็นเทพประจ�านาข้าว ในขณะที่
ยะซุเมะเป็นเทพเจ้าไรโฮจิน (来訪神) ซึ่งเป็นเทพเจ้า
ท่ีจะมาเยอืนโลกมนษุย์เพยีงปีละ 1 ครัง้ พร้อมกับน�าความ
อุดมสมบูรณ์และความสุขมาให้ชุมชน ซึ่งทะโรจิได้ให้
สัญญากับไรโฮจินว่า จะบันดาลให้การเก็บเกี่ยวได้ผลดี
และมีลูกหลานมากมาย (折口, 1995) โดยการสัญญา
ของทะโรจิกับยะซุเมะในเทศกาลทะอะโซะบิที่ศาลเจ้า
คิตะโนะนี้ จะแสดงโดยการที่ยะซุเมะซึ่งก�าลังตั้งครรภ์
ท�าท่ากอดรัดกบัทะโรจิอย่างใกล้ชดิหรือบางครัง้อาจท�าท่าทาง

ทีส่ือ่ถงึการมีเพศสมัพนัธ์ ซึง่ท่าทางดงักล่าวนัน้อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึการมลีกูหลานมากมาย   諏訪 

ได้กล่าวว่าการแสดงว่ามีเทพเจ้าไรโฮจินมาปรากฏตัว 
เป็นสัญลักษณ์ส่ือให้เห็นว่าเวลาได้ย้อนกลับไปยังสมัย
ที่เริ่มสร้างชุมชน (諏訪, 1994b, 152-156) และเมื่อ
ทะโรจิกับยะซุเมะหายไปก็หมายความว่าเวลาหมุนกลับ
มายังปัจจุบัน หมายถึงการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของชุมชน 
        จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมในงาน
เทศกาลทะอะโซะบิที่ศาลเจ้าคิตะโนะ เป็นพิธีกรรมที่
ท�าให้รู้สกึว่าหมูบ้่านสามารถเริม่ต้นใหม่ได้ทกุปี เป็นพิธีกรรม
ที่ปัดเป่าทุกข์และลบล้างปัญหาในปีที่ผ่านมา อีกทั้ง
ยงัได้รบัความคุม้ครองให้เกบ็เก่ียวได้ผลดแีละมลีกูหลาน
มากมายในปีใหม่ ทั้งน้ีความสงบสุขเหล่าน้ีเกิดขึ้นได้
โดยการที่โออินะโมะโตะเป็นผู้เรียกทะโรจิและยะซุเมะ
ให้มายังหมู่บ้าน ดังน้ันกลุ่มมะสึริชูโดยเฉพาะโออินะ
โมะโตะ ซึ่งเป็นผู้น�าจึงมีบทบาทท่ีส�าคัญมากส�าหรับ
หมู่บ้าน นอกจากนี้สัญลักษณ์ต่างๆ ในพิธีกรรมยังแสดง
ให้เห็นว่า โออินะโมะโตะ หรือ โทะชิโยะริ ซึ่งเป็นผู้น�า
พิธีเป็นตัวแทนในการรับมอบอ�านาจจากเทพเจ้าท�าให้
มอีทิธฤิทธิเ์สมอืนเทพเจ้าเป็นผู้ทีม่คีวามสามารถเหนอืกว่า
ผู้อื่นและมีบทบาทส�าคัญยิ่งส�าหรับชุมชน
 5.2 บทบ�ทท�งสังคมของโทะชิโยะริในช่วง 
  กล�งสมัยเอโดะ
  5.2.1 ก�รลดบทบ�ทของโทะชิโยะร ิ
  ในก�รควบคุมมะสึริเม็นเด็ง (祭り免田)
  ก่อนสมัยเอโดะ มะสึริชูมีสิทธิ์ในการใช้ที่นา
ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นการจดังานเทศกาล ทีเ่รียกว่ามะสึริเม็นเด็ง 
(祭り免田) ซึง่การมสิีทธ์ิใช้พืน้ท่ีส�าหรบัการจดังานเทศกาล
ในการปลูกข้าว และท�าเป็นโมจิซ่ึงเปรียบเสมือนของ
ศกัด์ิสทิธิจ์ากเทพเจ้าแจกจ่ายให้กบัชาวบ้าน กเ็ท่ากับว่า
เป็นการได้รับอ�านาจจากเทพเจ้า และท�าให้มะสึริชู
มีชนชั้นที่เหนือกว่าชาวบ้านทั่วไป
           แต่ต่อมาเมือ่ปี ค.ศ.1710  ตระกลูโอโนะ (大野) 
ได้รับมอบอ�านาจจากตระกูลโยะซิดะ (吉田) ซึ่งเป็น
ตระกูลผู้น�าของลัทธิชินโต (神道) ให้เป็นผู้ควบคุมดูแล
ศาลเจ้าคติะโนะ7  ท�าให้เกดิข้อพพิาทเกีย่วกบัสิทธิใ์นการ

