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บทคัดย่อ

	 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมา	การ

ดำารงอยู่	 แนวโน้ม	ความเปลี่ยนแปลง	และความแตกต่างระหว่าง

ดนตรีในหมู่เกาะโอคินาวาและดนตรีของชาวไอนุในเกาะฮอกไกโด	

ซ่ึงเป็นดนตรีชาติพันธุ์ที่ยังคงดำารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน	 โดยใช้แนวคิด

ทางมานุษยวิทยาการดนตรีร่วมกับแนวคิดทางประวัติศาสตร์	ทั้งการ

ทบทวนวรรณกรรม	การลงพื้นที่ภาคสนาม	และการสัมภาษณ์ข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ

	 ผลการศึกษาพบว่านอกจากดนตรีราชสำานกัอย่างดนตรกีางาคุ 

หรือดนตรีประกอบการแสดงของประเทศญี่ปุ ่นในปัจจุบันแล้ว	 ยัง

มีดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ของญี่ปุ่นอีก	2	กลุ่มที่ยังคงอยู่	 คือ	ดนตรี

ในเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

ชาติพันธุ ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู ่มานาน	และมีบทบาทมาจนถึงปัจจุบัน		

ด้วยความที่เป็นดนตรีที่อยู่ในหมู่เกาะ	จึงทำาให้มีการรักษาวัฒนธรรม

ดนตรีแบบดั้งเดิมควบคู่ไปกับการเข้ามาของดนตรีญี่ปุ ่นจากเกาะ

ใหญ่ได้อย่างดี	แต่มีความแตกต่างระหว่างดนตรีทั้ง	 2	คือ	ดนตรีของ 

โอคนิาวาเป็นดนตรทีีย่งัคงดำารงอยูท่่ามกลางความเข้มแข็งทางชาตพินัธุ ์

ที่ยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของหมู ่เกาะทำาให้ดนตรีโอคินาวา 

ยังคงเป็นดนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตามปกติ	 ขณะท่ีดนตรีใน

เกาะฮอกไกโด	ซึ่งเป็นดนตรีของชาวไอนุซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลัก

ดั้งเดิมกลับไม่ได ้มีบทบาทที่เป ็นดนตรีที่ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตใน

ปัจจุบัน	 เน่ืองจากชาวไอนุในปัจจุบันมีจำานวนน้อยมาก	ดนตรีของ

ชาวไอนุจึงค่อยๆ	ลดความสำาคัญและบทบาทหน้าท่ีลงไป	ทางรัฐบาล 

ท้องถิ่นจึงได้เข้ามาส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรม
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Abstract

	 The	objective	of	 this	 study	 is	 to	 investigate	 the	

history,	existence,	 trend,	and	change	between	the	 local	

music	of	Okinawa	Island	and	the	Ainu	music	of	Hokkaido	

Island.		This	study	obtain	information	from	various	sources:	

the	ethnomusicology	method,	historical	study,	 literature	

review,	field	study,	and	deep	interviews.

	 The	results	of	the	study	found	that,	besides	Royal	

Gagaku	or	Japanese	Performance	Music,	the	other	two	very	

important	types	of	music	are	the	music	on	Hokkaido	and	

Okinawa	 Island.	These	two	are	considered	to	be	antique	

types	of	music	and	have	existed	on	these	islands	for	a	very	

long	time,	but	still	exert	a	great	deal	of	influence	on	the	 

Japanese	people	today.	However,	there	are	also	differences 

between	these	two	musical	styles.	The	Okinawa	music	 is	

still	extant	in	the	daily	life	of	the	Okinawa	people	and	has	

helped	to	make	Okinawa	music	the	way	it	is.		On	the	other	

hand,	the	music	on	Hokkaido	Island	has	faded	away	since	

the	Ainu	on	Hokkaido	are	a	minority	at	present.		As	a	result,	

in	order	to	conserve	Hokkaido	music,	the	government	has	

had	to	provide	special	support	for	it.

A Comparative Study of the Existence of 
Ethnic Music in Japan between Hokkaido 
and Okinawa

Noppadol Tipyarat*

Prince of Songkla University, Pattani Campus

	 From	 the	 study	of	 these	

two	types	of	music,	 it	was	 found	

that	 the	existence	of	 any	music	

mainly	depends	on	 the	 strength	 

of	the	local	people	in	that	specific 

region.	 Another	 important	 fact	 

is	 that	 government	 support	also	

plays	a	very	crucial	role	in	support- 

ing	 the	existence	of	any	 type	of	

music.
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญ
	 ประ เทศญี่ ปุ ่ น เป ็นประ เทศหนึ่ งที่ มี

ลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นเกาะจำานวนหลาย

เกาะที่รวมกลุ่มกันเป็นหมู่เกาะ	ประกอบด้วยเกาะ

หลักจำานวน	 4	 เกาะคือ	 	 เกาะฮอกไกโด	 	 เกาะ

ฮอนชู	 	 เกาะคิวชู	 	และเกาะชิโคคุ	นอกจากนี้ยังมี

หมู่เกาะน้อยใหญ่อีกเป็นจำานวนมาก	ขณะเดียวกัน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะ 

มีเกาะน้อยใหญ่	ทั้งเกาะหลักและเกาะอื่นๆ	ไล่เรียง

จากทิศเหนือลงมาทิศใต้เป็นแนวตั้ง	 ในลักษณะทำา

มุมตะวันตกและตะวันออก	และแม้พ้ืนที่ส่วนใหญ่

ของญี่ปุ ่นจะอยู ่เหนือเส้นศูนย์สูตรซึ่งมีอากาศที่

ค่อนข้างหนาวเย็น	แต่พื้นที่บางส่วนทางตอนล่างก็

อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร	จึงทำาให้ลักษณะภูมิอากาศของ

ประเทศญ่ีปุ ่นนั้นมีความหลากหลายตามไปด้วย 

เช่นเดียวกัน	(チッパヤラト, 2004, p. 12)

	 น อ ก จ า ก น้ี ห า ก จ ะ พิ จ า ร ณ า จ า ก

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของญ่ีปุ่น	แม้จะทราบ

กันโดยทั่วไปว่าประชากรส่วนใหญ่ของญี่ปุ ่นจะ

อาศัยอยู่ที่เกาะฮอนชูซ่ึงเป็นเกาะหลักท่ีสำาคัญ	ที่

เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและยังเป็นศูนย์กลางการ

ปกครองของประเทศญ่ีปุ ่นมาแต่แรกเริ่ม	 และ

แม้ว่าในเกาะฮอนชูรวมถึงเกาะน้อยใหญ่ใกล้เคียง

อื่นๆ	 เคยมีการแบ่งเขตแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นหมู่

เหล่าต่างๆ	 ในอดีตท่ีผ่านมาก็ตาม	แต่ก็ได้มีความ

พยายามรวบรวมความเป็นหน่ึงเดียวของความ

หลากหลายเหล่าหน้ีให้เกิดขึ้นสมัยโชกุนโทกุคาวะ 

(ปราณี	จงสุจริตธรรม	 (แปล),	2549,	น.	24)	จน

กระทั่งในปัจจุบันก็ได้มีการรวมกลุ ่มกันจนเกิด

ความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ความเชื่อว่าทุกคนคือ

ลูกพระอาทิตย์	และทำาให้เห็นภาพว่าภาพรวมของ

คนญ่ีปุ่นน้ันมีความเป็นหนึ่งและมีชาติพันธุ์ที่ผสม

ผสานเป็นหน่ึงเดียวกันแล้วก็ตาม	แต่หากพิจารณา

จากประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นจริงอีกมุม

หนึ่งจะพบว่า	แม้ทุกวันนี้ประเทศญี่ปุ่นมีความเป็น 

หนึง่เดยีวดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้วในหลายมติ	ิหากแต่ในกลุม่ 

ชาติพันธุ์ต่างๆ	ที่ดูเหมือนมีการผสมผสานกลายเป็น

หนึ่งเดียวที่ปรากฏอยู่นั้น	 ก็ยังคงมีกลุ ่มชาติพันธุ ์

ดั้งเดิมของหมู ่เกาะต่างๆ	 ในประเทศญี่ปุ ่นยังคง

ดำารงอยู ่	 และมีวิถีชีวิตแทบจะเหมือนเช่นเดิมใน 

ช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีตภายใต้การถูกควบรวมเป็น

หนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้	 ซึ่งที่เห็นได้

ชัดนั่นก็คือ	บริเวณเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของ

ประเทศญ่ีปุ่นและบริเวณหมู่เกาะโอคินาวาทางตอน

ล่าง	ซึ่งแม้ปัจจุบันทั้ง	2	เมืองนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง 

