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บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะของสตรีในโอโอะกุ ซึ่งเป็นที่

อาศยัของภรรยาและบตุรของโชกนุในบรเิวณปราสาทเอโดะ จากการศึกษาวจิยัพบว่า โอโอะกมุสีภาพเป็น

องค์กรขนาดใหญ่ที่มีคนท�างานเพื่อรับใช้โชกุนและครอบครัวและเป็นองค์กรที่มีการใช้งบประมาณเป็น

จ�านวนมาก การท�างานในโอโอะกุส่งผลให้สตรีเหล่านี้มีอิสระทางการเงินและยังส่งผลต่อการมีอ�านาจของ

สตรีบางกลุ่ม เช่น โจะจูระดับสูงของโอโอะกุโดยเฉพาะโอะโตะชิโยะริที่เป็นผู้รับใช้โชกุน โจะจูเหล่านี้มี

อ�านาจในการได้รับเงินอย่างมหาศาลและใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย สถานะและอ�านาจของโจะจูเหล่าน้ีเม่ือมี

การร่วมกนัสร้างอ�านาจกบัโอะโมะเตะและมบีทบาทในการปกครองซ่ึงส่งผลต่อการมอี�านาจของสตรเีหล่านี้

อย่างมาก และยงัมสีตรกีลุม่ทีเ่ป็นมารดาของโชกนุซึง่บางคนอาจจะมาจากตระกลูชาวนาและชาวเมอืง แต่

เมื่อมีโอกาสได้เป็นภรรยารองของโชกุนและคลอดบุตรชายและได้เป็นมารดาของโชกุนส่งผลให้นางและ

ครอบครัวเดิมได้รับการตอบแทนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ มารดาของโชกุนในช่วงต้นสมัยเอโดะ

ที่รัฐบาลโทะกุงะวะยังมีสถานะทางการเงินดี ดังนั้น จึงอาจจะกล่าวได้ว่า สถานะของสตรีในสมัยเอโดะ

โดยเฉพาะสตรีในโอโอะกนุีม้สีถานะทางอ�านาจและการเงนิทีม่ัน่คง สตรหีลายคนมอี�านาจทีส่ร้างขึน้มาใหม่

จากการร่วมมือกับโอะโมะเตะหรือจากการเป็นแม่ของโชกุน และจะเห็นได้ว่า การมีทรัพย์สินส่งผลต่อ

สถานะและอ�านาจของสตรใีนโอโอะก ุและในสงัคมทีเ่ป็นแบบทนุนยิมในสมยัเอโดะนีส่้งผลต่อสถานะของ

สตรีในโอโอะกุเป็นอย่างมาก
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Abstract

This article is an attempt to explain the status of women in the Ooku, the Shogun’s 
inner palace, during the Edo period. The research shows that the Ooku was a 
large organization that included those that served the Shogun and his family. This 
organization had a large budget, and the women that worked there had a high income 
and their positions made them powerful. This was especially true for the Otoshiyori. 
The ladies that served the Shogun enjoyed a luxurious lifestyle, and when the women 
combined their power with the Omote, or government, it made them even stronger. 
Moreover, some mothers of Shoguns originally came from families of farmers and 
townspeople. However, when they married Shoguns, and their sons became Shoguns, 
both the mothers and their families received high rewards, especially during the 
beginning of the Edo period when the Shogunate still had stable financial resources. 
In conclusion, we can say that the women in the Edo period, especially those living 
within the Edo Castle, had high financial status and were powerful. Many of them 
built this status together with the men that served the Shoguns or acquired it from 
being mothers of Shoguns.  It can be clearly seen that economic status strongly 
influenced the power of the women of the Ooku. In addition, capitalism during the 
Edo period greatly affected the status of women in the Ooku.

The Changing Status of Women in the 

Ookuduring the Edo Period
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1.	 บทน�า

 จากการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของประเทศ

ญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะและบทบาทของ

สตรีญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์สมัยโบราณจนถึงสมัยเอโดะ 

พบว่า สตรีมีสถานะท่ีเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทท่ีแตก

ต่างกันในแต่ละสมัย เช่น บทบาทของสตรีในฐานะผู้น�า

ทางจิตวิญญาณและการปกครองในสมัยโบราณ 

บทบาทของสตรี ในฐานะแม ่ของประเทศ หรือ 

พระมารดาของจักรพรรดิท่ีทรงมีพระชันษาน้อยในสมัย

เฮอัน บทบาทของสตรีในการสู้รบเพื่อปกป้องครอบครัว

ปกครองปราสาทและดูแลหลานแทนบุตรชายและสามี

ซึ่งเสียชีวิตในการรบในสมัยกลาง และการให้บุตรสาว

ขึ้นปกครองเป็นเจ้าของปราสาทในสมัยกลางในกรณีที่

ไม่มีบุตรชาย และบทบาทของสตรีชนชั้นชาวเมืองใน

สมัยเอโดะที่มีสถานะสูงข้ึนตามฐานะการเงินจากการ

ท�างานนอกบ้าน ซ่ึงสถานะของสตรีในแต่ละสมัยน้ัน

แปรเปลี่ยนไปตามการปกครองและสถานะทางการเงิน

และทรัพย์สินของสตรี ท�าให้เห็นว่าบทบาทของสตรีใน

ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมี

ความหลากหลายข้ึนอยู่กับสถานการณ์และบริบททาง

สังคมและพบการกล่าวถึงสถานะของสตรีในสมัยเอโดะ

ว่า จากการปกครองระบบทหารในสมัยเอโดะท�าให้สตรี

ในตระกลูซามไุรมสีถานะทีต่กต�า่จนเรียกได้ว่าเป็น “ยคุมืด

ของสตรี”1 โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลส�าคัญสองประการคือ 

การไม่ได้เป็นผู้สืบทอดตระกูลและไม่ได้รับมรดกที่ดิน

และการถูกควบคุมการแต่งงานระหว่างตระกูลไดเมียว

ซึ่งปรากฏในบุเกะโชะฮัตโตะ เพื่อควบคุมการแต่งงาน

ที่จะส่งผลทางการเมืองดังเช่นในสมัยกลาง 

 แต่จากการศึกษาจากหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับ

โอโอะกพุบว่าสถานะของสตรทีีเ่ป็นชนชัน้ซามไุรในโอโอะกุ

มีสถานะที่ไม่ได้ถือว่าตกต�่า และการแต่งงานของสตรทีี่

เป็นชนชัน้สงูในสมยันีส่้งผลต่อสถานะของตนเองและของ

ครอบครัวของคู่สมรสเช่นกัน ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้จะ

ศึกษาในด้านของการเปลี่ยนแปลงของสถานะของสตรี

ที่ในโอโอะกุที่เป็นผลมาจากการแต่งงาน และการสร้าง

อ�านาจของสตรีในโอโอะกุที่มีบทบาทต่อการปกครอง

ว่ามีสถานะอย่างไรและอะไรเป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง

2.	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาสถานะของสตรีญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์

โดยเฉพาะสตรีในโอโอะกุ โดยมองประเด็นด้านการ

แต่งงานและการสร้างอ�านาจของสตรีในโอโอะกุ ทั้ง

สตรีที่ท�างานในโอโอะกุและสตรีที่เป็นคนในครอบครัว

ของโชกุน 

3.	 สมมุติฐานการวิจัย

 การมีอ�านาจและเงินส่งผลต่อการมีอ�านาจของ

สตรีในโอโอะกุซ่ึงเป็นสตรีชั้นสูงที่มาจากชนช้ันขุนนาง 

ชั้นซามุไรและชนชั้นชาวเมืองในสมัยเอโดะ มีการ

เปลี่ยนแปลงไปสู ่การมีอิทธิพลซ่ึงเป็นผลมาจากการ

พยายามสร้างทายาทและส่งผลให้สตรีมีโอกาสในการ

ขยายอ�านาจ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการเป็นเครือข่าย

และรูปแบบขององค์กรที่เรียกว่า โอโอะกุ  

4.	 วิธีการศึกษาและขอบเขตการวิจัย

 วิ ธี ก า ร ศึ กษา เป ็ นกา ร ศึ กษาจาก เอกสาร 

(documentary research) ซึ่งผู ้วิจัยได้ศึกษาจาก

เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับสตรีในโอโอะกุคือ 

1) 『時代を生きた女たち』ปีค.ศ.2010 2) 『日本

女性史・第十六版』ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ปีค.ศ.2015 

3)『資料に見る日本女性のあゆみ・第四版』ฉบับ

พิมพ์ครั้งที่ 4 ปีค.ศ.2010 ซ่ึงเป็นเอกสารที่เขียนเกี่ยว

กับสตรีในสมัยต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากการบันทึกใน

ประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และ

1     湯麗 (2011).「日本女性地位の歴史的考察『全国民事慣例類集』からみる近世後期女性の婚姻地位 」, 94-109
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หนังสือที่เกี่ยวกับโอโอะกุได้แก่  4) 『徳川政権下の

大奥と奥女中』ปี ค.ศ. 2009 5)『徳川大奥事典』 

ปี ค.ศ. 2015 6) 『将軍と大奥―江戸城の事件と暮

らし』 ปี ค.ศ. 2007 7) 『絵で見る江戸の女性た

ち』ปี ค.ศ. 2006  8)『大奥のすべて』ปี ค.ศ. 2012 

9) 『歴史を動かした徳川十五代の妻たち』ปี ค.ศ. 

2011 เพื่อศึกษาสถานะของสตรีชนชั้นซามุไรในสมัยเอ

โดะ รวมท้ังสตรีที่มาจากชนชั้นขุนนางและชนช้ันชาว

เมืองที่สามารถมีอ�านาจในโอโอะกุ จึงศึกษาจากหนังสือ

เกี่ยวกับผู ้หญิงในสมัยเอโดะและสตรีในโอโอะกะดัง

ปรากฏในเอกสารอ้างอิง พร้อมท้ังศึกษาจากเอกสาร

การวิจัยและบทความเก่ียวกับสถานะของสตรีในสมัย

เอโดะ ซึ่งเป็นเอกสารที่ค้นคว้าจากหอสมุดรัฐสภาแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น　

5.	 นิยามค�าศัพท์

 โอโอะกุ（大奥）หมายถึง ที่อาศัยของสตรีที่เป็น

ภรรยาเอกและภรรยารอง รวมถึงลูก และสตรีผู้มีหน้าที่

รับใช้ครอบครัวของโชกุน

 โชกุนคนที่ 1-15 ได้แก่ 1) โทะกุงะวะอิเอะยะซุ

(徳川家康）2) โทะกุงะวะฮิเดะตะดะ(徳川秀忠)

3) โทะกงุะวะอเิอะมติส（ึ徳川家光）4) โทะกงุะวะอเิอะสนึะ

(徳川家綱）5) โทะกุงะวะสึนะโยะชิ(徳川綱吉)

6) โทะกุงะวะอิเอะโนะบุ （徳川家宣）7) โทะกุงะวะ

อิเอะสึง（ุ徳川家継) 8) โทะกุงะวะโยะชิมุเนะ（徳川

吉宗) 9) โทะกงุะวะอเิอะชเิงะ(徳川家茂)10) โทะกงุะ

วะอิเอะฮะรุ (徳川家治) 11) โทะกุงะวะอิเอะนะริ

(徳川家斉) 12) โทะกุงะวะอิเอะโยะชิ (徳川家慶)

13) โทะกุงะวะอิเอะซะดะ(徳川家定）14)  โทะกุงะ

วะอเิอะโมะจ ิ(徳川家茂) 15) โทะกุงะวะโยะชิโนะบุ

(徳川慶喜）

 มิไดโดะโกะโระ （御台所）หมายถงึ ภรรยาเอกของ

โชกุน เป็นสตรทีีม่าจากตระกูลขนุนางตัง้แต่โชกนุคนที ่ 3 

เป็นต้นไป

 โอะโตะชโิยะร ิหรือ โรโจะ（お年寄り・老女)หมาย

ถงึ สตรผู้ีมตี�าแหน่งในการปกครองสูงสุดของโอโอะก ุเทยีบ

เท่ากบัอ�ามาตย์ของโชกนุ

 โอะจูโร（御中臈） หมายถงึ สตรีทีมี่หน้าทีร่บัใช้ใกล้

ชดิ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มทีม่หีน้าทีร่บัใช้โชกนุและ

กลุ่มทีม่หีน้าทีร่บัใช้มไิดโดะโกะโระ

 โจะจ ู（女中）หมายถึง สตรทีีท่�างานรบัใช้ในโอโอะ

กแุละโอะกใุช้เรยีกรวมส�าหรับทุกต�าแหน่ง

 โอะเมะมเิอะอโิจ（御目見以上）หมายถงึ ชนชัน้ซา

มไุรทีร่ะดบัสูงและโจะจรูะดบัสูงทีส่ามารถเข้าพบโชกุนได้

 โอะเมะมเิอะอกิะ（御目見以下）หมายถงึ ชนช้ัน

ซามไุรทีร่ะดบัล่างและโจะจรูะดบัล่างทีไ่ม่สามารถเข้าพบ

โชกนุได้

 ไดเมยีว（大名）หมายถงึ ผูป้กครองแคว้นต่าง (มี

จ�านวนประมาณ 260 แคว้น)

 โกะซังเคะ（御三家）หมายถึง ตระกูลที่สืบสาย

โดยตรงเป็นลูกชายของโทะกงุะวะ อเิอะยะซ ุมสิีทธขิึน้เป็น

โชกนุ ได้แก่ ตระกลูโอะวะร（ิ尾張）คอิ（ิ紀伊）และ

ตระกลูมโิตะ（水戸）

 โกะซงัเคียว（御三卿 หมายถงึ ตระกลูท่ีสบืสายรอง

จากสายตรงจากโทะกงุะวะ อเิอะยะซุ มสีทิธขิึน้เป็นโชกนุ

เช่นกนั ได้แก่ ตระกลูทะยะซ（ุ田安）ตระกลูฮโิตะสึบะชิ

（一橋）และตระกลูชมิซิ（ุ清水）
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6.	 ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์

 6.1  คว�มหม�ยของ “โอะก”ุ และ “โอโอะกุ”  

  ของตระกูลซ�มุไร

 - คว�มหม�ยของคำ�ว่� “โอโอะกุ”

