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บทคัดยอ

การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาปจจยัทีส่งผลตอผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ชั้นปที่ 1 เขาศึกษาในปการ
ศกึษา 2558 มหาวทิยาลยัพะเยา โดยศกึษาปจจัยดานระบบรบัเขาศกึษา 
ชองทางท่ีนิสิตเขามาศึกษา ผลการเรียนเกรดเฉล่ียสะสมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุนกอนเขาศึกษา 
จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณ วิเคราะหความ
สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเอกบังคับของสาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุน ในชั้นปที่ 1 ไดแก รายวิชาภาษาญ่ีปุนขั้นตน 1-2 รายวิชา
ภาษาญีปุ่นเพือ่การสือ่สาร 1-2 ดวยวธิกีารทางสถติ ิพบวา ปจจยัทีส่งผล
ใหผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาเอกภาษาญ่ีปุนมคีวามตางกนัอยาง
มนียัสาํคญัทางสถิต ิคอื ปจจัยดานผลการเรยีนเกรดเฉลีย่สะสมในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนปจจัยที่ไมสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาญี่ปุนของนิสิตตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ปจจัยดาน
ระบบรับเขาศึกษา และประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ นกอนเขาศึกษา 
จากผลดังกลาว ในการพจิารณารบันสิติเขาศกึษาอาจตองมกีารพจิารณา
ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมากขึ้น รวมถึงการขยาย
โอกาสใหกับผูเรียนที่ไมเรียนในเรียนแผนการเรียนศิลปภาษาญี่ปุนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาได 

สําคัญ
ปจจัยดานภูมิหลัง
ของนิสิต, ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน, 
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ผลการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
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เรียนภาษาญี่ปุนของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
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Abstract

The purpose of this paper research was to study 
factors contributing to academic achievement of first year 
students in Japanese major, University of Phayao in the 
academic year 2015. Three factors such as entering university 
(University admission system), high school GPA and previous 
Japanese knowledge were analyzed by correlation, One-way 
ANOVA and t-test. The instruments were questionnaires and 
interview forms. The result showed that the factors which 
made student differently outcomes at the statistical level 
.05 were high school GPA. The finding revealed that high 
school GPA should be concerned as the admission factors. 
And Japanese unlearned students deserve chance to study 
in Japanese language Program at University of Phayao.

words
factor affecting 
learning, academic 
achievement, 
University 
admission system, 
high school GPA
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1. ที่มาและความสําคัญ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ น คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีการรับนิสิตเขาศึกษาหลาย
รูปแบบ ทั้งระบบรับตรง ไดแก โครงการพิเศษ 
โครงการรบัตรงทัว่ประเทศ ระบบกลาง (แอดมชิชัน่) 
และการรับเขาหลังระบบกลาง อีกทั้ง ไมกําหนด
พืน้ฐานภาษาญีปุ่นของผูเรยีนกอนเขาเรยีน กลาวคอื 
ผูเรียนที่ไมเคยศึกษาภาษาญ่ีปุนมากอนสามารถเขา
เรียน และเริ่มเรียนพรอมกับผูที่เรียนตั้งแตระดับ
มธัยมศึกษามาได ทาํใหสาขาวิชาภาษาญ่ีปุนมผีูเรียน
ที่มีความแตกตางกันหลายดาน ทั้งในเร่ืองของ
คุณสมบัติที่ใชสมัครเขาศึกษา พื้นฐานภาษาญี่ปุน 
รวมถึงแรงจูงใจหรือวัตถุประสงคในการเรียนของ
แตละคนดวย ในแตละปการศึกษามีนิสิตช้ันปที่ 1 
ที่ออกกลางคัน (drop out) อันเน่ืองมาจากปญหา
สวนตัว ปญหาทางการเรียนท่ีอาจเกิดจากพ้ืนฐาน
ของนิสิตที่ตางกนั ผูวิจัยจึงมีความสนใจวาความตาง
ของนิสติ ตัง้แตความตางในเรือ่งชองทางท่ีนสิติเขามา
ศึกษา ตลอดจนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสงผลตอผลสัมฤทธิ์การเรียนของนิสิตหรือไม 

งานวิจัยน้ี จึงจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาถึงปจจัย
ดานภูมิหลังของนิสิตที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนภาษาญีปุ่น ในปการศกึษา 2558 โดยปจจยัดาน
ภูมิหลังที่ศึกษา คือ ระบบการรับเขา ผลการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ประวัติการเรียน
ภาษาญี่ปุน โดยการวิเคราะหความแตกตางของคา
เฉลี่ยดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA; One way Analysis of Variance) และ
การเปรียบเทียบคาเฉล่ีย t-test เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการพัฒนาแนวทางสําหรับการคัดเลือกนิสติ
เขาศึกษา พัฒนาผลการเรียนรู และสนับสนุนการ
เรียนรูใหแกนิสิตตอไป

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
Ell is (1998, อ างอิงใน ชุติกาญจน 

บุญญะธิติสุข. 2546:13-17) ไดกลาวถึงปจจัยที่
เกีย่วของกับการเรียนรูภาษาท่ีสอง โดยแยกออกเปน
ปจจัยภายในและภายนอก สรุปไดดังนี้ 

ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก
- แรงจูงใจ 
- ความถนัดทางภาษา 
ประกอบไปดวย 
สติปญญา บุคลิก 
ลักษณะ ความแตกตาง
ระหวางบุคคลที่
แสดงออกมาดานหนึ่ง 
(แบบการเรียน) 

- สภาพแวดลอม หรือ 
บริบททางสังคม 

- ขอมูลหรือ
ประสบการณ รวมถึง
บรรยากาศของสังคม
ที่ทําใหผูเรียนไดรับรู
ขอมูล

สุภาพร คํารศ (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ี
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในปการศึกษา 2554 พบวา 
ปจจัยพฤติกรรมทางการเรียน ปจจัยความคาดหวัง
ของตัวนิสิต และปจจัยสภาพแวดลอมทางการเรียน 
สามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แตในการวิจัยนี้ ไมได
กลาวถึงชองทางการเขามาศึกษาของนิสิต 

กาญจนา แยมเสาธง (2556) ไดทําการ
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิ สิ ตหลั กสู ตรสถาป ตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนของนสิติตามระบบรบัเขาศกึษาระหวาง
ระบบกลาง ระบบโควตา และระบบโครงการพิเศษ 
พบวานิสิตที่ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาจาก
ระบบกลาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานิสิตที่
ผานการสอบคัดเลือกแบบโควตา และโครงการพิเศษ 
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กาญดา คันศร และธารารัตน กิตติตระการ 
(2558) ทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสมผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหวางประเภทรับตรง และ
แอดมิชชัน่ของแตละสาขาวิชา พรอมวิเคราะหความ
สัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตที่
สําเร็จการศึกษาตามประเภทรับเขาศึกษาของนิสิต 
คณะสหเวชศาสตร ที่รับเขาศึกษาปการศึกษา 2552 
จํานวน 190 คน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นสิติจากประเภทแอดมชิชัน่มคีาเฉลีย่สะสมมากทีส่ดุ
ทกุสาขาวชิา แตหากเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่สะสม
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการรบัเขาศกึษาประเภท
รบัตรงและแอดมิชชัน่ไมพบความแตกตางกนัอยางมี
นยัสาํคญัทางสถิต ิขณะท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามสมัพนัธทาง
บวกนอย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่
สําเร็จการศึกษามีความสัมพันธทางบวกนอย

แตกม็นีกัวจิยัทีพ่บวาปจจยัดานชองทางการ
รับเขาศึกษาไมมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พเยาว ดี-ใจ และคณะ (2556) ไดเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประ เภท โควตาและกา รสอบคั ด เ ลื อ กขอ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการ
ศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนอยู
ระหวาง 3.03-3.50 จํานวน 129 คน และอีก 100 
คนอยูระหวาง 2.51-3.00 ทั้งประเภทโควตา และ
สอบคัดเลือกทําใหผลการเปรียบเทียบระหวาง
นักศึกษาท้ังสองประเภทไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ 

จากการศึกษาของนักวิจัยในสถาบันตางๆ 
ปจจัยดานชองทางการรับเขาอาจมีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผูเรียนที่เขามาศึกษาโดยบางชองทาง

อาจมีแนวโนมท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงกวา
บางชองทาง หรือ ผูเรียนแมจะเขามาศึกษาตางชอง
ทางก็อาจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไมมีตางกันเลย
กเ็ปนได จงึทาํใหผูวจิยัเกดิความสนใจวาผูเรยีนทีเ่ขา
มาศึกษาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะยา โดยการรับเขาที่ตางกัน พื้นฐาน
ภาษาญีปุ่นทีต่างกนั จะทาํใหผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
เปนไปในแนวทางใด ปจจยัภูมหิลงัทีต่างกนันัน้ สงผล
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือไมอยางไร

3. วัตถุประสงค
เพือ่ศกึษาปจจัยดานภมูหิลงัของนสิติทีม่ผีล

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาญ่ีปุนของนิสติสาขา
วิชาภาษาญ่ีปุนชั้นปที่ 1 ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 
2558

4. นิยามศัพท
ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถึง องคประกอบท้ังภายนอก ภายในที่มีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ นของนิสิต โดย
พิจารณาขอมูลพื้นฐานปจจัยดานภูมิหลังของนิสิต
ทั้งเรื่องระบบรับเขาศึกษา ผลการเรียนเดิม และ
ประวัติการศึกษาภาษาญ่ีปุนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนภาษาญ่ีปุ  น 
หมายถึง ผลความสามารถทางภาษาญ่ีปุ น โดย
พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
ฉบับปรับปรุง 2555 ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในแผนการศกึษาชัน้ปที ่1 จาํนวน 1 ปการศกึษา คอื 
ภาษาญ่ีปุนขัน้ตน 1-2 ภาษาญ่ีปุนเพือ่การสือ่สาร 1-2 
ซึ่งมีการประเมินโดยการทดสอบทักษะภาษาญ่ีปุน 
(ฟง พูด อาน เขียน) คําศัพท รูปประโยค ทั้งรูปแบบ
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สอบปฏิบัติสะสมทั้งภาคเรียนและแบบการสอบ
ประเมินผลในการสอบกลางภาคและปลายภาคแบบ
ปรนัย โดยอาจารยผูประเมินรายวิชาใชเกณฑการ
ประเมนิแบบเดียวกนัแมจะลงทะเบียนเรยีนตางกลุม
เรยีน ในงานวจิยัน้ีไดนาํผลการเรยีนทีไ่ดรบัคิดคาเปน
คะแนนตามเกรดที่ไดรับการประเมิน คือ A=4, 
B+=3.5, B=3, C+=2.5, C=2, D+=1.5, D=1, F และ 
W=0 

5. วิธีดําเนินการ
งานวจิยันี ้มวีธิดีาํเนนิการโดยนาํเสนอแยก

ประเด็นตางๆ ดังนี้
5.1  กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 

นิสิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ น  คณะศิลปศาสตร  
มหาวทิยาลยัพะเยา ทีเ่ขาศกึษาในปการศกึษา 2558 
จํานวน 57 คน

5.2  เครื่องมือที่ใชและวิธีการดําเนินการ
วิจัย

การศกึษาครัง้นี ้ดาํเนนิการศกึษากบัขอมลู
ภูมิหลังของนิสิต โดยมีลําดับขั้นตอนวิธีการ ดังนี้

1)  เกบ็ขอมลูเบ้ืองตนแรกเริม่เขาการ
ศกึษา โดยใชแบบสอบถามทีม่ลีกัษณะเปนแบบตรวจ
สอบรายการ และแบบสอบถามปลายเปดกับกลุม
นสิติทีเ่ปนกลุมเปาหมายจํานวน 57 คน บนัทกึขอมลู
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานตอไป 

2)  เก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
เอกบังคับ คือ วิชาภาษาญี่ปุนเบื้องตน และภาษา
ญีปุ่นเพือ่การสือ่สาร ซึง่รายวชิาดังกลาวจดัการเรยีน
การสอนโดยทีมอาจารยชาวญี่ปุ น จึงดําเนินการ
ติดตอเพ่ือขอขอมูลผลการเรียน รวมถึงสัมภาษณ
ขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนิสิตแตละคน 

3)  วเิคราะหขอมลูดวยพรรณนาโวหาร 
และวิเคราะหสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย รอยละ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน แทนคาผลการเรียนที่นิสิตไดรับ
ดวยคะแนน และหาความสัมพันธกับขอมูลพื้นฐาน
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA; 
One-way Analysis of Variance)

4)  สอบถามขอมลูเพิม่เตมิโดยใชการ
สัมภาษณนิสิตเพื่อเปนขอมูลในเชิงคุณภาพตอไป 
สําหรับการพัฒนาแนวทางการรับเขาศึกษาหรือการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในครั้งตอไป

6. ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
ญี่ปุนของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุนชั้นปที่ 1 โดยนํา
เสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนิสิต
ตอนที่ 2 ความสัมพันธของปจจัยและผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาญี่ปุน
ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของนิสิต
จากวัตถุประสงคการวิจัยท่ีมุงศึกษาปจจัย

ภูมิหลังของนิสิตท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาญ่ีปุน จึงไดทําการสํารวจและรวบรวมขอมูล
พื้นฐานโดยจําแนกรายประเด็นดังตอไปนี้

1) ระบบการรับเขาศึกษา
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของนิสิต

เกี่ยวกับชองทางการเขาศึกษาของนิสิต ดังแสดงใน
ตาราง 1 พบวา นิสิตสวนใหญเขาศึกษาโดยผาน
ระบบรับตรง หรือกอนระบบกลาง (แอดมิชชั่น) 
มากท่ีสดุ คดิเปนรอยละ 61.4 ซึง่ในท่ีนี ้หมายรวมถึง
โควตาทั่วประเทศ (9 คน) โครงการรับตรง (21 คน) 
โควตาโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา (1 คน) และ
โครงการเรียนดี (4 คน) รองลงมา คือการรบัเขาใน
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ระบบกลาง (แอดมิชชั่น) รอยละ 21.1 และการรับ
เขาหลังระบบกลาง (แอดมิชชั่น) รอยละ 17.5 ตาม
ลาํดบั จะเห็นไดวา สาขาวิชาภาษาญ่ีปุนมกีารรับเขา
ในชวงกอนระบบกลาง คือ โครงการรับตรง ซึ่ง

เปนการรับนิสิตท่ีอาศัยอยูในเขตภาคเหนือเขามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาในจํานวนท่ีมากท่ีสุด 
เปนไปตามนโยบายในการใหโอกาสทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

ตาราง 1 ระบบเขาศึกษา

การรับเขาศึกษา จํานวน รอยละ
1. ระบบรับตรง (กอนแอดมิชชั่น) 35 61.4
2. ระบบกลาง (แอดมิชชั่น) 12 21.1
3. หลังระบบกลาง (หลังแอดมิชชั่น) 10 17.5

รวม 57 100.0

2) ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน
จากการสํารวจประวัติการเรียนภาษา

ญีปุ่น พบวา นสิติจาํนวนรอยละ 63.2 เปนนสิติทีเ่คย
เรียนภาษาญ่ีปุน ทั้งที่เคยเรียนในระดับมัธยมปลาย 

ท้ังท่ีเรยีนในแผนการเรยีนศลิปภาษาญีปุ่น วชิาเลอืก 
หรือเรียนดวยตัวเอง ซึ่งเปนจํานวนมากที่สุด รอยละ 
49.1 และนิสิตท่ีไมเคยเรียนภาษาญ่ีปุ นมากอน 
จํานวนรอยละ 36.8 ดังแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 ประวัติการเรียนภาษาญ่ีปุน

ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน จํานวน รอยละ
1. ไมเคยเรียน 21 36.8
2. เคยเรียน

 - ศิลปภาษาญี่ปุน
 - วิชาเลือก

 - เรียนพิเศษ/เรียนดวยตนเอง

28
1

7

49.1
1.8

12.3
รวม 57 100.0

3) ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของนิสิตที่เขามาศึกษาในสาขาวิชาภาษา
ญี่ปุน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา มีความ
แตกตางกัน โดยท่ีผลการเรียนเฉล่ียคาตํ่าที่สุด คือ 

2.01 (จํานวน 2 คน แผนการเรียนศิลป-ญี่ปุน และ
ศิลป-จีน) และสูงสุด 3.70 (จํานวน 3 คน แผนการ
เรียนศิลป-ญี่ปุ น) และหากแบงตามกลุม พบวา 
นิสิตสวนใหญมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3.00-4.70 จาํนวน 34 ราย คดิเปนรอยละ 
59.6 ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 ผลการเรียนในระดับมัธยมการศึกษาตอนปลาย

ผลการ
เรียน 
(GPA)

กลุมผลการเรียนตํ่า
2.00-2.49

กลุมผลการเรียนปานกลาง
2.50-2.99

กลุมผลการเรียนสูง
3.70-3.00

รวม

ศลิป-
ญี่ปุน

ศิลป
อื่นๆ

วทิย-
คณิต

รวม
ศิลป-
ญี่ปุน

ศิลป
อื่นๆ

วิทย-
คณิต

รวม
ศิลป-
ญี่ปุน

ศิลป
อื่นๆ

วิทย-
คณิต

รวม

จํานวน 3 4 2 9 10 1 3 14 14 12 8 34 57
รอยละ 5.26 7.02 3.51 15.79 17.54 1.75 5.26 24.56 24.56 21.05 14.04 59.65 100

4) แรงจูงใจ เหตุผลในการเลือกเรียนภาษาญ่ีปุน
จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามและบทสัมภาษณ เก่ียวกับเหตุผลท่ีนิสิตเลือกเรียนภาษา

ญี่ปุนในระดับมหาวิทยาลัย สามารถแสดงดังแผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิที่ 1 เหตุผลที่นิสิตเลือกเรียนภาษาญี่ปุนตอในระดับมหาวิทยาลัย

เหตุผลท่ีนิสิตเลือกเรียนภาษาญ่ีปุ น
มากท่ีสุด เรียงจากคําตอบท่ีมีผูตอบมากกวารอยละ 
50 คอื ความสนใจในภาษาญีปุ่น อยากสนทนาภาษา

ญี่ปุนได อยากไปเที่ยวญี่ปุน อยากอานและเขียน
ภาษาญ่ีปุนได ชอบการตนูญีปุ่น และชอบวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของญี่ปุน ดังแสดงในตาราง 4
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ตาราง 4 เหตุผลที่นิสิตเลือกเรียนภาษาญ่ีปุน

เหตุผลที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุน จํานวนผูตอบ 
(รอยละ)

สนใจภาษาญี่ปุน 50 (87.7)
อยากสนทนาดวยภาษาญ่ีปุนได 49 (85.9)
อยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุน 46 (80.7)
อยากอานและเขียนภาษาญ่ีปุนได 45 (78.9)
ชอบการตูนญี่ปุน 39 (68.4)
ชอบวัฒนธรรมด้ังเดิม 29 (50.8)

ตอนท่ี 2 ความสัมพันธของปจจัยและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุน

การศึกษาป จจัยที่มีผลต อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาญ่ีปุนในที่นี้ เปนการศึกษาในเชิง

เปรียบเทียบและหาความสัมพันธเพื่อยืนยันความ
แตกตางของปจจัยภูมิหลังท่ีผูวิจัยสนใจศึกษา ไดแก 
ระบบรับเขาศึกษา ผลการเรียนเดิม และประวัติการ

เรยีนภาษาญีปุ่น ทาํการวเิคราะหโดยการเปรยีบเทยีบ
กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผลการศกึษาปรากฏดงันี้

1) ระบบรับเขาศึกษา
ระบบการรับเขาของนิสิตสาขาวิชา

ภาษาญี่ปุนมีทั้งการรับเขาแบบรับตรง (กอนแอด
มชิชัน่) ทัง้แบบระบบโควตา และโครงการเรียนด ีการ
รับเขาดวยระบบกลาง (แอดมิชช่ัน) และการรับเขา
หลังระบบกลาง (หลังแอดมิชชั่น) ซึ่งเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาญ่ีปุนของ
นิสิตทั้งสามกลุม ปรากฏผลดังตาราง 5

ตาราง 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับระบบการรับเขาศึกษา

แหลงความ
แปรปรวน

SS
(Sum of Squares)

df
(Degree of Freedom)

MS
(Mean Square)

F P-value

ระหวางกลุม 92.422 2 46.211 2.081 0.134
ภายในกลุม 1198.822 54 22.200
รวม 1291.245 56

จากผลการทดสอบพบวา คา P-Value 
เทากับ 0.134 ซึง่มากกวาคานยัสาํคัญทางสถิต ิ0.05 
หมายความวาไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ กลาวคือ ระบบการรับเขาที่ตางกันไมมีผล
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาญ่ีปุนของนิสิต ซึ่ง
หมายถึงวานิสิตไมวาจะเขามาศึกษาจากระบบใด
ก็ตาม ผลการเรียนก็ไมไดแตกตางกันมากนัก

2) ประวัติการเรียนภาษาญ่ีปุน
จากขอมูลในตาราง 2 แสดงขอมูล

ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน โดยแบงเปนกลุมที่เคย
เรียนและไมเคยเรียน เมื่อนํามาพิจารณากับผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงรายละเอียดดังตาราง 6

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน

จํานวน คาเฉลี่ย Std. Deviation T P-value
กลุมนิสิตไมเคยเรียน 21 8.7857 5.06846 .823 .414
กลุมนิสิตเคยเรียน 36 9.9028 4.87093
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จากผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 6 พบวา 
คาเฉลี่ยซ่ึงไดจากคะแนนท่ีแปลงมาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของทั้งสองกลุมคือ กลุมที่เคยเรียน
ภาษาญีปุ่นมากอนและไมเคยเรยีนภาษาญีปุ่นมากอน 
มคีาไมตางกนัมากนกั และ คา P-Value เทากบั .414 
ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติ .05 หมายความวา
ความแตกตางไมมนียัสาํคญัทางสถติ ิประวตักิารเรยีน
ภาษาญ่ีปุนที่ตางกันไมไดทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตางกัน กลาวคือ ประวัติการเรียนภาษาญ่ีปุน
ไมมีสวนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาญ่ีปุนดี 

ไมวานิสิตจะเคยเรียนมากอนหรือไมก็ไมไดสงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในชั้นปที่ 1 

3) ผลการเรียนในระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ผลการเรยีน หรอื เกรดเฉลีย่สะสมเดมิ
ของนิสิตในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตาราง 3) 
ซึ่งไดแบงกลุมเปนผลการเรียนระดับตํ่า ระดับกลาง 
ระดับสูง เม่ือนํามาพิจารณากับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ไดรับในช้ันปที่ 1 ไดผลดังแสดงในตาราง 7

ตาราง 7 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

แหลงความ
แปรปรวน

SS
(Sum of Squares)

df
(Degree of freedom)

MS
(Mean Square)

F P-value

ระหวางกลุม 993.004 2 496.502 72.908 .000
ภายในกลุม 367.741 54 6.810
รวม 1360.746 56

จากผลการทดสอบพบวา คา P-Value 
เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
หมายความวา เกรดเฉลี่ยสะสมเดิมมีสวนทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญ่ีปุ นในระดับ

มหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 แสดงวามีคาเฉลีย่อยางนอย 1 คูทีแ่ตกตาง
กนั จงึพจิารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยวิธขีอง
เชฟเฟ (Schaeffé) ตอไปแสดงดังตาราง 8

ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Schaeffé)

ผลการเรียนเดิม (GPA) กลุม 2 กลุม 3
กลุมที่ 1 ผลการเรียนต่ํา
กลุมที่ 2 ผลการเรียนปานกลาง
กลุมที่ 3 ผลการเรียนสูง

12.24028*
-
-

22.94909*
10.70881*

-

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากการพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
รายคู พบวา นสิติกลุมทีม่ผีลการเรยีนเดิม (เกรดเฉลีย่
สะสม) สงู กลาง และต่ํา ทัง้สามกลุมมคีวามแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ 

นิสิตท่ีมีผลการเรียนเดิมตางกัน ก็มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาญ่ีปุ นแตกตางกันดวย แมวา
ผลการเรียนเดิมนั้นจะเปนผลการเรียนในแผนการ
เรียนอื่นที่ไมใชศิลปภาษาญี่ปุนก็ตาม
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7. การอภิปรายและสรุปผล
จากการศึกษาปจจัยภูมิหลัง 3 ดาน คือ 

ระบบรับเข าศึกษา ผลการเรียนเดิมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประวัติการเรียนภาษา
ญี่ปุนกอนเขาศึกษา ของนิสิตวามีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนภาษาญี่ปุน ใน 1 ปการศึกษา สามารถสรุป
ผลไดดังนี้

ปจจัยที่สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตางกัน

ปจจัยที่ไมสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตางกัน

ผลการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระบบรับเขาศึกษา
ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน

1) ปจจยัท่ีสงใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตางกัน 

ปจจัยดานผลการเรียนเดิมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับการใชประกอบการ
พจิารณารบัเขาศกึษานัน้เปนเครือ่งยนืยันท่ีดอีกีหนึง่
ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุน
ในระดับมหาวิทยาลัยเชนกัน กลาวคือ นิสิตที่มีผล
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีดี ก็มี
แนวโน มว  าจะ มีผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรียนใน
มหาวิทยาลัยทีด่ดีวย (ในงานวิจยันีไ้ดพจิารณาเฉพาะ
รายวิชาเอกคือรายวิชาภาษาญ่ีปุนเทานัน้) ไมวานสิติ
จะได ผลการเรียนนั้นในแผนการเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ไมไดเกี่ยวของกับการเรียน
ภาษาหรือภาษาญี่ปุนเลยก็ตาม 

2) ปจจัยที่ไมสงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตางกัน

ปจจัยดานระบบการรับเข าศึกษา 
พบวา ไมวานิสิตจะเขามาศึกษาดวยระบบการเขา
แบบใดกไ็มทาํใหผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาญีปุ่น

ในชั้นปที่ 1 ตางกัน แตหากมาพิจารณาจึงอัตราการ
ออกกลางคัน (drop out) ซึ่งมีนิสิตที่ออกกลางคัน
ไปจํานวนทั้งสิ้น 11 ราย (คิดเปน รอยละ 19.3) 
ซึ่งเปนนิสิตท่ีเขามาศึกษาในระบบรับตรง (กอน 
Admission) จํานวน 9 ราย (คิดเปน รอยละ 15.7 
ของจาํนวนทัง้หมด และเปนรอยละ 81.8 ของจาํนวน
ผูที่ออกกลางคัน) โดยนิสิตท่ีพนสภาพจากผลการ
เรียนจํานวน 4 ราย, ยายไปศึกษาสาขาวิชาอ่ืนใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 3 ราย และลาออกเพ่ือไปศึกษา
ตางสถาบัน 2 ราย สวนนสิติทีเ่ขาศกึษาในระบบกลาง 
(Admission) ที่ออกกลางคันเปนจํานวน 2 ราย 
(คิดเปน รอยละ 3.5 ของจํานวนท้ังหมด และเปน
รอยละ 18.2 ของจํานวนผูทีอ่อกกลางคัน) ลาออกไป
ดวยเหตุผลทางสุขภาพ 1 ราย และลาออกเพ่ือเขา
ศึกษาตางสถาบัน 1 ราย จะเห็นไดวาแมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสิตจะไมไดแตกตางกันระหวาง
กลุมที่รับเขามา แตหากพิจารณาถึงการคงสภาพ
ศึกษาตออยูในหลักสูตรฯ สําหรับนิสิตที่เขาศกึษาใน
ปการศึกษา 2558 ผูที่เขามาในระบบรับตรงมีอัตรา
การออกกลางคันมากที่สุด

ปจจัยดานประวตักิารเรยีนภาษาญีปุ่น 
กล าวคือ  นิสิตเคยเรียนมาก อนเข า ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัหรอืไม พบวา นสิติในกลุมท้ังทีเ่คยเรยีน
และไมเคยเรียนภาษาญี่ปุนมากอนมีผลการเรียนที่
ไมตางกัน คือ นิสิตที่เคยเรียนมาแลวอาจไมมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีตางจากนิสิตที่ไมเคยเรียนมา
กอน หลักสูตรภาษาญ่ีปุน ของคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ไมไดระบุวาผูเรยีนตองมีพืน้ฐาน
ภาษาญี่ปุนมากอน หลักสูตรฯ เริ่มสอนนิสิตทุกคน
เหมือนกัน เริ่มตนเรียนภาษาญี่ปุนพรอมกัน ซึ่งนิสิต
ที่ไมเคยมีพื้นฐานภาษาญ่ีปุนมากอนก็สามารถเรียน
ไดดีเมื่อเทียบกับนิสิตที่มีพื้นฐานมากอน ในทาง
ตรงขาม นิสิตที่แมวาจะเคยเรียนมากอนก็อาจมีผล
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การเรยีนทีไ่มดเีทากบันิสติทีไ่มเคยเรยีนมากอนกเ็ปน
ได ขอมลูในสวนนี ้จะสามารถชวยลดความกงัวลของ
นิสิตที่ไมมีพื้นฐานทางภาษาญ่ีปุนที่เขามาศึกษาได

8. ขอเสนอแนะ
8.1  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

1) ในการพิจารณาการรับนิสิตเขา
ศึกษาครั้งตอไป อาจตองพิจารณาผลการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรดเฉลี่ยสะสม) โดย
กําหนดเกรดเฉล่ียสะสมข้ันตํ่า และใหผูเรียนในทุก
แผนการศึกษาท่ีมีความสนใจศึกษาภาษาญ่ีปุ น
สามารถเขาศึกษาตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยเปน
ผูกําหนด 

2)  นิสิตที่เขามาศึกษาที่ไมเคยศึกษา
ภาษาญี่ปุนมากอนอาจมีความกังวลในการเรียนรวม
กบันสิติท่ีไดเรียนมาแลว ผลการวิจยันีจ้ะชวยใหนสิติ

ดงักลาวลดความกังวลในการเรียน และจะกระตุนให
นิสิตที่เรียนมาแลวมีความพยายามมากขึ้น

3) การจัดการเก่ียวกับการเตรียม
ความพรอมแกนิสิตกอนเขาศึกษาในปการศึกษาที่
ผานมา ไดเนนท่ีนิสิตท่ีไมมีพื้นฐานภาษาญี่ปุน ควร
จดัการเตรยีมความพรอมใหกบันสิติท่ีเคยเรยีนภาษา
ญี่ปุนมาแลวดวย เพื่อเปนการกระตุนใหนิสิตท่ีเคย
เรียนมาแลวรู สึกอยากเรียนในเนื้อหาท่ีเคยเรียน
มาแลว

8.2  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป
1) ควรเก็บขอมูลระยะยาว แบบ

ตอเนื่อง เพื่อใหเห็นแนวโนมในภาพรวมของนิสิตได
ชัดเจนข้ึนกวานิสิตกลุมเดียว

2) ควรมกีารเกบ็ขอมูลแรงจงูใจ เหตุ
จูงใจในการเรียน หรือปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลตอผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มเติม เพื่อใหเห็นขอมูลใน
หลายๆ ดาน
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บทคัดยอ

งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการปรากฏอยูของ
รปูคาํซ้ําในสํานวนภาษาญ่ีปุนวามเีชนเดียวกันกบัท่ีปรากฏอยูในสํานวน
ไทยหรือไม และ2) ศึกษาการปรากฏอยูของรูปคําซ้ําในสํานวนภาษา
ญีปุ่นวามอียูในลกัษณะหรอืรปูแบบใด การวจิยัดําเนนิการโดย ศกึษารปู
คําซํ้าที่พบใน “สํานวนไทย” ซึ่งสงา (1995) ไดนําเสนอไวในหนังสือ 
“สํานวนไทย” วามี 3 ลักษณะ จากนั้นกําหนดขอบเขตกลุมทดลองเพ่ือ
เปนเปาหมายในการศกึษา ไดแก 「慣用句」 ซึง่ในบทความชิน้นีต้อไป
นี้จะเรียกสํานวนญี่ปุ นจํานวน 4,049 สํานวน ที่รวบรวมมาจาก
พจนานุกรมสํานวนญี่ปุน จํานวน 2 เลม ไดแก『日本語の慣用句辞

典』ของ 大谷・米川 (2008) และ『故事ことわざ・慣用句辞

典』ของ 倉持・阪田 (2010) พจนานกุรมทัง้สองเลมเปนพจนานกุรม
ที่ไดรับการยอมรับและเปนพจนานุกรมท่ีนิยมใชในการศึกษาเกี่ยวกับ
สาํนวนญ่ีปุนในประเทศญ่ีปุน ในข้ันตอนตอไปไดทาํการศึกษาหาสํานวน
ญี่ปุนที่มีรูปคําซ้ํา และขั้นตอนสุดทายทําการวิเคราะหลักษณะหรือรูป
แบบของรปูคาํซํา้ทีป่รากฏอยูในสาํนวนญีปุ่น และสรปุผลการศกึษา โดย
ผลการศึกษาของการวิจัยในครั้งนี้ พบวาใน “สํานวนญี่ปุน” จํานวน 

4,049 สาํนวนน้ันม ี“สาํนวนญ่ีปุน” ทีไ่มมรีปูคาํซํา้ปรากฏอยูเปนจาํนวน
มากถึง 3,909 สํานวน ซึ่งคิดเปนรอยละ 96.54 ในขณะท่ีมี “สํานวน
ญี่ปุน” ที่มีรูปคําซํ้าปรากฏอยูนั้นมีเพียง 140 สํานวน ซึ่งคิดเปนรอยละ 
3.46 เทาน้ัน โดยสํานวนญี่ปุนที่มีรูปคําซํ้าปรากฏอยูนั้น เมื่อวิเคราะห
ลักษณะหรือรูปแบบของสํานวนแลว มีทั้งท่ีเปนสํานวนรูปแบบบอกเลา 
สาํนวนรูปแบบคําถาม และสาํนวนรูปแบบปฏิเสธ จงึพอจะอภิปรายสรุป
ผลไดวา มีการปรากฏอยูของรูปคําซํ้าในสํานวนภาษาญี่ปุนจริง แตไมมี
ปริมาณมากพอที่จะกลาวไดวารูปคําซํ้านั้นเปนลักษณะโดดเดนของ 
“สํานวนญ่ีปุน” 

สําคัญ
สํานวนญี่ปุน 
(慣用句), สํานวน
ไทย, รูปคําซํ้า 
(反復)

คํา

การศึกษารูปคําซํ้าที่ปรากฏในสํานวนภาษาญ่ีปุน
เสกสรร จันทรจํานง
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Abstract

This research aims to 1) study the existence of 
repetition which exist in “SAMNUAN” (Thai Idiom) of Thai 
language that actually also exists in “KANYOOKU” (Japanese 
Idiom) of Japanese Language or not. 2) To study the figure 
of the existence of repetition which appears in the 
“KANYOOKU” of Japanese. The research was conducted in 
the first step through studying of the pattern of repetition 
found in the “SAMNUAN” that Sanga (1995) was presented 
in “Thai idioms”. Then, set the boundary of the experimental 
group as the study goal. It is 4,049 expressions of “KANYOOKU” 
that is a collection from 2 good reputed and popular 
“KANYOOKU” dictionaries are widely accepted for the study 
of “KANYOOKU” in Japan. That is the 『日本語の慣用句辞

典』dictionary of Ootani, Yonekawa (2008) and the『故事こ

とわざ・慣用句辞典』dictionary of Kuramochi, Sakata (2008). 
In the final step, make the conclusion of the figure of 

“KANYOOKU” with the use of repetition and summary of 
results. The results of this research show that in the 4,049 
expressions of “KANYOOKU”, there are expressions of 
“KANYOOKU” that do not have the use of repetition of up 
to 3,909 expressions, or 96.54 percent. And there is only a 
few of expressions of “KANYOOKU” just 140 expressions, 
which is 3.46 percent, have the use of repetition, but not 
enough to say that it is a dominant feature of “KANYOOKU”.

words
“KANYOOKU” 
(慣用句), 
“SAMNUAN” (Thai 
Idiom), Use of 
repetition
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A Study of Repeated Words in Japanese Idioms
Seksan Chantarachamnong



การศึกษารูปคําซํ้าที่ปรากฏในสํานวนภาษาญี่ปุน

jsn Journal Special Edition 2018 15

1. บทนํา
 คําวา「慣用句」นั้น เมื่อแปลเปนภาษา
อังกฤษจะตรงกับคําวา “Idiom” และเมื่อแปลเปน
ภาษาไทยจะตรงกบัคาํวา “สาํนวน” チャンタラチ

ャムノング (2014) ไดทาํการศึกษาความหมายและ
คาํจาํกดัความของ「慣用句」หรอืทีใ่นงานวจิยัชิน้นี้ 
ตอไปนีจ้ะเรยีกวา “สาํนวนญีปุ่น” และคาํจาํกดัความ
ของ “สํานวน” ของภาษาไทย ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา 
“สาํนวนไทย” เพือ่คนหาความเหมอืนและความตาง
กันของคําจํากัดความของหนวยภาษาทั้งสอง ซึ่งถูก
กลาววาเปนหนวยภาษาประเภท idiom expression 
เหมือนกนั การศกึษาทาํโดยการรวบรวมความหมาย 

รวมถึงคําจํากัดความของ “สํานวนญี่ปุ น” และ 
“สํานวนไทย” ที่ถูกแปลและถูกนิยามไวอยาง
หลากหลายโดยนักวิชาการทางดานภาษาญ่ีปุนและ
นักวิชาการทางดานภาษาไทย จากนั้นนําขอมูลท้ัง
หลายที่ไดมาวิเคราะหเพื่อจัดแบงความหมายตาม
ลักษณะทางภาษาศาสตร โดยแบงออกเปน 5 ดาน 
ไดแก ดานสัทวิทยา ดานวิทยาหนวยคํา ดาน
วากยสัมพันธ ดานอรรถศาสตร และดานวัจนปฏิบัติ
ศาสตร และในขั้นตอนสุดทาย นําข อมูลที่ถูก
วิเคราะหและถูกจัดแบงแลวมาเปรียบเทียบกันทีละ
ดานจนครบท้ัง 5 ดาน เพ่ือหาความเหมือนและความ
ตางกันในแตละดาน 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปลักษณะของ “สํานวนญ่ีปุน” และ “สํานวนไทย” สํานวน” 5 ดาน

特徴の記述 日本語の

慣用句

タイ語の samnuan

音韻論的な面  押韻的な特徴がある ☓ ○
形態論的な面 ２つ以上の単語から成る ○ ☓

全体で一つの単位をなす ○ ○
統語論的な面 文法的でない結合が見られる ○ ○

結合が強固で影響されにくい ○ ○
意味論的な面 一定の特別な意味を担っている ○ ○

理解するのに特別な知識がいる ○ ○
語義の総和と異なる意味を持つ ○ ○

用語論的な面 比喩的な意味を表しうる ○ ○
 策略的な話しことばである ☓ ○
直接的でない話し方である ☓ ○

(チャンタラチャムノング 2014)

 จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในคร้ังนั้น
พบวา “สํานวนญ่ีปุน” และ “สํานวนไทย” มีความ
เหมือนกันหลายลักษณะในดานวากยสัมพันธ และ
ดานอรรถศาสตร ไดแก 
 1)  มีลักษณะการเรียงคําที่ไมเปนไปตาม
หลักไวยากรณเชนเดียวกัน 

 2)  มลีกัษณะการเรยีงคาํท่ีกาํหนดตาํแหนง
ของคาํไวอยางตายตวั ไมสามารถสลบัหรอืสบัเปลีย่น
ตําแหนงของคําไดเชนเดียวกัน 
 3)  มีลักษณะการแสดงความหมายที่เปน
ความหมายเฉพาะหรือเป นความหมายพิเศษ
เชนเดียวกัน 
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 4)  มีลักษณะที่ตองการหรือตองมีความรู
เฉพาะ เชน ความรูเกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคม ความ
รูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประจําชาตินั้นๆ ประกอบ เพื่อ
การตคีวามหรอืทาํความเขาใจความหมายของสาํนวน
เชนเดียวกัน 
 และ 5) มีลักษณะการแสดงความหมายที่
ไมเปนไปตามความหมายเดิมของคําที่มาประกอบ
รอยเรียงกันขึ้นเชนเดียวกัน 
 ในขณะเดียวกันก็พบวามีความแตกตางกัน
หลายลักษณะดวยเชนกัน ไดแก ดานสัทวิทยา 
มีขอมูลที่ใหคําจํากัดความวา “สํานวนไทย” เปน
หนวยภาษาท่ีมลีกัษณะสละสลวย ดวยเทคนิคการใช
รูปคําซํ้าและการใชคําคลองจองทําใหเกิดความ
ไพเราะ จดจํางาย และในดานวัจนปฏิบัติศาสตร 
มีขอมูลที่ใหคําจํากัดความวา “สํานวนไทย” เปน
หนวยภาษาทีม่ลีกัษณะของการใชภาษาอยางมกีลวธิี 
มีลักษณะการใชภาษาแสดงเน้ือหาเชิงสนทนาอยาง
ออมๆ ไมตรงไปตรงมา ซึ่งคําจํากัดความทั้งหลายที่
กลาวมานี้ ไมมีนิยามไวในความหมายหรือคําจํากัด
ความของ “สํานวนญ่ีปุน” 
 นอกจากนี้ ในดานวิทยาหนวยคํา ก็มี
คาํจาํกัดความทีก่ลาวถงึ “สาํนวนญีปุ่น” วาเปนหนวย
ภาษาทีเ่กิดจากการรวมตวักนัของคาํตัง้แต 2 คาํขึน้ไป 
ซึ่งลักษณะดังกลาวไมมีนิยามไวในคําจํากัดความของ 
“สํานวนไทย” จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในครั้ง
นัน้ จงึพอจะสรุปไดวา “สาํนวนญ่ีปุน” และ “สาํนวน
ไทย” ถึงแมวาจะเปน หนวยภาษาประเภท idiom 
expression เหมือนกันก็ตาม แตก็มีทั้งความเหมือน
และความแตกตางกันในหลายลักษณะ

2. วัตถปุระสงคของการวิจัย
 2.1 ศึกษาการปรากฏอยูของรูปคําซ้ําใน
สาํนวนภาษาญีปุ่นวามเีชนเดยีวกนักบัทีป่รากฏอยูใน

สํานวนไทยหรือไม 
 2.2 ศึกษาการปรากฏอยูของการใชคําซ้ํา
ในสํานวนภาษาญี่ปุนวามีรูปแบบใด

3. แนวคิดรปูแบบการใชคาํซํา้ในสํานวนไทย
 ในสวนของสํานวนไทยนั้น งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับสํานวนไทยมีอยูคอนขางนอย ขอมูล
เก่ียวกับคํานิยามรวมไปถึงลักษณะหรือรูปแบบของ
สํานวนไทยน้ันถูกเผยแพรผานเอกสารประกอบการ
สอนหนังสือและตําราเปนสวนใหญ 
 จากการรวบรวมขอมลูเพือ่ศกึษาความหมาย
รวมถึงคําจํากัดความของ “สํานวนญี่ปุ น” และ 
“สํานวนไทย” ของ チャンタラチャムノング 
ในป 2014 พบขอมูลที่แสดงถึงลักษณะโดดเดนของ
สํานวนไทยหลายประการ หนึ่งในนั้นไดแก คํานิยาม
ทีก่ลาวไววา สาํนวนไทยมคีวามสละสลวยอนัเกดิจาก
การใชรูปคําซ้ําและคําคลองจอง ยิ่งไปกวานั้น ยังมี
คําอธิบายกลาวตอไปอีกวา การใชรูปคําซํ้าและ
คํ าคล องจองในสํ านวนไทยนั้ น  ไม  ใช  เพี ย ง
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดประโยชนในแงของความ
ไพเราะสวยงามทางภาษาเทานัน้ แตยงัเปนกลวิธกีาร
ใชภาษาท่ีทําใหติดปากติดหู กลาวคือรูปคําซ้ําและ
คาํคลองจองน้ัน ทาํใหสามารถจดจําสาํนวนเหลานัน้
ไดงายดายอีกดวย (ประภาศรี, 1995) สําหรับ 
“สํานวนญี่ปุน” นั้น ถึงแมวาจากการศึกษาคําจํากัด
ความที่ผานมาจะไมพบความหมายหรือคําจํากัด
ความที่แสดงวาใน “สํานวนญี่ปุน” มีลักษณะการใช
รูปคําซํ้าและคําคลองจอง แตผูวิจัยคิดวา การไมพบ
ความหมายหรือคําจํากัดความดังกลาวน้ัน ยังไม
สามารถสรุปไดอยางชัดเจนวาใน “สํานวนญ่ีปุน” 
ไมมลีกัษณะดังกลาว ผูวจิยัจงึเห็นวาการศึกษารูปคาํ
ซํ้าท่ีปรากฏใน “สํานวนญ่ีปุน” นั้นเปนสิ่งจําเปน 
เพราะจะทําใหการศึกษาเกี่ยวกับ “สํานวนญี่ปุน” 
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นั้นมีความลุมลึกมากย่ิงขึ้น และทําใหเกิดเขาใจใน
ลักษณะของ “สํานวนญ่ีปุน” มากยิ่งขึ้น
 รูปคําซํ้าใน “สํานวนไทย” นั้น ผูวิจัยไดใช
แนวคิดรปูแบบการใชคาํซ้ํา ทีส่งา (1995) ไดกลาวไว
ในหนังสือ “สํานวนไทย” เปนพื้นฐาน สงา (1995) 
ไดกลาวไวในหนงัสอื “สาํนวนไทย” วา “สาํนวนไทย” 
นั้นมีลักษณะสละสลวย มีการใชศิลปะทางภาษา 
ไดแก การใชคําคลองจอง การใชคําซ้ํา ทําใหเกิด
ความไพเราะ นอกจากน้ี ยังมีลักษณะของการใช
ภาษาอยางมีกลวิธี มีการใชภาษาแสดงเน้ือหา
เชิงสนทนาอยางออมๆ ไมตรงไปตรงมา ในสวนของ
ศิลปะทางภาษาของ “สํานวนไทย” นั้น สงา (1995) 
ไดแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 
 1)  การใชเสียงคลองจองในสวนพยัญชนะ
ระหวางคํา 「頭韻」 
 2)  การใชเสยีงคลองจองในสวนสระระหวาง
คํา 「脚韻」 
 3)  การใชคาซํ้าภายในสํานวน 「反復」

4. การศึกษาเกี่ยวกับสํานวนญี่ปุน
 งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับ “สํานวนญี่ปุน” 
จนถึงปจจุบันนี้มีเป นจํานวนมาก โดยงานวิจัย
สวนใหญจะมุงเนนศึกษาในดานของความหมาย

（意味論）ของ “สํานวนญ่ีปุน” สํานวนตางๆ ใน
ขณะที่การศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับคําจํากัดความ 
และโครงสรางการเรียงคํามีใหเห็นเพียงประปราย 
宮地 (1977, 1982) และ 森田 (1985) ไดศึกษา
เกีย่วกบัประเภท ลกัษณะ และโครงสรางการเรยีงคาํ
ของ “สํานวนญี่ปุน” ซึ่งผูวิจัยไดใชขอมูลที่ 宮地 
(1977, 1982) และ 森田 (1985) นําเสนอเปน
พื้นฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 เกี่ยวกับสํานวนญ่ีปุ นนั้น มีการทําวิจัย
มากมายตลอดระยะเวลากวา 80 ปที่ผานมา ขอมูล

จากงานวิจยัเร่ือง 「日本語の慣用句に関する研

究の概観」ของ 呉琳 (Wu Len) ที่ถูกตีพิมพเผย
แพรในวารสาร 『日中語彙研究』ในป 2016 ได
รายงานไววา มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ “สํานวน
ญี่ปุน” นับตั้งแตป ค.ศ. 1942 เปนตนมา 呉琳 (Wu 
Len, 2016) ไดศึกษาและวิเคราะหลักษณะของงาน
วิจัยที่เก่ียวกับสํานวนญี่ปุน โดยออกแบงเปน 5 ชวง
เวลา ดังนี้ 
 1)  ชวงแรกหรอืชวงตนกลา ชวงเวลานีน้บั
ป ค.ศ. 1942 เปนปเริม่ตน ในชวงนีน้กัวชิาการทีโ่ดด
เดนท่ีทาํการศึกษาเกีย่วกับ “สาํนวนญ่ีปุน” น้ัน ไดแก 
白石大二 

 2)  ชวงที่สอง 呉琳 (Wu Len, 2016) 
กลาววาเปนชวงเวลาแหงการสืบคนหาคําตอบ โดย
นบัตัง้แตป ค.ศ. 1970 นกัวชิาการทีโ่ดดเดนท่ีทาํการ
ศึกษาเก่ียวกับสํานวนญี่ปุนในชวงนี้ ไดแก 宮地裕 

 3)  ชวงท่ีสามหรือชวงแหงการกอตัวเปน
รูปเปนราง นับตั้งแตป ค.ศ. 1980 ในชวงน้ีงานวิจัย
เริม่เนนไปทีก่ารศกึษาชนดิของคาํทีม่าประกอบกนัอยู
ใน “สํานวนญี่ปุ น” และโครงสรางของ “สํานวน
ญี่ปุน” 
 4)  ชวงที่สี่หรือชวงแหงการเติบโต นับ
ตั้งแตป ค.ศ. 1990 งานวิจัยเริ่มศึกษาในเชิงเปรียบ
เทยีบกบัภาษาตางประเทศ มกีารศกึษาในดานความ
หมาย（意味論）ของ “สํานวนญี่ปุน” มากขึ้น 
 5)  และชวงท่ีหาหรือชวงแหงการพัฒนา 
คอืนบัตัง้แตป ค.ศ. 2000 เปนตนมา งานวิจยัเร่ิมเนน
ไปท่ีการศึกษาเก่ียวกับการเก็บขอมูลและการสืบคน
ขอมลูของ “สาํนวนญ่ีปุน” ผานฐานขอมลูอิเลก็ทรอนิค
ในรูปแบบตางๆ 
 และในปจจุบันการวิจัยเกี่ยวกับ “สํานวน
ญี่ปุน” ก็ยังคงดําเนินตอไปในหลากหลายดานและ
มุมมองอยางตอเนื่อง
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 宮地 (1977, 1982) ไดศึกษาเก่ียวกับ
ประเภทของ “สํานวนญ่ีปุน” โดยแบงตามลักษณะ
ของความหมายท่ีแสดงออกมา จากการศึกษาตาม
ทฤษฎีของ 宮地 (1977, 1982) ทําใหสามารถแบง 
“สํานวนญ่ีปุน” ไดออกเปนสองกลุมใหญๆ คือ 
 1) 「連語的慣用句」คอื “สาํนวนญีปุ่น” 
ซึ่งมีลักษณะเปนวลีที่มีคํามากกวา 2 คําข้ึนไปมา
ประกอบกัน มีลักษณะการเรียงคําที่ถูกกําหนด
ตําแหนงไวอยางตายตัว และแสดงความหมายแบบ
พิเศษ 
 2) 「比喩的慣用句」คอื “สาํนวนญีปุ่น” 
ซึ่งมีลักษณะเปนวลีที่มีคํามากกวา 2 คําข้ึนไปมา
ประกอบกัน มีลักษณะการเรียงคําที่ถูกกําหนด
ตําแหนงไวอยางตายตัว และแสดงความหมายแบบ
พิเศษเปนเชิงอุปมาอุปไมย 
 โดยในประเภทท่ี 2) 「比喩的慣用句」นี้ 
ยังสามารถแบงยอยไดอีกสองประเภท ไดแก 
  2.1) 「直喩的慣用句」คือ 
  “สํานวนญ่ีปุน” ซึ่งแสดงความหมาย
แบบพิเศษเปน “เชงิอปุมาอุปไมยแบบเปรียบเหมือน”
  และ 2.2) 「隠喩的慣用句」

  คอื “สาํนวนญีปุ่น” ซึง่แสดงความหมาย
แบบพิเศษเปน “เชิงอุปมาอุปไมยแบบเปรียบเปน” 
 นอกจากนี ้宮地 (1977, 1982) ยงัไดศกึษา
เก่ียวกับลักษณะโครงสรางและประเภทของคําที่มา
ประกอบกันเปน “สํานวนญ่ีปุน” ซึ่ง จากการศึกษา
ของ 宮地 (1977, 1982) พบวา “สํานวนญี่ปุน” 
สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ตามประเภทของคํา
ที่มาประกอบกัน ไดแก 
 1) 「動詞慣用句」คอื “สาํนวนญีปุ่น” ที่
มีสภาพเปนกริยาวลี 
 2) 「形容詞慣用句」 คอื “สาํนวนญีปุ่น” 
ที่มีสภาพเปนคุณศัพทวลี 

 3) 「名詞慣用句」 คือ “สํานวนญี่ปุน” 
ที่มีสภาพเปนนามวลี 
 และ 4) อืน่ๆ คอื “สาํนวนญีปุ่น” ทีม่สีภาพ
เปนกลุมคําท่ีมาประกอบกัน ไมมีสภาพเปนวลีหรือ
หรือประโยค ยกตัวอยางเชน รูปแบบ [นาม+นาม] 
รูปแบบ [นาม+に+นาม] รูปแบบ [นาม+か+นาม+
か] เปนตน 
 ซึ่งตอมา 森田 (1985) ไดทําการศึกษา 
“สํานวนญ่ีปุน” โดยมุงเนนวิเคราะหรูปแบบของ
「動詞慣用句」คือ “สํานวนญี่ปุ น” ที่มีสภาพ
เปนกริยาวลี เพิ่มเติมตอเน่ืองจากท่ี 宮地 (1977, 
1982) ไดศึกษาเอาไว จากการศึกษาเพิ่มเติมของ 
森田 (1985) ทําใหเกิดแนวคิดใหม คือ การแบง
ประเภทของ「動詞慣用句」ตามลักษณะโครงสราง
ทีม่คีวามละเอียดเปนอยางมาก โดยสามารถแบงออก
ไดถึง 7 รูปแบบ ไดแก 
 1)  รูปแบบ [นาม+が+นาม+に+กริยา] 
 2)  รูปแบบ [นาม+に+นาม+が+กริยา] 
 3)  รูปแบบ [นาม+を+นาม+に+กริยา] 
 4)  รูปแบบ [นาม+に+นาม+を+กริยา] 
 5)  รูปแบบ [นาม+で+นาม+を+กริยา] 
 6)  รูปแบบ [นาม+も+นาม+も+กริยา] 
 และ 7) รูปแบบ [นาม+にも+นาม+にも+
กริยารูปปฏิเสธ]
 และภายหลัง 宮地 (1999) ก็ไดทําการ
ศึกษาลักษณะของ “สํานวนญี่ปุน” เพิ่มเติม และนํา
เสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาคร้ังนั้นวา “สํานวน
ญี่ปุน” นั้นมีลักษณะท่ีเปน
 1)「否定形式慣用句」คอื “สาํนวนญ่ีปุน” 
ที่เปนรูปปฏิเสธ ซึ่งมีจํานวนปริมาณท่ีคอนขางมาก 
 2)「かさね形式慣用句」คือ “สํานวน
ญี่ปุน” ที่มีลักษณะการใชคําซ้ํา ซึ่งมีอยูเปนจํานวน
หนึ่ง 
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 ในการนําเสนอขอมูลดังกลาวขางตน 宮地 
(1999) ไดเพียงแคนําเสนอแนวคิด และทําการ
ยกตวัอยางสาํนวนทีม่ลีกัษณะเปน「否定形式慣用

句」และ「かさね形式慣用句」ประกอบเทานัน้ 
แตไมไดนําเสนอจํานวนที่แนนอน และรูปแบบของ
สํานวน จึงทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจ และมีความ
ตัง้ใจทีจ่ะศกึษาตอยอดหาผลสรุปของขอมูลดังกลาว
เพิม่เตมิ เพือ่สนบัสนนุการมอียูของรปูคาํซํา้ทีป่รากฏ
ใน “สํานวนญ่ีปุน” ใหมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

5. วิธีการวิจัย
 5.1 ศึกษารูปแบบการใชคําซํ้าที่พบใน 
“สํานวนไทย” ของภาษาไทยท่ีสงา (2538) ไดนํา
เสนอไวในหนังสือ “สํานวนไทย” วามี 3 ลักษณะ 
ไดแก 
  1)  การใช เสียงคลองจองในสวน
พยัญชนะระหวางคํา「頭韻」

  2)  การใชเสียงคลองจองในสวนสระ
ระหวางคํา「脚韻」

  3)  การใชคําซํ้าภายในสํานวน「反

復」

 5.2  กําหนดขอบเขตกลุ มทดลองเป น 
“สํานวนญ่ีปุน” จํานวน 4,049 สํานวน โดยรวบรวม

จากพจนานุกรม “สํานวนญ่ีปุน” จํานวน 2 เลม 
ที่ไดรับความนิยมและเปนที่ยอมรับในการใชศึกษา 
“สํานวนญ่ีปุน” ไดแก 
  『日本語の慣用句辞典』ของ 
大谷・米川 (2008) 
  และ『故事ことわざ・慣用句辞

典』ของ 倉持・阪田 (2010) 
 5.3  ศึกษาหา “สํานวนญี่ปุน” จากกลุม
ทดลองที่มีลักษณะตรงกับรูปแบบการใชคําซํ้า ที่พบ
ใน “สํานวนไทย” ที่สงา (2538) ไดนําเสนอไวใน

หนังสือ “สํานวนไทย” 
 5.4 ทําการเทียบคาของจํานวน “สํานวน
ญี่ปุน” ที่มีลักษณะตรงกับรูปแบบการใชคําซํ้าที่พบ
ใน “สํานวนไทย” ที่สงา (2538) ไดนําเสนอไวใน
หนงัสอื “สาํนวนไทย” เปนรอยละ จดัแบงกลุม และ
สรุปผลการศึกษา

6. ผลการศึกษา
 เมื่อทําการศึกษาหา “สํานวนญ่ีปุน” ที่มี
ลักษณะรูปแบบการใชคําซํ้า ที่เหมือนกันกับท่ีพบใน 
“สาํนวนไทย” ทีส่งา (2538) ไดนาํเสนอไวในหนงัสอื 
“สํานวนไทย” จากกลุมทดลองพบวา 
 1)  “สาํนวนญีปุ่น” จาํนวน 3,909 สาํนวน 
ไมมีรูปแบบการใชคําซ้ํา「反復」ปรากฏอยู ใน
สํานวน ยกตัวอยางเชน “สํานวนญี่ปุน” ตอไปนี้ 
 「愛敬を振りまく」・「赤子の手を
捻る」・「衣鉢を継ぐ」・「大船に乗ったよう」
・「御茶の子さいさい」・「数え切れない」
・「青くなる」・「垣を作る」・「気に留め
る」・「手を変え品を変え」・「頭が古い」
・「受けがいい」・「風向きが悪い」・「明

後日の方」・「御の字」・「数の内」 เปนตน 
 2)  พบ “สํานวนญี่ปุ น” จํานวน 140 
สํานวน มีการใชคําซํ้า「反復」ภายในสํานวน 
ยกตัวอยางเชน 
 「あの手この手」・「うの目たかの
目」・「足のむくまま気のむくまま」・「す
ることなすこと」・「あれやこれや」・「一
にも二にも」・「平気の平左」・「青息吐
息」・「五十歩百歩」・「手とり足とり」・
「入れ替わり立ち替わり」・「手を替え品を

替え」เปนตน
 นอกจากนี ้จากการศกึษายงัพบลักษณะของ
การใชคําซํ้าใน “สํานวนญี่ปุน” หลายรูปแบบ ไดแก 
 1)  “สํานวนญ่ีปุ น” ที่มีลักษณะการใช
คําซํ้าแบบบอกเลา
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 2)  “สํานวนญี่ปุน” ที่มีลักษณะการใชคํา
ซํ้าแบบคําถาม
 3)  “สํานวนญี่ปุน” ที่มีลักษณะการใชคํา
ซํ้าแบบปฏิเสธ 
 ยกตวัอยาง “สาํนวนญีปุ่น” ทีม่ลีกัษณะการ
ใชคําซํ้าแบบบอกเลา เชน 
 「選り取り見取り」・「雨につけ風
につけ」・「寄ると触ると」・「雨が降ろう
が槍が降ろうが」・「待てど暮らせど」・「

よりによって」・「着のみ着のまま」เปนตน
 “สํานวนญ่ีปุน” ที่มีลักษณะการใชคําซํ้า
แบบคําถาม เชน 
 「のるかそるか」・「一か八か」・

「夢か現か」เปนตน
 และ“สํานวนญ่ีปุน” ที่มีลักษณะการใชคํา
ซํ้าแบบปฏิเสธ เชน 
 「知らず知らず」・「人を人とも思
わない」・「根も葉もない」・「元も子もな
い」・「身もふたもない」・「影も形もな
い」・「縁もゆかりもない」・「見栄も外聞
もない」・「ネタも仕掛けもない」・「身も
世もない」・「血も涙もない」・「一も二も
なく」・「海のものとも山のものともつかな
い」・「にっちもさっちもいかない」・「う
んともすんとも」・「押しも押されもしな
い」・「毒にも薬にもならない」・「手も足
も出ない」・「味もそっけもない」・「死ん
でも死にきれない」・「似ても似つかない」

เปนตน

7. การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 จากการศึกษาในคร้ังนีพ้บวา การใชคาํซํา้ที่
สามารถพบมากใน “สํานวนไทย” จนทําใหกลาวได
วาเปนลกัษณะทีโ่ดดเดนของ “สาํนวนไทย” นัน้ มใีห

เห็นอยูบางใน “สํานวนญี่ปุน” ตามที่ 宮地 (1999) 
ไดนําเสนอไว โดยมีจํานวนเพียงแค 140 สํานวน 
คิดเปนรอยละ 3.46 เทานั้น ซึ่งปริมาณท่ีนอยดัง
กลาว นาจะพอกลาวไดวาการใชคําซํ้า「反復」นั้น
ไมไดเปนลกัษณะเดนของ “สาํนวนญีปุ่น” นอกจากนี้ 
จากการศึกษายังพบวารูปแบบของการใชคําซ้ําใน 
“สํานวนญี่ปุน” นั้นมีหลายลักษณะหลายรูปแบบ 
ไดแก “สํานวนญี่ปุน” ที่มีลักษณะการใชคําซํ้าแบบ
บอกเลา และ “สํานวนญ่ีปุน” ที่มีลักษณะการใช
คาํซํ้าแบบปฏิเสธ
 อีกทั้ง จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบอีกวา 
มี “สํานวนญี่ปุน” ที่มีการใชคําซ่ึงมีพยัญชนะตน
คาํซํา้กนั เชน「とるものもとりあえず」・「や

けのやん八」เปนตน และมี “สํานวนญี่ปุน” ที่มี
การใชคําซึ่งมีพยัญชนะทายคําซํ้ากันอยู อีกเปน
จาํนวนหน่ึง เชน「恨み辛み」」・「至れり尽せ
り」「踏んだり蹴ったり」・「似たりよった
り」・「願ったり叶ったり」・「ためつすが
めつ」・「もちつもたれつ」・「煮ても焼い
ても食わない」・「寝ても覚めても」・「や
せても枯れても」・「うまずたゆまず」・「
負けず劣らず」・「あたらずさわらず」・「
つかず離れず」・「思わず知らず」・「鳴か
ず飛ばず」・「言わず語らず」・「痛し痒

し」 เปนตน ซึ่งเปนจุดที่นาสนใจและควรศึกษาใน
โอกาสตอไปวา ลักษณะการใชคําซึ่งมีพยัญชนะตน
ซํ้ากัน และการใชคําซ่ึงมีพยัญชนะทายคําซ้ํากัน 
ดังกลาวนั้น จะสามารถจัดเปนศิลปะทางภาษา คือ 
การใชเสียงคลองจองในสวนพยัญชนะระหวางคํา
「頭韻」และการใชเสียงคลองจองในสวนสระ
ระหวางคํา「脚韻」 ไดหรือไมอยางไร 
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเช่ือของผูเรียนภาษา
ญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญ่ีปุน และเพื่อเปรียบเทียบความเชื่อ
ที่มีตอการอานภาษาญี่ปุนของผูเรียนที่มีผลการเรียนแตกตางกัน เครื่อง
มอืทีใ่ชในการวิจยั ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกบัความเช่ือ โดยอางองิจาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในการเรียนภาษาที่สองของ Horwitz 
(1985, 1987, 1988) กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนผูเรียนหลักสูตร
ภาษาญี่ปุนชั้นปที่ 3 และ ชั้นปที่ 4 จํานวน 50 คน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 
Variance)

ผลการศึกษาพบวา 1) กลุมตัวอยางมีความเชื่อดานความถนัด
ที่มีตอการอานภาษาญ่ีปุน มีคาเฉลี่ย 2.95 อยูในระดับปานกลาง 
2) ความเชือ่ดานความยากงายทีม่ตีอการอานภาษาญีปุ่น มคีาเฉลีย่ 3.09 
อยูในระดบัปานกลาง 3) ความเชือ่ดานธรรมชาตขิองการอานภาษาญีปุ่น 
มีคาเฉล่ีย 3.73 อยูในระดับมาก 4) ความเช่ือดานกลยุทธในการเรียน
การอานและการสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 3.59 อยูในระดับมาก และ 5) ความ
เชื่อดานแรงจูงใจและความคาดหวังในการอานภาษาญ่ีปุน มีคาเฉล่ีย 
3.55 อยูในระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหาความแตกตาง
ของกลุมตัวอยางท่ีมีผลการเรียนตางกันกับคาเฉล่ียของความเช่ือแตละ
ดานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา ไมพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01

สําคัญ
ความเชื่อ, ผูเรียน, 
ภาษาญี่ปุน, การอาน

คํา

การศึกษาความเช่ือของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย
ท่ีมีตอการอานภาษาญี่ปุน
อัจฉรา อึ้งตระกูล

1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบความเช่ือของผูเรียนและผูสอน
ภาษาญ่ีปุนชาวไทยท่ีมีตอการอานภาษาญ่ีปุน (A Comparative Study of Non-native 

Japanese Learners’ and Lecturers’ Beliefs in Japanese Reading) ไดรับทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
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Abstract

The purpose of the research was to study beliefs of 
non-native Japanese learners in Japanese reading. The 
participants were 50 non-native Japanese learners. The 
research instrument used in this study were questionnaires. 
The collected data were analyzed by descriptive statistics: 
frequency of distribution, percentages, mean, standard 
deviation and one way ANOVA. The research findings were 
as follows: 1) The beliefs towards Japanese reading aptitude 
were at a moderate level ( = 2.95). 2) The beliefs towards 
difficulty in Japanese reading were at a moderate level 
( =3.09). 3) The beliefs towards nature of Japanese reading 
were high at the level ( =3.73). 4) The beliefs towards learning 
of Japanese reading strategies and communication were high 
at the level ( =3.59) and 5) The beliefs towards motivation 
and expectations of Japanese reading were high at the level 
( =3.55). The analysis of the data in comparing the grade 
point average and beliefs in Japanese reading was not 
statistically significant difference at the 0.01 level. 

words
beliefs, learners, 
Japanese, reading

Key

A Study of Non-native Japanese 
Learners’ Beliefs in Japanese Reading

Atchara Aungtrakul
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1. บทนํา
ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศนั้น 

การศึกษาความเช่ือ (beliefs) ของผูเรียนถือวาเปน
สิ่งที่มีความสําคัญอยางย่ิง เนื่องจากความเช่ือของ
ผู เรียนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียน 
อีกทั้ง ยังมีความสัมพันธกับกลยุทธที่ผูเรียนเลือกใช 
รวมถึงมีผลตอการควบคุมตนเองในการเรียนรูภาษา
ตางประเทศนั้นๆ ของผูเรียนดวย (Horwitz, 1987, 
pp.119-120) 

ทัง้นี ้แนวคดิในการจดัการเรยีนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งมุงเนนการใหความสําคัญกับ “ผูเรียน” เปน
หลัก โดย “ครู” จะเปนผูที่ทําหนาที่ “facilitator” 
หรือ “ผูชี้แนะ” เทาน้ัน ฉะน้ัน ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอน
จะตองทราบขอมูลตางๆ ของผู เรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในเรื่องของความเชื่อของผูเรียน รวมไปถึง
ความตองการของผูเรียน เนื่องจากหากผูเรียนมีความ
เชื่อที่เปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน หรือหาก
ผูเรียนและผูสอนมีความเชื่อที่ขัดแยงกัน ผูสอนจะได
หาวิธีการชี้แนะแนวทางหรือปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจรวมกันซึ่งจะยังผลไปสู
การจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ตอไป

จากความสําคัญของการศึกษาความเชื่อ 
และแนวคิดในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง
มุงเนนการใหความสําคัญกับ “ผูเรียน” เปนหลัก 
ประกอบกับผูวิจัยเปนผูสอนภาษาญ่ีปุนจึงเกิดความ
สนใจท่ีจะศึกษาความเช่ือของผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาว
ไทย โดยงานวิจัยนี้มุงศึกษาความเชื่อที่มีตอการอาน
ภาษาญี่ปุน เนื่องจากการอานถือเปนหนทางในการ
แสวงหาความรู อกีทัง้ ในการเรยีนการสอนภาษาตาง
ประเทศนั้น ทักษะการอานเปนทักษะที่ผู เรียนมี
โอกาสใชมากที่สุดจากทักษะทางภาษาทั้งสี่ดาน 
(ศิริพร สุธรรมเตชะ, 2541 หนา 2) ประกอบกับการ

จัดการเรียนรู  ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมี เป าหมาย
ยทุธศาสตรการปฏิรปูการศึกษาประการหน่ึงคอื มุงให
คนในชาติรักการอานและแสวงหาความรู นอกจากนี้ 
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเชื่อของ
ผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทยท่ีผานมา พบการศึกษาใน
ประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง ไดแก  การศึกษาความเชื่อท่ี
มีตอคันจิ (สมชาย ไชยเขตธนัง, 2551 และภัณฑิวา 
กฤษวัฒนากรณ, 2557) การศึกษาความเชื่อท่ีมีตอไก
ไรโกะ (สุพรรษา พิณศรี, 2554) และการศึกษาความ
เชื่อและกลวิธีของผูเรียนชาวไทยท่ีมีตอการเขียนเรียง
ความภาษาญี่ปุ น（石橋、2009）เทานั้น  ยังไม
ปรากฏงานวิจัยเก่ียวกับความเชื่อที่มีตอการอานแต
อยางใด ดวยเหตุนี้ งานวิจัยน้ีจึงไดมุงศึกษาความเชื่อ
ของผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทยท่ีมีตอการอานภาษา
ญี่ปุน โดยผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนอยางย่ิง
ในการนําไปปรับปรุงพัฒนา  ออกแบบการเรียนการ
สอนวิชาการอานภาษาญ่ีปุน รวมถึงเปนแนวทางใน
การผลิตเอกสารและตําราประกอบการเรียนการสอน
วิชาการอานตอไป

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
2.1 ความเชื่อในการเรียนการสอนภาษา

ตางประเทศ
Horwitz (1985, p.333) กลาวถงึความเชือ่

ในการเรียนภาษาตางประเทศสรุปความวา ความเช่ือ
ทีผู่เรยีนมอียูนัน้มอีทิธพิลอยางมากตอพฤตกิรรมของ
พวกเขา ผู เรียนที่เรียนสิ่งใดก็ตามจะมีความเชื่อ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนส่ิงนั้นอยู ซึ่งในชั้นเรียน
ภาษาผูเรยีนจะมคีวามเชือ่เกีย่วกบัการเรยีนภาษาวา 
ผูเรียนควรจะเรียนภาษาอยางไรและครูควรจะสอน
ภาษาอยางไร ความเชื่อเหลานี้บางครั้งก็อาจจะไป
ขัดขวางความเขาใจและขอมูลที่ไดจากการเรียน 
จนทําใหผูเรยีนไมประสบความสําเรจ็ในการเรียน ใน
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ขณะท่ี Wenden (1987) ไดกลาวถึงความสําคญัของ
ความเช่ือของผูเรียนไววา ความเช่ือของผูเรียนมีผล
ตอการเลือกใช กลยุทธ ในการเรียนของผู  เรียน 
นอกจากน้ี Cotterall (1995) ยังไดกลาวถึงผูเรียนที่
ประสบความสําเร็จในการเรียนไววามักจะเปนผูที่มี
ความเชือ่ตอการเรยีนทีด่ ีในขณะทีผู่เรยีนทีไ่มประสบ
ความสําเร็จมักจะมีความเช่ือที่เปนไปในดานลบ 
สอดคลองกับพัสวี ตินตบุตร (2541, หนา 16) ที่ได
กลาวถงึความเชือ่ของผูเรียนทีม่ตีอชัน้เรยีนภาษาตาง
ประเทศความวา หากความเชื่อของผูเรียนที่มีตอชั้น
เรียนภาษาตางประเทศเปนไปในทางไมถูกตองแลว
จะเปนการขัดขวางความกาวหนาในการเรียนภาษา 
ความเชื่อเชนนี้จะทําใหผู เรียนปฏิเสธการเขารวม
กจิกรรมในการฝกภาษา และอาจนาํไปสูกระบวนการ
เรยีนภาษาทีผ่ดิได ในอกีดานหนึง่ สาํหรบัผูสอนแลว
ความเชื่อของผูสอนก็มีบทบาทตอการตัดสินใจ การ
เลอืกใชเทคนิคในการการสอน รวมถงึการแสดงออก
ถึงพฤติกรรมของผู สอนดวย (Shevelson and 
Stern, 1981)

2.2  การศึกษาความเช่ือที่มีตอการเรียน
ภาษาญี่ปุนในประเทศไทย

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเช่ือ
ที่มีตอการเรียนภาษาญี่ปุนในประเทศไทยที่ผานมา 
ไดแก 岡崎 (2003) ทําการศึกษาเปรียบเทียบความ
เชื่อของผูสอนภาษาญ่ีปุนที่เปนเจาของภาษาและ
ผู สอนภาษาญ่ีปุ นที่ไม ใช เจ าของภาษา โดยใช
แบบสอบถามความเชื่อในการเรียนภาษาที่สองซึ่ง
เรียกวา Beliefs about Language Learning 
Inventory (BALLI)2 นอกจากน้ี Aungtrakul (2008) 

2 คิดขึ้นโดย Horwitz (1985, 1987, 1988) ประกอบดวยคําถาม

เกีย่วกบัความเชือ่ 5 ประเด็น ไดแก 1) ความถนดัในการเรยีนภาษาทีส่อง 
2) ความยากในการเรียนภาษาที่สอง 3) ธรรมชาติของภาษาที่สอง 

4) กลยทุธในการเรียนภาษาท่ีสองและการส่ือสาร และ 5) แรงจูงใจและ

ความคาดหวังของผูเรียนที่มีตอการเรียนภาษาที่สอง

ทาํการศึกษาความเช่ือของผูเรยีนภาษาญ่ีปุนชาวไทย
ที่มีตอบทบาทของผูสอนภาษาตางประเทศ โดยใช
แบบสอบถามความเชื่อในการเรียนภาษาที่สองซึ่ง
เรยีกวา BALLI เชนกัน กลุมตวัอยางในการศึกษาครัง้
นี้เปนนิสิตวิชาเอกภาษาญ่ีปุ นชั้นปที่ 3 จํานวน 
34 คน ในระดับมหาวิทยาลัย กมลทิพย พลบุตร 
(2551) ทาํการศึกษาความเช่ือของผูเรยีนเกีย่วกบัการ
เรยีนภาษาญีปุ่น โดยมวีตัถุประสงคเพือ่สาํรวจความ
เชือ่ในการเรยีนภาษาญีปุ่นของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
แหงหน่ึงในประเด็นตางๆ 5 ประเด็น โดยใช
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในการเรียนภาษาที่
สองซึ่งเรียกวา BALLI นอกจากนี้ โยโกะ คะโนะเมะ 
และ คะนะโกะ โยชิมเินะ (2015) ทาํการศึกษาความ
เช่ือตอครผููสอนภาษาญ่ีปุนชาวญ่ีปุนเกีย่วกับบทบาท
การสอนภาษาญ่ีปุ นในมหาวิทยาลัยของไทย 
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประชากรและกลุม
ตวัอยางเปนบรษิทัชัน้นาํทีต่ัง้อยูในประเทศไทย รวม
ถึงนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย 
และบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย 3 แหง และ 福永 (2015) ศึกษาการ
รบัรูตอความเปนครขูองผูสอนภาษาญ่ีปุนชาวไทยใน
สถาบันการศึ กษา ในระดับมั ธยมศึ กษาจาก
แบบสอบถาม โดยมุงทําการศึกษา 9 ดาน ไดแก 
1) ทกัษะและความรูภาษาญ่ีปุน 2) ทกัษะและความรู
ดานการสอน 3) วัตถุประสงคในการสอนและการ
ประเมินผล 4) ความรูเก่ียวกับครู 5) การนําความรู
ไปใชในฐานะครู 6) การฝกอบรมในโรงเรียน 7) สื่อ
การสอน 8) การทํางาน 9) ความสัมพันธกับผูเรียน

ในสวนของการศกึษาความเช่ือของผูเรยีนที่
มุงศึกษาความเช่ือท่ีมีตอภาษาญ่ีปุนเฉพาะเจาะจง
ดานใดดานหนึ่งท่ีผานมาพบงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ไดแก สมชาย ไชยเขตธนัง (2551) ซึ่งทําการศึกษา
ความเชื่อและกลยุทธในการเรียนคันจิของผูเรียน
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ชาวไทย โดยสํารวจจากกลุมผูเรียนชาวไทยระดับ
อุดมศึกษาและผูเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุน 
จํานวน 197 คน โดยใชแบบสอบถามที่ประยุกตจาก 
Ventura (2007) งานวิจัยของสุพรพันธ จิตบรรเทา 
(2552) ทาํการศกึษาความเชือ่ในการเรยีนภาษาญีปุ่น
ของนักเรียนและครูผู  สอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
16 โรงเรียน โดยใชแบบสอบถาม BALLI นอกจาก
การศึกษาความเชื่อที่มีตอคันจิแลว ยังพบงานวิจัยที่
ศึกษาความเช่ือที่มีตอการเขียนของ 石橋 (2009) 
ซึ่งไดทําการศึกษาความเช่ือและกลวิธีของผูเรียน
ชาวไทยท่ีมตีอการเขียนเรียงความภาษาญ่ีปุน โดยใช
แบบสอบถามวัดความเชื่อของผู เรียนภาษาญี่ปุ น
ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปที่ 1-4 จํานวน 115 คน โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน 6 สวน ไดแก ความ
ถูกตอง กระบวนการคิด ความประณีตในการเขียน 
การพ่ึงพาเพ่ือนในชั้นเรียน ความยากในการเขียน
เรียงความ และความเอาใจใสรูปประโยค งานวิจัย
ของสุพรรษา พิณศรี (4552) ศึกษาความเชื่อของ
นักศึกษา อาจารย และคนทํางานท่ีใชภาษาญ่ีปุนที่มี
ตอไกไรโงะ (คํายืมในภาษาญี่ปุน)  เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก แบบสอบถามซ่ึงพัฒนาขึ้นจาก
แบบสอบถาม BALLI โดยเพิ่มคําถามเกี่ยวกับความ
ตองการในการเรยีนไกไรโงะ แบงออกเปน 3 สวน คอื 
สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร สวนที่ 2 คือ 
ความคิดเห็นที่มีต อไกไรโงะ และสวนที่ 3 คือ 
วัดความเช่ือที่มีตอไกไรโงะ กลุมตัวอยางในการวิจัย
นีม้ ี3 กลุม ไดแก กลุมนกัศกึษาเอกภาษาญีปุ่นระดบั
มหาวิทยาลัย จํานวน 264 คน กลุมอาจารยผูสอน
ภาษาญี่ปุนระดับมหาวิทยาลัยชาวไทย จํานวน 23 
คน และกลุมคนทาํงานชาวไทยทีใ่ชภาษาญีปุ่นในการ
ทํางาน จํานวน 102 คน และงานวิจัยของภัณฑิวา 
กฤษวฒันากรณ (2557) ทีท่าํการศึกษาความเช่ือของ

ผูเรียนและผูสอนภาษาญ่ีปุนชาวไทยท่ีมตีอคันจิ กลุม
ตัวอยาง ไดแก กลุมนิสิตนักศึกษาท่ีกําลังเรียนภาษา
ญี่ปุนเปนวิชาเอกช้ันปที่ 3 ในแตละภูมิภาค รวม 
6 แหง จํานวน 188 คน และกลุมผูสอนภาษาญ่ีปุน
ชาวไทยในแตละภูมิภาค รวม 31 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมลูประกอบดวยแบบสอบถาม
เกีย่วกบัความเชือ่ของผูเรียนและผูสอน แบงออกเปน 
5 ดาน ไดแก 1) ความเช่ือดานความถนัดที่มีตอคันจิ 
2) ความเชื่อที่มีตอระดับความยากงายในการเรียน
คันจิ 3) ความเช่ือดานธรรมชาติในการเรียนคันจิ 
4) ความเชื่อดานกลยุทธในการเรียนและการสื่อสาร 
และ 5) ความเชื่อดานแรงจูงใจและความคาดหวังใน
การเรียนคันจิ 

จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของขางตน 
จะเห็นไดวา การศกึษาเรือ่งความเชือ่ในการเรยีนการ
สอนภาษาตางประเทศน้ัน มีการศึกษาในจากท้ังมุม
มองของผูสอนและจากมมุมองของผูเรยีน ในสวนของ
ประเด็นในการศึกษาน้ันพบวา มกีารศึกษาความเช่ือ
ทีม่ตีอบทบาทของผูสอนภาษาตางประเทศ ความเช่ือ
ทีม่ตีอการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ ในอกีดาน
หนึง่การศกึษาความเชือ่ทีผ่านมายงัปรากฏการศกึษา
ที่มุงประเด็นเฉพาะเจาะจงในตัวภาษาตางประเทศ
นัน้ๆ ทัง้การศกึษาความเชือ่ทีม่ตีอคนัจ ิความเชือ่ทีม่ี
ตอไกไรโกะ ความเช่ือและกลวิธขีองผูเรยีนทีม่ตีอการ
เขียนเรียงความ เปนตน อยางไรก็ดี จะเห็นไดวา 
งานวิจยัท่ีผานมายังไมปรากฏการศกึษาความเช่ือท่ีมี
ตอการอานภาษาญ่ีปุนแตอยางใด ประกอบกับการ
จัดการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีเป าหมาย
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาไวประการหนึ่งคือ 
มุงใหคนในชาตริกัการอานและแสวงหาความรู อกีทัง้ 
ทักษะการอานยังเปนทักษะที่ผูเรียนมีโอกาสใชมาก
ทีส่ดุจากทกัษะทางภาษาทัง้สีด่าน (ศริพิร สธุรรมเตชะ, 
2541 หนา 2) ดวยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงไดศึกษา
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ความเช่ือของผูเรยีนภาษาญ่ีปุนชาวไทยโดยมุงศึกษา
ความเชื่อที่มีตอการอานภาษาญ่ีปุน

3. วัตถุประสงคการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาความเชื่อของผูเรียนภาษา

ญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญ่ีปุน
3.2 เพื่อเปรียบเทียบความเช่ือท่ีมีตอการ

อานภาษาญ่ีปุนของผูเรยีนภาษาญ่ีปุนทีม่ผีลการเรียน
แตกตางกัน

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา

คร้ังน้ี ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบ
เจาะจงเฉพาะนิสติหลักสตูรภาษาญ่ีปุน ชัน้ปที ่3 และ
ชัน้ปที ่4 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เนือ่งจากเปนกลุม
ทีผ่านการเรยีนภาษาญีปุ่นและมปีระสบการณในการ
อานภาษาญ่ีปุนมาพอสมควรแลว ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 50 คน 

4.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถาม 

ประกอบดวย 3 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลส วนตัวของผู ตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเปนคําถามแบบตรวจ
คําตอบ (Check list) และคําถามแบบจัดอันดับ 
(Ranking) จํานวน 9 ขอ

 ตอนที่ 2 ความเชื่อของผูเรียนภาษา
ญีปุ่นชาวไทยท่ีมตีอการอานภาษาญ่ีปุน ผูวจิยัอางองิ
จากแบบสอบถามความเชื่อในการเรียนภาษาที่สอง
ซึ่งเรียกวา Beliefs about Language Learning 
Inventory (BALLI) คิดคนโดย Horwitz (1985, 
1987, 1988) ซึ่งประกอบดวยคําถามเก่ียวกับ

ความเชือ่ 5 ประเดน็ ไดแก 1) ความถนดัในการเรยีน
ภาษาท่ีสอง 2) ความยากในการเรียนภาษาท่ีสอง 
3) ธรรมชาติของภาษาที่สอง 4) กลยุทธในการเรียน
ภาษาท่ีสองและการส่ือสาร และ 5) แรงจูงใจและ
ความคาดหวงัของผูเรยีนทีม่ตีอการเรยีนภาษาทีส่อง 
ทั้งนี้ เนื่องจากผูวิจัยใชเครื่องมือนี้กับผูเรียนภาษา
ญี่ปุ นชาวไทยจึงได ดัดแปลงแบบสอบถามจาก
ตนฉบบัภาษาองักฤษเปนภาษาไทย พรอมท้ังปรบัแก
คําเพ่ือใหตรงกับบริบทของประเด็นการวิจัย ดังนี้ 
1) ความถนัดในการอานภาษาญี่ปุน 2) ความยากใน
การอานภาษาญี่ปุน 3) ดานธรรมชาติของการอาน
ภาษาญี่ปุน 4) กลยุทธในการเรียนการอานภาษา
ญี่ปุนและการสื่อสาร และ 5) แรงจูงใจและความ
คาดหวงัของผูเรียนท่ีมตีอการอานภาษาญ่ีปุน โดยใน
สวนนี้มีลักษณะเปนคําถามแบบใหเลือก 5 ระดับ 
อางองิตามมาตรวัดของลิเกริต (Likert Scale) กลาว
คือ 1) ไมเช่ือเลย 2) เชื่อนอย 3) ไมแนใจวาเชื่อหรือ
ไม 4) เช่ือคอนขางมาก และ 5) เช่ือมากที่สุด 

 ตอนที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
อืน่ๆ ทีท่านมตีอการอานภาษาญีปุ่นหรอืมตีอรายวชิา
ที่ เน นใหผู  เรียนเกิดทักษะการอานภาษาญี่ปุ น 
มลีกัษณะเปนคาํถามแบบปลายเปด (Open-ended) 
จํานวน 1 ขอ

4.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของ
แบบสอบถามขางตน โดยนําไปทดลองเก็บขอมูลกับ
ผูเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน ผลการ
ทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามเทากับ 
0.847

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการเก็บขอมูลในเดือนพฤษภาคม 

2560
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4.5 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามดวย

สถิติ เชิงพรรณนา ได แก  การแจกแจงความถี่ 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมทั้ง
ทาํการเปรียบเทียบหาความแตกตางกนัของกลุมผูเรียน
ที่มีผลการเรียนแตกตางกันกับคาเฉลี่ยของความเชื่อ
แตละดานโดยการวเิคราะหความแปรปรวน (Analysis 
of Variance)

4.6 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาความเชื่อของผูเรียนภาษาญี่ปุน

ชาวไทยในครั้งน้ี มุงศึกษาความเชื่อที่มีตอการอาน
ภาษาญี่ปุนเทานั้น

4.7 นิยามศัพทเฉพาะ
ความเชื่อ (beliefs) หมายถึง ความเชื่อที่

ประกอบดวยความคิดเห็น ทัศนคติ และความ
คาดหวังท่ีบุคคลนั้นมีตอการอานภาษาญี่ปุน

การอานภาษาญ่ีปุน หมายถึง การรับรูความ
หมายของสารจากตัวอักษรท่ีเขียนโดยภาษาญ่ีปุน 
การอานเกิดจากความสามารถในการแปลตัวอักษร
ที่อานออกมาเปนเสียงหรือความหมายได โดยมี
จุดมุงหมายของการอานคือ ผูอานเขาใจและรับรู
ความหมายของเรื่องราวที่อานได

5. ผลการวิจัย
ผลการศกึษาความเชือ่ของผูเรยีนภาษาญีปุ่น

ชาวไทยท่ีมตีอการอานภาษาญ่ีปุน นาํเสนอเปนตาราง
ประกอบความเรียง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตารางที่ 1 ความถี่และคารอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง
สถานภาพของกลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ

1.เพศ

-หญิง 41 82.00

-ชาย 9 18.00

2.ชั้นป

-ชั้นปที่ 3 26 52.00

-ชั้นปที่ 4 24 48.00

3.ผลการศึกษา

-3.01 - 3.50 21 42.00

-2.51 - 3.00 17 34.00

-2.01 - 2.50 6 12.00

-มากกวา 3.51 6 12.00

4.ประสบการณในการเรียนภาษาญี่ปุน

-ไมเคย
-เคย

32
18

64.00
36.00

กรณีตอบเคย -โรงเรียนมัธยมศึกษา 16 88.89

 -สถาบันสอนภาษา 2 11.11

5.ประสบการณในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน

-เคยสอบ (ระดับที่เคยสอบ) 43 86.00

-N4 27 62.80

-N5 24 55.80

-N3 16 37.20

-N2 3 7.00
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สถานภาพของกลุมตัวอยาง ความถี่ รอยละ

ระดับที่สอบผาน

-N5 21 48.80

-N4 17 39.50

-N3 10 23.30

-N2 0 0

-ไมเคยสอบ 7 14.00

6.ระยะเวลาท่ีใชในการฝกฝนการอานภาษาญี่ปุน

-1-2 ชั่วโมงตอวัน 27 54.00

-นอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน 18 36.00

-3-4 ชั่วโมงตอวัน 3 6.00

-มากกวา 4 ชั่วโมงตอวัน 2 4.00

7. ลักษณะเอกสารภาษาญ่ีปุนที่ใชในการฝกฝนการอาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

-ตําราเรียน 44 88.00

-การตูน 22 44.00

-เว็บไซต 20 40.00

-นิตยสาร 10 20.00

-บทความ 8 16.00

8. ระดับความยากของทักษะการอาน  (เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะฟง พูด และเขียน)
-ยากท่ีสุด

   
-งายท่ีสุด

1
2
22
25

2.00
4.00
44.00
50.00

9. ระดับความสําคัญของทักษะการอาน (เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะฟง พูด และเขียน)
-สําคัญท่ีสุด

     
-สําคัญนอยท่ีสุด

1
2
46
1

2.00
4.00
92.00
2.00

ตารางที่ 1 ความถี่และคารอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นสถานภาพของ
กลุ มตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 82.00 เปนผูเรียนภาษา
ญี่ปุนชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 52.00 และเปนผูเรียน
ภาษาญ่ีปุนชั้นปที่ 4 คิดเปนรอยละ 48.00 กลุม
ตัวอยางมีผลการเรียนเฉล่ีย 3.01-3.50 คิดเปน
รอยละ 42.00 รองลงมาคือ 2.51-3.00 คิดเปน
รอยละ 34.00 และ ผลการเรียน 2.01-2.50 และ
มากกวา 3.51 คิดเปนรอยละ 12.00 เทากัน ในสวน
ของประสบการณในการเรียนภาษาญ่ีปุนกอนเขา
ศึกษาภาษาญี่ปุนในระดับมหาวิทยาลัย พบวา กลุม

ตัวอยางเกินกวาครึ่งหนึ่งไมเคยเรียนภาษาญี่ปุนมา
กอน คิดเปนรอยละ 64.00 โดยเปนการเรียนภาษา
ญี่ปุนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 88.89 
และเปนการเรยีนทีส่ถาบนัสอนภาษา คดิเปนรอยละ 
11.11 ประสบการณในการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุน 
พบวา กลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดเคยสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุน คิดเปนรอยละ 86.00 ระดับท่ีเคยสอบ
มากที่สุดคือ N4 คิดเปนรอยละ 62.80 รองลงมาคือ 
N3, N5 และ N2 คิดเปนรอยละ 55.80, 37.20 และ 
7.00 ตามลาํดบั จากจํานวนของผูทีเ่คยสอบวดัระดบั
ภาษาญีปุ่น ระดบัท่ีสอบผานมากทีส่ดุคอื N5 คดิเปน
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รอยละ 48.80 รองลงมาคือ N4, N3 คิดเปนรอยละ 
39.50 และ 23.30 ตามลําดับ กลุมตัวอยางใชเวลา
ในการฝกฝนการอานภาษาญ่ีปุน 1-2 ชั่วโมงตอวัน 
คดิเปนรอยละ 54.00 รองลงมาคือ นอยกวา 1 ชัว่โมง
ตอวัน คิดเปนรอยละ 36.00, 3-4 ชั่วโมงตอวัน และ 
มากกวา 4 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 6.00 และ 
4.00 ตามลําดับ ลักษณะเอกสารภาษาญี่ปุนท่ีใชใน
การฝกฝนการอาน พบวา เกือบทั้งหมดเปนตํารา
เรียน รองลงมาเปน การตูน เว็บไซต นิตยสาร 

และบทความ ระดับความยากของทักษะการอาน
เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะฟง การพูด และการเขียน
พบวา กลุมตวัอยางรอยละ 50.00 เหน็วา ทกัษะการ
อานเปนทักษะท่ีงายท่ีสุด ระดับความสําคัญของ
ทักษะการอานเม่ือเปรียบเทียบกับทักษะการฟง 
การพูด และการเขียนพบวา กลุมตัวอยางเกือบ
ทั้งหมดใหความสําคัญกับทักษะการอานจากทักษะ
ทั้งสี่อยูในอันดับท่ี 3 คิดเปนรอยละ 92.00

ตารางที่ 2 คารอยละ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความเช่ือดานความถนัดทีม่ตีอการอานภาษาญ่ีปุน

ความเชื่อดานความถนัดที่มีตอการอ านภาษาญี่ปุน
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) เชื่อ

(รอยละ)
คา

เฉลี่ย
SD

1 2 3 4 5

1 หากเริ่มเรียนภาษาญี่ปุนตั้งแตวัยเด็กจะทําใหมีความสามารถในการอานดีกวา
เริ่มเรียนตอนเปนผูใหญ

0.00 2.00 10.00 26.00 62.00 88.00 4.48 0.76

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
100
0.00

0.00
60.00
40.00
0.00

7.7
46.2
30.8
15.4

16.1
25.8
45.2
12.9

2 คนบางคนเกิดมาพรอมกบัความสามารถพิเศษทีเ่อ้ือตอการอานภาษาตางประเทศ 14.00 14.00 14.00 38.00 20.00 58.00 3.36 1.33

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

14.30
14.30
28.60
42.90

14.30
42.90
42.90
0.00

0.00
57.10
42.90
0.00

15.80
31.60
47.40
5.30

10.00
30.00
40.00
20.00

9 ภาษาแมของทานไมเปนอุปสรรคตอการอานภาษาญ่ีปุน 12.00 22.00 26.00 26.00 14.00 40.00 3.08 1.24

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
33.30
50.00
16.70

18.20
36.40
27.30
18.20

0.00
30.80
53.80
15.40

15.40
46.20
30.80
7.70

28.60
14.30
57.10
0.00

6 ทานมีความถนัดในการอานภาษาญ่ีปุน 4.00 32.00 48.00 14.00 2.00 16.00 2.78 0.81

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
50.00
50.00
0.00

12.50
25.00
43.80
18.80

16.70
33.30
41.70
8.30

0.00
42.90
42.90
14.30

0.00
100
0.00
0.00

4 ทานมีความถนัดในการฟงภาษาญ่ีปุน 10.00 32.00 38.00 16.00 4.00 20.00 2.72 0.99

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
20.00
80.00
0.00

12.50
43.80
25.00
18.80

15.80
31.60
52.60
0.00

0.00
25.00
37.50
37.50

50.00
50.00
0.00
0.00
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ความเช่ือดานความถนัดที่มีตอการอ านภาษาญี่ปุน
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) เชื่อ

(รอยละ)
คา

เฉลี่ย
SD

1 2 3 4 5

5 ทานมีความถนัดในการพูดภาษาญ่ีปุน 6.00 40.00 36.00 14.00 4.00 18.00 2.70 0.93

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
100
0.00

10.00
45.00
30.00
15.00

11.10
33.30
50.00
5.60

28.60
14.30
28.60
28.60

0.00
50.00
50.00
0.00

7 ทานมีความถนัดในการเขียนภาษาญ่ีปุน 10.00 34.00 36.00 16.00 4.00 20.00 2.70 0.99

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
60.00
40.00
0.00

17.60
17.60
47.10
17.60

11.10
38.90
38.90
11.10

0.00
37.50
50.00
12.50

50.00
50.00
0.00
0.00

8 ในการอานภาษาญี่ปุนผูหญิงเปนเพศท่ีจะสามารถอานเอาความไดดีกวาเพศชาย 30.00 18.00 32.00 18.00 2.00 20.00 2.44 1.16

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

20.00
26.70
46.70
6.70

0.00
22.20
55.60
22.20

6.30
50.00
31.30
12.50

22.20
22.20
44.40
11.10

0.00
100
0.00
0.00

3 การอานภาษาญีปุ่นงายกวาการอานภาษาตางประเทศอืน่ๆ ทีท่านเคยเรยีนมา 26.00 36.00 26.00 6.00 6.00 12.00 2.30 1.11

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

7.70
23.10
61.50
7.70

11.10
44.40
33.30
11.10

7.70
30.80
46.20
15.40

33.30
66.70
0.00
0.00

33.30
0.00
33.30
33.30

 คาเฉลี่ยความเชื่อดานความถนัดที่มีตอการอานภาษาญ่ีปุน 2.95 0.59

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นความเช่ือดาน
ความถนดัทีม่ตีอการอานภาษาญีปุ่นของผูเรยีน มคีา
เฉลี่ย 2.95 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา กลุมตัวอยางเชื่อวาหากเร่ิมเรียนภาษา
ญีปุ่นตัง้แตวยัเดก็จะทาํใหมคีวามสามารถในการอาน
ดีกวาเริ่มเรียนตอนเปนผูใหญ คิดเปนรอยละ 88.00 
มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 4.48 อยูในระดับมากที่สุด 
นอกจากน้ี กลุมตัวอยางมีความเชื่อวาคนบางคนเกิด
มาพรอมกับความสามารถพิเศษท่ีเอื้อตอการอาน
ภาษาตางประเทศ คดิเปนรอยละ 58.00 คาเฉล่ียของ
ความเชื่อ 3.36 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางภาษาแมของผูเรียนกับภาษา
ญี่ปุ น กลุมตัวอยางมีความเชื่อวาภาษาแมไมเปน
อุปสรรคตอการอานภาษาญ่ีปุ น คิดเปนรอยละ 

40.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.08 อยูในระดับ
ปานกลาง ในสวนของความถนัดดานทักษะการอาน
พบวา กลุมตัวอยางมีความเชื่อวาตนเองมีความถนัด
ในการอานภาษาญี่ปุน คิดเปนรอยละ 16.00 มีคา
เฉลี่ยของความเชื่อ 2.78 อยู ในระดับปานกลาง 
ในสวนของความเชื่อเกี่ยวกับเพศและการอานภาษา
ญีปุ่น กลุมตัวอยางมีความเช่ือวา ผูหญิงเปนเพศท่ีจะ
สามารถอานเอาความไดดีกวาเพศชาย คิดเปนรอย
ละ 20.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 2.44 อยูในระดับ
นอย และเมือ่เปรยีบเทยีบการอานภาษาญีปุ่นกับการ
อานภาษาตางประเทศที่เคยเรียนมากลุมตัวอยาง
เช่ือวาการอานภาษาญ่ีปุนงายกวาการอานภาษาตาง
ประเทศอื่นๆ ที่เคยเรียนมา คิดเปนรอยละ 12.00 
มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 2.30 อยูในระดับนอย

ตารางที่ 2 คารอยละ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความเช่ือดานความถนดัทีม่ตีอการอานภาษาญีปุ่น (ตอ)
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ตารางท่ี 3 คารอยละ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความเช่ือดานความยากงายทีม่ตีอการอานภาษาญ่ีปุน

ความเชื่อดานความยากงายที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) เชื่อ

(รอยละ)
คาเฉลี่ย SD

1 2 3 4 5

12 การอานเอาความเน้ือหาภาษาญ่ีปุนเปนเรื่องยาก 4.10 4.10 32.70 38.80 20.40 59.20 3.67 0.98

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
50.00
50.00
0.00

0.00
50.00
50.00
0.00

6.30
37.50
43.80
12.50

15.80
36.80
31.60
15.80

20.00
20.00
50.00
10.00

14 ในที่สุดทานจะสามารถอานภาษาญ่ีปุนไดอยางดี 0.00 8.00 38.00 36.00 18.00 54.00 3.64 0.87

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
50.00
50.00
0.00

21.10
36.80
26.30
15.80

5.650
33.30
55.60
5.60

11.10
22.20
44.40
22.20

10 การอานภาษาญ่ีปุนเปนทักษะท่ีงายกวาทักษะการฟง พูด และเขียน 8.00 26.00 16.00 40.00 10.00 50.00 3.18 1.17

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
25.00

50.00
25.00

15.40
23.10
38.50
23.10

12.50
37.50
50.00
0.00

10.00
40.00
40.00
10.00

20.00
40.00
40.00
0.00

11 ทักษะการฟงงายกวาการอาน 14.00 20.00 20.00 34.00 12.00 46.00 3.10 1.26

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

14.30
14.30
57.10
14.30

10.00
30.00
40.00
20.00

30.00
30.00
30.00
10.00

5.90
41.20
47.10
5.90

0.00
50.00
33.30
16.70

13 ภาษาญ่ีปุนมีโครงสรางทางภาษาคลายกับภาษาแมของทาน 46.00 30.00 18.00 2.00 4.00 6.00 1.88 1.04

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

8.70
30.40
39.10
21.70

13.30
40.00
46.70
0.00

11.10
33.30
44.40
11.10

0.00
100
0.00
0.00

50.00
0.00
50.00
0.00

คาเฉลี่ยความเชื่อดานความยากงายที่มีตอการอานภาษาญ่ีปุน 3.09 0.56

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นความเช่ือดาน
ความยากงายที่มีตอการอานภาษาญ่ีปุน พบวา มีคา
เฉลี่ย 3.09 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา กลุมตวัอยางเชือ่วาการอานเอาความเน้ือหา
ภาษาญี่ปุนเปนเรื่องยาก คิดเปนรอยละ 59.20 มีคา
เฉลี่ยของความเชื่อ 3.67 อยูในระดับมาก เชื่อวาใน
ที่สุดจะสามารถอานภาษาญ่ีปุนไดอยางดี คิดเปน
รอยละ 54.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.64 อยูใน
ระดับมาก เชื่อวาการอานภาษาญ่ีปุนเปนทักษะท่ี

งายกวาทักษะการฟง พูด และเขียน คิดเปนรอยละ 
50.00 มคีาเฉลีย่ของความเชือ่ 3.18 อยูในระดบัปาน
กลาง ในอีกดานหน่ึง กลุมตวัอยางท่ีมคีวามเช่ือวาการ
ฟงงายกวาการอาน คดิเปนรอยละ 46.00 มีคาเฉลี่ย
ของความเชื่อ 3.10 อยูในระดับปานกลาง ความเชื่อ
เก่ียวกับโครงสรางทางภาษาพบวา กลุมตัวอยางเชื่อ
วาภาษาญ่ีปุนมโีครงสรางทางภาษาคลายกับภาษาแม 
คิดเปนรอยละ 6.00 คาเฉลี่ยของความเชื่อ 1.88 อยู
ในระดับนอย
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ตารางที่ 4 คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเชื่อดานธรรมชาติของการอานภาษาญี่ปุน 

ความเชื่อดานธรรมชาติของการอานภาษาญี่ปุน
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) เชื่อ

(รอยละ)
คา

เฉลี่ย
SD

1 2 3 4 5

16 ถาทานเรียนภาษาญ่ีปุนในประเทศญ่ีปุน ทานจะมีทักษะการอานท่ีเกงกวา
การเรียนภาษาญี่ปุนในประเทศของตนเอง

0.00 8.00 8.00 30.00 54.00 84.00 4.30 0.93

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

25.00
25.00
25.00
25.00

0.00
50.00
50.00
0.00

0.00
33.30
46.70
20.00

18.50
33.30
40.70
7.40

17 ทานตองมีความรูทางไวยากรณที่ดีจึงจะอานได 0.00 4.00 22.00 46.00 28.00 74.00 3.98 0.82

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
100
0.00
0.00

0.00
36.40
45.50
18.20

13.00
26.10
43.50
17.40

21.40
35.70
42.90
0.00

18 การฝกอานสามารถทําไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยการเรียนในหองเรียน 2.00 14.00 34.00 32.00 18.00 50.00 3.50 1.01

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
100
0.00

0.00
42.90
42.90
14.30

5.90
35.30
52.90
5.90

18.80
37.50
25.00
18.80

22.20
22.20
44.40
11.10

15 ทานจําเปนจะตองเขาใจวัฒนธรรมญ่ีปุนจึงจะสามารถอานภาษาญี่ปุนไดดี 4.00 28.00 30.00 26.00 12.00 38.00 3.14 0.88

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

50.00
0.00
50.00
0.00

0.00
75.00
25.00
0.00

17.60
41.20
35.30
5.90

0.00
21.40
57.10
21.40

16.70
33.30
41.70
8.30

คาเฉลี่ยความเชื่อดานธรรมชาติของการอานภาษาญ่ีปุน 3.73 0.60

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นความเช่ือดาน
ธรรมชาติของการอานภาษาญ่ีปุนพบวา มีคาเฉล่ีย 
3.73 อยูในระดับมาก เมือ่พจิารณารายขอพบวา กลุม
ตัวอยางเชื่อวาหากเรียนภาษาญี่ปุนในประเทศญี่ปุน
จะมีทักษะการอานที่เกงกวาการเรียนภาษาญี่ปุนใน
ประเทศของตนเอง คิดเปนรอยละ 84.00 มีคาเฉล่ีย
ของความเชือ่ 4.30 อยูในระดบัมาก นอกจากนี ้กลุม
ตัวอยางเช่ือวาตองมีความรูทางไวยากรณที่ดีจึงจะ
อานได คดิเปนรอยละ 74.00 มคีาเฉลีย่ของความเชือ่ 

3.98 อยู ในระดับมาก อีกทั้งเชื่อวาการฝกอาน
สามารถทําไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยการเรียน
ในหองเรียน คิดเปนรอยละ 50.00 มีคาเฉลี่ยของ
ความเชื่อ 3.50 อยูในระดับปานกลาง และกลุม
ตัวอยางมีความเช่ือวาจําเปนจะตองเขาใจวัฒนธรรม
ญี่ปุ นจึงจะสามารถอานภาษาญ่ีปุ นไดดี คิดเปน
รอยละ 38.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.14 อยูใน
ระดับปานกลาง
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ตารางที่ 5  คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเชื่อดานกลยุทธในการเรียนการอานและ
การสื่อสาร

ความเชื่อดานกลยุทธในการเรียนการอานและการสื่อสาร
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) เชื่อ

(รอยละ) คาเฉลี่ย SD
1 2 3 4 5

20 การอานเกงตองอานบอย ฝกฝน เปนสิ่งสําคัญ 0.00 2.00 6.00 36.00 56.00 92.00 4.46 0.70

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
100
0.00

0.00
100
0.00
0.00

11.10
44.40
38.90
5.60

14.30
21.40
46.40
17.90

22 ตองอานไดอยางถูกตองตั้งแตระดับตน ไมเชนนั้นแลวการอานระดับตอไปจะ
ยาก

0.00 4.00 36.00 30.00 30.00 60.00 3.86 0.90

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

50.00
0.00
50.00
0.00

0.00
27.80
50.00
22.20

13.30
53.30
20.00
13.30

20.00
26.70
53.30
0.00

21 เมื่อตองอานออกเสียงภาษาญ่ีปุนตอหนาคนหมูมาก ทานมีความกังวล 0.00 4.10 42.90 26.50 26.50 53.00 3.76 0.90

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
50.00
50.00
0.00

4.80
28.60
57.10
9.50

23.10
23.10
38.50
15.40

15.40
53.80
15.40
15.40

19 การฝกเดาเปนเรื่องที่สมควรทําในการอานภาษาญี่ปุน เมื่อทานไมเขาใจคํา
ศัพท

4.10 8.20 34.70 28.60 24.50 53.10 3.61 0.77

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

50.00
0.00
50.00
0.00

0.00
75.00
25.00
0.00

17.60
41.20
35.30
5.90

0.00
21.40
57.10
21.40

16.70
33.30
41.70
8.30

24 การอานออกเสียงไดถูกตองจะทําใหเกิดทักษะการอานเอาความไดดี 6.00 14.00 36.00 24.00 20.00 44.00 3.38 1.14

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
100
0.00

0.00
42.90
42.90
14.30

11.10
27.80
50.00
11.10

16.70
33.30
25.00
25.00

210.00
50.00
30.00
0.00

23 การอานภาษาญ่ีปุนตองฝกในชั้นเรียน 14.00 42.00 24.00 16.00 4.00 20.00 2.54 1.05

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

28.60
57.10
0.00
14.30

9.50
14.30
57.10
19.00

8.30
50.00
33.30
8.30

12.50
50.00
37.5
0.00

0.00
0.00
100
0.00

คาเฉลี่ยความเชื่อดานกลยุทธในการเรียนการอานและการสื่อสาร 3.59 0.52

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นความเช่ือดาน
กลยุทธในการเรียนการอานและการส่ือสาร มคีาเฉล่ีย 
3.59 อยูในระดับมาก เมือ่พจิารณารายขอพบวา กลุม
ตัวอยางเชื่อวาการอานเกงตองอานบอย ฝกฝน เปน
สิ่งสําคัญ คิดเปนรอยละ 92.00 มีคาเฉลี่ยของความ