ของประเทศญี่ปุ ่นไปแล้วก็ตาม	 แต่ด ้วยความ 

เข้มแข็งของวิถีทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน

ท้ัง	2	พื้นท่ีนี้	 และความโดดเด่นในอัตลักษณ์ต่างๆ

ที่ทั้ง	2	เมืองนี้ยังคงมีอยู่	จึงทำาให้ลักษณะทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้ัง	2	 เมืองดังกล่าวมีความเป็น

ตัวตนของตัวเองควบคู่ไปกับความเป็นญี่ปุ ่นที่แผ่

ขยายมาจากส่วนกลางขนานกันไป

	 สิ่งหนึ่งในเชิงวัฒนธรรมที่ เห็นได้อย่าง

เด่นชัดในเรื่องดังกล่าวนี้คือ	 เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ

วัฒนธรรมทางด้านดนตรี	 เนื่องจากท้ัง	2	พื้นท่ีนั้น

ยังคงมีลักษณะทางด้านดนตรีท่ีมีความเป็นตัวของ

ตัวเองที่แตกต่างจากดนตรีในภาพรวมของประเทศ

อย่างชัดเจน	 โดยมีความสอดคล้องกับลักษณะทาง

ภูมิประเทศ	สังคม	และวัฒนธรรมของสถานท่ีและ

กลุ่มชาติพันธุ ์นั้นๆ	 (William	P.	Malm,	 1959,	 

pp.	266	-	267)	การดำารงอยู่ของวัฒนธรรมดนตร ี

พื้นถิ่นใน	 2	 พื้นที่ดังกล่าวแม้จะมีการดำารงอยู  ่

ท่ามกลางการเข้ามาของวัฒนธรรมส่วนกลางของ 

ญี่ปุ่นเหมือนกัน	 แต่การท่ีแต่ละแห่งยังคงรักษา

ความเป็นตัวตนดั้งเดิมทางวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะ

ทางด้านดนตรีได้นั้นจะอยู่ภายใต้ปัจจัยและบริบทท่ี 
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แตกต่างกนั	ดงัน้ัน	จงึเป็นเรือ่งทีน่่าศกึษาว่าลกัษณะ 

ทางดนตรีในกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง	2	 เกาะดังกล่าวที่ยัง

คงดำารงอยู่นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้าง	และมีสาเหตุ

หรือปัจจัยใดทั้งที่เหมือนและมีความแตกต่างที่ยัง

คงทำาให้ดนตรีชาติพันธุ์ดั้งเดิมของทั้ง	2	แห่งนี้ยังคง

ดำารงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 1.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสภาพ

การดำารงอยู่ของดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่นใน

เกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา

	 2.	 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความ

เหมือน	 ความแตกต่าง	 และแนวโน้มในความ

เปลี่ยนแปลงของดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น

3. วิธีการศึกษา
	 การศึกษาเรื่อง	 “การศึกษาเปรียบเทียบ

การดำารงอยู ่ของดนตรีชาติพันธุ ์ในประเทศญี่ปุ ่น

ระหว่างเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา”	มีวิธี

ดำาเนินการศึกษาคือ

	 1 . 	 ศึ ก ษ า ข ้ อ มู ล จ า ก เ อ ก ส า ร แ ล ะ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ	(Literature	Review)	

ทั้งเน้ือหาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร	์

ภูมิประเทศ	ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม	กลุ่ม

ชาติพันธุ์	และดนตรี		ตลอดจนบริบทอื่นๆ	ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้	ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา

	 2.	 นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทบทวน

วรรณกรรมมาเรียบเรียงและจัดเป็นหมวดหมู่	 เพื่อ

เชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆ	ให้เห็นความสัมพันธ์

	 3.	 ลงพื้นที่ภาคสนาม	 (Field	Work)	

ในพื้นที่ทั้ ง 	 2	 แห ่ง เพื่อ เก็บข ้อมูลในส ่วนท่ีมี

ความจำาเป็น	 โดยเฉพาะเรื่องราวของดนตรีและ

ปรากฏการณ์ต ่างๆ	 ท่ีเ ก่ียวข ้องกับสังคมและ

วัฒนธรรมของพื้นที่ทั้ง	 2	 แห่งที่ส่งผลกระทบต่อ

ดนตรี	

	 4.	 สัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Inter-

view)	 โดยการกระจายคำาถามปลายเปิดตามแหล่ง

ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตาม

ความเหมาะสม

	 5.	ศึกษาข้อมูลทางด้านดนตรีเพิ่มเติมจาก

ข้อมูลดิจิตอลต่างๆ	ทั้งที่เกี่ยวกับบทเพลงและข้อมูล

พื้นฐานของพื้นที่ทั้ง	2	แห่ง

	 6.	นำาข้อมูลทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม	

การลงพื้นท่ีภาคสนาม	การสัมภาษณ์	และจากการ 

ศกึษาข้อมลูจากสือ่ดจิติอล	มารวบรวมและเรยีบเรยีง 

เป็นหมวดหมู่อีกครั้ง

	 7.	นำาผลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

กัน	 ท้ังในส่วนของเนื้อหาดนตรี	ปัจจัยและสาเหตุ

ท่ีทำาให้ดนตรีแต่ละพื้นท่ีมีความเปลี่ยนแปลง	 ท้ัง

ความเหมือนและความแตกต่าง

	 8.	นำาผลการศึกษาท่ีได้มาสรุป	วิเคราะห์	

พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในแง่มุม 

อื่นๆ	หรือการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้
	 การศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ใน

การศึกษาประกอบด้วย

	 1.	 แนวคิดทางมานุษยวิทยาการดนตร	ี

(Ethnomusicology)	 เป็นแนวคิดในการศึกษา

ดนตรีข้ามวัฒนธรรมหรือดนตรีท่ีแตกต่างจากเขต

วัฒนธรรมดนตรีของผู ้ศึกษา	 การศึกษาจะเน้น

ความเชื่อมโยงในบริบททางด้านดนตรีที่เกี่ยวข้อง

กับสังคมและวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ	 ซึ่งการ
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ศึกษาครั้งน้ีเก็บข้อมูลทางด้านดนตรีและบริบทที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง	2	แห่ง	ทั้งที่เกาะฮอกไกโด	โดย

การลงพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์ชาวไอนุ	 และพิพิธภัณฑ์

ฮอกไกโดภายในมหาวิทยาลัยฮอกไกโด	 สำาหรับ 

หมู่เกาะโอคินาวานั้น	ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่เมืองนะฮะ 

ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางสังคมและ 

วัฒนธรรมของหมู่เกาะนี้ในการเป็นพื้นที่หลักในการ 

เกบ็รวบรวมข้อมลู	ซึง่ได้ข้อมลูจากศูนย์การท่องเทีย่ว 

โอคินาวาและชุมชนชานเมืองรอบๆ	เมืองนะฮะ

	 2 . 	 แ น ว คิ ด วิ ธี วิ ท ย า วิ จั ย ใ น เ ชิ ง

ประวัติศาสตร์ย้อนรอย	 (Historical	Approach)	

เป ็นหลักคิดในการศึกษาประวัติศาสตร ์ เ พ่ือ

ค้นหาสาเหตุและบริบทที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่

ต้องการศึกษา	ทั้งในลักษณะของพัฒนาการและ 

การเปรียบเทียบข้อมูล	 โดยในงานชิ้นนี้นำามาใช้เพื่อ

การศึกษาประวัติศาสตร์ของเกาะฮอกไกโดและ 

หมู ่เกาะโอคินาวา	 เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลและ

ค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมในการเก็บข้อมูลร่วม

ด้วยอีกส่วนหนึ่ง

5. ผลการศึกษา
	 การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ 

ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะ 

โอคินาวา	 ซึ่งจะเก่ียวข้องกับสภาพภูมิประเทศ	 

ภูมิอากาศประวัติศาสตร์	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และ 

การเมืองรวมถึงวัฒนธรรม	 ที่สำาคัญคือลักษณะ 

ทางดนตรี	 รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำารงอยู่ของ 

ดนตรีพื้นเมืองของทั้ง	 2	 แห่ง	 และการวิเคราะห ์

เปรียบเทียบสาเหตุและปัจจัยของการดำารงอยู่	ทั้ง 

ความเหมือนและความแตกต่าง	 โดยแยกผลการ 

ศึกษาเป็น	3	ส่วน	คือ	 เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเกาะ 

ฮอกไกโด	 เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหมู่เกาะโอคินาวา 

และการ วิ เคราะห ์ เป รียบ เที ยบสา เหตุ และ 

ปัจจุบันทางด้านดนตรีและการดำารงอยู ่ในพื้นที ่

ทั้ง	2	แห่ง	ดังนี้

 

