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บทคัดย่อ

บทความนีน้�าเสนอเกีย่วกบัอทิธพิลของวฒันธรรมจนีในญีปุ่น่ท่ีปรากฏในประวติัศาสตร์สมยัอะสกุะ 

ซึง่เป็นประวัตศิาสตร์ยคุทีส่�าคัญยคุหนึง่ของญีปุ่น่ แต่ไม่ค่อยมกีารน�าเสนอมากนกัในวงวชิาการไทย 

บทความเริ่มต้นกล่าวถึงบริบททางการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากสภาพ

แวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 6 มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ จีนก้าว

ขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจในภูมิภาคภายใต้การปกครองของราชวงศ์สุย ท�าให้ญี่ปุ่นต้องส่งทูตไปเจริญ

สัมพันธไมตรีและรับวิทยาการต่าง ๆ  จากจีน ดังนั้น อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนจึงส่งผลต่อการเมือง

การปกครองและศลิปวัฒนธรรมของญีปุ่น่ ในด้านการเมอืงการปกครอง ได้แก่ ระบบต�าแหน่งหมวก

ยศ 12 ขั้น รัฐธรรมนูญ 17 มาตรา และการปฏิรูปไทกะ  ในด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ปรัชญาและ

ศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ บทความกล่าวถงึการเข้ามาของพระพทุธศาสนา และอทิธพิลของพระพทุธ

ศาสนาในประเทศญี่ปุ่น นอกจากพระพุทธศาสนาแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังรับวัฒนธรรมลัทธิเต๋าและ

ลัทธิขงจื๊อจากจีนด้วย ในตอนท้าย บทความได้กล่าวถึงสถาปัตยกรรมสมัยอะสุกะ สถาปัตยกรรม

ที่โดดเด่นได้แก่ วัดอะสุกะ วัดโฮริวจิ เป็นต้น  ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์สมัยนี้เป็นยุค

สมยัทีว่ฒันธรรมจนีได้เข้ามาลงหลกัปักฐานอย่างม่ันคงในประเทศญีปุ่น่เป็นสมยัแรก และวฒันธรรม

จีนบางส่วนยังคงได้รับการสืบทอดและประยุกต์ให้เข้ากับสังคมญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน

รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในญี่ปุ่น: 

กรณีศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอะสุกะ

 คำ� สำ�คัญ
วัฒนธรรมจีน, ประวัติศาสตร์สมัยอะสุกะ, เจ้าชายโชโตกุ



รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ |  Rattakit Lertvisava 266

Abstract

This article will discuss about the influence of Chinese culture in Japan which 
appear in the History of Asuka Period. This period is one of the most important 
historical periods in Japan. However, it was not well known enough in Thai academic 
society. The article starts mentioning about political context within the country and 
international dimensions. This is because the international political climate in 6th 
century has been dramatically changed.  China has been stepped up to become a 
regional superpower under Sui dynasty. Therefore, Japan must dispatch ambassadors 
to China in order to develop partnership, and receive new knowledges from China. 
As a result, Chinese culture has influences Japanese politics and governments, as 
well as arts and culture. In the part of politics are Twelve level cap and rank system, 
Seventeen-article constitution and Taika reform. In the part of arts and culture, it will 
discuss about the arrival of Buddhism and its influence in Japan. Besides Buddhism, 
Japan also accept Taoism and Confucianism. At the end of this article, it will explain 
about Asuka architecture. The most outstanding architectures in this period are Asuka 
temple and Hōryūji temple. Therefore, in other words, this period is the first period 
that Chinese culture has been settled down in Japan, and some part of them still 
was inherited and adapted to Japanese society until present.

The Influence of Chinese Culture in Japan 
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1.  บทน�า 

 หากเราพดูถงึประวตัศิาสตร์ยคุต่าง ๆ  ของญีปุ่น่ คน

ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงประวัติศาสตร์ยุคส�าคัญ ๆ เช่น 

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยนารา เฮอัน คามาคุระ เอโดะ 

เมจ ิเป็นต้น มเีพียงไม่ก่ีคนท่ีจะนกึถงึประวตัศิาสตร์ญีปุ่น่

สมัยอะสุกะ1
(飛鳥)ซ่ึงประวัติศาสตร์ในยุคน้ีอยู่ในช่วง

คั่นระหว่างประวัติศาสตร์สมัยโคะฟุง(古墳) และสมัย

นารา (奈良)และกินเวลายาวนานกว่า 118 ปี (ค.ศ.  

592- ค.ศ. 710) ในหนึ่งศตวรรษเศษนี้ได้ก่อก�าเนิด

วัฒนธรรมต่างชาติที่ส�าคัญในญี่ปุ่น นั่นคือ “วัฒนธรรม

จีน” วัฒนธรรมดังกล่าวได้ส่งอิทธิพลต่อระบบการเมือง

การปกครอง และศลิปวฒันธรรมในสมยันีเ้ป็นอย่างมาก 

เนือ่งจากจนีในสมยันัน้มกีารรวมประเทศจนเป็นปึกแผ่น

เป็นผลส�าเร็จในสมัยราชวงศ์สุย (隋) ท�าให้จีนมีอ�านาจ

และเจริญก้าวหน้ามาก ประเทศต่างๆที่อยู่รายล้อมจีน

รวมถึงญี่ปุ่นต่างเกรงกลัวอิทธิพลของจีน ประเทศเหล่า

นี้จึงจ�าเป็นต้องส่งฑูตไปเจริญสัมพันธไมตรีรวมถึงการ

ศกึษาศลิปะวทิยาการต่าง ๆ  จากจนี จากผลของการเจรญิ

สมัพนัธไมตรดีงักล่าว ท�าให้อทิธพิลของวฒันธรรมจนีได้

แผ่ขยายเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้อย่างรวดเร็ว และ

ได้ลงหลักปักฐานอย่างม่ันคงในดินแดนแถบน้ีนับตั้งแต่

นั้นเป็นต้นมา   

 1. ก�รเมอืงก�รปกครองสมัยอะสกุะ: บคุคลสำ�คญั

ในร�ชสำ�นัก

 ระบบการเมืองการปกครองในยุคนี้จะเร่ิมนับจาก

การเสดจ็สวรรคตของจักรพรรดสิชุนุ （崇峻天皇） โดย

การถูกลอบปลงพระชนม์ และการขึ้นครองราชย์ต่อมา

ของจกัรพรรดนิซียุโกะ（推古天皇）นบัว่าพระองค์เป็น

จักรพรรดินีองค์แรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ผู้ที่มีอ�านาจ

และบทบาทส�าคญัในราชส�านกัในสมยัอะสกุะ ประกอบด้วย

 ตระกูลโซงะ  (蘇我氏)

