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บทคัดย่อ

	 โอะงะวะ	 	 มิเมะอิ	 (小川未明1882-1961)	 เป็นนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กที่ได้

สร้ำงสรรค์ผลงำนมำกมำย		แม้ว่ำช่วงชีวิตของเขำต้องเผชิญกับภำวะอดอยำกและควำมเหลื่อมล�้ำ

ทำงสังคม	 	 และกำรสูญเสียบุตรถึงสองคนตั้งแต่ยังเล็ก	 	 แต่เขำยังมุ่งมั่นเขียนหนังสือ	 “ที่เหมำะ

ส�ำหรับเด็กอย่ำงแท้จริง”	 ซึ่งมีควำมไพเรำะอ่อนโยน	 แฝงควำมหมำยลึกซึ้ง	 และมีควำมส�ำคัญต่อ

วงกำรวรรณกรรมส�ำหรบัเดก็จนถงึปัจจบุนั		ผลงำนบำงส่วนของเขำมเีนือ้หำตแีผ่ควำมเป็นจรงิของ

ควำมยำกไร้และสงครำม		แต่บรรยำยอย่ำงมีวรรณศิลป์		นอกจำกวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น	กวี

นิพนธ์แล้ว	เขำยังได้แต่งบทเพลงส�ำหรับเด็กหรือที่เรียกว่ำ	“โดโย”(童謡)	ด้วย

	 บทวิจัยน้ีเป็นกำรศึกษำงำนประพันธ์ประเภท“โดโย”ที่โอะงะวะ	 มิเมะอิแต่งไว้	 21	 ชิ้น	

จำกหนงัสอืรวมผลงำนส�ำหรบัเดก็ของโอะงะวะ	มเิมะอเิล่ม	3	(定本小川未明童話全集3、1977)  

พบว่ำผลงำนของเขำเรยีบเรยีงด้วยถ้อยค�ำทีง่ดงำมแต่แฝงควำมโศกเศร้ำ	สะท้อนแนวคิดทีน่กัเขยีน

ได้รบัผลกระทบจำกควำมเปลีย่นแปลงทำงสงัคมและกำรเมอืงสมยัไทโช-โชวะ	เกีย่วกบัควำมรกัของ

ครอบครวั	ควำมรูส้กึโหยหำบ้ำนเกดิ		และควำมยำกจนและทกุข์ของผู้คน	มกีำรใช้สสีนัทีส่ือ่ถงึควำม

รู้สึกและสภำพชีวิตที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรค
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Abstract

	 Ogawa	Mimei	 (1882-1961)	was	 an	 author	 of	 children’s	 literature	who	

created	a	lot	of	literary	works.	During	a	hard	time	of	war,	he	lost	2	of	his	children	

when	they	were	very	little.	He	was	driven	to	write	the	stories	that	“absolutely	

for	children”.	His	stories	are	beautiful,	warm-hearted	and	concealed	the	deep	

meanings.	They	are	important	to	the	Children	Literature	field	till	present	time.	

Some	of	his	works	claimed	to	Anti-war	sentiment,	but	were	written	with	poetic	

composition.	 Not	 only	 short	 story	 and	 novel,	 He	 also	wrote	many	 songs	 for	

children,	called	“DOYO”.	

	 This	paper	is	the	study	of	Ogawa	Mimei’s	21	songs	for	children	appeared	

in	“Teihon	Ogawa	Mimei	Douwa	Zenshuu	3,	1977”.	It	was	found	that	his	writing	

were	created	with	beautiful	words,	but	full	of	sorrow.	They	represented	the	ideas	

of	loving	the	family,	thinking	of	a	hometown,	and	the	poverty	and	sadness	of	

people.	He	use	the	colors	in	his	songs	to	appeal	the	meaning	of	living.		These	

ideas	appeared	because	the	writer	was	affected	by	the	changing	society	in	Taisho-

Showa	period.

Ogawa Mimei’s Songs for Children (DOYO)
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1.  ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ 

	 ช่วงต้นสมัยไทโช	สิง่พมิพ์ทัง้หนงัสอืพมิพ์และนติยสำร

มคีวำมเจรญิ	 มกีระแสควำมนยิมเรือ่งอ่ำนส�ำหรบัเดก็สงู	

ค.ศ.1918	ซสุกิุ	มเิอะกิช（ิ鈴木三重吉）ได้ก่อตัง้ส�ำนัก

พมิพ์นิตยสำรส�ำหรับเดก็ช่ือ	“อะกะอโิตะร-ินกสแีดง”	（

赤い鳥）เกิดกลุม่นกัเขียนทีส่ร้ำงสรรค์วรรณกรรมส�ำหรบั

เดก็	ทีม่กัมผีลงำนประเภท	“โดโย”	(童謡)	หรอืบทเพลง

ส�ำหรับเดก็ตีพิมพ์ในนติยสำรนี	้นอกจำกนัน้ยงัมีนติยสำร

ทีต่พิีมพ์วรรณกรรมส�ำหรบัเดก็อืน่ๆ	เปิดตวัต่อมำ	ก่อนกำร

ระบคุ�ำว่ำโดโยดงักล่ำว	 ในญีปุ่น่มเีพลงเดก็ทีเ่รียกว่ำ	“วำ

รำเบะอตุะ”(わらべ歌)	หรอืเพลงกล่อมเดก็	“โคะโมะรอิุ

ตะ”	 (子守唄)	อยูแ่ล้ว	กล่ำวได้ว่ำ	“โดโย”เป็นกวนีพินธ์

ประเภทหนึ่งที่ผู้ใหญ่แต่งให้เด็กอ่ำนและอำจมีกำรแต่ง

ท�ำนองเพ่ือขบัร้องด้วย	ค.ศ.2018	เป็นปีแห่งกำรฉลองวนั

ครบรอบ	100	ปีก�ำเนดิโดโย	สมำคมโดโยญีปุ่น่	 (日本童

謡協会（The	 Association	 of	 Children’s	 Song	

Writers	in	Japan）จดักิจกรรมต่ำงๆ	เพือ่สนบัสนนุกำร

เผยแพร่บทเพลงส�ำหรับเด็กทั้งในอดีตและที่แต่งใหม่ใน

ปัจจุบนั

ผูว้จิยัได้ศกึษำกวนีพินธ์ส�ำหรบัเดก็รวมถงึโดโย	พบว่ำมผีล

งำนจ�ำนวนหนึง่ของนกัเขยีนวรรณกรรมส�ำหรบัเดก็ทีม่ช่ืีอ

เสียงคนหนึง่คอืโอะงะวะ		มเิมะอ	ิ(小川未明1882-1961) 

มักไม่ถูกเอ่ยถึง	 ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรแต่งท�ำนองเพลง