 5.1 ลักษณะโดยทั่วไปและวัฒนธรรม

ทางด้านดนตรีของเกาะฮอกไกโด
	 เกาะฮอกไกโด		เป็นเกาะหลัก	1	ใน	4	แห่ง

ของประเทศญี่ปุ่น	ตั้งอยู่ทางตอนบนของประเทศ	

มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่	 2	รองจากเกาะฮอนชูซึ่ง

เป็นเกาะขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวง

และศูนย์กลางการค้าการลงทุนของประเทศญี่ปุ่น	

เกาะฮอกไกโดมีพื้นท่ีประมาณ	83,453.57	ตาราง

กิโลเมตร	มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ	5	ล้านคน		

(หรือคิดเป็นร้อยละ	4	ของประชากรทั้งประเทศ)	

ด้วยความที่เกาะฮอกไกโดตั้งอยู ่ทางตอนบนสุด 

ของประเทศ	จึงทำาให้เกาะฮอกไกโดมีสภาพอากาศ

ท่ีหนาวเย็นเป็นส่วนใหญ่เกือบท้ังปี	 มีเพียงช่วง

ฤดูร้อนประมาณ	3	 -	4	 เดือนเท่านั้นท่ีช่วยทำาให้

เกาะฮอกไกโดนี้มีสภาพอากาศท่ีอบอุ ่นอยู ่บ ้าง	

อย่างไรก็ตามอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของเกาะฮอกไกโด

ในแต่ละช่วงนั้น	หากเทียบกับที่อื่นๆ	 โดยเฉพาะ

แถบโตเกียวหรือภูมิภาคคันโตแล้ว	 จะตำ่ากว่าเขต

ภูมิภาคดังกล่าวโดยเฉลี่ยอยู ่ประมาณ	10	องศา

เซลเซียส	 สำาหรับการจัดแบ่งส่วนการปกครองท่ี

เกาะฮอกไกโดนั้น	 ถือได้ว ่าทั้งเกาะมีฐานะเป็น

เพียงแค ่จังหวัดเดียว	 โดยมีเมืองซัปโปโรเป ็น 

เมืองหลวงของจังหวัดท่ีเป ็นท้ังศูนย ์กลางการ

ปกครอง 	 เศรษฐกิ จ 	 สั งคม	 การศึ กษาและ 

การคมนาคม	และมีการกระจายโครงสร้างพื้นฐาน

ไปยังเมืองข้างเคียงอื่นๆ	 ท่ีมีความเหมาะสมอยู่บ้าง	

(วศิน	เพิ่มทรัพย์,	2556,	น.	5)
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	 สำ าหรับประวัติ ศาสตร ์ความเป ็นมา

ของพื้นที่เกาะฮอกไกโดนั้น	 เนื่องด้วยสภาพทาง

ภูมิประเทศและภูมิอากาศส่วนใหญ่ที่มีความหนาว

เย็น	 และยังเป็นพื้นที่เกาะที่แยกตัวออกมาจาก

แผ่นดินใหญ่	ทำาให้ในอดีตไม่ค่อยมีประชากรอาศัย

อยู่บริเวณเกาะแห่งนี้มากนัก	 ดังนั้น	 ร่องรอยทาง

ประวัติศาสตร์และอารยธรรมและหลักฐานต่างๆ

ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเกาะในลักษณะที่เป็นการ

ก่อสร้างจากฝีมือของมนุษย์นั้นไม่สามารถพบเจอ

ได้ในเกาะน้ีได้ง่ายนักตามไปด้วย	แต่จากหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ที่สามารถพบได้ในเกาะฮอกไกโด

เท่าท่ีค้นพบอยู ่บ้างทำาให้ทราบว่า	 เดิมทีเดียวมี

ชาวพ้ืนเมืองดั้งเดิมท่ีอาศัยอยู่ในเกาะนี้มาก่อน	 ซ่ึง

เรียกกันว่า	“ชาวไอนุ”	ซึ่งมีลักษณะทางชาติพันธุ์ที่

แตกต่างจากชาวญ่ีปุ่นโดยท่ัวไป	 ซ่ึงบ้างก็ว่ามีความ

คล้ายคลึงกับ	“ชาวเอสกิโม”	 ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์

ทางตอนบนของโลกแถบอลาสก้าท่ีอาศัยอยู ่ใน

สภาพอากาศท่ีมีความหนาวเย็นมากกว่า	 แต่ก็มี

หลักฐานอื่นๆ	แย้งว่า	แท้จริงแล้วชาวไอนุเป็นผู้คนที ่

สืบเช้ือสายมาจากแถบไซบีเรียหรือทางตอนใต้ของ

มหาสมุทรแปซิฟิค	 (William	P.	Malm,	 1959,	 

p.	267)

ภาพที่ 1	ศาลาว่าการเมืองซัปโปโรของเกาะฮอกไกโด

(โดย	ผู้เขียน)
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	 ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือ	ข้อมูลจาก

พิพิธภัณฑ์เกาะฮอกไกโดที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

นั้นระบุว่า	ลักษณะเด่นของชาวไอนุจะมีผิวพรรณที่

ขาวกว่าผู้คนทางเกาะฮอนชู	ส่วนผู้ชายจะมีขนยาว 

มาก	และมีหลักฐานที่ทำาให้เชื่อว่า	ชาวไอนุมีเชื้อสาย 

คอเคซอยหรือสืบตระกูลมาจากชาวผิวขาว	 ซึ่ง 

เป็นคนละเชื้อสายกับชาวญี่ปุ ่นทางฝั่งเกาะฮอนช	ู

แต่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย		เมื่อ

มีการทดสอบความเชื่อมโยงของ	DNA	กลับพบว่า 

ชาวไอนุกับชาติพันธุ์สายคอเคซอยกลับไม่มีความ

สัมพันธ์กัน	ปัจจุบันจึงยังไม่มีหลักฐานใดสามารถ

ยืนยันอย่างชัดเจนได้ว ่าแท้จริงแล้วชาวไอนุมี 

ต้นกำาเนิดมาจากที่ใดกันแน่

	 ไม่ว่าในความเป็นจริงชาวไอนุเหล่านี้จะมี

ต้นกำาเนิดทางชาติพันธุ์หรืออพยพมาจากพื้นท่ีใดก็ 

แล้วแต่	 จากหลักฐานท่ีมีก็นับว่าน่าจะเป็นกลุ ่ม 

ชาติพันธุ์แรกๆ	ที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้เกือบ	15,000	ปี 

มาแล้ว	ชาวไอนุมีวัฒนธรรมต่างๆ	เป็นของตัวเอง	ทั้ง 

เรื่องภาษา	การแต่งกาย	อาหาร	ดนตรี	ประเพณี

และระบบจารีต	แต่ต่อมาด้วยความท่ีพ้ืนท่ีเกาะมี

ความกว้างใหญ่และเหมาะต่อการทำาเกษตรกรรม

และกสิกรรม	 	จึงเริ่มมีการอพยพของผู้คนต่างถิ่น 

เข้ามาในพืน้ท่ีมากขึน้	โดยเฉพาะผูค้นจากเกาะฮอนช ู

ที่เป็นกลุ่มผู้คนต่างถิ่นกลุ่มแรกๆ	ที่ได้อพยพย้าย 

เข้ามาตั้งถ่ินฐานในเกาะฮอกไกโด	และในช่วงเวลา

ดังกล่าวมีลัทธิการรวมชาติญี่ปุ่นเกิดขึ้น	จึงทำาให้เกิด

ภาพที่ 2	วัฒนธรรมการแต่งกายและดนตรีของชาวไอนุ

(โดย	ผู้เขียน)
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การหลอมรวมระหว่างชาติพันธุ์ของชาวไอนุดั้งเดิม

กับผู้คนต่างถิ่นที่เดินทางมาจากเกาะฮอนชูจนทำาให้

ความเป็นตัวตนทางชาติพันธุ ์ของชาวไอนุเริ่มถูก

วัฒนธรรมจากเกาะฮอนชูผสมผสานจนเริ่มจางหาย

ไปเกือบหมด (金本正武, 1998, p. 159)