 ถ้าเอ่ยถึงตระกูลขุนนางท่ีทรงอิทธิพลอย่างสูงต่อ

ประวัติศาสตร์ในสมัยนี้มี 2 ตระกูล ได้แก่ ตระกูลโซงะ 

(蘇我氏) และตระกูลโมโนะโนะเบะ (物部氏) ซึ่งเป็น

ตระกูลทีม่อีทิธพิลในราชส�านกัมาตัง้แต่ศตวรรษที ่5 โดย

ทัง้สองตระกลูต่างแย่งชงิความเป็นใหญ่และมข้ีอขดัแย้ง

มาโดยตลอด บทบาทหน้าที่ของตระกูลโซงะจะดูแลรับ

ผิดชอบด้านการคลังและการต่างประเทศ ท�าให้มีความ

สัมพันธ์ที่ดีกับชาวต่างชาติ รวมทั้งเข้าใจในวัฒนธรรม

ของชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ส่วนตระกูลโมโนะโนะเบะ

เป็นตระกูลที่มีหน้าที่ดูแลป้องกันประเทศ ค�าว่า โมโนะ 

(物) ของตระกลูโมโนะโนะเบะ หมายถงึ อาวธุ นอกจากนี้ 

ตระกลูนีย้งัมหีน้าทีสั่กการะดวงวญิญาณทีส่ถติในคนและ

ในธรรมชาติอีกด้วย

 สาเหตุที่ตระกูลโซงะเป็นตระกูลที่มีอิทธิพล เพราะ

ดแูลการเงนิการคลังของภาครฐั และบตุรสาวของตระกูล

หลายคนได้แต่งงานกับจักรพรรดิ ส่วนบุตรสาวของ

ตระกลูโมโนะโนะเบะทีไ่ด้เป็นมเหสีของจกัรพรรดมิเีพยีง

คนเดียว  ในช่วงที่จักรพรรดิบิทัตสึ （敏達天皇）

สวรรคต และจกัรพรรดโิยเม （用明天皇） ได้ขึน้ครอง

ราชย์นัน้ อ�านาจของตระกลูโซงะอยูเ่หนอืกว่าอ�านาจของ

ตระกูลโมโนะโนะเบะแล้ว  ความขัดแย้งของทั้งสอง

ตระกูลถึงจุดแตกหักหลังจากที่จักรพรรดิโยเมเสด็จ

สวรรคต อันมีสาเหตุมาจากประเด็นปัญหาการสรรหา

จักรพรรดิองค์ต่อไปนั่นเอง หลังจากนั้นจึงมีการสู้รบกัน 

ตระกูลโมโนะโนะเบะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ท�าให้อ�านาจของ

โซงะ โนะ อุมะโกะ （蘇我　馬子） ไม่มีใครท้าทายได้ 

ดังนั้น ฮัสเสะเบะ โนะ มิโกะ （泊瀬部皇子） ได้ก้าว

ขึน้สู่ต�าแหน่งจกัรพรรดทิีม่ช่ืีอว่า จกัรพรรดสุิชนุ （崇峻

天皇）จกัรพรรดสุิชนุก้าวขึน้เป็นจกัรพรรดไิด้โดยอาศยั

อ�านาจของอุมะโกะ แต่พระองค์ไม่ทันได้เฉลียวใจว่า 

อ�านาจของอุมะโกะนั้นมีมากจนเกินไป พระองค์จึงถูกอุ

มะโกะวางแผนลอบปลงพระชนม์ในเวลาต่อมา （เพ็ชรี 

สุมิตร, 2543, น. 21）

 จักรพรรดินีซุยโกะ （推古天皇）

 แม้ว่าอ�านาจของอุมะโกะจะมากล้นเพียงใดก็ตาม 

1  อะสุกะ （飛鳥） คือชื่อพื้นที่หนึ่งของจังหวัดนาราในปัจจุบัน
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แต่ไม่สามารถครองราชย์เป็นจักรพรรดิได้ เพราะตาม

โบราณราชประเพณีแล้ว หากไม่ได้สืบเช้ือสายจาก

จกัรพรรดแิล้วจะไม่สามารถครองราชย์เป็นจกัรพรรดไิด้ 

หากนับการสืบเช้ือสายจักรพรรดิทางสายเลือด ผู ้ท่ี

สมควรได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปได้แก ่

บุตรของจักรพรรดิบิทัตสึ (敏達天皇) คือเจ้าชาย

ทะเคะดะ โนะ มิโกะ (竹田皇子)　และบุตรของ

จักรพรรดิโยเม(用明天皇) คือเจ้าชายอุมะยะโดะ(厩

戸皇子) ซึ่งต่างมีพระชันษาเพียง 19 ปีเท่าน้ัน แต่ผู้ท่ี

เหมาะสมกบัต�าแหน่งจกัรพรรดมิากกว่าทัง้สองพระองค์

คือ เจ้าหญิงคะชิคิยะ （炊屋姫）ซึ่งเป็นพระมเหสีของ

จกัรพรรดบิทิตัส ึพระองค์ได้ขึน้ครองราชย์เป็นจกัรพรรดิ

นีซุยโกะในปีจิเซ (治世) ที่ 36 ซึ่งนับว่าพระองค์เป็น

จักรพรรดิหญิงองค์แรกในราชส�านักยามาโตะ หากแต่

ภารกิจหลักของพระองค์คือ การเป็นประมุขทางด้าน

พิธีกรรมต่าง ๆ และประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา 

พระองค์จึงทรงเป็นประมุขทางด้านศาสนามากกว่า

การเมือง เนื่องจากอุมะโกะต้องการรวบอ�านาจทางการ

เมืองไว้เพียงผู ้เดียวจึงได้สถาปนาพระองค์ข้ึนเป็น

จักรพรรดินี จักรพรรดินีซุยโกะเป็นพระมารดาของเจ้า

ชายทะเคะดะ โนะ มโิกะ พระองค์ตัง้ใจจะยกราชบลัลงัก์

ให้กับบุตรชาย แต่เนื่องจากเจ้าชายทะเคะดะทรงเสีย

ชีวิตเมื่อพระชนม์ชีพยังน้อย  ดังนั้น พระองค์จึงจ�าต้อง

ครองราชย์จนถงึวาระสดุท้ายของชวีติ ในช่วงทีพ่ระองค์

ทรงครองราชย์อยูน่ัน้ ต�าแหน่งมกฎุราชกุมารคอื เจ้าชาย

อุมะยะโดะ （厩戸皇子)  หรือเจ้าชายโชโตกุ （聖徳

太子） (鐘江　宏之、2008, p. 50

 เจ้�ช�ยโชโตกุ （聖徳太子）

 วรรณกรรมเรื่องนิฮนโชะขิ （日本書紀）ระบุว่า

เจ้าชายโชโตกุทรงรับต�าแหน่งมกุฎราชกุมารราวปี ค.ศ. 