7 宝永7年(1710)12月14日「祠官許状」(北野神社文書)
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ใช้พื้นที่นาระหว่างมะสึริชูกับตระกูลโอโนะขึ้นปี ค.ศ.
1725 และท้ายที่สุดได้มีการเปลี่ยนแปลงยกกรรมสิทธิ์
ในการควบคมุดูแลมะสรึเิม็นเดง็ให้เป็นของตระกลูโอโนะ
ที่เป็นผู้ดูแลศาลเจ้าคิตะโนะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏ
อยู่ในข้อมูลขั้นต้น 「徳丸本村祭礼に付定 (控) 8」   
ที่เขียนไว้ในปี ค.ศ.1725 โดยมีเนื้อความที่มะสึริชูเขียน
เกีย่วกบัมะสริึเมน็เดง็และงานเทศกาลทะอะโซะบ ิ อยู่ใน 
ข้อ 1 ของเอกสาร แปลโดยสรุปได้ดังนี้

  เมือ่ปีทีแ่ล้วเกิดข้อขดัแย้งระหว่างมะสรึชูิกับ
โอโนะเกี่ยวกับเม็นเด็ง (免田) ส�าหรับใช้ในงานเทศกาล
ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ศาลเจ้าคิตะโนะ ดังนั้น
อินะฮันซะเอะมง  (伊奈半左衛門) ซึ่งเป็นข้าราชการ
จากดะอคิงั (代官) จากวงัหลวงจงึได้เรยีกให้ทัง้สองฝ่าย
เข้าพบ และตดัสินให้เมน็เดง็ตกอยู่ภายใต้กรรมสทิธิข์อง
โอโนะซึ่งเป็นผู้ดูแลศาลเจ้า และให้จัดงานเทศกาลตาม
ประเพณีที่มีแต่โบราณ ทั้งสองฝ่ายเขียนได้ประทับตรา
ลงนามในเอกสารยอมรบัข้อตกลงร่วมกันว่า ตัง้แต่ปีใหม่
ทีจ่ะมาถงึจะร่วมมอืกนัจัดงานทีศ่าลเจ้าคติะโนะตามเดิม 
ในวันขึ้นปีใหม่วันที่ 10 โดยให้โอโดริชู  (大通衆)  และ
โคะโดริชู  (小通衆) นั่งตามต�าแหน่งที่ก�าหนด9

  การขอรบัสทิธิเ์พือ่ควบคมุดูแลศาลเจ้าเกิดขึน้
มากมายในช่วงต้นของศตวรรษที ่ 18 ซ่ึง 井上 ได้กล่าวว่า 
การได้รบัอนญุาตให้มีสิทธิใ์นการควบคุมศาลเจ้าจากตระกลู
โยะซิดะ เป็นการแสดงถึงความส�าเร็จ 3 ประการดังนี้ 
   1) ผู้ที่ได้รับการอนุญาตในการควบคุมศาล
เจ้าจะกลายเป็นผู้น�าศาลเจ้า
   2) ผูท่ี้ได้รบัการอนญุาตในการควบคมุศาลเจ้า
จะได้รับมอบอ�านาจบางส่วนจากไดเมียว (大名) ผู้เป็น
มูลนาย
   3) ผูท่ี้ได้รบัการอนญุาตในการควบคมุศาลเจ้า
จะได้รับการยอมรับถึงสิทธิ์ในการควบคุมศาลเจ้าจาก
ชาวบ้าน (井上, 1997, 2007)