 ค�าว่า “โอโอะก”ุ ในหนงัสอืประวตัศิาสตร์ของสมยั

เอโดะทีป่รากฏในปัจจบุนัหมายถึง ทีพ่กัอาศัยของภรรยา

และครอบครัวของโชกุนในสมัยเอโดะ ซ่ึงในปราสาทเอโดะ

มโีอโอะก ุ3 แห่ง คอื โอโอะกุของปราสาทฮมมะรซุึง่เป็น

ทีอ่ยูอ่าศยัของโชกนุและภรรยารวมถงึบตุร โอโอะกขุอง

นิชิโนะมะรุเป็นที่อยู่อาศัยของผู้จะขึ้นด�ารงต�าแหน่ง

โชกุนและครอบครัว (หรือโชกุนท่ีเกษียณจากการ

ปกครองแล้ว) และโอโอะกขุองนโินะมะรสุ่วนใหญ่เป็นที่

อยู่อาศัยของภรรยาเอกของโชกุนคนก่อนหน้าโชกุนคน

ปัจจบุนั นอกจากนี ้หากกล่าวถงึค�าว่า “โอโอะก”ุ คนใน

ปัจจบุนัส่วนหนึง่ทีม่โีอกาสได้ดลูะครหรอือ่านนยิายของ

ประเทศญี่ปุ ่น จะมีภาพของความขัดแย้งและการ

แก่งแย่งชงิดรีะหว่างผูห้ญงิทีอ่าศยัในโอโอะก ุมภีาพของ

การเป็นสงัคมทีม่ลีกัษณะปิดไม่เปิดต่อภายนอกและมีกฎ

ของสตรีที่ท�างานในโอโอะกุที่ห้ามน�าเอาเรื่องในโอโอะกุ

เล่าสูค่นภายนอก และมเีอกสารทีบ่นัทกึเกีย่วกบัโอโอะกุ

ของปราสาทเอโดะไม่มากนักการศึกษาเกี่ยวกับโอโอะกุ

นัน้มีการศกึษาช่วงแรกในช่วงต้นสมยัเมจ ิเป็นการศกึษา

วถีิชีวิตและความเป็นอยูข่องสตรใีนโอโอะกทุีเ่ป็นการ

ศึกษาจากการสัมภาษณ์สตรีที่เคยท�างานในโอโอะกุ ซึ่ง

การวิจัยเกี่ยวกับโอโอะกุนั้นมีการขยายตัวมากขึ้น

เนื่องจากมีการค้นพบเอกสารที่มีการบันทึกของตระกูล

ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโอโอะกุ เช่น จากงานวิจัย

ของนะงะโนะ ฮิโระโกะ (1997) ในหัวข้อ 「幕府制国

家の政治構造と女性」อ้างในหนงัสอื「徳川「大奥」

事典」เขยีนถงึบทบาทในด้านการปกครองของโจะจใูน

โอโอะกุของโชกุนและโอะกขุองไดเมียวว่า เป็นส่วนหนึง่

ในโครงสร้างของอ�านาจในการปกครองในบทบาทของ

ผู้กุมอ�านาจในฐานะลูกน้องสตรี（女性家臣)
2   และ

ในด้านการเป็นสังคมปิดไม่เปิดสู่ภายนอกของโอโอะกนุัน้ 

ถงึแม้ไม่มเีอกสารของรฐับาลโทะกงุะวะเกีย่วกบัโอโอะกุ

มากนัก แต่พบว่ามีบันทึกและนิยายในสมัยเอโดะเพื่อ

ความบนัเทงิส�าหรบัคนทัว่ไปหลายเล่มท่ีเกีย่วกบัโอโอะกุ 

เช่น 「藤岡屋日記」(1804-1864) ซึ่งเป็นการเขียน

บันทึกส่วนตัวของผู้ชายคนหนึ่งเกี่ยวกับเหตกุารณ์ของ

รัฐบาล เช่น การเดินทางของโชกุน งานศพและงาน

แต่งงานของครอบครัวโชกุนคนที่ 11 และเงินบ�านาญ

ของโจะจู นอกจากนี้ยังม「ี護国女太平記」เป็นนิยาย

เกีย่วกบัสตรใีนโอโอะกแุละโชกนุคนที ่5 และนิยายเรื่อง

「田舎源氏」เขียนเลียนแบบเรื่องเกนจิโมะโนะกะ

ตะริซึ่งเขียนถึงเรื่องรักของตัวเอกในสมัยมุโระมะจิ มี

เนือ้หาทีค่ล้ายกับเรือ่งในโอโอะกซุึง่ได้รบัความนิยมจาก

คนทั่วไปในสมัยเอโดะเป็นอย่างมากแต่ถูกรัฐบาลโทะกุ

งะวะสั่งห้ามพิมพ์ในปี ค.ศ. 18423  นอกจากนี้ ยังมีการ

ละเล่นของเด็กผู้หญิงในสมัยเอโดะที่เรียกว่า เอะซุโกะ

โระก（ุ絵双六）ที่พิมพ์บนแผ่นกระดาษในช่วงกลาง

สมัยเอโดะซึ่งเป็นช่วงที่วิทยาการภาพพิมพ์ไม้มีการ

พฒันาและเป็นการละเล่นทีน่ยิมอย่างมากในบรรดาเดก็

ผู้หญิงชนช้ันชาวเมือง เป็นการละเล่นเกี่ยวกับต�าแหน่ง

ต่าง ๆ ของสตรีในโอโอะกุ การเลื่อนต�าแหน่งไปจนถึง

ภรรยารองของโชกุนรวมถึงการเล่นดนตรี ท�าให้การ

ท�างานในโอโอะกเุป็นทีรู่จั้กและใฝ่ฝันของเดก็ผู้หญงิชนชัน้

ชาวเมืองมากขึ้น4 จากบันทึก นิยายและการละเล่นนี้

ท�าให้พบว่า โอโอะกุไม่ได้เป็นสังคมที่ปิดตามที่เข้าใจกัน

โดยทั่วไป

 หากดคู�าว่า “โอะก”ุ（奥）แปลจากพจนานกุรม 

広辞苑 ส�านักพิมพ์อิวะนะมิ พิมพ์ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2013 

หมายถงึ สถานทีท่ีอ่ยูลึ่กเข้าไปข้างใน หรอื ไกลจากด้านนอก 

ผู้วจิยัจงึท�าการค้นคว้าหาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ค�าว่า 

“โอะกุ” และ “โอโอะกุ” รวมถึงการใช้ค�าส�าหรับที่อยู่

2 竹内誠・深井雅海・松尾美恵子(編)(2015).『徳川「大奥」事典』,4-7
3 Anne Walthall (2001).「江戸文化における大奥」, 45-49
4 岩城紀子 (1998).「『絵双六』に見る町娘と大奥―江戸女性の“あこがれ”」,248-250
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อาศยัของชนชัน้ซามไุรระดับสงูเพือ่ศกึษาทีม่าของค�าว่า 

“โอโอะก”ุ และสามารถใช้อธบิายความแตกต่างและการ

เปลี่ยนแปลงของโอโอะกุที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง

ของสถานะของสตรีในโอโอะกุ ผูว้จิยัพบว่าค�าว่า “โอะกุ” 

ปรากฏเป็นค�าที่ใช้ส�าหรับที่อยู่อาศัยของชนชั้นซามุไร

ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามหรือสมัยเซ็งโงะกุ ซ่ึงท่ีอยู่อาศัย

จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่ใช้เป็นที่ประชุม

ระหว่างซามุไร ที่จัดงานเทศกาล ที่จัดงานพิธีที่เป็น

ทางการเป็นที่เปิดต่อคนภายนอก เรียกว่า โอะโมะเตะ

(表)และส่วนทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัของคนในครอบครัวและ

เป็นพื้นที่ส่วนตัวเรียกว่า โอะกุ（奥)และการแบ่งพื้นที่

เป็นส่วนส�าหรับท�างานและส�าหรับครอบครัวของบ้าน

ซามุไรนี้ยังคงใช้จนถึงสมัยเอโดะ นอกจากนี้ยังพบ

หนงัสอืซนัไนโคะเคต็ส ึ(三内口決)อ้างในบทความของ

โยะชิโมะโตะ ชินจิ (1980) ที่กล่าวถึงค�าว่า คะตะโนะไต

（北の対）หมายถงึอาคารหอนอนของภรรยาเอก (อยูท่าง

ทศิเหนอื) และเรียกผูอ้าศยัเจ้าของหอนอนว่า คิตะโนะ

คะตะ（北の方）หรือ คิตะโนะองคะตะ(北の御方)

หรอื คติะโนะมนัโดะโคะโระ(北政所)ซ่ึงค�าเรียกเช่นนี้

ใช ้ในชนชั้นซามุไร คือตระกูลโชกุนอะชิคะงะและ

ตระกูลไดเมียวในสมัยมุโระมะจิ แต่ไม่ได้ถกูเรยีกในสมยั

คามาครุะ และส�าหรับท่ีอยูอ่าศยันัน้ค�าว่า “โอะกุ” มกีาร

ใช้ตั้งแต่สมัยมุโระมะจิโดยแบ่งออกเป็นโอะโมะเตะและ

โอะกุเช่นกัน 

 หลกัฐานทีย่นืยันถงึแผนผงัของปราสาทของโชกุน

ในสมัยมุโระมะจิ คือ ฉากก้ันหรือเบียวบุ（屏風）ที่มี

ภาพวาดของฮะนะโกะโชะ（花御所）ที่แสดงการแบ่ง

เขตที่พักอาศัยของโชกุนซึ่งเป็นการเลียนแบบคฤหาสน์

ของขุนนางและมีพื้นที่ส�าหรับการจัดงานพิธีและการ

รบัรองแขก (โอะโมะเตะ) อยูด้่านหน้าและพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั

ส่วนตัว (โอะกุ) ของโชกุนอยู่ด้านหลังของปราสาท แต่

ไม่มีก�าแพงกั้นระหว่างส่วนที่เป็นโอะโมะเตะกับส่วนที่

เป็นโอะกุ ส่วนปราสาทในสมัยเซ็งโงะกุนั้นเป็นปราสาท

บนภูเขาเช่นปราสาทของโอะดะโนะบุนะงะ เขียนไว้ใน

บันทึก 「安土日記」ที่กล่าวถึงส่วนบนของปราสาทที่

เรียกว่า เท็นชุ （天守）ซ่ึงเป็นทั้งที่รับรองผู้มาเยือน

และเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าของปราสาทและครอบครัว 

จะเห็นไดว่้าส�าหรบัปราสาทบนภเูขาในสมัยสงครามนั้น

ไม่มีการแบ่งโอะโมะเตะและโอะกุอย่างชัดเจน และ

ยังมีบันทึกที่เก่ียวข้องกับปราสาทของโทะโยะโทะมิ

ฮิเดะโยะชิ คือปราสาทโอซาก้า 2 ฉบับ5  คอืบนัทกึของ

ตระกลูโอโทะโมะโดยไดเมียวโอโทะโมะโซรนิและบนัทกึ

ของนักบวชชื่อหลุยส ์ ฟรอยซ์ ในขณะที่มาเยี่ยม

ปราสาท พบว่า ส่วนที่ก�าหนดให้เป็นโอะกุนั้นอยู่ในส่วน

บนสุดของปราสาทหรือเท็นชุ และบันทึกของนักบวช

ยังระบุว ่า ในส่วนของโอะกุนั้นเห็นสตรีรับใช้เป ็น

จ�านวนมากและไม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้าออกได้  จาก

บันทึกดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนสมัยเอโดะมีการ

ใช้ค�าว่า “โอะกุ” อย่างแพร่หลายแต่ไม่พบการใช้ค�าว่า 

“โอโอะกุ” และค�าว่า “โอะกุ”หมายถึงพื้นที่ส่วนตัวที่

เจ้าของปราสาทอาศัยอยู่กับครอบครัว ซ่ึงในสมัยเอโดะ

ค�าว่า “โอโอะกุ” ใช้ส�าหรับที่อาศัยของครอบครัวของ

โชกุนและส�าหรับไดเมียวและซามุไรระดับสูง (เช่น

โกะซงัเคะ โกะซงัเคยีวและตระกลูชมิะส)ึ ส่วนไดเมยีวอืน่ ๆ  

ยังคงใช้ค�าว่า “โอะกุ” ส�าหรับที่อาศัยส่วนตัวเหมือน

สมัยก่อนหน้าสมัยเอโดะ ซึ่งการค้นคว้าเกี่ยวกับโอะกุ

ของโชกนุและของตระกลูไดเมยีวในสมัยมุโระมะจินั้นพบ

เอกสารไม่มากนัก6

 ส�าหรับของปราสาทเอโดะมีการแบ่งอาคารฮมมะรุ

เป็นสามส่วนคือ โอะโมะเตะ นะคะโอะกุ และโอโอะกุ  

นะคะโอะกุซ่ึงเป็นพื้นที่ส่วนตัวของโชกุนน้ันจะมีเพียง

ผูร้บัใช้โชกนุทีเ่ป็นเพศชายแม้แต่โรจหูรอือ�ามาตย์(老中) 

จะต้องได้รับการอนุญาตจากโชกุนก่อนจึงจะเข้าไปได้ 

และโอโอะกุซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวโชกุนนั้น

5 鈴木賢次(2011).「信長・秀吉の奥と将軍の大奥」,140-147
6 慶幹進士（1980）.「室町殿の大奥・江戸城の大奥」,187-192
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จะมีโจะจูที่เป็นเพศหญิงซึ่งแบ่งออกเป็นโจะจูของโชกุน

และโจะจขูองมไิดโดะโคะโระ คนท�างานของนะคะโอะกุ

กับโอโอะกุจะไม่มีการข้ามไปยังอีกพื้นท่ีหน่ึง7 ซึ่ง

โครงสร้างของปราสาทเอโกะและคฤหาสน์ของบรรดา

ไดเมยีวท่ีอยูใ่นเมอืงเอโด8 จะมลีกัษณะเหมอืนกนัคอืแบ่ง

ออกเป็นโอะโมะเตะซึ่งอยู่ด้านหน้าและโอะกุซึ่งอยู่ด้าน

หลงัซึง่โจะจขูองโชกนุนัน้จะอาศยัในบรเิวณปราสาทเอโดะ   

แต่โจะจูของไดเมียวนั้นจะอาศัยในบริเวณที่เป็นพื้นที่

ส่วนตัวของไดเมียว ทั้งปราสาทเอโดะและคฤหาสน์ของ

ไดเมยีวมตี�าแหน่งผูป้ระสานงานระหว่างโอะโมะเตะและ

โอะกทุีเ่รียกว่าโอะโจกุจ ิ(御錠口) แต่คฤหาสน์ไดเมยีวไม่

ได้มีการแบ่งเขตระหว่างโอะโมะเตะและโอะกอุย่างเข้มงวด 

รวมทั้งมีต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปราสาทเอโดะไม่มี คือ 

ต�าแหน่งงานราชการที่โอะโมะเตะ (เป็นเพศหญิง) 

ที่เรียกว่า โอะโมะเตะโจะจู (表女中) และมีต�าแหน่งผู้

ปฏิบัติงานผู้ชายที่สามารถเข้าออกโอะกุได้9

 - ก�รเปลี่ยนแปลงจ�กคำ�ว่� “โอะกุ” ไปเป็น 

  คำ�ว่� “โอโอะกุ”

 ในหนงัสอืประวตัศิาสตร์เกีย่วกบัโอโอะกนุัน้เขยีน

ถึงการเริ่มต้นของระบบของโอโอะกุว่าเริ่มในสมัยโชกุน

คนที่ 3 แต่ในเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์ในสมัย

เอโดะตัง้แต่เริม่สมยัเอโดะจนถงึสมยัโชกนุคนที ่4 นัน้ไม่

ค่อยพบค�าว่า “โอโอะกุ” แต่พบค�าว่า “โอะกุ” และ 

“โอะกุคะตะ” เป็นส่วนใหญ่ เช่น พบค�าว่า「おく方」

และค�าว่า「おくの御台所」ในกฎข้อบังคบัมไิดโดะโกะ

โระฮัตโตะ（御台所法度）ประกาศใช้ในปี ค.ศ.1623 

และมกีฎระเบยีบทีเ่รียกว่า โอะโอะกุคะตะโอะฮตัโตะ (御

奥方御法度) ออกในต้นสมยัโชกนุคนที ่4 และพบค�าว่า 

“โอะกุ” เป็นส่วนใหญ่ในบันทึกท่ีชื่อว่า ริวเอฮินะมิกิ

(柳営日次記)10  และแม้แต่ในแผนผังของบริเวณ

ปราสาทเอโดะที่เรียกว่า โอะฮมมะรุโซเอะซุ(御本丸

惣絵図) ก็เรียกบริเวณที่อาศัยของมิไดโดะโกะโระว่า

โอะโอะกคุะตะ (御奥方) ในสมยัของโชกนุคนที ่3 มกีาร

แบ่งพื้นที่โอะกุ (ต่อมาเรียกว่านะคะโอะกุ) และโอโอะกุ

อย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในปี 

ค.ศ. 1649 มีการซ่อมแซมก�าแพงหินที่พังลงมาและแบ่ง

ส่วนทีเ่ป็นทีอ่าศยัส่วนตัวของโชกนุเป็นสองส่วน ประกอบ

กับมีการขยายการสร้างในส่วนพื้นที่อาศัยส่วนตัวของ

โชกุน เรียกส่วนที่เป็น โอะกุ ว่า นะคะโอะกุ (中奥) 

(ซ่ึงใช้เรียกโดยทั่วไปในปัจจุบัน) ไม่พบบันทึกการ

เปลี่ยนชื่อเรียกจากโอะกุเป็นโอโอะกุอย่างชัดเจน แต่

พบว่ามีการใช้ทั้งค�าว่า “โอะกุคะตะ” และ “โอโอะกุ” 