ประกอบเหมอืนโดโยทีช่ำวญีปุ่น่ทัว่ไปรูจ้กัและยงัร้องให้

เดก็ๆ	ฟังกันอยูจ่นถงึปัจจบุนั		ผูว้จิยัจงึขอน�ำเสนอผลงำน

เหล่ำนัน้		ซึง่นอกจำกจะมคีวำมงดงำมทำงวรรณศลิป์แบบ

กวนีพินธ์แล้ว	ยงัสะท้อนควำมทุกข์ยำก	ควำมรูส้กึโหยหำ

บ้ำนเกดิและครอบครวัของนกัเขียน	ขณะทีย่งัมคีวำมหวงั

และก�ำลงัใจในกำรใช้ชีวติ

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

	 เพ่ือศกึษำเนือ้หำและคณุค่ำของบทเพลงส�ำหรบัเดก็ของ

โอะงะวะ	มเิมะอ	ิซึง่สะท้อนแนวคดิและชีวติของนกัเขียน	

3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและขอบเขตกำรวิจัย 

	 ชือ่จรงิของโอะงะวะ	มเิมะอ	ิคอื	โอะงะวะ		เคน็ซำกุ

(小川 健作) เกิดที่จังหวัดนีงำตะ		บิดำเป็นนักบวชที่มี

ควำมส�ำคัญในอดีต		เขำเข้ำศึกษำสำขำปรัชญำ	จำกนัน้

ต่อด้วยสำขำวรรณกรรมองักฤษทีม่หำวทิยำลยัวำเซดะ		เขำ

เคยเป็นศษิย์ของนกัประพันธ์ทีม่ช่ืีอเช่น	สโึบอจิุ	โชโย		ชิ

มำมุระ	โฮเก็ตสึ	 	และยังเคยเรียนกับลำฟคำดิโอ	ฮำร์น	

(Patrick	 Lafcadio	 Hearn)	 นักเขียนและนักแปลชำว

ต่ำงชำติผู้โดดเด่นในยุคของวรรณกรรมสมัยใหม่		มิเมะ

อิท�ำวิทยำนิพนธ์เกี่ยวกับฮำร์น	 และสนใจแนวคิดของ

นำโรด	 (Hozhdenie	v	narod)	นักปรัชญำชำวรัสเซีย	

เขำประทับใจกับกำรอ่ำนงำนประเภทกวีนิพนธ์โรแมน

ติกของอังกฤษ	 ระหว่ำงท่ีเป็นนักศึกษำเขำมีผลงำนตี

พิมพ์ในนิตยสำร	“ชินโชเซ็ทสึ”	 (『新小説』)	จำกนั้น

ก็ท�ำงำนในส�ำนักพิมพ์ไปพร้อมๆ	 กับเขียนนวนิยำยจน

เป็นที่ยอมรับ	 หลังจำกจบกำรศึกษำแล้วเขำท�ำงำนใน

กองบรรณำธิกำรนิตยสำร	 “วำเซดะบุงกะกุชะ”	 (早稲

田文学社)	ตัง้ชมรมเรือ่งเล่ำส�ำหรบัเดก็โซได	(早大童話

会 1925)	จำกนั้นค.ศ.1926	ก็เขียนคอลัมน์	“นักเขียน

เรื่องเล่ำส�ำหรับเด็ก”	ในหนังสือพิมพ์โตเกียวนิชินิชิ	(東

京日日新聞)	เขำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนสมำคมนกัเขยีน

วรรณกรรมส�ำหรับเด็กแห่งญี่ปุ่น	 (日本児童文学者協

会)	 เป็นคนแรกในค.ศ.1946	 	บั้นปลำยชีวิตเขำถูกมอง

ว่ำเป็นนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กท่ีล้ำสมัย	 ถูกนัก

เขียนรุ่นใหม่วิจำรณ์ว่ำงำนของเขำมีแต่ควำมมืดหม่น	

หดหู่	ไม่เหมำะส�ำหรับเด็ก	เขำเสียชีวิตในวัย	79	ปีด้วย

อำกำรเลือดออกในสมอง

	 มิเมะอิให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่

ท�ำให้เด็กเห็นสภำพควำมเป็นจริงในสังคม	 ในขณะที่

ญีปุ่น่ต้องเข้ำสู่ภำวะสงครำมนบัจำกเหตกุำรณ์แมนจเูรยี	

ค.ศ.	 1937	 มิเมะอิเริ่มผลิตนิตยสำรรำยเดือนรวมเรื่อง

เล่ำส�ำหรับเด็กชื่อ	“ต้นไม้นิทำน”(お話の木)	เมื่อญี่ปุ่น

เข้ำสู่สงครำมโลกครั้งที่สองเต็มตัว	 มิเมะอิเริ่มเขียนงำน
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ยกย่องสรรเสริญทหำรในสื่อส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ	 เพื่อตอบ

สนองนโยบำยปลุกใจเยำวชนของรัฐบำล1	 	 ผลงำนของ

มเิมะอแิสดงให้เหน็ประสบกำรณ์ส่วนตวัทีต้่องปรับตัวรบั

อปุสรรคและกำรเปลีย่นแปลงทัง้ทำงกำรเมอืงและสงัคม		

เขำต้องยอมตำมนโยบำยส่งเสริมสงครำมของรัฐบำลที่

ต้องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของประเทศด้วยก�ำลังทหำร	

กระนัน้	ในหนงัสอืรวมวรรณกรรมทีม่เิมะอเิขียนระหว่ำง

สงครำม	บำงเรือ่งเล่ำถงึควำมรกัและควำมอบอุ่น		พีน้่อง		

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงคนกบัสตัว์		แสดงให้เหน็ถงึจติใจที่

อ่อนโยนและใฝ่ฝันถงึควำมสงบสขุ		ไม่ได้ต้องกำรยกย่อง

ควำมดงีำมของสงครำม	วรรณกรรมทีม่ชีือ่เสยีงของมเิมะ

อิ	อำทิ	“เรือสีแดง”	（赤い船1910）	“เทียนไขสีแดง

กับเงือก”	(赤い蝋燭と人魚1921)		“ดอกกุหลำบป่ำ”	

(野薔薇1920)	เป็นต้น

	 ยำมำดะ	 มิโนรุ	 (1961)	 กล่ำวไว ้ในนิตยสำร	

“วรรณกรรม”	(山田 稔「小川未明における思想と美

学」)	ว่ำ	“มิเมะอิมีควำมรู้สึกหวำดหวั่นถึงกำรล่มสลำย

ของบ้ำนเกดิ	เขำต้องท�ำใจยอมรบัควำมเปลีย่นแปลงของ

สงัคมท่ีกลำยเป็นสงัคมเมอืงและระบอบทนุนิยม	เขำรูส้กึ

ว่ำผูค้นต้องพยำยำมเตม็ท่ีเพือ่ใช้ชวีติ	แต่เขำกเ็กลยีดกำร

พยำยำมท�ำสงครำมเพื่อให้มีชีวิตรอด	 เขำมองว่ำกำร

ถ่ำยทอดควำมอ่อนแอของผู้คนออกไปตรง	ๆ	เป็นควำม

งดงำม”2			มิเมะอิใช้ชีวิตในวัยเด็กที่ชนบทของจังหวัดนี

งำตะ	 เขำมักเล่ำถึงควำมโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงำของเมือง

ที่เต็มไปด้วยหิมะ	 เขำเป็นลูกคนเดียวและรักธรรมชำติ	

เขำได้เห็นควำมยำกจนและควำมเจ็บป่วยของผู้คน	 จึง

อยำกเขียนงำนที่จะเป็นแสงสว่ำงให้กับผู้คนโดยเฉพำะ

เด็กๆ	 ที่อ่อนแอได้	 	 มิเมะอิเขียนบทควำมเล่ำเรื่องรำว

ของตนเองไว้หลำยชิ้น	ส่วนหนึ่งของบทควำมเรื่อง	“สุด

ขอบเส้นแห่งควำมยำกจน”	 (自伝「貧乏線に終始し

て」)	กล่ำวว่ำ	“ข้ำพเจ้ำอยำกให้ควำมทุกข์ทรมำนและ

ควำมโศกเศร้ำจำกกำรมีชีวิตหมดไปจำกสังคมนี้		ซึ่งมัน

ไม่ใช่เรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้อย่ำงแน่นอน		เพรำะข้ำพเจ้ำเชือ่

ว่ำด้วยพลังของมนุษย์จะสำมำรถท�ำได้ในระดับหนึ่ง”

	 นอกจำกวรรณกรรมแล้ว	 	 มิเมะอิยังมีผลงำนเป็น

หนงัสอืรวมกวนีพินธ์ช่ือ	“ข้ำมภเูขำลกูโน้น”	(『あの山

越えて』,1914)	และประพนัธ์บทเพลงส�ำหรบัเดก็	“โด

โย”	ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักนัก	ผู้วิจัยได้น�ำผลงำนประเภทโดโย

จ�ำนวน	21	บทจำกหนงัสอืรวมนทิำนส�ำหรบัเดก็ของโอะ

งะวะ	มิเมะอิ	เล่มที่	3	(小川未明(1977)『定本小川未

明童話全集3』,講談社)	มำศึกษำ		พร้อมกับวิเครำะห์

ภูมิหลังทำงสังคมและแนวคิดของนักเขียน	บทเพลง	21	

บทมีดังนี้

	 มเิมะอเิขยีนบทควำมเรือ่ง	“คิดถงึควำมเป็นกลอนที่

เรยีบง่ำย”(小川未明「単純な詩形を思う」『小川未

明作品集』講談社、1956)	มีควำมตอนหนึ่งว่ำ

  「青い海のような空に、月が出て、里川縁(さ

とかわふち)の柳の木の枝についている細かな葉

が、風に戦(そよ)いで、うす闇の間から蝙蝠(こう

もり)が飛び出てくる。まだ西の黒い森に赤い夕

1.	 子もりうた	 2.	 お星さま

3.	 あかい雲 4.	 お江戸は火事だ

5.	 三か月 6.		闇

7.	 管笛	 8.	 童謡  

9.	 おもちゃ店	 10.	古巣  

11.	お母さん 12.	海と太陽

13.	赤い鳥	 14.	月が出る  

15.	鈴が鳴る 16.	あんずの花 

17.	私は姉さん思い出す 18.	にじの歌

19.	風ふき鳥 20.	冬の木立  

21.	海

1	 	ภัทร์อร	พิพัฒนกุล	“กำรต่อสู้ของนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กชำวญี่ปุ่นระหว่ำงสงครำม”	เอกสำรหลังกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติครั้งที่	6	ด้ำนภำษำและ
วรรณคดี,	กันยำยน	2556.	สมำคมญี่ปุ่นศึกษำแห่งประเทศไทย	(pp.147-165)
2	 	อ้ำงอิงจำกบทควำมวิชำกำรของมหำวิทยำลัยฮิโรชิมะ	 	横山信幸(2015)『未明否定論争と近代児文学観』https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/
public/1/15725/.../kbs_17_45.pdf
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3  大熊利夫『「色彩文学論」色彩の表現から見直す近代文学』五月書房、1995,	pp82-84,	104-106.