9          、於当村天神社地ニ従往古仕来候祭入用之免田ニ付、去年中ゟ及異論、度々御代官伊奈半左衛門様迄双方被召

出、御詮義之上祭り免田社守方へ相渡シ、祭り之儀ハ古来格式仕来り候通、摂津守処ニ而急度相勤可申旨被為仰付

候、即証互ニ取替シ相済候ニ付、来午正月ゟ宮本摂津守処ニ而祭礼仕、格式前々之通相違無御座候、自今以後正月

十日ゟ 大通・小通共出合、笠張可仕事 (ibid.925-926)
10  ibid. 926 
11     、同日大通・小通衆中不残出合、笠張先例之通可仕事

附、例座之儀格式古来之通可令着座、然上者子々孫々ニ至迄、永々乱例座口論無之様ニ何茂堅可被相心得候事(ibid.926)  

8 享保10年(1725)2月「徳丸本村祭礼に付定(控)」(安井家文書)(『板橋区史』資料編 3 近世,№ 515,924-927)

          ตระกูลโอโนะได้เรยีกพืน้ทีใ่นการท�านานีโ้ดยชื่อ
ใหม่ว่า เทม็จนิเมน็เด็ง (天神免田) แทนมะสรึเิมน็เดง็นี้ 
ซึง่มคีวามหมายว่าผนืนาของศาลเจ้าและเทพเจ้า การมีสิทธิ์
ในการใช้พื้นที่ปลูกข้าว และท�าเป็นโมจิแจกจ่ายให้กับ
ชาวบ้าน กเ็ท่ากบัการได้รบัอ�านาจจากเทพเจ้าทีเ่หนอืกว่า
มนุษย์ปุถุชนทั่วไป ดังนั้นการทีต่ระกูลโอโนะต้องการ
รับมอบสทิธ์ิในการควบคุมศาลเจ้าคิตะโนะรวมถึงมะสึริ
เม็นเด็ง หรือ เท็มจินเม็นเด็ง อาจเกี่ยวข้องกับบทบาท
ทางสังคมในหมู่บ้าน กล่าวคือ เป็นความปรารถนาที่จะลด
บทบาทของโทะชโิยะรแิละมะสรึชิ ู พยายามทีจ่ะโยกย้าย
อ�านาจที่อยู ่เหนือกว่าชาวบ้านที่โทะชิโยะริมีอยู ่น้ัน
มาเป็นของตน
  5.2.2 โทะชโิยะรใินฐ�นะผู้นำ�สงูสดุของ 
    พธิกีรรม
  จากข้อมูลขั้นต้น 「徳丸本村祭礼に付定 

(控)」พบว่ามะสึริชูได้เขียนข้อก�าหนดเกี่ยวกับระเบียบ
ของมะสึริชูไว้ในข้อ 5 ว่าในวันที่ 10 ซึ่งเป็นคืนก่อนวัน
เทศกาลทะอะโซะบ ิจะมพีธิกีรรมในช่วงเยน็ ซึง่โอโดรชิทูัง้ 
10 คนและภรรยาจะต้องไปทีศ่าลเจ้า10  และในข้อ 6 
เขียนไว้ว่าโคะโดริชูจะมาร่วมท�าพิธีกรรมในช่วงเย็น 
มีรายละเอียด ดังนี้คือ