593 นับเป็นปีแรกในรัชสมัยของจักรพรรดินีซุยโกะ เจ้า

ชายทรงท�าหน้าที่ในฐานะผู้ส�าเร็จราชการ โดยบริหาร

บ้านเมอืงแทนจกัรพรรด ิซึง่การรบัต�าแหน่งดงักล่าวมใิช่

ได้มาตามเหตุผลท่ีควรจะเป็น ประการแรก สมัยที่เจ้า

ชายทะเคะดะซึง่เป็นบตุรของพระนางซยุโกะยงัแขง็แรง

อยู่นั้น พระนางไม่เคยคิดมอบต�าแหน่งมกุฎราชกุมารให้

แก่เจ้าชายอุมะยะโดะ ประการที่สอง อ�านาจทางการ

เมืองที่แท้จริงนั้นอยู่ในมือของอุมะโกะ ถึงแม้ว่าเจ้าชาย

อุมะยะโดะจะทรงฉลาดปราดเปรื่องเพียงใดก็ตาม แต่

ด้วยวยัเพยีงยีส่บิเศษ ๆ  ของพระองค์ การจะโค่นอ�านาจ

ทางการเมืองของอุมะโกะเป็นไปได้ยากมาก ดังนั้น การ

ที่เจ้าชายอุมะยะโดะจะทรงเข้ารับต�าแหน่งมกุฎราช

กุมารได้นั้นต้องเกิดขึ้นภายหลังจากที่เจ้าชายทะเคะดะ

สวรรคต และจักรพรรดินีซุยโกะครองราชย์ไปแล้ว หลัง

จากที่เจ้าชายเข้ารับต�าแหน่งแล้ว ท�าให้พระองค์ต้อง

เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมาก โดยที่พระองค์ได้

รับการถวายค�าแนะน�าเรื่องการบริหารบ้านเมืองจาก

อุมะโกะ นอกจากน้ี เจ้าชายยังได้ทรงแต่งงานกับบุตร

สาวของอมุะโกะด้วย เพราะอมุะโกะต้องการดงึพระองค์

เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการเมือง การแต่งงานดังกล่าว

จึงจัดเป็นกุศโลบายทางการเมือง กล่าวได้ว่า ความชอบ

ธรรมทางการเมืองในราชส�านักยามาโตะถูกขับเคลื่อน

ด้วยสายสัมพนัธ์ระหว่างอมุะโกะและเจ้าชายโชโตก ุ(เพช็รี 

สุมิตร, 2543, น. 22; 鐘江　宏之、2008, p. 56）

ภ�พที ่1 ภ�พว�ดของเจ้�ช�ยโชโตกุ

ทีม่า: วรีะชัย โชคมกุดา. (2554) ประวติัศาสตร์ญีปุ่่น, หน้า 54



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

2. สภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศ 

 ในสมัยอะสุกะ บรรยากาศทางการเมืองภายใน

ประเทศเป็นไปด้วยความราบรื่น แทบจะไม่มีการก่อ

จลาจลใหญ่ ๆ  เกิดขึน้เลย แต่เนือ่งจากภาระงานของภาค

รัฐมีมากขึ้น จ�านวนข้าราชการระดับล่างจึงเพิ่มสูงข้ึน

ตามไปด้วย ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ ใน

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 6  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาน

ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ประเทศจีนที่เคย

มีการแบ่งแยกออกเป็นราชวงศ์เหนือใต้มายาวนานได้

กลับมารวมตัวกันใหม่จนเป็นปึกแผ่น จีนกลายเป็น

ประเทศที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ภายใต้ราชวงศ์สุย (隋)

ในปี ค.ศ. 581 จักรพรรดิราชวงศ์สุยได้เข้าโจมตีบริเวณ

ทางเหนือ และต้ังราชวงศ ์สุยในดินแดนดังกล ่าว 

อาณาจกัรโคคเุรียว （高句麗）กับอาณาจักรแพคเจ （百

済）ของเกาหลไีด้ส่งทตูพร้อมเครือ่งบรรณาการไปทีจี่น

ทนัทเีพราะเกรงกลวัอ�านาจของราชวงศ์สุย อาณาจักรโค

คุเรียวที่ มีชายแดนติดกับราชวงศ ์สุยได ้ส ่งเครื่อง

บรรณาการไปที่จีนเป็นประจ�าทุกปี พร้อมด้วยการเสริม

ก�าลังทหารตามแนวชายแดนอีกด้วย แม้แต่อาณาจักรซิ

ลลา（新羅）ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากราชวงศ์สุยมากท่ีสุดก็ยัง

ไม่สามารถอยูน่ิง่ได้ จงึได้ส่งทตูและเครือ่งบรรณาการไป

ทีจ่นีเช่นเดยีวกนัในปี ค.ศ. 594 （直木 孝次郎, 1986, 

p. 222）

 ปี ค.ศ. 600 นับเป็นปีท่ี 8 แห่งรัชสมัยของ

จักรพรรดินีซุยโกะ บรรดาทูตจากญ่ีปุ่นได้เดินทางข้าม

น�้าข้ามทะเลไปยังเมืองลั่วหยาง （洛阳） ซึ่งเป็นเมือง

หลวงของราชวงศ์สุยเป็นครั้งแรก โดยมีบันทึกไว้ใน

บันทึกทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สุยชื่อ ซุยโฉะ (隋

書) สมัยนี้ประเทศญ่ีปุ่นมีความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นกับ

ราชวงศ์สุย ทั้งนี้เพราะบุคคลท่ีมีบทบาทส�าคัญในราช

ส�านัก ไม่ว่าจะเป็นอุมะโกะหรือเจ้าชายโชโตกุต่างก็

ต้องการสร้างประเทศให้เป็นปึกแผ่น บรรดาทูตญี่ปุ่นจึง

ได้ถวายรายงานเท็จต่อจักรพรรดิจีนว่า จักรพรรดิญี่ปุ่น

เป็นชาย ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการดูถูกดูแคลนจากผู้คนใน

ราชส�านักจีน  การส่งทูตครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 607 

ซึง่มหีลักฐานปรากฏแน่ชดัในวรรณกรรมเรือ่ง นฮินโชะขิ 

(日本書紀)จากวรรณกรรมดังกล่าวท�าให้ทราบช่ือทูตที่

เดินทางไปในครั้งนี้และมีบทบาทส�าคัญคือ โอะโนะ โนะ 

อโิมะโกะ (小野　妹子)ส่วนในซยุโฉะได้บนัทกึข้อความ

ในราชสาสน์ที่อิโมะโกะได้ถวายแก่จักรพรรดิจีนว่า

　　「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子

に致す。恙無きや。」   　    

       ข้อความดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่จักรพรรดิ

จีนเป็นอย่างมาก พระองค์จึงกล่าวแก่ข้าราชการที่ดูแล

การต่างประเทศว่า 

 　　「夷の国のくせに無礼である。二度と取り次

ぐな。」

 ข้อความดังกล่าว หมายถึง “ประเทศป่าเถื่อนไร้

มารยาท ไม่ควรให้การต้อนรับอีก” （直木 孝次郎, 

1986, p. 224）

        ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะพยายามเรียกร้องการทูต

แบบเสมอภาค  แต่การท�าให้จกัรพรรดจินีโกรธนัน้ถอืว่า

ภารกิจด้านการเจรจาล้มเหลวโดยส้ินเชิง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภารกิจที่ส�าคัญมากในขณะนั้นคือ การท�าให้จีน

