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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเป็นแม่ที่ถูกสร้าง

ข้ึนในวรรณกรรมเรือ่งคโินะกะวะ (Kinokawa. 『紀ノ川』) ของอะริโยะฌ ิ

ซะวะโกะ (Ariyoshi Sawako. 有吉佐和子) โดยผู้วิจัยต้องการศึกษา

วิเคราะห์ว่า มีการน�าเสนอภาพความเป็นแม่ของตัวละครเอก ฮะนะ 

(Hana. 花) ฟุมิโอะ (Fumio. 文緒) และฮะนะโกะ (Hanako. 華子) ที่

เป็นผู้หญิงในยุคเมจิ ไทโช และโชวะอย่างไร ปัจจัยทางสังคมใดที่หล่อ

หลอมให้เกิดความเป็นแม่นั้น ซ่ึงผู้วิจัยพบว่าปัจจัยทางสังคมท่ีส�าคัญ

ประการหนึง่คือ การศกึษาส�าหรับผูห้ญงิญีปุ่น่ทีช่่วงแรกยงัคงยดึแนวคดิ

ของ “ภรรยาทีด่แีม่ท่ีฉลาด” (ryousai kenbo. 良妻賢母) เป็นพืน้ฐาน 

โดยตัวละครหญิงในวรรณกรรมต่างก็ได้รับการศึกษาท้ังจากท่ีบ้านและ

ที่โรงเรียน อันเป็นการหล่อหลอมให้เกิดความเป็นแม่ท้ังจากรูปแบบ

ค�าสอน และจากเนื้อหาในต�าราเรียน ทั้งนี้ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า

ลักษณะความเป็นแม่ของฮะนะและฟุมิโอะนั้นมีความแตกต่างกัน โดย

ฮะนะเป็นแม่ท่ีเช่ือมั่นในหน้าท่ีของผู้หญิงตามท่ีสังคมคาดหวัง เช่ือว่า

หน้าท่ีของผูห้ญิงคอืการให้ก�าเนดิและเลีย้งดบุูตร พร้อมจะเสยีสละความ

สขุส่วนตัวเพือ่ครอบครวั ซึง่เกดิจากการถกูปลกูฝังผ่านค�าสอนของผูเ้ป็น

ยายและเนื้อหาท่ีเรียนในโรงเรียน ส่วนฟุมิโอะไม่ได้ยึดถือในหน้าท่ีของ

ภรรยาและแม่ ความเป็นแม่ของฟมุโิอะนัน้ ไม่ได้เริม่จากความเชือ่ม่ันต่อ

หน้าที่ของภรรยาท่ีดีแม่ท่ีฉลาด อีกท้ังการเรียนในโรงเรียนไม่ได้เน้นแค่

การเป็นแม่และภรรยาแต่เพียงอย่างเดียว ฟุมิโอะจึงมีลักษณะของแม่ที่

มีความคิดสมัยใหม่ตามแบบผู ้หญิงยุคไทโช ส�าหรับฮะนะโกะเป็น

ตัวละครหญิงท่ียังไม่มีครอบครัว จึงไม่อาจเห็นถึงความเป็นแม่ได้อย่าง

ชัดเจน แต่การโหยหาความเป็นครอบครัวยุคเก่าและการใช้ชีวิตร่วมกับ

ฮะนะผูเ้ป็นยาย เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจต่อการด�าเนนิชวิีตครอบครวั