日が沈んでから間もない時分に、もはや微かに星

の光が見え始める。こんな時に、私はよく、この

子守唄を聞かされたものだ。（省略）子守唄を聞

くと、不思議にも、幼児の時分に帰ったような、

まだあの赤い夕日を見て鬼事をして遊んでいたの

は昨日のことのような、純な、気持ちになってし

まう。」

 ท้องฟ้าสีน�้าเงินราวกับทะเล พระจันทร์ปรากฏขึ้น 

ใบเล็กเรียวของต้นหลิวริมน�้าที่บ้านเกิดแกว่งไกวต่อสู้

กับสายลม ค้างคาวบินออกมาจากเงามืด อาทิตย์สีแดง

ตกลงที่ป่าสีด�าทางทิศตะวันตกได้ไม่นาน ดวงดาวแสง

สลัวก็เริ่มส่องประกาย ในเวลาแบบนี้ ข้าพเจ้ามักได้ยิน

เสียงเพลงกล่อมเด็กน้ี (ย่อ) เม่ือได้ยินเพลงกล่อมเด็ก 

น่าประหลาดใจนักที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองได้กลับไปใน

สมัยเด็ก  การมองอาทิตย์ตกสีแดงแล้วว่ิงเล่นไล่จับกับ

เพื่อนๆ ราวกับเพิ่งผ่านไปเพียงเมื่อวานนี้  ความรู้สึกถึง

ความเรียบง่ายบริสุทธิ์ก็พลันเกิดขึ้น

	 จำกข้อควำมนี้ท�ำให้รับรู้ควำมรู้สึกของมิเมะอิต่อ

บทเพลงส�ำหรับเด็ก	 เขำให้ควำมส�ำคัญกับสีสันของ

ธรรมชำติ	 	 ที่ผสมผสำนระหว่ำงกำรต่อสู้ชีวิต	 ควำม

สงบ	 ควำมมืดหม่น	 	 เขำยังรู้สึกคิดถึงบ้ำนเกิดและคิด

ว่ำบทเพลงส�ำหรับเด็กสำมำรถช่วยปลอบโยนให้มีควำม

สงบและเกิดควำมสุขในใจได้

	 โอคุมะ	โทชิโอะ	(1995)	วิจัยเรื่อง	“ทฤษฎีกำรใช้สี

ในวรรณกรรม”	ตอนหนึง่วเิครำะห์เกีย่วกับสสีนัทีป่รำกฏ

ในกลอนของมำซำโอกะ	ชิกิ	กวีเอกสมัยเมจิ	(正岡子規

1867-1902)	 ว่ำ	 กลอนของชิกิมีกำรใช้สีแดงมำกเป็น

พิเศษ	 รองลงมำคือสีโทนน�้ำเงินและขำว	 ชิกิเคยกล่ำว

ว่ำสีแดงเป็นสีสันของธรรมชำติ	 สิ่งท่ีเขำสื่อถึงสีขำวคือ

ดอกซำกุระ	 ก้อนหิน	 หิมะและดอกบ๊วย3	 	 กำรใช้สีสัน

ถ่ำยทอดควำมเป็นธรรมชำติกับกำรแสดงอำรมณ์ใน

จิตใจคนสำมำรถเห็นในบทเพลงส�ำหรับเด็กของมิเมะอิ

เช่นเดียวกัน	ดังจะน�ำเสนอในหัวข้อต่อไป

	 ดวงดำวแสดงถึงควำมฝันหรือควำมหวัง		แม้จะอยู่

ไกล	แต่ก็สื่อสำรถึงกันได้	 	กำรมีชิวิตโดยมีควำมหวังจะ

ท�ำให้เกดิก�ำลงัใจ	แม้มคีวำมต้องกำรยงัมีโอกำสไขว่คว้ำได้		

กำรที่ดวงดำวพูดในประโยคสุดท้ำยหลังจำกเด็กน้อย

บอกว่ำไม่สำมำรถน�ำน�้ำไปให้ดวงดำวได้ว่ำ	 “ฉันจะลง

ไปหำเอง”	อำจหมำยถึงกำรปรำกฏตัวของดำวหรือแสง

ระยิบระยับบนผืนน�้ำ	 	 ซึ่งนอกจำกแฝงควำมหมำยว่ำ

ฝันอำจเป็นจริงได้แล้ว	ยังสะท้อนภำพของธรรมชำติอัน

งดงำมด้วย

4. เน้ือหำใน “โดโย” (บทเพลงส�ำหรับเด็ก)  

 ของมิเมะอิ

	 ผูว้จิยัขอยกตวัอย่ำงบำงส่วนของผลงำนประเภทโด

โยจำกจ�ำนวน	 21	 บทในหนังสือรวมนิทำนส�ำหรับเด็ก

ของโอะงะวะ	มิเมะอิ	เล่มที่	3	พร้อมทั้งวิเครำะห์เนื้อหำ

ดังนี้

 4.1  ตัวอย่�งบทเพลงที่กล่�วถึงพระจันทร์และ 

   ดวงด�ว

ดวงด�ว
สุมิจัง	สุมิจัง	จะให้อะไรหนูดี
หยิบดวงดำวโน้นให้หนูที
มันสูงเหลือเกิน	เอื้อมไม่ถึง
ถ้ำอย่ำงนั้น	ฉันจะหยิบให้เอง
ดวงดำว	ดวงดำว	จะให้อะไรเจ้ำดี
คอแห้งจริง	ขอน�้ำหน่อยซี
มันไกลเหลือเกิน	เอำไปให้ไม่ไหว
ถ้ำอย่ำงนั้น	ฉันจะลงไปหำเอง

すみ すみ

ほし

お

お星さま

澄ちゃん、澄ちゃん、なにあげよう。

あのお星さま、とっておくれ。

あんまり高くて、とれません。

そんなら、あたいがとってみよう。

お星さま、お星さま、なにあげよう。

のどがかわいた、水おくれ。

あんまり遠くて、いかれません。

そんなら、わたしが下りていこう。
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	 บทเพลงนี้กล่ำวถึงเสียงกระดิ่งที่ได้ยินมำจำกทุกที	่

ในคืนที่มีแสงจันทร์มีม้ำสีขำว	สั่นกระดิ่งสีเงิน	ในขณะที่

เด็กน้อยนอนหลับใหล	 	สะท้อนให้เห็นชีวิตวัยเยำว์ของ

มิเมะอิ	 เขำพยำยำมใช้แสงจันทร์ปลอบโยนใจเมื่อเหงำ	

ม้ำสีขำวอำจหมำยถึงเทพผู้พิทักษ์หรือแม่ที่เสียชีวิตไปที่

คอยปกป้องคุ้มครองอยู่	 	 เสียงของกระดิ่งคือเสียงจำก

ธรรมชำติที่เป็นเหมือนเพ่ือนท่ีอยู่รอบตัว	 ช่วยบรรเทำ

ควำมเหงำ

	 มผีลงำนจ�ำนวนมำกของมเิมะอทิีก่ล่ำวถงึพระจันทร์		

สขีองพระจนัทร์ส�ำหรับมเิมะอแิล้วเป็นแสงสขีำวหรอืนวล	

	 บทเพลงข้ำงต้นกล่ำวถึงดวงจันทร์สีแดง	 ซึ่งมิเมะอิ

แต่งบทเพลงเกีย่วกบัเมฆสแีดง	ฟ้ำสแีดงในยำมเยน็	เพือ่

สื่อถึงเหตุกำรณ์บำงอย่ำง	หรือสถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติ	จึง

อำจวิเครำะห์ได้ว่ำชีวิตที่ทุกข์ทรมำน	(คนตำบอด)	จะมี

วนัเปล่ียนแปลง	สักวนัหนึง่เมือ่ฤดเูปล่ียนผ่ำน	ควำมหวงั

อำจเป็นจริงหรือชีวิตอำจเปลี่ยนไปได้

 4.2  ตัวอย่�งบทเพลงที่กล่�วถึงก�รม�เยือนและ

บินจ�กไปของนกน�งแอ่น โดยสะท้อนถึง “บ้�นเกิด” 