เช่ือ 4.46 อยูในระดับมาก เช่ือวาตองอานไดอยาง
ถกูตองต้ังแตระดับตนไมเชนนัน้แลวการอานระดับตอ
ไปจะยาก คิดเปนรอยละ 60.00 มีคาเฉลี่ยของ
ความเช่ือ 3.86 อยูในระดับมาก นอกจากน้ี กลุม
ตวัอยางเกนิกวารอยละ 50 มคีวามกงัวลเมือ่ตองอาน
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ตารางที่ 6 คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเช่ือดานแรงจูงใจและความคาดหวังในการ
อานภาษาญ่ีปุน

ความเชื่อดานแรงจูงใจและความคาดหวังในการอานภาษาญี่ปุน
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) เชื่อ

(รอยละ)
คา

เฉลี่ย
SD

1 2 3 4 5

30 การอานภาษาญ่ีปุนทําใหสามารถไดรับขอมูลทางขาวสารท่ีเปนประโยชน
ตอตนเอง

0.00 6.00 24.00 30.00 40.00 70.00 4.04 0.94

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
33.30
33.30
33.30

25.00
41.70
33.30
0.00

0.00
46.70
33.30
20.00

15.00
20.00
55.00
10.00

26 ทักษะการอานเปนเรื่องสําคัญ 2.00 0.00 20.00 54.00 24.00 78.00 3.98 0.79

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
0.00
100

0.00
0.00
0.00
0.00

10.00
30.00
50.00
10.00

18.50
37.00
33.30
11.10

0.00
33.30
58.30
8.30

29 คนที่อานภาษาไดมากกวา 1 ภาษาเปนคนเกง 6.00 2.00 26.00 34.00 32.00 66.00 3.84 1.09

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
100
0.00

100
0.00
0.00
0.00

15.40
38.50
38.50
7.70

11.80
41.20
35.30
11.80

6.30
31.30
43.80
18.80

25 ถาทานสามารถอานภาษาญ่ีปุนไดดีจะมีโอกาสไดงาน 0.00 10.00 30.00 38.00 22.00 60.00 3.72 0.92

2.01-2.50
2.51-3.00

3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

60.00
40.00

20.00
33.30

33.30
13.30

10.50
42.10

42.10
5.30

9.10
36.40

45.50
9.10

27 ความสามารถในการอานทําใหเขากับคนญี่ปุนได 2.00 12.00 38.00 34.00 14.00 48.00 3.46 0.95

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
100
0.00
0.00

16.70
0.00
50.00
33.30

10.50
42.10
36.80
10.50

11.80
35.30
47.10
5.90

14.30
28.60
42.90
14.30

28 เนือ่งจากปจจบุนัมโีปรแกรมชวยแปล ดงันัน้การฝกอานดวยตนเองจึงไมใช
เรื่องท่ีจําเปน

28.00 40.00 18.00 8.00 6.00 14.00 2.24 1.13

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

7.10
35.70
42.90
14.30

15.00
25.00
40.00
20.00

11.10
44.40
44.40
0.00

25.00
50.00
25.00
0.00

0.00
33.30
66.70
0.00

คาเฉลี่ยความเชื่อดานแรงจูงใจและความคาดหวังในการอานภาษาญ่ีปุน 3.55 0.64

ออกเสียงภาษาญี่ปุนตอหนาคนหมูมาก มีคาเฉลี่ย 
3.76 อยูในระดับมาก อกีท้ัง กลุมตัวอยางเช่ือวา การ
ฝกเดาเปนเรือ่งทีส่มควรทาํในการอานภาษาญ่ีปุนเมือ่
ไมเขาใจคําศัพท คดิเปนรอยละ 53.10 มคีาเฉล่ียของ
ความเช่ือ 3.61 อยูในระดับมาก การอานออกเสียงได

ถูกตองจะทําใหเกิดทักษะการอานเอาความไดดี 
คิดเปนรอยละ 44.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.38 
อยูในระดับมาก และการอานภาษาญี่ปุนตองฝกใน
ชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 20.00 มีคาเฉลี่ยของ
ความเชื่อ 2.54 อยูในระดับปานกลาง
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จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นความเช่ือดาน
แรงจูงใจและความคาดหวังในการอานภาษาญ่ีปุน 
มคีาเฉลีย่ 3.55 อยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณารายขอ
พบวา กลุมตัวอยางมคีวามเช่ือวาการอานภาษาญ่ีปุน
ทําใหไดรับขอมูลทางขาวสารที่เปนประโยชนตอ
ตนเอง คดิเปนรอยละ 70.00 มีคาเฉลีย่ของความเช่ือ 
4.04 อยูในระดับมาก ทกัษะการอานเปนเร่ืองสาํคญั
คิดเปนรอยละ 78.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.98 
อยูในระดับมาก คนที่อานภาษาไดมากกวา 1 ภาษา
เปนคนเกง คิดเปนรอยละ 66.00 มีคาเฉลี่ยของ

ความเชื่อ 3.84 อยูในระดับมาก กลุมตัวอยางเชื่อวา
หากสามารถอานภาษาญ่ีปุนไดดีจะมีโอกาสไดงาน 
คิดเปนรอยละ 60.00 คาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.72 
อยูในระดับมาก นอกจากนี้ กลุมตัวอยางที่เชื่อวา
ความสามารถในการอานทําใหเขากับคนญี่ปุ นได 
คิดเปนรอยละ 48.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.46 
อยูในระดับมาก และกลุมตัวอยางท่ีเช่ือวาเน่ืองจาก
ปจจุบันมีโปรแกรมชวยแปล ดังนั้นการฝกอานดวย
ตนเองจึงไมใชเรื่องท่ีจําเปน คิดเปนรอยละ 14.00 
มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 2.24 อยูในระดับนอย

ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยของความเชื่อแตละดานจําแนกตามผลการเรียน

ความเชื่อแตละดาน
คาเฉลี่ยของความเชื่อจําแนกตามผลการเรียน

2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 > 3.51

ดานความถนัดท่ีมีตอการอานภาษาญ่ีปุน 3.17
(0.75)

2.97
(0.56)

2.88
(0.59)

2.92
(0.68)

ดานความยากงายท่ีมีตอการอานภาษาญ่ีปุน 3.20
(0.80)

3.14
(0.53)

3.09
(0.53)

2.87
(0.53)

ความเชื่อดานธรรมชาติของการอานภาษาญ่ีปุน 4.04
(0.70)

3.59
(0.52)

3.77
(0.67)

3.67
(0.46)

ดานกลยุทธในการเรียนการอานและการส่ือสาร 3.75
(0.50)

3.63
(0.58)

3.54
(0.54)

3.55
(0.33)

ดานแรงจูงใจและความคาดหวังในการอานภาษาญ่ีปุน 3.47
(0.63)

3.61
(0.56)

3.59
(0.74)

3.30
(0.60)

จากตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยของความเช่ือ
แตละดานจําแนกตามผลการเรียนของกลุมตัวอยาง
พบวา ดานความถนดัทีม่ตีอการอานภาษาญีปุ่น ดาน
ความยากงายท่ีมีต อการอานภาษาญ่ีปุ น ดาน
ธรรมชาติของการอานภาษาญ่ีปุน และ ดานกลยุทธ
ในการเรียนการอานและการส่ือสาร กลุมตัวอยางท่ีมี
ผลการเรียนอยูในชวง 2.01-2.50 มคีาเฉล่ียของความ
เชื่อสูงกวากลุมอื่น กลาวคือมีคาเฉลี่ย 3.17, 3.20, 
4.04, 3.75 ตามลําดบั โดยจดัอยูในระดบัมากทกุดาน 

ในสวนของความเชือ่ดานแรงจงูใจและความคาดหวงั
ในการอานภาษาญ่ีปุนนั้น กลุมตัวอยางที่มีผลการ
เรียนอยูในชวง 2.51-3.00 มีคาเฉล่ียของความเช่ือ
สูงกวากลุมอื่น คือ 3.61 จัดอยูในระดับมาก

เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบหาความแตกตาง
ของกลุมตัวอยางท่ีมีผลการเรียนตางกันกับคาเฉล่ีย
ของความเชื่อแตละดานโดยการวิเคราะหความ
แปรปรวน พบวา ไมพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 0.01
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6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความเชื่อดานความถนัด กลุม

ตัวอยางเชื่อวาหากเริ่มเรียนภาษาญี่ปุนต้ังแตเด็กจะ
ทําใหตนเองมีทักษะการอานที่ดี เมื่อพิจารณา
สถานภาพของกลุมตัวอยางรวมดวยพบวา กลุม
ตัวอยางรอยละ 64 เปนกลุมที่เร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุน
เมื่ออยูในระดับมหาวิทยาลัยแลว นอกจากนี้กลุม
ตวัอยางเชือ่วาตนเองมคีวามถนดัอยูระดบัปานกลาง
ในทุกทักษะภาษาญี่ปุน และเชื่อวาการอานภาษา
ญี่ปุนเปนเร่ืองยากเม่ือเทียบกับการอานภาษาตาง
ประเทศท่ีตนเองเคยเรียนมาแลวประกอบกับความ
เชื่อดานความยากงาย กลุมตัวอยางเชื่อวาการอาน
เอาความภาษาญี่ปุนเปนเร่ืองยาก แตอยางไรก็ดี ใน
ที่สุดเช่ือวาตนเองจะสามารถอานไดดี ในสวนของ
อิทธิพลของภาษาแมของผูเรียนน้ันพบวา กลุม
ตวัอยางเชือ่วาเนือ่งจากภาษาไทยมคีวามแตกตางกบั
ภาษาญี่ปุนทําใหการเรียนภาษาญ่ีปุนคอนขางยาก

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยเห็นวากลุม
ตวัอยางมีแนวโนมความเชือ่ดานความถนดัและความ
เชือ่ดานความยากงายทีม่ตีอการอานภาษาญ่ีปุนเปน
ไปในทิศทางลบ ทั้งนี้ ผูสอนควรชี้นําใหผูเรียนเกิด
ความเชือ่ไปในทศิทางบวกเชน ไมวาจะเริม่เรยีนภาษา
ญีปุ่นในวยัใดกส็ามารถมทีกัษะในการอานทีด่ไีด หรอื
การอานไมใชเรือ่งยากแตตองอาศัยการฝกฝน เปนตน

ผลการศึกษาความเชื่อดานธรรมชาติของ
การอานภาษาญ่ีปุน กลุมตัวอยางเช่ือวาหากเรียน
ภาษาญ่ีปุนในประเทศญ่ีปุนจะมีทักษะท่ีดีกวาการ
เรยีนในประเทศของตนเอง การฝกอานสามารถทาํได
ดวยตนเอง และตองมีความรูทางไวยากรณที่ดีจึงจะ
อานได ประกอบกับความเชื่อในดานกลยุทธในการ
เรียนการอานและการสื่อสารโดยเชื่อวาจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองไดรับการฝกฝนการอานอยางสมํ่าเสมอ 
ยิง่ฝกบอยจะย่ิงอานเกงขึน้ กลุมตวัอยางเกินกวาคร่ึง

หนึง่มคีวามกงัวลเมือ่ตองอานออกเสยีงตอหนาคนหมู
มาก ในอีกดานหน่ึง กลุมตัวอยางมีความเช่ือวาการ
ฝกอานนั้นไมจําเปนจะตองฝกฝนแตในหองเรียน
เทานั้น

จากขางตน กลุมตัวอยางคอนขางมีความ
กังวลเม่ือตองอานออกเสียงตอหนาคนหมูมาก ทั้งนี้ 
ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาเปนตัวแปรดาน
จิตใจท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการเรียนภาษา
ตางประเทศ เนื่องจากความวิตกกังวลทําใหผูเรียน
ภาษาขาดความมัน่ใจและมองไมเหน็คุณคาในตวัเอง
ซึ่งเปนผลทําใหประสิทธิภาพในการเรียนลดนอยลง 
(Gardner, 1991 อางองิใน ปภงักร กจิทว ีและคณะ, 
2555) ประเด็นนี้ผูวิจัยเห็นวา อาจเนื่องมาจากกลุม
ตัวอยางขาดการฝกฝนการอานจึงสงใหไมมีความ
มั่นใจและเกิดความกังวลเมื่อตองอานตอหนาคนหมู
มาก ดวยเหตุนี ้ผูสอนอาจใชกลยทุธในการฝกโดยให
ผูเรียนเร่ิมอานออกเสียงใหเพื่อนฟงในลักษณะอาน
แบบเปนกลุมกอน ซึง่การอานรวมกนักบัเพือ่น (Peer 
reading) นี้ นอกจากจะไมกอใหเกิดความวิตกกังวล
ตอตัวผู เรียนแลว ยังทําใหผู เรียนรูสึกสนุกสนาน 
กระตือรอืรนมากข้ึน มกีารรับฟงความคิดเห็นและมุม
มองที่ตางกัน ทําใหเขาใจความคิดของตนมากขึ้นอีก
ดวย (舘岡、2006) และเม่ือผูเรยีนสามารถอานให
เพือ่นในกลุมฟงไดแลว ผูเรยีนยอมเกิดความคุนชนิใน
การอานตอหนาคนหมูมากและทาํใหผูเรยีนเกิดความ
มั่นใจ  หลังจากน้ันจึงจะใหผูเรียนอานออกเสียงตอ
หนาคนหมูมากเปนรายบุคคลตอไป แตอยางไรก็ตาม 
ผูวจิยัเห็นวาการจัดการเรียนการสอนโดยไมใหผูเรียน
เกดิความกังวลเลยน้ันอาจทําใหผูเรยีนเกิดความรูสกึ
เบื่อหนายและไมกระตือรือรนในการเรียนก็เปนได 
นอกจากท่ีกลาวไปแลว กลุมตัวอยางยังมีความเช่ือ
วาการอานตองอาศยัการฝกฝนแตการฝกฝนดงักลาว
ไมจาํเปนจะตองเกิดข้ึนแตเฉพาะในหองเรียนเทานัน้ 
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อีกทั้งการฝ กอ านยังสามารถทําได ด วยตนเอง 
ประเดน็ความเชือ่ดงักลาวของกลุมตวัอยางนีส้ะทอน
ใหผูสอนวิชาการอานมองยอนกลับมาที่การจัดการ
เรียนการสอนวาอาจไมจําเปนตองฝกอานอยู ใน
หองเรียนเชนในอดีต ทั้งนี้ จากแนวการจัดการเรียน
การสอนศตวรรษที ่21 ทีเ่สนอแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอนโดยอาศัยใหผูเรียนเรียนรูจากการให
โจทยปญหาจริง (Project Base Learning : PBL) 
และใหผูเรียนไปสืบคนขอมูลซึ่งผูเรียนจะตองอาศัย
ทักษะการอานในการสืบคนขอมูล หรือการจัดการ
เรียนการสอนลักษณะหองเรียนกลับดาน (Flipped 
Classroom) โดยอาจมอบโจทยการอานใหผูเรยีนได
อานดวยตนเองกอน และใชเวลา 50 นาที  ในคาบ
เรยีนเพือ่การสรปุเนือ้หา อภปิรายโตตอบแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็จากโจทยการอานท่ีไดมอบหมายไปแลว 
เปนตน กเ็ปนแนวทางทีน่าสนใจในการนาํไปปรบัปรุง
การจดัการเรยีนการสอนการอานแนวทางหนึง่ ในอกี
ดานหนึ่งกลุมตัวอยางมีความเช่ือวาจะตองมีความรู
ทางไวยากรณท่ีดจีงึจะสามารถอานได จากความเชือ่
ดงักลาวสะทอนใหเหน็วาผูเรียนมคีวามเช่ือทีค่อนขาง
ผกูตดิอยูกบัความรูทางไวยากรณ ซึง่ประเดน็นีแ้มวา
ผูวิจัยจะไมไดมีความเห็นโตแยงก็ตาม  แตในอีกดาน
หนึ่งผูสอนก็ควรช้ีใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการ
อานดวยวา การอานก็เปนหนทางหน่ึงที่ทําใหผูเรียน
เพิ่มความรูทางไวยากรณดวยเชนกัน

ผลการศึกษาความเช่ือดานแรงจูงใจและ
ความคาดหวัง พบวา กลุมตัวอยางเช่ือวาการอาน
ภาษาญี่ปุนสามารถทําใหตนเองไดรับขอมูลขาวสาร
ทีเ่ปนประโยชน รวมถงึยงัคงเหน็ความสําคัญของการ
อานแมวาในปจจบุนัจะมโีปรแกรมแปลภาษาเกดิขึน้
กต็าม อกีทัง้ในเรือ่งของการหางาน กลุมตวัอยางเช่ือ
วาการมทีกัษะการอานท่ีดยีงัสงผลใหมโีอกาสท่ีจะได
งานทําดวย

จากขางตนจะเห็นไดวา กลุมตัวอยางมี
แนวโนมความเช่ือดานแรงจูงใจและความคาดหวังใน
ดานบวก อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบทักษะการ
อานกับทักษะอืน่ๆ กลุมตัวอยางเห็นความสําคัญของ
ทักษะการอานอยู ในระดับที่สําคัญรองลงมาจาก
ทักษะการฟง และการพูด แมวาทักษะการอานจะ
เปนทกัษะทีผู่เรยีนมโีอกาสใชมากทีส่ดุจากทกัษะทาง
ภาษาทั้งสี่ดาน (ศิริพร สุธรรมเตชะ, 2541 หนา 2) 
ก็ตาม ประเด็นดังกลาวน้ี เพราะเหตุใดผูเรียนจึงมี
ความคดิเหน็เชนนัน้กเ็ปนทีน่าสนใจทีค่วรศกึษาตอไป

เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบหาความแตกตาง
ของกลุมตัวอยางท่ีมีผลการเรียนตางกันกับคาเฉล่ีย
ของความเช่ือแตละดาน โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนพบวา ไมพบความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 0.01 หรืออาจอนุมานได
วา ผลการเรียนกับความเช่ือที่มีตอการอานน้ันไมมี
ความสมัพนัธกนั ทัง้นี ้ผลการศกึษาดงักลาวมทีศิทาง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ 石橋 (2009) ที่วา
ความสัมพันธระหวางความเช่ือเร่ืองการเขียนเรียง
ความภาษาญ่ีปุนกับคะแนนสอบมีความสัมพันธกัน
ในระดับตํา่ แตอยางไรก็ตาม เนือ่งจากการศึกษาคร้ัง
นี้ ใช ผลการศึกษาทุกรายวิชาเปนข อมูลในการ
วิเคราะห หากใชผลการศึกษาเฉพาะรายวิชาภาษา
ญี่ปุนมาเปนขอมูลในการวิเคราะหแลวจะทําใหผล
การศกึษาความสมัพนัธระหวางผลการเรยีนกบัความ
เช่ือของผูเรียนในการอานภาษาญ่ีปุนมีความชัดเจน
และนาเชื่อถือยิ่งข้ึน

อนึ่ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ อางอิง
จากแบบสอบถามความเชื่อในการเรียนภาษาที่สอง
ซึ่งเรียกวา Beliefs about Language Learning 
Inventory (BALLI) ซึง่อาจมบีางขอคาํถามทีเ่มือ่แปล
เปนภาษาไทยแลวยังคงเขาใจยากและอาจไมเหมาะ
สมกับบริบทของผูเรียนชาวไทย ดังนั้น ในการศึกษา
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คร้ังตอไปอาจปรับขอคําถาม หรือตัดขอคําถามบาง
ขอออกเพื่อใหเครื่องมือที่ใช ในการวิจัยมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น

นอกจากน้ี การศึกษาความสัมพนัธระหวาง
ผลการเรียนหรือระดับคะแนนกับความเชื่อของ

ผูเรียนในดานตางๆ ยังคงเปนประเด็นที่นาสนใจที่
ควรมีการศึกษาตอไป นอกจากนี้ ประเด็นของความ
เชือ่ของผูเรยีนท่ีมตีอทกัษะภาษาญ่ีปุนอืน่ๆ ทัง้ทกัษะ
การพดู การฟง และการเขยีนกเ็ปนประเดน็ท่ีนาสนใจ
อีกประเด็นหนึ่งท่ีควรมีการศึกษาตอไปดวย
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แบบสอบถามสําหรับผูเรียน

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย √ ลงในชอง  หรือ เติมคําลงใน _______หรือ เรียงลําดับโดยใสตัวเลขลงใน 

1) เพศ   ชาย  หญิง
2) ทานเคยเรียนภาษาญี่ปุนมากอนท่ีจะเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม
  ไมเคย
  เคย  เคยเรียนที่   โรงเรียนมัธยมศึกษา   จํานวนชั่วโมงเรียน________ชั่วโมง
    สถาบันสอนภาษาญ่ีปุน  จํานวนชั่วโมงเรียน________ชั่วโมง
   อื่นๆ โปรดระบุ____________ จํานวนชั่วโมงเรียน________ชั่วโมง
3) ชั้นปที่ทานกําลังศึกษาอยู    ชั้นป 3   ชั้นป 4
4) เกรดเฉลี่ยของทานขณะน้ี 
  นอยกวา 2.00  2.01-2.50  2.51-3.00  3.01--3.50  มากกวา 3.50
5) ทานเคยสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนหรือไม
  ไมเคย
  เคย  ระดับที่เคยสอบ N5 N4 N3 N2 N1  (เลือกไดมากกวา 1 ระดับ)
  ระดับที่สอบผาน N5 N4 N3 N2 N1 (เลือกไดมากกวา 1 ระดับ)
6) ระยะเวลาท่ีทานใชสําหรับฝกฝนการอานภาษาญี่ปุนโดยเฉล่ีย
  นอยกวา 1 ชั่วโมง ตอวัน  1-2 ชั่วโมง ตอวัน
  3-4 ชั่วโมง ตอวัน    มากกวา 4 ชั่วโมง ตอวัน
7) ลักษณะเอกสารภาษาญี่ปุนที่ทานฝกอาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
  ตําราเรียน     หนังสือพิมพ
  บทความทางวิชาการ  นิตยสารบันเทิง  
  หนังสือการตูน    เว็บไซต  
  อื่นๆ โปรดระบุ _____________________________________________
8) โปรดเรียงลําดับทักษะทางภาษาญ่ีปุนตอไปนี้ ที่ทานเห็นวา ยากท่ีสุด ไป งายท่ีสุด 
 ตามความคิดเห็นของทาน โดยให 1 หมายถึง ยากที่สุด และ 4 หมายถึง งาย
  ฟง    พูด    อาน    เขียน
9) โปรดเรียงลําดับทักษะทางภาษาญ่ีปุนตอไปนี้ ที่ทานเห็นวา สําคัญมากที่สุด ไป สําคัญนอย 
 ตามความคิดเห็นของทาน โดยให 1 หมายถึง สําคัญมากที่สุด และ 4 หมายถึง สําคัญนอย
  ฟง   พูด    อาน    เขียน

ตอนที่ 2 ความเช่ือของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน
คําชี้แจง กรุณาวงกลม  ลอมรอบตัวเลขที่ตรงกับความเชื่อของทานมากที่สุด

5 หมายถึง เช่ือมากที่สุด (เชื่อมากกวา 75%)   4 หมายถึง เชื่อคอนขางมาก  
3 หมายถึง ไมแนใจวาเชื่อหรือไม (50 50)  2 หมายถึง เชื่อนอย 
1 หมายถึง ไมเชื่อเลย 
การอาน ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การรับรูความหมายของสารจากตัวอักษรที่เขียนโดยภาษาญ่ีปุน การอานเกิดจากความ

สามารถในการแปลตัวอกัษรท่ีอานออกมาเปนเสียงหรือความหมายได โดยมีจดุมุงหมายของการอานคือ ผูอานเขาใจและรับรู
ความหมายของเรื่องราวที่อานได
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ขอ ประเด็นความเช่ือ
ระดับความเช่ือ

5 4 3 2 1

ความเชื่อดานความถนัดที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน

1 ทานเช่ือวา หากเร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุนตัง้แตวยัเดก็จะทําใหมคีวามสามารถในการอานดกีวาเริม่เรยีน

ตอนเปนผูใหญ
5 4 3 2 1

2 ทานเชื่อวา คนบางคนเกิดมาพรอมกับความสามารถพิเศษที่เอื้อตอการอานภาษาตางประเทศ 5 4 3 2 1

3 ทานเชื่อวา การอานภาษาญี่ปุนงายกวาการอานภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ที่ทานเคยเรียนมา 5 4 3 2 1

4 ทานเชื่อวา ทานมีความถนัดในการฟงภาษาญี่ปุน 5 4 3 2 1

5 ทานเชื่อวา ทานมีความถนัดในการพูดภาษาญี่ปุน 5 4 3 2 1

6 ทานเชื่อวา ทานมีความถนัดในการอานภาษาญี่ปุน 5 4 3 2 1

7 ทานเชื่อวา ทานมีความถนัดในการเขียนภาษาญี่ปุน 5 4 3 2 1

8 ทานเชื่อวา ในการอานภาษาญี่ปุนผูหญิงเปนเพศที่จะสามารถอานเอาความไดดีกวาเพศชาย 5 4 3 2 1

9 ทานเชื่อวา ภาษาแมของทานไมเปนอุปสรรคตอการอานภาษาญ่ีปุน 5 4 3 2 1

ความเชื่อดานความยากงายที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน

10 ทานเชื่อวา การอานภาษาญี่ปุนเปนทักษะที่งายกวาทักษะการฟง พูด และเขียน 5 4 3 2 1

11 ทานเชื่อวา ทักษะการฟงงายกวาการอาน 5 4 3 2 1

12 ทานเชื่อวา การอานเอาความเนื้อหาภาษาญี่ปุนเปนเรื่องยาก 5 4 3 2 1

13 ทานเชื่อวา ภาษาญี่ปุนมีโครงสรางทางภาษาคลายกับภาษาแมของทาน 5 4 3 2 1

14 ทานเชื่อวา ในที่สุดทานจะสามารถอานภาษาญี่ปุนไดอยางดี 5 4 3 2 1

ความเชื่อดานธรรมชาติในการเรียนการอานภาษาญี่ปุน

15 ทานเชื่อวา ทานจําเปนจะตองเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนจึงจะสามารถอานภาษาญ่ีปุนไดดี 5 4 3 2 1

16 ทานเชื่อวา ถาทานเรียนภาษาญี่ปุนในประเทศญี่ปุน ทานจะมีทักษะ

การอานที่เกงกวาการเรียนภาษาญี่ปุนในประเทศของตนเอง
5 4 3 2 1

17 ทานเชื่อวา ทานตองมีความรูทางไวยากรณที่ดีจึงจะอานได 5 4 3 2 1

18 ทานเชื่อวา การฝกอานสามารถทําไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยการเรียนในหองเรียน 5 4 3 2 1

ความเชื่อดานกลยุทธในการเรียนและการสื่อสาร

19 ทานเชื่อวา การฝกเดาเปนเรื่องที่สมควรทําในการอานภาษาญ่ีปุนเมื่อทานไมเขาใจคําศัพท 5 4 3 2 1

20 ทานเชื่อวา การอานเกงตองอานบอย ฝกฝน เปนสิ่งสําคัญ 5 4 3 2 1

21 ทานมีความกังวลเมื่อตองอานออกเสียงภาษาญี่ปุนตอหนาคนหมูมาก 5 4 3 2 1

22 ทานเชื่อวา ตองอานไดอยางถูกตองตั้งแตระดับตนไมเชนนั้นแลวการอานระดับตอไปจะยาก 5 4 3 2 1

23 ทานเชื่อวา การอานภาษาญี่ปุนตองฝกในชั้นเรียน 5 4 3 2 1

24 ทานเชื่อวา การอานออกเสียงไดถูกตองจะทําใหเกิดทักษะการอานเอาความไดดี 5 4 3 2 1
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ขอ ประเด็นความเชื่อ
ระดับความเช่ือ

5 4 3 2 1

ความเชื่อดานแรงจูงใจและความคาดหวังในการอานภาษาญี่ปุน

25 ทานเชื่อวา ถาทานสามารถอานภาษาญี่ปุนไดดีจะมีโอกาสไดงาน 5 4 3 2 1

26 ทานเชื่อวาทักษะการอานเปนเรื่องสําคัญ 5 4 3 2 1

27 ทานเชื่อวา ความสามารถในการอานทําใหเขากับคนญี่ปุนได 5 4 3 2 1

28 ทานเช่ือวา เนือ่งจากปจจบุนัมโีปรแกรมชวยแปลภาษา ดงันัน้การฝกอานดวยตนเองจึงไมใชเร่ือง

ที่จําเปน
5 4 3 2 1

29 ทานเชื่อวา คนที่อานภาษาไดมากกวา 1 ภาษาเปนคนเกง 5 4 3 2 1

30 ทานเชื่อวา การอานภาษาญี่ปุนทําใหสามารถไดรับขอมูลทางขาวสารท่ีเปนประโยชนตอตัวทาน 5 4 3 2 1

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่ทานมีตอการอานภาษาญี่ปุนหรือมีตอรายวิชาที่เนนใหผูเรียนเกิดทักษะการอาน

ภาษาญ่ีปุน

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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บทคัดยอ

บทความวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเปนแมที่ถูกสราง
ขึน้ในวรรณกรรมเรือ่งคโินะกะวะ (Kinokawa. 『紀ノ川』) ของอะรโิยะฌิ 
ซะวะโกะ (Ariyoshi Sawako. 有吉佐和子) โดยผูวิจัยตองการศึกษา
วิเคราะหวา มีการนําเสนอภาพความเปนแมของตัวละครเอก ฮะนะ 
(Hana. 花) ฟุมิโอะ (Fumio. 文緒) และฮะนะโกะ (Hanako. 華子) ที่
เปนผูหญิงในยุคเมจิ ไทโช และโชวะอยางไร ปจจัยทางสังคมใดที่หลอ
หลอมใหเกิดความเปนแมนั้น ซึ่งผูวิจัยพบวาปจจัยทางสังคมที่สําคัญ
ประการหน่ึงคือ การศึกษาสําหรับผูหญิงญ่ีปุนทีช่วงแรกยังคงยึดแนวคิด
ของ “ภรรยาทีด่แีมทีฉ่ลาด” (ryousai kenbo. 良妻賢母) เปนพืน้ฐาน 
โดยตัวละครหญิงในวรรณกรรมตางก็ไดรับการศึกษาท้ังจากท่ีบานและ
ที่โรงเรียน อันเปนการหลอหลอมใหเกิดความเปนแมทั้งจากรูปแบบ
คําสอน และจากเน้ือหาในตําราเรียน ทั้งนี้ผลการศึกษาจะเห็นไดวา
ลักษณะความเปนแมของฮะนะและฟุมิโอะน้ันมีความแตกตางกัน โดย
ฮะนะเปนแมที่เชื่อมั่นในหนาท่ีของผูหญิงตามที่สังคมคาดหวัง เชื่อวา
หนาทีข่องผูหญงิคอืการใหกาํเนิดและเล้ียงดูบตุร พรอมจะเสียสละความ
สขุสวนตวัเพือ่ครอบครวั ซึง่เกิดจากการถกูปลกูฝงผานคาํสอนของผูเปน
ยายและเน้ือหาท่ีเรียนในโรงเรียน สวนฟุมิโอะไมไดยึดถือในหนาที่ของ
ภรรยาและแม ความเปนแมของฟมุโิอะนัน้ ไมไดเริม่จากความเชือ่มัน่ตอ
หนาที่ของภรรยาท่ีดีแมที่ฉลาด อีกท้ังการเรียนในโรงเรียนไมไดเนนแค
การเปนแมและภรรยาแตเพียงอยางเดียว ฟุมิโอะจึงมีลักษณะของแมที่
มีความคิดสมัยใหมตามแบบผูหญิงยุคไทโช สําหรับฮะนะโกะเปน
ตัวละครหญิงที่ยังไมมีครอบครัว จึงไมอาจเห็นถึงความเปนแมไดอยาง
ชัดเจน แตการโหยหาความเปนครอบครัวยุคเกาและการใชชีวิตรวมกับ
ฮะนะผูเปนยาย เปนการสรางแรงบนัดาลใจตอการดาํเนนิชวีติครอบครวั
ของฮะนะโกะ

สําคัญ
อะริโยะฌิ ซะวะโกะ, 
คิโนะกะวะ, ภรรยาที่
ดีแมที่ฉลาด, ความ
เปนแม, การศึกษา
สําหรับผูหญิงญี่ปุน
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Abstract

This article aims to study the motherhood that was 
created in The River Ki (Kinokawa.『紀ノ川』) of Ariyoshi 
Sawako. This research examined the motherhood of female 
characters: Hana (花), Fumio (文緒), and Hanako (華子), who 
were women in the Meiji era, Taisho era, and Showa era, 
including the social factors that molded them. This study 
found one important thing about social factors. That was 
public education for Japanese women in their early age 
paying respect to the concept of being “good wife, wise 
mother” (ryousai kenbo. 良妻賢母). The female characters in 
the literature were well educated at home and at school. 
This molded the motherhood according to the teaching style 
and the teaching content. The result of the study shows that 
the maternal natures of Hana and Fumio are different. Hana 
is a mother who believes in the duty of women to give birth 
and raise children for their family as it is expected by the 
Japanese society. She also sacrifices her personal happiness 
for the welfare of the family. Accordingly, this is cultivated 
through teaching by her grandmother and school. However, 
Fumio does not hold the role of wife and mother as Hana 
does. Fumio’s motherhood does not conform to the social 
norm of “good wife, wise mother”. And her school does not 
focus solely on being a mother and wife. So, she expresses 
the characteristics of the modern motherhood that Taisho 
female activists sought. While Hanako is a female character 
in the type of family which has abandoned the old Japanese 
family system. Even though the motherhood of Hanako is 
not defined clearly, her pursuit for an old family tradition 
and life with her grandmother, creates an ideal concept of 
family for Hanako who has nostalgic thoughts.

words
Ariyoshi Sawako, 
Kinokawa, Good 
wife wise mother, 
Motherhood, 
Education for 
Japanese women
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1. บทนํา
วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะ (Kinokawa. 

紀ノ川) ถูกเขียนขึ้นในป ค.ศ. 1959 โดยอะริโยะฌิ 
ซะวะโกะ (Ariyoshi Sawako. 有吉佐和子 ) 
นกัเขยีนนวนิยายหญงิทีป่ระสบความสาํเรจ็มากท่ีสดุ
คนหนึ่งของญี่ปุ น ไดรับความนิยมเปนอยางมาก
ภายหลังการตีพมิพ และถกูทาํเปนละครโทรทัศนทาง
สถาน ีNHK ในป ค.ศ. 1966 ทัง้ยงัไดรบัการแปลเปน
ฉบบัภาษาอังกฤษ โดยเน้ือหาบอกเลาเรือ่งราวความ
สัมพันธระหวางผูหญิงผานแมกับลูกสาวและยายกับ
หลานสาว ดาํเนนิเรือ่งโดยตัวละครเอกหญิงชือ่ ฮะนะ 
(Hana. 花) ผูหญิงยุคเมจิที่เทิดทูนชาติตระกูลและ
ครอบครัวแบบโบราณ ลูกสาวชื่อฟุมิโอะ (Fumio. 
文緒) ผูไมมีความเปนกุลสตรี โตเถียงอาจารยใน
โรงเรียน เขาเรยีนมหาวทิยาลยัในโตเกยีวและมีอสิระ
ที่จะมีความรักเพื่อแตงงาน แสดงความเปนผูหญิง
ยุคใหมในสมัยไทโช และสุดทายคือ ฮะนะโกะ 
(Hanako. 華子) ลกูสาวของฟุมโิอะท่ีเกดิและเติบโต
อยูในยุคโชวะซึ่งแตกตางจากยุคเมจิของฮะนะอยาง
สิ้นเชิง 

อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีนาสนใจในวรรณกรรม
เร่ืองคิโนะกะวะคือ เนื้อเร่ืองท่ีแสดงใหเห็นถึงการ
ปะทะกันระหวางวัฒนธรรมผูหญิงที่ทันสมัยและ
ความเชื่อในประเพณีที่ปฏิเสธไมได ความเชื่อตอการ
เปนผู หญิงในอุดมคติยังถูกถายทอดจากรุนสู รุ น 
ผานการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและการศึกษา ทั้งนี้
วรรณกรรมกับสังคมน้ันไมสามารถแยกออกจากกัน
ไดเพราะเปนสิ่งท่ีผูกพันกัน สังคมเปนอยางไร
วรรณกรรมก็สะทอนออกมาใหเห็นอยางชัดเจน 
ภาพผูหญิงในวรรณกรรมเร่ืองคิโนะกะวะ แมวาจะมี
การเปลีย่นแปลงไปตามกาล แตกไ็ดนาํเสนอตวัแทน
ภาพของผูหญงิทีถ่กูสงัคมคาดหวงัเพือ่ใหดาํเนนิความ
เปนผูหญิงญ่ีปุน 

การ ศึกษาภาพผู หญิ งที่ เป นแม  จาก
วรรณกรรมเร่ืองคิโนะกะวะ จะชวยใหมองเห็น
สถานภาพของผูหญิงที่ผานกระบวนการหลอหลอม
ความเปนหญิงตามลักษณะผูหญิงในอุดมคติของ
สังคมญี่ปุนที่คาดหวังจาก “ภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด” 
อันจะเห็นวาผู หญิงเปนสิ่งท่ีถูกสังคมสรางและใน
ขณะเดียวกันผูหญิงก็สรางสังคม การศึกษาเร่ืองน้ี
จงึไมไดเปนเพยีงแคการทาํความเขาใจวรรณกรรมกบั
สังคม แตยังเขาใจถึงวรรณกรรมผูหญิง การสราง
ความเปนผูหญงิ และความเปนแมดวยเชนกัน ซึง่จาก
งานวจิยัท่ีผานมายงัไมมงีานวจิยัใดทีศ่กึษาความเปน
แมของตัวละครหญิงในวรรณกรรมเร่ืองคิโนะกะวะ
มากอน ดงันัน้ผูวจิยัจึงตองการศกึษาความเปนแมใน
วรรณกรรมเร่ืองคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ เพื่อจะ
ทําใหมองเห็นวาความเปนแม (motherhood) 
ลวนแลวแตถูกสรรคสรางขึ้นมาทามกลางสังคมที่
เปล่ียนแปลง

2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความเปนแมของตัวละครหญิงที่

ถกูสรางขึน้ในวรรณกรรมเรือ่งคโินะกะวะ และความ
สัมพันธระหวางสังคมกับความเปนแมดังกลาว

3. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยันีเ้ปนการวิจยัเชงิคณุภาพ โดยการ

สํารวจจากเอกสาร (Documentary studies) ซึ่งได
รวบรวมและศกึษาจากหลกัฐานตางๆ ไดแก งานวจิยั 
บทความวิชาการ เอกสารที่เก่ียวของกับวรรณกรรม
เรื่องคิโนะกะวะ ชีวประวัติของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ
และครอบครัว รวมถึงระบบการศึกษาของผูหญิง
ญี่ปุนเพ่ือทําการวิเคราะหรูปแบบความเปนแมและ
ความสัมพันธระหวางสังคมกับความเปนแมใน
วรรณกรรม
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4. ขอบเขตของงานวิจัย
ศกึษาความเปนแมของตัวละครเอกหญงิใน

วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ 
ทัง้ฮะนะ ฟมุโิอะ และฮะนะโกะรวมถงึประวตัศิาสตร
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาสําหรับผูหญิงญี่ปุ นในยุค
เมจิ ไทโช และโชวะ 

5. สมมติฐาน 
วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของนักเขียน

อะริโยะฌิ ซะวะโกะถายทอดเร่ืองราวการดําเนินชวีติ
ผานความสัมพันธระหวางแมกับลูกสาวและยายกับ
หลานสาว ตั้งแตยุคสมัยเมจิ ไทโช จนถึงโชวะ โดย
ตัวละครหญิงถูกปลูกฝงความเปนแมจากการอบรม
เลี้ยงดูที่บานและจากการศึกษาสําหรับผู หญิงใน
โรงเรียน

6. อะริโยะฌิ ซะวะโกะ และวรรณกรรมเร่ือง
คิโนะกะวะ

วรรณกรรมเร่ืองคิโนะกะวะไดรับอิทธิพล
จากชีวิตของอะริโยะฌิ ซะวะโกะเปนอยางมาก 
เน่ืองจากการสรางลักษณะของตัวละครเอกหญิงทั้ง
สามนัน้ อะรโิยะฌไิดยดึเอาแบบอยางมาจากคณุยาย 
มารดา และตนเอง ซึ่งการดําเนินเรื่องในวรรณกรรม
ก็ไดมีการนําเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตและสังคมท่ี
อะริโยะฌิไดประสบหรือศกึษา มารอยเรียงเปนเรือ่งราว
และถายทอดออกสูผูอานดวยเชนกัน การศึกษาชวง
ชีวิตของอะริโยะฌิ จึงจะทําใหเขาใจถึงภาพรวมใน
วรรณกรรมท่ีอะริโยะฌิตองการถายทอด

อะรโิยะฌ ิซะวะโกะ (ค.ศ.1931-1984) เกดิ
ที่เมืองวะคะยะมะ (Wakayama. 和歌山) บิดาของ

อะริโยะฌิทํางานในโรงกษาปณโยะโกะฮะมะ 
(ปจจุบันคือธนาคารโตเกียว) จึงถูกสงไปทํางานยัง
สาขาตางประเทศ โดยครอบครัวไดยายตามบิดาไป
ดวย ทาํใหอะริโยะฌิใชชวงเวลาวัยเด็กในตางประเทศ
เปนสวนใหญ

วัยเด็กของอะริโยะฌินับเปนจุดเร่ิมตนของ
การส่ังสมเร่ืองราวเก่ียวกับประเทศญ่ีปุนจากการอาน
หนังสือ เนื่องดวยปญหาดานสุขภาพทําใหตองขาด
เรียนบอยคร้ัง ดงันัน้เมือ่อยูบาน อะริโยะฌิจงึใชเวลา
ไปกับการอาน ไมเพียงแคหนังสือสําหรับเด็ก แตยัง
รวมถึงหนังสือที่บิดามารดานําติดตัวไปดวย ซึ่งลวน
เปนผลงานท่ีมชีือ่เสียงอยางเชนผลงานของ นะทซเุมะ 
โซเซะกิ (Natsume Souseki. 夏目漱石)  โมะริ 
โองะอิ (Mori Ougai. 森鴎外) และ คิกุชิ ฮิโระฌิ 
(Kikuchi Hiroshi. 菊池寛) เปนตน (Miyauchi, 
1995: p. 4-6) การอานหนังสือของอะริโยะฌิสราง
ความสนใจในประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ
ญีปุ่น ถอืเปนแรงบันดาลใจเพ่ือการถายทอดเร่ืองราว
ที่เก่ียวของกับประวัติศาสตรของญี่ปุน 

การท่ีอะริโยะฌิชื่นชอบในความเปนญี่ปุน
และการใช ชีวิตในตางประเทศ ได สร างความ
ปรารถนาท่ีจะกลับมาบานเกิด เมื่อมีโอกาสกลับมา
และไดรบัชมการแสดงคะบกุจิงึสรางความประทบัใจ
แกอะริโยะฌิจนไมสามารถลืมได (Ariyoshi, 2000: 
p.10) ทาํใหอะรโิยะฌเิริม่เขยีนงานเปนบทละครของ
นักแสดงคณะคะบุกิ และเมื่อจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย ได  เขียนนวนิยายระกุ โย โนะฟุ 
(Rakuyou no fu. 洛陽の賦)1 เปนนวนิยายเรื่อง
แรกลงในนิตยสารฮะกุชิงุน (Hakuchigun. 白痴群) 
แลวไดรับรางวัล หลังจากน้ันอะริโยะฌิจึงไดเขียน

1  นวนิยายระกุโยโนะฟุ เปนนิยายที่ถายทอดเร่ืองราวของ Zhaojun หญิงงามท่ีไมมีใครเทียบไดในชวงสามสิบสามปกอนคริสตกาลของราชวงศจีน

โบราณ โดยในสมัยนั้นจักรพรรดิจะมีนางสนมมากมาย ซึ่งแตละคนจะใหสินบนแกชางวาดภาพเพ่ือวาดภาพของตนออกมาใหสวยท่ีสุดสําหรับมอบ

ใหจักรพรรดิ เวนแต Zhaojun ที่ไมไดทําเชนนั้น รูปของนางจึงถูกวาดข้ึนอยางเรียบงาย ตอมาภายหลังเม่ือจักรพรรดิไดยลโฉมท่ีแทจริงของนาง
ซึ่งงดงามเปนท่ีสุด จึงไดแตทรงเสียพระทัยและเสียดาย 



ความเปนแมในวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ
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นวนิยายเรื่องสั้นเรื่อยมา จนป ค.ศ. 1959 (ปโชวะที่ 
34) ที่ถือวาเปนปของ Talent women (saijo no 
jidai. 才女の時代)2 อะรโิยะฌไิดเขยีนนวนยิายเรือ่ง
ยาวเรือ่งแรกลงในนติยสารฟจุนิงะโฮ (Fujin gahou. 
婦人画報) ฉบับเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
ซึ่งก็คือนวนิยายเรื่องคิโนะกะวะ (Iwatani, 1970: 
p.453-457) โดยวรรณกรรมเร่ืองคิโนะกะวะนั้น 
อะริโยะฌิไดบรรยายเอาไววา ตัวละครเอกที่ชื่อ 
ฮะนะ ถูกเขียนขึ้นโดยยึดเอาภาพจากคุณยายของ
ตนเอง ดวยความเปนกวีของคุณยายที่ไหลวนอยูใน
ตัวทําใหเขียนนวนิยายเรื่องนี้ไดอยางเขาถึงอารมณ 
(Ariyoshi, 2000: p.186) สําหรับฟุมิโอะ ซึ่งเปน
ลูกสาวของฮะนะ ยึดเอาแบบอยางจากมารดาของ
อะริโยะฌิที่เปนลูกสาวของครอบครัวนักการเมือง 
และฮะนะโกะทีเ่กดิในยุคโชวะกค็อืตวัของอะรโิยะฌิ
เอง (Iwatani, 1970: p.458) นอกจากนี้ยังมี
องคประกอบหลากหลายประการท่ีอะริโยะฌินาํเร่ือง
ราวในชวงชีวิตของตนเขามาผสมผสาน เชน ชื่อของ
วรรณกรรมและฉากท่ีใชในการดําเนินเร่ือง มาจาก
บานเกิดของอะริโยะฌิในเมืองวะคะยะมะที่มีแมนํ้า
ไหลผานชื่อวา แมนํ้าคิ รวมถึงเหตุการณสําคัญทาง
ประวตัศิาสตรทีเ่กดิขึน้ในชวงยคุตางๆ ของญ่ีปุนกไ็ด
ปรากฏอยูในวรรณกรรมดวย  ซึ่งอะริโยะฌิแบงเนื้อ
เรื่องออกเปน 3 ตอนโดยยอ ดังนี้

ตอนที่ 1 ฮะนะ : ฮะนะหญิงสาวที่ถูกเลี้ยง
ดโูดยคิโมะโตะ โทะโยะโนะ (Kimoto Toyono. 紀本

豊乃) ผูเปนยาย และไดรบัการศกึษาในโรงเรียนสตรี
วะคะยะมะ เชื่อม่ันในคําสอนท่ีวาหนาท่ีของผูหญิง
คอืการมบีตุรและใหกาํเนดิ ภายหลงัจากแตงงานกบั
มะทะนิ เคะอิซะกุ (Matani Keisaku. 真谷敬策) 

ก็ไดทําหนาที่ภรรยาท่ีดีตามที่ไดรับการอบรมมา 
ในขณะน้ันสามีของฮะนะดํารงตําแหนงลกูชายคนโต
ของตระกลูท่ีตองคอยดแูลพืน้ทีเ่พาะปลกูและบรหิาร
งานตางๆ ของตระกูลซ่ึงมมีากมาย โดยมีฮะนะท่ีคอย
เปนแรงสนับสนุนสามีอยูเบื้องหลัง ทั้งการจัดการ
เร่ืองคาใชจาย การดูแลเร่ืองการศึกษาของบุตรชาย
และบตุรสาว รวมไปถงึการปรนนบิตัมิารดาและดแูล
นองชายของเคะอิซะกุ ไมวาเคะอิซากุจะประสบ
ปญหาในเร่ืองใด ฮะนะจะคอยเปนผูรบัฟงและเปนท่ี
ปรึกษาใหอยูเสมอ 

ตอนที่ 2 ฟุมิโอะ : ฟุมิโอะบุตรสาวของ
ฮะนะคอนขางหวัรัน้ และมัน่ใจในตนเอง เลนและปน
ปายตนไมคลายเด็กผูชาย กลาที่จะตอปากตอคํากับ
คุณครูที่โรงเรียนและกับฮะนะผูเปนมารดา มีความ
หวังท่ีจะเดินทางออกจากวะคะยะมะเพ่ือเรียนตอที่
โตเกียว ฮะนะรูสึกเปนกังวลอยางมากเก่ียวกับ
ลักษณะนิสัยของฟุมิโอะ ซึ่งจะทําใหบุตรสาวคนน้ี
ไมมีชายใดมาสูขอเปนภรรยา ทั้งนี้ฟมุิโอะจะตอตาน
ฮะนะแทบทุกเรื่องที่ฮะนะตองการใหทํา โดยให
เหตุผลวา ฮะนะเปนผูหญิงที่อยูในชวงยุคเกาท่ีตอง
อุทิศตนใหครอบครัวจนไมเหลือคุณคาในความเปน
ตั ว เอง  ภายหลั งฟุมิ โอะเข  ารับการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสตรีที่โตเกียวและไดตกหลุมรักจน
แตงงานกับเอะอิจ ิ(Eiji. 英二) ผูมาจากตระกูลฮะรมุิ 
(Harumi. 晴海) ซึ่งเปนตระกูลของซามูไรที่ไมไดมี
ที่ดินหรือทรัพยสินเทียบเทาตระกูลมะทะนิ แต
ฟมุโิอะมัน่ใจวาเออจิจิะสามารถดแูลครอบครวัและมี
ชวีติการแตงงานทีม่คีวามสขุได ดวยหนาทีก่ารงานใน
ธนาคารของเออิจิทําใหตองเดินทางไปประจําสาขา
ตางๆ ยังตางประเทศ ฟุมิโอะจึงตามไปดวย 

2 Talent women ไดรบัการขนานนามจากนกัวจิารณวรรณกรรมชือ่ โยะฌมิ ิอซุอุ ิ(Yoshimi Usui. 吉見臼井) วาเปนปแหงนกัเขยีนหญงิ เนือ่งจาก

ในปนี้ไดมีนักเขียนหญิงที่สรางผลงานอันมีชื่อเสียงหลายทาน เชน โซะโนะ อะยะโกะ (Sono Ayako. 曽野綾子) อะริโยะฌิ ซะวะโกะ และ ฮะระดะ 

ยะซุโกะ (Harada Yasuko. 原田康子)
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ตอนท่ี 3 ฮะนะโกะ : ฮะนะโกะบุตรสาว
ของฟุมิโอะเติบโตในตางประเทศ การเล้ียงดูจาก
ฟุมิโอะท่ีรักอิสระ จึงไมไดมีระเบียบขอบังคับใดท่ี
ปลูกฝงใหฮะนะโกะเปนภรรยาท่ีดีหรือแมที่ฉลาด 
เมือ่ไดกลับมายงัญ่ีปุนอกีครัง้เนือ่งจากสถานการณที่
อาจเกิดสงคราม และเขาศึกษาตอในโรงเรียนสตรีที่
วะคะยะมะ ดวยสุขภาพท่ีไมคอยแข็งแรงทําให
ฮะนะโกะตองขาดเรียนอยูบอยคร้ัง และไดใชเวลาอยู
กบัฮะนะระยะหนึง่กอนยายตามครอบครวั จนกระทัง่
ไดเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยสตรีที่โตเกียว ความ
สัมพันธอันแนนแฟนระหวางฮะนะโกะกับฮะนะเกิด
จากการทีฮ่ะนะโกะหลงใหลในวถิชีวีติแบบญีปุ่นและ
การดําเนินชีวิตในแบบของฮะนะ ขณะที่มองฮะนะ 
ฮะนะโกะรับรูไดถึงเลือดของฮะนะที่ไหลเวียนอยูใน
ตวัเธอ รวมทัง้จติวญิญาณของตระกูลมะทะนิ เหมอืน
สายสัมพันธไดถายทอดจากโทะโยะโนะสูฮะนะ จาก
ฮะนะสูฟุมิโอะ และจากฟุมิโอะสูตัวฮะนะโกะ โดย
ฮะนะโกะน้ันไมไดรู สึกตอตานการเปนครอบครัว
เหมือนดังเชนฟุมิโอะแมของตน 

เรื่องราวของตัวละครเอกหญิงทั้งสามใน
วรรณกรรม ไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางใน
หลายๆ ดาน ทั้งลักษณะการถูกเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน 
รปูแบบการดําเนนิชีวติ ลกัษณะนิสยั และทัศนคติ ซึง่
ฮะนะตวัละครเอกเปนผูหญิงทีด่าํเนนิความเปนแมอยู
ภายในกรอบของระบบอเิอะ ทีต่องรกัษากฏเพือ่ดาํรง
ความเปนบาน และความเปนครอบครัวไว อกีทัง้ตอง
คอยสนับสนุนดูแลสามีและลูก แตกตางจากฟุมิโอะ
ที่ไดรับอิทธิพลจากความเปนผูหญิงสมัยใหม และ
ฮะนะโกะที่ใชชีวิตอยูตางประเทศ ผูซึ่งโหยหาใน
ประเพณีและวัฒนธรรมของญ่ีปุนอนัเปนบานเกิดรวม
ถึงความเปนครอบครัว ซึ่งการศึกษาความเกี่ยวของ
ระหวางอะริโยะฌ ิซะวะโกะกับคิโนะกะวะ ทาํใหเหน็
ถงึความสมัพันธระหวางผูประพนัธกบังานเขยีน ทีไ่ด

เช่ือมโยงประสบการณของตนเองมาถายทอดผาน
เรื่องราวและตัวละครในวรรณกรรม

7. การเรียนรูความเปนแมของตัวละครหญิง
ความเปนแมนั้นถูกมองวาเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาตอินัเปนลกัษณะทางกายภาพของผูหญงิ แต
อีกทางหนึ่ง Yagi (1986: p.45-56) ไดสรุปแนวคิด
เก่ียวกับความเปนแมวา นอกเหนือจากลักษณะทาง
กายภาพยังมีความเปนแมที่ไมไดขึ้นกับทางชีวภาพ
หรอืทางจิตวทิยา ทัง้นีไ้มวาจะคลอดลูกหรือไมกต็าม 
สังคมหรือเพศชายมักจะคาดหวังความเปนแมจาก
เพศหญิง ซึ่งถือวาเปนคุณลักษณะของเพศหญิงท่ีจะ
ตองมีความเปนแม ความเปนแมนี้จึงเกิดจากการ
สรางข้ึนของสังคมอีกดวย ดังนั้นการศึกษาถึงความ
เปนแมจะสามารถชวยใหเขาใจถงึลกัษณะ แบบแผน 
และวิธีดําเนินความเปนแมที่ปรากฏอยูในสังคมและ
วรรณกรรม ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาแนวคิดของการ
เรียนรูความเปนแม โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
การเรียนรูความเปนแมจากท่ีบาน และการเรียนรู
ความเปนแมจากท่ีโรงเรียน

7.1 การเรียนรูความเปนแมจากที่บาน
การนิยามความเปนแมปรากฏในหลาย

ลกัษณะ หากเปนการนิยามในทางชีวภาพ ความเปน
แมหมายถึงการใหกําเนิด ในทางจิตวิทยาความเปน
แมหมายถึงการเลีย้งด ูซึง่หากไมนบัรวมทัง้การศกึษา
ทางชีวภาพหรือทางจิตวิทยาแลว ความเปนแมถูก
สรางข้ึนจากสังคม อนัเนือ่งมากจากการถูกปลกูฝงลกู
ผูหญิงวาการเลี้ยงดูลูกเปนหนาท่ีของเพศหญิง และ
สังคมแวดลอมที่ใกลชิดกับผู หญิงมากท่ีสุดก็คือ
ครอบครัว ดังนั้นความเปนแมที่ถูกสรางขึ้น จึงมีจุด
เริ่มตนจากบาน การเรียนรูความเปนแมจากท่ีบาน
ผานรูปแบบความสัมพันธภายในครอบครัว จะชวย
ใหเขาใจถึงรูปแบบของความเปนแมที่ถูกสรางขึ้น



ความเปนแมในวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ

jsn Journal Special Edition 2018 51

นอกเหนือจากระบบการศึกษาในโรงเรียน  
ปลายศตรวรรษท่ี 19 จนถงึหลงัสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ระบบอิเอะคืออุดมการณทางครอบครัวท่ี
เปนทางการและโดดเดนมากในญ่ีปุน โดยไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือที่จะเปนญี่ปุนสมัยใหม ซึ่ง
ถกูกาํหนดอยางเปนทางการในประมวลกฎหมายแพง
ป ค.ศ. 1898 (ปเมจทิี ่31) ระบบอเิอะนัน้ไดประสาน
รวมกับแนวคิดอื่นอีกคือ ภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด ที่เมื่อ
ผูหญิงแตงงานเขาสูครอบครัว (อิเอะ) อื่น จะอยูใน
ฐานะต่ําสุดและถูกคาดหวังใหเชื่อฟงสามีและพอแม
ของสามี ดูแลงานบานตามกฏของอิเอะภายใตการ
ควบคุมของแมสามี และคลอดบุตรชายอยางนอย
หนึ่งคน นอกจากนี้ในฐานะที่เปนแมจึงมีหนาที่รับ
ผดิชอบในการเลีย้งดบูตุรดวยความเฉลยีวฉลาด เพือ่
เตรียมความพรอมของบุตรชายคนโตสําหรับบทบาท
หนาที่หัวหนาครัวเรือน และดูแลบุตรสาวเพื่อให
เติบโตเปนภรรยาที่ดีแมที่ฉลาดเชนกัน (Yoshida, 
2017) โดยคําวา “ภรรยาท่ีดีแมที่ฉลาด” นั้น 
Koyama (1991) อธบิายวาเปนแนวคดิหลกัของการ
ศกึษาสาํหรบัเดก็ผูหญิงโดยช้ีนาํใหรูลกึซึง้ถงึการเปน
กุลสตรี ชวยเหลืองานของผูชายอันเปนหนาที่ของ
ภรรยาที่ดี เสริมสรางบุตรชายใหมีความซื่อสัตยกลา
หาญ และอบรมบุตรสาวของตนใหดงีามเพียบพรอม
ทัง้กายใจอนัเปนหนาทีข่องแมทีฉ่ลาด ผูหญงิญีปุ่นใน
ระบบอิเอะนี้จึงตองปฏิบัติหนาที่แมอยางหลีกเลี่ยง
ไมได

ซึ่ งตามวิถีชีวิตแบบญี่ปุ นได ทําให  เกิด
แนวคิดคุณลักษณะของแมสามประการ คือ 1) แม
เปนผูดูแลที่ดีที่สุดและเปนผูใหการศึกษาของเด็ก 
2) พันธะระหวางแมและเด็กเปนธรรมชาติมากที่สุด
และเปนพื้นฐานในความสัมพันธของมนุษย 3) ไมมี
งานอื่นใดท่ีดีกวาหรือเหมาะสําหรับผูหญิงมากกวา
การเลีย้งดลูกู จนมคีวามเชือ่โบราณของญ่ีปุนทีก่ลาว

วา “mitsugo no tamashii hyakumade” (三つ

子の魂百まで) ทีห่มายความวา ไมวาสิง่ใดทีเ่ดก็ได
รับในสามปแรกจะอยูไปจนถึงพวกเขาอายุรอยป 
(Fujita, 1989: p.72) ซึง่เปนสิง่ท่ีเนนใหเหน็ถงึความ
สําคัญท่ีเด็กจะตองไดรับการเล้ียงดูที่ดีตั้งแตแรกเกิด
จนถึงอายุสามขวบ และกลายเปนหนาท่ีสาํคญัผูหญิง
ในฐานะแมที่ตองคอยดูแล เอาใจใสอยางดีที่สุด โดย
การเรียนรูเพื่อท่ีจะเปนแมนั้น ลูกสาวจะเรียนรูผาน
ทางครอบครัวโดยเฉพาะอยางยิ่งจากแมของตน 
เนื่องจากแมคือคนใกลชิดที่ใหการสนับสนุนและให
คําแนะนําแกลูกสาว นอกจากนี้ลูกสาวมักจะเห็นแม
เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตดังท่ี Greer (1980) 
กลาวถึงความสัมพันธระหวางแมกับลูกสาว วาเปน
ศูนยกลางที่สําคัญในกระบวนการการขัดเกลาทาง
สังคมของผู หญิง โดยแมใหความรู พื้นฐานดาน
บทบาทของเพศหญิงแกลูกสาวของตน และลูกสาว
จะสังเกตและเรียนรูจากแมถึงการดําเนินความเปน
ครอบครวั รวมถงึกฎระเบยีบในชวีติการสมรส ดงันัน้
เม่ือเกดิการเรยีนรูทัง้จากคาํพูดและการกระทาํ ความ
เปนแมจงึถกูถายทอดผานแมไปสูลกูสาว เชนเดียวกับ 
Janeke และคณะ (1993: p.116) ที่กลาววา แมจะ
สงสัญญาณไปถึงลูกสาวถึงคุณคาของการเปนผูหญิง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนแม

การศึกษาเพ่ือความเปนแมจากท่ีบาน เริ่ม
ตนจากความสัมพันธระหวางแมกับลูกสาว โดยแม
เปนตวัอยางของคาํสอนเรือ่งบทบาทหนาทีข่องผูหญงิ
ใหแกลูกสาว ไมวาจะดวยการกระทําหรือคําพูด 
ลกูสาวจะซึมซับและสรางความตระหนักรูเกีย่วกับกฎ
เกณฑ และสิ่งที่ควรปฏิบัติภายในครอบครัว ทั้ง
ครอบครัวของตน และครอบครัวของสามี ดังนั้นการ
ศึกษาเพ่ือการเปนแมจากที่บานจึงเปนหนาท่ีสําคัญ
ของแมที่จะตองสรางการเรียนรูไปสูลูกสาว เพื่อการ
เปนแมที่ดีตอไป
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7.2  การเรยีนรูความเปนแมจากทีโ่รงเรยีน
การศึกษาสําหรับผูหญิงในโรงเรียนมีการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปตามยุคสมัย การเรียนรูความ
เปนแมในระบบโรงเรียนชวงยุคเมจินั้น เนนบทบาท
หนาที่แมตามหลักภรรยาที่ดีแมที่ฉลาดคือการให
กําเนิดและเล้ียงดู เพื่อใหเด็กที่เติบโตไปเปนกําลัง
สําคัญของประเทศ โดยไมไดมีความรูตามหลัก
วิทยาศาสตรหรือการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่ง
สถานภาพแมของผูหญิงไดเปล่ียนไปหลังการปฏิรูป
เมจิ ที่การศึกษาทําใหเกิดการใหความรูตอการเปน
แม โดยกลุมนักเคลือ่นไหวดานสทิธมินษุยชนไดเขยีน 
“บทความเก่ียวกบัการศึกษาท่ีสาํคัญสาํหรบัผูหญงิ” 
(Greater Learning for Women. 文明論女大学) 
วาการคลอดและการดูแลเลีย้งดูทารกเปนงานสําคญั
สาํหรบัผูหญิง โดยเฉพาะการเลีย้งดเูดก็นัน้เปนหนาที่
ทีส่าํคญัทีส่ดุ (Niwa and Tomiko, 1993: p.72-73) 

ทัง้นีห้นังสอืสาํหรบัการศกึษาเพือ่เปนแมใน
ยคุเมจินัน้ Koyama (1991: p.26-31) ไดแบงเน้ือหา
ออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

 1)  หนงัสอืประเภทเดยีวกบัยคุเอโดะ 
คือ ไมไดมีการกลาวถึงวิธีการเลี้ยงลูกอยูเลย แตเนน
ยํ้าถึงหนาที่ของภรรยาและการเปนลูกสะใภ ไดแก 
“Onnasanjikyou” (女三字経) และ “Kaisei 
onnadaigaku” (改正女大学) 

 2) หนังสือที่มีใจความกลาวถึงสิ่งที่
เปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับผูหญิง แตนอกเหนือ
จากน้ันยังมีการกลาวถึงคุณธรรมสําหรับการเปนแม 
และชีใ้หเหน็ถงึความสําคญัของบทบาทหนาทีข่องแม
ไดแก “Kaisei onnaimagawa” (改正女今川) 
“Shinsen zouho onnadaigaku” (新撰増補女

大学) “Shinsen onnadaigaku” (新撰女大学) 
และ “Onna hitsudoku jokun” (女黌必読女訓) 

 3)  หนงัสอืท่ีกลาวถงึบทบาทของการ
เปนแมอยางชัดเจน ไดแก “Meiji onnaimagawa” 
(明治女今川) “Kinsei onnadaigaku” (近世女大

学) “Bunmeiron onnadaigaku” (文明論女大学) 
โดยหนงัสอืเหลานีก้ลาวถงึหนาทีข่องแมวา

เปนตนแบบของเดก็ เปนผูรบัผดิชอบความประพฤติ
ของลูก และถูกกําหนดใหเปนผูรับผิดชอบการศึกษา
ของลูก บทบาทของแมถกูยกยองจากประเทศชาติวา
มคีณุคาและความสําคัญ จงึมีการอบรมเพ่ือใหผูหญิง
เปนแมที่ฉลาดในยุคเมจิเปนตนมา จะเห็นไดวา 
หนงัสอืสาํหรบัการศึกษาเพือ่เปนแมในยุคเมจิทัง้สาม
ประเภทน้ี เปนการผสมผสานระหวางการเรียน
สําหรับผูหญิงในยุคเกา (ยุคเอโดะ) ที่ยังคงเนนยํ้า
ความตองการทางสังคมท่ีคาดหวังใหผูหญิงทาํหนาที่
เพือ่เปนภรรยาและลกูสะใภทีด่ภีายหลงัจากแตงงาน 
กับการเรียนสําหรับผูหญิงในยุคที่ญี่ปุนเริ่มเขาสูการ
พฒันา (ยคุเมจ)ิ ทีก่ารศกึษาสาํหรบัผูหญงิมเีนือ้หาที่
หลากหลายขึน้ หนงัสอืเรยีนจึงเปนการสะทอนความ
คาดหวังของสังคมท้ังในแบบเกาและแบบใหม 
การศึกษาเพ่ือการเปนแมจงึมทีัง้การกําหนดบทบาท
และหนาที่ของการเปนแม และการกําหนดทิศทาง
สําหรับสถานะของผูหญิงญี่ปุน

เม่ือถึงยุคไทโช การเรียนรูความเปนแมถึง
จุดเปลี่ยน กลายเปนแมที่แสวงหาความรูเพื่อการ
เลี้ยงดูลูกท่ีถูกตอง การเรียนสําหรับผูหญิงเพิ่มความ
เปนวิทยาศาสตรและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
มากข้ึน โดยมีหนังสือที่เกี่ยวกับลักษณะท่ีถายทอด
ทางพนัธกุรรม การดแูลกอนคลอด วธิกีารเลีย้งทารก 
รวมถึงจิตวิทยาเด็กอีกดวย นอกจากน้ี Miyano 
(2016) ยังไดกลาวถึงการเรียนรูความเปนแมในยุค
ไทโชวา มกีารยอมรับและมอบใบรับรองการดูแลเด็ก
และการคลอดบุตรใหแกผู หญิงชนช้ันกลาง และ
ภายในตัวเมืองก็เปนยุคท่ีวาทกรรมซ่ึงเก่ียวกับแมมี
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ความแพรหลาย โดยเฉพาะหนังสือ “ขอควรปฏิบัติ
ในชวงตัง้ครรภ” (Taikyou. 胎教) ของจโิระ ฌโิมะดะ 
(Jiro Shimoda. 下田次郎) ที่ไดรับความนิยมภาย
หลังการตีพิมพในป ค.ศ. 1913 (ปไทโชที่ 2) และ
หนังสือ “แมและเด็ก” (Haha to ko. 母と子) ที่ตี
พิมพในป ค.ศ. 1916 (ไทโชที่ 5)

จนถึงยุคโชวะท่ีการเรียนรูความเปนแมนั้น
เกดิจากการใหความรูทีเ่กีย่วของกบัการดแูลสขุภาพ
ทั้งของตนเองและลูก หรือจากวิธีการเลี้ยงดูเด็กตาม
หลักการที่ถูกตอง หนังสือที่เนนเรื่องบทบาทหนาท่ี
ของการเปนแมไดลดนอยลง แตเปนหนังสือท่ีให
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก หรือคูมือการเลี้ยงเด็ก 
ที่ไดรับความนิยมและมีใหเห็นกันอยางกวางขวาง 
เนื่องจากภายหลังความคาดหวังตอหนาที่ของแมได
จางหายไป หรอือกีนยัหนึง่คอืบทบาทของภรรยาและ
แมไดเปลีย่นแปลงไป งานบานหรอืการเลีย้งดเูด็กตอง
เปนเหตุเปนผลและมีความเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น 
โดยภายหลังจากสงครามโลกคร้ังที ่1 เปนตนมา การ
ดําเนินชีวิตไดอาศัยความเปนวิทยาศาสตรหรือหลัก
เหตุผล ดงันัน้หากพูดถงึเรือ่งการดูแลเด็กแลวมตีาํรา
เรียนเพิ่มขึ้นมากมาย เชน กฏหมายวาดวยการเล้ียง
เด็ก สุขอนามัยเด็ก จิตวิทยาเยาวชน หรือพระราช
บัญญัติครอบครัว (Koyama, 1991: p.215)

นอกจากนีค้วามคาดหวงัตอความเปนแมยงั
เปลี่ยนไปโดย Tsuchida (2014) กลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงของการศึกษาสําหรับผูหญิงในยุคโชวะ
วา โรงเรยีนสตรวีะคะยะมะมกีารสรางภาพการเรยีน
รูใหมของโรงเรียนผูหญิง โดยอาศัยเพลงหรือดนตรี
สมยัใหมตามวฒันธรรมตะวนัตก มกีารสอนเด็กหญงิ
ผานดนตรีและเพลงแบบตะวันตกถึงการใชชีวิต
ภายในครอบครัวในอนาคต และความรับผิดชอบตอ
การเรียน การดูแลสุขภาพที่ถูกตอง และในฐานะแม
ที่ตองเลี้ยงดูลูกการดูแลสุขภาพอยางถูกตองเปน

สิง่จาํเปน รวมไปถึงวฒันธรรมภายในบานท่ีถายทอด
ออกมาผานเสียงเพลงและเปยโน 

จะเห็นว าการศึกษาสําหรับผู หญิงใน
โรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาไปตามยุคสมยั การ
เรียนรูความเปนแมในระบบโรงเรียนชวงยุคเมจินั้น 
เนนบทบาทหนาท่ีแมตามหลักภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด
คือการใหกําเนิดและเลี้ยงดู เพื่อใหเด็กที่เติบโตไป
เปนกําลังสําคัญของประเทศ โดยไมไดมีความรูตาม
หลักวิทยาศาสตรหรือการดูแลท่ีถูกสุขลักษณะ 
เมื่อถึงยุคไทโชการเรียนรูความเปนแมถึงจุดเปลี่ยน 
กลายเปนแมทีแ่สวงหาความรูเพือ่การเลีย้งดลูกูท่ีถกู
ต อง  การเรียนสํ าหรับผู หญิ ง เพิ่ มความเป น
วิทยาศาสตรและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
มากข้ึน จนถึงยุคโชวะที่การเรียนรูความเปนแมนั้น
เกดิจากการใหความรูทีเ่กีย่วของกบัการดแูลสขุภาพ
ทั้งของตนเองและลูก หรือจากวิธีการเลี้ยงดูเด็กตาม
หลักการที่ถูกตอง

7.3 การเรียนรูความเปนแมของตัวละคร
หญิงแตละยุค

ตวัละครท้ังสามมเีสนทางการเรียนทีเ่หมอืน
กัน โดยท้ังฮะนะ ฟุมิโอะ และฮะนะโกะตางก็จบการ
ศึกษาจากโรงเรียนสตรีวะคะยะมะ (Wakayama 
koutou jogakkou. 和歌山高等女学校) โดยฟุมโิอะ
และฮะนะโกะมโีอกาสเขาเรยีนตอทีม่หาวทิยาลยัสตรี
โตเกียว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาการ
เรียนรูความเปนแมของตัวละครทั้งสามดังน้ี

ฮะนะไดรับอิทธิพลการเรียนรูความเปนแม
จากท้ังสองดาน คือจากโทะโยะโนะผูเปนยาย และ
จากการศึกษาในโรงเรียนสําหรับผูหญิง การศึกษา
จากบานที่โทะโยะโนะเปนผูอบรมสั่งสอนนั้น เพื่อ
การเตรียมตัวใหฮะนะเปนเจาสาวที่เพียบพรอม 
นอกเหนือจากกิริยามารยาท ฮะนะยังไดเรียนศิลปะ
การดนตรี การเขียนพูกัน การชงชา รวมไปถึงการ
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ประพฤตปิฏบิตัตินยามทีแ่ตงงานเขาสูครอบครวัของ
สามีไปแลว การดูแลปรนนิบัติพอแมของสามีดังเชน
พอแมของตน หรอืการอดทนอดกล้ันตอความคับของ
หมองใจใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น สวนการศึกษาจากใน
โรงเรียนนัน้ แนวคดิสาํคญัยงัคงเนนการเปนภรรยาที่
ดีแมที่ฉลาด จึงเห็นไดวาแมจะเรียนจากตางสถานที่
แตเนื้อหาของการเรียนยังคงมีจุดประสงคเดียวคือ
เพื่อใหฮะนะเปนภรรยาและแม ดังที่อะริโยะฌิได
อธิบายถึงตัวฮะนะไวในตอนท่ีโทะโยะโนะพาฮะนะ
เดินทางไปขอพรที่ศาลเจากอนเขาพิธีแตงงานวา

“ฮะนะที่ ได  เข า เรียนในโรงเรียนสตรี
วะคะยะมะ เชือ่วาหนาทีข่องผูหญงิน้ันนอกเหนอืจาก
การแตงงานแลว อกีหนาทีห่น่ึงคอืการเลีย้งดลูกูและ
รักษาความสัมพันธภายในครอบครัว”

(Ariyoshi, 1959: p.8)
แสดงใหเห็นวา แมจะไดรับการเรียนใน

โรงเรียนแตฮะนะก็ยังคงเชื่อในหนาที่ของผูหญิงตาม
ที่สังคมคาดหวัง เหตุเพราะเนื้อหาที่ไดเรียนใน
โรงเรยีนยงัคงสอนใหผูหญิงทาํหนาทีข่องภรรยาและ
แมนัน่เอง โดยหลกัจริยธรรมอนัดีสาํหรบัผูหญงิญ่ีปุน
ทีแ่ตงงานแลว คอื การเช่ือฟงสามี ดแูลบาน และการ
เลี้ยงดูบุตร (Sandaya, 1932: p.256) ตามความคิด
ที่วาผูหญิงเปนผูเลี้ยงดู ปกปอง และใหการศึกษาแก
เดก็ซ่ึงจะเตบิโตมาเปนประชากรท่ีมคีณุภาพเพ่ือเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

ฟุมิโอะก็ไดรับการอบรมส่ังสอนท้ังจากท่ี
บานและที่โรงเรียน ซึ่งฮะนะผูเปนแมไดคาดหวังให
ฟมุโิอะเปนเจาสาวทีด่แีละเปนทีห่มายปอง โดยฮะนะ
นัน้ถายทอดความรูทกุอยางใหแกฟมุโิอะเชนเดียวกบั
ที่ไดรับมาจากโทะโยะโนะ ขณะที่ในโรงเรียนฟุมิโอะ
ไดรับความรูสมัยใหมนอกเหนือจากการเรียนเปน
ภรรยาทีด่แีมทีฉ่ลาด โดยเนือ้หาการเรยีนในโรงเรยีน
สําหรับผูหญิงยุคไทโชน้ันไดเพิ่มรายวิชาท่ีเก่ียวกับ

กฬีา เชน เทนนสิ วายนํา้ และการปนเขา ซึง่ภายหลงั
สงคราม การศึกษาในโรงเรียนสตรเีริ่มเปนที่สนใจใน
สงัคมอยางกวางขวาง มบีทความท่ีเกีย่วกบัพธิจีบการ
ศึกษา หรือการแขงขันกีฬาในโรงเรียนสตรีตามพื้นที่
ต างๆ ออกมามากมาย รวมถึงมีการอธิบายถึง
เปาหมายของการศึกษาในโรงเรียนสําหรับผูหญิง 
การศึกษาในวะคะยะมะจึงไดปรากฏภาพของการ
ปฏิรูปการศึกษาของผูหญิง โดยในป ค.ศ. 1919 
(ป  ไทโชที่  8 )  ได มีบทความท่ีอธิบายถึ งการ
เปลีย่นแปลงวา แมวาโรงเรยีนจะมเีปาหมายเพือ่การ
เปนเจาสาว แตคาํกลาวทีว่ากุลสตรตีองอยูแตภายใน
บานนัน้ ไมเขากบัสภาพสงัคมของโลกอกีตอไป ดงันัน้
ผูหญิงจึงตองมีทั้งความสามารถทางการศึกษาและ
รางกายที่แข็งแรง (Tsuchida, 2014: p.60-62) 
จึงเปนเหตุผลที่ฟุมิโอะมีความสามารถทางดานการ
เลนกีฬาดวย แตอยางไรก็ตามโรงเรียนยังคงยึดหลัก
การของภรรยาท่ีดีแมที่ฉลาดเปนแนวทางการศึกษา
ควบคูกันไป ดังเชนความตอนหนึ่งในวรรณกรรมที่
กลาวถึงคุณครูทะมุระ ซึ่งจบการศึกษามาจาก
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยโตเกียววา

“การสอนในชั้นเรียนเก่ียวกับอิสระภาพ
และประชาธิปไตยของเขา โดยการอานบทกวีชื่อ 
นกสแีดง ดวยเสยีงอนัดงันัน้ ไดกระตุนใหฟมุโิอะและ
เพือ่นรวมช้ัน รูสกึกระตอืรอืรนและใหความสนใจตอ
การเคารพในทุกสิทธิของยุคสมัยใหม ซึ่งนั่นสราง
ความอึดอัดใจสําหรับโรงเรียนสตรีวะคะยะมะที่ยัง
ยึดถือหลักของภรรยาที่ดีแมที่ฉลาดเปนอยางมาก”

(Ariyoshi, 1959: p.134)
เมือ่ฟมุโิอะเขาศกึษาตอท่ีมหาวิทยาลัยสตรี

ทีโ่ตเกยีว ปรชัญานบัตัง้แตการกอตัง้มหาวทิยาลยันัน้ 
ไมไดเปนเพียงการแสวงหาความรู แตยังปลูกฝง
ภมูปิญญาของการศึกษาความเปนมนษุย มวีสิยัทัศน
ในการมองโลกทีก่วางไกล และเตบิโตไปเปนผูหญงิท่ี
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สามารถพ่ึงพาตนเองได มหาวิทยาลัยนั้นไมไดเนน
การศึกษาเพ่ือใหผู หญิงเปนแมบ าน คอยดูแล
ปรนนิบัติสามีและเล้ียงดูลูก แตเปนการเรียนเพ่ือ
พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง ทําใหเห็นถึง
ความเปนแมของฟุมิโอะท่ีไดจากการเรียนท่ีมีความ
ทันสมัยมากกวายุคของฮะนะ ฟุมิโอะจึงเปนภรรยา
และแมที่ไมไดกดดันตัวเองเพื่อการทําหนาที่แมแต
เพียงอยางเดียว

ตัวละครหญิงฮะนะโกะไดรับความรูจากใน
ระบบโรงเรียนมากกวาที่บาน เนื่องจากฟุมิโอะผูเปน
แมเหน็ความสาํคญัของการศกึษาสมัยใหม และความ
ทนัสมัยแบบตะวนัตก การเลีย้งดฮูะนะโกะจงึเปนไป
อยางทันสมัยและใหอสิระ ไมมกีารอบรมส่ังสอนเพ่ือ
ใหเปนเจาสาวหรอืภรรยาและแม ฮะนะโกะเติบโตมา
ในยุคสมัยที่ประเทศไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี 
ไมเคยสัมผสักบัระบบครอบครัวยคุเดิม (อเิอะ) เนือ่ง
จากระบบอิเอะไดถูกยกเลิกไปเมื่อป ค.ศ. 1948 
ทาํใหฮะนะโกะรูสกึอบอุนทุกครัง้ทีอ่ยูกบัฮะนะผูเปน
ยาย ในชวงทีม่โีอกาสใชเวลารวมกบัฮะนะ ฮะนะโกะ
ก็ไดซึบซับเอาความเปนญ่ีปุนยุคด้ังเดิมผานการอาน
วรรณกรรมโบราณใหฮะนะฟง จึงเกิดความซาบซึ้ง
กับวัฒนธรรมเกาๆ และความเปนครอบครัวแบบ
ญีปุ่น ทีไ่มสามารถหาไดจากฟมุโิอะหรอืในครอบครัว
ของตนเอง เนื่องจากระบบอิเอะไดลมสลายไป การ
เรียนรูเพื่อเปนแมของฮะนะโกะจึงเปนไปในเชิงของ
หลักการณและเหตุผลทางวิทยาศาสตรจากโรงเรียน
และมหาวิทยาลัย มากกวาการปลูกฝงความเชื่อตาม
แบบผูหญิงที่สังคมคาดหวัง

8. ความเปนแมในวรรณกรรม 
ตัวละครหญิงฮะนะ ฟุมิโอะ และฮะนะโกะ 

ตางเตบิโตและใชชวีติผานยคุสมยัตางๆ ของญ่ีปุน ซึง่
ทั้งสามไดรับการศึกษาทั้งจากที่บานและที่โรงเรียน

เพื่อเรียนรูความเปนแม การอบรมเลี้ยงดูผานความ
สัมพันธระหวางแมกับลูกสาวและเน้ือหาการศึกษา
ของโรงเรียนไดประกอบสรางใหตัวละครทั้ง 3 นี้มี
ลักษณะของความเปนแมที่แตกตางกันออกไป ซึ่ง
ผูวิจัยไดแบงลักษณะความเปนแมของฮะนะ ฟุมิโอะ 
และฮะนะโกะ ดังนี้

8.1  ฮะนะ 
ฮะนะไดรับการอบรมเพ่ือการเปนแมทั้ง

จากที่บานและที่โรงเรียน ซึ่งเปาหมายหลักคือการ
เปนภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด โดยฮะนะไดแสดงลักษณะ
ของความเปนแม 3 ประการ คือ 

(1) แมที่เชื่อมั่นในหนาท่ีของผูหญิง
ตามท่ีสังคมคาดหวัง 

ฮะนะเชือ่วาหนาทีข่องผูหญงิคอืการให
กําเนิดและเลี้ยงดูบุตร จึงรูสึกเปนสุขใจมากเมื่อรูวา
ตนเองตั้งครรภและกําลังจะเปนแม ดังท่ีอะริโยะฌิ
กลาวไวในวรรณกรรมวา

“ฮะนะผูซึ่งกําลังจะมีลูก เปนสุขและ
มองโลกใบนี้เหมือนถูกฉาบไปดวยสีชมพู”

(Ariyoshi, 1959: p.56)
โดยผูหญิงญี่ปุนในยุคกอนไมเพียงแต

ตองการท่ีจะมีลกูเพ่ือเติมเต็มความรูสกึเทานัน้ ยงัเช่ือ
วาการมีลูกจะทําใหสถานะของตนเองในครอบครัว
สามีมีความม่ันคง สะใภท่ีไมมีลูกจะมีความไมมั่นคง
หลายประการ เชนการถูกสามีหยาราง หรือการท่ีสามี
ตองรบัเดก็ชายมาเปนบตุรบญุธรรมเพือ่สบืทอดและ
รักษาตระกูลของตนเองไว ทําใหผูหญิงเหลานั้นรูสึก
พายแพ ผู หญิงญี่ปุ นจึงพยายามต้ังครรภและให
กําเนิด (Ruth, 1946: p.295) ซึ่งการต้ังครรภของ
ฮะนะนําความยินดีมาสู ทุกคนในครอบครัว และ
ฮะนะไดรับการดูแลเปนอยางดี โดยเคะอิซะกุผูเปน
สาม ีไดคาดหวงัวาลกูคนแรกจะตองเปนเพศชาย โดย
ตั้งชื่อของเด็กชายไวลวงหนา แสดงใหเห็นถึงความ
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คาดหวังของสังคมรอบขางฮะนะ ที่มองวาเม่ือ
แตงงานแลวผูหญิงควรใหกําเนิดทารกโดยเฉพาะ
เพศชายเพ่ือดํารงความเปนครอบครัว ซึง่ฮะนะเขาใจ
และยอมรับในบทบาทหนาที่ของผู หญิงขอน้ีเปน
อยางดี

(2) แมที่เลี้ยงลูกตามคานิยมของ
สังคม

ฮะนะดแูลและเอาใจใสตอบตุรของตน 
รวมถึงการใหการศึกษาอันเปนคุณลักษณะของแมที่
สงัคมคาดหวัง แมวาบตุรคนท่ีสองท่ีคลอดออกมาจะ
เปนบตุรสาว แตฮะนะก็ไดใหความรักและการเล้ียงดู
ไมตางจากบุตรชาย โดยอะริโยะฌิบรรยายถึงความ
รักที่ฮะนะมีตอบุตรสาวในขณะที่คลอดออกมาได
เพียงวันเดียวไววา 

“หลังฮะนะคลอด เคะอิซะกุแสดง
ทาทางผิดหวังที่ทารกเปนเพศหญิง ฮะนะไดกลาว
คําขอโทษและสัญญาวาจะมีลูกแกเขาอีก และเมื่อ
พจิารณาอยางถ่ีถวนแลว ฮะนะม่ันใจวานีค่อืการกลับ
มาเกิดใหมของโทะโยะโนะผูเปนยาย และเธอไมรูสกึ
ทอแทอกีตอไป ความอ่ิมเอมใจเขาลอมรอบตัวฮะนะ 
ฮะนะรูสึกยินดีที่ตัวเองใหกําเนิดบุตรสาว พลางจอง
มองใบหนาของเด็กนอยดวยความสุขทีไ่ดเปนแมของ
เด็กนอยแสนสวย”

(Ariyoshi, 1959: p.92)
นอกจากการเลี้ยงดู ฮะนะยังวาง

แนวทางเพื่ออนาคตสําหรับลูกของตนเอง ดังเชนที่
ฮะนะเดินทางไปพบคุณครูของฟุมิโอะตอนที่ฟุมิโอะ
ทําผิดกฏของโรงเรียนก็เพ่ือแบงเบาภาระและ
ไมอยากใหเคะอิซะกุผูเปนสามีตองเดือดเน้ือรอนใจ
หรือขายหนา และเพ่ือปรึกษาแนวทางสําหรับฟมุโิอะ
เน่ืองจากกังวลวาบุตรสาวของตนจะไมสามารถเปน
เจาสาวสําหรับครอบครัวใดได ดังเชนที่ฮะนะกลาว
กับครูที่โรงเรียนสตรีวะคะยะมะวา

“ดิฉันตองขอโทษอยางที่สุด ที่ฟุมิโอะ
สรางปญหาใหแกคณุครมูากมาย แตคณุครคูะ ครคูดิ
วาฟุมิโอะมีทาทีกอรอกอติกหรือไมคะ นั่นเปนสิ่งท่ี
ดิฉันกังวลมากกวาอะไรทั้งหมด” 

(Ariyoshi, 1959: p.133)
ซึ่งความกังวลของฮะนะที่มีตอฟุมิโอะ 

กเ็พราะอนาคตทีฟ่มุโิอะตองเปนภรรยาและแมทีด่ตีอ
ไปในแบบทีส่งัคมคาดหวงั อนัเปนหนาทีข่องผูหญงิท่ี
ฮะนะตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางมาก 
นอกจากนี้ฮะนะยังวางแผนการศึกษาที่ดีสําหรับ
ลูกทุกคน โดยให บุตรชายเข าเรียนหนังสือใน
มหาวิทยาลัย ตามความคาดหวังของครอบครัวท่ี
ตองการใหบุตรชายมีความรู และตองการใหฟุมิโอะ
เขาเรียนในโรงเรียนการฝมือ ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความ
พรอมใหฟุมิโอะเปนภรรยาที่ดีตอไป อีกทั้งบุตรสาว
ของฮะนะทุกคนตองไดรับการเรียนดานงานบาน 
การดนตร ีการชงชา และการจดัดอกไม ทาํใหเหน็วา
ฮะนะใหความสาํคญัและเปนหวงตออนาคตของบตุร
สาวเชนเดียวกับบุตรชายดวยเชนกัน

(3)  แมที่เสียสละความสุขและความ
ตองการสวนตัว 

ฮะนะเปนแมที่เสียสละความสุขและ
ความตองการสวนตัวเพ่ือดาํเนินความเปนครอบครัว
และเพือ่ลกูของตนเอง โดยยดึเอาความสขุของคนใน
ครอบครวัเปนหลกั ในตอนทีฟ่มุโิอะทะเลาะกบัฮะนะ
และถูกนําไปขังไวในหองเก็บของ ฟุมิโอะคนเจอ
หนงัสอืท่ีเกีย่วกบัผูหญงิทีฮ่ะนะเก็บไว โดยอะริโยะฌิ
เลาไวดังนี้

“หลังจากคนหาบางอยางท่ีนาสนใจ 
ฟมุโิอะสังเกตเหน็กองนติยสารท่ีชัน้ใตบนัได จงึหยบิ
ลงมาปดฝุน มันคือวารสาร โลกของผูหญิง ที่ฮะนะ
อานหลังจากแตงงาน ฉบับหน่ึงในน้ันพูดถึงการ
ประกาศสิทธิของผูหญิงในป ค.ศ. 1911 ที่มีนักเขียน
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อยาง ฮิระทซุกะ ระอิโช (Hiratsuka Raichou. 平塚

らいてう) และโอะทะเกะ โคะกิชิ (Otake Kokichi. 
尾竹紅吉) เปนผูเขียนสนับสนุนสิทธิสตรี ฟุมิโอะ
ประหลาดใจอยางมากทีแ่มของเธออานเรือ่งแบบนีด้วย”

(Ariyoshi, 1959: p.178)
แสดงใหเห็นวา แมฮะนะจะมีความ

สนใจในเรือ่งของสทิธแิละเสรภีาพสาํหรบัผูหญงิเพยีง
ใด แตกย็งัคงยดึมัน่ตอหนาทีข่องผูหญิงในการเปนแม
และภรรยา ภายในหองเก็บของ ยังมีขาวของเครื่อง
ใชโบราณ รวมไปถึงโคะโตะ เคร่ืองดนตรีญีปุ่นทีฮ่ะนะ
ใชสอนฟุมิโอะและบุตรสาวคนอื่นๆ หองเก็บของจึง
เปนสถานท่ีทีเ่ปนเสมือนจุดขดัแยงของผูหญงิสมัยเกา
และผูหญิงสมัยใหมในตัวของฮะนะ ความสนใจใน
สิทธิและเสรีภาพของผูหญิงสําหรับฮะนะแลว กลาย
เปนส่ิงทีต่องเก็บซอน แมวาจะมีความเปนผูหญิงสมยั
ใหมสักเทาไหร ฮะนะก็เลือกที่จะดํารงชีวิตแบบ
ผูหญิงสมัยเกาที่ตองดูแลครอบครัว โดยตอนหน่ึง
ฟมุโิอะอานพบบทความของฮะนะทีไ่ดรบัการตพีมิพ
ในนิตยสารและได รับรางวัลโดยกล าวถึงชีวิต
ครอบครัว และความสุขที่ไดดูแลคนในครอบครัว ซึ่ง
บรรณาธิการใหเหตุผลของการไดรับรางวัลวา ฮะนะ
ใชถอยคําอันไพเราะและลีลาการเขียนที่สวยงาม 

8.2 ฟุมิโอะ
ฟมุโิอะไดรบัการอบรมทัง้จากฮะนะผูเปนแม

และจากการศึกษาในโรงเรียน แตความเปนแมของ
ฟุมิโอะน้ัน ไมไดเกิดจากความเช่ือม่ันตอหนาที่ของ
ภรรยาท่ีดีแมที่ฉลาด จึงมีลักษณะของการเปนแมที่มี
ความคดิสมยัใหม ตามแบบผูหญงิยคุไทโช โดยฟมุโิอะ
ไดแสดงลักษณะของความเปนแม 3 ประการ คือ

(1) แมที่ไมเชื่อในหนาที่ของผูหญิง
ตามที่สังคมคาดหวัง

ฟุมิโอะรูสึกตอตานการอบรมสั่งสอน
และความเปนแมของฮะนะ โดยมองวาฮะนะเปน

ผูหญงิลาหลงั ทีอ่ทุศิตวัใหครอบครัวจนไมเหลือความ
เปนตวัเอง ทาํใหฟมุโิอะและฮะนะตองถกเถียงกนัอยู
เสมอ ในการทะเลาะครั้งหนึ่งหลังจากท่ีฮะนะไปพบ
คุณครูที่โรงเรียนของฟุมิโอะ เกี่ยวกับคุณครูทะมุระ
ซึ่งถูกไลออก ฟุมิโอะโกรธฮะนะเปนอยางมาก จนถึง
กับพูดวา

“แมเปนคนที่ลาหลังอยางสิ้นเชิง ! 
แมทาํตวัเปนศตัรกูบัผูหญงิญีปุ่นทุกคนดวยการจํากัด
อิสรภาพ ในฐานะท่ีเปนเพศเดียวกัน มันเปนเรื่องที่
ยกโทษใหไมได ถาแมไมใชแมของหนูแลวละก็.....” 