ของฮะนะโกะ
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Abstract

This article aims to study the motherhood that was 
created in The River Ki (Kinokawa.『紀ノ川』) of Ariyoshi 
Sawako. This research examined the motherhood of female 
characters: Hana (花), Fumio (文緒), and Hanako (華子), who 
were women in the Meiji era, Taisho era, and Showa era, 
including the social factors that molded them. This study 
found one important thing about social factors. That was 
public education for Japanese women in their early age 
paying respect to the concept of being “good wife, wise 
mother” (ryousai kenbo. 良妻賢母). The female characters in 
the literature were well educated at home and at school. 
This molded the motherhood according to the teaching style 
and the teaching content. The result of the study shows that 
the maternal natures of Hana and Fumio are different. Hana 
is a mother who believes in the duty of women to give birth 
and raise children for their family as it is expected by the 
Japanese society. She also sacrifices her personal happiness 
for the welfare of the family. Accordingly, this is cultivated 
through teaching by her grandmother and school. However, 
Fumio does not hold the role of wife and mother as Hana 
does. Fumio’s motherhood does not conform to the social 
norm of “good wife, wise mother”. And her school does not 
focus solely on being a mother and wife. So, she expresses 
the characteristics of the modern motherhood that Taisho 
female activists sought. While Hanako is a female character 
in the type of family which has abandoned the old Japanese 
family system. Even though the motherhood of Hanako is 
not defined clearly, her pursuit for an old family tradition 
and life with her grandmother, creates an ideal concept of 
family for Hanako who has nostalgic thoughts.
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1. บทน�ำ
วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะ (Kinokawa. 

紀ノ川) ถูกเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1959 โดยอะริโยะฌิ 

ซะวะโกะ (Ariyoshi Sawako. 有吉佐和子 ) 

นักเขยีนนวนิยายหญงิทีป่ระสบความส�าเรจ็มากทีส่ดุ

คนหนึ่งของญี่ปุ ่น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ภายหลงัการตพีมิพ์ และถกูท�าเป็นละครโทรทศัน์ทาง

สถานี NHK ในปี ค.ศ. 1966 ทัง้ยงัได้รบัการแปลเป็น

ฉบบัภาษาองักฤษ โดยเนือ้หาบอกเล่าเรือ่งราวความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงผ่านแม่กับลูกสาวและยายกับ

หลานสาว ด�าเนนิเรือ่งโดยตัวละครเอกหญิงชือ่ ฮะนะ 

(Hana. 花) ผู้หญิงยุคเมจิที่เทิดทูนชาติตระกูลและ

ครอบครัวแบบโบราณ ลูกสาวชื่อฟุมิโอะ (Fumio. 

文緒) ผู้ไม่มีความเป็นกุลสตรี โต้เถียงอาจารย์ใน

โรงเรียน เข้าเรียนมหาวทิยาลัยในโตเกยีวและมอีสิระ

ที่จะมีความรักเพ่ือแต่งงาน แสดงความเป็นผู้หญิง

ยุคใหม่ในสมัยไทโช และสุดท้ายคือ ฮะนะโกะ 

(Hanako. 華子) ลกูสาวของฟมุโิอะทีเ่กดิและเติบโต

อยู่ในยุคโชวะซึ่งแตกต่างจากยุคเมจิของฮะนะอย่าง

สิ้นเชิง 

อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีน่าสนใจในวรรณกรรม

เร่ืองคิโนะกะวะคือ เน้ือเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงการ

ปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมผู ้หญิงที่ทันสมัยและ

ความเชื่อในประเพณีที่ปฏิเสธไม่ได้ ความเชื่อต่อการ

เป็นผู้หญิงในอุดมคติยังถูกถ่ายทอดจากรุ ่นสู ่รุ ่น 

ผ่านการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและการศึกษา ท้ังนี้

วรรณกรรมกับสังคมนั้นไม่สามารถแยกออกจากกัน

ได้เพราะเป็นสิ่งที่ผูกพันกัน สังคมเป็นอย่างไร

วรรณกรรมก็สะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน 

ภาพผู้หญิงในวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะ แม้ว่าจะมี

การเปลี่ยนแปลงไปตามกาล แต่ก็ได้น�าเสนอตัวแทน

ภาพของผูห้ญงิทีถ่กูสงัคมคาดหวงัเพ่ือให้ด�าเนินความ

เป็นผู้หญิงญี่ปุ่น 

การศึกษาภาพผู ้ หญิ ง ท่ี เป ็นแม ่ จาก

วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะ จะช่วยให้มองเห็น

สถานภาพของผู้หญิงที่ผ่านกระบวนการหล่อหลอม

ความเป็นหญิงตามลักษณะผู้หญิงในอุดมคติของ

สังคมญี่ปุ่นท่ีคาดหวังจาก “ภรรยาท่ีดีแม่ท่ีฉลาด” 