ในบันทึกริวเอฮินะมิกิในสมัยของโชกุนคนที่ 4 และต่อ

มาในสมัยของโชกุนคนที่ 5 พบว่ามีการใช้ค�าว่า “โอ

โอะกุ” มากกว่าค�าว่า “โอะกุ” นอกจากน้ี พื้นที่อาศัย

ส่วนตวัของโชกนุมกีารควบคุมเข้มงวดขึน้หลงัจากมกีาร

สังหารอ�ามาตย์ในบริเวณใกล้พื้นที่ส่วนตัวของโชกุนจึง

มีการแบ่งเขตระหว่างโอะโมะเตะกับพื้นที่ส่วนตัวหรือ

โอะกุที่ชัดเจนขึ้น และอาจจะส่งผลต่อการแบ่งท่ีอยู ่

อาศัยของโชกุนและครอบครัวเป็น “โอโอะกุ”11   

ด้วยเช่นกัน    ทั้งน้ี ค�าว่า “โอโอะกุ” น้ีไม่ได้ใช้แต่เพยีง

บริเวณ　ฮมมะรุของปราสาทเอโดะเท่านั้น แต่ยงัใช้

กบันชิิโนะมะรแุละนโินะมะรใุนส่วนทีเ่ป็นทีอ่าศัยของสตรี 

นอกจากนี ้ค�าว่า “นะคะโอะก”ุและ “โอโอะกุ” นี้ยังใช ้

ในตระกูลไดเมียวท่ีเป ็นตระกูลใหญ่ได ้แก ่ ตระกูล

โกะซังเคะ ตระกูลโกะซังเคียว และตระกูลชิมะสึของได

เมียวแห ่งแคว ้นซะสึมะ จากการค ้นคว ้าพบว ่า 

ครอบครัวของชนช้ันซามุไรน้ันมีการแบ่งพื้นที่เป็นโอะ

โมะเตะและโอะกุเช่นกัน และการเริ่มใช้ค�าว่า “โอโอะ

กุ” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยโชกุนคนที่ 4 อาจจะเป็นการ

แสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่แตกต่างของตระกูลโทะกุงะวะ

และตระกูลบริวารในสมัยเอโดะที่ตระกูลโทะกุงะวะ

7 竹内誠・深井雅海・松尾美恵子 (編)(2015).『徳川「大奥」事典』,4-7
8 ไดเมียวจะต้องมีปราสาทหรือคฤหาสน์ในเมืองเอโดะเพื่อเป็นที่อาศัยระหว่างช่วงมาท�างานที่ปราสาทเอโดะหรือช่วงมาประจ�าที่เมืองเอโดะ
9 畑尚子(2009).『徳川政権下の大奥と奥女中』, 77
10 บันทึกงานราชการของแต่ละส�านักงานของรัฐบาลโทะกุงะวะในสมัยเอโดะ http://www.wul.waseda.ac.jp/CLIB/MICRO/ryuei.html
11 竹内誠・深井雅海・松尾美恵子（編）(2015)『徳川「大奥」事典』, 7-8.
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มอี�านาจอย่างเต็มรปูแบบในการปกครอง

 6.2 ข้อมูลพื้นฐ�นเกี่ยวกับโอโอะกุ

 - จุดเริ่มต้นของโอโอะกุและก�รแบ่งช่วงของ 

  โอโอะกุ

 ถงึแม้ไม่พบบนัทกึของการเปล่ียนการเรยีกชือ่จาก

ค�าว ่า “โอะกุ” ไปเป ็น “โอโอะกุ” แต ่หนังสือ

ประวัติศาสตร์ที่เขียนเกี่ยวกับโอโอะกุในปัจจุบันส่วน

ใหญ่กล่าวถึงการเร่ิมต้นระบบของโอโอะกวุ่ามกีารเริม่ต้น

ในสมยัโชกนุคนที ่3 เพือ่เป็นการสร้างผู้สบืทอดต�าแหน่ง

โชกนุตระกลูโทะกงุะวะ  โชกุนคนที ่1 เริม่เข้ามาอาศัยใน

ปราสาทเอโดะตัง้แต่ปี ค.ศ. 1603 ขณะน้ันปราสาทเอโดะ

เป็นเพยีงปราสาทขนาดเลก็และเริม่มกีารซ่อมแซมและ

สร้างเพ่ิมเตมิจนเสร็จสมบรูณ์ในสมยัโชกุนคนที ่3 ภายใน

ส่วนของโอโอะกยุงัถกูแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 1) โอะเดง็มกิุ 

(御殿向き) เป ็นส่วนท่ีอาศัยของมิไดโดะโกะโระ 

2) นะงะสึโบะเนะ（長局）เป็นที่อาศัยของโจะจู 

มีลักษณะเป็นเรือนแถวยาว 3) ฮิโระชิคิมุคิ (広敷向

き) เป็นเสมอืนส�านกังานภายในของโอโอะกุ ในส่วนที่ 1 

และ 2 นอกจากโชกุนแล้วห้ามผู้ชายอื่นเข้า(มีเพียงแต่

อาชีพที่จ�าเป็น เช่น หมอของโชกุนและช่างที่เข้าได้รวม

ถงึเดก็ผูช้ายทีม่อีายไุม่เกนิ 9 ขวบ) ในส่วนที ่3 นีอ้นญุาต

ให้เจ้าหน้าท่ีผูช้ายเข้าไปท�างานได้ ปราสาทเอโดะมีความ

ยาวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ 4 กิโลเมตรและจากทิศตะวัน

ออกไปยังทิศตะวันตก 6 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่ที่

เป็นอาคารและสวน ส่วนท่ีส�าคัญของปราสาทเอโดะซ่ึง

เป็นที่อยู่อาศัยของคนในครอบครัวโทะกุงะวะมี 3 ส่วน

คือ ฮมมะรุ（本丸）นิชิโนะมะรุ（西の丸)และนิโนะ

มะร（ุ二の丸）ฮมมะรเุป็นทีอ่ยู่อาศัยในส่วนของโชกนุ 

นชิโินะมะรุเป็นทีอ่ยูอ่าศยัในส่วนของโชกนุทีเ่กษียณจาก

การปกครองแล้วท่ีเรียกว่า โอโกะโชะ (大御所) 

บางครั้งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งโชกุน

ต่อไป นิโนะมุระเป็นคฤหาสน์อีกแห่งหนึ่งของโชกุนบาง

ครั้งเป็นที่อยู่อาศัยของมารดาของโชกุน ฮมมะรุนั้นแบ่ง

ออกเป็นส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน คือ

 1) โอะโมะเตะ （表）เป็นพื้นที่ส�าหรับงาน

ราชการ เป็นเหมือนที่ท�าการของรัฐบาลโทะกุงะวะ

 2) นะคะโอะกุ （中奥）เป็นทีอ่ยูอ่าศยัทีท่�างาน

และพื้นที่ส่วนตัวของโชกุนและบุตรชาย

 3) โอโอะกุ（大奥）เป็นพื้นที่ส่วนตัวของ

ครอบครวัของโชกนุ หมายถงึภรรยาเอก ภรรยารอง บตุร

ชายทีม่อีายไุม่เกนิ 9 ขวบ และบตุรสาวทีย่งัไม่ได้แต่งงาน

 - สตรีที่ทำ�ง�นรับใช้ในโอโอะกุ

  สตรีผู้ซ่ึงท�างานรับใช้โชกุนและมิไดโดะโกะ

โระในโอโอะกุน้ัน สามารถแบ่งได้ 2 ระดับคือ 

 1) ระดับโอะเมะมิเอะอิโจ (お目見え以上) 

คอื ระดบัทีส่ามารถเข้าพบโชกนุและมไิดโดะโกะโระได้ 

 2) ระดับโอะเมะมิเอะอิกะ (お目見え以下) 

คือ ระดับล่างที่ไม่สามารถเข้าพบโชกุนและมิไดโดะโกะ

โระได้

 ในสองกลุม่นี ้ยงัแบ่งออกเป็นชือ่งานต่าง ๆ  อกี 20 

ต�าแหน่ง และยังแบ่งกลุ่มสตรีที่ท�างานภายในโอโอะกุ

เป็น  2 กลุ่ม คือกลุ่มรับใช้โชกุนและกลุ่มรับใช้มิไดโดะ

โกะโระ มีต�าแหน่งหน้าที่ดังนี้ คือ 

 1)  โจโรโอะโตะชิโยะริ (上臈御年寄り)มีหน้า

ที่เป็นคู่สนทนา ที่ปรึกษาและอยู่ใกล้ชิดมิไดโดะโกะโระ 

 2) โคะโจโร (小上臈) เป็นผู้เรียนรู้งานของ

โจโรโอะโตะชิโยะริและอาจจะได้เป็นโจโรต่อไป  

 3) โอะโตะชิโยะริ(บางครั้งเรียกว่า โรโจะ) (御

年寄・老女) เป็นผู้มีอ�านาจในบริหารจัดการและการ

ปกครองสูงสุดในโอโอะก ุ ส่วนใหญ่เป็นบตุรสาวของซามไุร

ชั้นสูงที่ท�างานในรัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ 

 4) โอะเคียกกอุะชไิร (御客会釈) เป็นต�าแหน่ง

เฉพาะของโจะจูทีร่บัใช้โชกนุ มหีน้าท่ีต้อนรบัและดแูลโจะจู

ทีม่าจากโอโอะกุของตระกูลโกะซังเคะและโกะซงัเคยีว 

 5) จูโดะชิโยะริ (中年寄り) เป็นต�าแหน่งที่มี

เฉพาะโจะจูที่รับใช้มิไดโดะโกะโระ มีหน้าที่เป็นตัวแทน

ของโอะโตะชโิยะร ิเช่น ดแูลอาหารและตรวจสอบยาพิษ

ในอาหารของมิไดโดะโกะโระ 
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 6) โอะจูโร (御中臈) เป็นต�าแหน่งของโจะจูที่

ท�างานในโอโอะกุเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดของโชกุนและมิได

โดะโกะโระ ในส่วนของโชกุนน้ันมีโอกาสท่ีจะถูกเลือก

เป็นภรรยารองได้ 

 7) โอะโคะโช（御小姓）อายุราว 7-16 ปี เป็น

เด็กรับใช้ของมิไดโดะโกะโระ

 8) โอะโจกุจิ（御錠口）มีต�าแหน่งเฉพาะของ

โจะจูที่รับใช้โชกุน ดูแลเข้าออกระหว่างโอโอะกุกับ

โอะโมะเตะ

 9) โอะโมะเตะสไึก(御表使) มหีน้าทีร่บัผดิชอบ

ติดต่อภายนอกโอโอะกุและซื้อของตามค�าสั่งของโอะ

โตะชิโยะริ

 10) โกะยูฮิสึ (御祐筆) มีหน้าที่ท�างานเอกสาร 

เช่น จดบันทึก เขียนจดหมายตอบโต้

 11)  โอะสึงิ（お次）ท�างานท่ัวไปเช่น ดูแล

อุปกรณ์ ขนของก�านัล ท�าความสะอาด และเป็นผู้แสดง

เมื่อมีงานรื่นเริง

 12)  โอะคิตเตะงะกิ（御切手書）มีหน้าที่ดูแล

ผู้เข้าออกทีป่ระตสู�าหรบัผูร้บัใช้ พ่อค้าและครอบครวัของ

สตรีที่ท�างานในโอโอะกุ

 13) โอะโบซุ （御坊主）เป็นต�าแหน่งโจะจูที่รับ

ใช้โชกนุ เป็นสตรีสงูอาย ุ(50ปีขึน้ไป) แต่งกายแบบผูช้าย

ได้รับอนุญาตให้เข้าออกในส่วนนะคะโอะกุของโชกุนได้

 14)  โกะฟุกุโนะมะ （呉服の間） มีหน้าที่ดูแล

เสื้อผ้าของโชกุนและมิไดโดะโกะโระ

 15)  โอะฮิโระซะชิกิ （御広座敷）เป็นต�าแหน่ง

รองจากโอะโมะเตะสึไก เป็นผู้ให้การต้อนรับและดูแล

โจะจูที่มาจากโอโอะกุของตระกูลโกะซังเคียวและจาก

โอะกุของตระกูลไดเมียวอื่น ๆ 

 16) โอะซนัโนะมะ(御三の間) มหีน้าทีท่�าความ

สะอาดห้องของโจะจูที่มีต�าแหน่งสูงกว่าและรับใช้ทั่วไป

 17)  โอะนะไค（御中居) มีหน้าที่ท�างานในห้อง

ครัว เป็นผู้เตรียมเครื่องปรุง เช่น หั่นผัก และปลา

 18)  โอะฮโินะบงั (御火の番) เป็นผูด้แูลระวงัไฟ

 19)  โอะจะโนะมะ (お茶の間) มีหน้าที่เตรียม

น�้าชาให้กับมิไดโดะโกะโระ

 20)  โอะสไึกบงั (御使番) มหีน้าทีร่บัใช้และช่วย

งานของต�าแหน่งโอะโมะเตะสึไก

 21)  โอะซุเอะ（御末）เป็นโจะจูช้ันล่างสุด รับ

ผิดชอบการเตรียมน�้าอาบ น�้าส�าหรับห้องครัว และ

ท�าความสะอาด

 ต�าแหน ่งโจะจูที่ เป ็นโอะเมะมิ เอะอิ โจ คือ

ต�าแหน่งที่  1-15 และเป็นการจ ้างงานตลอดชีพ 

(คือมีการให้เงินบ�านาญ) ต�าแหน่งที่เป็นโอะเมะมิเอะ

อิกะ คือต�าแหน่งที่ 16-21 ส�าหรับตระกูลของสตรี

เหล่านี้ต�าแหน่งที่ 1-2 มาจากตระกูลขุนนางที่ติดตาม

มิไดโดะโกะโระมาจากเกียวโต ต�าแหน่งที่ 3–16 มา

จากตระกูลซามุไรทั้งระดับสูงและระดับล่าง ต�าแหน่งที่ 

17-21 มาจากตระกูลชาวนาและชาวเมือง (ช่างและ

พ่อค้า) สตรทีัง้หมดนีร้บัเงนิเดอืนค่าตอบแทนจากรฐับาล

โทะกุงะวะ

 นอกจากนี ้ ยงัมสีตรีท่ีเป็นลกูจ้างส่วนตัวของโจะจู

เหล่านี้ เรียกว่า เฮะยะคะตะ（部屋方）ส่วนใหญ่เป็น

คนในครอบครัวหรือมาจากตระกูลชาวนาและชาวเมือง 

เช ่น โอะโตะชิโยะริจะมีลูกจ ้างส่วนตัวที่ เป ็นสตรี

ประมาณ 20 คนมีผู้ดูแลคือ โอะสึโบะเนะ (お局) แม้

กระทั่งต�าแหน่งระดับล่างสุดคือ โอะซุเอะ สามารถมี

ลูกจ้างส่วนตัว 1 คนเพื่อคอยเก็บรองเท้าเมื่อไปท�างาน 

ลูกจ้างเหล่านี้รับค่าตอบแทนจากเจ้านายของตน 

นอกจากลูกจ้างสตรีแล้วยังมีต�าแหน่งที่เรียกว่า โกะไซ

(五菜)เป็นลูกจ้างผู้ชายทีจ้่างโดยโจะจรูะดบัสงูเพือ่เป็น

คนรับใช้ส่วนตัวและเป็นการจ้างที่สืบทอดกันในตระกูล

 โจะจทูีท่�างานในโอโอะกน้ัุนไม่ได้เป็นคนโสดทัง้หมด 

นอกจากแม่นมของลกูโชกนุทีจ่ะต้องเป็นสตรทีีม่ลีกูอ่อน

และสามารถให้นมได้แล้วยังมีสตรีที่แต่งงานแล้วท�างาน

ในโอโอะกเุช่นกนั ตวัอย่างเช่น เข้าท�างานในโอโอะกเุมือ่

ยังโสดและลาออกมาเพื่อแต่งงาน แต่มีเหตุหย่าร้างหรือ

สามเีสียชีวติและกลับเข้าไปท�างานอกีซ่ึงมปีระมาณครึง่หนึง่
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ของสตรีในโอโอะกุ ส่วนสตรีที่แต่งงานแล้วพบเพียงบาง