(Ariyoshi, 1959: p.137)
ซึ่งฟุมิโอะไมได ยึดถือในหนาท่ีของ

ภรรยาและแมแบบเดยีวกบัฮะนะ ดงัท่ีฟมุโิอะไดกลาว
กบัโคะซะกุผูเปนอาทีบ่อกใหฟมุโิอะมจีติวญิญาณของ
ความกลาหาญเชนเดียวกับฮะนะแมของเธอวา 

“จริงหรืออา ที่วาแมกลาหาญ หนูวา
แมไมเคยเปนตวัของตวัเอง และทาํตามคาํสัง่ของพอ
เสมอ ตอนนี้แมก็กําลังนั่งขัดฟนใหยายอยู หนูเบ่ือที่
จะตองเห็นแมทําตามคําสั่งที่ไมมีสิ้นสุดของยายดวย
ความเคารพนบนอบ อีกอยางการเรียนของหนู มีแต
ชา ดอกไม แลวก็ดนตรี เหมือนแมไมเขาใจวาเราอยู
ในยุคใหมแลว” 

(Ariyoshi, 1959: p.155)
จากคํากลาวของฟุมิโอะ จะเห็นไดวา

ฟมุโิอะไมเหน็ความสําคญัของแนวคิดภรรยาท่ีดแีมที่
ฉลาด เนือ่งจากในยคุไทโช ความคดิเก่ียวกบัสทิธขิอง
ผูหญิงเร่ิมไดรับการสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบทุนนยิมไดเปล่ียนรูปแบบจากครอบครัวแบบเดิม
ไปเปนครอบครัวแบบใหมที่มีการแบงหนาท่ีการ
ทาํงาน ผูหญงิแสวงหาอิสรภาพและความรักจากการ
เลือกคูครองเพ่ือแตงงาน มีการปฏิรูปการศึกษา
สาํหรับผูหญงิจากอิทธพิลของประชาธิปไตยยุคไทโช 
ดังนั้นดวยลักษณะนิสัยของฟุมิโอะ ประกอบกับการ
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เรียนภายในโรงเรียนที่มีคุณครูทะมุระสอนเรื่องการ
เคารพสิทธ ิทาํใหฟมุโิอะเปนแมทีไ่มเชือ่ในหนาทีข่อง
ผูหญิงตามที่สังคมคาดหวัง

(2)  แมที่เล้ียงลูกโดยไมขึ้นอยูกับคา
นิยมของสังคม

หลงัจากแตงงานฟุมโิอะไดตัง้ครรภ ซึง่
ฮะนะเห็นวาฟุมิโอะควรกลับบานเพ่ือคลอดลูกคน
แรก และนําเครื่องรางไปเคารพศาลเจาเพื่อใหชวย
คุมครองทารกตามความเชื่อที่สืบทอดตอกันมา แต
ฟมุโิอะกลบัมองวาเปนเรือ่งไรสาระและบอกกบัฮะนะ
วา ลกูของเธอจะปลอดภัยและสบายดีในโรงพยาบาล 
โดยบรรยายไวในจดหมายท่ีเขียนถึงฮะนะวา

“หนูวางใจที่จะคลอดลูกของหนูใน
โรงพยาบาลสภากาชาดของญี่ปุ น ที่อะโอะยะมะ 
เขตทะกะกิ ซึง่มเีคร่ืองมือทนัสมัยและส่ิงอาํนวยความ
สะดวก นี่คือยุคสมัยใหม ดังนั้นหนูขอรองแมวา 
ไดโปรดอยาใหลกูของหนตูองไปเกีย่วของกบัเรือ่งทาง
ไสยศาสตรตั้งแตแรกเกิดเลย”

(Ariyoshi, 1959: p.224)
เหน็ไดวาฟมุโิอะคอนขางตอตานความ

เชื่อหรือแนวคิดสมัยเกาของสังคม โดยยืนอยูบนพ้ืน
ฐานตามหลักวิทยาศาตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 
นอกจากนี้ ฟุมิโอะไมได บังคับหรือสงเสริมให
ฮะนะโกะเรียนรูเกี่ยวกับงานบานหรือการฝมือ รวม
ไปถึงศิลปะตางๆ ของญ่ีปุน แตใหเขาเรียนในสาขา
วิชาที่ฮะนะโกะตองการ ดังเชนที่ฮะนะโกะบรรยาย
ไวในจดหมายท่ีเขียนถึงฮะนะวา

“ตอนน้ีหนูเรียนในมหาวิทยาลัยสตรี
โตเกียว ที่เดียวกับที่แมเคยเรียน และเขาเรียนใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชนเดียวกัน แตหนูมั่นใจวา
ทัศนคติของหนูแตกตางจากแมเปนอยางมาก”

(Ariyoshi, 1959: p.316)

การเรียนในมหาวิทยาลยัของฮะนะโกะ
เปนไปเพ่ือหาความรู แสดงใหเห็นวาฟุมิโอะไมได
ตองการใหฮะนะโกะเรียนเพื่อเปนเจาสาว หรือเปน
ภรรยาและแมเหมอืนฮะนะ ซึง่ไมเปนไปตามหนาท่ีที่
สังคมคาดหวังจากผูหญิง

(3)  แมที่ทําตามความตองการของ
ตนเอง 

ฟุมิโอะนั้นทําตามความตองการของ
ตนเองมาตั้งแตเด็ก และยิ่งมีอิสระมากข้ึนเมื่อเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสตรีที่โตเกียว ฮะนะมักจะ
บนอยูเสมอเร่ืองการใชจายเงินอยางสุรุยสุรายของ
ฟุมิโอะ โดยในจดหมายฟุมิโอะจะเขียนถึงสิ่งของท่ี
ตองการและราคา แลวรวมยอดเงนิทัง้หมดทีต่องการ 
เพื่อใหฮะนะสงเงินไปให นอกจากนี้การแตงงานของ
ฟุมิโอะน้ันไมไดเกิดจากความเห็นชอบของบิดา
มารดาแตตน คนที่ฟมุิโอะเลือกที่จะแตงงานดวยคือ
เอะอจิเิพือ่นสนทิของทะซะกิ ลกูเขยคนหนึง่ของฮะนะ 
โดยฮะนะไดรับจดหมายจากฟุมิโอะ ซึ่งอะริโยะฌิ
บรรยายเอาไววา

“ในจดหมายสามหนากระดาษนั้น 
ปรากฏคําอยูระหวางขอความไดแก ความนาเบื่อใน
แตละวนั, อสิระทีจ่ะรกั, อสิระทีจ่ะแตงงาน, ยคุใหม, 
และความชอบแบบหนุมสาว และระหวางคาํพวกนัน้
ก็ปรากฏชื่อของฮะรุมิ เอะอิจิ”

(Ariyoshi, 1959: p.204)
จดหมายดังกลาวจึงเห็นไดถึงการทํา

ตามความตองการของตนเอง โดยฟมุโิอะเชือ่ในอสิระ
และสิทธิเสรีภาพของผูหญิงในการเลือกคูครอง และ
เมื่อฟุมิโอะเปนแมแลวก็ยังคงไมเปล่ียนการดําเนิน
ชวีติ โดยฮะนะกลาวถึงความกงัวลเรือ่งการใชเงนิของ
ฟุมิโอะภายหลังจากแตงงานและยายตามเอะอิจิไป
ตางประเทศไววา



ความเปนแมในวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ

jsn Journal Special Edition 2018 59

“ฮะนะรูสกึไมดทีีฟ่มุโิอะและครอบครวั
ใชเงินหมดไปกับสินคาและของขวัญราคาแพง ชุดของ
ฟุมิโอะเลียนแบบมาจากคารา โบว นักแสดงหญิง
ชาวอเมริกัน ทําใหดูเปนหญิงสาวญี่ปุนยุคใหม”

(Ariyoshi, 1959: p.237)
ซึ่งแสดงใหเห็นวา แมจะมีครอบครัว

แลวฟุมิโอะก็ยังคงไมเปล่ียนแปลงนิสัยของตนเอง 
โดยไมอดกลั้นตอความตองการของตน และไมไดมี
การวางแผนทัง้เรือ่งการใชเงนิ และเรือ่งคาใชจายของ
ครอบครัว  

8.3  ฮะนะโกะ
ฮะนะโกะเป นตัวละครหญิงที่ยั งไม มี

ครอบครัว จึงไมอาจเห็นถึงความเปนแมได  แตจาก
เร่ืองราวภายในวรรณกรรมและถอยคําสนทนา
ระหวางฮะนะโกะกับฮะนะ  ในตอนที่ฮะนะไดกลาว
กับฮะนะโกะเกี่ยวกับการแตงงานไววา

“ฮะนะโกะ หนูอายเุทาไหรแลวตอนนี ้27 ป
แลวเหรอ หนูควรเริ่มมองหาคนที่จะมาเปนสามีได
แลว ผูหญิงไมควรเปนผูหญิงที่ทําแตงานและปฏิเสธ
การแตงงานนะ”

“ถาอยางนั้น หนูจะไมตอตานเรื่องการ
แตงงานคะ” ฮะนะโกะตอบ

(Ariyoshi, 1959: p.324)
เห็นไดวาฮะนะยังคงใหความสําคัญตอการ

เปนภรรยาและแม และฮะนะโกะก็ไมไดปฏิเสธความ
คิดน้ัน โดยฮะนะโกะตองการท่ีจะแตงงานเพ่ือเปน
ภรรยาและแม อกีทัง้ขณะท่ีใชชวีติอยูกบัฮะนะผูเปน
ยาย ฮะนะโกะรูสึกโหยหาความเปนครอบครัว และ
กลาวกับฮะนะวาตนเองไมไดรู สึกตอตานฮะนะ
เหมือนฟมุโิอะแมของตน ดงัเชนขอความตอนหน่ึงใน
จดหมายท่ีฮะนะโกะเขียนถึงฮะนะ ในขณะท่ีเรียน
มหาวิทยาลัยวา

“หนูนึกถึงพันธะระหวางเรา ความเปน
ครอบครวัไดถายทอดจากยายมาสูแม และจากแมมา
สูหนู อยาหัวเราะนะ ถาหนูจะบอกวา วันหนึ่งหนูจะ
แตงงานและมีลกูสาว แตหนนูกึภาพไมออกถาลกูสาว
ของหนูจะตอตานหนู และใหความเคารพยายของ
ตัวเองดวยความรัก”

(Ariyoshi, 1959: p.316-317)
ซึง่แสดงใหเหน็ถึงความตองการทีจ่ะดาํเนนิ

ความเปนครอบครัวแบบฮะนะ ผูหญิงที่ไดรับการ
อบรมสั่งสอนในเรื่องการประพฤติตนภายใตความ
สัมพันธแบบครอบครัวดั้งเดิม การอุทิศตัวเพ่ือ
ครอบครัวของฮะนะจึงเปนการสรางแรงบันดาลใจตอ
การดําเนินชีวิตครอบครัวในอนาคตของฮะนะโกะ

9. สรุป 
การถายทอดเรื่องราวในวรรณกรรมเรื่อง

คิโนะกะวะนั้น อะริโยะฌิไดสรางภาพตัวละครเอก
หญิงฮะนะจากคุณยายของตนเอง ยึดเอาแบบอยาง
ตวัละครฟมุโิอะจากมารดาซึง่อยูในครอบครวันกัการ
เมือง และตัวละครฮะนะโกะก็คืออะริโยะฌิที่บิดา
มารดาพาไปใชชีวิตอยูที่ตางประเทศในวัยเด็กและ
เติบโตอยูในชวงยุคสมัยโชวะของญี่ปุน 

โดยท้ังฮะนะ ฟุมิ โอะ และฮะนะโกะ 
ตางก็ไดเรียนรูความเปนแมทั้งจากที่บานผานความ
สัมพันธระหวางแมกับลูกสาว และจากทางโรงเรียน
ทีม่กีารเรยีนการสอนโดยยดึหลักภรรยาทีด่แีมทีฉ่ลาด
เปนพื้นฐาน อันเปนการสรางความเปนแมจากความ
คาดหวังของสังคม ซึ่งแตละยุคสมัยการศึกษาเพื่อ
เปนแมไดปรับเปลี่ยนเนื้อหาไป ในยุคเมจิยังคง
เปนการศึกษาเพ่ือเนนการสรางใหผูหญงิมคีวามเปน
แมที่ตองเลี้ยงดูบุตร เปนภรรยาที่ตองดูแลสามีและ
ทาํหนาทีใ่นการดําเนินความเปนครอบครัวใหสมบูรณ 
ไมขาดตกบกพรองตามท่ีสงัคมคาดหวัง ผูหญิงเขารับ
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การศึกษาไมใชเพ่ือการพัฒนาตนเอง ดังเชนฮะนะท่ี
ถึงแมจะไดรับการศึกษาท้ังจากโรงเรียนและจาก
ผูเปนยาย กไ็มไดเปนไปเพือ่ประกอบอาชพีอืน่ใด แต
เพื่อเตรียมตัวสําหรับการแตงงาน ความเปนแมของ
ฮะนะจึงหมายถึงการทุมเทและเสียสละเพ่ือลูกและ
ครอบครวั โดยเลอืกทีจ่ะเกบ็ความตองการของตนเอง
ไวภายใน และฮะนะก็ตองการท่ีจะอบรมใหบุตรสาว
ของตนมีความพรอมตอการเปนภรรยาและแมดวย
เชนเดียวกัน 

ต อมาในยุค ไทโช  เมื่ อสั งคมเปลี่ ยน 
การศึกษาสําหรับผูหญิงเร่ิมปรับเปล่ียน แมวายังคง
ใชแนวคิดภรรยาท่ีดีแมที่ฉลาด แตก็ไมไดเนนการ
ศกึษาเพ่ือความเปนแมเพยีงอยางเดยีว ยงัเปนไปเพือ่
พฒันาขดีความสามารถของผูหญงินอกเหนอืจากการ
เปนแมบาน ดงัเชนฟมุโิอะท่ีถงึแมจะทําหนาทีข่องแม
ภายในครอบครัว แตการเล้ียงลูกหรือดูแลสามีไมใช
หลกัสาํคญัทีส่ดุเพียงประการเดียว ยงัมชีวีติอสิระใน
สังคมภายนอกบานดวย ไมวาจะเปนการเลนกีฬา 

การสังสรรค หรือการเดินจับจายซ้ือของแบบผูหญิง
ยุคใหมของไทโช ซึ่งสําหรับฟุมิโอะแลวการอุทิศตน
เพื่อครอบครัวของฮะนะเปนเร่ืองท่ีลาสมัยสําหรับ
ผูหญิง 

เม่ือดําเนินมาถึงยุคโชวะ ซึ่งเปนชวงของ
ฮะนะโกะ สงัคมไดคลายความคาดหวงัตอหนาทีข่อง
ผูหญิง เนื้อหาของการศึกษาสําหรับผูหญิงจึงไมได
เนนบทบาทหนาที่ของการเปนแม แตเนนใหความรู
เพื่อการดูแลลูกที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร 
ดงัเชนทีฟ่มุโิอะไมไดบงัคบัหรอืวางแนวทางการศกึษา
ใหฮะนะโกะเรียนการเปนแมบานหรือปลูกฝงความ
เปนแมที่ตองทําเพ่ือครอบครัว โดยใหฮะนะโกะเขา
เรียนมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษตามที่
เลือก แตจากการใชชีวิตรวมกับฮะนะผูเปนยายและ
การโหยหาความเปนครอบครัว เปนการสรางแรง
บนัดาลใจตอการดาํเนนิชวีติครอบครวัในอนาคตของ
ฮะนะโกะ
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บทคัดยอ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ และผูติดตามและบทบาทหนาที่ของนิทาน
พืน้บานในวรรณกรรมญีปุ่นสมยัเมจิและทะอโิฌ โดยศกึษาผานตวัละคร
โมะโมะตะโร ยักษ และผูติดตาม ในเรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากนิทาน
พืน้บานเร่ือง “โมะโมะตะโร” จาํนวน 8 เรือ่ง ตัง้แตป ค.ศ. 1891 (ปเมจิ
ที่ 24) จนถึงป ค.ศ. 1924 (ปทะอิโฌที่ 13) ไดแก “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 มะทุซมุระ ทะเกะโอะ 
และ “โมะโมะตะโร” ของ อะกตุะงะวะ รวิโนะซเุกะ จากการศกึษาพบวา 
เรือ่งสัน้ดงักลาวนัน้มกีารสรางตวัละคร โมะโมะตะโร ยกัษ และผูตดิตาม
แตกตางกันออกไปโดยแบงได ตามชวงป ดังตอไปนี้ 1) ชวงปลายสมัย

เมจิ เนนการเขียนแบบเพ่ิมเร่ืองสวนหลัง มีการปรับเพิ่ม-ลดตัวละคร 
และสรางตัวละครใหม 2) ชวงตน-กลาง สมัยทะอิโฌ นําเนื้อหาของ
นิทานพื้นบานมาใชเหมือนเดิมโดยเนนการดัดแปลงในสวนของ
รายละเอียด 3) ชวงปลายสมัยทะอิโฌ มีลักษณะการเขียนโดยเพิ่ม
เนื้อเรื่องทั้งสวนหนา และสวนหลังของนิทานพื้นบาน และดัดแปลง
ภาพลกัษณของตวัละครใหตรงขามกบันิทานพืน้บาน โดยผูเขยีนใชนทิาน
พื้นบานเปนโครงเร่ืองหลักและดัดแปลงเน้ือหา ตัวละครเพ่ิมเติมโดยมี
วตัถปุระสงคตางกนั เชน เพ่ือใหเน้ือหาสนกุสนาน สะทอนเหตกุารณทาง
ประวัติศาตรและสังคม และสะทอนถึงพฤติกรรมของมนุษย เปนตน

สําคัญ
โมะโมะตะโร, ยักษ, 
ผูติดตาม, เมจิ, 
ทะอิโฌ

คํา
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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. 

words
Momotarou, 
Demon, the 
followers, Meiji, 
Taishou

Key

The Folk Tale using in Japanese Modern 
Literature: Focus on Momotarou, Demon 

and the Followers in Meiji and Taishou 
Period’s Literature

Penporn Kaewfoongrungsi
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1. บทนํา
นิทานพื้นบานนั้นเปนเรื่องเลาปากตอปาก

ที่เลาสืบตอกันมาต้ังแตสมัยโบราณ มักพบการนํา
นิทานพื้นบานมาดัดแปลงหรือใชเปนสวนหนึ่งใน
เนื้อหาวรรณกรรมสมัยใหมของญ่ีปุนอยูหลายเร่ือง 
เชน “โอะโตะงิโสฌิ” ของ ดะสะอิ โอะซะมุ ซึ่งเปน
ผลงานทีม่ชีือ่เสยีงและเปนทีรู่จกักนัด ีนอกจากนัน้ยงั
มผีลงานของนกัเขยีนชือ่ดัง อะกตุะงะวะ รวิโนะซเุกะ 
ที่ไดนํานิทานพื้นบานมาสรางสรรคผลงาน ในเรื่อง 
“คะชกิะชยิะมะ”, “เคยีวกนุดนั”, “ซะรกุะนงิซัเซน็” 
และ “โมะโมะตะโร” อีกดวย แตทวางานเขียนเหลา
นี้มักถูกมองวาเปนงานเขียนในเชิงลอเลียน ขาด
ศิลปะดานการเขียน และการนําแนวคิดตางๆ มาใช
ในงานเขียน จึงทําใหผลงานดังกลาวไมไดรับความ
นิยมในการทําวิจัย แมวาผลงานท่ีมีชื่อเสียง เชน 
“โอะโตะงิโสฌิ” จะมีการทําวิจัยจํานวนมาก แตยัง
ขาดการวจิยัในแงมมุของการนาํเอานทิานพืน้บานมา
ดัดแปลงในวรรณกรรมสมัยใหมของญ่ีปุนรวมไปถึง
รูปแบบของการดัดแปลงดังกลาว 

นทิานพ้ืนบานน้ันแตเดมิไมมรีปูแบบตายตวั
เนื่องจากเปนเรื่องเลาแบบ มุขปาฐะ ที่ปู ยา ตา ยาย 
พอ แม หรือญาติในครอบครัวเลาใหกับลูกหลานฟง 
จึงมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหา ตัวละคร ฉากแตกตาง
กันไปตามพื้นที่ และคนเลาเรื่อง จนกระทั่งสมัย
มุโรมะชิ (ค.ศ. 1550-ค.ศ. 1630) ชวงระหวางสมัย
สงครามภายในจนถึงชวงตนสมัยเอโดะ เนื้อหาของ
นทิานพ้ืนบานจงึเปนรปูเปนรางมากขึน้ จะกระทัง่เริม่
มีการบันทึกเปนตัวอักษรต้ังแตชวงตนสมัยเอโดะ
เปนตนมา โดยนิทานพ้ืนบาน “โมะโมะตะโร” ไดรับ
การจัดใหเปนหนึ่งในนิทานพื้นบานทั้ง 5 ของญ่ีปุน 
(“โมะโมะตะโร”, “คะชกิะชยิะมะ”, “ซะรุกะนงิซัเซน็”, 

“ฌติะกริซิสุเุมะ”, “ฮะนะซะกะจอิ”ิ) และไดรบัความ
นยิมเปนอยางสงูในบรรดาเยาวชน จนกลายเปนสวน
หนึ่งของตําราเรียนญี่ปุ นในสมัยเมจิที่ 20 (ค.ศ. 
1887) หลังจากน้ันจึงมีการตีพมิพเปนหนงัสอืสาํหรับ
เยาวชน ไปจนถึงหนงัสอืภาพ จงึทาํใหนทิานพ้ืนบาน 
“โมะโมะตะโร” นั้นมีความใกลชิดกับครอบครัว
ชาวญี่ปุนอยางที่สุด จนกระทั่งปจจุบันนอกจากจะ
เปนหนงัสอืภาพแลวยงัมกีารนาํมาเผยแพรอยางกวาง
ขวางผานทางส่ือตางๆ เชน วทิย ุโทรทัศน และจัดเปน
นิทานพื้นบานที่นิยมนํามาดัดแปลงเนื้อหามากท่ีสุด

นับตั้งแตนิทานพื้นบาน “โมะโมะตะโร” 
มีรูปแบบชัดเจน และเปนท่ีรู จักกันโดยทั่วไปแลว 
พบวามีนักเขียนหลายคนนําเอานิทานพ้ืนบาน 
“โมะโมะตะโร” มาดัดแปลงเน้ือหาเพ่ือสะทอนให
เห็นถึงสภาพสังคม หรือประวัติศาสตรในสมัยนั้น 
เชน โอะสะกิ โคโย (尾崎紅葉), เคียะกุเต บะกิน 
(曲亭馬琴), ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ (堺利彦), 
อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ (芥川龍之介) เปนตน 
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับนิทานพื้นบ าน 
“โมะโมะตะโร” และวรรณกรรมที่ดัดแปลงมาจาก
นิทานพื้นบาน “โมะโมะตะโร” ที่ผานมา ผูวิจัยแบง
ลักษณะงานวิจัยออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

1. การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ เชน นะเมะกะวะ มิชิโอะ2

 (滑川道夫) 

ศึกษาในดานตางๆ ที่เก่ียวของกับ นิทานพื้นบาน 
“โมะโมะตะโร” เชน หนงัสอืภาพอะกะฮง, นทิานเดก็
เลาปากเปลา, นิทานพื้นบาน/นิทานเด็ก/นวนิยาย, 
หนงัสอืภาพ/การตนู และขอถกเถยีงเกีย่วกบัโมะโมะ
ตะโรผานมุมมองดานวัฒนธรรมนิทานเด็กเปนหลัก 
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), นิทานพื้นบาน/นิทานเด็ก/นวนิยาย 
(御伽噺・童話・小説), หนังสือภาพ/การตูน 
(絵本・漫画) และขอถกเถียงเก่ียวกับโมะโมะตะโร 
(桃太郎論考) ผานมุมมองดานวัฒนธรรมนิทาน
เด็กเปนหลัก 

ผูวิจัยจึงทําการศึกษาในแงการนําเอานิทาน
พื้นบานมาใชในวรรณกรรมญี่ปุ นสมัยใหม โดย
บทความวิจยันีผู้วจิยัจะเนนศกึษาจากวรรณกรรมญ่ีปุน
สมัยใหมซึ่งดัดแปลงเนื้อหามาจากนิทานพื้นบานเรื่อง 
“โมะโมะตะโร” ในชวงสมัยเมจิ และทะอิโฌ จํานวน 
8 เร่ือง ไดแก “โอะนิโมะโมะตะโร” (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 คซุยุะมะ มะซะโอะ (楠山正雄), “โมะ
โมะตะโร” (桃太郎) ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ 
(堺利彦), “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ มะทุซมุ
ระ ทะเกะโอะ (松村武雄) และ “โมะโมะตะโร” (桃
太郎) ของ อะกตุะงะวะ รวิโนะซเุกะ (芥川竜之介) 

โดยศึกษาผ  านตัวละครหลักของเร่ือง  ได แก  
โมะโมะตะโร, ยักษ และผูติดตาม (สุนัข ลิง ไกฟา)

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

เปล่ียนแปลงรูปแบบของตัวละครโมะโมะตะโร, 
ยักษ และผู ติดตาม และการนํานิทานพื้นบาน 
“โมะโมะตะโร” มาดัดแปลงเพื่อใชในวรรณกรรม
ญี่ปุนสมัยเมจิและทะอิโฌ

เปรียบเทียบรูปประโยคในแตละฉากเพื่อดูสวนที่ถูก
ปรับเปล่ียนหรือตัดออกไป มะทุซบะระ โนะริโกะ4

 

(松原哲子) ศกึษาคาํทีน่ยิมใชในสมยัน้ัน รวมไปถึง
การเพิม่ปจจยัใหมในเนือ้หาของเรือ่ง “โมะโมะตะโร” 
ในหนังสืออะกะฮง/คโุระฮง/อะโอะฮง/คอิโิระเฮยีวชิ 

2. การศึ กษา เ ก่ียว กับระบอบการ
ปกครองดวยทหาร เชน โคะทะกิ ฮะรุโกะ5

 (小滝

晴子) ศึกษาเนื้อหาของ “โมะโมะตะโร” ที่เปลี่ยน
ไปหรือคงเอาไวภายหลังสงคราม เนื่องจากชวง
สงครามมีการนําเร่ือง “โมะโมะตะโร” มาใชเพื่อ
สงเสริมระบอบการปกครองดวยทหาร แตหลัง
สงครามชวงหนึง่มกีารหามยุงเกีย่วกับเร่ือง “โมะโมะ
ตะโร” รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อไมให
เยาวชนเกิดความเขาใจผิด 

3. การศึกษาเ ก่ียวกับการวิพากษ 
วิจารณสังคม เชน ฮิระดะ โคสะบุโร6

 (原田光三

郎) ศกึษาผลงานของอะกุตะงะวะวามีการสรางภาพ
ลกัษณของโมะโมะตะโรและยกัษใหมลีกัษณะตรงกนั
ขามเพื่อวิพากษวิจารณสังคม 

4. การศึกษาเก่ียวกับหนังสือภาพ เชน 
ซะกะโนะ ยูโกะ7

 (坂野陽子) ศึกษาปญหาของ
แวดวงวรรณกรรมเยาวชนและหนังสอืภาพ รวมไปถึง
หนงัสอืภาพทีด่ ีโดยวเิคราะหผานประวตัศิาสตรของ
หนังสือภาพนิทานพ้ืนบาน ซึ่งเน นศึกษาเร่ือง 
“โมะโมะตะโร” เปนหลกั โดยงานวจิยัสาํคญัเกีย่วกบั 
“โมะโมะตะโร” คอืการศกึษาการเปลีย่นแปลงรปูแบบ
ของนิทานพื้นบาน “โมะโมะตะโร” ของนะเมะกะวะ 
มิชิโอะ8 ซึ่งไดศึกษาในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ 
นิทานพื้นบาน “โมะโมะตะโร” ไมวาจะเปนหนังสือ
ภาพอะกะฮง (赤本), นิทานเด็กเลาปากเปลา 
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, ยกัษ และผูตดิตาม
ในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยเมจิและทะอิโฌ

3.1 “โอะนิโมะโมะตะโร” (鬼桃太郎) 

ของ โอะสะกิ โคโย (尾崎紅葉) 

“โอะนิโมะโมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย 
ตีพิมพวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1891 (ปเมจิที่ 24) โดย
สํานักพิมพฮะกุบุนคัง (博文館) เนื้อเรื่องเปนเร่ือง
เลาตอจากตอนจบของนทิานพืน้บาน “โมะโมะตะโร” 
โดยมีเรื่องยอดังตอไปนี้ 

3.1.1  เรื่องยอ
ราชายักษ แหงเกาะโอะนิงะฌิมะผูโดน

โมะโมะตะโรปราบตองการจะลมโมะโมะตะโรเพ่ือ
แกแคน จึงประกาศหานักรบผูกลาหาญเพ่ือไปตอสู
กับโมะโมะตะโร แตดวยชื่อเสียงของโมะโมะตะโรจึง
ไมมียักษตนใดอาสา จนวันหนึ่งสามีภรรยายักษผูทํา
หนาที่เฝาประตูเกาะโอะนิงะฌิมะคูหนึ่งไปขอพรที่
ศาลเจาเทพอสรู (夜叉神社) และฝนวาไดรบัลกูทอ
ขนาดใหญรสชาติขม หลังจากน้ันยายทองและ
คลอดลูก โดยใหชื่อวา คุโมะโมะตะโร (苦桃太郎) 

ซึง่ตวัโตเร็ว มผีวิสีเขยีว ปากสีแดง และพนไฟได คโุมะ
โมะตะโรออกตวัวาจะเปนผูไปปราบโมะโมะตะโรเอง 
จึงออกเดินทางโดยนําหัวกะโหลกคน 10 หัว ติดตัว
ไปดวย (แทนคิบิดังโงะ) ระหวางทางพบกับปศาจ
มังกรสีทองที่บินบนฟาและพนไฟได ( 火炎を吹き

空を飛ぶ金色の毒竜) ลงิบาบนูขนาดใหญ ( 大狒) 

และหมาปาที่ถูกเขาใจผิดวาเปนวัว คุโมะโมะตะโร
ขี่เมฆที่ปศาจมังกรเรียกมาใหมุงหนาตรงไปยังญี่ปุน 
แตเน่ืองจากบินเร็วมากจึงเลยญี่ปุนไป จนตองกลับ
มาใหม ระหวางกลับมาน้ันเวทมนตรของปศาจมังกร
เริม่ออนลงจงึทาํใหเมฆบางลงจนลงิบาบนูกบัหมาปา
รวงจากเมฆลงไปในทะเลกลายเปนอาหารใหกับ

จระเข สวนคโุมะโมะตะโรกับปศาจมงักรท่ีอยูบนเมฆ
นั้นทะเลาะกันจนรวงลงมาแลวจมหายไปในทะเล

3.1.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ 
และผูติดตาม

ในเรื่อง“โอะนิโมะโมะตะโร” ของ 
โอะสะกิ โคโยน้ัน มตีวัละครโมะโมะตะโร 2 แบบ คอื 
โมะโมะตะโร กับ คุโมะโมะตะโร โดย ตัวละคร
โมะโมะตะโรเปนตัวละครเดิมจากนิทานพื้นบาน แต
มคีวามนาเกรงขามมากข้ึน สวนตวัละครคุโมะโมะตะ
โรนั้นเปนตัวละครใหมที่ผู แตงสรางขึ้นมาโดยมี
ลักษณะคลายกับตัวละครโมะโมะตะโรแตเปนยักษ 
โดยใชชื่อตัวละครวา คุโมะโมะตะโร (苦桃太郎) 

เกิดจากการขอพรที่ศาลเจาเทพอสูร (夜叉神社) 

และมีลกัษณะภายนอกท่ีตวัใหญ ผวิสเีขียว ปากสีแดง 
พนไฟได มีความมั่นใจวาจะสามารถลมโมะโมะตะโร
ได แตทวาสุดทาย คุโมะโมะตะโรน้ันจมทะเลตาย
กอนที่จะไดไปปราบโมะโมะตะโรท่ีญี่ปุน

สวนตัวละครยักษคือ เหลายักษที่โดน
โมะโมะตะโรเดินทางมาปราบแลว โดยฝายยักษรูสึก
เคยีดแคนและอยากจะปราบโมะโมะตะโร ดงัประโยค
ที่วา「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 ใชกําลัง

เหลานัน้ (จนชนะ) ราชายักษผูเคยีดแคนจงึคนหาทัว่
เกาะ หาใครก็ไดที่จะไปปราบญี่ปุน เพื่อเอาคอเจา
หนุมโมะโมะตะโรและลาสมบัตกิลับมา แตดวยความ
หวาดกลัวท่ีมีตอโมะโมะตะโร จึงทําใหไมมียักษตน
ไหนกลาอาสาไปสูกบัโมะโมะตะโรเลย 

สําหรับตัวละครผูติดตามนั้นมี 3 ตัว 
โดยเปนผูติดตามของคุโมะโมะตะโร ไดแก ปศาจ
มงักรสทีอง (金色の毒龍) ลงิบาบนูใหญมขีนสขีาว

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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บนหนา (白毛朱面の大狒) และหมาปา (狼) 

โดยนะเมะกะวะ มิฌิโอะ กลาวไววา มังกรสีทองนั้น
เปรียบเทียบไดกบัไกฟา ลงิบาบูน คอื ลงิ และหมาปา 
คือ สุนัข ในนิทานพื้นบาน10 โดย โอะสะกิ โคโย 
ไดเขยีนภาพลักษณของมังกร ใหมลีกัษณะ เปนสทีอง 
มีกระแสไฟอยูกลางหลัง มีลิ้น 13 แฉก พนไฟและ
สามารถใชเวทมนตรได ครอบครัวทางญ่ีปุนซึ่งเปน
สัตวประเภทแมลงนั้นถูกไกฟาซึ่งเปนสัตวรับใชของ
โมะโมะตะโรกินมาตลอดนานหลายป จึงตอบตกลง
ไปปราบโมะโมะตะโร สวนลิงบาบูนนั้นมีลักษณะ
ภายนอกขนาดใหญ มีขนบนใบหนาสีขาว และ
หมาปาที่มีลักษณะคลายวัวแสดงใหเห็นวามีขนาด
ใหญมาก โดยหมาปาน้ันเปนศัตรูตัวฉกาจกับสุนัข
ผูติดตามของโมะโมะตะโร โดยสินจางที่คุโมะโมะตะ
โร ใหกบัผูตดิตามกค็อื หวักะโหลกมนษุย แทนคบิดิงั
โกะ ในนิทานพื้นบาน โมะโมะตะโร

จากการศึกษาตัวละครในเรื่อง “โอะนิ
โมะโมะตะโร” ดงัขางตน พบวามกีารเลาเรือ่งตอจาก
นิทานพื้นบานเดิม โดยตัวละครที่ปรากฎในเร่ืองเปน
ตัวละครฝายยักษ เชน คุโมะโมะตะโร มังกรปศาจ 
ลิงบาบูน และหมาปา โดยมีการใชเวทมนตร เชน 
มังกรเรียกเมฆเหาะในอากาศ และพนไฟได อยางไร
กต็ามเน้ือเร่ืองเนนฉากผาดโผน มกีารตอสู เหาะเหิน
เดินอากาศได ซึ่งคอนขางคลายกับเร่ือง ไซอิ๋ว และ
จบเรื่องอยางขําขันดวยเนื้อเรื่องที่ คุโมะโมะตะโร 
ไมสามารถไปปราบโมะโมะตะโรที่ญี่ปุนได เพราะนั่ง
เมฆเหาะเลยเกาะญี่ปุ นไป จนทําใหตองใชพลัง
เวทมนตรในการเหาะกลับมาจนพลังหมด ทั้งคุโมะ
โมะตะโรและผูติดตามจึงจมทะเลตายทั้งหมด โดย
นะเมะกะวะ มิชิโอะ ไดกลาวถึงรูปแบบการเขียน
ดงักลาวเอาไววา รปูแบบการเขยีนฉากตอสูในเรือ่งท่ี

คลายกบัเรือ่งไซอิว๋นัน้ นบัไดวาเปนรปูแบบการเขยีน
เฉพาะตัวของโอะสะกิ โคโย แตเนือ่งจากใชคาํศพัทที่
ยากเกนิกวาท่ีนกัเรยีนระดบัประถมจะเขาใจได จงึลด
ความนาสนใจของเน้ือหาแปลกใหมและผิดไปจาก
ความตัง้ใจของผูเขยีนทีอ่ยากใหเดก็ๆ อานเรือ่งราวที่
แตงข้ึนไดอยางสนุก11

3.2  “อิมะโมะโมะตะโร” (今桃太郎) 

ของ เคียวโนะวะระเบะอ ิ(京の藁兵衛) 

“อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะวะระ
เบะอิ แบงเน้ือหาออกเปน 2 ตอน ตพีมิพในนิตยสาร 
โชเน็นเซะกะอิ (少年世界) ฉบับท่ี 1 เลมที่ 7,8 
สํานักพิมพฮะกุบุนคัง (博文館) วันที่ 1 และ 15 
เมษายน ค.ศ. 1895 (ปเมจิที่ 28 ) โดยมีเรื่องยอดัง
ตอไปนี้

3.2.1  เรื่องยอ
ในปจจุบันมีตายายคูหนึ่งกําลังนั่งจิบ

ชาคยุกนัเรือ่งอยากมีลกูชายเหมือนในนิทานพ้ืนบาน 
เนือ่งจากฝนตกจงึออกไปตดัไมและซกัผาไมได จงึนาํ
ของฝากจากโตเกียวมาเปดดูซึ่งของฝากนั้นเปน
ขนมทีม่ลีกัษณะเหมอืนลกูทอ โดยตายายคอยๆ เปด
ออกทีละช้ิน ชิ้นแรกนั้นเปดออกมาเปนแตร สวนชิ้น
ที่สองเปดออกมาเปนธงชาติญี่ปุน และช้ินที่สามเปด
ออกมาเปนเดก็ผูชายทาทางเขมแขง็หนึง่คน จงึตัง้ชือ่
ใหวา โมะโมะตะโร เมื่อโมะโมะตะโรเติบโตขึ้น ได
ตัดสินใจออกเดินทางไปปราบยักษเหมือนในนิทาน
พืน้บาน โดยตัง้ใจจะขนนํา้ตาลซ่ึงเปนสมบตัขิองเกาะ
กลบัมา ระหวางออกเดินทางก็ไดปราบหมูขนาดใหญ
ซึ่งคุกคามครอบครัวของไก จึงไดไก แรง และสิงโต
เปนผูตดิตามและเดนิทางถงึเกาะโอะนิงะฌมิะโดยได
รับการเรียกอยางยกยองจากยักษในเกาะวา “ทาน
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 เหลายักษที่ตางทราบถึงกิตติศัพทของโมะโมะ
ตะโรเปนอยางดีไดยกธงขาวรอตอนรับโมะโมะตะโร
อยูกอนแลว พรอมบอกยกสมบัตทิัง้หมดให หลังจาก
นัน้ยกัษไดเลีย้งนํา้ซปุทีใ่สนํา้ตาลของเกาะ และใหเงนิ
ทองเคร่ืองประดับตางๆ แกโมะโมะตะโร เม่ือขนของ
ทุกอยางขึ้นเรือและกําลังจะเดินทางกลับ เหลา
ประชากรยักษจํานวนมากมาสงโมะโมะตะโรพรอม
ตะโกนวา “ทานนายพลโมะโมะตะโรทีห่นึง่แหงญีปุ่น
จงเจรญิ” เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึญ่ีปุนไดจดังานเลีย้ง
ฉลองครบรอบแตงงาน 50 ปใหกับตาและยาย

3.2.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ 
และผูติดตาม

ในเรื่อง “อิมะโมะโมะตะโร” ของ 
เคียวโนะวะระเบะอิ นั้นตัวละครโมะโมะตะโรเปน
คนละตัวกบันทิานพืน้บานซึง่เกิดจากขนมท่ีมลีกัษณะ
เหมือนลูกทอซึ่งเปนของฝากจากโตเกียว เติบโตขึ้น
มาโดยรับรูเร่ืองราวเกีย่วกบันิทานพ้ืนบาน “โมะโมะ
ตะโร” และมีความคิดทีจ่ะออกเดินทางไปปราบยักษ
ที่เกาะโอะนิงะฌิมะเหมือนในนิทานพ้ืนบาน โดย
ผูแตงสอดแทรกความเปนตะวันตกในเนื้อเรื่อง เชน 
ตนกําเนิดของโมะโมะตะโรที่กําเนิดจากขนม เปา
หมายของโมะโมะตะโรในการเดนิทางไปปราบยกัษที่
ตองยึดเอานํ้าตาล และคํายกยองวา “ทานนายพล” 
(大将閣下)ที่ยักษมีตอโมะโมะตะโร โดยผูเขียนยัง
คงภาพลักษณของโมะโมะตะโรที่เกงและแข็งแกรง
เอาไว จะเหน็ไดจากชือ่เสยีงของโมะโมะตะโรทีไ่ดจาก
การฆาหมูขนาดใหญกอนออกเดินทางไปปราบยักษ
จนเปนที่รูจักไปทั่ว เมื่อโมะโมะตะโรเดินทางถึงเกาะ
โอะนงิะฌมิะจงึไมตองออกแรงตอสูใดๆ เพราะเหลายกัษ
ตางไดยินชื่อเสียงของโมะโมะตะโร จึงยกธงขาวยอม

แพแกโมะโมะตะโรทนัท ี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 เมื่อเขาใกลตัวปราสาทก็เห็น “ธงสี

ขาวโผลออกมา” จากยอดปราสาทอยางเงียบๆ 
สวนตัวละครยักษนั้นไมมีพฤติกรรม

รกุรานหรอืขโมยสมบตัขิองชาวบาน เปนเพยีงแคยกัษ
บนเกาะโอะนิงะฌิมะซ่ึงเปนแหลงผลิตน้ําตาลและมี
เครื่องประดับ ยักษรูจักชื่อเสียงของโมะโมะตะโรเปน
อยางดีจึงไมกลาตอสูดวย จึงยกธงขาวยอมแพ และ
เรียกโมะโมะตะโรวา “ทานนายพลแหงญี่ปุน” 「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 ทาน

นายพลแหงญี่ปุนอุตสาหเดินทางขามนํ้าขามทะเลมา 
พวกเรารูสึกยินดียิ่ง ขอเชิญเขามาดานในกอน พรอม
ดูแลและยกสมบัติตางๆ ใหกับโมะโมะตะโร 

สําหรับผูติดตามนั้นมี 3 ตัว ไดแก ไก 
(鶏) แรงตัวใหญ ( 大鷲) และสิงโต (獅子) ซึ่ง
เหตุผลท่ีทั้งสามยอมเปนผูติดตามของโมะโมะตะโร
นั้นแตกตางไปจากนิทานพ้ืนบาน โดยไกนั้นขอเปน
ผูตดิตามเพือ่ทดแทนบญุคณุท่ีโมะโมะตะโรปราบหมู
ซึ่งรุกรานครอบครัวตนมาโดยตลอด สวนแรงและ
สิงโตนั้นรูสึกนับถือในความกลาหาญของโมะโมะตะ
โรจึงอาสาเปนผูตดิตามโดยโมะโมะตะโรไมตองใหเนือ้
กระปอง (牛肉の缶詰) ที่เตรียมมา ดังประโยค
ทีว่า 「大将閣下のご勇猛に殆ど敬服いたしま

して」
14
 รู สึกนับถือในความกลาหาญของทาน

นายพลเปนอยางยิ่ง 
จากการศึกษาตัวละครในเร่ือง “อิมะ

โมะโมะตะโร” พบวาตัวละครถูกดัดแปลงใหมีความ
เปนตะวันตกมากข้ึนเพ่ือนําเสนอใหสอดคลองกับ

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-ญี่ปุน โดยผูแตงไดดัดแปลงทั้งตนกําเนิด
ของโมะโมะตะโรซึง่เปนตวัละครหลกั วตัถปุระสงคใน
การเดินทางไปปราบยักษ พฤติกรรมและคําพูดของ
ยักษที่ลวนแลวแตเปนสัญลักษณของตะวันตกและ
สงครามทั้งสิ้น ดังที่ นะเมะกะวะ มิชิโอะไดวิเคราะห
เอาไววา เรือ่ง “อมิะโมะโมะตะโร” นัน้สะทอนใหเหน็
ถงึความดีใจของคนญ่ีปุนทีม่ตีอชยัชนะในสงครามจีน-
ญี่ปุน และการจงใจกลาวถึงนํ้าตาลก็แสดงใหเห็นถึง
การใชเกาะโอะนิงะฌมิะแทนไตหวนั โดยชวงกอนและ
หลังสงครามจีน-ญี่ปุน และรัสเซีย-ญี่ปุนนั้นมักมีการ
เชือ่มโยงระหวางเรือ่งของโมะโมะตะโรกบัแนวคดิการ
ลาอาณานิคมตางประเทศของญี่ปุน15 

3.3  “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” (『日本五

大噺』) ของ เคยีวโนะวะระเบะอิ (京の藁兵衛) 

“นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” ของ เคียวโนะวะ
ระเบะอิ ดดัแปลงเพ่ิมเตมิจากตนฉบบั “วะระเบะฮะ
นะฌิอะกะฮงจิฌิ” (『童蒙話赤本事始』) ของ 
เคยีวกุเต บะกิน (曲亭馬琴) ตพีมิพโดยสํานกัพมิพ
บุนโระกุโดะโฌะเตน (文禄堂書廛) ในป ค.ศ. 
1901 (ปเมจิที่ 34) ในรูปแบบวรรณคดีประชาชน
นิยม (戯作) แบบอะกะฮง (赤本) ซึ่งมีเนื้อเรื่อง
ทีร่วมเร่ืองราวและตัวละครท้ังหมดของนิทานพ้ืนบาน
ทั้ง 5 เรื่องของญี่ปุน (โมะโมะตะโร, ฮะนะซะกะจิอิ, 
ฌิตะกิริสุซุเมะ, ซะรุกะนิงัซเซ็น และคะชิกะชิยะมะ) 
เอาไว และเปล่ียนตวัละครใหกลายเปนมนษุยทัง้หมด 
เน้ือเร่ืองเปนเร่ืองราวชีวติของโมะโมะตะโรในชวงอายุ 
50 ปที่เปลี่ยนชื่อเปน โมะโมะกะวะตะโร โดยมีเรื่อง
ยอดงัตอไปน้ี

3.3.1  เรื่องยอ
โมะโมะกะวะตะโร ผูเกิดในประเทศ

แหงนักรบ เมืองชิบุยะ ตอนหนุมชื่อ โมะโมะตะโร 

เคยเดินทางไปปราบยักษที่เกาะโอะนิงะฌิมะและได
สมบัติกลับมามากมาย อีกท้ังยังไดสมนาคุณจาก
จักรพรรดิ จึงนับไดวาเปนผูที่มีชื่อเสียงอยางมาก 
แมอายุ 50 ปแตยังแข็งแรงมาก ผูคนนับถือราวกับ
เทพเจา บานของโมะโมะกะวะตะโรนั้นลวนเต็มไป
ดวยสิง่ของอัศจรรย โดยหน่ึงในน้ันคอื แปนหมึกเขียน
พูกนัทรงลกูพลบั (柿形の硯) ทีผู่ใดเขยีนตวัอกัษร
ดวยหมึกจากแปนหมึกนี้จะสามารถเขียนหนังสือได
สวย แมกระท่ังคนที่ไมรูหนังสือ ซึ่งโมะโมะกะวะตะ
โรไดเก็บรักษาเอาไวเปนอยางดีตลอดมา จนกระท่ัง
วนัหนึง่ทีฝ่นตกหนักมาก มขีโมยแอบเขามาขโมยแปน
หมกึเขยีนพูกนัดงักลาวไป หลงัจากน้ันอซุะกชิลิกูคน
เดียวของตาและยายฝายดีชื่อ โฌจิกิ โฌโระกุและ
ซุนะโอะ จับทะนุกิชิ ลูกของตาและยายฝายเลวชื่อ 
เคนเบ และมะงะตะ ซึ่งเปนคนขโมยแปนหมึก มาให
โมะโมะกะวะตะโรเปนผูตัดสินความผิด

3.3.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ 
และผูติดตาม

ในเร่ือง “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” ของ 
เคียวโนะวะระเบะอินั้น ตัวละครโมะโมะตะโรคือตัว
ละครตวัเดยีวกบั โมะโมะตะโรในนทิานพืน้บาน หลงั
จากปราบยักษกลับมาไดใชชื่อวา โมะโมะกะวะตะโร 
กําเนิดในประเทศแหงการรบ มีชื่อเสียงและทรัพย
สมบัติมากมายจากการไปปราบยักษในสมัยหนุม 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 ทานผูนี้ตอนหนุมมีชื่อวา โมะโมะ

ตะโร ครั้งหนึ่งทานไดเดินทางไปยังสถานที่ที่เรียกวา
เกาะโอนงิะฌมิะและนาํทรพัยสมบตัมิากมายกลบัมา 
จงึไดรบัรางวลัจากทานจกัรพรรดจิงึนบัวาเปนคนทีม่ี

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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ศกัดิส์งูยิง่ โดยในเร่ืองน้ี โมะโมะกะวะตะโรมีบทบาท
ในการตัดสนิความดีความเลวของตัวละครในเน้ือเร่ือง 

สวนตัวละครยักษนั้นไมมีปรากฎใน
เนื้อเรื่อง แตมีการอางถึงเนื้อเรื่องในนิทานพื้นบานท่ี
โมะโมะตะโรเดินทางไปปราบยักษและนําเอาสมบัติ
มากมายกลับมา เชนเดียวกับตัวละครผูติดตามท่ีไม
ปรากฎในเนื้อเรื่อง

เร่ือง “นฮิงโกะดะอิบะนะฌิ” เปนเร่ือง
ราวตอจากนิทานพ้ืนบาน “โมะโมะตะโร” โดยตัว
ละคร โมะโมะกะวะตะโรนั้น คือ โมะโมะตะโร ตอน
อายุ 50 ลกัษณะของตัวละครในเร่ืองมฝีงดีและฝงเลว 
และมีโมะโมะกะวะตะโรเปนคนกลางคอยตัดสิน
ความดีความเลว เนื้อหาเนนเร่ืองการทําดีไดดีทําช่ัว
ไดชั่ว ซึ่งเปนลักษณะทั่วไปของนิทานพื้นบาน

3.4  “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” (桃太

郎続話) ของ อิวะยะ ซะสะนะมิ (巌谷小波) 

“โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” ของ อิวะยะ 
ซะสะนะมิ ตีพิมพในชุดหนังสือ นิฮงมุกะฌิบะ
นะฌิโสะกุฮะนะฌิ ชุดที่ 1 (「日本昔噺続話」第

一編) ของสํานักพิมพฮะกุบุนคัง (博文館) เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1914 (ปทะอิโฌที่ 3) เปน
เรื่องราวตอจากนิทานพ้ืนบาน “โมะโมะตะโร” ซึ่ง
เปนรูปแบบที่ผูเขียนตั้งใจเขียนเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของเยาวชน โดยมีเรื่องยอดังตอไปนี้

3.4.1  เรื่องยอ
ภายหลังจากที่โมะโมะตะโรปราบยักษ

เรียบรอยแลว รูสึกวาไมสามารถปลอยเกาะโอะนิงะฌิ
มะท้ิงไวกับคนเลวอยางยักษได จึงใหผูติดตามท้ังสาม
ตัวเปายิงฉุบเพ่ือหาผูอยูปกปองเกาะซ่ึงเปนลิง จนอยู
มาวันหนึ่งยักษเขียวกับยักษแดงนําขาวมาแจงเรื่อง
กําลังทหารจากเมืองมหาอํานาจ ชื่อ“เนะ โนะ คุนิ” 
กําลังจะเขามาโจมตีเกาะ โมะโมะตะโรคิดจะปกปอง
เกาะจึงประกาศแกเหลาบริวารยักษวาจะออกเดิน

ทางในเชาตรูของวันรุงขึน้ และไปขออนุญาตจากตากับ
ยาย แลวใหหญงิสาวผูดแูลตายายจัดเตรียมของสําหรับ
ออกเดินทางให เมื่อออกเดินทางไดโบกคอนวิเศษที่ได
มาตอนไปปราบยักษเพื่อเอาฤกษเอาชัยและกินคิบิดัง
โงะที่หนึ่งของญี่ปุนกอนออกเดินทาง สุนัขและไกฟา
ชวยกันเขียนปายผาวา “ที่หนึ่งของโลก” แลวจึงออก
เดินทาง โดยระหวางทางไดเตายักษ (大亀) ปลา
ทรายแดง (鯛) และกุงยกัษ (大海老) เปนผูตดิตาม
เพิ่มขึ้นจนเดินทางถึงเกาะโอะนิงะฌิมะ ไกฟาเปน
ผูเขาไปสอดแนมในกองกําลังทหารเมืองเนะ โนะ คุนิ 
โมะโมะตะโรเดินทางพรอมผูติดตามไปยังเมือง เนะ 
โนะ คุนิ และโจมตีเรือจํานวนหลายรอยลําของศัตรูใน
ทันทีแลวใหเตายักษกับกุงคอยควํ่าเรือของศัตรูจากใต
นํ้า โดยมือขางหนึ่งของโมะโมะตะโรถือลูกแกววิเศษ
และอีกขางหนึ่งจับคอนวิเศษกอใหเกิดพายุไตฝุนจน
เรือศัตรูจมลงใตทะเล โมะโมะตะโรถือโอกาสน้ีบุกเขา
โจมตีเมือง เนะ โนะ คุนิ โดยสวมผาคลุมพรางตัวแลว
แอบเขาไปจับตัวพระราชาในปราสาททําใหชาวเมือง
ตางหวาดกลัวและคิดวานีค่อืบทลงโทษจากเทพเจาทีม่ี
ตอพระราชาผูหยิง่ยโส เม่ือพาตัวพระราชามาจนถึงทา
เรอืโมะโมะตะโรไดปรากฏตัวออกมาใหเห็นพรอมตอวา
พระราชาเร่ืองพฤติกรรมท่ีไมดีและส่ังใหพระราชามา
เปนผูตดิตามตน พระราชากลัวจงึไมปฏเิสธ โมะโมะตะ
โรกับเหลาบริวารจึงรวมปาวรองแสดงความยินดีตอ
ญี่ปุน หลังจากนั้นจึงพากันขนทรัพยสมบัติทั้งหมดซึ่ง
มมีากกวาตอนไปปราบยักษทีเ่กาะโอะนิงะฌิมะหลาย
เทาตัวกลับมาญี่ปุน ทามกลางความยินดีของตาและ
ยาย หลังจากน้ันโมะโมะตะโรยังคงพาเหลาผูติดตาม
ไปยังเมือง เนะ โนะ คุนิ เพื่อปกปองเมือง

3.4.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ 
และผูติดตาม

ในเร่ือง “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” 
ของ อิวะยะ ซะสะนะมิ นั้น ตัวละครโมะโมะตะโร
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ออกไปตอสูเพื่อปกปองเกาะของตัวเอง โดยมีการ
เตรียมตัวกอนออกเดินทาง ขออนุญาตตาและยาย 
และเดินทางไปทางเรือพรอมกับผูติดตาม เหมือนใน
นิทานพื้นบาน แตมีการใชคําวา “ที่หนึ่งของญ่ีปุน” 
และ “ที่หนึ่งของโลก” ซึ่งแสดงใหเห็นวาโมะโมะตะ
โรน้ันมีความยิ่งใหญ อีกทั้งยังใชของวิเศษ เชน 
ลูกแกววิเศษ คอนวิเศษ ใชเรียกลมพายุได หรือผา
คลมุพรางตวัใชลกัลอบเขาวงัไปจบัพระราชา และยัง
มีพฤติกรรมรุกรานผูอื่นโดนอางวาทําไปเพื่อปกปอง
เมือง 

สวนตวัละครยกัษนัน้เปนยกัษในนทิาน
พื้นบานที่โมะโมะตะโรเดินทางมาปราบ โดยบทบาท
เปนเพียงแคผูรับใชของโมะโมะตะโรเทาน้ัน สวนผูที่
ถูกปราบกลับเปนพระราชาแหงเมือง เนะ โนะ คุนิ 
ซึ่งจะยกทัพเรือมายังเกาะโอะนิงะฌิมะ

สําหรับตัวละครผูติดตามนั้นนอกจาก
สุนัข ลิง ไกฟา ซึ่งเหมือนในนิทานพ้ืนบานแลว ยังมี
ผูตดิตามเพิม่ขึน้มาใหมอกี 3 ตวั ไดแก เตายกัษ ปลา
ทรายแดง และกุงยกัษ ซึง่มบีทบาทชวยโมะโมะตะโร
ในการทําใหเรือรบท่ีจะมาจูโจมเกาะโอะนิงะฌิมะคว่ํา
จมในทะเล

ในเร่ือง “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” 
มีการสรางตัวละครใหมีลักษณะสอดคลองกับลัทธิ
จักรวรรดินิยม โดยเฉพาะตัวละครโมะโมะตะโร เชน 
การใชคําวา “ที่หนึ่งของญี่ปุน” และ “ที่หนึ่งของ
โลก” ซึ่งตรงกับสถานการณในชวงสมัยทะอิโฌที่อยู
ในยคุสงคราม เชน สงครามจนี-ญีปุ่น สงครามรสัเซยี-
ญีปุ่น รวมไปถงึสงครามโลกครัง้ที ่1 แตอยางไรกต็าม 
โมะโมะตะโรมีการใชของวิเศษ มีผู ติดตามเพิ่ม
มากกวาในนทิานพืน้บานโดยลวนเปนสตัวขนาดใหญ
ซึง่บางตวัมลีกัษณะคลายในเร่ืองสัน้ดัดแปลงสมยัเมจิ

3.5  “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ 
คุซุยะมะ มะซะโอะ (楠山正雄) 

“โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ 
ตพีมิพในหนงัสอืชดุ “นฮิงโดวะโฮเงยีะกฌุ”ู เลมหลงั 
(『日本童話宝玉集』下巻) โดยสํานักพิมพฟุสัง
โบ ( 冨山房) เมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1922 
(ปทะอิโฌที่ 11) โดยมีเรื่องยอดังตอไปนี้

3.5.1 เรื่องยอ
เรื่องราวของเด็กชายที่เกิดจากลูกทอ

ซึ่งยายเก็บไดจากแมนํ้าและใหชื่อวา โมะโมะตะโร 
เมื่อโตขึ้น โมะโมะตะโรผูมีพละกําลังแกรงกลาที่สุด
ในญีปุ่นรูสกึอยากทดสอบตนเองจึงขออนุญาตตายาย
ออกเดินทางไปปราบยักษทีเ่กาะโอนิงะฌมิะ ระหวาง
ทางเจอกับสุนัขในพงหญา ลิงในปา และไกฟาบินอยู
บนทองฟา ทั้งสามยอมไปปราบยักษดวยเพ่ือแลก
กับคิบิดังโงะหน่ึงลูก ทั้งหมดเดินทางโดยเรือใชเวลา
เพียงพริบตาเดียวจึงเดินทางถึงเกาะ เมื่อเหลายักษ
เหน็ตางรบีปดประตแูละชวยกนัดนัประตเูอาไว สนุขั
เคาะประตแูละปาวรองบอกเรือ่งทีโ่มะโมะตะโรจะมา
ปราบจึงทําใหยักษยิ่งชวยกันดันประตูแรงย่ิงข้ึน 
ไกฟาจึงบินขามประตูไปจิกตายักษทําใหเหลายักษ
แตกกระเจิง ลิงจึงปนขามกําแพงหินไปเปดประตูให
โมะโมะตะโรเขามาขางใน เมือ่ไดจงัหวะโมะโมะตะโร
กระโดดขึ้นขี่คอนายพลฝายยักษแลวรัดคอแนนจน
ยอมแพและสัญญาท่ีจะยกสมบัตทิัง้หมดให หลงัจาก
นั้นโมะโมะตะโรและผูติดตามตางชวยกันขนสมบัติ
ลํา้คาทีส่ดุในโลกจาํนวนมหาศาลนัน้ขึน้เรอืกลบัมายงั
ญีปุ่น ตาและยายตางดใีจทีโ่มะโมะตะโรกลบัมาอยาง
ปลอดภัย โมะโมะตะโรและผูติดตามตางแสดงความ
ดีใจรวมกัน สวนทองฟานั้นสดใสไรเมฆ ดอกซากุระ
เบงบานเต็มสวน
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3.5.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ 
และผูติดตาม

ในเร่ือง “โมะโมะตะโร” ของ คซุยุะมะ 
มะซะโอะ นัน้ ตวัละครโมะโมะตะโรกําเนดิจากลูกทอ
ที่ยายเก็บไดจากแมนํ้า ทําใหตายายคิดวาเปนเด็กที่
เทพเจาประทานให เมื่อโตขึ้นโมะโมะตะโรนั้นมี
รางกายใหญและมีแรงมากกวาเด็กท่ัวๆ ไป จนกลาย
เปนคนทีแ่ขง็แกรงทีส่ดุในญีปุ่น ตอมาจงึตัดสนิใจออก
เดินทางไปปราบยักษเพ่ือทดสอบความสามารถของ
ตนเอง ดงัประโยคท่ีวา 「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

ตะโรจึงกลายเปนคนท่ีแขง็แกรงทีส่ดุในญ่ีปุน โมะโมะ
ตะโรจงึอยากออกเดินทางไปตางประเทศสักแหงเพือ่
ทดสอบความสามารถตนอยางเต็มที่ ซึ่งแตกตางไป
จากนิทานพื้นบาน

สวนตวัละครยกัษนัน้เปนยกัษเลวท่ีมกั
ออกปลนทรัพยสมบัติของประเทศอื่นๆ อยูเสมอ 
อาศัยอยูในปราสาทบนเกาะโอะนิงะฌิมะซึ่งอยูไกล
จากญ่ีปุนมากตองเดินทางนานหลายๆ 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 เมื่อเดินทางโดยเรือใชเวลา

นานหลายป ณ ทะเลอันแสนไกลโพนนั้นมีสถานที่ที่
เรียกวาเกาะโอะนิงะฌิมะอยู พวกยักษเลวอาศัยอยู
ในปราสาทสดีาํตระหงาน เฝาระวงัรกัษาทรพัยสมบตัิ
ซึ่งปลนมาจากท่ัวทุกสารทิศ แมพฤติกรรมของยักษ
จะเปนพฤติกรรมเลวแตไมไดเปนการรุกรานหมูบาน
ของโมะโมะตะโรเหมือนในนิทานพื้นบาน แตกลับ
เนนการอธิบายความหางไกลของเกาะยักษและ

ทรัพยสมบัติของยักษ
สําหรับตัวละครผูติดตามนั้นมี 3 ตัว 

คอื สนุขั ลงิ ไกฟา เหมอืนในนทิานพืน้บาน ซึง่ทัง้สาม
ขอติดตามโมะโมะตะโรไปปราบยักษโดยแลกกับ
คิบิดังโงะหนึ่งลูก นอกจากนี้ยังมีการแบงหนาที่ชวย
เหลือโมะโมะตะโรในการปราบยักษเปนอยางดี เชน 
ตอนอยูบนเรือ และตอนตอสูกับยักษ 

เรื่องสั้น “โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ 
มะซะโอะ นัน้มีลกัษณะการแตงเรือ่งแบบนิทานพ้ืนบาน
เดมิมากทีส่ดุ แตเนนในสวนของรายละเอยีดเพิม่มากขึน้ 
เชน ความหางไกลของเกาะยักษ การเดินทางอันแสน
รวดเร็วของโมะโมะตะโรที่อาจไดมาจากการประทาน
ของเทพเจา นอกจากนีย้งัเนนการอธบิายลกัษณะความ
ดีใจของผูติดตามหลังปราบยักษกลับมาได 

3.6  “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ 
ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ (堺利彦) 

“โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ 
อยูในบทท่ี 4 ของหนังสือ “อิกคิวโอะโฌ” (『一休

和尚』) ในช่ือเร่ืองวา “โมะโมะตะโร”- เร่ืองราว
การปราบยกัษรํา่รวย (「桃太郎－金持鬼を征伐

した話－」) ตีพิมพโดยสํานักพิมพฌิโนะโนะเมะ
โดโฌะเต็น (東雲堂書店) วันที่ 16 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 1922 (ปทะอิโฌที่ 11) โดยมีเรื่องยอดังตอไปนี้

3.6.1  เรื่องยอ
เรื่องราวของเด็กชายที่เกิดจากลูกทอ

ซึ่งยายเก็บไดจากแมนํ้าและใหชื่อวา โมะโมะตะโร 
ครอบครัวตายายน้ันยากจนเน่ืองจากโดนยักษซึ่ง
อาศัยอยูบนภูเขาโอะนิงะทะเกะ (鬼が嶽) ขูดรีด
มาโดยตลอด เหลายกัษนัน้คอยปลนทัง้เงนิ ทอง ขาว 
และสมบัติอื่นๆ ดังนั้นคนในหมูบานรอบๆ ภูเขาจึง
ยากจนตลอดไมวาจะทํางานหนักแคไหนกต็าม แมจะ

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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อยากปราบสักแคไหนแตก็ทําไมไดเพราะยักษนั้นทั้ง
แข็งแกรง ทั้งมีตะบองเหล็กและคอนวิเศษ เมื่อ
โมะโมะตะโรโตข้ึนจงึอาสาไปปราบยักษภเูขาโอะนิงะ
ทะเกะให ตายายเตรียมคิบิดังโงะเพ่ือเปนเสบียง
อาหารให ระหวางทางเจอกับสุนัข ลิง และไกฟา ทุก
ตวัเม่ือเม่ือรูวาโมะโมะตะโรจะไปปราบยักษกข็อรวม
เดนิทางพรอมพาพรรคพวกไปดวยอกี 10 ตวั โมะโมะ
ตะโรกใ็หคบิดิงัโงะแกทกุตวั เมือ่ทัง้หมดเดนิทางถงึภู
เขาโอะนิงะทะเกะก็มองเห็นปราสาทหลังใหญ
ทามกลางปาสน ดานหนาปราสาทเปนประตูเหล็ก
ขนาดใหญ รอบๆ เปนกาํแพงหนิ โมะโมะตะโรตะโกน
บอกใหเหลายกัษเปดประตูใหแตกลบัทาํใหเหลายกัษ
กลัวและชวยกันดันประตูแนนหนามากข้ึน ไกฟาจึง
บนิขามประตูไปบอกวาโมะโมะตะโรมาแกแคนขอให
ยกัษยอมแพ ขณะน้ันยกัษเผลอตัว โมะโมะตะโรและ
กลุมผูติดตามจึงเขาไปดานในได แลวเหลาไกฟาก็
เขาไปจกิตาของยกัษ เหลาสนุขักเ็ขาไปกดัทัง้กนและ
ขาของยักษ สวนลิงก็เขาไปขวนหนา จนนายพลฝาย
ยักษออกมาตอสูกับโมะโมะตะโรโดยใชตะบองเหล็ก
แตก็เสียทาโดนโมะโมะตะโรกระโดดเขาบีบคอ จน
นายพลฝายยักษยอมแพจนรองขอชีวิตโดยใหคํา
สัญญาวาจะไมทําชั่วอีก เหลาผูติดตามเขาไปขนเงิน
ทอง ขาว และทรัพยสมบัติซึ่งกองเปนภูเขา นายพล
ฝายยักษไดมอบผาคลุมพรางตัว และคอนวิเศษให
เพราะวาเปนสมบัติสําคัญ แตโมะโมะตะโรปฏิเสธไม
รับเน่ืองจากเปนสิ่งของสําหรับใชทําช่ัวจึงไมจําเปน
สําหรับพวกเขา หลังจากน้ันทั้งหมดก็พากันกลับ
หมูบานและนาํเอาสมบตัทิีไ่ดมาใหตายายด ูตากลาว
ชืน่ชมโมะโมะตะโรและผูตดิตามท้ังสาม เมือ่ไมมยีกัษ
มาขูดรีดสมบัติแลวในหมูบานจึงไมมีคนยากจนอีก
ตอไป 

3.6.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ 
และผูติดตาม

ในเรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ 
โทะฌิฮิโกะนั้น ตัวละครโมะโมะตะโรเปนผูที่มีพละ
กําลังแข็งแรงกวาผูใหญและไมเคยแพใคร ตอมาเมื่อ
โมะโมะตะโรเติบโตข้ึนและรู เหตุการณเกี่ยวกับ
หมูบานทัง้หมดจงึอาสาไปปราบยกัษ โดยมคีบิดิงัโงะ
เปนเสบียง แตงตวัโดยหอยดาบไวขางตัว แขวนถุงใส
คบิดิงัโงะไวทีเ่อว และถือธงสแีดง 「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

ตะโรแตงตัว แขวนดาบไวที่บั้นเอว แขวนถุงใสคิบิดัง
โงะ มอืถือธงสีแดง เม่ือปราบยักษแลวนายพลยักษได
ยกผาคลมุพรางตวัและคอนวเิศษให แตโมะโมะตะโร
กลบัปฏิเสธไมรบัเพราะเหน็วาเปนอปุกรณทีย่กัษเอา
ไวทําชั่วจึงไมจําเปนตองใช 

สวนตัวละครยักษน้ันเปนยักษเลวท่ี
อาศัยอยูบนภูเขาใกลบริเวณที่ตายายอาศัยอยู คอย
ปลนสิง่ตางๆ ทีค่นในหมูบานหาได หรอืเงินท่ีเกบ็เอา
ไว ทั้งเงิน ทอง ขาว และทรัพยสมบัติอื่นๆ สําหรับ
คนในหมูบานแลวเหลายักษนั้นมีความแข็งแกรง 
เพราะมีตะบองเหล็ก และคอนวิเศษ ดวยพฤติกรรม
ดังกลาว ยักษจึงถูกเรียกวา ยักษผูรํ่ารวย (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 พวกยักษเหลานี้ปลน

กําไรที่คนทํางานมาไดบาง เงินเก็บจากการทํางาน
ของคนบาง โดยอางวาเปนของบรรณาการ แลวนํา
เอาเงิน ทอง ขาว และทรัพยสมบัติไปเก็บซอนเอาไว
ทีห่ลงัเขา ซึง่พฤตกิรรมรุกรานสมบัตขิองชาวบานนัน้

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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แตกตางไปจากยักษในนิทานพื้นบานที่ทํารายและ
กินคน

สําหรับตัวละครผูติดตามในเร่ืองน้ีมี 
3 ตัว ไดแก สุนัข ลิง และไก โดยผูติดตามแตละตัว
จะมีพรรคพวกอีกตัวละ 10 ตัว โดยผูติดตามเหลานี้
อาสาติดตามโมะโมะตะโรไปปราบยักษเพราะตางก็ได
รบัความเดอืนรอนจากพฤตกิรรมของยกัษเหมือนกนั
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 “วาไง เจาจะไปดวยกันมัย้” “ไปดวย ไป

ดวย ผมจะไปดวย พวกผมเองก็ถูกเจายักษผูรํ่ารวย
นั้นแกลงอยูประจําจนจนอยูแบบนี้ไงละ” ยิ่งไปกวา
นัน้ผูตดิตามทัง้สามตวัและพรรคพวก 10 ตวัทีต่ดิตาม
มาตางรวมแรงรวมใจกันปราบยักษดวยกันเปน
อยางดี และพฤติกรรมทั้งสามตัวพรอมใจกันตอบ
รับคําปฏิเสธไมยอมรับเคร่ืองมือทําชั่วจากยักษของ
โมะโมะตะโรน้ัน ยิ่งเนนใหเห็นถึงการนิยมในการ
ทําความดีของผูติดตามอีกดวย

ตัวละครในเร่ือง “โมะโมะตะโร” ของ 
ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะนั้นถูกสรางขึ้นโดยเนนเรื่องเงิน 
ไมวาจะเปนตายาย และคนในหมูบานทีย่ากจนเพราะ
ยักษ และยักษที่รํ่ารวยจากการขูดรีดสิ่งของและ
ทรัพยสมบัติจากชาวบาน และเนนในเห็นถึงความ
สามคัคขีองโมะโมะตะโรและผูตดิตามจํานวนมากใน
การปราบยักษ ซึ่งซะกะอิ โทะฌิฮิโกะไดเขียนเอาไว
ในบทนําของเรื่องไววา เรื่อง “โมะโมะตะโร” ในบท
ที ่5 นีไ้ดนาํเอาเรือ่งโมะโมะตะโรทีม่พีฤตกิรรมรุกราน
ซึ่งเปนแนวคิดดานจักรวรรดินิยม มาดัดแปลงเปน
เรื่องที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการตอสูของ
คนใชแรงงานแทน22

3.7  “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ 
มะทุซอุระ ทะเกะโอะ (松村武雄) 

“โมะโมะตะโร” ของ มะทุซมรุะ ทะเกะโอะ 
ตีพิมพในหนังสือชุด “นิฮงโดวะฌู” ชุด “เซะ
กะอิโดวะทะอิเค” เลมที่16 โดยสํานักพิมพ เซะกะอิ
โดวะทะอิเคฮักโกกะอิ ( 世界童話大系発行会) 

ในปทะอิโฌที่ 13 โดยมีเรื่องยอดังตอไปนี้
3.7.1  เรื่องยอ
เรื่องราวของเด็กชายที่เกิดจากลูกทอ

ซึ่งยายเก็บไดจากแมนํ้าและใหชื่อวา โมะโมะตะโร 
เมือ่โตข้ึนโมะโมะตะโรขออนุญาตตาและยายออกเดิน
ทางไปปราบยักษซึง่คอยมารุกรานชาวบานท่ีเกาะโอนิ
งะฌมิะ ระหวางทางเจอกบัสนุขั ลงิ และไกฟา ทัง้สาม
เมือ่รูวาโมะโมะตะโรกาํลงัจะเดนิทางไปปราบยกัษจงึ
ขอตามไปดวย โมะโมะตะโรจงึใหคบิดิงัโกะหนึง่ลกูแก
ทุกตัวเปนการตอบแทน เม่ือทั้งหมดเดินทางถึงเกาะ
โอนงิะฌมิะจงึเปดฉากตอสูกบัยกัษโดยไกฟาบินเขาไป
ในประตูบอกกับยักษที่ชวยกันดันประตูอยูวาใหยอม
แพ ยกัษจงึตกใจปลอยมอืจากประต ูโมะโมะตะโรและ
ผูตดิตามจงึผลกัประตเูขาไปขางใน สวนสนุขัไลกดัขา
ยกัษ และลงิไลขวนหนายักษ สวนโมะโมะตะโรก็ตอสู
กับนายพลฝงยักษจนยอมแพ และใหนายพลฝงยักษ
สาบานวาจะไมทําชั่วอีกแลวจึงขนสมบัติตางๆ ออก
มาใหกบัโมะโมะตะโร หลงัจากนัน้โมะโมะตะโระและ
พรรคพวกเดินทางกลับมายังหมูบาน แบงสมบัติที่ได
มากับผู ติดตาม แลวใชชีวิตอยู อย างมีความสุข 
หลังจากนั้นยักษไมเคยทําความช่ัวอีกเลย

3.7.2  ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ 
และผูติดตาม

ในเร่ือง “โมะโมะตะโร” ของ มะทซุมรุะ 
ทะเกะโอะ นัน้ตวัละครโมะโมะตะโรมคีวามแขง็แกรง 

21 เรื่องเดียวกัน, pp.132

22 เรื่องเดียวกัน、はじがき.
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กลาหาญ และเสียสละ คลายคลึงกับในนิทานพ้ืนบาน 
โดยโมะโมะตะโรเกดิจากลกูทอ แตมกีารบรรยายเพิม่
เติมในสวนที่ตาและยายอาบน้ําใหกับโมะโมะตะโร 
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 

ยายรีบอุมเด็กทารกขึ้นมากอดไว แลวอาบน้ําอุนให 
ทําใหโมะโมะตะโรดูเปนเด็กทารกธรรมดาซึ่งเปนลูก
ของตาและยายจริงๆ 

สวนตวัละครยกัษในเรือ่งนีม้พีฤตกิรรม
เลว คือ ฆาคนและรุกรานชาวบาน โดยขามทะเลมา
ขโมยของและฆาชาวบาน ทําใหชาวบานลําบากมาก 
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 ชวงนี้

มีพวกยักษจากเกาะโอะนิงะฌิมะขามทะเลมาขโมย
ของชาวบานบาง ฆาชาวบานบาง ทาํใหลาํบากกนัไป
หมด ซึ่งคลายคลึงกับในนิทานพื้นบาน

สําหรับตัวละครผูติดตามในเร่ืองนี้มี 3 
ตัว คือ สุนัข ลิง และไกฟา ยอมเปนผูติดตามของ
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 “ของท่ีแขวนท่ีเอวคือ

อะไรหรือขอรับ” “คิบิดังโงะอันดับหนึ่งของญี่ปุน” 
“ขอหน่ึงอันแลวผมจะเดินทางไปดวย” “ไดเลย ได
เลย มาดวยกันสิแลวจะให” ซึ่งทั้งหมดเปนผูติดตาม
ที่ดี คอยชวยเหลือโมะโมะตะโรในการปราบยักษ 

ตวัละครในเร่ืองในเร่ือง “โมะโมะตะโร” 
ของ มะทุซมุระ ทะเกะโอะ มีลักษณะใกลเคียงกับ
นทิานพ้ืนบานโดยใชเนือ้หาแบบเดียวกัน โดยลักษณะ
ของตัวละครมีความแตกตางจากเรื่องอื่นๆ ที่ผานมา

ซึ่งจะเห็นไดวาความย่ิงใหญของโมะโมะตะโรลดลง
เมือ่เทยีบกบัเรือ่งสัน้ดดัแปลงเรือ่งอืน่ เนือ่งจากมกีาร
หลกีเล่ียงภาพลักษณในการเปนผูรกุรานของโมะโมะ
ตะโร โดยเห็นไดจากลักษณะการเขียนที่อธิบายให
เหน็ถึงเหตผุลและความเหมาะสมทีโ่มะโมะตะโรตอง
เดินทางไปปราบยักษ

3.8  “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ 
อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ (芥川竜之介) 

“โมะโมะตะโร” ของอะกุตะงะวะ รวิโนะซุเกะ 
ตีพิมพในนิตยสารซันเดยมะอินิชิ (『サンデー毎

日』) ฉบับพิเศษฤดูรอน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 
1924 (ปทะอิไฌท่ี 13) โดยมีเรื่องยอดังตอไปนี้

3.8.1  เรื่องยอ
“โมะโมะตะโร” เปนเร่ืองราวของเด็ก

หนุมซ่ึงเกิดจากลูกทอท่ีตกมาจากสวรรค อยูมาวัน
หนึ่งโมะโมะตะโรนึกอยากจะออกไปปราบยักษ 
ตาและยายซ่ึงไมชอบโมะโมะตะโรอยูแลวเพราะเปน
เด็กขี้เกียจรีบสนับสนุนเตรียมของใหออกเดินทาง 
ระหวางทางไดสุนัข ลิง และไกฟาเปนผู ติดตาม 
ทั้งหมดทะเลาะกันตลอดการเดินทาง สวนลิงตัดพอ
กบัโมะโมะตะโรตลอดวาคิบดิงัโงะครึง่กอนทีไ่ดมานัน้
ไมเพียงพอ จนโมะโมะตะโรยอมยกสมบัติบนเกาะ
ยกัษให ลงิจงึเงียบไป สวนยกัษนัน้เปนยกัษทีร่กัสนัติ
และไมเคยรุกรานใคร หลังจากโมะโมะตะโรเดินทาง
ถงึเกาะยกัษ สนุขัเขาไปกดัยกัษหนุมจนตาย ไกฟาใช
จะงอยแหลมจิกลูกยักษจนตาย สวนลิงนั้นขมขืน
ลกูสาวยกัษกอนฆาใหตาย หลกัจากปราบยักษไดแลว 
ชีวิตของโมะโมะตะโรก็ถูกยักษรุกรานตลอดเวลา 
ไมเคยไดอยูอยางสงบสุขเลย

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, ยักษ 
และผูติดตาม

ในเรื่องสั้น “โมะโมะตะโร” ของ
อะกุตะงะวะ รวิโนะซุเกะ นัน้โมะโมะตะโรกําเนิดจาก
ลกูทอเชนเดยีวกบัในนิทานพืน้บานแตไดเพิม่เตมิตน
กําเนิดของโมะโมะตะโรใหแตกตางไปจากนิทาน
พืน้บาน โดยลูกทอของโมะโมะตะโรไหลมาตามแมนํา้
นัน้ไมใชสิง่ทีส่วรรคกาํหนดแตเปนความบังเอิญทีเ่กิด
ขึ้นจากนกกายะตะงะระซุที่บังเอิญไปจิกโดนลูกทอ
ลกูนัน้ ดงัประโยค「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 ลกูทอที่

หน่ึงหมื่นปจะออกลูกเพียงครั้งเดียวน้ันไมเคยตกลง
บนพื้นดินในชวงหน่ึงพันปที่ผ านมา แตเช าอัน
เงียบเหงาวันหน่ึง ฟาลิขิตใหนกกายะตะงะระซุตัว
หนึง่บินมาเกาะท่ีกิง่ไม แลวทันใดน้ันก็จกิผลทอเลก็ๆ 
สแีดงตกลงมา และเพิ่มความยิ่งใหญของโมะโมะตะ
โรโดยใหตนทอของโมะโมะตะโรนั้นเปนตนไมของ
เทพอิสะนะงิ และนกกาที่มาจิกลูกทอใหรวงนั้นเปน
นกกาของเทพอะมะเตะระซุโอมิกะมิที่สงมาชวย
จกัรพรรดจิมิมุ นอกจากนัน้โมะโมะตะโรยงัมพีฤตกิรรม
ไมกตัญูรูคุณตอตายายท่ีตองการเดินทางไปปราบ
ยกัษกเ็พราะโมะโมะตะโรไมอยากลําบาก ดงัประโยค
「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 สาเหตุที่นึกจะทําก็เพราะเขาไมอยากทํางานที่

ภูเขา แมนํ้า หรือทุงนาเหมือนตาและยาย และ

โมะโมะตะโรยังมีพฤติกรรมโออวดตัวเองอีกดวย 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
ดวยทาทางภาคภมูใิจ แนนอนวาความจรงิโมะโมะตะ
โรเองก็ยงักงัขาอยูเชนกนัวาเปนอนัดบัหน่ึงของญ่ีปุน
หรือไม นอกจากนั้นโมะโมะตะโรยังใชประโยชนจาก
ผูที่ออนแอกวาโดยพยายามใหตัวเสียผลประโยชน
นอยที่สุด ดังคําบรรยายดังนี「้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 สนุขัยงัดงึดนับอกซํา้ๆ อยูพกั

หนึ่งวา “ขอหนึ่งลูก” แตไมวาจะพูดวายังไงโมะโมะ
ตะโรกย็งัยนืยนัอยางหนกัแนนวา“ใหแคครึง่ลกู” การ
ทาํแบบนีน้ัน้เหมอืนเปนการคาขาย ซึง่ทายทีส่ดุผูไมมี
ก็ยอมตองทําตามคําสั่งของผูมี จะเห็นไดวาโมะโมะ
ตะโรมีพฤติกรรมตรงกันขามกับ โมะโมะตะโรใน
นิทานพื้นบาน เชน อกตัญู หลงตนเอง ตอรองเพ่ือ
ประโยชนสวนตน และเปนผูรุกรานยักษ ซึ่งทําลาย
ภาพลักษณวีรบุรุษของโมะโมะตะโรไปอยางสิ้นเชิง 

สําหรับตัวละครยักษนั้นเปนยักษที่รัก
สนัต ิไมรกุรานใคร ใชชวีติตามแบบมนษุยทกุประการ 
ดังขอความตอไปนี้ 「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 แนนอนวายักษที่อาศัยอยู

บนแดนสวรรคแบบน้ียอมตองรักสันตภิาพ ไมส ิยกัษ
นั้นเปนพวกรักความสนุกสนานมากกวามนุษยมาแต
ไหนแตไรแลว แตหลังจากท่ีโมะโมะตะโรปราบยักษ

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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แลวกลับมาอยูหมูบานเดิมกลับไมมคีวามสุขเหมือนใน
นิทานพ้ืนบาน เพราะยักษกลับมาแกแคนอยูตลอด
เวลา ดงัขอความตอไปนี ้「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 เมือ่ลกูยกัษโตขึน้กฆ็าไกฟาผูเฝายาม แลวก็

กลบัไปซอนตวัทีเ่กาะโอนงิะฌมิะ ไมเพียงเทานัน้ยกัษ
ที่รอดชีวิตบนเกาะโอนิงะฌิมะนั้นบางทียังขามทะเล
มาวางเพลิงบานของโมะโมะตะโรบาง มาลอบตัดคอ
โมะโมะตะโรบาง จะเห็นวามีการดัดแปลงพฤติกรรม
ของมนษุยและยกัษใหตรงขามกบัลกัษณะทัว่ไป ยกัษ
กลายเปนผูถูกรุกราน และมนุษยเปนผูรุกราน 

สวนตวัละครผูตดิตามน้ันมทีัง้หมด 3 ตวั 
คือ สุนัข ลิง และไกฟา เหมือนในนิทานพื้นบาน แตมี
พฤตกิรรมทีแ่ตกตางจากในพืน้บาน กลาวคอื สนุขัแสดง
พฤติกรรมไมพอใจที่โมะโมะตะโรใหคิบิดังโงะตนเพียง
คร่ึงลูก ดังคําบรรยายตอไปนี้ 「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

หายใจพรอมกับยอมเปนลูกสมุนของโมะโมะตะโรแลก
กับคิบิดังโงะครึ่งลูก สวนลิงนั้นมีพฤติกรรมไมยอมเสีย
ผลประโยชนสวนตน ดังประโยคตอไปนี้「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 ลิงที่คํานวณคิบิดังโงะอยางฉับไวแกลงไกฟา

ที่รอบรูทุกอยาง ที่แสดงใหเห็นภาพการตอรองผล
ประโยชนระหวางโมะโมะตะโรกับลิง สําหรับไกฟาน้ัน
เปนผูตดิตามท่ีมคีวามอดทน มเีหตุผล และเช่ือฟงคาํสัง่
ของโมะโมะตะโรมากท่ีสุด ดังขอความตอไปน้ี「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 แตไกฟาก็

ปลอบโยนสุนัข พรอมกับสอนลิงเรื่องศีลธรรมของบาว
นาย และบอกใหลิงเชื่อฟงคําสั่งของโมะโมะตะโร 

ในเรื่องสั้น “โมะโมะตะโร” ของอะกุ
ตะงะวะ ริวโนะซุเกะ มีตัวละครเหมือนกับในนิทาน
พื้นบาน แตผูเขียนไดเพิ่มเติมรายละเอียดของตัว
ละครใหมีพฤติกรรมที่ตรงขามกับตัวละครในนิทาน
พื้นบาน เชน โมะโมะตะโรผูเปนเสมือนตัวแทนของ
เทพกลับมีพฤติกรรมรุกรานยักษผู รักสันติ สุนัข 
ลงิและไกฟากไ็มมคีวามสามคัคกีนั ไมเช่ือฟงโมะโมะ
ตะโร มพีฤตกิรรมเหน็แกตวัและระรานผูอืน่ สวนยกัษ
รกัสันต ิไมชอบรุกรานผูอืน่ และผูตดิตามท่ีไมมคีวาม
สามคัค ีเหน็แกผลประโยชนสวนตน สงผลใหเกดิภาพ
ลักษณใหมของตัวละคร

4. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวละครโมะโมะ
ตะโร, ยักษ และผูติดตามและบทบาทหนาท่ี
ในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยเมจิและทะอิโฌ

จากการศึกษาตัวละคร โมะโมะตะโร ยักษ 
และผูติดตามในเร่ืองสั้นท่ีดัดแปลงมาจากนิทานพื้น
บานเรื่อง “โมะโมะตะโร” จํานวน 8 เรื่อง ตั้งแตป 
ค.ศ. 1891 (ปเมจิที่ 24) จนถึงป ค.ศ. 1924 
(ปทะอิไฌที่ 13) ผูวิจัยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบตัวละครและบทบาทหนาท่ีของนิทาน
พื้นบานในวรรณกรรมญี่ปุน ดังตอไปนี้

4.1.1 การเป ล่ียนแปลงรูปแบบ
ตัวละคร

1)  โมะโมะตะโร
ตัวละครโมะโมะตะโรในเร่ือง

สั้นดัดแปลงจากนิทานพื้นบานเรื่อง “โมะโมะตะโร” 
ทัง้ 8 เรือ่งน้ันยงัคงมีภาพลักษณของเด็กทีม่ตีนกาํเนิด

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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ไมธรรมดา เชน เกิดจากลูกทอทีไ่หลมาจากแมนํา้ ดงั
เชนในเรือ่ง “โมะโมะตะโร” ของ คซุยุะมะ มะซะโอะ 
หรอื เกิดจากขนมรูปลกูทอ ดงัเชนในเรือ่ง “อมิะโมะ
โมะตะโร” ของ เคยีวโนะวะระเบะอิ เปนตน และเปน
ผูมีพละกําลังแข็งแกรง โดยผูวิจัยสังเกตเห็นลกัษณะ
ของตัวละครโมะโมะตะโรวาสามารถแบงไดเปน 
2 แบบ คือ ตัวละครท่ีเปนตัวละครเดียวกับนิทาน
พื้นบาน ไดแก เรื่อง “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” ของ 
เคียวโนะวะระเบะอิ, “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” 
ของ อิวะยะ ซะสะนะมิ, “โมะโมะตะโร” ของ มะทุซ
มุระ ทะเกะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ 
มะซะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ
และ “โมะโมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ 
และตัวละครที่ไมใชตัวเดียวกับในนิทานพ้ืนบาน 
ไดแกเร่ือง “โอะนิโมะโมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย, 
“อมิะโมะโมะตะโร” ของ เคยีวโนะวะระเบะอ ิซึง่มกั
พบในเร่ืองส้ันดัดแปลงชวงปลายสมัยเมจิ โดยเร่ือง 
“โอะนิโมะโมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย นั้น 
ตัวละครโมะโมะตะโร คือ ยักษที่เกิดจากลูกทอที่มี
รสชาติขม ชื่อ คุโมะโมะตะโร (苦桃太郎) สวน 
“อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะวะระเบะอินั้น 
ตัวละครโมะโมะตะโร คือ เด็กที่เกิดจากขนมรูปลูก
ทอและออกเดินทางไปเกาะโอะนิงะฌิมะเลียนแบบ
ตามเรื่องเลาในนิทานพ้ืนบาน 

เมื่อศึกษาการเปล่ียนแปลง
รูปแบบตัวละครเปรียบเทียบกับยุคสมัยแลวพบวา 
ตัวละครโมะโมะตะโรซึ่งเปนตัวเดียวกับในนิทานพื้น
บานจะไมปรากฎตัวในเน้ือเร่ือง หรือไมมีบทบาท
สาํคญัในการดาํเนนิเร่ือง ในผลงานชวงปลายสมยัเมจิ 
เชน เรือ่ง“โอะนโิมะโมะตะโร” (ปเมจทิี ่24) ของ โอะ
สะกิ โคโย ซึ่งเปนเรื่องราวของยักษที่เคยถูกโมะโมะ
ตะโรมาปราบแลวอยากแกแคนโมะโมะตะโรคืน จึง
ไมปรากฎตัวละครโมะโมะตะโรในเรื่อง สวนเรื่อง“อิ

มะโมะโมะตะโร” (ปเมจิที่ 28 ) นั้นเปนเรื่องของ
ตวัละครอ่ืนทีไ่ดรบัอทิธพิลจากนิทานพ้ืนบานจึงมชีือ่
และการเดินทางไปปราบยักษเหมือนเชนในนิทาน
พืน้บาน สดุทายคือเร่ือง“นฮิงโกะดะอิบะนะฌิ” (ปเม
จิที่ 34) ของ เคียวโนะวะระเบะอิ ที่กลาวถึงเร่ืองราว
ของโมะโมะตะโรในชวงอายุ 50 ปหลังไปปราบยักษ
มาแลว ถึงแมจะเปนตวัละครโมะโมะตะโรตวัเดยีวกบั
ในนิทานพ้ืนบานแตไมใชตัวละครหลักในการดําเนิน
เรื่อง เมื่อเขาสูชวงตนสมัยทะอิโฌ พบวาผลงานใน
ชวงน้ีนัน้ตวัละครโมะโมะตะโรมักจะมีบทบาทเปนตวั
แสดงหลักของเร่ือง เชน เรือ่ง “โมะโมะตะโรโสะกุฮะ
นะฌิ” (ปทะอิโฌที่ 3) ของ อิวะยะ ซะสะนะมิ โดย
ยังคงรูปแบบการเลาแบบเลาเรื่องตอจากนิทานพื้น
บาน โดยกลาวถึงพฤติกรรมของโมะโมะตะโรหลังไป
ปราบยักษที่ตองการปกปองเกาะโอะนิงะฌิมะจาก
เมือง “เนะ โนะ คุนิ” โดยมีการใชของวิเศษ เชน 
ลูกแกววิเศษและคอนวิเศษในการเรียกพายุจนเรือ
ศตัรจูม หรอืการใชผาคลมุพรางตัวเพ่ือแอบเขาไปจับ
ตัวพระราชาในปราสาท ยิ่งกวานั้นสิ่งท่ีเห็นไดอยาง
ชัดเจนในผลงานชวงนี้คือการดัดแปลงเนื้อเรื่อง
เพื่อเสียดสีเรื่อง “สงคราม” รวมไปถึง “ลัทธิ
จกัรวรรดนิยิม ดงัทีไ่ดวเิคราะหไปแลวในหวัขอที ่3.2 
และ 3.4 เมื่อเขาสูสมัยทะอิโฌแลวลักษณะของตัว
ละครโมะโมะตะโรท่ีปรากฎในผลงานมักเปนรปูแบบ
การเลาเร่ืองแบบนําเอานิทานพ้ืนบานท้ังเร่ืองมา
ดัดแปลง เชน เรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ 
มะซะโอะ , “โมะโมะตะโร” ของ มะทุซ มุระ 
ทะเกะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอ ิโทะฌฮิโิกะ 
โดยยงัคงภาพลักษณของโมะโมะตะโรท่ีเปนเดก็วเิศษ 
และมีขออางท่ีเหมาะสมในการไปปราบยักษ แตมี
การดัดแปลงรายละเอียดพฤติกรรมของโมะโมะตะโร
บางสวน เชน การใหเหตุผลในการออกเดินทางไป
ปราบยักษของโมะโมะตะโรวาตองการทําไปเพ่ือ
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ทดสอบความสามารถของตนเอง ในเรื่อง “โมะโมะ
ตะโร” ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ ดังที่วิเคราะหใน
หัวขอที่ 3.5 หรือการปฏิเสธไมรับผาคลุมวิเศษ และ
คอนวิเศษจากยักษซึ่งเปนสิ่งของนอกเหนือไปจาก
สิ่งที่ยักษไปปลนจากหมู บานของตนมา ในเรื่อง 
“โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ โทะฌฮิโิกะ เปนตน ตอ
มาเมื่อเขาสูชวงปลายสมัยทะอิโฌ ในผลงานเรื่อง 
“โมะโมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ นั้น
กลับมีรูปแบบการเขียนที่แตกตางออกไป โดยเขียน
แบบมกีารเลาเรือ่งเพิม่เติมในสวนหนา และสวนหลงั
ของนิทานพ้ืนบาน และยังเปล่ียนภาพลักษณของ
โมะโมะตะโรใหตรงขามกบัในนทิานพ้ืนบานอยางสิน้
เชิง กลาวคือใหโมะโมะตะโรกลายเปนผูรุกรานยักษ
อยางไมมีความยุติธรรม 

2)  ยักษ
ตั ว ล ะค ร ยั กษ  ใ น เรื่ อ ง สั้ น

ดดัแปลงจากนิทานพ้ืนบานเร่ือง “โมะโมะตะโร” ทัง้ 
8 เร่ืองลวนเปนฝายทีถ่กูโมะโมะตะโรเดนิทางไปตอสู
ดวย แตภาพลกัษณของยกัษในเรือ่งสัน้ท่ีดดัแปลงมา
นั้นมีความแตกตางกัน โดยผูวิจัยแบงออกไดเปน 3 
แบบ ไดแก แบบที่หนึ่ง คือ ภาพลักษณยักษเหมือน
ในนทิานพืน้บานแตตวัละครยกัษในเนือ้เรือ่งไมใชตวั
เดียวกับในนิทานพื้นบานหรือไมมีบทบาทสําคัญใน
เรื่อง ซึ่งพบในเร่ืองสั้นดัดแปลงชวงปลายสมัยเมจิไป
จนถึงตนสมัยทะอิโฌ เชน เรือ่ง “โอะนิโมะโมะตะโร” 
ของ โอะสะกิ โคโย ที่พูดถึงราชายักษซึ่งเปนยักษที่
โดนโมะโมะตะโรปราบจึงรูสกึแคนจนไดสงยกัษทีช่ือ่ 
คุโมะโมะตะโร เปนตัวแทนยักษเดินทางไปแกแคน 
แตสดุทายกลับเดินทางไมถงึญีปุ่นจงึไมไดตอสูกบัโมะ
โมะตะโร, เรื่อง “อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะ
วะระเบะอิ ที่กลาวถึงการเดินทางไปปราบยักษของ
โมะโมะตะโร ซึง่ในเร่ืองนีท้ัง้ตวัละครยักษและโมะโมะ
ตะโรลวนเปนตัวละครคนละตัวกับในนิทานพื้นบาน, 

เรื่อง “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” ของ อิวะยะ 
ซะสะนะมิ ทีต่วัละครยักษไมไดมบีทบาทหลักในเร่ือง 
โดยเปนเพียงขารับใชของโมะโมะตะโรเทานั้น แตตัว
ละครท่ีโมะโมะตะโรไปสูรบดวยกลับเปนราชาของ
เมืองอ่ืน และเร่ือง “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” ของ 
เคียวโนะวะระเบะอิ ที่กลาวถึงเพียงแคทรัพยสมบัติ
ของยักษที่โมะโมะตะโรไดมาโดยยักษไมมีบทบาท
สําคัญในเน้ือเรื่องแตอยางใด ดังนั้นภาพลักษณของ
ยักษในแบบแรกจึงเปนภาพลักษณเหมือนในนิทาน
พื้นบานเนื่องจากในเรื่องไมมีการกลาวถึงพฤติกรรม
ของยักษ หรือสาเหตุการเดินทางไปปราบยักษของ
โมะโมะตะโรอยางชดัเจน แบบทีส่อง คอื ภาพลกัษณ
ยกัษเหมอืนในนทิานพืน้บานโดยยกัษมบีทบาทสาํคญั
ในเร่ือง ซึง่พบไดในเร่ืองสัน้ดดัแปลงชวงสมัยทะอิโฌ 
โดยมีลักษณะการเลาเรื่อง โครงเรื่อง พฤติกรรมของ
ตัวละครยักษนั้นเหมือนนิทานพ้ืนบาน แตมีการ
ดัดแปลงพฤติกรรมของยักษโดยมีการบรรยายถึง
พฤติกรรมของยักษอยางละเอียด เป นเหตุผล
สอดคลองใหเหน็วาทาํไมโมะโมะตะโรจึงตองเดนิทาง
ไปปราบยักษ เชน เร่ือง “โมะโมะตะโร” ของ 
คุซุยะมะ มะซะโอะ ที่ตัวละครยักษเปนยักษเลวมัก
ออกปลนทรัพยสมบัติของประเทศอ่ืนๆ อยูเสมอแต
ไมไดมารุกรานที่หมูบานของโมะโมะตะโรเหมือนใน
นทิานพ้ืนบาน โดยในเน้ือเร่ืองเนนถงึระยะทางความ
หางไกลของเกาะยักษและทรัพยสมบัติที่มี ดังที่ได
วิเคราะหในหัวขอ 3.5 เรื่อง“โมะโมะตะโร” ของ 
ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ ที่ตัวละครยักษเปนยักษเลวมี
พฤติกรรมรุกรานและขมขูชาวบาน โดยเนนใหเหน็ถึง
พฤติกรรมการขูดรีดเงินและของมีคาจากคนใน
หมู บานซึ่งแตกตางไปจากยักษในสมัยกอนที่จะ
ทํารายผูคนดวยการกินคน ดังท่ีไดวิเคราะหในหัวขอ 
3.6, สวนเร่ือง “โมะโมะตะโร” ของ มะทุซมุระ 
ทะเกะโอะ นั้นเปนยักษที่ฆาคนและรุกรานชาวบาน 
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โดยเดนิทางขามทะเลมาขโมยของและฆาชาวบานจงึ
ทําใหชาวบานลําบากมาก สวนแบบที่สาม คือ ภาพ
ลกัษณของยกัษทีต่รงขามกบันทิานพ้ืนบาน ซึง่พบได
ในเรื่องสั้นดัดแปลงในชวงปลายสมัยทะอิโฌ โดยมี
ภาพลักษณของยักษที่รักสันติ ไมเคยรุกรานใคร 
ซึ่งเปนภาพลักษณที่ตรงกันขามกับในนิทานพื้นบาน
อยางสิ้นเชิง เชน ในเร่ือง “โมะโมะตะโร” ของ 
อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ

3)  ผูติดตาม
ตัวละครผู ติดตามในเร่ืองส้ัน

ดัดแปลงจากนิทานพ้ืนบานเร่ือง “โมะโมะตะโร” 
มีภาพลักษณที่แตกตางกันไปตามชวงเวลา โดยผล
งานในชวงปลายสมัยเมจินั้นตัวละครผูติดตามมักจะ
แตกตางจากนิทานพื้นบาน เชน ในเร่ือง “โอะนิโมะ
โมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย ที่มีปศาจมังกร, 
ลิงบาบูนใหญ และหมาปา เปนผูติดตาม มีลักษณะ
พิเศษ คือ ใชพลังวิเศษได และมีขนาดใหญ โดย
ทัง้หมดใหความรวมมอืกบัคโุมะโมะตะโรในการออก
เดินทางไปปราบโมะโมะตะโรเปนอยางดี แมจะ
ทะเลาะกนัในตอนจบ, สวนเรือ่ง “อมิะโมะโมะตะโร” 
ของ เคียวโนะวะระเบะอิ นั้นมีไก, แรงตัวใหญ และ
สิงโต โดยมีเนื้อกระปองเปนรางวัลใหแทนคิบิดังโงะ 
โดยท้ังหมดใหความรวมมือกับโมะโมะตะโรในการ
ออกเดินทางไปปราบยักษเปนอยางดี สวนในเรื่อง 
“นฮิงโกะดะอบิะนะฌ”ิของ เคยีวโนะวะระเบะอ ินัน้
ไมมีตัวละครผูติดตามปรากฏในเน้ือเรื่อง เน่ืองจาก
เปนการดัดแปลงนําเอาตัวละครจากนิทานพื้นบาน
ทั้ง 5 เรื่องมาแตงใหมจึงคงเหลือไวแตตัวละครหลัก 
โมะโมะตะโร และการกลาวถึงเร่ืองราวท่ีโมะโมะตะ
โรเคยไปปราบยักษและไดทรัพยสมบัติมาอยาง
มากมาย เมือ่เขาสูชวงตนสมยัทะอโิฌ พบวาตวัละคร
ผูตดิตามยงัมภีาพลกัษณเหมอืนในนทิานพืน้บาน แต
มกีารเพิม่ตวัละครผูตดิตามใหมเขาไปในเนือ้เรือ่งดวย 

เชนในเรือ่ง “โมะโมะตะโรโสะกฮุะนะฌ”ิ ของ อวิะยะ 
ซะสะนะมิ ที่ยังคงภาพลักษณของตัวละครผูติดตาม
ในนทิานพืน้บานเอาไว แตเพิม่ตวัละครผูตดิตาม ใหม 
คือ เตายักษ, ปลาทรายแดง และกุ งยักษ โดย
ผูติดตามทั้งสามมีบทบาทสําคัญในการชวยโมะโมะ
ตะโรในการเดินทางไปตอสู กับราชาแหงเมือง 
“เนะ โนะ คุนิ” เมื่อเขาสูชวงสมัยทะอิโฌแลวพบวา
ตวัละครผูตดิตามในผลงานชวงนีจ้ะเหมอืนนิทานพ้ืน
บานโดยมีเพียงแค 3 ตัวหลัก คือ ลิง สุนัข และไกฟา 
แตจะมบีางพฤตกิรรมทีแ่สดงออกตอการรบัคบิดิงัโกะ
แตกตางกนัไป เชน ออกเดนิทางไปกบัโมะโมะตะโรดวย
เพราะตองการคิบิดังโกะ ในเรื่อง “โมะโมะตะโร” 
ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ และ “โมะโมะตะโร” ของ 
มะทซุมรุะ ทะเกะโอะ หรอืออกเดนิทางไปกบัโมะโมะ
ตะโรเพราะไดรับความเดือดรอนจากพฤติกรรมของ
ยักษเชนกันโดยไมคาดหวังวาจะไดคิบิดังโกะ ใน
เรื่อง“โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ สวน
ในชวงปลายสมัยทะอิโฌพบวา มีการดัดแปลงตัว
ละครผูติดตามใหแตกตางไปจากภาพลักษณเดิมใน
นิทานพื้นบาน กลาวคือ ไมมีความสามัคคี ไมไดรูสึก
เคารพโมะโมะตะโรอยางจริงจัง มีพฤติกรรมคลาย
มนษุย เชน ตอรอง ขมขนืยกัษ เปนตน ในผลงานเร่ือง 
“โมะโมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ

4.1.2 บทบาทหนาที่ของนิทานพื้น
บานในวรรณกรรมญี่ปุน

จากการวิเคราะหตวัละคร โมะโมะตะโร 
ยกัษ และผูตดิตามในเร่ืองส้ันทีด่ดัแปลงมาจากนิทาน
พื้นบานเรื่อง “โมะโมะตะโร” จํานวน 8 เรื่อง ตั้งแต
ป ค.ศ. 1891 (ปเมจิที่ 24) จนถึงป ค.ศ. 1924 
(ปทะอิไฌท่ี 13) จะเห็นไดวา ในชวงปลายสมัยเมจิ
ซึง่เร่ิมมกีารเขียนเร่ืองส้ันทีด่ดัแปลงเน้ือหาของนิทาน
พืน้บานเรือ่ง “โมะโมะตะโร” นัน้ เนนการเขยีนแบบ
เลาเร่ืองสวนหลังตอจากนิทานพ้ืนบาน และมีการ
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ปรับเปล่ียน ปรับเพ่ิม-ลดตัวละครจากในนิทานพ้ืน
บาน รวมทั้งมีการสรางตัวละครใหมขึ้นมา โดยเรื่อง
ในชวงแรกจะเนนเนือ้หาสนกุสนาน ฉากตอสูพสิดาร 
แตตอมาภายหลงัเนือ้หาเริม่มกีารสอดแทรกคาํศพัท 
คาํพูด หรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกเกีย่วกบั “สงคราม” 
ใหเห็น เมื่อเขาสูชวงตนสมัยทะอิโฌพบวา การนํา
นิทานพื้นบานมาใชนั้นมักนําเอาเน้ือหาของนิทาน
พืน้บานมาใชเหมอืนเดิมโดยเนนการดดัแปลงในสวน
ของรายละเอียด เชน ตนกําเนิดของโมะโมะตะโร 
พฤตกิรรมของยกัษ หรอืวตัถปุระสงคในการออกเดนิ
ทางไปปราบยักษของโมะโมะตะโร เปนตน มกีารสอด
แทรกใหเห็นถึงการตอตานดานแรงงานอีกดวย สวน
ในชวงปลายสมัยทะอิโฌนั้น มีลักษณะการเขียนโดย
เพิ่มเนื้อเรื่องทั้งสวนหนา และสวนหลังของนิทาน
พื้นบาน โดยเนื้อเรื่องสะทอนใหเห็นทั้งดานสงคราม 
และพฤติกรรมท่ีไมดีของมนุษย ปรับเปลี่ยนภาพ
ลักษณของตัวละครในลักษณะตรงขามกับในนิทาน
พื้นบาน

5. สรุป
เรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากนิทานพื้นบาน

เรื่อง “โมะโมะตะโร” จํานวน 8 เรื่อง ตั้งแตป ค.ศ. 
1891 (ปเมจิที่ 24) จนถึงป ค.ศ. 1924 (ปทะอิไฌท่ี 
13) นั้นมีการสรางตัวละคร โมะโมะตะโร ยักษ และ
ผูติดตามแตกตางกันออกไปโดยแบงได ตามชวงป 
ดังตอไปน้ี 1) ชวงปลายสมัยเมจิ ไดแก เรื่อง “โอะนิ
โมะโมะตะโร” ของ โอะสะก ิโคโย, “นฮิงโกะดะอบิะ
นะฌิ” และ“อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะวะระ
เบะอิ, “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” ของ อิวะยะ 

ซะสะนะมิ ซึ่งเนนการเขียนแบบเพิ่มเรื่องสวนหลัง 
มีการปรับเพิ่ม-ลดตัวละคร และสรางตัวละครใหม 
2) ชวงตน-กลาง สมัยทะอิโฌ ไดแก เรื่อง “โมะโมะ
ตะโร” ของ มะทุซมุระ ทะเกะโอะ, “โมะโมะตะโร” 
ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ 
ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ ซึ่งนําเนื้อหาของนิทานพื้นบาน
มาใชเหมือนเดิมโดยเนนการดัดแปลงในสวนของราย
ละเอียด 3) ชวงปลายสมัยทะอิโฌ ไดแก เรื่อง “โมะ
โมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ ซึ่งเขียน
โดยเพ่ิมเน้ือเร่ืองท้ังสวนหนา และสวนหลังของนิทาน
พืน้บาน และดดัแปลงภาพลักษณของตวัละครใหตรง
ขามกับนิทานพื้นบาน 

จะเห็นไดวาผูเขียนไดใชนิทานพ้ืนบานเปน
โครงเรื่องหลักและดัดแปลงเนื้อหา ตัวละครเพิ่มเติม
โดยมีวัตถุประสงคต างกัน เช น เพื่อใหเนื้อหา
สนุกสนาน สะทอนเหตุการณทางประวัติศาตรและ
สังคม และสะทอนถึงพฤติกรรมของมนุษย เปนตน

6. หัวขอศึกษาวิจัยตอไป
1)  ศึกษารูปแบบตัวละครและบทบาท

หนาทีข่องนิทานพ้ืนบานในวรรณกรรมสมัยใหมญีปุ่น
ที่ดัดแปลงจากนิทานพื้นบานเรื่อง “โมะโมะตะโร” 
ในชวงสมัยโฌวะ

2)  ศึกษารูปแบบตัวละครและบทบาท
หนาทีข่องนิทานพ้ืนบานในวรรณกรรมสมัยใหมญีปุ่น
ทีด่ดัแปลงจากนทิานพืน้บาน 5 อนัดบัของญีปุ่น ไดแก 
“โมะโมะตะโร”, “ฮะนะซะกะจอิ”ิ, “ฌติะกริสิซุเุมะ”, 
“ซะรุกะนิงัซเซ็น” และ “คะชิกะชิยะมะ” 
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เนือ้หาในนทิานเรือ่งเล่า อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร ิและ
เรื่องราวของตัวละครเดียวกันในนิทานเรื่องเล่า 
คนจะกุ โมะโนะงะตะรฌิ ูและสรปุผลแบบพรรณนา
วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าพระโดเมียวมีภาพ
ลักษณ์ 2 ประการดังนี้ 

1.  ภาพลักษณ์ของพระผู้ท�าผิดศีลฝ่าฝืน
หลักธรรมค�าสอนของพุทธศาสนาโดยการไปหลับ
นอนบ้านหญิงสาว แล้วมิได้ท�าพิธีช�าระร่างกายให้
สะอาด แต่ผลการกระท�ากลับเป็นการโปรดสัตว์คือ 
เทพโดโซะจนิ ซึง่เป็นเทพชัน้ล่างได้มโีอกาสเข้ามาฟัง
การสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เกิดความซาบซึ้งในรส
พระธรรมท�าให้พระโดเมียวมีภาพลักษณ์ด้านบวก

2.  ภาพลกัษณ์ของพระผูฝ่้าฝืนธรรมเนยีม
ปฏิบัติ ไม่กระท�าตามบทบาทหน้าที่ของตนตาม
บรรทดัฐานทางสงัคม กล่าวคอื พระโดเมยีวเป็นพระ
ในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้ว
พระโดเมียวต้องปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนทาง
พุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ขนาดที่มีพระรุ่นพ่ีเคย
กล่าวห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิตัิ
แต่พระโดเมียว ก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตาม
ท�าให้ภาพลกัษณ์ของพระโดเมยีวออกมาเป็นด้านลบ
ในตอนจบของนิทานเรื่องเล่า 

ส�ำคัญ
อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ, คนจะกุ 
โมะโนะงะตะริฌู, พระโดเมียว อะจะริ, 
เทพโดโซะจิน 

ค�ำ

ภาพลักษณ์ของ “พระโดเมียว อะจะริ” 
ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

ยอดสวรรค์ อิกูจิ

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ภาพลักษณ์ของ พระโดเมียว อะจะริ ในนิทาน
เร่ืองเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ เรื่องที่ 1 เรื่อง 
“พระโดเมียวไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวชื่อ อิสึมิ 
ฌิกิบุ เทพโดโซะจิน แห่งถนนหมายเลขห้ามาฟังการ
สวดมนต์” พระโดเมยีวเป็นบคุคลทีม่ตัีวตนอยูจ่รงิใน
ประวัติศาสตร์ เกิดในครอบครัวชนชั้นสูงและ
ออกบวชตัง้แต่อายยุงัน้อย ด้วยเหตผุลนีพ้ระโดเมยีว
จึงน่าจะเป็นพระที่เคร่งครัดในหลักค�าสอนทาง
พระพทุธศาสนา เพราะได้ศกึษาเล่าเรยีนมาเป็นเวลา
นาน แล้วเหตใุดจึงท�าเรือ่งผดิศีลด้วยการไปหลบันอน
บ้านหญิงสาว และไม่ท�าพิธีช�าระร่างกายให้สะอาด 
ดงัน้ันการศกึษาภาพลกัษณ์ของพระโดเมยีวในนทิาน
เรือ่งเล่าน้ี จงึมคีวามน่าสนใจอย่างยิง่ทัง้ในฐานะของ
พระผูด้�ารงแนวคดิทางพทุธศาสนาคอื การโปรดสตัว์
ซ่ึงท�าให้มีภาพลักษณ์ด้านบวก และในฐานะมนุษย์
ผูห้น่ึงซ่ึงเป็นสมาชิกของสงัคมในสมยัเฮอนัทีม่กีารท�า
ผิดได้เช่นบุคคลทั่วไป ส�าหรับวิธีการด�าเนินการวิจัย 
และการวิเคราะห์ข้อมูลน้ัน ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์
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Abstract

This research aims to study the image 
of  pr iest  Doumyo a ja r i  in  Uj i shuui 
Monogatari. In the first chapter the story is 
about “priest Doumyo ajari had performed 
prayers at the house of a lady called Izumi 
Shikubu and the God called Dousojin of the 
fifth avenue came to listen to the prayers.” 
Priest Doumyo ajari existed in history and was 
born into a noble family. He was ordained 
from a very young age and was supposed to 
be a very strict priest who follows Buddhism’s 
doctrines; however he had slept with a lady 
without doing any cleansing the body rites. 
Therefore, it is of interest to study the image 
of priest Doumyo ajari who was in the 
position to inherit Buddhism’s doctrines to 
look at Buddhism’s concepts of saving 
mankind from sin. The positive image of 
mankind and as members of society could 
make mistakes in a lifetime as usual behaviour 
in Heian Era. For research methodology and 
data analysis, the researcher studies the 
content of the tale of Ujishuui Monogatari 
and the same character in another tale of 
Konjaku Monongatari and summary 
descriptive analysis. The results indicated into 
two concepts:

words
Ujishuui monogatari, Konjaku 
monogatari, Doumyo ajari, 
Dousojin

Key

The Image of Priest Doumyo Ajari in 
Ujishuui Monogatari
Yordsawan Iguchi

1.  The image of the priest Doumyo 
ajari, who acted against the Buddhism’s 
doctrines by sleeping with a lady without 
doing any cleansing body rites. This turned 
into the way of saving mankind from sin as 
Dousojin, the lower God, came to listen and 
admired his prayers. This made him into 
having a positive image. 

2. The Image of the Buddhism’s 
priests who act against the doctrines and do 
not follow their roles and duties in the social 
norms. In the case of the priest Doumyo ajari 
who was a Buddhism’s priest who should 
have acted and followed Buddhism’s 
doctrines and social norms strictly. He had 
been told by the elder priest to be strict with 
the regulations while performing prayers but 
he also did not listen. This eventually ended 
up with the negative image of being the priest 
at the end of the tale. 
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1. บทน�ำ
ในนิทานเร่ืองเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔 物 語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วย
กันทั้งหมด 197 เรื่อง โดยพบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึง
กันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ 
โมะโนะงะตะริฌู 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับท่ีปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔 物 語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

1 มากถึง 80 เรื่อง 
สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ 
(สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-1333) ) โดยไม่ปรากฏ
ผู้แตง่ที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า นา่จะ
มกีารรวบรวมขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1213-1221 เน่ืองจาก
มีค�าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน�าหรือ โจะบุน 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 
กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า 
เน้ือหาน่าจะมีการคัดลอกมาจากหนังสือ อุจิดะ
อนิะงน โมะโนะงะตะร ิ

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เน้ือเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 ซึง่เชือ่กนัว่า 
รวบรวมโดยขุนนางต�าแหน่ง คนดะอินะงน ชื่อ 
ทะกะกุนิ  

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

2 เป ็นบุตรชายคนที่สองของ 
โทะฌิกะตะ 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับท่ีปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔 物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เน้ือเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือท่ีรวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 ในหน้าร้อน ขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไป
พ�านกัชัว่คราวทีบ่รเิวณทีเ่รยีกว่า นมัเซน็โบ 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 
ภายในวิหารเบียวโดอิน เมืองอุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึง
เดอืน 8 ดงันัน้ผูค้นจึงมกัจะเรยีกเขาว่า อจิุ ดะอินะงน

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 (หมายถึง ขุนนางต�าแหน่งดะอินะงน 
แห่งเมืองอุจิ) ระหว่างพ�านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะ

คอยเรียกให้ผู้คนท่ีเดินทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็น
ชนชั้นสูงหรือคนชั้นต�่าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัย
โบราณให้ฟังภายในทีพ่กั จากน้ันจะสัง่ให้มกีารบนัทกึ
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และ
ในบรรดาเร่ืองเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน 

อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเนื้อเรื่องเล่ามีมากมาย
หลายประเภทมีทั้งเรื่องราวท่ีมีคุณค่าน่ายกย่อง 
เรือ่งสนกุสนาน เรือ่งน่ากลวั เรือ่งราวชวนสยองขวญั 
เรื่องน่าสงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก 
บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวม
เป็นหนงัสอืเยบ็เล่มได้ทัง้หมด 14 เล่ม และเชือ่กนัว่า
เป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิดะ 
อินะงน โมะโนะงะตะริ และเมือ่หนงัสอืเล่มนีไ้ด้ตกทอด

มาถึงรุ่นหลานของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่อง
ราวเพิ่มเติมเข้าไปท�าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มข้ึนมากกว่า
ต้นฉบับของ อจุดิะอนิะงน โมะโนะงะตะร ิและต่อมา
ไม่นานกม็กีารค้นพบหนงัสือท่ีมีการเขียนเพิม่เตมิเล่ม
นั้นซ่ึงก็น่าจะหมายถึง หนังสือท่ีรวบรวมเรื่องราวท่ี
ตกหล่นจากต้นฉบับหนงัสอื อจุดิะอนิะงน โมะโนะงะ
ตะร ิจงึตัง้ช่ือหนงัสอืเล่มนีว่้า “อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร”ิ 
นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก 
“จจิ”ู มีชือ่ภาษาจนีว่า “ฌอู”ิ ดงันัน้จึงตัง้ชือ่หนงัสอื
เล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ 
ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง（小林保治、増古和

子,2013, p. 23-24）ไม่ว่าหนงัสอืรวมนทิานเรือ่งเล่า
นี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภท
นทิานเรือ่งเล่าในสมยั คะมะกรุะตอนต้นแล้ว หนงัสอื
เรื่องนี้จะได้รับการกล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆ รวมทั้ง
เป็นแหล่งศกึษาข้อมลูทีส่�าคญัของนกัเขียนในรุน่หลงั
อย่าง อะกุตะงะวะ เรียวโนะสุเกะ 

การกล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่ส าคัญของนักเขียนในรุ่นหลังอย่าง อะกุตะงะวะ เรียวโนะสุเกะ

「芥川龍之介
あくたがわりゅうのすけ

」
3 น ามาเป็นต้นแบบในการแต่งเรื่องสั้น 

     เป็นที่น่าสังเกตว่า นิทานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ น้ีมีตัวละครเอกเป็นพระจ านวนมาก ผู้อ่าน
ส่วนใหญ่มักจะคิดว่า คงจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการน าเสนอแนวคิด และส่งเสริมความเช่ือความศรัทธาในพุทธศาสนา เนื่องจากใน
ปลายสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้นนั้นพุทธศาสนาได้แพร่ขยายความเช่ือจากชนช้ันสูง ขุนนางในราชส านักมาสู่ผู้คนระดับชาวบ้าน 

เนื่องจากอิทธิพลการเผยแพร่ค าสอนเรื่องการสวดเน็มท์บุซุของพระโฮเน็น「法然
ほうねん

」ที่มุ่งช่วยเหลือผู้คนทั่วไปให้พ้นทุกข์（佐々木
馨,2010,p.5）ดังนั้นจึงท าให้ชาวบ้านมีความเช่ือและศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมาก ส่วนบุคคลช้ันสูงในราชส านักมักให้บุตรหลาน

ของตนออกบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเขาฮิเอะอิ แต่เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
ของนิทานเรื่องเล่าแล้วพบว่า เรื่องเล่าหลายเรื่องกลับไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเล่าเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเกิดความเช่ือและศรัทธาในพุทธ
ศาสนา แต่จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการท าตัวตลกขบขันของพระ เรื่องพระที่ท าผิดศีลธรรม เรื่องของพระที่อวดวิเศษเกี่ยวกับคาถาอาคม 
เป็นต้น  ดังนั้นจึงท าใหน้ิทานเรื่องเล่าเหล่านั้นมีความน่าสนใจ ที่จะน ามาศึกษาวิเคราะห์อย่างยิ่งว่า เหตุใดผู้คนในสมัยนั้นจึงได้เล่าเรื่อง
ท านองนี้ ประกอบกับเรื่องเล่าในตอนที่เลือกมาศึกษานี้  พระโดเมียวซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงใน
ประวัติศาสตร์ ดังนั้นการศึกษาภาพลักษณ์ของพระรูปนี้น่าจะสะท้อนแนวคิดบางประการของผู้เล่าซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคิดของ
คนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผู้เล่าเป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น   

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

    เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมยีว อะจะริ ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

3. ขอบเขตกำรวิจัยและวิธีวิจัย 

    3.1 ขอบเขตกำรวิจัย ศึกษานิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ  เรื่องที่ 1 “พระโดเมียวไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ    
ฌิกิบุ เทพโดโซะจิน แห่งถนนหมายเลขห้ามาฟังการสวดมนนต์” และศึกษาหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมโนะงะตะริฌู ในตอน
ทีม่ีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับพระโดเมียวเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม และน ามาใช้ในการสรุปผลการวิจัยให้มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น   

    3.2  วิธีวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

    ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาของนิทานเรื่องเล่าจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโบราณเป็นหลัก ทั้งในหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิ ฌูอิ โมะโนะงะ
ตะริ และคนจะก ุโมโนะงะตะริฌู เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวแล้วน ามาสรุปผลแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 

 

3 อะกตุะงะวะ รีวโนะสเุกะ (ค.ศ.1982-1927) เป็นนกัเขียนเร่ืองสัน้ท่ีมีผลงานโด่งดงัในมยัเมจิ และ ทะอิโฌ โดยเฉพาะผลงานเร่ืองสัน้ท่ีมีการน านิทานเร่ืองเลา่ในสมยัโบราณมา

ตีความใหมด้่วยส านวนภาษาท่ีสละสลวย  

3 
น�ามาเป็นต้นแบบในการแต่งเรื่องสั้น

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู เป็นหนังสือรวมเร่ืองเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่อง
พุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้ง
เรือ่งราวทางโลก และส่วนทีเ่กีย่วกบัพทุธศาสนา ตวัละครมหีลากหลายท้ังชนชัน้สูง ซามไูร ไปจนถงึชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.) 
2 หมายถึง คนดะอินะงน มินะโมะโตะ โนะ ตะกะกุนิ 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมข้ึนในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 (ค.ศ. 1004-1077) เป็นบุตรชายคนที่ 2  ของ มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ 

1. บทน า 

         ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ 「宇治拾遺物語うじしゅういものがたり
」มีการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ ไว้ด้วยกันท้ังหมด 197 เรื่อง โดย

พบว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับที่ปรากฏในหนังสือนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู「今 昔物語 集
こんじゃくものがたりしゅう

」
1 มากถึง 80 เรื่อง 

สันนิฐานว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 13 หรือประมาณช่วงต้นสมัย คะมะกุระ (สมัยคะมะกุระ ค.ศ. 1185-
1333) )  โดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัด จากหลักฐานต่างๆ ที่พบคาดว่า น่าจะมีการรวบรวมขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1213 -1221  เนื่องจากมี

ค าอธิบายในส่วนที่เป็นบทน าหรือ โจะบุน「序文
じょぶん

」 กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ โดยสันนิษฐานว่า เนื้อหาน่าจะมีการคัดลอกมา

จากหนังสือ  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ「宇治大納言物語
うじだいなごんものがたり

」ซึ่งเชื่อกันว่า รวบรวมโดยขุนนางต าแหน่ง คนดะอินะงน ช่ือ ทะกะ

กุนิ 「隆国たかくに
」

2 เป็นบุตรชายคนที่สองของ โทะฌิกะตะ「俊賢
としかた

」ในหน้าร้อนขุนนางผู้นี้ได้ย้ายไปพ านักช่ัวคราวที่บริเวณที่เรียกว่า  

นัมเซ็นโบ 「南泉房なんせんぼう
」ภายในวิหารเบียวโดอิน เมือง อุจิ ระหว่างเดือน 5 ถึงเดือน 8 ดังนั้นผู้คนจึงมักจะเรียกเขาว่า อุจิ ดะอินะงน

「宇治大納言
う じ だ い な ご ん

」 (หมายถึง ขุนนางต าแหน่งดะอินะงน แห่งเมือง อุจิ)  ระหว่างพ านักอยู่ที่เบียวโดอิน เขาจะคอยเรียกให้ผู้คนที่เดิน
ทางผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชนช้ันสูงหรือคนช้ันต่ าให้เข้ามาเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณให้ฟังภายในที่พัก  จากนั้นจะสั่งให้มีการบันทึก
เรื่องราวเหล่านั้นเป็นหนังสือเย็บเล่มขนาดใหญ่และในบรรดาเรื่องเล่านั้น มีทั้งเรื่องราวของประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เนื้อเรื่องเล่ามีมากมายหลายประเภทมีทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าน่ายกย่อง เรื่องสนุกสนาน เรื่องน่ากลัว เรื่องราวชวนสยองขวัญ เรื่องน่า
สงสาร เรื่องสกปรกหยาบโลน มีเรื่องโกหก บ้างเล็กน้อย และเรื่องตลกขบขัน โดยมีการรวบรวมเป็นหนังสือเย็บเล่มได้ทั้งหมด 14 เล่ม 
และเชื่อกันว่าเป็น ต้นฉบับของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน

ของทะกะกุนิ คือ จิจู โตะฌิซะดะ「侍従俊貞
じじゅうとしさだ

」ได้มีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่า เขียนเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปท าให้มีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้น
มากกว่าต้นฉบับของ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ และต่อมาไม่นานก็มีการค้นพบหนังสือที่มีการเขียนเพิ่มเติมเล่มนั้นซึ่งก็น่าจะ
หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่ตกหล่นจากต้นฉบับหนังสือ อุจิดะอินะงน โมะโนะงะตะริ จึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ” นอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิฐานระบุว่า เนื่องจาก “จิจู” มีช่ือภาษาจีนว่า “ฌูอ”ิ ดังนั้นจึงตั้งช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จนบัดนี้ยังไม่ทราบ ว่าข้อสันนิษฐานไหนถูกต้อง （小林保治、増古和子,2013, p. 23-24） ไม่ว่าหนังสือรวม
นิทานเรื่องเล่านี้จะมีที่มาอย่างไร หากนึกถึงวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องเล่าในสมัย คะมะกุระตอนต้นแล้ว หนังสือเรื่องนี้จะได้รับ

1 คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู  เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ผู้เล่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับศาสนามีทั้งหมด 31 เล่ม รวม 1,059 เรื่อง มีทั้งเรื่องเล่าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น มีทั้งเรื่องราวทางโลก และส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีหลากหลายทั้งชนชั้นสูง ซามูไร 
ไปจนถึงชาวบ้าน (อรรถยา สุวรรณระดา 2558, หน้า 77.)  