	 การเข้ามามีบทบาทในเกาะฮอกไกโดของ

ผู ้คนจากเกาะฮอนชู	 เริ่มมีความชัดเจนมาตั้งแต่

เมื่อประมาณ	100	กว่าปีที่ผ่านมา	ดังจะเห็นได้ว่า

ลักษณะโบราณสถานหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ	ในเกาะ

ฮอกไกโดนี้มีช่วงอายุในช่วงประมาณ	100	กว่าปีที่

ผ่านมาด้วยเช่นกัน	และแทบทั้งหมดล้วนมีลักษณะ

ทางวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมตะวันตก		

ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาที่ชาวญี่ปุ ่นจากเกาะ

ฮอนชูอพยพเข้ามาอาศัยที่เกาะฮอกไกโดนั้นเป็น

ช่วงเวลาเดียวกับที่ญี่ปุ่นเร่ิมเปิดประเทศ	 จึงทำาให้

เกิดการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาผสม

ผสานอีกส่วนหนึ่ง	 และสาเหตุอีกส่วนหนึ่งน่าจะ

มาจากการที่เกาะฮอกไกโดมีสภาพที่ต้ังใกล้ชิดกับ

รัสเซียทางตอนล่าง	 จึงอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ี

ทำาให้เกิดการเข้ามาของวัฒนธรรมแบบตะวันตกได้

ง่ายด้วยเช่นกัน	ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นที่เห็นเด่นชัด

ได้แก่	 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้าง

ต่างๆ	ในเมือง	เช่น	ท่าเรือ	หอนาฬิกา	ป้อมปืนใหญ่		

การแต่งกาย	อาหารการกิน	 รวมถึงรูปแบบวิถีใน

การดำารงชีวิตในอีกหลายส่วน

	 วิถีดั้งเดิมของชาวไอนุนั้นมีความเรียบง่าย 

ด้วยความที่วิถีชี วิตอยู ่กับสภาพอากาศที่หนาว

เย็น	 จึงทำาให้ร่างกายสามารถปรับตัวตามสภาพ

แวดล้อมที่หนาวเย็นจนเกิดเป็นความเคยชิน	 ข้าว

ของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ	 มักจะผลิตใช้เองจาก

วัสดุต่างๆ	 ในท้องถ่ิน	 เช่น	 เสื้อผ้าท่ีคิดค้นจากถุง

กระเพาะปลาที่ช ่วยสร้างความอบอุ ่นได้ในฤดู

หนาว	 เส้ือที่ทำาจากขนสัตว์	หรือแม้กระทั่งรองเท้า

ที่ประยุกต์จากหนังปลา	ซึ่งทั้งหมดนี้ทำาให้เห็นว่า 

ชาวไอนมุอีารยธรรมทีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์กบัสิง่รอบตวั 

อย่างใกล้ชิดมาก	และยังรู้จักการถนอมอาหารไว้

ในช่วงฤดูหนาว	 เช่นการนำาสัตว์นำ้ามาแช่ไว้ในกล่อง 

หรือหลุมท่ีทำาหรือขุดจากหิมะ	 ทำาให ้มีอาหาร 

รับประทานจนเกือบตลอดท้ังปี	สำาหรับบ้านเรือน

หรือท่ีพักอาศัยนั้น	ชาวไอนุจะนำาหญ้าชนิดหนึ่งท่ี

เรียกกันว่าหญ้า	Kaya	มาทำาเป็นหลังคาและฝาบ้าน	

ซ่ึงมีรูปแบบบ้านคล้ายๆ	 กับสไตล์กัสโซ่ท่ีมรดกโลก

ชิราคาว่าในแถบชูบุ	 (ตอนกลางของเกาะฮอนชู)	ซึ่ง

หญ้านี้มีคุณสมบัติพิเศษท่ีช่วยป้องกันความหนาว	

และยังช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในของบ้านไม่ให้

หนาวเย็นเกินไปได้เป็นอย่างดี	 จึงถือได้ว่าชาวไอนุ 

ก็ถือเป็นกลุ่มคนผู้ซ่ึงรู ้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมและสามารถพาตัวรอดได้จากภูมิปัญญา

ของตนเองที่ผสมผสานกับความชาญฉลาดในการ

ประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวในการดำารงชีวิต	

	 สำาหรับระบบความคิดและค่านิยมต่างๆ	

โดยเฉพาะเรื่องของความเช่ือนั้น	 ชาวไอนุเช่ือว่า

เทพเจ้ามีอยู่จริง	แต่ความเป็นเทพเจ้าของตามแนว

ความเช่ือของชาวไอนุนั้น	 เป็นลักษณะของการ 

แฝงตัวอยู่กับสิ่งรอบตัว	 ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้	 ภูเขา	

ลำาธาร	ทะเล	ตลอดจนในสัตว์ต่างๆ	 โดยเฉพาะหมี	

จึงทำาให้ชาวไอนุค่อนข้างให้ความสำาคัญกับหมีเป็น

พิเศษ	และช่วยดูแลปกป้องสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างดี	

	 สิ่งท่ีน่ายินดีสำาหรับชาวไอนุก็คือ	 แม้ว่า

จากหลักฐานต่างๆ	ที่ค้นพบทำาให้เชื่อได้ว่า	ชาวไอนุ 

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนเกาะฮอกไกโดมา

นานแล้วก็ตาม	แต่รัฐสภาของญี่ปุ่นเพิ่งมีมติให้การ 

รับรองและยอมรับว ่า	 ชาวไอนุ เป ็นชาติพันธุ ์ 

พื้นเมืองของญี่ปุ่นในปี	 2551	ที่ผ่านมา	ซึ่งแม้ถือ 

ได้ว่าเป็นเรื่องที่ควรภาคภูมิใจ	แต่ก็อาจเป็นการสาย

เกินไปสำาหรับการดำารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ ์ของ

ตนเอง	 เนื่องจากในปัจจุบันนี้ชาวไอนุแท้ๆ	แทบจะ

ไม่หลงเหลืออยู่	 และส่วนที่ยังคงดำารงเผ่าพันธุ์อยู่
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ก็ได้ผสมผสานกับชาติพันธุ์อื่นๆ	จนแทบไม่เหลือ

ความเป็นตัวตนของชาวไอนุไปแล้ว	ดังนั้น	หากจะ

กล่าวถึงความเป็นดนตรีชาติพันธุ์ของเกาะฮอกไกโด

ท่ามกลางความหลากหลายและการผสมผสาน 

ของกลุ่มชาติพันธุ ์ต่างๆ	 ในเกาะฮอกไกโดที่มีนั้น	 

ความหมายในการศึกษาเกี่ยวกับดนตรีชาติพันธุ ์

ของเกาะฮอกไกโดคร้ังน้ีจะหมายถึงดนตรีของชาว

ไอนุผู ้ซึ่งเป็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ที่เก ่าแก่และมีความ

สำาคัญของเกาะฮอกไกโดนั่นเอง	

	 ในส่วนของลักษณะโดยทั่วไปของดนตรี

ชาติพันธุ ์ที่นี่	 คือการนำาสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้

ในการสร้างวัฒนธรรมทางด้านดนตรี	 ไม่ว ่าจะ

เป็นการใช้คำาร้องที่มีการใช้ภาษาพื้นถิ่น	 เคร่ือง

ดนตรีที่มีความเรียบง่ายและทำาจากวัสดุที่หาได้ใน

เขตวัฒนธรรมของตนเอง	รวมถึงบทบาทและหน้าที่

ของดนตรีที่มุ ่งเน้นพิธีกรรมหรือเกี่ยวข้องกับวิถี 

ชีวิตอื่นๆ	ที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับความบันเทิงเพียง 

อย่างเดียว	 เช่น	 ดนตรีพิธีกรรม	ดนตรีขับกล่อม	

ดนตรีเลี้ยงเด็ก	หรือดนตรีเพื่อการวิงวอนเทพเจ้า	

ซึ่งดนตรีชาติพันธุ ์ของเกาะฮอกไกโดก็เช ่นกัน	 

ดนตรีชาวไอนุซ่ึงเป็นตัวแทนของดนตรีพื้นถ่ินนี ้

ล้วนแล้วแต่มีลักษณะตรงตามลักษณะข้างต้น 

แทบทุกประการ	 และส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีที่มี 

การบรรเลงช้ินเดียว	ส่วนการขับร้อง	มีการขับร้อง

วงท้ังร้องเดียว	การร้องประกอบเสียงดนตรี	 และ

การขับร้องหมู	่(Stanley	Sadie	(ed.),	1980,	p.	548)