ได้รบัรู้ถงึการมตีวัตนของญีปุ่น่ การกระชบัความสัมพนัธ์

ทางการทตู การรบัวฒันธรรมจนีทีม่คีวามความก้าวหน้า

มากกว่าญี่ปุ่น และการท�าให้จีนยอมรับนักศึกษารวมถึง

นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ไปศึกษาที่จีนด้วย ดังน้ัน 

การท�าให้จักรพรรดิจีนหายโกรธนั้นเป็นเรื่องที่ยาก

ล�าบากมากทีเดียว บรรดาทูตได้กลับสู่ญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 

608 และถวายราชสาสน์แด่จักรพรรดินีซุยโกะ ในขณะ

ทีท่ตูคณะนีไ้ด้กลบับ้าน อโิมะโกะได้เดนิทางข้ามน�า้ข้าม

ทะเลไปจีนอีกเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยใน

ครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาที่ชื่อ ทะกะมุโกะ โนะ คุโระมาโระ 

(高向玄理) นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ชื่อโซมิน (僧

旻) และมินะบุจิ โนะ โจอัน (南淵請安) ซึ่งบุคคลเหล่า

นี้ล้วนมีบทบาทส�าคัญในการปฏิรูปไทกะ (大化の改

新）ในอีก 40 ปีต่อมา 

2「日出ずる処の天子」หมายถึงจักรพรรดินีซุยโกะ「日没する処の天子」หมายถึงจักรพรรดิจีน「恙無きや。」หมายถึง สบายดีหรือไม่  

2
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3. อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในด้านการเมือง 

 การปกครอง

 3.1  ระบบตำ�แหน่งหมวกยศ 12 ขัน้ (冠位十二 

   階の制度)

 ปลายปี ค.ศ. 603 ทัง้โซงะ อมุะโกะ และเจ้าชายโช

โตกุ ต่างกม็คีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะปฏริปูการเมอืงภายใน

ประเทศ จงึได้มกีารก�าหนดระบบ คงัอิ3 (冠位)ขึน้เป็น

ครัง้แรก โดยได้รับแนวคดิมาจากจนี ระบบนีแ้บ่งต�าแหน่ง

ของข้าราชการออกเป็น 12 ต�าแหน่งตามสหีมวก ต�าแหน่ง

สงูสดุ ได้แก่ ต�าแหน่ง ไดโตก ุ(大徳) สวมหมวกสม่ีวง ส่วน

ต�าแหน่งต�า่สดุเรยีกว่า ต�าแหน่ง โชจิ (小智)สวมหมวกสี

ด�า โดยชือ่ต�าแหน่งต่าง ๆ เหล่านีน้�ามาจากค�าสอนของ

ขงจ๊ือ4  เนือ่งจากลัทธขิงจือ๊ยกย่องเทิดทนูคณุธรรม (徳) 

เป็นอย่างมากจงึวางคณุธรรมไว้ล�าดบัสงูสดุ　ส่วนล�าดบั

ถดัมา ได้แก่ เมตตาธรรม (仁) ขนบจารตี (礼) ความเชือ่

ถอื (信) ความเทีย่งธรรม (義) และสตปัิญญา (智)

เหตุผลในการสร้างระบบนีข้ึน้มาเกิดจากความซบัซ้อนของ

ภาระงานในภาครัฐ อันเน่ืองมาจากความต้องการรวม

ประเทศให้เป็นปึกแผ่นของผู้ปกครอง ดังนั้นภาครัฐจึง

จ�าเป็นต้องเพิม่จ�านวนข้าราชการ ระบบน้ีช่วยจดัระเบียบ

ความสัมพันธ์ของข้าราชการในระดับต่าง ๆ ให้ชัดเจน 

แม้แต่คนทีเ่กดิในตระกลูต�า่ต้อยกส็ามารถสวมหมวกยศได้ 

และยงัสามารถไต่เต้าไปยงัต�าแหน่งสงูได้ ระบบดงักล่าว

ถือเป็นระบบคุณธรรมที่ช่วยส่งเสริมบุคคลที่มีความ

สามารถ และถือเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึง่ของประเทศท่ีมี

อารยธรรม ระบบนีย้งัถกูน�าไปใช้ในบรรดาอาณาจกัรต่างๆ

ของเกาหลใีนขณะนัน้อกีด้วย

 3.2 รัฐธรรมนูญ 17 ม�ตร�

  หลงัจากทีเ่จ้าชายโชโตกไุด้วางระบบต�าแหน่งหมวกยศ 

12 ขั้นเรียบร้อยแล้ว ในปีถัดมาคือ ค.ศ. 604 เจ้าชาย

โชโตกุได้เขียนรัฐธรรมนูญขึ้น เน่ืองจากรัฐธรรมนูญดัง

กล่าวมีบทบัญญัติเพียง 17 มาตรา จึงถูกขนานนามว่า 

“รัฐธรรมนูญ 17 มาตรา” ซ่ึงเป็นการอธิบายถึงข้อพึง

ปฏบิตัขิองข้าราชการและประชาชนทีม่ต่ีอรฐั โดยน�าเอา

หลักการของลัทธขิงจือ๊และพระพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้ 

รฐัธรรมนญูดงักล่าวเน้นหลกัพืน้ฐานทางศีลธรรมจรรยา

มากกว่าเป็นประมวลกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2540, น. 98)

3 ระบบคังอิ คือระบบต�าแหน่งที่มอบให้กับข้าราชการหรือตระกูลใหญ่ที่ท�างานรับใช้ราชส�านัก โดยที่หมวกและเครื่องประดับจะแตกต่างกันตามต�าแหน่ง 
4 ลัทธิขงจ๊ือเป็นค�าสอนของนักคิดท่ีช่ือ ขงจ๊ือ (孔子) ในจีน โดยได้รับการถ่ายทอดมาสู่นักวิชาการญ่ีปุ่นจากอาณาจักรแพคเจในเกาหลี ในราวต้นคริสตศตวรรษท่ี 6  

ภ�พที ่2 ระบบตำ�แหน่งหมวกยศ 12 ขัน้

ทีม่า: 直木 　孝次郎, (1986), ）『ジュニア　日本の歴史

第1巻　日本の誕生』 p. 226

冠

位

(ลำ�ดับ
ขัน้)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

大徳 小徳 大仁 小仁 大礼 小礼 大信 小信 大義 小義 大智 小智

สี
หมวก

ม่วง ฟ้า แดง เหลือง ขาว ด�า
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 แต่เดิมญี่ปุ่นมิได้มีกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานความ

ประพฤติหรือข้อพึงปฏิบัติของข้าราชการ การบัญญัติ

รัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการปฏิรูประบบ

ราชการไปในตัว ข้อปฏิบัติของข้าราชการท้ัง 17 ข้อนี้

แสดงให้เหน็ถงึอทิธพิลของพระพทุธศาสนาและปรชัญา

ขงจื๊อที่ญี่ปุ่นรับมาจากจีน เช่น การเน้นเรื่องผู้น้อยต้อง

ให้ความเคารพผู้ใหญ่ หน้าท่ีของผู้ใหญ่และผู้น้อยท่ีพึง

ปฏิบตัต่ิอกัน สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอืการเน้นความเป็นเอกภาพ