ส่วนที่เป็นสตรีที่แต่งงานและไม่ได้หย่าร้างหรือสามียัง

มชีวีติอยูม่าท�างานในโอโอะก ุอาจจะเนือ่งมาจากสามไีม่

สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้12

 -  ก�รเลือกเข้�ทำ�ง�นของสตรีในโอโอะกุ

  การเข้าท�างานในโอโอะกุนี้เป็นความใฝ่ฝันของ

สตรใีนสมยัเอโดะ ซึง่สตรทีีเ่ข้ามาท�างานนัน้ส่วนใหญ่เป็น

บตุรสาวของซามไุรระดบัฮะตะโมะโตะและโกะเคะนนิที่

มีฐานะยากจนและยังมีสตรีจากครอบครัวชาวนาระดับ

เจ้าของที่ดินและพ่อค้าที่มีฐานะดี ซึ่งครอบครัวไม่มี

ปัญหาการเงนิแต่มพีีน้่องผูช้ายหลายคนจงึเข้ามารับการ

ศกึษาจากการท�างานทีโ่อโอะก ุ (เช่น การฝากท�างานเป็น

เฮะยะคะยะ)  เพื่อเตรียมตัวออกไปแต่งงาน หรือเป็น

สตรีทีแ่ต่งงานแล้วแต่สามไีม่สามารถเป็นท่ีพึง่ทางเศรษฐกิจ

ได้ จึงปรึกษากันและยินยอมให้ภรรยามาท�างานได้ หรือ

สตรีที่แต่งงานแล้วแต่ต้องการท�างานเพื่อหารายได้ของ

ตนเองมากกว่าการอยูบ้่านดแูลลกูหลานจงึเข้ามาท�างาน

ที่โอโอะกุ13 ซ่ึงการจะได้เข้าท�างานในโอโอะกุนั้นส่วน

ใหญ่เป็นการใช้ความสมัพนัธ์ส่วนตวัในการเสนอชือ่หรือ

แนะน�า ไม่ค่อยมีการประกาศรับสมัครทั่วไป เช่น แม่ที่

เคยท�างานในโอโอะกแุนะน�าให้บตุรสาวเข้าไปท�างาน ป้า

และอาหรือน้าท่ีเป็นโจะจูในโอโอะกุ (ในโอโอะกุมีคนท่ี

ไม่แต่งงานประมาณครึง่หนึง่) แนะน�าให้หลานสาวเข้าไป

ท�างาน นอกจากนี ้ยงัมีการแนะน�าจากญาตทิีเ่คยท�างาน

ในโอโอะกุหรือคฤหาสน์ไดเมียว โดยครูสอนศิลปะหรือ

โดยชาวเมอืงทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัคนในโอโอะกแุละคนที่

เคยท�างานที่คฤหาสน์ของไดเมียวมาก่อน14 บุตรสาว

ซามุไรระดับฮะตะโมะโตะเท่านั้นที่จะได้จ้างในต�าแหน่ง

กลุ่มโอะเมะมิเอะอิโจ จึงมีบุตรสาวของโกะเคะนินและ

ชาวนาที่มีฐานะ หรือพ่อค้าร�่ารวยให้เงินและของก�านัล

แก่ฮะตะโมะโตะเพื่อขอเป็นบิดาชั่วคราวให้กับบุตรสาว

 การเข้ามาท�างานในโอโอะกุนั้นส่วนใหญ่จะต้อง

เข้ามาเป็นเฮะยะคะตะหรือลูกจ้างส่วนตัวของโจะจูใน

โอโอะกุก่อน เช่น โอะโตะชิโยะริซึ่งเป็นต�าแหน่งที่มี

อ�านาจในโอโอะกจุะหาลูกสาวของคนใกล้ชิด เช่น ญาตแิละ

ลูกสาวของซามุไรที่ท�างานในปราสาทเอโดะโดยให้เริ่ม

เข้ามาเป็นเฮะยะคะตะหากท�างานดไีด้รบัการยอมรบัจะ

ได้รบัการเข้าสอบ หลังจากนัน้จะมีการตรวจสอบภูมหิลัง

หรือตระกูล หากผ่านการคัดเลือกจะได้รับการว่าจ้างซึ่ง

จะมีต�าแหน่งต่างกันไปตามสถานะของตระกูล การเข้า

ท�างานในเอโดะนี้จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการอ่าน

การเขียนตัวอักษร นอกจากนี้ยังมีส่วนเพิ่มเติมคือความ

สามารถทางการแสดง เช่น เครือ่งดนตรชีะมเิซง็ โคะโตะ 

การร้องเพลง การเต้นร�าและการเล่นละครหุ่น การสอบ

นัน้จะมกีารสอบตวัหนงัสอืและการเยบ็ผ้าเป็นหลกั การ

เข้าท�างานทีป่ราสาทเอโดะและคฤหาสน์ของชนชัน้ซามไุร

นีส่้งผลให้การฝึกร้องเพลงและเต้นร�าเป็นทีน่ยิมในบรรดา

สตรอีย่างมากราวกลางศตวรรษที ่18 แสดงให้เหน็ว่าการ

ร้องเพลงและการเต้นร�าเป็นทีน่ยิมแพร่หลายในสงัคมของ

ชนชั้นซามุไรในช่วงนี้เช่นกัน15

 การเลอืกโจะจนูีโ้ชกนุจะไม่เข้ามาร่วมคดัเลอืกแต่

จะเป็นผูอ้นญุาตให้จ้างในข้ันสุดท้าย ตวัอย่างของการคดัเลอืก

โจะจูในระดับคฤหาสน์ไดเมียวจากบันทึก「宴遊日

記」
16   ของโนะบุโตะกิ（信鴾）เป็นบันทึกเกี่ยวกับ

การคดัเลอืกโจะจูเพือ่ท�างานในคฤหาสน์ของยะนะซะวะ 

โยะชิยะซุ（柳沢吉保）(ไดเมียวผู้รับใช้ใกล้ชิดของ

โชกุนคนที่ 5) โดยสตรีผู ้สมัครเป็นบุตรสาวของชาว

เมอืงและชาวนาถกูสมัภาษณ์โดยโนะบโุตะกผู้ิเป็นหลาน

สาวเจ้าของคฤหาสน์ เป็นการสอบที่ดูความสามารถ

ทางการดนตรีและการแสดงมีการให้คะแนนในระดับเก่ง 

กลางและไม่เก่ง ซึ่งสตรีจากครอบครัวชาวเมืองและ

ชาวนาที่มีฐานะดีที่อาศัยรอบเมืองเอโดะนิยมส่งลูกสาว

12 畑尚子(2009)．『徳川政権下の大奥と奥女中』,290
13 特集入門講座(2004).「Q＆A 江戸城大奥の全てー第３章―奉公に上がる」,56
14 特集入門講座(2004)เรื่องเดียวกัน, 56
15 特集入門講座(2004)เรื่องเดียวกัน, 57
16 竹内誠・深井雅海・松尾美恵子（編）(2015)．『徳川「大奥」事典』, 57
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เข้ามาท�างานในคฤหาสน์ของชนช้ันซามุไรเพื่อเป็นการ

เรียนรู้งานเพื่อเตรียมตัวแต่งงาน จึงท�าให้เกิดค่านิยม

ในการส่งลูกสาวไปเรียนดนตรีและการแสดงเต้นร�า

ตั้งแต่ยังเด็กเพ่ือจะได้เข้าท�างานได้ง่าย  การสอบนั้น

ไม่จ�าเป็นว่าต้องสอบผ่านและได้รับการจ้างทุกคน เช่น 

การสอบครั้งนี้มีจ�านวนผู้เข้าสอบเกือบ 150 คนจะมีคน

ถกูจ้าง 13 คน เหตผุลทีจ้่างงานคอื มกีารแนะน�ามา 3 คน 

มีความสามารถทางการแสดง 5 คน เลือกจากหน้าตา

สวยงาม 1 คน17 

 ตัวอย่างการคัดเลือกโจะจูที่จะท�างานให้กับ

รัฐบาลโทะกุงะวะ สตรีเหล่านี้มาจากหลายตระกูลทั้ง

จากชนชั้นขุนนาง ชนชั้นซามุไรทั้งระดับฮะตะโมะโตะ

และระดับโกะเคะนินและชนชั้นชาวเมืองและชาวนา มี

ตวัอย่างของบนัทกึ「女中帳」
18 ซึง่เป็นบนัทกึเกีย่วกับ

ต�าแหน่งต่าง ๆ  ของโจะจทูีจ้่างโดยรฐับาลโทะกุงะวะของ

เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1731 ได้เขียนถึงกระบวนการจ้าง

ต�าแหน่งโคะโจโร (ต�าแหน่งของสตรีท่ีมาจากตระกูล

ขุนนาง) ของท่านหญิงทะเคะ（竹姫） (ซ่ึงเป็นลูก

บุญธรรมของโชกุนคนท่ี 5 และต่อมาเป็นลูกบุญธรรม

ของโชกุนคนที่ 8 ท่านหญิงทะเคะแต่งงานกับไดเมียว

ชิมะสึ สึกุโทะโยะ(島津継豊)แห่งแคว้นซัตสึมะและ

อาศยัอยูท่ีค่ฤหาสน์ของแคว้นซตัสมึะในเมอืงเอโดะ เป็นการ

จ้างต�าแหน่งโคะโจโรทีต้่องท�างานนอกโอโอะกใุนคฤหาสน์

ของลูกสาวโชกุนที่แต่งงานกับไดเมียวระดับสามขึ้นไป 

ซึง่เป็นกฎว่าหากบตุรสาวของโชกนุไปแต่งงานกบัตระกูล

ไดเมียวใดก็ตามจะต้องมีซามุไรและโจะจูส่วนหนึ่งที่ได้

รับการจ้างจากรัฐบาลโทะกุงะวะไปท�างานอยู่ด้วย ใน

ขณะนั้นมีสตรีจากตระกูลขุนนางชื่อ “เทะริ” ได้ถูกจ้าง

เป็นต�าแหน่งโคะโจโรและเสยีชวีติลงจากการเจบ็ป่วย ซึง่

น้องสาวของเทะริชือ่ “มเุมะ” ได้เข้ามาอาศัยเป็นเด็กรบัใช้

หรือเฮะยะคะตะของพี่สาวตนเองได้ประมาณ 1 ปี เมื่อ

พี่สาวเสียชีวิตลงและต้องหาโคะโจโรคนใหม่นั้น ท่าน

หญิงทะเคะได้ท�าหนังสือแจ้งความประสงค์ขอจ้าง 

“มุเมะ” ผ่านกระบวนการของโจะจูระดับสูงของตนเอง 

และได้รบัการอนญุาตจากโชกนุและจ้างท�างานแทนพีส่าว

หรอื “เทะร”ิ ต่อไป (ไม่ต้องผ่านอ�ามาตย์ของโชกนุ ไม่ต้อง

แสดงเอกสารยืนยันตนเอง) ตัวอย่างจากบันทึกเดียวกัน

ของการจ้างโจะจูเพื่อท�างานในโอโอะกุที่ปราสาทเอโดะ

น้ันมีบันทึกว่า ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1804 มีการ

จ้างบุตรสาวและน้องสาวของซามุไรที่เป็นลูกน้องของ

ตระกูลโทะกุงะวะจ�านวน 8 คนพร้อมกัน เป็นระดับโอะ

เมะมเิอะอโิจ 4 คนกบัระดบัโอะเมะมเิอะอกิะ 4 คน โดย

ต้องเสนอเอกสารยืนยันความเป็นบิดาของคนทั้ง 8 คน

ส่งผ่านจากโอโอะกุไปยังอ�ามาตย์ของโชกุน(老中)เพื่อ

ส่งให้โชกนุพจิารณาต่อไป  (มกีระบวนการต่างจากข้างบน

คือ ต้องผ่านอ�ามาตย์ของโชกุน และต้องแสดงเอกสาร

ยืนยันตนเอง)19

 การคดัเลอืกโจะจโูดยทัว่ไปเมือ่ผ่านการพจิารณา

ให้จ้างท�างานในโอโอะกุแล้ว โอะโตะชิโยะริจะเป็น

ผู้พจิารณาต�าแหน่งให้กับสตรเีหล่านี ้โดยต�าแหน่งแรกของ

บุตรสาวจากตระกูลซามุไรแม้จะมาจากตระกูลระดับ

ฮะตะโมะโตะ20 จะต้องเริ่มด้วยต�าแหน่งโอะซันโนะมะ

ซ่ึงเป็นต�าแหน่งต�่าสุดของบุตรสาวจากตระกูลซามุไร 

หลงัจากนัน้จึงจะได้เลือ่นต�าแหน่งข้ึนไปซึง่ตระกลูเดิมนัน้

ส่งผลต่อการเลื่อนต�าแหน่งของบุตรสาว หากเป็นบุตร

สาวจากตระกูลฮะตะโมะโตะ จะได้รับต�าแหน่งในกลุ่ม

โอะเมะมเิอะอโิจ ดงัน้ันจงึมบีตุรสาวของชนชัน้ซามไุรระดับ

โกะเคะนนิ (ซึง่บดิาไม่สามารถเข้าพบโชกุนได้) ถกูรบัเป็น

บุตรบุญธรรมของตระกูลฮะตะโมะโตะจึงจะเลื่อนขั้นสูง

ขึน้ไปได้เช่นเดยีวกบับตุรสาวจากตระกูลฮะตะโมะโตะ 

การเลื่อนต�าแหน่งของสตรีผู้รับใช้ในโอโอะกุนั้น มีค�า

กล่าวว่า ขึน้อยูก่บัสามส่ิงคือ「一引、二運、三器量」
21 

หมายถงึ อนัดบัแรกการมผีูส่้งเสรมิด ีสอง-โชคชะตา และ

สาม-ความสามารถ การเลือ่นต�าแหน่งทีสู่งสดุคอื การได้
17 特集入門講座 (2004)「Q＆A江戸城大奥の全てー第３章―奉公に上がる」,57-58
18 竹内誠・深井雅海・松尾美恵子（編）(2015)．『徳川「大奥」事典』,57-59
19 竹内誠・深井雅海・松尾美恵子（編）(2015) เรื่องเดียวกัน, 57-59
20 ชนชั้นซามุไรแบ่งได้คร่าว ๆ 2 ประเภทคือ กลุ่มที่เข้าพบกับโชกุนได้ หรือ お目見え以上 เรียกว่า ฮะตะโมะโตะ (旗本) และกลุ่มที่เข้าพบไม่ได้หรือ お目見 

 え以下 เรียกว่า โกะเคะนิน(御家人)
21 山本博文(2004)．「『人事』の日本史第 42 回近世編ー大奥女中の出世競争」,43
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เป็นภรรยารองของโชกุนและคลอดบุตรชาย ซึ่งอาจส่ง

ผลให้ได้เป็นแม่ของโชกุนในอนาคตและส่งผลต่อความ

รุ่งเรืองของครอบครัวเดิมของตนเอง

 ส�าหรับต�าแหน่งโอะเมะมิเอะอิกะของโจะจูใน

โอโอะกุนั้น มาจากครอบครัวที่ต�่ากว่าโกะเคะนินโดย

เป็นกลุ่มบุตรสาวของผู้ท่ีท�างานในปราสาทเอโดะ เช่น 

งานก่อสร้าง งานท่อน�า้และงานท�าความสะอาด และกลุม่

บุตรสาวจากตระกูลพ่อค้าและชาวนาท่ีมีฐานะร�่ารวย

หลายคนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้ามาเรียนรู้เพื่อเตรียมตัว