	 ดนตรีของชาวไอนุส ่ วนใหญ ่มีความ

สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการร้องเพลง	 และการ

เต้นรำาที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทพเจ้าในงานเทศกาล

และเก่ียวข้องกับจิตวิญญาณและสัตว์	 เช่น	 หมี	

ปลาวาฬ	 นกฮูก	 และเต่าทะเล	การขับร้องและ

การบรรเลงดนตรีพิธีกรรมในลักษณะนี้ส่วนใหญ่

จะเกี่ยวข้องกับการพรรณนา	การทักทายปราศรัย			

หรือการท่องเวทมนตร์คาถา	หรือหากเป็นการร้อง

เล่นทั่วไปก็จะขับร้องคนเดียวผสมผสานกับการ 

ปรบมือให้จังหวะ	 และบางครั้งยังมีการขับร้อง

หมู ่ร ่วมกันโดยล้อมเป็นวงกลมเพื่อใช้เป็นดนตรี

ประกอบการเต ้นรำาหรือการแสดง	 (Will iam	 

P.	Malm,	1959,	p.	268)	เครื่องดนตรีที่สำาคัญของ

เกาะฮอกไกโด	ได้แก่	ทนโกริ	และ	มุคกุริ

ภาพที่ 3	เพลงโซรันบุชิของชาวไอนุ

ที่มา:	http://www.flutetunes.com/tunes.php?id=517
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	 “ทนโกริ”	 เป็นเคร่ืองดนตรีที่จัดอยู ่ใน

ลักษณะพิณ	ขึงด้วยสายจำานวน	5	สาย	ตัวเครื่อง

ดนตรีทำาจากไม้เนื้อแข็ง	การบรรเลงอาศัยการวาง

พาดเครื่องดนตรีไว้ท่ีบ่าทางด้านซ้ายแล้วให้ปลาย

เครื่องดนตรีวางลงที่ ตัก	 ใช้มือขวาบรรเลงโดย

นิ้วดีดสายทั้ง	 5	ส่วนมือซ้ายกดสายให้มีความตึง

หย่อนและสั้นยาวเพื่อให้เกิดเสียงต่างๆ	การบรรเลง

ส่วนใหญ่จะบรรเลงประกอบการขับร้องประกอบ

พิธีกรรมหมู่เพื่อบูชาเทพเจ้าหรือขจัดปัดเป่าสิ่งที่

ไม่ดีงามต่างๆ	แต่ปัจจุบันการบรรเลงทนโกริเร่ิมมี

ความเปลี่ยนแปลงและทำาให้คนทั่วไปเกิดการเข้าใจ

ผิดว่า	 เคร่ืองดนตรีทนโกรินี้เป็นเครื่องดนตรีสำาหรับ

การบรรเลงแสดงเดี่ยวเพ่ือความบันเทิง	 เน่ืองจาก

คนทั่วไปมักจะเห็นการบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดน้ี 

เพื่อการแสดงให้นักท่องเที่ยวชมตามพิพิธภัณฑ์	

สถานท่ีท่องเที่ยว	 หรือเทศกาลท่ีเกี่ยวกับเกาะ

ฮอกไกโดที่จัดขึ้นตามสถานที่ภายนอกเกาะ

	 “มุคกุริ”	 เป็นเครื่องดนตรีชาติพันธุ ์ของ

ชาวไอนุ ท่ีปรากฏบนเกาะฮอกไกโดอีกช้ินหนึ่ง		

เครื่องดนตรีชนิดนี้มีลักษณะพิเศษในการบรรเลง 

ก็คือ	นอกจากจะต้องใช้มือบรรเลงท้ัง	2	ข้างแล้ว	

ยังต้องอาศัยปากในการช่วยบรรเลงอีกด้วย	 เสียง

ท่ีออกมานั่นผู ้คนท่ัวไปมักจะเข้าใจว่าเสียงของ	 

“มุคกุริ”	เหมือนกับการให้จังหวะโดยทั่วไป	แต่หาก

ได้ฟังเสียงและพิจารณาระดับเสียงท่ีบรรเลงออกมา 

ให้ดีแล้วจะพบว่า	 เครื่องดนตรีชนิดนี้ไม่ได้ผลิต 

เสียงที่เป็นจังหวะเท่านั้น	แต่สามารถสร้างจังหวะที่

มีระดับเสียงต่างๆ	 เป็นทำานองได้อีกด้วย	 (William	

P.	Malm,	1959,	p.	267)

ภาพที่ 4	เครื่องดนตรี	“ทนโกริ”

(โดย	ผู้เขียน)

ภาพที่ 5	วิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีมุคกุริ

(โดย	ผู้เขียน)
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 5.2 ลักษณะโดยทั่วไปและวัฒนธรรม

ทางด้านดนตรีของหมู่เกาะโอคินาวา
	 ป ัจจุบันแม้เป ็นที่ทราบกันดีว ่า	 ความ

พยายามมาแต่ครั้งอดีตในเรื่องที่เกี่ยวกับสำานึกร่วม

ในความเป็นญี่ปุ ่นจะสามารถสร้างความเข้มแข็ง

และความเป็นกลุ ่มก้อนเดียวกันต่อคนญี่ปุ ่นโดย

ทั่วไปอย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็ตาม	แต่สิ่งสำาคัญประการ

หนึ่งที่ไม่อาจจะลบล้างความเป็นตัวตนด้ังเดิมของ

บางท้องถ่ินได้	คือเรื่องของประวัติศาสตร์และความ

เป็นมาของพื้นที่นั่นเอง	ดังเช่นในหมู่เกาะโอคินาวา

ซ่ึงเป็นจังหวัดลำาดับที่	 47	 ของประเทศญี่ปุ ่น	 ท่ี 

ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาก

จะทำาให้เกิดความผสมกลมกลืนกับแนวคิดความ

เป็นญ่ีปุ่นหนึ่งเดียวนี้ได้อย่างแนบสนิท	 โดยเฉพาะ

ลักษณะของเมืองที่เคยมีฐานะเป็น	“ประเทศราช”	

หรือ	“ราชอาณาจักร”	มาก่อน	 ในชื่อที่ผู้คนทั่วไป

รู้จักกันดีว่า	“อาณาจักรริวกิว”	 (Stanley	Sadie 

(ed.),	1980,	p.	543)

	 หมู่เกาะโอคินาวา	 (หรือริวกิวในอดีต)	นั้น	 

เป็นหมู่เกาะเล็กๆ	ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะคิวชู

ประเทศญีปุ่่น	มลีกัษณะท่ีเป็นเกาะต่างๆ	วางเรยีงตวั 

ทอดยาวเป็นเส้นโค้งไปจนถึงไต้หวัน	คิดเป็นระยะ

ทางทอดยาวประมาณ	1,200	กิโลเมตรทางบริเวณ

คาบสมุทรฟิลิปปินส์	ซึ่งล้อมรอบไปด้วยทะเลจีนใต้

และมหาสมุทรแปซิฟิก	 ถือได้ว่าเป็นดินแดนของ

ประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเกาะฮอนชูมาก

ท่ีสุด	มีประชากร	 (เฉพาะชาวญ่ีปุ่น)	 ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่

ประมาณ	1.423	ล้านคน	มีเมืองหลวงของจังหวัดชื่อ

ว่าเมือง	“นะฮะ”	โดยมีเกาะเล็กเกาะน้อยประมาณ	

60	 เกาะ	 โดยมีเกาะโอคินาวาเป็นเกาะหลักที่มี 

ความสำาคัญที่สุด	(Stanley	Sadie	(ed.),	1980,	p. 