 ๑. ในวนัเดยีวกนั (คืนก่อนงานเทศกาล) โอโดรชิู
และโคะโดริชูทุกคนต้องมาศาลเจ้าและท�าพิธีกรรม 
โดยโอโดริชูและโคะโดริชูต้องนั่งตามล�าดับที่ก�าหนดไว้ 
โดยก�าหนดเพิ่มเติมว่า ให้รักษาประเพณีการจัดล�าดับที่
นั่งดังตามรูปแบบดั้งเดิมสืบทอดไปจนถึงสมัยลูกหลาน 
ห้ามมใิห้เปล่ียนแปลง และห้ามโต้แย้งเกีย่วกบัล�าดบัทีน่ั่ง11

 ค�าว่า “โอโดริชู” และ “โคะโดริชู” ที่ปรากฏใน
เอกสารขัน้ต้นกค็อื ค�าทีม่ะสึรชิใูช้เรยีกกนัในกลุ่ม โดยแบ่ง
สมาชิกออกเป็นโอโดริชู 10 คน และโคะโดริชู 6 คน ซึ่ง
โอโดริชูอยู่ในล�าดับขั้นที่สูงกว่าโคะโดริชู  นอกจากนี้
ยั ง เรียกผู ้น� า สูง สุด ซ่ึงอยู ่ ในกลุ ่ม “โอโดริ ชู” ว ่ า 

(6)

(1)

(6)
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“โออินะโมะโตะ” และผู้น�าในล�าดับถัดมาว่า “โคะอินะ
โมะโตะ” ขณะทีช่าวบ้านจะเรยีกเหมารวมว่า “มะสรึชูิ” 
ซึ่งการแบ่งค�าเรียกสมาชิกในกลุ่มที่แตกต่างกันดังนี้
แสดงให้เหน็ว่ากลุม่มะสรึชิมูกีารแบ่งล�าดบัชัน้ภายในกลุ่ม
โดยม“ีโออนิะโมะโตะ” หรอื โทะชโิยะรเิป็นผูน้�าสงูสดุ
  5.2.3 มิยะซะกับก�รกำ�หนดชนชั้นและ 
    สืบทอดอำ�น�จในสังคม
  ในเอกสารขั้นต้น「徳丸本村祭礼に付定 
(控)」ข้อที่ 9 มีการกล่าวถึงล�าดับที่นั่งของมะสึริชู ในคืน
วันที่ 10 ซึ่งเป็นคืนก่อนหน้าเทศกาลไว้ดังนี้

 
 ๑. รูปแบบล�าดับการนั่งในวันที่ 10 12

 ผังก�าหนดที่นั่งดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มะสึริชู
มีการก�าหนดต�าแหน่งการนั่งตามล�าดับความส�าคัญเพื่อ
นมสัการเทพเจ้า ซึง่ผงัก�าหนดทีน่ัง่นีเ้รียกว่ามยิะซะ (宮座) 
เป็นต�าแหน่งที่นั่งเฉพาะกลุ่มผู้คนในหมู่บ้านที่ท�าหน้าที่
เป็นกรรมการด�าเนินการจัดงานเทศกาล (福田, 2000)  
โดยต�าแหน่งทีน่ัง่ในมยิะซะนัน้จะสะท้อนถงึสถานะภาพ

13 เกี่ยวกับมิยาซะโปรดดู (安藤,1960; 萩原,1962; 原田,1976; 肥後,1970; 森岡,1954; 高橋,1978; 高牧,1986; 竹田,1977; 

和歌森,1953)

12     、十日笠張例座次第 (ibid.926)

