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บทคัดย่อ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ์ และผู้ติดตามและบทบาทหน้าที่ของนิทาน

พ้ืนบ้านในวรรณกรรมญีปุ่น่สมยัเมจแิละทะอโิฌ โดยศกึษาผ่านตวัละคร

โมะโมะตะโร ยักษ์ และผู้ติดตาม ในเรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากนิทาน

พืน้บ้านเรือ่ง “โมะโมะตะโร” จ�านวน 8 เรือ่ง ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1891 (ปีเมจิ 

ที่ 24) จนถึงปี ค.ศ. 1924 (ปีทะอิโฌที่ 13) ได้แก่ “โอะนิโมะโมะตะโร” 

ของ โอะสะกิ โคโย, “อิมะโมะโมะตะโร” และ “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” 

ของ เคียว โนะ วะระเบะอิ, “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” ของ อิวะยะ 

ซะสะนะมิ, “โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ, “โมะโมะตะโร” 

ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ, “โมะโมะตะโร” ของ มะทุซ์มุระ ทะเกะโอะ 

และ “โมะโมะตะโร” ของ อะกตุะงะวะ รวิโนะซุเกะ จากการศกึษาพบว่า 

เร่ืองสัน้ดงักล่าวน้ันมกีารสร้างตัวละคร โมะโมะตะโร ยกัษ์ และผูต้ดิตาม

แตกต่างกันออกไปโดยแบ่งได้ ตามช่วงปี ดังต่อไปนี้ 1) ช่วงปลายสมัย

เมจิ เน้นการเขียนแบบเพ่ิมเรื่องส่วนหลัง มีการปรับเพิ่ม-ลดตัวละคร 

และสร้างตัวละครใหม่ 2) ช่วงต้น-กลาง สมัยทะอิโฌ น�าเนื้อหาของ

นิทานพ้ืนบ้านมาใช้เหมือนเดิมโดยเน้นการดัดแปลงในส่วนของ 

รายละเอียด 3) ช่วงปลายสมัยทะอิโฌ มีลักษณะการเขียนโดยเพิ่ม 

เนื้อเรื่องทั้งส่วนหน้า และส่วนหลังของนิทานพ้ืนบ้าน และดัดแปลง 

ภาพลกัษณ์ของตวัละครให้ตรงข้ามกบันิทานพืน้บ้าน โดยผูเ้ขียนใช้นทิาน

พื้นบ้านเป็นโครงเรื่องหลักและดัดแปลงเนื้อหา ตัวละครเพิ่มเติมโดยมี

วตัถปุระสงค์ต่างกัน เช่น เพือ่ให้เนือ้หาสนกุสนาน สะท้อนเหตกุารณ์ทาง

ประวัติศาตร์และสังคม และสะท้อนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นต้น
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Abstract

The aims of this research are to study the changing 

of Momotarou, Demon, and the followers’ character and the 

roll of the folk tale through Meiji and Taishou period’s 

literature by focus on Momotarou, Demon, and the followers’ 

character in “Momotarou” Folk tale using short story for 

8 stories between 1891 to 1924, which is “Onimomotarou” 

by Osaki Kouyou, “Imamomotrou” and “Nihongodaibanashi” 

by Kyou No Warabei, “Momotarouzokuhanashi” by Iwaya 

Sazanami, “Momotarou” by Kusuyama Masao, “Momotarou” 

by Sakai Toshihiko, “Momotarou” by Matsumura Takeo, 

“Momotarou” by Akutagawa Ryuunosuke. Through this 

research have found that the changing of Momotarou, Demon, 

and the followers’ character can be separated into 3 period, 

which is 1) Last of Meiji period, almost adding the story in 

the last part and add or cut of the characters or making the 

new characters. 2) First and Middle of Taishou period, almost 

using the same story of the folk tale but change or add more 

details of the character. 3) Last of Taishou period, found the 

additional of first part and last part of the folk tale story and 

also changing the character opposite of the folk tale story. 

Though this study, Researcher found that the folk tale were 

changing the story for make the story more funny, show the 

history on those period or the human habit. 
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1. บทน�ำ
นิทานพื้นบ้านนั้นเป็นเรื่องเล่าปากต่อปาก

ที่เล่าสืบต่อกันมาต้ังแต่สมัยโบราณ มักพบการน�า

นิทานพื้นบ้านมาดัดแปลงหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งใน

เนื้อหาวรรณกรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นอยู่หลายเรื่อง 

เช่น “โอะโตะงิโสฌิ” ของ ดะสะอิ โอะซะมุ ซึ่งเป็น

ผลงานทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กกนัดี นอกจากนัน้ยงั

มผีลงานของนักเขยีนชือ่ดัง อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ 

ที่ได้น�านิทานพื้นบ้านมาสร้างสรรค์ผลงาน ในเรื่อง 

“คะชกิะชยิะมะ”, “เคียวกนุดัน”, “ซะรกุะนงิซัเซน็” 

และ “โมะโมะตะโร” อีกด้วย แต่ทว่างานเขียนเหล่า

นี้มักถูกมองว่าเป็นงานเขียนในเชิงล้อเลียน ขาด

ศิลปะด้านการเขียน และการน�าแนวคิดต่างๆ มาใช้

ในงานเขียน จึงท�าให้ผลงานดังกล่าวไม่ได้รับความ

นิยมในการท�าวิจัย แม้ว่าผลงานท่ีมีชื่อเสียง เช่น 

“โอะโตะงิโสฌิ” จะมีการท�าวิจัยจ�านวนมาก แต่ยัง

ขาดการวิจยัในแง่มมุของการน�าเอานทิานพืน้บ้านมา

ดัดแปลงในวรรณกรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นรวมไปถึง

รูปแบบของการดัดแปลงดังกล่าว 

นทิานพืน้บ้านน้ันแต่เดิมไม่มรีปูแบบตายตัว

เนื่องจากเป็นเรื่องเล่าแบบ มุขปาฐะ ที่ปู่ ย่า ตา ยาย 

พ่อ แม่ หรือญาติในครอบครัวเล่าให้กับลูกหลานฟัง 

จึงมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ตัวละคร ฉากแตกต่าง

กันไปตามพื้นที่ และคนเล่าเรื่อง จนกระทั่งสมัย

มุโรมะชิ (ค.ศ. 1550-ค.ศ. 1630) ช่วงระหว่างสมัย

สงครามภายในจนถึงช่วงต้นสมัยเอโดะ เนื้อหาของ

นทิานพ้ืนบ้านจงึเป็นรปูเป็นร่างมากขึน้ จะกระทัง่เริม่

มีการบันทึกเป็นตัวอักษรตั้งแต่ช่วงต้นสมัยเอโดะ

เป็นต้นมา โดยนิทานพื้นบ้าน “โมะโมะตะโร” ได้รับ

การจัดให้เป็นหนึ่งในนิทานพ้ืนบ้านทั้ง 5 ของญี่ปุ่น 

(“โมะโมะตะโร”, “คะชกิะชยิะมะ”, “ซะรุกะนงิซัเซน็”, 

“ฌติะกริซิสุเุมะ”, “ฮะนะซะกะจอิ”ิ) และได้รบัความ

นยิมเป็นอย่างสงูในบรรดาเยาวชน จนกลายเป็นส่วน

หนึ่งของต�าราเรียนญี่ปุ ่นในสมัยเมจิท่ี 20 (ค.ศ. 

1887) หลงัจากนัน้จงึมกีารตพีมิพ์เป็นหนงัสอืส�าหรบั

เยาวชน ไปจนถงึหนงัสอืภาพ จงึท�าให้นทิานพืน้บ้าน 

“โมะโมะตะโร” นั้นมีความใกล้ชิดกับครอบครัว

ชาวญี่ปุ่นอย่างที่สุด จนกระท่ังปัจจุบันนอกจากจะ

เป็นหนงัสอืภาพแล้วยงัมกีารน�ามาเผยแพร่อย่างกว้าง

ขว้างผ่านทางสือ่ต่างๆ เช่น วทิย ุโทรทัศน์ และจดัเป็น

นิทานพื้นบ้านที่นิยมน�ามาดัดแปลงเนื้อหามากที่สุด

นับตั้งแต่นิทานพื้นบ้าน “โมะโมะตะโร” 

มีรูปแบบชัดเจน และเป็นที่รู ้จักกันโดยทั่วไปแล้ว 

พบว่ามีนักเขียนหลายคนน�าเอานิทานพื้นบ้าน 

“โมะโมะตะโร” มาดัดแปลงเนื้อหาเพื่อสะท้อนให้

เห็นถึงสภาพสังคม หรือประวัติศาสตร์ในสมัยนั้น 

เช่น โอะสะกิ โคโย (尾崎紅葉), เคียะกุเต บะกิน 

(曲亭馬琴), ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ (堺利彦), 

อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ (芥川龍之介) เป็นต้น 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับนิทานพื้นบ ้าน 

“โมะโมะตะโร” และวรรณกรรมท่ีดัดแปลงมาจาก

นิทานพื้นบ้าน “โมะโมะตะโร” ที่ผ่านมา ผู้วิจัยแบ่ง

ลักษณะงานวิจัยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง

รูปแบบ เช่น นะเมะกะวะ มิชิโอะ2
 (滑川道夫) 

ศึกษาในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ นิทานพื้นบ้าน 

“โมะโมะตะโร” เช่น หนงัสอืภาพอะกะฮง, นทิานเด็ก

เล่าปากเปล่า, นิทานพื้นบ้าน/นิทานเด็ก/นวนิยาย, 

หนงัสอืภาพ/การ์ตูน และข้อถกเถียงเก่ียวกบัโมะโมะ

ตะโรผ่านมุมมองด้านวัฒนธรรมนิทานเด็กเป็นหลัก 

โอฟุจิ มิกิโอะ3
 (大藤幹夫) ศึกษา “โมะโมะตะโร” 

ฉบับปรับปรุงทั้ง 5 ฉบับของ ซะสะนะมิ โดย

2 滑川道夫著 『桃太郎像の変容』、東京書籍、1981年3月6日

3 大藤幹夫「巌谷小波「桃太郎」異稿 考」『学大国文 (45)』、2002、 pp.17-38
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(口演童話), นิทานพื้นบ้าน/นิทานเด็ก/นวนิยาย 

(御伽噺・童話・小説), หนังสือภาพ/การ์ตูน 

(絵本・漫画) และข้อถกเถยีงเกีย่วกับโมะโมะตะโร 

(桃太郎論考) ผ่านมุมมองด้านวัฒนธรรมนิทาน

เด็กเป็นหลัก 

ผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาในแง่การน�าเอานิทาน

พื้นบ้านมาใช้ในวรรณกรรมญี่ปุ ่นสมัยใหม่ โดย

บทความวจิยันีผู้ว้จิยัจะเน้นศกึษาจากวรรณกรรมญีปุ่น่

สมัยใหม่ซึ่งดัดแปลงเนื้อหามาจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง 

“โมะโมะตะโร” ในช่วงสมัยเมจิ และทะอิโฌ จ�านวน 

8 เรือ่ง ได้แก่ “โอะนโิมะโมะตะโร” (鬼桃太郎) ของ 

โอะสะก ิโคโย (尾崎紅葉), “อมิะโมะโมะตะโร” (今

桃太郎) และ “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” (日本五大

噺) ของ เคียวโนะวะระเบะอิ (京の藁兵衛), 

“โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” (桃太郎続話) ของ 

อิวะยะ ซะสะนะมิ (巌谷小波), “โมะโมะตะโร” 

(桃太郎) ของ คซุุยะมะ มะซะโอะ (楠山正雄), “โมะ

โมะตะโร” (桃太郎) ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ 

(堺利彦), “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ มะทุซ์มุ

ระ ทะเกะโอะ (松村武雄) และ “โมะโมะตะโร” (桃

太郎) ของ อะกตุะงะวะ รวิโนะซเุกะ (芥川竜之介) 

โดยศึกษาผ ่ านตั วละครหลักของเรื่ อ ง  ได ้แก  ่

โมะโมะตะโร, ยักษ์ และผู้ติดตาม (สุนัข ลิง ไก่ฟ้า)

2. วัตถุประสงค์
วิ จั ยนี้ มี วั ตถุประสงค ์ เพื่ อศึ กษาการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของตัวละครโมะโมะตะโร, 

ยักษ์ และผู ้ติดตาม และการน�านิทานพื้นบ้าน 

“โมะโมะตะโร” มาดัดแปลงเพื่อใช้ในวรรณกรรม

ญี่ปุ่นสมัยเมจิและทะอิโฌ

เปรียบเทียบรูปประโยคในแต่ละฉากเพื่อดูส่วนที่ถูก

ปรับเปลี่ยนหรือตัดออกไป มะทุซ์บะระ โนะริโกะ4
 

(松原哲子) ศกึษาค�าท่ีนยิมใช้ในสมยันัน้ รวมไปถงึ

การเพิม่ปัจจยัใหม่ในเน้ือหาของเรือ่ง “โมะโมะตะโร” 