ของรัฐที่มีจักรพรรดิทรงเป ็นประมุข การบัญญัติ

รัฐธรรมนูญดังกล่าวเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใน

ประเทศในเวลานัน้เป็นอย่างมาก (เพช็ร ีสมิุตร, 2543, น. 23)

      3.3 ก�รปฏิรูปไทกะ 

 เจ้าชายโชโตกุสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 622 สิริรวมอายุ 

49 ปี ในสถานภาพทีย่งัมไิด้ขึน้ครองราชย์เป็นจักรพรรดิ 

เหตุผลที่ส�าคัญคือ ในประวัติศาสตร์ยังไม่เคยมีมกุฎราช

กุมารองค์ใดขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิได้เลยตราบใด

ที่จักรพรรดิยังมีชี วิตอยู ่  จักรพรรดินีซุยโกะทรงมี

พระชนม์มายุยืนยาว อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัตินั้นถือว่า

เจ ้าชายโชโตกุได ้ท�าหน้าที่บริหารบ้านเมืองแทน

จักรพรรดิอยู่แล้ว พระองค์ไม่จ�าเป็นต้องกระท�าการอัน

ใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎมณเฑยีรบาล การแบ่งแยกบทบาท

หน้าที่ของจักรพรรดิกับมกุฎราชกุมารในยุคสมัยน้ียังไม่

ชัดเจนเท่าในยุคหลัง หลังจากที่เจ้าชายโชโตกุสวรรคต 

ส่ีปีถัดมา อมุะโกะเสยีชวีติ และอกีสองปีต่อมา จกัรพรรดิ

นซียุโกะสวรรคต บคุคลส�าคญัทัง้สามซ่ึงมบีทบาทส�าคญั

ในการน�าความรุง่เรอืงมาสูยุ่คสมัยนีต้า่งเสียชวีิตในเวลา

ไล่เล่ียกัน แต่ในช่วงเวลาที่บุคคลทั้งสามยังมีชีวิตอยู่น้ัน 

นโยบายการรวมประเทศญีปุ่น่ให้เป็นหนึง่เดยีวตามแบบ

จีนบรรลุผลส�าเร็จแล้ว จักรพรรดิที่ครองราชย์ต่อจาก

จักรพรรดินีซุยโกะคือจักรพรรดิโจะเม (舒明天皇) ซึ่งมี

ศกัดิเ์ป็นหลานของจักรพรรดบิิทตัส ึ（敏達天皇） บตุร

ชายของอุมะโกะท่ีชื่อ เอะมิชิ (蝦夷) ด�ารงต�าแหน่ง

รัฐมนตรี ส่วนบุตรชายของเจ้าชายโชโตกุที่ชื่อ ยะมะชิ

โระ โนะ โอเอะ โนะ โอ （山背大兄王） ก็ได้ด�ารง

ต�าแหน่งส�าคัญในราชส�านักเช่นเดียวกัน เม่ือจักรพรรดิ

โจะเมครองราชย์ในปีท่ีสอง (ค.ศ. 630) พระองค์ได้ส่ง

ทูตไปจีนซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ถังของจีน ทูตคณะนี้จัด

เป็นทตูคณะแรกในสมยัของพระองค์ทีส่่งไปเจรจาในสมัย

ราชวงศ์ถัง (遣唐使) คือ คุสุชิ โนะ เอะนิจิ (薬師恵日)

ซ่ึงเคยไปศึกษาที่จีนในสมัยจักรพรรดินีซุยโกะ และได้

กลับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 623 ได้ถวายรายงานว่า

 “ราชวงศ์ถังมีระบบและกฎหมายที่พรั่งพร้อม จีน

เป็นประเทศวิเศษที่เราต้องเรียนรู้” 
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 สมัยนี้มีทูตและนักบวชในพระพุทธศาสนาท่ีได้ไป

ศึกษาที่ประเทศจีนในยุคก่อนทยอยกลับมาเป็นจ�านวน

มากหลังจากที่เจ้าชายโชโตกุสวรรคตแล้ว ตระกูลโซงะ

ได้แผ่ขยายอิทธิพลมากขึ้น ในปี ค.ศ. 645 นะกะ โนะ 

โอเอะ โนะ มิโกะ (中大兄皇子)  ซึ่งต่อมาคือ จักรพรรดิ

เทนจิ  (天智天皇) ได้โค่นล้มเอะมิชิ บุตรชายของ

อุมะโกะ และเริ่มปฏิรูปการเมืองใหม่ มีการรวบอ�านาจ

ทางการเมอืงโดยให้จักรพรรดเิป็นศนูย์กลาง และก�าหนด

ปีรัชสมัย (元号)　ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ว่าปี

รัชสมัยไทกะ ดังนั้น จึงเรียกการปฏิรูปในครั้งนี้ว่า “การ

ปฏริปูไทกะ” ในการปฏิรปูการปกครองครัง้นีย้งัคงใช้รปู

แบบการปกครองของจีนผสมผสานกับปรัชญาของลัทธิ

ขงจื๊อเข้ามาเป็นปรัชญาการเมืองด้วย ซ่ึงระบอบการ

ปกครองของจีนในขณะนั้นเป็นระบอบจักรพรรดินิยม

แบบรวมศูนย์อ�านาจ ตามกฤษฎีกาการปฏิรูปฉบับน้ี มี

การประกาศให้จักรพรรดิเป็นผู้ปกครองประเทศเต็มตัว 

มอี�านาจสทิธิข์าดอย่างสมบรูณ์ (วีระชยั, 2554, หน้า 67) 

ผลจากการปฏิรูปครั้งน้ียังส่งผลให้ท่ีดินและแรงงานซ่ึง

ตระกลูใหญ่เคยครอบครองอยูต้่องตกเป็นของรฐั โดยรฐั

จะเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการเอง ในปี ค.ศ. 670 มี

การจดัท�าส�ามะโนครวั（庚午年籍）ทัว่ประเทศขึน้เป็น

ครั้งแรก ต่อมาในสมัยจักรพรรดิเทนมุ (天武天皇) 

อ�านาจของจักรพรรดิแข็งแกร่งขึ้น มีการเรียกจักรพรรดิ

ว่า เทนโน（天皇) ได้ แทนค�าว่า ไดโอ（大王）ตาม

แบบจนีโบราณ รัฐบาลได้ออกกฎหมายไทโฮ    (大宝律令)5  

เพื่อปกครองประเทศให้เป็นปึกแผ่นในปี ค.ศ 701 หรือ

รัชสมัยไทโฮที่ 1 (河合 敦, 2006, p. 47）

 รูปแบบการปกครองโดยการดึงอ�านาจมาที่ส่วน

กลาง ซึ่งเป็นการเน้นความส�าคัญของระบบข้าราชการ

พลเรือนเป็นการเลียนแบบการปกครองของจีนสมัย

ราชวงศ์ถงันัน่เอง ท�าให้ญีปุ่น่จ�าเป็นต้องมเีมอืงหลวงอนั

เป็นเป็นทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิละรฐับาลกลาง จงึเกดิ