ทางสังคมในหมู่บ้าน ผู้ที่นั่งในต�าแหน่งที่ดีที่สุด (薗部, 
1993, 2002, 2017) หรือนั่งในต�าแหน่งที่มีทิศทางที่ดี
ตามความเชื่อ หมายถึงการมีสถานะภาพอยู่ในล�าดับ
ชั้นที่สูงในหมู่บ้าน การก�าหนดมิยะซะเริ่มต้นตั้งแต่สมัย
คามาคุระในช่วงหลังของศตวรรษที่ 12 และแพร่
กระจายไปทั่วประเทศในศตวรรษที่ 15 13 
 ในข้อมูล  「徳丸本村祭礼に付定 (控)」    มกีาร
ระบุถึงข้อก�าหนดต่างๆ รวมทั้งรายชื่อและที่นั่งของ
ผู้บุกเบิกหมู่บ้านในการท�าพิธีกรรม ทั้ง 16 คนอย่าง
ชดัเจน โดยจะเรยีงล�าดบัชือ่ของบคุคลทีอ่ยูก่ลุม่โอโดรชิู 
10 คนแรกแล้วต่อด้วยชือ่ของบคุคลทีอ่ยูใ่นกลุ่มโคะโดริชู
อีก 6 คน รวมถึงก�าหนดที่นั่งให้โอโดริชูได้นั่งในทิศที่ดี
กว่าคือทิศตะวันออกและทิศเหนือให้โคะโดริชูนั่งในทิศ
ตะวนัตกและทศิใต้โดยก�าหนดทีน่ัง่ตามล�าดบัความส�าคัญ
ในการท�าพิธีกรรม เช่น โออินะโมะโตะ (ปรากฏชื่อใน
ข้อมูลขั้นต้นว่ากงซะเอะมง (権左衛門)) จะเป็นผู้ที่ได้
นั่งในต�าแหน่งที่ดีที่สุดเรียกว่า “คะมิซะ (上座) ” 
ต�าแหน่งที่ดีรองลงมาจะเป็นต�าแหน่งของโคะโดริ ส่วน 
โอโนะ (ในข้อมลูขัน้ต้นเรยีกว่า เซตสโึนะคะม ิ(摂津守) 
ที่เป็นผู้ดูแลศาลเจ้าถูกก�าหนดให้นั่งในทิศที่ถือว่าเป็น
อัปมงคล
 การแยกออกเป็นโอโดริชูกับโคะโดริชูนั้นเป็นการ
แบ่งกลุ่มตามการมส่ีวนร่วมในการก่อตัง้หมูบ้่าน ซึง่โอโดริชู
คือกลุ่มผู้บกุเบกิ ส่วนโคะโดรชิคูอืกลุ่มร่วมบกุเบกิทีเ่ข้ามา
ในภายหลัง การแบ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นการแสดงล�าดับ
ช้ันทางสังคม และมิยะซะที่ก�าหนดแบ่งต�าแหน่งท่ีนั่ง
ตามล�าดับของโอโดริชูกับโคะโดริชูซึ่งเป็นการก�าหนด
ต�าแหน่งตามความส�าคญัในพธีิจงึเป็นการสบืทอดล�าดับ
ฐานะทางสังคมของสมาชกิแต่ละคนในมะสึรชิ ู ดงันัน้จาก
ที่มีการระบุไว้ในเอกสารขั้นต้นว่า ให้ยึดถือการก�าหนด
ต�าแหน่งทีน่ัง่ และต้องสืบทอดห้ามมใิห้มกีารเปล่ียนแปลงนั้น 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนผลักดันให้มิยะซะกลายเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการสืบทอดล�าดับอ�านาจทางสังคม
ของมะสึริชูนั่นเอง

(9)

(9)
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16 
文久 2 年(1862)4月「徳丸原入会芝畑開発出願費用につき議定書」(安井家文書)(『板橋区史』資料編 3 近世,№ 141, 292)

15 
正徳3年(1713)12月「徳丸本村年貢内割・村入目割・秋内検見につき組頭衆一札」(安井家文書)(『板橋区史』資料編  

3 近世,№ 292,602-603) 

14 
「天保8年(1837) から元治2年 (1865) 勘定過不足帳」(安井家文書)

