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ผลงานเล่มล่าสดุของอรรถยา  สวุรรณระดา  ผูเ้ชีย่วชาญด้านวรรณกรรมญีปุ่น่ทีท้ั่งนกัวชิาการและผูช่ื้นชอบ 
ในวรรณคดีญี่ปุ่นโบราณคงไม่มีใครไม่รู้จัก อรรถยามีผลงานเขียนหนังสือมากมาย อาทิ เรียนรู้ต�ำนำนเทพญี่ปุ่นจำก
วรรณกรรมโคะจิก ิ(2553) ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น (2554) ธรรมเนียมควำมเชื่อญี่ปุ่นในวรรณกรรมสมัยเฮอัน (2560) 
ในคร้ังนีเ้ธอได้หยบิยกประเดน็ทีเ่กีย่วกบั “วญิญาณ” อนัเป็นแก่นแท้ของวฒันธรรมญีปุ่น่มานำาเสนอผ่านการวิเคราะห์ 
วรรณกรรมในสมัยต่าง ๆ  ของญี่ปุ่น

ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อพื้นฐานเป็นแบบวิญญาณนิยม (Animism) คือเชื่อว่า วิญญาณเป็นพื้นฐานของสรรพ
สิ่งรวมถึงเทพเจ้า ในทัศนะของชาวญี่ปุ่น วิญญาณสามารถแบ่งออกเป็นวิญญาณมนุษย์ วิญญาณธรรมชาติ และสิ่ง
ที่เป็นผลพวงจากวิญญาณที่เรียกว่า “อำานาจของวิญญาณ” ในหนังสือเล่มนี้อรรถยาได้นำาเสนอเกี่ยวกับ “อิกิเรียว” 
(生霊)  หรือวิญญาณของมนุษย์ที่ยังมีชีวิต อิกิเรียวเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับ “ฌิเรียว” (死霊) หรือวิญญาณคนตาย 
อันท่ีจริงความเชื่อเรื่องวิญญาณก็เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลสูงในวัฒนธรรมไทย  มีตำานานเกี่ยวกับความอาฆาตพยาบาท
ของวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเล่าขานในหมู่ชาวไทยมาแต่โบราณ  ทั้งยังมีการสืบสานพิธีกรรมการเรียกวิญญาณ
ให้กลับเข้าร่างเมื่อเจ้าของเจ็บป่วยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย แต่สิ่งที่พิเศษของอิกิเรียวที่ไม่พบในความเชื่อเรื่อง
วิญญาณในวัฒนธรรมไทยคือ อิกิเรียวเป็นวิญญาณที่ผละจากร่างไปโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว เจ้าของร่างยังสามารถ
ใช้ชีวิตได้ตามปกติท้ังท่ีวิญญาณน้ันได้ออกไปก่อเหตุบางอย่างอยู่นอกร่าง  อาจกล่าวได้ว่าความพิเศษอันน่าพิศวงนี้
ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียนให้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับอิกิเรียวไว้ในวรรณกรรมมาทุกยุคสมัย  ทั้งยังเป็นพลัง
ดึงดูดให้คนรุ่นหลังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย



วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2563  |  jsn Journal Vol. 10 No. 1 June 2020106

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสำาคัญ 5 บท แต่ละบทที่มีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้

บทนำา กล่าวถึงความหมายของอิกิเรียวและความเชื่อเกี่ยวกับอิกิเรียวของชาวญี่ปุ่น อรรถยาได้เริ่มต้นโดย
กล่าวถึงกรณีของโระกุโจในวรรณกรรมเก็นจิโมะโนะงะตะร ิ และเสนาบดีที่ชื่อ  ซุงะวะระ  โนะ  มิชิสะเนะ  โระกุโจ 
เป็นอิกิเรียวที่มีชื่อเสียง  ขณะที่มิชิสะเนะเป็นฌิเรียวซึ่งผู้คนรู้จักกันดีมาจนถึงปัจจุบัน  ความเหมือนกันของตัวอย่าง
ทั้งสองคือความเป็น “วิญญาณอาฆาต” ต่างกันเพียงแค่ ตัวอย่างแรกเป็นวิญญาณอาฆาตของคนเป็น ส่วนตัวอย่าง
หลังเป็นของคนตาย  การที่อรรถยาพยายามเปรียบเทียบให้เห็นเช่นน้ีก็เพ่ือจะนำาไปสู่การอธิบายวัตถุประสงค์ของ
หนังสือเล่มนี้ว่า  ต้องการจะศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพลักษณ์และความคิดความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณอาฆาต
ของคนเป็นซึ่งชาวไทยยังไม่คุ้นเคยนั่นเอง  