ในหนังสืออะกะฮง/คุโระฮง/อะโอะฮง/คิอิโระเฮียวชิ 

2. กำรศึ กษำ เ ก่ียวกับระบอบกำร

ปกครองด้วยทหำร เช่น โคะทะกิ ฮะรุโกะ5
 (小滝

晴子) ศึกษาเนื้อหาของ “โมะโมะตะโร” ที่เปลี่ยน

ไปหรือคงเอาไว้ภายหลังสงคราม เนื่องจากช่วง

สงครามมีการน�าเรื่อง “โมะโมะตะโร” มาใช้เพื่อ

ส่งเสริมระบอบการปกครองด้วยทหาร แต่หลัง

สงครามช่วงหนึง่มกีารห้ามยุง่เกีย่วกบัเรือ่ง “โมะโมะ

ตะโร” รวมท้ังการปรับเปลี่ยนเน้ือหาเพ่ือไม่ให้

เยาวชนเกิดความเข้าใจผิด 

3. กำรศึกษำเกี่ ยวกับกำรวิพำกษ ์

วิจำรณ์สังคม เช่น ฮิระดะ โคสะบุโร6
 (原田光三

郎) ศกึษาผลงานของอะกตุะงะวะว่ามกีารสร้างภาพ

ลกัษณ์ของโมะโมะตะโรและยกัษ์ให้มลีกัษณะตรงกนั

ข้ามเพื่อวิพากษ์วิจารณ์สังคม 

4. กำรศึกษำเกี่ยวกับหนังสือภำพ เช่น 

ซะกะโนะ ยูโกะ7
 (坂野陽子) ศึกษาปัญหาของ

แวดวงวรรณกรรมเยาวชนและหนังสอืภาพ รวมไปถงึ

หนังสือภาพทีด่ ีโดยวเิคราะห์ผ่านประวตัศิาสตร์ของ

หนังสือภาพนิทานพื้นบ ้าน ซึ่งเน ้นศึกษาเรื่อง 

“โมะโมะตะโร” เป็นหลกั โดยงานวจัิยส�าคัญเกีย่วกบั 

“โมะโมะตะโร” คือการศึกษาการเปล่ียนแปลงรปูแบบ

ของนิทานพ้ืนบ้าน “โมะโมะตะโร” ของนะเมะกะวะ 

มิชิโอะ8 ซึ่งได้ศึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

นิทานพื้นบ้าน “โมะโมะตะโร” ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ

ภาพอะกะฮง (赤本), นิทานเด็กเล่าปากเปล่า 
4 松原 哲子「桃太郎」の物草双紙考」『實踐國文學 75』、2009年3月15日、pp.34-43
5 小滝晴子「ある日の「桃太郎」」『茨女国文 創刊号 39-43』、1989年6月20日
6 原田光三郎「芥川龍之介における主体の問題 : 「桃太郎」を中心に」『論叢 国語教育学 (11)』、2015年7月31日、pp.21-33
7 坂野陽子「<卒論>絵本論 : 桃太郎を中心に昔話絵本を考える」『日本文學誌要50』、1994年7月9日、pp.142-151
8 滑川道夫著 『桃太郎像の変容』、東京書籍、1981年3月6日
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3. ตวัละคร โมะโมะตะโร, ยกัษ์ และผูต้ดิตำม
ในวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยเมจิและทะอิโฌ

3.1 “โอะนิโมะโมะตะโร” (鬼桃太郎) 

ของ โอะสะกิ โคโย (尾崎紅葉) 

“โอะนิโมะโมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย 

ตีพิมพ์วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1891 (ปีเมจิที่ 24) โดย

ส�านักพิมพ์ฮะกุบุนคัง (博文館) เนื้อเรื่องเป็นเรื่อง

เล่าต่อจากตอนจบของนิทานพืน้บ้าน “โมะโมะตะโร” 

โดยมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้ 

3.1.1  เรื่องย่อ

ราชายกัษ์ แห่งเกาะโอะนิงะฌิมะผูโ้ดน

โมะโมะตะโรปราบต้องการจะล้มโมะโมะตะโรเพ่ือ

แก้แค้น จึงประกาศหานักรบผู้กล้าหาญเพื่อไปต่อสู้

กับโมะโมะตะโร แต่ด้วยชื่อเสียงของโมะโมะตะโรจึง

ไม่มียักษ์ตนใดอาสา จนวันหนึ่งสามีภรรยายักษ์ผู้ท�า

หน้าที่เฝ้าประตูเกาะโอะนิงะฌิมะคู่หนึ่งไปขอพรที่

ศาลเจ้าเทพอสรู (夜叉神社) และฝันว่าได้รับลกูท้อ

ขนาดใหญ่รสชาติขม หลังจากน้ันยายท้องและ

คลอดลูก โดยให้ชื่อว่า คุโมะโมะตะโร (苦桃太郎) 

ซึง่ตวัโตเรว็ มผีวิสเีขยีว ปากสแีดง และพ่นไฟได้ คุโมะ

โมะตะโรออกตวัว่าจะเป็นผูไ้ปปราบโมะโมะตะโรเอง 

จึงออกเดินทางโดยน�าหัวกะโหลกคน 10 หัว ติดตัว

ไปด้วย (แทนคิบิดังโงะ) ระหว่างทางพบกับปีศาจ

มังกรสีทองที่บินบนฟ้าและพ่นไฟได ้( 火炎を吹き

空を飛ぶ金色の毒竜) ลงิบาบนูขนาดใหญ่ (大狒) 

และหมาป่าที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นวัว คุโมะโมะตะโร

ขี่เมฆที่ปีศาจมังกรเรียกมาให้มุ่งหน้าตรงไปยังญี่ปุ่น 

แต่เนื่องจากบินเร็วมากจึงเลยญี่ปุ่นไป จนต้องกลับ

มาใหม่ ระหว่างกลับมานั้นเวทมนตร์ของปีศาจมังกร

เร่ิมอ่อนลงจงึท�าให้เมฆบางลงจนลงิบาบนูกบัหมาป่า

ร่วงจากเมฆลงไปในทะเลกลายเป็นอาหารให้กับ

จระเข้ ส่วนคโุมะโมะตะโรกบัปีศาจมงักรทีอ่ยูบ่นเมฆ

นั้นทะเลาะกันจนร่วงลงมาแล้วจมหายไปในทะเล

3.1.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ์ 

และผู้ติดตำม

ในเร่ือง“โอะนิโมะโมะตะโร” ของ 

โอะสะก ิโคโยนัน้ มตีวัละครโมะโมะตะโร 2 แบบ คอื 

โมะโมะตะโร กับ คุโมะโมะตะโร โดย ตัวละคร 

โมะโมะตะโรเป็นตัวละครเดิมจากนิทานพื้นบ้าน แต่

มคีวามน่าเกรงขามมากขึน้ ส่วนตวัละครคโุมะโมะตะ

โรนั้นเป็นตัวละครใหม่ที่ผู ้แต่งสร้างขึ้นมาโดยมี

ลักษณะคล้ายกับตัวละครโมะโมะตะโรแต่เป็นยักษ์ 

โดยใช้ช่ือตัวละครว่า คุโมะโมะตะโร (苦桃太郎) 

เกิดจากการขอพรที่ศาลเจ้าเทพอสูร (夜叉神社) 

และมลีกัษณะภายนอกทีต่วัใหญ่ ผวิสเีขยีว ปากสแีดง 

พ่นไฟได้ มีความมั่นใจว่าจะสามารถล้มโมะโมะตะโร

ได้ แต่ทว่าสุดท้าย คุโมะโมะตะโรนั้นจมทะเลตาย

ก่อนที่จะได้ไปปราบโมะโมะตะโรที่ญี่ปุ่น

ส่วนตัวละครยักษ์คือ เหล่ายักษ์ที่โดน

โมะโมะตะโรเดินทางมาปราบแล้ว โดยฝ่ายยักษ์รู้สึก

เคยีดแค้นและอยากจะปราบโมะโมะตะโร ดงัประโยค

ที่ว่า「其力を藉てなりともこみ遺恨霽さばや
と時の王鬼島中に觸を下し、誰にてもあれ日
本を征伐し、桃太郎奴が若衆首と、分捕らき

たる珍寳を携へ還らむものは、」
9 ใช้ก�าลัง

เหล่านัน้ (จนชนะ) ราชายกัษ์ผูเ้คยีดแค้นจงึค้นหาทัว่

เกาะ หาใครก็ได้ที่จะไปปราบญี่ปุ่น เพื่อเอาคอเจ้า

หนุม่โมะโมะตะโรและล่าสมบตักิลบัมา แต่ด้วยความ

หวาดกลัวที่มีต่อโมะโมะตะโร จึงท�าให้ไม่มียักษ์ตน

ไหนกล้าอาสาไปสู้กับโมะโมะตะโรเลย 

ส�าหรับตัวละครผู้ติดตามนั้นมี 3 ตัว 

โดยเป็นผู้ติดตามของคุโมะโมะตะโร ได้แก่ ปีศาจ

มงักรสทีอง (金色の毒龍) ลงิบาบูนใหญ่มขีนสขีาว

9 尾崎紅葉『鬼桃太郎』 (名著複刻　日本児童文学館) 、博文館、1981年10月11日、 pp.1
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บนหน้า (白毛朱面の大狒) และหมาป่า (狼) 

โดยนะเมะกะวะ มิฌิโอะ กล่าวไว้ว่า มังกรสีทองนั้น

เปรียบเทยีบได้กบัไก่ฟ้า ลงิบาบนู คือ ลงิ และหมาป่า 

คือ สุนัข ในนิทานพ้ืนบ้าน10 โดย โอะสะกิ โคโย 

ได้เขยีนภาพลกัษณ์ของมงักร ให้มลีกัษณะ เป็นสทีอง 

มีกระแสไฟอยู่กลางหลัง มีลิ้น 13 แฉก พ่นไฟและ

สามารถใช้เวทมนตร์ได้ ครอบครัวทางญี่ปุ่นซึ่งเป็น

สัตว์ประเภทแมลงนั้นถูกไก่ฟ้าซึ่งเป็นสัตว์รับใช้ของ

โมะโมะตะโรกินมาตลอดนานหลายปี จึงตอบตกลง

ไปปราบโมะโมะตะโร ส่วนลิงบาบูนนั้นมีลักษณะ

ภายนอกขนาดใหญ่ มีขนบนใบหน้าสีขาว และ

หมาป่าที่มีลักษณะคล้ายวัวแสดงให้เห็นว่ามีขนาด

ใหญ่มาก โดยหมาป่าน้ันเป็นศัตรูตัวฉกาจกับสุนัข

ผู้ติดตามของโมะโมะตะโร โดยสินจ้างที่คุโมะโมะตะ

โร ให้กบัผูต้ดิตามก็คอื หวักะโหลกมนษุย์ แทนคบิดิงั

โกะ ในนิทานพื้นบ้าน โมะโมะตะโร

จากการศึกษาตัวละครในเรื่อง “โอะนิ

โมะโมะตะโร” ดงัข้างต้น พบว่ามกีารเล่าเรือ่งต่อจาก

นิทานพื้นบ้านเดิม โดยตัวละครที่ปรากฎในเรื่องเป็น

ตัวละครฝ่ายยักษ์ เช่น คุโมะโมะตะโร มังกรปีศาจ 

ลิงบาบูน และหมาป่า โดยมีการใช้เวทมนตร์ เช่น 

มังกรเรียกเมฆเหาะในอากาศ และพ่นไฟได้ อย่างไร

ก็ตามเนื้อเรื่องเน้นฉากผาดโผน มีการต่อสู้ เหาะเหิน

เดินอากาศได้ ซ่ึงค่อนข้างคล้ายกับเรื่อง ไซอิ๋ว และ

จบเรื่องอย่างข�าขันด้วยเน้ือเรื่องที่ คุโมะโมะตะโร 

ไม่สามารถไปปราบโมะโมะตะโรที่ญี่ปุ่นได้ เพราะนั่ง

เมฆเหาะเลยเกาะญี่ปุ ่นไป จนท�าให้ต้องใช้พลัง

เวทมนตร์ในการเหาะกลับมาจนพลังหมด ทั้งคุโมะ

โมะตะโรและผู้ติดตามจึงจมทะเลตายทั้งหมด โดย 

นะเมะกะวะ มิชิโอะ ได้กล่าวถึงรูปแบบการเขียน

ดงักล่าวเอาไว้ว่า รปูแบบการเขียนฉากต่อสูใ้นเรือ่งท่ี

คล้ายกบัเรือ่งไซอิว๋นัน้ นบัได้ว่าเป็นรปูแบบการเขยีน

เฉพาะตวัของโอะสะก ิโคโย แต่เนือ่งจากใช้ค�าศพัท์ที่

ยากเกนิกว่าท่ีนกัเรยีนระดับประถมจะเข้าใจได้ จงึลด

ความน่าสนใจของเนื้อหาแปลกใหม่และผิดไปจาก

ความตัง้ใจของผูเ้ขยีนทีอ่ยากให้เดก็ๆ อ่านเรือ่งราวที่

แต่งขึ้นได้อย่างสนุก11

3.2  “อิมะโมะโมะตะโร” (今桃太郎) 

ของ เคียวโนะวะระเบะอ ิ(京の藁兵衛) 

“อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะวะระ

เบะอ ิแบ่งเนือ้หาออกเป็น 2 ตอน ตพีมิพ์ในนติยสาร 

โชเน็นเซะกะอ ิ (少年世界) ฉบับที่ 1 เล่มที่ 7,8 

ส�านักพิมพ์ฮะกุบุนคัง (博文館) วันที่ 1 และ 15 

เมษายน ค.ศ. 1895 (ปีเมจิที่ 28 ) โดยมีเรื่องย่อดัง

ต่อไปนี้

3.2.1  เรื่องย่อ

ในปัจจุบันมีตายายคู่หนึ่งก�าลังนั่งจิบ

ชาคยุกนัเรือ่งอยากมลีกูชายเหมอืนในนทิานพืน้บ้าน 

เนือ่งจากฝนตกจงึออกไปตดัไม้และซกัผ้าไม่ได้ จงึน�า

ของฝากจากโตเกียวมาเปิดดูซึ่งของฝากนั้นเป็น

ขนมทีม่ลีกัษณะเหมอืนลกูท้อ โดยตายายค่อยๆ เปิด

ออกทีละชิ้น ชิ้นแรกนั้นเปิดออกมาเป็นแตร ส่วนชิ้น

ที่สองเปิดออกมาเป็นธงชาติญี่ปุ่น และชิ้นที่สามเปิด

ออกมาเป็นเดก็ผูช้ายท่าทางเข้มแข็งหนึง่คน จงึตัง้ชือ่

ให้ว่า โมะโมะตะโร เมื่อโมะโมะตะโรเติบโตข้ึน ได้

ตัดสินใจออกเดินทางไปปราบยักษ์เหมือนในนิทาน

พืน้บ้าน โดยตัง้ใจจะขนน�า้ตาลซึง่เป็นสมบัตขิองเกาะ

กลบัมา ระหว่างออกเดนิทางกไ็ด้ปราบหมขูนาดใหญ่

ซึ่งคุกคามครอบครัวของไก่ จึงได้ไก่ แร้ง และสิงโต

เป็นผูต้ดิตามและเดนิทางถงึเกาะโอะนงิะฌมิะโดยได้

รับการเรียกอย่างยกย่องจากยักษ์ในเกาะว่า “ท่าน

นายพล” เมื่อโมะโมะตะโรกับพรรคพวกเดินทางถึง

10 滑川道夫 『桃太郎像の変容』、東京書籍、1981年3月6日、pp.228

11 เรื่องเดียวกนั, pp.228
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เกาะ เหล่ายักษ์ที่ต่างทราบถึงกิตติศัพท์ของโมะโมะ