2 หมายถึง คนดะอินะงน  มินะโมะโตะ  โนะ ตะกะกุนิ「権大納言源隆国
こんだいなごんみなもとのたかしくに

」(ค.ศ . 1004 - 1077) เป็นบุตรชายคนที่  2  ของ  มินะโมะโตะ โนะ โตฌิตะกะ

「源 俊 貴
みなものとしたか

」(ค.ศ. 960 -1027)   เขามีชีวิตอยู่ช่วงปลายสมัยเฮอัน กล่าวกันว่า ทะกะกุนิ เป็นผู้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยโบราณทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้ง
เรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้ 

 (ค.ศ. 960 -1027) เขามชีวีติอยูช่่วงปลายสมยัเฮอนั กล่าวกนัว่า ทะกะกนุ ิเป็นผู้มคีวามรูม้ากมายเกีย่วกบัเรือ่งราวในสมยัโบราณ
ทั้งของจีน และของญี่ปุ่นรวมทั้งเรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้อื่นไม่รู้
3 อะกุตะงะวะ รีวโนะสุเกะ (ค.ศ.1982-1927) เป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีผลงานโด่งดังในมัยเมจิ และ ทะอิโฌ โดยเฉพาะผลงานเรื่องสั้นที่มีการน�า
นิทานเรื่องเล่าในสมัยโบราณมาตีความใหม่ด้วยส�านวนภาษาที่สละสลวย
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เป ็นที่น ่าสัง เกตว ่า นิทานเร่ืองเล ่าที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ นี้
มตีวัละครเอกเป็นพระจ�านวนมาก ผูอ่้านส่วนใหญ่มกั
จะคิดว่า คงจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการน�าเสนอ
แนวคิดและส ่งเสริมความเชื่อความศรัทธาใน
พุทธศาสนา เนื่องจากในปลายสมัยเฮอันและ
คะมะกรุะตอนต้นนัน้ พทุธศาสนาได้แพร่ขยายความ
เชือ่จากชนชัน้สูง ขนุนางในราชส�านกัมาสูผู่ค้นระดบั
ชาวบ้าน เนื่องจากอิทธิพลการเผยแพร่ค�าสอนเรื่อง

การสวดเน็มท์บุซุของพระโฮเน็น 

การกล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่ส าคัญของนักเขียนในรุ่นหลังอย่าง อะกุตะงะวะ เรียวโนะสุเกะ

「芥川龍之介
あくたがわりゅうのすけ

」
3 น ามาเป็นต้นแบบในการแต่งเรื่องสั้น 

     เป็นที่น่าสังเกตว่า นิทานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ น้ีมีตัวละครเอกเป็นพระจ านวนมาก ผู้อ่าน
ส่วนใหญ่มักจะคิดว่า คงจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการน าเสนอแนวคิด และส่งเสริมความเช่ือความศรัทธาในพุทธศาสนา เนื่องจากใน
ปลายสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้นนั้นพุทธศาสนาได้แพร่ขยายความเช่ือจากชนช้ันสูง ขุนนางในราชส านักมาสู่ผู้คนระดับชาวบ้าน 

เนื่องจากอิทธิพลการเผยแพร่ค าสอนเรื่องการสวดเน็มท์บุซุของพระโฮเน็น「法然
ほうねん

」ที่มุ่งช่วยเหลือผู้คนทั่วไปให้พ้นทุกข์（佐々木
馨,2010,p.5）ดังนั้นจึงท าให้ชาวบ้านมีความเช่ือและศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมาก ส่วนบุคคลช้ันสูงในราชส านักมักให้บุตรหลาน

ของตนออกบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเขาฮิเอะอิ แต่เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
ของนิทานเรื่องเล่าแล้วพบว่า เรื่องเล่าหลายเรื่องกลับไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเล่าเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเกิดความเช่ือและศรัทธาในพุทธ
ศาสนา แต่จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการท าตัวตลกขบขันของพระ เรื่องพระที่ท าผิดศีลธรรม เรื่องของพระที่อวดวิเศษเกี่ยวกับคาถาอาคม 
เป็นต้น  ดังนั้นจึงท าใหน้ิทานเรื่องเล่าเหล่านั้นมีความน่าสนใจ ที่จะน ามาศึกษาวิเคราะห์อย่างยิ่งว่า เหตุใดผู้คนในสมัยนั้นจึงได้เล่าเรื่อง
ท านองนี้ ประกอบกับเรื่องเล่าในตอนที่เลือกมาศึกษานี้  พระโดเมียวซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงใน
ประวัติศาสตร์ ดังนั้นการศึกษาภาพลักษณ์ของพระรูปนี้น่าจะสะท้อนแนวคิดบางประการของผู้เล่าซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคิดของ
คนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผู้เล่าเป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น   

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

    เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมยีว อะจะริ ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

3. ขอบเขตกำรวิจัยและวิธีวิจัย 

    3.1 ขอบเขตกำรวิจัย ศึกษานิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ  เรื่องที่ 1 “พระโดเมียวไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ    
ฌิกิบุ เทพโดโซะจิน แห่งถนนหมายเลขห้ามาฟังการสวดมนนต์” และศึกษาหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมโนะงะตะริฌู ในตอน
ทีม่ีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับพระโดเมียวเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม และน ามาใช้ในการสรุปผลการวิจัยให้มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น   

    3.2  วิธีวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

    ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาของนิทานเรื่องเล่าจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโบราณเป็นหลัก ทั้งในหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิ ฌูอิ โมะโนะงะ
ตะริ และคนจะก ุโมโนะงะตะริฌู เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวแล้วน ามาสรุปผลแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 

 

3 อะกตุะงะวะ รีวโนะสเุกะ (ค.ศ.1982-1927) เป็นนกัเขียนเร่ืองสัน้ท่ีมีผลงานโด่งดงัในมยัเมจิ และ ทะอิโฌ โดยเฉพาะผลงานเร่ืองสัน้ท่ีมีการน านิทานเร่ืองเลา่ในสมยัโบราณมา

ตีความใหมด้่วยส านวนภาษาท่ีสละสลวย  

 ที่มุ ่ง
ช่วยเหลือผู้คนทั่วไปให้พ้นทุกข์（佐々木馨,2010, 

p.5）ดังนั้นจึงท�าให้ชาวบ้านมีความเชื่อและศรัทธา
ในพุทธศาสนาอย่างมาก ส่วนบุคคลชั้นสูงในราช
ส�านักมักให้บุตรหลานของตนออกบวชโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในนิกายเท็นดะอิ 

การกล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่ส าคัญของนักเขียนในรุ่นหลังอย่าง อะกุตะงะวะ เรียวโนะสุเกะ

「芥川龍之介
あくたがわりゅうのすけ

」
3 น ามาเป็นต้นแบบในการแต่งเรื่องสั้น 

     เป็นที่น่าสังเกตว่า นิทานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ น้ีมีตัวละครเอกเป็นพระจ านวนมาก ผู้อ่าน
ส่วนใหญ่มักจะคิดว่า คงจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการน าเสนอแนวคิด และส่งเสริมความเช่ือความศรัทธาในพุทธศาสนา เนื่องจากใน
ปลายสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้นนั้นพุทธศาสนาได้แพร่ขยายความเช่ือจากชนช้ันสูง ขุนนางในราชส านักมาสู่ผู้คนระดับชาวบ้าน 

เน่ืองจากอิทธิพลการเผยแพร่ค าสอนเรื่องการสวดเน็มท์บุซุของพระโฮเน็น「法然
ほうねん

」ที่มุ่งช่วยเหลือผู้คนทั่วไปให้พ้นทุกข์（佐々木
馨,2010,p.5）ดังนั้นจึงท าให้ชาวบ้านมีความเช่ือและศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมาก ส่วนบุคคลช้ันสูงในราชส านักมักให้บุตรหลาน

ของตนออกบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเขาฮิเอะอิ แต่เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
ของนิทานเรื่องเล่าแล้วพบว่า เรื่องเล่าหลายเรื่องกลับไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเล่าเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเกิดความเช่ือและศรัทธาในพุทธ
ศาสนา แต่จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการท าตัวตลกขบขันของพระ เรื่องพระที่ท าผิดศีลธรรม เรื่องของพระที่อวดวิเศษเกี่ยวกับคาถาอาคม 
เป็นต้น  ดังนั้นจึงท าใหน้ิทานเรื่องเล่าเหล่านั้นมีความน่าสนใจ ที่จะน ามาศึกษาวิเคราะห์อย่างยิ่งว่า เหตุใดผู้คนในสมัยนั้นจึงได้เล่าเรื่อง
ท านองนี้ ประกอบกับเรื่องเล่าในตอนที่เลือกมาศึกษานี้  พระโดเมียวซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงใน
ประวัติศาสตร์ ดังนั้นการศึกษาภาพลักษณ์ของพระรูปนี้น่าจะสะท้อนแนวคิดบางประการของผู้เล่าซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคิดของ
คนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผู้เล่าเป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น   

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

    เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมยีว อะจะริ ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

3. ขอบเขตกำรวิจัยและวิธีวิจัย 

    3.1 ขอบเขตกำรวิจัย ศึกษานิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ  เรื่องที่ 1 “พระโดเมียวไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ    
ฌิกิบุ เทพโดโซะจิน แห่งถนนหมายเลขห้ามาฟังการสวดมนนต์” และศึกษาหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมโนะงะตะริฌู ในตอน
ท่ีมีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับพระโดเมียวเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม และน ามาใช้ในการสรุปผลการวิจัยให้มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น   

    3.2  วิธีวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

    ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาของนิทานเรื่องเล่าจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโบราณเป็นหลัก ทั้งในหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า อุจิ ฌูอิ โมะโนะงะ
ตะริ และคนจะก ุโมโนะงะตะริฌู เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวแล้วน ามาสรุปผลแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 

 

3 อะกตุะงะวะ รีวโนะสเุกะ (ค.ศ.1982-1927) เป็นนกัเขียนเร่ืองสัน้ท่ีมีผลงานโด่งดงัในมยัเมจิ และ ทะอิโฌ โดยเฉพาะผลงานเร่ืองสัน้ท่ีมีการน านิทานเร่ืองเลา่ในสมยัโบราณมา

ตีความใหมด้่วยส านวนภาษาท่ีสละสลวย  

 ซึ่งมีศูนย์กลาง
อยูท่ีภ่เูขาฮิเอะอิ แต่เมือ่ได้ศึกษาวเิคราะห์เนือ้หาของ
นิทานเรื่องเล่าแล้วพบว่า เรื่องเล่าหลายเรื่องกลับไม่
ได้มีวัตถุประสงค์ในการเล่าเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเกิด
ความเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนา แต่จะมีเรื่องเล่า
เกี่ยวกับการท�าตัวตลกขบขันของพระ เรื่องพระที่ท�า
ผิดศีลธรรม เรื่องของพระที่อวดวิเศษเกี่ยวกับคาถา
อาคม เป็นต้น ดังนั้นจึงท�าให้นิทานเรื่องเล่าเหล่านั้น
มคีวามน่าสนใจ ทีจ่ะน�ามาศกึษาวเิคราะห์อย่างยิง่ว่า 
เหตุใดผู ้คนในสมัยนั้นจึงได ้ เล ่าเรื่องท�านองนี้ 
ประกอบกับเรื่องเล ่าในตอนที่ เลือกมาศึกษานี้ 
พระโดเมยีวซึง่เป็นตวัละครเอกในเรือ่งเป็นบคุคลท่ีมี
ชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ ดังน้ันการศึกษาภาพ
ลักษณ์ของพระรูปนี้น ่าจะสะท้อนแนวคิดบาง
ประการของผู้เล่าซ่ึงอาจช่วยท�าให้เข้าใจแนวคิดของ
คนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผู้เล่าเป็นสมาชิกหนึ่งของ
สังคมสมัยเฮอันและคะมะกุระตอนต้น 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว 

อะจะริ ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ 

3. ขอบเขตกำรวิจัยและวิธีวิจัย
3.1 ขอบเขตกำรวจิยั ศกึษานทิานเรือ่งเล่า 

อจุฌิอู ิโมะโนะงะตะร ิเรือ่งที ่1 “พระโดเมยีวไปสวด
มนต์ทีบ้่านหญงิสาวชือ่ อสิมึ ิฌกิบิ ุเทพโดโซะจนิ แห่ง
ถนนหมายเลขห้ามาฟังการสวดมนนต์” และศึกษา
หนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมโนะงะตะริฌู 
ในตอนท่ีมีเนื้อเรื่องเก่ียวข้องกับพระโดเมียวเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม และน�ามาใช้ในการสรุปผล
การวิจัยให้มีความแม่นย�ามากยิ่งขึ้น 

3.2 วิธีวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาของนิทานเรื่องเล่าจาก
ต้นฉบับภาษาญีปุ่่นโบราณเป็นหลกั ท้ังในหนงัสอืรวม
นิทานเรื่องเล่า อุจิ ฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ 
โมโนะงะตะริฌู เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัว
ละครพระโดเมียวแล้วน�ามาสรุปผลแบบพรรณนา
วิเคราะห์

4. ข้อตกลงเบื้องต้น
4.1 ต้นฉบับที่ใช้วิเครำะห์ เนื้อหาที่น�ามา

ศกึษาวเิคราะห์จากหนงัสอืรวมนทิานเรือ่งเล่า อุจฌิอิู 

โมะโนะงะตะร ิ

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์   

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าท่ีความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
 
    6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทนิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

    จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ตอน  “พระโดเมียว

「道明阿闍梨
だうみやうあじゃり

 」  ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」
4 เทพโดโซะจิน「道祖神

だうそじん
」

5 แห่งถนนหมายเลขห้า

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  

 ของ โคะบะยะฌิ ยะซุ

ฮะรุ 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ  ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าที่ความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
 
    6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทนิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

    จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ตอน  “พระโดเมียว

「道明阿闍梨
だうみやうあじゃり

 」  ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」
4 เทพโดโซะจิน「道祖神

だうそじん
」

5 แห่งถนนหมายเลขห้า

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  

 และมะซุโกะ คะสุโกะ 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน
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 ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 6 
ปี ค.ศ. 2013

4.1  ระบบถอดอกัษรภำษำญีปุ่น่ บทความ
วิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงาน
วจิยัของคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
โดยคณะอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่นคือ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี สีตสุวรรณ, ผู ้ช่วย



ภาพลักษณ์ของ“พระโดเมียว อะจะริ” ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
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ศาสตราจารย์ สุชาดา สัตยพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ ์ไพศาล (ป ัจจุบัน คือ 
ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
สุดาพร ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษา
ไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎีพร ช�านิโรคศานต์ 

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย
ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท�า

ผิดศีลผิดหลักค�าสอนในทางพุทธศาสนา หากมอง
ทีผ่ลการกระท�าออกมาดจึีงมภีาพลกัษณ์ในด้านบวก 
แต่ถ ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้ว
พฤติกรรมของพระโดเมียวเป ็นสิ่งที่ ไม ่สมควร
กระท�า เพราะขัดต่อบทบาทหน้าที่ความเป็นพระใน
พระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของ
สังคมท�าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ 
และภาพลักษณ์ท่ีขัดแย้งกันน้ีท�าให้ตัวละครพระโดเมียว
มลีกัษณะของความเป็นมนุษย์ปถุชุนธรรมดาส่งผลให้
นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและน่าสนใจ

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
6.1 ผลจากการศกึษาวเิคราะห์ภาพลกัษณ์

ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะ
ตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของผูเ้ล่าซึง่อาจช่วย
ท�าให้เข้าใจแนวคิดของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่
ผู ้เล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและ
คะมะกุระตอนต้น 

6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดี
ประเภทนิทานเรื่องเล ่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌู อิ 
โมะโนะงะตะริ 

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย
จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว 

อะจะร ิทีป่รากฏในนทิานเรือ่งเล่า อุจฌิอู ิโมะโนะงะ

ตะร ิตอน “พระโดเมยีว 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์   

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าท่ีความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
 
    6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทนิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

    จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ตอน  “พระโดเมียว

「道明阿闍梨
だうみやうあじゃり

 」  ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」
4 เทพโดโซะจิน「道祖神

だうそじん
」

5 แห่งถนนหมายเลขห้า

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  

 ไปสวดมนต์ที่

บ้านหญงิสาวชือ่ อสิมึ ิฌกิบิ ุ

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์   

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าที่ความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
 
    6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทนิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

    จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ตอน  “พระโดเมียว

「道明阿闍梨
だうみやうあじゃり

 」  ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」
4 เทพโดโซะจิน「道祖神

だうそじん
」

5 แห่งถนนหมายเลขห้า

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  

4 เทพโดโซะจนิ 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ  ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์   

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าที่ความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
 
    6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทนิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

    จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ตอน  “พระโดเมียว

「道明阿闍梨
だうみやうあじゃり

 」  ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」
4 เทพโดโซะจิน「道祖神

だうそじん
」

5 แห่งถนนหมายเลขห้า

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  

5 แห่งถนนหมายเลขห้ามาฟังการสวดมนต์” 
มาฟังการสวดมนต์”「道明

だうみやう
、和泉式部の許

もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

 พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการดังนี้
7.1 ภำพลกัษณ์ของพระผูท้�ำผิดศีลฝ่ำฝืน

หลักธรรมค�ำสอนของพทุธศำสนำโดยกำรไปหลับนอน 

บ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท�ำพิธีช�ำระร่ำงกำยให้

สะอำด แต่ผลกำรกระท�ำกลบัเป็นกำรโปรดสตัว์คือ 

เทพโดโซะจิน ซึ่งเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำ

ฟังกำรสวดมนต์อย่ำงใกล้ชดิเกดิควำมซำบซึง้ในรส

พระธรรม ท�ำให้พระโดเมยีวมภีำพลกัษณ์ด้ำนบวก 

จากการวเิคราะห์เนือ้หาในนทิานเรือ่งเล่าพบว่า ผูเ้ล่า
ได้น�าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า 
เป็นพระท่ีท�าผดิศีล (ในท่ีนีห้มายถึง ข้อปฏิบัตพิืน้ฐาน
ทางพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย 
วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และ
เป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย (หมายถึง 
ค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัมาพทุธเจ้าตามความเชือ่
และความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้

4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับ

ความรกั เป็นธดิาของ โอเอะ โนะ มะสะมเุนะ 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์   

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าที่ความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
 
    6.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทนิทานเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ ใน อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ  

7. บทวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

    จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ที่ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ตอน  “พระโดเมียว
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だうみやうあじゃり

 」  ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
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4 อิสุมิ ฌิกิบุ「和泉式部」(ค.ศ. 974-1034?) เป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอันมีความสามารถในการแต่งบทกวีโดยเฉพาะบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นธิดาของ โอเอะ โนะ 

มะสะมุเนะ「大江雅致
おおえのまざむね

」 ผู้ปกครองแคว้น เอะอิจิเส็น หรือบริเวณแถบจังหวัดฟุกุอิในปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 「和泉式部日記
い ず み し き ぶ に っ き

」และหนังสือ

รวมบทกลอน อิสุม ิฌิกิบุ ฌู「和泉式部集
いずみしきぶしゅう

」กล่าวกันว่า กวีหญิงผู้นี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตการแต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักด์ิหลายคน  

 ผูป้กครองแคว้น เอะอจิเิส็น หรอืบรเิวณแถบจงัหวดัฟกุุอใินปัจจุบัน ผลงานท่ีโดดเด่นได้แก่ 

อิสุมิ ฌิกิบุ นิกกิ 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

    4.1 ต้นฉบับที่ ใช้ วิ เครำะห์  เนื้ อหาที่ น ามาศึกษาวิ เคราะห์ จากหนั งสือรวมนิทานเรื่องเล่ า อุจิฌู อิ  โมะโนะงะตะริ 

「宇治拾遺物語
うじしゅういものがたり

」ของ โคะบะยะฌิ ยะซุฮะรุ「小林保治
こばやしやすはる

」และมะซุโกะ คะสุโกะ「増古和子
ま す こ か ず こ

」ส านักพิมพ์  โฌงะกุกัน

「小学館
しょうがくかん

」ฉบับตีพิมพ์ครั้งท่ี 6 ปี ค.ศ. 2013 

    4.1 ระบบถอดอักษรภำษำญี่ปุ่น  บทความวิจัยนี้ ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เป็นผลงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชาดา สัตยพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบัน  คือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล) 
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร  ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์   

5. สมมุติฐำนกำรวิจัย 

    ภาพลักษณ์ของพระโดเมียว เป็นพระผู้ท าผิดศีลผิดหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา หากมองทีผ่ลการกระท าออกมาดีจึงมีภาพลักษณ์
ในด้านบวก แต่ถ้าพิจารณาในแง่บรรทัดฐานทางสังคมแล้วพฤติกรรมของพระโดเมียวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า เพราะขัดต่อบทบาท
หน้าที่ความเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นลบ และ
ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ 
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    6.1 ผลจากการศึกษาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของพระโดเมียวในนิทานเรื่องเล่า อุจฌิูอิ โมะโนะงะตะร ิสะท้อนแนวคิดบางประการของ
ผู้เลา่ซึ่งอาจช่วยท าให้เข้าใจแนวคดิของคนในสมัยนั้นได้ ในฐานะที่ผูเ้ล่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสมัยเฮอันและคะมะกรุะตอนต้น   
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แต่งงาน และมีเรื่องราวความรักกับชายสูงศักดิ์หลายคน
5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชือ่ว่า เป็นเทพทีส่ถติอยูท่ีเ่ขตแดนระหว่างเมอืงกบัเมอืง หรอื หมูบ้่านกบัหมู่บ้าน จะท�าหน้าทีป้่องกนัโรคร้ายหรอืวญิญาณ

ชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมืองหรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌ

นิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ ซะรุฮิโกะ 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 
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ในช่วงแรกของนิทานเรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็น
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มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」
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ไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวด
มนต์ขณะที่ไม่ได้ท�าพิธีช�าระร่างกายให้สะอาด แต่
กลบัเป็นผลดคีอื ท�าให้เทพชัน้ล่างอย่างเทพโดโซะจิน 
ได้มโีอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชดิ เมือ่ศกึษา
วิเคราะห์ตวับทวรรณกรรมอย่างละเอยีดพบว่า ผูเ้ล่า
ไม่ได้ให้น�้าหนักความส�าคัญไปที่การกระท�าผิดของ
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い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

6
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เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
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」
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กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  
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く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

“กาลครัง้หน่ึงนานมาแล้วมพีระชือ่ว่า โดเมยีว อะจะร ิเป็นพระท่ีหมกมุน่ในเรือ่งตณัหาทางเพศ ได้ไป
นอนค้างที่บ้านของหญิงสาวชื่อ อิสึมิ ฌิกิบุ เขาเป็นพระที่มีความสามารถในสวดมนต์ (ในที่นี้หมาย
ถึง การสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร) ได้ไพเราะอย่างยิ่ง”

จากลักษณะการเล่าเรื่องและการใช้ค�าพูด
ของผู้เล่าดูเหมือนว่า ผู้เล่ามิได้ลังเลที่จะกล่าวถึง
พฤติกรรมของพระโดเมียวว่า เขาเป็นพระที่หมกมุ่น
ในเรือ่งตณัหาทางเพศ 

“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระช่ือว่า โดเมียว อะจะริ เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ ได้ไปนอนค้างที่บ้านของหญิง
สาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เขาเป็นพระที่มีความสามารถในสวดมนต ์(ในท่ีนี้หมายถึง การสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร ) ได้ไพเราะอย่าง
ยิ่ง” 

   จากลักษณะการเล่าเรื่องและการใช้ค าพูดของผู้เล่าดูเหมือนว่า ผู้เล่ามิได้ลังเลที่จะกล่าวถึงพฤติกรรมของพระโดเมียวว่า เขา

เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ「色に耽
ふけ

りたる僧」นอกจากนี้ยังได้ขยายความเพิ่มเติมในเนื้อหาต่อไปว่า พระรูปอีกว่า 
เขาได้ไปนอนค้างที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประโยคแรกที่กล่าวถึงตัวละครตัวแรกและเป็นตัวละครเอกในเรื่อง 
และมีการระบุถึงภาพลักษณข์องพระรูปนี้อย่างชัดเจนเช่นนี ้ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ผู้เล่ารู้จักและคุ้นเคยกับตัวละครผู้นี้
มาเป็นอย่างดี โดยไม่มีการอารัมภบทมากมาย ซึ่งหากพิจารณาดูแค่นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยที่ผู้อ่านจะเช่ือและเห็นคล้อยตามผู้เล่าทันที
ว่าพระผู้นี้เป็นผู้ที่ก าลังท าผิดศีลในทางพุทธศาสนา เพราะนอกจากเขาจะหมกมุ่นในตัณหาทางเพศแล้วยังไปนอนค้างกับหญิงสาวอีก 
การให้ข้อมูลตัวละครที่ชัดเจนเช่นนี้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตามมาอีกว่า ตัวละครก าลังจะท าสิ่งที่ผิดศีล และฝ่าฝืนพระธรรมวินัย
ต่อไปอะไรอีกหรือไม่ หากพิจารณาจากตัวบทวรรณกรรมเพียงแค่นี้ดูจะไม่ยุติธรรมกับพระโดเมียวเท่าใดนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ไปศึกษา
เรื่องราวของพระโดเมียวเพิ่มเติมจากหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู เล่มที่ 12 ในตอนที่ 36 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องราว

ต่างๆ ของพระโดเมียว ในตอนช่ือว่า “เรื่องของพระโดเมียว อะจะริ เจ้าอาวาส  วัดเท็นโนจิ”「天王寺別当
てんのうじべっとう

道命阿闍梨
だうみやうあじゃり

語
こと

第三十六
だいさんじゅうろく

」เนื้อเรื่องกล่าวถึงภาพลักษณ์ของพระโดเมียวในประเด็นทีค่ล้ายกันนี้ไว้สนใจคือ มีการกล่าวถึงชีวิตหลังการตายของพระ
ผู้นี้ว่า มีเพื่อนสนิทของเขาฝันเห็นพระโดเมียวในมือถือพระสูตร ท่องบทสวดมนต์ด้วยเสียงดังเป็นสิบเท่าของเขาขณะมีชีวิตอยู่ นั่งอยู่
บนเรือในสระน้ าที่มีดอกบัว ด้วยความแปลกใจเพื่อนสนิทผู้นี้จึงได้เข้าไปสอบถามพระโดเมียวว่า เหตุใดจึงมีชีวิตหลังความตายเช่นนี้ 
พระโดเมียวจึงเล่าให้ฟังว่า เป็นเพราะขณะมีชีวิตอยู่เขาได้ท าผิดศีล และไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา ดังตัวบทที่
ยกมาต่อไปนี้ 

           我
われ
レ
れ
生
いき
タリシ
た り し

時
とき
、三
さむ
業
ごふ
ヲ
を
不
ふ
調
とのへ
ズ
ず
、五

ご
戒
かい
ヲ
を
不
ふ
持
もた
ズシテ
ず し て

、心
こころ
ニ
に
任
まか
セテ
せ て
罪
つみ
 作
つく
リキ
り き
。                 

                                    （馬淵和夫
ま ぶ ち か ず お

、国東文麿
くにさきふみまろ

、今野達
こんのとおる

,1971,p.336.) 

“ในตอนท่ีมีชีวิตอยู่ ข้าไม่ส ารวมในกาย วาจา และใจ ขา้ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าและท าความผดิตามอ าเภอใจชอบ”  (ศีล 5 
ได้แก่ การหา้มฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรพัย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามเสพเมถุน ห้ามโกหกหรือพูดจาเพอ้เจ้อและหา้มดืม่สรุา)” 

ดังนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้เล่าอาจรู้จักตัวละครเอกเรื่องนี้มาก่อนแล้วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ข้อมูลผู้อ่านในลักษณะดังกล่าว 
หากพิจารณาล าดับการแต่งวรรณกรรมจะพบว่า นิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู แต่งมาก่อน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ดังนั้น
นักวิชาการผู้ศึกษาวรรณคดีหลายคนจึงมักลงความเห็นว่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู อาจเป็นต้นแบบของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า    
อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ บ้างก็เช่ือว่า หนังสือรวมนิทานเรื่อเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ไม่ได้คัดลอกมาจากมาจาก คนจะกุ โมะโนะงะตะ
รฌิู แต่ทั้งสองเล่มอาจมีที่มาจากต้นฉบับเดียวกัน （川端善明,1978,p.280.） 

    อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ผู้เล่าได้ให้
ข้อมูลช้ีน าผู้อ่านโดยการบรรยายให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของพระโดเมียวในลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงว่า พระโดเมียว เป็นคนที่

 นอกจากนี้
ยั ง ได ้ขยายความเพิ่ ม เติมในเนื้ อหาต ่อไปว ่ า  
เขาได้ไปนอนค้างที่บ้านหญิงสาวชื่อ อิสึมิ ฌิกิบุ  
เป็นที่น่าสังเกตว่า ประโยคแรกที่กล่าวถึงตัวละคร 
ตวัแรกและเป็นตวัละครเอกในเรือ่ง และมกีารระบถุงึ
ภาพลักษณ์ของพระรูปนี้อย่างชัดเจนเช่นน้ี ท�าให้
ผู ้อ่านเกิดความรู ้สึกเหมือนกับว่า ผู ้เล่ารู ้จักและ 
คุ้นเคยกับตัวละครผู้นี้มาเป็นอย่างดี โดยไม่มีการ
อารัมภบทมากมาย ซึ่งหากพิจารณาดูแค่นี้ เป็นสิ่งที่

ช่วยไม่ได้เลยที่ผู้อ่านจะเชื่อและเห็นคล้อยตามผู้เล่า
ทนัทว่ีาพระผูน้ีเ้ป็นผูท้ีก่�าลงัท�าผดิศลีในทางพทุธศาสนา 
เพราะนอกจากเขาจะหมกมุ่นในตัณหาทางเพศแล้ว
ยังไปนอนค้างกับหญิงสาวอีก การให้ข้อมูลตัวละคร
ทีช่ดัเจนเช่นนี ้ท�าให้ผูอ่้านเกดิความรูส้กึตามมาอกีว่า 
ตัวละครก�าลังจะท�าสิ่งที่ผิดศีล และฝ่าฝืนพระธรรม
วินัยต่อไปอะไรอีกหรือไม่ หากพิจารณาจากตัวบท
วรรณกรรมเพยีงแค่นีด้จูะไม่ยตุธิรรมกับพระโดเมยีว
เท่าใดนกั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้ไปศกึษาเรือ่งราวของพระ
โดเมียวเพิ่มเติมจากหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า 
คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู เล่มที่ 12 ในตอนที่ 36 ซึ่ง
กล่าวถงึเรือ่งราวต่างๆ ของพระโดเมยีว ในตอนช่ือว่า 

6 นิกายเท็นดะอิ 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เม่ือกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

 ก่อตั้งโดย พระซะอิโช 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう
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もと
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お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เม่ือกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

 (ค.ศ.766-822) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส�านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

 (ค.ศ.737-806) ให้ไปศกึษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมือ่กลบัมาจากประเทศจนีได้เผยแผ่พทุธศาสนาโดยมศูีนย์กลางอยูท่ีว่ดั เอน็เรยีะกจุิ 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽
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りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

 ภูเขาฮิเอะอิ 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
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หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน 

  ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย
ในสมัยเมจิท่ี 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรฐับาลในสมยันัน้ได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รบัประทานเนือ้สัตว์ มภีรรยา ไว้ผมยาว และนุง่ห่มเส้ือผ้า
เช่นเดยีวกบัคนทัว่ไปได้มาจนถงึปัจจบุนั ยกเว้นนกิายนชิเิรน็ ส�านกันชิเิรน็ฌู ฟจุฟุเุซะ 

มาฟังการสวดมนต์”「道明
だうみやう

、和泉式部の許
もと
に於

お
いて読経

どきやう
し、五条

ごじょう
の道祖神聴聞
だうそじんちやうもん

の事」พบว่า มีภาพลักษณ์ 2 ประการ
ดังนี ้

    7.1 ภำพลักษณ์ของพระผู้ท ำผิดศีลฝ่ำฝืนหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำโดยกำรไปหลับนอนบ้ำนหญิงสำวแล้วมิได้ท ำพิธี
ช ำระร่ำงกำยให้สะอำด แต่ผลกำรกระท ำกลับเป็นกำรโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจิน ซ่ึงเป็นเทพชั้นล่ำงได้มีโอกำสเข้ำมำฟังกำรสวด
มนต์อย่ำงใกล้ชิดเกิดควำมซำบซ้ึงในรสพระธรรม ท ำให้พระโดเมียวมีภำพลักษณ์ด้ำนบวก จากการวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรื่อง
เล่าพบว่า ผู้เล่าได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียว อะจะริ ว่า เป็นพระที่ท าผิดศีล (ในที่นี้หมายถึง ข้อปฏิบัติพื้นฐานทางพุทธ
ศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข) และเป็นพระผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
(หมายถึง ค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตามความเช่ือและความศรัทธาของแต่ละนิกาย) โดยมีการระบุไว้ในช่วงแรกของนิทาน

เรื่องเล่าว่า พระโดเมียวเป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ และได้ไปสวดมนต์ที่บ้านหญิงสาวช่ือ  อิสึมิ ฌิกิบุ「和泉式部
い ず み し き ぶ

」

ขณะไปนอนค้างที่บ้านของนางในคืนวันหนึ่ง เขาได้สวดมนต์ขณะที่ไมไ่ดท้ าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด แต่กลับเป็นผลดีคือ ท าให้เทพช้ัน
ล่างอย่างเทพโดโซะจิน ได้มีโอกาสมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิด เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมอย่างละเอียดพบว่า ผู้เล่าไม่ได้
ให้น้ าหนักความส าคัญไปท่ีการกระท าผิดของพระโดเมียวที่ไปนอนค้างบ้านของหญิงสาวแล้วไม่ช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า 
ท าผิดศีลฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของการห้ามเสพเมถุน ซึ่งเป็นศีลข้อห้ามของผู้ออกบวช

ในนิกายเท็นดะอ「ิ天台宗
てんだいしゅう

」
6  ข้อที่ 3 ในเรื่องการห้ามพระมีเพศสัมพันธ์กับสตรี7 ทั้งยังไม่ท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด มีแต่การ

กล่าวถึงความสามารถของพระโดเมียวว่า เป็นพระที่มีความสามารถในการสวดมนต์เก่ง เชี่ยวชาญในการสวดพระสูตร ดังตัวบทที่ยกมา
ต่อไปนี้  

今は昔、道命阿闍梨
あ じ ゃ り

とて、傅殿
ふ ど の
の子に色に耽

ふけ

りたる僧ありけり。和泉式部
い ず み し き ぶ

に通ひけり。経をめでた

く読みけり。  （小林保治 、増古和子,2013,p.25） 

5 เทพโดโซะจิน 「道祖神」เชื่อว่า เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่เขตแดนระหว่างเมืองกับเมือง หรือ หมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะท าหน้าที่ป้องกันโรคร้ายหรือวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในเมือง

หรือหมู่บ้านรวมถึงปกป้องนักเดินทางที่ผ่านไปมา แต่ในที่นี้หมายถึง เทพที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าโซะจินตรงบริเวณ โกะโฌนิฌิ โนะ โตอิน คือ เทพ  ซะรุฮิโกะ「 猿田彦
さるたひこ

」 

6 นิกายเท็นดะอิ「天台宗
てんだいしゅう

 」ก่อต้ังโดย พระซะอิโช「最澄
さいちょう

」(ค.ศ.766 - 822 ) โดยพระผู้นี้ได้รับอนุญาตจากทางราชส านัก ในสมัยจักรพรรดิคัมมุ  「桓武天皇
かんむてんのう

」 

(ค.ศ.737-806)  ให้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีนได้เผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ วัด เอ็นเรียะกุจิ 「延暦寺
えんりゃくじ

」ภูเขาฮิเอะอิ

「比叡山
ひえいざん

」และวัดแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี「今井淨圓、廣瀬 良弘、村越英裕、望月

真澄, 2015,p. 44. ） 

7 ศีลข้อ 3 ของนิกาย เท็นดะอิ ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนกับสตรีเพศคือ「不邪淫戒人
ふじゃいんかいじん

の道
どう
にはずれた行

おこな
いはいたしません」ซึ่งข้อห้ามนี้มาผ่อนคลาย

ในสมัยเมจิที่ 5 ปี ค.ศ. 1892 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศให้พระในทุกศาสนาสามารถ รับประทานเนือ้สตัว์ มีภรรยา ไว้ผมยาว และนุ่งห่มเสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนทั่วไปได้มาจนถึง

ปัจจุบัน ยกเว้นนิกายนิชิเร็น ส านักนิชิเร็นฌู ฟุจุฟุเซะ  「日蓮宗不受不施派
にちれんしゅうふじゅふせは

」ที่ยังเคร่งในแนวทางการปฏิบัติแบบด้ังเดิมมาต้ังแต่สมัยเฮอัน  ท่ียงัเคร่งในแนวทางการปฏบัิตแิบบดัง้เดมิ
มาตั้งแต่สมัยเฮอัน



ภาพลักษณ์ของ“พระโดเมียว อะจะริ” ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
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“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระช่ือว่า โดเมียว อะจะริ เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ ได้ไปนอนค้างที่บ้านของหญิง
สาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เขาเป็นพระที่มีความสามารถในสวดมนต ์(ในท่ีนี้หมายถึง การสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร ) ได้ไพเราะอย่าง
ยิ่ง” 

   จากลักษณะการเล่าเรื่องและการใช้ค าพูดของผู้เล่าดูเหมือนว่า ผู้เล่ามิได้ลังเลที่จะกล่าวถึงพฤติกรรมของพระโดเมียวว่า เขา

เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ「色に耽
ふけ

りたる僧」นอกจากนี้ยังได้ขยายความเพิ่มเติมในเนื้อหาต่อไปว่า พระรูปอีกว่า 
เขาได้ไปนอนค้างที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประโยคแรกที่กล่าวถึงตัวละครตัวแรกและเป็นตัวละครเอกในเรื่อง 
และมีการระบุถึงภาพลักษณข์องพระรูปนี้อย่างชัดเจนเช่นนี ้ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ผู้เล่ารู้จักและคุ้นเคยกับตัวละครผู้นี้
มาเป็นอย่างดี โดยไม่มีการอารัมภบทมากมาย ซึ่งหากพิจารณาดูแค่นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยที่ผู้อ่านจะเช่ือและเห็นคล้อยตามผู้เล่าทันที
ว่าพระผู้นี้เป็นผู้ที่ก าลังท าผิดศีลในทางพุทธศาสนา เพราะนอกจากเขาจะหมกมุ่นในตัณหาทางเพศแล้วยังไปนอนค้างกับหญิงสาวอีก 
การให้ข้อมูลตัวละครที่ชัดเจนเช่นนี้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตามมาอีกว่า ตัวละครก าลังจะท าสิ่งที่ผิดศีล และฝ่าฝืนพระธรรมวินัย
ต่อไปอะไรอีกหรือไม่ หากพิจารณาจากตัวบทวรรณกรรมเพียงแค่นี้ดูจะไม่ยุติธรรมกับพระโดเมียวเท่าใดนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ไปศึกษา
เรื่องราวของพระโดเมียวเพิ่มเติมจากหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู เล่มที่ 12 ในตอนที่ 36 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องราว

ต่างๆ ของพระโดเมียว ในตอนช่ือว่า “เรื่องของพระโดเมียว อะจะริ เจ้าอาวาส  วัดเท็นโนจิ”「天王寺別当
てんのうじべっとう

道命阿闍梨
だうみやうあじゃり

語
こと

第三十六
だいさんじゅうろく

」เนื้อเรื่องกล่าวถึงภาพลักษณ์ของพระโดเมียวในประเด็นทีค่ล้ายกันนี้ไว้สนใจคือ มีการกล่าวถึงชีวิตหลังการตายของพระ
ผู้นี้ว่า มีเพื่อนสนิทของเขาฝันเห็นพระโดเมียวในมือถือพระสูตร ท่องบทสวดมนต์ด้วยเสียงดังเป็นสิบเท่าของเขาขณะมีชีวิตอยู่ นั่งอยู่
บนเรือในสระน้ าที่มีดอกบัว ด้วยความแปลกใจเพื่อนสนิทผู้นี้จึงได้เข้าไปสอบถามพระโดเมียวว่า เหตุใดจึงมีชีวิตหลังความตายเช่นนี้ 
พระโดเมียวจึงเล่าให้ฟังว่า เป็นเพราะขณะมีชีวิตอยู่เขาได้ท าผิดศีล และไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา ดังตัวบทที่
ยกมาต่อไปนี้ 
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                                    （馬淵和夫
ま ぶ ち か ず お

、国東文麿
くにさきふみまろ

、今野達
こんのとおる

,1971,p.336.) 

“ในตอนท่ีมีชีวิตอยู่ ข้าไม่ส ารวมในกาย วาจา และใจ ขา้ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าและท าความผดิตามอ าเภอใจชอบ”  (ศีล 5 
ได้แก่ การหา้มฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรพัย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามเสพเมถุน ห้ามโกหกหรือพูดจาเพอ้เจ้อและหา้มดืม่สรุา)” 

ดังนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้เล่าอาจรู้จักตัวละครเอกเรื่องนี้มาก่อนแล้วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ข้อมูลผู้อ่านในลักษณะดังกล่าว 
หากพิจารณาล าดับการแต่งวรรณกรรมจะพบว่า นิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู แต่งมาก่อน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ดังนั้น
นักวิชาการผู้ศึกษาวรรณคดีหลายคนจึงมักลงความเห็นว่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู อาจเป็นต้นแบบของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า    
อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ บ้างก็เช่ือว่า หนังสือรวมนิทานเรื่อเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ไม่ได้คัดลอกมาจากมาจาก คนจะกุ โมะโนะงะตะ
รฌิู แต่ทั้งสองเล่มอาจมีที่มาจากต้นฉบับเดียวกัน （川端善明,1978,p.280.） 

    อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ผู้เล่าได้ให้
ข้อมูลช้ีน าผู้อ่านโดยการบรรยายให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของพระโดเมียวในลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงว่า พระโดเมียว เป็นคนที่

“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระช่ือว่า โดเมียว อะจะริ เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ ได้ไปนอนค้างที่บ้านของหญิง
สาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เขาเป็นพระที่มีความสามารถในสวดมนต ์(ในท่ีนี้หมายถึง การสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร ) ได้ไพเราะอย่าง
ยิ่ง” 

   จากลักษณะการเล่าเรื่องและการใช้ค าพูดของผู้เล่าดูเหมือนว่า ผู้เล่ามิได้ลังเลที่จะกล่าวถึงพฤติกรรมของพระโดเมียวว่า เขา
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เขาได้ไปนอนค้างที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประโยคแรกที่กล่าวถึงตัวละครตัวแรกและเป็นตัวละครเอกในเรื่อง 
และมีการระบุถึงภาพลักษณข์องพระรูปนี้อย่างชัดเจนเช่นนี ้ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ผู้เล่ารู้จักและคุ้นเคยกับตัวละครผู้นี้
มาเป็นอย่างดี โดยไม่มีการอารัมภบทมากมาย ซึ่งหากพิจารณาดูแค่นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยที่ผู้อ่านจะเช่ือและเห็นคล้อยตามผู้เล่าทันที
ว่าพระผู้นี้เป็นผู้ที่ก าลังท าผิดศีลในทางพุทธศาสนา เพราะนอกจากเขาจะหมกมุ่นในตัณหาทางเพศแล้วยังไปนอนค้างกับหญิงสาวอีก 
การให้ข้อมูลตัวละครที่ชัดเจนเช่นนี้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตามมาอีกว่า ตัวละครก าลังจะท าสิ่งที่ผิดศีล และฝ่าฝืนพระธรรมวินัย
ต่อไปอะไรอีกหรือไม่ หากพิจารณาจากตัวบทวรรณกรรมเพียงแค่นี้ดูจะไม่ยุติธรรมกับพระโดเมียวเท่าใดนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ไปศึกษา
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บนเรือในสระน้ าที่มีดอกบัว ด้วยความแปลกใจเพื่อนสนิทผู้นี้จึงได้เข้าไปสอบถามพระโดเมียวว่า เหตุใดจึงมีชีวิตหลังความตายเช่นนี้ 
พระโดเมียวจึงเล่าให้ฟังว่า เป็นเพราะขณะมีชีวิตอยู่เขาได้ท าผิดศีล และไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา ดังตัวบทที่
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“ในตอนท่ีมีชีวิตอยู่ ข้าไม่ส ารวมในกาย วาจา และใจ ขา้ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าและท าความผดิตามอ าเภอใจชอบ”  (ศีล 5 
ได้แก่ การหา้มฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรพัย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามเสพเมถุน ห้ามโกหกหรือพูดจาเพอ้เจ้อและหา้มดืม่สรุา)” 

ดังนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้เล่าอาจรู้จักตัวละครเอกเรื่องนี้มาก่อนแล้วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ข้อมูลผู้อ่านในลักษณะดังกล่าว 
หากพิจารณาล าดับการแต่งวรรณกรรมจะพบว่า นิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู แต่งมาก่อน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ดังนั้น
นักวิชาการผู้ศึกษาวรรณคดีหลายคนจึงมักลงความเห็นว่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู อาจเป็นต้นแบบของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า    
อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ บ้างก็เช่ือว่า หนังสือรวมนิทานเรื่อเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ไม่ได้คัดลอกมาจากมาจาก คนจะกุ โมะโนะงะตะ
รฌิู แต่ทั้งสองเล่มอาจมีที่มาจากต้นฉบับเดียวกัน （川端善明,1978,p.280.） 

    อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ผู้เล่าได้ให้
ข้อมูลช้ีน าผู้อ่านโดยการบรรยายให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของพระโดเมียวในลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงว่า พระโดเมียว เป็นคนที่

“ในตอนที่มีชีวิตอยู่ ข้าไม่ส�ารวมในกาย วาจา และใจ ข้าไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าและท�าความผิดตาม
อ�าเภอใจชอบ” (ศีล 5 ได้แก่ การห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามเสพเมถุน 

ห้ามโกหกหรือพูดจาเพ้อเจ้อและห้ามดื่มสุรา)”

ดงันัน้จึงอาจวเิคราะห์ได้ว่าผูเ้ล่าอาจรูจั้กตัว
ละครเอกเรือ่งน้ีมาก่อนแล้วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ข้อมลู
ผูอ่้านในลกัษณะดังกล่าว หากพิจารณาล�าดับการแต่ง
วรรณกรรมจะพบว่า นทิานเรือ่งเล่า คนจะก ุโมะโนะ
งะตะริฌู แต่งมาก่อน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ดังนั้น
นักวิชาการผู้ศึกษาวรรณคดีหลายคนจึงมักลงความ
เห็นว่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู อาจเป็นต้นแบบ
ของหนังสือรวมนทิานเรือ่งเล่า อจิุฌอู ิโมะโนะงะตะริ 
บ้างก็เชือ่ว่า หนังสอืรวมนิทานเรือ่เล่า อจิุฌูอ ิโมะโนะ
งะตะริ ไม่ได้คัดลอกมาจากมาจาก คนจะกุ โมะโนะ
งะตะริฌู แต่ท้ังสองเล่มอาจมีที่มาจากต้นฉบับ
เดียวกัน （川端善明,1978,p.280.）

อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เนื้อหาของ
นิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ 
โมะโนะงะตะริฌู ผู้เล่าได้ให้ข้อมูลชี้น�าผู้อ่านโดยการ
บรรยายให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของพระโดเมียว
ในลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงว่า พระโดเมียว 
เป็นคนที่ไม่เคร่งครัดในศีลและพระธรรมวินัย ขนาด
ที่ตายไปแล้วยังไม่สามารถไปเสวยสุขยังแดนสุขาวดี
ตามความเชื่อของนิกายมหายานได้ ยังคงต้อง
สวดมนต์ชดใช้กรรมอยู่ดังที่ปรากฏในเร่ืองคนจะกุ 
โมะโนะงะตะริฌู ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ผู้เล่าอาจมี

ข้อมลูเรือ่งพฤตกิรรมของพระโดเมยีวมาก่อนแล้ว ดงั
นัน้จงึไม่ได้ให้น�า้หนกัความส�าคญัไปทีพ่ฤตกิรรมการ
ท� าผิด ศีลหรือมีการต� าหนิติ เตี ยนห รือตัดสิน
การกระท�าของพระโดเมียวว่า การไปนอนค้างบ้าน
หญงิสาว ทัง้ยงัไม่มกีารท�าพธิชี�าระร่างกายให้สะอาด
ก่อนสวดมนต์ว่า ผิดหรือไม่อย่างไร แต่ในตัวบทกลับ
พบค�ากล่าวในลักษณะสรรเสริญยกย่องพระโดเมียว
ว่า เก่งในเรื่องการสวดมนต์ และการไปค้างที่บ้าน
หญิงสาวในคืนนั้นกลับเป็นบุญคุณให้กับเทพชั้นล่าง
คือ เทพโดโซะจิน ผู้ที่ปรารถนาจะฟังการสวดมนต์
อย่างใกล้ชิดมานานแล้ว ได้มีโอกาสเข้ารับฟังจนเกิด
ความซาบซึ้งในรสพระธรรม หากสังเกตจากสนทนา
ระหว่างเทพโดโซะจนิกบัพระโดเมยีวพบว่า เทพองค์
นี้ไม่สามารถมาฟังการสวดมนต์อย่างใกล้ชิดได้ในวัน
ท่ีพระโดเมียวมาค้างบ้านหญิงสาวแล้วท�าพิธีช�าระ
ร่างกายให้สะอาด เพราะเทพชั้นสูงอย่างพระพรหม 
และพระอินทร์จะมาฟัง ดังน้ันจากเหตุการณ์นี้จึง
วิเคราะห์ได้ว่า พระโดเมียวน่าจะมานอนค้างที่บ้าน
หญิงสาวผู้นี้ และมีการท�าพิธีช�าระร่างกายให้สะอาด
อยู่แล้วเป็นประจ�า เพียงแต่ในคืนที่ปรากฎในนิทาน
เรื่องเล่าเท่านั้นท่ีเขาละเลยไม่ปฏิบัติอย่างเช่นท่ีเคย
ปฏิบัติมา

“เรือ่งของพระโดเมยีว อะจะร ิเจ้าอาวาส วดัเทน็โนจ”ิ 

“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระช่ือว่า โดเมียว อะจะริ เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ ได้ไปนอนค้างที่บ้านของหญิง
สาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เขาเป็นพระที่มีความสามารถในสวดมนต ์(ในท่ีนี้หมายถึง การสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร ) ได้ไพเราะอย่าง
ยิ่ง” 

   จากลักษณะการเล่าเรื่องและการใช้ค าพูดของผู้เล่าดูเหมือนว่า ผู้เล่ามิได้ลังเลที่จะกล่าวถึงพฤติกรรมของพระโดเมียวว่า เขา

เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ「色に耽
ふけ

りたる僧」นอกจากนี้ยังได้ขยายความเพิ่มเติมในเนื้อหาต่อไปว่า พระรูปอีกว่า 
เขาได้ไปนอนค้างที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประโยคแรกที่กล่าวถึงตัวละครตัวแรกและเป็นตัวละครเอกในเรื่อง 
และมีการระบุถึงภาพลักษณข์องพระรูปนี้อย่างชัดเจนเช่นนี ้ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ผู้เล่ารู้จักและคุ้นเคยกับตัวละครผู้นี้
มาเป็นอย่างดี โดยไม่มีการอารัมภบทมากมาย ซึ่งหากพิจารณาดูแค่นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยที่ผู้อ่านจะเช่ือและเห็นคล้อยตามผู้เล่าทันที
ว่าพระผู้นี้เป็นผู้ที่ก าลังท าผิดศีลในทางพุทธศาสนา เพราะนอกจากเขาจะหมกมุ่นในตัณหาทางเพศแล้วยังไปนอนค้างกับหญิงสาวอีก 
การให้ข้อมูลตัวละครที่ชัดเจนเช่นนี้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตามมาอีกว่า ตัวละครก าลังจะท าสิ่งที่ผิดศีล และฝ่าฝืนพระธรรมวินัย
ต่อไปอะไรอีกหรือไม่ หากพิจารณาจากตัวบทวรรณกรรมเพียงแค่นี้ดูจะไม่ยุติธรรมกับพระโดเมียวเท่าใดนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ไปศึกษา
เรื่องราวของพระโดเมียวเพิ่มเติมจากหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู เล่มที่ 12 ในตอนที่ 36 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องราว

ต่างๆ ของพระโดเมียว ในตอนช่ือว่า “เรื่องของพระโดเมียว อะจะริ เจ้าอาวาส  วัดเท็นโนจิ”「天王寺別当
てんのうじべっとう
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」เนื้อเรื่องกล่าวถึงภาพลักษณ์ของพระโดเมียวในประเด็นทีค่ล้ายกันนี้ไว้สนใจคือ มีการกล่าวถึงชีวิตหลังการตายของพระ
ผู้นี้ว่า มีเพื่อนสนิทของเขาฝันเห็นพระโดเมียวในมือถือพระสูตร ท่องบทสวดมนต์ด้วยเสียงดังเป็นสิบเท่าของเขาขณะมีชีวิตอยู่ นั่งอยู่
บนเรือในสระน้ าที่มีดอกบัว ด้วยความแปลกใจเพื่อนสนิทผู้นี้จึงได้เข้าไปสอบถามพระโดเมียวว่า เหตุใดจึงมีชีวิตหลังความตายเช่นนี้ 
พระโดเมียวจึงเล่าให้ฟังว่า เป็นเพราะขณะมีชีวิตอยู่เขาได้ท าผิดศีล และไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา ดังตัวบทที่
ยกมาต่อไปนี้ 
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,1971,p.336.) 

“ในตอนท่ีมีชีวิตอยู่ ข้าไม่ส ารวมในกาย วาจา และใจ ขา้ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าและท าความผดิตามอ าเภอใจชอบ”  (ศีล 5 
ได้แก่ การหา้มฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรพัย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามเสพเมถุน ห้ามโกหกหรือพูดจาเพอ้เจ้อและหา้มดืม่สรุา)” 

ดังนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้เล่าอาจรู้จักตัวละครเอกเรื่องนี้มาก่อนแล้วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ข้อมูลผู้อ่านในลักษณะดังกล่าว 
หากพิจารณาล าดับการแต่งวรรณกรรมจะพบว่า นิทานเรื่องเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู แต่งมาก่อน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ดังนั้น
นักวิชาการผู้ศึกษาวรรณคดีหลายคนจึงมักลงความเห็นว่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู อาจเป็นต้นแบบของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า    
อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ บ้างก็เช่ือว่า หนังสือรวมนิทานเรื่อเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ไม่ได้คัดลอกมาจากมาจาก คนจะกุ โมะโนะงะตะ
รฌิู แต่ทั้งสองเล่มอาจมีที่มาจากต้นฉบับเดียวกัน （川端善明,1978,p.280.） 

    อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ผู้เล่าได้ให้
ข้อมูลช้ีน าผู้อ่านโดยการบรรยายให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของพระโดเมียวในลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงว่า พระโดเมียว เป็นคนที่

“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระช่ือว่า โดเมียว อะจะริ เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ ได้ไปนอนค้างที่บ้านของหญิง
สาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เขาเป็นพระที่มีความสามารถในสวดมนต ์(ในท่ีนี้หมายถึง การสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตร ) ได้ไพเราะอย่าง
ยิ่ง” 

   จากลักษณะการเล่าเรื่องและการใช้ค าพูดของผู้เล่าดูเหมือนว่า ผู้เล่ามิได้ลังเลที่จะกล่าวถึงพฤติกรรมของพระโดเมียวว่า เขา

เป็นพระที่หมกมุ่นในเรื่องตัณหาทางเพศ「色に耽
ふけ

りたる僧」นอกจากนี้ยังได้ขยายความเพิ่มเติมในเนื้อหาต่อไปว่า พระรูปอีกว่า 
เขาได้ไปนอนค้างที่บ้านหญิงสาวช่ือ อิสึมิ ฌิกิบุ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประโยคแรกที่กล่าวถึงตัวละครตัวแรกและเป็นตัวละครเอกในเรื่อง 
และมีการระบุถึงภาพลักษณข์องพระรูปนี้อย่างชัดเจนเช่นนี ้ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ผู้เล่ารู้จักและคุ้นเคยกับตัวละครผู้นี้
มาเป็นอย่างดี โดยไม่มีการอารัมภบทมากมาย ซึ่งหากพิจารณาดูแค่นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยที่ผู้อ่านจะเช่ือและเห็นคล้อยตามผู้เล่าทันที
ว่าพระผู้นี้เป็นผู้ที่ก าลังท าผิดศีลในทางพุทธศาสนา เพราะนอกจากเขาจะหมกมุ่นในตัณหาทางเพศแล้วยังไปนอนค้างกับหญิงสาวอีก 
การให้ข้อมูลตัวละครที่ชัดเจนเช่นนี้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกตามมาอีกว่า ตัวละครก าลังจะท าสิ่งที่ผิดศีล และฝ่าฝืนพระธรรมวินัย
ต่อไปอะไรอีกหรือไม่ หากพิจารณาจากตัวบทวรรณกรรมเพียงแค่นี้ดูจะไม่ยุติธรรมกับพระโดเมียวเท่าใดนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ไปศึกษา
เรื่องราวของพระโดเมียวเพิ่มเติมจากหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า  คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู เล่มที่ 12 ในตอนที่ 36 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องราว

ต่างๆ ของพระโดเมียว ในตอนช่ือว่า “เรื่องของพระโดเมียว อะจะริ เจ้าอาวาส  วัดเท็นโนจิ”「天王寺別当
てんのうじべっとう

道命阿闍梨
だうみやうあじゃり

語
こと

第三十六
だいさんじゅうろく

」เนื้อเรื่องกล่าวถึงภาพลักษณ์ของพระโดเมียวในประเด็นทีค่ล้ายกันนี้ไว้สนใจคือ มีการกล่าวถึงชีวิตหลังการตายของพระ
ผู้นี้ว่า มีเพื่อนสนิทของเขาฝันเห็นพระโดเมียวในมือถือพระสูตร ท่องบทสวดมนต์ด้วยเสียงดังเป็นสิบเท่าของเขาขณะมีชีวิตอยู่ นั่งอยู่
บนเรือในสระน้ าที่มีดอกบัว ด้วยความแปลกใจเพื่อนสนิทผู้นี้จึงได้เข้าไปสอบถามพระโดเมียวว่า เหตุใดจึงมีชีวิตหลังความตายเช่นน้ี 
พระโดเมียวจึงเล่าให้ฟังว่า เป็นเพราะขณะมีชีวิตอยู่เขาได้ท าผิดศีล และไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา ดังตัวบทที่
ยกมาต่อไปนี้ 
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                                    （馬淵和夫
ま ぶ ち か ず お

、国東文麿
くにさきふみまろ

、今野達
こんのとおる

,1971,p.336.) 

“ในตอนท่ีมีชีวิตอยู่ ข้าไม่ส ารวมในกาย วาจา และใจ ขา้ไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลห้าและท าความผดิตามอ าเภอใจชอบ”  (ศีล 5 
ได้แก่ การหา้มฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรพัย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามเสพเมถุน ห้ามโกหกหรือพูดจาเพอ้เจ้อและหา้มดืม่สรุา)” 

ดังนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้เล่าอาจรู้จักตัวละครเอกเรื่องนี้มาก่อนแล้วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ข้อมูลผู้อ่านในลักษณะดังกล่าว 
หากพิจารณาล าดับการแต่งวรรณกรรมจะพบว่า นิทานเร่ืองเล่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู แต่งมาก่อน อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ดังนั้น
นักวิชาการผู้ศึกษาวรรณคดีหลายคนจึงมักลงความเห็นว่า คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู อาจเป็นต้นแบบของหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า    
อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ บ้างก็เช่ือว่า หนังสือรวมนิทานเรื่อเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ ไม่ได้คัดลอกมาจากมาจาก คนจะกุ โมะโนะงะตะ
รฌิู แต่ทั้งสองเล่มอาจมีที่มาจากต้นฉบับเดียวกัน （川端善明,1978,p.280.） 

    อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ และคนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ผู้เล่าได้ให้
ข้อมูลช้ีน าผู้อ่านโดยการบรรยายให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของพระโดเมียวในลักษณะของการให้ข้อเท็จจริงว่า พระโดเมียว เป็นคนที่

 เนือ้เรือ่งกล่าวถงึ
ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวในประเด็นที่คล้ายกันนี้
ไว้อย่างน่าสนใจคือ มีการกล่าวถึงชีวิตหลังการตาย
ของพระผู้นี้ว่า มีเพื่อนสนิทของเขาฝันเห็นพระโดเมียว 
ในมือถือพระสูตร ท่องบทสวดมนต์ด้วยเสียงดังเป็น

สบิเท่าของเขาขณะมชีวีติอยู ่นัง่อยูบ่นเรอืในสระน�า้ที่
มดีอกบวั ด้วยความแปลกใจเพ่ือนสนทิผูน้ีจ้งึได้เข้าไป
สอบถามพระโดเมยีวว่า เหตใุดจงึมชีวีติหลงัความตาย
เช่นนี้ พระโดเมียวจึงเล่าให้ฟังว่า เป็นเพราะขณะมี
ชีวิตอยู่เขาได้ท�าผิดศีล และไม่ประพฤติปฏิบัติตาม
หลักค�าสอนของพุทธศาสนา ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้



ยอดสวรรค์ อิกูจิ
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จากการศึกษาพบว่าชาวญี่ปุ ่นในสมัย
โบราณมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆ มากมาย ถึงขนาด
มคี�ากล่าวกนัว่า เทพของญีปุ่น่มจี�านวนมากจนนบัไม่
ถ้วนหรือในภาษาญี่ปุ่นมีค�าว่า ยะโอะ โยะโระสุ โนะ 
คะม ิ

ไม่เคร่งครัดในศีล และพระธรรมวินัย ขนาดที่ตายไปแล้วยังไม่สามารถไปเสวยสุขยังแดนสุขาวดีตามความเช่ือของนิกายมหายานได้ 
ยังคงต้องสวดมนต์ชดใช้กรรมอยู่ดังที่ปรากฏในเรื่อง คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ผู้เล่าอาจมีข้อมูลเรื่องพฤติกรรม
ของพระโดเมียวมาก่อนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้ให้น้ าหนักความส าคัญไปที่พฤติกรรมการท าผิดศีลหรือมีการต าหนิติเตียนหรือตัดสินการ
กระท าของพระโดเมียวว่า การไปนอนค้างบ้านหญิงสาว ทั้งยังไม่มีการท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า ผิดหรือไม่อย่างไร 
แต่ในตัวบทกลับพบค ากล่าวในลักษณะสรรเสริญยกย่องพระโดเมียวว่า เก่งในเรื่องการสวดมนต์ และการไปค้างที่บ้านหญิงสาวในคืน
นั้นกลับเป็นบุญคุณใหก้ับเทพช้ันล่างคือ เทพโดโซะจิน ผู้ที่ปรารถนาจะฟังการสวดมนต์อยา่งใกล้ชิดมานานแลว้ ได้มีโอกาสเข้ารับฟังจน
เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม หากสังเกตจากสนทนาระหว่างเทพโดโซะจินกับพระโดเมียวพบว่า เทพองค์นีไ้ม่สามารถมาฟังการสวด
มนต์อย่างใกล้ชิดได้ในวันที่พระโดเมียวมาค้างบ้านหญิงสาวแล้วท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด เพราะเทพช้ันสูงอย่างพระพรหม และ
พระอินทร์จะมาฟัง ดังนั้นจากเหตุการณ์นี้จึงวิเคราะห์ได้ว่า พระโดเมียวน่าจะมานอนค้างที่บ้านหญิงสาวผู้นี้ และมีการท าพิธีช าระ
ร่างกายให้สะอาดอยู่แล้วเป็นประจ า เพียงแต่ในคืนที่ปรากฎในนิทานเรื่องเล่าเท่านั้นท่ีเขาละเลยไม่ปฏิบัติอย่างเช่นท่ีเคยปฏิบัติมา 

  จากการศึกษาพบว่าชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆ มากมาย ถึงขนาดมีค ากล่าวกันว่า เทพของญี่ปุ่นมี

จ านวนมากจนนับไม่ถ้วนหรือในภาษาญี่ปุ่นมีค าว่า ยะโอะ โยะโระสุ โนะ คะมิ「八百万
やおよろず

の神
かみ
」 (ประมาณการเปรียเทียบจ านวนเทพ

มีมากถึง 8 ล้านองค์) รวมทั้งเช่ือกันว่า เทพเหล่านี้จะสิงสถิตอยู่ทุกที่แม้กระทั่งบนต้นไม้ ก้อนหิน และบนภูขา แต่เมื่อญี่ปุ่นได้รับเอา
พุทธศาสนาเข้ามาในสมัยศตวรรษท่ี 6 แนวคิดทางพุทธศาสนาเกิดการประสมผสานกับความเช่ือเรื่องเทพเจ้าดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่า 

“ชินบุท์ซุฌูโง”「神仏習合
しんぶつしゅうごう

」นอกจากเทพจะมีมากมายดังที่กล่าวมาแล้วญี่ปุ่นยังมีการจัดล าดับช้ันของเทพดังกล่าวด้วย ซึ่งหาก
วิเคราะห์เนื้อหาในตัวบทพบว่า เทพโดโซะจิน น่าจะเป็นเทพที่อยู่ระดับล่างมีสถานะต่ ากว่าระดับของพระพรหม และพระอินทร์เพราะ

จะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค าแทนตัวเทพองค์นั้นว่า โอะกินะ 「翁
おきな
」 หมายถึง “ชายแก่” ดังที่กล่าวมาแล้วโดยปกติเทพระดับล่างเหล่านี้ คง

ไม่มีโอกาสได้เข้ามาการสวดมนต์อย่างใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อน เมื่อใดก็ตามที่มีเทพระดับท่ีสูงกว่ามาฟัง แต่ครั้งนี้เทพโดโซะจิน ได้มีโอกาส
เข้ามาฟังอย่างใกล้ชิดจนท าให้เกิดความซาบซึ้งในจิตใจและได้ตระหนักถึงการเวียนว่าย ตายเกิดของสรรพสัตว์บนโลกเป็นบุญคุณต่อ
เทพโดโซะจินอย่างมาก ในขณะที่พระโดเมียวมิได้ท าพิธีช าระร่างกายให้บริสุทธิ์อย่างที่เคยกระท า เพราะจากค ากล่าวของเทพโดโซะ   
จินที่ออกมาในลักษณะการยกย่องสรรเสริญในการกระท าของพระโดเมียว รวมถึงการแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณ ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวปรากฏออกมาในด้านบวก  ประกอบกับเนื้อหาในนิทานเรื่องเล่าต่อจากนั้นก็ไม่พบว่า มีข้อความใดๆ ที่กล่าวต าหนิติ
เตียนการกระท าของพระโดเมียวดังท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น ยกเว้นในตอนท่ีเป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องของผู้เล่าเท่านั้น ซึ่งจะได้วิเคราะห์
ในล าดับต่อไป สิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นว่า ผู้เล่าไม่ได้ให้น้ าหนักกับการกระท าความผดิของพระโดเมยีว แต่ก าลังมองที่ผลของการกระท าว่า 
เป็นการกระท าความดีกล่าวคือ เป็นการโปรดสัตว์ และแสดงความมเีมตตาต่อเทพเจ้าที่อยู่ในระดับล่างให้ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการสวด
มนต์ท าให้เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม จากจุดนี้จึงท าให้พระโดเมียวมีภาพลักษณ์ด้านบวก ดังจะเห็นได้จากข้อความในตัวบท
ต่อไปนี ้
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 (ประมาณการเปรยีบเทยีบจ�านวน
เทพมมีากถึง 8 ล้านองค์) รวมทัง้เชือ่กนัว่า เทพเหล่า
นี้จะสิงสถิตอยู ่ทุกที่แม้กระทั่งบนต้นไม้ ก้อนหิน  
และภเูขา แต่เมือ่ญีปุ่น่ได้รบัเอาพทุธศาสนาเข้ามาใน
สมัยศตวรรษที่ 6 แนวคิดทางพุทธศาสนาเกิดการ
ประสมประสานกับความเชื่อเร่ืองเทพเจ้าด้ังเดิมของ
ญ่ีปุน่ทีเ่รียกว่า “ชนิบท์ุซฌุโูง” 

ไม่เคร่งครัดในศีล และพระธรรมวินัย ขนาดที่ตายไปแล้วยังไม่สามารถไปเสวยสุขยังแดนสุขาวดีตามความเช่ือของนิกายมหายานได้ 
ยังคงต้องสวดมนต์ชดใช้กรรมอยู่ดังที่ปรากฏในเรื่อง คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ผู้เล่าอาจมีข้อมูลเรื่องพฤติกรรม
ของพระโดเมียวมาก่อนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้ให้น้ าหนักความส าคัญไปที่พฤติกรรมการท าผิดศีลหรือมีการต าหนิติเตียนหรือตัดสินการ
กระท าของพระโดเมียวว่า การไปนอนค้างบ้านหญิงสาว ทั้งยังไม่มีการท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า ผิดหรือไม่อย่างไร 
แต่ในตัวบทกลับพบค ากล่าวในลักษณะสรรเสริญยกย่องพระโดเมียวว่า เก่งในเรื่องการสวดมนต์ และการไปค้างที่บ้านหญิงสาวในคืน
นั้นกลับเป็นบุญคุณใหก้ับเทพช้ันล่างคือ เทพโดโซะจิน ผู้ที่ปรารถนาจะฟังการสวดมนต์อยา่งใกล้ชิดมานานแลว้ ได้มีโอกาสเข้ารับฟังจน
เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม หากสังเกตจากสนทนาระหว่างเทพโดโซะจินกับพระโดเมียวพบว่า เทพองค์นีไ้ม่สามารถมาฟังการสวด
มนต์อย่างใกล้ชิดได้ในวันที่พระโดเมียวมาค้างบ้านหญิงสาวแล้วท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด เพราะเทพช้ันสูงอย่างพระพรหม และ
พระอินทร์จะมาฟัง ดังนั้นจากเหตุการณ์นี้จึงวิเคราะห์ได้ว่า พระโดเมียวน่าจะมานอนค้างที่บ้านหญิงสาวผู้นี้ และมีการท าพิธีช าระ
ร่างกายให้สะอาดอยู่แล้วเป็นประจ า เพียงแต่ในคืนที่ปรากฎในนิทานเรื่องเล่าเท่านั้นท่ีเขาละเลยไม่ปฏิบัติอย่างเช่นท่ีเคยปฏิบัติมา 

  จากการศึกษาพบว่าชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆ มากมาย ถึงขนาดมีค ากล่าวกันว่า เทพของญี่ปุ่นมี

จ านวนมากจนนับไม่ถ้วนหรือในภาษาญี่ปุ่นมีค าว่า ยะโอะ โยะโระสุ โนะ คะมิ「八百万
やおよろず

の神
かみ
」 (ประมาณการเปรียเทียบจ านวนเทพ

มีมากถึง 8 ล้านองค์) รวมทั้งเช่ือกันว่า เทพเหล่านี้จะสิงสถิตอยู่ทุกที่แม้กระทั่งบนต้นไม้ ก้อนหิน และบนภูขา แต่เมื่อญี่ปุ่นได้รับเอา
พุทธศาสนาเข้ามาในสมัยศตวรรษท่ี 6 แนวคิดทางพุทธศาสนาเกิดการประสมผสานกับความเช่ือเรื่องเทพเจ้าดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่า 

“ชินบุท์ซุฌูโง”「神仏習合
しんぶつしゅうごう

」นอกจากเทพจะมีมากมายดังที่กล่าวมาแล้วญี่ปุ่นยังมีการจัดล าดับช้ันของเทพดังกล่าวด้วย ซึ่งหาก
วิเคราะห์เนื้อหาในตัวบทพบว่า เทพโดโซะจิน น่าจะเป็นเทพที่อยู่ระดับล่างมีสถานะต่ ากว่าระดับของพระพรหม และพระอินทร์เพราะ

จะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค าแทนตัวเทพองค์นั้นว่า โอะกินะ 「翁
おきな
」 หมายถึง “ชายแก่” ดังที่กล่าวมาแล้วโดยปกติเทพระดับล่างเหล่านี้ คง

ไม่มีโอกาสได้เข้ามาการสวดมนต์อย่างใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อน เมื่อใดก็ตามที่มีเทพระดับท่ีสูงกว่ามาฟัง แต่ครั้งนี้เทพโดโซะจิน ได้มีโอกาส
เข้ามาฟังอย่างใกล้ชิดจนท าให้เกิดความซาบซึ้งในจิตใจและได้ตระหนักถึงการเวียนว่าย ตายเกิดของสรรพสัตว์บนโลกเป็นบุญคุณต่อ
เทพโดโซะจินอย่างมาก ในขณะที่พระโดเมียวมิได้ท าพิธีช าระร่างกายให้บริสุทธิ์อย่างที่เคยกระท า เพราะจากค ากล่าวของเทพโดโซะ   
จินที่ออกมาในลักษณะการยกย่องสรรเสริญในการกระท าของพระโดเมียว รวมถึงการแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณ ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวปรากฏออกมาในด้านบวก  ประกอบกับเนื้อหาในนิทานเรื่องเล่าต่อจากนั้นก็ไม่พบว่า มีข้อความใดๆ ที่กล่าวต าหนิติ
เตียนการกระท าของพระโดเมียวดังท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น ยกเว้นในตอนท่ีเป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องของผู้เล่าเท่านั้น ซึ่งจะได้วิเคราะห์
ในล าดับต่อไป สิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นว่า ผู้เล่าไม่ได้ให้น้ าหนักกับการกระท าความผดิของพระโดเมยีว แต่ก าลังมองที่ผลของการกระท าว่า 
เป็นการกระท าความดีกล่าวคือ เป็นการโปรดสัตว์ และแสดงความมเีมตตาต่อเทพเจ้าที่อยู่ในระดับล่างให้ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการสวด
มนต์ท าให้เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม จากจุดนี้จึงท าให้พระโดเมียวมีภาพลักษณ์ด้านบวก ดังจะเห็นได้จากข้อความในตัวบท
ต่อไปนี ้
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 นอกจาก
เทพจะมีมากมายดังที่กล่าวมาแล้ว ญี่ปุ่นยังมีการจัด
ล�าดับชั้นของเทพดังกล่าวด้วย ซึ่งหากวิเคราะห์
เนื้อหาในตัวบทพบว่า เทพโดโซะจิน น่าจะเป็นเทพ
ที่อยู่ระดับล่างมีสถานะต�่ากว่าระดับของพระพรหม 
และพระอินทร์เพราะจะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค�าแทนตัว
เทพองค์นั้นว่า โอะกินะ 

ไม่เคร่งครัดในศีล และพระธรรมวินัย ขนาดที่ตายไปแล้วยังไม่สามารถไปเสวยสุขยังแดนสุขาวดีตามความเช่ือของนิกายมหายานได้ 
ยังคงต้องสวดมนต์ชดใช้กรรมอยู่ดังที่ปรากฏในเรื่อง คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ผู้เล่าอาจมีข้อมูลเรื่องพฤติกรรม
ของพระโดเมียวมาก่อนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้ให้น้ าหนักความส าคัญไปที่พฤติกรรมการท าผิดศีลหรือมีการต าหนิติเตียนหรือตัดสินการ
กระท าของพระโดเมียวว่า การไปนอนค้างบ้านหญิงสาว ทั้งยังไม่มีการท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า ผิดหรือไม่อย่างไร 
แต่ในตัวบทกลับพบค ากล่าวในลักษณะสรรเสริญยกย่องพระโดเมียวว่า เก่งในเรื่องการสวดมนต์ และการไปค้างที่บ้านหญิงสาวในคืน
นั้นกลับเป็นบุญคุณใหก้ับเทพช้ันล่างคือ เทพโดโซะจิน ผู้ที่ปรารถนาจะฟังการสวดมนต์อยา่งใกล้ชิดมานานแลว้ ได้มีโอกาสเข้ารับฟังจน
เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม หากสังเกตจากสนทนาระหว่างเทพโดโซะจินกับพระโดเมียวพบว่า เทพองค์นีไ้ม่สามารถมาฟังการสวด
มนต์อย่างใกล้ชิดได้ในวันที่พระโดเมียวมาค้างบ้านหญิงสาวแล้วท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด เพราะเทพช้ันสูงอย่างพระพรหม และ
พระอินทร์จะมาฟัง ดังนั้นจากเหตุการณ์นี้จึงวิเคราะห์ได้ว่า พระโดเมียวน่าจะมานอนค้างที่บ้านหญิงสาวผู้นี้ และมีการท าพิธีช าระ
ร่างกายให้สะอาดอยู่แล้วเป็นประจ า เพียงแต่ในคืนที่ปรากฎในนิทานเรื่องเล่าเท่านั้นท่ีเขาละเลยไม่ปฏิบัติอย่างเช่นท่ีเคยปฏิบัติมา 

  จากการศึกษาพบว่าชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆ มากมาย ถึงขนาดมีค ากล่าวกันว่า เทพของญี่ปุ่นมี

จ านวนมากจนนับไม่ถ้วนหรือในภาษาญี่ปุ่นมีค าว่า ยะโอะ โยะโระสุ โนะ คะมิ「八百万
やおよろず

の神
かみ
」 (ประมาณการเปรียเทียบจ านวนเทพ

มีมากถึง 8 ล้านองค์) รวมทั้งเช่ือกันว่า เทพเหล่านี้จะสิงสถิตอยู่ทุกที่แม้กระทั่งบนต้นไม้ ก้อนหิน และบนภูขา แต่เมื่อญี่ปุ่นได้รับเอา
พุทธศาสนาเข้ามาในสมัยศตวรรษท่ี 6 แนวคิดทางพุทธศาสนาเกิดการประสมผสานกับความเช่ือเรื่องเทพเจ้าดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่า 

“ชินบุท์ซุฌูโง”「神仏習合
しんぶつしゅうごう

」นอกจากเทพจะมีมากมายดังที่กล่าวมาแล้วญี่ปุ่นยังมีการจัดล าดับช้ันของเทพดังกล่าวด้วย ซึ่งหาก
วิเคราะห์เนื้อหาในตัวบทพบว่า เทพโดโซะจิน น่าจะเป็นเทพที่อยู่ระดับล่างมีสถานะต่ ากว่าระดับของพระพรหม และพระอินทร์เพราะ

จะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค าแทนตัวเทพองค์นั้นว่า โอะกินะ 「翁
おきな
」 หมายถึง “ชายแก่” ดังที่กล่าวมาแล้วโดยปกติเทพระดับล่างเหล่านี้ คง

ไม่มีโอกาสได้เข้ามาการสวดมนต์อย่างใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อน เมื่อใดก็ตามที่มีเทพระดับท่ีสูงกว่ามาฟัง แต่ครั้งนี้เทพโดโซะจิน ได้มีโอกาส
เข้ามาฟังอย่างใกล้ชิดจนท าให้เกิดความซาบซึ้งในจิตใจและได้ตระหนักถึงการเวียนว่าย ตายเกิดของสรรพสัตว์บนโลกเป็นบุญคุณต่อ
เทพโดโซะจินอย่างมาก ในขณะที่พระโดเมียวมิได้ท าพิธีช าระร่างกายให้บริสุทธิ์อย่างที่เคยกระท า เพราะจากค ากล่าวของเทพโดโซะ   
จินที่ออกมาในลักษณะการยกย่องสรรเสริญในการกระท าของพระโดเมียว รวมถึงการแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณ ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวปรากฏออกมาในด้านบวก  ประกอบกับเนื้อหาในนิทานเรื่องเล่าต่อจากนั้นก็ไม่พบว่า มีข้อความใดๆ ที่กล่าวต าหนิติ
เตียนการกระท าของพระโดเมียวดังท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น ยกเว้นในตอนท่ีเป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องของผู้เล่าเท่านั้น ซึ่งจะได้วิเคราะห์
ในล าดับต่อไป สิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นว่า ผู้เล่าไม่ได้ให้น้ าหนักกับการกระท าความผดิของพระโดเมยีว แต่ก าลังมองที่ผลของการกระท าว่า 
เป็นการกระท าความดีกล่าวคือ เป็นการโปรดสัตว์ และแสดงความมเีมตตาต่อเทพเจ้าที่อยู่ในระดับล่างให้ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการสวด
มนต์ท าให้เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม จากจุดนี้จึงท าให้พระโดเมียวมีภาพลักษณ์ด้านบวก ดังจะเห็นได้จากข้อความในตัวบท
ต่อไปนี ้
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 หมายถึง “ชายแก่” 
ดังที่กล่าวมาแล้วโดยปกติเทพระดับล่างเหล่านี้ คง
ไม่มีโอกาสได้เข้ามาการสวดมนต์อย่างใกล้ชิดเช่นนี้
มาก่อน เมื่อใดก็ตามที่มีเทพระดับที่สูงกว่ามาฟัง แต่
ครัง้นีเ้ทพโดโซะจนิ ได้มโีอกาสเข้ามาฟังอย่างใกล้ชดิ

จนท�าให้เกิดความซาบซ้ึงในจิตใจและได้ตระหนักถึง
การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์บนโลก เป็นบุญ
คณุต่อเทพโดโซะจนิอย่างมาก ในขณะทีพ่ระโดเมยีว
มิได้ท�าพิธีช�าระร่างกายให้บริสุทธ์ิอย่างท่ีเคยกระท�า 
เพราะจากค�ากล่าวของเทพโดโซะจินที่ออกมาใน
ลักษณะการยกย่องสรรเสริญในการกระท�าของพระ
โดเมียว รวมถึงการแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณ 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวปรากฏออกมา
ในด้านบวก ประกอบกับเนื้อหาในนิทานเรื่องเล่าต่อ
จากนัน้กไ็ม่พบว่ามข้ีอความใดๆ ท่ีกล่าวต�าหนติิเตยีน
การกระท�าของพระโดเมียวดังที่กล่าวมาแล้วใน 
ข้างต้น ยกเว้นในตอนที่เป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องของ
ผู้เล่าเท่านั้น ซ่ึงจะได้วิเคราะห์ในล�าดับต่อไป สิ่งนี ้
อาจแสดงให้เห็นว่า ผู ้เล่าไม่ได้ให้น�้าหนักกับการ 
กระท�าความผิดของพระโดเมียว แต่ก�าลังมองท่ีผล
ของการกระท�าว่า เป็นการกระท�าความดี กล่าวคือ 
เป็นการโปรดสตัว์ และแสดงความมเีมตตาต่อเทพเจ้า
ท่ีอยูใ่นระดบัล่างให้ได้มโีอกาสเข้ารบัฟังการสวดมนต์
ท�าให้เกิดความซาบซ้ึงในรสพระธรรม จากจุดนี้จึง
ท�าให้พระโดเมียวมภีาพลกัษณ์ด้านบวก ดงัจะเหน็ได้
จากข้อความในตัวบทต่อไปนี้

ไม่เคร่งครัดในศีล และพระธรรมวินัย ขนาดที่ตายไปแล้วยังไม่สามารถไปเสวยสุขยังแดนสุขาวดีตามความเช่ือของนิกายมหายานได้ 
ยังคงต้องสวดมนต์ชดใช้กรรมอยู่ดังที่ปรากฏในเรื่อง คนจะกุ โมะโนะงะตะริฌู ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ผู้เล่าอาจมีข้อมูลเรื่องพฤติกรรม
ของพระโดเมียวมาก่อนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้ให้น้ าหนักความส าคัญไปที่พฤติกรรมการท าผิดศีลหรือมีการต าหนิติเตียนหรือตัดสินการ
กระท าของพระโดเมียวว่า การไปนอนค้างบ้านหญิงสาว ทั้งยังไม่มีการท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาดก่อนสวดมนต์ว่า ผิดหรือไม่อย่างไร 
แต่ในตัวบทกลับพบค ากล่าวในลักษณะสรรเสริญยกย่องพระโดเมียวว่า เก่งในเรื่องการสวดมนต์ และการไปค้างที่บ้านหญิงสาวในคืน
นั้นกลับเป็นบุญคุณใหก้ับเทพช้ันล่างคือ เทพโดโซะจิน ผู้ที่ปรารถนาจะฟังการสวดมนต์อยา่งใกล้ชิดมานานแลว้ ได้มีโอกาสเข้ารับฟังจน
เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม หากสังเกตจากสนทนาระหว่างเทพโดโซะจินกับพระโดเมียวพบว่า เทพองค์นีไ้ม่สามารถมาฟังการสวด
มนต์อย่างใกล้ชิดได้ในวันที่พระโดเมียวมาค้างบ้านหญิงสาวแล้วท าพิธีช าระร่างกายให้สะอาด เพราะเทพช้ันสูงอย่างพระพรหม และ
พระอินทร์จะมาฟัง ดังนั้นจากเหตุการณ์นี้จึงวิเคราะห์ได้ว่า พระโดเมียวน่าจะมานอนค้างที่บ้านหญิงสาวผู้นี้ และมีการท าพิธีช าระ
ร่างกายให้สะอาดอยู่แล้วเป็นประจ า เพียงแต่ในคืนที่ปรากฎในนิทานเรื่องเล่าเท่านั้นท่ีเขาละเลยไม่ปฏิบัติอย่างเช่นท่ีเคยปฏิบัติมา 

  จากการศึกษาพบว่าชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆ มากมาย ถึงขนาดมีค ากล่าวกันว่า เทพของญี่ปุ่นมี

จ านวนมากจนนับไม่ถ้วนหรือในภาษาญี่ปุ่นมีค าว่า ยะโอะ โยะโระสุ โนะ คะมิ「八百万
やおよろず

の神
かみ
」 (ประมาณการเปรียเทียบจ านวนเทพ

มีมากถึง 8 ล้านองค์) รวมทั้งเช่ือกันว่า เทพเหล่านี้จะสิงสถิตอยู่ทุกที่แม้กระทั่งบนต้นไม้ ก้อนหิน และบนภูขา แต่เมื่อญี่ปุ่นได้รับเอา
พุทธศาสนาเข้ามาในสมัยศตวรรษท่ี 6 แนวคิดทางพุทธศาสนาเกิดการประสมผสานกับความเช่ือเรื่องเทพเจ้าดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่า 

“ชินบุท์ซุฌูโง”「神仏習合
しんぶつしゅうごう

」นอกจากเทพจะมีมากมายดังที่กล่าวมาแล้วญี่ปุ่นยังมีการจัดล าดับช้ันของเทพดังกล่าวด้วย ซึ่งหาก
วิเคราะห์เนื้อหาในตัวบทพบว่า เทพโดโซะจิน น่าจะเป็นเทพที่อยู่ระดับล่างมีสถานะต่ ากว่าระดับของพระพรหม และพระอินทร์เพราะ

จะเห็นว่า ผู้เล่าใช้ค าแทนตัวเทพองค์นั้นว่า โอะกินะ 「翁
おきな
」 หมายถึง “ชายแก่” ดังที่กล่าวมาแล้วโดยปกติเทพระดับล่างเหล่านี้ คง

ไม่มีโอกาสได้เข้ามาการสวดมนต์อย่างใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อน เมื่อใดก็ตามที่มีเทพระดับท่ีสูงกว่ามาฟัง แต่ครั้งนี้เทพโดโซะจิน ได้มีโอกาส
เข้ามาฟังอย่างใกล้ชิดจนท าให้เกิดความซาบซึ้งในจิตใจและได้ตระหนักถึงการเวียนว่าย ตายเกิดของสรรพสัตว์บนโลกเป็นบุญคุณต่อ
เทพโดโซะจินอย่างมาก ในขณะที่พระโดเมียวมิได้ท าพิธีช าระร่างกายให้บริสุทธิ์อย่างที่เคยกระท า เพราะจากค ากล่าวของเทพโดโซะ   
จินที่ออกมาในลักษณะการยกย่องสรรเสริญในการกระท าของพระโดเมียว รวมถึงการแสดงความซาบซึ้งในบุญคุณ ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวปรากฏออกมาในด้านบวก  ประกอบกับเนื้อหาในนิทานเรื่องเล่าต่อจากนั้นก็ไม่พบว่า มีข้อความใดๆ ที่กล่าวต าหนิติ
เตียนการกระท าของพระโดเมียวดังท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น ยกเว้นในตอนท่ีเป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องของผู้เล่าเท่านั้น ซึ่งจะได้วิเคราะห์
ในล าดับต่อไป สิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นว่า ผู้เล่าไม่ได้ให้น้ าหนักกับการกระท าความผดิของพระโดเมยีว แต่ก าลังมองที่ผลของการกระท าว่า 
เป็นการกระท าความดีกล่าวคือ เป็นการโปรดสัตว์ และแสดงความมเีมตตาต่อเทพเจ้าที่อยู่ในระดับล่างให้ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการสวด
มนต์ท าให้เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม จากจุดนี้จึงท าให้พระโดเมียวมีภาพลักษณ์ด้านบวก ดังจะเห็นได้จากข้อความในตัวบท
ต่อไปนี ้
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                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

(เทพโดโซะจิน) “วันนี้ข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซ้ึง ได้ตระหนักถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ 
ช่างน่าประทับใจและยากที่จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ�าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใด
ท่านถงึพดูถึงแต่วนันีเ้ล่า” (เทพโดโซะจนิ) “ตอนทีท่่านช�าระร่างกายให้บรสิทุธ์ิแล้วสวดมนต์ บรรดา
เทพชั้นสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ต่างพากันมาฟัง พวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้ไม่ได้หรอก วันนี้
ท่านไม่ได้ใช้น�า้ท�าพธิชี�าระร่างกายให้บรสุิทธิก่์อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จงึไม่ได้มา
ฟังท่านสวด คนแก่อย่างข้าถึงได้มีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงล่ะ ช่างน่าประทับใจจนลืมไม่ลงจริงๆ”



ภาพลักษณ์ของ“พระโดเมียว อะจะริ” ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
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เกี่ยวกับเทพโดโซะจิน น้ีในบทความวิจัย
ของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิม
รู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้านพยากรณ์ และมักจะ
รูจ้กักนัมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่
มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเร่ืองของกามารมณ์แต่
อย่างใด กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิด
กับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมี
รูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า เซะกิจิน 
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                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

 หรือเทพหินสลัก（小島考乏,2014,p.12.）

7.2  ภ ำพลั กษณ ์ ขอ งพร ะผู ้ ฝ ่ ำ ฝ ื น

ธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท�ำตำมบทบำทหน้ำที่ของ

ตนตำมบรรทดัฐำนทำงสงัคมมภีำพลกัษณ์ด้ำนลบ 
กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา 

ตามบรรทัดฐานของสงัคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติ
ตามหลักธรรมค�าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะใน
ตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนที่เป็นบทวิจารณ์
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」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ
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 ซ่ึงเป็นเหมอืนการสรุปแนวคดิผู้เล่า
กล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะ
สวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืน
ข้อปฏิบัติซึ่งบัญญัติเอาไว้ส�าหรับพระในนิกายเท็น
ดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจท่ีจะประพฤติปฏิบัติ
ตามท�าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็น
ด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้าย
ของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดัง
กล่าวนี้ จึงท�าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวเป็นลบ 
ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 
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ふなり。」 

                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

 (ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 
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                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

 มีชื่อ
เสียงในฐานะผู้ก่อตั้ง และเผยแผ่ค�าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต�ารา โอโจโยณู 
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ふなり。」 

                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

 ซึ่งเป็นต�าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วย
เรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และการไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต�าแหน่ง สะซุ 
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ひぬる事
こと

の忘
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れがたく候
さぶろ

ふなり。」 

                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ  ซึ่งเป็นต�าแหน่งสูงสุดท�า
หน้าที่บริหารงานทั่วไป และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกที่มีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 และวัดเอ็นเรียะกุจิ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกที่มีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 ผลงานส�าคัญของพระผู้นี้คือ
การฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการตั้งกฎระเบียบส�าหรับพระที่ปฏิบัติตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.）
9 สวดเนม็บท์ุซ ุหมายถงึ การสวดเอ่ยพระนามของพระอมติาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซ”ุ แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมติาภะ
หรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท�าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้
10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 
「行・住・座・臥」
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                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
どきやう

、四威儀
し ゐ ぎ

を破る

事なかれ」と、恵心
ゑ し ん
の御房

ご ば う
も戒め給ふにこそ。 

                         （小林保治、増古和子,2013,p.26） 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไมเ่ป็นทางการก็ตาม ควรช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ท่าน เอะชิน โนะ โกะโบ「恵心
え し ん

の御房
ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 

ประการ10  

8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん

」มีชื่อเสียงในฐานะผู้ก่อต้ัง และ

เผยแผ่ค าสอนนิกายเท็นดะอิ รวมทั้งเป็นผู้แต่งต ารา โอโจโยฌู 「往生要集
おうじょうようしゅう

」ซึ่งเป็นต าราปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ และ

การไปเกิดยังแดนสุขาวดี ตอนอายุ 55 ปี ได้รับต าแหน่ง สะซุ「座主
ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

ในการสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการสวดแบบไม่เป็นทางการก็ตาม ควรช�าระร่างกายให้บริสุทธิ์ ท่าน 
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                                            （小林保治、増古和子,2013,p.25-26） 

(เทพโดโซะจิน) “วันน้ีข้าได้ฟังท่านสวดมนต์ รู้สึกซาบซึ้ง ไดต้ระหนกัถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ ช่างน่าประทับใจและยากท่ี
จะลืมยิ่งนัก (พระโดเมียว) “ข้าก็สวดมนต์ประจ าอยู่แล้วนี่ แล้วเหตุใดท่านถึงพูดถึงแต่วันนี้เล่า” (เทพโดโซะจิน) “ตอนท่ีท่าน
ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิแล้วสวดมนต์บรรดาเทพช้ันสูงได้แก่ พระพรหม พระอินทร์ตา่งพากันมาฟังพวกคนแก่อย่างข้าเข้าใกล้
ไม่ได้หรอก วันน้ีท่านไม่ได้ใช้น้ าท าพิธชี าระร่างกายให้บรสิุทธ์ิก่อนสวดมนต์ บรรดาพระพรหม พระอินทร์จึงไมไ่ด้มาฟังท่าน
สวด คนแก่อย่างข้าถึงไดม้ีโอกาสเข้ามาฟังใกล้ๆ ไงละ่ ช่างน่าประทบัใจจนลืมไม่ลงจริงๆ” 

 เกี่ยวกับเทพ โดโซะจิน น้ีในบทความวิจัยของ โคะจิมะ ทะกะยุกิ ได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ว่า เดิมรู้จักในฐานะเป็นเทพทางด้าน
พยากรณ์ และมักจะรู้จักกันมากในภาพของเทพแห่งการจับคู่ชายหญิง แต่มิได้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์แต่อย่างใด 
กล่าวกันว่า เทพองค์นี้มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นมาช้านาน เนื่องจากมีรูปลักษณ์เป็นหินสลักบางทีจะเรียกว่า 

เซะกิจิน「石神
せきじん
」หรือเทพหินสลัก（ 小島考乏,2014,p.12.） 

       7.2  ภำพลักษณ์ของพระผู้ฝ่ำฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท ำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนตำมบรรทัดฐำนทำงสังคมมี
ภำพลักษณ์ด้ำนลบ  กล่าวคือ พระโดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียวต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในตอนจบของนิทานเรื่องเล่าในส่วนท่ีเป็นบทวิจารณ์ของผู้เล่า「評語
ひょうご

」ซึ่งเป็นเหมือนการ
สรุปแนวคิดผู้เล่ากล่าวว่า ขนาดมีพระรุ่นพี่เคยพูดห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดใดๆ ก็ตามห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติซึ่ง
บัญญัติเอาไว้ส าหรับพระในนิกายเท็นดะอิ แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมา
เป็นด้านลบ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่หักมุมในตอนท้ายของนิทานเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงท าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวเป็นลบ ดังตัวบทที่ยกมาต่อไปนี้ 
 

  されば、はかなく、さは読み奉るとも、清くて読み奉るべき事なり。「念仏、読経
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ご ぼ う
」8 ได้ก าหนดข้อห้ามวา่ไม่ว่าจะเป็นการสวดเนม็บุท์ซุ 9 และการสวดมนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิัติ 4 
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8 หมายถึง พระเก็นฌิน 「源信
げんしん

」(ค.ศ. 942-1017) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ของพระโดเมียว และมีอาจารย์คนเดียวกันคือ อาจารย์ เรียวเง็น 「良源
りょうげん
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おうじょうようしゅう
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ざ す

 」 ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และควบคุมดูแลวัดขนาดใหญ่สองแห่งคือ วัดฮฌโฌจิ 

8 ได้ก�าหนดข้อห้ามว่าไม่ว่าจะเป็นการสวดเน็มบุท์ซุ9 และการสวด

มนต์ธรรมดาก็ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ 4 ประการ10 

เป็นทีน่่าสนใจว่า แท้ทีจ่ริงแล้วผูเ้ล่าต้องการ
น�าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไร
กันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหักมุมในลักษณะเช่นนี้ 

ท�าให้ภาพลักษณ์ของตวัละครพระโดเมยีวมีความขดั
แย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้
กลับท�าให้ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรม

ของความเป็นมนษุย์ปถุชุนธรรมดาซึง่สามารถหลงลมื
บทบาทหน้าที่ที่พึงกระท�าของตน เป ็นมนุษย ์
ผู้สามารถท�าได้ท้ังความดีและความช่ัว สิ่งท่ีผิดและ

สิ่งท่ีถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามี
ความสนุกสนานและน่าสนใจ 
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จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มี
ตั วตนอยู ่ จ ริงในประวัติศาสตร ์  รู ้ จัก กันนาม  
พระโดเมียว อะจะริ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกที่มีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 (ค.ศ. 972-1020) 
เป็นลกูชายของ ฟจุวิะระ โนะ มชิท์ิซุนะ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซ่ึงเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกท่ีมีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 
(ค.ศ. 955-1020) มศีกัด์ิเป็นหลานของ ฟจุวิะระ โนะ 
คะเนะอิเอะ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซ่ึงเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกท่ีมีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกท่ีมีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう
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11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
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        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
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มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
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“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 
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ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 ซึง่เป็นวรรณกรรมประเภท
บันทึกที่มีช่ือเสียงสมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็น
พระในนกิาย เทน็ดะอ ิเคยได้รบัแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาส
วัดเท็นโนจิ 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกที่มีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

 มรณภาพตอนอายุ 66 ปี เขา
ออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการ

สวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง  
อสิมึ ิฌกิบิ ุในนทิานเรือ่งเล่าอืน่ พบว่า มตีวัละครผูน้ี้
ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 
11 ซ่ึงอยู ่ ในหมวดเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซ่ึงเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกท่ีมีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

6  
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ว่า พระโดเมียวได้แต่งบทกวีโต้ตอบกับหญิงสาว  
อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ 
ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่าน
จึงได้หันหน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญ
หน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเรื่องเล่า ซึ่งคาดว่าน่าจะรวบรวมขึ้นในปลายสมัยเฮอันถึงสมัยคะมะกุระตอนต้น หรือประมาณ 
ค.ศ.1126-1131 ประกอบไปด้วยหนังสือ 2 เล่ม เนื้อหาเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับศาสนา เรื่องราวในราชส�านัก และเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวบ้านทั่วไป

        เป็นที่น่าสนใจว่า แท้ท่ีจริงแล้วผู้เล่าต้องการน าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาอย่างไรกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม การหัก
มุมในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาพลักษณ์ของตัวละครพระโดเมียวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างชัดเจน แต่ความขัดแย้งที่ปรากฏนี้กลับท าให้
ตัวละครพระโดเมียวมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งสามารถหลงลืมบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าของตน เป็น
มนุษย์ผู้สามารถท าได้ทั้งความดีและความช่ัว สิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้นิทานเรื่องเล่ามีความสนุกสนานและ
น่าสนใจ  

        จากการศึกษาประวัติของพระผู้นี้พบว่า มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ รู้จักกันนาม  พระโดเมียว อะจะริ「道明阿闍梨
どうみょうあじゃり

」 

(ค.ศ. 972-1020)   เป็นลูกชายของ ฟุจิวะระ โนะ  มิชิท์ซุนะ「藤原道綱
ふじわらのみちつな

」(ค.ศ. 955-1020)  มีศักดิ์เป็นหลานของ ฟุจิวะระ โนะ 

คะเนะอิเอะ「藤原兼家
ふじわらのかねいえ

 」กับผู้แต่งวรรณกรรมช่ือ คะเงะโร นิกกิ「 蜻蛉日記
かげろうにっき

」ซ่ึงเป็นวรรณกรรมประเภทบันทึกท่ีมีช่ือเสียง

สมัยเฮอัน พระโดเมียวบวชเป็นพระในนิกาย เท็นดะอิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด เท็นโนจิ「天王寺
てんのうじ

」มรณภาพตอนอายุ 66 
ปี เขาออกบวชตั้งแต่ยังอายุยังน้อยมีความสามารถในการสวดมนต์ ท่องพระสูตร เขียนบทกวี และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างพระผู้นี้กับกวีหญิง อิสึมิ ฌิกิบุ ในนิทานเรื่องเล่าอื่น พบว่า มีตัวละครผู้นี้ปรากฏในนิทานเรื่องเล่า โคะฮน เซะท์ซุวะฌู ตอนที่ 

11 ซึ่งอยู่ในหมวด เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 『古本説話集
こほんせつわしゅう

 』
11 好色 第十一 เนื้อหาในตอนน้ีระบุว่า พระโดเมียวไดแ้ต่งบทกวี

โต้ตอบกับหญิงสาว อิสึมิ ฌิกิบุ ขณะนั่งรถเทียมวัวไปด้วยกัน โดย อิสึมิ ฌิกิบุ ได้ถามพระโดเมียวเป็นบทกวีว่า “เหตุใดท่านจึงได้หัน
หน้าไปทางด้านหลังของรถ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับข้า” พระโดเมียวได้ตอบเป็นบทกวีว่า   

よしやよしむじやむかじいが栗
くり
のゑ

え
みもあひなば落ちもこそすれ。 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ท่ีกระเด็นออกจากเปลือกซึ่งแตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม
ของเจ้า” 

        จากบทกวีนี้ จะเห็นว่าพระโดเมียวได้แสดงออกมาทางค าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองว่า มีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่องระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการแต่งบทกวีโต้ตอบ
กันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของพระโดเมียวและรู้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ มาก่อนที่จะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้

「法性寺
ほっしょうじ

 」และวัดเอ็นเรียะกุจิ「延暦寺
えんりゃくじ

 」ผลงานส าคัญของพระผู้นี้คือการฟื้นฟู และซ่อมแซมวัดเอ็นเรียะกุจิ จากการถูกไฟไหม้ และการต้ังกฎระเบียบส าหรับพระที่ปฏิบัติ

ตนบนภูเขาฮิเอะอ（ิ増田秀光,2005,p.84-85.） 

9 สวดเน็มบุท์ซุ หมายถึง การสวดเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะ ว่า “นะมุ อมิดะ บุท์ซุ” แปลว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมแด่พระอมิตาภะหรือ “ข้าพเจ้าขอยึดพระอมิตาภะเป็นที่

พึ่งบูชา” เชื่อว่าเป็นมรรคผลที่จะท าให้ผู้สวดไปเกิดยังแดนสุขาวดีได้ 

10 ข้อปฏิบัติ 4 ประการของพระที่ห้ามฝ่าฝืนขณะสวดเน็มบุท์ซุและสวดมนต์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเดิน การหยุด การนั่ง และการนอน 「行・住・座・臥」 

11 โคะฮน เซะซุวะฌู เป็นหนังสือรวมนิทานเร่ืองเลา่ ซึง่คาดวา่น่าจะรวบรวมขึน้ในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะกรุะตอนต้น หรือประมาณ ค.ศ.1126-1131ประกอบไปด้วยหนงัสือ 2 

เลม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเลา่เก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในราชส านกั และเร่ืองเลา่เก่ียวกบัชาวบ้านทัว่ไป 

“ที่ไม่เผชิญหน้า เพราะเกรงว่า ตัวข้าจะตกจากรถ ราวกับลูกเกาลัด ที่กระเด็นออกจากเปลือกซึ่ง

แตกออกมา เมื่อเห็นรอยยิ้มของเจ้า”

จากบทกวีนี้  จะเห็นว่าพระโดเมียวได้
แสดงออกมาทางค�าพูดในลักษณะเชิงชู้สาวกับ อิสึมิ 
ฌิกิบุ ค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของคนทั้งสองว่ามีความลึกซึ้งเพียงใด เพราะในเรื่อง
ระบุถึงการนั่งรถเทียมวัวคันเดียวกัน และยังมีการ
แต่งบทกวีโต้ตอบกันอีกด้วย ซึ่งการนั่งอยู่บนรถคัน
เดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แสดงว่า ความ
สัมพันธ์ของทั้งสองคนย่อมมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่า ผู้เล่ารู้จักพฤติกรรมของ
พระโดเมียวและรู ้ถึงความสัมพันธ์กับอิสึมิ ฌิกิบุ 
มาก่อนท่ีจะแต่งนิทานเรื่องเล่านี้แล้ว โดยอาจได้
ข ้อมูลของพระผู ้ น้ีมาจากนิทานเร่ือง โคะฮน 
เซะซุวะฌู ซึ่งแต่งมาก่อนหน้า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ
ดังที่กล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยคิดว่า อาจท�าให้ 
ผูเ้ล่าไม่ตดิใจในประเด็นเรือ่งการไปนอนค้างบ้านหญิง
สาวและการท�าผดิศลีของพระโดเมยีวมากนกั เพราะ