บทที ่ 1  อกิเิรยีวในวรรณกรรมสมัยเฮอนั  เป็นการอธบิายเกีย่วกบัอกิเิรยีวท่ีปรากฏในวรรณกรรมสมยัเฮอัน  
4 เรื่อง ได้แก่ เก็นจิโมะโนะงะตะร ิ(源氏物語) โยะรุโนะเนะสะเมะ (夜の寝覚め) คนจะกุโมะโนะงะตะร ิ(今昔物

語集) และซะระฌินะนิกก ิ(更級日記) จุดเด่นของอิกิเรียวในสมัยนี้คือมักเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่อาฆาตแค้นชาย
ผูท้อดทิง้ตนไป  ความไม่สมหวังในรกัจงึกลายเป็นแรงผลกัดนัให้วญิญาณของหญงิผูน้ัน้ออกไปทำาร้ายชายทีเ่ป็นสาเหตุ 
นอกจากน้ียังมีเรื่องราวของอิกิเรียวของคนใกล้ถึงฆาตที่มาปรากฏให้เห็นในรูปของดวงไฟที่โบยบินออกจากร่างใน
ลักษณะเป็นลางบอกเหตุด้วย

บทที ่2 อกิเิรยีวในวรรณกรรมสมัยคะมะกุระ-มุโระมะช ิเป็นการอธบิายเกีย่วกบัอกิเิรยีวทีป่รากฏในวรรณกรรม 
สมัยคะมะกุระ-มุโระมะชิ  4  เรื่อง  ได้แก่  โฮเง็นโมะโนะงะตะร ิ (保元物語)  เฮะอิเกะโมะโนะงะตะร ิ (平家物語) 
มะซุกะงะม ิ (増鏡)  และอะโอะอิโนะอุเอะ (葵上)  อิกิเรียวในสมัยนี้ยังคงสืบทอดภาพลักษณ์ความเป็นวิญญาณ
อาฆาตมาจากสมัยเฮอัน เว้นแต่ตัวละครผู้กลายเป็นอิกิเรียวได้เปลี่ยนจากผู้หญิงมาเป็นจักรพรรดิ ขุนนาง ตลอดจน
กลุ่มคนผู้พ่ายแพ้ในสงครามแย่งชิงอำานาจทางการเมือง 

บทที ่3 อกิเิรยีวในวรรณกรรมสมัยเอโดะ เป็นการอธบิายเกีย่วกบัอิกเิรยีวท่ีปรากฏในวรรณกรรมสมยัเอโดะ 
4 เรื่อง ได้แก่ อิงงะโมะโนะงะตะร ิ (因果物語) โซะโระริโมะโนะงะตะร ิ (曾呂利物語) โฌะโกะกุเฮียะกุโมะโนะ
งะตะริ  (諸国百物語)  และคิบิท์ซุโนะกะมะ  (吉備津の釜)  เช่นเดียวกับสมัยเฮอัน  อิกิเรียวในสมัยนี้เกิดมาจาก 
แรงพยาบาทของความรักเป็นส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตาม  ตัวละครผู้กลายเป็นอิกิเรียวเริ่มมีความหลากหลาย  คือมีทั้ง
นกัรบ  หญงิชาวบ้าน  ภรรยาของเจ้าเมอืง  และยงัมีอกิเิรียวทีป่รากฏให้เหน็แต่ส่วนหวัล่องลอยในยามคำา่คนืท่ีเรยีกว่า 
“โระกุโระกุบิ” (轆轤首) ด้วย