  5.2.4  มิยะซะกับบทบ�ทท�งสังคมของ 
    โทะชิโยะริ
  ในสมยัมุโระมะชิก่อนหน้าสมัยเอโอะ ผูท้ีท่�า
หน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของหมู่บ้านโทะคุมะรุก็คือ 
ผู้ที่นั่งล�าดบัแรกในมยิะซะซ่ึงเป็นทีน่ัง่ของโออินะโมะโตะ 
หรือ โทะชิโยะริ แต่เมื่อเข้าสู่สมัยเอโดะได้มีการแต่งตั้ง
นะนชุขิึน้เป็นผูใ้หญ่บ้านอย่างเป็นทางการแทนโทะชิโยะริ 
แต่อย่างไรก็ตามที่นั่งในมิยะซะก็ยังเป็นของโออินะโมะ
โตะหรือโทะชิโยะริอยู ่ตามเดิม อีกทั้งนะนุชิซึ่งเป็น
ผูใ้หญ่บ้านจากการแต่งตัง้ในสมยัเอโดะกไ็ม่มตี�าแหน่งทีน่ั่ง
ในมยิะซะ เนือ่งจากไม่ใช่ผูบ้กุเบกิของหมูบ้่านโทะคุมะรุ 
แต่ถูกคัดเลือกโดยโชกุนในสมัยเอโดะ ดังนั้นนะนุชิจึงไม่
ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมพิธีกรรมในคืนก่อนหน้าเทศกาล
ทะอะโซะบิ และจากการที่โอโนะที่เป็นผู้ดูแลศาลเจ้า
ถูกก�าหนดให้นั่งในทิศที่เป็นอัปมงคล และนะนุชิซึ่งเป็น
ผู้ใหญ่บ้านไม่มีต�าแหน่งที่นั่งในมิยะซะแสดงให้เห็นว่า
นะนชุหิรือผูใ้หญ่บ้านและโอโนะถูกจดัเป็นคนนอก แตกต่าง
จากโออินะโมะโตะหรือโทะชิโยะริ และมะสึริชูที่มีความ
สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านโทะคุมะรุอย่างลึกซึ้ง
มาตั้งแต่สมัยมุโระมะชิ โออินะโมะโตะหรือโทะชิโยะริ 
จงึมีอ�านาจเป็นผูส้บืทอดระเบยีบตามมยิะซะ และถือว่า
เป็นชนชั้นที่อยู่เหนือกว่าทั้ง ตระกูลโอโนะและนะนุชิ 
จึงกล่าวได้ว่ามยิะซะเป็นการสบืทอดระเบยีบของหมูบ่้าน
โทะคุมะรุของสมัยมุโระมะชิ และเป็นการสืบทอด
อ�านาจทางสังคมของโออินะโมะโตะ หรือ โทะชิโยะริ
นั่นเอง
 5.3 บทบ�ทในก�รบริห�รจัดก�รหมู่บ้�นของ 
  โทะชิโยะริ
  5.3.1 ศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในหมู่บ้�น
  เนื่องจากเทศกาลทะอะโซะบินั้น มะสึริชู
โดยเฉพาะโออินะโมะโตะเป็นผู้ถือครองสัญลักษญ์ของ
เทพเจ้า และเป็นตัวแทนของเทพเจ้า เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส�าคัญในการปัดเป่าทุกข์ท�าให้หมู่บ้านเริ่มต้นสิ่งดีๆ 
ได้ใหม่ในทุกปี ผู้คนในหมู่บ้านที่เคารพและศรัทธา
ต่อศาลเจ้าทุกคนจึงรับรู้ถึงความพิเศษของโทะชิโยะริ 