และก�รจ�กล�  ซึ่งเหมือนกับชีวิตของนกน�งแอ่นที่

ย้�ยม�ทำ�รังต�มบ้�นผู้คนที่ญี่ปุ่นในฤดูใบไม้ผลิและ

จะบินกลับไปท�งใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วง 

เสียงกระดิ่ง
นั่น	นั่น	มีเสียง	เสียงกระดิ่งดัง
ดังอยู่ในน�้ำ	ดังบนท้องฟ้ำ	ดังบนเมฆ
นั่น	นั่น	มีเสียง	เสียงกระดิ่งดัง
ดังที่ถนน	ดังที่เนินเขำ	ดังในป่ำ
คืนที่มีแสงจันทร์
ม้ำสีขำว
สั่นกระดิ่งสีเงินวิ่งมำ
มำจำกไหน	จะไปไหนก็สั่นกระดิ่งเสียงดัง
จำกทิศตะวันตก		ไปยังทิศตะวันออก
สั่นกระดิ่งต่อไป
ตั้งแต่เมื่อไร		หรือจะนำนแค่ไหนก็สั่นกระดิ่งเสียงดัง
ระหว่ำงที่เด็กน้อยนอนหลับอยู่
กริ๊ง	กริ๊ง	กริ๊ง	กริ๊ง
สั่นกระดิ่งเสียงดัง

ดอกบ๊วย (อันสุ)
คนตำบอดที่มำเยือนบ้ำนฉัน
ขำกลับเขำขอพรจำกดอกบ๊วย
ว่ำจะมำใหม่เมื่อฤดูร้อนมำเยือน
ในคืนที่ดวงจันทร์สีแดงปรำกฏ
ฉันแอบมองเด็กวัยละอ่อนที่เทียวไปเทียวมำ
คุณชำยน้อยสวมหมวกสำน
จำกหน้ำต่ำงบ้ำน

な

みち

つきよ ばん

しろ

しろがね

うま

すず

にし

ぼう

ひがし

おか な もり

すず な

鈴が鳴る

あれあれ鳴る、鈴が鳴る。

水で鳴る、空で鳴る、雲で鳴る。

あれあれ鳴る、鈴が鳴る。

路で鳴る、丘で鳴る、森で鳴る。

月夜の晩に、

白い馬が、

 銀  の鈴を鳴らしてきた。

どこから、どこまで鳴らしてゆく。

西から、東へ、

鳴らしてゆく。

いつから、いつまで鳴らしてゆく。

坊やがおねんねする間。

りんりん、りんりん、

鳴らしてゆく。

めくら

はな おかえ

あか

おれ

かさ ぼっ

あおぼうず

つき で ばん

あんずの花

私の家にきた盲目、

帰りにあんずの花折って、

夏がきたら、またこよう。

赤いお月さま出る晩に。

俺はくるくる青坊主、

笠をかぶって坊ちゃんの、

お家の窓から、のぞきましょう。

ゆくえ かな

童謡

みいちゃんみいちゃん、なぜ泣く、

青い空見て泣くんだ。

青い空見てなぜ泣く、

つばめの行方が悲しくて、

母を思うて泣くんだ。

ทีม่กัเอ่ยถงึคู่ตรงข้ำมกบัยำมค�ำ่คืน	ทะเล	หรอืป่ำทีเ่ป็นสี

ด�ำ	แต่บำงกรณีพระจันทร์มีสีอื่น	ดังต่อไปนี้
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	 มิเมะอิใช้สัญลักษณ์ของกำรมองท้องฟ้ำและนก

นำงแอ่น	 สื่อให้เห็นควำมคิดถึงบ้ำนและครอบครัว	

บทควำมส่วนหนึ่งที่มิเมะอิเขียนประวัติของเขำไว้	 เล่ำ

เรือ่งชวีติวยัเดก็ทีค่รอบครัวอำศยัอยูท่ีศ่ำลเจ้ำบนเขำ	ตวั

เขำเองต้องเดนิทำงไปเมอืงทำกำดะเพือ่เรยีนหนงัสอื	ขึน้

ลงภูเขำทุกวัน	 ขณะที่อยู่บนเขำก็มีควำมโดดเดี่ยว	 ต้อง

เลี้ยงนกตัวเล็ก	ๆ 	ไว้เป็นเพื่อนแก้เหงำ4		มิเมะอิจำกบ้ำน

เกดิตัง้แต่ขณะเรยีนชัน้มธัยมต้นด้วยควำมหลงใหลใฝ่ฝัน

อยำกอยูเ่มอืงหลวงและอยำกสอบเข้ำมหำวทิยำลยัวำเซ

ดะให้ได้	เขำเล่ำเรือ่งของตวัเองเมือ่ครัง้ตดัสนิใจจำกบ้ำน

เกิดไปว่ำ	“ข้ำพเจ้ำนั่งรถไฟออกจำกบ้ำนเกิดในฤดูใบไม้

4	  小川未明「童話を作って五十年」（佐伯彰一・松本健一：監修『作家の自伝103小川未明』日本図書センター、2000）
5  小川未明「上京当時の回想」（佐伯彰一・松本健一：監修『作家の自伝103小川未明』日本図書センター、2000）

เพลงเด็ก
มี่จัง	มี่จัง	ท�ำไมร้องไห้
เห็นฟ้ำใสแล้วร้องไห้
เห็นฟ้ำใส	ท�ำไมร้องไห้
นกนำงแอ่นจำกไปจึงเศร้ำ
คิดถึงแม่จึงร้องไห้

รังเก่�
เมื่อนกนำงแอ่นบินกลับไป
ท้องฟ้ำงดงำมสีแดงจัดในยำมเย็น
เด็กหนุ่มเป่ำแตร
เล่นกัน
เมื่อนกนำงแอ่นบินมำ
มันบินว่อนวนรอบบ้ำนหลำยครั้ง
แตรที่เด็กหนุ่มเคยเป่ำนั้น
ถูกทิ้งไว้ใต้หน้ำต่ำง
มีสนิมสีแดงขึ้นเป็นหย่อม	เปรอะเปื้อนไปด้วยโคลน

คว�มมืด
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสำร「新潮」1910

แม่จ๋ำ		เจ็บขำจังเลย
อดทนหน่อยสิ
แม่จ๋ำ	เดินไม่ไหวแล้ว
โธ่	อีกไม่นำน	อดทนหน่อย
แม่จ๋ำ	จะไปที่ไหนหรือ
“...”
ฟ้ำมืดด�ำสนิท
ได้ยินเสียงค�ำรำมอันน่ำกลัวของคลื่น