บทที่  4  อิกิเรียวในวรรณกรรมสมัยใหม่  เป็นการอธิบายเกี่ยวกับอิกิเรียวที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยใหม่ 
4 เรื่องได้แก่ ฟุฌิงินะกะงะม ิ (不思議な鏡)  เฮียะกุโมะโนะงะตะร ิ (百物語) มุซุเมะโนะอิกิเรียว  (娘の生霊) และ 
อิกิเรียว (生霊) ตัวอย่างของวรรณกรรมที่ยกมานี้แสดงให้เห็นว่า แม้ญี่ปุ่นได้เข้าสู่สมัยใหม่ แต่เรื่องราวของอิกิเรียว
กย็งัคงเป็นวตัถดุบิทีถ่กูนำามารงัสรรค์เป็นวรรณกรรม  อย่างไรกต็าม  อกิเิรยีวทีป่รากฏในวรรณกรรมเหล่านีต่้างกผ่็าน 
การปรุงแต่งให้เข้ากับยุคสมัย  คือมีความน่ากลัวลดน้อยลง  ตัวละครเป็นคนทั่วไป  มีการผสมผสานแนวคิดสัจนิยม 
มหัศจรรย์  (magical  realism)  ในการดำาเนินเรื่อง  ทั้งสาเหตุการกลายเป็นอิกิเรียวก็ไม่ได้จำากัดอยู่แค่การยึดติดใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แต่ยังขยายขอบเขตออกไปสู่การยึดติดในวัตถุด้วย

บทสรุป อรรถยาพยายามสรุปเรื่องของอิกิเรียวโดยมองผ่าน 3 ประเด็น  ได้แก่  (1) สาเหตุที่อิกิเรียวแยก
ออกจากร่าง (2) แนวคิดวิธีแก้เรื่องอิกิเรียว และ (3) ภาพลักษณ์ของอิกิเรียวที่ปรากฏ ในจำานวนนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุด
ในทัศนะของผู้วิจารณ์คือประเด็นที่ (2) อรรถยาได้อธิบายไว้ว่า ในสมัยเฮอันจนถึงคะมะกุระ-มุโระมะชิ เมื่ออิกิเรียว
ถกูมองว่าเป็นสาเหตขุองอาการเจ็บป่วยกจ็ะมกีารนมินต์พระมาทำาพธีิขบัไล่วญิญาณออกไป แต่ในวรรณกรรมสมยัใหม่ 
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เมื่อเกิดปรากฏการณ์อิกิเรียวก็มักมีการพยายามมองให้เห็นถึงต้นตอของปัญหา  และพยายามแก้ไขด้วยหลักเหตุผล
ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และตั้งอยู่บนความเป็นจริง  เช่น  หากอิกิเรียวเกิดจากอารมณ์ที่หมกมุ่นยึดติดกับสิ่งใด  ก็
ให้ออกห่างจากสิ่งนั้นเสีย แล้วอิกิเรียวก็จะหายไป 

นอกจากนี ้ หนงัสอืเล่มนีย้งัให้ข้อมลูเกีย่วกบัประวตัขิองผูแ้ต่งวรรณกรรมเรือ่งทีผู่เ้ขยีนได้หยบิยกมาวเิคราะห์ 
ไว้ในภาคผนวก ทำาให้ผู้อ่านเข้าใจภูมิหลังของวรรณกรรมแต่ละเรื่องได้ดียิ่งขึ้น  

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มน้ีไม่ได้อยู่ท่ีเพียงการวิเคราะห์ให้เห็นภาพของอิกิเรียวที่สะท้อนความคิด
ความเชือ่ของผูค้นในแต่ละช่วงเวลา  แต่ผูอ่้านยงัจะได้เพลิดเพลินกบัอรรถรสของวรรณกรรมในแต่ละยคุสมยัทีผู้่เขยีน 
ได้หยิบยกเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องมาและแปลภาษาไทยกำากับเอาไว้  ทำาให้เข้าใจง่ายและได้เรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นสมัยต่าง ๆ  
ไปในตัวผ่านฝีมือการแปลช้ันครูของผู้เขียนซ่ึงแตกฉานตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่นโบราณจนถึงภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน  หนังสือ
เล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางการวิจัยวรรณกรรมญี่ปุ่น ขณะเดียวกันก็เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้ที่
ชื่นชอบงานเขียนคลาสสิกสไตล์ญี่ปุ่นด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจารณ์ก็คิดว่า หากมีการอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้ก็น่าจะทำาให้เนื้อหาสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น