เป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้ว แต่ผู้เล่าให้ความส�าคัญกับ
ประเด็นเรื่องของการละเลยหลักปฏิบัติว่าด้วยการ
สวดมนต์ ท้ังๆ ท่ีพระรุ่นพ่ีได้เคยห้าม และเตือนให้
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงได้แสดงความ
คิดเห็นในส่วนที่เป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องดังกล่าว ซึ่ง
เป็นเหมอืนการสรปุแนวคดิของผูเ้ล่าไว้อย่างน่าสนใจ 

เพือ่ให้เหน็ถงึสภาพสงัคมและความเป็นอยู่
ของสมณะในสมยันัน้ ผูว้จิยัได้ศกึษาเพิม่เติมเกีย่วกับ
พฤติกรรมของสมณะในปลายสมยัเฮอันถึงสมยัคะมะ
กุระตอนต้นพบว่า พระในสมัยนั้น มีการหย่อนยาน
ในเรื่องศีลและพระธรรมวินัยมาก จนท�าให้พระท่ี
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายคนไม่พอใจ และหนึ่งใน
จ�านวนนั้นคือ พระโฮเน็น「法然」(ค.ศ. 1133-
1212) ผู้ก่อตั้งนิกายสุขาวดี จากประวัติพระโฮเน็น 
ระบุว่า สาเหตท่ีุเขาลงจากเขาฮเิอะอ ิศนูย์กลางศกึษา
และฝึกปฏิบัติของนิกายเท็นดะอิ ท้ังๆ ท่ีเคยตั้งใจ



ภาพลักษณ์ของ“พระโดเมียว อะจะริ” ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ

jsn Journal Special Edition 2018 93

อย่างแน่วแน่จะศึกษาพระธรรมวนัิย เพราะเบือ่หน่าย 
บรรดาพระท้ังหลายท่ีพากันผิดศีล ไม ่ปฏิ บัติ
ตามพระธรรมวินัย เนื่องจากพระเหล่านี้มาจาก 
ชนชัน้สงู ออกบวชเพือ่ต้องการหวงัในต�าแหน่งลาภยศ 
และชอบยุ ่งเกี่ยวกับการเมือง และเรื่องทางโลก 

แล้ว โดยอาจได้ข้อมูลของพระผู้นี้มาจากนิทานเรื่อง  โคะฮน เซะซุวะฌู ซึ่งแต่งมาก่อนหน้า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริดังที่กล่าวมาแล้ว 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยคิดว่า อาจท าให้ผู้เล่าไม่ติดใจในประเด็นเรื่องการไปนอนค้างบ้านหญิงสาวและการท าผิดศีลของพระโดเมียวมากนัก 
เพราะเป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้ว แต่ผู้เล่าให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องของการละเลยหลักปฏิบัติว่าด้วยการสวดมนต์ ทั้งๆ ท่ีพระรุ่นพี่
ได้เคยห้าม และเตือนให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงได้แสดงความคิดเห็นในส่วนที่เป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็น
เหมือนการสรุปแนวคิดของผู้เล่าไว้อย่างน่าสนใจ  

    เพื่อใหเ้ห็นถึงสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของสมณะในสมยันั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของสมณะในปลาย
สมัยเฮอันถึงสมัยคะมะกุระตอนต้นพบว่า พระในสมัยนั้น มีการหย่อนยานในเรื่องศีลและพระธรรมวินัยมาก จนท าให้พระที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบหลายคนไม่พอใจ และหนึ่งในจ านวนน้ันคือ พระโฮเน็น 「法然」(ค.ศ.1133-1212) ผู้ก่อตั้งนิกายสุขาวดี จากประวัติพระ
โฮเน็นระบุว่า สาเหตุที่เขาลงจากเขาฮิเอะอิ ศูนย์กลางศึกษาและฝึกปฏิบัติของนิกายเท็นดะอิ ทั้งๆ ท่ีเคยตั้งใจอย่างแน่วแน่จะศึกษา
พระธรรมวินัย เพราะเบื่อหน่าย บรรดาพระทั้งหลายที่พากันผิดศีล ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เนื่องจากพระเหล่านี้มาจากช้ันสูง ออก

บวชเพื่อต้องการหวังในต าแหน่งลาภยศ และชอบยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และเรื่องทางโลก (今井淨圓
いまいじょうえん

、廣瀬良弘
ひろせよしひろ

、村越英裕
むらこしえいゆう

、

望月真澄
もちづきますみ

, 2013,ｐ.59） นอกจากน้ียังพบหลักฐานเกี่ยวกับ เหตุผลการตั้งกฎระเบียบที่เข้มงวดส าหรับพระทีม่าบ าเพ็ญปฏิบัติตน
บนภูเขาฮิเอะอขิองพระเก็นฌิน ผู้ควบคุมดูแลนิกายเท็นดะอิในสมัยนั้นว่า เพื่อแก้ปัญหาพระที่มีวินัยหย่อนยาน และเอาแต่หมกมุ่นใน
กามตัณหา（増田秀光,2005,p.84-85） 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่ผู้เล่าน าเสนอภาพลักษณ์ทั้งด้านบวก และลบของตัวละครนั้น อาจเป็นการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงพฤติกรรมของพระในสมัยนั้น ที่มักผิดศีลและหย่อนยานในพระธรรมวินัย จึงได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวให้มี
ลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชน สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสังคมสมณะผู้ออกบวชในสมัยนั้น ท่ีมีโอกาสท าสิ่งที่ผิดหรือถูก ท า
ให้เรื่องราวของนิทานเรื่องนี้ มีความสนุกสนานและน่าสนใจ ท้ังยังคงคุณค่าทางวรรณกรรมจวบจนทุกวันนี้ แม้ว่านิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จะแต่งมาแล้วเกือบ 1,000 ปีก็ตาม 

8. บทสรุป 

   จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรือ่งเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ พบวา่ ตรงกับสมมุติฐานการท าวิจัยกล่าวคือ ผู้เล่าไม่
มคี่อยจะมีความเป็นเอกภาพในการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวละครมากนัก ท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวมีความ
ขัดแย้งกันกล่าวคือ มีท้ังภาพลักษณ์ด้านบวก และภาพลักษณ์ด้านลบในเรื่องเดียวกัน โดยสรุปออกมาได้สองประเด็นดังต่อไปนี ้

      1. ภาพลักษณ์ของพระผู้ท าผิดศีลฝ่าฝืนหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาโดยการไปหลับนอนบ้านหญิงสาวแล้วมิได้ท าพิธี
ช าระร่างกายให้สะอาด แต่ผลการกระท ากลับเป็นการโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจินซึ่งเป็นเทพช้ันล่างได้มีโอกาสเข้ามาฟังการสวดมนต์
อย่างใกล้ชิดท าให้เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรมมีภาพลักษณ์ด้านบวก 

     2. ภาพลักษณ์ของพระผู้ฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท าตามบทบาทหน้าท่ีของตนตามบรรทัดฐานทางสังคม กล่าวคือ พระ
โดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนาตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียว ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาอย่าง
เคร่งครัด ขนาดที่มีพระรุ่นพี่เคยกล่าวห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติแต่พระโดเมียว ก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติ
ตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นด้านลบในตอนจบของนิทานเรื่องเล่า  

 

แล้ว โดยอาจได้ข้อมูลของพระผู้นี้มาจากนิทานเรื่อง  โคะฮน เซะซุวะฌู ซึ่งแต่งมาก่อนหน้า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริดังที่กล่าวมาแล้ว 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยคิดว่า อาจท าให้ผู้เล่าไม่ติดใจในประเด็นเรื่องการไปนอนค้างบ้านหญิงสาวและการท าผิดศีลของพระโดเมียวมากนัก 
เพราะเป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้ว แต่ผู้เล่าให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องของการละเลยหลักปฏิบัติว่าด้วยการสวดมนต์ ทั้งๆ ท่ีพระรุ่นพี่
ได้เคยห้าม และเตือนให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงได้แสดงความคิดเห็นในส่วนที่เป็นบทวิจารณ์ท้ายเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็น
เหมือนการสรุปแนวคิดของผู้เล่าไว้อย่างน่าสนใจ  

    เพื่อใหเ้ห็นถึงสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของสมณะในสมยันั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของสมณะในปลาย
สมัยเฮอันถึงสมัยคะมะกุระตอนต้นพบว่า พระในสมัยนั้น มีการหย่อนยานในเรื่องศีลและพระธรรมวินัยมาก จนท าให้พระที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบหลายคนไม่พอใจ และหนึ่งในจ านวนน้ันคือ พระโฮเน็น 「法然」(ค.ศ.1133-1212) ผู้ก่อตั้งนิกายสุขาวดี จากประวัติพระ
โฮเน็นระบุว่า สาเหตุที่เขาลงจากเขาฮิเอะอิ ศูนย์กลางศึกษาและฝึกปฏิบัติของนิกายเท็นดะอิ ทั้งๆ ท่ีเคยตั้งใจอย่างแน่วแน่จะศึกษา
พระธรรมวินัย เพราะเบื่อหน่าย บรรดาพระทั้งหลายที่พากันผิดศีล ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เนื่องจากพระเหล่านี้มาจากช้ันสูง ออก

บวชเพื่อต้องการหวังในต าแหน่งลาภยศ และชอบยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และเรื่องทางโลก (今井淨圓
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, 2013,ｐ.59） นอกจากน้ียังพบหลักฐานเกี่ยวกับ เหตุผลการตั้งกฎระเบียบที่เข้มงวดส าหรับพระทีม่าบ าเพ็ญปฏิบัติตน
บนภูเขาฮิเอะอขิองพระเก็นฌิน ผู้ควบคุมดูแลนิกายเท็นดะอิในสมัยนั้นว่า เพื่อแก้ปัญหาพระที่มีวินัยหย่อนยาน และเอาแต่หมกมุ่นใน
กามตัณหา（増田秀光,2005,p.84-85） 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่ผู้เล่าน าเสนอภาพลักษณ์ทั้งด้านบวก และลบของตัวละครนั้น อาจเป็นการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงพฤติกรรมของพระในสมัยนั้น ที่มักผิดศีลและหย่อนยานในพระธรรมวินัย จึงได้น าเสนอภาพลักษณ์ของพระโดเมียวให้มี
ลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชน สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสังคมสมณะผู้ออกบวชในสมัยนั้น ท่ีมีโอกาสท าสิ่งที่ผิดหรือถูก ท า
ให้เรื่องราวของนิทานเรื่องนี้ มีความสนุกสนานและน่าสนใจ ท้ังยังคงคุณค่าทางวรรณกรรมจวบจนทุกวันนี้ แม้ว่านิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ 
โมะโนะงะตะริ จะแต่งมาแล้วเกือบ 1,000 ปีก็ตาม 

8. บทสรุป 

   จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเรือ่งเล่า อุจิฌูอ ิโมะโนะงะตะริ พบวา่ ตรงกับสมมุติฐานการท าวิจัยกล่าวคือ ผู้เล่าไม่
มคี่อยจะมีความเป็นเอกภาพในการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวละครมากนัก ท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวมีความ
ขัดแย้งกันกล่าวคือ มีท้ังภาพลักษณ์ด้านบวก และภาพลักษณ์ด้านลบในเรื่องเดียวกัน โดยสรุปออกมาได้สองประเด็นดังต่อไปนี ้

      1. ภาพลักษณ์ของพระผู้ท าผิดศีลฝ่าฝืนหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาโดยการไปหลับนอนบ้านหญิงสาวแล้วมิได้ท าพิธี
ช าระร่างกายให้สะอาด แต่ผลการกระท ากลับเป็นการโปรดสัตว์คือ เทพโดโซะจินซึ่งเป็นเทพช้ันล่างได้มีโอกาสเข้ามาฟังการสวดมนต์
อย่างใกล้ชิดท าให้เกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรมมีภาพลักษณ์ด้านบวก 

     2. ภาพลักษณ์ของพระผู้ฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบัติไม่กระท าตามบทบาทหน้าท่ีของตนตามบรรทัดฐานทางสังคม กล่าวคือ พระ
โดเมียวเป็นพระในพระพุทธศาสนาตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วพระโดเมียว ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาอย่าง
เคร่งครัด ขนาดที่มีพระรุ่นพี่เคยกล่าวห้ามเอาไว้ว่า ขณะสวดมนต์ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏิบัติแต่พระโดเมียว ก็มิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติ
ตามท าให้ภาพลักษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นด้านลบในตอนจบของนิทานเรื่องเล่า  

 

  
นอกจากนี้ยังพบหลักฐานเกี่ยวกับ เหตุผลการตั้งกฎ
ระเบียบที่เข้มงวดส�าหรับพระที่มาบ�าเพ็ญปฏิบัติตน
บนภูเขาฮิเอะอิของพระเก็นฌิน ผู้ควบคุมดูแลนิกาย
เท็นดะอิในสมัยนั้นว่า เพื่อแก้ปัญหาพระที่มีวินัย
หย่อนยาน และเอาแต่หมกมุ่นในกามตัณหา（増田

秀光,2005,p.84-85）

ดงัน้ันจึงอาจกล่าวโดยสรปุได้ว่า การทีผู้่เล่า
น�าเสนอภาพลกัษณ์ทัง้ด้านบวก และลบของตัวละคร
น้ัน อาจเป็นการน�าเสนอข้อเท็จจริงพฤติกรรมของ
พระในสมัยน้ัน ที่มักผิดศีลและหย ่อนยานใน
พระธรรมวินัย จึงได ้น�าเสนอภาพลักษณ์ของ
พระโดเมียวให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุถุชน 
สะท ้อนสภาพความเป ็นจริงของสังคมสมณะ
ผู้ออกบวชในสมัยน้ัน ที่มีโอกาสท�าสิ่งท่ีผิดหรือถูก 
ท�าให้เรื่องราวของนิทานเร่ืองน้ี มีความสนุกสนาน
และน่าสนใจ ทั้งยังคงคุณค่าทางวรรณกรรมจวบจน
ทุกวันนี้ แม้ว่านิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ 
จะแต่งมาแล้วเกือบ 1,000 ปีก็ตาม

8. บทสรุป
จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในนิทาน

เรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ พบว่า ตรงกับ
สมมุติฐานการท�าวิจัยกล่าวคือ ผู ้เล่าไม่ค่อยจะม ี
ความเป็นเอกภาพในการน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ 
ภาพลักษณ์ของตัวละครมากนัก ท�าให้ภาพลักษณ์
ของพระโดเมียวมีความขัดแย้งกัน กล่าวคือ มีทั้ง 
ภาพลักษณ์ด้านบวกและภาพลักษณ์ด้านลบในเรื่อง
เดียวกัน โดยสรุปออกมาได้สองประเด็นดังต่อไปนี้

1. ภาพลักษณ์ของพระผู้ท�าผิดศีลฝ่าฝืน
หลักธรรมค�าสอนของพุทธศาสนาโดยการไปหลับ
นอนบ้านหญิงสาวแล้วมิได้ท�าพิธีช�าระร่างกายให้
สะอาด แต่ผลการกระท�ากลับเป็นการโปรดสัตว์คือ 
เทพโดโซะจินซึ่งเป็นเทพชั้นล่างได้มีโอกาสเข้ามาฟัง
การสวดมนต์อย่างใกล้ชดิท�าให้เกดิความซาบซึง้ในรส
พระธรรม มีภาพลักษณ์ด้านบวก

2.  ภาพลกัษณ์ของพระผูฝ่้าฝืนธรรมเนยีม
ปฏิบัติไม่กระท�าตามบทบาทหน้าที่ของตนตาม
บรรทัดฐานทางสังคม กล่าวคือ พระโดเมียวเป็น
พระในพระพุทธศาสนา ตามบรรทัดฐานของสังคม
แล้ว พระโดเมียว ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอน
ทางพทุธศาสนาอย่างเคร่งครดั ขนาดทีม่พีระรุน่พีเ่คย
กล่าวห้ามเอาไว้ว่าขณะสวดมนต์ห้ามฝ่าฝืนข้อปฏบิตัิ
แต่พระโดเมียวก็มิได้ใส่ใจท่ีจะประพฤติปฏิบัติตาม
ท�าให้ภาพลกัษณ์ของพระโดเมียวออกมาเป็นด้านลบ
ในตอนจบของนิทานเรื่องเล่า 
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บทคัดยอ

นวนิยายเรื่อง คิทเชน เปนนวนิยายซึ่งแตงโดยโยะฌิโมะโตะ 
บะนะนะ นักเขียนหญิงชาวญ่ีปุน เนื้อเร่ืองมุงนําเสนอการคนหาความ
หมายของชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งท่ีสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปจน
หมด เธอมีชีวิตอยูอยางโดดเด่ียว อางวางและส้ินหวัง แตเธอสามารถ
พลิกฟนกลับมามีชีวิตใหมไดอีกครั้งดวยความรักที่ไดรับจากคนแปลก
หนา

บทความน้ีมุงศึกษาความสําคัญของหองครัวที่มีความหมาย
มากกวาหองครวั โดยมองผานมุมมองเรือ่งพืน้ท่ี เนือ่งจากการศกึษาเรือ่ง
พืน้ทีใ่นวรรณกรรมน้ันเปนองคประกอบสําคญัทีข่าดไมได พ้ืนทีไ่มไดเปน
เพียงฉากในเร่ืองเทานัน้ หากแตมคีวามสมัพนัธตอเนือ้เรือ่งและมอีทิธพิล
ตอพฤติกรรมของตัวละครท่ีอยูในพ้ืนทีน่ัน้ๆ การศึกษาเร่ืองพ้ืนทีห่องครัว
จะชวยใหเขาใจบริบทของพฤติกรรมตัวละครเอกมากขึ้น และชวยให
ผูอานตระหนักถงึความสาํคญัของพืน้ท่ีหองครวัท่ีมผีลตอพฤตกิรรมของ
ตวัละครในเรือ่ง อกีทัง้ยงัชวยเพิม่อรรถรสใหผูอานไดรบัรูเรือ่งราวตางๆ 
ไดดียิ่งขึ้น

ผลการศึกษาพบวา 1) พื้นที่หองครัวสงผลตอพฤติกรรมของ
มกิะเงะตัวละครเอกในเร่ือง เนือ่งจากเปนพืน้ทีข่องครอบครัว พืน้ท่ีแหง
ความทรงจําและพื้นที่เยียวยาจิตใจ 2) พื้นที่หองครัวทําใหตัวละครได
เรยีนรูเรือ่งชีวติและความตาย 3) พืน้ทีห่องครัวทาํใหเขาใจความสัมพนัธ
ของพื้นที่กับตัวละครในเรื่องมากขึ้น

สําคัญ
โยะฌิโมะโตะ 
บะนะนะ, คิทเชน, 
พื้นที่, ความทรงจํา, 
เยียวยาจิตใจ

คํา

คิทเชน….เปนมากกวาหองครัว
ในนวนิยายเรื่อง คิทเชน
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Abstract

Kitchen, the novel written by a Japanese female 
writer, Yoshimoto Banana, focuses on finding the meaning of 
life of a young woman who had lost all her family members. 
She lived her life with loneliness, desolation and despair. 
Nevertheless, the love from the others lighted her up to 
cherish the value of life and to live happily at the end.

This article aims to study the depth meaning of space 
in kitchen. The study of space is an indispensable element 
in literature. Space is not only the scene nor the venue in 
the story, it also relates to the theme and affect the behavior 
of the characters in that certain space. The study of space 
in “Kitchen” will elicit a better comprehension of the context 
of the protagonist’s behavior. It also helps readers realize 
the importance of the kitchen area towards the behavior of 
the characters. Furthermore, the readers can have a full 
understanding and a clear concept of the whole story.

The findings of this study are 1) the kitchen area 
affects the behavior of Mikage, the protagonist in the story. 
Kitchen means the family space, nostalgia space and healing 
space; 2) the kitchen area makes the characters understand 
the value of life and the meaning of death; 3) the kitchen 
area makes the readers understand how space and characters 
are connected. 

words
Yoshimoto 
Banana, Kitchen, 
Space, Nostalgia, 
Healing 

Key

Kitchen…. in Depth Meaning of Space in 
“Kitchen”
Siriwan Preechanarit
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1. บทนํา
นวนิยายเรื่อง คิทเชน ของโยะฌิโมะโตะ 

บะนะนะ เปนนวนิยายขนาดสั้นที่ทําใหโยะฌิโมะโตะ 
บะนะนะไดรับการยอมรับในฐานะนักเขียนมืออาชีพ 
ผลงานเรื่องน้ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในป ค.ศ. 1987 
และไดรับรางวัลนักเขียนหนาใหมจากรางวัลคะอิเอ็น
ในป ค.ศ. 1987 และไดรับการแปลเปนภาษาตาง
ประเทศหลายภาษา ทําใหโยะฌิโมะโตะ บะนะนะ
กลายเปนนักเขียนที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของผูอานทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากน้ีผลงานเร่ืองน้ียงั
ถกูนาํไปสรางเปนภาพยนตรถงึสองครัง้ในป ค.ศ. 1989 
และป ค.ศ. 1997 ซึ่งกลาวไดวาผลงานเปดตัวเร่ืองนี้
ประสบความสําเร็จเปนอยางมากท้ังในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ นวนิยายเรื่อง คิทเชน ใหขอคิดเกี่ยว
กับการยอมรับวาในชีวิตจริงนั้นอะไรจะเกิดมันก็ตอง
เกดิ เราไมสามารถควบคมุมันไดแตเราตองรูจกัปรบัตวั
ใหเขากับสังคมภายนอก ปรับตัวใหเขากับสภาวะใหม
ของชีวิตและตระหนักถึงคุณคาของการมีชีวิตอยู

ธาริตา อินทนาม (2555, น.68) ไดอธิบาย
วา หากเรากลาวถึงพื้นที่ เราอาจนึกถึงพื้นที่ที่เปน
ลักษณะทางกายภาพ (places) นั่นคือ สถานที่หรือ
ดินแดนที่มีสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตอาศัยอยู อยางไร
กต็าม พืน้ทีใ่นท่ีนีไ้มไดมคีวามหมายตามลักษณะทาง
กายภาพที่เปนชั้นดิน ชั้นหิน หรือวัตถุสสารที่อยูใน
พื้นที่ดังที่กลาวมาเทาน้ัน แตยังกินความหมายถึงช้ัน
ความหมายทางวัฒนธรรม สงัคม หรอืการเมืองท่ีซอน
อยูในพ้ืนที่ดังกลาวดวย หรือนักวิจารณบางคนเรียก
ลักษณะพ้ืนที่แบบน้ีวา “พื้นที่ทางความหมาย” 
(ideological spaces) ซึ่งหมายความวาพื้นที่ทาง
กายภาพหนึ่งๆ นั้นบางครั้งไมไดเปนเพียงพ้ืนที่วาง
เปลา แตเต็มไปดวยความหมายทางสังคมวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรซอนอยู ยกตัวอยางเชน พื้นที่ 
“บาน” กนิความหมายของความอบอุนและการหลอ
หลอมความเปนครอบครวั พืน้ที ่“ปา” อาจหมายถงึ 

ความเปนอิสระ ปลอดจากพันธนาการของกฎเกณฑ
ประเพณีทางสังคม เปนตน

พื้นที่ในวรรณกรรมน้ันเปนองคประกอบ
สาํคญัทีข่าดไมได เนือ่งจากพืน้ทีไ่มไดเปนเพยีงฉากใน
วรรณกรรม หากแตมคีวามสัมพนัธตอเน้ือเร่ืองและตัว
ละคร เพราะพื้นท่ีแตละแหงลวนมีความทรงจําท่ีแตก
ตางกันออกไป ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางพื้นที่
และตัวละครขึ้น พื้นท่ีที่ปรากฏในเรื่องน้ันสามารถสง
ผลใหตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณตางๆ 
ที่เกิดข้ึนในเร่ืองน้ันลวนมีพื้นท่ีเขามาเก่ียวของท้ังสิ้น 
การศึกษาเร่ืองพ้ืนท่ีจะชวยใหผูอานเกิดจินตนาการ
และความรูสึกรวมไปกับตัวละครท่ีอยู ในพ้ืนที่นั้น 
ทําใหเขาใจบริบทของพฤติกรรมตัวละครมากข้ึน 
นอกจากน้ีพืน้ทีย่งัอาจเปนสญัลกัษณทีผู่เขียนตองการ
จะส่ือสารใหผูอานไดเขาใจเน้ือเร่ืองไดลึกซึ้งมากข้ึน 
ดังที่สหโรจน กิตติมหาเจริญ (2554, น.313-314) 
กลาววา “การทาํความเขาใจเรือ่ง “พืน้ท่ี” นัน้สามารถ
เชื่อมโยงไปสูปรากฏการณทางสังคมดานตางๆ ไม
เฉพาะแตวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต แตยังครอบคลุม
ไปถึงความคิดเรื่องชนชั้น เพศสถานะ อัตลักษณทาง
เพศดวย การเขาใจความหมายพ้ืนท่ีในความหมาย
นามธรรมทีเ่ชือ่มโยงกบัประเด็นสาํคญัเหลานีจ้ะทาํให
เขาใจปรากฏการณทางสังคมไดเปนอยางดี”

การศกึษาเรือ่งพืน้ท่ีในนวนยิายเรือ่ง คทิเชน 
ไมเพียงแตจะทําใหเขาใจวิถีชีวิตของคนหนุมสาวใน
ยคุรวมสมยันีผ้านวรรณกรรม แตยงัเปนเสมอืนพืน้ท่ี
เปดทางความหมายใหผูอานไดรวมตีความและใส
ประสบการณรวมของตนลงไป หากแตสิ่งสําคัญคือ
ทําใหผูอานไดตระหนักถึงคุณคาของการมีชีวิตอยู
และการยอมรับในสัจธรรมของชีวิตว าไมมีใคร
หลีกหนีความตายได มนุษยเราทุกคนตองเผชิญหนา
กับการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก เราจึงตองเขมแข็ง
เพือ่กาวขามความทุกขนัน้และตองปรบัตวัเพ่ือดาํเนนิ
ชีวิตตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพือ่ศกึษาความสาํคญัของพืน้ทีห่องครวัทีม่ี

ความสมัพันธตอเนือ้เรือ่งและสงอทิธพิลตอพฤตกิรรม
ของตัวละครสําคัญในเร่ือง

3. ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาและวิเคราะหตัวบทและตัวละคร

สาํคญัทีป่รากฏในนวนิยายเร่ือง คทิเชน โดยจะศึกษา
ความสําคัญของพื้นที่ห องครัวว ามีอิทธิพลต อ
พฤติกรรมของตัวละครสําคัญในเรื่องอยางไร

4. สมมติฐานของการวิจัย
พื้นที่ในวรรณกรรมมีความสัมพันธกับแกน

เรื่องและมีอิทธิพลตอตัวละครในเร่ือง พื้นที่หองครัว
ทาํใหตวัละครสาํคญัในเร่ืองมกีารเปลีย่นแปลงในชีวติ 
ไดเรียนรูเรื่องชีวิตและความตาย

5. ตนฉบบัวรรณกรรมและระบบถอดอกัษรทีใ่ช
ตนฉบับวรรณกรรมที่ใชในบทความนี้มาจาก

เรื่อง คิทเชน（キッチン）ฉบับภาษาญี่ปุ นที่ทาง
สํานักพิมพฌินโช（新潮社）ไดตีพิมพไวเมื่อป ค.ศ. 
2002

ในการถอดอักษรภาษาญ่ีปุนเปนภาษาไทย
นั้น ผูวิจัยใชระบบที่เปนผลงานวิจัยของอาจารยสาขา
วชิาภาษาญีปุ่น อาจารยภาควชิา และอาจารยภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

6. บทวิเคราะห
6.1 โยะฌิโมะโตะ บะนะนะ กับ คิทเชน
โยะฌิโมะโตะ บะนะนะ（吉本ばなな）

(ค.ศ. 1964-ปจจุบัน) มีชื่อจริงวา โยะฌิโมะโตะ 
มะโฮะโกะ（吉本真秀子）เธอเกิดที่โตเกียวและ
เปนบตุรสาวของโยะฌโิมะโตะ ทะกะอะก（ิ吉本隆

明) นักวิจารณและกวีที่มีชื่อเสียงคนหน่ึงของญ่ีปุน 
โยะฌิโมะโตะ บะนะนะเติบโตมาในครอบครัวท่ี
เคารพสิทธิเสรีและมีประชาธิปไตยในครอบครัว 
ทําใหเธอไดเรียนรูชีวิตอยางมีอิสระตั้งแตวัยเยาว 
โยะฌิโมะโตะ บะนะนะเปนหน่ึงในนักเขียนหญิงท่ี
รังสรรคผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิต
ของผูคนในสังคมยุครวมสมัยโดยเฉพาะอยางยิ่งคน
หนุ มสาวที่ตองใชชีวิตแบบโดดเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น 
ตวัละครในนวนยิายของเธอจงึมชีวีติทีไ่มตางจากชวีติ
จริงของผูคนในสังคมปจจุบันท่ีลักษณะครอบครัวที่
เปนครอบครัวขยายตามแบบเกาไดเปลี่ยนแปลงไป
เปนครอบครัวเดี่ยว อัจฉรา เหมวรางคกูล (2555, 
น.2) กลาววา “ผลงานเขียนของโยะฌิโมะโตะ 
บะนะนะมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับปญหาชีวิตของผูคนใน
สังคมสมัยใหม ตัวละครมักเปนคนที่ดําเนินอยูใน
สภาพแวดลอมปกติที่ไมหางไกลจากชีวิตของผูอาน 
ปญหาของพวกเขามักเปนเร่ืองเก่ียวกับความสัมพนัธ
ระหวางสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธระหวาง
คนรักและความสัมพันธระหวางมนุษยและโลก...ซึ่ง
อารมณความรูสึกตลอดจนความคิดของตัวละครที่
โยะฌิโมะโตะ บะนะนะถายทอดออกมาผานตวัละคร
เหลานั้นก็ไดสะกิดใจใหผู อานฉุกคิดและนํามาคิด
ทบทวน ไตรตรองกับชีวติของตนเองไปดวย” ผลงาน
ของเธอจึงไดรับความนิยมจากผูอานท้ังในประเทศ
ญี่ปุนและตางประเทศ

นวนิยายเร่ือง คิทเชน『キッチン』เปน
ผลงานวรรณกรรมเร่ืองแรกของโยะฌิโมะโตะ 
บะนะนะท่ีไดสรางช่ือเสยีงใหแกเธอในฐานะนักเขยีน
มอือาชพีดวยวัยเพยีง 24 ป ผลงานเรือ่งนีไ้ดรบัรางวลั
ทางดานวรรณกรรมถึงสองรางวัล คอื รางวัลนกัเขยีน
หนาใหมรางวัลคะอิเอ็น ครั้งท่ี 6 （第6 回 海燕新

人文学賞）ในป ค.ศ. 1987 และรางวัลศิลปนหนา
ใหม ครั้ ง ท่ี 39 โดยรัฐมนตรีว าการกระทรวง
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ศึกษาธิการ（第39 回 芸術選奨文部大臣新人

賞）ในป ค.ศ. 1988 จากเร่ือง คิทเชน และเร่ือง 
อุตะกะตะ / ซันกุชุอะริ 『キッチン』『うたか

た／サンクチュアリ』นอกจากนี้ยังไดรับการ
แปลเปนภาษาตางประเทศมากกวายีส่บิภาษาทัว่โลก
และยังถูกนําไปสรางเปนภาพยนตรถึงสองครั้ง

นวนิยายเรื่อง คิทเชน เปนเรื่องราวของ
มกิะเงะหญงิสาวกาํพราทีส่ญูเสยีสมาชกิในครอบครวั
ไปตัง้แตเธอยังเด็ก เธออาศัยอยูกบัยาซึง่เปนผูมคีวาม
สมัพันธทางสายเลือดคนสุดทาย มกิะเงะช่ืนชอบหอง
ครัวเปนชีวิตจิตใจ เมื่อเธอสูญเสียยาผูเปนญาติคน
สดุทายไป หองครัวจึงกลายเปนทีย่ดึเหน่ียวเพียงแหง
เดียวที่เหลืออยูของเธอ คิทเชน เปนนวนิยายที่บอก
เลาเรื่องราวการดิ้นรนเพื่อความหวังในชีวิตของ
มิกะเงะหญิงสาวผูโดดเดี่ยวที่ตองเผชิญโลกเพียง
ลําพังเมื่อสมาชิกในครอบครัวของเธอคอยๆ ทยอย
จากไปจนไมเหลือใคร เมื่อเธอไดรับความรักและ
มิตรไมตรีจากคนแปลกหนาที่ไมไดมีความผูกพันกัน
ทางสายเลือดแตอยางใดปฏิบัติตอเธอเสมือนวาเธอ
เปนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ทําใหความบอบช้ํา
ทางจิตใจไดรับการเยียวยา ในทายที่สุดมิกะเงะ
สามารถกลับมามีพลังในการดําเนินชีวิตต อไป 
“คทิเชน ไดรบัการกลาวขวญัจากทัว่โลกวามลีลีาการ
ประพันธแปลกประหลาด สงบน่ิง และลึกซึง้สวยงาม
อันเปนเอกลักษณของญี่ปุน แตเรื่องราวทันสมัยจน
กลายเปนสญัลกัษณของการกาวสูวรรณกรรมยคุใหม
ของญี่ปุน” (คํานิยมในปกหลัง ฉบับแปลไทยโดย 
“เพลงดาบแมนํ้ารอยสาย”)

เนื่องดวยความสําเร็จในฐานะที่เปนผลงาน
สรางชือ่ทาํใหมกีารวิจยัผลงานเร่ือง คทิเชน ในหลาก
หลายแงมุม เชน งานวิจัยของมณฑา พิมพทอง 
(2547) ศึกษาเก่ียวกับสภาพครอบครัว โดยสรุปวา
ประเดน็สําคญัทีพ่บในนวนิยายเรือ่งน้ีคอื วถิกีารดํารง

ชีวิตของคนหนุมสาวท่ีรูสึกโดดเด่ียวในสมัยปจจุบัน
และการเคลื่อนยายบทบาทของพอและแม สวนงาน
วิจัยของอัจฉรา เหมวรางคกูล (2555) ศึกษาและ
วิเคราะหลักษณะของตัวละครเอกหญิงวามีพื้นฐาน
ชวีติเปนอยางไรและมีการดําเนนิชวีติอยางไรหลังจาก
ทีเ่ผชิญกบัความตายของคนในครอบครัว นอกจากน้ี
ยังมีงานวิจัยอีกมากท่ีศึกษาเก่ียวกับประเด็นเร่ือง
ความรูสึกโดดเดี่ยวของตัวละครเอกหญิงท่ีเผชิญกับ
ความตาย สภาพจิตใจและพฤติกรรมของตัวละครเอก 
นิยามใหมของคําวาครอบครัว การพลิกฟนกลับมามี
ชีวิตใหมอีกครั้งของตัวละครเอก อัตลักษณทางเพศ
หรอืเพศสภาวะโดยศกึษาวเิคราะหตวัละครเอะรโิกะ 
คนชายขอบ เปนตน สวนบทความนีจ้ะเปนการศกึษา
ประเด็นเร่ืองพ้ืนที่หองครัวโดยมุงเนนความสําคัญ
ของพื้นที่หองครัวและบทบาทของหองครัวที่มีความ
สัมพันธตอเนื้อเรื่องและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
ตัวละครเอกในเรื่อง 

6.2  ตัวละครสําคัญในเรื่องและหองครัว
6.2.1 ตัวละครสําคัญในเรื่อง
1.  ซะกุระอิ มิกะเงะ（桜井みかげ）

ตัวละครเอกหญิงที่เปนผูดําเนินเรื่องและเปนผูเลา
เรื่อง หญิงสาววัย 24 ป เปนกําพรามาตั้งแตเด็ก เธอ
จงึอาศัยอยูกบัปูและยามาโดยตลอด เมือ่ปูจากไปเธอ
จึงใชชีวิตอยูกับยาเพียงลําพังจนกระทั่งยาซ่ึงเปน
ญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยูมาดวนจากไปอีกคน 
มิกะเงะจึงต องเผชิญชีวิตเพียงลําพัง การเปน
ผู ประสบกับการสูญเสียบุคคลอันเป นท่ีรักมา
ตลอดชีวิต ทําใหมิกะเงะมีความรู สึกโดดเดี่ยว 
อางวางและโหยหาความรักจากครอบครัว มิกะเงะ
ชอบทําอาหารและช่ืนชอบหองครัวเปนอยางมาก 
หองครัวจึงนับไดวามีความสําคัญตอความรูสึกของ
เธอในยามที่เธอไมเหลือใครอีกแลว
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2.  ทะนะเบะ ยูอิชิ（田辺雄一）

ตัวละครเอกชาย เขาเปนผูเยียวยามิกะเงะ ตัวละคร
เอกหญิง ยูอิชิอายุนอยกวามิกะเงะหนึ่งปและเรียน
อยูมหาวิทยาลยัเดยีวกบัมกิะเงะ ยอูชิทิาํงานพิเศษท่ี
รานขายดอกไมทีย่าของมิกะเงะไปซ้ือเปนประจํา เขา
จงึสนทิสนมกบัยาของมกิะเงะ ยอูชิเิปนคนทีม่บีคุลกิ
สุขุม ดูเปนคนเขาถึงยาก เขามีโลกสวนตัวที่คนอื่นไม
คอยเขาใจนัก ยูอิชิกําพราแม เขาจึงใชชีวิตอยูกับ
เอะริโกะ พอที่ผาตัดแปลงเพศมาหลังจากท่ีแมของ
เขาจากไป

3.  เอะริโกะ หรือ ทะนะเบะ ยจู ิ（え

り子・田辺雄司）แมของยอูชิซิึง่แทจรงิแลวคอืพอ
ที่ผาตัดแปลงเพศ มีชื่อเดิมวา ยูจิ เขาเปนเด็กกําพรา
ที่ครอบครัวของแมยูอิชิรับมาเล้ียงไว เขารักแมของ
ยูอิชิมาก หลังจากที่ภรรยาของเขาจากไป เขาคิดวา
คงจะไมสามารถรักผูหญิงคนไหนไดอีกแลวจึงตัดสิน
ใจไปผาตดัแปลงเพศและเปล่ียนชื่อเปน “เอะริโกะ” 
เอะริโกะไดเปล่ียนบทบาทจากพอมาเปนแมเพ่ือเล้ียง
ดยูอูชิลิกูชายเพยีงลาํพงั เอะรโิกะเปนตัวละครสาํคญั
ที่ทําหนาที่เยียวยามิกะเงะตัวละครเอกใหรับมือกับ
การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักและกลับมามีพลังใน
การใชชวีิตตอไป

6.2.2 ความสําคัญของหองครัวใน
นวนิยาย 

นวนยิายเร่ือง คทิเชน เปนนวนิยายท่ีมี
หองครัวเปนฉากสําคญัในเร่ือง หองครัวเปนพืน้ทีท่ีม่ี
ความสําคัญตอความรูสึกของมิกะเงะตัวละครเอก
หญิงเปนอยางมาก อีกทั้งหองครัวยังเปนช่ือของ
นวนยิายอีกดวย ในนวนยิายเร่ือง คทิเชน โยะฌิโมะโตะ 
บะนะนะไดใชคําที่หมายถึงหองครัวตางกันออกไป
สามแบบ ไดแก คําวา “ดะอิโดะโกะโระ”（台所）

“ชูโบ”（厨房）และ “คิทเชน”（キッチン）ซึ่ง
ความหมายของคําเหลานี้ในภาษาญี่ปุนจะมีความ

แตกตางกันกลาวคือ ในพจนานุกรมอิวะนะมิ 
โคะคุโกะจิเต็น (1983, น.661) ไดใหคําจํากัดความ
คําวา “ดะอิโดะโกะโระ” ไววา หมายถึง สถานที่ที่ไว
ใชปรุงอาหาร พื้นที่ประกอบอาหาร ซึ่งในเร่ือง 
คทิเชน นี ้ผูเขียนจะใชคาํวา “ดะอิโดะโกะโระ” ตัง้แต
ตนเรือ่งมาโดยตลอดเมือ่กลาวถงึหองครวัไมวาจะเปน
หองครัวท่ีบานของมิกะเงะหรือท่ีอพารตเมนตของ
ครอบครัวทะนะเบะ ซึ่งคําวา ดะอิโดะโกะโระ จะให
ความรูสกึเกา บรรยากาศอนัอบอุน ในทีน่ีอ้าจตคีวาม
ไดวา หมายถึง “พื้นที่ของครอบครัว มีความเปน
สวนตัว” สวนคําวา “ชูโบ” และ “คิทเชน” นั้น 
ผูเขยีนนาํมาใชเพยีงคร้ังเดยีวตลอดท้ังเรือ่ง โดยคาํวา 
“ชูโบ” ในพจนานุกรมอิวะนะมิ โคะคุโกะจิเต็น 
(1983, น.709) ไดใหคาํจํากัดความวา หมายถึง หอง
ครวั หองปรงุอาหาร คาํวา “ชโูบ” ถกูกลาวถงึในฉาก
ที่มิกะเงะกลับไปทําธุระที่บานเกาหลังจากท่ีเธอได
ยายเขาไปอาศัยอยูกับครอบครัวทะนะเบะ ระหวาง
เดนิทางกลับมกิะเงะไดรองไหใหกบัความเศราโศกใน
เรื่องตางๆ ที่ผานเขามาในชีวิต แตพอเธอเงยหนาขึ้น
มาก็เห็นไอนํ้าลอยออกมาและไดยินเสียงดังมาจาก
หองครัวของบานหลังหนึ่ง เธอจึงพูดวา “หองครัว
นัน่เอง”（厨房だ。）(p. 50) แลวจูๆ  มกิะเงะกเ็กดิ
ความรูสึกราวกับหลุดพนจากความเศราโศก ในท่ีนี้
ผูวิจัยมีความเห็นวา การท่ีมิกะเงะรูสึกคลายความ
เศราโศกน้ันเพราะวาเธอยังมคีรอบครัวทะนะเบะรอ
การกลับไปของเธออยูนั่นเอง สวนคําวา “คิทเชน” 
นั้นมาจากคําวา kitchen ในภาษาอังกฤษ ผูแตงใช
คาํวา “คทิเชน” ในฉากสดุทายของเรือ่ง เมือ่มกิะเงะ
คิดว  าถ  าสักวันหนึ่ ง เธอจะต องย  ายออกจาก
อพารตเมนตของครอบครวัทะนะเบะ เธอคงจะคดิถงึ
หองครัวแหงนีแ้ละอยากจะกลับมาท่ีนีอ่กีคร้ัง เธอจึง
พูดวา “หองครัวในฝน”（夢のキッチン。）

(p. 61) ซึ่งการใชคําท่ีหมายถึงหองครัวดวยการใช
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คาํวา คทิเชน นัน้จะใหความรูสกึวา สะอาด ใหมและ
มีความทันสมัย ซึ่งผูแตงไดใชคําวา “คิทเชน” มาตั้ง
ชื่อนวนิยายอีกดวย การที่ผูแตงจงใจเลือกใชคําวา 
“ดะอิโดะโกะโระ” “ชโูบ” และ “คทิเชน” นัน้ ผูวจิยั
มีความเห็นวาผูแตงตองการใชพื้นที่หองครัวแหงนี้
เปนสัญลักษณแสดงความเปนยุคเกาและยุคใหม 
มณฑา พิมพทอง (2547, น.39) กลาววา “การที่
โยะฌิโมะโตะ บะนะนะใชชื่อเรื่องวา kitchin แทนที่
จะใชคาํวา ดะอิโดะโกะโระซ่ึงเปนคําญีปุ่นแทๆ  นาจะ
คดิไดวาเปนเพราะเธอตองการใหผูอานเหน็ภาพหอง
ครัวแบบสมัยใหมมากกวาภาพของหองครัวญี่ปุ น
แบบเกา” สวนคิมะตะ ซะโตะฌิ (1999, น.47) 
กลาววา “คิทเชน” เปนเรื่องราวเก่ียวกับหองครัว 
เร่ืองความรูสึกของมิกะเงะเด็กกําพราที่สูญเสีย
ครอบครัวและแสวงหาครอบครัวใหม ดังนั้น การใช
คําวา คิทเชน ในตอนทายเร่ืองจึงนาจะหมายถึง
รูปแบบครอบครัวใหมสําหรับมิกะเงะ ซึ่งเดือนเต็ม 
กฤษดาธานนท (2557, น.74-75) กลาววา การท่ี
ผูเขียนจงใจใชคําวา “คิทชิน” (หรือคิทเชน)（キッ

チン）ที่เปนการเรียก “หองครัว” โดยการพูดทับ
ศัพทภาษาอังกฤษในตอนทายของเร่ืองแทนคําวา 
“ดะอิโดะโกะโระ”（台所）ทีเ่ปนภาษาญ่ีปุนทีแ่ปล
วาหองครัว สื่อใหเห็นมุมมองของผูเขียนท่ีมีตอ
รูปแบบและนิยามของคําว า “ครอบครัว” ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยที่เปลี่ยนไป การที่ผูเขียนใช
คําวา “ดะอิโดะโกะโระ” มาโดยตลอดต้ังแตตนเรื่อง
แตเปลี่ยนมาใชคําวา “คิทเชน” ในตอนทายเร่ืองนั้น
จึงอาจกลาวไดวาผูเขียนตองการสื่อใหเห็นวานิยาม
ความเปนครอบครัวที่เปลี่ยนไป นิยามใหมของคําวา 
“ครอบครัว” จงึไมไดจาํกดัอยูเพยีงการแตงงานหรือ
การผูกพันทางสายเลือดอีกตอไป ผูวิจัยเห็นดวยวา
คําวา “คิทเชน” ในที่นี้อาจตีความไดวาหมายถึง 
“การสรางครอบครัวใหม” ของมิกะเงะ เนื่องจาก

มกิะเงะไดเขาไปอาศัยอยูกบัครอบครัวทะนะเบะและ
ไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีเสมือนเปนสมาชิก
คนหน่ึงในครอบครัว ทําใหเธอไมรู สึกโดดเด่ียว 
อางวางอีกตอไป ซึ่งหมายความวามิกะเงะไดสราง
ครอบครัวใหมกับคนแปลกหนาที่ไม ได มีความ
เก่ียวของกันทางสายเลือดแตอยางใด

6.3 บทบาทของหองครวัในนวนยิายเรือ่ง 
คิทเชน

หากเรากลาวถึงหองครัว โดยท่ัวไปเราจะ
หมายถึงสถานที่ที่ใชประกอบอาหาร อยางไรก็ตาม
พืน้ทีห่องครัวในนวนิยายเร่ือง คทิเชน นีม้คีวามหมาย
มากกวาหองครัว ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวในขอ 6.2.2 วา 
การท่ีผูเขียนเลือกใชคําท่ีหมายถึงหองครัวท้ังสาม
แบบไดแก “ดะอโิดะโกะโระ”（台所）“ชโูบ”（厨

房）และ “คิทเชน”（キッチン）นั้น ทําใหผูอาน
เห็นความสําคัญของพื้นท่ีหองครัวในนวนิยายเรื่องนี้
ว  ามีผลต อพฤติกรรมของตัวละครสําคัญและ
เหตุการณในเร่ืองอยางไร คิทเชนเปนท้ังชื่อของ
นวนิยายและเปนฉากสําคัญในเรื่อง หองครัวในเรื่อง
นี้จึงไมไดเปนเพียงฉากในนวนิยายเทานั้น หากแต
เปนสัญลกัษณหลักของนวนิยาย เนื่องจากพื้นที่หอง
ครัวมีความสัมพันธกับภาวะของจิตใจและอารมณ
ความรูสึกตางๆ ของมิกะเงะตัวละครเอกหญิง หอง
ครัวเปนพื้นที่ที่มีความหมายเปนอยางมากสําหรับ
มิกะเงะ กลาวคือ หองครัวเปนพื้นท่ีของครอบครัว 
พื้นที่แหงความทรงจํา พื้นที่เยียวยาจิตใจและพื้นที่
แหงความหลากหลาย 

6.3.1 หองครัว...พื้นที่ของครอบครัว 
หองครัวเปนพื้นท่ีที่เปนตัวแทนของ

พื้นที่ครอบครัว หองครัวเปนพื้นท่ีที่ทําใหมิกะเงะ
ตัวละครเอกรูสึกปลอดภัยและอุนใจ หองครัวจึงมี
ความสําคัญเปนอยางมากในนวนิยายเรื่องนี้



ศิริวรรณ ปรีชานฤตย

jsn Journal Special Edition 2018102

โยะฌิโมะโตะ บะนะนะเปดเรื่องดวย
การบรรยายความช่ืนชอบหองครัวของมิกะเงะจาก

คําพูดของเธอวา “หองครัว” เปนสถานท่ีที่เธอช่ืน
ชอบมากท่ีสุด 

私がこの世でいちばん好きな場所は台所だと思う。
どこのでも、どんなのでも、それが台所であれば食事を作る場所であれば私はつ
らくない。できれば機能的でよく使い込んであるといいと思う。乾いた清潔なふ
きんが何枚もあって白いタイルがぴかぴか輝く。
 ものすごく汚い台所だって、たまらなく好きだ。
床に野菜くずが散らかっていてスリッパの裏が真っ黒になるくらい汚いそこは、
異様に広いといい。ひと寒い軽く越せるような食料が並ぶ巨大な冷蔵庫がそびえ
立ち、その銀の扉に私はもたれかかる。油が飛び散ったガス台や、さびのついた
包丁からふと目を上げると、窓の外には淋しく星が光る。(p.9)
ฉันคิดวา สถานที่ที่ฉันชื่นชอบที่สุดบนโลกใบนี้ คือ หองครัว ไมวาจะเปนหองครัวที่ไหนหรือ
หองครวัแบบไหนก็ตาม ถาเปนหองครวัท่ีใชทาํอาหารฉันชอบทัง้นัน้ ถาเปนไปไดละก ็หองครวั
ที่มีอุปกรณที่ใชงานไดดี มีผาเช็ดจานสะอาดแหงสนิทอยูหลายผืน กระเบ้ืองปูพื้นสีขาวท่ีสอง
แสงเปนมนัวาว ฉนัชืน่ชอบมากแมกระท่ังหองครัวทีส่กปรกเหลือเกิน บนพ้ืนเต็มไปดวยเศษผัก
กระจัดกระจายอยูทั่ว จนทําใหพื้นรองเทาแตะกลายเปนสีดํา ซึ่งก็แปลกดีนะ ยิ่งเปนหองครัว
กวางๆ ก็ยิ่งดี เมื่อเขาไปในน้ันฉันจะเอนตัวพิงประตูสีเงินสูงตระหงานของตูเย็นใบใหญที่เก็บ
อาหารไวสําหรับหนาหนาว พอฉันเงยหนาข้ึนจากเตาแกสท่ีเลอะคราบนํ้ามันและมีดทําครัวท่ี
เปนสนิมก็เห็นดวงดาวดานนอกหนาตางสองแสงอยูอยางเดียวดาย 
 
หองครัวไมเปนเพียงสถานที่ที่มิกะเงะ

ชื่นชอบมากที่สุดเพราะเธอรักการทําอาหารเทาน้ัน 
จากตวับททีย่กมา มกิะเงะกลาววา ถงึแมวาหองครวั
นัน้จะสกปรกเหลอืเกนิเธอกย็งัชืน่ชอบ ซึง่ขอความที่
ขีดเสนใตแสดงใหเห็นวาพื้นที่หองครัวมีความสําคัญ
เปนอยางมากสําหรับมิกะเงะ พื้นที่หองครัวที่บาน
ของมิกะเงะเปนพืน้ทีแ่หงความผูกพันระหวางยาและ
หลาน หองครัวแหงนีเ้ปนพืน้ทีข่องครอบครัว มกิะเงะ
ใชชีวิตอยูกับยามาโดยตลอด ยามักจะเขาครัวทํา
อาหารอยูเปนประจาํตอนทีท่านยงัมชีวีติอยู หองครวั
แหงนีจ้งึเปนพืน้ทีท่ีม่คีวามหมายมากสาํหรบัมกิะเงะ 
หลังจากยาจากไปพื้นที่แหงนี้เปล่ียนเปนพื้นที่แหง
ความโศกเศรา บรรยากาศภายนอกที่เธอเห็นจาก
หนาตางหองครัว ดวงดาวที่สองแสงอยางเดียวดาย
กลับทาํใหมกิะเงะรูสกึอางวางโดดเด่ียว รูสกึวาตวัเอง

ไมเหลือใครอีกแลว จากนี้ไปเธอจะตองใชชีวิตเพียง
ลําพังเหมือนดวงดาวที่กระพริบอยางเดียวดาย ซึ่ง
มณฑา พมิพทอง (2547, น.43) ไดกลาวถงึความรูสกึ
ของมิกะเงะหลังจากท่ียาจากไปวา มิกะเงะรูสึกโดด
เดี่ยวเพราะสิ่งที่เรียกวาครอบครัวไดสูญหายไปทีละ
คนจนเหลอืเธอเพยีงคนเดยีว สิง่ท่ีเกดิขึน้นัน้ไมนาเชือ่
จนนาตกใจ ผูวิจัยเห็นดวยกับคํากลาวของมณฑา 
พิมพทอง เนื่องจากผูเขียนเปดเรื่องดวยการบรรยาย
ลักษณะของหองครัวที่มิกะเงะหลงรัก ทําใหผูอาน
เหน็วาพืน้ท่ีหองครวัมอีทิธิพลตอตัวละครเอกอยางไร 
หองครัวเปนพื้นที่ที่เปนสัญลักษณของชีวิตสวนตัว
ของครอบครัว เมื่อยามาจากไปอยางกะทันหัน 
มิกะเงะจึงรูสึกอางวาง เดียวดาย ไมเหลือใคร เธอไม
สามารถทําใจยอมรับไดแมวาจะอยูในพื้นที่ที่เธอชื่น
ชอบก็ตาม 
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6.3.2 หองครวั...พืน้ทีแ่หงความทรงจาํ 
สหโรจน กิตติมหาเจริญ (2554, 

น.320) กลาววา “การศึกษาประเด็นเรื่องของพื้นที่
ประเด็นหน่ึงท่ีสําคัญและคงจะละเลยไมพูดถึงไปไม
ไดกค็อืการสรางความทรงจาํจากพืน้ทีท่ีต่วัละครเคย
มีประสบการณหรือมีความทรงจํารวมกัน ความทรง
จาํน้ีนบัวามบีทบาทสาํคญัตอตวัละครเพราะนอกจาก
จะเปนการรื้อฟนความรูสึกแลวยังเปนการรื้อฟน
ความโหยหาเหตุการณในอดีตที่มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินชีวิตของตัวละคร เพื่อไมใหกลับไปสูพื้นที่เดิม
ตรงน้ันหรือเปนพลังเก้ือหนุนการมีชวีติทีด่ตีอไปก็ได” 
ในนวนิยายเรื่อง คิทเชน นี้มีการใชหองครัวเปนพื้นที่
แหงความทรงจําทีม่คีวามสําคญักบัตวัละครเอกหญิง

เปนอยางมาก
หองครัวที่บานของมิกะเงะเปนพื้นที่ที่

มคีวามสาํคญัและมอีทิธพิลตอมกิะเงะ เธอใชชวีติอยู
กับยาท่ีบานแหงนี้มาโดยตลอดนับตั้งแตพอและแม
ของเธอจากไปตั้งแตเธอยังเด็ก มิกะเงะจึงมีความ
ผูกพันกับยาเปนอยางมาก พื้นท่ีหองครัวแหงนี้เปน
เสมือนพื้นท่ีของยา เมื่อยามาจากไปอยางกะทันหัน
อีกคน เธอจึงรูสึกโดดเดี่ยว อางวางที่จะตองเผชิญ
ชีวิตเพียงลําพัง ความรู สึกผูกพันที่มีตอยาทําให
มกิะเงะหวนระลึกถึงความหลัง เรือ่งราวตางๆ ในอดีต
และภาพความทรงจําเก่ียวกับยาตอนท่ีทานยงัมชีวีติ
อยูจึงปรากฏใหเห็นในพื้นที่แหงนี้ 

私が帰宅すると、ＴＶのある和室から祖母が出て来て、おかえりと言う。遅い時
はいつもケーキを買って帰った。外泊でもなんでも、言えば怒らない大らかな祖
母だった。時にはコーヒーで、時には日本茶で、私たちはＴＶを観ながらケーキ
を食べて、寝る前のひと時を過ごした。 (pp.30-31)
พอฉันกลับถึงบาน ยาจะออกมาจากหองดูทีวีซึ่งตกแตงตามแบบบานญี่ปุน และพูดทักทายวา 
“กลับมาแลวหรือ” ตอนที่ฉันกลับบานดึกฉันมักจะซื้อขนมเคกติดมือกลับมาดวย หรือถาฉัน
จะออกไปคางคนืนอกบาน ฉนัจะบอกยากอน ยาก็ไมวาอะไร เราจะใชเวลาเล็กๆ นอยๆ อยูดวย
กันกอนเขานอน ดื่มกาแฟบาง ดื่มชาญี่ปุนบาง ดูทีวีและทานขนมเคกไปดวย

อัจฉรา เหมวรางคกูล (2555, น.291) 
กลาววา “หองครวัเปนสิง่ทีแ่ทนภาพของยา กลาวคอื 
ตอนท่ียายงัมชีวีติอยู ยามกัเขาครัวทาํอาหารอยูเสมอ 
อีกทั้งมิกะเงะเองก็มักจะใชเวลารับประทานอาหาร 
ดื่มชา กาแฟกับยาอยูบอยๆ ประกอบกับหองครัวก็
เปรียบเหมือนสถานที่ที่ ดํ ารงชีวิตของมนุษย  
เนื่องจากทุกคนตองรับประทานอาหารเพื่อดํารงชีพ 
ซึ่งหองครัวก็เปนสถานที่ที่ใชประกอบอาหารให

สมาชิกในครอบครัวไดรับประทาน” ผูวิจัยเห็นดวย
วาหองครัวไมเปนเพียงสถานท่ีที่ใชประกอบอาหาร
เทานั้นแตพื้นท่ีแหงนี้เปนพื้นท่ีพิเศษที่มีความหมาย
มากสําหรับมิกะเงะ เธอใชชีวิตอยูกับยาในพื้นที่แหง
นี้ หองครัวจึงเปนเสมือนตัวแทนของยา ตอนที่ยายัง
มีชีวิตอยู หองครัวก็จะดูมีชีวิตชีวาเพราะยาจะซื้อ
ดอกไมมาเปลี่ยนอยูเสมอ 

…切り花が好きだった祖母は、いつも台所に花を絶やさなかったので、週に二回
くらいは花屋に通っていた。 (p.14)
ยาชอบจัดดอกไม ดังนั้นดอกไมในหองครัวจึงไมเคยเห่ียวเฉา ยามักจะแวะไปรานขายดอกไม
สัปดาหละสองครั้ง



ศิริวรรณ ปรีชานฤตย

jsn Journal Special Edition 2018104

เมื่อมิกะเงะตองใชชีวิตเพียงลําพังใน
พื้นที่แหงนี้หลังจากที่ยาเสียชีวิตไป หองครัวที่เคยมี
ชีวิตชีวาก็ดูหมนหมองลง ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตของ
มกิะเงะดจูะมดืมนตามไปดวย หลงัจากทีม่กิะเงะยาย
ไปอาศัยอยูกับครอบครัวทะนะเบะ เธอกลับมาเก็บ

ขาวของที่บานเกาอีกครั้ง การกลับมาในคร้ังนี้ทําให
มกิะเงะรูสกึวาบานหลังนีเ้หมือนไมใชพืน้ทีแ่หงเดิมที่
เธอเคยอาศัยอยู มันเหมือนเปนการกลับไปยังบาน
ของคนแปลกหนาท่ีเธอจะตองขออนญุาตกอนจะเขา
บาน ซ่ึงผูเขียนไดบรรยายความรูสึกของมิกะเงะวา 

祖母が死んで、この家の時間も死んだ。
私はリアルにそう感じた。もう、私にはなにもできない。(p.33)
พอยาจากไป วันเวลาในบานหลังนี้ก็ตายไปดวยเชนกัน 
ฉันรูสึกถึงความจริงนั้น ฉันไมสามารถทําอะไรไดเลย

เมื่ออยูในพื้นที่แหงนี้ มิกะเงะจะหวน
ระลึกถงึความหลังทีเ่กีย่วของกับพืน้ทีห่องครัวแหงนี้ 
เธอไมสามารถหลุดไปจากความโหยหาในเร่ืองอดีตไป
ได ดังที่สหโรจน กิตติมหาเจริญ (2554, น.324) ได
สรปุไววา พฤตกิรรมของตวัละครสวนหนึง่มาจากการ
ยดึโยงอยูกบัความทรงจาํการโหยหาอดตีทีไ่มวนักลบั
คืนมาโดยผานพ้ืนที่ดานตางๆ นั่นเอง ผูวิจัยมีความ
เหน็วาการทีม่กิะเงะไมสามารถทาํใจยอมรบัความจรงิ
ทีว่ายาไดจากเธอไปแลวนัน้ เพราะเธอมคีวามผกูพนั
กับยามากน่ันเอง เน่ืองจากมิกะเงะเปนกําพรามา
ตั้งแตเด็ก ยาเล้ียงดูเธอมาตลอด ยาจึงเปนบุคคล
เพยีงคนเดยีวทีเ่ธอรูสกึรกัและผกูพนัมาก เธอมคีวาม
สุขที่ไดอยูกับทาน เธอจึงไมเคยเตรียมใจไวเลยวาสัก
วนัหนึง่ทานจะตองจากเธอไปเพราะยาเองกอ็ายมุาก
แลว พืน้ทีห่องครวัแหงนีจ้งึเปนพืน้ทีท่ีม่กิะเงะมคีวาม

ทรงจํารวมกับยามาโดยตลอด เธอมีความผูกพันกับ
ยาและหองครัวแหงนี้มาก 

6.3.3 หองครัว...พื้นที่เยียวยาจิตใจ
พื้นท่ีหองครัวที่บานของมิกะเงะเปน

พื้นที่ “ผูกพัน” ความสัมพันธของยาและหลาน การ
ลมสลายของครอบครัวทําใหมิกะเงะมีชีวิตอยูอยาง
โดดเด่ียว อางวาง เมื่อยาผูมีความสัมพันธทางสาย
เลือดคนสุดทายจากไป มิกะเงะรูสึกเสียศูนย ไรที่
พึ่งพิง เมื่อเธอตองใชชีวิตเพียงลําพังในบานหลังเดิม 
สิง่เดยีวทีเ่ธอสามารถทาํไดกค็อื การเขาไปอยูในหอง
ครัวพื้นท่ีที่เธอชื่นชอบที่สุด เพราะพื้นท่ีแหงนี้ทําให
เธอรูสึกวาปลอดภัยแมจะตองอยูเพียงลําพังก็ตาม 
มกิะเงะไดใชหองครัวเปนพืน้ทีเ่ยยีวยาจิตใจ เพือ่ชวย
บรรเทาความเหงาและความเศรา 

田辺家に拾われる前は、毎日台所で眠っていた。　　　　　　　　　　　　　　
どこにいてもなんだか寝苦しいので、部屋からどんどん楽なほうへと流れていっ
たら、冷蔵庫のわきがいちばんよく眠れることに、ある夜明け気づいた。(p.10)
กอนท่ีครอบครัวทะนะเบะจะรับตวัฉนัไป ฉนันอนอยูในหองครัวทกุคนื เพราะไมวาทีไ่หนๆ ฉนัก็
นอนไมหลับ ฉันรูสึกตัวตอนรุงสางในวันหน่ึงวาตัวเองไดคอยๆ กลิ้งตัวออกจากหองไปยังที่ที่
รูสึกสบาย นั่นคือ ตรงขางๆ ตูเย็นที่ซึ่งฉันสามารถนอนหลับไดดีที่สุด

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา หลัง
จากที่สูญเสียยาไป ความรูสึกโดดเด่ียว อางวางเขา

เกาะกุมจิตใจของ มิกะเงะ ทําใหเธอไมสามารถนอน
หลับในหองนอนได เธอจึงลากฟูกเขาไปนอนในหอง
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ครวัแทน เนือ่งจากหองครวัเปนสถานทีท่ีเ่ธอชืน่ชอบ
มากท่ีสดุและเปนพืน้ทีท่ีย่ามักจะเขาครัวมาทําอาหาร
อยูเสมอตอนท่ีทานยงัมชีวีติอยู การท่ีมกิะเงะเลือกท่ี
จะนอนขางๆ ตูเยน็นัน้กเ็พราะวาเสียงของตูเยน็ทีด่งั

ออกมาน้ันชวยทําใหมกิะเงะรูสกึราวกับวามคีนอาศัย
อยูดวย เธอไมไดอยูบานหลังน้ีเพยีงลาํพัง ทาํใหความ
รูสกึโดดเด่ียวคอยบรรเทาลง มกิะเงะจึงสามารถนอน
หลับสนิทในพื้นที่แหงนี้

私と台所が残る。自分しかいないと思っているよりは、ほんの少しましな思想だ
と思う。 本当に疲れ果てた時、私はよくうっとりと思う。いつか死ぬ時がきた
ら、台所で息絶えたい。ひとり寒いところでも、誰かがいてあたたかいところで
も、私はおびえずにちゃんと見つめたい。台所なら、いいなと思う。(pp.9-10)
มฉีนักบัหองครัวเทานัน้ทีเ่หลอือยู ซึง่ฉนัคดิวาอยางนอยก็ยงัดกีวาตองอยูตวัคนเดยีว ยามเหนือ่ย
ลาฉันมักตกอยูในหวงแหงความเพอฝน มักจะคิดวาถาหากถึงเวลาตองตายแลวละก็ ฉันอยาก
จะหมดลมหายใจท่ีหองครัว ไมวาในหองครัวนั้นจะหนาวเหน็บหรือจะอบอุนและมีใครสักคน
อยูดวย ฉันก็อยากจะจองมองความตายโดยไมหวาดกลัว ถาไดอยูในหองครัวแลวละก็ ฉันคิด
วามันชางดีแท

เซะกิอ ิมทิซโุอะ (2006, น.129) กลาว
วา “สําหรับมิกะเงะแลว “หองรับประทานอาหาร 
หรือ หองครัว” เปนพื้นที่ประกอบอาหาร เปนพื้นที่

ของครอบครวั เปนพืน้ทีท่ีท่าํใหรูสกึสบายใจ” ดงันัน้
มิกะเงะจึงรูสึกสบายใจที่ไดอยูในหองครัว หองครัว
เปนพื้นที่ที่ทําใหมิกะเงะสามารถนอนหลับได 

涙があんまり出ない飽和した悲しみにともなう、柔らかな眠けをそっとひきずっ
ていって、しんと光る台所にふとんを敷いた。ライナスのように毛布にくるまっ
て眠る。冷蔵庫のぶーんという音が、私を孤独な思考から守った。そこでは、結
構安らかに長い夜が行き、朝が来てくれた。(p.10)
ความเศราโศกที่มากมายทําใหฉันไมสามารถรองไหออกมาได ความงวงคอยๆ คืบคลานเขามา
อยางเงียบๆ ฉันลากที่นอนเขามาปูในหองครัวที่มีแสงสลัว เอาผาหมหอตัวเหมือนดักแดแลว
หลับไป เสียงตูเย็นที่ดังหึ่งๆ ชวยปกปองฉันจากความรูสึกโดดเดี่ยว ในหองครัวนั้น คํ่าคืนอัน
ยาวนานผานไปอยางเงียบสงบ และแลวยามเชาก็มาถึง 

จากตัวบทที่ยกมาแสดงใหเห็นว า
สําหรับมิกะเงะแลว หองครัวเปนเคร่ืองปลอบ
ประโลมใจ ชวยใหความรูสึกโดดเด่ียว อางวางของ
เธอลดลงไปไดบาง มณฑา พิมพทอง (2547, น.43-
44) กลาววา “สิ่งที่ชวยปลอบประโลมให มิกะเงะ
คลายจากความเศราโศกและความเหงาท่ีตองสญูเสยี
ครอบครัวไปก็คือ ครัวและเสียงตูเย็น เมื่อมิกะเงะ
เขาไปนอนในครัว ไดฟงเสียงตูเย็นก็สามารถหลับ
อยางเปนสขุไดตลอดคืน ครัวเปนทีท่ีป่ระกอบอาหาร

และตู  เย็นเป นที่ เ ก็บอาหารสําหรับสมาชิกใน
ครอบครวั จงึนาจะถอืวาเปนสญัลกัษณอยางหนึง่ของ
ครอบครัวได ดงันัน้มกิะเงะซ่ึงกาํลงัเหงาจงึรูสกึอบอุน
ขึ้นเมื่อไดอยูในครัวและไดยินเสียงตูเย็น” ผูวิจัยมี
ความเหน็เพิม่เตมิวา ในยามทีค่นเราตกอยูในอารมณ
เศราสรอยและตองอยูเพียงลําพัง ถาเราอยูในสถาน
ที่เงียบๆ ก็ยิ่งทําใหรูสึกจิตใจหดหู เราจะจมอยูกับ
ความเศราโศกนั้นมากขึ้น แตถาไดยินเสียงอะไรบาง
อยางก็จะทําใหไมรูสึกวาเราอยูตัวคนเดียว ดวยเหตุ



ศิริวรรณ ปรีชานฤตย

jsn Journal Special Edition 2018106

นีก้ารทีม่กิะเงะตองอยูในบานน้ีเพยีงลาํพงั การไดยนิ
เสียงของตู เย็นน้ันจึงชวยปลอบประโลมใจเธอได 
ทําใหมิกะเงะรูสึกวาเธอไมไดอยูเพียงลําพังในบาน
หลังนี้

นอกจากพ้ืนที่หองครัวที่บานของมิ
กะเงะแลว หองครัวที่อพารตเมนตของครอบครัว
ทะนะเบะน้ันอาจกลาวไดวาเปนพืน้ทีท่ีป่ลอดภัยทีส่ดุ

สาํหรับมกิะเงะ หลังงานศพของยา ยอูชิไิดชกัชวนให
มกิะเงะไปพกัอยูกบัครอบครวัของเขา เมือ่มกิะเงะได
เห็นหองครัวของครอบครัวทะนะเบะ เธอเกิดความ
ประทับใจและรูสึกหลงรักหองครัวแหงนี้ตั้งแตแรก
เห็น มิกะเงะจึงตัดสินใจที่จะมาอาศัยอยูรวมบานกับ
ครอบครัวทะนะเบะ 

うんうんうなずきながら、見てまわった。いい台所だった。私は、この台所をひ
と目でとても愛した。(p.17) 
ฉันมองไปรอบๆ พลางพยักหนาเออออ ชางเปนหองครัวที่ดีทีเดียว ฉันหลงรักหองครัวแหงนี้
ตั้งแตแรกเห็น

ในวันแรกที่มิกะเงะย ายมาอยู กับ
ครอบครวัของยอูชิ ิเธอไมแนใจวาเธอจะไวใจยอูชิแิละ

เอะริโกะซึ่งเ ปนคนแปลกหนาไดหรือไม แตเธอกลับ
ไวใจหองครัวของพวกเขา เธอจึงขอนอนขางหองครัว 

私は毛布にくるまって、今夜も台所のそばで眠ることがおかしくて笑った。しか
し、孤独がなかった。私は待っていたのかもしれない。今までのことも、これか
らのこともしばらくだけの間、忘れられる寝床だけを待ち望んでいたのかもしれ
ない。となりに人がいては淋しいさが増すからいけない。でも、台所があり、植
物がいて、同じ屋根の下には人がいて、静かで…ベストだった。ここは、ベスト
だ。安心して私は眠った。(pp.25-26)
ฉันเอาผาหมพันตัว นาขําที่คืนนี้ฉันก็นอนอยูขางหองครัว แตฉันไมรูสึกโดดเดี่ยว ฉันอาจจะรอ
คอยอยู ฉันอาจจะเฝารอคอยท่ีนอนท่ีจะทําใหฉันลืมสิ่งท่ีเกิดขึ้นจนถึงเด๋ียวน้ีและกําลังจะเกิด
ขึน้แมเพยีงชัว่ครูกต็าม ถามคีนมาอยูขางๆ กย็ิง่ทาํใหฉนัเศราใจมากขึน้ แตถามหีองครวั มตีนไม 
มใีครบางคนอยูใตชายคาเดียวกัน เงียบสงบ...นีค่อืสิง่ท่ีดทีีส่ดุ ทีน่ีค่อืสถานท่ี...ทีด่ทีีส่ดุ แลวฉนั
ก็หลับไดอยางสบายใจ 

ขอความขางตนบรรยายความรูสึกใน
คืนแรกท่ีมิกะเงะยายมาอาศัยอยู กับครอบครัว
ทะนะเบะ มิกะเงะยังรูสึกไมไววางใจใครเม่ือเธอตอง
มาอยูในบานคนแปลกหนา พื้นที่แหงนี้เปนพื้นที่
แปลกใหมสําหรับเธอ แตเธอก็รู สึกวาอุ นใจและ
ปลอดภัยที่ไดนอนขางๆ หองครัวและมีคนอาศัยอยู
ดวยในบานหลังน้ี 

ฮะระ อะยุมิ (2013, น.65) กลาววา 
สิ่งที่ชวยฟนฟูสภาพจิตใจของมิกะเงะท่ีจมอยูกับ

สภาพวติกกงัวลคอื การสรางครอบครัวข้ึนใหมกบัเอะ
ริโกะและยูอิชิ ครอบครัวทะนะเบะที่มิกะเงะไดไป
อาศัยอยูดวย มีหองครัวที่เธอชื่นชอบ มีการจัดหา
ที่นอนที่ดีที่สุดให มีคนอยูรวมชายคาเดียวกันและ
จากคําพูดของเอะริโกะที่บอกใหเธอ “ทําตัวตาม
สบาย” ดังนั้นในฉากสุดทายของเรื่อง มิกะเงะจึงได
พูดวา “หองครัวในฝน” ซึ่งคําวา “หองครัวในฝน” 
นัน้อาจกลาวไดวาหมายถึง “สถานท่ีทีอ่าศัยอยู” แหง
นี้ ผูวิจัยมีความเห็นวา การท่ีผูเขียนเลือกใชคําวา 
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“คทิเชน”（キッチン）เมือ่พดูถงึ “หองครวัในฝน” 
（夢のキッチン。）(p. 61) นัน้ เปนการสือ่ใหเหน็
วานิยามความเปนครอบครัวไดเปลี่ยนไป นิยามใหม
ของคําวา “ครอบครัว” จึงไมไดจํากัดอยูเพียงการ
แตงงานหรือการผูกพันทางสายเลือดอีกตอไป 
มิกะเงะไดสรางครอบครัวใหมขึ้นกับครอบครัว
ทะนะเบะ ทาํใหเธอไมรูสกึโดดเด่ียว อางวางอีกตอไป 

สวนซะอิโต คินจิ (1990, น.24) กลาว
เสรมิวา “สาํหรบัมกิะเงะ แลว “คทิเชน” ในทีน่ีไ้มใช
พื้นที่สําหรับ “ประกอบ” อาหาร หองครัวเปนพื้นที่
ที่พบปะผูคนและพัฒนาความสัมพันธกับบุคคลอื่น” 
ดงันัน้ในตอนทายเร่ืองมิกะเงะคิดวาถาสกัวนัหน่ึงเธอ
จะตองยายออกจากอพารตเมนตของครอบครัว

ทะนะเบะ เธอจึงพดูวา “ในทกุๆ ทีท่ีฉ่นัอยู ฉนัคดิวา
ฉันคงจะไดพบกับพวกเจาอีกมากมาย” (p. 61) หอง
ครวัในทีน่ีจ้งึหมายถงึพืน้ทีห่องครวัทีม่กิะเงะจะไดพบ
เจอตอไปในอนาคตน่ันเอง

นอกจากนี้พื้นท่ีหองครัวยังมีอิทธิพล
ตอจิตใจของมิกะเงะ ทําใหเธอรูสึกมีชีวิตชีวา ดังจะ
เห็นไดจากฉากที่ มิกะเงะกลับไปทําธุระที่บานเกา 
ระหวางเดินทางกลับเธอไดรองไหใหกับความเศรา
โศกในเร่ืองตางๆ ทีผ่านเขามาในชีวติ พอเธอเงยหนา
ขึ้นมาก็เห็นไอนํ้าลอยออกมาและไดยินเสียงดังมา
จากหองครัวของบานหลังหน่ึง มิกะเงะก็เกิดความ
รูสกึราวกับวาความเศราโศก สิน้หวังทัง้หลายไดหลดุ
ออกไป 

―厨房だ。
私はどうしようもなく暗く、そして明るい気持ちになってしまって、頭を抱えて
少し笑った。 (p.50)
หองครัวน่ันเอง ฉันยิ้มออกมาเล็กนอยพลางกุมหัวที่ไมรูเปนอะไร แลวก็หลุดจากความมืดมน 
เศราหมองและรูสึกสดชื่นขึ้นมา 

 ขอความท่ียกมาขางตนแสดงใหเห็น
วาพื้นที่หองครัวมีผลตอสภาพจิตใจของตัวละครเอก 
พืน้ทีห่องครวัเปนเคร่ืองปลอบประโลมใจ ชวยใหรูสกึ
เบกิบานใจและชวยบรรเทาความเหงาและความเศรา 
การทีม่กิะเงะรูสกึคลายความเศราโศกนัน้เปนเพราะ

วาเธอนึกไดวาเธอยังมีครอบครัวทะนะเบะรอคอย
การกลับไปของเธออยูนั่นเอง เธอไมไดโดดเดี่ยว 
อางวางอีกตอไป  

ดังที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา
หองครัวเปนพื้นที่เยียวยาจิตใจ มิกะเงะรูสึกวางใจ
และสามารถนอนหลับไดสนทิเมือ่อยูในพืน้ท่ีหองครวั 
ไมวาจะเปนหองครวัทีบ่านของเธอเองหรอืหองครวัท่ี
อพารตเมนตของครอบครวัทะนะเบะกต็าม หองครวั
จึงอาจกลาวไดวาเปนพื้นที่ที่มีบทบาทสําคัญมาก
สําหรับมิกะเงะ

6.3.4 หองครัว...พื้นที่แหงความ
หลากหลาย 

หองครัวในนวนิยายเรือ่ง คทิเชน นีเ้ปน
พื้นท่ีแหงความหลากหลาย เปนพื้นท่ีของความรัก 
ความผกูพนัยาหลาน เปนพืน้ทีแ่หงความแตกตางทาง

สถานะทางสังคมซึ่งในตัวบทจะบรรยายใหเห็นวา
หองครัวท่ีบานของมิกะเงะจะเปนหองครัวแบบญ่ีปุน 
สวนหองครัวท่ีอพารตเมนตของครอบครัวทะนะเบะ
จะเปนหองครัวแบบสมัยใหม มอีปุกรณเคร่ืองใชทีท่นั
สมัยจากตางประเทศและต้ังอยูในบริเวณใกลสวน
สาธารณะ ซึ่งทําใหผู อานรูวาผู อยูอาศัยมีฐานะดี 
มีรสนิยมดี 

พื้นท่ีห องครัวท่ีอพาร ตเมนต ของ
ครอบครัวทะนะเบะอาจกลาวไดวาเปนพื้นที่ของ 
“ครอบครัวใหม” สําหรับ มิกะเงะ หลังจากงานศพ
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ของยาผานพนไป มกิะเงะไดตดัสนิใจยายเขาไปอาศยั
อยูกับครอบครัวทะนะเบะตามคําชวนของยูอิชิทันที
ทั้งๆ ที่ เธอไม ได รู จักสนิทสนมกับยูอิชิมาก อน 
การกระทําของมิกะเงะแสดงใหเห็นวาเธอโหย
หาความอบอุนจากครอบครัว ตองการท่ีพึง่พิง ในฉาก
ท่ีมกิะเงะมาท่ีอพารตเมนตของยูอชิเิปนคร้ังแรก เธอ
มองตรงเขาไปยังหองครัวกอน และเม่ือยอูชิจิะพาชม
บานเธอจึงขอสํารวจหองครัวกอนเปนอันดับแรก 
มิกะเงะรูสึกหลงรักหองครัวของยูอิชิตั้งแตแรกเห็น 
เธอจึงตัดสินใจมาอยู  กับครอบครัวทะนะเบะ 
พฤติกรรมของมิกะเงะแสดงใหเห็นวาหองครัวเปน
พื้นที่ที่มีความสําคัญสําหรับเธอเปนอยางมาก ทําให
เธอตดัสนิใจทีจ่ะไปอยูรวมบานกบัคนแปลกหนาเพยีง
เพราะไดเหน็หองครัวเทานัน้ เมือ่มกิะเงะไดเขามาอยู
กับครอบครัวทะนะเบะแลว เธอไดรับการตอนรับ

อยางอบอุนจากยอูชิแิละเอะรโิกะเสมอืนเปนหนึง่ใน
สมาชิกของครอบครัว ทําใหมิกะเงะมีชีวิตชีวาขึ้น 
มิกะเงะจึงไดเสนอตัวทําอาหารใหเพื่อตอบแทน
เอะรโิกะและยูอชิทิีใ่หทีพ่กัพงิแกเธอโดยไมหวงัสิง่ใด 
พื้นที่หองครัวจึงนับวามีบทบาทสําคัญอีกครั้ง พื้นที่
หองครัวท่ีอพารตเมนตของครอบครัวทะนะเบะเปน
พื้นท่ีที่ทําใหมิกะเงะกับยูอิชิและเอะริโกะมีความ
ผูกพันกันมากขึ้น เมื่อมิกะเงะเร่ิมหัดทําอาหารดวย
ตนเอง พวกเขามักจะใชเวลาอยูดวยกันในหองครัว
และมีเวลารับประทานอาหารรวมกันบอยๆ ดังที่
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ (2550, น.217) กลาววา 
“อาหารชวยเชือ่มความสมัพนัธระหวางผูใหและผูรบั 
อาหารกอใหเกิดความสุขและความเบิกบานใจ และ
อาหารชวยสานมิตรภาพและกอใหเกิดมิตรแท” 

今思えば、そのせいで三人がよく一緒に食事をした、いい夏だった。(p.80)
พอมาคดิดู เปนเพราะการหดัทาํอาหารของฉนันัน่เองทีท่าํใหเราทัง้สามคนไดรบัประทานอาหาร
รวมกันบอยๆ มันชางเปนฤดูรอนที่ดีจริงๆ

การทําอาหารของมิกะเงะน้ันอาจ
กลาวไดวาเปนการสงผานความรักของเธอไปให
เอะริโกะและยูอิชิ เพราะเธอตั้งใจทํามันดวยความ
เต็มใจ เธอมีความสุขที่ไดอยูในหองครัวที่เธอรักและ
ทําอาหารใหคนที่เธอรัก อาหารเปนสิ่งที่สรางความ
สมัพนัธ ทาํใหพวกเขาทัง้สามคนไดใชเวลาอยูรวมกนั 

จึงอาจกลาวไดวาเปนการสรางครอบครัวใหมของ
มิกะเงะ 

นอกจากน้ี เอะริโกะยังไดใหขอคิด
เกี่ยวกับชีวิตทําใหมิกะเงะไดคิดทบทวนและคนพบ
ความหมายที่แทจริงของการดําเนินชีวิต 

「まあね、でも人生は本当にいっぺん絶望しないと、そこで本当に捨てらんない
のは自分のどこなのかをわかんないと、本当に楽しいことがなにかわかんないう
ちに大っきくなっちゃうと思うの。あたしは、よかったわ。」(pp.59-60)
“ก็ใชนะ แตฉันคิดวาถาชีวิตคนเราไมเคยพบกับความสิ้นหวังที่แทจริงแลวละก็ เราก็จะมีชีวิต
อยูโดยที่ไมรูอะไรเกี่ยวกับตัวเอง เมื่อเติบโตขึ้นเราก็จะไมสามารถรูถึงความสุขท่ีแทจริงวาเปน
อยางไร สําหรับฉันแลว ฉันดีใจนะท่ีไดเรียนรูมัน”
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เมื่อไดฟงปรัชญาชีวิตจากเอะริโกะ 
มิกะเงะรูสึกวาเธอจะตองกลับมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง 
เธอสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและเริ่ม
ตนชีวิตใหมไดอีกครั้ง การไดมาอยูรวมกับครอบครัว
ทะนะเบะจึงเปรียบเสมือนการสรางครอบครัวใหม
สาํหรบัมกิะเงะ มณฑา พมิพทอง (2547, น.45) กลาว

วา จิตใจท่ีหวงหาครอบครัวของมิกะเงะคอยๆ ไดรับ
การเยยีวยาจากครอบครวัทะนะเบะทีเ่ธอเขาไปอาศยั
อยูดวย...ถึงแมจะเปนการไปอยูเพียงช่ัวคราว แตก็
เหมอืนการเร่ิมตนความสัมพันธใหมสาํหรบัคนท่ีไมมี
ครอบครวัเชนมกิะเงะ ในตอนหนึง่ผูเขยีนไดบรรยาย
ความรูสึกของ มิกะเงะวา

その台所と同じくらいに、田辺家のソファーを私は愛した。そこでは眠りが味わ
えた。草花の呼吸を聞いて、カーテンの向こうの夜景を感じながら、いつもすっ
と眠れた。　 それよりほしいものは、今、思いつかないので私は幸福だっ
た。(p.32)
ฉันรักโซฟาของครอบครัวทะนะเบะพอๆ กับท่ีรักหองครัวของพวกเขา ฉันนอนหลับไดสนิทท่ี
โซฟาตัวนี้ พรอมๆ กับไดยินเสียงดอกไมใบหญา ชื่นชมทิวทัศนยามคํ่าคืนผานผามาน ฉันนอน
หลับไดสนิทแลว ไมมีสิ่งใดท่ีฉันตองการมากไปกวานี้ ตอนนีฉ้ันมีความสุขดี 

 จะเหน็ไดวาพืน้ทีห่องครัวมอีทิธพิลตอ
ความรูสึกของมิกะเงะเปนอยางมาก มิกะเงะรูสึก
ประทบัใจหองครวัของครอบครวัทะนะเบะตัง้แตแรก
เห็น เมื่อไดมาใชชีวิตอยูร วมชายคาเดียวกันกับ
ครอบครัวทะนะเบะ ความรูสึกของมิกะเงะคอยๆ 
เปลี่ยนไป เธอรูสึกไวใจและมีความสุขกับครอบครัว
ใหม ในที่สุดเธอก็สามารถลุกขึ้นมามีชีวิตใหมไดอีก
ครั้ง 

7. บทสรุป
จากท้ังหมดน้ีสรุปไดวาหองครัวมีความ

หมายมากกวาพื้นที่ประกอบอาหาร หองครัวเปน
พื้นที่ที่มีความสําคัญนอกเหนือจากเปนชื่อเรื่องของ

นวนิยายและเปนฉากสําคัญในเร่ืองแลว หองครัวยัง
เปนพื้นท่ีแหงความหลากหลาย หองครัวเปนพื้นท่ี
ของครอบครวั เปนพ้ืนท่ีทีบ่รรจคุวามทรงจาํอนัลํา้คา 
เปนพื้นท่ีที่ทําใหตัวละครเอกรูสึกปลอดภัยและเปน
พืน้ทีเ่ยยีวยาจติใจตวัละคร พืน้ทีห่องครวัสงผลใหตวั
ละครเอกมกีารเปลีย่นแปลงในชวีติ กลาวคอื มกิะเงะ
ไดสรางครอบครัวใหมขึ้นกับคนแปลกหนาท่ีไมไดมี
ความผูกพนักันทางสายเลือดแตอยางไร ความรักและ
มิตรไมตรีที่ไดรับทําใหมิกะเงะไดตระหนักถึงคุณคา
ของการมีชีวิตและมีพลังในการใชชีวิตตอไป ผูวิจัย
หวงัวาขอมลูท่ีไดจากการศึกษาน้ีจะเปนประโยชนใน
การศึกษาเรื่องพื้นที่ในวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ตอไป
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บทคัดยอ

อะฌิกะริเปนบทละครโนท่ีแมจะเร่ิมตนดวยการพลัดพรากจาก
กันของตัวละครแตจบอยางมีความสุข เนื้อเรื่องเกี่ยวกับสามี-ภรรยา
คูหนึ่งที่ตองแยกกันอยูเนื่องจากความยากจน ภรรยาเดินทางไปทํางาน
ในบานของคนสูงศักด์ิอยูในเมืองหลวง เม่ือชีวติความเปนอยูดขีึน้จงึเดิน
ทางกลับมาติดตามหาสามีที่มีชื่อวาคุซะกะซะเอะมน จนไดพบวาสามี
ประกอบอาชพีตดัตนอะฌขิาย เมือ่ทัง้สองคนพบกนัสามเีกดิรูสกึอบัอาย
ในอาชีพของตนเองจึงไปหลบในกระทอม ฝายภรรยาตามไปเจรจาจน
กระทั่งสามียอมออกมาและทายที่สุดไดเดินทางไปเมืองหลวงดวยกัน 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความขัดแยงระหวาง
สามี-ภรรยาและการแกปญหาความขัดแยงดังกลาวในบทละครโนเร่ือง
อะฌิกะริ ผลการศึกษาพบวาความขัดแยงระหวางตัวละครในเร่ืองเกิด
ขึ้นจากความนอยเนื้อตํ่าใจของสามีที่ตนมีฐานะความเปนอยูดอยกวา
ภรรยา ฝายภรรยาแกปญหาดงักลาวดวยวธิกีารเผชญิหนากบัปญหาโดย
ใชเคร่ืองมือในการเจรจาตอรองคือคําสัญญาในอดีตรวมท้ังการกลาว
อางอิงบทกลอนจนทําใหสามีเปดใจยอมรับ อะฌิกะริสะทอนใหเห็นถึง
สังคมในขณะนั้นวาคาดหวังกับบทบาทหนาที่ของฝายชายที่เหนือกวา
สตรี รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงพลานุภาพแหงบทกลอนท่ีมีอํานาจตอจิตใจ
ในการเปลี่ยนแปลงความรูสึกและทัศนคติของผูคน

สําคัญ
ความขัดแยง, 
สามี-ภรรยา, บท
ละครโน, อะฌิกะริ

คํา
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Abstract

Ashikari is a Noh Play which, although began with 
separation of leading characters, ended with pleasure. The 
story was about a couple who were parted by poverty. The 
wife went to capital city to work in a nobleman’s household. 
After she gained more money, she came back to hometown 
to find Kusaka Saemon, her husband. She found that he lived 
on cutting and selling reeds. When they met, her husband 
felt embarrassed about his job so he did not show up and 
hid in a hut. The wife followed him and tried talking to him 
until he came out. And finally, they went to the capital 
together.  

This research’s objective is to study conflicts between 
husband and wife and resolution to the problem in Noh Play, 
Ashikari. The research found that the conflict between the 
characters in the play resulted from the husband’s feeling 
of inferiority due to his lower living standard. The wife solved 
this by confronting the problem using her promise in the past 
and poems as tools to negotiate with him to make him accept 
her. Ashikari reflected that society at that time expected 
men’s roles to be superior to women’s. It also showed 
influence of poetry over mind to drive change in people’s 
feeling and attitude. 

words
Conflicts, Husband 
and Wife, Noh 
play, Ashikari

Key

Conflicts between Husband and Wife in 
the Noh Play, Ashikari
Sunisa Tammawiwat
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1. บทนํา
ในสังคมมนุษยนั้นเมื่อบุคคลสองคนตองมี

ปฏิสัมพันธกันความขัดแยงถือเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไดยากโดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความ
สัมพันธใกลชิดแนบแนน เชน ความสัมพันธระหวาง
สามี-ภรรยา ความสัมพันธระหวางพอแม-ลกู หรอืแม
กระทั่งเจานายกับลูกนองซึ่งไมใชบุคคลในครอบครัว 
ความขัดแยงไมเพียงแตจะพบไดในชีวิตจริงเทานั้น
หากยงัพบวาปรากฏอยูในบทละครจํานวนหลายเร่ือง 
อาจกลาวไดวาความขดัแยงเปนองคประกอบทีส่าํคญั
อยางหนึง่ในการสรางละคร เนือ่งจากมลีะครจาํนวน
ไมมากนักทีจ่ะดําเนินไปไดโดยปราศจากความขัดแยง 
ดังที่นพมาส แววหงส (2558,น.5) กลาวไวว า 
“หากไมมีความขัดแยงก็จะไมมีละครเกิดขึ้นเลย
เพราะละครไมใชการนําเสนอภาพของสถานการณที่
เปนอยู แตเปนการนํา เสนอเรื่องราวของ“มนุษยซึ่ง
กระทําการอยู” ความขัดแยงในละครอาจจะเปน
ความขัดแยงภายนอกซึ่งหมายถึงความขัดแยง
ระหวางตวัละครกับตวัละครดวยกนั ระหวางตวัละคร
กับสังคม ระหวางคนกลุมหนึ่งกับคนอีกกลุมหนึ่ง 
ระหวางตัวละครกับโชคชะตาหรือความขัดแยง
ภายในซึง่หมายถงึความขัดแยงทีอ่ยูในใจของตัวละคร
เอง ความขัดแยงทําใหตัวละครตองพยายามหาทาง
แกปญหาหรือฝาฟนอุปสรรคที่เขามาขวางทาง หรือ
อาจตองเลือกทางเดินสายใหมซึ่งมีผลเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของตัวละครไปจากเมื่อตอนเริ่มเรื่อง”เชนเดียว
กบับทละครโนเรือ่งอะฌกิะรซิึง่เปนเรือ่งราวของสาม-ี
ภรรยาคูหน่ึงที่ตองแยกกันอยูเนื่องจากความยากจน 
ฝายภรรยาเดินทางไปทํางานเปนพี่เลี้ยงลูกของคน
สงูศักดิอ์ยูในเมืองหลวง เม่ือชีวติความเปนอยูดขีึน้จึง
เดนิทางกลบัมาตดิตามหาสามีทีม่ชีือ่วาคุซะกะซะเอะมน 
จนไดพบวาสามีประกอบอาชีพตัดตนอะฌิขาย 
เมือ่ทัง้สองคนพบกนัสามเีกดิรูสกึอบัอายในอาชพีของ

ตนเองจงึไปหลบในกระทอม ฝายภรรยาตามไปเจรจา
จนกระท่ังสามียอมออกมาและเดินทางไปเมืองหลวง
ดวยกัน สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับตัวละครใน
เรื่องอะฌิกะรินั้น พบงานวิจัยเรื่องผูชายกับความรัก
ในบทละครโนของเสะอะมิ (วินัย จามรสุริยา, 
2559, น.34-35) ผลการศกึษาพบว าชายในบทละคร
โนเรือ่งอะฌกิะรเิปนภาพของชายทีม่คีวามปรารถนา
ดตีอหญงิผูเปนภรรยาไมตองการใหภรรยาทนลาํบาก
กับความเปนอยูที่ขัดสนจึงใหภรรยาแยกทางกับตน
และเดินทางไปเมืองหลวงและภาพของชายท่ีไมมุงมัน่
เรื่องความรัก ในเร่ืองอะฌิกะรินั้นมีบทขับรองของ
ฝายชายที่รําพึงถึงสาเหตุของความยากจนวาเพราะ
ชาตกิอนไมไดปฏบิตัติามครรลองแหงพทุธศาสนา แม
ชาตินี้ก็ไม ได ปฏิบัติเช นกันซึ่งสะทอนถึงการไม
พยายามยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้น แตสําหรับใน
บทความฉบับนี้ผูวิจัยเนนศึกษาปญหาความขัดแยง
ระหวางตวัละครสาม-ีภรรยารวมทัง้ศกึษากลวธิทีีต่วั
ละครใชเพื่อแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพือ่ศกึษาปญหาความขดัแยงระหวางสาม-ี

ภรรยาและการแกปญหาความขดัแยงในบทละครโน
เรื่องอะฌิกะริ

3. ขอบเขตและวิธีการวิจัย
บทความฉบับนี้ศึกษาความขัดแยงระหวาง

ตัวละครสามี-ภรรยาและวิธีการแกป ญหาของ
ตัวละครในบทละครโนเร่ืองอะฌิกะริโดยใชวิธี
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งตนฉบับ
วรรณกรรมบทละครโนที่นํามาอางอิงในบทความ
ฉบับนีน้าํมาจากโยเกียวกุฌนูฮิงโกะเต็นบงุงะกุเสน็ฌู
ของสํานกัพิมพโฌะงะกุกนั ซึง่ตพีมิพในป ค.ศ. 1991
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4. ขอตกลงเบ้ืองตน
บทความวิจัยฉบับนี้ใชระบบถอดอักษร

ภาษาญี่ปุนซ่ึงเปนผลงานวิจัยของอาจารยสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ น อาจารยภาควิชาภาษาศาสตรและ
อาจารยภาควิชาภาษาไทยแหงคณะอักษรศาสตร 
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั แตกรณคีาํบางคาํทีน่ยิมใช
จนเปนที่แพรหลายแลวก็จะใชตามความนิยม เชน 
เกียวโต โอซากา 

5. ผลการศึกษาวิเคราะห
5.1  ปญหาความขัดแยง : การลดบทบาท

ของตัวละครชาย
บทละครโนเรื่องอะฌิกะริปรากฏความขัด

แยงภายในใจของฝายสามีในดานความแตกตางทาง
สถานภาพของตนเองกบัภรรยา โดยทัว่ไปสถานภาพ

ของฝายชายหรือสามีที่สังคมคาดหวังมักใหฝายชาย
เปนผูนําครอบครัว มีบทบาทในการเล้ียงดูปกปอง
สมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับ
สังคมปตาธิปไตยที่ใหอํานาจชายเปนใหญเหนือสตรี 
ดังนั้นเม่ือฝายชายที่ควรจะเปนผูนําครอบครัวถูกลด
ทอนบทบาทลงใหมีฐานะความเปนอยูตํ่ากวาสตรีที่
เปนภรรยาจึงอาจเปนเหตุทําใหสามีรูสึกอับอายจน
ยากจะทาํใจยอมรบัไดกระท่ังเกดิเปนความขัดแยงขึน้
ภายในใจตนเองดังปรากฏในเนื้อเรื่อง 

ในฉากแนะนาํตวัละครมกีารบรรยายความ
แตกตางระหวางฐานะของสามีและภรรยา โดยวะกิ
หรือตัวละครรองผูติดตามกลาวถึงฐานะในปจจุบัน
ของฝายภรรยาวาชีวิตรุ งเรืองขึ้นเพราะไดไปเปน
พีเ่ลีย้งลกูของเจานายอยูในเมอืงหลวงและกลบัมายงั
บานเกาที่เคยอยูเพื่อติดตามหาอดีตสามี 

ワキ  かように候者は。都さる御方に仕え申す者にて候。又これに御座候御事は。
頼み奉り候人の若子の御乳の人にて御座候。御里は津の国日下の里にて候が。
今一度御下りありたき由仰せ候程に。この度われら御供申し。淀より御船に
乗せ申し。唯今難波の里へと急ぎ候

วะกิ เราเปนผูรับใชของนายทานในเมืองหลวง และสตรีผูนี้เปนพี่เลี้ยงลูกของนายทาน บานเกา
ของนางอยูที่หมูบานคุซะกะในแควนทซุ1 นางปรารถนาท่ีจะกลับไปท่ีนั่นอีกครั้งพวกเราจึง
ลงเรือจากโยะโดะ2 และบัดน้ีรีบเรงมุงหนาสูหมูบานที่อาวนะนิวะ3

1 ปจจุบันอยูในบริเวณตอนเหนือของจังหวัดโอซากากับตะวันออกเฉียงใตในจังหวัดเฮียวโงะ
2 ชื่อทาเรืออยูใกลเกียวโตในอดีตผูคนจะลงเรือที่นี้เพ่ือลองแมนํ้าโยะโดะไปสูอาวโอซากา
3 เมืองหลวงเกาในสมัยจักรพรรดินินโตะกุ (ค.ศ.399-313)  ปจจุบันอยูในเขตจังหวัดโอซากา สําหรับอาวนะนิวะ ชื่อปจจุบันคืออาวโอซากา

ขณะที่ชีวิตของภรรยารุงเรืองขึ้นนั้น ในอีก
ดานหนึง่ฐานะความเปนอยูของฝายสามกีลบัตกตํา่ลง 
ดังปรากฏในฉากที่เดินทางมาถึงหมู บานคุซะกะ 
ผูติดตามภรรยาท่ีเปนพี่เลี้ยงของลูกเจานายมาดวย
นั้นไดชวยออกตามหาคุซะกะและทราบจากคนใน
หมูบานวาเขาไมไดอยูที่นั่นแลว ฝายสามีผูเปนฌิเตะ
หรือตัวละครเอกก็กลาวรําพันถึงความยากจนของ

ตนเองรวมท้ังความขมข่ืนใจท่ีมีชีวิตความเปนอยูที่
นาเศรา ตองทํางานทุกวันแมกระทั่งวันท่ีหิมะตก
อากาศเหน็บหนาว ทัง้ยงักลาวถึงชีวติของตนวาตกต่ํา
ไมลอยสูงข้ึนดั่งควันไฟท่ีมองเห็นและเปรียบเทียบ
ชีวิตของตนเองวาซีดเซยีวไรสีสันดั่งตนอะฌิที่ตนเอง
ตัดมาจนเหี่ยวแหง สะทอนภาพความยากลําบากใน
การดํารงชีวิตของสามี ดังความวา 

シテ げに受け難き人界を。たまたま受くる身なりせば。栄花の家には住みもせで。
かかる貧家に生まるる事。前の世の戒行こそ拙けれ。今とてもなす業もなき身
の行方。昨日と過ぎ今日と暮れ。明日又かくこそ荒磯海の。濱の真砂の数なら
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ぬ。この身命を繫がんとて。あだなる露の草の葉に。蘆刈人となりたるなり。
何とかならん難波江の。浦に出て里に雪の寒き日をも厭わず。しほたるる。我
が身の方はつれなくて。我が身の方はつれなくて。異浦見れば夕煙。恨めしや
終に身を立てかねてこそ賤しけれ、あしたづの。雲居のよそに眺めこし。月の
下蘆刈り持ちて。露をも運ぶ袖の上猶ありがほの心かな猶ありがほの心かな

ฌิเตะ  เมื่อมีโอกาสไดเกิดมาในหมูมนุษยที่ใชวาจะไดเกิดกันอยางงายดาย หากเกิดในตระกูลท่ี
รํา่รวยกค็งมีคณุคาทีไ่ดเกดิมา แตคนทีเ่กดิในตระกลูท่ียากจนนัน้ คงเปนเพราะชาตกิอนไม
ไดรักษาศีลธรรม และไมเพียงชาติกอนเทานั้น ในชาตินี้ก็เชนกัน วันวานปลอยชีวิตใหลอง
ลอยไป วันนี้ก็ปฏิบัติเชนเดิม และพรุงนี้ก็คงไมแตกตางอะไร การใชชีวิตที่มีไมมากเทาเม็ด
ทรายบนชายหาดไปโดยไรแกนสาร ทาํใหเราตองมาเปนคนตดัตนอะฌขิายเพือ่ประทังชวีติ
ทีไ่มจรีงัยัง่ยนืดัง่หยดน้ําคางบนใบหญา เราออกเดินทางสูอาวนะนิวะ ทาํงานแมวนัท่ีหนาว
เหนบ็จากหมิะจนชายแขนเสือ้เปยกปอน ชางนาเศรานกัทีไ่รคนเหน็ใจ เมือ่มองออกไปยงัที่
อื่นแลเห็นควันไฟลอยข้ึนสูง เรายังคงตัดตนอะฌิภายใตแสงจันทรที่สองกระทบลงหยด
นํ้าคางบนตนอะฌิ สุดขมขื่นที่ชีวิตเรากลับไมลอยสูงข้ึนบาง

シテ われも昔は難波津の。名に負ふ古き都人の。ゆかりの露のおちぶれたる。身
は枯れ芦の。色なくとも。よしとて召され候へ

ฌิเตะ  อดีตเราเคยเปนคนเมืองหลวงอาศัยอยูที่นะนิวะเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองบทกลอนมาบัดนี้
ชีวิตเราตกต่ําไมจีรังดังหยดน้ําคาง ตนอะฌินี้ก็เหมือนตัวเราที่เหี่ยวแหงซีดจางไรสีสัน แตก็
เชิญทานมาเลือกซื้อหากันไปเถิดครับ

หลังจากท่ีผูติดตามไดขอใหคุซะกะนําตน
อะฌิไปขายใหกบัฝายภรรยาจึงทาํใหคูสามี-ภรรยาได
พบหนากันอีกครัง้ ทนัทีทีท่ัง้สองคนสบตากันคุซะกะ
ก็ทิ้งตนอะฌิรีบหลบเขาไปในกระทอมและปดประตู
อยู ภายใน ผู ติดตามเห็นเหตุการณดังนั้นก็รู สึก
ประหลาดใจจึงเอยถามข้ึนวานีม่นัเร่ืองอะไรกัน ทาํให
ภรรยาเปดเผยความจริงวาชายตดัตนอะฌคินเมือ่ครู
นี้แทจริงแลวก็คืออดีตสามีของนาง นางรูสึกวาสิ่งท่ี
เกิดขึ้นนั้นราวกับเปนความฝน แมผูติดตามเสนอตัว
จะเขาไปพาตัวสามีของนางออกมาแตดวยความเปน
หวงเกรงวาสามีจะรูสกึอบัอายท่ีคนอ่ืนจะเปนผูเขาไป 
นางจงึรบีหามปรามและเปนคนเขาไปเองเพ่ือบอกกบั
สามีวาการที่มาท่ีนี่ก็เพื่อจะมาติดตามหาเขาตาม
สัญญาที่เคยใหไวตอกัน จากขอความท่ีกลาวมาขาง
ตนไดแสดงใหเห็นถึงความรูสึกขัดแยงภายในใจของ
สามี ในขณะที่ภรรยานั้นไมไดมีความรูสึกอับอายที่
สามีตํา่ตอยยากจนกวาตนแตอยางใด หากกลบัแสดง

ใหเหน็วานางมแีตความรกัและปรารถนาดตีอสามีเมือ่
ตนเองมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้นจึงดั้นดนเดินทาง
ไกลจากเมืองหลวงกลับมาติดตามหา

การลดบทบาทสถานภาพตัวละครชายใหมี
ชีวิตความเปนอยูที่ยากจนลงกวาเดิมในขณะท่ีตัว
ละครหญงิมคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้จากการไปทํางานอยู
เมอืงหลวงนัน้ อาจเปนเพราะผูแตงบทละครตองการ
โตกลับความเช่ือของคนในสังคมท่ีคาดหวังใหชาย
เปนใหญ รวมทั้งการดั้นดนเดินทางไกลกลับมาของ
ฝายหญิงนั้นซึ่งโดยปกติในสังคมสวนใหญผูชายจะ
เปนฝายเดินทางไปทํางานหรือเดินทางเขาสูเมือง
หลวง ขณะท่ีผูหญิงจะเปนฝายรออยูที่บาน แตเรื่อง
อะฌิกะรินี้กลับพลิกสลับบทบาทกันโดยใหสตรีเปน
ฝายเริม่ออกเดนิทางไปทาํงานในเมอืงหลวง นอกจาก
นี้เมื่อประสบความสําเร็จในการยกฐานะขึ้นแลวยัง
เดินทางกลับมาบานเกิดเพ่ือตามหาฝายชายอีก 
บทละครเร่ืองนี้จึงอาจตองการแสดงพลังของสตรีที่
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ไม ยอมให สั งคมกดขี่และเพื่อปลดปล อยจาก
พันธนาการที่สังคมบีบรัดตลอดระยะเวลาที่ผานมา

5.2 การแกปญหาความขัดแยง 
5.2.1 การแสดงความเปนผูมีสัจจะ

ของภรรยา
ในบทละครภรรยาของคซุะกะไดกลาว

ถึงเหตุผลหน่ึงท่ีเดินทางกลับมาตามหาสามีวาเปน

เพราะไมอาจลืมคําม่ันสัญญาในอดีตที่เคยมีไวตอกัน
กอนท่ีทั้งสองคนจะเลิกราแยกทางกันไป การยึดมั่น
ในคําสัญญาแสดงใหเห็นถึงความเปนผู ที่มีสัจจะ 
ความจริงใจ และความซ่ือสัตยของฝายภรรยาที่มีตอ
สามี ดังขอความตอไปนี้ 

ツレ げにや家貧にしては親知すくなく。賤しき身には故人疎しとかや申すな
れば。身には限らぬ習いなれども。余りにあさましき有様かな。さりな
がら様々契り置きし事あり。この所に暫く逗留し。かの人の行方を尋ね
ばやと思い候

ทซุเระ จรงิด่ังคําทีก่ลาววา “คนบานยากจนยอมมีคนรูจกันอย หากยิง่สถานะต่ําตอยเพือ่นเกา
จะกลายเปนคนแปลกหนา” คนจนไมใชมีเพียงเขาคนเดียวหรอกท่ีจะตองเรียนรูกับ
ความจรงิน้ี แตการทีไ่มรูแมแตวาเขาไปอยูทีไ่หนนัน้มนัชางนาอบัอายเสยีเหลอืเกิน แต
อยางไรก็ตามฉันไมอาจลืมคําสัญญาท่ีเคยใหไวตอกันไดหรอกวาฉันจะกลับมาและจะ
ติดตามหาวาเขาไปอยูแหงใด