การสร้างเมอืงนาราขึน้จากการเลียนแบบเมอืงฉางอนัซ่ึง

เป็นเมืองหลวงของจนีสมยัราชวงศ์ถัง (เพญ็ศรี กาญจโนมยั, 

2540, น. 99)         

4. อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนในด้านศิลป 

 วัฒนธรรม

 4.1 ศ�สน�และปรัชญ�

   4.1.1 ศ�สน�พุทธ

   ก่อนที่อาณาจักรมิมะนะ (任那)6 จะล่มสลาย

เพียงเล็กน้อย จักรพรรดิของอาณาจักรแพคเจ (百済)
7

ได้ส่งพระพุทธรูปเคลือบทององค์หนึ่งพร้อมท้ังพระสูตร

หนึง่เล่มมายงัราชส�านกัยามาโตะซึง่ตรงกับสมยัจกัรพรรดิ

คิมเม （欽明天皇）ในปี ค.ศ. 538 นับว่าศาสนาพุทธ

ได้รับการเผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก แต่

สิ่งท่ีคนญี่ปุ่นนับถือในสมัยนั้นคือเทพที่สิงสถิตอยู่ตาม

ธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา แม่น�้า หรือดวงอาทิตย์ ฯลฯ ซึ่ง

เป็นศาสนาดั้งเดิมของคนญี่ปุ่น เมื่อเปรียบเทียบศาสนา

ทั้งสองแล้ว ค�าสอนของศาสนาพุทธดูจะลึกซึ้งและซับ

ซ้อนกว่ามาก ดังนั้นในระยะแรก จักรพรรดิและบรรดา

ขุนนางไม่สามารถเข้าใจในค�าสอนของศาสนาพุทธได้

อย่างถ่องแท้ ขุนนางบางคนชื่นชมและเลื่อมใสใน

พระพุทธรูปทองที่ทอแสงเปล่งประกาย แต่ก็มีขุนนาง

บางคนท่ีเกิดความรู้สึกหวาดกลัวและอยากหนีให้ไกล

จากพระพุทธศาสนา ทศันคตต่ิอศาสนาใหม่นีจ้งึแตกออก

เป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึง่คอืรบัพระพทุธศาสนาเข้ามา ส่วน

อกีฝ่ายหนึง่ต้องการขบัไล่ออกไป ตระกลูโซงะ (蘇我氏)

คอืตระกลูทีใ่ห้การอุปถมัภ์พระพทุธศาสนาในญีปุ่น่ ส่วน

ตระกลูทีม่ทีศันคตติรงกนัข้าม คือตระกลู โมโนะโนะเบะ (物

部氏) ตระกลูโซงะทีด่แูลรบัผดิชอบการคลงัและมคีวาม

สัมพันธ์ที่ดีกับชาวต่างชาติ รวมทั้งเข้าใจในวัฒนธรรม

ของชาวต่างชาตเิป็นอย่างด ีอาจรูเ้รือ่งราวของพระพทุธ

ศาสนามาก่อนที่จักรพรรดิแพคเจจะส่งพระพุทธรูปมา

5 ค�าว่า ริทสึเรียว (律令) หมายถึง กฎหมาย ประกอบด้วย กฎหมายอาญา (律) และกฎหมายปกครอง (令) 
6 อาณาจักรโบราณมีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบัน
7 หนึ่งในสามอาณาจักรส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี

たいほうりつりょう
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8 วัฒนธรรมสุสานโบราณ (古墳文化) หมายถึง ความนิยมในการสร้างหลุมศพขนาดใหญ่บนเนินดินเพื่อเป็นการสดุดีผู้เสียชีวิตที่เป็นชนชั้นสูง เช่น จักรพรรดิ หรือ

ขุนนางระดับสูง ฯลฯ

เป็นเครือ่งบรรณาการแล้วกไ็ด้ ส่วนตระกูลโมโนะโนะเบะ

นั้น ไม่ว่าจะมองในบทบาทด้านการทหารก็ดี หรือใน

บทบาทด้านศาสนาก็ดี ตระกูลนี้มีลักษณะอนุรักษ์นิยม 

จึงต่อต้านการรับเอาศาสนาพุทธซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ

ชาวต่างชาตเิข้ามาในประเทศญีปุ่น่ แต่ทัง้สองตระกูลต่าง

มีความขัดแย้งมาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น เมื่อมีปัญหา

ความไม่ลงรอยในการรับศาสนาพุทธเข้ามาอีก ท�าให้

ความขัดแย้งของทั้งสองตระกูลบานปลายมากยิ่งขึ้น 

 โซงะ โนะ อนิะเมะ （蘇我稲目）ซึง่มตี�าแหน่งเป็น

รัฐมนตรีได้ประดิษฐานพระพุทธรูปดังกล่าวไว้ในบ้านที่

อะสุกะ หลังสมัยจักรพรรดิคิมเมคือสมัยของจักรพรรดิ

บิทัตสึ （敏達天皇）อาณาจักรแพคเจได้ส่งพระสงฆ์ 

ช่างสร้างวดัและพระพทุธรปูเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง หลงัจาก

อินะเมะพ้นจากต�าแหน่งแล้ว ผู้ท่ีท�าหน้าท่ีรัฐมนตรีคน

ต่อไปคือ โซงะ โนะ อุมะโกะ （蘇我馬子）ก็นับถือ

พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันและมีการสร้างเจดีย์ท่ี

บรเิวณเนนิโอโนะ （大野丘） ในอะสกุะ ในปี ค.ศ. 587 

พระพุทธศาสนาจึงค่อย ๆ แผ่ขยายจากใจกลางเมือง

อะสุกะทีละน้อย  ในช่วงเวลาเดียวกัน พระพุทธศาสนา

ก็เจริญรุ ่งเรืองที่อาณาจักรซิลลาอีกด้วย นับได้ว ่า 

พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปยงัประเทศต่าง ๆ  ในเอเชีย

ตะวันออกอย่างกว้างขวาง ส่วนศนูย์กลางของกลุ่มผูท้ีต่่อ

ต้านศาสนาพุทธคือ โมโนะโนะเบะ โนะ โมะริยะ （物

部守屋）ซึง่ไม่พอใจต่อการแผ่อทิธพิลเข้ามาของศาสนา

พทุธ ได้ท�าลายวดัพทุธและพระพทุธรปูทีต่ระกลูโซงะสกั

การะ รวมทัง้ทุบท�าลายเจดย์ีทีบ่รเิวณเนนิโอโนะอกีด้วย 

อย่างไรก็ตาม อมุะโกะได้เริม่สร้างวดัขนาดใหญ่ทีใ่จกลาง

เมืองอะสุกะ โดยให้ชื่อว่าวัดอะสุกะ (飛鳥寺) หรือวัด

โฮโคจิ （法興寺）ถึงแม้ว่าวัดดังกล่าวจะไม่หลงเหลือ

มาจนถึงปัจจุบัน แต่จากการขุดพบวัตถุของวัดดังกล่าว 

ท�าให้รู้ว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดท่ีเก่าแก่และสวยงามท่ีสุดใน

สมัยนั้น (สุปรีดา ประศาสน์วินิจฉัย, 2509, น. 13)