ตะโรเป็นอย่างดีได้ยกธงขาวรอต้อนรับโมะโมะตะโร

อยูก่่อนแล้ว พร้อมบอกยกสมบตัทิัง้หมดให้ หลงัจาก

นัน้ยกัษ์ได้เลีย้งน�า้ซปุทีใ่ส่น�า้ตาลของเกาะ และให้เงิน

ทองเครือ่งประดบัต่างๆ แก่โมะโมะตะโร เมือ่ขนของ

ทุกอย่างขึ้นเรือและก�าลังจะเดินทางกลับ เหล่า

ประชากรยักษ์จ�านวนมากมาส่งโมะโมะตะโรพร้อม

ตะโกนว่า “ท่านนายพลโมะโมะตะโรทีห่นึง่แห่งญีปุ่น่

จงเจริญ” เมือ่เดนิทางกลับมาถงึญีปุ่น่ได้จัดงานเลีย้ง

ฉลองครบรอบแต่งงาน 50 ปีให้กับตาและยาย

3.2.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ์ 

และผู้ติดตำม

ในเรื่อง “อิมะโมะโมะตะโร” ของ  

เคียวโนะวะระเบะอิ น้ันตัวละครโมะโมะตะโรเป็น

คนละตวักบันทิานพ้ืนบ้านซึง่เกิดจากขนมทีมี่ลกัษณะ

เหมือนลูกท้อซึ่งเป็นของฝากจากโตเกียว เติบโตขึ้น

มาโดยรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน “โมะโมะ

ตะโร” และมคีวามคดิทีจ่ะออกเดนิทางไปปราบยกัษ์

ที่เกาะโอะนิงะฌิมะเหมือนในนิทานพื้นบ้าน โดย

ผู้แต่งสอดแทรกความเป็นตะวันตกในเนื้อเรื่อง เช่น 

ต้นก�าเนิดของโมะโมะตะโรที่ก�าเนิดจากขนม เป้า

หมายของโมะโมะตะโรในการเดินทางไปปราบยกัษ์ที่

ต้องยึดเอาน�้าตาล และค�ายกย่องว่า “ท่านนายพล” 

(大将閣下)ที่ยักษ์มีต่อโมะโมะตะโร โดยผู้เขียนยัง

คงภาพลักษณ์ของโมะโมะตะโรที่เก่งและแข็งแกร่ง

เอาไว้ จะเหน็ได้จากชือ่เสยีงของโมะโมะตะโรทีไ่ด้จาก

การฆ่าหมูขนาดใหญ่ก่อนออกเดินทางไปปราบยักษ์

จนเป็นที่รู้จักไปทั่ว เมื่อโมะโมะตะโรเดินทางถึงเกาะ

โอะนงิะฌมิะจงึไม่ต้องออกแรงต่อสูใ้ดๆ เพราะเหล่ายักษ์

ต่างได้ยินชื่อเสียงของโมะโมะตะโร จึงยกธงขาวยอม

แพ้แก่โมะโมะตะโรทนัที ดงัประโยค 「本城附近く
来て見ると城櫓から悄然と『白旗が出て居り

ます、』」
12 เมื่อเข้าใกล้ตัวปราสาทก็เห็น “ธงสี

ขาวโผล่ออกมา” จากยอดปราสาทอย่างเงียบๆ 

ส่วนตัวละครยักษ์นั้นไม่มีพฤติกรรม

รกุรานหรอืขโมยสมบติัของชาวบ้าน เป็นเพยีงแค่ยักษ์

บนเกาะโอะนิงะฌิมะซึ่งเป็นแหล่งผลิตน�้าตาลและมี

เครื่องประดับ ยักษ์รู้จักชื่อเสียงของโมะโมะตะโรเป็น

อย่างดีจึงไม่กล้าต่อสู้ด้วย จึงยกธงขาวยอมแพ้ และ

เรียกโมะโมะตะโรว่า “ท่านนายพลแห่งญี่ปุ่น” 「日
本大将閣下には遠路の海陸供御恙あらせられ
ず、恐悦に存じ奉る、何はしかれ、此處は端

近に候へばイザまづ御通り下さるやう」
13 ท่าน

นายพลแห่งญี่ปุ่นอุตส่าห์เดินทางข้ามน�้าข้ามทะเลมา 

พวกเรารู้สึกยินดียิ่ง ขอเชิญเข้ามาด้านในก่อน พร้อม

ดูแลและยกสมบัติต่างๆ ให้กับโมะโมะตะโร 

ส�าหรับผู้ติดตามนั้นมี 3 ตัว ได้แก่ ไก่ 

(鶏) แร้งตัวใหญ ่( 大鷲) และสิงโต (獅子) ซึ่ง

เหตุผลที่ทั้งสามยอมเป็นผู้ติดตามของโมะโมะตะโร

นั้นแตกต่างไปจากนิทานพื้นบ้าน โดยไก่นั้นขอเป็น

ผูต้ดิตามเพือ่ทดแทนบญุคณุทีโ่มะโมะตะโรปราบหมู

ซ่ึงรุกรานครอบครัวตนมาโดยตลอด ส่วนแร้งและ

สิงโตน้ันรู้สึกนับถือในความกล้าหาญของโมะโมะตะ

โรจงึอาสาเป็นผูต้ดิตามโดยโมะโมะตะโรไม่ต้องให้เนือ้

กระป๋อง (牛肉の缶詰) ที่เตรียมมา ดังประโยค

ทีว่่า 「大将閣下のご勇猛に殆ど敬服いたしま

して」
14
 รู ้สึกนับถือในความกล้าหาญของท่าน

นายพลเป็นอย่างยิ่ง 

จากการศึกษาตัวละครในเรื่อง “อิมะ

โมะโมะตะโร” พบว่าตัวละครถูกดัดแปลงให้มีความ

เป็นตะวันตกมากขึ้นเพื่อน�าเสนอให้สอดคล้องกับ

12 京の藁兵衛「今桃太郎」『少年世界』第1巻8号、博文館、1895年4月15日、 pp.820

13 เรื่องเดียวกัน, pp.820

14 เรื่องเดียวกัน, pp.818
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สงครามจีน-ญ่ีปุ่น โดยผู้แต่งได้ดัดแปลงทั้งต้นก�าเนิด

ของโมะโมะตะโรซึง่เป็นตวัละครหลกั วตัถปุระสงค์ใน

การเดินทางไปปราบยักษ์ พฤติกรรมและค�าพูดของ

ยักษ์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นสัญลักษณ์ของตะวันตกและ

สงครามทั้งสิ้น ดังที่ นะเมะกะวะ มิชิโอะได้วิเคราะห์

เอาไว้ว่า เรือ่ง “อมิะโมะโมะตะโร” นัน้สะท้อนให้เหน็

ถงึความดีใจของคนญีปุ่น่ทีม่ต่ีอชัยชนะในสงครามจนี-

ญี่ปุ่น และการจงใจกล่าวถึงน�้าตาลก็แสดงให้เห็นถึง

การใช้เกาะโอะนิงะฌมิะแทนไต้หวนั โดยช่วงก่อนและ

หลังสงครามจีน-ญี่ปุ่น และรัสเซีย-ญี่ปุ่นนั้นมักมีการ

เชือ่มโยงระหว่างเรือ่งของโมะโมะตะโรกบัแนวคดิการ

ล่าอาณานิคมต่างประเทศของญี่ปุ่น15 

3.3  “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” (『日本五

大噺』) ของ เคยีวโนะวะระเบะอ ิ(京の藁兵衛) 

“นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” ของ เคียวโนะวะ

ระเบะอ ิดดัแปลงเพ่ิมเตมิจากต้นฉบับ “วะระเบะฮะ

นะฌิอะกะฮงจิฌิ” (『童蒙話赤本事始』) ของ 

เคยีวกเุต บะกนิ (曲亭馬琴) ตีพมิพ์โดยส�านกัพมิพ์

บุนโระกุโดะโฌะเตน (文禄堂書廛) ในปี ค.ศ. 

1901 (ปีเมจิที่ 34) ในรูปแบบวรรณคดีประชาชน

นิยม (戯作) แบบอะกะฮง (赤本) ซึ่งมีเนื้อเรื่อง

ทีร่วมเรือ่งราวและตัวละครท้ังหมดของนิทานพ้ืนบ้าน

ทั้ง 5 เรื่องของญี่ปุ่น (โมะโมะตะโร, ฮะนะซะกะจิอิ, 

ฌิตะกิริสุซุเมะ, ซะรุกะนิงัซเซ็น และคะชิกะชิยะมะ) 

เอาไว้ และเปล่ียนตัวละครให้กลายเป็นมนุษย์ท้ังหมด 

เนือ้เรือ่งเป็นเรือ่งราวชวิีตของโมะโมะตะโรในช่วงอายุ 

50 ปีที่เปลี่ยนชื่อเป็น โมะโมะกะวะตะโร โดยมีเรื่อง

ย่อดังต่อไปนี้

3.3.1  เรื่องย่อ

โมะโมะกะวะตะโร ผู้เกิดในประเทศ

แห่งนักรบ เมืองชิบุยะ ตอนหนุ่มช่ือ โมะโมะตะโร 

เคยเดินทางไปปราบยักษ์ท่ีเกาะโอะนิงะฌิมะและได้

สมบัติกลับมามากมาย อีกท้ังยังได้สมนาคุณจาก

จักรพรรดิ จึงนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก 

แม้อายุ 50 ปีแต่ยังแข็งแรงมาก ผู้คนนับถือราวกับ

เทพเจ้า บ้านของโมะโมะกะวะตะโรนั้นล้วนเต็มไป

ด้วยสิง่ของอศัจรรย์ โดยหนึง่ในนัน้คอื แป้นหมกึเขยีน

พูก่นัทรงลกูพลบั (柿形の硯) ทีผู่ใ้ดเขยีนตวัอกัษร

ด้วยหมึกจากแป้นหมึกนี้จะสามารถเขียนหนังสือได้

สวย แม้กระทั่งคนที่ไม่รู้หนังสือ ซึ่งโมะโมะกะวะตะ

โรได้เก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีตลอดมา จนกระท่ัง

วนัหนึง่ท่ีฝนตกหนกัมาก มีขโมยแอบเข้ามาขโมยแป้น

หมกึเขยีนพูก่นัดงักล่าวไป หลงัจากนัน้อซุะกิชลิกูคน

เดียวของตาและยายฝ่ายดีชื่อ โฌจิกิ โฌโระกุและ

ซุนะโอะ จับทะนุกิชิ ลูกของตาและยายฝ่ายเลวช่ือ 

เคนเบ และมะงะตะ ซึ่งเป็นคนขโมยแป้นหมึก มาให้

โมะโมะกะวะตะโรเป็นผู้ตัดสินความผิด

3.3.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ์ 

และผู้ติดตำม

ในเรื่อง “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” ของ 

เคียวโนะวะระเบะอินั้น ตัวละครโมะโมะตะโรคือตัว

ละครตวัเดยีวกบั โมะโมะตะโรในนทิานพืน้บ้าน หลงั

จากปราบยักษ์กลับมาได้ใช้ชื่อว่า โมะโมะกะวะตะโร 

ก�าเนิดในประเทศแห่งการรบ มีชื่อเสียงและทรัพย์

สมบัติมากมายจากการไปปราบยักษ์ในสมัยหนุ่ม ดัง

ประโยค「このお方は若い時の名を桃太郎とい
ひまして　ある時鬼が島といふ処を征伐して
沢山の宝物を持帰りましたので　其頃の天子
様からたいそう御褒美を戴いた名高い人であ

りまする。」
16 ท่านผู้นี้ตอนหนุ่มมีชื่อว่า โมะโมะ

ตะโร ครั้งหนึ่งท่านได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เรียกว่า

เกาะโอนงิะฌมิะและน�าทรพัย์สมบัตมิากมายกลับมา 

จงึได้รบัรางวลัจากท่านจกัรพรรดจิงึนบัว่าเป็นคนทีม่ี

15 滑川道夫 『桃太郎像の変容』、東京書籍、1981年3月6日、pp.235

16 曲亭馬琴 原作、京の藁兵衛 述『日本五大噺』、文禄堂書廛、1901年5月1日、pp.1
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ศกัดิสู์งยิง่ โดยในเรือ่งนี ้โมะโมะกะวะตะโรมบีทบาท

ในการตดัสนิความดคีวามเลวของตัวละครในเน้ือเรือ่ง 

ส่วนตัวละครยักษ์นั้นไม่มีปรากฎใน

เนื้อเรื่อง แต่มีการอ้างถึงเนื้อเรื่องในนิทานพื้นบ้านที่

โมะโมะตะโรเดินทางไปปราบยักษ์และน�าเอาสมบัติ

มากมายกลับมา เช่นเดียวกับตัวละครผู้ติดตามที่ไม่

ปรากฎในเนื้อเรื่อง

เรือ่ง “นฮิงโกะดะอิบะนะฌ”ิ เป็นเรือ่ง

ราวต่อจากนิทานพื้นบ้าน “โมะโมะตะโร” โดยตัว

ละคร โมะโมะกะวะตะโรนั้น คือ โมะโมะตะโร ตอน

อาย ุ50 ลกัษณะของตวัละครในเรือ่งมฝ่ัีงดีและฝ่ังเลว 

และมีโมะโมะกะวะตะโรเป็นคนกลางคอยตัดสิน

ความดีความเลว เนื้อหาเน้นเรื่องการท�าดีได้ดีท�าชั่ว

ได้ชั่ว ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของนิทานพื้นบ้าน

3.4  “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” (桃太

郎続話) ของ อิวะยะ ซะสะนะม ิ(巌谷小波) 

“โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” ของ อิวะยะ 

ซะสะนะมิ ตีพิมพ์ในชุดหนังสือ นิฮงมุกะฌิบะ

นะฌิโสะกุฮะนะฌิ ชุดที่ 1 (「日本昔噺続話」第

一編) ของส�านักพิมพ์ฮะกุบุนคัง (博文館) เมื่อ

วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1914 (ปีทะอิโฌที่ 3) เป็น

เร่ืองราวต่อจากนิทานพื้นบ้าน “โมะโมะตะโร” ซึ่ง

เป็นรูปแบบที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนเพื่อดึงดูดความสนใจ

ของเยาวชน โดยมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้

3.4.1  เรื่องย่อ

ภายหลังจากที่โมะโมะตะโรปราบยักษ์

เรียบร้อยแล้ว รู้สึกว่าไม่สามารถปล่อยเกาะโอะนิงะฌิ

มะทิ้งไว้กับคนเลวอย่างยักษ์ได้ จึงให้ผู้ติดตามทั้งสาม

ตัวเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้อยู่ปกป้องเกาะซึ่งเป็นลิง จนอยู่

มาวันหนึ่งยักษ์เขียวกับยักษ์แดงน�าข่าวมาแจ้งเรื่อง

ก�าลังทหารจากเมืองมหาอ�านาจ ชื่อ“เนะ โนะ คุนิ” 

ก�าลังจะเข้ามาโจมตีเกาะ โมะโมะตะโรคิดจะปกป้อง

เกาะจึงประกาศแก่เหล่าบริวารยักษ์ว่าจะออกเดิน

ทางในเช้าตรูข่องวนัรุง่ขึน้ และไปขออนญุาตจากตากับ

ยาย แล้วให้หญงิสาวผูด้แูลตายายจดัเตรียมของส�าหรับ

ออกเดินทางให้ เมื่อออกเดินทางได้โบกค้อนวิเศษที่ได้

มาตอนไปปราบยักษ์เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยและกินคิบิดัง

โงะที่หนึ่งของญี่ปุ่นก่อนออกเดินทาง สุนัขและไก่ฟ้า

ช่วยกันเขียนป้ายผ้าว่า “ที่หนึ่งของโลก” แล้วจึงออก

เดินทาง โดยระหว่างทางได้เต่ายักษ์ (大亀) ปลา

ทรายแดง (鯛) และกุง้ยกัษ์ (大海老) เป็นผูต้ดิตาม

เพิ่มขึ้นจนเดินทางถึงเกาะโอะนิงะฌิมะ ไก่ฟ้าเป็น

ผู้เข้าไปสอดแนมในกองก�าลังทหารเมืองเนะ โนะ คุนิ 

โมะโมะตะโรเดินทางพร้อมผู้ติดตามไปยังเมือง เนะ 

โนะ คุนิ และโจมตีเรือจ�านวนหลายร้อยล�าของศัตรูใน

ทันทีแล้วให้เต่ายักษ์กับกุ้งคอยคว�่าเรือของศัตรูจากใต้

น�้า โดยมือข้างหนึ่งของโมะโมะตะโรถือลูกแก้ววิเศษ

และอีกข้างหนึ่งจับค้อนวิเศษก่อให้เกิดพายุไต้ฝุ่นจน

เรือศัตรูจมลงใต้ทะเล โมะโมะตะโรถือโอกาสนี้บุกเข้า

โจมตีเมือง เนะ โนะ คุนิ โดยสวมผ้าคลุมพรางตัวแล้ว

แอบเข้าไปจับตัวพระราชาในปราสาทท�าให้ชาวเมือง

ต่างหวาดกลวัและคดิว่านีค่อืบทลงโทษจากเทพเจ้าทีม่ี

ต่อพระราชาผูห้ยิง่ยโส เม่ือพาตัวพระราชามาจนถึงท่า

เรอืโมะโมะตะโรได้ปรากฏตวัออกมาให้เห็นพร้อมต่อว่า

พระราชาเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีและสั่งให้พระราชามา

เป็นผูต้ดิตามตน พระราชากลวัจงึไม่ปฏเิสธ โมะโมะตะ

โรกับเหล่าบริวารจึงร่วมป่าวร้องแสดงความยินดีต่อ

ญ่ีปุ่น หลังจากนั้นจึงพากันขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดซึ่ง

มีมากกว่าตอนไปปราบยักษ์ที่เกาะโอะนิงะฌิมะหลาย

เท่าตัวกลับมาญี่ปุ่น ท่ามกลางความยินดีของตาและ

ยาย หลังจากน้ันโมะโมะตะโรยังคงพาเหล่าผู้ติดตาม

ไปยังเมือง เนะ โนะ คุนิ เพื่อปกป้องเมือง

3.4.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ์ 

และผู้ติดตำม

ในเรื่อง “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” 

ของ อิวะยะ ซะสะนะมิ นั้น ตัวละครโมะโมะตะโร
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ออกไปต่อสู้เพ่ือปกป้องเกาะของตัวเอง โดยมีการ 

เตรียมตัวก่อนออกเดินทาง ขออนุญาตตาและยาย 

และเดินทางไปทางเรือพร้อมกับผู้ติดตาม เหมือนใน

นิทานพื้นบ้าน แต่มีการใช้ค�าว่า “ที่หนึ่งของญี่ปุ่น” 

และ “ที่หนึ่งของโลก” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมะโมะตะ

โรนั้นมีความยิ่งใหญ่ อีกท้ังยังใช้ของวิเศษ เช่น 

ลูกแก้ววิเศษ ค้อนวิเศษ ใช้เรียกลมพายุได้ หรือผ้า

คลุมพรางตัวใช้ลักลอบเข้าวังไปจับพระราชา และยัง

มีพฤติกรรมรุกรานผู้อื่นโดนอ้างว่าท�าไปเพ่ือปกป้อง

เมือง 

ส่วนตัวละครยกัษ์น้ันเป็นยกัษ์ในนทิาน

พื้นบ้านที่โมะโมะตะโรเดินทางมาปราบ โดยบทบาท

เป็นเพียงแค่ผู้รับใช้ของโมะโมะตะโรเท่านั้น ส่วนผู้ที่

ถูกปราบกลับเป็นพระราชาแห่งเมือง เนะ โนะ คุนิ 

ซึ่งจะยกทัพเรือมายังเกาะโอะนิงะฌิมะ

ส�าหรับตัวละครผู้ติดตามนั้นนอกจาก

สุนัข ลิง ไก่ฟ้า ซึ่งเหมือนในนิทานพื้นบ้านแล้ว ยังมี

ผูต้ดิตามเพิม่ขึน้มาใหม่อกี 3 ตัว ได้แก่ เต่ายกัษ์ ปลา

ทรายแดง และกุง้ยกัษ์ ซึง่มบีทบาทช่วยโมะโมะตะโร

ในการท�าให้เรือรบทีจ่ะมาจู่โจมเกาะโอะนิงะฌิมะคว�า่

จมในทะเล

ในเรื่อง “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” 

มีการสร้างตัวละครให้มีลักษณะสอดคล้องกับลัทธิ

จักรวรรดินิยม โดยเฉพาะตัวละครโมะโมะตะโร เช่น 

การใช้ค�าว่า “ที่หนึ่งของญี่ปุ่น” และ “ที่หนึ่งของ

โลก” ซึ่งตรงกับสถานการณ์ในช่วงสมัยทะอิโฌที่อยู่

ในยคุสงคราม เช่น สงครามจีน-ญีปุ่น่ สงครามรสัเซยี-

ญ่ีปุน่ รวมไปถงึสงครามโลกครัง้ที ่1 แต่อย่างไรก็ตาม 

โมะโมะตะโรมีการใช้ของวิเศษ มีผู ้ ติดตามเพิ่ม

มากกว่าในนิทานพืน้บ้านโดยล้วนเป็นสตัว์ขนาดใหญ่

ซึง่บางตัวมลีกัษณะคล้ายในเรือ่งสัน้ดัดแปลงสมยัเมจิ

3.5  “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ 

คุซุยะมะ มะซะโอะ (楠山正雄) 

“โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ 

ตพีมิพ์ในหนงัสอืชดุ “นฮิงโดวะโฮเงยีะกฌุ”ู เล่มหลงั 

(『日本童話宝玉集』下巻) โดยส�านักพิมพ์ฟุสัง

โบ ( 冨山房) เมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1922 

(ปีทะอิโฌที่ 11) โดยมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้

3.5.1 เรื่องย่อ

เรื่องราวของเด็กชายที่เกิดจากลูกท้อ

ซ่ึงยายเก็บได้จากแม่น�้าและให้ช่ือว่า โมะโมะตะโร 

เมื่อโตข้ึน โมะโมะตะโรผู้มีพละก�าลังแกร่งกล้าท่ีสุด

ในญีปุ่น่รูส้กึอยากทดสอบตนเองจงึขออนญุาตตายาย

ออกเดินทางไปปราบยกัษ์ทีเ่กาะโอนงิะฌมิะ ระหว่าง

ทางเจอกับสุนัขในพงหญ้า ลิงในป่า และไก่ฟ้าบินอยู่

บนท้องฟ้า ทั้งสามยอมไปปราบยักษ์ด้วยเพื่อแลก 

กับคิบิดังโงะหนึ่งลูก ทั้งหมดเดินทางโดยเรือใช้เวลา

เพียงพริบตาเดียวจึงเดินทางถึงเกาะ เมื่อเหล่ายักษ์

เหน็ต่างรบีปิดประตแูละช่วยกนัดันประตเูอาไว้ สนุขั

เคาะประตแูละป่าวร้องบอกเรือ่งทีโ่มะโมะตะโรจะมา

ปราบจึงท�าให้ยักษ์ยิ่งช่วยกันดันประตูแรงยิ่งข้ึน 

ไก่ฟ้าจึงบินข้ามประตูไปจิกตายักษ์ท�าให้เหล่ายักษ์

แตกกระเจิง ลิงจึงปีนข้ามก�าแพงหินไปเปิดประตูให้

โมะโมะตะโรเข้ามาข้างใน เมือ่ได้จงัหวะโมะโมะตะโร

กระโดดขึ้นขี่คอนายพลฝ่ายยักษ์แล้วรัดคอแน่นจน

ยอมแพ้และสญัญาทีจ่ะยกสมบตัท้ัิงหมดให้ หลงัจาก

นั้นโมะโมะตะโรและผู้ติดตามต่างช่วยกันขนสมบัติ

ล�า้ค่าท่ีสดุในโลกจ�านวนมหาศาลนัน้ขึน้เรอืกลบัมายงั

ญีปุ่น่ ตาและยายต่างดใีจทีโ่มะโมะตะโรกลบัมาอย่าง

ปลอดภัย โมะโมะตะโรและผู้ติดตามต่างแสดงความ

ดีใจร่วมกัน ส่วนท้องฟ้านั้นสดใสไร้เมฆ ดอกซากุระ

เบ่งบานเต็มสวน
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3.5.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ์ 

และผู้ติดตำม

ในเร่ือง “โมะโมะตะโร” ของ คซุยุะมะ 

มะซะโอะ นัน้ ตัวละครโมะโมะตะโรก�าเนดิจากลกูท้อ

ที่ยายเก็บได้จากแม่น�้า ท�าให้ตายายคิดว่าเป็นเด็กที่

เทพเจ้าประทานให้ เมื่อโตขึ้นโมะโมะตะโรนั้นมี

ร่างกายใหญ่และมแีรงมากกว่าเดก็ทัว่ๆ ไป จนกลาย

เป็นคนท่ีแขง็แกร่งท่ีสดุในญ่ีปุน่ ต่อมาจึงตัดสนิใจออก

เดินทางไปปราบยักษ์เพื่อทดสอบความสามารถของ

ตนเอง ดงัประโยคท่ีว่า 「日本の国中で、桃太郎
ほど強いものはないようになりました。桃太
郎はどこか外国へ出かけて、腕いっぱい、力

ためしをしてみたくなりました。」
17 โมะโมะ

ตะโรจงึกลายเป็นคนทีแ่ขง็แกร่งทีส่ดุในญ่ีปุน่ โมะโมะ

ตะโรจงึอยากออกเดนิทางไปต่างประเทศสกัแห่งเพือ่

ทดสอบความสามารถตนอย่างเต็มที่ ซึ่งแตกต่างไป

จากนิทานพื้นบ้าน

ส่วนตัวละครยกัษ์นัน้เป็นยกัษ์เลวทีม่กั

ออกปล้นทรัพย์สมบัติของประเทศอื่นๆ อยู่เสมอ 

อาศัยอยู่ในปราสาทบนเกาะโอะนิงะฌิมะซึ่งอยู่ไกล

จากญี่ปุ่นมากต้องเดินทางนานหลายๆ ป「ีもう何
年も何年も船をこいで行くと、遠い遠い海の
はてに、鬼が島という所がある。悪い鬼ども
が、いかめしいくろがねのお城の中に住ん
で、ほうぼうの国からかすめ取った貴い宝物

を守っている。」
18 เม่ือเดินทางโดยเรือใช้เวลา

นานหลายปี ณ ทะเลอันแสนไกลโพ้นนั้นมีสถานที่ที่

เรียกว่าเกาะโอะนิงะฌิมะอยู่ พวกยักษ์เลวอาศัยอยู่

ในปราสาทสดี�าตระหง่าน เฝ้าระวงัรกัษาทรพัย์สมบัติ

ซึ่งปล้นมาจากทั่วทุกสารทิศ แม้พฤติกรรมของยักษ์

จะเป็นพฤตกิรรมเลวแต่ไม่ไดเ้ปน็การรกุรานหมูบ่า้น

ของโมะโมะตะโรเหมือนในนิทานพ้ืนบ้าน แต่กลับ

เน้นการอธิบายความห่างไกลของเกาะยักษ์และ

ทรัพย์สมบัติของยักษ์

ส�าหรับตัวละครผู้ติดตามนั้นมี 3 ตัว 

คอื สนุขั ลงิ ไก่ฟ้า เหมอืนในนทิานพืน้บ้าน ซึง่ทัง้สาม

ขอติดตามโมะโมะตะโรไปปราบยักษ์โดยแลกกับ 

คิบิดังโงะหนึ่งลูก นอกจากนี้ยังมีการแบ่งหน้าท่ีช่วย

เหลือโมะโมะตะโรในการปราบยักษ์เป็นอย่างดี เช่น 

ตอนอยู่บนเรือ และตอนต่อสู้กับยักษ์ 

เรื่องสั้น “โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ 

มะซะโอะ นัน้มลีกัษณะการแต่งเรือ่งแบบนทิานพืน้บ้าน

เดมิมากทีส่ดุ แต่เน้นในส่วนของรายละเอยีดเพิม่มากขึน้ 

เช่น ความห่างไกลของเกาะยักษ์ การเดินทางอันแสน

รวดเร็วของโมะโมะตะโรท่ีอาจได้มาจากการประทาน

ของเทพเจ้า นอกจากนีย้งัเน้นการอธบิายลกัษณะความ

ดีใจของผู้ติดตามหลังปราบยักษ์กลับมาได้ 

3.6  “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ 

ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ (堺利彦) 

“โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ 

อยู่ในบทที่ 4 ของหนังสือ “อิกคิวโอะโฌ” (『一休

和尚』) ในชื่อเรื่องว่า “โมะโมะตะโร”- เรื่องราว

การปราบยกัษ์ร�า่รวย (「桃太郎－金持鬼を征伐

した話－」) ตีพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ฌิโนะโนะเมะ

โดโฌะเต็น (東雲堂書店) วันที่ 16 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 1922 (ปีทะอิโฌที่ 11) โดยมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้

3.6.1  เรื่องย่อ

เรื่องราวของเด็กชายที่เกิดจากลูกท้อ

ซ่ึงยายเก็บได้จากแม่น�้าและให้ช่ือว่า โมะโมะตะโร 

ครอบครัวตายายนั้นยากจนเนื่องจากโดนยักษ์ซึ่ง

อาศัยอยู่บนภูเขาโอะนิงะทะเกะ (鬼が嶽) ขูดรีด

มาโดยตลอด เหล่ายกัษ์นัน้คอยปล้นทัง้เงนิ ทอง ข้าว 

และสมบัติอื่นๆ ดังนั้นคนในหมู่บ้านรอบๆ ภูเขาจึง

ยากจนตลอดไม่ว่าจะท�างานหนกัแค่ไหนกต็าม แม้จะ

17 楠山正雄「桃太郎」講談社学術文庫、講談社,1983年5月10日　第1刷発行、pp.142

18 เรื่องเดียวกัน, pp.142
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อยากปราบสักแค่ไหนแต่ก็ท�าไม่ได้เพราะยักษ์นั้นท้ัง

แข็งแกร่ง ทั้งมีตะบองเหล็กและค้อนวิเศษ เมื่อ

โมะโมะตะโรโตขึน้จึงอาสาไปปราบยกัษ์ภเูขาโอะนงิะ

ทะเกะให้ ตายายเตรียมคิบิดังโงะเพื่อเป็นเสบียง

อาหารให้ ระหว่างทางเจอกับสุนัข ลิง และไก่ฟ้า ทุก

ตวัเมือ่เมือ่รูว่้าโมะโมะตะโรจะไปปราบยกัษ์กข็อร่วม

เดนิทางพร้อมพาพรรคพวกไปด้วยอกี 10 ตัว โมะโมะ

ตะโรกใ็ห้คบิดัิงโงะแก่ทกุตวั เมือ่ทัง้หมดเดนิทางถงึภู

เขาโอะนิงะทะเกะก็มองเห็นปราสาทหลังใหญ่

ท่ามกลางป่าสน ด้านหน้าปราสาทเป็นประตูเหล็ก

ขนาดใหญ่ รอบๆ เป็นก�าแพงหนิ โมะโมะตะโรตะโกน

บอกให้เหล่ายักษ์เปิดประตูให้แต่กลบัท�าให้เหล่ายกัษ์

กลัวและช่วยกันดันประตูแน่นหนามากขึ้น ไก่ฟ้าจึง

บนิข้ามประตไูปบอกว่าโมะโมะตะโรมาแก้แค้นขอให้

ยกัษ์ยอมแพ้ ขณะนัน้ยกัษ์เผลอตวั โมะโมะตะโรและ

กลุ่มผู้ติดตามจึงเข้าไปด้านในได้ แล้วเหล่าไก่ฟ้าก็

เข้าไปจกิตาของยกัษ์ เหล่าสนัุขกเ็ข้าไปกดัทัง้ก้นและ

ขาของยักษ์ ส่วนลิงก็เข้าไปข่วนหน้า จนนายพลฝ่าย

ยักษ์ออกมาต่อสู้กับโมะโมะตะโรโดยใช้ตะบองเหล็ก

แต่ก็เสียท่าโดนโมะโมะตะโรกระโดดเข้าบีบคอ จน

นายพลฝ่ายยักษ์ยอมแพ้จนร้องขอชีวิตโดยให้ค�า

สัญญาว่าจะไม่ท�าช่ัวอีก เหล่าผู้ติดตามเข้าไปขนเงิน

ทอง ข้าว และทรัพย์สมบัติซึ่งกองเป็นภูเขา นายพล

ฝ่ายยักษ์ได้มอบผ้าคลุมพรางตัว และค้อนวิเศษให้

เพราะว่าเป็นสมบัติส�าคัญ แต่โมะโมะตะโรปฏิเสธไม่

รับเน่ืองจากเป็นสิ่งของส�าหรับใช้ท�าช่ัวจึงไม่จ�าเป็น

ส�าหรับพวกเขา หลังจากนั้นทั้งหมดก็พากันกลับ

หมูบ้่านและน�าเอาสมบตัทิีไ่ด้มาให้ตายายด ูตากล่าว

ชืน่ชมโมะโมะตะโรและผูติ้ดตามทัง้สาม เมือ่ไม่มยีกัษ์

มาขูดรีดสมบัติแล้วในหมู่บ้านจึงไม่มีคนยากจนอีก

ต่อไป 

3.6.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ์ 

และผู้ติดตำม

ในเรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ 

โทะฌิฮิโกะนั้น ตัวละครโมะโมะตะโรเป็นผู้ท่ีมีพละ

ก�าลังแข็งแรงกว่าผู้ใหญ่และไม่เคยแพ้ใคร ต่อมาเมื่อ

โมะโมะตะโรเติบโตข้ึนและรู้เหตุการณ์เก่ียวกับ

หมูบ้่านทัง้หมดจงึอาสาไปปราบยกัษ์ โดยมคีบิดิงัโงะ

เป็นเสบยีง แต่งตวัโดยห้อยดาบไว้ข้างตวั แขวนถงุใส่

คบิดิงัโงะไว้ทีเ่อว และถอืธงสแีดง 「桃太郎は身仕
度をして、腰に刀を差し、黍団子の袋をつ

け、そして手に赤い旗をもって、」
19 โมะโมะ

ตะโรแต่งตัว แขวนดาบไว้ที่บั้นเอว แขวนถุงใส่คิบิดัง

โงะ มอืถอืธงสแีดง เมือ่ปราบยกัษ์แล้วนายพลยกัษ์ได้

ยกผ้าคลมุพรางตวัและค้อนวิเศษให้ แต่โมะโมะตะโร

กลบัปฏเิสธไม่รบัเพราะเหน็ว่าเป็นอปุกรณ์ทีย่กัษ์เอา

ไว้ท�าชั่วจึงไม่จ�าเป็นต้องใช้ 

ส่วนตัวละครยักษ์น้ันเป็นยักษ์เลวที่

อาศัยอยู่บนภูเขาใกล้บริเวณที่ตายายอาศัยอยู่ คอย

ปล้นสิง่ต่างๆ ทีค่นในหมูบ้่านหาได้ หรอืเงนิทีเ่กบ็เอา

ไว้ ทั้งเงิน ทอง ข้าว และทรัพย์สมบัติอื่นๆ ส�าหรับ

คนในหมู่บ้านแล้วเหล่ายักษ์นั้นมีความแข็งแกร่ง 

เพราะมีตะบองเหล็ก และค้อนวิเศษ ด้วยพฤติกรรม

ดังกล่าว ยักษ์จึงถูกเรียกว่า ยักษ์ผู้ร�่ารวย (金持鬼) 

ดังประโยค 「此の鬼が嶽の鬼共は、人を働か
せては其のモウケを取ったり、人の働いて貯
めた物を貢ぎ物と云って取りあげたりして、
山の奥にドッサリ金銀や米や寶ら物を積み上

げているのでした。」
20 พวกยักษ์เหล่านี้ปล้น

ก�าไรท่ีคนท�างานมาได้บ้าง เงินเก็บจากการท�างาน

ของคนบ้าง โดยอ้างว่าเป็นของบรรณาการ แล้วน�า

เอาเงิน ทอง ข้าว และทรัพย์สมบัติไปเก็บซ่อนเอาไว้

ทีห่ลงัเขา ซึง่พฤตกิรรมรกุรานสมบัตขิองชาวบ้านนัน้

19 堺利彦「桃太郎－金持鬼を征伐した話－」『一休和尚』、東雲堂書店、1922年11月16日、pp.132

20 เรื่องเดียวกัน,pp.125
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แตกต่างไปจากยักษ์ในนิทานพ้ืนบ้านที่ท�าร้ายและ

กินคน

ส�าหรับตัวละครผู้ติดตามในเรื่องนี้มี 

3 ตัว ได้แก่ สุนัข ลิง และไก่ โดยผู้ติดตามแต่ละตัว

จะมีพรรคพวกอีกตัวละ 10 ตัว โดยผู้ติดตามเหล่านี้

อาสาตดิตามโมะโมะตะโรไปปราบยกัษ์เพราะต่างกไ็ด้

รบัความเดอืนร้อนจากพฤติกรรมของยกัษ์เหมอืนกนั

ดังประโยค 「ぢゃ君も一緒に行かないか。」
「行かう、行かう。一緒に行かう。僕等も不
断から金持鬼にいぢめられて貧乏して居るの

だから」
21 “ว่าไง เจ้าจะไปด้วยกนัม้ัย” “ไปด้วย ไป

ด้วย ผมจะไปด้วย พวกผมเองก็ถูกเจ้ายักษ์ผู้ร�่ารวย

นั้นแกล้งอยู่ประจ�าจนจนอยู่แบบนี้ไงละ” ยิ่งไปกว่า

นัน้ผูต้ดิตามทัง้สามตัวและพรรคพวก 10 ตัวทีติ่ดตาม

มาต่างร่วมแรงร่วมใจกันปราบยักษ์ด้วยกันเป็น

อย่างดี และพฤติกรรมทั้งสามตัวพร้อมใจกันตอบ

รับค�าปฏิเสธไม่ยอมรับเครื่องมือท�าชั่วจากยักษ์ของ

โมะโมะตะโรน้ัน ยิ่งเน้นให้เห็นถึงการนิยมในการ

ท�าความดีของผู้ติดตามอีกด้วย

ตัวละครในเรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ 

ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะนั้นถูกสร้างขึ้นโดยเน้นเรื่องเงิน 

ไม่ว่าจะเป็นตายาย และคนในหมูบ้่านทีย่ากจนเพราะ

ยักษ์ และยักษ์ที่ร�่ารวยจากการขูดรีดสิ่งของและ

ทรัพย์สมบัติจากชาวบ้าน และเน้นในเห็นถึงความ

สามคัคขีองโมะโมะตะโรและผูต้ดิตามจ�านวนมากใน

การปราบยักษ์ ซึ่งซะกะอิ โทะฌิฮิโกะได้เขียนเอาไว้

ในบทน�าของเรื่องไว้ว่า เรื่อง “โมะโมะตะโร” ในบท

ที ่5 นีไ้ด้น�าเอาเรือ่งโมะโมะตะโรท่ีมีพฤติกรรมรุกราน

ซึ่งเป็นแนวคิดด้านจักรวรรดินิยม มาดัดแปลงเป็น

เรื่องท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการต่อสู้ของ

คนใช้แรงงานแทน22

3.7  “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ 

มะทุซ์อุระ ทะเกะโอะ (松村武雄) 

“โมะโมะตะโร” ของ มะทซ์ุมรุะ ทะเกะโอะ 

ตีพิมพ์ในหนังสือชุด “นิฮงโดวะฌู” ชุด “เซะ

กะอิโดวะทะอิเค” เล่มที่16 โดยส�านักพิมพ์ เซะกะอิ

โดวะทะอิเคฮักโกกะอิ ( 世界童話大系発行会) 

ในปีทะอิโฌที่ 13 โดยมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้

3.7.1  เรื่องย่อ

เรื่องราวของเด็กชายที่เกิดจากลูกท้อ

ซึ่งยายเก็บได้จากแม่น�้าและให้ช่ือว่า โมะโมะตะโร 

เม่ือโตขึน้โมะโมะตะโรขออนญุาตตาและยายออกเดิน

ทางไปปราบยกัษ์ซึง่คอยมารกุรานชาวบ้านทีเ่กาะโอนิ

งะฌมิะ ระหว่างทางเจอกบัสนุขั ลงิ และไก่ฟ้า ทัง้สาม

เมือ่รูว่้าโมะโมะตะโรก�าลงัจะเดนิทางไปปราบยกัษ์จึง

ขอตามไปด้วย โมะโมะตะโรจงึให้คบิดิงัโกะหนึง่ลกูแก่

ทุกตัวเป็นการตอบแทน เม่ือทั้งหมดเดินทางถึงเกาะ

โอนงิะฌมิะจงึเปิดฉากต่อสูกั้บยกัษ์โดยไก่ฟ้าบนิเข้าไป

ในประตูบอกกับยักษ์ที่ช่วยกันดันประตูอยู่ว่าให้ยอม

แพ้ ยักษ์จงึตกใจปล่อยมือจากประต ูโมะโมะตะโรและ

ผู้ติดตามจึงผลักประตูเข้าไปข้างใน ส่วนสุนัขไล่กัดขา

ยกัษ์ และลงิไล่ข่วนหน้ายกัษ์ ส่วนโมะโมะตะโรกต่็อสู้

กับนายพลฝั่งยักษ์จนยอมแพ้ และให้นายพลฝั่งยักษ์

สาบานว่าจะไม่ท�าชั่วอีกแล้วจึงขนสมบัติต่างๆ ออก

มาให้กบัโมะโมะตะโร หลงัจากนัน้โมะโมะตะโระและ

พรรคพวกเดินทางกลับมายังหมู่บ้าน แบ่งสมบัติที่ได้

มากับผู ้ ติดตาม แล้วใช้ชีวิตอยู ่อย่างมีความสุข 

หลังจากนั้นยักษ์ไม่เคยท�าความชั่วอีกเลย

3.7.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ์ 

และผู้ติดตำม

ในเรือ่ง “โมะโมะตะโร” ของ มะทซ์ุมรุะ 

ทะเกะโอะ นัน้ตวัละครโมะโมะตะโรมคีวามแข็งแกร่ง 

21 เรื่องเดียวกัน, pp.132

22 เรื่องเดียวกัน、はじがき.
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กล้าหาญ และเสยีสละ คล้ายคลงึกบัในนิทานพืน้บ้าน 