คําวาสัจจะ (สัจจะ,2558) หมายถึง 
ความสัตย ความซ่ือ หากขยายความตามศัพท
สามารถแยกได 3 ลักษณะคือ มีความจริง ความตรง 
และความแทจริง ในทางปฏิบัติสัจจะคือความรับผิด
ชอบ ซึ่งหมายความวาหากจะทําสิ่งใดแลวตองตั้งใจ
ทําจริงทําอยางสุดความสามารถใหเปนผลสําเร็จ 
สัจจะนั้นสามารถจําแนกลักษณะได 5 ประการ คือ 

1.  สัจจะตอความดี คือการประพฤติ
ตนเปนคนเทีย่งแท มัน่คงตอความดไีมหนัเหไปในทาง
ชั่วไมวาจะตกอยูสถานการณอยางไร 

2.  สจัจะตอหนาที ่คอื การมคีวามรบั
ผดิชอบตอหนาทีข่องตน เชน สามีมหีนาทีร่บัผดิชอบ
ตอครอบครัว ลูกมีหนาที่รักษาวงศตระกูล

3.  สัจจะตอการงาน คือ การต้ังใจ
ทํางานอยางสุจริต ไมเหลาะแหละ ไมคั่งคาง 

4.  สัจจะตอวาจา คือ การรักษา
คําพูด พูดอยางไรทําเชนนั้น 

5.  สัจจะตอบุคคล คือ การเปน
ผูประพฤติตอคนอื่นอยางสมํ่าเสมอ จริงใจ

ในเร่ืองอะฌิกะรินัน้พบวาฝายภรรยามี
สัจจะครบทุกประการ ในดานสัจจะตอความดีและ
สัจจะตอบุคคลนั้นนางประพฤติตนเปนผูที่มีความ
มัน่คงซ่ือสตัยตอสามแีมวาท้ังสองคนจะแยกทางจาก
กันไปนานถึง 3 ป แตฝายภรรยาก็ยังไมมีชายใดอีก
ทั้งยังไมแตงงานใหม ในประเด็นสัจจะตอหนาที่และ
สจัจะตอการงานนัน้ นางปฏบิตัหินาทีก่ารเปนพีเ่ลีย้ง
รวมทั้งรับผิดชอบตองานที่ทําอยางเต็มกําลังจน
สามารถสรางตัวขึ้นมาได และในประเด็นสัจจะตอ
วาจา นั่นคือการพูดอยางไรก็ทําเชนนั้น ดังนั้นเมื่อ
กลาวออกไปแลววาในอนาคตจะกลับมาติดตามหา
สามี นางจึงพยายามปฏิบัติตามใหไดจริงดังท่ีเคยลั่น
วาจาไว การแสดงความจริงใจดังกลาวน้ีอาจเปนเหตุ
หนึง่ท่ีชวยคลายปมปญหาความขัดแยงภายในใจของ
สามีจนกระท่ังยนิยอมเดินทางกลับไปอยูทีเ่มอืงหลวง
ดวยกัน
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5.2.2 บทกลอนเปนเครื่องปลอบ
ประโลมจิตใจ

บทละครโนจํานวนมากพบวามีการ
อางอิงเน้ือเร่ืองจากวรรณกรรมตางๆ รวมท้ังอางอิง
บทกลอนของญี่ปุ นและของจีนท่ีมีชื่อเสียงโดยมี
วัตถุประสงค เพื่อนําอารมณและความรู สึกใน
วรรณกรรมเดมิมาใชทาํใหเกดิอารมณสะเทอืนใจ เชน 
ในบทละครโนเร่ืองยุยะ ซึ่งยุยะตัวละครเอกตองการ
กลับบานเกิดเพื่อไปเยี่ยมมารดาที่กําลังปวยหนักแต
มุเนะโมะริฝายสามีไมอนุญาต เนื่องจากตองการให
ไปงานเล้ียงชมดอกซากุระดวยกันทําใหยุยะจําใจไป 
โดยระหวางทางไดแวะนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม
ที่วัดคิโยะมิสุ ขณะที่ยุยะกําลังรายรําในงานเลี้ยงชม
ดอกซากุระอยูนัน้ไดมฝีนตกลงมา บรรยากาศของฝน
ตกเขากับอารมณความรูสึกเศราของยุยะ เธอจึงเอย
ถามเชิงประชดประชันขึ้นมาวาที่ตกลงมานั้นเปนฝน
หรือวาเปนนํ้าตาของเธอแนและกลาวกลอนบทหนึ่ง
วา “ควรทําเชนไรดี ฤดูใบไมผลใินเมืองหลวงก็อาวรณ
แตดอกไมแหงอะสุมะที่คุนเคยก็อาจจะรวงโรยไป” 
คําวาฤดูใบไมผลิในเมืองหลวงนอกจากจะหมายถึง
ดอกซากุระที่กําลังบานสะพรั่งงดงามแลวยังมีความ
หมายแฝงถึงมุเนะโมะริผูเปนสามี ในขณะท่ีคําวา
ดอกไมแหงอะสมุะ นัน้หมายถงึมารดาของตน ดอกไม

ทีอ่าจจะรวงโรยไปจงึเปนการเปรยีบเปรยกบัชวีติของ
แมที่ปวยใกลจะลาจากโลกนี้ไป สุนิศา ธรรมาวิวัฒน
(2559, น.466-470) กลาววากลอนดังกลาวนี้แสดง
ใหเห็นถึงความรักและอาวรณทั้งในตัวสามีและตัว
มารดา กอเกิดเปนความขัดแยงภายในใจของยุยะจน
ยากทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกฝายได นอกจากความเช่ือของ
ยยุะเร่ืองอานิสงสจากการนมัสการพระโพธิสตัวกวนอิม
แลว อาจกลาวไดวาความหมายของกลอนบทน้ี
กระทบใจของสามผีูทีก่ราํศกึสงครามมาเปนเวลานาน
ไดเหน็ความตายมามากมายจนกระท่ังยนิยอมใหยยุะ
กลบับานไปพบมารดา บทกลอนดงักลาวจงึมสีวนใน
การแกไขปญหาความขัดแยงระหวางตวัละครท้ังสอง
และความขัดแยงภายในใจของยุยะทีไ่มสามารถตดัใจ
เลือกฝายใดฝายหนึ่งได

ในคาํนาํหรอืคะนะโจะจากหนังสอืรวม
บทกวีนิพนธโคะกิงวะกะฌูไดกลาวถึงคุณคาของ
บทกลอนว า บทกลอนเป นสิ่ งที่มนุษย ใช  เพื่อ
แสดงออกถึงอารมณ ความรูสึกนึกคิดตอสิ่งท่ีไดเห็น
และไดยินไดฟง ทั้งยังมีพลานุภาพทําใหสะเทือน
อารมณไดโดยมิตองใชพละกําลังใดๆ ทําใหชายหญิง
เกิดความสัมพันธใกลชิดและหลอหลอมจิตใจนักรบ
ที่หาวหาญใหออนโยนลงได ดังนี้

やまと歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。世の中にある
人、事業繁きものなれば、心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひ出
せるなり。花に鳴く鶯。水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれ
か歌を詠まなざりける。力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあ
はれと思はせ、男女の仲も和らげ猛き武士の心をも慰むるは、歌なり。

บทกลอนญีปุ่นมาจากเมลด็พันธุทีอ่ยูในใจมนษุยทีเ่ตบิโตเปนใบพฤกษาแหงถอยคาํอนัหลากหลาย 
มนุษยที่อยูในโลกนี้ลวนแลวแตไดเจอเหตุการณตางๆ มากมาย มนุษยจึงแสดงออกถึงความรูสึก
ทีม่ตีอสิง่ทีต่าเหน็และสิง่ทีไ่ดยนิไดฟงเหลานัน้โดยการเอยออกมาเปนกลอน ลองฟงเสยีงของนก
องุอุซิทุีส่งเสียงรองอยูบนตนไมหรอืเสียงของกบท่ีอาศยัอยูในนํา้ดูแลวจะเห็นวา สิง่มีชวีติทัง้หลาย
ลวนแลวแตเอ้ือนเอยบทกลอนออกมาดวยกันท้ังสิ้น สิ่งที่ทําใหฟาดินสั่นสะเทือนหรือแมแต
เทพยดายักษมารที่ไมอาจมองเห็นไดบังเกิดความซาบซึ้งสะเทือนอารมณไดโดยมิตองอาศัยพละ
กาํลงัใดๆ ทาํใหชายหญงิเกดิความสมัพนัธชดิใกลอกีทัง้หลอหลอมจติใจนกัรบทีห่าวหาญใหออน
โยนลงได สิ่งนั้นก็คือบทกลอนญี่ปุนน่ันเอง (อรรถยา สุวรรณระดา, 2558, น.42-43)
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ข อความที่คล ายคลึงกับคํานําใน
โคะกิงวะกะฌูดังกลาวมานี้มีปรากฏอยูในบทละคร
โนเร่ืองอะฌิกะริตอนหนึ่งดวย ใจความกลาววา

บทกลอนมีพลังในการปลอบประโลมจิตใจท้ังผูคน 
รวมท้ังเทพเจาหรอืแมกระท่ังปศาจวิญญาณตางๆ ได 

シテ 或るは男山の昔を思い出でて  
地 女郎花も一時をくねるといへども。いひ慰むる言の葉の。露もたわわに

秋萩の。もとの契りの消えかへりつれなかりける命かな
シテ さればかほどに衰えて 
地  身を羽束師の森なれども。言葉の花こそたよりなれ難波津に。 咲くやこ

の花冬籠もり。今は春べと咲くや木の花と栄え給ひける。仁徳天皇と。
聞えさせ給ひしは難波の御子の御事。又浅香山の言の葉は。采女の。盃
取りあへぬ。恨みをのべし故とかや。この二歌は今までの。歌の父母な
る故に。代々に普き花色の。言の葉草の種とりて。われら如きの手習ふ、
はじめなるべし。然れば目に見えぬ鬼神をも和らげ。武士の心慰むる。
夫婦の情け知ることも今身の上に知られたり

ฌิเตะ ในยามท่ีฝายชายหวนคิดถึงอดีต  
คอรัส  หรือยามฝายหญงินอยใจ บทกลอนชวยปลอบประโลมจติใจ ถอยคาํในบทกลอนทําให

สามี-ภรรยาหวนคืนความสัมพันธไดดังเดิม  
ฌิเตะ ในยามท่ีชีวิตตกต่ํา 
คอรัส  แมกระนั้นก็ยังไดหวนกลับมาพบกันอีกครั้งเชนนี้ก็เปนเพราะบทกลอน มีกลอนญี่ปุน

ที่กลาววา “ณ อาวนะนิวะ ดอกไมที่หลับใหลในฤดูหนาว บัดนี้ผลิบานสะพร่ังในฤดู
ใบไมผล”ิ เปนรัชสมยัของจกัรพรรดนินิโตะกซุึง่ผูคนรูจกักันดใีนนามเจาชายแหงนะนวิะ 
สําหรับบทกลอนภูเขาแหงอะซะกะกลาวถึงอุเนะเมะสตรีรับใชในวัง และความขนข่ืน
ใจของเธอเม่ือถกูปฏิเสธเหลาท่ีรนิให กลอนท้ังสองบทน้ีเปนพอแมของบทกลอนท้ังปวง 
ทั้งสองเปนตัวอยางของกลอนในทุกยุคสมัย หากจะศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับบทกลอน 
ควรเร่ิมศกึษาจากบทกลอนดังกลาว ทัง้ยงัมคีาํกลาววาบทกลอนญ่ีปุนชวยใหจติใจเทพ
และปศาจนุมนวลออนโยน ชวยปลอบประโลมจิตใจนักรบ ชวยเปดเผยอารมณความ
รูสึกของสามี-ภรรยาด่ังที่ไดประสบมากับตนเองในวันนี้

ในขอความขางตนนีก้ลาวถึงกลอนสอง
บทท่ีมีความสําคัญประหน่ึงเปนพอบทแมบทของ
กลอนท้ังปวง ขอความที่เปนคํานําในหนังสือรวมบท
กวีนพินธโคะกงิวะกะฌกูลาววาบทกลอนนะนวิะเปน
บทกลอนเฉลิมฉลองการเริ่มตนรัชสมัย ทั้งนี้ความ
หมายตามตัวอักษรของบทกลอนคือ ณ บริเวณอาว
นะนิวะนั้นเมื่อเปลี่ยนจากฤดูหนาวที่มีระยะเวลา
ยาวนานเขาสูฤดูใบไมผลิ ดอกไมก็จะผลิบานสะพรั่ง 
ทั้งนี้ดอกไมในท่ีนี้หมายถึงดอกบวย นอกจากความ

หมายตามตวัอกัษรแลวกลอนบทนีย้งัแฝงความหมาย
การขึ้นครองราชยของจักรพรรดินินโตะกุในฤดูใบไม
ผล ิหลงัจากท่ีกวผีูแตงกลอนบทนีเ้ฝารอการขึน้ครอง
ราชยของพระองคมาเปนเวลานานถึง 3 ป เปรียบ
ประดุจฤดูหนาวท่ียาวนาน อาวนะนิวะนั้นเดิมเปน
สถานที่ประทับของเจาชายโอซะซะงิ ตอมาหลังจาก
เจาชายโอซะซะงิไดขึ้นครองราชยเปนจักรพรรดินิน
โตะกุแลว พระองคทรงสถาปนานะนิวะข้ึนเปนเมือง
หลวงและสรางพระราชวังข้ึนที่นั่น
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กลอนอีกหน่ึงบทที่ถูกกล าวถึงคือ
บทกลอนภูเขาแหงอะซะกะ ซึ่งปรากฏคําอธิบาย
ที่มาของบทกลอนอยูในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ
โคะกิงวะกะฌูแตไมแสดงเนื้อหาของบทกลอน 
เนื้อหากลาวถึงเรื่องราวของอุเนะเมะคนหน่ึงที่เคย

กลาวปลอบประโลมใจเจาชายคะสรุะกเิมือ่ครัง้เสดจ็
ไปประจําอยูที่มิชิโนะกุ4 ที่พระองคไมพอพระทัยกับ
การจดัเลีย้งตอนรบัของเหลาขนุนางในทองที ่บทกลอน
ทําใหพระองคหายขุนเคืองใจไดดังมีใจความวา

安積やまの言葉は、采女の戯れよりよみて、
 葛城王をみちの奥へ遣はしたりけるに、国の司、事おろそかなりとて、ま

うけなどしたりけれど、すさまじかりければ、采女なりける女の、土器と
りてよめるなり。これにぞ王君の心とけにける。(小沢正夫 ,1979, p.51)

บทกลอนภูเขาอะซะกะเปนกลอนที่อุเนะเมะกลาวเพื่อหยอกลอ
 ตอนท่ีเจาชายคะสุระกิถูกสงไปประจําอยูที่มิชิโนะกุ เหลาขุนนางในพ้ืนท่ีจัดงานเล้ียง

ตอนอยางขอไปที แมวาไดเตรียมงานเล้ียงไวแลวแตกไ็มเปนท่ีพอพระทัย เมือ่อเุนะเมะ
ไดถอืถวยเหลาเขามารินเหลาและกลาวบทกลอนน้ีกบัเจาชาย ในท่ีสดุพระอารมณของ
พระองคจึงดีขึ้น

4 ทองที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุน

ในบทละครโนเร่ืองอเุนะเมะยังปรากฏ
ถึงเหตุการณของบทกลอนภูเขาแหงอะซะกะใน
ลักษณะเดียวกันและยังปรากฏบทกลอนดวยดัง
ใจความวา ครั้งหน่ึงเม่ือเจาชายคะสุระกิเสด็จไปยัง
มชิโินะก ุเหลาขนุนางไดจดังานเลีย้งตอนรบัอยางขอ
ไปททีาํใหเจาชายไมพอพระทยักบังานเลีย้งนัน้ อเุนะ
เมะไดถือถวยดินเผาและรินเหลาพลางเอยกลอนบท
หนึง่วา “คดิวาหมอมฉนัมใีจตืน้เขนิเชนเดียวกบับอนํา้
บนยอดเขาทีส่ะทอนเงาภเูขาอะซะกะบนผวินํา้อยาง
นั้นหรือ” คําวาอะซะกะหมายถึงตื้นเขิน ซึ่งในที่นี้
หมายรวมถึงการตอนรับที่ทําดวยความไมจริงใจ 
ใจความโดยรวมตองการส่ือความหมายวาหมอมฉัน
ตอนรับพระองคดวยความยินดีจากใจจริง หาได
ตอนรับดวยความคิดตื้นเขินเชนบอนํ้าบนยอดเขาท่ี
สะทอนเงาภูเขาอะซะกะไม ดวยกลอนบทเดียวบทน้ี
มอีานภุาพทาํใหองคชายคะสรุะกหิายกริว้คลายความ
ขุนเคืองใจลงไปได

นอกจากตัวอยางของบทกลอนท่ีมี
การนํามาใชเพื่อปลอบประโลมจิตใจผูคนดังกลาว 
เม่ือพิจารณาบทละครโนเร่ืองอะฌิกะริก็พบวาตัว
ละครท้ังสามี-ภรรยาตางก็นําบทกลอนมากลาวเพ่ือ
ปลอบโยนซึง่กนัและกนั ในเนือ้เรือ่งหลงัจากทีค่ซุะกะ
เขาไปหลบในกระทอมแลว ฝายภรรยาไดตามไป
สอบถามสามีดานนอกกระทอมดวยวาจาที่ระคน
ความรูสึกนอยใจวาหลังจากท่ีแยกทางกับตนไปสามี
คงมภีรรยาใหมแลว แตสามบีอกวาไมมหีญงิอืน่ท้ังยงั
ปลอบใจภรรยาดวยบทกลอนวานางยังคงความงาม
อยูเสมอแมวยัจะผานไปนานก็ตาม และเม่ือสามีกลาว
โทษวาเปนความผิดของตนเองท่ีตองแยกทางกับ
ภรรยา นางแกปญหาความขดัแยงทีเ่กิดขึน้ภายในใจ
ของสามีดวยการอางสญัญาท่ีเคยมใีหไวตอกันรวมทัง้
ปลอบประโลมจิตใจสามีดวยการอางองิบทกลอนจน
กระท่ังทําใหสามียอมออกมาพบจากท่ีซ อนใน
กระทอม
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ツレ いかにに古へ人。わらはこそこれまで参りて候へ。行く末かけし玉の緒
の。結ぶ契りかひありて。今は世にある様なれば。遙々尋ね参りたるに。
いづくへ忍ばせ給ふらん。疾く疾く出でさせ給ひ候へ

シテ これは唯夢にぞあるらん現ならば。よその人目もいかならんと。思い沈
めるばかりなり

ツレ  かくは思へど若しは又。人の心は白露の。おき別れにしきぬぎぬの妻や
重ねし難波人

シテ  蘆火炊く屋は煤たれて。おのが妻衣それならで。又は誰にか馴れ衣の。
『君なくてあしかりけりと思ふにぞ。いとど難波の。浦は住み憂き

ツレ 『悪からじ。善からんとてぞ別れにし。何か難波の。浦は住み憂き
シテ  げにや難波津浅香山の。道は夫婦の媒なれば
地  さのみは何をか包み井の。隠れて住める小屋の戸を。押し明けて出でな

がら。面なの我が姿や。三年の過ぎしは夢なれや。現にあふの松原かや
木陰に圓居して難波の昔語らん

ทซุเระ การทีด่ฉินัมารบัทานถงึทีน่ี ่กเ็พราะสญัญาทีเ่คยมใีหไวตอกนัวาจะรวมเรยีงเคยีงกนัดัง่
ลูกปดที่เรียงรอย ตอนนี้ดิฉันก็มีชีวิตความเปนอยูที่เทาเทียมกับคนอื่นๆ แลว ดิฉัน
อุตสาหเดินทางไกลมาหาทานอยางนี้ แลวไยทานจะหลบไปซอนตัวที่ไหนอีก รีบออก
มาเถิดนะคะ 

ฌิเตะ นีค่งเปนความฝนแนเทยีว แตหากเปนความจริง คนอืน่จะมองเราอยางไรกันนะ นาอาย
เหลือเกิน

ทซุเระ ดฉินักส็งสยัเชนกนั หรอืวาดฉินัหย่ังไมถงึใจคนกนัแน หลงัจากทีท่านแยกทางกบัภรรยา
คนน้ี ทานคงมีภรรยาใหมไปแลวสินะ

ฌิเตะ แมบานจะมีคราบเขมาจากการจุดไฟดวยตนอะฌิ แตเธอก็ยังคงงดงามอยู “ตั้งแตเธอ
จากไปก็ไดตัดตนอะฌิขายเลี้ยงชีวิต เราทําผิด ชีวิตที่อาวนะนิวะนี้ลําเค็ญนัก”

ทซุเระ “เพราะคดิดแีลวจึงแยกทางจากกนัไป ไฉนจึงกลาววาชวีติทีอ่าวนะนวิะนี ้ลาํเคญ็นกั”
ฌิเตะ เปนความจริงแท ทีว่ถิแีหงบทกลอนอาวนะนวิะและภูเขาอะซะกะเปนสือ่เชือ่มสัมพนัธ

ระหวางสามี-ภรรยา
คอรัส เราคงไมอาจหลบซอนไดตลอดไป วาแลวจึงเปดประตูกระทอมที่หลบซอนออกมา 

อา ละอายตัวเองเหลือเกิน 3 ปที่จากกันเหมือนฝนไป แตนี่คือความจริงท่ีไดกลับมา
พบกันอีกครั้ง นั่งพักใตรมไมคุยถึงเรื่องราวในอดีตกันเถิด

 บทกลอนที่สามีกลาวอางเพื่อ
ปลอบใจภรรยาวานางยังคงความงามอยูนั้นปรากฏ

ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธมันโยฌูเลมที่ 11 บทท่ี 
2651 

難波人 葦火焚く屋の 煤してあれど おのが妻こそ 常めずらしき 

แมวาบานของชาวนะนิวะจะมีคราบเขมาจากการจุดไฟดวยตนอะฌิ แตภรรยาของขาก็ยังคง
งดงามไมเปลี่ยนแปลง

สามกีลาวถงึภรรยาวาถงึแมจะแยกทาง
จากกนัไปเปนเวลานานถงึ 3 ป และแมจะมรีิว้รอยรวง
โรยอันเกิดจากกาลเวลาของภรรยาโดยเปรียบกับ

คราบเขมาดําอนัเกิดจากการจุดเตาไฟดวยเช้ือเพลิงตน
อะฌิที่ติดอยูตามผนังบานของชาวนะนิวะ แตก็ยัง
ชื่นชมภรรยาวายังคงความงามไมเปลี่ยนแปลง 
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สําหรับบทกลอนอีกสองบทที่สามี
กลาวโทษตัวเองและบทกลอนที่ภรรยากลาวปลอบ
ใจนั้นปรากฏอยู ในวรรณกรรมหลายเรื่อง เช น 

วรรณกรรมเร่ืองยะมะโตะโมะโนะงะตะริตอนท่ี 148 
หนังสือรวมบทกวีนิพนธฌูอิวะกะฌู เลมท่ี 9 บทที่ 
540 และ 541 

สามี 「君なくてあしかりけりと思ふにも　いとど難波の浦は住み憂き」

 “ตัง้แตเธอจากไปก็ไดตดัตนอะฌิขายเลีย้งชวีติ เราเองท่ีเปนฝายผดิ ชวีติท่ีอาวนะนวิะ
นี้ลําเค็ญนัก” 

ภรรยา「悪しからじ善からんとてぞ別れにし何か難波の浦 は住み憂き」  
 “เพราะคิดดีแลวจึงแยกทางจากกันไป ไฉนจึงกลาววาชีวิตที่อาวนะนิวะนี้ลําเค็ญนัก”

ภรรยาใชเน้ือหาในบทกลอนกลาว
แสดงความรูสึกวา การที่ทั้งสองฝายตองแยกทางกัน
ไปน้ันหาใชความผดิของสามทีีท่อดทิง้ตนเองไม หาก
เปนการตกลงกันดวยดีเนื่องจากทั้งสองคนไดเห็น

ชอบรวมกันที่จะแยกทางกันไป กลอนบทน้ีจึงสราง
ความเขาใจซ่ึงกันและกันจนทําใหสามีเปดใจยอมรับ 
ฉาก สุดท  า ยของบทละครจบลง ใน รูปแบบ
สุขนาฏกรรม ดวยขอความที่กลาววา 

地 浮寝忘るる難波江の。浮寝忘るる難波江の。蘆の若葉を越ゆる白波。月も残
り。花も盛りに津の国の。こやの住居の冬ごもり。今は春べと都の空に。伴
ひ行くや。 大伴の。御津の浦わの見つつを契りに。帰る事こそ。嬉しけれ

คอรัส ลืมความทุกขยาก คลื่นสีขาวมวนเขาใกลใบออนตนอะฌิ ณ อาวนะนิวะ แสงจันทรยัง
คงสองแสงบนทองฟา ในฤดูใบไมผลิยามนี้ ดอกไมบานสะพรั่งที่แควนทซุ ออกจาก
กระทอมที่อาศัยซุกตัวในฤดูหนาว เดินทางไปดวยกัน มองไปยังอาวมิทซุ การไดกลับ
ไปตามสัญญาน้ัน ชางเปนสิ่งท่ีนายินดี

สองสามี-ภรรยาเดินทางไปยังเมือง
หลวงดวยกันดวยความสุข ดังบทบรรยายวาจะลืม
ความทุกขยากท่ีเคยมี และออกจากกระทอมท่ีเคย
อาศัยซุกตัวในฤดูหนาว บัดนี้เขาสู ฤดูใบไมผลิที่
ดอกไมบานสะพรั่ง ณ อาวนะนิวะ หากเชื่อมโยง
ขอความนี้กับบทกลอนนะนิวะที่แสดงถึงการเริ่มตน
รัชสมัยของจักรพรรดินินโตะกุแลว ดอกไมบาน
สะพรัง่ในฤดใูบไมผลใินทีน่ีจ้งึอาจแฝงความหมายถึง
คูสามี-ภรรยาที่จากกันไปและรอคอยเวลาที่จะได
กลับมาพบกันเปนระยะเวลา 3 ป เชนเดียวกับเวลา
ที่กวีรอใหจักรพรรดิขึ้นครองราชย 3 ป และบัดนี้จะ
เปนเวลาที่ทั้งสองคนจะไดกลับมาเร่ิมตนชีวิตคูดวย
กันใหมอีกครั้ง

6. บทสรุป
อะฌกิะรเิปนบทละครโนทีแ่มจะเริม่ตนดวย

การพลัดพรากจากกันของตัวละครแตจบในแบบ
สุขนาฏกรรม ความขัดแยงระหวางตัวละครในเรื่อง
เกิดขึ้นจากความนอยเนื้อตํ่าใจของสามีที่ตนมีฐานะ
ความเปนอยูดอยกวาภรรยา ฝายภรรยาแกปญหาดงั
กลาวดวยวธิกีารเผชิญหนากบัปญหาโดยใชเครือ่งมอื
ในการเจรจาตอรองคือคําสัญญาในอดีตรวมทั้งการ
กลาวอางอิงบทกลอนท่ีมีความหมายกอใหเกิดความ
สะเทือนใจจนทําใหสามียอมรับ อะฌิกะริสะทอนให
เหน็ถึงสงัคมในขณะน้ันวาคาดหวังกับบทบาทหนาท่ี
ของฝายชายท่ีเหนือกวาสตรี รวมท้ังแสดงใหเห็นถึง
พลานภุาพแหงบทกลอนทีม่อีาํนาจตอจติใจ มพีลงัใน

การเปลี่ยนแปลงความรูสึกทัศนคติของผูคน
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บทคัดยอ

บทความน้ีมีเปาหมายเพ่ือกระตุนความ
สนใจในทิศทางการศึกษาวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุน
ในสังคมไทยและช้ีใหเห็นแนวทาง (approach) 
การศึกษาวิถีการบริโภคอาหารญ่ีปุนในประเทศไทย
ในมุมมองทางดานสังคมวิทยา รวมถึงเง่ือนไขท่ีมี
ความสัมพันธกับวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนในสังคม
ปจจุบัน จากการศึกษาพบวาแนวการการศึกษา
วถิกีารบริโภคอาหารญ่ีปุนในสังคมไทยมีขอจาํกดัอยู
มาก และไมสามารถกาวพนแนวทางการศึกษาแบบ
เดิมที่มักเนนศึกษาในประเด็นทัศนคติ การตัดสินใจ
ในการบริโภค ปจจัยและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ญี่ปุนเปนหลัก ขอคนพบท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษามัก
สอดคลองไปในทิศทางและแนวทางเดียวกัน จึงไม
อาจคลี่คลายหรือขยายแงมุมใหมๆ เพื่อสะทอน
ปรากฏการณการบริโภคอาหารญ่ีปุนในสังคมไทยท่ี
เกิดขึน้อยางตอเน่ืองในชวงทีผ่านมาไดชดัเจนนัก การ
ศึกษาวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนที่เชื่อมโยงกับการ
สือ่สารและการบรโิภคสนิคาวฒันธรรม นาจะเปนอกี

สําคัญ
วิถีการบริโภค, อาหารญี่ปุน, วัฒนธรรม, 
บริโภคเชิงสัญญะ

คํา

 วิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนในสังคมไทย
จากมุมมองสังคมวิทยา

กีรติพร จูตะวิริยะ

แนวทางทีช่วยขยายใหเหน็แบบแผนการบรโิภคไดอกี
ทางหนึง่ นอกจากนี ้ยงัพบวางานทีท่บทวนและศกึษา
ยงัแสดงใหเหน็ถงึเงือ่นไขทีม่คีวามสมัพนัธกบัวถิกีาร
บริโภคอาหารญ่ีปุนในสังคมไทยในปจจุบัน ไดแก 
เงื่อนไขคุณลักษณะของผูบริโภค ผลิตภัณฑ ราคา
สนิคา ชองทางการจดัจําหนาย การสงเสรมิการตลาด 
บุคลากรหรือพนักงาน ลักษณะทางกายภาพหรือ
สิง่แวดลอม และวัฒนธรรม เง่ือนไขดังกลาวน้ีชีใ้หเหน็
ถึงวิธีคิดและมุมมองในการศึกษาวิถีการบริโภค
อาหารญีปุ่นในสังคมไทยภายใตภาวะสมยัใหม ทีม่อง
การบริโภคไมไดปราศจากกฎเกณฑโครงสรางทาง
สงัคมและอาํนาจของปจจเจกทีก่าํกบัการบรโิภคของ
ผูคนในสงัคม ทัง้นีผู้บรโิภคไดสรางความหมายใหกบั
การบริโภคในลักษณะตางๆ หรือเรียกไดวาเปนการ
บริโภคเชิงสัญญะ สะทอนใหเห็นความเปนจริงของ
ปจเจกและโครงสรางท่ีมอีาํนาจในการกําหนดวิถกีาร
บรโิภคอยูไมนอย ดงันัน้หากขยายประเด็นการศึกษา
วิถีการบริโภคอาหารของผูบริโภคในฐานะผูกระทํา 
(agency) ที่มีอํานาจกระทําการในการเปนผูกําหนด
วถิกีารบรโิภคทีม่มีากขึน้ จะเผยใหเหน็ความเปนจรงิ
อกีดานทีเ่กดิขึน้ในสังคมโลกสมัยใหมไดชดัเจนย่ิงข้ึน
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Abstract

This paper aims to re-examine about 
the trend of way of Japanese food consumption 
in Thai society’s research and point out the 
approach of the research conducted in 
sociological perspective which the conditions 
related with way of Japanese food consumption 
are considered. The result indicates that the 
trend of studies in the field of way of 
Japanese food consumption in Thailand are 
not widely conducted and limited in several 
ways. Previous researches mainly focus on 
Japanese food’s consumption attitude, 
decision, factors and consumption behavior. 
Previous researches give the consistency 
result. This trend of study cannot expand or 
give the new concept to clearly reflect the 
recent phenomenon of Japanese food 
consumption in Thailand. The study about 
the way of Japanese food consumption 
related to media and cultural consumption 
should be considered and focused in order 
to give broader perspective. This paper also 
reveals that results of previous studies 
indicated that the conditions of nature of 
consumers, products, price, channel of 
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distribution, marketing promotion, staff, 
environment and culture are related to way 
of Japanese consumption in Thai society. All 
of the conditions reflect the way of thinking 
and trend of study in the field of life style in 
Japanese consumption in the modernity. 
However, these results show that previous 
studies are not focused on the social 
structure and power of individualism which 
influencing on people’s consumption in the 
society. Consumers, themselves create their 
own life style called Consumption of Signs. 
This kind of life style reflects the reality of 
individualism and powerful structure over 
the consumer’s decision. Further studies on 
way of the consumers as the agency 
influencing on way of consumption are 
therefore suggested in order to clearly reveal 
the reality occurring in the modern society.
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1. บทนํา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน

ทางดานสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และการขยายตัว
ของการสื่อสารที่มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว นํามาสูการเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิต
ของผูคนในสังคมโลกสมัยใหมที่มีความซับซอนและ
เ กิดการปรับเป ล่ียน รูปแบบการใช ชี วิ ตตาม
สถานการณโลกท่ีผันแปรไปตามกระแสโลกาภิวัตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิถีในการบริโภคอาหาร ซึ่งเปน
สวนสําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีพของมนุษยที่
นอกจากจะเปนปจจยัในการดํารงชีพดานรางกาย แต
ในปจจุบันยังแฝงนัยยะในการแสดงความมีตัวตน 
(identity) และวิถีชีวิต (life style) ในดานปจเจกท่ี
มากขึ้น นอกจากนี้ วิถีการบริโภคยังสะทอนถึงการ
เปล่ียนแปลงในระดับโครงสรางในสังคม จากการ
บริโภคอาหารในวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมสูการปรับ
เปล่ียนการบริโภคท่ีเชือ่มโยงไปสูระบบการผลิตทัง้ใน
ภาคครวัเรอืนและภาคอตุสาหกรรมในระดบัประเทศ
อีกด วย จากการสํารวจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2556) ชี้ใหเห็น
วาการบรโิภคอาหารในปจจุบนัของผูบรโิภคในไทยได
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ผูบริโภคนิยมการบริโภค
อาหารในรานอาหารนอกบานมากข้ึน สิง่นีส้ะทอนให
เห็นว าวิถีการบริโภคอาหารในระดับครัวเรือน
เปล่ียนแปลงไปสูการบริโภคท่ีเนนการบริโภคอาหาร
และเนนการบริการควบคูกันไปดวย การบริโภค
อาหารนอกบานกลายเปนวิถีชีวิตที่พบไดในสังคม
สมัยใหมที่ตองการความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว 
คุณภาพความสดใหมในอาหารและการปรุงอยางถูก
สุขอนามัย อีกทั้งเปนการเพิ่มทางเลือกของอาหารที่
มีความหลากหลายทั้งประเภท ชนิดและสัญชาติให
มากข้ึน ทั้งนี้เพื่อขยายขอบเขตการบริโภคและตอบ
รับกับความตองการที่มีมากขึ้นของผู บริโภคที่มี

อํานาจในการตอรองในโลกทุนนิยมสมัยใหมยิ่งข้ึน
ปจจบุนัเปนทีท่ราบกนัดวีา “อาหารญีปุ่น” 

ในสงัคมไทยกลายเปนท่ีรูจกัและเปนทางเลอืกทีไ่ดรบั
ความสนใจจากผูบริโภคเปนอันดับตนในการเลือก
บริโภค ดังจะเห็นไดจากขอมูลขององคการสงเสริม
การคาตางประเทศของญี่ปุน (2559) เปดเผยผล
การสํารวจธุรกิจรานอาหารญ่ีปุนในประเทศไทยเม่ือ
ป พ.ศ. 2559 พบวาจํานวนรานอาหารญ่ีปุนในไทยมี
จํานวน 2,713 รานคา เพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 เมื่อเทียบ
จากปกอน โดยแบงเปนรานท่ีเปดใหมถงึ 297 รานคา 
และมีรานที่ปดตัวลง 193 รานคา โดยพบการเปด
สาขาใหมในกรุงเทพมหานครขยายตัวรอยละ 1.4 
และรานอาหารในตางจังหวัดขยายตัวรอยละ 7.7 
การสํารวจชี้ใหเห็นวาผูบริโภคในประเทศไทยนิยม
รบัประทานอาหารญ่ีปุนสงูสดุเปนอันดับหน่ึงเม่ือเทียบ
กับรานอาหารตางชาติทั้งหมด การบริโภคอาหารญี่ปุน
ในปจจุบันไมเพียงเปนการบริโภคเพื่อการดํารงชีพ
ตามความจําเปนข้ันพืน้ฐานของตนเทานัน้ แตยงัแฝง
การบริโภควัฒนธรรมญ่ีปุนผานการบริโภคอาหารท่ี
บรรจุอยูภายในตัวอาหารญ่ีปุนอีกดวย จึงนํามาสู
ความสนใจของผูเขียนในการนําเสนอวิถีการบริโภค
อาหารและวัฒนธรรมญ่ีปุ  น ในสังคมไทยที่ มี
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมการบริโภคใน
ภาวะสมัยใหมในมุมมองทางดานสงัคมวิทยา รวมถึง
เงื่อนไขท่ีมีความสัมพันธกับวิถีการบริโภคอาหาร
ญี่ปุนในสังคมไทย สิ่งเหลานี้นํามาสูวิถีการบริโภคที่
สะทอนการปรับเปล่ียนอยางหลากหลายและซับซอน
ผ านส่ือในยุคเทคโนโลยีการส่ือสารที่ทันสมัย 
การทําความเขาใจถึงพัฒนาการทางความคิดในการ
บรโิภคแหงโลกสมัยใหมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูเสมอ 
จึงมีความสําคัญเปนอยางมากในการขยายความ
เขาใจและคล่ีคลายขอกังขาที่เกิดขึ้นในสถานการณ
โลกที่เปนพลวัตในปจจุบัน
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2. พัฒนาการทางความคิดและทิศทางการ
ศึกษาการบริโภคในสังคมโลกสมัยใหม

การศึกษาเ ก่ียวกับการบริโภคในเชิง
สังคมวิทยาไดรับความนิยมและกลาวถึงอยาง
แพรหลาย ทั้งน้ีมุมมองตอการบริโภค (consume) 
ทีม่กีารวพิากษสวนใหญเปนการศกึษาวิถกีารบรโิภค
ในมุมมองท่ีวา การบริโภคเปนปจจัยสาํคัญในการขับ
เคล่ือนและกระตุนระบบเศรษฐกิจในชวงเปล่ียนผาน
ไปสู สังคมสมัยใหม พัฒนาการทางความคิดและ
ทิศทางการศึกษาการบริโภคจึงมีความจําเปนอยาง
มากในการทําความเขาใจสังคมโลกท่ีมกีารเคล่ือนตัว
เปลี่ยนผานอยูตลอดเวลา

George Ritzer เปนหนึ่งในนักวิชาการ
ทีใ่หความสําคญัตอประเด็นศกึษานีเ้ปนอยางมาก เขา
ไดกลาวถึงทิศทางและแนวโนมการศึกษาวิถีการ
บริโภคที่ปรากฏตั้งแตป ค.ศ. 1980 เปนตนมา โดย
เปรียบเทียบการศึกษาวิถีการบริโภคระหวางสํานัก
คดิสังคมวิทยาฝงยโุรปและนักคดิสงัคมวิทยาอเมริกนั 
ในผลงานเขียนทางวิชาการเร่ือง The Sociology of 
Consumption: A Sub-Field in Search of Dis-
covery (Ritzer, 2000) งานของเขาชีใ้หเหน็แนวทาง
การศกึษาเก่ียวกับวถิกีารบริโภคในชวงทีผ่านมาทีน่กั
สังคมวิทยาอเมริกันใหความสนใจตอประเด็นศึกษา
เกีย่วกบัวถิกีารบรโิภคนอยมาก ขณะทีน่กัสงัคมวทิยา
กลุมยุโรปกลับไดมีการศึกษาเก่ียวกับวิถีการบริโภค
อยางจริงจัง และใหความสําคัญตอการศึกษาวิถีการ
บริโภควาเปนองคประกอบหน่ึงของวัฒนธรรมท่ีมี
อิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม 
และสงผลตอระบบอ่ืนๆ ในวงกวาง เกิดขึ้นทั้งใน
ระบบการผลติในภาคครวัเรือนและระดบัประเทศ ซึง่
นําไปสูการปรับเปลี่ยนในระดับโครงสรางทางสังคม
ไดเลยทีเดียว ผลงานช้ินนี้ของ Ritzer ยังชี้ใหเห็น
ทิศทางการศึกษาวิถีบริโภคของกลุมนักสังคมวิทยา

อเมริกนัวายงัขาดการศึกษาแกนสาระสําคญัเก่ียวกับ
วถิกีารบรโิภคในเชงิสงัคมวทิยาอยูมาก แมวารปูแบบ
และวิถกีารบริโภคในสังคมจะย่ิงทวีความซับซอนมาก
ขึน้ และเปนปจจยัสาํคญัทีข่บัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ
ใหมคีวามเจริญเติบโตและขยายตัวอยางเปนวงกวาง
ก็ตาม โดยเฉพาะวิถีการบริโภคผานพื้นที่สาธารณะ
เช่ือมดวยระบบอินเตอรเนต็อยาง Amazon.com ซึง่
กอตั้งในป ค.ศ. 1994 ไดสรางพื้นที่บริโภคใหมที่ได
รบัความนยิมของชาวอเมรกินัในยคุนัน้เปนอยางมาก 
นอกจากนีย้งัสงผลใหวถิกีารผลติ รปูแบบการทาํงาน 
รวมถึงระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคได
ปรับเปลี่ยนจากเดิมไปอยางสิ้นเชิงภายใตการเติบโต
ของระบบสารสนเทศใหม 

ทั้งนี้ Ritzer ไดตั้งขอสังเกตวา แมรูปแบบ
การบริโภคในสหรัฐอเมริกาไดปรับเปลี่ยนทิศทางไป 
แตทวาการศึกษาของกลุมนักสังคมวิทยาอเมริกัน
กลับละเลยการศึกษาวิถีบริโภคท่ีทวีความซับซอน
มากกวาสังคมในอดีต แมจะมีการศึกษาวิถีการ
บริโภคในสังคมชาวอเมริกันอยูบาง แตก็ยังปรากฏ
มมุมองในการศึกษาท่ีแฝงไปดวยอคติ อาทิ การศึกษา
ของ Thorstein Veblen ที่นิยามรูปแบบและ
วิถีการบริโภคแบบใหมวาเปน “conspicuous 
consumption” เปนการบริโภคเพ่ืออวดอางและ
เพือ่ใหเปนจดุสนใจในสังคม สอดคลองกับมมุมองการ
ศึกษาวิถีการบริโภคในรูปแบบของการสรางสภาวะ
แปลกแยกทางสังคม หรือ alienation ซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดของ Karl Marx ที่ปรากฏใหเห็น
เปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพราะนักคิดกลุมสังคมวิทยา
อเมริกันเนนการผลิตผลงานทางวิชาการดานชนช้ัน 
แรงงานและระบบนายทุนมากกวา ถึงแมแนวทาง
การศึกษาเกี่ยวกับระบบชนชั้น แรงงาน และระบบ
นายทุนจะเป นที่ เฟ  องฟูอย างมากในกลุ มนัก
สังคมวิทยาอเมริกันในยุคนั้น แตงานศึกษาเกี่ยวกับ
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วิถีการบริโภคก็ไดปรากฏใหเห็นอยูบาง 
ทั้งนี้ Sharon Zukin และ Jenifer Smith 

Maguire (2004) ไดชีใ้หเหน็ถงึขอจาํกดัของการศกึษา
วถิกีารบรโิภคของกลุมนกัคดิสงัคมวทิยาผานบทความ
เรื่อง “Consumers and Consumption” (Zukin 
& Maguire, 2004) วามสีาเหตปุจจยั 3 ประการ ดงันี้ 

ประการแรก การอธิบายแนวคิดหรือ
แนวทางการศกึษาการบรโิภคทีเ่ชือ่มโยงการอธบิายใน
ระดับโครงสรางและปจเจกเปนสิ่งที่ทําไดยากในขณะ
นั้น เพราะแนวทางการศึกษาสังคมในชวงน้ันอยูภาย
ใตอิทธิพลของฐานคิดแบบด้ังเดิมท่ีเนนการศึกษา
โครงสรางทางสงัคม การศกึษาวถิกีารบรโิภคในระดบั
ที่ลึกซ้ึง จึงเปนสิ่งเกิดขึ้นไดในระดับหนึ่งอยางท่ีปรากฏ
จากงานในกลุมนักวิชาการสังคมวิทยาอเมริกันยุคนั้น 

ประการท่ีสอง การได รับอิทธิพลจาก
แนวคิดของ Marx (มารกซ) Weber (เวเบอร) และ 
Simmel (ซิมเมล) ไดใหความสําคัญกับเรื่องของ
โครงสรางการผลิตและระบบเศรษฐกิจมากกวาเร่ือง
ของปจเจก ไดกอใหเกดิอคตใินการศกึษาเกีย่วกบัวถิี
การบริโภคในยุคสมัยใหมวาเปนเพียง “การสราง
ความลุมหลงในการบรโิภค” โดยเฉพาะ Marx ทีม่อง
วาความตองการของมนุษยเปนไปตามสัญชาตญาณ
จากความตองการปจจัยพื้นฐานสําหรับดํารงชีวิต
ประจําวันเทาน้ัน ความตองการอาหาร เสื้อผา 
ที่อยูอาศัย ฯลฯ ทําใหเกิดการบริโภคเทาที่จําเปน 
แมแต Weber เองกอ็ธบิายเรือ่งของการบรโิภคสินคา
ของบุคคลวาเปนกระบวนการเลือกซื้อตามความ
เหมาะสมและบริโภคเพื่อความอยูรอดเทาน้ัน ความ
ตองการในการบริโภคของปจเจกจึงถูกควบคุมผาน
ความเชื่อทางศาสนาดวยอุดมคติ “Protestant 
ethic” ซึง่มองวาศาสนาคือตวักาํหนดบทบาทหนาที่
ในการทาํงานของปจเจกบคุคล รวมถงึวถิกีารบรโิภค
อยางมัธยัสถอดออมในยุคทุนนิยมท่ีเปนตัวสะทอน

ความอยูดมีสีขุในมมุของนกัวชิาการสงัคมวทิยาในยคุ
นั้น ขณะท่ีแม Simmel สนใจศึกษาความแปลกใหม
ของวิถีการบริโภคที่ปรากฏผ านการซื้อสินค า 
(shopping) ในเขตเมือง แตในขอเสนอของเขากลับ
มองวาพฤติกรรมการบริโภคที่บอกอัตลักษณและ
แฟชั่นในการบริโภคขณะนั้นวาเปนพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมและไมเปนเหตแุละผล ซึง่ Durkheim ไดชี้
ใหเห็นในทิศทางเดียวกันวาพฤติกรรมการบริโภคใน
ลักษณะดังกลาวเปนสิ่งมอมเมาสังคม และหากไมมี
การควบคุมพฤติกรรมบริโภคก็จะสงผลใหระบบ
สังคมแบบดั้งเดิมนั้นเลือนหายไป 

อยางไรก็ตาม การศึกษาวิถีการบริโภคของ
นักคิดทางสังคมวิทยาอเมริกันท่ีทรงอิทธิพลทาง
ความคิดกลุมนี้ไมไดมีงานวิจัยเพื่อหาคําตอบอยาง
จริงจัง แตทวาเปนขอคนพบที่ไดมาจากการสังเกต
แบบมานุษยวิทยาที่อธิบายในเชิงประวัติศาสตร
เทานั้น ทําใหเรื่องของวิถีการบริโภคกลายเปน
ประเด็นที่ถูกมองขามในยุคนั้นแมวาจะกาวเขาสูใน
ยุคของทุนนิยมก็ตาม ซึ่งในเวลาตอมา Thorstein 
Veblen (1959; Zukin & Maguire, 2004) ไดตั้ง
ขอสังเกตเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องของวิถีการบริโภค
ของนกัคดิกลุมนีว้า แมจะใชแนวทางเชงิมานษุยวทิยา 
แตขาดการนําเสนอขอเท็จจริงเชิงประจักษและ
อธิบายในมุมมองของนักคิดที่แฝงไปดวยอคติ และ
สุดทายกลายเปนขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองของการบริโภคและ
ผูบริโภคซ่ึงถูกจํากัดโอกาสใชสัญชาตญาณในการ
อธิบายปรากฏการณทางสังคมดังกลาวดวยการมอง
ในฐานะที่วาเปนเรื่องที่เปนปญหาและกอใหเกิด
วิกฤติทางสังคมโดยเชื่อมโยงกับเรื่องของเพศสภาวะ
และศีลธรรมทางสังคม 

ประการสุดทาย เขามองวากลุมนายทุนได
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เขาถึงความรู เหลานั้นเพื่อนํามาใชประโยชนทาง
เศรษฐกิจมากกวาการสรางความรูทางวิชาการ (เปน
เรื่องของกําลังทรัพยและคาใชจายที่ตองใชเพื่อซื้อ
ฐานขอมลู) และองคความรูเกีย่วกบัวถิกีารบรโิภคใน
ยุคนั้น สวนใหญเปนงานดานเศรษฐศาสตรซึ่งให
ความสําคัญกับการศึกษาวิถีการบริโภคที่เชื่อมโยง
ดาน “supply side” มากกวา สะทอนใหเหน็วาองค
ความรูเกี่ยวกับวิถีการบริโภคในขณะนั้นถูกจํากัดไว
เฉพาะบางกลุมเทาน้ัน ดังนั้น งานศึกษาเกี่ยวกับ
วิถีการบริโภคที่ปรากฏในยุคนี้ โดยสวนใหญจึงเปน
งานทีใ่หความสําคญัตอการศึกษาระบบการผลติและ
ระบบการตลาดแบบทุนนิยมวาเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการบริโภคในสังคมขณะน้ันไม  ใช 
วัฒนธรรมท่ีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการบริโภค 

ดังน้ันในชวงหลังของการศึกษาเก่ียวกับวิถี
การบริโภคจึงมีกลุมนักวิชาการสังคมวิทยาสมัยใหม
ไดพยายามศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับประเด็น
ดังกลาว โดยมองเชื่อมโยงความเปนเหตุเปนผล
ระหวางการผลิตสินคากับการบริโภคในมุมมองใหม 
ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการบริโภคและวิถีการ
บริโภคทั้งในมิติของเศรษฐกิจและมิติทางวัฒนธรรม 
ซึ่ง Ritzer (2000) ไดชี้ใหเห็นวาภายหลังการศึกษา
วิถีการบริโภคในแวดวงนักวิชาการสังคมวิทยาเริ่มมี
ความชัดเจนมากขึ้น โดยเกิดแนวทางการศึกษาโดย
ใชรูปแบบ ASA ของ Dan Cook ซึ่งพยายามสราง
ความชัดเจนในการศึกษาสังคมวิทยาการบริโภค 
(The Sociology of Consumption) ดวยการเริ่ม
สรางวารสารวิชาการที่เปนเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมผูบริโภค (Consumer Culture) เพื่อให
ประเดน็เกีย่วกบัวถิกีารบรโิภคในเชงิสงัคมวทิยาทีถ่กู
เพิกเฉยและละเลยในอดีต ไดถูกรื้อฟนและนํากลับ
มาศึกษาใหมอยางเขมขนทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสมัยใหม 

ในเวลาตอมา การบริโภคถูกขยายมุมมอง
ในการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับรหัส (code) มากขึ้น โดย
งานศึกษาของ Clude Levi-Strauss (อางใน 
Stephen Mannell, 1996) เสนอมุมมองที่มีตอการ
บรโิภคอาหารและนําเอาเทคนิคทางภาษาศาสตรมา
ใชในการอธิบายวิถีการบริโภคอาหารที่เนนความ
สําคัญตอการถอดรหัสความหมายการปรุงและการ
ประกอบอาหารของแตละกลุมวาเปนสิง่ท่ีมีรหสัลบัที่
ซอนหรือแฝงความคิดของมนุษยอยู และสามารถ
คนหาโครงสรางทางสังคมผานรูปแบบการประกอบ
อาหารในลักษณะการปรุงแบบสุก-ดิบเช่ือมรอยกับ
การกินอาหารได

Roland Bargthes (อางใน Stephen 
Mannell, 1996) ศึกษาการถอดรหัสและการ
หาความหมายท่ีซอนอยูภายในชุดความหมายของ
การประกอบอาหารโดยใชหลักสังคมวิทยาเชิงจิต
วิเคราะหของการบริโภคอาหารรวมสมัยในการ
วิเคราะหความนิยมในการบริโภคขนมปงสีขาวไปสู
การบริโภคขนมปงสีนํ้าตาลวาเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงความหมาย (Signified) เขาใหความ
สาํคญัตอการวิเคราะหการสรางพ้ืนทีค่วามหมายผาน
การโฆษณาสินคายี่หอตางๆ เพื่อดึงดูดลูกคาดวย
การนาํเสนอความดัง้เดมิของรสชาต ิความเกาแกของ
กรรมวิธีการผลิต ซึ่ง Nobert Elias (1978) ตั้งขอ
สังเกตวารูปแบบการบริโภคดังกลาวเปนภาวะหยุด
นิ่งอยูกับท่ี เนื่องดวยขณะท่ีความชื่นชมในรสอาหาร
ของมนุษยไมหยุดนิ่งแตการปรุงอาหารและรูปแบบ
ในการบริโภคยงัยดึตดิกับประวตัศิาสตรและอดตีอยู
อยางเดิม ดังนั้นเขาจึงนําเสนอแนวทางการศึกษา
แบบพัฒนาการทางประวัติศาสตรโดยมีความเช่ือ
พื้นฐานวา “ความตองการและความนิยมชมชอบตอ
สิ่งตางๆ ของมนุษยเปนผลมาจากประสบการณของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยาวนานหลาย
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ชวงอายคุน จนเปนสาเหตสุาํคญัทาํใหการสรางความ
นิยมชมชอบตอสิ่งตางๆ ในแตละชวงอายุขัยของคน
รุนหน่ึงไดความสําเร็จ” 

Jean Baudrillard (1988) นักสังคมวิทยา
หลังภาวะสมัยใหมมองวาสังคมในปจจุบันกาวเขาสู
การเปนสังคมแหงการบริโภคผานการบริโภคในเชิง
สัญญะ (consumption of signs) จากผลงานแรกที่
ชื่อ The System of Object พิมพในป ค.ศ.1968 
เปนจุดเริ่มตนที่เขาเสนอใหเห็นวา วัตถุในสังคมแหง
การบริโภคจะมีคุณคาตามระบบหรือโครงสรางเปน
ตวัจดัตัง้ขึน้ นอกจากประโยชนใชสอยและราคาทีเ่กดิ
ขึ้น วัตถุยังถูกกําหนดในฐานะท่ีเปนสวนประกอบใน
การสรางบรรยากาศของระบบคณุคาในระบบนัน้และ
เมือ่วตัถถุกูบริโภคจะเปลีย่นความหมาย (meaning) 
ไปสูการบริโภคในระดับปจเจกที่มีความหมายอยู
มากมายในสังคมสมัยใหม ตอมา Baudrillard ได
เขียนงานออกมาอีกมากมาย ซึ่งขยายความเขาใจให
เห็นการบริโภคที่เชื่อมโยงกับสินคาในสังคมยุคสมัย
ใหม  (modernity) สู สังคมยุคหลังสมัยใหม  
(postmodernity) โดยเฉพาะการบริโภคที่มีสัญญะ 
(sign) เกิดขึ้นจากการใหความหมายในการบริโภค
สินคา และขยายใหเห็นหนาที่ของสินคาที่เพิ่มเติม
ออกไปในโลกวฒันธรรม เขาเสนอวาในการบริโภคได
ใหคุณคาจากประโยชนใชสอย (use value) มูลคา
จากการแลกเปล่ียนในระบบเศรษฐกิจ คุณคาในเชิง
สญัลกัษณ (symbolic value) นอกเหนอืไปจากนีย้งั
มคีณุคาในเชิงสญัญะ (sign value) ซึง่สญัญะจะเปน
ตวัชวยเตมิเตม็ใหแกสนิคาประเภทตางๆ ทีโ่ดยทัว่ไป
มคีณุคาในตวัเองหรอือาจไมมคีณุคาในตวัเอง ใหเกดิ
มคีณุคาหรือความหมายใหม จนนําไปสูสนิคาบริโภค
ทางวัฒนธรรม (cultural commodity) หรือสินคา
สัญญะ (sign commodity) สะทอนวิถีการบริโภค
ใหมในปจจุบัน 

Mark Gottdiener เปนนักสังคมวิทยาชาว
อเมริกันคนแรกท่ีใหความสําคัญตอการศึกษาวิถี
บรโิภค เขาชีใ้หเห็นรปูแบบการบรโิภคทีเ่ปล่ียนแปลง
ไปและไดเริ่มจากการศึกษาระบบการทํางานในราน
อาหารจานดวน (fast foods) การเลือกซ้ือบริการ
และสินคาผานระบบบัตรเครดิต อันเปนการบริโภค
ในรปูแบบใหมทีม่สีญัลกัษณเขามาเปนสวนประกอบ
รวมในการบริโภค แนวโนมการบริโภคที่เนนรูปแบบ
เฉพาะในพื้นท่ีใหมๆ อาทิ รานอาหารเนนความ
เฉพาะ (themed restaurants) สนามบิน (airport) 
หางสรรพสินคา (malls) พื้นที่บันเทิงแบบใหม 
(theme parks) พิพิธภัณฑ (museums) และ
อนสุาวรียแหงสงคราม (war memorials) ซึง่เขาเนน
ใหเหน็วาเกิดการหายไปของพืน้ท่ีสาธารณะ (public 
space) แบบเดิมแตเกิดความสัมพันธในลักษณะ
การสรางธีม (themes) กับอุตสาหกรรมสื่อมวลชน
ในการเผยแพร และในอนาคตจะเกิดพื้นท่ีแหง
สัญลักษณ (symbolic spaces) ขึ้นมา ซึ่ง Mark 
Gottdiener ไดอธบิายเอาไวในงานเขยีนของเขาเรือ่ง 
The Theming of America: Dreams, Media 
Fantasies, and Themed Environments ในป 
ค.ศ.2001 ซึ่งถูกพัฒนาตอยอดจากงานเขียนตั้งตน
ของเขาเร่ือง New Forms of Consumption: 
Consumers, Culture, and Commodification 
(2000) งานชิ้นนี้สะทอนใหเห็นการวิเคราะหวิถีการ
บริโภคในแนวทางวัฒนธรรมศึกษา (cultural 
studies) คาบเก่ียวกับการนําทฤษฎีหลงัทนัสมัยนยิม 
(postmodernism) การประกอบสรางทางสงัคมของ
ตนเอง (the social construction of self) 
การกลายเปนสินคา (commodification) ในสังคม
โลกทุนนิยม และบทบาทของสื่อมวลชนในชีวิต
ประจําวันมาเสนอมุมมองใหมในปรากฏการณทาง
สังคมที่กําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
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อยางไรก็ตาม การศึกษาวิถีการบริโภคใน
กลุ ม นัก สังคม วิทยาชาว ยุ โรปโดยเฉพาะนัก
สังคมวิทยาอังกฤษ กลับใหความสําคัญตอการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบและวิถีการบริโภคในยุคน้ันเปนอยาง
มาก อกีทัง้ยงัมีการศึกษาอยางตอเนือ่งต้ังแตป 1970 
เปนตนมา ซึ่งนักคิดกลุมนี้เนนศึกษาการบริโภคผาน
พื้นที่สาธารณะ ไดแก cyberspace และพื้นที่หาง
สรรพสินคาทั้งในยุโรปและอเมริกา แมวานักคิด
กลุ มนี้จะตกอยูภายใตอิทธิพลของการศึกษาเชิง
ประวตัศิาสตรอยูบาง แตทวากส็ามารถกาวขามอคติ
ของการศกึษาวถิกีารบรโิภคในสงัคมสมยัแบบใหมได 
และเกิดขอถกเถียงเก่ียวกับความแพรหลายของการ
บรโิภคสนิคาจากตางประเทศแทนทีก่ารศกึษาวถิกีาร
ผลิตในรูปแบบเดิม ที่ใหความสําคัญตอการศึกษา
วิถีการบริโภคในฐานะท่ีเปนเพียงสวนหน่ึงของ
วฒันธรรม ซึง่มองวาการบริโภคน้ีเปนองคประกอบท่ี
สาํคญัของวฒันธรรมในสงัคม ในเวลาตอ นกัคิดกลุม
หลังสมัยใหมไดชี้ใหเห็นวา การศึกษาวิถีการบริโภค
และการบริโภคนั้นเปนสิ่งที่กําหนดความเปนสังคม
หลังทันสมัย และดึงความสนใจใหกลุ มนักคิดฝ ง
อเมรกินัหนัมาศกึษาการบรโิภคมากขึน้ในเวลาตอมา 
(Featherstone, 1991) 

สอดคลองกับงานของ Elise S. Lake and 
Minjoo Oh (2006) ใน The Sociology of food 
and Eating ซึ่งไดชี้ใหเห็นวาการศึกษาเกี่ยวกับ
สงัคมวทิยาการบริโภคเปนเร่ืองทีน่กัสงัคมวทิยาไมให
ความสําคัญตอการศึกษาอยางจริงจัง ดังนั้นงานที่
เกีย่วกบัการบรโิภคในอดตีสวนใหญจงึเปนการศกึษา
ในมิติของโภชนาการอาหาร ดังปรากฏในงานเขียน
ทางวชิาการของวงการแพทย สาธารณสุข และการ
ศึกษาชนบท แมวาปจจุบันมีนักสังคมวิทยาและนัก
วชิาการหลายสาํนักหนัมาใหความสนใจตอการศึกษา
เกีย่วกับอาหารและการบรโิภคอาหารมากข้ึน แตกย็งั

เปนเรื่องคอนขางใหมและทิศทางในการศึกษาก็
เปนการประกอบสราง (construct) หวัขอข้ึนมาเพ่ิม
เติมจากเรื่องของโภชนาการและงานศึกษาในชนบท 
โดยมีทิศทางการศึกษาและแนวทางการศึกษา 
(approach) อยูในกรอบของการศึกษาเร่ืองระบบ
อาหาร สุขภาพศึกษาและพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูคนเปนสวนใหญ ซึ่งหากเช่ือมโยงกับการศึกษาวิถี
การบรโิภคในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ในมิตทิีม่ี
ความเฉพาะดานอยางวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนใน
สงัคมไทยท่ีเขามามีอทิธพิลในประเทศไทยมากข้ึน ซึง่
พบวามีขอจํากัดอยูมากและดูจะมีแนวโนมไปใน
ทศิทางตามพัฒนาการทางความคิดในสังคมโลกดวย
เชนกัน

3. การศึกษาและทบทวนวิถีการบริโภค
อาหารญ่ีปุนในสังคมไทย

การศึกษาวิถีการบริโภคอาหารญ่ีปุ นใน
สังคมไทยเร่ิมขยายตัวอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภายหลังการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร
ญีปุ่นในไทยทีข่ยายตวัอยางตอเนือ่งภายหลงัศตวรรษ 
1990 เปนตนมา การเขามาขององคกรสงเสริมราน
อาหารญี่ปุ นในตางประเทศ (Organization to 
Promote Japanese Restaurants Aboard: JRO) 
มวีตัถุประสงคเพือ่สนบัสนนุรานอาหารญ่ีปุนท่ีดาํเนนิ
กจิการอยูในตางประเทศ เพือ่ใหเกดิการขยายตัวของ
รานอาหารญี่ปุนไปทั่วโลก ปจจุบัน JRO ไดมีการ
ขยายเครือขายสาขาการบริหารงานที่เกิดจากการ
รวมตัวกนัของผูประกอบการรานอาหารญ่ีปุนทีอ่ยูใน
ประเทศน้ันๆ ทําใหปจจุบันมีสาขาในตางประเทศ 
9 ประเทศ ทั้งนี้จึงไดมีการเปดตัว JRO สาขา
ประเทศไทย คร้ังแรกอยางเปนทางการในป พ.ศ.
2552 เพื่อสนับสนุนรานอาหารญี่ปุนท่ีมีอยูมากกวา 
1,000 แหง หรือประมาณ 500 บริษัทที่อยู ใน
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ประเทศไทยในขณะน้ัน โดยมีการดําเนินการ
สนบัสนุนตางๆ อาทิ การวิเคราะหประเด็นปญหาจาก
แบบสอบถามที่ได จัดทําขึ้นเอง การจัดสัมมนา
เก่ียวกับการบริการธุรกิจ/วิธีการประกอบอาหาร/
การควบคุมอนามัย/ วธิกีารจัดสงอาหารหรือวตัถดุบิ
ของญี่ปุนและการแกปญหาตางๆ ใหกับผูประกอบ
การรานอาหารญี่ปุน เปนตน (Thai PR, 2552) เปน
ที่ยอมกันดีวาในบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับมิติทาง
ดานวัฒนธรรมการกินการอยูหรือการบริโภคในชีวิต
ประจําวัน ธุรกิจรานอาหารดูจะสรางพลังในการขับ
เคล่ือนทางเศรษฐกิจที่ดําเนินไปอยางมีพลวัตและ
ขยายการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองมากท่ีสุดแขนง
หนึ่ง และมีแนวโนมวาธุรกิจรานอาหารญ่ีปุนที่กําลัง
เบงบานอยู ในไทยดวยมูลคาการลงทุนรวมกวา
สองหม่ืนลานบาทจะเปนตวัอยางท่ีแสดงใหเหน็ในเชิง
ประจกัษไดเปนอยางด ีขณะเดยีวกนั การเกดิขึน้ของ
รานอาหารญีปุ่นทีก่ระจายตวัและครอบคลุมพืน้ทีใ่น
ประเทศไทยอยางกวางขวางในปจจุบัน เปนเสมือน
การรุกคืบทางวัฒนธรรมครั้งใหมที่กําลังแปลงสภาพ
เปนมูลคาทางธุรกิจที่ไมไดจํากัดอยูเฉพาะในบริบท
ของธุรกิจรานอาหารเทานั้น หากยังหมายรวมถึง
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีมูลคารวมนับไดหลายหมื่นลาน
บาทอีกดวย (ASTV ผูจัดการรายวัน, 2557) 

ลาสุดในป พ.ศ. 2559 องคการสงเสริมการ
คาตางประเทศของญี่ปุ น (เจโทร กรุงเทพฯ) ได
ตอกย้ําและเผยใหเห็นการเติบโตของธุรกิจราน
อาหารญี่ปุ นในประเทศไทยวามีขนาดใหญสุดใน
อาเซียน และแนวโนมการเพิ่มขึ้นของรานอาหาร
ญีปุ่นในไทยประมาณรอยละ 10 ตอป สะทอนใหเหน็
แนวโนมความนิยมของกลุมผูบริโภคชาวไทยท่ีชื่น
ชอบอาหารญี่ปุนมีมากขึ้น และประเทศไทยอยูใน
อันดับ 6 ของการสงออกสินคากลุมอาหาร เกษตร 
ปาไม และประมงของประเทศญีปุ่นไปตลาดโลก โดย

มีมูลคาถึง 1.14 หมื่นลานบาท ซึ่งสูงสุดในอาเซียน 
(วราภรณ เทียนเงิน, 2559) การขยายตัวของธุรกิจ
อาหารญ่ีปุนท่ีมีวัฒนธรรมญ่ีปุนผสมผสานอยูภายใน
เปนปรากฏการณที่นาจับตามองการทําความเขาใจ
ประเดน็ดงักลาว เชือ่มโยงกบัการบรโิภคอาหารญีปุ่น
ในสังคมไทย ซึ่งมีความสําคัญในแงการขยายมุมมอง
และเสนอใหสังคมเห็นถึงอีกด านหนึ่งของการ
แนวทางการทําความเขาใจสังคมไทยที่มีพลวัตใน
สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน

จากการศกึษางานวจิยัท่ีเกีย่วของกับวถิกีาร
บรโิภคอาหารญีปุ่นในสงัคมไทยพบวา มงีานทีศ่กึษา
ประเดน็นีม้ากขึน้แตยงัปรากฏอยูอยางจาํกัด โดยงาน
ศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณท่ีนําเสนอเพียงภาพกวางของวิถีการ
บรโิภคอาหารญีปุ่นในสงัคมไทยเทานัน้ อยางไรกต็าม
แมงานศึกษาสวนใหญที่ทําการทบทวนจะเปนงาน
ศกึษาโดยใชระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณเปนหลกั แตก็
พบวาภายในงานบางสวนพยายามนําเสนอในมิติ
สังคมและวัฒนธรรมอยูดวย ทั้งนี้ การวิเคราะหผล
การศกึษากไ็มอาจละเลยประเดน็ทางดานสงัคมวทิยา
การบริโภคไปได หากวิเคราะหในแงมุมนี้เพิ่มขึ้นจะ
สามารถสะทอนใหเห็นถึงกระแสโลกาภิวัตนที่สงผล
ตอวิถกีารบริโภคของชาวไทยท่ีมกีารเปล่ียนแปลงไป
ตามสภาพเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวิถีชีวิตท่ีมีความเรงรีบกับการทํางาน ทําให
ผู คนนิยมรับประทานอาหารนอกบานเพิ่ม ข้ึน 
นอกจากน้ี วถิกีารบริโภคอาหารญ่ีปุนยงัเก่ียวโยงกับ
คานิยมทางสังคมเกี่ยวกับเร่ืองการดูแลสุขภาพของ
ตนเองมากขึน้ หรอืแมกระทัง่การบรโิภคอาหารญีปุ่น
ที่เกี่ยวของกับรสนิยมของผูบริโภคท่ีตองการซึมซับ
เอาอตัลกัษณทางวัฒนธรรมความเปนญ่ีปุนเพือ่ตอบ
สนองทางดานจิตใจและความเปนปจเจก โดย
ปรากฏการณทีก่ลาวมานีส้ะทอนใหเหน็ผานงานวิจยั
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หลายชิ้น ดังตอไปนี้
งานศึกษาทัศนคติและการตัดสินใจที่สง

ผลตอการบริโภคอาหารญ่ีปุน
งานศึกษาคุณคาตราสินคาและทัศนคติ

ดานผลิตภัณฑที่มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผู บริโภคที่มีต อภัตตาคารอาหารญี่ปุ นฟูจิในเขต
กรุงเทพมหานคร ในงานของชนิดา เสถียรธนากร 
(2551) พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การ
ศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสมัพันธกับ
พฤติกรรมการใชบริการที่ภัตตาคารอาหารญี่ปุนฟูจิ 
สวนทัศนคติที่มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบรโิภคท่ีมตีอภตัตาคารอาหารญ่ีปุนฟูจ ิประกอบดวย 
ทัศนคติดานผลิตภัณฑ ไดแก ความสด สะอาด 
ปลอดภัยของอาหาร รายการอาหารมีหลากหลาย
เพียงพอตอความตองการ อาหารมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง และความพอใจในคุณภาพ และรสชาติ
อาหาร ทัศนคติดานพนักงานผูใหบริการ ไดแก 
พนกังานใหบรกิารดวยใบหนายิม้แยมแจมใส รบัคาํสัง่
ซื้อและใหบริการดวยความรวดเร็ว มีความสุภาพใน
การใหบริการ และพนักงานสามารถใหความรูและ
แนะนําอาหารท่ีเปนประโยชนไดดี ทัศนคติดานราคา 
ไดแก ความคุมคาดานผลิตภัณฑและการบริการเมื่อ
เทียบกับราคา ทัศนคติดานการจัดจําหนาย ไดแก 
สถานท่ีตัง้มีทีจ่อดรถสะดวกสบาย และมีจาํนวนสาขา
หลายสาขาในการรองรับการใหบริการ ทัศนคติ
ด านการสงเสริมการตลาด ได แก  การโฆษณา
ประชาสัมพันธผานทางสื่อโทรทัศน การสงเสริมการ
ขายรวมกับการบัตรเครดิต การสงเสริมการขายดวย
วธิกีารใชบตัร Smart Card โดยไดรบัสวนลด และการ
สงเสริมการขายดวยวิธีการสะสมแตม 10 แตมเพื่อ
แลกเปนเงนิสวนลด 300 บาทในการบริโภคในครัง้ตอ
ไป ทัศนคติดานกระบวนการใหบริการ ไดแก ความ
รวดเร็วในการใหบริการดานอาหาร และมีความ

รวดเร็วแมนยาํในการเก็บเงิน ทศันคติดานการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ไดแก ภัตตาคารมีความสะอาด 
ภัตตาคารมีที่นั่งที่ใหความสะดวกสบาย และมีการ
ตกแตงภายในไดบรรยากาศสไตสรานญีปุ่น สอดคลอง
กับงานศึกษาของมัทวัน พยัคฆนันท (2557) ท่ีศึกษา
การตัดสินใจเลือกใชบริการและความตองการปจจัย
สวนประสมทางการตลาดของผูบรโิภครานโคอนุ อนิด้ี 
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคให
ความสําคัญกับอาหารที่มีคุณภาพ มีความสะอาด 
รสชาติอรอย ถูกปาก ดานราคาสินคา ไดแก ราคามี
ความเหมาะสมกบัปรมิาณอาหาร ดานชองทางการจดั
จาํหนาย ไดแก มกีารจัดตกแตงรานเหมาะสม สวยงาม 
มีขนาดพ้ืนท่ีในการใหบริการลูกคาเพียงพอ และดาน
การสงเสริมการตลาด ไดแก การมีรปูแบบโฆษณาของ
รานที่ดึงดูดความสนใจ เปนปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการราน โคอุน อินด้ี 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้น ท่ี
สอดคลองกับงานศึกษาขางตน อาทิ งานศึกษาของ
อิงอร รัตตัญู (2553); ชนสรณ โตกราน (2551); 
รตันา โภคาศริสินิ (2557) ทีพ่บวา ปจจัยทางดานการ
ตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารญี่ปุ น 
ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยเฉพาะความ
สดใหม สะอาด ปลอดภยั ดานราคาสนิคา การมปีาย
ราคาแสดงไวชัดเจนและราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
ดานชองทางการจดัจําหนาย ในงานนีห้มายถงึ ความ
สะอาดและถูกสุขอนามัยของราน บรรยากาศและ
การตกแตงของรานสวยงาม สถานท่ีตั้งของราน
สะดวกตอการเดินทาง สวนดานการสงเสริมการ
ตลาด ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับการสั่งอาหาร
เปนชุดเพ่ือประหยัดราคา รวมท้ังการไดรับสวนลด
พิเศษสําหรับสมาชิก นอกจากน้ียังพบวา อาชีพ 
รายได คาใชจายเพือ่การบรโิภค และการรบัรูขาวสาร
เก่ียวกับประโยชนของอาหารญี่ปุน มีความสัมพันธ
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กับการตัดสินใจบริโภคอาหารญี่ปุ น สวนสมสมร 
สขุเณศกลุ (2550) ทีศ่กึษาการสงเสรมิการขายทีม่ผีล
ตอการกลับมารับประทานอาหารญ่ีปุ นซํ้าของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาอาหาร
ญีปุ่น พบวา การสงเสริมการขายในดานการจบัฉลาก
ชงิรางวัล การสะสมยอดรับประทานอาหารญ่ีปุนรวม
กับบัตรเครดิต และการแจกคูปองสวนลด มีสวน
สาํคญัตอการรบัประทานอาหารญีปุ่นซํา้ของผูบรโิภค

อยางไรก็ตาม ยังมีงานศึกษาหลายช้ินท่ีให
ความสําคัญกับปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากปจจัยที่
กลาวไวขางตน อาทิ งานของจิตรลดา ฟกปอม 
(2556) ที่ศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการบุฟเฟต
อาหารญ่ีปุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการบุฟเฟตอาหารญี่ปุน
ตัดสินใจบริโภคอาหารญ่ีปุ นผ านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับความ
สดใหม ความสะอาดของอาหาร ภาชนะ และอุปกรณ
ในการใชงาน นอกจากนี้ยังพิจารณาจากภาพลักษณ
สินคา ในเร่ืองของความมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ 
ตราสินคามีความนาเชื่อถือ และสินคาปรากฏอยูใน
สือ่ตางๆ อยางสมํา่เสมอ องคประกอบเหลานีม้คีวาม
สําคัญที่ทําใหผู ใชบริการบริโภคอาหารญี่ปุ นและ
บริโภคซํ้าในครั้งตอไป สอดคลองกับนัฐพล จํากําจร 
(2558) ทีศ่กึษาอิทธพิลของสวนประสมทางการตลาด
บริการ คุณภาพการบริการ และภาพลักษณของ 
แบรนดตอการตดัสนิใจเลอืกรานอาหารบฟุเฟตญีปุ่น
ในกรุงเทพมหานคร พบวา การจัดโปรโมชั่นราคา
พิเศษ การมีประสบการณการไปใชบริการของ
ตนเอง/เพื่อน การบริการจากพนักงาน ความคุมคา
ในดานราคา การใหความเชื่อมั่นตอผูบริโภค บริษัท
ของรานอาหารบุฟเฟตญี่ปุนมีความม่ันคงนาเช่ือถือ 
พนักงานมีความเปนมิตรพรอมใหบริการ ใหความ
รูสึกวาคุณภาพที่ไดคุมกับราคา ผูใชบริการเปนคนมี

รสนิยมดี เปนตน งานศึกษาเหลานีเ้นนใหความสนใจ
กับทัศนคติและการตัดสินใจท่ีสงผลตอการบริโภค
อาหารญี่ปุนเปนสําคัญ 

งานศึกษาปจจัยและพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารญี่ปุน

งานศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีภ่ตัตาคารอาหารญีปุ่น
ฟูจิในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานครของ 
ปญญดา บุญสิน (2551) พบวา ปจจัยที่มีความ
สมัพนัธกบัพฤติกรรมการไปใชบรกิารรานอาหารญ่ีปุน 
ไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการขาย โปรโมชั่น
สวนลด มา 4 จาย 3 เปนโปรโมชัน่ทีน่ยิมใชกบัอาหาร
ประเภทบุฟเฟต ปจจยัดานบคุลากร การมพีนกังานที่
ยิ้มแยมแจมใส สุภาพ ออนนอม ดานกระบวนการให
บริการ เริ่มตั้งแตการบริการมีความถูกตองแมนยํา 
มกีารบรกิารอยางรวดเรว็มกีารใหบรกิารทีต่อบสนอง
ความตองการของลูกคา มีกระบวนการบริการอยาง
เปนระบบ มีระบบการชําระเงินที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย
ในการใหบรกิาร ปจจยัดานลกัษณะทางกายภาพ ราน
อาหารมีความสะอาด สะดวกสบาย และมีหองนํ้า
สะอาด อากาศถายเท มทีีจ่อดรถเพียงพอ นอกจากน้ี
ยังพบวา ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช บริการราน
อาหารญีปุ่น เนือ่งจากผูบรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงู
จะรูจักใชเหตุผลในการตัดสินใจ มีความรูความฉลาด
ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เพื่อตอบ
สนองความตองการและความพึงพอใจสูงสุด สวน
รายไดจะเปนตวัชีก้ารมหีรอืไมมคีวามสามารถในการ
จับจายของผูบริโภค การเลือกสินคาจึงมักเก่ียวของ
กับกฎเกณฑและแบบแผนในการดําเนินชีวิต อาทิ 
รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา เปนตน

สอดคล  อ ง กับงาน วิจั ยของ กิตติ ภพ 
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สงเคราะห (2555); กนกพรรณ สขุฤทธิ ์(2557) ทีพ่บ
วา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขาใชบริการราน
อาหารญี่ปุนของผูบริโภค นอกจากนี้ผูบริโภคยังให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ไดแก การมีรายการอาหารใหเลือกหลาก
หลาย ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปริมาณอาหารเหมาะ
สม รสชาติตามตนฉบับญี่ปุน และรานมีชื่อเสียงใน
ความเปนญีปุ่น ดานการสงเสรมิการตลาด ไดแก การ
มโีปรโมชัน่อาหารตามฤดกูาล การใหสวนลดผานบตัร
เครดิต การใหเปนสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ และมี
การการแจกคูปองอาหาร ดานบุคลากร ไดแก 
พนักงานพูดจาสุภาพ เสิรฟอาหารและเคร่ืองดื่ม
ถูกตอง บริการดวยความเต็มใจ เสิรฟอาหารและ
เครื่องดื่มรวดเร็ว ดานกระบวนการ ไดแก การรับ
ชําระเงินมีความถูกตอง และการรับออเดอรรายการ
อาหารและเครือ่งดืม่มคีวามรวดเรว็ และลกัษณะทาง
กายภาพ ไดแก รานมีความสะอาด พื้นที่รานมีความ
กวางขวางเพียงพอ ระบบอุณหภูมถิายเทดี จาํนวนท่ี
นั่งรับประทานอาหารเพียงพอ เมนูสไตสญี่ปุ น 
อุปกรณเคร่ืองใชในการรับประทานอาหารมีความ
เปนญ่ีปุน การตกแตงภายนอกรานมีความเปนญี่ปุน 
และพนักงานแตงกายสไตสญี่ปุน เปนตน งานศึกษา
ดังกลาวใหความสนใจกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การบริโภคอาหารญ่ีปุนที่มีความหลากหลายภายใต
บริบทพื้นที่การศึกษาที่มีความแตกตางกันออกไป

งานศกึษาการบรโิภคเชงิสญัญะในอาหาร
ญี่ปุน

ในขณะทีง่านศกึษาของวฒุนินัท สนุทรขจติ 
(2551) เปนงานดานสื่อสารมวลชนที่วิเคราะหราน
อาหารญ่ีปุนสมัยใหมเชื่อมโยงกับพื้นที่การสื่อสาร
ความหมายจนนําไปสูการกออัตลักษณในการสราง

ความเปนญี่ปุนใหเกิดขึ้นมา งานศึกษาชี้ในเห็นใน
กรณีรานอาหารญี่ปุนสมัยใหมไดแฝงสัญญะในการ
บริโภคที่บงบอกรสนิยม ระดับชั้นทางสังคม คุณคา
ใหมที่แฝงในอาหารญ่ีปุ น ซึ่งผู บริโภคชาวไทยท่ี
บริโภครานอาหารญ่ีปุนสมัยใหม อาหารญ่ีปุน และ
ลักษณะกายภาพในสไตลญี่ปุน ไดบริโภคสินคาทาง
วฒันธรรมหรอืสนิคาสญัญะ ทัง้ในขณะบรโิภคอาหาร
อยูหรือการบริโภคอาหารไดจบลงไปแลว แตการ
บริโภคท่ีแทจริงยังไมไดหมดไป ยังเกิดการบริโภค
ความเปนญี่ปุนผานวัฒนธรรมการกิน การใชบริการ 
การรับรูความมีสุขภาพดีแบบญี่ปุน ความทันสมัย 
เปนตน สิ่งเหลานี้ไดถูกประกอบสรางใหเกิดความ
หมายใหมขึ้นมาที่เรียกวาการบริโภคเชิงสัญญะ และ
เนนยํ้าการบริโภคผานการบริโภคสินคาวัฒนธรรม 
หรือสินคาสัญญะในรูปของสื่อ สื่อมวลชนและพื้นท่ี
การสื่อสาร ซึ่งร านอาหารญี่ปุ นสมัยใหมก็คือ
อัตลักษณและตัวตน (identity and subjectivity) 
ที่เกิดขึ้นผานการบริโภคนั้นเอง

สอดคลองกับงานของกีรติพร ศรีธัญรัตน 
(2553) และโนริยูกิ ซูซูกิและคณะ (2553) ที่ขยาย
ความเขาใจในเชิงสังคมวิทยาเก่ียวกับการบริโภค
สินคาวัฒนธรรมญ่ีปุ นในกระแสโลกาภิวัตนและ
นําไปสูการกอตัวของกระบวนการกลายเปนญี่ปุน 
(Japanization) โดยการบริโภคสินคาญ่ีปุ นท่ีมี
วัฒนธรรมแฝงอยูดวย ทั้งนี้การบริโภคอาหารญ่ีปุน
ของผูบริโภคชาวไทยยังนําไปสูการผสมผสานทาง
วฒันธรรม (cultural hybridization) เพือ่ใหสามารถ
อยูไดอยางยั่งยืนในสังคมนั้น มีการปรับแตงรสชาติ
ใหสอดคลองกับสังคมไทยตามแบบฉบับทองถ่ิน 
(localization) พรอมไปกับการนําเสนอภาพลักษณ 
(image) ความเปนญ่ีปุ นใหเกิดขึ้นในการบริโภค
อาหารญี่ปุนอีกดวย (กีรติพร ศรีธัญรัตน, 2553: 58) 
ซึ่งสะทอนใหเห็นการบริโภคเชิงสัญญะท่ีเกิดขึ้นจาก
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การบริโภคอาหารญี่ปุ นในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
อยางไรก็ตาม งานศึกษาท้ังสองช้ินน้ีนําเสนอในเชิง
ปรากฏการณการชื่นชอบสินคาวัฒนธรรมญ่ีปุนและ
ใหความสําคัญกับการบริโภคในภาพรวมของสินคา
ญี่ปุ นทุกประเภท โดยไมไดเนนในมิติการบริโภค
อาหารญี่ปุนเปนหลัก

ทั้งนี้จะเห็นวาการศึกษาวิถีการบริโภค
อาหารญ่ีปุนในสังคมไทยมีขอจํากัดอยูมาก และไม
สามารถกาวพนแนวทางการศึกษาแบบเดิมๆ ที่มัก
เนนศึกษาในประเด็นทศันคติและการตัดสินใจในการ
บริโภค และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารญี่ปุ น
เปนสาํคญั ลกัษณะผลการศึกษาและขอคนพบท่ีเกิด
ขึ้นจากการศึกษามักสอดคลองไปในทิศทางและ
แนวทางเดียวกัน ซึ่งไมก อประโยชนเพื่อขยาย
องคความรูในการทาํความเขาใจวถิกีารบรโิภคอาหาร
ญีปุ่นในเชิงลกึหรือขยายแนวทางการศึกษาใหมๆ  แต
ทัง้น้ีกลบัพบงานดานการส่ือสารและสังคมวทิยาเก่ียว
กับการบริโภคเชิงสัญญะที่ชวยขยายความเขาใจใน
แนวทางการศกึษา (approach) รวมทัง้การเสนอขอ
คนพบใหมทีม่ทีศิทางการวเิคราะหเพือ่ชวยขยายการ
เรียนรูและการมองในมมุใหมใหกบัสงัคมไทยทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงจากโลกภายนอกอยูตลอดเวลา อยางไร
ก็ตาม งานท่ีทบทวนขางตนยังพอแสดงใหเห็นถึง
เงื่อนไขที่มีความสัมพันธกับวิถีการบริโภคอาหาร
ญี่ปุนในสังคมไทยในปจจุบัน

4. เงือ่นไขท่ีมคีวามสัมพนัธกบัวถิกีารบรโิภค
อาหารญี่ปุนในสังคมไทย

จากการทบทวนงานวิจัยที่ เ ก่ียวข อง
สามารถวิเคราะหเง่ือนไขที่มีความสัมพันธกับวิถีการ
บริโภคอาหารญี่ปุนในสังคมไทยได 7 เงื่อนไข ดังตอ
ไปนี้

1.)  คณุลักษณะของผูบรโิภค คณุลกัษณะ
นสิยัผูบรโิภคเปนเงือ่นไขในดานปจเจกทีส่งผลกับการ
บริโภคอยางชัดเจน ไดแก เพศ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน คาใช
จายเพื่อการบริโภค จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
รสนิยม คานิยม การใหคุณคาและความหมาย 
การรับรูขาวสารเกี่ยวกับประโยชนของอาหารญี่ปุน 
การมีประสบการณการไปใชบรกิารของตนเอง/เพือ่น 
อัตลักษณหรือตัวตน เปนตน

2.)  ผลิตภัณฑ เปนสิ่งท่ีผูบริโภคใหความ
สําคัญในการเลือกคัดสรรและใหความใสใจในการ
บริโภคมากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตและเปนทางเลือก
สําคัญในวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนในปจจุบัน ไดแก 
ใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ อาหารมีคุณภาพ มีความ
สะอาด รสชาติอรอย ถูกปาก ความสด ปลอดภัย 
มคีณุคาทางโภชนาการ ภาชนะและอปุกรณในการใช
งานสะทอนถึงความเปนญี่ปุน ความมีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับ ตราสินคามีความนาเชื่อถือ การมีรายการ
อาหารใหเลอืกหลากหลาย ปรมิาณอาหารเหมาะสม 
รสชาติตามตนฉบับญ่ีปุน รานมีชื่อเสียงในความเปน
ญี่ปุน เปนตน

3.)  ราคาสินคา สิง่นีเ้ปนเงือ่นไขทีส่งผลกับ
การบริโภคอาหารญ่ีปุน เนื่องจากผูบริโภคชาวไทย
เนนการบริโภคจากรานอาหารเปนหลัก ไมไดเปน
ผูผลติหรอืปรงุอาหารดวยตนเอง เงือ่นไขดานราคาจงึ
เปนอีกเง่ือนไขท่ีสําคัญในการเพ่ิมกําลังการบริโภค
หรอืลดทอนกาํลงัการบรโิภคดวย ไดแก ราคามคีวาม
เหมาะสมกับปริมาณอาหาร การมีปายราคาแสดงไว
ชัดเจนและราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคา
เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจ เปนตน

4.)  ชองทางการจัดจําหนาย โอกาสใน
การเขาถึงอาหารญีปุ่นท่ีมมีากข้ึน และการขยายชอง
ทางการจําหนายอาหารญ่ีปุนทีเ่พ่ิมความหลากหลาย 
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กลายเปนเงื่อนไขที่ทําใหผูบริโภคเขาถึงการบริโภค
อาหารญีปุ่นไดสะดวกงายดาย ตัง้แตการเลอืกบรโิภค
ในรานอาหารราคาแพง จนไปถึงรานอาหารญี่ปุนท่ี
วางจําหนายทั่วไปในตลาดสดหรือตลาดนัด ไดแก 
พื้นที่ร านจําหน ายมีความสะอาดและถูกหลัก
สุขอนามัย บรรยากาศและการตกแตงของราน 
เหมาะสม สวยงาม มีขนาดพ้ืนที่ในการใหบริการ
ลูกคาเพียงพอ สถานที่ตั้งของรานสะดวกตอการเดิน
ทาง สถานที่ตั้งมีที่จอดรถสะดวกสบาย และการมี
จํานวนสาขาหลายสาขาในการรองรับการใหบริการ 
เปนตน

5.)  การสงเสริมการตลาด การดําเนิน
นโยบายดานการตลาดในรานอาหารญี่ปุนกลายเปน
หวัใจสาํคญัทีเ่กดิข้ึน โดยเฉพาะในชวงเวลาทีเ่กดิการ
แขงขันอยางเขมขนในธุรกิจรานอาหารญ่ีปุ นท่ี
ผูบริโภคเขาถึงไดงายในชีวิตประจําวัน การดึงดูดใจ
ลกูคาในการสงเสรมิการตลาดจึงเปนกลยทุธสาํคัญที่
รานอาหารญีปุ่นในไทยนยิมปฏบิตัเิพือ่ใหผูบรโิภคใช
บริการอยางตอเนือ่ง ไดแก การมรีปูแบบโฆษณาของ
รานที่ดึงดูดความสนใจ การไดรับสวนลดพิเศษ
สาํหรบัสมาชกิ โปรโมชัน่สวนลด มา 4 จาย 3 การจบั
ฉลากชิงรางวัล การสะสมยอดรับประทานอาหาร
ญี่ปุนรวมกับบัตรเครดิต การแจกคูปองสวนลด การ
ใชคปูองสะสม การมโีปรโมชัน่อาหารตามฤดกูาล การ
ใหสวนลดผานบตัรเครดติ การโฆษณาประชาสมัพนัธ
ผานทางสื่อโทรทัศน การสงเสริมการขายรวมกับกับ
การใชผานบัตรเครดิต การสงเสริมการขายดวยวิธี
การใชบัตร Smart Card จะไดรับสวนลด และการ
สงเสริมการขายดวยวิธีการสะสมแตม 10 แตม เพื่อ
แลกเปนเงินสวนลด 300 บาท เปนตน

6.)  บุคลากรหรือพนักงาน รูปแบบการ
บริการในรานอาหารญ่ีปุนเปนการปฏิวัติระบบการ
บรโิภคใหมใหกบัผูบรโิภคชาวไทยทีเ่นนและใสใจการ

บริโภคท่ีควบคูไปกับการบริการท่ีดีจากพนักงาน 
การปฏิสัมพันธ (interaction) ที่เปนมิตรกลายเปน
จดุเดนทีส่าํคญัของรานอาหารญีปุ่นทีน่าํกลิน่อายของ
วฒันธรรมญีปุ่นมาใชในการดาํเนนิการในรานอาหาร
ญี่ปุน ซึ่งเปนการปรับวิถีการบริโภคที่สําคัญของชาว
ไทยในอดีตท่ีเนนการบริโภคอาหารเปนหลัก โดยไม
ไดใสใจการบริการควบคูกับการบริโภค หากแตการ
บริโภคอาหารญ่ีปุนไดสรางปรากฏการณใหมท่ีเนน
การบริโภคอาหารควบคูกับการบริการดวย ไดแก 
การมีพนกังานท่ียิม้แยม แจมใส สภุาพ ออนนอม การ
บริการมีความถูกตองแมนยํา มีการบริการอยาง
รวดเร็ว มีการใหบริการที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา มีกระบวนการบริการอยางเปนระบบ 
มีระบบการชําระเงินท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
มีอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ 
พนักงานพูดจาสุภาพ และพนักงานสามารถใหความ
รูและแนะนําอาหารไดดี เปนตน

7.)  ลกัษณะทางกายภาพหรอืสิง่แวดลอม 
การสรางบรรยากาศรานในรูปลักษณแบบญี่ปุนเปน
สวนสําคญัทีข่าดไมไดในการเปนสวนหน่ึงของวิถกีาร
บรโิภคอาหารญ่ีปุน ทีน่อกจากจะอ่ิมเอมไปกับรสชาติ
อาหารแตผูบรโิภคยงัตองการเสพบรรยากาศรานและ
วัฒนธรรมในแบบญี่ปุนอีกดวย จนเกิดการแขงขัน
ปรับแตงรานอาหารญี่ปุนใหมีความเปนญี่ปุนมาก
ที่สุด ทั้งท่ีเปนรูปแบบที่เหมือนจริงและใกลเคียง
ความเปนญี่ปุน ทั้งนี้ในบางรานตกแตงดวยตัวอักษร
ญี่ปุนเพื่อสรางความเปนญี่ปุนใหเกิดขึ้น แตผูบริโภค
ชาวไทยไมสามารถอานและเขาใจความหมายใน
อักษรเหลานั้นไดแตประการใด ซึ่งเปนลักษณะของ
การบริโภคในเชิงสัญญะ ไดแก รานอาหารมีความ
สะอาด สะดวกสบาย มีหองนํ้าที่สะอาด อากาศ
ถายเท มีที่จอดรถเพียงพอ ระบบอุณหภูมิถายเทดี 
จํานวนท่ีนั่งรับประทานอาหารเพียงพอ มีเมนูสไตส
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ญี่ปุน อุปกรณเครื่องใชในการรับประทานอาหารที่มี
ความเปนญี่ปุน การตกแตงภายในรานมีความเปน
ญี่ปุน และพนักงานแตงกายสไตสญี่ปุน เปนตน

8.)  วฒันธรรม วฒันธรรมซ่ึงครอบคลุมใน
เรือ่งแบบแผน คานยิมและประเพณดีจูะเปนสิง่ทีง่าน
ศึกษาการบริโภคอาหารญ่ีปุนสวนใหญละเลยไมให
ความสําคญั อยางไรก็ตาม ในชวงหลังเริม่มกีารกลาว
ถึงในงานศึกษาทางดานการสื่อสารและสังคมวิทยา
วัฒนธรรมใหความสําคัญกับวัฒนธรรมวาเปนสวน
สาํคญัในการมองเร่ืองวถิกีารบริโภค ไดแก วฒันธรรม
การกนิแบบญีปุ่น วฒันธรรมการใหคณุคาของอาหาร 
วฒันธรรมการใหบรกิารท่ีสภุาพแบบญ่ีปุน วฒันธรรม
การบริโภคสินคาญ่ีปุน เปนตน

จากเง่ือนไขท่ีกลาวมาขางตนสะทอนใหเห็น
ถึงวิถีการบริโภคอาหารญ่ีปุ นในสังคมไทยภายใต
กระแสโลกาภิวัตน ที่การบริโภคนั้นไมไดปราศจาก
กฎเกณฑโครงสรางทางสงัคมทีก่าํกบัการบรโิภคของ
ผู คนในสังคมและยังมีอํานาจของปจเจกแฝงอยู 
ไมใชนอย อาทิ มาตรฐานในเร่ืองของความสะอาด 
ปลอดภัยตามมาตราฐาน  ความมีคุณค าทาง
โภชนาการ คุณลักษณะของผูบริโภค เปนตน ทั้งนี้ 
ผูบริโภคก็ไดสรางความหมายใหกับการบริโภคใน
ลักษณะตางๆ หรือเรียกไดวาเปนการบริโภคเชิง
สัญญะใหเกิดขึ้นดังที่ Baudrillard นักคิดทาง
สงัคมวิทยาคนสาํคญัทีน่าํเสนอประเดน็การศกึษาวถิี
การบริโภคไดใชแนวทางการศึกษานี้ เขาไดเชื่อมโยง
ระหวางเร่ืองของการบริโภคสินคาเพือ่ใชสอยและการ
เปนมูลคาแลกเปล่ียนในระบบเศรษฐกิจและระบบ
ตลาดเขากับเรื่องของการบริโภคทางวัฒนธรรมผาน
การบริโภคสัญญะ หรือความหมายของความจริง 
(meaning of reality) มาใชในการอธิบายรูปแบบ
และพฤติกรรมการบริโภค เขาช้ีใหเห็นวาสัญญะคือ
สิง่ทีช่วยเตมิเตม็ใหแกสนิคาประเภทตางๆ ทีป่กตแิลว

ไมมคีณุคาอยูในตวัเอง กอใหมคีณุคาและความหมาย
ดวยการสรางขึ้นมาใหม หรือเพิ่มเติมจากที่มีอยูเพื่อ
ให กลายเป นสินค าทางวัฒนธรรม (cultural 
commodity) และกลายเปนสินคาทางสัญญะ ซึ่ง
เปนสิ่งท่ีถูกผลิตขึ้นและปรากฏในฐานะของส่ือและ
สื่อมวลชนตางๆ อยางไรก็ตาม Baudrillard มองวา
คนเราไม ได บริ โภคแค  เพียงตัวของสินค าทาง
วฒันธรรมหรือสนิคาสญัญะ เพือ่สนองตอบตอความ
จาํเปนพืน้ฐานหรอืการใชประโยชนเทานัน้ เพราะใน
ความเปนจรงิแลวพวกเขาไดบรโิภคสญัญะหรอืความ
หมายของเร่ืองราวตางๆ ทีถ่กูสรางข้ึนมาดวยเชนกนั 
(กาญจนา แกวเทพ, 2541) ซึ่งเห็นไดจากการท่ี
ผูบรโิภคชาวไทยไดใหความสาํคญักบัความเปนญีปุ่น
ในทุกกระบวนการบริโภค ตั้งแตขั้นตอนการเตรียม
วตัถดุบิ การปรงุอาหาร การเสริฟอาหาร รวมทัง้การ
มอีปุกรณเครือ่งใชในการรบัประทานอาหารทีม่คีวาม
เปนญี่ปุน มีการตกแตงภายในรานแบบญี่ปุน รวมถึง
การบริการของพนักงาน ที่จะต องซึมซับเอา
วัฒนธรรมความเปนญ่ีปุนมาใชภายในรานอาหาร
ญี่ปุนในสังคมไทย 

การบริโภคอาหารญ่ีปุนจึงไมไดบริโภคเพ่ือ
อรรถประโยชน (utility) หรือเพ่ือความอ่ิมทอง
เทานั้น แตการบริโภคอาหารญี่ปุนยังสะทอนวิถีการ
บริโภคท่ีได รับอิทธิพลทางความคิดจากทฤษฎี
โครงสรางนิยมและการบริโภคเชิงสัญญะ เชื่อมโยงสู
การบริโภคที่อยู  ในสภาวะการกลายเป นญี่ปุ น 
(Japanization) ที่เปนกระแสวัฒนธรรมความเปน
ญีปุ่นทีเ่กิดขึน้ในสงัคมไทยอยางตอเนือ่ง อาหารญีปุ่น
จึงเปนสินคาทางวัฒนธรรมประเภทหน่ึงที่มีความ
เขมขนของวัฒนธรรมญ่ีปุนทีฝ่งตวัอยูในตัวสนิคาและ
การบริการในหลากหลายรูปแบบ โดยผูบริโภคไดสราง
ความหมายใหกับอาหารญ่ีปุน ที่มีนัยยะของความ
เปนญี่ปุน มีเมนูรูปแบบและสไตสญี่ปุน มีอุปกรณ
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เครือ่งใชในการรบัประทานอาหารทีม่คีวามเปนญีปุ่น 
เครื่องปรุงอาหารแบบญี่ปุน มีการตกแตงทั้งภายใน-
ภายนอกรานทีแ่สดงถึงความเปนญีปุ่น และพนักงาน
แตงกายสไตสญี่ปุน เปนตน ทั้งนี้พบวารานอาหาร
ญีปุ่นจํานวนมากตกแตงรานโดยใชตวัอกัษรญีปุ่นเพือ่
แสดงใหเห็นความเปนญ่ีปุน แตไมสามารถส่ือความ
หมายหรอืสรางความเขาใจใหผูบริโภคไดอยางแทจรงิ 
ซึ่งพบวาโดยทั่วไปผูบริโภคชาวไทยไมสามารถอาน
ภาษาญี่ปุนเหลานั้นไดเลย อีกทั้งเคร่ืองแตงกายของ
พนกังานภายในรานท่ีผูบรโิภคเขาใจวาเปนชดุกโิมโน
นั้น แทจริงมักเปนชุดยูกะตะ (yukata) และชุดฮัปป 
(happi) ที่นิยมสวมใสลําลองในงานเทศกาลตางๆ 
ผูบริโภคสวนใหญไมทราบขอเท็จและวัฒนธรรมใน
การสวมใสเครื่องแตงกายดังกลาว เหลาน้ีสะทอนให
เห็นการบริโภคเชิงสัญญะท่ีเกิดขึ้นในการบริโภค
อาหารผานวฒันธรรมในแบบญีปุ่นอยางเดนชดั และ
ผูบริโภคชาวไทยยังไมอาจเขาใจวัฒนธรรมในเชิงลึก
และการใหความหมายเฉพาะอยางลึกซึ้งในดาน
วัฒนธรรม นอกจากนี้สาเหตุที่อาหารญ่ีปุนไดรับ
ความนิยมน้ันมาจากการท่ีอาหารญ่ีปุนนั้นมีการจัด
ตกแตงไดอยางสวยงาม ดึงดูดผูบริโภคดวยสีสันนา
รับประทาน มีลักษณะของวัฒนธรรมเฉพาะที่สอด
แทรกอยูในวิถกีารบรโิภค ส่ิงเหลานี ้แสดงถงึรสนยิม
และการใหคุณคาของผูบริโภคท่ีใสใจในรายละเอียด
แมกระทั้งการกินอยูในชีวิตประจําวัน อีกทั้งสังคม
ไทยใหคุณคาและประกอบสรางวาอาหารญ่ีปุนเปน
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงและดีตอสุขภาพ
ในการบริโภคในชีวิตประจําวัน

5. บทสรุป
ในการศึกษาวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนใน

สังคมไทยนอกจากจะทําใหเห็นถึงการศึกษาในการ

บริโภคอาหารญี่ปุนที่มีอยูอยางกวางขวาง แตยังมี
ทิศทางท่ีคับแคบในแนวทางการศึกษาท่ีไมอาจ
คลีค่ลายหรือขยายแงมมุในการสะทอนปรากฏการณ
การบริโภคอาหารญ่ีปุนในสังคมไทยท่ีเกดิข้ึนอยางตอ
เน่ืองในชวงท่ีผานมาไดชัดเจนนัก การศึกษาวิถีการ
บริโภคอาหารญี่ปุนเชื่อมโยงกับการสื่อสารและการ
บริโภคสินคาวัฒนธรรม นาจะเปนอีกแนวทางที่ชวย
ขยายใหเหน็แบบแผนการบรโิภคไดอกีทางหนึง่ ทัง้นี้
การบริโภคอาหารญี่ปุนแนนอนวาไดรับอิทธิพลจาก
สื่อ การโฆษณา ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ที่
เนนจุดขายหลักในเร่ืองของความสะอาด ความมี
คุณภาพดีตอสุขภาพ ความทันสมัย ดังจะเห็นไดจาก
การที่ผูบริโภคเนนบริโภคในคุณภาพและความสด
ใหมของวัตถุดิบท่ีใชปรุงอาหาร พรอมไปกับการเสพ
วฒันธรรมและภาพลกัษณอาหารญีปุ่นทีด่ทูนัสมยั ซึง่
ถูกใหคุณคาในฐานะอาหารทางวัฒนธรรมที่มีดีมี
รสชาติเยี่ยม สะอาดถูกหลักอนามัย และบรรจุใน
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่นําสมัย ซึ่งการบริโภคดัง
กลาวไดสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมท่ีกาํหนดวิถกีารบริโภคของผูคน ดงันัน้การ
บริโภคอาหารญ่ีปุนจึงไมสามารถแยกขาดจากเร่ือง
ของการใหคณุคาทางดานวัฒนธรรม รสนิยม คานยิม 
สถานภาพ และชนช้ันของผูบรโิภค ซึง่สะทอนใหเหน็
ไดตั้งแตขั้นตอน การจัดเตรียมวัตถุดิบ การปรุง
อาหาร กรรมวิธีการเสิรฟ วิธีการบริโภค การใช
ภาชนะ สิ่งเหลานี้ ยังถูกกําหนดภายใตกฎเกณฑ 
แบบแผนทางดานวัฒนธรรม ระเบียบ และโครงสราง
ของสังคม (structure) หากขยายประเด็นการศึกษา
วิถีการบริโภคอาหารของผูบริโภคในฐานะผูกระทํา 
(agency) ที่มีอํานาจกระทําการในการเปนผูกําหนด
วถิกีารบริโภคท่ีมมีากข้ึนจะชวยสะทอนใหเห็นความ
เปนจริงท่ีเกดิขึน้อยางรอบดานในสังคมโลกสมัยใหม
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บทคัดยอ

บทความน้ีใหขอมูลและความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ การปรับตัวสู
ความทันสมัยของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั 
ยงัเปนขอถกเถยีงวาไดปรบัรบัวฒันธรรมตะวนัตกเพยีงทางเดยีวหรอืไม 
ทั้งๆ ที่นโยบายการตางประเทศของไทยต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ใหความสําคัญกับการเรียนรู
วฒันธรรมการสรางรัฐชาติทีท่นัสมัยจากประสบการณของประเทศตางๆ 
รอบตัว โดยเฉพาะการปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุน คําถามคือ ประเทศไทย
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัไดปรบัรบัวฒันธรรมญ่ีปุน
บางหรือไม ทางดานใดบาง ประเด็นปญหาของการศึกษานี้คือ การปรับ
ตัวสูความทันสมัยของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัวเปนชวงเวลาท่ีอาศัยวิทยาการตะวันตก อยางไรก็ตาม ญี่ปุนในชวง
ครึ่งหลังคริสตศตวรรษที่ 19 ไดมีคุณูปการตอประเทศไทยดวย
เชนเดียวกัน ประเทศไทยไดปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุนเพื่อการปรับตัวสู
ความทันสมัยของไทยในลักษณะใดและมีสัดสวนมากนอยเพียงใด 

บทความฉบบันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาการปรบัรบัวฒันธรรม
ญี่ปุนในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ระหวาง ค.ศ.1887-1910 ผลการศึกษาพบวา ประการแรก พระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัทรงดาํเนนินโยบายปรบัปรงุโครงสราง
การปกครองภายในประเทศใน ค.ศ.1892 โดยอาศัยทั้งวัฒนธรรม
การเมืองแบบตะวันตกและไดรับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการเมือง
แบบญีปุ่นดวย ประการทีส่อง ญีปุ่นไดเขามามบีทบาททางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในสัดสวนท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงดานการทหารและดานการ
ศึกษา ตามลําดับ
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Abstract

This paper provides data and fundamental knowledge 
the modernization of Thailand during the reign of King Rama 
V Chulalongkorn has become a debate on whether it was a 
Western acculturation, even if the foreign policy of Thailand 
since the reign of King Rama V Chulalongkorn emphasized 
on learning the nation-state culture from the experiences of 
foreign countries, especially from Japanese culture. Questions 
have been raised: did Thailand during the reign of King Rama 
V Chulalongkorn adapt Japanese culture? Which sectors? The 
problematic of this study is: although the modernization of 
Thailand during the reign of King Rama V Chulalongkorn was 
on the basis of Western culture, Japan during the second half 
of the 19th century also contributed to Thai modernization 
as well. In which way did the Japanese acculturation in 
Thailand contribute to the modernization of Thailand? And 
what is the proportion?