544)	เนือ่งจากเป็นศนูย์กลางทางการปกครอง	การค้า 

เศรษฐกิจ	การทหาร	และการท่องเที่ยว		และยังเป็น

ที่ตั้งของฐานทัพของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยเข้า

มายึดครองหมู่เกาะนี้ในอดีตและยังคงวางกองกำาลัง

ทางทหารเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค	ณ	ที่นี่มาจนถึง

ภาพที่ 6	ปราสาทชูริซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของโอคินาวา

สมัยเป็นราชอาณาจักรริวกิวในอดีต

ที่มา:	https://yujinishuge.files.wordpress.com/2012/01/091210_top.jpg
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ปัจจุบัน	นอกจากน้ียังมีเกาะอื่นๆ	ที่มีความสำาคัญ 

ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันอีกหลายเกาะ	เช่น	เกาะมิยะโกะ 

เกาะยะเอะยะมะ	 เกาะเซ็งกะกุ	 เป็นต้น	 (ชาธร	 

โชคภัทระ	และ	ธนนา	สภารักษ์ปัญญา,	2556,	น.	3)

	 ด้วยความที่โอคินาวาเคยเป็นดินแดนที่

มีความยิ่งใหญ่และมีระบบการปกครองเป็นของ

ตนเองมาก่อน	ทำาให้โอคินาวามีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมจากการซึมซับวัฒนธรรมที่ได้เข้า

มาผสมผสานในช่วงเวลาต่างๆ	 และกลายเป็น

วัฒนธรรมที่เข้ามามีบทบาทต่อตนเองอย่างมาก 

แต ่ เมื่อเวลาผ ่านไปในที่สุดความหลากหลาย 

เหล่าน้ันแม้จะได้หลอมรวมจนมาเป็นวฒันธรรมใหม่ 

ของโอคินาวา	 แต่ก็ไม่ได้ทำาให้ความเข้มแข็งทาง

วัฒนธรรมของโอคินาวาด้ังเดิมถูกผสมผสานไป

จนหมด	 ในทางตรงข้ามกลับมีความเข้มแข็งและ 

โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ		

	 ที่ผ่านมารัฐบาลกลางของญ่ีปุ่นไม่ค่อยให้

ความสำาคัญกับหมู่เกาะโอคินาวามากนัก	ส่วนหน่ึง

อาจด้วยเหตุผลที่เป็นดินแดนที่ห่างไกล	ประกอบ

กับการคมนาคมในอดีตไม่สามารถเดินทางได้อย่าง

สะดวกเหมือนทุกวันน้ี	 แต่ในปัจจุบันโอคินาวา

ได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีสำาคัญแห่งหนึ่งของ

ญี่ปุ่นไปแล้ว	และยังนับเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ท่ี

สำาคัญทางการทหารทั้งสำาหรับญี่ปุ ่นและประเทศ

สหรัฐอเมริกา

	 “โอคินาวา”	นับเป็นเมืองท่าที่สำาคัญใน

อดีต	ซึ่งปรากฏหลักฐานจากหนังสือเอกสารต่างๆ	 

ว ่ามีเรือสำาเภาจากประเทศและดินแดนต่างๆ	 

เข้ามาติดต่อค้าขาย	ณ	เมืองนี้อยู่สมำ่าเสมอ	เช่น	เรือ

สำาเภาจากประเทศจีน	และเรือสำาเภาจากดินแดน

ที่เรียกว่า	 “นัมบัน”	ซึ่งสันนิษฐานว่าคำาว่านัมบัน

น่าจะหมายถึงประเทศที่อยู่ทางทะเลใต้	ยังมีการ 

ระบถุงึเมอืงต่างๆ	ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้หลายๆ 

ประเทศ	อาทิ	ชวา	สุมาตรา	รวมทั้งเมืองสำาคัญใน

สยามขณะนั้น	คือ	อยุธยาและปัตตานีด้วยเช่นกัน	

(นภดล		ทิพยรัตน์,	2550,	น.	29)

	 จากประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับ

โอคินาวาและประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น	พบว่า 

จีนและเกาหลีนับเป ็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ ท่ี เข ้ามา 

มีบทบาทในโอคินาวามากท่ีสุด	 และเข้ามาก่อน

ที่ญี่ปุ ่นจะเข ้ามายึดครองโอคินาวา	 (William	 

P.	Malm,	1959,	p.	266)	ทำาให้วฒันธรรมส่วนต่างๆ	

รวมทั้งการดนตรีและการแสดงของโอคินาวาได้รับ

อิทธิพลจากจีนค่อนข้างมาก	และโดดเด่นมากกว่า

วัฒนธรรมของชาติอื่นๆ	สำาหรับเกาหลีนั้นแม้ว่า

จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับโอคินาวาไม่น้อยไปกว่าจีน

ก็ตาม	แต่หากพิจารณาถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม

ของเกาหลีแล้วก็จะพบว่าวัฒนธรรมของเกาหลี

นั้นก็เป็นสิ่งท่ีถูกสร้างข้ึนและได้รับอิทธิพลมาจาก

วัฒนธรรมของจีนเช่นเดียวกัน	และวัฒนธรรมจีน 

ที่เข้ามายังโอคินาวาแม้ส่วนหนึ่งจะผ่านมาทาง

คาบสมุทรเกาหลีก่อนเข้ามายังโอคินาวาก็ตาม	 ก ็

ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก	 จึงไม่ใช่เรื่อง

แปลกท่ีดนตรีโอคินาวาจะมีความใกล้เคียงกับดนตรี

จีนอยู่มาก	แต่ดนตรีโอคินาวาก็ยังคงเป็นดนตรีที่มี

อัตลักษณ์เป็นของตนเองผสมผสานอยู่อย่างเด่นชัด 

ทั้งเรื่องของภาษาที่เป็นคำาร้องภาษาถิ่นดั้งเดิมของ

โอคินาวาและการร่ายรำาประกอบท่ีเป็นแบบฉบับ

ของตนเอง	 ตลอดจนเอกลักษณ์ท่ีมีการขับร้อง

ประกอบการบรรเลงด้วยพิณสามสายพ้ืนเมืองของ 

ตนเองที่ เรียกว ่า	 “ซันชิน”	 อย ่างเหนียวแน่น	 

(William	P.	Malm,	1959,	p.	267)	ด้วยความท่ี 

สภาพท่ีตัง้ของโอคนิาวาตัง้อยูใ่นบรเิวณเส้นศนูย์สูตร 

ทำาให้ท่ีนี่มีสภาพอากาศท่ีร้อน	สิ่งท่ีเก่ียวข้องกับ

วัสดุอุปกรณ์ที่ทำาเครื่องดนตรีจึงประกอบด้วยสิ่งที่

ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยเรื่องสภาพภูมิประเทศ

ดังกล่าวนี้ด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ

วัสดุอุปกรณ์ในการทำาเครื่องดนตรี
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	 “ซันชิน”	แม้ว่าจะทำามาจากไม้เนื้อแข็ง

เช่นเดียวกันกับ	 “ซามิเซ็น”	 ซึ่งเป็นเครื่องดนตรี

หลักประเภทเดียวกันของเกาะฮอนชู	 แต่ความ 

แตกต่างนั้นนอกจากขนาดของซันชินจะเล็กกว่า 

ซามิเซ็นแล้ว	หนังที่นำามาขึงทำาเครื่องดนตรีก็มีความ 

แตกต่างกันด้วย	ซึ่งหากเป็นซันชินของโอคินาวาจะ

ขงึด้วยหนงัง	ู(Stanley	Sadie	(ed.),	1980,	p.	544)	ซึง่

เป็นสัตว์ที่พบได้โดยทั่วไปในเขตอากาศร้อนชื้นใกล้

เส้นศูนย์สูตรเช่นเดียวกับหนังหน้าซอของซอด้วง 

ของไทยและซอหลายชนิดของประเทศต ่างๆ 

ในเขตเมืองร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 แต่

หากเป็นซามิเซ็นของเกาะฮอนชูแล้ว	ซามิเซ็นของ

เกาะฮอนชูจะขึงด้วยหนังแมวหรือหนังสุนัขเป็น 

ส่วนใหญ่	(ยูกิโอะ	ฮัตโตริ	และคณะ,	2554,	น.	96)		

ส่วนไม้ดีดของโอคินาวาจะทำาจากไม้หรือกระดูก

สัตว์	 เช่น	กระดูกโค	 (ควาย)	ที่เป็นสัตว์ที่หาได้ง่าย

ในโอคินาวาเป็นรูปแท่งโค้งงอสำาหรับสวมด้วยนิ้วช้ี 

และใช้ดดี	และบางคร้ังยงัมกีารนำาวัสดุอืน่มาทดแทน 

เช่น	พลาสตกิ	หรอื	เรซ่ิน	(Stanley	Sadie	(ed.),	1980, 

p.	 544)	ขณะที่ไม้ดีดซามิเซ็นของฮอนชูจะทำามา 

จากไม้เนื้อแข็งและมีลักษณะคล้ายทัพพีท่ีมีด้ามจับ 

แต่ส่วนท่ีดีดสายจะทำาเป็นแผ่นแบนเรียบแต่ถ้า

เป็นไม้ดีดแบบดั้งเดิมจะทำาจากหนังเต่า	 (ยูกิโอะ	 

ฮัตโตริ	และคณะ,	2554,	น.	96)	สำาหรับการบรรเลง

นั้น	 	แต่เดิมซันชินมักจะบรรเลงเดี่ยวประกอบการ

ขับร้องเป็นหลัก	ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ของบทเพลง

โอคินาวาจะเป็นการสะท้อนสภาพวิถีชีวิตความ 

เป็นอยู่	 รวมถึงค่านิยม	ความภาคภูมิใจในตัวตน

ของชาวโอคินาวา	 โดยบางครั้งเนื้อร้องในบทเพลง 

ท่ีปรากฏนั้นคนญี่ปุ ่นโดยท่ัวไป	 หรือแม้แต่ชาว 

โอคินาวาบางคนก็อาจไม่เข้าใจความหมายท่ีชัดเจน	

เพราะความไม่เข ้าใจในเรื่องของภาษาถ่ินดีพอ

เนื่องจากเนื้อร้องของเพลงบางส่วนยังเป็นภาษา

โบราณของชาวโอคินาวาที่ไม่ได้ใช้สื่อสารเป็นภาษา

หลักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมากนัก	 (Stan-

ley	Sadie	(ed.),	1980,	pp.	544	-	545)