โดยโมะโมะตะโรเกดิจากลกูท้อ แต่มกีารบรรยายเพิม่

เติมในส่วนที่ตาและยายอาบน�้าให้กับโมะโมะตะโร 

ดังประโยค 「お婆さんはすぐに赤ちゃんを抱

きあげて、うぶ湯をつかはせました。」
23 

ยายรีบอุ้มเด็กทารกขึ้นมากอดไว้ แล้วอาบน�้าอุ่นให้ 

ท�าให้โมะโมะตะโรดูเป็นเด็กทารกธรรมดาซึ่งเป็นลูก

ของตาและยายจริงๆ 

ส่วนตัวละครยกัษ์ในเร่ืองน้ีมพีฤติกรรม

เลว คือ ฆ่าคนและรุกรานชาวบ้าน โดยข้ามทะเลมา

ขโมยของและฆ่าชาวบ้าน ท�าให้ชาวบ้านล�าบากมาก 

ดังประโยค 「この頃鬼が島から鬼どもが海を
わたって来て、物を取ったり、人を殺したり

して、しやうがありませんでした。」
24 ช่วงนี้

มีพวกยักษ์จากเกาะโอะนิงะฌิมะข้ามทะเลมาขโมย

ของชาวบ้านบ้าง ฆ่าชาวบ้านบ้าง ท�าให้ล�าบากกนัไป

หมด ซึ่งคล้ายคลึงกับในนิทานพื้นบ้าน

ส�าหรับตัวละครผู้ติดตามในเรื่องนี้มี 3 

ตัว คือ สุนัข ลิง และไก่ฟ้า ยอมเป็นผู้ติดตามของ 

โมะโมะตะโรเพราะคบิดิงัโกะ ดงัประโยค「お腰のも
のはなんでございます。」「日本一の黍団子。
」「一つ下さいお供します。」「よしよし、

やるからついて来い。」
25 “ของที่แขวนที่เอวคือ

อะไรหรือขอรับ” “คิบิดังโงะอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น” 

“ขอหนึ่งอันแล้วผมจะเดินทางไปด้วย” “ได้เลย ได้

เลย มาด้วยกันสิแล้วจะให้” ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ติดตาม

ที่ดี คอยช่วยเหลือโมะโมะตะโรในการปราบยักษ์ 

ตวัละครในเรือ่งในเรือ่ง “โมะโมะตะโร” 

ของ มะทุซ์มุระ ทะเกะโอะ มีลักษณะใกล้เคียงกับ

นทิานพืน้บ้านโดยใช้เน้ือหาแบบเดียวกนั โดยลกัษณะ

ของตัวละครมีความแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ ที่ผ่านมา

ซึ่งจะเห็นได้ว่าความยิ่งใหญ่ของโมะโมะตะโรลดลง

เมือ่เทียบกบัเรือ่งสัน้ดดัแปลงเรือ่งอืน่ เนือ่งจากมกีาร

หลกีเลีย่งภาพลกัษณ์ในการเป็นผูร้กุรานของโมะโมะ

ตะโร โดยเห็นได้จากลักษณะการเขียนท่ีอธิบายให้

เหน็ถงึเหตผุลและความเหมาะสมทีโ่มะโมะตะโรต้อง

เดินทางไปปราบยักษ์

3.8  “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ 

อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ (芥川竜之介) 

“โมะโมะตะโร” ของอะกตุะงะวะ ริวโนะซเุกะ 

ตีพิมพ์ในนิตยสารซันเดย์มะอินิชิ (『サンデー毎

日』) ฉบับพิเศษฤดูร้อน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 

1924 (ปีทะอิไฌที่ 13) โดยมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้

3.8.1  เรื่องย่อ

“โมะโมะตะโร” เป็นเรื่องราวของเด็ก

หนุ่มซ่ึงเกิดจากลูกท้อท่ีตกมาจากสวรรค์ อยู่มาวัน

หนึ่งโมะโมะตะโรนึกอยากจะออกไปปราบยักษ์ 

ตาและยายซึง่ไม่ชอบโมะโมะตะโรอยูแ่ล้วเพราะเป็น

เด็กข้ีเกียจรีบสนับสนุนเตรียมของให้ออกเดินทาง 

ระหว่างทางได้สุนัข ลิง และไก่ฟ้าเป็นผู ้ติดตาม 

ท้ังหมดทะเลาะกันตลอดการเดินทาง ส่วนลิงตัดพ้อ

กบัโมะโมะตะโรตลอดว่าคบิดัิงโงะครึง่ก้อนทีไ่ด้มานัน้

ไม่เพียงพอ จนโมะโมะตะโรยอมยกสมบัติบนเกาะ

ยกัษ์ให้ ลงิจึงเงียบไป ส่วนยกัษ์นัน้เป็นยกัษ์ทีร่กัสนัติ

และไม่เคยรุกรานใคร หลังจากโมะโมะตะโรเดินทาง

ถงึเกาะยกัษ์ สนุขัเข้าไปกดัยกัษ์หนุม่จนตาย ไก่ฟ้าใช้

จะงอยแหลมจิกลูกยักษ์จนตาย ส่วนลิงนั้นข่มขืน

ลกูสาวยกัษ์ก่อนฆ่าให้ตาย หลกัจากปราบยกัษ์ได้แล้ว 

ชีวิตของโมะโมะตะโรก็ถูกยักษ์รุกรานตลอดเวลา 

ไม่เคยได้อยู่อย่างสงบสุขเลย

23 松村武雄「桃太郎」『日本童話集』世界童話大系 第18巻、大系刊行會 , 1924年7月1日、pp.234

24 เรื่องเดียวกัน, pp.235
25 เรื่องเดียวกัน, pp.237
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3.8.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ์ 

และผู้ติดตำม

ในเรื่องสั้น “โมะโมะตะโร” ของ 

อะกตุะงะวะ รวิโนะซเุกะ น้ันโมะโมะตะโรก�าเนดิจาก

ลูกท้อเช่นเดียวกับในนิทานพื้นบ้านแต่ได้เพิ่มเติมต้น

ก�าเนิดของโมะโมะตะโรให้แตกต่างไปจากนิทาน 

พืน้บ้าน โดยลกูท้อของโมะโมะตะโรไหลมาตามแม่น�า้

น้ันไม่ใช่ส่ิงทีส่วรรค์ก�าหนดแต่เป็นความบงัเอญิท่ีเกิด

ขึ้นจากนกกายะตะงะระซุที่บังเอิญไปจิกโดนลูกท้อ

ลกูนัน้ ดังประโยค「一万年に一度結んだ実は一
千年の間は地へ落ちない。しかしある寂しい
朝、運命は一羽の八咫鴉になり、さっとその
枝へおろして来た。と思うともう赤みのさし

た、小さい実を一つ啄み落した。」
26 ลกูท้อที่

หนึ่งหมื่นปีจะออกลูกเพียงครั้งเดียวนั้นไม่เคยตกลง

บนพ้ืนดินในช่วงหนึ่งพันปีที่ผ ่านมา แต่เช ้าอัน

เงียบเหงาวันหนึ่ง ฟ้าลิขิตให้นกกายะตะงะระซุตัว

หน่ึงบนิมาเกาะทีก่ิง่ไม้ แล้วทนัใดนัน้กจิ็กผลท้อเล็กๆ 

สีแดงตกลงมา และเพิ่มความยิ่งใหญ่ของโมะโมะตะ

โรโดยให้ต้นท้อของโมะโมะตะโรน้ันเป็นต้นไม้ของ

เทพอิสะนะงิ และนกกาที่มาจิกลูกท้อให้ร่วงนั้นเป็น

นกกาของเทพอะมะเตะระซุโอมิกะมิที่ส่งมาช่วย

จักรพรรดจิมิม ุนอกจากน้ันโมะโมะตะโรยงัมพีฤตกิรรม

ไม่กตัญญูรู้คุณต่อตายายที่ต้องการเดินทางไปปราบ

ยกัษ์กเ็พราะโมะโมะตะโรไม่อยากล�าบาก ดังประโยค
「思い立った訣はなぜかというと、彼はお爺
さんやお婆さんのように、山だの川だの畑だ
のへ仕事に出るのがいやだったせいである。

」
27 สาเหตุที่นึกจะท�าก็เพราะเขาไม่อยากท�างานท่ี

ภูเขา แม่น�้า หรือทุ ่งนาเหมือนตาและยาย และ 

โมะโมะตะโรยังมีพฤติกรรมโอ้อวดตัวเองอีกด้วย ดัง

ประโยค「桃太郎は得意そうに返事をした。勿
論実際は日本一かどうか、そんなことは彼に

も怪しかったのである。 」28 โมะโมะตะโรตอบ

ด้วยท่าทางภาคภมูใิจ แน่นอนว่าความจรงิโมะโมะตะ

โรเองกย็งักงัขาอยู่เช่นกนัว่าเป็นอนัดบัหน่ึงของญีปุ่น่

หรือไม่ นอกจากนั้นโมะโมะตะโรยังใช้ประโยชน์จาก

ผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยพยายามให้ตัวเสียผลประโยชน์

น้อยที่สุด ดังค�าบรรยายดังนี「้犬はしばらく強情
に、「一つ下さい」を繰り返した。しかし桃
太郎は何といっても「半分やろう」を撤回し
ない。こうなればあらゆる商売のように、所
詮持たぬものは持ったものの意志に服従する

ばかりである。」
29 สนุขัยังดงึดนับอกซ�า้ๆ อยูพั่ก

หนึ่งว่า “ขอหนึ่งลูก” แต่ไม่ว่าจะพูดว่ายังไงโมะโมะ

ตะโรกย็งัยนืยนัอย่างหนกัแน่นว่า“ให้แค่คร่ึงลกู” การ

ท�าแบบนีน้ัน้เหมอืนเป็นการค้าขาย ซึง่ท้ายท่ีสดุผูไ้ม่มี

ก็ย่อมต้องท�าตามค�าสั่งของผู้มี จะเห็นได้ว่าโมะโมะ

ตะโรมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับ โมะโมะตะโรใน

นิทานพื้นบ้าน เช่น อกตัญญู หลงตนเอง ต่อรองเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน และเป็นผู้รุกรานยักษ์ ซ่ึงท�าลาย

ภาพลักษณ์วีรบุรุษของโมะโมะตะโรไปอย่างสิ้นเชิง 

ส�าหรับตัวละครยักษ์นั้นเป็นยักษ์ท่ีรัก

สนัติ ไม่รกุรานใคร ใช้ชีวติตามแบบมนษุย์ทุกประการ 

ดังข้อความต่อไปนี้ 「こういう楽土に生を享け
た鬼は勿論平和を愛していた。いや、鬼とい
うものは元来我々人間よりも享楽的に出来上

った種族らしい。」
30 แน่นอนว่ายักษ์ที่อาศัยอยู่

บนแดนสวรรค์แบบนีย่้อมต้องรกัสนัตภิาพ ไม่ส ิยกัษ์

นั้นเป็นพวกรักความสนุกสนานมากกว่ามนุษย์มาแต่

ไหนแต่ไรแล้ว แต่หลังจากท่ีโมะโมะตะโรปราบยักษ์

26 芥川龍之介、「桃太郎」『芥川龍之介全集　第三巻』 (筑摩書房、1976年5月15日　第7 刷発行) 、pp.216.