แต่งงาน สตรทีีเ่ป็นบตุรสาวชาวเมอืงและชาวนานีจ้ะเริม่

เข้าท�างานในต�าแหน่งโอะซุเอะซึ่งเป็นต�าแหน่งที่ต�่าสุด 

หรือต�าแหน่งโอะสึไกบังที่รองจากต�าแหน่งต�่าสุดและได้

เลื่อนข้ันขึ้นมาสูงสุดถึงต�าแหน่งโอะซันโนะมะ ซ่ึงถึงแม้

จะเป็นต�าแหน่งต�า่สดุในโอโอะกุก็ยงัมีสตรหีลายคนสามารถ

เข้ามาท�างานได้โดยการใช้เครือข่ายอุปถัมภ์ หรือการใช้

เงินเป็นจ�านวนมากในการฝากแนะน�าและการหาผูร้บัรอง

ถิ่นฐานบ้านเกิดของตน22

 -  เงนิเดือนของโจจแูละงบประม�ณของโอโอะกุ

 โจะจูในโอโอะกุนั้นเป็นผู้รับใช้ของโชกุนและมิได

โดะโกะโระ และรับเงินเดือนจากรัฐบาลโทะกุงะวะ

เหมือนกับซามุไรในสังกัดของรัฐบาล เพียงแต่ซามุไรนั้น

จะมีการรับช่วงการเป็นซามุไรสืบต่อกันทางตระกูล แต่

โจะจูนั้นรับต�าแหน่งเฉพาะของตนเองไม่สืบต่อทาง

ตระกลูมีเพียงการแนะน�าคนในครอบครัวเพื่อเข้ามาส

อบและท�างานเท่านั้น ซามุไรชั้นล่างที่ไม่มีที่ดินเป็นของ

ตนเองนัน้รับเงินเดอืนจากรฐับาลเป็นข้าวทีเ่รยีกว่า คิรไิม 

(切米)ปีละ 3 ครั้ง คือ ฤดูใบไม้ร่วง  ฤดูร้อน และ 

ฤดูหนาว โจะจซูึง่รบัเงนิเดอืนจากรฐับาลได้รบัเงนิเดอืน

แบบคริไิมเช่นกนัโดยรบัปีละ 2 ครัง้คอื เดอืนพฤษภาคม

และเดอืนตลุาคม โจะจตูัง้แต่ระดบัสงูสดุคอื โจโรโอะโตะ

ชิโยะริไปจนถึงระดับต�่าสุดคือ โอะซุเอะ จะได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

 1) คริไิม（切米）หรอืการจ่ายเงนิเดอืนเป็นข้าว  

 2) ฟุจิ（扶持）หรือ คนรับใช้ จ่ายเป็นข้าวที่ 

  ใช้ส�าหรับจ้างคนรับใช้

 3) โคเรียกุคิน（公力金）หรือค่าเสื้อผ้าและ 

  จ่ายเป็นเรียว（両） หรือ ทอง 

 4) ฟืน（薪）ส�าหรับท�าอาหาร

 5) ถ่าน（炭）ส�าหรับเพิม่ความอบอุน่ในฤดหูนาว

 6) ฟืนส�าหรับต้มน�้าอาบ(湯之木)หรือ ยุโนะคิ  

  เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับน�้าที่ใช้อาบ 

 7) น�้ามัน (油)ส�าหรับใช้เป็นน�้ามันตะเกียง

 8) โกะไซกิน (五菜銀)คือ เงินส�าหรับค่าจ้าง 

  ลูกจ้างผู้ชายที่เรียกว่า โกะไซ

 ข้าวหรือคิริไมน้ันจะถูกแลกเป็นเงินที่หน้าโกดัง

สินค้าของพ่อค้า 1 โคะคุ (ประมาณ 180 ลิตร) แลกเป็น

เงินได้ประมาณ 1 เรียว (หากเทียบกับเงินในปัจจุบัน 1 

เรียวเท่ากับ 100,000 เยน23  บางต�าราเขียนว่า 1 เรียว

เท่ากับ 120,000 เยน)24  ค่าตอบแทนที่เป็นคิริไมและ

ทองนั้นจากบันทึก「大奥女中分限」ในสมัยโชกุนคนที่ 

11  ส�าหรับต�าแหน่งสูงสุดคือ โจโรโอะโตะชิโยะริ ได้รับ

ครั้งละ 100 โคะคุแลกเป็นเงินได้ 100 เรียวซึ่งในสมัย

โชกุนคนที่ 13 ลดลงเหลือ 50 โคะคุ ต�าแหน่งโอะ

โตะชิโยะรไิด้รบัครัง้ละ 50 โคะคุ แลกเป็นเงินได้ 50 เรยีว 

ระดับต�่าสุดคือ โอะซุเอะได้รับครั้งละ 4 โคะคุ แลกเป็น

เงนิได้ 4 เรยีว และค่าตอบแทนทีจ่่ายเป็นทองส�าหรบัค่า

เส้ือผ้าน้ัน ระดับโจโรโอะโตะชิโยะริได้รับครั้งละ 100 

เรียว ระดับโอะโตะชิโยะริได้รับครั้งละ 60 เรียวและ

ระดับต�่าสุด คือ โอะซุเอะได้รับครั้งละ 2 เรียว25   

นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นทอง เงนิและของทีไ่ด้รับจาก

รัฐบาลโทะกุงะวะแล้ว โจะจูที่มีเฮะยะคะตะมักจะได้รับ

ของก�านลัจากครอบครวัของเฮะยะคะตะของตน เช่น ผกั

และปลา และโจะจูระดับสูงคือโอะโตะชิโยะริซึ่งเป็นผู้มี

อ�านาจในการปกครองนั้นจะได้รับของก�านัลจากบรรดา

22 山本博文(2012)『図説ー大奥の世界』,26
23 清水昇・川口素生(2007)『大奥―女たちの暮らしと権力闘争』,48
24 エディキューブ（編）(2012)『大奥のすべて』,44
25 清水昇・川口素生, (2007)เรื่องเดียวกัน ,48-49
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พ่อค้าและบรรดาไดเมยีว หรอืแม้กระทัง่การให้ของก�านลั

เพือ่หวงัสิง่ตอบแทน ตวัอย่างของก�านลัจากไดเมียว เช่น 

แคว้นมิโตะเป็นปลาคัตสึโอะ แคว้นคิชูเป็นส้ม แคว้น

เอะจเิซน็เป็นกระดาษญีปุ่น่อย่างด ีแคว้นซตัสมึะเป็นเส้น

ไหมรวิกวิ ปลาแห้งคัตสโึอะบชุแิละน�า้ตาล แคว้นจกิเุซน็

เป็นผ้าโอะบิฮะคะตะ แคว้นฮิเซ็นเป็นเครื่องปั้นดินเผา 

ซึง่สิง่เหล่านีเ้ป็นทีน่ยิมของโอะโตะชโิยะรแิละโจะจ ูส่วน

ของก�านัลที่ไม่เป็นที่นิยม เช่น ปลิงทะเลแห้ง ปลาแห้ง

หรือปลาหมักเกลือนั้นมักจะถูกน�าไปแลกเป็นเงนิทีร้่าน

รับซ้ือของก�านลัหรือ เคน็ซังยะ(献残屋)
26   ต่อไป    นอกจาก

นี้ โจะจูระดับโอะโตะชิโยะริและต�าแหน่งโอะโมะเตะสไึก

ยงัได้รับบ้านในเมอืงเอโดะซ่ึงสามารถให้เช่าและเก็บเงิน

ค่าเช่าได้ตลอดช่วงท่ีอยู่ในต�าแหน่ง และยังได้รับเงิน

จากบรรดาไดเมียวในกรณีต่าง ๆ เช่น เม่ือไดเมียวเดิน

ทางมาท�างานที่เอโดะแต่ละครั้ง หรือได้รับการเลื่อน

ต�าแหน่งหรือการได้รับการสืบทอดอ�านาจของตระกูล 

ท�าให้ต�าแหน่งโอะโตะชิโยะรแิละโอะโมะเตะสไึกเป็นผูมี้

ทรัพย์สนิและของก�านลัเป็นจ�านวนมากและโอะโตะชิโยะริ

จึงมีสถานะเทียบเท่ากับโรจูของโชกุน การจ ่ายค ่า

ตอบแทนส�าหรับโจะจูเหล่าน้ีจึงเป็นเงินจ�านวนมหาศาล

ของรัฐบาลโทะกุงะวะ ดังตัวอย่างงบประมาณท้ังหมด

ของโชกนุคนที ่8 ซึง่เป็นข้าวทัง้หมด 850,000  โคะค ุและ

เป็นทองจ�านวน  800,000 เรยีว งบประมาณของโอโอะกุ

ระหว่างปี ค.ศ. 1854-1860 เป็นปีละ 200,000 เรียว 

และยังมีเงินอีก 3,000 เรียวท่ีเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษเป็น

ของขวญัส�าหรับบรรดาไดเมยีวและยงัเป็นเงนิทีใ่ช้ส�าหรบั

แจกจ่ายแก่โจะจูทกุระดับในเทศกาลการต่าง ๆ  ค่าใช้จ่าย

ในโอโอะกุนับว่าเป็นเงินมหาศาล (ครอบครัวชาวบ้าน

ทั่วไปที่มีสมาชิกครอบครัวราว 4 คนจะมีค่าใช้จ่ายต่อปี

ครอบครัวละประมาณ 2-3 เรียว)27 การมอี�านาจในการ

ได้รับค่าตอบแทนและการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยของ

โอโอะกนุี ้แสดงถงึอ�านาจอย่างหนึง่ของโอโอะกทุีร่ฐับาล

โทะกุงะวะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากนักเนื่องจาก

เกรงต่ออ�านาจของโอโอะกุนั่นเอง

 งบประมาณค่าใช้จ่ายมหาศาลของโอโอะกนุี ้เป็น

ผลมาจากปัจจัยส�าคัญ 2 ประการ คือ

 1)  การเลียนแบบวัฒนธรรมของราชส�านักใน 

  แบบเกียวโต 

 วฒันธรรมของราชส�านกัในแบบเกยีวโตเป็นวฒันธรรม

ที่ชนชั้นซามุไรรับเข้ามาใช้ตั้งแต่สมัยคามาคุระ และเริ่ม

แพร่หลายในบรรดาชนช้ันซามไุรชัน้สูงตัง้แต่สมยัมโุระมะจิ 

เนื่องจากที่ตั้งของรัฐบาลมุโระมะจิอยู่ในเมืองเกียวโตจึง

มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับราชส�านักและตระกูล

ขุนนางซึ่งเป็นความสัมพันธ์จากการแต่งงานและรับเอา

วฒันธรรมแบบขนุนางมาใช้อย่างแพร่หลาย28  วฒันธรรม

ในแบบราชส�านกัเริม่เข้ามาสูโ่อโอะกุในสมยัโชกุนคนที ่ 3 

เน่ืองจากโชกุนแต่งงานกับบุตรสาวของขุนนางตระกูล

ทะคะสกึะซะ ซึง่ผูเ้ลอืกคอืมารดา29  หรอืมไิดโดะโกะโระ

ซึง่มาจากตระกลูซามไุรของโชกนุคนท่ี 2 ท�าให้เกดิจดุเริม่ต้น

ของกฎที่มิไดโดะโกะโระจะต้องมาจากราชส�านักหรือ

ตระกูลขุนนางระดับสูงเท่าน้ัน (ตระกูลขุนนางระดับสูง

หรอื เซกเกะ(摂家)ได้แก่ โคะโนะเอะ(近衛)ทะคะสึกะซะ

(鷹司)คโุจ(九条)นโิจ(二城）อจิโิจ(一条)ตระกลูราชนกิลู 

ได้แก่ ฟุชิมิโนะมิยะ(伏見宮)คังอินโนะมิยะ(閑院宮)

คตัสรึะโนะมยิะ(桂宮)อะรซิกุะวะโนะมยิะ(有栖川宮)

มิไดโดะโกะโระของโชกุนคนที่ 7 และ 14 เป็นพระธิดา

ของจักรพรรดิ)  ซึ่งการแต่งงานกับสตรีจากตระกูล

ขุนนางและราชส�านักนี้เกิดขึ้นในตระกูลโกะซังเคะและ

โกะซังเคียวเช่นกัน30  การรับวัฒนธรรมของราชส�านัก

ตั้งแต่สมัยโชกุนคนที่ 3 ส่งผลต่อเนื่องมาถึงโชกุนคนที่ 

4 ซึ่งเป็นสมัยที่มีการแบ่งกลุ่มโจะจูในโอโอะกุเป็นกลุม่

ตระกูลขนุนางจากเกยีวโตและกลุ่มตระกลูซามุไร ส่งผลให้

26 山本博文(2007)．『将軍と大奥ー江戸城の「事件と暮らし」』,78
27 清水昇・川口素生（2007）．『大奥―女たちの暮らしと権力闘争』,53
28 慶幹進士（1980)．『室町殿の大奥・江戸城の大奥』,190
29 久保貴子（2011)．『天皇の後宮と大奥のつながり』,151
30 山本博文（2012）．『図説ー大奥の世界』,15
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เกิดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในโอโอะกุซึ่งโชกุนคนที่ 4 

ได้ออกประกาศกฎส�าหรับโจะจูเพื่อระวังการใช้จ่ายที่

ฟุม่เฟือยโดยเฉพาะเรือ่งเครือ่งแต่งกาย ในสมยัโชกนุคน

ที่ 5 นั้นกระแสของวัฒนธรรมของราชส�านักแบบเกียว

โตกระจายไปทั่วโอโอะกุเป็นผลจากการเข้ามาสูโ่อโอะกุ

ของสตรีจากราชส�านกัช่ือ โทะควิะอ(ิ常磐井) (ภายหลงั

คือ เอะมนโนะสึเคะ右衛門佐) 31  เพื่อมาช่วยงานที่

โอโอะกซุึง่นางเป็นผู้มคีวามงามและความเฉลยีวฉลาดจึง

ถูกเลือกเป็นโอะโตะชิโยะริของโชกุนคนท่ี 5 และเกิด

กระแสความนิยมในบรรดาสตรีในโอโอะกุและส่งผลต่อ

ความนิยมวัฒนธรรมราชส�านักแบบเกียวโต และท�าให้

การใช้ชวีติในโอโอะกุหรหูราในแบบวฒันธรรมราชส�านกั

และส่งผลต่อต่อสถานะทางการเงนิของรฐับาลในเวลาต่อมา32  

 2) การมีครอบครัวขนาดใหญ่ของโชกุน 

 คอืการมภีรรยารองหลายคนและมบีตุรชายและบตุร

สาวเป็นจ�านวนมาก ซึง่ส่งผลต่องบประมาณในการจ้างโจะจู

เพ่ือรับใช้บคุคลเหล่านี ้ โจะจขูองมไิดโดะโกะโระนัน้มกีาร

ก�าหนดต�าแหน่งและจ�านวนไว้อย่างคร่าว ๆ  และมีงบประมาณ

ทีต้่องใช้จ่ายระดบัหนึง่ ส่วนภรรยารองและบตุรทัง้บตุรชาย

และบตุรสาวนัน้ไม่สามารถก�าหนดจ�านวนได้แน่นอน ถึงแม้

บตุรชายและบตุรสาวส่วนใหญ่จะถกูส่งไปเป็นบตุรบญุธรรม 

และบตุรสาวส่วนหนึง่ถกูส่งไปแต่งงานกับบตุรชายของตระกูล

โกะซงัเคะ โกะซงัเคียวและตระกลูไดเมยีวระดบัสูงซึง่เป็น

นโยบายประหยดังบประมาณอย่างหนึง่ของรฐับาลโทะกงุะวะ 

แต่รัฐบาลยงัต้องรับภาระการจ้างโจะจแูละเจ้าหน้าทีร่ะดบั

ซามุไรประมาณครึ่งหนึ่งของจ�านวนคนรับใช้ที่ควรจะมี

เพ่ือตดิตามไปรับใช้บตุรของตนเองเช่นกนั เช่น โชกนุคนที ่11 

ทีก่ล่าวกันว่ามภีรรยารอง 40 คนและมบีตุรมากกว่า 50 คน

ได้ท�านโยบายนีอ้ย่างชดัเจน นอกจากจะเป็นการลดงบประมาณ

แล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และรักษาอ�านาจของ

โชกุนกับตระกูลส�าคัญต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน33  

 6.3 บทบ�ทและก�รสร้�งอำ�น�จของสตรใีนโอโอะกุ 

 ในสมยัเอโดะ ครอบครวัต้ังแต่ระดับโชกนุ ไดเมยีว 

ไปจนถึงชาวนาผู้มีอิทธิพลและพ่อค้าที่ร�่ารวยจะมีองค์

ประกอบสองส่วนคือ โอะโมะเตะมกุ ิ(表向き) และโอะกมุกุิ

(奥向き)เป็นคู่ขนานกันโดยที่โอะโมะเตะมุกิจะเป็น

บทบาทของผู้ชายทั้งการค้าและการปกครอง ส่วนโอะกุ

มุกิจะเป็นบทบาทของภรรยาในการสร้างทายาทและ

ให้การศึกษารวมถึงมีบทบาทในการปกครองโดยผ่าน

ระเบียบพิธีการที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์และการเมืองท่ี