まっか

しょうねん

いえ いく と

で どろ まみ

まわり

な

ゆうや

古巣

つばめが帰るとき

真紅な美しい夕焼けに、

少年はらっぱを鳴らして

遊んでいた。

つばめがきたとき

家の周囲を幾たびも飛びまわった。

すると、少年の吹いていたらっぱは

窓の下に捨てられて、

赤いさびがところどころに出ていて、泥に塗れていた。

ผลิ	แต่ทำงเหนือนั้นยังมีหิมะหลงเหลืออยู่	และลมหนำว	

ไม่มีควำมรู้สึกของฤดูใบไม้ผลิเลยสักนิด	 รถไฟแล่นไป

ทำงทศิใต้	เริม่เหน็สเีขยีวของต้นไม้ใบไม้	แสงแดดอบอุน่

สำดส่อง	 เมื่อถึงโตเกียวก็เป็นเวลำมืด	 ตอนเด็กข้ำพเจ้ำ

เคยคิดว่ำโตเกียวน้ันไม่มีหิมะตก	 เป็นสถำนที่ที่มีแต่ฤดู

ใบไม้ผลิ”5		หลังจำกที่มิเมะอิเข้ำเรียนมหำวิทยำลัยและ

เขยีนนวนยิำย	ท�ำงำนเป็นบรรณำธกิำรนติยสำรจำกกำร

แนะน�ำของอำจำรย์	 เขำก็ใช้ชีวิตอยู่ในโตเกียวไปตลอด	

ควำมรูส้กึทีม่ต่ีอ	“บ้ำนเกดิ”	ส�ำหรบัเขำ	คอืดนิแดนทำง

เหนือที่หนำวเย็น	ทะเลที่เงียบและหดหู่	 แต่มีธรรมชำติ

ของป่ำเขำ	 แม้จะใช้ชีวิตในโตเกียว	 เขำยังชื่นชอบกำร

เลี้ยงสัตว์และปลูกต้นไม้	 	 โตเกียวเป็นบ้ำนอีกแห่งที่เขำ

มคีวำมผกูพนั		กำรกล่ำวถงึนกนำงแอ่นในบทเพลงเหล่ำ

นีส้ะท้อนควำมผกูพนักบัสถำนทีส่องแห่ง	กำรย้ำยถิน่ซึง่

คล้ำยกับชีวิตของเขำเอง

 4.3 ตัวอย่�งบทเพลงที่กล่�วถึงครอบครัว

闇

お母、足が痛い。

我慢をしろよ。

お母、もう歩けない。

もう、すこし我慢をしろよ。

お母、どこへいくのだい？

「…………」

空は真っ暗である。

怖ろしい波の 轟きが聞こえる。

かあ

がまん

そら

おそ なみ とどろ

ま

くら



ภัทร์อร พิพัฒนกุล |  Pat-on Phipatanakul 36

	 บทเพลงนี้เหมือนจะเป็นบทสนทนำระหว่ำงแม่กับ

ลกู	ค�ำสัน้ๆ	เพยีงไม่กีบ่รรทดัสำมำรถสือ่ถึงแม่กบัลกูเดนิ

ทำงไปตำมถนนไม่ไกลจำกทะเล	ยำมค�ำ่คนืทีม่ดืสนทิ	ลกู

ครวญว่ำเจบ็ขำ	แสดงถงึกำรจ�ำใจต้องเดนิทำงของทัง้สอง		

แม่บอกให้ลกูอดทน	ในขณะทีต่นก็ไม่รูว่้ำก�ำลงัจะมุง่หน้ำ

ไปไหน	 	 เสียงคลื่นอันน่ำกลัวเปรียบเหมือนสงครำมท่ีมี

ข้ำศึกมำทำงทะเล		หรือภัยร้ำยที่ป้องกันอะไรไม่ได้และ

มองไม่เห็น

	 โดอะอิ	 ฮิโรโนริ	 (2015)	 เขียนบทควำมวิจัยใน

วำรสำรของมหำวิทยำลัยเกียวโต	 กล่ำวถึงควำมคิดของ

มิเมะอิเกี่ยวกับ	“สีขำว”จำกวรรณกรรมเรื่อง	“บ้ำนที่มี

ประตสูขีำว”	「白い門のある家」	ว่ำ	““สขีำวเดมิเป็น

สีต้องห้ำม	เนื่องจำกใช้ในกำรไว้ทุกข์หรือในพิธีศพ	งำน

เขียนของมิเมะอิเช่น	 “เงำสีขำว”	 (白い影)	 ท่ีเล่ำเรื่อง

อุบัติเหตุรถไฟที่น่ำพิศวง	 สีขำวส�ำหรับมิเมะอิจึงเช่ือม

โยงกับ	“ควำมตำย”	และเรื่องของ	“อีกโลกหนึ่ง”6

	 บทเพลงนี้เป็นบทสนทนำระหว่ำงแม่กับลูกขณะที่

น่ังรถที่มีคนลำกอยู่	 แต่อยู่ดีๆ	 คล่ืนก็พูดขึ้นมำว่ำ	 “ใบ

เรือ	 นกนำงนวล	 หรือคลื่นที่สีขำว”	 หำกจะวิเครำะห์

ควำมคิดของมิเมะอิเกี่ยวกับสีขำวแล้ว	 อำจเปรียบว่ำ

ชีวิตคนมักมีค�ำถำมว่ำเส้นทำงสู่ควำมตำย	 หรือกำรเข้ำ

สู่อีกโลกหนึ่งนั้นอยู่ตรงไหน	สิ่งที่ลูกกล่ำวถึง	ทะเล	นก	

เรือ	 คือ	 จินตนำกำรของผู้คนเกี่ยวกับควำมตำยหรืออีก

โลกหนึ่ง	สิ่งที่คลื่นตอบ	แสดงให้เห็นว่ำควำมตำยเป็นสิ่ง

ไม่มเีส้นแบ่งทีแ่น่ชดั	เพรำะทกุอย่ำงเป็นสขีำวเหมอืนกัน	

แต่ค�ำพูดสุดท้ำยที่แม่พูดกับคนลำกรถให้ลำกต่อไปโดย

ไม่ต้องสนใจค�ำถำมเหล่ำน้ัน	 ส่ือถึงควำมแตกต่ำงของ

โลกจินตนำกำรกับโลกแห่งควำมเป็นจริง	 ค�ำถำมเกี่ยว

กับควำมตำยนั้นเป็นส่ิงที่ตอบไม่ได้และเป็นเรื่องของ

ธรรมชำติ	 หรือตีควำมได้ว่ำคนในสังคมไม่ได้มุ่งค้นหำ

ควำมหมำยของควำมตำย	 แต่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรมี

ชีวิตรอดในโลกของควำมเป็นจริง

6   道合裕基『小川未明「白い門のある家」における〈異界〉』文芸表象論集、京都大学、2015.(p73)สืบค้นจำก	https://repository.kulib.
kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/197228/1/L.A.R_002_67-78.pdf

かあ うみ み

と

とお

み

おき

すがた

なみ

くるまや ひ はは

しろ

しらほ しろ と しろ

うみ み

ほかけぶね

お母さん

「お母さん海が見えた！

あれあれかもめが飛んでいるよ。

あれあれあんなに遠く帆掛船が

見えるよ。

お母さんお母さん海が見えたよ！」と

子供がいった。

「沖の白帆が白いか、飛んでいるかもめが白いか、わた

しの姿が白いか。」と

波がいった。

「さあ、車夫さん、かまわんで引いてください。」と母

がいった。

はな

へんと

ほほえ

まぼろし

も

つめ しろ

あさ

あじさい

わたし ねえ おも だ

さ

いろあわ

あか

う

あおしろ ゆめ よ

こま

に すがた

私は姉さん思い出す

花によう似た姿をば、

なんの花かと問われると

すぐには返答に困るけど。

ただ微笑みてものいわず、

うす青白き夢の世に、

いまは 幻 と浮かぶかな。

花にいろいろあるけれど、

燃える紅い花でない。

冷たい白い花でない。

夏はまだ浅く、色淡く、

紫陽花の咲くころに、

私 は 姉さん 思い出す。

แม่
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสำร「新小説」1907

“แม่	เห็นทะเลแล้ว
นั่นไงนั่นไง	นกนำงนวลบินอยู่
นั่นไงนั่นไง	เรือใบอยู่ไกลๆ
เห็นแล้ว
เด็กร้องว่ำ	“แม่	แม่	เห็นทะเลแล้ว”
คลื่นร้องว่ำ	“ใบเรือสีขำว	นกนำงนวลที่บินอยู่สีขำว	หรือ
ตัวฉันสีขำว”
แม่ร้องว่ำ	“ไปเลย	คนลำกรถ	ลำกไปเลยอย่ำสนใจ”
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	 ช่วงที่มิเมะอิมีชีวิตที่ยำกจนและล�ำบำกนั้น	 ท�ำให้

บุตรได้รับสำรอำหำรไม่เพียงพอ	 เขำสูญเสียบุตรชำยใน

ขณะทีอ่ำยเุพยีง	6	ขวบ	(1914)	และบตุรสำววยั	11	ด้วย

วัณโรค	(1918)	โอกะโนะเอะ	ซุสุเอะ	(岡上鈴江 1913-

2011)	บุตรสำวคนที่สองซึ่งเป็นนักเขียนตำมรอยพ่อ	ได้

เขยีนเร่ือง	“พ่อ	โอะงะวะ	มเิมะอ”ิ7		เล่ำว่ำพ่อเศร้ำใจกบั

ควำมตำยของลูกท้ังสองมำก	เมือ่เขำต้องอยูบ้่ำนสองคน

กับลูกชำยยำมกลำงคืน	ลูกชำยมักกลัวควำมมืด	ร้องขอ

ให้พำไปเดนิเล่นในเมอืงทีม่แีสงสว่ำง	ส่วนลกูสำวกต็ดิโรค

มำจำกเพ่ือนทีโ่รงเรยีน	ท�ำให้เขำกลวักำรเป็นวณัโรคมำก	

เหน็ใครผอมลงหรอืหน้ำซดีเซยีวกจ็ะทกัอย่ำงเป็นห่วงว่ำ

ให้ระวงัจะเป็นโรคนี	้ซสุเุอะเคยได้ยนิพ่อท่องกลอนในคืน

ฤดใูบไม้ผล	ิว่ำ	“เสยีพีส่ำวคนเดียวไป...”	คดิว่ำเป็นกลอน

ที่แต่งแทนควำมรู้สึกของเธอ

	 บทเพลงที่เอ่ยถึง	“พี่สำว”	เป็นเพลงที่แต่งหลังกำร

เสยีชวีติของ	“ฮำรเุอะ”	(春江)	บตุรสำวคนโต	เป็นไปได้

ว่ำมิเมะอิแสดงควำมรู้สึกเสียใจของน้องสำวคือ	 ซุสุเอะ		

เขำเปรียบ	“พี่สำว”	คนนี้ว่ำเหมือนดอกไม้	น่ำเสียดำย

7   岡上鈴江『父　小川未明』新評論、1970,	pp.58-68.