This article aims to study the Japanese acculturation 
in Thailand during the reign of King Rama V Chulalongkorn, 
1887-1910. The results of study are the followings: firstly, 
King Rama V Chulalongkorn implemented the policy of 
internal administration reforms in 1892 by applying both 
Western and Japanese political culture. Secondly, Japan 
played a significant role in Thailand’s economy, including 
military and education respectively.

words
Thai-Japanese 
relations, 
acculturation, 
Meiji Restoration, 
King Rama V 
Chulalongkorn
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Japanese Acculturation in Thailand during 
the King Rama V Chulalongkorn, 1887-1910 
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1. บทนํา
ประเทศญ่ีปุ นและประเทศไทยมีความ

สัมพันธกันมาอยางยาวนานตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 
(Ginzo Uchida, 1921) มีการติดตอคาขาย
ทางเศรษฐกิจในระดับรัฐและยังมีการติดต อ
แลกเปล่ียนพระราชสาสนในระดับผูปกครองรัฐ คือ 
พระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา กับโชกุนแหง
ตระกูลโทกุงะวะแหงญ่ีปุน1 เม่ือเขาสูสมัยรตันโกสินทร 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ค.ศ.
1868-1910) ทรงมีพระราชประสงคที่จะสถาปนา
ความสัมพันธ กับประเทศญ่ีปุ นซึ่ งตรงกับสมัย
จักรพรรดิเมจิ (ค.ศ.1868-1912) ทั้งสองประเทศได
มีการลงนามในสัญญาทางพระราชไมตรีอยางเปน
ทางการเป นคร้ังแรกใน  ค .ศ .1887 เรียกว า 
“คาํปฏญิาณวาดวยสมัพนัธไมตรแีละการคาระหวาง
ประเทศญ่ีปุนกับประเทศสยาม” (Declaration of 
Amity and Commerce Between Japan and 
Siam) (ศุกลรัตน ธาราศักด์ิ, 2531, หนา 29) 
นอกจากฉบับดังกลาวแลว ไดมีการทําสัญญาฉบับ
ตอมาอีกใน ค.ศ.1897 เรียกวา “หนังสือสัญญาทาง
พระราชไมตรี ทางคาขาย และการเดินเรือระหวาง
กรุงสยามกับกรุงญี่ปุน” (Treaty of Friendship, 
Commerce and Navigation between Japan 
and Siam) (ศุกลรัตน ธาราศักดิ์, 2531) เพื่อแกไข
และปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น

อยางไรกต็าม ไทยและญ่ีปุนท้ังสองประเทศ
ไดเผชิญกับภัยคุกคามของลัทธิลาอาณานิคมในชวง
ครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่ 19 ในขณะที่ชองโหว
ทางภูมริฐัศาสตรทาํใหญีปุ่นมแีรงผลักดนัในการสราง
ความทันสมัยใหกับการปองกันประเทศ พวกเขา
บังคับใหไทยศึกษากลยุทธในการปองกันภาวะดอย
พฒันา (Thomas Larson, 2008, p.1) ประเทศญ่ีปุน

ดาํเนนินโยบายปฏริปูประเทศ ใน ค.ศ.1868 ภายหลัง
จากท่ีจกัรพรรดิเมจิไดรบัอาํนาจบริหารประเทศกลับ
คืนมาจากรัฐบาลโทกุงะวะ พระองคไดตราพระราช
บัญญัติฉบับหน่ึงท่ีเรียกวา “สัตยาบัน 5 ขอ” 
(เพ็ชรี สุมิตร, 2516, หนา 93-94) อันถือเปนการยุติ
อํานาจของระบอบศักดินาท่ียึดถือปฏิบัติกันมาเปน
เวลาหลายรอยป การดําเนินการปฏิรูปประเทศหรือ
ปรบัปรงุโครงสรางการบรหิารภายในประเทศเปนผล
สบืเน่ืองจาก ปจจัยภายใน คอื ความเส่ือมของระบอบ
โชกุน และจากปจจยัภายนอกคือ การเขามามอีทิธพิล
ของชาติตะวันตก (ละเวง ปรายราย, 2546, หนา 
16-23) ในเวลาใกลเคียงกัน ประเทศไทยไดเริ่มการ
ปฏิรูปการปกครองแผนดินใน ค.ศ.1873 เมื่อ
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัทรงบรรลุ
นิติภาวะและวาราชการดวยพระองคเองแลว ทรง
ดําเนินนโยบายปรับปรุงระบบภาษีของประเทศเปน
อันดับแรก ตอมาใน ค.ศ.1881 จึงเริ่มสงขาหลวงไป
ประจําตามหัวเมืองตางๆ ทั่วประเทศเพ่ือดึงอํานาจ
เขาสูศูนยกลางแผนดิน (centralization) อยางไร
กต็ามจากการเสดจ็ประพาสตางประเทศเชน อนิเดยี 
ชวา ทําใหพระองคไดทรงเห็นรูปแบบทางการเมือง
การปกครองอาณานิคมตะวนัตก นอกจากน้ีการรวม
ประเทศเยอรมนีของ ออทโท ฟอน บสิมารค ยงัมสีวน
สาํคญัท่ีทาํใหประเทศไทยนาํเอารปูแบบการรวมศนูย
อํานาจมาปรับใชในประเทศดวย

งานวิจัยที่เกี่ยวของในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดอธิบายวาพระองคทรง
รบัเอาแบบอยางวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
มาจากประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคยุโรป เชน 
เยอรมนี อังกฤษ เบลเยียม เดนมารก และฝร่ังเศส 
โดยผานการเรียนรูจากผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศใน
สาขาวชิาตางๆ ทีไ่ดรบัการวาจางเปนทีป่รกึษาใหกบั

1 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ และ โชกุนโทกุงะวะ อิเอยะสุ
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รัฐบาลไทย ซึ่งลวนสงผลตอการดําเนินการปฏิรูป
ระบบโครงสรางอํานาจการบริหารภายในประเทศ2 
อย  า ง ไรก็ ต าม  จากการ ศึกษางานวิ จั ยทาง
ประวัตศิาสตรความสัมพันธระหวางประเทศญ่ีปุนกับ
ประเทศไทย (ณฐัชวนนัท จนัทคนธ, 2519, สรุางคศรี 
ตันเสียงสม, 2520) ทําใหเกิดคําถามวา พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ าอยู หัว ทรงรับเอา
วฒันธรรมการเมืองการปกครองมาจากโลกตะวันตก
เพียงทางเดียวหรือไม

ในการศึกษาน้ี การปรับรับวัฒนธรรม 
(acculturation)3 หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดที่เปนผลมาจากการผสมผสานแลกเปลี่ยน
หรือผนวกรวมสองวัฒนธรรมเข าด วยกัน ซึ่ ง
วฒันธรรมหนึง่อาจเจรญิกวาอกีวฒันธรรมหนึง่ ผลท่ี
เกดิจากการผสมผสานทางวฒันธรรมน้ัน อาจนําไปสู
การเปล่ียนแปลงในระดับบุคคลและระดับสังคมท่ีมี
สัดสวนตางกัน (นฤพลธ ดวงวิเศษ, 2560) การปรับ
รับวัฒนธรรมมีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ กลาว
คือ 1) assimilation การรับเอาวัฒนธรรมที่เหนือ
กว ามาใช และละท้ิงวัฒนธรรมเดิมของตัวเอง 
2) separation การแยกสวนระหวางวัฒนธรรมใหม
กับวัฒนธรรมด้ังเดิมของตัวเอง 3) integration การ
ผนวกรวมวัฒนธรรมใหมเขากับวัฒนธรรมด้ังเดิม 
และ 4) marginalization การไมยอมรับทั้ง
วฒันธรรมใหมและวฒันธรรมด้ังเดมิ สาํหรบัมโนทศัน 
“การปรับตัวสูความทันสมัย” (modernization) 

(Hisao Furukawa, 1995, pp.215-236) หมายถึง 
กระบวนการในการเขาสูการเปล่ียนแปลงท่ีกาวหนา
จากสมยักอนหรอืสมยัด้ังเดมิ (John W. Berry, 1997, 
p.10) สูสังคมท่ีทันสมัย ซึ่งอาจประกอบไปดวย การ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตและเทคโนโลยีในการ
ดํารงชีวิตจากแบบเรียบงายในสังคมจารีตไปสูการ
ดํารงชีวิตท่ีอาศัยความรูและเทคโนโลยีระดับสูงข้ึน 

บทความนี้พยายามหาคําตอบใหกับขอ
ถกเถียงเรื่องการการปรับรับวัฒนธรรมการเมืองการ
ปกครองจากโลกภายนอกในชวงเวลาการปฏิรูปการ
บรหิารราชการแผนดนิของประเทศไทยสมยัพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระหวาง ค.ศ.
1887-1910 ประเทศไทยรับเอาวัฒนธรรมการเมือง
การปกครองมาจากโลกตะวันตกเพียงทางเดียวหรือ
ไม วัฒนธรรมการเมืองการปกครองแบบญี่ปุ นมี
อิทธิพลตอประเทศไทยบางหรือไม ในสัดสวนเทาใด
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัวฒันธรรมแบบตะวนัตก ประเดน็
ปญหาของการศึกษานี้คือ ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัเปนชวงเวลาทีป่ระเทศไทย
ไดอาศัยวิทยาการตะวันตกเพื่อปรับตัวสูความทัน
สมยั อยางไรกต็าม ญีปุ่นซ่ึงไดปรบัตวัสูความทนัสมยั
ทุกๆ ดาน ในเวลาใกลเคียงกับประเทศไทย ยอมมี
คุณูปการตอการปรับตัวสูความทันสมัยของไทยดวย

เชนเดียวกัน ดวยเหตุผลนี้ประเทศไทยไดปรับรับ
วัฒนธรรมญี่ปุนเพื่อการปรับตัวสูความทันสมัยของ
ไทยทางดานใดบาง และมีสัดสวนเพียงใด

2 งานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลตะวันตกในการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินในสมัยรัชกาลที่ 5 อาทิ สมใจ ไพโรจนธีระรัชต. (2517). 

บทบาทของประเทศมหาอํานาจตะวันตกในการสรางทางรถไฟของประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั และ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พิพาดา ยังเจริญ. (2529). การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทยสมัยตนรัตนโกสินทร 
พ.ศ.23252394-, ไพฑรูย สนิลารตัน. (2550). อทิธพิลทางการศกึษาของตางประเทศทีม่ตีอการจดัการศกึษาของไทย, มนชนก สงวนชาต.ิ 
(2551). การปรับตัวเขาสูความเปนสมัยใหมของชนชั้นนําไทยหัวกาวหนาในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 4, ธนพงศ จิตตสงา. (2552). 

“วชิรญาณ” กับการแสวงหาความรูของชนช้ันนําของสยาม พ.ศ.25272448-, และ อุดมพร ธีระวิริยะกุล. (2555). สบสมัย: 

การเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ตามแบบอยางสิงคโปรและปตตาเวีย (ค.ศ.18611897-).
3 Acculturation หรือ การปรับรับวัฒนธรรม เปนศัพทที่คิดขึ้นโดย John Wesley Powell นักธรณีวิทยา ชาวสหรัฐอเมริกา
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บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
ปรับรับวัฒนธรรมญ่ีปุ นในประเทศไทยในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระหวาง 
ค.ศ.1887-1910 การศกึษานีแ้บงออกเปน 2 ประเดน็ 
กลาวคือ ประเด็นแรก ขอถกเถียงเร่ืองการปรับรับ
วัฒนธรรมการเมืองแบบญ่ีปุ นในประเทศไทย 
ประเด็นท่ีสอง การปรับรับแนวคิดการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของญี่ปุนในประเทศไทย

2. ขอถกเถียงเรื่องการปรับรับวัฒนธรรม
การเมืองแบบญี่ปุ นในประเทศไทยสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

การมาถึงของมหาอํานาจตะวันตกและ
สนธิสัญญาทางการคานั้น เกิดจากการขยายตัวทาง
ภมูศิาสตรของมหาอาํนาจตะวนัตกไดเรงตัวขึน้ในชวง
กลางคริสตศตวรรษที่ 19 สงผลกระทบตอไทยและ
ญี่ปุ น ใน ค.ศ.1855 ประเทศไทยภายใตรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงไมมีทาง
เลือก แตหากจะสรุปสนธิสัญญาทางการคากับทูต
อังกฤษ เซอร จอหน บาวริง ที่เรียกวา “สนธิสัญญา
บาวริง” นั้นไดมุงเปาไปที่การขจัดอุปสรรคที่พอคา
ตะวันตกตองเผชิญกับการคาขายในประเทศไทย ซึ่ง
ไดแก การผกูขาดการคาขายกบัตางประเทศและสทิธิ
พิเศษที่มอบใหกับพอคาชาวจีนและเจาหนาท่ีระดับ
สูง โดยมีผลบังคับใชเหนือสิ่งอื่นใดรวมภาษีนําเขา 
3% ในทุกการนําเขาสิ่งของประเภทแทงและฝนซึ่ง
ปลอดภาษ ีขาวตองไดรบัอนญุาตใหสงออก หากไมมี
ปญหาภาวการณขาดแคลนภายในประเทศ การสงออก
ตองเสียภาษีเพยีงอยางเดียวคือ ภาษีการสงออก หรือ
การขนสงทางบก นอกจากนี้ อังกฤษยังมีสิทธิเหนือ
ดินแดนของไทย ดวยสนธิสัญญาที่ไมเทาเทียมกันนี้
ประเทศไทยไดสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของ
ตนในเร่ืองภาษีศุลกากร และอํานาจตามกฎหมาย 

หลังจากนั้นประเทศไทยก็ ได มีการเจรจาทํา
สนธิสัญญาฉบับเดียวกันกับประเทศตะวันตกอ่ืนๆ 
และแมกระทัง่ญีปุ่นใน ค.ศ.1897 ในทางตรงกนัขาม
ญี่ปุนถูกบังคับใหลงนามใน “สนธิสัญญาคะนะงะ
วะ” ค.ศ.1854 ซึง่นาํไปสูการเปดประเทศและตอมา
ใน ค.ศ.1865 ไดมีการทําสนธิสัญญากับประเทศ
ตะวันตกเรียกวา “สนธิสัญญากับหาชาติ” โดย
เงื่อนไขของสนธิสัญญาคอนขางดีกวาท่ีบังคับใชใน
ประเทศไทย ยกตวัอยางเชนอตัราภาษนีาํเขาคดิเปน
รอยละ 5% แทนที่จะเปน 3% และฝนไมไดรับ
อนุญาตใหนําเขามาในประเทศญ่ีปุน อยางไรก็ตาม
ญี่ปุ นก็ถูกบังคับใหมอบสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ใหกับประเทศตะวันตกเชนเดียวกัน (Sukunya 
Nitungkorn, 2000, pp.149-150) 

ในการทีจ่ะอธบิายใหเหน็ถงึการปรบัรบัเอา
วัฒนธรรมการเมืองแบบญ่ีปุนมาใชในประเทศไทย
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อ
จะชี้ใหเห็นวาไทยไมไดเอาแมแบบการเมืองการ
ปกครองมาจากตะวันตกฝายเดียว หรือเอาแมแบบ
การเมืองการปกครองมาจากตะวันออกทุกดาน ใน
งานของ กินโซ อุชิดะ (Ginzo Uchida, 1921) ซึ่ง
เปนงานคนควาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางญี่ปุน
กบัไทยในยคุโทกงุะวะ (ค.ศ.1603-1868) ทีไ่ดศกึษา
ถึงความสัมพันธของญี่ปุนและไทยหลังญี่ปุนดําเนิน
นโยบายปดประเทศ โดยใชเอกสารภาษาญี่ปุนเปน
หลักฐาน มูลเหตุที่มาของการไดศึกษาความสัมพันธ
ทั้งสองประเทศนั้น เกิดจากนายโทคิชิ มาซาโอะ ซึ่ง
เปนที่ปรึกษาดานกฎหมายของรัฐบาลไทยในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยกอน
ทีน่ายมาซาโอะ จะเดนิทางกลบัประเทศญีปุ่น ไดเขา
เฝาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัเพือ่ทลู
ลา พระองคทรงมีรับสั่งใหนายมาซาโอะ รวบรวม
เอกสารทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับความสัมพันธ
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ระหวางไทยกับญี่ปุน เม่ือนายมาซาโอะกลับญี่ปุน
แลว จึงไดปรึกษากับ นายมาทาทะโร มัทสึโมโตะ ซึ่ง
เปนอาจารยทีม่หาวทิยาลยัเคยีวโตะ นายมาทาทะโร 
จึงไดแนะนําบุคคลที่เหมาะสมคือ นายกินโซ อุชิดะ 
ซึ่งเปนอาจารยคณะอักษรศาสตรแหงมหาวิทยาลัย
เคียวโตะ นายกินโซ ไดรวบรวมเอกสารชั้นตนเกี่ยว
กับความสัมพันธระหวางไทยกับญี่ปุนและเขียนบท
สรุปเปนภาษาอังกฤษ และดวยความชวยเหลือจาก
นายโทคิช ิมาซาโอะ และนายโคยะ นากามูระ ซึง่เปน
อาจารยดานประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยโตเกียว 
นายกนิโซ จงึไดสงหนงัสอืทีเ่รยีบเรียงเปนทีเ่รยีบรอย
แลวมาถวายพระมหากษัตริยไทยใน ค.ศ.1914 
(ซะโตะโกะ ทซึจิยะ, 2540, หนา 26) ทั้งนี้กินโซ 
อุชิดะยังไดบรรยายเร่ืองราวความสัมพันธระหวาง
ไทยกับญี่ปุนที่มหาวิทยาลัยเคียวโตะใน ค.ศ.1913 
โดยการบรรยายในเร่ืองดังกลาวไดเรียบเรียงเปน
บทความทางวิชาการและไดตพีมิพใน ค.ศ.1916 ดวย 
(มาซามิชิ คุโรซาวา, 2559, หนา 14-15) 

2.1  การรวมศูนยอํานาจการปกครองใน
สมยัจกัรพรรดเิมจ ิค.ศ.1868-1912 (Prefectural, 
Municipality) (Kiyotaka Yokomichi, 2007) 
ภายหลังสงครามโบะชิน “ญี่ปุนไดกาวสูยุคใหม” 
อิโต ฮิโรบุมิ เคยกลาวเอาไววา “...สภาพการณใน
ญี่ปุนมีความสัมพันธกับสถานการณโลกมาก ไมใช
แคกิจการของประเทศหรือจังหวัดเทานั้น แนว
ความคิดเก่ียวกับการปฏิวัติของยุโรปซ่ึงไดดําเนิน
การเปนคร้ังแรกในประเทศฝร่ังเศสเม่ือประมาณ 
100 ปมาแลว ไดแพรกระจายสูหลายประเทศอยาง
คอยเปนคอยไป โดยการรวมและการสงเสรมิซึง่กนั
และกัน พวกเขาไดกลายเปนแนวโนมท่ัวไป ไมชา
ก็เร็วทุกชาติจะไดรับการเปลี่ยนแปลงที่เปนผล...” 
(George M. Beckmann, 1957 (อางถึงใน Prasert 
Chittiwatanapong, 1989, p.101) ขอความน้ี

สะทอนใหเห็นถึงความพยายามของรัฐบาลเมจิที่
ตระหนักถึงความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่จะ
สถาปนารฐัสมัยใหม และสถาปนารฐัธรรมนญูเมจขิึน้
มา ความแข็งแกรงของสถาบันจักรพรรดิเมจิคือการ
ทําลายระบบการเ มืองเก  า  และนําแนวทาง
ประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาใช

ไมมีใครจะปฏิเสธไดวาการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองท่ีเรียกวาการฟ นฟูเมจิ เป นความ
เปลีย่นแปลงทางประวตัศิาสตรของชาวญีปุ่น การฟนฟู
เมจิคือการกลับคืนสูอํานาจของจักรพรรดิ หลังจาก 
หลายรอยปของการควบคุมโดยระบบศักดินาภายใต
ระบอบขุนนาง นําไปสูการลมสลายของการปกครอง
แบบกระจายอํานาจของขุนนางศักดินาและการจัดตั้ง
รัฐบาลที่เขมแข็งขึ้นโดยมีจักรพรรดิเปนผูนําสูงสุดใน
การบริหารราชการแผนดิน การฟนฟูเมจิไดยกเลิก
ระบบศักดินาเกี่ยวกับการจายคาเชาที่ดินสําหรับการ
ผลิต ไปจนถึงการขายคาเชาที่ดินเปนเงิน การกระทํา
ดังกลาวมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางทุนนิยมตะวันตกอยาง
มั่นคงในญี่ปุน (Horie Hideichi, 1952, p.23) 

ในงานศึกษาของ สุรางคศรี ตันเสียงสม ได
ชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลทางการเมืองการปกครองของ
ญี่ปุนท่ีสงผลตอการปรับรับวัฒนธรรมการเมืองใน
ประเทศไทย กลาวคือ ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทัศนะตอญี่ปุนเปนไปใน
ลักษณะนิยมและยกยองการปฏิบัติตัวของญ่ีปุนตาม
อยางประเทศตะวนัตก (สรุางคศร ีตนัเสยีงสม, 2520, 
หนา 55) จากขอความดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวา 
พระองคทรงไดรับตนแบบการปฏิรูปประเทศสวน
หนึ่งมาจากวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกดวย คือ
ประเทศญ่ีปุน ซึ่งพระองคไดดําเนินการปรับปรุง
ประเทศในกจิการดานตางๆ ซึง่ในระยะเวลาระหวาง 
ค.ศ.1868-1910 ญี่ปุนก็ไดพัฒนาประเทศใหเจริญ
กาวหนาตามแบบตะวันตกเชนเดียวกัน ทั้งดานการ
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บรหิารประเทศ การศกึษา การทหาร โดยผลของการ
ดําเนินการปฏิรูปประเทศของญี่ปุ นถือวาประสบ
ความสาํเร็จมากกวาไทย พระองคจงึทรงนยิมรปูแบบ
ของญี่ปุนมาก ดังปรากฏอยูในพระราชหัตถเลขาที่
เขยีนถงึเจาพระยาอภยัราชา โรลงั ยกัแมงส ความวา 
“…ความเห็นโดยยอของทานซึ่งกลาวถึงความ
เจริญของเมืองญี่ปุนชัดเจน แลเปนขอสําคัญท่ีนา
พึงฟงเปนอันมาก เราตองสารภาพเห็นจริง แตเรา
หกัหามความอจิฉาไดดวยอยางเดยีว ทีเ่หน็วาเมอืง
เรากบัเมอืงญีปุ่นไมเหมือนกัน แลทัง้ฐานะทีต่ัง้แหง
ประเทศและประเพณีเดิมกับทั้งเหตุการณซึ่งเปน
ขึ้นในเมือง จึงยังคงเหลืออยูอยางเดียว แตที่เรา
พยายามใหเมืองเราเจริญใกลเขาท่ีสุดเทาที่จะเปน
ได…” (สุรางคศรี ตันเสียงสม, 2520, หนา 56)

เหตุที่พระองคทรงชื่นชมกับความสําเร็จ
ของญี่ปุนในชวงเวลาท่ีปฏิรูปประเทศ ดวยทรงเห็น
วาเปนชาวเอเชียดวยกัน เมือ่เร่ิมพัฒนาประเทศไดไม
นานก็ประสบความสําเร็จ ดวยเหตุดังนี้จึงทําให
พระองคทรงสนพระทยัในความเจรญิดานตางๆ ของ
ญี่ปุน โดยสงราชทูตที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุน 
และกําชับใหศึกษาดูงานและเขียนรายงานสงมายัง
พระองค โดยใน ค.ศ.1899 เมื่อพลตรีพระยาฤทธิรง
รณเฉท (สขุ ชโูต) อคัรราชทตูไทยประจาํนครโตเกยีว
คนแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุน พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัทรงมีพระราชหตัถเลขาถงึ
พระยาฤทธิรงรณเฉท ความวา “…ดวยการที่เจาจะ
ไปเปนทูตประจําราชสํานักกรุงญี่ปุ นครั้งนี้ ทาง
ราชการฝาย The Politic คงจะไดรับคําสั่ง มีทอง
ตราแลใบบอกกระทรวงตางประเทศตามธรรมเนียม
แลว แตเราอยากจะขอเพิ่มเติมหนาที่นอกจากน้ัน
ออกไปอีก ซึง่จะบอกมาตรงถึงตวัเราฤาถึงกรมหม่ืน
สมมต แลเจากระทรวงอื่นๆ ก็ได คือ ขอใหตรวจ
ตราและสืบสวนการ 4 แผนก คือ ทหารบก ทหาร

เรือ การศึกษาตลอดจนโรงเรียนการชางและ
การคาขาย การอุดหนุนและปกครองการคาขาย 
เชน Chamber of Commerce เปนตนการ 
Municipal คอื สขุาภบิาล ตลอดจนถงึเกบ็คาทีด่นิ
ในเมอืงซึง่เปนของญีปุ่นแท ไมใชเชนโยโกฮามาฤา 
นะงะซะกิ ซึ่งมี Municipal ฝรั่งลวน เพราะเปน
เขตใหฝรั่งอยู ฤาถาตําบลใดมี Municipal ญี่ปุน
กับฝรั่งรคนปนกันบาง ก็เปนเรื่องท่ีอยากจะรู 
เหมอืนกนั…” (สรุางคศร ีตนัเสียงสม, 2520, หนา 57)

การอธิบายว า เป นพระราชนิยมของ
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัท่ีทรงมตีอ
วัฒนธรรมการเมืองการปกครองของญ่ีปุ นของ 
สรุางคศร ีตนัเสยีงสม ปรากฏวาในงานของ ณฐัชวนนัท 
จนัทคนธ ยงัมกีารสะทอนใหเหน็วา พระองคทรงนยิม
วฒันธรรมของญีปุ่นเชนเดยีวกนัดงัความตอนหนึง่วา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงยึด
พระราโชบายตามแบบอยางของประเทศญ่ีปุน ซึ่ง
เปนประเทศแรกในภาคตะวันออกท่ีไดรเิริม่คดิจดัการ
กบัสทิธสิภาพนอกอาณาเขตของชาวตางประเทศดวย
การปรบัปรงุการศาลใหทนัสมยั (ณฐัชวนนัท จนัทคนธ, 
2519, หนา 48) นอกจากน้ีญี่ปุนยงัใหความสนใจตอ
ไทยเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ
ของทรพัยากรธรรมชาต ิจงึเริม่มชีาวญีปุ่นเดนิทางเขา
มาประกอบอาชีพในเมืองไทย ประกอบกับญี่ปุ น
มีนโยบายการพัฒนาบานเมืองใหเจริญไปในดาน
อุตสาหกรรมดวยแลว จึงตองการขยายการคาและ
หาตลาดไว รองรับสินคาออกจากประเทศดวย 
อยางไรก็ตามการเขามามีบทบาทของญี่ปุนในสมัย
รัชกาลท่ี 5 ไดทําใหผลประโยชนของอังกฤษและ
เยอรมันในเอเชียนอยลงดวย เพราะสินคาญีปุ่นราคา
ถกูกวา คาแรงงานถูก จงึขายดกีวาสนิคาของประเทศ
โลกตะวันตกอยางฝร่ังเศส (ณัฐชวนันท จันทคนธ, 
2519, หนา 50) 
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นอกจากนี้ในงานของ ลิขิต ธีรเวคิน เรื่อง 
The Meiji Restoration (1868–1912) and the 
Chakkri Reformation (1868–1910): a case for 
comparative study (การร้ือฟนเมจิ ค.ศ.1868-
1912 และการปฏิรูปจักรี ค.ศ.1868-1910: กรณี
ศึกษาเปรียบเทียบ) ไดใหขอสนับสนุนงานเขียนกอน
หนาทั้งสองช้ินเชนเดียวกัน โดยระบุวา ประการ
สําคัญดานการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทย 
ดวยวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยและญ่ีปุนที่มี
ลักษณะแบบเดียวกัน (Likhit Dhiravegin, 1983, 
pp.74-78) ทั้งในดานประวัติศาสตรการสรางชาติ
จากสังคมสมัยรัฐราชอาณาจักร แมวา ลิขิต ธีรเวคิน 
จะมองวาวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยและญ่ีปุน
มีลักษณะแบบเดียวกัน ในขอนี้สันนิษฐานวา เปน
เรื่องของการแกไขสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมากกวา 
อยางไรก็ตาม ก็ยังมีขอขัดแยงเกี่ยวกับการใหความ
เห็นดังกลาวในงานของ โนบูยะ โนกูชิ (2543, 
หนา 97-100) ซึ่งไดอธิบายวา สังคมไทยและสังคม
ญีปุ่นมคีวามแตกตางกนัดานวฒันธรรมความเปนอยู 
ในดานการปกครองโดยช้ีใหเห็นวา ไทยยังมีระบบ
การควบคมุคนทีห่ละหลวมเกีย่วกบัการแบงชนชัน้ใน
สงัคมไทยทีย่งัไมเด็ดขาด ซึง่ทาสในสงัคมไทยสามารถ
ไถตนเองเปนอิสระได แตในสวนของญี่ปุน เนื่องจาก
กอนสมัยเอโดะมีสงครามอยูบอยครั้ง เมื่อถึงชวง
เอโดะจึงตองควบคุมประชาชนทั้งฝายปกครองและ
ฝายถกูปกครองอยางเขมงวด การปกครองจึงมคีวาม
แตกตางกันโดยเร่ิมตั้งแตการปกครองระบบชนช้ันท่ี
มีการควบคุมอยางชัดเจนเชน โชกุน ซามูไร ชาวนา 
ชางฝมือ พอคา ตลอดจน เอตะฮินิง (บุราคุมิน) หรือ
ชนชั้นลางสุด ซึ่งการเลื่อนฐานะทางชนชั้นแทบไม
ปรากฎ ถือเปนความผิดใหญหลวง นอกจากนี้ยังมี
การแบงอาชีพ งานท่ีชดัเจน ดงัทีก่ลาวมาดวยเหตุผล
นี้จึงนาจะมีนํ้าหนักเพียงพอที่จะไมสรุปรวมวาไทย

เหมือนกับญ่ีปุนไปเสียทั้งหมด 
และหากจะสรุปเอาความเห็นดังกลาวมา

รวมกนัแลว แสดงใหเหน็วา นอกเหนอืจากการรบัเอา
วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองจากประเทศ
ตะวันตกแลว ประเทศไทยยังรับเอาโมเดลทาง
วัฒนธรรมการเมืองการปกครองจากประเทศ
ตะวนัออกมาปรับใชในการปฏิรปูโครงสรางทางสังคม
ภายในประเทศดวย การจะสรุปเอาวา ประเทศไทย
รับเอาวัฒนธรรมการเมืองการปกครองมาจาก
ประเทศในโลกตะวนัตกมาทางเดยีว ไมสมเหตสุมผล
แตอยางใด และเพื่อใหเห็นถึงปฏิรูปการเมืองการ
ปกครองของญ่ีปุนในชวงเวลาระหวาง ค.ศ.1868-
1912 ผูศึกษาจึงขอสรุปอยางสังเขปไวดังนี้

สาระสําคัญของการปฏิรูปเมจิ คือการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศญ่ีปุน โดยมีจดุมุงหมายท่ีสาํคัญ
คือ การสรางรัฐท่ีเปนเอกภาพ ภายใตการปกครอง
แบบรวมศูนย มาตรการสําคัญอันหนึ่งเพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายดังกลาวไดแก การสถาปนาการปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปนระบบและมีลักษณะรอบดาน 
อันประกอบดวยการยกเลิกโครงสรางอํานาจแบบ
ศักดินาในทองถิ่น การยกเลิกกองกําลังทหารของได
เมียวผูปกครองแควน (Daimyo) ในแตละทองถ่ิน 
และการจัดตั้งองคกรบริหารระดับภูมิภาคและทอง
ถิ่นเสียใหมโดยเริ่มตั้งแต ค.ศ.1872 โดยเริ่มตนดวย
การจัดตั้งระบบจังหวัด (Prefecture) และระบบ
เทศบาล (Municipality Government) ซึ่งไดนําไป
สูการลองผดิลองถกู จนกระทัง่ในระหวาง ค.ศ.1868-
1890 ระบบท้ังสองจึงไดรบัการแกไขและปรับปรงุให
มัน่คง แมจะไมไดมกีารเปลีย่นแปลงบางในระยะเวลา
ตอมา แตสาระสําคัญยังไมเปลี่ยนจนกระทั่งสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ค.ศ.1945 สาระสําคัญดังกลาว
คือ เปนระบบการปกครองทองถ่ินที่รัฐบาลกลางมี
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อาํนาจและบทบาทมากกวาสวนทองถิน่ ผูวาราชการ
ซึง่ไดรบัการแตงตัง้จากรัฐบาลกลาง จะเปนผูควบคมุ
การบรหิารทัง้หมดของจงัหวดั งบประมาณของแตละ
จงัหวัดถกูกาํหนดจากสวนกลาง สวนนายกเทศมนตรี
ไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงทองถิ่น ประชาชนใน
เขตเทศบาลมีอาํนาจและสทิธติางกนัตามจาํนวนภาษี
ที่เสียและในทํานองเดียวกัน ผูควบคุมดูแลเมืองและ
ชนบทก็คือขาราชการสวนกลาง ระบบเชนนี้ไดมี
นักวิชาการบางคนเรียกวาเปนการบริหารงานสวน
ภูมิภาคโดยรัฐบาลกลาง (ดวงจันทร เจริญเมือง และ
คณะ, 2542, หนา 2-3, 2-4 ภาคที่ 1 บทที่ 2) ดังนั้น
การที่รัฐบาลเมจิประสบความสําเร็จในการปฏิรูป
ประเทศ ฮิเดโอะ โคบายาชิ ไดกลาวเอาไวว า 
“การพิชิตความทันสมัย หมายถึงการพิชิต
ตะวันตก” (Hisao Furukawa, 1995, p.2)

2.2  การรวมศูนยอํานาจการปกครอง 
(centralization) ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ค.ศ.1892-
1910 ประวัติความเปนมาของการสรางความเปน
สมัยใหมที่นาสนใจท่ีสุดในเอเชียคือ การดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศในรัชสมัยของจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนที่
รูจักกันในช่ือ การฟนฟูเมจิ ซึ่งเริ่มข้ึนใน ค.ศ.1868 
และการปฏิรูปเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงครองราชยใน ค.ศ.1868 เชนเดียวกัน 
ทัง้สองรัชกาลครอบคลุมชวงเวลากวาสีท่ศวรรษ โดย
ทั้งสองประเทศพยายามท่ีจะปฏิรูปโครงสรางตางๆ 
ของสังคมโดยมีจุดประสงคเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
จากจักรวรรดินิยมตะวันตก หากแตวาหลังสิ้นสุด
รชักาลท้ังสอง ผลของกระบวนการสรางความทันสมยั
นัน้มคีวามแตกตางกนัอยางมาก ในขณะทีญ่ีปุ่นไดรบั
การเปลี่ยนแปลงใหเขากับอํานาจตะวันตก ขณะที่

ไทยแมวาจะมีความสําเร็จอันยิ่งใหญจากสภาวะท่ี
เปนความทันสมัยก็ตาม แตปรากฏวาประเทศก็ยัง
ตองดิ้นรนเพื่อแสวงหาพันธมิตรเพื่อความอยูรอด 
(Likhit Dhiravegin, 1988, pp.48-49) ปยดา ชลวร 
ไดกลาวเอาไววา คริสตศตวรรษที่ 19 เปนชวงเวลา
แหงการเปลี่ยนแปลงในสวนตางๆ ของโลก ในการ
เปลี่ยนผานระหวางรัฐแบบด้ังเดิมไปเปน รัฐชาติที่มี
ขอบเขตท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน ในประเทศไทยก็
ไมมีขอยกเวน ตลอดจนถึงคริสตศตวรรษที่ 20 โดย
เฉพาะอยางย่ิงทศวรรษอันยาวนานของยุค 18904 
ไทยไดประสบกับการปฏิรูปทางการเมืองรวมถึงการ
สรางสรรคสิ่งใหม เพื่อตอตานลัทธิอาณานิคมของ
ยโุรปซึง่ขยายอาํนาจไปท่ัวทัง้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
ประเด็นนี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอ
สยามและปริมณฑลสวนอื่นๆ ภายในประเทศ 
(Piyada Chonlawon, 2014, pp.527-528) 

ลิขิต ธีรเวคิน ไดอธิบายเกี่ยวกับการปรับ
เปลี่ยนโครงสรางอํานาจการปกครองของญี่ปุ น 
รวมท้ังไทยเอาไวดงันี ้ในทางการเมืองและการบริหาร
ระบบการเมอืงของรฐับาลโทกงุะวะ ถกูแบงออกเปน
ระบบศักดินาสวนกลาง ซึ่งมีรัฐบาลปกครองอยูที่
เอโดะ และมรีะบบฮัน่ หรอืแควนท่ีมไีดเมยีวปกครอง
เขตของตน อยางไรก็ตามเจาผูปกครองแควนเหลานี้
ลวนอยูภายใตกฎซันกิน โคไต (Sankin Kotai) หรือ
ระบบการเขารวม (Likhit Dhiravegin, 1988, 
pp.49) ซึง่หมายถงึวา ชนชัน้ผูปกครองในทองถิน่ตอง
เดินทางไปเขารวมกับโชกุนหรือพํานักอยูในเอโดะ
เปนเวลาอยางนอยหกเดือน ซึ่งการดําเนินการเชนนี้
เปนการสรางเอกภาพในประเทศญีปุ่น อยางไรกต็าม
ในความรูสึกทางการเมืองและการบริหารเหลานี้ได

4 เกษม อุทยานิน (1965, pp.108116-) กลาววา ตั้งแต ค.ศ.1891 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเร่ิมนโยบายวาจาง
ชาวตะวันตกเขารบัราชการ ตวัอยางเชน องักฤษถูกวาจางเปนทีป่รกึษาทางการเงิน, เดนมารกใหคาํแนะนาํเกีย่วกบัการทําสงครามและ

การทหาร, ญีปุ่นไดรบัการวาจางใหเปนผูเชีย่วชาญเก่ียวกบัการเกษตรและทีด่นิ, ฝรัง่เศส เบลเยยีม และญีปุ่นเปนท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 

สวนสหรัฐอเมริกาเปนที่ปรึกษาดานการตางประเทศ
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กลายมาเปนรากฐานสําหรับสมัยเมจิที่จะทําใหกลาย
เปนการปกครองแบบรัฐชาตซิึง่ไดดาํเนนิการในภายหลัง

ในกรณีของประเทศไทย กอนท่ีพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะขึ้นวาราชการ
แผนดิน แมวากรุงเทพฯ จะมีอํานาจสูงสุด และมี
เจานายหรือชนชั้นปกครองตนเองหรือกึ่งเมืองก่ึง
จังหวัดก็ตาม แตก็มีความแตกตางกันในระดับ
สองประเทศ กลาวคือ การลดอํานาจทางการเมือง
ของผูสําเร็จราชการแผนดินโทกุงะวะสูงกวาของ
รัฐบาลกรุงเทพฯ สืบเนื่องจากความแตกตางทาง
ชาติพันธุ และความคิดของชนชั้นนําไทยภายใตการ
ปกครองท่ีกรุงเทพฯ จึงทําใหรัฐชาติไทยยังไมเกิดข้ึน
จนกระท่ังนโยบายการรวมศูนยอํานาจของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รวมท้ังการสถาปนา
วัฒนธรรมไทยแบบกรงุเทพฯ ซึง่เปนศนูยกลางอาํนาจ 
ซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสูรัฐชาติที่ทันสมัยยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันทางประเทศญี่ปุน ระบบ
การคาและการสื่อสารรวมทั้งการคมนาคมขนสง ได
สงผลตอประสิทธิภาพของผลิตภัณฑในทองถิ่นนั้นๆ 
ดวย อยางเช น การสร างทางหลวงโทไคโดะ 
(Tokaido) เชื่อมนครหลวงเคียวโตะกับโตเกียว 
นอกจากน้ียังมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและแบบ
การเงนิ สงผลใหเอโดะมปีระชากรมากถงึหนึง่ลานคน 
สวนโอซะกามีประชากรสี่แสนคน และเคียวโตะมี
ประชากรราวสามแสนคน การเพ่ิมสูงขึ้นของ
ประชากรลวนเกิดจากปจจัยทางเศรษฐกิจที่คอย
สนับสนุนอยูเบื้องหลังทั้งสิ้น

เมือ่พจิารณาบรบิทของประเทศไทยแลวจะ
เห็นไดวา ในดานเศรษฐกิจและสังคมกอนยุคของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คนสวน
ใหญไมไดรูหนงัสอื มเีพยีงไมกีค่นทีไ่ดสมัผัสกับความ
คิดอื่นนอกเหนือจากพุทธศาสนา พราหมณ และ
วัฒนธรรมจีน เศรษฐกิจของประเทศสวนใหญเปน

สงัคมเกษตรกรรม มภีาวะขาดกําลงัคนท่ีมคีณุวฒุใิน
ระบบราชการ หนวยงานภาคสวนยอย ประกอบดวย
ขาราชการและพอคาชาวจีนยังไมไดใหความสําคัญ
กับเร่ืองการปฏิรูป จะเห็นไดชัดวาสภาพกอนท่ี
ประเทศท้ังสองจะปฏิรูปนั้นมีความแตกตางกัน 
ในชวงกอนสมัยเมจิไดพิสูจนแลววามีการสนับสนุน
งานของนักปฏิรูป การฟนฟูเมจิที่ประสบผล แตใน
ของประเทศไทยน้ันชวงกอนการปฏิรูปกลับประสบ
กบัอปุสรรค อนัเน่ืองมาจากการขาดบุคลากร รวมท้ัง
ขาดการกําหนดกฎเกณฑในระบบราชการที่ชัดเจน 
(Likhit Dhiravegin, 1988, pp.50)

ภายหลังการสถาปนาความสัมพนัธระหวาง
ไทยกับญี่ปุ นใน ค.ศ.1887 พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลาเจาอยูหวัไดสง พระยาฤทธริงรณเฉท ให
เดินทางไปประจําทีก่รุงโตเกียวใน ค.ศ.1899 โดยทรง
กําชับใหศึกษากองทัพเรือและกองทัพบกญ่ีปุ น 
รวมท้ังระบบการศึกษา รวมถึงโรงเรียนเทคนิค 
หอการคาและระบบเทศบาล (Pensri Duke, 1985, 
p.123) ใน ค.ศ.1900 เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ 
พระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา
อยูหัวไดเสด็จเยือนญ่ีปุนเพ่ือทรงศึกษาการปฏิรูป
ประเทศในรัฐบาลจักรพรรดิเมจิ หลังจากน้ัน ค.ศ.
1902 เจาฟามหาวชริาวธุ ไดเสดจ็กลบัจากการศกึษา
ที่ประเทศอังกฤษ โดยทรงแวะที่ประเทศญี่ปุนเพื่อ
กระชับความสัมพันธทางการทูต อยางไรก็ตามแมวา
จะทรงชื่นชมกับความสําเร็จของญี่ปุน แตพระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั กย็งัคงรกัษาความ
สมัพันธกบัญ่ีปุนอยางตอเนือ่ง (Pensri Duke, 1985)

3. การปรับรับแนวคิดการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของญี่ปุนในประเทศไทย

แม ว าทั้ งไทยและญี่ปุ นต างได รับเอา
วัฒนธรรมการเมืองการปกครองมาจากประเทศโลก



พีรภัทร หาวเหิม
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ตะวันตกก็ตาม กระน้ันก็ยงัปรากฏขอมูลวา พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวมิไดทรงนิยม
แนวทางของตะวันตกฝายเดียว หรือทรงนิยมมาก
ที่สุด แม ว าจะมีการถกเถียงกันว าการปฏิรูป
ประเทศไทยในสมยัของพระองคจะไดรบัแรงบนัดาล
ใจ หรือใชแบบอยางจากตะวันตกมากท่ีสุดก็ตาม 
หัวขอนี้ไมไดสนับสนุนความคิดวาไทยปรับรับเอา
แนวคดิของโลกตะวนัตกมากทีส่ดุ หากแตจะสะทอน
ใหเหน็วาไทยไดปรับรับเอาวัฒนธรรมในการปรับปรุง
ประเทศมาจากโลกตะวันออกจากญ่ีปุ นดวยเชน
เดียวกัน 

กอน ค.ศ.1887 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงคที่จะ
แสวงหาพนัธมติรเพือ่คานอํานาจอังกฤษและฝร่ังเศส 
ใน ค.ศ.1879 พระองคจงึทรงติดตอกับญีปุ่น ดวยทรง
ทราบวาญ่ีปุ นประสบความสําเร็จในการปรับปรุง
ประเทศ (สุรางคศรี ตันเสียงสม, 2528, หนา 81) ซึ่ง
ไดรับการตอบวา ขณะนั้นญี่ปุนมีปญหาที่จะแกไข
สนธิสัญญาที่เสียสิทธิสภาพอาณาเขตใหแกประเทศ
ตะวันตก แตก็มีความตั้งใจที่จะทําสัญญากับไทย 
(สุรางคศรี ตันเสียงสม, 2523, หนา 48) หลังจากน้ัน
ก็ยังมิไดมีการทําสัญญากันจนกระท่ัง ค.ศ.1887 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงมีพระ
ราชสาสนไปยังจักรพรรดิเมจิ และไดกลาวถึงเร่ือง
การทําสัญญาอีกคร้ังหนึ่ง โดยมีความตอนหน่ึงใน
พระราชสาสนวา “…เปนความตัง้ใจอยางแทจรงิ ที่
จะขจัดความไมเขาใจกันระหวางประเทศท้ังสองให
หมดไป…” และทรงแนะนํากรมหลวงเทววงศ 
วโรปการวา จะเปนตัวแทนของรัฐบาลไทยในการทํา
สนธสิญัญาระหวางประเทศญ่ีปุนและประเทศไทย ใน 

ค.ศ.1887 และอีก 10 ปตอมา ไดทําสนธิสัญญาการ
เดนิเรอืพาณชิยใน ค.ศ.18975 สนธสิญัญาฉบบัทีส่อง
นีท้าํใหไทยเสียสทิธสิภาพนอกอาณาเขต และอํานาจ
ในการเก็บภาษี ดังความตอนหน่ึงของสัญญาวา 
“…พนักงานกงสุลทั้งหลายนี้จะตองมีเกียรติยศมี
ประโยชนแลมีการยกเวนทุกอยาง ซึ่งใหมีอยูฤาจะ
ไดใหมแีกกงสลุทัง้หลายของประเทศ ซึง่โปรดใหได
ประโยชนอยางยิง่…” (กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย
กระทรวงการตางประเทศ, 2512, หนา 120) และมี
การเจรจาเพ่ือขอผอนผันขอเสียเปรียบของไทย 
ใน ค.ศ.1924 ความวา “ตั้งแตนี้สืบไปบรรดาคนใน
บังคับญี่ปุนก็ดี และบุคคลหรือองคการ คณะหรือ
บริษัท หรือสมาคมทั้งหลายก็ดี ซึ่งสมควรอยูใน
ความปองกนัของญีปุ่นในกรุงไทยนัน้ตองขึน้อยูใน
อํานาจฝายไทย” (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการตางประเทศ, 2512, หนา 63)

ขอความหน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นความนิยม
วฒันธรรมการเมอืงการปกครองของญีปุ่นของชนชัน้
นําไทยปรากฎอยูใน คํากราบบังคมทูลของเจานาย
และขาราชการใหเปลี่ยนแปลงการปกครอง ร.ศ.
103 (พ.ศ.2427, ค.ศ.1884) (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 
11) ดงัความตอนหนึง่วา “…การทีจ่ะรกัษาบานเมอืง
ใหพนภัยอันตราย ที่จะเกิดขึ้นไดดวยการปกครอง
ของบานเมืองอยางมีอยูปจจบุนันีโ้ดยทางยุตธิรรมฤา
อยุติธรรมของศัตรูก็ดี ตองอาศัยความเปล่ียนแปลง
ในทางทะนุบํารุงบานเมืองตามท่ี “ญี่ปุน” ที่ไดเดนิ
ทางยุโรปมาแลว แลซ่ึงประเทศท้ังปวงท่ีม ีศวิไิลซ นบั
วาเปนทางเดียวที่จะรักษาเมืองได…” (เจานายและ
ข  าราชการกราบบั งคมทูลความเห็นจัดการ
เปล่ียนแปลงราชการแผนดิน, 2516: 2)

5 หลังจากการเจรจาทําสัญญาทางพระราชไมตรีครั้งที่ 2 ค.ศ.1897 พบวารัฐบาลไทยไดรับรายงานเกี่ยวกับการศึกษาสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของญี่ปุน ในเดือนกุมภาพันธ-ตุลาคม ค.ศ.1899 ตอมาใน ค.ศ.1900 ก็มีรายงานทูตสยามประจํา
กรุงญี่ปุนอีกชุด ในเดือนมีนาคม-เมษายน ค.ศ.19011902- และอีกฉบับ เปนรายงานทูตประจํากรุงญี่ปุน ระหวางเดือน สิงหาคม 
ค.ศ.1899-กรกฎาคม 1910 ตรงกับชวงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
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พระองคเจาปฤษฎางคไดกราบบงัคมทลูตอ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงแบบ
อยางการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง
ของญ่ีปุนอันที่ไทยควรจะนํามาใชเปนแบบอยางดัง
ความวา “…แตญี่ปุนไดบํารุงความเจริญของบาน
เมืองตามทางศิวิไลซมาก็มาก ยังหาไดรับอนุญาต
ของยโุรปใหเขาพวกถอืกฎหมายไม แลญีปุ่นนัน้แต
เดิมก็ไดคิดผิดไปในทางนี้เหมือนกัน วาควรจะถือ
แลไดรบัไรตตามอินเตอรแนชแนลได มวัหลงอยูจน
เสียประโยชนไปมากท่ีคิดรอยวิงวอนขอตามน้ัน 
แลไดเที่ยวขอแกสัญญาในประเทศยุโรปแลขอ
อํานาจตัดสินความวิวาทระหวางสับเยกตตาง
ประเทศในเมืองและชาวญ่ีปุน จนภายหลังรูสึกตน 
จึ ง ไ ด  คิ ด จั ด แจ งบ  า น เ มื อ ง เ ป ลี่ ย น แปล ง
ขนบธรรมเนียม แลกฎหมายที่ชั่วใหคลายคลึงกับ
ของยุโรป บัดนี้จึ่งพูดไดโดยเต็มกําลังวา ควรจะมี
ไรตเสมอประเทศยุโรป แลยุโรปเดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจจะ
ยอมให แตยังรอใหญี่ปุ นทํากฎหมายสําเร็จ 
แลฝกสอนคนที่จะรักษากฎหมายนั้นไดแลว ญี่ปุน
คงจะไดรับอินเตอรแนชแนลไรตในเร็วๆ นี้ไมตอง
สงสัยเลย แลไทยท่ีจะไดรับไรตอันนี้ฉันใด ก็ตอง
จัดแจงบํารุงการแผนดิน รักษาผลประโยชน แล
ราษฎรในพระราชอาณาเขตใหเจริญข้ึนตามสมัย
กาล แลใหเปนที่เช่ือถือแกชาวยุโรปดังญี่ปุ นได
จดัการมาแลว ชาติยโุรปท้ังปวงก็คงจะตองยอมให
ไทยไดผลประโยชนเสมอชาติญี่ปุนนั้นบาง ความ
เจริญอันนี้จะเปนการปองกันกรุงสยามไดดวย…” 
(เจานายและขาราชการกราบบังคมทูลความเห็น
จัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผนดิน, 2516: 16-17)

“…จะตองจัดการบานเมืองเปลี่ยนแปลง
พระราชประเพณีของเกาใหเป นประเพณีฤา
คอนสติตวัชัน่ใหมตามทางชาวยุโรป ฤาใหใกลทาง
ยโุรปทีส่ดุทีจ่ะเปนไปได เหมอืนดงัญ่ีปุนซึง่ประเทศ

เดียวในตะวันออกท่ีไดเดินในทางยุโรปมาแลว 
ขาพระพุทธเจาตองกราบบังคมทูลพระกรุณาให
ละเอียดขึ้นไปอีกวา ทางที่ขาพระพุทธเจากราบ
บังคมพระกรุณาวาเปนคอนสติตัวชั่นยุโรปนั้น 
หาไดประสงคที่จะใหมีปาลิเมนตในเวลานี้ไม…” 
(เจานายและขาราชการกราบบังคมทูลความเห็น
จัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผนดิน, 2510: 21-22)

วัฒนธรรมการเมืองแบบญ่ีปุนไดเขามามี
บทบาทในประเทศไทยหลายดานดวยกัน ประกอบ
ดวย ดานการศึกษา ดานการทหาร ดานการเกษตร 
(อตุสาหกรรมฝายและไหม) และดานกฎหมาย สนิคา
ที่ ไทยนําเข าจากญี่ปุ นมีความหลากหลายอาทิ 
เคร่ืองกระปอง ชา นํ้าตาล เคร่ืองเทศ ถานหิน 
ทองแดง แรธาตุ เสื้อผา เครื่องไฟฟา และเคมีภัณฑ 
สวนสินคาของไทยอาทิ ฝาย ไหม ไม และเขาสัตว 
(เพญ็ศร ีดุก, 2554, หนา 98-106) อยางไรกต็าม การ
ขยายอํานาจทางการคาและอิทธิพลของญี่ปุนทําให
มหาอํานาจตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศส และรัสเซีย 
ไมสบายใจนัก ฝรั่งเศสเปนคูแขงกับอังกฤษ ในดิน
แดนตะวันออกไกล ในขณะเดียวกนัรสัเซียกเ็ปนคูแขง
ของญ่ีปุนในแมนจเูรยีของจีน และเกาหล ีดงัน้ัน เมือ่
อังกฤษและญ่ีปุนลงในในสนธิสัญญาพันธมิตร ค.ศ.
1902 การทําสัญญาดังกลาวนี้มีนัยแสดงใหเห็นถึง
การแสดงบทบาทรวมท้ังการแขงขันทางอํานาจดวย 
การวาจางนายโทคิชิ มาซาโอะ (พรพรรณ ทองตัน, 
2558) ที่ปรึกษาทางดานกฎหมายไดสรางความ
วติกกงัวลของฝรัง่เศส นอกจากนีร้ฐับาลไทยยังวาจาง
ผูเชีย่วชาญการเลีย้งไหมเขามาดแูลในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือของไทย ซึ่งเปนเขตอิทธิพลของฝร่ังเศส 
(ธีระ นุชเปยม, 2559, หนา 169)

ขอความตอนหน่ึงของอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจํากรุงเทพฯ ไดรายงานเก่ียวกับอิทธิพลของ
ญี่ปุ นต อไทย มีใจความวา “การนําเอาญี่ปุ น 
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พนัธมิตรของตนเขามาในประเทศไทย เปนฝมอือนั
ชาญฉลาดของอังกฤษ เปนที่แนชัดวา อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และไทย มีความคิดเดียวกัน 
คือ การทําลายลางฝร่ังเศสในภาคตะวันออกไกล
และแบงแยกอาณานิคมฝรั่งเศส” (เพ็ญศรี ดุก, 
2554, หนา 109) การดําเนินการเพื่อสถาปนาความ
สัมพันธและปรับปรุงขอกฎหมายระหวางประเทศที่
กลาวไปนี้ ไดสะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการ
ทีจ่ะปรบัรบัเอาวฒันธรรมทางการเมืองการปกครอง
ของญี่ปุนอยางชัดเจนซึ่งจะไดอธิบายในหัวขอตอไป

3.1  การปรับรับวัฒนธรรมทางการศึกษา
เมือ่ไดมกีารสถาปนาความสมัพันธกบัญ่ีปุน

อยางเปนทางการใน ค.ศ.1887 แลว ภารกิจแรกที่
รัฐบาลไทยตองดําเนินการคือ พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลาเจาอยูหวัไดสงคณะผูแทนไทยไปทาํการ
ศกึษารปูแบบการศกึษาของญีปุ่นในระดบัชัน้อนบุาล 
จนถงึระดับมหาวิทยาลยั ภารกจิดงักลาวเปนคาํสัง่ที่
เปนความสนใจเปนพิเศษของพระองค เกี่ยวกับการ
ประถมศึกษา หลักสูตร สถิติ ปญหาทางการศึกษา 
คานิยม ธรรมเนียม และรูปแบบการสอน และเปนท่ี
นาเสียดายที่จุดมุงหมายของระบบการศึกษาของ
ญี่ปุ นไมสอดคลองกับระบบการศึกษาของไทย 
ภารกิจดังกลาวจึงไมไดประโยชนมากที่สุดจากความ
คาดหวัง (Pensri Duke, 1985, p.124) ใน ค.ศ.1902 
พระองคไดสงผูตรวจการศกึษาไปยงัประเทศญีปุ่นอกี
คร้ังเพ่ือศึกษาระบบการศึกษาญ่ีปุน และเปนที่นา
เสยีดายท่ีภารกิจนีต้องเผชิญกบัอปุสรรค ดวยปญหา
สาํคญัคอื 1) หนงัสอืแบบเรียนทัง้หมดเขียนเปนภาษา
ญี่ปุน ในขณะท่ีมีลามแตก็ไมเปนการสะดวก 2) มี
ระบบการศึกษาที่ดีในระยะเวลาอันส้ัน (Pensri 
Duke, 1985) อยางไรก็ตามในการเดินทางของคณะ
ผูแทนตรวจการศึกษาในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จ
มากกวาคร้ังแรก ในเวลาตอมาการปฏิรูปแผนการ

ศึกษาของไทยภายหลังไดรับการสนับสนุนจาก
ประเทศญ่ีปุน ตวัอยางทีส่าํคญัท่ีสดุทีแ่สดงใหเหน็ถงึ
การยอมรับระบบการศึกษาญ่ีปุ นเพ่ือการพัฒนา
ประเทศของไทยปรากฏอยูในโครงสรางอาชีวศึกษา 
(แนงนอย ติตติรานนท, 2519, หนา 127-128) ที่มี
อิทธิพลสืบต อมาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใน ค.ศ.1904 รัฐบาลไดมี
การจัดตั้งโรงเรียนราชินี กอตั้งโดยสมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถ เพื่อใหบุตรหลานของ
ขาราชบรพิารไดเลาเรยีน โดยมจีดุมุงหมายเพ่ือสงเสรมิ
วิชาชีพ และรัฐบาลไดมีการวาจางผูเช่ียวชาญดาน
การศึกษาชาวญ่ีปุนประกอบดวย นางเท็ตสุ ยาสุอิ, 
นางโคโนะ คิโยะ และนางนากาจิมะ โทมิ โดย
นางเท็ตสุ ยาสุอิ เปนบัณฑิตจบใหมจากประเทศ
อังกฤษ ซึ่งเปนครูสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร ในขณะท่ีนางโคโนะ เปนครูสอน
ศิลปะ สอนวาดภาพ และงานเย็บปกถักรอย สวน
นางนากาจิมะสอนเกี่ยวกับการพับกระดาษและ
การจัดดอกไม (Pensri Duke, 1985)

3.2  การปรับรับวฒันธรรมดานการเกษตร
ในด านการเกษตรรัฐบาลญ่ีปุ นได ส ง

ผูเชี่ยวชาญมากรุงเทพฯ พรอมกับอุปกรณที่ทันสมัย
เพ่ือสอนวิธีทําการเกษตรแบบใหม ใน ค.ศ.1898 
ญีปุ่นไดสงมอบหบีผาน (เครือ่งมอืขดุ) ขนาดเลก็และ
ขนาดใหญใหกับรัฐบาลไทยเพื่อทําการทดลอง โดย
รัฐบาลไทยไดทดลงในเมืองธัญญบุรีและดูเหมือนวา
เครือ่งไถของญีปุ่นมปีระสิทธภิาพมากกวาของไทยใน
บางดาน นายโทคิชิ มาซาโอะ ที่ปรึกษาทางดาน
กฎหมายของรัฐบาลไทยผูไดมีสวนสําคัญในการ
กระตุนใหชาวญีปุ่นเขามาทาํการเกษตรในประเทศไทย 
(Pensri Duke, 1985, p.125) นายมาซาโอะ
ไดขอท่ีดินจากรัฐบาลจํานวน 50,000 ไร เพื่อ
การปลูกฝาย หลังจากการเจรจากับรัฐบาลไทยที่ดิน
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ดังกลาวลดพื้นที่ออกเปน 5 สวน ภายหลังที่นายมา
ซาโอะกลับญี่ปุน เขาไดชักชวนชาวญี่ปุนที่รํ่ารวยให
มาลงทุนในกิจการฝายในไทย แตกลับไมไดรับการ
ตอบรับทีด่ ีอยางไรกต็ามเขาพยายามอกีคร้ังโดยการ
โฆษณาในหนังสือพิมพ ซึ่งนําไปสูการดึงดูดใหเกิด
ความสนใจของ ฯพณฯ ทานโคมุระ จุทาโร รัฐมนตรี
ตางประเทศญี่ปุ น และรัฐบาลญี่ปุ นไดมีการสง
ผูเชี่ยวชาญไปสํารวจสภาพโดยท่ัวไปของการปลูก
ฝายในประเทศไทย โดยเช่ือกันวาคณะผูแทนได
รายงานวาไมน าลงทุนในโครงการน้ีเลยเพราะ
นายมาซาโอะไมไดใหความสนใจเทาท่ีควร (Pensri 
Duke, 1985)

3.3  การปรับรับวัฒนธรรมอุตสาหกรรม
ไหมและการทอผา

ความชวยเหลือของญี่ปุนที่มีผลตอกิจการ
ไหมในประเทศเร่ิมตนอยางเปนทางการใน ค.ศ.1902 
(พ.ศ.2445) รัฐบาลไดจัดต้ังกรมชางไหม หรือกรม
เพาะปลูกขึ้นกับกระทรวงการเกษตรและพาณิชย 
สืบเน่ืองจากชาวญี่ปุน 2 คนไดคือ นายวาตานาเบ 
และอุเอโน ไดเดินทางมายังภาคอีสานของไทย และ
ไดพบวา อุตสาหกรรมการเลี้ยงไหมของไทย ซึ่งทํา
กนัเปนอตุสาหกรรมพ้ืนบานในภูมภิาคน้ัน หากไดรบั
การปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น จะกลายเปนอุตสาหกรรม
หลกัสาํคญัได โดยมีรายงานวา “…ดนิแดนแถบโคราช
นั้น ฝรั่งเศสเคยอยากไดจนน้ําลายไหลมานานแลว 
ถาฝรัง่เศสยดึครองดนิแดนแถบนีไ้ด แผนการทีจ่ะยดึ
เอาดินแดนประเทศอื่นในเอเชียของฝร่ังเศสจะเปน
จริงเร็วยิ่งขึ้น…” ทั้งน้ีรัฐบาลญ่ีปุนจึงสงผูเชี่ยวชาญ
ดานการเลี้ยงไหมมายังประเทศไทยเพื่อหวังจะสกัด
กัน้การเคล่ือนไหวของฝร่ังเศส กจิการไหมของไทยท่ี
ไดรบัการชวยเหลอืทางวทิยาการแบบญีปุ่นดําเนนิมา

ตั้งแต ค.ศ.1902 จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 กิจการดัง
กลาวไมประสบผลสําเร็จดังเปาหมาย จึงยุบเลิกกรม
ชางไหมไป แตคงไวซึ่งโรงเรียนเล้ียงไหม และได
พฒันาขึน้เปนโรงเรยีนเพาะปลกู จนกระทัง่ไดรบัการ
จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในปจจุบัน 
(อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 149-150)

นโยบายการสงเสริมการผลิตและลักษณะ
การผลติไหมในประเทศไทยในระยะแรกระหวาง ค.ศ.
1901- 1913 มีปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดนโยบาย
สงเสรมิการผลติไหมในประเทศไทย (จารพุษิณุ เรอืง
สุวรรณ, 2535) โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนือของรัฐบาล กลาวคือ รฐับาลญ่ีปุนไดมสีวน
ในการใหความชวยเหลือ นายมันจิโระ อินางาคิ 
(Manjiro Inagaki) เอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจํา
ประเทศไทยคนแรก โดย ค.ศ.1873 ไดยื่นหนังสือถึง
รัฐบาลญี่ปุ นใหทําสัญญาทางไมตรี6 และการคา
ระหวางไทยกับญีปุ่น ค.ศ.1897 …” (โยชิกาวา โทชิฮารุ, 
2525, หนา 5) โดยมเีจตจํานงเพือ่รกัษาดลุอาํนาจใน
ประเทศแถบเอเชียและเตรียมกลไกของการรักษา
ดุลอํานาจใหพรอม ภายใตจุดมุงหมายของสมาคม
เอเชียท่ีวา ตองรักษาเอกราชของประเทศไทย เกาหลี 
และจีนเอาไว โดยมีเจตนารมณสําคัญคือ “…ทําให
การปฏิรูปการปกครองภายในเมืองไทยรวมท้ัง
กจิการอืน่ๆ เจรญิกาวหนายิง่ขึน้ ทาํใหประเทศไทย
เปนประเทศเอกราชมีพื้นฐานที่มั่นคงตลอดไปเพื่อ
เปนตัวจักรสําคญัอันหน่ึงในการรักษาดุลยภาพของ
อํานาจในเอเชีย…” (โยชิกาวา โทชิฮารุ, 2525, 
หนา 4) ซึ่งนอกเหนือจากดานเศรษฐกิจที่ทางการ
ญี่ปุนใหความชวยเหลือไทยแลวยังมีดานกฎหมายท่ี 
นายอินางาคิ ไดสง นายโทคิชิ มาซาโอะ ผูเชี่ยวชาญ
ชาวญี่ปุนเขามาปฏิบัติงานในไทยดานการปฏิรูปการ

6 วนัที ่26 กนัยายน 1887 กรมหลวงเทววงษวโรปการ เสนาบดกีระทรวงการตางประเทศ ลงพระนามใน “หนงัสอืปฏญิาณวาดวยทาง
พระราชไมตรีและการคาขายในระหวางประเทศสยามกับประเทศญ่ีปุน”
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ปกครอง ซึง่ประสบผลสําเรจ็ในการชักชวนใหรฐับาล
ไทยหันมาพัฒนาอุตสาหกรรมแบบญ่ีปุน โดยเนน 
“การผลิตไหม” ซึง่นาํไปสูการวาจาง นายคาเมทาโร 
โทยามะ7 ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตไหมชาวญี่ปุนเขา
มาทํางานในไทย 

ขอสังเกตสําคัญเกี่ยวกับการปรับปรุง
กิจการเลี้ยงไหมในประเทศไทยคือ รัฐบาลไทยต้ังแต
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ไดรบั
ตัวอยางอันสําคัญที่นําไปสูปจจัยในการสงเสริมการ
เลี้ยงหมอนไหมในประเทศจากรัฐบาลจักรพรรดิเมจิ 
ซึ่งไทยเริ่มทําการปรับปรุงประเทศใหกาวหนาทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม และในขณะเดียวกัน
ประเทศญีปุ่นสมัยจักรพรรดเิมจิ8 (ค.ศ.1868 - 1912) 
พระองคได ปรับปรุงประเทศเชนเดียวกัน โดย
อาจกลาวไดว า ปจจัยเร งความเจริญเติบโตใน
อุตสาหกรรมญ่ีปุนคือ อุตสาหกรรมไหม ซึ่งรัฐบาล
ไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา
อยูหัว ไดถือเอาเปนแบบอยางที่สําคัญ 

เมื่อญี่ปุนเปดประเทศใน ค.ศ.1854 สินคา
สงออกทีส่าํคญัของญ่ีปุนคือไหมดิบและสินคาไหม ซึง่
ชาวญี่ปุ นที่มีประสบการณเกี่ยวกับการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในรัชสมัยจักรพรรดิเมจิที่เขามาในไทย 
ไดเลง็เห็นวา การปลูกหมอนเล้ียงไหมของคนไทยน้ัน
ทาํกนัอยางกระจดักระจาย นายมนัจโิระ อนิางาค ิได
กราบทลูพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดาํรงราชานภุาพ 
(พระยศในขณะนัน้) มคีวามตอนหนึง่วา “…เสนไหม
ของไทยคณุภาพไมด ีใชไดแตในทองถ่ินเทานัน้ แต
ถามีการทําใหการผลิตไหมแพรหลายออกไป และ

ปรับปรุงวิธีการผลิตไหมใหดีขึ้น ในไมชา ไหมจะ
กลายเปนสินคาสงออกที่สําคัญของไทย…” (หจช., 
กส.13/31 กระทรวงเกษตรจาง มร.โตยามะชาวญ่ีปุน
ตรวจการทาํไหม) อยางไรกด็กีารวเิคราะหผลของการ
วาจางผูเชี่ยวชาญจากญ่ีปุนเขามาดูแลเร่ืองการเล้ียง
ไหมในไทยพบวา 1) ไทยตองการดงึเอาญีปุ่นเขามาถวง
ดลุอาํนาจกบัฝรัง่เศส ซึง่กรมพระยาดาํรงราชานภุาพ
ไดกราบทูลตอรัชกาลท่ี 5 ถึงความสําคัญในการ
ทําการเจรจากับญี่ปุ  นมี ใจความตอนหน่ึงว  า 
“…สัญญาที่ญี่ปุ นทํากับอังกฤษนี้ เปนสัญญาที่
สําคัญมาก แมวาจะไมเกี่ยวกับเมืองไทยโดยตรง 
แตก็เกี่ยวโดยทางออม อันเปนขางฝายดีไดอยาง
หน่ึง แตสัญญานี้เปนสัญญาที่ทําเพ่ือขัดขวางผล
ประโยชนของรัสเซียและฝรั่งเศสโดยตรง สองชาติ
นั้นยอมไมเปนท่ีพอใจ เพราะฉะน้ัน เม่ือตั้งเปน
ปญหาวาเม่ือสองชาตินั้นไดทราบสัญญาท่ีอังกฤษ
ทาํกบัญีปุ่น จะทาํประการใด กแ็ลเหน็มทีางขางเสยี
อยางหน่ึงคอื ถารสัเซยีจะรุกรานจีนเขาไปทางโนน 
และฝรั่งเศสรุกไทยเขาทางนี้เพ่ือแกเผ็ด สัญญาที่
สองชาติทําตอกันจะเปนไดหรือไม…” (หจช., ร.5 
ต.6/9 สัญญาระหวางอังกฤษกับญี่ปุ น หนังสือ
กรมพระยาดาํรงราชานภุาพกราบบงัคมทลูความเหน็
ตอพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั) ดงันัน้
การมีสมัพนัธภาพทางไมตรีกบัรฐับาลญ่ีปุนจงึนบัเปน
ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่รับเอา
ตัวอยางการพัฒนาประเทศจากรัฐบาลญ่ีปุ นใน
รัชสมัยจักรพรรดิเมจิ ซึ่งสงผลตอความเปลี่ยนแปลง
อยางยิ่งตออุตสาหกรรมไหม โดยปรากฏวามีการ

7 เมื่อไดรับการวาจางใน ค.ศ.1901 นายคาเมตาโร โตยาโมะ ไดเดินทางเขาไปสํารวจสภาพท่ัวไปของการผลิตไหมของประชาชนตาม

หวัเมืองตางๆ ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เพือ่จะไดทราบวา หวัเมอืงใดทีม่กีารปลกูหมอนเลีย้งไหมและทาํกนัมากนอยเพยีงใด ไหมพนัธุ
อะไร เครื่องมืออุปกรณมีอะไรบาง
8 Meiji Restoration หรือ Meiji Reform หรือ Meiji Revolution (Horie Hideichi, 1952, pp.2334-) เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน

กบัสมัยรชักาลท่ี 5 คอื ระหวาง ค.ศ.1868 - 1912 ในสวนของรัชกาลท่ี 5 ครองราชยระหวาง ค.ศ.18681910- จกัรพรรดิเมจิครองราชย
ถึง ค.ศ.1912 มากกวารัชกาลท่ี 5 เพียง 2 ป 
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ตัง้กองชางไหมในหวัเมอืงอสีานดังน้ี 1) นครราชสมีา 
2) บรุรีมัย 3) รตันบรุ ี4) พทุไธสง 5) สวุรรณภูม ิและ 
6) พยัคฆภมูพิสิยั และปรากฏวา ระหวาง พ.ศ.1901-
19139 (สมัยรัชกาลที่ 5 และ 6) มูลคาการสงออก
ไหมไดเพิ่มขึ้นทุกป มีกลุ มพอคาชาวจีนเขามามี
บทบาทรับซ้ือไหมจากชาวบาน สวนระหวาง ค.ศ.
1914 ถึง ค.ศ.1936 มูลคาการสงออกมีทั้งเพิ่มข้ึน
และลดลงไมแนนอน

การปรบัปรงุคณุภาพไหมของไทย ญีปุ่นถือ
เปนประเทศท่ีประสบความสําเร็จดานการผลิตไหม
คุณภาพดี เจริญกาวหนากวาฝรั่งเศสและอิตาลี ชวง
เวลาตัง้แต ค.ศ.1868 จนถงึ ค.ศ.1882 มลูคาเสนไหม
และสินค  าจํ าพวกไหมของญี่ ปุ  นมี มู ลค  า ถึ ง 
141,556,515 เยน คิดเปนมูลคาสินคาสงออก 46% 
ของสินคาทั้งหมด และตั้งแต ค.ศ.1906-1910 เสน
ไหมของญ่ีปุนและสินคากาวขึ้นเปนอันดับหนึ่งของ
โลก ปริมาณเสนไหมของญ่ีปุนที่สงออกมีมากกวา
เสนไหมของจีนซึง่สงออกไหมดิบออกสูตลาดโลกมาก
ที่สุดในเวลาน้ัน ดังนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมของ
ญี่ปุนน้ัน อุตสาหกรรมไหมเปนปจจัยที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนน่ันเอง (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 183) ค.ศ.
1900 นายวาตานาเบ และนายอุเอโน ไดเดินทางเขา
มาในภาคอีสานของไทยเพื่อสํารวจกิจการเลี้ยงไหม 
ในหนังสือรายงานระบุวา ไทยควรจะทําตามแบบ
ญี่ปุน โดยใหรัฐบาลเปนแกนนํา และใหโคราชเปน
ศนูยกลางการเลีย้งไหม เปนสถานเพาะเลีย้งตวัอยาง 
สรางโรงงานตวัอยาง และสงผูเชีย่วชาญไปจดัการฝก
อบรม ปรบัปรงุคณุภาพไหม ใหความรูเรือ่งโรคตดิตอ
ของไหม ปรับปรุงอุปกรณการเล้ียงไหมและการทอ
ผาไหม และหากรัฐบาลไทยทําได ในรายงานยังระบุ
เพิม่เตมิวา การเลีย้งไหมจะกลายเปนอตุสาหกรรมใน

ครอบครัวท่ีใหญและสําคัญมากในภาคอีสานของไทย 
และจะชวยเพิ่มการสงออกใหมากขึ้น นําความมั่งคั่ง
มาสูประเทศ ทําใหรัชสมัยของพระเจาอยูหัวองค
ปจจุบันรุงเรือง (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 184) โดย
หนงัสอืรายงานฉบบันีไ้ดแนะนาํใหไทยใช “นโยบาย
สงเสริมอุตสาหกรรม” และ “หลักการเสนไหม” 
ตามแบบญี่ปุนสมัยรัฐบาลเมจิ

หากพิจารณาเก่ียวกับการปรับรับเอา
วัฒนธรรมแบบญ่ีปุนดานการเล้ียงไหมแบบญ่ีปุนมา
ปรบัใชในประเทศไทยแลว จะเหน็ไดวา ในขณะทีช่าว
ญีปุ่นมปีระสบการณในการเพาะพันธุไหมและหนอน
ไหม ญี่ปุนเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีการสงออกไหมท่ี
มีชื่อเสียงมากท่ีสุด ค.ศ.1902 รัฐบาลญี่ปุ นไดสง 
ดร .คาเมทาโร โทยามะ ซึ่ งเป นอาจารย แห ง
มหาวิทยาลัยโตเกียว เขามาเปนท่ีปรึกษาการเล้ียง
ไหม และไดรางโครงการและรายช่ืออุปกรณทีจ่าํเปน
ในการทดลองเล้ียงไหมข้ึน มีการรองขอใหตั้งสถาน
ทดลองทางการเกษตรแบบญี่ปุน โดยมีภาระหนาท่ี
สองประการคือ สอนว าวิทยาการสมัยใหม มี
ประโยชนอยางไรตอการเกษตร และทําหนาที่
โรงเรียนทางการเกษตร ทั้งยังจัดสรางสหกรณพันธุ
พชื ปุย เครือ่งมอืเครือ่งใช และการสงผลติผลทางการ
เกษตรออกสูทองตลาด สถานทดลองทางการเกษตร
ทีจ่ดัตัง้ขึน้มลีกัษณะแบบเดียวกนักับญีปุ่นคอื 1) เผย
แพรความรูทางวิทยาศาสตรการเกษตร เชนเรือ่งเก่ียว
กบัทีด่นิ ปุย การเพาะพันธุ ชวีวทิยา การทดลองเล้ียง
ไหม และการเกษตรกรรมแบบอ่ืนๆ เปนตน 2) จดัวธิี
บริหารสวนเพาะปลูกอันจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ความเปนอยูของราษฎร และ 3) นําวิทยาการสมัย
ใหมเขามาเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงไหม และการ
เกษตรอื่นๆ เปนตน (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 188)

9 ภายหลังจาก ค.ศ.1913 รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดหันไปสงเสริมนโยบายกิจการอื่น ทําใหกองชางไหมไดถูก

ลมเลิกไป
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นายโทยามะ ไดเดินทางไปศึกษาพันธุ 
หนอนไหมทีม่ณฑลนครราชสมีาซึง่เปนศูนยกลางของ
อุตสาหกรรมผาไหม เขาไดแนะนําใหรัฐบาลไทย
ปรับปรุงวัฒนธรรมไหม โดยเสนอใหมีการปฏิสนธิ
ระหวางหนอนไหมของไทยและหนอนไหมของ
ญี่ปุน และไดขอใหรัฐบาลไทยวาจางผูเชี่ยวชาญผา
ไหมของประเทศญ่ีปุ นมาชวยเขาประกอบดวย 
นาย ฮิ โ อ โนะ ซุ เ ก ะ  โ ย โ กตะ  ( H i ono su ke 
Yokota), นายโทชิสรึะ มชิมิา (Toshitsura Michima), 
นายโยโซโจโร ทาคาโนะ (Yosojoro Takano) และ 
นายเซนดเุกะ ฮะซะนะ (Zenduke Hasana) นอกจาก
นี้ยังไดใหคําปรึกษาแนะนําแกรัฐบาลไทยในการ
แสวงหานกัเรยีนทีม่คีวามคิดสรางสรรคเพ่ือมาศกึษา
วฒันธรรมไหมโดยมีเงือ่นไขวา เมือ่จบการศึกษาแลว
จะไดรับการยอมรับวาเปนขาราชการ นายโทยะมะ
ไดสั่งซ้ือเคร่ืองมือจากประเทศญ่ีปุนนํ้าหนัก 2,400 
ตัน เพื่อนํามาปรับปรุงการผลิตผาไหมไทย (Pensri 
Duke, 1985, p.125) โดยใน ค.ศ.1904 ไดมีการตั้ง
กรมชางไหมข้ึน โดยมีเปาหมายในการฝกอบรมคน
ไทยเพื่อการสงออกไหมของญี่ปุน ปเดียวกันนายโท
ยะมะไดลาออกจากตําแหนง เขาถือเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานอุตสาหกรรมไหมคนแรกของประเทศไทย และ
ปฏิบัติงานไดเต็มกําลังความสามารถ เดือนมิถุนายน 
ค.ศ.1904 ภายใตคําแนะนําของนายอินางาคิ การมี
โรงเรยีนสอนการผลติผาไหมในรฐับาลไทยไดประสบ
ความสําเร็จอยางมาก ทั้งยังไดมีการขยายหลักสูตร
การทอผาไหมไปยังพืน้ทีภ่าคอสีานดวย ทัง้นีล้วนเกดิ
จากการใหความรวมมือเปนอยางดีของผูเชี่ยวชาญ
ชาวญี่ปุน

ผลของการฝกวิชาการเพาะเล้ียงไหมโดย
ชาวญี่ปุ นใหกับชาวไทย ปรากฏวาสามารถผลิต
รังไหมไดจํานวน 1,975 กิโลกรัมใน ค.ศ.1905 
จากนัน้ก็ผลิตเสนไหมได 80 กโิลกรม รงัไหมเพิม่เปน 

2,782 กิโลกรัมใน ค.ศ.1907 (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 
197) สําหรับวิชาที่อบรมใหกับชาวไทยประกอบไป
ดวย การเพาะปลูกตนหมอน การเลีย้งตวัไหม การทาํ
เสนไหม เกษตรศาสตร และไดมีการเปดหลักสูตร
พเิศษการทอผาดวย มกีารเปดรบัราษฎรท่ัวไปใหเขา
รับการฝกอบรมเพื่อเผยแพรความรูใหเปนวงกวาง 
ตอมาไดเปดสาขาตางๆ ตามริมแมนํ้ามูล และ
สงผู สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรมชางไหมที่
กรุงเทพฯ ไปเปนหัวหนาสาขาท้ังในโคราช และ
บุรีรัมย ปรากฏวาใน ค.ศ.1908 มีผูเขารับการอบรม
ถึง 581 คน และสําเร็จ 399 คน รัฐบาลไดแจกจาย
เครื่องสาวไหมแบบญี่ปุ นจํานวน 234 เครื่อง 
นอกจากน้ีพระองคเจาเพ็ญพัฒนพงศยังไดเสด็จ
สงัเกตการณในแถบหวัเมอืงอสีานใน ค.ศ.1909 ดวย 
(อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 197) ใน ค.ศ.1906 หลงัจาก
โตยามากลับญี่ปุน เขาไดเขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับ
พันธุไหม ตอมา ค.ศ.1915 และไดรับรางวัลจาก
ราชบัณฑิตยสถานแหงประเทศญ่ีปุน (อชิอิ ิโยเนโอะ, 
2560: 201-204) จุดจบของกรมชางไหมยุติลงอยาง
เปนทางการ ใน ค.ศ.1913 อันเนื่องมาจากสาเหตุที่
ฝนตกนอย ใบตนหมอนจึงไมคอยมี และยังมีโรคตัว
ไหมระบาดอกี พนัธุไหมทีแ่จกจายใหกบัราษฎรกต็าย
ไปครึ่งตอครึ่ง ชาวญี่ปุนรุนสุดทายคือ โยโกตะ และ
อซิกุะ คาเมคชิ ิ(Iizuka Kamekichi) ไดเดนิทางกลบั
ญีปุ่น จากนัน้ทางการจงึไดประกาศปดสถานทดลอง
เลีย้งไหมรวมท้ังสาขาทุกแหง ดวยเหตทุีม่โีรคตวัไหม
ระบาดและไมคุมคากับงบประมาณ (อิชิอิ โยเนโอะ, 
2560: 206) ภายหลังจากนั้น 60 ป องคการการให
ความรวมมือระหวางประเทศญ่ีปุนไดรับการรองขอ
จากรัฐบาลไทย ในเร่ืองความรวมมือทางดานการ
พัฒนาการเล้ียงไหมอีกคร้ัง โดยญ่ีปุ นไดจัดตั้ง
ศนูยวจิยัและพฒันาการเลีย้งไหมขึน้ทีโ่คราช ใน ค.ศ.
1969 คณะสํารวจชาวญี่ปุนที่เดินทางไปสํารวจแถบ
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เมืองพิมาย คนพบวา ยังคงมีเคร่ืองสาวไหมท่ีเลียน
แบบของญี่ปุนอยูประมาณ 4-5 เครื่อง ซึ่งสะทอนให
เห็นวา แมจะมีการลมเลิกกรมชางไหมในตนรัชกาล
ที่ 6 แตยังคงมีการใชอุปกรณและเครื่องมือสาวไหม
ของญี่ปุนมาจนถึงทศวรรษ 1960 

3.4  การปรับรับวัฒนธรรมทางการทหาร
แมวากิจการดานการทหารของประเทศไทย

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัจะ
ไดรับเอาแนวความคิดในการปรับรับวัฒนธรรม
ทางการทหารจากเยอรมัน อังกฤษและเดนมารก 
อยางไรก็ตามปรากฏวา รฐับาลไดสงนักเรยีนไปศึกษา
เลาเรียนวิชาการทหารในประเทศญ่ีปุน ดวยเหตุผล
ทีค่าใชจายในญีปุ่นประหยดักวา โดยมกีารสงนกัเรยีน
ไปเรียนที่ญี่ปุนปละ 6 คน (สุรางคศรี ตันเสียงสม, 
2520, หนา 64) ใน ค.ศ.1905 ไดสงนกัเรยีนเพ่ิมเปน 
8 คน แตญี่ปุนไมใหนักเรียนไทยเรียนในโรงเรียน
ทหารเรือ โดยใหอยู ในความดูแลของโรงเรียน
เตรียมทหารเรือเทานั้น เนื่องจากเกรงวาจีนจะเอา
เปนแบบอยาง สาเหตุทีต่องลมเลกิการสงนักเรยีนไป
ศึกษาวิชาการทหารที่ญี่ปุน ก็เนื่องดวย รัฐบาลญี่ปุน
ไดเรียกรองใหรฐับาลไทยซือ้อาวธุจากญีปุ่น ทัง้ยงัจะ
ตองรับชาวญี่ปุนใหเขารับราชการในกระทรวงทหาร
เรอืแทนชาวเดนมารก หลงัจากนัน้รฐับาลจงึไดหนัไป
สงนักเรียนใหไปเลาเรียนวิชาการทหารท่ีประเทศ
เยอรมันแทน นอกเหนือจากกิจการทหารเรือแลว
รัฐบาลยังไดสงนักเรียนไปดูกิจการทหารบกดวย 
ใน ค.ศ.1906 รัฐบาลไทยไดสงคณะผูแทนไปเรียน
วิชาการทหาร โดยประกอบไปดวยวิธีการจัดการ
ทหาร ลักษณะการเกณฑทหาร วิธีคัดเลือกคนเปน
ทหาร และเครื่องหมายทางทหาร การสงนักเรียนไป
ญี่ปุนคร้ังนี้เกิดจากความนิยมตอชัยชนะท่ีญี่ปุนมีตอ

รัสเซียในสงคราม ค.ศ.1905 (ฉลอง สุนทราวาณิชย, 
2516) 

อยางไรก็ตามรัฐบาลไทยไดสงนักเรียน
ทหารเรอืไปฝกฝนหาความารูเพิม่เตมิทีป่ระเทศญีปุ่น
ใน ค.ศ.1911 เพื่อศึกษาการทดลองกระสุนตอรปโด 
ญี่ปุนมีบทบาทสําคัญตอการปรับรับทางวัฒนธรรม
ทางทหารของไทย คอื เปนแหลงผลติอาวธุ10 และตอ
เรือซึ่งมีบริษัทคาวาซากิ เปนบริษัทที่รัฐบาลไทย
ลงทนุดวย ทัง้ยงัทาํหนาท่ีในการอาํนวยความสะดวก
แกรฐับาลไทยในการสงนกัเรียนไปศึกษาดูงานรวมกับ
รัฐบาลญ่ีปุน เรือหลวงสวนใหญของรัฐบาลรัชกาลท่ี 
5-6 ตอที่อูเรือคาวาซากิ คน (สุรางคศรี ตันเสียงสม, 
2520, หนา 66) ดังนั้นจะเห็นไดวา การปรับรับ
วัฒนธรรมทางทหารญี่ปุนในประเทศไทย ปรากฏวา
กจิการทางดานทหารบกมบีทบาทมากกวาทหารเรอื 
ดวยเหตทุีน่กัเรยีนไทยไดเขาเรยีนในโรงเรยีนทหารบก
ของญี่ปุน ทั้งยังสงคณะผูแทนไปตรวจดูกิจการทาง
ทหารบกของญี่ปุ นตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยู หัวจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (สุรางคศรี ตันเสียงสม, 
2520, หนา 68)

การวาจางชาวญีปุ่นในแขนงสาขาวชิาตางๆ 
ของรัฐบาลไทยเริ่มตนขึ้นใน ค.ศ.1891 หลังการ
เจรจาสนธิสัญญาฉบับแรกกับญี่ปุ น ค.ศ.1897 
กระทรวงธรรมการของไทยมีหนังสือแจงไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการญ่ีปุ น โดยสาระสําคัญของ
หนังสือแจงความประสงคที่จะขอจางจิตรกร 1 คน 
ชางแกะสลัก 2 คน รฐับาลญ่ีปุนจึงไดสงนายโอยามา 
เค็นคิชิ (Oyama Kenkichi) ซึ่งเปนจิตรกร และ
นายชิมาซากิ เซ็นโรคุ (Shimasaki Senroku) และ 
อิโต คินโนซึเคะ (Ito Kinnosuke) เปนชางแกะสลัก

10 หลังจากการสถาปนาความสัมพันธใน ค.ศ.1887 รัฐบาลไทยเริ่มสั่งซื้ออาวุธทางทหารจากรัฐบาลญี่ปุนใน ค.ศ.1888 ประกอบดวย 
อาวุธปน ปนเล็ก อะไหลสําหรับปน กระบี่ โดยมีบริษัทมิตซุย เปนผูขายอาวุธ
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รวม 3 คน โดยสงมาในเดือนกันยายน ค.ศ.1892 ตอ
มา ค.ศ.1898 ก็ไดวาจาง นายโอยามา ชูโซ (Oyama 
Shuzo) และนาย ทายามา คุอิชิ (Tayama Kuichi) 
เขามาเปนสถาปนิกแหงกรมโยธาธิการ กระทรวง
มหาดไทย แตเขาเดินทางมาประเทศไทยต้ังแต ค.ศ.
1890 เน่ืองจากไดรับการชักชวนจาก ซาซากิ 
ผูกอสรางตกึในกรงุเทพฯ รวมกบัชาวอติาเลยีน นาย
ทายามา เปนหน่ึงในผูรวมวางผังกอสรางพระท่ีนั่ง
จักรีมหาปราสาทดวย ใน ค.ศ.1902 นอกจากนี้ยังมี
การวาจางนายแพทยชาวญี่ปุนคือ นายฟุจิอิ เค็นอิชิ 
(Fujii Kenichi) มาประจําอยูที่โรงพยาบาลศิริราช 
และตอมานายแพทยโอชิเก ยาเทจิ (Oshige Yateji) 
จึงไดเขารับหนาที่ตอ ใน ค.ศ.1906 รัฐบาลญ่ีปุนได
สง ยาซุย ยูจิโร (Yasui Yujiro) เปนชางเทคนิคใน
กองทัพเรือ มิกิ ซาคาเอะ (Miki Sakae) ผูเชี่ยวชาญ
เกีย่วกับเครือ่งลงรกั และไดเปนผูมสีวนสาํคัญในการ
ประดบัประดาพระท่ีนัง่ ซอมแซมงานทางดานศลิปะ 
เคร่ืองราชูปโภคตางๆ ของรัชกาลท่ี 6 ภายหลังมิกิ 
ไดเปนอาจารยสอนในโรงเรียนศิลปากร ซึ่งตอมาคือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 
151-153)

สรุปได ว าในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงยกยองความสําเร็จของ
ญี่ปุนในการปฏิรูป และมองประเทศญ่ีปุนในฐานะ
มิตรสหาย รัฐบาลญ่ีปุนหวังวาไทยจะติดตามเอา
ตวัอยางทีด่ขีองประเทศญีปุ่นมาปรบัใช และพยายาม
ที่จะบรรเทาความไมเทาเทียมกันของสนธิสัญญาท่ี
ไทยเสียเปรียบจากประเทศตะวันตก พระองคไมเพยีง
สงคนไทยไปเรียนรูวิทยาการจากประเทศญ่ีปุ น
เทาน้ัน แตยังเชิญผูเชี่ยวชาญชาวญ่ีปุนในหลายๆ 
สาขาวิชาตางๆ มาชวยเหลือในการปฏิรูปประเทศ
ของพระองค ตั้งแต ค.ศ.1888-1910 ทั้งน้ีรัฐบาล
ญี่ปุนยังไดแสดงทัศนคติที่ดีตอไทย ทั้งนี้ผูที่มีสวน

สําคัญในการสงเสริมมิตรภาพอันดีระหวางสอง
ประเทศคือ นายมันจิโระ อินางาคิ (Pensri Duke, 
1985, p.128) นอกจากน้ีความแตกตางกันในดาน
พืน้ฐานระหวางสองประเทศในชวงกอนเปดประเทศ
กับมหาอํานาจตะวันตก ได สะทอนให เห็นว า
เศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุนมีความหลากหลายมาก
ขึน้และการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในหลายภาคสวน ใน
ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรูเทคนิคในการเลอืกเมลด็
พันธุ  การใชปุ ย และการควบคุมนํ้าผานระบบ
ชลประทาน จึงทําใหระบบอุตสาหกรรมการเกษตร
ของญ่ีปุนประสบผลสําเร็จและเปนแบบอยางท่ีดีตอ
ไทย ขณะเดียวกันประชากรสวนใหญชาวไทยที่เปน
เกษตรกรทีป่กครองโดยเจาหนาทีจ่ากรฐัสวนกลางที่
มีจํานวนนอย ทั้งยังเกิดชองวางระหวางสองชั้น
ภายในประเทศไทยท่ีเตม็ไปดวยผูอพยพชาวจีนซึง่ทาํ
หนาท่ีของพอคา ชางฝมอื และคนงาน ซึง่ในทางตรง
กนัขามไมมกีารแบงแยกในประเทศญ่ีปุน (Sukunya 
Nitungkorn, 2000, p.160) จะเห็นไดวา เก่ียวกับ
การศึกษารัฐบาลในประเทศญี่ปุนยุคกอนสมัยใหมมี
ความรับผดิชอบในการสอนชนช้ันซามูไรของพวกเขา
ดวยความมุงมั่นในการปลูกฝงความจงรักภักดี และ
ทกัษะการสอนทีจ่าํเปนสาํหรบัพวกเขาในการปฏบิตัิ
หนาที่ของรัฐบาล สามัญชนจํานวนมากไดรับการ
ศึกษาผานโรงเรียนเอกชนจํานวนมาก นอกจากนี้ยัง
มสีถาบันเอกชนท่ีสอนวทิยาศาสตรตะวนัตกซ่ึงไดรบั
การสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งหากมองยอนมาที่ไทย
กลับพบวาไทยมีบทบาทในการสอนเด็กในวัดวา
อารามท่ีเนนการสอนศีลธรรมมากกวา ดังนั้นเม่ือ
พิจารณาแลวเกษตรกรหรือชนช้ันสามัญชนท่ีอาศัย
อยูในชนบทหางไกลถึงไมรูหนังสือ คนไทยท่ีมีฐานะ
สูงบางคนไดมีโอกาสสัมผัสกับศาสนาแบบตะวันตก
ผานสมาคมนักเผยแผศาสนา แตก็ไมไดมีความ
พยายามอยางจริงจังที่จะสนับสนุนการแพรกระจาย
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ความรู ของชาวตะวันตกแตอยางใด (Sukunya 
Nitungkorn, 2000, p.161)

5. บทสรุป
ความสําเร็จของสมัยเมจินับไดว าเป น

ตวัอยางอันดทีีส่ะทอนใหเหน็ความพยายามของญีปุ่น
ที่จะเอาชนะตะวันตกในดานความทันสมัย รวมถึง
การพัฒนาภาวะดอยพัฒนาประเทศในทุกดาน 
จงึทาํใหญีปุ่นกลายเปนมหาอํานาจแหงเอเชียในท่ีสดุ 
จากงานศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรความสัมพันธ
ระหวางประเทศญ่ีปุนกบัไทยท่ีผานมา ไดชีใ้หเหน็วา 
ญีปุ่นและไทยตางมกีารตดิตอสมัพนัธกนัมาเปนระยะ
เวลายาวนาน แมวาญีปุ่นจะปดประเทศ แตกย็งัมกีาร
ติดตอคาขายกับไทยผานทางจีนอยูจนถึงสมัยการ
เปลีย่นผานจากรัฐราชอาณาจักรเปนรฐัชาติสมยัใหม 
การทีจ่ะมองวาอทิธพิลทางตะวันตกมผีลตอการปรับ
เปล่ียนวัฒนธรรมการเมืองการปกครองของไทยเพียง
เสนทางเดียวอาจไมเพียงพอ แมวาจะมีการศึกษาดู
งานกิจการการปกครองแบบตะวันตกตลอดรัชสมัย
ก็ตาม เนื่องจากตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไทยไดปรับรับเอาวัฒนธรรม
ตะวันตกมาในสัดสวนท่ีมากกวา (westernization) 
ปรับรับเอาวัฒนธรรมตะวันออก (easternization) 
ซึ่งอยูในสัดสวนท่ีมีบทบาทสําคัญตอการปรับปรุง
โครงสรางการบริหารแผนดิน เนื่องจากญี่ปุนไดปรับ
รับเอาวัฒนธรรมการเมืองการปกครองมาจากตะวัน
ตกดวยเชนกัน ดังน้ันไทยจึงปรับรับเอาวัฒนธรรม
การเมอืงการปกครองมาจากญีปุ่นซึง่รบัมาจากตะวนั
ตกอีกตอหน่ึง แตการพัฒนาประเทศของญ่ีปุนมอีตัรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาประเทศไทยอยาง
เห็นไดชัด 

หากจะกลาวว า ไทยมีวัฒนธรรมทาง
ประวัติศาสตรที่คลายกันกับญี่ปุน อาจขาดความสม

เหตสุมผล ตามท่ีไดมขีอขัดแยงเก่ียวกับโครงสรางทาง
สังคมในชวงกอนและหลังการปฏิรูปประเทศทั้งสอง
เอาไวแลว ในสวนท่ีมองวาอาจมีความคลายคลึงกัน
ประการหน่ึงคือ เรื่องของการรวมศูนยอํานาจการ
ปกครองมาไวที่องคจักรพรรดิและพระมหากษัตริย 
มีความแตกตางในดานที่ญี่ปุ นใช ระบบจังหวัด 
(Prefectural) และระบบเทศบาล (Municipal 
Government) ในแงที่ลดทอนอํานาจของไดเมียว
หรอืเจาผูปกครองทองถ่ินท่ีมอีาํนาจอยางอสิระ และ
เปนไปในลักษณะ Revolution (การปฏิวัติประเทศ) 
สวนประเทศไทยไดใชระบบมณฑลเทศาภิบาล 
(Provincial Administration) หรือระบบรวมศูนย
อาํนาจโดยการสงขาหลวงเขาไปควบคมุตามหวัเมอืง
ตางๆ และมีลักษณะ Reformation (การปฏิรูป
ประเทศ) นอกจากนี้แลวระบบราชสํานักของญี่ปุน
กอน ค.ศ.1868 จกัรพรรดิทรงไรอาํนาจการปกครอง
ประเทศมาอยางยาวนานจึงทําใหการร้ือฟนอํานาจ
ประสบผลสําเรจ็ สบืเนือ่งจากการสนับสนนุของกลุม
ชนช้ันนาํไดเมียวท่ีไมตองการการปกครองของรัฐบาล
โชกุน ทั้งยังมีการควบคุมระบบชนช้ันท่ีเขมงวด 
ประกอบกับญี่ปุ นมีการซึมซับและสั่งสมรับเอา
วัฒนธรรมตะวันตกมาตั้งแตสมัยปดประเทศแลว จึง
ทาํใหความพรอมในการปรับปรงุประเทศญ่ีปุนอยูใน
สภาวะท่ีมั่นคงกวาไทย ดังนั้นญี่ปุนจึงกลายเปนแม
แบบอีกทางหนึ่งที่ไทยไดปรับรับเอาวัฒนธรรม
การเมอืงการปกครองแบบญีปุ่นมาปรบัใชในประเทศ 
โดยจะเห็นไดจากอิทธิพลทางการเกษตรและการ
ทหาร ซึง่มสีดัสวนท่ีมากกวาดานการศึกษาอยางเห็น
ไดชดั อนัเนือ่งมาจากไทยไดประสบกบัปญหาในการ
ปรับรับเอาวัฒนธรรมดานการศึกษาจากญ่ีปุน จึง
ทําใหไมประสบผลดีอยางที่ควรจะเปน

ดังนั้นเม่ือพิจารณาจากบริบทท่ีไดกลาวมา
แลวนั้น สถานภาพของญี่ปุ นจึงอยู ในระดับที่สง
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อทิธพิลตอไทยในเรือ่งของการปรบัรบัเอาวฒันธรรม 
3 ประการสําคัญ ประกอบดวย อุตสาหกรรมไหม 
การทหาร และการศกึษา แมจะยงัไมพบงานศกึษาที่
กลาวอางวา รัฐบาลไทยในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเอารูปแบบทางความ
คิดญ่ีปุนมาทั้งหมดก็ตาม แตจากความพยายามของ
รัฐบาลไทยที่จะศึกษารูปแบบ Municipality ของ
ญี่ปุนที่ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปโครงสราง
พืน้ฐานทางสังคมแลว จากเหตุผลขางตนนีส้ะทอนให

เห็นวา สัดสวนของความนิยมประเทศญ่ีปุ นใน
ประเทศไทยนั้นมีอยูในระดับที่มีนัยสําคัญ แมวาใน
เวลาตอมา การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุ นในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจะถดถอย
ลงกต็าม แตหลงัสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ค.ศ.1945 
ญี่ปุนไดกลับมามีบทบาทตอไทยอีกครั้งหนึ่ง และ
ไมวาไทยจะถือเอาญี่ปุนเปนแมแบบในการพัฒนา
ประเทศหรือไม สังคมไทยก็ไดปรับรับเอาวัฒนธรรม
ญี่ปุนอยางตอเนื่องดังท่ีปรากฏใหเห็นในปจจุบัน
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บทคัดยอ

นบัตัง้แตญีปุ่นประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเนือ่งจากวิกฤตทาง
เศรษฐกจิและภยัธรรมชาตหิลายครัง้ ตัง้แตทศวรรษที ่1990 รวมทัง้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจหลายประการ 
ไดสงผลใหระบบการแบงแยกหนาที่ระหวางเพศและระบบการจางงาน
ตลอดชีพออนแอลง จึงเปดโอกาสใหสตรีมีสวนรวมในตลาดแรงงาน
มากขึน้ สตรจีงึมบีทบาทดานการทํางานมากข้ึนทัง้ในหนวยงานราชการ 
องคกรเอกชน หรือแมแตวงการการเมืองฯลฯ และยังสามารถกาวขึ้นสู
ระดับผูบริหารไดทั้งระดับองคกรและระดับประเทศ แตขณะเดียวกัน
อิทธิพลของระบบการแบงแยกหนาที่ระหวางเพศท่ีหยั่งรากลึกในสังคม
ญีปุ่นและยงัมผีลในทางปฏบิตัใินหลายดาน กเ็ปนอปุสรรคใหญทีเ่หนีย่ว
รัง้ใหบทบาทดานเศรษฐกิจของสตรีพฒันาไดชาลง ดงันัน้เพือ่ใหบทบาท
ดานนี้ของสตรีพัฒนาไปไดราบรื่นขึ้น จึงควร 1) ปรับวิธีการทํางานเพื่อ
ลดชัว่โมงทาํงานนอกเวลาลงใหเหลอืนอยทีส่ดุเทาทีจ่ะทําได เพือ่ใหเหลอื
ชั่วโมงทํางานท่ีมีความเหมาะสมซ่ึงทั้งบุรุษและสตรีสามารถดําเนิน
บทบาทคูได 2) หากรฐับาลยงัไมสามารถแกไขปญหาเรือ่งสถานรบัเลีย้ง
เด็กได การรับแรงงานตางชาติเขามาเพ่ือบรรเทาปญหาน้ีอาจเปนทาง
เลอืกหนึง่ทีญ่ีปุ่นควรพจิารณา ซึง่ไมเพยีงชวยจะลดภาระการเลีย้งดบูตุร
เทานัน้แตยงัอาจชวยแบงเบาภาระอืน่ๆ ทีจ่ะชวยสนบัสนนุใหการดาํเนนิ
บทบาทคูทาํไดงายข้ึนดวย 3) สรางจิตสาํนกึ “ความรวมมือระหวางเพศ” 
ตั้งแตอายุยังนอยโดย “ปลูกฝง” จิตสํานึกนี้ผานระบบครอบครัวและ
ระบบการศึกษาต้ังแตระดับตน เพื่อลบคานิยม “การแบงแยกหนาที่
ระหวางเพศ” อนัจะนําไปสู “ความไมเทาเทียมระหวางเพศ” 
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Abstract

 Since 1990 Japan has experienced the economic 
recession due to economic crisis and several natural disasters 
and that affected the gender role specification system. The 
gender role specification became weakened and that allowed 
women to participate in the area of  men more, not only in 
the labor market but also in politics. Nowadays, Japanese 
women have a role in economics increa singly such as in 
business organizations, government or even political area. 
Moreover, Japanese women have stepped  into executive 
roles at both corporate and national level. However, the 
influence of the former gender role system is rooted in many 
aspects of Japanese society. It is a major obstacle to slowing 
down the economic role of women. To solve this problem, 
first, we should reduce the working hours and work overtime 
as necessary so both genders, men and women, can work 
and take care of their children at the same time. Secondly, 
we should allow foreign workers in order to help alleviate 
the problem of inadequate nursery. Moreover, we should 
educate the consciousness of “coope ration and gender 
equality” to families and educational institutions through the 
primary education system to achieve gender equality in both 
family and external society. Furthermore, we should help 
everyone in this society have a happy couple life as “Work 
Life Balance”.

words
The gender role 
specification, 
Diversity 
management, 
Economic role, 
Work life balance 
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The Study of the Economic Role of 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หากคาํกลาววา “โลกใบนีม้มีอืสตรคีํา้จนุอยู

ครึ่งหนึ่ง” เปนจริง จะเห็นไดวาตลอดเวลาที่ผานมา
บทบาทของสตรีญี่ปุ นที่คํ้าจุนเศรษฐกิจหรือสังคม
ญี่ปุนนั้น คอนขางจะแตกตางจากประเทศอ่ืนๆ คือ
คอนไปทางบทบาท “เมียและแม” และถึงแมจะ
ทํางานบางก็จะออกมาในรูปแบบการทํางานรูปตัว
อกัษร M (ลาออกจากงานชวงเลีย้งดูบตุรและกลบัเขา
สูตลาดแรงงานอีกครั้งเมื่อบุตรชวยเหลือตัวเองไดใน
รปูของการทํางานพิเศษ) การทํางานลักษณะใหความ
สําคัญกับครอบครัวกอนเชนนี้ จะกลาววาสตรีไมมี
สวนรวมในการชวยคํ้าจุนเศรษฐกิจของประเทศเลย
ก็คงจะไมถูกตองนัก เนื่องจากตลอดเวลาที่ผานมา
ญี่ปุนไดบริหารระบบเศรษฐกิจ กําหนดนโยบายทาง
สังคม และปลูกฝงคานิยมแบบ “บุรุษเปนนักรบในที่
ทํางาน และสตรีเปนวีรสตรีในบาน” ผานระบบการ
จางงานตลอดชพี ระบบกฎหมายและภาษ ีรวมทัง้คา
นยิมตางๆ เชน “Sansaiji Shinwa (แมควรเล้ียงบุตร
เองจนกวาบตุรอายุ 3 ขวบ) ฯลฯ เพือ่ผลักดนัใหสตรี
เขาสูครัวเรือนและทําหนาที่สนับสนุนบุรุษอยูเบื้อง
หลงั ระบบเศรษฐกิจรปูแบบน้ีไดชวยใหญีปุ่นประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาประเทศเปนอยางมากมา
โดยตลอด แตขณะเดยีวกนักป็ฏเิสธไมไดวาในขณะที่
ญีปุ่นไดวางบทบาทใหบรุษุมหีนาทีโ่ดยตรงในการรับ
ผิดชอบเศรษฐกิจของชาติ และวางบทบาทใหสตรี
เปนเพียงผูสนับสนุนอยูเบื้องหลังนั้น ก็สงผลใหสตรี
ญี่ปุนมีบทบาทในสังคมนอยในทางออมอยางหลีก
เลี่ยงไมได 

อยางไรก็ตามนับตั้งแตญี่ปุนประสบปญหา
เศรษฐกิจตกตํ่าจากภาวะฟองสบูแตก (1991) รวม
ทั้งเผชิญวิกฤตทางการเงินจากสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปเชน Lehman Shock (2008) อีกทั้งยังประสบ
ภัยพิบัติจากแผนดินไหว เกิดคลื่นยักษ Tsunami 