ประเด็นแรกอาจกล่าวได้ว่าเป็นความแตกต่างระหว่างศาสตร์  กล่าวคือ  อรรถยาได้กล่าวถึงความหมาย 
ของอิกิเรียวไว้ในบทนำาว่า  “อิกิเรียวหมายถึงวิญญาณในร่างของมนุษย์ที่มีชีวิต  สามารถแยกส่วนหนึ่งออกจากร่าง
ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ออกมาปรากฏให้เห็นข้างนอก”  (หน้า 1)  และได้ให้คำาอธิบายเพิ่มเติมโดยนำาการแบ่งประเภทของ
วิญญาณในทางคติชนวิทยามาประกอบว่า วิญญาณแบ่งออกเป็นอิกิเรียวและฌิเรียว อิกิเรียวนั้นเป็นวิญญาณอิสระ 
สามารถออกจากร่างของมนุษย์ล่องลอยไปยังที่ต่าง ๆ  ได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการแบ่งประเภทของวิญญาณเอา
ไว้เช่นนั้น  แต่ในความเป็นจริง  คติชนวิทยาให้ความสำาคัญต่อการศึกษาลักษณะของวิญญาณ  (霊魂、魂)  ซึ่งมีทั้ง
ด้านดีและด้านร้ายมากกว่า โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า เมื่อกลายเป็นวิญญาณร้ายแล้วจะต้องบวงสรวงอย่างไร หรือ
ทำาอย่างไรจึงจะไม่กลายเป็นวิญญาณร้าย  ในความหมายดังกล่าว  นักคติชนจึงไม่ค่อยแยกแยะระหว่างอิกิเรียวกับ 
ฌิเรียว แต่กลับให้ความสนใจต่อพลังด้านร้ายที่ทั้งอิกิเรียวและฌิเรียวหรือนัยหนึ่ง “วิญญาณ” ได้ปลดปล่อยออกมา
มากกว่า  ผู้วิจารณ์ในฐานะนักคติชนจึงสนใจว่า  เพราะเหตุใดอิกิเรียวในวรรณกรรมของญี่ปุ่นจึงดูจะมีบทบาทที ่
ค่อนข้างโดดเด่นกว่าฌิเรียว  นอกจากนี้  ในตัวอย่างของวรรณกรรมที่อรรถยายกมามีบางเรื่องที่มีการกล่าวถึงความ
อาฆาตแค้นของทั้งอิกิเรียวและฌิเรียวอยู่ร่วมกัน เช่น กรณีของโระกุโจ หรือเรื่องราวในโฮเก็นโมะโนะงะตะร ิดังนั้น
หากมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอิกิเรียวและฌิเรียวในทางวรรณกรรมให้เห็นก็น่าจะทำาให้หนังสือเล่ม
นี้มีมุมมองที่กว้างขึ้น