รับรู ้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าโออินะโมะโตะหรือ
โทะชิโยะริ เป็นบุคคลพิเศษที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของ
บรรดาชาวบ้านที่เคารพและศรัทธาต่อศาลเจ้า และจาก
ข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับงบบัญชีรายรับรายจ่ายระหว่างปี 
ค.ศ. 1837 ถงึ ค.ศ. 186514 พบว่ามะสึรชิมูบีทบาทส�าคัญ
ในการเป็นศูนย์กลางในการเก็บเงินจากผู ้ที่เคารพ
และศรัทธาต่อศาลเจ้าเพื่อท�าบุญต่อศาลเจ้าคิตะโนะ
เป็นประจ�าทกุปี ดงันัน้จงึกล่าวได้ว่า ผูค้นในหมูบ้่านมี
จติส�านกึร่วมกันผ่านสัญลักษณ์ความเป็นตัวแทนเทพของ
โออินะโมะโตะ
  5.3.2 อำ�น�จในก�รบรหิ�รจดัก�รหมู่บ�้น 
   ของโทะชิโยะริ
  โทะชโิยะริจะเป็นผูช่้วยนะนชุหิรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ในขณะที่โอโดริชูคนอื่นๆ จะเป็นหัวหน้าของกลุ่มต่างๆ 
ในหมู่บ้านในสมัยเอโดะ โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้า
ของกลุ่มในหมู่บ้านจะประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับปัญหาของผู้คนในหมู่บ้าน รวมถึงการบริหาร
จัดการเรื่องต่างๆ ในหมู่บ้าน แล้วจะส่งรายงานสรุปมติ
ทีป่ระชุมและข้อเสนอต่างๆ ต่อนะนชุ ิในภายหลงั15 อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการตรวจสอบการท�างานของนะนชุหิรอืผู้ใหญ่บ้าน
ซึง่แสดงให้เหน็ว่านะนชุหิรอืผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่บุคคลทีม่อี�านาจ
เด็ดขาดในการบริหาร แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลับเป็นผู้มี
อ�านาจในการบรหิาร ดงัตวัอย่างท่ีปรากฏในเอกสารขัน้ต้นว่า 
เมือ่ปลายสมยัเอโดะผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านได้ปฏริปูทีด่นิทีร่กร้าง 
และฟื้นฟูให้เป็นที่นาที่สามารถท�านาได้  แต่นะนุชิหรือ
ผูใ้หญ่บ้านไม่ได้มส่ีวนเก่ียวข้องกบัการปฏริปูทีด่นิแต่อย่างใด16   
ดงันัน้จงึกล่าวได้ว่าแม้แต่ในสมยัเอโดะทีม่กีารแต่งตัง้นะนชิุ
หรอืผู้ใหญ่บ้านกต็าม อ�านาจในการบรหิารหมูบ้่านของกลุ่ม
ผู้บกุเบกิหมูบ้่านโทะคุมะรซุึง่มโีทะชโิยะรเิป็นผู้น�ากย็งัคงอยู่

 จากการศกึษาเกีย่วกับบทบาททางสงัคมของโทะชิโยะริ
ในงานเทศกาลทะอะโซะบิ โดยใช้แนวคิดทางคติชน
วิทยาควบคู่กับแนวคิดทางประวัติศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น 
ท�าให้เหน็ได้ว่า การประกอบพธิกีรรมในเทศกาลของหมู่บ้าน

6. บทสรุป
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กมี็ความเกีย่วข้องกบัล�าดบัช้ันและการจัดระเบยีบทางสังคม 
การเป็นผูน้�าพธิกีรรมน้ันจงึหมายถงึการมีล�าดับช้ันทีมี่อ�านาจ
ในการควบคมุสงัคม ดังนัน้ถึงแม้จะมีสถานะภาพเป็นเพียง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แต่การมีสถานะภาพเป็นผู้น�าพิธีกรรม
น�ามาซึ่งอ�านาจในการควบคุมสังคม หมายความว่า
บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริในยุคกลางนั้นไม่ได้
ลดน้อยลงแต่อย่างใด จากการศึกษาข้างต้นท�าให้เห็น
ว่าการศึกษาเกีย่วกบัสังคมและการปกครองของหมูบ้่าน
จ�าเป็นต้องใช้มุมมองทางวัฒนธรรมกับมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์ควบคู ่กัน ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้เห็นถึง
ระเบียบของสังคมรวมถึงล�าดับอ�านาจในหมู่บ้านที่เป็น
คลืน่ใต้น�า้อยูใ่นระบบการปกครองอย่างชัดเจนขึ้น
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