27 เรื่องเดียวกัน, pp.216

28 เรื่องเดียวกัน, pp.217
29 เรื่องเดียวกัน, pp.217
30 เรื่องเดียวกัน, pp.218
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แล้วกลบัมาอยูห่มูบ้่านเดมิกลบัไม่มคีวามสขุเหมอืนใน

นิทานพื้นบ้าน เพราะยักษ์กลับมาแก้แค้นอยู่ตลอด

เวลา ดงัข้อความต่อไปนี ้「鬼の子供は一人前にな
ると番人の雉を噛み殺した上、たちまち鬼が
島へ逐電した。のみならず鬼が島に生き残っ
た鬼は時々海を渡って来ては、桃太郎の屋形
へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとし

た。」
31 เมือ่ลกูยกัษ์โตขึน้กฆ่็าไก่ฟ้าผูเ้ฝ้ายาม แล้วก็

กลบัไปซ่อนตวัทีเ่กาะโอนงิะฌมิะ ไม่เพยีงเท่านัน้ยกัษ์

ที่รอดชีวิตบนเกาะโอนิงะฌิมะนั้นบางทียังข้ามทะเล

มาวางเพลิงบ้านของโมะโมะตะโรบ้าง มาลอบตัดคอ

โมะโมะตะโรบ้าง จะเห็นว่ามีการดัดแปลงพฤติกรรม

ของมนษุย์และยกัษ์ให้ตรงข้ามกบัลกัษณะทัว่ไป ยกัษ์

กลายเป็นผู้ถูกรุกราน และมนุษย์เป็นผู้รุกราน 

ส่วนตวัละครผูต้ดิตามนัน้มทีัง้หมด 3 ตวั 

คือ สุนัข ลิง และไก่ฟ้า เหมือนในนิทานพื้นบ้าน แต่มี

พฤติกรรมท่ีแตกต่างจากในพืน้บ้าน กล่าวคอื สนุขัแสดง

พฤติกรรมไม่พอใจที่โมะโมะตะโรให้คิบิดังโงะตนเพียง

ครึ่งลูก ดังค�าบรรยายต่อไปนี้ 「犬もとうとう嘆息
しながら、黍団子を半分貰う代りに、桃太郎の

伴をすることになった。」
32
 ในที่สุดสุนัขก็ถอน

หายใจพร้อมกับยอมเป็นลูกสมุนของโมะโมะตะโรแลก 

กับคิบิดังโงะครึ่งลูก ส่วนลิงนั้นมีพฤติกรรมไม่ยอมเสีย

ผลประโยชน์ส่วนตน ดังประโยคต่อไปน้ี「黍団子の
勘定に素早い猿はもっともらしい雉を莫迦にす

る。」
33 ลิงที่ค�านวณคิบิดังโงะอย่างฉับไวแกล้งไก่ฟ้า

ที่รอบรู ้ทุกอย่าง ที่แสดงให้เห็นภาพการต่อรองผล

ประโยชน์ระหว่างโมะโมะตะโรกับลิง ส�าหรับไก่ฟ้านั้น

เป็นผูต้ดิตามทีม่คีวามอดทน มเีหตผุล และเชือ่ฟังค�าสัง่

ของโมะโมะตะโรมากที่สุด ดังข้อความต่อไปน้ี「しか
し雉は犬をなだめながら猿に主従の道徳を教

え、桃太郎の命に従えと云った。」
34 แต่ไก่ฟ้าก็

ปลอบโยนสุนัข พร้อมกับสอนลิงเรื่องศีลธรรมของบ่าว

นาย และบอกให้ลิงเชื่อฟังค�าสั่งของโมะโมะตะโร 

ในเรื่องสั้น “โมะโมะตะโร” ของอะกุ

ตะงะวะ ริวโนะซุเกะ มีตัวละครเหมือนกับในนิทาน

พื้นบ้าน แต่ผู้เขียนได้เพิ่มเติมรายละเอียดของตัว

ละครให้มีพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับตัวละครในนิทาน

พื้นบ้าน เช่น โมะโมะตะโรผู้เป็นเสมือนตัวแทนของ

เทพกลับมีพฤติกรรมรุกรานยักษ์ผู ้รักสันติ สุนัข 

ลงิและไก่ฟ้ากไ็ม่มคีวามสามคัคกีนั ไม่เชือ่ฟังโมะโมะ

ตะโร มพีฤตกิรรมเหน็แก่ตวัและระรานผูอ้ืน่ ส่วนยกัษ์

รกัสนัต ิไม่ชอบรกุรานผูอ้ืน่ และผูต้ดิตามทีไ่ม่มคีวาม

สามคัคี เหน็แก่ผลประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้เกดิภาพ

ลักษณ์ใหม่ของตัวละคร

4. กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวละครโมะโมะ
ตะโร, ยักษ์ และผู้ติดตำมและบทบำทหน้ำที่
ในวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยเมจิและทะอิโฌ

จากการศึกษาตัวละคร โมะโมะตะโร ยักษ์ 

และผู้ติดตามในเรื่องสั้นท่ีดัดแปลงมาจากนิทานพ้ืน

บ้านเรื่อง “โมะโมะตะโร” จ�านวน 8 เรื่อง ตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1891 (ปีเมจิท่ี 24) จนถึงปี ค.ศ. 1924 

(ปีทะอิไฌท่ี 13) ผู้วิจัยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง

ของรูปแบบตัวละครและบทบาทหน้าที่ของนิทาน

พื้นบ้านในวรรณกรรมญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

4.1.1 กำรเปลี่ ยนแปลงรูปแบบ

ตัวละคร

1)  โมะโมะตะโร

ตัวละครโมะโมะตะโรในเรื่อง

สั้นดัดแปลงจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง “โมะโมะตะโร” 

ทัง้ 8 เรือ่งนัน้ยงัคงมภีาพลกัษณ์ของเดก็ทีม่ต้ีนก�าเนดิ
31 เรื่องเดียวกัน, pp.219-220.
32 芥川龍之介、「桃太郎」『芥川龍之介全集　第三巻』 (筑摩書房、1976年5月15日　第7 刷発行) 、pp.217.

33 เรื่องเดียวกัน, pp.217.

34 เรื่องเดียวกัน, pp.217.
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ไม่ธรรมดา เช่น เกดิจากลกูท้อท่ีไหลมาจากแม่น�า้ ดงั

เช่นในเร่ือง “โมะโมะตะโร” ของ คซุยุะมะ มะซะโอะ 

หรอื เกดิจากขนมรูปลกูท้อ ดงัเช่นในเรือ่ง “อมิะโมะ

โมะตะโร” ของ เคยีวโนะวะระเบะอ ิเป็นต้น และเป็น

ผู้มีพละก�าลังแข็งแกร่ง โดยผู้วิจัยสังเกตเห็นลักษณะ

ของตัวละครโมะโมะตะโรว่าสามารถแบ่งได้เป็น 

2 แบบ คือ ตัวละครที่เป็นตัวละครเดียวกับนิทาน

พื้นบ้าน ได้แก่ เรื่อง “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” ของ 

เคียวโนะวะระเบะอิ, “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” 

ของ อิวะยะ ซะสะนะมิ, “โมะโมะตะโร” ของ มะทุซ์

มุระ ทะเกะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ 

มะซะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ

และ “โมะโมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ 

และตัวละครที่ไม่ใช่ตัวเดียวกับในนิทานพ้ืนบ้าน 

ได้แก่เรือ่ง “โอะนโิมะโมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย, 

“อมิะโมะโมะตะโร” ของ เคยีวโนะวะระเบะอิ ซึง่มกั

พบในเร่ืองส้ันดัดแปลงช่วงปลายสมัยเมจิ โดยเรื่อง 

“โอะนิโมะโมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย นั้น 

ตัวละครโมะโมะตะโร คือ ยักษ์ท่ีเกิดจากลูกท้อที่มี

รสชาติขม ชื่อ คุโมะโมะตะโร (苦桃太郎) ส่วน 

“อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะวะระเบะอินั้น 

ตัวละครโมะโมะตะโร คือ เด็กที่เกิดจากขนมรูปลูก

ท้อและออกเดินทางไปเกาะโอะนิงะฌิมะเลียนแบบ

ตามเรื่องเล่าในนิทานพื้นบ้าน 

เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบตัวละครเปรียบเทียบกับยุคสมัยแล้วพบว่า 

ตัวละครโมะโมะตะโรซึ่งเป็นตัวเดียวกับในนิทานพ้ืน

บ้านจะไม่ปรากฎตัวในเนื้อเรื่อง หรือไม่มีบทบาท

ส�าคญัในการด�าเนนิเรือ่ง ในผลงานช่วงปลายสมยัเมจิ 

เช่น เร่ือง“โอะนิโมะโมะตะโร” (ปีเมจิที ่24) ของ โอะ

สะกิ โคโย ซึ่งเป็นเรื่องราวของยักษ์ที่เคยถูกโมะโมะ

ตะโรมาปราบแล้วอยากแก้แค้นโมะโมะตะโรคืน จึง

ไม่ปรากฎตัวละครโมะโมะตะโรในเรื่อง ส่วนเรื่อง“อิ

มะโมะโมะตะโร” (ปีเมจิท่ี 28 ) นั้นเป็นเรื่องของ

ตวัละครอืน่ทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากนทิานพืน้บ้านจงึมชีือ่

และการเดินทางไปปราบยักษ์เหมือนเช่นในนิทาน

พืน้บ้าน สดุท้ายคอืเรือ่ง“นฮิงโกะดะอบิะนะฌ”ิ (ปีเม

จิที่ 34) ของ เคียวโนะวะระเบะอิ ที่กล่าวถึงเรื่องราว

ของโมะโมะตะโรในช่วงอายุ 50 ปีหลังไปปราบยักษ์

มาแล้ว ถงึแม้จะเป็นตวัละครโมะโมะตะโรตวัเดยีวกบั

ในนิทานพื้นบ้านแต่ไม่ใช่ตัวละครหลักในการด�าเนิน

เรื่อง เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นสมัยทะอิโฌ พบว่าผลงานใน

ช่วงนีน้ัน้ตวัละครโมะโมะตะโรมกัจะมบีทบาทเป็นตวั

แสดงหลกัของเรือ่ง เช่น เรือ่ง “โมะโมะตะโรโสะกฮุะ

นะฌิ” (ปีทะอิโฌที่ 3) ของ อิวะยะ ซะสะนะมิ โดย

ยังคงรูปแบบการเล่าแบบเล่าเรื่องต่อจากนิทานพื้น

บ้าน โดยกล่าวถึงพฤติกรรมของโมะโมะตะโรหลังไป

ปราบยักษ์ท่ีต้องการปกป้องเกาะโอะนิงะฌิมะจาก

เมือง “เนะ โนะ คุนิ” โดยมีการใช้ของวิเศษ เช่น 

ลูกแก้ววิเศษและค้อนวิเศษในการเรียกพายุจนเรือ

ศตัรจูม หรอืการใช้ผ้าคลมุพรางตวัเพือ่แอบเข้าไปจบั

ตัวพระราชาในปราสาท ยิ่งกว่านั้นสิ่งท่ีเห็นได้อย่าง

ชัดเจนในผลงานช่วงนี้คือการดัดแปลงเนื้อเรื่อง

เพื่อเสียดสีเรื่อง “สงคราม” รวมไปถึง “ลัทธิ

จกัรวรรดนิยิม ดงัท่ีได้วเิคราะห์ไปแล้วในหวัข้อที ่3.2 

และ 3.4 เมื่อเข้าสู่สมัยทะอิโฌแล้วลักษณะของตัว

ละครโมะโมะตะโรทีป่รากฎในผลงานมกัเป็นรปูแบบ

การเล่าเรื่องแบบน�าเอานิทานพื้นบ้านทั้งเรื่องมา

ดัดแปลง เช่น เรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ 

มะซะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ มะทุซ ์มุระ 

ทะเกะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอ ิโทะฌฮิโิกะ 

โดยยงัคงภาพลกัษณ์ของโมะโมะตะโรท่ีเป็นเดก็วเิศษ 

และมีข้ออ้างที่เหมาะสมในการไปปราบยักษ์ แต่มี

การดัดแปลงรายละเอียดพฤตกิรรมของโมะโมะตะโร

บางส่วน เช่น การให้เหตุผลในการออกเดินทางไป

ปราบยักษ์ของโมะโมะตะโรว่าต้องการท�าไปเพื่อ
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ทดสอบความสามารถของตนเอง ในเรื่อง “โมะโมะ

ตะโร” ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ ดังที่วิเคราะห์ใน

หัวข้อที่ 3.5 หรือการปฏิเสธไม่รับผ้าคลุมวิเศษ และ

ค้อนวิเศษจากยักษ์ซึ่งเป็นสิ่งของนอกเหนือไปจาก

สิ่งท่ียักษ์ไปปล้นจากหมู่บ้านของตนมา ในเรื่อง 

“โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอ ิโทะฌฮิโิกะ เป็นต้น ต่อ

มาเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายสมัยทะอิโฌ ในผลงานเรื่อง 

“โมะโมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ นั้น

กลับมีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างออกไป โดยเขียน

แบบมกีารเล่าเรือ่งเพิม่เตมิในส่วนหน้า และส่วนหลงั

ของนิทานพ้ืนบ้าน และยังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ

โมะโมะตะโรให้ตรงข้ามกบัในนทิานพืน้บ้านอย่างสิน้

เชิง กล่าวคือให้โมะโมะตะโรกลายเป็นผู้รุกรานยักษ์

อย่างไม่มีความยุติธรรม 

2)  ยักษ์

ตั ว ล ะค รยั กษ ์ ใ น เรื่ อ ง สั้ น

ดัดแปลงจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง “โมะโมะตะโร” ทั้ง 

8 เร่ืองล้วนเป็นฝ่ายทีถ่กูโมะโมะตะโรเดนิทางไปต่อสู้

ด้วย แต่ภาพลักษณ์ของยกัษ์ในเรือ่งสัน้ทีด่ดัแปลงมา

นั้นมีความแตกต่างกัน โดยผู้วิจัยแบ่งออกได้เป็น 3 

แบบ ได้แก่ แบบที่หนึ่ง คือ ภาพลักษณ์ยักษ์เหมือน

ในนทิานพืน้บ้านแต่ตวัละครยกัษ์ในเนือ้เรือ่งไม่ใช่ตวั

เดียวกับในนิทานพื้นบ้านหรือไม่มีบทบาทส�าคัญใน

เรื่อง ซึ่งพบในเรื่องสั้นดัดแปลงช่วงปลายสมัยเมจิไป

จนถงึต้นสมัยทะอโิฌ เช่น เร่ือง “โอะนโิมะโมะตะโร” 