ประเดน็ทีส่องเกีย่วข้องกบัการเลอืกตวัอย่างวรรณกรรมในแต่ละสมยัมานำาเสนอ  ผูว้จิารณ์ยงัไม่เหน็เกณฑ์ 
ทีช่ดัเจนในการเลอืกวรรณกรรมนอกจากคำาว่า  “เรือ่งราวเกีย่วกบัอกิเิรยีวทีน่่าสนใจทีม่ปีรากฏอยูใ่นวรรณกรรมญีปุ่น่ 
แต่ละสมัย” (หน้า 6) อีกทั้งจำานวนเรื่องของแต่ละสมัยก็มีเท่ากันคือ 4 เรื่อง ซึ่งก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นจำานวนที่มาก
หรือน้อยอย่างไร ผู้วิจารณ์อนุมานว่า อรรถยาน่าจะได้เลือกวรรณกรรมมีคำาว่า “อิกิเรียว” ปรากฏ และอิกิเรียวนั้น
ก็มีบทบาทสำาคัญในเนื้อเรื่อง อย่างไรก็ตาม ในเรื่อง ฟุฌิงินะกะงะม ิ(不思議な鏡) ของโมะริ โองะอิกลับไม่ปรากฏ
คำาว่า “อิกิเรียว” ในเนื้อหาส่วนที่ผู้เขียนยกมา มีแต่คำาว่า “ทะมะฌิอิ”  (魂) หรือวิญญาณ แต่มีการกล่าวถึงการที่
วิญญาณออกจากร่างและโบยบินไปยังท่ีต่าง ๆ   จริงอยู่ว่า  วิญญาณในทัศนะของชาวญี่ปุ่นมีคุณสมบัติพื้นฐานคือ
สามารถเคลื่อนไปยังที่ต่าง ๆ  เช่นเดียวกับอิกิเรียว แต่ “ทะมะฌิอิ” นั้นเหมือนกับ “อิกิเรียว” ทุกประการจริงหรือ  
ผู้วิจารณ์คิดว่า  หากมีการอธิบายเกณฑ์ในการคัดเลือกวรรณกรรม  และกล่าวถึงสัดส่วนของวรรณกรรมที่มีการ
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กล่าวถงึอกิเิรียวในแต่ละสมยัมาประกอบไว้กน่็าจะทำาให้ผูอ่้านไม่สบัสน  และสิง่ทีผู่เ้ขยีนต้องการนำาเสนอกจ็ะมนีำา้หนกั 
มากขึ้น

ประเด็นสุดท้ายเกี่ยวพันกับโครงสร้างของหนังสือ หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ “วิเคราะห์ภาพลักษณ์
รวมทั้งความคิดความเชื่อเกี่ยวกับอิกิเรียวที่แปรเปลี่ยนไปในแต่ละสมัย”  (หน้า 6)  เพ่ือทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังกล่าว อรรถยาได้แบ่งโครงสร้างของหนังสือออกเป็น 2 แกนคือแกนแนวราบและแกนแนวดิ่ง แกนแนวราบหรือ
การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ท่ีเน้นลักษณะเด่นของอิกิเรียวในวรรณกรรมแต่ละสมัย  (synchronic  study)  คือ 
สิ่งสรุปไว้ในตอนท้ายของบทที่  1-4  ส่วนแกนแนวดิ่งหรือการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ (diachronic 
study)  เห็นได้ในการอธิบายให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยผ่านประเด็น  3  ประเด็นในบทสรุป  ผู้วิจารณ์ 
คิดว่า  ผู้เขียนประสบความสำาเร็จในการสอดประสานแกนแนวราบกับแนวดิ่งเข้าด้วยกัน  ทำาให้หนังสือเล่มนี้มี
โครงสร้างที่มั่นคง ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการนำาเสนอภาพของ 
อิกิเรียวในแต่ละยุคสมัยแล้ว  หากในตอนท้ายผู้เขียนจะได้  “ทลายโครงสร้าง”  แล้วแบ่งประเภทของอิกิเรียวตาม
ลักษณะที่ปรากฏ เช่น อิกิเรียวที่อาฆาตแค้น อิกิเรียวที่ผละร่างเมื่อความตายมาเยือน อิกิเรียวที่เป็นปีศาจ อิกิเรียว
อันเกิดจากความเจ็บป่วย จากนั้นก็อภิปรายสาเหตุ ทางแก้ไข ภาพลักษณ์ของอิกิเรียว ฯลฯ  โดยแยกตามประเภท
อิกิเรียวที่ได้แบ่งขึ้นใหม่  ผู้วิจารณ์คิดว่าผลงานเรื่องนี้น่าจะยิ่งทวีความลึกซึ้งและมีมิติที่หลากหลายขึ้น  ซึ่งท้ายที่สุด
แล้วก็น่าจะช่วยให้ชาวไทยเข้าใจความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณของชาวญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง 

_______________________________________________

หน่วยงำนผู้แต่ง:  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Affiliation: Faculty of Arts, Chulalongkorn University 
Corresponding e-mail: chomnard.s@chula.ac.th 
Accepted: 2020/06/22