ภาพที่ 7	การบรรเลงซันชินประกอบการแสดงพื้นเมือง

(โดย	ผู้เขียน)
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ภาพที่ 8	โน้ตเพลงฮะนะของโอคินาวาที่มีการบันทึกแบบดั้งเดิมด้วยอักษรโรมันจิและคันจิ

ที่มา:	http://shamisenbr.blogspot.com/2010/10/begin-sanshin-no-hana.html

ภาพที่ 9	โน้ตเพลง	安里屋ユンタ	(เพลงอะสะโตยะยุนตะ)	ของโอคินาวาที่บันทึกแบบโน้ตตะวันตก

ที่มา:	http://www.respect-record.co.jp/discs/res150.html

	 จากหลักฐานทางประวั ติศาสตร ์ของ 

โอคินาวาและจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งของ

หมู่เกาะโอคินาวานั้น	ทำาให้เห็นว่าประวัติศาสตร์

และสภาพภูมิประเทศได้ส่งผลโดยตรงกับลักษณะ

ทางดนตรี	ประกอบกับเป็นเมืองที่ถูกเข้ามาปกครอง 

จากหลายชนชาติ	 แต่ชาวโอคินาวาก็ยังคงรักษา

ความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้ด้วยการเลือกรับปรับ

ใช้วัฒนธรรมต่างชาติภายใต้บริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม	 แม้แต่วัฒนธรรมส่วนกลางจากเกาะ

ฮอนชู	 ซ่ึงเป็นดินแดนหลักของญี่ปุ ่นเองก็ยังไม่

สามารถเข้ามาซึมซับแทนที่วัฒนธรรมของโอคินาวา

ได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนพื้นที่อื่นๆ
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 5.3 ป ัจจัยของการด�ารงอยู ่ ของ

ดนตรีชาติพันธุ์ในเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะ 

โอคินาวา
	 จากลักษณะเฉพาะและลักษณะทางดนตรี

ชาติพันธุ์ของเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา

ดังที่กล่าวไปข้างต้นนั้นทำาให้พบว่า	การดำารงอยู่ของ

ดนตรีชาติพันธุ์ของทั้ง	 2	 เกาะมีทั้งปัจจัยที่เหมือน

และแตกต่างกัน	 ซึ่งสามารถจำาแนกปัจจัยได้ดัง 

ต่อไปนี้

 1) ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ ประวัติ

ของเกาะทั้ง	2	แห่งแม้จะมีที่มาที่ไปท่ีแตกต่างกัน	 

แต่ก็ต่างส่งผลกระทบให้เกิดการสร้างวัฒนธรรม

ทางดนตรี ท่ีเป ็นแนวทางของตนเองมาแต่ครั้ง

อดีตของดนตรีชาติพันธุ ์ในแต่ละพื้นที่ทั้งสิ้น	 ซึ่ง

ประวัติศาสตร์เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลบเลือน

ออกไปจากหลักฐานที่ปรากฏหรือความทรงจำาที่

ถ่ายทอดออกมาจากรุ่นสู่รุ ่นได้	 ดังน้ัน	วัฒนธรรม

ทางด้านดนตรีที่เป็นดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ของเกาะ

ทั้ง	2	แห่ง	จึงถูกสร้างและอยู่ในประวัติศาสตร์ของ

แต่ละแห่ง	ซึ่งส่งผลต่อการดำารงอยู่ในฐานะที่ดนตรี

เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงใน

ปรากฏการณ์นั้นๆ	และการดำารงอยู่ตามไปด้วย

 2) ปัจจัยด้านสภาพทางภูมิประเทศและ

ภูมิศาสตร	์สภาพที่ตั้งของเกาะทั้ง	2	ถือได้ว่ามีส่วน 

ช่วยให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ทางด้านดนตรี	 และ 

ส่งผลต่อการดำารงอยู่ของดนตรีได้เป็นอย่างดีเช่นกัน 

และยงัมส่ีวนสำาคัญทำาให้เกดิความโดดเด่นของดนตร ี

ของทั้ง	 2	 เกาะที่แตกต่างจากดนตรีของญี่ปุ ่นใน

เกาะฮอนชูซ่ึงอยู่ในส่วนกลาง	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

การผลิตเครื่องดนตรี	บทเพลง	บทบาทและหน้าที่

ของดนตรีในสังคม	ตลอดจนบริบททางด้านดนตรีที่

เกี่ยวข้องอื่นๆ	แต่ประการที่สำาคัญคือ	การที่พื้นที่ทั้ง 

2	 แห่งมีสภาพเป ็นเกาะและมีสภาพอากาศที่ 

แตกต่างจากส่วนกลาง	ทำาให้การเข้าถงึของวฒันธรรม 

ส่วนกลางของญี่ปุ่นเป็นไปได้ยากกว่า	หรือหากจะ

เข้ามาได้ก็ไม่สอดรับกับวิถีชีวิตและไม่เหมาะสมกับ

สภาพอากาศของพื้นที่เกาะทั้ง	2	แห่งนั่นเอง

 3) ป ัจจัยด ้ านชาติพันธุ ์ และความ 

เข้มแข็งของชุมชน	 ซ่ึงท้ัง	2	 เกาะต่างมีฐานเดิมใน

เรื่องชาติพันธุ์ท่ีชัดเจนแตกต่างจากส่วนกลางและ

มีความผูกพันรักใคร่สามัคคีในฐานะที่เป็นสังคม

ชนบท	ดังนั้น	จึงเป็นเรื่องปกติท่ีคนท่ีแตกต่างทาง

ชาติพันธุ์ย่อมมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง

กันและย่อมรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมของตนเอง	ดังนั้น	

ปัจจัยเร่ืองของชาติพันธุ ์ในแต่ละพ้ืนที่จึงนับเป็น

ปัจจัยหนึ่งท่ีทำาให้ดนตรีชาติพันธุ์ของท้ัง	2	 เกาะนี้

ยังคงดำารงอยู่	แต่ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ	 ในส่วน

ของเกาะฮอกไกโดนั้น	 กลุ ่มชาติพันธุ ์ไอนุซึ่งเป็น 

ชาตพินัธุข์องเกาะมจีำานวนน้อยมากในปัจจบุนั	ดงันัน้ 

รูปแบบและความเป็นตัวตนทางด้านดนตรีจึงอยู่ 

เฉพาะในหมูช่าวไอนใุนวงจำากัด	(Stanley	Sadie	(ed.),	 

1980,	p.	548)	ขณะท่ีในโอคินาวานั้น	ประชากร

แทบท้ังหมดหรือส่วนใหญ่เป็นชาวโอคินาวาดั้งเดิม		

ดังนั้น	วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ของโอคินาวาจึงได้

รับความนิยมและปรากฏในวงกว้างอย่างท่ัวถึงท้ัง

พื้นที่โอคินาวามากกว่าเมื่อเทียบกับเกาะฮอกไกโด

 4) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากรัฐบาล 

ด้วยลักษณะเฉพาะและบริบทต่างๆ	 ท่ีท้ัง	2	 เกาะ

มีความเป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่คร้ังอดีตและ 

แตกต่างจากส่วนกลางค่อนข้างมาก	ทำาให้รฐับาลญีปุ่น่ 

จึงต้องให้ความสำาคัญในการสร้างความภูมิใจใน

เอกลักษณ์	 เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะ

ความคิดที่เกิดการข่มเหงทางวัฒนธรรมระหว่างกัน		

เพราะรัฐบาลญี่ปุ ่นตระหนักดีว่าพื้นที่แต่เดิมของ

แต่ละเกาะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง	โดยเฉพาะ

ท่ีหมู่เกาะโอคินาวาท่ีเคยเป็นประเทศราชมาก่อน

ย่อมจะมีความรู้สึกอ่อนไหวมากกว่าหากจะต้องรับ

และทำาทุกอย่างจากส่วนกลางท่ีอาจมีวัฒนธรรม
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ที่ไม่สอดรับหรือทับซ้อนกับวัฒนธรรมเดิมของตน	 