ที่ต้องจำกไปตั้งแต่ยังเยำว์	 กำรเข้ำสู่ฤดูร้อนได้ไม่นำน	

เปรียบเหมือนฮำรุเอะ	 (ฤดูใบไม้ผลิ)	 เติบโตยังไม่ทันได้

เป็นผู้ใหญ่	 	 ฤดูที่ดอกไฮเดรนเยียบำน	 คือฤดูฝนที่เป็น

ช่วงเปล่ียนผ่ำนจำกฤดูใบไม้ผลิสู่ฤดูร้อน	 	 หมำยถึงฮำรุ

เอะในวัยแรกรุ่นต้องมำเสียชีวิตไป

 4.4  ตัวอย่�งบทเพลงทีแ่ฝงคว�มหม�ยถงึชวีติที ่

   ลำ�บ�กและคว�มย�กจน

	 มิเมะอิเริ่มเป็นนักเขียนตั้งแต่สมัยนักศึกษำ	 เขำ

อำศัยอยูใ่นย่ำนแออดัของโตเกยีว	ใช้ชวีติอย่ำงกระเบยีด

กระเสียร	 งำนเขียนของเขำช่วงนี้มักเป็นแบบโรแมน

ติกที่หมองหม่น	 (暗いロマンチシズム)8	 เมื่อต้อง

เผชิญอุปสรรคอย่ำงสิ้นหวัง	 	 มีข้อสงสัยในกำรพัฒนำสู่

วัฒนธรรมสมัยใหม่	 	 ควำมตำยของบุตรชำยเหมือนจะ

กระตุน้ให้มเิมะอเิริม่สนใจแนวคิดสงัคมนยิม	ประกอบกบั

เป็นช่วงของกำรรณรงค์แนวคดิควำมเท่ำเทยีมทำงสังคม	

ผลงำนของมิเมะอิตีแผ่ควำมอิสระและควำมเท่ำเทียมที่

ผู้คนแต่ละคนพึงมี	 	 เขำมีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อ่อนแอ

และผู้ทุกข์ยำกจำกควำมยำกจน	 ควำมสนใจและกำร

เปล่ียนทิศทำงกำรประพันธ์จำกนักเขียนนวนิยำยสู่นัก

เขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็กก็เกิดจำกมุมมองว่ำ	 “เด็ก

เป็นผู้อ่อนแอในสังคม”	 เม่ือได้รู้จักกับซุสุกิ	 มิเอะกิชิซ่ึง

มแีนวคิดสร้ำงสรรค์วรรณกรรมส�ำหรบัเดก็ทีม่คีวำมเป็น

ศิลปะ	 (芸術的児童文学)	 ในช่วงสังคมประชำธิปไตย

สมัยไทโช	 	 เขำจึงเข้ำร่วมงำนกับนักเขียนวรรณกรรม

ส�ำหรบัเดก็เหล่ำนัน้		และยงัได้จดัท�ำนติยสำรส�ำหรบัเดก็

ของตัวเองชื่อ	“โลกของนิทำน”	(おとぎの世界,1919)	

มิเมะอิมักเล่ำถึงเด็กหรือตัวละครที่มีควำมยำกล�ำบำก

ในชีวิต	และไม่มีตอนจบที่สดใสเบิกบำน	สะท้อนให้เห็น

ควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงสังคม	 บทเพลงต่อไปน้ีเป็น

ตัวอย่ำงภำพสะท้อนสังคมที่มีควำมเหล่ือมล�้ำระหว่ำง

คนรวยและคนจน

ฉันคิดถึงพี่ส�ว

ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสำร「おとぎの世界」1919

ร่ำงกำยรำวดอกไม้

ถ้ำถำมว่ำดอกอะไร

ตอบไม่ได้ในทันที

ไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้ม

โลกแห่งฝันสีฟ้ำขำว

ตอนนี้เป็นรำวภำพลวง

ดอกไม้หลำกหลำยพันธุ์

ไม่ใช่ดอกไม้แดงดังไฟเผำ

ไม่ใช่ดอกไม้ขำวอันเยือกเย็น

เพิ่งเข้ำหน้ำร้อน	สียังอ่อนจำง

เมื่อดอกไฮเดรนเยียเริ่มบำน

ฉันจะคิดถึงพี่สำว

8  『新潮日本文学アルバム60小川未明』新潮社 1996,	p.32.
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9				สืบค้นจำกเว็ปไซต์	https://yaplog.jp/komawari/archive/619	อ้ำงอิงข้อมูลจำกหนังสือ	“สำรำนุกรมชื่อนก”	（菅原 浩・柿沢 亮三編(2005）『図

説鳥名の由来辞典』柏書房）

ทุกข์ยำก	และนกไต่ไม้ในศำลเจ้ำร้องตอบ	สื่อให้เห็นว่ำ

เทพเจ้ำรับฟังค�ำขอนั้น

	 “สำรำนกุรมชือ่นก”	(図説鳥名の由来辞典)	กล่ำว

ว่ำ	“นกไต่ไม้พันธุ์	“โกะจูคำระ”	ที่ปรำกฏในเพลงนี้เป็น

นกป่ำตัวเล็กหลังสีเทำ	 ลักษณะเช่นนี้ท�ำให้เรียกชื่อนก

ประเภทนี้ด้วยค�ำว่ำ	“โกะจู”	หมำยถึงคนวัย	50	ซึ่งสมัย

นัน้ถอืว่ำเป็นคนชรำ”9		ตำมควำมเชือ่ในศำสนำชนิโต	นก

มคีวำมส�ำคญัในฐำนะผูน้�ำสำรของเทพเจ้ำ	ดงัปรำกฏใน

ฉำกส�ำคัญต่ำงๆ	ในต�ำนำนเทพญี่ปุ่น	(日本神話)	เช่นมี

กำรน�ำไก่มำขันเชิญสุริยะเทพีออกจำกถ�้ำ	นกที่ถูกส่งมำ

จำกสวรรค์เพือ่เจรจำควำมเมอืง	นกกำสำมขำทีเ่ป็นผู้น�ำ

ทำงให้จักรพรรดิจิมมุ	 หรือกำรกลำยร่ำงของเทพยะมะ

โตะทะเกะรเุป็นนกสขีำวหลงัจำกเสยีชวีติ		ชวีติช่วงหนึง่

ของโอะงะวะ	มเิมะอิได้รบักำรเล้ียงดใูห้ผกูพันกับศำลเจ้ำ

เน่ืองจำกบิดำของเขำเป็นผู้ก่อตั้งศำลเจ้ำคะซึงะยำมะ10  

บทเพลงข้ำงต้นแสดงให้เห็นแนวคิดของมิเมะอิเกี่ยวกับ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนกกับเทพเจ้ำ	 และควำมรู้สึกว่ำ

ยังมีเทพเจ้ำเป็นที่พึ่ง

くだふえ

かあ

あす

かあ

われ

おら

くだぶえ

ふえ き な

で たきぎと

ひ も

も

も あ

ふ

あたた

管笛

お母火を燃すけえ。

そねえに燃さなくても 温 けえないか。

だって今日は寒いもの。

寒いか、そんだらくべろえ。

明日、また出て 薪取ってくるわの

そう心配さっしゃんな。

お母、燃えたぜ当たらっしゃい。

汝、やかましいそげなもの吹くなよ。

ごじゅうからがたくさんきていたぜの、

あっちの神社の森にきていたぜの、

ほら鳴いているだろの、

俺のこの笛聞いて鳴いているだろの？

ふいふいふい

悲しく鳴る管笛。

ちょうじ

うつく

せいよう

あか むらさき ぬ

かお うつ ぎんてき

みせ

となり

まず あわ ちょうじ おも だ

がらすど くだ

こわ

こまもの

がらす ば みせさき

びんぼう いえ

おもちゃ店

　　　　　　　　　　

長二は貧乏の家に生まれて

おもちゃも持たずに

死んでしまった。

美 しいガラス張りの店頭に、

西洋のぜいたくな小間物や、

赤、紫 に、塗ったゴムまりや

ぴかぴかと顔の映る銀笛や、らっぱや、

なんでも子供の好きそうなものが

並べてあるのを見ると、

店のガラス戸を砕いて

それらのものをめちゃめちゃにたたき壊してやりたく

なる。

隣に住んでいた、

あの貧しかった、哀れな長二のことを思い出したとき

に。

นกหวีด
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสำร「新声」1909

แม่จุดไฟให้ผิงหน่อยไม่ได้หรือ
ไม่ต้องจุดก็ได้	ไม่อุ่นหรือ
ก็วันนี้หนำวนี่นำ
หนำวหรือ	ห่มผ้ำดีๆ
พรุ่งนี้จะออกไปเก็บฟืน
ไม่ต้องห่วงนะ
แม่	มำผิงไฟตรงนี้สิ
อย่ำเป่ำลมแรงแบบนั้น
เจ้ำนกไต่ไมม้ำกันเยอะเลย
บินไปในป่ำในศำลเจ้ำทำงโน้น
นั่นไง	มันส่งเสียงร้อง
ได้ยินเสียงเป่ำนกหวีดของฉันแล้วร้องละมัง
วู้ด	วู้ด	วู้ด
เสียงนกหวีดร้องเศร้ำๆ