เป็นการสนับสนุนจากหลังบ้าน เช่น การมอบของขวัญ

ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  หรอืการมอบขนมเมือ่คราวมาท�างาน

ที่ปราสาทเอโดะ โดยเฉพาะขนมพิเศษของตระกูลหรือ

ของเมอืงให้กบัมไิดโดะโกะโระรวมไปถงึครอบครวัโกะซงัเคะ

และโกะซงัเคยีว มทีัง้แบบมอบอย่างเป็นทางการในนาม

ของแคว้นและมอบให้จากความสนิทสนมส่วนตัวซึ่ง

ปรากฏเรื่องราวเหล่านี้ในบันทึก เช่น 「国元日記」

「江戸日記」「御右筆日記」ซึง่เป็นการบนัทกึส่ิงของ

ทีไ่ด้รับและส่ิงของทีใ่ห้ตอบแทนโดยโจะจรูะดบัสูง นอกจาก

จะได้รับจากบรรดาไดเมยีวแล้วยงัได้รบัจากบรรดาพ่อค้า

อีกเป็นจ�านวนมาก และพบว่ามีการแจกจ่ายสิ่งของที่ได้

รบัเป็นจ�านวนมากนีใ้ห้กับครอบครวัและคนสนทิทีอ่ยูใ่น

โอะกมุกุขิองไดเมยีวต่าง ๆ  ทีอ่ยูภ่ายในเมืองเอโดะ แสดง

ให้เหน็การเป็นเครอืข่ายระหว่างโจะจรูะดบัสูงของโอโอะ

กุและโอะกุโดยมีขนมเป็นของก�านัลที่ส�าคัญ34  

 สตรีในตระกูลซามุไรในสมัยเอโดะ โดยเฉพาะใน

โอโอะกุจึงเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ภายนอกในระดบัหนึง่และไม่ได้เป็นกลุ่มคนทีเ่กบ็ตวัเพยีง

ด้านในสุดของบ้าน และยังมีส่วนในการสร้างอ�านาจทั้ง

ของครอบครัวและอ�านาจของตนเองซึ่งปรากฏในหลาย

กรณี ในงานวิจัยนี้จะขอกล่าวถึงเพียงการสร้างอ�านาจ

ของสตรใีนโอโอะกเุพือ่ศึกษาการมอีทิธพิลและสถานะของ

31 石田俊（2013）．『綱吉政権期の江戸城大奥―公家出身女中を中心に』,7
32 清水昇・川口素生（2007)．『大奥―女たちの暮らしと権力闘争』,54
33 エディキューブ（編)(2012)．『大奥のすべて』,70-71
34 畑尚子（2009)．『奥向の贈答における菓子の役割―将軍の息子と江戸城大奥との関係を中心に』,14-27
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สตรีในโอโอะกุในระดับต่าง ๆ คือ ระดับแม่นม ระดับ

โอะโตะชโิยะริ และระดบัแม่ของโชกุน ดงัจะได้กล่าวต่อไป 

 -  ก�รสร้�งอำ�น�จและก�รมอีทิธพิลของแม่นม 

  ของโชกุน

  การสร้างอ�านาจของแม่นมของโชกุนนี้มี

ปรากฏเพียงคนเดยีว คอื แม่นมของโชกุนคนที ่3 คอื โอะฟกุุ 

(お福) ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากจกัรพรรดเิป็น 

คะซุกะโนะสึโบะเนะ（春日局）เป็นสตรีที่มีชื่อเสียง

และมีอิทธิพลอย่างมากในโอโอะกุและมีอิทธิพลต่อ

รัฐบาลโทะกุงะวะเช่นกัน เป็นอ�านาจที่เบ็ดเสร็จในการ

จดัการบรหิารโอโอะกแุละสามารถผลกัดนัให้โชกนุคนที่ 

3 ขึ้นปกครองได้และเป็นผู้ที่มีอ�านาจมากที่สุดในโอโอะ

ก ุรวมทั้งเป็นผู้ท่ีเริ่มต้นของการตั้งโอโอะกุอย่างเป็นรูป

ธรรมด้วยการหาภรรยาหลายคนให้กับโชกนุเพือ่สบืทอด

วงศ์ตระกลู ท�าให้โชกนุคนที ่3 มผีูส้บืสายเลอืดตรงต่อไป

จนถึงโชกุนคนที่ 7 หลังจากคุซุกะโนะสึโบะเนะเสียชีวิต

ลงในปี ค.ศ. 1643 รัฐบาลโทะกุงะวะลดบทบาทของ

แม่นมของโชกุนในสมัยต่อมาเพื่อป้องกันไม่ให้แม่นมมี

อิทธิพลเหนือโชกุนอีกต่อไป 

 -  ก�รสร้�งอำ�น�จและก�รมีอิทธิพลของ 

  โอะโตะชิโยะริ

 โอะโตะชโิยะรหิรอืโรโจะ　เป็นต�าแหน่งทีเ่กดิขึน้

พร้อมกบัการเริม่ระบบของโอโอะกุซ่ึงเริม่มคี�าว่า “โรโจะ” 

ปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์คอื「徳川禁令考」ใน

ปี ค.ศ. 1659 และปรากฏในเอกสาร 「女中法度」ใน

ปี ค.ศ. 1671 เป็นค�าสัง่ให้โจะจ ู4 คนเป็นผูบ้รหิารจดัการ

โอโอะกุในต�าแหน่งโรโจะ35  ถึงแม้ต�าแหน่งโจะจูสงูสดุ

จะเป็นต�าแหน่งโจโรโอะโตะชิโยะริซ่ึงมาจากตระกูล

ขุนนาง แต่ส่วนใหญ่มีหน้าที่เพียงเป็นคู่สนทนาและท�า

กิจกรรมต่าง ๆ  กับมิไดโดะโกะโระเท่าน้ันไม่มีผลต่อการ

ปกครอง ซึ่งหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโอโอะกุ

ได้กล่าวถึงต�าแหน่งโอะโตะชิโยะริว่า เป็นผู้มีอ�านาจ

แท้จริงในการจัดการภายในโอโอะกุท้ังหมด จัดการ

ต�าแหน่งต่าง ๆ  ในโอโอะกแุละยงัมีบทบาทในการจดัหาส่ิงของ

ให้กบัโอโอะกรุวมทัง้เป็นต�าแหน่งทีเ่ป็นตวัแทนอย่างเป็น

ทางการของโอโอะกใุนการตดิต่อและมคีวามสมัพนัธ์กบั

ภายนอกในด้านงานเทศกาลและพิธีการต่าง ๆ รวมถึง

การส่งมอบของก�านลักบัไดเมยีวและระหว่างคนในครอบครวั

ของโชกุน เป็นตัวแทนเขียนจดหมายขอบคุณเม่ือโชกุน

และมไิดโดะโกะโระได้รบัของก�านลัจากไดเมยีวทีเ่ดนิทาง

มาท�างานที่เมืองเอโดะในแต่ละครั้ง และเป็นตัวแทนน�า

ของก�านลัและส่งจดหมายจากโชกนุและมไิดโดะโกะโระ

ไปยังบุตรชายและบุตรสาวที่ไปเป็นบุตรบุญธรรมหรือ

แต่งงานกบัไดเมยีว ซึง่การมอี�านาจในการเขยีนจดหมาย

แทนโชกนุนีม้องอกีนยัยะหนึง่คือเป็นเครือ่งมอืทีส่่งผลให้

เกิดความคุ้นเคยกับไดเมียว และยังเป็นเครื่องมือแสดง

อ�านาจในการเป็นตวัแทนของโชกนุเช่นกนั การมบีทบาท

ในการเป็นตวัแทนมไิดโดะโกะโระและโชกุนในการตดิต่อ

กบับคุคลภายนอกทัง้ไดเมยีวและกลุม่พ่อค้าในฐานะตัวแทน

อย่างเป็นทางการของโอโอะกทุ�าให้ต�าแหน่งโอะโตะชโิยะริ

เป็นต�าแหน่งท่ีมีอ�านาจและมีเครือข่ายท่ีกว้างขวางใน

ประวตัศิาสตร์ทีผ่่านมาพบว่า โอะโตะชิโยะรไิม่ได้มเีพยีง

บทบาทของการเป็นผูจ้ดัการภายในเท่านัน้แต่มผีลต่อการ

ปกครองด้วยเช่นกนั สิง่ทีป่รากฏชดัในประวตัศิาสตร์ของ

โอโอะกเุกีย่วกับการแสดงการมอี�านาจของโอะโตะชโิยะริ 

(ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโอะโตะชิโยะริฝ่ายรับใช้โชกุน) ในกรณี

ต่าง ๆ  ได้แก่ การได้รบัการร้องขอจากไดเมยีวให้สนบัสนนุ

การเลือ่นต�าแหน่งและปัญหาอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัโอโอะกุ 

คือ การสืบทอดอ�านาจของโชกนุและนโยบายการลดงบ

ประมาณของโอโอะกโุดยรฐับาลโทะกงุะวะ โดยโอโอะกุ

ไม่เกีย่วข้องกับการปกครองด้านอืน่ของรฐับาลซึง่เป็นกฎ

ที่ระบุไว้ว่าโอโอะกุจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองของ

โอโมะเตะ36

 ในประวัติศาสตร์ปรากฏว่ามีโอะโตะชิโยะริหลาย

คนที่มีอ�านาจโดยมีวิธีการสร้างอิทธิพลของตนเอง 

2 วิธี คือ37

35 具 知會（2011)．「大奥の老女の性格―政治的な活動を中心として」,160
36 特集入門講座(2004).「Q＆A江戸城大奥の全てー第４章―江戸城の表と奥」, 53
37 特集入門講座(2004)．เรื่องเดียวกัน ,54
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1) ก�รสนับสนุนและดูแลภรรย�ผู้เป็นที่รักของโชกุน 

 -  กรณีตัวอย่างการสนับสนุนและดูแลภรรยา 

  ผู ้เป็นที่รักของโชกุน

  ในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นนั้น มีการ

รบับตุรของผูอ้ืน่เพือ่เป็นบตุรบญุธรรมจนเป็นธรรมเนยีม

ปฏบิตัปิกต ิและเป็นการเปลีย่นสถานะของบุตรบญุธรรม 

เช่น เปลีย่นจากลกูซามุไรระดบัล่างหรอืระดบัโกะเคะนนิ

เป็นระดับสูงคือระดับฮะตะโมะโตะ จากลูกชาวนาและ

ลูกชาวเมืองเป็นลูกสาวซามุไร จากลูกสาวซามุไรระดับ

สงูของแคว้นไปสูลู่กสาวของไดเมยีวและเป็นลกูสาวของ

ขุนนางตระกูลสูง อย่างเช่น ท่านหญิงอัตสึจากแคว้น

ซัตสึมะ เพื่อให้ตรงตามกฎเกณฑ์ของสตรีที่สามารถเป็น

ภรรยาเอกของโชกุนในสมัยโชกุนคนที่ 13 ได้

 ส�าหรับกรณีของโอโอะกุน้ัน มีหลายกรณีท่ีมีการ

รับสตรีจากครอบครัวอื่นมาเป็นบุตรบุญธรรมของตน

และบางกรณส่ีงผลทางอ�านาจของผูร้บัเป็นผูป้กครอง เช่น 

มัตสึชิมะ（松島）ที่มีต�าแหน่งเป็นโอะโตะชิโยะริ

หมายเลข 3 ของโชกนุคนที ่9  (ภายหลงัสองคนแรกออก

จากงาน) ต่อมารับภรรยารองของโชกุนคนท่ี 10 คอื โอะชินะ

(お品) (ซึง่เป็นสตรทีีต่ดิตามภรรยาเอกมาจากเกยีวโต)

เป็นบุตรบญุธรรมและได้รบัความดคีวามชอบจนได้เลือ่น

ขัน้เป็นโจโรโอะโตะชโิยะร ิและยงัปรากฏว่ามอีทิธพิลต่อ

รฐับาลโทะกงุะวะอย่างมาก38  กรณขีองมารดาของโชกนุ

คนที่ 11 เป็นภรรยารองของไดเมียวตระกูลฮิโตะสึบะชิ

ซึง่เป็นตระกลูโกะซงัเคยีว ช่ือ โอะโทะมิ（お登美の方）

เป็นบุตรสาวของซามุไรซึ่งถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมของ

โอะโตะชิโยะริชื่อ อุเมะดะ（梅田）และเป็นคนชักน�า

ให้เข้ามาท�างานในโอโอะก ุภายหลงัได้เป็นภรรยารองของ

ไดเมียวในตระกูลโกะซังเคียว และกรณีของ โอะยุกิ (お

遊喜)ซึง่เป็นบตุรสาวของโรนนิ (ซามไุรไร้นาย) ต่อมาถูก

รับเป็นบุตรบุญธรรมของซามุไรที่ท�างานในปราสาท

เอโดะคือมัตสึไดระจิกะฮะรุ ได้เข้าท�างานที่ปราสาทนิชิ

โนะมะรซุึง่เป็นทีอ่าศัยของผู้ทีจ่ะขึน้เป็นโชกนุและได้เป็น

ภรรยารองของอิเอะชิเงะซึ่งได้ขึ้นเป็นโชกุนคนที่ 939

2) ก�รร่วมกนัสร้�งอำ�น�จกบัคนมีอำ�น�จในโอะโมะเตะ 

 - กรณีตัวอย่างการร่วมกันสร้างอ�านาจระหว่าง 

 โอโอะกุและคนมีอ�านาจในโอะโมะเตะ

 ในประวตัศิาสตร์ของสมยัเอโดะนัน้ พบว่ามวีธิกีาร

ปกครองโดยโชกุน 2 แบบ คือ 

 1)  แบบทีป่กครองโดยคณะอ�ามาตย์เป็นคณะรฐับาล

 2) แบบทีป่กครองทีถ่กูชีน้�าและขึน้อยูก่บัคนสนทิ 

 แบบที่ 2 ดังเช่น ตัวอย่างสมัยโชกุนคนที่ 5 ซึ่งผู้มี

อทิธพิลต่อการปกครองคอื ยะนะซะวะโยะชยิะซ（ุ柳沢

吉保）และสมัยโชกุนคนที่ 10 ซึ่งผู้มีอิทธิพลต่อการ

ปกครองคือ ทะนมุะโอะกสึิง ุ（田沼意次）และโอโอะกมัุก

จะเข้ามามอีทิธพิลต่อการปกครองในแบบที ่240  ซึง่กรณี

ของยะนะซะวะนั้นเป็นผู้รับใช้ติดตามโชกุนคนที่ 5 มา

ตัง้แต่สมยัปกครองแคว้นทะเตะบะยะช ิและกล่าวกนัว่า 

ภรรยาเอกของเขาท่ีได้รบัมาจากโชกนุนัน้เป็นผู้ทีม่คีวาม

สัมพันธ์กับโชกุนและบุตรของเขาอาจจะเป็นบุตรของ

โชกนุ ซึง่โชกนุไปเยอืนคฤหาสน์ของเขา 58 ครัง้และเขา

ได้รับการส่งเสริมให้มีอ�านาจมากจนได้รับต�าแหน่ง

อ�ามาตย์สูงสุด และมีอิทธิพลในการปกครองในสมัยน้ัน

แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับอิทธิพลของโอโอะกุ41 

 กรณีท่ีร่วมมอืกบัทะนมุะ โอะกสิงุึ (田沼意次)ใน

การขยายอ�านาจในโอะโมะเตะและโอโอะก ุ เป็นกรณทีีม่ี

การร่วมกันสร้างอ�านาจทีม่ชีือ่เสียงและมคีวามเกีย่วข้อง

กบัโอโอะกมุากทีสุ่ด ซึง่เป็นสมยัทีโ่อโอะกมุอีทิธพิลต่อการ

ปกครองในช่วงหลงัของศตวรรษท่ี 18 และอ�านาจของโอ

โอะกุมคีวามสมัพันธ์กบัการได้เลือ่นขัน้ของทะนมุะอย่าง

มาก ทะนมุะใช้วธิสีร้างความสนทิสนมกบัมารดาและโอะ

โตะชิโยะริของโชกุนเพื่อเป็นฐานอ�านาจที่ส�าคัญของ

38 特集入門講座(2004).「Q＆A江戸城大奥の全てー第４章―江戸城の表と奥」,54
39 山本博文（2012).『図説ー大奥の世界』,100
40 竹内誠（2007).「『田沼時代』に見る、大奥老女の政治力」,71
41 安藤雄一郎（2011).『歴史を動かした徳川十五代の妻たち』,70-81
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ตนเอง42  ทะนุมะติดตามบิดามาจากแคว้นคิชูและรับ