   4.1.2 ลัทธิเต๋�

             การผสมผสานทางวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ในยคุนี้ 

ไม่ใช่เป็นเพยีงการผสมผสานทางวฒันธรรมสุสานโบราณ

(古墳文化
8 กบัวฒันธรรมพระพุทธศาสนาเท่านัน้ แต่รวม

ถึง “วัฒนธรรมลัทธิเต๋า” ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคราชวงศ์

เหนอืใต้ของจีน กไ็ด้รบัการเผยแผ่มาสูญ่ีปุ่่นในช่วงเวลานี้

เช่นเดยีวกนั  ลทัธิเต๋าถอืก�าเนดิจากประชาชนทัว่ไป โดย

มแีนวคิดเกีย่วกบัเซียน (仙) ซึง่มชีีวติเป็นอมตะ โดยมกีาร

ศึกษาค้นคว้าเกีย่วกบัความลับดงักล่าวด้วย นวนยิายเรือ่ง

อรุะชมิะ ทาโร่ (浦島太郎) ทีไ่ด้ไปเทีย่วปราสาทมงักรและ

มชีวีติยนืยาวถงึ 300 ปีได้สะท้อนถงึแนวคดิเกีย่วกบัลทัธิ

นีไ้ด้เป็นอย่างด ี โดยน�าเค้าโครงเรือ่งจากวรรณกรรมเรือ่ง

นฮินโชะข ิ (日本書紀) แต่ทีเ่หน็ได้ชดัเจนว่าญีปุ่น่ได้รบั

อิทธิพลจากปรัชญาลัทธิ เต ๋าคือแนวคิดท่ีเรียกว ่า 

“องเมียวโด”（陰陽道） คือแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาล

วทิยาผสมผสานกับธรรมชาตแิละเวทย์มนต์คาถา ซึง่ได้รบั

อทิธพิลมาจากแนวคดิของธาตทุัง้ 5 และเร่ืองหยนิหยาง

ของปรชัญาลัทธเิต๋า เพือ่ใช้ในการท�านายโชคชะตา ต่อมา

เกิดการผสมผสานแนวคิดกับพระพุทธศาสนาและลัทธิ

ชินโต และได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในปลาย

คริสต์ศตวรรษที่ 7 (直木 孝次郎, 1986, p. 230) 

   4.1.3  ลทัธขิงจือ๊

     ลัทธขิงจือ๊ได้รบัการเผยแผ่เข้าสูญ่ีปุ่น่ตัง้แต่ครสิ

ศตวรรษที ่ 6 พร้อมกบัศาสนาพทุธ แต่เนือ่งจากแนวคดิ

ของลทัธขิงจือ๊เน้นเรือ่งการจดัระเบยีบทางสงัคมและความ

สัมพนัธ์ของบคุคลในสังคม ดงันัน้ลัทธขิงจ๊ือจงึถูกน�ามาใช้

ในด้านการเมอืงการปกครองมากกว่าด้านศาสนา ในสมัย

นี ้แนวคดินีไ้ด้รบัการยกย่องนบัถอืจากเจ้าชายโชโตกมุาก 

เนื่องจากพระองค์ต้องการรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่น 

ดงันัน้ ลทัธขิงจือ๊จงึถูกน�ามาใช้ในระบบราชการ รฐัธรรมนญู 

และการปฏริปูประเทศอย่างเตม็ที ่ (เพ็ญศร ีกาญจโนมัย, 

2540, น. 65)   
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 อาจกล่าวได้ว่า ในสมัยอะสุกะนี้ เป็นยุคสมัยที่ลัทธิ

และความเชื่อต่าง ๆ ได้แผ่ขยายมาสู่ญี่ปุ่น และได้มีการ

ผสมผสานกับความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นกลาย

เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ข้ึนมา บรรดาลัทธิและ

ศาสนาจ�านวนมากน้ัน ศาสนาพุทธนับว่ามีความเจริญ

รุง่เรืองมากทีส่ดุ หน่ึงในเหตผุลทีส่�าคญัคอืโซงะ อมุะโกะ

ผูท้รงอทิธพิลอนัดบัทีห่นึง่ในราชบลัลงัก์ของจักรพรรดนิี

ซุยโกะให้การสนับสนุน และเจ้าชายโชโตกุยังนับถือ

พระพุทธศาสนาอีกด้วย ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อถึงแม้ว่า

จะเป็นลัทธิที่เกิดข้ึนในประเทศจีนเช่นเดียวกัน แต่มี

ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีแตกต่างจากชาวญ่ีปุ่นในหลาย ๆ 

ด้าน ส่วนศาสนาพุทธนัน้มาพร้อมกับวฒันธรรมท่ีหรหูรา

ตระการตา เช่น เจดย์ี พระพทุธรูป สงัฆภัณฑ์ ฯลฯ แม้ว่า

ผู ้คนทั่วไปจะไม่เข้าใจค�าสอนอย่างลึกซึ้ง แต่ด้วย

วัฒนธรรมที่หรูหราดังกล่าวย่อมมีเสน่ห์เพียงพอที่จะ

ดึงดูดคนให้มานับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาผู้มี

อ�านาจในราชส�านักมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าใจ

วัฒนธรรมชั้นสูงนี้ได้ เน่ืองจากบ้านเมืองในสมัยน้ีเป็น

ระบบระเบยีบ ภาษีจ�านวนมากทีเ่กบ็มาจากแต่ละท้องที่

ถูกจัดเก็บไว้ท่ีคลังหลวง ท�าให้ผู้คนในราชส�านักต่างใช้

ชีวิตกันอย่างหรูหรา วัฒนธรรมในสมัยนี้ก็พลอยได้รับ

การพัฒนาให้ดีขึ้นตามไปด้วย อุมะโกะสร้างวัดอะสุกะ 

(飛鳥寺) ส่วนเจ้าชายโชโตกสุร้างวดัโฮรวิจ ิ (法隆寺)

จากการท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนาของผูม้อี�านาจเหล่านี้ 

จึงก่อให้เกิดศิลปินชั้นยอด เช่น โทริบุทสึ (鳥仏師) ซึ่ง

แสดงฝีมือให้เห็นทั้งงานแกะสลักและภาพวาดซ่ึงยังคง

หลงเหลืออยู่ในวัดโฮริวจิ หรือวัดจูงูจิ (中宮寺)จวบ

จนถงึปัจจุบนั ผลงานดงักล่าวสร้างข้ึนเพือ่ตอบสนองต่อ

ขุนนางหรือชนชั้นสูง แต่กว่าที่พระพุทธศาสนาจะแพร่

หลายในหมูป่ระชาชนทัว่ไปต้องใช้เวลาอกีนบัร้อยปีหลงั

จากนั้น (直木 孝次郎、1986, p. 232） 

 4.2 สถ�ปัตยกรรมสมัยอะสุกะ

 หลังจากที่เจ้าชายโชโตะกุได้ย้ายไปที่อะสุกะแล้ว 

พระองค์ได้สร้างวดัโฮรวิจ ิ（法隆寺）ขึน้ทีน่ัน่  ส่วนวดั

อะสกุะ （飛鳥寺）ถกูสร้างโดยอมุะโกะในพืน้ทีอ่ะสกุะ

ก่อนหน้าน้ันแล้ว ถึงแม้ว่าวัดหลังเก่าจะไม่หลงเหลือ

จนถงึปัจจบุนัแต่จากผลการส�ารวจขดุค้นในปี ค.ศ. 1956 

พบว่าวัดอะสุกะเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มีเจดีย์ 5 ชั้นเป็น