ของ โอะสะกิ โคโย ที่พูดถึงราชายักษ์ซึ่งเป็นยักษ์ที่

โดนโมะโมะตะโรปราบจงึรูส้กึแค้นจนได้ส่งยกัษ์ทีช่ือ่ 

คุโมะโมะตะโร เป็นตัวแทนยักษ์เดินทางไปแก้แค้น 

แต่สดุท้ายกลบัเดินทางไม่ถงึญ่ีปุน่จึงไม่ได้ต่อสูก้บัโมะ

โมะตะโร, เรื่อง “อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะ

วะระเบะอิ ที่กล่าวถึงการเดินทางไปปราบยักษ์ของ

โมะโมะตะโร ซึง่ในเร่ืองน้ีท้ังตัวละครยกัษ์และโมะโมะ

ตะโรล้วนเป็นตัวละครคนละตัวกับในนิทานพื้นบ้าน, 

เรื่อง “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” ของ อิวะยะ 

ซะสะนะม ิทีต่วัละครยกัษ์ไม่ได้มบีทบาทหลกัในเรือ่ง 

โดยเป็นเพียงข้ารับใช้ของโมะโมะตะโรเท่านั้น แต่ตัว

ละครท่ีโมะโมะตะโรไปสู้รบด้วยกลับเป็นราชาของ

เมืองอื่น และเรื่อง “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” ของ 

เคียวโนะวะระเบะอิ ท่ีกล่าวถึงเพียงแค่ทรัพย์สมบัติ

ของยักษ์ที่โมะโมะตะโรได้มาโดยยักษ์ไม่มีบทบาท

ส�าคัญในเนื้อเรื่องแต่อย่างใด ดังนั้นภาพลักษณ์ของ

ยักษ์ในแบบแรกจึงเป็นภาพลักษณ์เหมือนในนิทาน

พื้นบ้านเนื่องจากในเรื่องไม่มีการกล่าวถึงพฤติกรรม

ของยักษ์ หรือสาเหตุการเดินทางไปปราบยักษ์ของ

โมะโมะตะโรอย่างชดัเจน แบบท่ีสอง คือ ภาพลกัษณ์

ยกัษ์เหมอืนในนทิานพ้ืนบ้านโดยยกัษ์มบีทบาทส�าคญั

ในเรื่อง ซึ่งพบได้ในเรื่องสั้นดัดแปลงช่วงสมัยทะอิโฌ 

โดยมีลักษณะการเล่าเรื่อง โครงเรื่อง พฤติกรรมของ

ตัวละครยักษ์นั้นเหมือนนิทานพื้นบ้าน แต่มีการ

ดัดแปลงพฤติกรรมของยักษ์โดยมีการบรรยายถึง

พฤติกรรมของยักษ์อย่างละเอียด เป็นเหตุผล

สอดคล้องให้เห็นว่าท�าไมโมะโมะตะโรจงึต้องเดนิทาง

ไปปราบยักษ์ เช่น เรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ  

คุซุยะมะ มะซะโอะ ท่ีตัวละครยักษ์เป็นยักษ์เลวมัก

ออกปล้นทรัพย์สมบัติของประเทศอื่นๆ อยู่เสมอแต่

ไม่ได้มารุกรานท่ีหมู่บ้านของโมะโมะตะโรเหมือนใน

นทิานพืน้บ้าน โดยในเนือ้เรือ่งเน้นถงึระยะทางความ

ห่างไกลของเกาะยักษ์และทรัพย์สมบัติที่มี ดังที่ได้

วิเคราะห์ในหัวข้อ 3.5 เร่ือง“โมะโมะตะโร” ของ 

ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ ท่ีตัวละครยักษ์เป็นยักษ์เลวมี

พฤตกิรรมรกุรานและขมขูช่าวบ้าน โดยเน้นให้เหน็ถงึ

พฤติกรรมการขูดรีดเงินและของมีค่าจากคนใน

หมู ่บ้านซึ่งแตกต่างไปจากยักษ์ในสมัยก่อนท่ีจะ

ท�าร้ายผู้คนด้วยการกินคน ดังที่ได้วิเคราะห์ในหัวข้อ 

3.6, ส่วนเรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ มะทุซ์มุระ 

ทะเกะโอะ นั้นเป็นยักษ์ท่ีฆ่าคนและรุกรานชาวบ้าน 
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โดยเดนิทางข้ามทะเลมาขโมยของและฆ่าชาวบ้านจงึ

ท�าให้ชาวบ้านล�าบากมาก ส่วนแบบที่สาม คือ ภาพ

ลกัษณ์ของยกัษ์ทีต่รงข้ามกบันทิานพืน้บ้าน ซึง่พบได้

ในเรื่องสั้นดัดแปลงในช่วงปลายสมัยทะอิโฌ โดยมี

ภาพลักษณ์ของยักษ์ที่รักสันติ ไม่เคยรุกรานใคร 

ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ตรงกันข้ามกับในนิทานพ้ืนบ้าน

อย่างสิ้นเชิง เช่น ในเรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ 

อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ

3)  ผู้ติดตำม

ตัวละครผู ้ติดตามในเรื่องสั้น

ดัดแปลงจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง “โมะโมะตะโร” 

มีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลา โดยผล

งานในช่วงปลายสมัยเมจินั้นตัวละครผู้ติดตามมักจะ

แตกต่างจากนิทานพื้นบ้าน เช่น ในเรื่อง “โอะนิโมะ

โมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย ที่มีปีศาจมังกร, 

ลิงบาบูนใหญ่ และหมาป่า เป็นผู้ติดตาม มีลักษณะ

พิเศษ คือ ใช้พลังวิเศษได้ และมีขนาดใหญ่ โดย

ทัง้หมดให้ความร่วมมอืกบัคโุมะโมะตะโรในการออก

เดินทางไปปราบโมะโมะตะโรเป็นอย่างดี แม้จะ

ทะเลาะกนัในตอนจบ, ส่วนเรือ่ง “อมิะโมะโมะตะโร” 

ของ เคียวโนะวะระเบะอิ นั้นมีไก่, แร้งตัวใหญ่ และ

สิงโต โดยมีเนื้อกระป๋องเป็นรางวัลให้แทนคิบิดังโงะ 

โดยทั้งหมดให้ความร่วมมือกับโมะโมะตะโรในการ

ออกเดินทางไปปราบยักษ์เป็นอย่างดี ส่วนในเร่ือง 

“นิฮงโกะดะอบิะนะฌ”ิของ เคยีวโนะวะระเบะอ ินัน้

ไม่มีตัวละครผู้ติดตามปรากฏในเนื้อเรื่อง เนื่องจาก

เป็นการดัดแปลงน�าเอาตัวละครจากนิทานพื้นบ้าน

ทั้ง 5 เรื่องมาแต่งใหม่จึงคงเหลือไว้แต่ตัวละครหลัก 

โมะโมะตะโร และการกล่าวถึงเรื่องราวที่โมะโมะตะ

โรเคยไปปราบยักษ์และได้ทรัพย์สมบัติมาอย่าง

มากมาย เมือ่เข้าสู่ช่วงต้นสมยัทะอโิฌ พบว่าตัวละคร

ผูต้ดิตามยงัมภีาพลกัษณ์เหมอืนในนทิานพืน้บ้าน แต่

มกีารเพิม่ตวัละครผูติ้ดตามใหม่เข้าไปในเนือ้เรือ่งด้วย 

เช่นในเรือ่ง “โมะโมะตะโรโสะกฮุะนะฌิ” ของ อวิะยะ 

ซะสะนะมิ ที่ยังคงภาพลักษณ์ของตัวละครผู้ติดตาม

ในนทิานพืน้บ้านเอาไว้ แต่เพิม่ตวัละครผูต้ดิตาม ใหม่ 

คือ เต่ายักษ์, ปลาทรายแดง และกุ ้งยักษ์ โดย

ผู้ติดตามท้ังสามมีบทบาทส�าคัญในการช่วยโมะโมะ

ตะโรในการเดินทางไปต่อสู ้กับราชาแห่งเมือง 

“เนะ โนะ คุนิ” เมื่อเข้าสู่ช่วงสมัยทะอิโฌแล้วพบว่า

ตวัละครผูต้ดิตามในผลงานช่วงนีจ้ะเหมอืนนิทานพ้ืน

บ้านโดยมีเพียงแค่ 3 ตัวหลัก คือ ลิง สุนัข และไก่ฟ้า 

แต่จะมบีางพฤตกิรรมท่ีแสดงออกต่อการรบัคิบิดงัโกะ

แตกต่างกนัไป เช่น ออกเดนิทางไปกับโมะโมะตะโรด้วย

เพราะต้องการคิบิดังโกะ ในเรื่อง “โมะโมะตะโร” 

ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ และ “โมะโมะตะโร” ของ 

มะทุซ์มรุะ ทะเกะโอะ หรอืออกเดนิทางไปกบัโมะโมะ

ตะโรเพราะได้รับความเดือดร้อนจากพฤติกรรมของ

ยักษ์เช่นกันโดยไม่คาดหวังว่าจะได้คิบิดังโกะ ใน

เรื่อง“โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ ส่วน

ในช่วงปลายสมัยทะอิโฌพบว่า มีการดัดแปลงตัว

ละครผู้ติดตามให้แตกต่างไปจากภาพลักษณ์เดิมใน

นิทานพื้นบ้าน กล่าวคือ ไม่มีความสามัคคี ไม่ได้รู้สึก

เคารพโมะโมะตะโรอย่างจริงจัง มีพฤติกรรมคล้าย

มนษุย์ เช่น ต่อรอง ข่มขนืยกัษ์ เป็นต้น ในผลงานเรือ่ง 

“โมะโมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ

4.1.2 บทบำทหน้ำที่ของนิทำนพื้น

บ้ำนในวรรณกรรมญี่ปุ่น

จากการวเิคราะห์ตัวละคร โมะโมะตะโร 

ยกัษ์ และผูต้ดิตามในเรือ่งสัน้ทีด่ดัแปลงมาจากนทิาน

พื้นบ้านเรื่อง “โมะโมะตะโร” จ�านวน 8 เรื่อง ตั้งแต่

ปี ค.ศ. 1891 (ปีเมจิที่ 24) จนถึงปี ค.ศ. 1924 

(ปีทะอิไฌที่ 13) จะเห็นได้ว่า ในช่วงปลายสมัยเมจิ

ซึง่เริม่มกีารเขียนเรือ่งสัน้ท่ีดดัแปลงเนือ้หาของนทิาน

พืน้บ้านเรือ่ง “โมะโมะตะโร” นัน้ เน้นการเขยีนแบบ

เล่าเรื่องส่วนหลังต่อจากนิทานพื้นบ้าน และมีการ



การใช้นิทานพื้นบ้านในวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ : ตัวละครโมะโมะตะโร,ยักษ์ และผู้ติดตามในวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยเมจิและทะอิโฌ
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ปรับเปล่ียน ปรับเพิ่ม-ลดตัวละครจากในนิทานพื้น

บ้าน รวมทั้งมีการสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมา โดยเรื่อง

ในช่วงแรกจะเน้นเนือ้หาสนกุสนาน ฉากต่อสูพ้สิดาร 

แต่ต่อมาภายหลังเนื้อหาเริ่มมีการสอดแทรกค�าศัพท์ 

ค�าพูด หรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกเกีย่วกบั “สงคราม” 

ให้เห็น เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นสมัยทะอิโฌพบว่า การน�า

นิทานพื้นบ้านมาใช้นั้นมักน�าเอาเน้ือหาของนิทาน

พืน้บ้านมาใช้เหมอืนเดมิโดยเน้นการดดัแปลงในส่วน

ของรายละเอียด เช่น ต้นก�าเนิดของโมะโมะตะโร 

พฤตกิรรมของยักษ์ หรอืวตัถปุระสงค์ในการออกเดนิ

ทางไปปราบยกัษ์ของโมะโมะตะโร เป็นต้น มกีารสอด

แทรกให้เห็นถึงการต่อต้านด้านแรงงานอีกด้วย ส่วน

ในช่วงปลายสมัยทะอิโฌนั้น มีลักษณะการเขียนโดย

เพิ่มเนื้อเรื่องท้ังส่วนหน้า และส่วนหลังของนิทาน

พื้นบ้าน โดยเนื้อเรื่องสะท้อนให้เห็นทั้งด้านสงคราม 

และพฤติกรรมที่ไม่ดีของมนุษย์ ปรับเปลี่ยนภาพ

ลักษณ์ของตัวละครในลักษณะตรงข้ามกับในนิทาน

พื้นบ้าน

5. สรุป
เรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากนิทานพื้นบ้าน

เรื่อง “โมะโมะตะโร” จ�านวน 8 เรื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1891 (ปีเมจิที่ 24) จนถึงปี ค.ศ. 1924 (ปีทะอิไฌที่ 

13) นั้นมีการสร้างตัวละคร โมะโมะตะโร ยักษ์ และ

ผู้ติดตามแตกต่างกันออกไปโดยแบ่งได้ ตามช่วงปี 

ดังต่อไปนี้ 1) ช่วงปลายสมัยเมจิ ได้แก่ เรื่อง “โอะนิ

โมะโมะตะโร” ของ โอะสะก ิโคโย, “นฮิงโกะดะอิบะ

นะฌิ” และ“อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะวะระ

เบะอิ, “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” ของ อิวะยะ 

ซะสะนะมิ ซึ่งเน้นการเขียนแบบเพิ่มเรื่องส่วนหลัง 

มีการปรับเพิ่ม-ลดตัวละคร และสร้างตัวละครใหม่ 

2) ช่วงต้น-กลาง สมัยทะอิโฌ ได้แก่ เรื่อง “โมะโมะ

ตะโร” ของ มะทุซ์มุระ ทะเกะโอะ, “โมะโมะตะโร” 

ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ 

ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ ซึ่งน�าเนื้อหาของนิทานพื้นบ้าน

มาใช้เหมอืนเดมิโดยเน้นการดดัแปลงในส่วนของราย

ละเอียด 3) ช่วงปลายสมัยทะอิโฌ ได้แก่ เรื่อง “โมะ

โมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ ซึ่งเขียน

โดยเพิม่เนือ้เรือ่งท้ังส่วนหน้า และส่วนหลงัของนทิาน

พืน้บ้าน และดัดแปลงภาพลกัษณ์ของตวัละครให้ตรง

ข้ามกับนิทานพื้นบ้าน 

จะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้ใช้นิทานพื้นบ้านเป็น

โครงเรื่องหลักและดัดแปลงเนื้อหา ตัวละครเพิ่มเติม

โดยมีวัตถุประสงค์ต ่างกัน เช่น เพื่อให้เนื้อหา

สนุกสนาน สะท้อนเหตุการณ์ทางประวัติศาตร์และ

สังคม และสะท้อนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นต้น

6. หัวข้อศึกษำวิจัยต่อไป
1)  ศึกษารูปแบบตัวละครและบทบาท

หน้าทีข่องนทิานพืน้บ้านในวรรณกรรมสมัยใหม่ญีปุ่น่

ท่ีดัดแปลงจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง “โมะโมะตะโร” 

ในช่วงสมัยโฌวะ

2)  ศึกษารูปแบบตัวละครและบทบาท

หน้าทีข่องนทิานพืน้บ้านในวรรณกรรมสมัยใหม่ญีปุ่น่

ท่ีดัดแปลงจากนิทานพืน้บ้าน 5 อนัดับของญีปุ่น่ ได้แก่ 

“โมะโมะตะโร”, “ฮะนะซะกะจอิ”ิ, “ฌติะกริสิซุุเมะ”, 

“ซะรุกะนิงัซเซ็น” และ “คะชิกะชิยะมะ” 
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