ราชการเริ่มจากเป็นเด็กรับใช้ใกล้ชิดโชกุนและได้เลื่อน

ต�าแหน่งสงูสดุเป็นอ�ามาตย์สงูสดุ ด้วยเหตผุลคอืเป็นทีรู่จ้กั

คุน้เคยของโชกนุและเป็นทีช่ืน่ชอบของโอโอะกุนอกจากนี้

ภรรยาของเขามีความสนทิสนมเป็นพเิศษกบัภรรยารอง

ซึง่เป็นทีรั่กของโชกุนคอื โอะจโิฮะ（お知保)ผูเ้ป็นมารดา

ของบตุรชายของโชกนุ เขาเป็นท่ีช่ืนชอบของโอโอะกุและ

โอะจโิฮะเนือ่งจากมกีารให้ของก�านลัโดยให้ภรรยาเป็นผู้

สอบถามความต้องการรวมถึงยอมให้งบประมาณของ

โอโอะกตุามทีข่อมาโดยไม่มข้ีอโต้แย้ง และยงัเป็นผูส่้งเสรมิ

ครอบครัวของโอะจโิฮะ เช่น เงนิเดอืนของโอะจโิฮะในปี  

ค.ศ. 1766 ได้รบัเงนิเดอืนเพิม่จาก 150 เรยีวเป็น 500 

เรยีว และในปี ค.ศ. 1773 เพ่ิมเป็น 1,000 เรยีว ปี ค.ศ. 

1775 เพ่ิมเป็น 2,000 เรยีวแต่จากบนัทกึ 「徳川幕府家

譜」เขยีนไว้ว่าเพิม่เป็น 4,000 เรยีว และยงัช่วยให้น้อง

ชายของโอะจโิฮะได้รับศกัดนิาทีด่นิเพิม่จาก 300 กระสอบ

ฟางเป็น 1,000 โคะคใุนปี ค.ศ.1765 และเพิม่เป็น 2,000 

โคะคุในปีเดยีวกันและได้เพิม่จนถงึ 6,000 โคะคใุนปี ค.ศ. 

1785 ซึง่การให้รางวลัและต�าแหน่งแก่ครอบครัวภรรยา

โชกนุผูม้บีตุรท่ีจะสบืทอดต�าแหน่งโชกนุนัน้เป็นเรือ่งปกติ 

แต่ส�าหรับครอบครวัของโอะจโิฮะนัน้ได้รบัมากเป็นพเิศษ

กว่าท่ีเคยปรากฏโดยการสนบัสนนุของทะนมุะนัน่เอง 43   

 ในสมยัท่ีทะนมุะเรอืงอ�านาจนี ้มีโอะโตะชโิยะรคิน

ส�าคญั 3 คน คอื มตัสึชิมะ (松島) ทะคะโอะกะ (高岡)

และโอซะกิ (大崎) ส�าหรับมัตสึชิมะนั้นเป็นมารดา

บญุธรรมของโอะชนิะซึง่เป็นภรรยารองของโชกนุดงัได้

กล่าวไปข้างต้นแล้ว พบว่า มอีทิธพิลมากจนเป็นทีย่�าเกรง

ในบรรดาซามไุรแม้นางกระท�าความผดิกฎกไ็ม่มผีูใ้ดกล้า

ต�าหน ิเช่น การน�าบคุคลภายนอกแสดงละครในโอโอะกุ

โดยอ้างว่าเป็นญาติ จนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่ขบวน

เกีย้วนกัแสดงจ�านวน 20 หลงัเดนิทางมาถึงโอโอะกุ ผู้ตรวจ

การคือ โยะดะ มะซะซุงุ (依田政次) ขอตรวจเอกสาร

การเป็นญาตพิบว่ามเีอกสารเพยีง 3 คนเขาจงึไม่อนญุาต

ให้เกี้ยวอีก 17 หลังผ่าน ท�าให้มัตสึชิมะไม่สามารถดู

ละครได้และส่งผลให้โยะดะต้องลาออกจากราชการ

โดยอ้างเหตุผลของความชรา  นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ามี

การเขียนจดหมายระหว่างโอะโตะชิโยะริผู้มีอิทธิพล คือ 

ทะคะโอะกะ（高岳）กับไดเมียวของแคว้นดะเตะคือ 

ดะเตะ ชิเงะมุระ（伊達重村）เพื่อขอให้ทะคะโอะกะ

เป็นตัวกลางนัดกับทะนุมะ และยังมีจดหมายจากทะคะ

โอะกะถงึชเิงะมรุะให้ตักเตอืนไดเมยีวแห่งแคว้นมะสึเอะ 

คือ มัตสึไดระ ฮะรุซะโตะ（松平治郷）ซึ่งแต่งงานกับ

น้องสาวของชิเงะมะรุและมีศักดิ์เป็นน้องเขยเนื่องจาก

มีค�าพูดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในจดหมายได้

อ้างถงึว่ามตัสชิึมะอยากจะให้ชเิงะมะรเุป็นผูก้ล่าวตกัเตอืน 

ซึ่งไม่ใช่เป็นการเพียงการแสดงการมีอ�านาจของมัตสึชิ

มะแต่ยังเป็นการแสดงอ�านาจของโอะโตะชิโยะริที่

สามารถตักเตือนไดเมียวได้เช่นกัน44

 ส�าหรับโอซะกินั้นเป็นช่วงปลายสมัยของทะนุมะ

ซ่ึงมัตสึชิมะและทะคะโอะกะเลิกท�างานที่โอโอะกุแล้ว 

นางแสดงอิทธิพลต่อการมีส่วนในการเลือกต�าแหน่งโรจู

เพื่อแทนทะนุมะ ในขณะนั้นมีฝ่ายทะนุมะซึ่งสนับสนุน

มัตสึไดระ ซะดะโนะบุ（松平定信）และฝ่ายต่อต้าน

อ�านาจทะนุมะน�าโดยตระกูลโกะซังเคะ ตอนแรกนาง

สนับสนุนฝ่ายของทะนุมะแต่ต่อมาเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายต่อ

ต้านทะนุมะคือตระกูลโกะซังเคะ และได้เข้าร่วมคุยในที่

ประชุมพร้อมกลุ่มโกะซังเคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏ

มาก่อน และพบว่านางได้น�าข่าวแจ้งกลุม่โกะซงัเคะเร่ือง

ซะดะโนะบุได้รับเลือกเป็นโรจูก่อนที่จะมีการประกาศ

เป็นทางการ แสดงให้เหน็ว่านางเป็นผูท้ีร่่วมมบีทบาทใน

การเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งโรจูและยังพบในเอกสารของ

ตระกูลมิโตะว่า นางมีส่วนในการพิจารณาต�าแหน่งผู้รับ

ใช้โชกุนคนอื่นด้วยเช่นกัน หลังจากนั้น ซะดะโนะบุเป็น

ผู้น�าเรื่องการปฏิรูปคันเซ ซ่ึงส่งผลต่องบประมาณของ

42 具 知會（2011).「大奥の老女の性格―政治的な活動を中心として」,160
43 竹内誠（2007).『「田沼時代」に見る、大奥老女の政治力』,72
44 竹内誠（2007).เรื่องเดียวกัน ,72-73
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โอโอะกแุละสร้างความไม่พอใจแก่โอโอะกเุป็นอย่างมาก 

และในการพูดคุยกับโอโอะกุนั้นไม่เป็นไปอย่างราบรื่น 

จนกระทั่งโอซะกิเอ่ยถึงการท�างานที่ไม่เหมือนกับสมัย

ทะนุมะและอยากให้ซะดะโนะบุลาออก ส่งผลให้

ซะดะโนะบุลาออกจากต�าแหน่งโรจู แสดงให้เห็นว่า

โอะโตะชิโยะรินั้นไม่ใช่เป็นเพียงสตรีที่เก็บตัวอยู่แต่ใน

โอโอะกุ แต่เป็นผูม้ข้ีอมลูมเีครอืข่ายและมอี�านาจในการ

ต่อรองที่ส่งผลต่อต�าแหน่งโรจูซึ่งเป็นต�าแหน่งปกครอง

สูงสุดของโอะโมะเตะและต�าแหน่งอื่น ๆ ของซามุไร

ระดับสูงผู้รับใช้โชกุนเช่นกัน45

 - ก�รแสดงอำ�น�จและก�รมีอิทธิพลของแม่ 

  ของโชกุน

  โอโอะกุเป็นสถานที่ท�างานที่มีสตรีอยาก

เข้ามาท�างานเป็นจ�านวนมาก ต�าแหน่งที่หลายคนใฝ่ฝัน

คือ ต�าแหน่งโอะจูโร（御中臈）ซ่ึงเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิด

โชกุนและมิไดโดะโกะโระ และตามกฎแล้วสามารถเป็น

คูน่อนให้กบัโชกนุได้ นอกจากโอะจโูรแล้ว ยงัมกีรณขีอง

สตรีที่เป็นผู้รับใช้ระดับล่างหากมีโอกาสได้หลับนอนกับ

โชกนุแล้วจะได้เลือ่นขัน้ขึน้เป็นโอะจโูรทนัท ีนอกจากคน

รบัใช้ที่อยู่ในโอโอะกุแล้วยังมีการหาสตรีที่เป็นชาวเมือง

เพื่อเป็นโอะจูโร ซึ่งหากสตรีเหล่าน้ีโชคดีได้ตั้งครรภ์

และคลอดบตุรจะได้เป็นภรรยารอง หากเป็นบตุรสาวจะ

ได้เป็นคู่สมรสของไดเมียวระดับสูง หากเป็นบุตรชายจะ

สามารถท�าให้มารดาและครอบครวัเดมิของมารดาได้รบั

การตอบแทนมหาศาล ดังที่เรียกในภาษาญี่ปุ ่นว่า 

“ทะมะโนะโคะชิ”（玉の輿）หมายถึงการได้แต่งงาน

กบัเศรษฐ ีซึง่สนันษิฐานว่ามาจากการได้รบัโชคมหาศาล

จากการเป็นภรรยารองและแม่ของโชกุน46  ซึ่งจะขอยก

ตัวอย่างของ “ทะมะโนะโคะชิ” 3 กรณี47  คือ

 1) โอะทะมะโนะคะตะ（お玉の方）(เคโชอนิ 桂

昌院) เป็นภรรยารองของโชกุนคนที่ 3 เป็นลูกสาวของ

ร้านขายผกัในเมอืงเกยีวโต มโีอกาสได้ตามภรรยารองของ

โชกุน คือ โอะมันโนะคะตะ（お万の方）เข้ามาอยู่ใน

โอโอะกแุละเป็นทีพ่งึพอใจของโชกุน นางคลอดบตุรชาย

และต่อมาได้เป็นโชกุนคนที่ 5 

 2) โอะยรุโินะคะตะ(お由利の方)(โจเอน็อนิ 浄

円院) มารดาของโชกนุคนที ่8 จากบนัทกึ 「柳営婦女

伝系」พบว่าเป็นลูกสาวชาวนาฐานะยากจนแต่เป็นคน

สวย ต่อมาได้เข้าท�างานทีป่ราสาทของแคว้นคอิ(ิหนึ่งใน

ตระกูลโกะซังเคะ)  ในต�าแหน่งรับใช้ต�่าสุดและเป็น

ผูร้บัใช้ในห้องอาบน�า้ให้กบัไดเมยีว　ต่อมาเป็นทีถู่กใจ

ของไดเมียวและเป็นภรรยารองมีบุตรคือ โยะชมิเุนะ 

ซึ่งต่อมาได้เป็นโชกุนคนที่ 8 

 3) โอะมิตสโึนะคะตะ(お美津の方)(ฮนจอุนิ 本

寿院) เป็นภรรยารองของโชกุนคนที่ 12  ได้เข้ามาใน

โอโอะกุเนื่องจากพวกโจะจูระดับสูงของโชกุนในขณะ

นั้นพยายามหาหญิงสาวในแบบที่โชกุนชอบ เพื่อมาเพื่อ

สัมภาษณ์ 3 คน　ปรากฏว่าในวันสอบไม่มีใครมาซึ่งใน

วนันัน้โจะจูคนหนึง่มน้ีองสาวคือโอะมติสบึตุรสาวของซามไุร

ซึง่มาเยีย่มพีส่าวจงึขอยมืตวัมาเพือ่สมัภาษณ์แทน (ซึ่งใน

ขณะน้ันอิเอะโยะชิยังไม่ได้เป็นโชกุนและแอบดูการ

สัมภาษณ์อยู่) อิเอะโยะชิพึงพอใจจึงจ้างให้มาท�างานใน

ต�าแหน่งโอะสึงิ（お次）ที่นิชิโนะมะรุได้เล่ือนขึ้นเป็น

โอะจโูรและเป็นภรรยารองของอเิอะโยะชิ ภายหลังคลอด

บุตรชายคือ อิเอะซะดะ ซึ่งต่อมาได้เป็นโชกุนคนที่ 13

 สตรีที่แต่งงานกับโชกุนเหล่านี้ได้รับสิ่งตอบแทน

อย่างมหาศาลทัง้เงนิและอ�านาจทัง้ครอบครวัและพีน้่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่คอืในสมยัของโชกนุคนที ่3 และคนที่ 

5 เช่น ลูกชายของแม่นมของโชกนุคนที ่3 ได้รบัต�าแหน่ง

ไดเมียวตระกูลอนิะบะมีศักดนิา 150,000 โคะคุและตระกลู

อินะบะ（稲葉家）อยู ่ได้มาจนถึงสมัยเมจิ และมี

ตัวอย่างของพี่น้องที่ได้รับรางวัลและได้เลื่อนขั้นจนขึ้น

เป็นไดเมยีว เช่น น้องชายของโอะระกุ（お楽）(โฮะชอุิน 

宝樹院）แม่ของโชกุนคนที ่4 ทีไ่ด้เลือ่นขัน้เป็นไดเมียวที่

45 竹内誠（2007).เรื่องเดียวกัน ,73
46 安藤雄一郎（2011)『歴史を動かした徳川十五代の妻たち』,69
47 青木京子（2008).「松本清張『大奥婦女記』論『趣味史談大奥秘史』との比較を中心として」,132
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มศีกัดนิา 10,000 โคะค ุและได้รบัต�าแหน่งส�าคญัคอืเป็น