ดังนั้นการสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมให ้

ยังคงอยู่จึงมีความสำาคัญยิ่ง

 5) ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว	 เนื่องด้วยทั้ง

เกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวาต่างเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่มีความสำาคัญของญ่ีปุ ่น	 ดังน้ัน	 การ 

ส่งเสรมิการแสดงออกซึง่วฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

ของท้องถิน่	รวมถงึเรือ่งราวทางด้านดนตรเีพือ่ส่งเสรมิ 

การท่องเที่ยวและโน้มน้าวให้ผู ้คนเข้ามาเยี่ยมชม

จึงมีส่วนสำาคัญยิ่ง	ดังนั้น	ภาคส่วนต่างๆ	ทั้งรัฐและ

เอกชนในพื้นที่	 รวมถึงสถาบันการศึกษา	จึงมีความ

พยายามในการส่งเสริมดนตรีชาติพันธุ ์เหล่านี้ให้

คงอยู่	 เพ่ือช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาม

ไปด้วย	 จึงทำาให้ดนตรีชาติพันธุ ์ทั้ง	 2	 เกาะยังคง

ดำารงอยู่ได้	อย่างไรก็ตามการสนับสนุนในลักษณะนี ้

ก็มีผลในทางตรงกันข้าม	 เน่ืองจากรูปแบบและวิธี

การนำาเสนอเพื่อการท่องเที่ยวนั้น	มักจะเป็นการนำา

เสนอให้เหมาะสมกับเวลาและธุรกิจการท่องเที่ยว		

ดังนั้น	อาจทำาให้รูปแบบและบทบาทของดนตรีใน

สังคมทั้ง	2	แห่งที่ถูกต้องตามแบบแผนผิดเพี้ยนไป

จากแบบแผนดั้งเดิมแท้ไปได้ด้วยเช่นกัน	

	 อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของ

ในส่วนของดนตรีสังคีตลักษณ์ทางดนตรี	 ระหว่าง

ดนตรีฮอกไกโดและดนตรีหมู ่เกาะโอคินาวากับ

ดนตรีประจำาชาติญี่ปุ่นนั้น	พบว่ามีลักษณะสำาคัญที่

คล้ายคลึงกันหลายประการ	กล่าวคือ	ดนตรีด้ังเดิม

ส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีที่ใช้เสียง	5	โทนเสียงหลักเช่น

เดียวกันเกือบทั้งหมด	ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำาคัญทาง

ด้านดนตรีของเอเชียตะวันออก	สำาหรับจังหวะที่ใช ้

จะปรากฏเป็นจงัหวะหลกัแบบคูเ่ท่านัน้	คอื	แบบ	2/4 

และ	4/4	จงัหวะ	ไม่ปรากฏบทเพลงทีใ่ช้	3/4	จงัหวะ 

(Stanley	Sadie	 (ed.),	 1980,	p.	545)	 เว้นแต ่

บทเพลงสมยัใหม่หรอืประยกุต์มาจากดนตรีตะวันตก

6. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
	 จากผลการศึกษาในเรื่อง	 “การศึกษา

เปรียบเทียบการดำารงอยู ่ของดนตรีชาติพันธุ ์ใน

ประเทศญี่ปุ่นระหว่างเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะ

โอคินาวา”	นั้นจะเห็นว่า	 แม้ในปัจจุบันประเทศ

ญี่ปุ ่นจะมีความเข้มแข็งด้านจิตสำานึกในเชิงความ

รู้สึกร่วมในความเป็นญี่ปุ่น		ที่เกิดจากความพยายาม

ในอดีตท่ีต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คน

ในประเทศที่เคยแยกเป็นกลุ่มเหล่าต่างๆ	 ให้กลับ

มาเป็นหนึ่งเดียวจนสำาเร็จ	และส่งผลให้วัฒนธรรม

ตามท้องถิ่นต่างๆ	ที่เคยปรากฏตามพื้นที่แต่ละแห่ง	

ท่ีบางแห่งเคยมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้ถูก

หลอมรวมกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมหนึ่งเดียวไปด้วย

กันเกือบทั้งหมดแล้วก็ตาม	แต่ทว่ายังมีพื้นที่บาง

แห่งซึ่งแม้จะถูกหลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ประเทศญี่ปุ่นไปแล้วในปัจจุบัน	 ก็ยังคงรักษาความ

เป็นตัวตนดั้งเดิมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น	 ท่ี

เห็นได้ชัดเจนคือบริเวณเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะ

โอคินาวา	 เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ	ทำาให้

วัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นที่ทั้ง	2	แห่งนี้ยังคงดำารงอยู่

จนถึงปัจจุบัน	รวมถึงวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของ 

กลุ ่มชาติพันธุ ์ดั้งเดิมในพื้นที่เกาะฮอกไกโดและ 

หมู่เกาะโอคินาวา

	 การดำารงอยู ่ดังกล่าวนั้นเกิดจากปัจจัย

หลายประการด้วยกัน	 ซ่ึงมีท้ังความเหมือนและ

ความแตกต่างของสาเหตุแห่งการดำารงอยู่	 สาเหตุ

แห่งการดำารงอยู่ของดนตรีพื้นเมืองในเกาะทั้ง	 2	

แห่งท่ีเหมือนกัน	 ได้แก่	สภาพท่ีตั้งของท้ัง	2	แห่ง 

ที่มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกต่างจาก

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น	กล่าวคือ	ฮอกไกโด

อยู ่ทางตอนบนสุดของประเทศ	 แต่โอคินาวาอยู ่

ทางตอนล่างสุดของประเทศ	ซึ่งปัจจัยด้านนี้ส่งผล 

ต่อการเกิดเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของดนตรีและการ 

ยากต่อการเข้ามามีอิทธิพลหรือการผสมผสานจาก 
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ดนตรีในลักษณะอื่น	ส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ของพื้นที่แต่ละแห่ง	เนื่องจากความโดดเด่นของกลุ่ม 

ชาตพินัธ์ุในพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างจากผูค้นส่วนใหญ่ 

ในประเทศ	หรือการที่ดนตรีเหล่านี้มีความแปลก

โดดเด่นและแตกต่างจากวัฒนธรรมส่วนกลาง 

จึงสามารถนำามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและ 

ประกอบอาชพีได้อกีช่องทางหน่ึงด้วย	นอกจากน้ียงัม ี

อทิธพิลของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพ้ืนท่ีทัง้	2	 

แห่งที่มีทั้งการเข้ามายึดครองและการปรองดองกับ 

กลุ่มชาติพันธุ์เดิมของส่วนการปกครองกลางของ 

ญีปุ่น่ก็ไม่ได้ทำาให้ความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของทั้ง	

2	เกาะหายไป	แต่ในทางกลับกัน	กลับมีส่วนช่วยให้

สังคมและชุมชนในพื้นที่นั้นเกิดความเข้มแข็งและ

การรักษาความเป็นตัวตนดั้งเดิมของวัฒนธรรมนั้น

ไว้อย่างเหนียวแน่นตามไปด้วย

	 การศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า	 การรวมกัน

เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวนั้น	 ไม่จำาเป็นต้องมาจาก 

วิธีคิดด้วยการบีบเค้นเพื่อการยอมรับวัฒนธรรม 

ส่วนกลาง	แต่หากสามารถหาทางออกได้ร่วมกนัได้ด้วย 

วิธีคิดในการยอมรับซึ่งกันและกันในความแตกต่าง 

ก็จะทำาให้เกิดความผสมกลมเกลียวเป็นหนึ่งได	้	

และยังสามารถลดรอยร้าวทางประวัติศาสตร์ในแง่

ท่ีไม่ดีท่ีเคยมีมาได้อีกด้วย	 ท่ีสำาคัญในความแตกต่าง

นั่นไม่ได้มีความหมายถึงการแตกแยกเพียงแง่มุม 

เดียวเสมอไป	 แต่ความแตกต่างยังอาจหมายถึง 

อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของสังคมหรือชุมชนนั้นท่ีแสดง

ถึงการอยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแย้งกันด้วยการเคารพใน

ความเป็นตัวตนท่ีอาจแตกต่างซ่ึงกันและกันนั่นเอง		

ดังเช่นกรณีศึกษาเกี่ยวกับดนตรีชาติพันธุ์ในญี่ปุ่น

ครั้งนี้
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