	 บทเพลงนี้กล่ำวถึงควำมล�ำบำกในฤดูหนำว	 แม่ลูก

ต้องอดทนโดยไม่มีแม้แต่ฟืนท่ีใช้จุดไฟผิง	 กำรกล่ำวถึง

นกไต่ไม้ที่อยู่ในศำลเจ้ำ	อำจหมำยถึงควำมหวังและกำร

อดทนรอคอย	ว่ำควำมยำกล�ำบำกนัน้จะผ่ำนพ้นไป		กำร

ทีแ่ม่บอกลกูว่ำ	“พรุ่งนีจ้ะออกไปเก็บฟืน”	สือ่ได้ถึงควำม

คำดหวังว่ำวันรุ่งข้ึนจะดีข้ึน	 	 ลูกเป่ำนกหวีดเสียงเศร้ำ	

อำจหมำยถึงกำรวิงวอนขอพรจำกเทพเจ้ำให้รับรู้ควำม



39 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  |  jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3  2018

ば

こじき

お

ゆうや

した まち ひ つ

そら

ひとり

にじの歌　　　　　　　　

こちらの森から

あちらの丘へ

にじが橋をかけた。

だれが、その橋

渡る。

からすが三羽に

乞食が一人。

乞食はつえついて上がったが

からすは、あわてておっこちた。

落ちたからすはどこへいった。

夕焼けの空へ。

上がった乞食はどこへいった。

お星さまの世界へ。

にじが消えた。

にじが消えた。

下の町には火が点いた。

ร้�นของเล่น
ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ「์読売新聞」1907

โชจิเกิดในครอบครัวที่ยำกจน
ยังไม่ทันมีของเล่น
ก็ตำยเสียแล้ว
หน้ำร้ำนหน้ำต่ำงกระจกที่งดงำม
ของกระจุกกระจิกสุดหรูจำกตะวันตก
ลูกบอลยำงสีแดง	ม่วง
ขลุ่ยและแตรสีทองเงำวับจนเห็นหน้ำ
มีแต่ของที่เด็กๆ	ชอบ
วำงเรียงอยู่
เห็นแล้วอยำกทุบกระจกหน้ำร้ำน
ท�ำลำยของทุกอย่ำงให้เสียหำยหมด
เมื่อคิดถึงโชจิ
เด็กน่ำสงสำรที่อำศัยอยู่บ้ำนข้ำงๆ
ที่ยำกจนนั้น

เพลงส�ยรุ้ง
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยส�ร「おとぎの世界」1919

จำกป่ำฝั่งนี้
ไปยังเนินเขำฝั่งโน้น
มีสะพำนสำยรุ้งทอดยำว
ใครหนอ
จะเดินข้ำมสะพำนนั้น
กำสำมตัว
ขอทำนหนึ่งคน
ขอทำนเอำไม้เท้ำยันกำยเดินขึ้นไป
กำรีบบิน	แล้วร่วงลงมำ
กำที่ร่วงลงมำไปไหนเสียแล้ว
ไปยังท้องฟ้ำยำมเย็น
ขอทำนที่เดินขึ้นไปไหนเสียแล้ว
ไปยังโลกของดวงดำว
สำยรุ้งเลือนลับ
สำยรุ้งเลือนลับ
ย่ำนกำรค้ำในเมืองมีแสงไฟที่จุดไว้

	 บทเพลงนี้แสดงควำมคับแค้นใจของมิเมะอิอย่ำง

เห็นได้ชัด		ลูกชำยของเขำเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก	โดยเขำ

เชื่อว่ำเป็นสำเหตุจำกควำมยำกจน		ในช่วงที่สังคมเข้ำสู่

ควำมสมัยใหม่		แม้จะมีของเล่นจำกตะวันตกเข้ำมำแต่ผู้

ที่สำมำรถซื้อได้มีเพียงผู้ที่ฐำนะดีกลุ่มหนึ่งเท่ำนั้น

	 สำยรุ้งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงควำมฝัน	ควำมหวัง	

ควำมคำดหมำย	 	 ทั้งกำและขอทำนพยำยำมเดินข้ำม

สะพำนสำยรุ้ง	 	 แต่สำยรุ้งกลับหำยไป	 ไม่มีใครได้ไปถึง

จุดหมำย	

	 กำกับขอทำนในบทเพลงนี้	 น่ำจะเป็นกำรเปรียบ

เทียบผู้มีอิทธิพลกับผู้ยำกไร้	 ฝ่ำยหนึ่งรีบร้อนเข้ำสู่กำร

เปล่ียนแปลง	 	 อีกฝ่ำยหนึ่งต้องใช้ไม้เท้ำช่วยพยุงตัว	 มี

ชีวิตที่ล�ำบำก		ทั้งสองฝ่ำยต่ำงมีควำมคำดหวังบำงอย่ำง

ในสงัคม	แต่ควำมคำดหวงันัน้อำจเป็นสิง่ทีไ่ม่จรีงั	เหมอืน

สำยรุ้งที่ดูสวยงำมแต่กลับหำยไปอย่ำงไม่ทันได้ตั้งตัว		

บทเพลงน้ีน�ำเสนอควำมแตกต่ำงทำงชนชั้นในสังคมไว้

อย่ำงแยบยลและยังแฝงอำรมณ์ส้ินหวัง	 	 ส่ิงที่ยังพอยึด

เหนี่ยวได้คือแสงไฟของย่ำนบ้ำนเก่ำในเมืองที่หมำยถึง

ผูค้นทีใ่ช้ชวีติอยูอ่ย่ำงเตม็ทีใ่นทกุวนัและควำมผกูพนัของ

ชุมชน

10		เมื่อบิดำของโอะงะวะ	มิเมะอิเริ่มรวบรวมเงินบริจำคเพื่อสร้ำงศำลเจ้ำเพื่อสักกำระอุเอะสึกิเค็นชิน	มิเมะอิเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษำที่ทำกำดะ	เขำเดินทำงไปกลับ

ระหว่ำงที่พักกับแหล่งโบรำณสถำนคะซึงะยำมะ	และรู้สึกซำบซึ้งในธรรมชำติของภูเขำ		เมื่อบิดำย้ำยเข้ำไปอยู่ในศำลเจ้ำเขำอำยุได้	15	ปี	 (ข้อมูลสรุปจำก	新潮日

本文学アルバム60『小川未明』新潮社1996)
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うみ

うみ

くろ はたふ

うな

海

海

海

黒い

黒い旗のように

黒い

海

海

海が鳴る

黒い旗振るように

黒いふろしき振るように

海が鳴る

海

海

黒い

晩のように黒い

墨のように黒い

ทะเล
ตีพิมพ์ครั้งแรกใน「金の鳥」1922

ทะเล
ทะเล
สีด�ำ
รำวกับธงด�ำ
สีด�ำ

ทะเล
ทะเล
ทะเลร้อง
รำวกับธงด�ำโบกสะบัด
รำวกับโบกผ้ำสีด�ำ
ทะเลร้อง

ทะเล
ทะเล
สีด�ำ
ด�ำรำวกับกลำงคืน
ด�ำรำวกับหมึก

	 ทิวทัศน์แถบทะเลญี่ปุ่นจะเห็นเป็นสีด�ำในฤดูหนำว	

ชำวนงีำตะอย่ำงมเิมะอิจึงมีควำมทรงจ�ำฝังใจในสมยัเดก็

เกี่ยวกับควำมเหน็บหนำวและล�ำบำกของฤดูหนำว	ธงสี

ด�ำซึ่งหมำยถึงสงครำม		ส�ำหรับมิเมะอิแล้วสิ่งที่มีสีด�ำใน

บทเพลงส�ำหรับเด็กเหล่ำนี้แฝงควำมหมำยถึงชีวิตที่ถูก

รังแก	ควำมล�ำบำกจำกสงครำมและควำมเหลื่อมล�้ำทำง

สังคม	

 4.5 สีสันในบทเพลงของมิเมะอิ

	 จำกกำรศึกษำพบว่ำผลงำนของโอะงะวะ	 มิเมะอิ

มีสีแดง	 ขำว	 น�้ำเงินและด�ำประกอบอยู่เป็นส่วนใหญ	่

บทเพลงทั้ง	 21	 บทของมิเมะอิมีกำรใช้สีจำกค�ำต่ำง	 ๆ	

ดังตำรำงต่อไปนี้
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ชื่อบทเพลง สีแดง สีข�ว สีดำ� สีนำ้�เงิน-ฟ้�

1.	子もりうた แสงจันทร์	(บ้ำนเกิด) น�้ำ	(ถิ่นที่อำศัยอยู่)

2.	お星さま ดำว	(ควำมหวงัท่ีอยูไ่กล) น�้ำ	(สิ่งยังชีพ)

3.	あかい雲 เมฆ	(สำวน้อย) ทะเล	(ควำมตำย)

4.	お江戸は火事だ ไฟไหม้	ฟ้ำทิศตะวันออก

5.	三か月 พระจันทร์ กลำงคืน

6.	闇 ฟ้ำยำมกลำงคืน

7.	管笛 ไฟ	(ควำมอบอุ่น)	
ศำลเจ้ำ	(ที่พึ่ง)

8.	童謡 ฟ้ำ	(ควำมสดใส)

9.	おもちゃ店 ของเล่น

10.	古巣 ฟ้ำยำมเย็น(บ้ำนเกิด)	
สนิม	ดิน

11.	お母さん ใบเรือ,นกนำงนวล
ตัวฉัน

ทะเล

12.	海と太陽 พระอำทิตย์ ทะเล,	กลำงคืน

13.	赤い鳥 นก,	ยำมเย็น ควันจำกบ้ำนเรือน

14.	月が出る พระจันทร์ ทะเล ฟ้ำ

15.	鈴が鳴る เมฆ,ม้ำสีขำว,กระดิ่ง กลำงคืน น�้ำ	ฟ้ำ

16.	あんずの花 พระจันทร์ ดอกบ๊วย(อันสุ) เด็กชำยน้อยๆ

17.私は姉さん思い出す ดอกไม้(ร้อนแรง) ดอกไม้(เย็นชำ) ควำมฝันสีฟ้ำขำว
ดอกไฮเดรนเยีย

18.	にじの歌 ฟ้ำยำมเย็น	ไฟที่จุดใน
หมู่บ้ำน

ดำว กำ	3	ตัว

19.	風ふき鳥 นก	(กำ),	เสื้อผ้ำ ทะเลคลื่นลมแรง

20.	冬の木立 ฤดูหนำว กำ

21.	海 ทะเล,ธงสีด�ำ	กลำงคืน,	
หมึก
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และควำมผูกพันระหว่ำงกันในครอบครัว		แม้จะอยู่ห่ำง

กันเพื่อใช้ชีวิตของตนเอง		

	 (2)	ควำมยำกจน	ภำวะกดดนัในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง	

ควำมแตกต่ำงทำงชนชั้น	และควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้มี

อ�ำนำจกับผู้อ่อนแอ

	 (3)	 กำรใช้สีสันแสดงนัยของสิ่งแวดล้อมในสังคม		

สีแดงหมำยถึงควำมอ่อนเยำว์	 ควำมร้อนแรง	 ดวง

อำทิตย์หรือควำมเป็นญี่ปุ่น	 ควำมหวัง	 บ้ำนเกิด	 กำร

มีชีวิตและสู้ชีวิต	 	 สีขำวหมำยถึงควำมตำย	 ควำมสงบ	

ควำมฝัน	ภำพลวงตำ	ควำมไม่จีรัง		สีด�ำหมำยถึงเงำมืด	

อุปสรรค	กำรกลั่นแกล้ง	คนที่อยู่ในฐำนะต้อยต�่ำ	ควำม

ทุกข์	บทเพลงบำงบทสื่อถึงกองก�ำลังทหำรและสงครำม		

สีน�้ำเงินหรือฟ้ำคือควำมสดใส	ธรรมชำติ

	 ประเด็นเหล่ำนี้แสดงให้เห็นว่ำ	 ชีวิตของโอะงะ

วะ	 มิเมะอิต้องเผชิญกับอุปสรรคต่ำงๆ	 ผ่ำนควำมทุกข์

จำกควำมสูญเสียใหญ่หลวงแต่ยังมีควำมหวัง	 เขำได้

สร้ำงสรรค์วรรณกรรมส�ำหรับเด็กจ�ำนวนมำกโดยให้

ควำมส�ำคญักบัแนวคดิ	“เพือ่เด็ก”	ได้ประพนัธ์กวนีพินธ์

และบทเพลงส�ำหรับเด็ก	 ซึ่งสะท้อนควำมเป็นไปของ

สังคมและยังเป็นกระบอกเสียงแทนเด็กทั้งหลำยตีแผ่

ควำมเป็นจริงของกำรที่ผู้อ่อนแอถูกรังแก	 กำรให้ควำม

ส�ำคัญกับกำรมีชีวิตอยู่ในสถำนกำรณ์ที่กดดัน	 	 อย่ำงไร

กต็ำม	ผูว้จัิยเหน็ว่ำแม้มเิมะอจิะไม่ได้เสนอทำงออกให้แก่

ปัญหำต่ำงๆ	แต่เขำอำจเชือ่ว่ำบทเพลงส�ำหรบัเดก็เหล่ำนี้

น�ำเสนอควำมจริง	เป็นเสียงของจิตใจที่บอบช�้ำของผู้คน

ทีต้่องมชีวิีตอย่ำงอดทน		และในชวีติของเขำเองกอ็ำจได้

รับกำรเยียวยำจำกบทเพลงส�ำหรับเด็กในอดีตมำก่อน

5. บทสรุป

	 โอะงะวะ	 มิเมะอิ	 เป็นนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับ

เด็กที่มีช่วงชีวิตท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม

ในขณะที่ญี่ปุ ่นก�ำลังปรับตัวเข้ำสู ่ควำมเป็นสมัยใหม่	

(ไทโช-โชวะ)	จำกกำรที่เขำเป็นเด็ก	“บ้ำนนอก”	มำจำก

จงัหวดันงีำตะ	ดนิแดนติดฝ่ังทะเลญีปุ่น่ทีท่ะเลกลำยเป็น

สีด�ำมืดหม่นในฤดูหนำว	 ฤดูท่ีบ้ำนเมืองถูกปกคลุมด้วย

หิมะ	 ในครอบครัวที่พ่อต้องดูแลกำรสร้ำงศำลเจ้ำ	 และ

เขำถูกย่ำและแม่เลี้ยงดูมำ		เมื่อย้ำยมำเรียนและท�ำงำน

ที่โตเกียวก็อำศัยอยู่ในย่ำนชนชั้นกรรมำชีพ	มีควำมเป็น

อยู่อัตคัดขัดสน	 	 ลูกชำยและลูกสำวท่ีรักเสียชีวิตตั้งแต่

ยงัเดก็	 เขำคลกุคลกีบัวงกำรนกัเขยีนในกลุม่นติยสำรวำเซดะ	

มีผลงำนประเภทนวนิยำยมำก่อนท่ีจะประกำศตัวเป็น

นักเขียนนิทำนส�ำหรับเด็ก	 เขำเคยเข้ำร่วมกลุ่มนักร

ณรงค์สังคมนิยม	 และเคยผลิตงำนตำมนโยบำยปลุกใจ

เยำวชนของรัฐบำลในช่วงสงครำมที่ยืดเยื้อไปถึงสมัยโช

วะ	 งำนเขียนของเขำมีท้ังกำรบอกเล่ำสภำพบ้ำนเมือง	

ควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม	 	กำรต่อสู้ของผู้อ่อนแอ	และ

แฝงทัศนคติเชิงเรียกร้องควำมสงบและควำมยุติธรรม

	 ผูว้จิยัได้น�ำบทเพลงส�ำหรบัเดก็	(โดโย)	ของโอะงะวะ	

มเิมะอมิำวเิครำะห์ควบคูก่บักำรศกึษำภมูหิลงัทำงสงัคม

และชีวประวัติของเขำ	 	 พบกำรแสดงออกในลักษณะ

เฉพำะตัวของมิเมะอิดังนี้

	 (1)	เขำสื่อภำพของบ้ำนเกิด	ด้วยกำรใช้ค�ำบรรยำย

ถึงสภำพ	 สีสันในธรรมชำติ	 อำทิตย์ยำมเย็น	 และ

ครอบครวั	(โดยเฉพำะ	“แม่”)		ซึง่ไม่ได้หมำยถงึบ้ำนเกดิ

ที่จังหวัดนีงำตะเท่ำนั้น	 	 แต่ยังสื่อถึงควำมเป็นคนญี่ปุ่น	
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