จนลุกลามไปถึงโรงไฟฟานิวเคลียรระเบิด (2011) 
ฯลฯ ก็ยิ่งทําใหเศรษฐกิจญี่ปุนถดถอยลงอยางมาก 
บริษัทตางๆ เริ่มประสบภาวะลมละลาย เกิดการเลิก
จางงานและลดคาแรง มีพนักงานตกงานจํานวนมาก 
ฯลฯ จนกระทัง่ระบบการจางงานตลอดชพีออนแอลง
โดยเฉพาะอยางยิง่ในธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลาย
ประการเชนอัตราการเกิดและการตายตํ่า สตรี
แตงงานและมีบุตรชาลง ฯลฯ ปจจัยตางๆ เหลานี้
ลวนสงผลใหผูสงูอายุลนประเทศ แตคนในวัยแรงงาน
ซึ่งทําหนาที่รับผิดชอบประเทศกลับลดนอยลง ฯลฯ 
สภาพการณเหลานี้ผลักดันใหญี่ปุนจําเปนตองอาศัย
แรงงานสตรทีดแทนแรงงานทีข่าดหายไป รวมทัง้สตรี
เองก็จําเปนตองออกทํางานอยางจริงจังเพื่อชวยหา
เลี้ยงครอบครัวรวมกับสามีซึ่งโดนผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจดวย นอกจากน้ันการแกไขกฎหมาย
หลายฉบับเพื่อประคองใหญี่ปุนสามารถนําพาภาวะ
เศรษฐกิจท่ีถดถอยไปไดก็ทําใหสตรีจํานวนไมนอย
กาวสูตลาดแรงงานไดงายขึ้น สงผลใหสตรีญี่ปุนมี
บทบาทดานเศรษฐกิจในสังคมมากข้ึนกวาสมัยกอน
ทัง้ดวยภาวะจาํยอมและดวยความเตม็ใจของตวัสตรี
เอง แตแนนอนสตรีก็ยังคงประสบปญหามากมายใน
การดําเนินบทบาทดังกลาว แตก็ปฏิเสธไมไดวา
บทบาทของสตรดีานนีค้อนขางกาวไปในทศิทางทีไ่ด
รับการยอมรับ และเปนท่ีตองการจากสังคมมากขึ้น 
ทามกลางสภาพแวดลอมทางสงัคมและเศรษฐกจิของ
ญี่ปุนที่เปล่ียนแปลงไป

นอกจากนัน้บทบาทดานเศรษฐกจิของสตรี
ญีปุ่นท่ีเปลีย่นแปลงไปนี ้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสตรไีทย
ยังพบว าเริ่มมีความคล ายคลึงกันมากขึ้นด วย 
คงปฏิเสธไมไดวาแมสังคมญี่ปุนจะปลูกฝงคานิยมที่
ไมเอื้อตอการทํางานของสตรีมาเปนเวลานานเชน 
“แมควรเล้ียงบุตรเองจนกวาบุตรอายุ 3 ขวบ” แต
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ภาวะเศรษฐกิจทีส่งผลใหผูคนตกงาน ถกูลดเงินเดอืน 
หางานทําไมได ฯลฯ จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางสงัคมจากเดมิซึง่เปนสงัคมชนชัน้กลาง
มาโดยตลอดใหเกดิเปนสงัคมท่ีมชีนชัน้ขึน้นัน้ ภายใต
สภาพสังคมดงักลาวคงปฏเิสธไมไดวาถงึแมสตรญีีปุ่น
จะมีคานยิมท่ีไมเปนบวกตอการทํางาน แตหากอยูใน
ครอบครัวที่จําเปนตองทํางานแมจะรูสึกขัดแยงตอ
การออกไปทํางานมากเพียงใด คานิยมเหลานั้นก็คง
ไมมอีทิธพิลเหนอืความจาํเปนทางเศรษฐกิจไปได ยิง่
ไปกวานัน้สตรีญีปุ่นทีม่ทีศันคติเชิงบวกตอการทํางาน
ก็เริ่มมีใหเห็นมากข้ึน เชน ตองการใชความรูใหเปน
ประโยชน ตองการสรางความกาวหนาในอาชีพ ฯลฯ 
(en-japan, 2015, Women type, 2011) อกีทัง้สตรี
ระดับผูบริหารก็มีเพิ่มขึ้นดวยในหลากหลายอาชีพ 
สภาพการณตางๆ เหลานีส้ะทอนใหเหน็วาสตรญีีปุ่น
ปจจุบัน ไมวาจะมีทัศนคติเชิงบวกหรือลบตอการ
ทํางานตางก็ลุกขึ้นมาทํางานและดูแลบานไปดวยท้ัง
สิ้น (内閣府男女共同参, 2006) โดยจะเห็นไดวา
ตั้งแตกลางทศวรรษที่ 1990 ครอบครัวญี่ปุนที่สามี
ภรรยาทํางานคูมมีากกวาครอบครัวภรรยาแมบานถึง 
1.5 เทา (労働政策研究・研修機構, 2014) ซึง่รูป
แบบของครอบครัวเชนนี้ก็ไมไดแตกตางจากสังคม
ไทยเทาใดนัก นอกจากน้ันการเปล่ียนแปลงสภาพ
แวดลอมทางสังคมอื่นๆ เชนอัตราการเกิดและการ
ตายต่ํา การเปนสังคมผูสูงอายุ ฯลฯ ก็สงผลทําให
สภาพแวดลอมทางสังคมของญี่ปุ นกับไทยมีความ
คลายคลึงกันมากข้ึนเร่ือยๆ บนพ้ืนฐานทางสังคมท่ี
คลายคลงึกนัเชนนี ้คงปฏเิสธไมไดวาหากจะมปีญหา
ใดเกิดขึ้นกับสตรีญี่ปุนในดานการทํางานควบคูกับ
การดูแลครอบครัวกไ็มใชเร่ืองไกลตัวสาํหรับสตรีไทย 
และโดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่ประเทศไทยกาวเขาสูสงัคม
ผูสูงอายุ สตรีไทยสวนใหญก็คงตองทํามาหาเล้ียงชีพ

ควบคูกบัการดูแลผูสงูอายุและหรือเล้ียงดูบตุรไปดวย
เชนเดียวกัน และย่ิงไปกวานั้นอาจตองประสบปญหา
อืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากสังคมญีปุ่นดวยภายใตปรบิทของ
สงัคมไทยทีแ่ตกตางจากสงัคมญีปุ่น และภายใตปริบท
ทางสงัคมท่ีเหมอืนและแตกตางกนัน้ีเอง กค็งจะทําให
แตละประเทศมทีัง้ขอดขีอดอยซึง่สามารถเรยีนรูซึง่กนั
และกนั และทายทีส่ดุสามารถปรบัใชใหเปนประโยชน
ภายใตปริบทท่ีแตกตางกันของแตละสังคมได

อยางไรก็ตามตลอดเวลาที่ผานมา งานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทบาทดานเศรษฐกิจของ
สตรญีีปุ่นไมคอยมีใหเหน็มากนัก ทัง้ๆ ทีบ่ทบาทดาน
นี้ของสตรีญี่ปุนไดเปล่ียนแปลงไปมาก และบทบาท
ที่เปล่ียนแปลงไปน้ีมีความหมายมากตอสังคมญ่ีปุน
ทั้งในแงเปนแรงงานที่ขาดไมไดในระบบเศรษฐกิจ 
เปนกําลงัสาํคญัในการชวยคํา้จุนระบบตางๆ ของชาติ
เชนระบบภาษี ระบบประกันสุขภาพ รวมท้ังระบบ
เงินบํานาญในสังคมผูสูงอายุ ฯลฯ ซึ่งลวนมีความ
หมายมากตอการดาํรงอยูและพฒันาชาตญิีปุ่น อกีทัง้
การพลกิบทบาทจากฐานะ “สตรแีมบานเตม็ตวั” ซึง่
เนนบทบาทในครอบครัวเปนหลกัเปน “สตรทีาํงาน” 
ที่ไมใชเพียงฐานะผูปฏิบัติการฝายสนับสนุนบุรุษ
เทานัน้ แตในฐานะผูมโีอกาสบรหิารขบัเคลือ่นองคกร
รวมกันกับบุรุษ ก็เปนปรากฏการณหนึ่งท่ีไมเคยเกิด
ขึ้ น เลยในประวัติศาสตร ญี่ปุ  นนับตั้ งแต หลั ง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
ดวยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงต องการศึกษา 

4 ประเดน็ดงัตอไปนี ้1) ปจจยัทีส่งเสรมิบทบาทดาน
เศรษฐกิจของสตรีญี่ปุนในปจจุบัน*โดยเฉพาะในแง
กฎหมายและการเคลื่อนไหวจากภาคเอกชน ฯลฯ 
2) บทบาทดานเศรษฐกิจของสตรีญี่ปุนในปจจุบัน 

* ปจจุบัน = หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 - ปจจุบัน
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3) นโยบายการบริหารระบบ Diversity ที่สงผลตอ
บทบาทดานเศรษฐกิจของสตรี 4) ปญหาในการ
ดําเนินบทบาทดังกลาว

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินบทบาท

ดานเศรษฐกิจของสตรีญีปุ่นในสมัยปจจุบนั แบงเปน
หัวขอคราวๆ ไดดังตอไปนี้

3.1 การเปล่ียนแปลงอัตราการมีสวนรวม
ในกําลังแรงงานของสตรีญี่ปุน 

เนือ่งจากเศรษฐกิจญีปุ่นไดเจรญิเตบิโตเปน
อยางมากมาโดยตลอดนับตัง้แตหลงัสงครามโลกคร้ัง
ที่ 2 โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเศรษฐกิจเจริญเติบโต
สูงสุดในทศวรรษท่ี 1960 โดยมีระบบเศรษฐกิจรูป
แบบการแบงแยกหนาทีร่ะหวางเพศเปนแนวคิดหลัก
ในการบริหารอยูเบื้องหลัง จึงทําใหสตรีญี่ปุนสวน
ใหญกลายเปนแมบานเต็มตัวหรือทํางานบางก็ในรูป
แบบตวัอกัษร M Ochiai Emiko (1997) ไดวเิคราะห
การเปล่ียนแปลงอัตราการมีสวนรวมในกําลงัแรงงาน
ของสตรีญีปุ่นหรือ Curve ของตัวอกัษร M นีจ้ากชวง
ปเกิด พบวาชวงท่ีตัวอักษร M มีรอยหยักลึกสุดจะ
ตรงกับผูที่เกิดในชวงป 1946-1950 ซึ่งตรงกับชวง 
Baby-boom Generation (1947-1949) พอดี จึง
สรปุไดวาสตรท่ีีเกดิในชวงนีม้กัเปนแมบานเตม็ตัวโดย
มสีามเีปนผูหาเลีย้งกนัเปนสวนใหญ และเปนผูทีส่ราง
ครอบครวัรปูแบบการแบงแยกหนาทีร่ะหวางเพศขึน้
จนเปนชนสวนใหญของประเทศ แต Generation 
หลังจากนี้ก็จะไมเปนแมบานเต็มตัวกันอีกตอไป

ตอมา Oosawa Mari (2002) ไดวิเคราะห
สาเหตุทีส่ตรญีีปุ่นในชวงเศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงสดุ
เปนแมบานเต็มตัวกันมากพบวาเกิดจาก “คาแรง
ครอบครัวของสามี” ซึ่งมีมากเพียงพอที่จะเลี้ยงดู
ครอบครัวได โดยภรรยาไมจาํเปนตองออกไปทํางาน

และลกัษณะครอบครัวรปูแบบน้ีไมไดสิน้สดุลงเฉพาะ
ในชวงเศรษฐกิจเจรญิเตบิโตสูงสุดเทานัน้ แตไดกอตวั
ขึ้นอีกครั้งในชวงทศวรรษที่ 1980 

เมื่อผลการศึกษามีประเด็นแตกตางกันเชน
นี ้Yoshida Takashi (2004) จงึไดวเิคราะหหาสาเหตุ
ที่รอยหยักตัวอักษร M ตื้นขึ้นโดยกําหนด Life 
Course ของสตรีขึน้เปนตวัแปรหน่ึงในการวิเคราะห
ดวย จึงพบวาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยเฉพาะใน
ชวงเศรษฐกจิเจรญิเตบิโตสงูสดุ สตรสีวนใหญเปนแม
บานจริงแตจะตรงกับผูเกิดในชวงป 1951-1955 
เทานั้น ไมใชชวง Baby-boomโดยตรง และผูที่เกิด 
Generation หลังจากน้ีกจ็ะไมเปนแมบานเต็มตวักัน
อีกตอไปแลว แตจะทํางานนอกบานควบคูไปดวย
มากข้ึน และเน่ืองจากการดําเนินบทบาทคูที่ทําได
ยากน้ีเอง สตรีจึงจําเปนตองชะลอเวลาแตงงานและ
มลีกูออกไปเพ่ือทาํงานระยะหน่ึงกอนจึงสงผลใหรอย
หยักของตัวอักษร M ตื้นขึ้น 

3.2 แนวคดิเรือ่งการทาํงานของสตรญีีปุ่น 
แนวคดิเรือ่งการทํางานก็อาจเปนปจจยัหนึง่

ที่สงผลตอการตัดสินใจทํางานของสตรี จากงานวิจัย
รวมของ Hayama Sairan, Sou Keiren, Taku 
Keirei (2014) เรื่องแนวคิดตอการทํางานของสตรี
ญีปุ่นเมือ่เปรยีบเทยีบกับสตรจีนีและไตหวนัชีใ้หเหน็
วา สตรีญี่ปุน 70% มีแนวโนมตองการลาออกเมื่อ
แตงงานหรือมีบุตร และคาดหวังความกาวหนาใน
อาชีพนอยกวาสตรีอีก 2 ประเทศคอนขางมาก 
เนือ่งจากคดิวาไมมคีวามเทาเทยีมระหวางเพศในการ
จางงาน สภาพแวดลอมของสังคมญี่ปุนก็ไมเอื้อตอ
การทํางาน อกีท้ังความชวยเหลอืจากรฐับาลเพือ่การ
ดําเนินบทบาทคูก็มีนอย 

นอกจากนั้นจากผลสํารวจของสํานักนายก
รฐัมนตร ี(2014) ยงัพบวาคนญีปุ่น 43% ตางมคีวาม
คิดวาสตรีควรทํางานเมื่อยังไมมีบุตรเทานั้นและเมื่อ
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บตุรโตขึน้คอยกลบัเขาทาํงานอกีครัง้ เนือ่งจาก “แม
ควรเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง” แตขณะเดียวกันก็ยังมี
คนญ่ีปุนอีก 44.8% ที่คิดวาสตรีควรทํางานตอไป
เรื่อยๆ แมมีบุตร ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสังคมญ่ีปุนเริ่ม
ตอบรบัการทาํงานของสตรีมากขึน้ สดัสวนทีต่อบรบั
การทํางานคร่ึงตอคร่ึงนี้อาจเปนสัญญาณหน่ึงท่ีชี้ให
เห็นวาบทบาทดานเศรษฐกิจของสตรีญี่ปุ นกําลัง
เปลี่ยนแปลง 

3.3 ปญหาเกี่ยวกับการทํางานของสตรี
ญี่ปุน

สตรีญี่ปุนมีปญหาดานการทํางานคอนขาง
มากท่ีผานมาและอาจเปนสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหงานวิจยั
ด านนี้ ไม ค อยปรากฏในเชิงบวก งานวิจัยของ 
Watanabe Youko (2009) ชี้ใหเห็นวาหลังจาก
ระบบการจางงานตลอดชีพออนแอลง องคกรจํานวน
ไมนอยในญีปุ่นไดเริม่เปลีย่นระบบการจางงานมาเปน
ระบบประเมนิจากความสามารถกนัมากขึน้ สงผลให
สตรีเขาสูตลาดแรงงานไดงายขึ้นถามีความสามารถ
จรงิ รวมท้ังรฐับาลเองก็สนบัสนนุในหลายๆ ดานดวย 
แตขณะเดียวกนัระบบการจางงานทีเ่นนชัว่โมงทาํงาน
นานเกินไป ระบบภาษีที่เอื้อประโยชนสตรีแมบาน 
พระราชบญัญตัแิรงงานชัว่คราว ฯลฯ ทีม่กัผลกัดนัให
สตรเีปนแรงงานดังกลาวกส็งผลใหสตรจีาํนวนไมนอย
มีสถานภาพการทํางานไมมั่นคงและคาแรงต่ํา 

งานวิจัยเหลานี้แสดงใหเห็นการพัฒนา
บทบาทดานเศรษฐกิจของสตรีญี่ปุนในระดับหน่ึงวา
สตรีญี่ปุนไดเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปน แม
บานเต็มตัว (ชวงเศรษฐกิจเจริญสูงสูด)  ทํางาน
นอกบานมากขึน้ (ชะลอเวลาแตงงานและมบีตุรออก
ไป)  ลาออกจากงานเม่ือมบีตุร (สภาพแวดลอมและ
ทัศนคติตางๆ ไมเอื้อตอการดําเนินบทบาทคู รวมท้ัง
ยังไมไดรับความเปนธรรมจากการจางงานฯลฯ) จึง
ทําใหสตรีเลือกทํางานรูปแบบตัวอักษร M กันเปน

สวนใหญ ซึง่การทาํงานรปูแบบนีเ้ปนทีรู่จกัดใีนสงัคมโลก 
แตปจจุบันเมื่อสตรีลุกขึ้นมาทํางานนอกบานกันมาก
ขึ้นและการลาออกจากการมีบุตรก็ลดนอยลง อีกท้ัง
รฐับาลเองกพ็ยายามกระตุนบทบาทสตรใีนหลายดาน
เชนนาย Abe Shinzou ไดชนูโยบาย “202030” ใน
ป 2002 (เพิ่มผูบริหารสตรีใหได 30% ภายในป 
2020) ตอมาก็ไดแถลงในวันเปดประชุมคณะรัฐมนตรี
ป 2016 วา “มารวมสรางสังคมที่สตรีมีชีวิตชีวากัน
เถอะ” และยังไดเคลือ่นไหวดานนโยบายอืน่อกีหลาย
ประการ ความเคลือ่นไหวตางๆ เหลานีส้ะทอนใหเหน็
วาบทบาทดานเศรษฐกิจของสตรีญี่ปุนไมไดหยุดนิ่ง
อีกตอไป แตเร่ิมไดรับการยอมรับและไดรับการเห็น
ความสําคัญท้ังจากรัฐบาลและสังคมมากขึ้น

4. ปจจัยท่ีสนับสนุนบทบาทดานเศรษฐกิจ
ของสตรีญี่ปุน

4.1 ดานกฎหมาย
ประเทศญี่ปุ นได พัฒนาประเทศโดยอิง

เศรษฐกิจแบบการแบงแยกหนาท่ีระหวางเพศมาโดย
ตลอด ดังนั้นการพัฒนาบทบาทดานการทํางานของ
สตรีจะเปนไปไมได หากไมไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลโดยเฉพาะอยางย่ิงในแงการบังคับใชกฎหมาย
ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหรัฐบาลญี่ปุ นเริ่มเห็นความ
จําเปนท่ีต องคุ มครองแรงงานสตรีคือ องคการ
สหประชาชาติไดกําหนดใหป 1975-1985 เปน
ทศวรรษแหงปสตรีสากล และไดจัดการประชุมเก่ียว
กับการกีดกันสตรีทุกรูปแบบขึ้นในป 1980 ญี่ปุนเปน
ประเทศหนึง่ซึง่ไดลงนามในสนธสิญัญานีแ้ละไดรบัการ
รบัรองสนธสิญัญาอยางเปนทางการในป 1985 ดงัน้ัน
เพ่ือใหสอดคลองกับสนธิสัญญาดังกลาวรัฐบาลจึงได
ออก “กฎหมายความเทาเทียมระหวางเพศดานการ
จางงาน” ขึ้นในป 1986 ซึ่งนับเปนการเปลี่ยนแปลง
ครั้งแรกในสังคมญี่ปุนที่สงสัญญาณวารัฐบาลเริ่มเห็น
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ความสาํคญัของการคุมครองแรงงานสตร ีหลงัจากนัน้
กไ็ดมกีารบญัญตัแิละแกไขกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของกบั
การทํางานของสตรีอีกหลายฉบับดังตอไปนี้ 

1. “กฎหมายความเทาเทียมระหวางเพศ
ดานการจางงาน(1986)” กฎหมายนี้มีจุดประสงค
เพื่อสรางความชอบธรรมดานการจางงานและใหทุก
คนไดรบัสทิธ/ิสวสัดกิารในการทํางานอยางเทาเทียม
กัน ฯลฯ โดยกฎหมายไดกําหนดระดับการบังคับใช
ไว 2 ระดบัคอืระดบั“ขอหาม”เชนหามสรางความไม
เทาเทียมระหวางเพศเรื่องการกําหนดอายุเกษียณ 
สิทธิการฝกงาน การไดรับสวัสดิการตางๆ ฯลฯ 
สวนระดับที่สงผลตอความกาวหนาทางอาชีพเชน 
หามสรางความไมเสมอภาคเรื่องการสมัครงาน การ
จางงาน การกําหนดตําแหนงงานและการเลื่อน
ตาํแหนง ฯลฯ ยงัเปนเพยีงระดบั “ขอความรวมมอื” 
เทานั้น แตอยางไรก็ตามกฎหมายน้ีก็ไดสงผลให
องคกรจํานวนไมนอยจางสตรีทํางานมากขึ้นทั้งสตรี
จบระดับวิชาชีพและมหาวิทยาลัยในเวลาน้ัน 
เนื่องจากเปนชวงตรงกับเศรษฐกิจฟองสบูพอดี 

ขณะเดียวกันองคกรขนาดใหญก็ไดเร่ิม
เคลื่อนไหวทําการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑการจางงาน
ในองคกร เพือ่ปองกนัไมใหสตรทีาํงานมากเกนิไปจน
กระทบระบบการจางงานตลอดชีพรวมทัง้เพือ่ปองกนั
การทําผิดกฎหมาย จึงไดกําหนดสายงานข้ึนเปน 2 
สายคือสาย “งานธุรการ” และสาย “งานเฉพาะทาง
(พรอมโอกาสความกาวหนาในอาชีพ)” ซึ่งการ
กําหนดเปนสายงานดังกลาวไดนําไปสูความไมเทา
เทียมระหวางเพศทางออมคือ “งานธุรการ=สตรี” 
และ “งานเฉพาะทาง=บุรุษ อีกทั้งยังไดวางเง่ือนไข 
“งานเฉพาะทาง” ใหสตรปีฏบิตัติามไดยากเน่ืองจาก
ตดิภาระทางครอบครัว จงึมคีวามจาํเปนตองปรบัปรุง
กฎหมายป 1986 อีกครั้ง  

2.  ปรับปรุง “กฎหมายความเทาเทียม
ระหวางเพศดานการจางงานป 1986 (1999)” โดย

ไดมีการแกไขขอบังคับระดับ “ขอความรวมมือ” 
ทุกขอในกฎหมายป 1986 เปน “ขอหาม” ทุกขอใน
กฎหมายป   1999 รวมทั้ งยั งห  าม  Sexual 
Harassment ในท่ีทํางานดวย และยังไดแกไข
กฎหมายแรงงานบางสวนใหสตรีทํางานลวงเวลาใน
กะกลางคืนหรอืวนัหยดุไดเพือ่ไมใหเกดิความแตกตาง
ระหวางเพศอันเปนเหตุใหไมจางงานสตรี

3.  “กฎหมายพื้นฐานการสรางสังคมจาก
ความรวมมือกันระหวางบุรุษและสตรี (1999)” โดย
มจีดุประสงคเพือ่ใหทกุคนมสีทิธอิยางเทาเทียมกนัใน
การชวยสรางสรรคสังคมตามเจตนารมณของตนเอง
และชวยกนัรบัผดิชอบสงัคมรวมกนั รวมทัง้มสีทิธใิน
การไดรับสิทธิประโยชนทุกอยางในฐานะสมาชิกคน
หนึง่เหมอืนกนั กฎหมายนีถ้กูบัญญตัขิึน้ภายใตความ
เห็นชอบของประชาชนที่ตองการสรางสังคมภายใต
ความรวมมือระหวางเพศทุกดานอยางบูรณาการ จึง
นบัเปนมติใิหมของสงัคมญีปุ่นในการสรางบรรยากาศ
ความรวมมือกันระหวางบุรุษและสตรี มิใชสตรีเปน
เพียงผูสนับสนุนอยูเบ้ืองหลังอีกตอไป 

4. ปรับปรุง “กฎหมายความเทาเทียม
ระหวางเพศดานการจางงานป 1999 (2007)” โดย
หามการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมระหวางเพศทางออม
ทุกดาน รวมทั้งยังหามการกําหนดเกณฑการสมัคร
งานท่ีเนนสวนสูง นํ้าหนัก รูปรางหนาตา และหาม
วางเงื่อนไขการยายงานอยางไมมีเหตุผล หามไลสตรี
มีครรภ/คลอดบุตรออกจากงาน หาม Sexual 
Harassment ในทีท่าํงาน อกีท้ังยงัจะเปดเผยรายชือ่
บรษิทัทีท่าํผดิกฎหมายน้ีและไมปฏบิตัติามคําสัง่ศาล
ดวย นอกจากนัน้ยงัไดปรบัปรงุกฎหมายแรงงานบาง
สวนเพือ่ผอนปรนใหสตรทีาํงานในเหมอืงหรอือโุมงค
ไดยกเวนสตรีมีครรภ 

กฎหมายเหลานี้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อคุมครอง
สทิธดิานการทํางานของท้ัง 2 เพศตามสิทธมินษุยชน
ขั้นพื้นฐาน ตอมาตั้งแตป 2000 ก็เริ่มมีแนวคิดเรื่อง
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มาตรการชวยเหลือการดูแลบตุรเขามาเก่ียวของเพ่ือ
สนับสนุนใหสตรีทํางานพรอมเลี้ยงดูบุตรไดงายขึ้น 
รวมทัง้เพือ่แกไขอตัราการเกดิต่ํา ทัง้นีญ้ีปุ่นไดมอีตัรา
การเกิดระดับ 2.1 มาโดยตลอดต้ังแตป 1960 แตใน
ป 1966 คนญีปุ่นเชือ่กนัวาสตรีทีเ่กดิปนีจ้ะหยาบคาย 
ดุรายและกินสามี จึงทําใหอัตราการเกิดลดลงเหลือ 
1.58 ซึ่งตํ่าที่สุดเปนประวัติการณ ตอมาในป 1989 
ยิง่ลดลงอีกเหลือ 1.57 จงึทาํใหคนญ่ีปุนต่ืนตระหนก
มากขึ้นจนเกิดเปนปรากฏการณ 1.57shock ! เปน
เหตุใหนาํไปสูการวางนโยบายสงเสรมิการมบีตุร และ
มาตรการชวยเหลอืสตรทํีางานเพือ่ใหสามารถทาํงาน
พรอมเลี้ยงดูบุตรไดงายขึ้น 

5.  “กฎหมายลาเล้ียงดูบุตร (1992)” 
มีจุดประสงคเพื่อชวยลดภาระการเล้ียงดูบุตรของ
สตรี รวมท้ังเพ่ือใหทั้งบุรุษและสตรีสามารถชวยกัน
ดูแลบุตรไดจึงไดกําหนดใหลาไดทั้งคู โดยหลังจาก
ผานการแกไข 7 ครัง้จงึไดมกีารอนุมตัใิหลาได 309 วนั
นบัจากวันลาคลอด และถายืน่วนัลาคลอด + ลาเลีย้ง
บุตรกับบริษัทจะได 407 วัน ยกเวนกรณีมารดาปวย
หรือหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กไมไดจริงๆ จะลาได 2 ป
และไดรับคาแรงเปนเวลา 1 ปจากเดิมที่ไมไดรับเลย 
ตอมาในป 1999 ไดเปลี่ยนเปนกฎหมาย “ลาเลี้ยงดู
บตุรและผูปวย” เพือ่รองรบัสงัคมผูสงูอายซุึง่ทัง้บุรษุ
และสตรีมีโอกาสจะตองดูแลทั้งบุตรและผูปวยหรือ
ผูสูงวัยในเวลาเดียวกัน 

6. มาตรการ “Engle Plan (1995)” มจีดุ
ประสงคเพือ่ยบัยัง้ไมใหอตัราการเกิดต่ํากวาท่ีเปนอยู 
และเนื่องจากในป 1999 อัตราการเกิดไดลดลงอีก
เหลอื 1.34 จงึไดแกไขเปน “New Engle Plan” โดย
ไดเพิม่ความชวยเหลอืทัง้ดานการดแูลครอบครวัและ
สนับสนุนความกาวหนาในอาชีพไปพรอมกัน เชน 
เพิม่สถานรับเล้ียงดูบตุร ขยายบริการรับฝากบุตรและ
สนับสนุนใหลาไดงายขึ้นโดยไมสงผลลบตออาชีพ 

รวมทั้งใหสตรีกลับเขาทํางานหลังลาคลอดไดโดย
ตําแหนงงานหรือขอบขายงานไมเปล่ียนไปจากเดิม 

7.  “กฎหมายชวยเหลือการเล้ียงดูบตุรรุน
ตอไป (2003)” มีจุดประสงคเพื่อสงเสริมการทํางาน
พรอมดแูลบตุรของสตรี จงึไดกาํหนดใหตัง้แตป 2005 
องคกรที่มีพนักงาน 301 คนขึ้นไปตองวางนโยบาย
การทํางานที่เปนรูปธรรมและกําหนดแนวปฏิบัติ
อยางชัดเจนในการสรางสภาพแวดลอมดานการ
ทาํงานทีเ่อือ้ตอสตรมีบีตุรยืน่ตอทางรฐับาล หลงัจาก
นัน้ในป 2011 กไ็ดกาํหนดใหองคกรทีม่พีนกังาน 101 
คนข้ึนไปตองปฏิบัติดวยเชนเดียวกัน องคกรใดท่ี
ปฏิบัติ ได ตามกฎหมายจะได รับ เค ร่ืองหมาย 
“Kurumin” รวมท้ังไดรับสิทธิพิเศษดานภาษี 
กฎหมายน้ีเดมิมีอายุ 10 ปแตไดถกูประกาศใชตออีก 
10 ป และปจจุบันก็ยังมีผลบังคับใชอยู 

8. ขอตกลง “Work Life Balance 
Charter” รวมท้ังไดกาํหนด Guideline และตัวช้ีวดั 
(2007) ขึ้น โดยขอตกลงนี้เปนความรวมมือระหวาง
รัฐบาลกับเอกชนหลายภาคสวน เพื่อสนับสนุนใหทั้ง
บุรุษและสตรีมีวิถีชีวิตแบบ Work Life Balance ได
ทั้งคู

9. ขอบงัคบั “ระบบการทํางานช่ัวโมงส้ัน 
(2010)” โดยจะอนุญาตใหพนกังานเลือกทํางานเวลา 
9.00-15.00/16.00และกลับบานเร็วตอนเย็นไดเพื่อ
ชวยเหลือใหสตรีสามารถทํางานพรอมเลี้ยงดูบุตรได
ง ายข้ึนโดยเฉพาะสตรีที่มีบุตรอายุนอย รวมท้ัง
กําหนดใหเปนหนาที่ขององคกรที่มีพนักงานตั้งแต 
101 คนขึ้นไปตองวางมาตรการการปฏิบัติอยาง
ชดัเจน เพ่ือใหพนกังานลาไดโดยไมเกิดผลกระทบตอ
การทํางาน ผลจากขอบังคับนี้ไดทําใหหลายองคกร
อนญุาตใหพนกังานลารปูแบบนีไ้ดจนบตุรอาย ุ3 ขวบ
หรือกอนบุตรเขาเรียนระดับประถมศึกษา

การบัญญัติและแกไขกฎหมายหลายฉบับ
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เพื่อผลักดันใหสตรีไดรับความเปนธรรมจากการจาง
งานและไดรับสวัสดิการตางๆ ในการทํางาน ฯลฯ 
เหลาน้ี พบวาทําใหสตรีลาออกจากงานเมื่อมีบุตร
นอยลง โดยสตรีที่ลาออกจากงานหลังคลอดบุตร 6 
เดอืนในป 2001 และป 2010 ลดลงจาก 67.4% เปน 
54.1% (厚生労働省, 2010) และสตรีที่ทํางานตอ
เนือ่งหลังคลอดบุตรคนแรกต้ังแตป 2005 กส็งูขึน้เปน 
40% โดยเมื่อเปรียบเทียบกับป 1999-2004 สูงขึ้น
ประมาณ 10% (労働政策研究報告書, 2011)

4.2 สวสัดกิารชวยเหลอืการดแูลบตุรจาก
รัฐบาล

ประเทศญี่ปุนประสบปญหาดานอัตราการ
เกิดตํ่ามาเปนเวลานาน (ป 2016 =1.45) ดังนั้นเพื่อ
สงเสริมใหสตรีทํางานมีบุตรไดงายขึ้น รัฐบาลจึง
พยายามสนับสนุนดวยนโยบายหลายรูปแบบนอก
เหนือจากมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งหนึ่งในนโยบาย
สําคัญนั้นคือการจัดสรรงบประมาณใหจัดสวัสดิการ
ชวยเหลือดานการดูแลบุตรตามความเหมาะสมของ
แตละจังหวัดหรือทองถิ่น

นิตยสาร “AERA” ไดรวมมือกับบริษัท
จัดหางานชื่อ “SUMO” และ “iction!” ทําการ
สาํรวจอําเภอและตําบล 101 แหงในเขตชานเมืองของ
จังหวัด Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama และ
จังหวัด Ibaraki เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2016 ในหัวขอ 
“เมืองที่ทํางานพรอมเลี้ยงดูบุตรไดงาย” โดยเกณฑ
การใหคะแนนเปน /  และ  ผลจากการ
สาํรวจพบวาเมอืงทีไ่ดรบัเลอืกเปน 3 ดาวและ 2 ดาว
มีอยางละ 30 เมือง โดยแตละเมืองมีมาตรการชวย
เหลือการเลี้ยงดูบุตร สรุปพอสังเขปไดดังตอไปนี้

1.  มีการสร างสถานรับเล้ียงเด็กที่ ได 
มาตรฐานเพ่ือรองรับสตรีทํางานท่ีมีบุตรอยาง 
(คอนขาง) เพียงพอ จากการสํารวจพบวาสตรีหลาย
คนยายเขามาอยูในเมืองเหลานี้ดวยเหตุผล “สถาน

รบัเลีย้งเดก็ไวใจได ซึง่เปนเง่ือนไขสาํคญัทีส่ดุสาํหรบั
สตรีทํางาน” 

2. มีบริการท่ีเปนหัวใจสําคัญสําหรับสตรี
มีบุตรหลายรูปแบบ เชน บริการรับดูแลเด็กปวย
กะทันหัน หรือเด็กท่ีอยูระหวางการพักฟน บริการพี่
เลี้ยงเด็กราคาไมแพงภายใตนโยบาย “Family 
Support” รวมท้ังการใหบริการทางการแพทย
สาํหรับแมและเด็กนอกเวลาราชการท้ังตอนเย็นและ
ในวันหยุด ฯลฯ ซึ่งทําใหสตรีไมตองขาดงานและ
ทํางานไดอยางสบายใจ 

3. มีบริการท่ีเปนทางเลือกสําหรับสตรีที่
ประสบปญหาเรื่องสถานรับเลี้ยงเด็กอยู ไกลเชน 
มีบริการรับสงเด็กจากจุดบริการไปยังสถานรับเลี้ยง
เด็กสาขายอย หลังจากนั้นสาขายอยจะสงไปท่ีสาขา
รับฝากทําใหชวยแกไขปญหาสถานท่ีรับเล้ียงเด็กอยู
ไกลได

4. สตรีสามารถฝากบุตรที่สถานรับเลี้ยง
เดก็แบบมใีบรบัรองไดอยางวางใจ หากหาสถานทีร่บั
เลี้ยงเด็กแบบมีใบอนุญาตไมได เนื่องจากจะมีเจา
หนาท่ีจากตาํบลหรืออําเภอไปใหคาํแนะนําและตรวจ
สอบเร่ืองสุขอนามัย โภชนาการและความปลอดภัย
ในดานตางๆ ฯลฯ ใหแตละแหงอยางเขมงวดเดือนละ 
1-4 ครั้ง 

5. รัฐบาลสนับสนุนคาใชจายดานการ
เลี้ยงดูบุตรหลากหลายรูปแบบ เชน คาฝากแรกเขา
สถานรับเลี้ยงเด็ก คาธรรมเนียมแรกเขาโรงเรียน
อนุบาลเอกชน คาฝากเลี้ยงรายเดือน เงินชวยเหลือ
คาเล้ียงดูบตุรคนท่ี 2 และฟรีคาฝากเล้ียงสําหรับบตุร
คนที่ 3 ขึ้นไป ฯลฯ อีกท้ังยังมีคูปองใหกําลังใจ 
เช็คของขวัญ ชุดของขวัญในวาระตางๆ ฯลฯ ใหแก
สตรีที่บุตรยังเล็ก ซึ่งนอกจากจะเปนกําลังใจที่ดีแลว 
ยงัชวยแกปญหาเงนิเดอืนหมดไปกับคาฝากเลีย้งดวย 
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มาตรการความชวยเหลือตางๆ เหลาน้ีเปน
เพียงตวัอยางสวสัดกิารจากรัฐบาลบางสวนทีม่ใีหแก
สตรีเทาน้ัน ซึง่นอกจากจะชวยใหสตรีทาํงานสามารถ
ทาํงานไดงายขึน้โดยไมจาํเปนตองเผชญิกบัทางเลอืก
ระหวาง “มีบุตร  ลาออกจากงานประจํา” หรือ 
“ทํางานประจํา  ไมมีบุตร” แลว ยังอาจเปนแรง
สนับสนุนใหสตรีทาํงานตัดสนิใจมีบตุรไดงายข้ึนดวย 
เชน อตัราการเกิดของอาํเภอ Minato เมือ่ 10 ปกอน
ประมาณ 1 หรอืนอยกวา แตปจจบุนัเพ่ิมขึน้ถงึ 1.39 
ซึ่งจัดวาสูงท่ีสุดในเขต Tokyo ฯลฯ ทั้งนี้มาตรการ
ความชวยเหลือเพื่อการดําเนินบทบาทคูเหลานี้มีให
แกทุกจังหวัด เพียงแตงบประมาณและรูปแบบ
สวัสดิการอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับแตละทองถิ่น 

4.3 ความเคลื่อนไหวของภาคเอกชน
ภาคเอกชนเร่ิมใหการสนบัสนนุบทบาทสตรี 

นอกจากตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดกิาร (สงเสรมิการจางงานสตรใีนองคกรในฐานะ
เปนหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม
หรือ CSR＊) ที่มีมาแตเดิมแลว ปจจุบันยังเริ่ม
เคล่ือนไหวในการดึงความสามารถของสตรีมาใชเพือ่
การพัฒนาและใหมีสวนรวมในการบริหารองคกร 
ตามนโยบายของกระทรวงเศรษฐกิจการคาและ
อุตสาหกรรมดวย แตในกระบวนการดังกลาวมักติด
ปญหา “Mommy track” ของสตรี ซึ่งเปนปจจัย
หน่ึงที่ทําใหการสนับสนุนบทบาทสตรีในองคกรเปน
ไปไดยาก ดังนั้นการแกไขปญหานี้จึงเปนหนึ่งใน
มาตรการสําคัญกอนนําไปสูการดําเนินมาตรการอื่น

“Mommy track” หมายถึงการท่ีสตรี
ลาเลี้ยงดูบุตรนานเกินไปจนสงผลกระทบตอความ
กาวหนาทางอาชีพ โดยทั่วไปสตรีญี่ปุนจะลาเล้ียงดู
บตุรได 1-2 ปตามกฎหมาย และลาทํางานแบบช่ัวโมง
สัน้ไดจนถงึบตุรอายุ 3 ขวบหรือกอนเขาประถมศึกษา

การทีล่าเลีย้งดบูตุรไดนานเชนน้ีอาจมผีลดทีี่
ชวยใหสตรีทํางานพรอมดูแลบุตรไดงายขึ้น แตขณะ
เดยีวกนักท็าํใหเปนภาระขององคกรในการตองจดัหา
พนักงานใหม ฝกพนักงานใหมมาทดแทน ฯลฯ และ
ยิ่งไปกวาน้ันยังสงผลทําใหทักษะดานการทํางานของ
สตรีดอยลงดวย ผลจากการวิจัยของ OECD รวมกับ
สถาบันประชากรศาสตรของฝร่ังเศสยืนยันชัดเจน
ว  าการลาเ ล้ียงดูบุตรนานเ กินไปส  งผลลบต อ
ประสิทธิภาพการทํางานของสตรี อีกทั้งองคกรเองก็
ไมสามารถมอบหมายงานสําคัญใหสตรีรับผิดชอบได
ดวยเนือ่งจากลางานนานเกนิไปและเวลาทาํงานกน็อย
กวาผูอื่น จึงทําใหสนับสนุนขึ้นสูตําแหนงสูงไดยาก 
ดวยเหตุนีอ้งคกรหลายแหงจงึเร่ิมเปล่ียนมาตรการจาก
เดิมท่ีใหสตรี “ลาเล้ียงดูบุตรไดนาน” เปน “ใหลาเทา
ที่จําเปนแตสนับสนุนความกาวหนาทางอาชีพ” ดวย 
และไดพยายามกระตุนใหสตรีกลบัเขาทํางานเรว็ทีส่ดุ
เทาที่จะทําได เพื่อจะไดไมกระทบทักษะดานการ
ทาํงาน นอกจากนัน้องคกรหลายแหงยังมีเงินสนบัสนนุ
ใหกําลังใจพิเศษใหแกผูที่กลับเขาทํางานเร็วดวย การ
ผลักดันใหสตรีทํางานไดตอเนื่องโดยไมติดกับดักเรื่อง
การลาเล้ียงดูบุตรจนสงผลกระทบตออาชีพเชนนี้เปน
สวนหน่ึงของ “การบริหารแบบ Diversity” ที่เนน
นโยบายการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายใน
องคกร และหนึ่งในกลุมน้ันคือ “สตรี”

4.3.1 การบริหารแบบ Diversity 
“การบริหารแบบ Diversity” หมายถงึ 

“การบริหารความหลากหลาย” ที่ตองการดึงความ
สามารถของบุคลากรทุกกลุมในองคกรมาใชอยางมี
ประสทิธภิาพเพือ่นาํไปสูความมศีกัยภาพดานการผลติ 
การขาย การบริการ และสรางความไดเปรยีบดานการ
แขงขัน ฯลฯ โดยไมติดกับดักเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ 
ศาสนา การศกึษา ฯลฯ ปจจบุนัองคกรทีน่าํการบรหิาร

＊ CSR= Corporate Social Responsibility
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แบบน้ีมาใชมีมากมายเชนบริษัท Toto, Shiseido, 
Calbee, Wacoal, P&G, Hitachi เปนตน และการ
บริหารรูปแบบนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากกระทรวง
เศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรมของญ่ีปุนซึง่เนนการ
พฒันาศักยภาพสตรีมาโดยตลอดดวย โดยกระทรวงน้ี
ไดรวมมือกับตลาดหลักทรัพยโตเกียวทําการคัดเลือก
องคกรในตลาดหลกัทรพัยทีบ่รหิารความสามารถของ
สตรีไดอยางมีศักยภาพภายใตชื่อ “Nadeshiko 
Brand” รวมท้ังคดัเลือกองคกรท่ีบรหิารดวยหลักการ 
Diversity ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตชื่อ “Diver-
sity Management Selection 100” โดยรางวัลนี้มี
หลักเกณฑในการคัดเลือกคือเปนองคกรท่ีสามารถดึง
ความสามารถของบุคลากรทุกกลุมในองคกรมาใชใน
การคิดคน ผลติ ออกแบบ พฒันาผลิตภัณฑ ฯลฯ ดวย
ความรูทางเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพจนเกิด

เปนนวัตกรรมใหมๆ ไดรับการตอบรับท่ีดีจากสังคม
ภายนอก ทาํใหพนักงานมกีาํลงัใจในการทาํงานสงูขึน้ 
และบริษทักเ็จริญกาวหนาขึน้ ดงันัน้องคกรทีไ่ดรบัการ
คัดเลือกเปน “Diversity Management Selection 
100” จึงหมายถึงองคกรที่แสดงใหเห็นวาสามารถ
บริหารบุคลากรไดหลากหลายกลุมรวมท้ังสตรีดวยได
อยางมปีระสิทธภิาพ และยังไดนาํความเจริญกาวหนา
มาสูองคกร สวนกลุม “Nadeshiko Brand” คือกลุม
ที่เนนการบริหารสตรีไดมีประสิทธิภาพมากกวากลุม
อื่น อยางไรก็ตามท้ัง 2 กลุมน้ี ตางเปนตัวอยางความ
เคล่ือนไหวของภาคเอกชนในการดงึความสามารถของ
สตรีมาใชเพ่ือการพัฒนาองคกรและไดรับการรับรอง
จากรัฐบาลอยางเปนรูปธรรม

4.3.2 ตัวอยางการบริหารงานแบบ 
Diversity ในองคกร

บริษัท Nomura Securities 

1. นโยบายสนับสนุนการทํางานสตรี
กลุม Nomura Group เนนการสรางสภาพแวดลอมในการทาํงานเพือ่ใหบคุลากรทกุคน รวมทัง้สตรมีคีวามกระตอืรอืรนในการทาํงานและปฏบิตัิ
งานไดอยางมีความสุข

2. การดําเนินงาน
 ปรบัปรุงระบบบุคลากรในป 2005 โดยยกเลิกการแบงบคุลากรเปนสายงานธุรการและสายงานเฉพาะดาน แตเปล่ียนเปนรปูแบบมีการยายที่

อยูกบัไมยายท่ีอยูแทน และใหบคุลากรทุกคนทาํงานภายใตขอบขายงานเดียวกัน  จดัการฝกอบรมเพือ่สรางความชาํนาญในอาชพีใหบคุลากร
ทุกคนอยางสมํ่าเสมอโดยไมติดกับดักเรื่องเพศ การศึกษา ฯลฯ  สราง Network {WIN (Women In Nomura) }ใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลใน
กลุมสตรเีพือ่จะไดรบัทราบขอมลูทีเ่ปนประโยชนในการทาํงานรวมกนั รวมทัง้นาํระบบ Mentor เขามาใชเพือ่สนบัสนนุการสรางผูบรหิารสตรรีุน
ตอไป  วาง Action Plan อิงตาม“กฎหมายชวยเหลือการเล้ียงดูบุตรรุนตอไป” เพื่อสนับสนุนใหสตรีสามารถทํางานพรอมเลี้ยงดูบุตรไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีความสุข 

3. ที่มาของแนวนโยบาย
• อิงตามหลักการ Diversity คือมีเปาหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรทุกกลุมในองคกรใหมีความสามารถสูงสุดทั้งดานการแขงขัน 
และตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคท่ีมีความหลากหลายได • บุคลากรของบริษัทเปนสตรีมากกวา 40% ดังนั้นการสงเสริมให
สตรีทํางานไดอยางตอเนื่องและแสดงความสามารถไดเต็มศักยภาพ จึงเปนนโยบายท่ีสําคัญของบริษัทเพื่อความเจริญกาวหนาขององคกร • เพื่อ
ใหบรรลุผลดังกลาว บริษัทจึงไดจัดเตรียมสภาพแวดลอมในการทํางานที่จําเปนเทาท่ีจะทําได เพื่อใหสตรีสามารถทํางานพรอมเลี้ยงดูบุตรได 

4. ผลการดําเนินงาน การประเมิน
 สัดสวนบุคลากรสตรีปลายป 2005 = 11.7 %  ปลายป 2012 เพิ่มเปน 13.7%  สัดสวนผูบริหารสตรีปลายป 2008 = 4.7%  ปลาย

ป 2012 = 6.4%  • เมื่อปรับปรุงระบบบุคลากรในป 2005 สตรีก็มีบทบาทในองคกรมากข้ึน โดยผูบริหารสตรีและสตรีระดับกรรมการบริษัท
ก็เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้ผูบริหารสตรีในป 2005 = 1.0 %, ป 2008 = 2.3 %, ป 2011 = 4.5%, ป 2014 = 5.5 % • ไดรับเครื่องหมาย 
Kurumin ในป 2007, 2009, 2013 • บุคลากรลาเล้ียงดูบุตรป 2008 = 243 คน,ป 2013 =392 คน • บุคลากรกลับเขาทํางานหลังลาเล้ียงดูบุตร 
97.7 % (2013) • บคุลากรลาเล้ียงดบูตุรรายช่ัวโมง ป 2008 = 30 คน, ป 2014 = 162 คน • บคุลากรท่ีลงทะเบียนใน Network “Win” ป 2011= 
240 คน, ป 2014 = 450 คน • ไดรับรางวัล “องคกรที่สตรีมีบทบาทสูง BEST 100” อันดับท่ี 8 ( 2014) จากนิตยสาร Nikkei

5. นโยบายตอไป • ความคาดหวัง
• เนนการจัดสภาพแวดลอมและระบบการทํางานเพ่ือสนบัสนนุใหพนกังานทุกคนทํางานไดอยางตอเนือ่งและเต็มศกัยภาพ • จดัทํา Role Model
เพื่อกระตุนจิตสํานึกในการทํางานของบุคลากร



บทบาทดานเศรษฐกิจของสตรีกับวิถีสังคมญี่ปุน….ในยุคปจจุบัน
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จะเ ห็นได  ว  าการในบริหารงานแบบ 
Diversity องคกรจะวางนโยบายและกําหนดแนว
ปฏิบตัอิยางชดัเจนเพือ่ผลักดนัใหสตรสีามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ รวม
ทั้งสนับสนุนความกาวหนาทางอาชีพอยางเปนรูป
ธรรม ซึ่งนโยบายเชนนี้ ปจจุบันมีใหเห็นในหลาย
องคกรมากขึ้นในประเทศญี่ปุน

4.4 การเปล่ียนแปลงทัศนคติของคนญ่ีปุน
นอกจากรัฐบาลและเอกชนจะมีการ

เคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนการทํางานของสตรีแลว 
คานิยมของคนญี่ปุ นตอบทบาทในครอบครัวและ
การทํางานของสตรีเองก็มีผลตอการเปล่ียนแปลง
บทบาทดานเศรษฐกิจของสตรีเชนเดียวกัน โดยเฉพาะ
อยางยิง่คานยิมการแบงแยกหนาทีร่ะหวางเพศ (สามี
ทาํงาน ภรรยาดูแลครอบครัว) ไดเกดิการเปล่ียนแปลง
อยางเห็นไดชดั โดยผลจากการสํารวจของสํานกันายก
รัฐมนตรีในป 1979-2016 พบวาผูที่เห็นดวยตอคา
นิยมนี้ลดนอยลงเรื่อยๆ โดยในป 2016 มีสตรีที่เห็น
ดวยตอคานยิมน้ีตํา่กวาคร่ึงคอื 37% และบุรษุ 44.7% 

เทานัน้ซึง่ตํา่ทีส่ดุเทาทีเ่คยเปนมา (ภาพ a) ในทางตรง
กนัขามคานยิมตอบรบัการทาํงานของสตรกีลบัสงูขึน้
เร่ือยๆ โดยจากผลสํารวจในป 1972-2016 ของสํานกั
นายกรัฐมนตรีพบวาผูที่เห็นดวยตอทัศนคติ “สตรีไม
ควรลาออกจากงานแมมีบุตร” ทั้งของบุรุษและสตรี
สูงข้ึนอยางเห็นไดชัด (ภาพ b) ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
(2015) 1) เปนเรื่องนาเสียดายถาสตรีไมไดใชความ
สามารถใหเปนประโยชน 2) สตรีควรทํางานหาเงิน
และมีเงินใชเอง 3) การทํางานคูมีรายไดมากกวา 
4) การทํางานแสดงคุณคาของ (การมี) ชีวิต ฯลฯ 
นอกจากนั้นจากผลสํารวจของบริษัท en-japan 
ในป 2015 ก็ชี้ใหเห็น “เหตุผลของสตรีทํางาน” 
วานอกจากทํางานเพราะ “ความจําเปนทางเศรษฐกิจ” 
แลว สาเหตุเพราะ“ชอบทํางาน” “เพื่อเพิ่มความ
เฉียบแหลมใหชีวิต” “ทําใหมุมมองกวางข้ึน” และ 
“เพื่อความกาวหนาในอาชีพ”ก็มีไมนอย ทัศนคติ
เหลานี้แสดงใหเห็นวาแนวคิดการแบงแยกหนาที่
ระหวางเพศคอยๆ ออนแอลง และทัศนคติตอบรับ
การทํางานของสตรีเริ่มเขมแข็งข้ึนเรื่อยๆ 

ภาพ a กราฟแสดงคานยิม “สามีควรทาํงานนอกบาน และภรรยาดูแลครอบครัวป 1979-2016” ภาพ b กราฟแสดงทัศนคตติอการทํางานของสตรีและบุรษุป 1972-2016

     

 ซาย: สตรี ขวา: บุรุษ  ซาย: สตรี  ขวา: บุรุษ

5. ผลของการบริหารแบบ Diversity กบัการ
พัฒนาบทบาทดานเศรษฐกิจของสตรี

ผลของการบริหารแบบ Diversity ที่เนน
การดึงความสามารถของสตรีมาใชในการพัฒนา

องคกรนั้น พบวาทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
องคกรและการทํางานของสตรีหลายประการดังตอ
ไปนี้ (経済産業省, 2011) 



อัจจิมา วัชราภรณ
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5.1 เกิดนวัตกรรมใหมดานการผลิตสินคา
และบริการผ านแนวคิดของสตรี  (Product 
Innovation) เชนบริษัท Nissan ไดวางแผนผลิต
รถยนตรุน Cube และ Serena รวมทั้งรุน March 
สี Sakura ขึ้นเพื่อเจาะกลุมลูกคาสตรีเปนพิเศษ จึง
ไดใหพนกังานสตรเีปนสวนหนึง่ในการรบัผดิชอบดาน
การผลิตและจําหนายเชนการออกแบบฟงชั่นในรถ 
การกําหนดสี การวางแผนจําหนาย ฯลฯ ซึ่งผล
ปรากฏวาไดรับการตอบรับจากลูกคาดีมากโดยไม
จําเปนตองจําหนายในราคาถูกตามกลยุทธการขาย
ทั่วไป หรือรานสะดวกซื้อ Lawsan ไดเปดราน 
Natural Lawsan ขึน้เพือ่จาํหนายสนิคาจากวตัถดุบิ
ธรรมชาติตามแนวคิดของสตรี และตอมาก็ไดขยาย
ผลิตภัณฑเหลานี้ไปยังราน Lawsan ทั่วไปดวยหลัง
จากไดรับความนิยมมากขึ้น 

5.2 เกิดการพัฒนากระบวนการทํางาน 
(Process Innovation) เช นบริษัท Recruit 
Holdings ไดเปลี่ยนวิธีประเมินการทํางานจาก “ใช
เวลาทํางานนานเทาใดก็ได ขอใหผลงานออกมาดี” 
เปน “ตองทาํงานใหเสรจ็ภายในเวลาทีก่าํหนด” หรอื 
“ตองผลิตผลงานที่ดีไดดวยเวลาจํากัด” จึงทําให
พนกังานตองเปล่ียนวิธกีารทํางานอิงตามการประเมิน
นี้ ซึ่งไดนําไปสูการทํางานท่ีไมเนนชั่วโมงยาวจนเกิน
ไปจึงสงผลใหทั้งบุรุษและสตรีทํางานไดง ายข้ึน 
นอกจากนั้นบริษัท Tenhikow ยังไดใหสตรีแสดง
ความสามารถเฉพาะตัวดานภาษาเพ่ือใหเปนผูรบัผดิ
ชอบ Homepage ของบรษิัทในการประชาสัมพันธ
ขอมลูขาวสารหรอืตดิตอกบัลกูคาในตางประเทศผาน 
Homepage ฯลฯ ทําใหการขยายธุรกิจในตาง
ประเทศเปนไปไดสะดวกและราบรื่นข้ึน หรือ
บริษัท Nissan ไดเปล่ียนขนาดและตําแหนงติดต้ัง
อุปกรณในไลนการผลิต ฯลฯ ตามขอเสนอแนะของ
สตรี ทําใหทุกคนสามารถทํางานไดสะดวกขึ้นและ
ชวยลดชั่วโมงทํางานดวย 

5.3 สงเสริมภาพลักษณและภาพพจนของ
บรษิทั ทาํใหบรษิทัเปนท่ีรูจกักวางขวางขึน้ ไดรบัการ
ยอมรับสงูขึน้ มโีอกาสจางพนักงานท่ีมคีวามสามารถ
ไดมากขึน้เชนราน Lawsan มสีดัสวนการจางงานสตรี
สงูโดยตลอด จงึทําใหไดรบัการยอมรับวาเปนองคกร
ที่มีความเทาเทียมระหวางเพศดานการจางงาน หรือ
เมื่อ The Ogaki Kyoritsu Bank แตงตั้งผูจัดการ
สาขาเปนสตรี ทําใหวิธีการบริการลูกคาดําเนินไปใน
แนวสภุาพ นุมนวล มคีวามอะลุมอลวย ฯลฯ จงึทาํให
ไดรับการตอบรับท่ีดีจากลูกคาดีมาก ไดรับความพึง
พอใจจากลกูคาสงูขึน้ บรษิทั Teijin กไ็ดรบัการเลือ่น
ตําแหนงความนิยมจากเลข 3 หลักเปนลําดับท่ี 82 
ในป 2008 ในอาชีพสายวิทยาศาสตร เนื่องจากให
ความสําคัญกับการจางงานสตรีฯลฯ

5.4 กระตุนแรงจูงใจในการทํางานใหแก
พนักงานเชนเมื่อบริษัท Teijin จางพนักงานสตรีที่มี
ความสามารถสงูเขาทาํงาน พบวาชวยกระตุนบรุษุให
มีความมุงม่ันในการทํางานสูงข้ึน บรรยากาศในการ
ทํางานก็คึกคักข้ึน หรือการใหพนักงานสตรีฝาย
บริหารเปนผูรับผิดชอบแผนกในโรงงาน ก็ชวยทําให
วศิวกรหรือชางเทคนิคสตรีในโรงงานสามารถปรึกษา
เรือ่งตางๆ ทีเ่กีย่วกับสตรีไดสะดวกใจข้ึน สงผลใหเปน
กําลังใจท่ีดีในการทํางาน ฯลฯ

นอกจากน้ีจากการสํารวจองคกรกลุ ม 
Nadeshiko Brand ของศูนยวิจัยออนไลน Nikkei 
Value Search (Nihon Keizai Shimbun, 2016) 
ยังพบวาผูบริหารสตรีมีสัดสวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ดวย 
โดยบรษิทัท่ีมผีูบรหิารสตรสีงูกวา 5% ไดเพิม่ขึน้จาก 
20% ในป 2011 เปน 40% ในป 2015 และบริษัท
ท่ีมีผูบริหารสตรี 12% มี 45 บริษัท ที่เหลืออีก 188 
บริษัท มีสูงกวา 7% นอกจากน้ันบริษัทในกลุม
ดังกลาวยังมีแนวโนมสรางกําไรจากผลประกอบการ
และอัตราเงินปนผลสูงกวาคาเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยดวย (Market 
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Value) (Habi-do, 2017) ความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
เหลานี้ ปฏิเสธไมไดวาสวนหน่ึงเกิดจากการผลักดัน
ของรัฐบาลอยางตอเนื่องนอกเหนือจากการบังคับใช
กฎหมาย รวมทั้งการไดรับความรวมมือจากภาค
เอกชนในวงกวาง จึงสงผลใหสตรีมีบทบาทดาน
เศรษฐกิจกาวไปในทิศทางท่ีดีขึ้น

6. บทบาทดานเศรษฐกิจของสตรีญี่ปุนใน
ปจจุบัน

ความเคล่ือนไหวและความเปล่ียนแปลง
หลายประการขางตน สะทอนใหเห็นในบทบาทดาน

เศรษฐกิจของสตรีญี่ปุนในปจจุบันไดดังตอไปนี้

สตรีมีอัตรากําลังแรงงานเฉลี่ย 49.6% 
(2015) (ภาพ c) และโดยเฉพาะชวงวยัทาํงานอาย ุ15-
64 ปจะเทากบั 66.8% ซึง่สงูขึน้มากเมือ่เปรยีบเทยีบกบั 
10 ปและ 5 ปกอนในป 2006 (58.8%) และ 2011 
(60.2%) (労働力調査・総務省統計局,2017) และ
โดยเฉพาะชวงอายุ 30-39 ป ซึ่งเปนชวงที่สตรีนิยมมี
บุตรกันมากยิ่งสูงถึงประมาณ 70% และไดสูงข้ึนโดย
ตลอด โดยจะเห็นไดจากรอยหยักของตัวอักษร M ที่
ตื้นขึ้นเรื่อยๆ แมชวงสตรีมีบุตร (ภาพ d)

ภาพ c กราฟแสดงกําลังแรงงานสตรีป 1985 และ 2015   ภาพ d กราฟแสดงกําลังแรงงานสตรีป 1975, 1985, 1995 และ 2014

  

6.1 บทบาทสตรีในองคกรเอกชน
นอกจากอัตรากําลังแรงงานสตรีจะสูงขึ้น

แลว สตรียังมีบทบาทกวางขวางข้ึนดวยในองคกร
เอกชนทั้งองคกรขนาดกลางและเล็กและองคกร
ขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิง่องคกรขนาดกลางและ
เล็กจะย่ิงเปดโอกาสในการทํางานใหสตรีมากกวา
องคกรใหญ เนื่องจากบุรุษมักไมสนใจองคกรเหลานี้ 
อยางไรก็ตามในที่นี้จะยกตัวอยางองคกรในกลุ ม 
“Nadeshiko Brand” (2016) ซึ่งมีองคกรหลาย
ขนาด และยงัไดรบัการรับรองจากกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรมดวยดังนี้

บริษัท Marubeni Corporation, Hitachi 
High-Technologies Corporation, Mitsui (การ
ขายสง), บรษิทั Jfe-holdings, Kobelco (ผลติภณัฑ
เหล็ก), บริษัท Komatsu, Kubota, Daikin 
Industries (เครื่องจักร), บริษัท Bridgestone, 
Nissan Motor (ผลิตภัณฑยาง, รถยนต), บริษัท 
Shimadzu Corporation, Terumo (อุปกรณ
เครื่องกล), บริษัท Tokyo Gas, Chubu Electric 
Power (แกส, ไฟฟา), บริษัท Tokyu, Hitachi 
Transport System (การขนสง), บริษัท Calbee, 
Asahi Group-holdings, Kirin Holdings (อาหาร, 
เกตรกรรม, การประมง), บรษิทั Hulic, Aeon Mall, 
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leopalace21 (อสังหาริมทรัพย), บริษัท Lawson, 
Inc, Seven & Holdings, Parco (การคาปลีก), 
บริษัท Sekisui, Hitachi- chem, Cbon belco 
(เคมีภัณฑ), บริษัท Daiwa House, Sumitomo 
Forestry, Shimizu Corporation (การกอสราง), 
บริษัท Japan Petroleum Exploration (แร, 
นํ้ามัน), บริษัท Chugai - pharm, Kyowa - kirin 
(ผลิตภัณฑยา), บริษัท Toto, Ngkntk (เครื่องแกว, 

เซรามิค), บริษัท Daio- paper, Rengo (กระดาษ) 
เปนตน 

จะเห็นไดวาสตรีทํางานในธุรกิจเกือบทุก
แขนง เชน แร นํา้มนั แกส ไฟฟา การขนสง เคร่ืองจักร 
เหล็ก ผลิตภัณฑรถยนต ยางรถยนต เปนตน 
ไมเฉพาะธรุกจิท่ีผลติภณัฑหรอืการบรกิารทีเ่กีย่วของ
กับสตรีเทานั้น 

ทัง้นี ้รปูแบบการทํางานของสตรีเปนดงัตอไปน้ี

ภาพ e กราฟแสดงสัดสวนพนักงานบุรุษและสตรีรูปแบบงานประจําและ ภาพ f กราฟแสดงสดัสวนพนกังานสตรรีปูแบบงานประจาํและไมประจาํโดยแบงตาม
ไมประจําป 1985, 1995, 2005, 2014 (ยกเวนตําแหนงกรรมการบริหารบริษัท) ชวงอายุ  (“ป” จากบนลงลาง) (ยกเวนตําแหนงกรรมการบริหารบริษัท) ในป 2015 

  
           สตรี (กราฟกรอบซาย)            บุรุษ (กราฟกรอบขวา)  ชวงอายุ แทงซาย = พนักงานประจํา แทงขวา = พนักงานไมประจํา
 แทงขวา = พนักงานประจํา  แทงซาย = พนักงานประจํา 
 แทงกลาง = พนักงาน Part time  แทงกลาง = พนักงาน Part time 

สตรสีวนใหญจะทาํงานเปนพนกังานประจาํ
โดยตลอดในชวงกอนป 1985 หลังจากนั้นจึงคอยๆ 

ลดลงต้ังแตกลางทศวรรษท่ี 1990 (ภาพ e) เนือ่งจาก
วิกฤตทางเศรษฐกิจ สําหรับในปจจุบันพบวาสัดสวน
พนักงานประจําสตรี: ไมประจําคิดเปน 43.5%: 
56.5% ขณะที่บุรุษ 78.9%: 21.1% (2015) ซึ่งจะ
เห็นไดวาบุรุษเปนพนักงานประจํามากกวาสตรีครึ่ง
ตอคร่ึง จึงอาจกลาวไดวาแมสตรีจะมีบทบาททาง
เศรษฐกจิมากขึน้ แตเมือ่เกดิวกิฤตทางเศรษฐกิจกม็กั
ถกูปรับใหเปนตวัแปรเพือ่ความอยูรอดกอนเสมอ แต
อยางไรกต็ามชวงทีส่ตรนียิมมบีตุรคอืชวงอาย ุ25-29 

ปและ 30-34 ป พนกังานประจํากย็งัสงูกวาไมประจํา 
(ภาพ f) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสตรีลาออกจากการมี
บุตรนอยลง และทํางานกันอยางตอเนื่องมากขึ้น 

6.2 บทบาทสตรีในหนวยงานราชการ 
(ขาราชการสตรี)

ขาราชการสตรีโดยเฉล่ียในญ่ีปุนคิดเปน 
31.5% (内閣人事局, 2015) โดยแบงเปนขาราชการ 
3 สายงานคอืสายงานธุรการ บรหิาร และเฉพาะทาง 
(มีใบประกอบวิชาชีพ) และแตละสายงานแบงเปน
สัดสวนไดดังนี้
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ขาราชการสตรทีัง้ 3 สายงานจะมสีดัสวนที่
ไมแตกตางกันมาก คือประมาณ 30% โดยสายงาน
บริหารมี 34.3% สายงานธุรการหมวดงานบริหาร 
36.6% และสายงานเฉพาะทาง 29.1% (2015) ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2014 จะเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ีย
ทั้งหมด 31.5% และเพิ่มขึ้นทุกสายงาน (ภาพ g) 
นอกจากนั้นการบรรจุขาราชการสตรีสายธุรการใน
หมวดงานบริหารก็เพิ่มขึ้นตั้งแตตนทศวรรษ 1990 
(ภาพ h) โดยในป 2015 มีการบรรจุถึง 38.8% ซึ่ง
อาจกลาวไดวาสะทอนนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการ
สงเสริมศักยภาพสตรี 

เมื่อพิจารณาสภาพการณขางตนจะเห็นได
วาอัตรากําลังแรงงานของสตรีสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด 

และสตรมีบีทบาทกวางขึน้ในธรุกจิหลากหลายแขนง 
แตอยางไรก็ดีคงปฏิเสธไมไดวาพนักงานประจําสตรี
กย็งัมนีอยกวาบรุษุ สตรจีาํนวนไมนอยจงึมสีถานภาพ
การทํางานไมมั่นคง แตขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไมได
เชนกันวาการที่สตรีมีบทบาทดานเศรษฐกิจดวย
ตนเองกอนและทํางานจริงจังขึ้นในฐานะพนักงาน

ประจํา อัตราการลาออกเมื่อมีบุตรก็ลดนอยลง ยอม
สะทอนใหเห็นวาสตรีพึ่งพิงตนเองไดมากข้ึนและเร่ิม
มบีทบาทในพืน้ท่ีสาธารณะสงูขึน้ ซึง่พบวาปจจบุนัไม
เพยีงสตรีระดบัพนกังานเทานัน้ สตรรีะดบัผูบรหิารก็
เพิ่มขึ้นดวยเชนเดียวกัน ทั้งระดับองคกรและระดับ
ประเทศ

6.3 ผูบริหารสตรี
ญี่ปุนเปนประเทศที่ผู บริหารสตรีนอยมา

ตั้งแตอดีต เนื่องจากอิงการพัฒนาเศรษฐกิจดวย
ระบบแบงแยกหนาท่ีระหวางเพศมาโดยตลอด แต
เมื่อสภาพแวดลอมทางสังคมเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง
ไป สดัสวนผูบรหิารสตรกีเ็ปลีย่นแปลงไปเชนเดยีวกนั

6.3.1 ผูบริหารสตรีในองคกรเอกชน 

นายกรัฐมนตรี Abe Shinzou ไดวาง
เปาหมาย “202030” ในป 2003 เพื่อผลักดันใหมี
สตรีระดับผูบริหารอยางนอย 30% และกรรมการ
บรหิารบรษิทัสตรอียางนอย 1 คนในองคกรภายในป 
2020 ซึ่งพบวาในป 2015 มีสัดสวนดังตอไปนี้

    ภาพ g กราฟแสดงสัดสวนขาราชการสตรีป 2015 และ 2014  ภาพ h กราฟแสดงสัดสวนจํานวนสตรีผูสมัครสอบขาราชการ ผูสอบผาน 
    และจํานวนท่ีไดรับการบรรจุป 1989-2015

  

 ป 2015  (平成27)      ป 2014  (平成26)             ( ) บน = ผูสมัคร    ลาง = ผูสอบผาน    กลาง = ผูไดรับการบรรจุเขาทํางาน
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ผู บริหารสตรีในองคกรเอกชนที่มี
พนักงานตั้งแต 100 คนขึ้นไป (2015) ระดับ 
Subsection Chief ม ี17.0%, Section Chief 9.8% 
และระดับ Department Manager 6.2% โดยมี
สัดสวนเพ่ิมขึ้นตลอดทุกระดับ (ภาพ i) สวนองคกร 
1,000 คนขึ้นไประดับ Subsection Chief มี 
12.6%, Section Chief 6.0% และ Department 
Manager 5.2% (2013) ซึ่งจะเห็นไดวายิ่งระดับสูง
ขึน้ผูบรหิารสตรจีะยิง่ตํา่ลงไมวาองคกรขนาดใด ทัง้นี้
อาจเปนเพราะสตรีเขาสูตลาดแรงงานนอยกวาบุรุษ
ตั้งแตแรก รวมท้ังในอดีตสตรีมักลาออกเมื่อมีบุตร
หรือประสบปญหา Mommy Track กอนจึงทําให
กาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหารไดยาก นอกจากนั้นยิ่ง

องคกรขนาดใหญขึ้นผู บริหารสตรีจะยิ่งนอยลง 
(ภาพ j) โดยพบวาในป 2016 องคกรขนาดใหญมี
ผูบรหิารสตร ี4.8% ขนาดกลาง 7.0% และขนาดเล็ก 
9.7% (Teikoku Databank, 2016) แตอยางไรก็ตาม
ไมวาองคกรขนาดใดกล็วนมนีโยบายเพือ่สงเสรมิและ
สรางผูบรหิารสตรทีัง้สิน้ โดยเฉพาะองคกรขนาดใหญ 
ยิง่มีสดัสวนมากถึง 63.2% (Recruit Career, 2014) 
(ภาพ k)

6.3.2 ผูบรหิารสตรีในหนวยงานราชการ 
ขาราชการสตรีระดับผูบรหิารก็ไมแตก

ตางจากองคกรเอกชนมากนกัคอืมีสดัสวนสงูขึน้แตยงั
เปนอัตราคอนขางต่ํา โดยในปจจุบันมีสภาพการณ
ดังตอไปนี้

ภาพ i กราฟแสดงสัดสวนผูบริหารสตรีป 1989-2015  ภาพ j กราฟแสดงสัดสวนผูบริหารสตรีตามขนาดองคกร  ภาพ k สัดสวนองคกรท่ีมีแผนสงเสริมผูบริหารสตรีตามขนาดบริษัทป 2014

   
         

บน = Subsection Chief     กลาง = Section Chief  รวม  ใหญ  กลาง  เล็ก  นอยกวา 10 คน  มากกวา 3,000 คน
ลาง = Department Manager 

  

ภาพl l กราฟแสดงสัดสวนขาราชการสตรีระดับผูบริหารป 2005-2016

 
บน = ระดับ Assistant section chief / Section chief of the local authorities     กลาง = ระดับ Section chief 
ลาง = ระดับ Designated service of the regular service remuneration 

ผูบรหิารสตรีระดับ Assistant section 
chief มี 9.4%, Section chief 4.1%, Designated 
service of the regular service remuneration 
3.5% โดยเฉพาะระดบั Assistant section chief ได

เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด (2016) นอกจากนั้นระดับ 
Senior Staff ซึง่เปนตาํแหนงตํา่สดุในระดบัผูบรหิาร
ก็เพิ่มข้ึนมากถึง 23.9% รองลงไปคือ Assistant 
section chief 9.4% และ Director of the 
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ภาพ m กราฟแสดงสัดสวนขาราชการสวนภูมิภาคตําแหนงสูงกวา Section chief ป 2001-2015

บน = ระดับเทศบาล (ตําบล)     กลาง = ระดับเทศบาลมหานคร (อําเภอ)     ลาง = ระดับจังหวัด 

6.3.3 สตรีระดับผู บริหารประเทศ 
(นักการเมืองสตรี) 

บทบาทสตรีในวงการการเมืองก็
เปลี่ยนแปลงตามบทบาทดานเศรษฐกิจเชนเดียวกัน 
เมื่อสตรีมีโอกาสแสดงความสามารถดานการทํางาน
มากข้ึน ระบบการแบงแยกหนาที่ระหวางเพศก็ไม
อาจกีดกั้นสตรีในพื้นที่สาธารณะไมวาจะเปนตลาด
แรงงานหรือพื้นที่ทางการเมืองไดอีกตอไป ปจจุบัน
สตรีจึงมีสวนรวมทางการเมืองสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด

ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยสตรีที่เปน 
“สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)” และ“วุฒิสมาชิก 
(ส.ว.)” เริ่มมีสัดสวนสูงขึ้นตั้งแตประมาณป 1986
{ภาพ n, o (ลูกศร)} ซึ่งกอนหนานั้น “ส.ส.” จะมีไม
เกนิ 3% และ “ส.ว.” จะไมเกนิ 10% แตหลงัจากน้ัน
ไดเคลื่อนไปในทิศทางท่ีสูงขึ้น เรื่อยๆ โดยเฉพาะ 
“ส.ว.” ไดเพิ่มสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยในป 2016 
“ส.ส.” มี 9.5% และ “ส.ว.” มีถึง 20.7% 

ministry 4.1% ฯลฯ (Asahi Newspaper: 
2017/01/17) โดยทุกระดับมีสัดสวนสูงขึ้นเม่ือ
เปรยีบเทยีบกบั 10 ปทีแ่ลว เพยีงแตเพิม่ขึน้เลก็นอย 
และมสีดัสวนนอยลงในตําแหนงทีส่งูขึน้ นอกจากน้ัน
ถาคิดเฉลีย่รวมทัง้กระทรวง ทบวง กรมเขาไปดวยจะ
มีผูบริหารสตรีโดยรวมประมาณ 3% (2014) ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับสมัยกอนก็นับวาเพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นขาราชการสตรีสวนภูมิภาค
ก็เคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันคือยิ่งองคกรใหญขึ้น
ผูบรหิารสตรีจะยิง่นอยลง โดยในป 2015 ขาราชการสตรี
ตาํแหนงสงูกวา Section chief ระดับเทศบาลมี 12.6% 
เทศบาลมหานคร 11.9% และระดับจังหวัด 7.7% ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับ 15 ปกอนก็เพิ่มขึ้นทุกระดับเกือบ
เทาตวั (ภาพ m) จงึอาจกลาวไดวาแมสดัสวนจะยังนอย 
แตสตรีก็ไดรับการยอมรับใหเปนผูบริหารสูงขึ้นมาก

ภาพ n กราฟแสดงสัดสวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสตรีป 1946 - 2014   ภาพ o กราฟแสดงสัดสวนวุฒิสมาชิกสตรีป 1947 - 2013

  

( )        บน = ผูสมัคร      ลาง = ผูไดรับการคัดเลือก         ( ) 
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นอกจากน้ันเม่ือพิจารณาตําแหนง
ทางการเมืองระดับสูงอื่นๆ เชน รัฐมนตรีและผูชวย
รฐัมนตร ีกพ็บวาเพิม่ขึน้เชนเดยีวกนั โดยกอนป 2000 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสตรีในแตละรัฐบาลจะมี
ประมาณ 0-1 คน แตหลังจากป 2000 ไดเริ่มมี
สดัสวนเพิม่ขึน้เชนสมยัรฐับาล Koizumi Junichirou 
มี 13 คน รัฐบาลปจจุบันมี 11 คน (Wikipidia) และ
ถ ารวมรัฐมนตรีช วยแต ละกระทรวง รวมท้ัง
ขาราชการการเมืองตาํแหนงตางๆ เขาไปดวยกจ็ะยิง่
สูงมากข้ึน ยิ่งไปกวาน้ันกระทรวงท่ีสตรีรับผิดชอบก็
ลวนเปนกระทรวงหลักของประเทศซึ่งเดิมเปนที่ยืน
ของบุรุษทั้งสิ้น เชน กลาโหม มหาดไทย ยุติธรรม 
แรงงานและสวัสดิการ เศรษฐกิจการค าและ
อุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสตรีไดรับ
การยอมรับใหเปนผูนําประเทศสูงขึ้นอยางมาก

สาํหรับการเมืองสวนภูมภิาคแบงไดเปน 
2 ระดบั คอื ระดบัจงัหวดัและระดับเทศบาล โดยมกีาร
เลือกต้ัง 4 ป: 1 ครั้ง ปจจุบันมีสภาพการณดังตอไปนี้

ก. สตรีระดับสมาชิกสภาเทศบาล
และสภาจังหวัด

สมาชิกสตรีในแตละสภายังไมสูงมาก
นักโดยภาพรวม แตเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตก็กลาว
ไดวามีสัดสวนเพิ่มข้ึนเกือบทุกระดับ (ภาพ p) เชน
ระดับ “เทศบาลเมือง” ป 1991 มี 11.7% แต 20 ป
ตอมาในป 2011 เพิม่ข้ึนเปน 26.8% และ “เทศบาล
มหานคร” ป 1951 มี 3.5% ป 2011 เพิ่มเกือบ 
5 เทาเปน 16.5% “เทศบาลนคร” ป 1951 มี 1.3% 
แตป 2011 เพิ่มกวา 10 เทาเปน 14.6% และ 
“เทศบาลหมูบาน” ป 1951 มี 0.5% และป 2011 
ไดเพิ่มเกือบ 20 เทาเปน 9.3%

ภาพ p กราฟแสดงสัดสวนบทบาทสตรีระดับการเมืองสวนทองถิ่นป 1951-2011 

 

ข.  สตรีระดับผูนําสวนภูมิภาค
สตรรีะดบัผูนาํสวนทองถิน่หรอืภมูภิาค

เชน ผูใหญบาน กาํนนั นายอาํเภอ ผูวาราชการจงัหวดั
ก็มีใหเห็นมากขึ้น โดยมีสัดสวนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ดงัตอไปน้ี (女性首長の一覧.html) เชน ผูใหญบาน
สตรีชวงป 1947-2017 มี 30 คน (ยังอยูในวาระ 
7 คน) นายอําเภอสตรีป 1992-2016 มี 32 คน (ยัง
อยูในวาระ 19 คน) ผูวาราชการจงัหวดัสตรปี 2000-

2016 มี 7 คน (ยังอยูในวาระ 3 คน) และลาสุดเมื่อ
เดือนกรกฎาคม ป 2016 นาง Koike Yuriko เพิ่งได
รับเลือกต้ังเปนผูวาราชการกรุงโตเกียวดวยคะแนน
ลนหลาม ซึง่นบัเปนครัง้แรกในประวตัศิาสตรญีปุ่นท่ี
ผูวาราชการกรุงโตเกียวเปนสตรี รวมท้ังยังจะเปน
ผูรับผิดชอบการจัดกีฬาโอลิมปคฤดูรอนในป 2020 
ทีจ่ะถึงนีด้วย นอกจากนัน้เธอยงัไดตัง้พรรคการเมอืง
ใหมชื่อพรรคแหงความหวัง (Kibou no Too) และ

(จังหวัด)

(เทศบาลมหานคร)

(เทศบาลนคร)

(เทศบาลเมือง)

(เทศบาลหมูบาน)
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ไดสงสมาชกิพรรคลงสมคัรรบัเลือกต้ังในการเลอืกตัง้
ครั้งใหญเมื่อเดือนตุลาคม 2017 ที่ผานมาดวย

ผู บริหารสตรีในระดับตางๆ เหลานี้
สะทอนใหเห็นวาสังคมเริ่มยอมรับความสามารถของ
สตรมีากข้ึนเรือ่ยๆ และมมุมองตอ “ความแตกตางดาน
ความสามารถระหวางสตรีกับบุรุษ” ของคนญ่ีปุนเร่ิม
แคบลง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอฐานะผูบริหารประเทศ

คงปฏิเสธไมไดวาหากสตรีไมไดแสดง
ความสามารถดานการทาํงานใหเหน็เปนรปูธรรมกอน 
ก็คงนําไปสูการไดรับการยอมรับในฐานะผูบริหาร
บานเมืองไดยาก แตอยางไรกต็ามแมบทบาทดานการ
ทาํงานของสตรีจะเคล่ือนไปในทิศทางท่ีดขีึน้ แตกย็งั
มีปญหาอีกหลายประการท่ีเหน่ียวร้ังใหบทบาทดาน
นี้ของสตรีพัฒนาไดชาลง

7. ปญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับการดําเนิน
บทบาทดานเศรษฐกิจของสตรี

ปญหาในการทํางานของสตรี ลวนเกิดจาก
ผลกระทบจากนโยบายการแบงแยกหนาที่ระหวาง
เพศแทบทั้งสิ้น ดังตอไปนี้

7.1 นโยบายเอ้ือประโยชนตอสตรีแมบาน
เต็มตัวหรือแมบานทํางานนอย 

สืบเ น่ืองจากนโยบายแบ งแยกหน าที่
ระหวางเพศที่มีจุดประสงคเพื่อผลักดันใหสตรีเขาสู
ครัวเรือน ดังน้ันระบบตางๆ จึงมักถูกกําหนดข้ึนเพื่อ
รองรับระบบน้ีทั้งสิ้น เชน (a) ระบบ “เบี้ยเลี้ยง
ครอบครวั” กลาวคือ บรษิทัจะจายเบีย้เลีย้งนีแ้กบรุษุ
ทันทีที่แตงงานเพ่ือใหครอบครัวไมมีปญหาทางการ
เงินจนเปนเหตใุหภรรยาตองออกไปทาํงาน (b) ระบบ 
“ยกเวนภาษีเงินได” โดยรัฐบาลจะยกเวนภาษีเงินได
ใหแกสตรีที่ทํางานรายได “ไมเกิน 1,030,000 เยน” 
ตอป รวมทั้งจะลดหยอนภาษีใหแกบุรุษที่ภรรยามี
รายไดไมเกนิเกณฑทีก่าํหนดดวย นอกจากนัน้บรุษุที่

รายไดตํ่ากวา 10,000,000 เยนแตมีภรรยารายไดไม
เกนิ 1,410,000 เยนตอป บรุษุผูนัน้กจ็ะไดรบัการลด
หยอนภาษีเงินไดเปนกรณีพิเศษอีก (c) ระบบ 
“ประกันสุขภาพ” กลาวคือสตรีที่รายได “ไมเกิน 
1,300,000 เยน” ตอป จะไดรับสิทธิไมตองจายคา
ประกันสขุภาพและคา Nursing-care Insuranceเอง 
แตไดสทิธใินการรักษาพยาบาล รวมท้ังถาสามีทาํงาน
ในองคกร ภรรยาก็จะไดรับเบี้ยบํานาญโดยไมตอง
จายเบี้ยคาประกันเองดวย (d) ระบบ “เงินมรดก” 
แมบานเต็มตัวจะไดรับสิทธิรับเงินมรดกท้ังกรณี
หยารางและสามีเสียชีวิตตางจากสตรีทํางาน เชน 
กรณีหยาราง สตรีแมบานจะไดรับเงินบํานาญจาก
การที่สามีจายชวง 20-60 ป 50% คือเมื่ออายุครบ 
65 ปจะได “เบ้ียบํานาญพื้นฐาน+เบ้ียบํานาญของ
สามีจากการหยาก่ึงหนึง่” แตสตรีทีท่าํงานจะไดเพียง
เบ้ียบํานาญที่ตนเองจายเทานั้น และกรณีสามี
เสยีชวีติ ภรรยาท่ีทาํงานจะไมไดรบัเงินมรดกหากไมมี
บุตร จะไดเพียงบํานาญหมายหรือคาทําขวัญท่ีสามี
เสียชีวิตเทานั้น ขณะที่ภรรยาแมบานจะไดรับเงิน
มรดกโดยไมตองมีบุตรก็ได 

ระบบท่ีเอือ้ประโยชนใหสตรแีมบานเหลานี้
สงผลใหสตรีทํางานหมดกําลังใจและไมอยากทํางาน
ตอ เนื่องจากรูสึกเสียเปรียบ

7.2 สถานรับเลี้ยงเด็กไมเพียงพอ
สถานรบัเลีย้งเดก็ในญีปุ่นยงัไมเพยีงพอคอน

ขางมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ เนื่องจากผูคนหนา
แนนและสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว จนถึงขนาดมี
สตรีคนหนึ่งเขียนลงใน Blog เมื่อป 2016 วา “ญี่ปุน
ตายซะเถอะ ! ถาขาดแคลนสถานรบัเลีย้งเดก็ขนาดนี”้ 
จนกระทั่งไดลุกลามไปถึงการประทวงและกลายเปน
ประเด็นหนึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลานั้น

ปจจุบันประเทศญี่ปุนมีสถานที่รับฝากเด็ก 
5 ประเภทคือ 1) โรงเรียนอนุบาล โดยจะรับฝากเด็ก
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อาย ุ3 ขวบขึน้ไป และรบัฝากถงึประมาณเวลา 16.00 
จุดประสงคคือตองการใหการศึกษาแกเด็กๆ ดังนั้น
จึงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) สถานรับเลี้ยงเด็ก 
โดยแบงเปนประเภทมี “ใบอนุญาต”กับ “ไมมีใบ
อนุญาต (ไดรับการรับรอง)” ซึ่งจะรับฝากเด็กอายุ 0 
ขวบ-กอนเขาประถมศึกษา และรับฝากถึงเวลา 
19.00 แตสถานรับเลี้ยงเด็กแบบมีใบรับรองอาจรับ
ฝากเลยเวลาน้ีก็ได จุดประสงคคือดูแลเด็กในชีวิต
ประจําวัน ดังน้ันจึงสังกัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการ และเน่ืองจาก 1) กับ 2) ยังไมเพียงพอ 
รฐับาลจึงอนมุตัใิหสรางรูปแบบอ่ืนเพ่ิมตัง้แตป 2015 
คือ 3) สถานรับเลี้ยงเด็กขนาดเล็กเพื่อตอบสนอง

ความตองการเฉพาะชุมชนเชนจัดเลี้ยงท่ีบานตนเอง 
หองวางในสํานักงาน หรือหองเชาในตึก ฯลฯ และ
กําหนดใหรับเด็กอายุ 0-2 ขวบไดไมเกิน 20 คน 
4) โรงเรียนอนุบาลควบคู กับสถานรับเลี้ยงเด็ก 
จดุประสงคคอืเปนโรงเรยีนอนบุาลแตรบัดแูลเดก็หลงั
โรงเรียนเลิกดวยตามความประสงคของผูปกครอง 
5) สถานรับเลี้ยงเด็กกึ่งโรงเรียนอนุบาลกึ่งสถานรับ
เลี้ยงเด็ก โดยจะทําหนาที่ทั้ง 2 ประเภทไปพรอมกัน 

ทั้งนี้ สัดสวนของสถานที่รับฝากเด็กแตละ
รูปแบบ และจํานวนเด็กแตละแหงในป 2016 เปน
ดังตอไปนี้ (ภาพ q และ r)

ภาพ q กราฟแสดงจํานวนสถานท่ีรับฝากเด็กแตละประเภทในป 2016  ภาพ r กราฟแสดงจํานวนเด็กที่ใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กแตละประเภทในป 2016 

   
 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ 

จะเห็นไดวาแบบท่ี 2) คือสถานรับเล้ียงเด็ก
ไดรบัความนิยมมากท่ีสดุซ่ึงมี 23,447แหง เนือ่งจากรับ
ฝากเด็กต้ังแต 0 ขวบขึ้นไปและเวลารับฝากครอบคลุม
เวลางาน สวนแบบที่ 3) และ 5) เริ่มไดรับความนิยม
มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะตอบสนองความตองการของ
ผูปกครองไดหลากหลายและการบริการมคีวามยืดหยุน 
อยางไรก็ดีสถานรับเลี้ยงเด็กก็ยังไมเพียงพอ รัฐบาลจึง
ไดออกมาตรการอืน่สมทบ เชน เพิม่สถานทีร่บัฝาก เพิม่
จํานวนเด็กรับฝาก เพิ่มรูปแบบการใหบริการ ฯลฯ แต
ก็ยังมีเด็กรอใชบริการอีกมาก โดยจากการสํารวจของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการในป 2015 พบวามเีดก็
รอเขาสถานรับเลี้ยงเด็กถึง 23,167 คน และประมาณ 
70% มักรวมตัวอยูในเมืองใหญ เชน Tokyo, Shiba, 
Saitama, Osaka, Kyoto ฯลฯ สวนอกีประมาณ 30% 

จะอยูในเมืองอื่น สาเหตุที่ไมเพียงพอนอกจากเพราะ
ครอบครวัเดีย่วมมีากแลว การเพิม่สถานรบัเลีย้งเดก็ใน
เมืองใหญก็ทําไดคอนขางยากเน่ืองจากท่ีดินราคาแพง
และสถานรับเล้ียงเด็กมกัมเีสยีงอึกทกึจงึถกูคดัคานจาก
ละแวกใกลเคียงไดงาย อกีท้ังพีเ่ลีย้งเด็กก็หายากเพราะ
เงินเดือนตํ่าและงานหนัก นอกจากน้ันการเพ่ิมรูปแบบ
การใหบริการก็ยิ่งทําใหความตองการใชบริการสูงขึ้น 
ฯลฯ เด็กรอรับฝากจึงยิ่งเพิ่มข้ึน 

ปญหาจากการหาสถานรับเล้ียงเด็กไมได
สงผลใหญตอการทํางานของสตรี 3 ประการดังนี้ 
1) สตรีต องเลือกทํางานชั่วโมงสั้น 2) ลาออก 
3) เปล่ียนรูปแบบการทํางานซ่ึงเปนเหตุใหการ
ทํางานไมตอเนื่องและสงผลกระทบตออาชีพ (JTUC 
rengoo, 2015) 
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7.3 ปญหาจากระบบการทํางาน
ปญหาใหญที่เกิดจากระบบการทํางานคือ

ระบบท่ีเนนชั่วโมงทํางานนานมากเกินไปจนทําให
สตรีทํางานตอเน่ืองไดยาก ซึ่งเปนผลจากระบบการ
แบงแยกหนาที่ระหวางเพศท่ีเนนใหบุรุษทํางานได
เต็มที่โดยไมตองคํานึงถึงชีวิตครอบครัว (มีภรรยารับ
ผดิชอบเบ้ืองหลงั) ดงันัน้ การประเมินพนกังานจงึมกั
เนนไปท่ีเวลาท่ีพนักงานทุมเทใหองคกร ทําใหบุรุษ
จําเปนตองแสดงออกซึ่งความขยันและความซื่อสัตย
ตอองคกรน้ันโดยการใชเวลาในองคกรใหนานท่ีสุด
เทาที่จะทําได จนทําใหเกิดวัฒนธรรม “การทํางาน
นอกเวลา” ซึ่งเปนตนเหตุใหญท่ีทําใหสตรีทํางาน
พรอมดแูลบตุรไดยาก จากการสาํรวจของ OECD ใน
ป 2014 ก็พบวาคนญ่ีปุ นมีชั่วโมงทํางาน 1746 
ชั่วโมง:ปคิดเปน 8.15 ชั่วโมง:วัน ซึ่งจัดเปนประเทศ
ทีช่ัว่โมงทาํงานนานเปนลาํดับท่ี 15 จาก 29 ประเทศ
ทั่วทุกภูมิภาคในโลกแตเนื่องจากตัวเลขน้ีคิดรวม
ผูทํางาน Part-time ดวย ดังนั้นถาคิดเฉพาะเวลา
ทํางานของพนักงานประจําจะสูงมากถึง 2033 
ชัว่โมง:ป (総務省, 2014) ซึง่คดิเปน 9.5 ชัว่โมง: วนั 
ดงัน้ันจะอยูประมาณลําดับที ่5 ของ OECD นอกจาก
นัน้ พนกังานทีท่าํงานนอกเวลาเกนิ 80 ชัว่โมง: เดอืน 
ซึ่งอยูในขายเปนโรคไหลตายก็มีสูงถึง 22.7% และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นโดยตลอด 

การเนนชั่วโมงทํางานนานเชนนี้จึงสงผล
กระทบโดยตรงตอสตรี ทําใหสตรีทํางานตอเนื่องได

ยากเนื่องจากติดภาระทางครอบครัวและยังไดสงผล
กระทบความกาวหนาทางอาชพีดวยหลายประการ ดงัน้ี 
1) องคกรมักกําหนดใหบรุษุรับตาํแหนง “งานเฉพาะ
ดาน” หรืองานสําคัญขององคกรเชนการกําหนด
ทิศทางองคกร นโยบายการบริหาร การจัดสรรงบ
ประมาณ ฯลฯ ซึ่งมาพรอมความกาวหนาทางอาชีพ 
และใหสตรีรับผิดชอบ “งานท่ัวไป” ที่มักเปนงาน
ธุรการและไมคอยมีความกาวหนา (厚生労働省, 
2015) 2) คาแรงสตรีตํ่ากวาบุรุษท้ังพนักงานประจํา
และไมประจําประมาณ 30% โดยพนักงานประจํา
บุรุษจะมีรายได 440,500 เยน: ไมประจํา 298,000 
เยน:เดือน ในขณะที่พนักงานประจําสตรีไดรับ 
255,200 เยน: ไมประจํา 197,700 เยน: เดือน อีก
ทั้งสตรียังมีสัดสวนเปนพนักงานประจําตํ่ากวาบุรุษ
ดวย โดยบุรุษจะเปนพนักงานประจํา 78.9%: สตรี
เพยีง 43.5% (2016) 3) สตรไีดรบัการเลือ่นตาํแหนง
ชากวาบุรุษไมวาในองคกรเล็กหรือใหญ (Recruit 
Career, 2014) (ภาพ s) นอกจากนั้นสตรีที่จบ
มหาวิทยาลยัยงักาวหนาชากวาบรุษุท่ีจบมัธยมปลาย
แมอายุงานเทากันดวย (ภาพ t) ทั้งนี้บุรุษสวนใหญ
จะกาวขึ้นสูตําแหนงที่สูงกวาหัวหนาแผนกเมื่ออายุ 
30 ปขึ้นไป ขณะท่ีสตรีในชวงน้ันยังเปนพนักงาน
ธรรมดา และเมื่ออายุ 40 ปขึ้นไปบุรุษจะขึ้นสู 
ตําแหนงดังกลาวมากกวา 60% ขณะท่ีสตรีไมถึง 
30% ทีจ่ะข้ึนสูตําแหนงนัน้ได (Yamaguchi Kazuo, 
2013) 

ภาพ s กราฟแสดงสัดสวนผูบริหารบุรุษและสตรีตามขนาดบริษัทป 2014      ภาพ t กราฟแสดงระดับการศึกษาและอายุของบุรุษ/สตรีตําแหนงหัวหนาแผนกขึ้นไปในป 2013 

 
แทงซาย = บุรุษ   แทงขวา = สตรี   大卒男性 = บุรุษจบมหาวิทยาลัย (เสนบนสุด) 高卒男性 = บุรุษจบมัธยมปลาย (เสน 2 จากบน)
      大卒女性 = สตรีจบมหาวิทยาลัย (เสน 3 จากบน) 高卒女性 = สตรีจบมัธยมปลาย (เสนลางสุด) 
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7.4 ทัศนคติตอบทบาทมารดาของสตรี
นอกจากปญหาจากปจจัยภายนอกแลว 

ทศันคตขิองสตรเีองกม็สีวนเหนีย่วรัง้บทบาทดานการ
ทาํงานของตนเองเชนเดียวกัน โดยเฉพาะตอบทบาท
มารดา เชน จากการสํารวจของนิตยสาร Aera ในป 
2016 เกีย่วกบั “สตรีควรดาํเนนิบทบาทคูอยางไรด”ี 
สตรี 75.9% คิดวา “เมื่อมีบุตรควรทํางานนอยลง 
และทุมเทกับการเลีย้งดบูตุรใหมากขึน้” และ 24.1% 
คิดวา “แมมีบุตรก็ควรทํางานไปดวย” ซึ่งแมในคน
กลุมน้ีบางคนก็คิดวา“การดูแลบุตรเปนงานของสตรี 
เพียงแตอยากใหสตรีดําเนินบทบาทคูไดดวย” หรือ
จากการสํารวจของ Website Wotopi ในป 2015 
เกีย่วกบั “ถาคลอดบตุรแลวอยากกลบัไปทาํงานหรอื
เลี้ยงบุตรตอ” ก็พบวาสตรี 45% ตองการเลี้ยงบุตร
ตอดวยเหตผุล “บตุรตนเองอยากเลีย้งเองใหไดดงัใจ
คิด หรือ “ชวงที่บุตรนารักนั้นสั้นมากจึงอยากดูแล
อยางใกลชิด” และผูที่ตองการทํางานตอบางคนก็
ตอบวา “จริงๆ ก็สงสารลูกเพราะไมมีใครแทนแมได
จรงิๆ ” ซึง่สะทอนใหเหน็วาแมสตรเีองกค็ดิวา “การ
ดูแลบุตรเปนงานของสตรี” 

นอกจากนัน้แมสตรจีะมทีศันคติตอบรับการ
ทํางานมากข้ึน แตความตองการกาวข้ึนสูตําแหนง
ผู บริหารก็ยังค อนขางตํ่าโดยพบวามีสตรีเพียง 
24.4% เทานั้นที่ตองการกาวขึ้นเปนผูบริหารเพราะ
คิดวา 1) งานบริหารไมเหมาะสมกับตนเอง 2) ตอง
ทํางานชั่วโมงตอวันนานข้ึน 3) ความรับผิดชอบหนัก

ขึ้น ฯลฯ (Persol Research and Consulting, 
2015) ความรูสึกไมตองการทุมเทหรือไมมั่นใจใน
ความสามารถของตวัเองเชนนี ้สงผลใหสตรกีาวข้ึนสู
ตําแหนงสูงไดยากและไมกาวหนาในอาชีพ 

7.5 บทบาทของบุรุษในครัวเรือน
เมื่อระบบการแบงแยกหนาที่ระหวางเพศ

ออนแอลงสตรีเขาสูตลาดแรงงานมากขึ้น บุรุษก็ควร
มบีทบาทในครวัเรอืนมากขึน้เชนเดยีวกนั แตในความ
เปนจริงพบวาระบบการเนนช่ัวโมงทํางานนานก็ยัง
เรียกรองใหบุรุษใชเวลากับองคกรมากเชนเดิม บุรุษ
สวนใหญจึงมีสวนรวมกับงานในครอบครัวเพียง 67 
นาที: วันเทานั้น ในขณะท่ีภรรยามีถึง 461 นาที: วัน
แมในครอบครัวที่บุตรอายุตํ่ากวา 6 ขวบ (総務省, 
2011) (ภาพ u) ซึ่งจัดวานอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศพัฒนาแลวประเทศอื่น เชน สวีเดน 
อเมรกิา องักฤษ เยอรมนั เปนตน (ภาพ v: ญีปุ่นแทง
บนสุด) นอกจากนั้นยังพบวาบุรุษมีสวนรวมในงาน
บานและดูแลบุตรเพียง 18.3% ของสตรีเทานั้น 
ซึ่งนับว าตํ่า ท่ีสุดในบรรดาประเทศพัฒนาแลว 
33 ประเทศ (Website Newsweekjapan, 2016) 
ดังนั้น ตราบใดท่ีบุรุษยังไมมีสวนรวมกับงานใน
ครวัเรอืน (ไมวาดวยเหตผุลใดก็ตาม) และภรรยากย็งั
ตองรับหนาท่ีหลักในการดูแลบานและเลี้ยงดูบุตร
เชนเดิม แมจะมีนโยบายสนับสนนุการทํางานของสตรี
มากเพียงใดก็คงทําใหเกิดประสิทธิผลไดชาลง 

ภาพ u กราฟแสดงเวลาทํางานบานและเล้ียงดูบุตรของบุรุษและสตรีป 1996 และ 2011 (หนวย: นาที)  ภาพ v กราฟแสดงเวลาทํางานบานและเลี้ยงดูบุตรของบุรุษและสตรีป 2011 (หนวย: นาที)

              
      ป 1996       ป 2011        ป 1996     ป 2011    ภรรยา (กราฟซาย)   สามี (กราฟขวา) 
แทงซาย = บุรุษ   แทงขวา = สตรี     (แทงนอก) = เวลาทํางานบาน+เลี้ยงดูบุตร        (แทงใน) = เวลาเลี้ยงดูบุตร
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สรุป 
นบัตัง้แตญีปุ่นประสบภาวะเศรษฐกจิตกตํา่

และภัยธรรมชาติหลายคร้ังตั้งแตทศวรรษท่ี 1990 
ประกอบกับเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทาง
สงัคมและเศรษฐกิจหลายประการ เชน การกาวสูสงัคม
ผูสูงอายุ อัตราการเกิดต่ํา สตรีแตงงานและมีบุตรชา
ลง การประกอบธุรกจิในกระแสโลกาภิวตันทีแ่นวคิด
ของสตรีกลายเปนกลยุทธหนึ่งในการสรางสรรค
สินคาหรือบริการ ฯลฯ จึงสงผลใหสตรีกลายเปน
แรงงานสําคัญที่ขาดไมไดในระบบเศรษฐกิจ ทําให
ระบบการแบงแยกหนาที่ระหวางเพศและระบบการ
จางงานตลอดชีพออนแอลง เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณดงักลาวรฐับาลจึงไดพยายามเคล่ือนไหว
ใหสตรีเขาสูตลาดแรงงานมากข้ึนในหลายรูปแบบท้ัง
การผลักดันทางดานกฎหมาย สวัสดิการชวยเหลือ
การดูแลบุตร ตลอดจนการรวมมือกับภาคเอกชน
สนับสนนุใหเกดิการบรหิารแบบระบบ Diversity ใน
องคกร ฯลฯ การเคลื่อนไหวตางๆ เหลาน้ีปฏิเสธไม
ไดวาชวยสนับสนุนใหสตรีมีบทบาทและสถานภาพ
ดานการทํางานดีขึ้นกวาเดิมแมจะเปนไปอยางชาๆ 
ผูบริหารสตรีก็มีเพิ่มขึ้นทั้งระดับองคกรและระดับ
ประเทศ นอกจากน้ันอัตราการลาออกจากงานเม่ือ
แตงงานหรือมีบุตรก็ลดนอยลง ฯลฯ อัตรากําลัง
แรงงานของสตรีญี่ปุ นจึงสูงขึ้นเรื่อยๆ และคอยๆ 
เปลีย่นจากตวัอกัษร M เปนใกลเคียงตวัอกัษร U ควํา่
เชนเดียวกับสตรีไทย

อยางไรก็ตามแมอัตรากําลังแรงงานสตรีจะ
สูงขึ้น สตรีเริ่มมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในตลาด
แรงงานในฐานะแรงงานหลกั (ใกลเคียงหรอืเชนเดยีว
กับบุรุษ) แตก็ยังมีปญหาดานการทํางานอีกหลาย
ประการทีเ่กีย่วของกบัอทิธพิลของระบบการแบงแยก
หนาที่ระหวางเพศที่เหนี่ยวรั้งใหบทบาทดานนี้ของ
สตรีพัฒนาไดชาลง เชน ระบบภาษีที่เอื้อประโยชน

สตรีแมบาน ระบบการทํางานท่ีเนนช่ัวโมงทํางานนาน 
ความคาดหวังในหนาทีม่ารดาตอสตรีของสังคม หรือ
แมแตทศันคตบิางประการของตวัสตรเีอง ฯลฯ กล็วน
เปนอุปสรรคท่ีทําใหบทบาทดานเศรษฐกิจไมพัฒนา
ไปเทาท่ีควรท้ังสิ้น ดังนั้น เพื่อใหบทบาทดานนี้ของ
สตรพีฒันาไปไดราบรืน่ข้ึน การลดบทบาทระบบการ
แบงแยกหนาที่ระหวางเพศลงจึงเปนสิ่งจําเปน 
คงปฏิเสธไมไดว าระบบการทํางานท่ีเนนชั่วโมง
ทาํงานนานเกินไปไมเพยีงจะทําใหสตรีทาํงานไดยาก
เทานั้น แตยังทําใหบุรุษไมมีโอกาสใชเวลากับ
ครอบครวัดวย ดงันัน้ เพือ่ใหทัง้บรุษุและสตรสีามารถ
มีบทบาทท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน และรวมกัน
สรางสรรคครอบครัวและประเทศชาติไดทั้งคู การ
สนับสนุนให “สตรีทํางานไดเต็มศักยภาพเทาที่ควร
จะเปน” ควบคูกบั สงเสรมิให “บรุษุมบีทบาทในครวั
เรือนไดเทาที่ควรจะทํา” จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีจะ
ชวยใหบทบาทดานเศรษฐกจิของสตรพีฒันาไปไดงาย
ขึ้น เพื่อใหบรรลุผลดังกลาวจึงควร 1) ปรับวิธีการ
ทํางานโดยพยายามลดชั่วโมงทํางานนอกเวลาลงให
เหลือนอยที่สุดเทาท่ีจะทําได เพื่อใหเหลือช่ัวโมง
ทาํงานท่ีมคีวามเหมาะสมซ่ึงท้ังบุรษุและสตรีสามารถ
ดําเนินบทบาทคูได 2) หากรัฐบาลยังไมสามารถ
แกไขปญหาเรือ่งสถานรบัเลีย้งเดก็ไมเพยีงพอได การ
รับแรงงานตางชาติเขามาเพ่ือบรรเทาปญหานี้อาจ
เปนทางเลือกหน่ึงท่ีญี่ปุนควรพิจารณา ทั้งนี้ไมเพียง
จะชวยลดภาระการเล้ียงดูบตุรเทานัน้ แตยงัอาจชวย
แบงเบาภาระอ่ืนๆ ที่จะทําใหการดําเนินบทบาทคู
ทําไดงายข้ึนดวย 3) สรางจิตสํานึก “ความรวมมือ
ระหวางเพศ” ตั้งแตอายุยังนอยโดย “ปลูกฝง” 
จิตสํานึกนี้ผานระบบครอบครัวและระบบการศึกษา
ตั้งแตระดับตน เพื่อลบคานิยม“การแบงแยกหนาท่ี
ระหวางเพศ” อันจะนําไปสู “ความไมเทาเทียม
ระหวางเพศ” 
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และทายท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบสภาพการณ
ดังกลาวกับสตรีไทย จะเห็นไดวาทั้ง 2 ประเทศอยู
ภายใตสภาพแวดลอมทางสังคมที่คลายคลึงกันมาก
ทั้งคู  เชน ความเปนครอบครัวเด่ียว สามีภรรยา
ทํางานคู อัตราการเกิดตํ่าและสังคมผูสูงอายุ การ
ทํางานในสังคมเมือง ฯลฯ ภายใตปริบททางสังคมที่
คลายคลงึกนัเชนนีจ้งึมสีิง่ทีส่ามารถเรียนรูซึง่กนัและ
กนัและนาํขอดขีองอกีฝายมาปรบัใชใหเกดิประโยชน
กับประเทศของตนได เชน ประเทศไทยเรียนรูเรื่อง
สวัสดิการชวยเหลือการดูแลบุตร เพื่อชวยลดปญหา
อตัราการเกดิตํา่ การสรางสถานดแูลเดก็ทีม่คีณุภาพ 
การเตรียมตัวรับมือกับสังคมผูสูงอายุ ฯลฯ จาก
ประเทศญ่ีปุน ขณะเดียวกันประเทศญ่ีปุนก็เรียนรู
เรื่องรูปแบบการทํางานภายในเวลางาน (งานนอก

เวลานอย) การใชแรงงานตางดาวในครอบครัว การ
สรางจิตสํานึกความรวมมือระหวางเพศฯลฯจาก
ประเทศไทย หลงัจากน้ันจึงนาํไปปรับใชใหเหมาะสม
ภายใตเงือ่นไขทางสงัคมทีม่รีายละเอยีดแตกตางของ
ประเทศตนเองตอไป

คงปฏิเสธไมไดวา ไมวาในสังคมใด หาก
ตรรกะ “โลกใบนี้มีมือสตรีคํ้าจุนอยูครึ่งหนึ่ง” เปน
จริง “ครึ่งหนึ่งท่ีสตรีคํ้าจุน” อยูนั้น ก็ควรจะดําเนิน
อยูภายใตความรวมมือกับ “บุรุษซ่ึงคํ้าจุนอยูอีกครึ่ง
หนึ่ง” อยางไดรับความเสมอภาค เทาเทียม และอยู
บนพื้นฐานของความเอื้ออารีซึ่งกันและกัน อันจะนํา
ไปสูวิถีชีวิตแบบ Work Life Balance ที่ทุกคน 
(นาจะ) พึงปรารถนา
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