ศูนย์กลาง มีอุโบสถทอง 3 หลังรายล้อมในทิศเหนือ 

ตะวนัออก และตะวนัตก วดัโดยทัว่ไปจะมวีหิารทองเพยีง

หลังเดียว ส�าหรับวัดที่หันไปทางทิศใต้ จะตั้งอยู่ทางทิศ

เหนือ ตะวันออก หรือไม่ก็ตะวันตก วัดชิเทนโนจิ ใน

จงัหวดัโอซาก้าซึง่เป็นวดัทีเ่จ้าชายโชโตกทุรงสร้างขึน้เช่น

กัน วิหารจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ส่วนวัดโฮริวจิตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันออก รูปแบบของวัดอะสุกะจะพบได้เพียงแห่ง

เดียวในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะพบวัดลักษณะเดียวกันใน

อาณาจักรโคคุเรียวของประเทศเกาหลีในราวศตวรรษที่ 

6-7 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ผู้คนในอาณาจักรโคคุเรียว

อาจมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างวัดอะสุกะด้วย เพราะ

นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ชื่อว่า เอะจิ (恵慈) ซึ่งเป็น

ครูสอนพระพุทธศาสนาให้เจ ้าชายโชโตกุเป็นชาว

โคคุเรียว นอกจากนี้ยังพบฐานเจดีย์อยู่ลึกลงไปใต้ดิน 3 

เมตร ซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องปกติส�าหรับวัดเก่า บนฐานเจดีย์

ยงัพบภาชนะบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุพลอยนานาชนดิ 

ต่างหชูบุทอง เสือ้เกราะเหลก็ กระดิง่ทีใ่ช้ผกูกบัม้า สมบตัิ

ของผู้เสียชีวิตในหลุมศพซึ่งไม่ต่างไปจากการขุดค้นพบ

ในศตวรรษที่ 6 จากหลักฐานดังกล่าวท�าให้ทราบว่า วัด

กับสุสานโบราณ (古墳) อยู่ที่เดียวกัน คนสมัยก่อนเชื่อ

กนัว่า พระบรมสารรีกิธาตคุอืกระดกูของพระพุทธเจ้า ซึง่

อันท่ีจริงแล้วไม่ใช่กระดูกจริง ดังนั้นเจดีย ์ที่บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุอยู่ภายในจึงเป็นเจดีย์ที่เป็นสุสาน

ของพระพุทธ เจ ้ าด ้ วย  การ เปลี่ ยนแปลงทาง

สถาปัตยกรรมที่เห็นได้ชัดเจนในสมัยอะสุกะคือ การ

เป ล่ี ยนจากสถาป ั ตยกรรมสุ ส าน โบร าณมาสู ่

สถาปัตยกรรมทางพระพทุธศาสนา ซึง่วดัอะสุกะเป็นวดั

ที่สร้างขึ้นในสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนั้นพอด（ี鐘江

　宏之, 2008, p. 165） 
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บทสรุป

 ประวัติศาสตร ์ญี่ ปุ ่นสมัยอะสุกะนับว ่ า เป ็น

ประวตัศิาสตร์ทีส่�าคญัสมยัหนึง่ของญีปุ่น่ เพราะยคุสมยั

นี้นับเป ็นจุดเริ่มต ้นและการแผ่ขยายอิทธิพลของ

วฒันธรรมจีนเข้ามาในญีปุ่น่ วฒันธรรมจนีส่งอทิธพิลต่อ

ญี่ปุ ่นทั้ งในด ้านการเมืองการปกครอง และศิลป

วัฒนธรรม ในด้านการเมืองการปกครอง ผู้ท่ีมีบทบาท

ส�าคัญในราชส�านัก ได้แก่ จักรพรรดินีซุยโกะ โซงะ 

วัดโฮริวจิ วัดโฮริวจิ

ภ�พที่ 5 ก�รเปรียบเทียบแผนผังภ�ยในวัดโฮริวจิ วัดชิเทนโนจิ และวัดอะสุกะ

ที่มา: 直木 孝次郎, (1986), 『ジュニア　日本の歴史　第１巻　日本の誕生』 p. 229

ภ�พที่ 6 แผนผังภ�ยในวัดอะสุกะ (飛鳥寺)

ที่มา: 吉村　武彦（2008）『日本の歴史：大和政権と飛鳥』   p. 150

วัดโฮริวจิ

โนะ อุมะโกะ และเจ้าชายโชโตกุ ในช่วงเวลาน้ัน

บรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ไม่พบการก่อจลาจลครั้งใหญ่ ส่วนสภาพ

แวดล้อมทางการเมืองภายนอกประเทศนั้น จีนมีการ

เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ราชวงศ์สุยซึ่งมีอ�านาจและอิทธิพลต่อ

ดินแดนใกล้เคียงมาก ญี่ปุ่นจึงได้ส่งทูตและนักบวชใน

พระพทุธศาสนาเพือ่ไปเจรญิสัมพนัธไมตรกีบัจนี ในขณะ

เดียวกันก็รับเอาวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาด้วย ตัวอย่างที่
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เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ระบบต�าแหน่งหมวกยศ 12 ขั้น 

รฐัธรรมนญู 17 มาตราซึง่ก�าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรม

ให้แก่บรรดาข้าราชการรวมถึงประชาชนพึงปฏิบัติ การ

ปฏริปูไทกะทีม่กีารออกกฤษฎกีาและกฎหมายไทโฮเพือ่

รวมอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง  โดยมีจักรพรรดิเป็นผู้มี

อ�านาจสูงสุด ในด้านศิลปวัฒนธรรม ในระยะแรก ญี่ปุ่น

รับพระพุทธศาสนาจากจีนโดยผ่านเกาหลี ศาสนาพุทธ

ได้รับการยอมรับนับถือในระดับชนชั้นปกครอง ผู ้

ปกครองได้สร้างวัดและเจดีย์ขนาดใหญ่ในดินแดนอะสุ

กะ วดัท่ีเป็นตวัแทนของพระพุทธศาสนาได้แก่ วดัอะสุกะ 

นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังรับลัทธิเต๋ากับลัทธิขงจื๊อเข้ามา

ในญี่ปุ่นด้วย หากแต่ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่ากับพระพุทธ

ศาสนา สถาปัตยกรรมทางพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นตวัแทน

แห่งยุคสมัยนี้ได้แก่ วัดอะสุกะกับวัดโฮริวจิ จะเห็นได้ว่า 

อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนได้แผ่ขยายเข้ามาสู่ญี่ปุ่นอย่าง

รอบด้านและได้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในยุคสมัยนี้ 
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