ผู้เสนอชื่อไดเมียวที่จะเข้าพบโชกุน รวมไปถึงลูกและ

หลานของน้องชายของแม่ทีไ่ด้เป็นไดเมยีว ตวัอย่างทีโ่ดด

เด่นคือ เคโชอิน （桂昌院） แม่ของโชกุนคนที่ 5 ซึ่ง

แม้ไม่ได้รับการตอบแทนมากนกัในสมยัเมือ่ยงัเป็นภรรยา

รอง แต่ได้รับการตอบแทนอย่างมหาศาลเมื่อลูกชายได้

ขึ้นเป็นโชกุน เช่น พี่ชายของนางได้ต�าแหน่งผู้คะโระ 

(ผู้ปกครองลกูน้องซามไุร) ของตระกลูโทะกงุะวะและลกู

ของพี่ชายได้ต�าแหน่งไดเมียว น้องชายต่างบิดา (มารดา

แต่งงานกบัตระกลูฮนช)ู ของเคโชอนิและหลานชาย (ลกู

ของน้องชาย) ได้เป็นไดเมียวต่อมาหลานชายได้รับ

ปราสาทฮะมะมตัส ึซึง่เป็นปราสาททีโ่ทะกงุะวะอเิอะยะซุ

เคยอาศัยและเป็นปราสาทที่มีความหมายต่อตระกูล

โทะกงุะวะ และยงัได้รบัอนญุาตให้ใช้นามสกลุมตัสไึดระ

ซึ่งเป็นนามสกุลเดิมของโทะกุงะวะอิเอะยะซุและเป็น

นามสกลุสาขาของโทะกงุะวะท�าให้ตระกลูฮนชกูลายเป็น

ตระกูลสาขาหนึ่งของตระกูลโทะกุงะวะ และยังมีกรณี

ของน้องชายของภรรยาเอกของโชกุนคนที่ 3 ที่อยู่ใน

ตระกูลขนุนางท้ิงการเป็นขุนนางและรับต�าแหน่งไดเมยีว

พร้อมทั้งลูกชายก็ได้รับต�าแหน่งไดเมียว ตัวอย่างต่อมา 

คอื โจเอน็อนิ มารดาของโชกุนคนที ่8 น้องชายและหลาน

ของนางได้เป็นฮะตะโมะโตะรบัศกัดินาคนละ 5,000 โคะคุ  

ซึง่ในช่วงกลางสมัยเอโดะนัน้มภีรรยารองของโชกนุ ส่วน

ใหญ่เป็นลูกสาวและเป็นบุตรบุญธรรมของซามุไรระดับ

ฮะตะโมะโตะเป็นจ�านวนมาก แต่ไม่ได้รับการตอบแทน

เท่ากบัช่วงต้นสมยัเอโดะทีร่ฐับาลยงัมฐีานะมัน่คงกว่านัน่เอง 

7.	 บทสรุป

 “โอโอะกุ” เป็นค�าท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในสมัย

ก่อนสมยัเอโดะ แต่มคี�าว่า “โอะโมะเตะ”และค�าว่า “โอะกุ” 

มาตั้งแต่ในสมัยมุโระมะจิและเซ็งโงะกุ ต่อมาในสมัย

เอโดะในช่วงแรกจนถึงสมัยโชกุนคนที่ 4 ไม่พบค�าว่า 

“โอโอะก”ุ ในบนัทกึของรฐับาลและพบค�าว่า “โอโอะก”ุ 

มากขึน้ในสมัยโชกนุคนที ่4 และพบเป็นส่วนใหญ่ในสมยั

โชกนุคนที ่5 เป็นต้นไป แสดงให้เหน็ถงึระบบของโอโอะกุ

ที่มีความมั่นคงมากขึ้นตั้งแต่สมัยโชกุนคนที่ 5 

 โอโอะกุเป็นสถานที่ท�างานเปรียบได้กับองค์กร

ขนาดใหญ่และเป็นสถานที่ท�างานที่ใหญ่ที่สุดในเมือง

เอโดะและประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้น และเป็นที่ท�างานที่

สตรใีนสมยัเอโดะใฝ่ฝันอยากท�างานเนือ่งจากมีเงินเดอืน

สูงและยังท�าให้มีโอกาสได้เรียนรู้การท�างานบ้านซึ่งสตรี

หลายคนเข้ามาเพือ่เตรยีมตวัแต่งงาน ในโอโอะกน้ีุมสีตรี

เข้าไปท�างานเป็นจ�านวนมากแต่ละสมยัมจี�านวนไม่แน่นอน 

สตรีเหล่านีม้าจากครอบครวัตระกูลขนุนาง ตระกลูซามไุร 

ตระกูลชาวนาและตระกูลชาวเมืองที่เข้ามาท�างานด้วย

ระบบการสอบ จากการสอบในช่วงกลางสมัยเอโดะซึ่งมี

การสอบเก่ียวกับศิลปะเช่น การเล่นดนตรี การเต้นร�า

และการเล่นละครหุน่แล้ว ท�าให้ทราบว่าในช่วงกลางของ

สมัยเอโดะบ้านเมืองมีความสงบอย่างแท้จริงน้ัน ท�าให้

สงัคมของซามไุรมคีวามนยิมในด้านศลิปะและการแสดง

เช่นกัน การสอบเข้าท�างานน้ีส่วนใหญ่เป็นการฝากจาก

การมสีมัพนัธ์กนัหรอืเป็นการฝากโดยมีการให้ของก�านลั 

โดยเฉพาะซามุไรจากตระกูลระดับฮะตะโมะโตะซึ่งบุตร

สาวจากตระกลูเหล่านีจ้ะได้ต�าแหน่งทีเ่รยีกว่า โอะเมะมิ

เอะอิโจ คือสามารถได้พบกับโชกุนและมิไดโดะโกะโระ

ได้ ซึง่หากได้รบัต�าแหน่งสูงขึน้ไปจนถึงต�าแหน่งโอะโตะชโิยะริ

แล้วจะได้รับทรัพย์สินและอ�านาจอย่างมาก 

 โอโอะกเุป็นทีอ่ยูอ่าศยัของโชกนุและครอบครวั มี

จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่งโชกุนตั้งแต่สมัย

โชกุนคนที่ 3 ซึ่งเป็นสมัยที่ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่ความสงบ

และการสืบทอดตระกลูให้ความส�าคัญกบับตุรชายคนโต 

หลังจากที่โชกุนคนที่ 3 ได้แต่งงานกับสตรีจากตระกูล

ขุนนาง ตระกูลโทะกุงะวะมีการสร้างอ�านาจด้วยการ

เช่ือมกบัราชส�านกัโดยการก�าหนดว่าต�าแหน่งของภรรยา

เอกหรือมิไดโดะโกะโระจะต้องมาจากราชส�านักและ

ตระกูลขนุนางระดับสูง ท�าให้ภายในโอโอะกเุกดิวัฒนธรรม



เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง |  Benjang Jaisai der Arslanian 97

ราชส�านักแบบเกียวโตและส่งผลต่อการใช้ชีวิตแบบ

ฟุ่มเฟือยของสตรีระดับสูง นอกจากนี้ การที่โอโอะกุเป็น

ที่อยู่อาศัยของครอบครัวโชกุนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง

ทายาทสบืทอดต�าแหน่งโชกนุ ท�าให้มจี�านวนของภรรยา

รองและบุตรชายบุตรสาวเป็นจ�านวนมากส่งผลต่อค่าใช้

จ่ายของรัฐบาลเป็นอย่างมาก บตุรชายและบตุรสาวส่วน

หนึ่งถูกส่งไปเป็นบุตรบุญธรรมและแต่งงานกับคนของ

ตระกูลใหญ่ เช่น ตระกูลโกะซังเคะ โกะซังเคียว ตระกูล

มะเอะดะและตระกูลชิมะสึ เพื่อเป็นการประหยัดงบ

ประมาณของรัฐบาลโทะกุงะวะได้ ซึ่งการมีบุตรเป็น

จ�านวนมากยงัส่งผลให้มกีารจ้างคนเข้าท�างานเป็นจ�านวนมาก 

และส่งผลต่องบประมาณของรัฐบาลโทะกุงะวะในเวลา

ต่อมาจนสิ้นสมัยเอโดะ 

 บทบาทของโจะจใูนโอโอะกน้ัุนนอกจากช่วยดแูล

ชีวิตประจ�าวันของโชกุนและมิไดโดะโกะโระแล้ว กลุ่ม

โจะจูระดับสูงยังต้องบริหารจัดการภายในโอโอะกุ และ

ยงัต้องเป็นตวัแทนของโชกุนและมไิดโดะโกะโระในกิจกรรม

ทีเ่ป็นการแสดงความสมัพนัธ์ทีดี่กบัคนในครอบครวัทีไ่ป

อยู่ในแคว้นต่างๆ ตระกูลโกะซังเคะ โกะซังเคียว บรรดา

ไดเมียว รวมไปถึงพ่อค้าที่มีฐานะร�่ารวยซึ่งการติดต่อกับ

บคุคลภายนอกนัน้โชกุนและมไิดโดะโกะโระจะมอบเป็น

หน้าที่ของโอะโตะชิโยะริในการเขียนจดหมาย ซ่ึงการ

เขียนจดหมายถึงบรรดาไดเมียวน้ีท�าให้สถานะของ

โอะโตะชิโยะรสิงูเทยีบเท่ากบัไดเมยีวทัง้ระดบัสงูและได

เมียวทั่วไป นอกจากนี้ โอะโตะชิโยะริยังได้รับเงินเดือน

มหาศาลและยังได้ของก�านัลบรรดาไดเมียวและพ่อค้า

เพื่อรักษาสัมพันธ์และเพื่อผลประโยชน์ โอะโตะชิโยะริ

สร้างอ�านาจให้แก่ตนเองด้วยการรบัภรรยารองของโชกนุ

เป็นบุตรบุญธรรมและด้วยการร่วมขยายอ�านาจกับโรจู 

ในช่วงที่มีอ�านาจที่สุดคือ สมัยโรจูที่ชื่อทะนุมะ โอะกิสึงุ 

ที่ส่งผลต่อต�าแหน่งของโอะโมะเตะเช่นกัน

 โอโอะกเุป็นองค์กรขนาดใหญ่และส่งผลต่อสถานะ

ของสตรีภายในโอโอะกุในระดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้ คือ 

 1) ส�าหรับสตรีทั่วไปซึ่งมาท�างานในโอโอะกุนั้น 

การท�างานในโอโอะกุที่ได้รับเงินเดือนสูงเป็นที่น่าสนใจ

และท�าให้พวกเขามสีถานะทางการเงนิทีส่งูขึน้รวมทัง้ได้

เข้ามาศึกษาเรียนรูเ้พือ่ออกไปแต่งงาน และมเีครอืข่ายที่

ดีส�าหรับครอบครัว การท�างานในโอโอะกุนี้ท�าให้เกิด

ความนิยมในการศึกษาทั้งการอ่านการเขียน ดนตรีและ

การแสดงในบรรดาสตรีที่มาจากตระกูลชาวเมืองและ

ชาวนามากขึ้น ทั้งน้ีเพื่อเข้าท�างานในโอโอะกุและโอะกุ

ของไดเมียวได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 

 2) ส�าหรบัโจะจทูีไ่ด้รบัต�าแหน่งสูงในโอโอะกนุัน้ 

ได้รับทั้งค่าตอบแทนสูงเทียบเท่าโรจูและได้รับอ�านาจ 

เช่น โอะโตะชิโยะรินั้นเป็นเสมือนตัวแทนของโชกุนและ

มิไดโดะโกะโระในการติดต่อกับภายนอกย่อมเป็นที่

เกรงใจของบริวารของโชกุน และยังมีการสร้างอ�านาจ

โดยการรับเป็นแม่บุญธรรมของภรรยารองของโชกุน 

และท่ีมีอ�านาจมากคือ ร่วมกันสร้างอ�านาจกับโอะโมะ

เตะ ดังเช่นสมัยของทะนุมะโอะกิสึงุ ซึ่งมีโอะโตะชิโยะริ 

3 คนที่มีอ�านาจมากจนเป็นที่ย�าเกรงและยังปรากฏว่ามี

บทบาทในการเลอืกผูด้�ารงต�าแหน่งส�าคญัของรัฐบาล 

 3) ส�าหรับสตรีที่มีฐานะเป็นแม่และแม่นมของ

โชกุน ถึงแม้แม่นมที่มีอ�านาจจะปรากฏเพียงคนเดียวคือ

แม่นมของโชกุนคนที่ 3 แต่เป็นอ�านาจที่เบ็ดเสร็จและมี

พลงัโดยดจูากตระกลูของบตุรชายทีไ่ด้เป็นไดเมยีวและ

ตระกูลของเขามีความมั่นคงสามารถสืบเนื่องมาจนถึง

การเปลี่ยนการปกครองในสมัยเมจิ ส่วนบทบาทของแม่

นัน้พบว่าแม่ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิทีม่าจากตระกลูซามไุร

และชาวเมอืง ส่วนหนึง่ไม่ได้มาจากตระกลูทีส่งูส่งแต่เมือ่

ได้เป็นแม่ของโชกุนแล้ว ตนเองและครอบครัวเดิมได้รับ

การตอบแทนมหาศาลจนเกิดค�าว่า “ทะมะโนะโคะชิ” 

ซึง่มทีีม่าจากการได้รบัสิง่ตอบแทนมหาศาลจากการเป็น

แม่ของโชกุนคนที่ 5 นั่นเอง 

 จะเห็นได้ว่าโอโอะกุเป็นเสมือนองค์กรขนาดใหญ่

ซึง่มสีตรมีาจากหลายชนชัน้อยากเข้ามาท�างานเนือ่งจาก
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ได้รับค่าตอบแทนสูงและส่งผลให้มีฐานะทางการเงินที่ดี

ขึน้ กลุม่ทีโ่ดดเด่นคอืสตรจีากชนชัน้ซามไุรทีอ่ยูใ่นโอโอะ

กุทั้งโจะจูที่เข้ามาท�างานและสตรีที่เป็นคนในครอบครัว

ของโชกุนซึ่งไม่ได้มีสถานะที่ตกต�่าลงแต่กลับมีสถานะ

ทางการเงนิและมอี�านาจมากอย่างเหน็ได้ชดั โจะจไูด้รับ

ค่าตอบแทนสงูโดยเฉพาะโจะจรูะดบัสงูดงัเช่น โอะโตะชิ

โยะริเป็นเหมอืนผูบ้ริหารระดบัสงูทีม่อี�านาจและได้รบัเงนิ

เดือนเป็นจ�านวนมากจากรฐับาลเหมอืนกบัซามไุรเพศชาย

และเป็นผูมี้บทบาทในการปกครองในโครงสร้างทางการ

เมืองของสมยัเอโดะโดยเฉพาะอย่างยิง่คอืเรือ่งท่ีเกีย่วกับ

การสืบทอดตระกูลโทะกุงะวะ และมีสถานะท่ีเทียบ

เท่ากับโรจูหรืออ�ามาตย์ของโชกุน นอกจากนี้ยังมีสตรี

จากชนชัน้ชาวนาและชาวเมอืงซ่ึงถอืเป็นชนชัน้ทีต่�า่ทีสุ่ด

ในสมยัเอโดะซึง่ได้รบัการยกย่องให้มสีถานะทีส่งูจากการ

เป็นมารดาของโชกนุและมกีารตอบแทนอย่างมหาศาล

ทั้งอ�านาจและเงินและยังส่งผลต่อให้ครอบครัวมีความ

ก้าวหน้า   สมัยเอโดะเป็นสมัยที่ประเทศญี่ปุ่นมีความ

สงบและเข้าสู่ยุคทุนนิยมซึ่งเงินส่งผลต่อคนทุกชนชั้น 

สถานะของสตรีในชนช้ันซามุไรโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ใน

โอโอะกุจึงไม่ได้ตกต�่า และเงินและทรัพย์สินกลายเป็น

ปัจจยัทีส่่งผลต่อสถานะของสตรีในหลายระดบัในโอโอะกุ

ได้อย่างชัดเจน
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