อันจะเห็นว่าผู ้หญิงเป็นสิ่งที่ถูกสังคมสร้างและใน

ขณะเดียวกันผู้หญิงก็สร้างสังคม การศึกษาเร่ืองนี้

จงึไม่ได้เป็นเพยีงแค่การท�าความเข้าใจวรรณกรรมกบั

สังคม แต่ยังเข้าใจถึงวรรณกรรมผู้หญิง การสร้าง

ความเป็นผูห้ญงิ และความเป็นแม่ด้วยเช่นกนั ซึง่จาก

งานวจิยัทีผ่่านมายงัไม่มงีานวจิยัใดทีศ่กึษาความเป็น

แม่ของตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะ

มาก่อน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึต้องการศกึษาความเป็นแม่ใน

วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ เพ่ือจะ

ท�าให้มองเห็นว่าความเป็นแม่ (motherhood) 

ล้วนแล้วแต่ถูกสรรค์สร้างขึ้นมาท่ามกลางสังคมที่

เปลี่ยนแปลง

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเป็นแม่ของตัวละครหญิงท่ี

ถกูสร้างขึน้ในวรรณกรรมเรือ่งคโินะกะวะ และความ

สัมพันธ์ระหว่างสังคมกับความเป็นแม่ดังกล่าว

3. ระเบียบวิธีวิจัย
การวจิยันีเ้ป็นการวจัิยเชงิคณุภาพ โดยการ

ส�ารวจจากเอกสาร (Documentary studies) ซึ่งได้

รวบรวมและศกึษาจากหลกัฐานต่างๆ ได้แก่ งานวจิยั 

บทความวิชาการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม

เรื่องคิโนะกะวะ ชีวประวัติของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ

และครอบครัว รวมถึงระบบการศึกษาของผู้หญิง

ญี่ปุ่นเพื่อท�าการวิเคราะห์รูปแบบความเป็นแม่และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับความเป็นแม่ใน

วรรณกรรม
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4. ขอบเขตของงำนวิจัย
ศกึษาความเป็นแม่ของตัวละครเอกหญงิใน

วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ 

ทัง้ฮะนะ ฟุมโิอะ และฮะนะโกะรวมถงึประวติัศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาส�าหรับผู้หญิงญี่ปุ่นในยุค

เมจิ ไทโช และโชวะ 

5. สมมติฐำน 
วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของนักเขียน 

อะริโยะฌ ิซะวะโกะถ่ายทอดเรือ่งราวการด�าเนนิชวิีต

ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกสาวและยายกับ

หลานสาว ตั้งแต่ยุคสมัยเมจิ ไทโช จนถึงโชวะ โดย

ตัวละครหญิงถูกปลูกฝังความเป็นแม่จากการอบรม

เลี้ยงดูที่บ้านและจากการศึกษาส�าหรับผู ้หญิงใน

โรงเรียน

6. อะริโยะฌิ ซะวะโกะ และวรรณกรรมเรื่อง
คิโนะกะวะ

วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะได้รับอิทธิพล

จากชีวิตของอะริโยะฌิ ซะวะโกะเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากการสร้างลักษณะของตัวละครเอกหญิงทั้ง

สามน้ัน อะริโยะฌไิด้ยดึเอาแบบอย่างมาจากคณุยาย 

มารดา และตนเอง ซึ่งการด�าเนินเรื่องในวรรณกรรม

ก็ได้มีการน�าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตและสังคมที่ 

อะรโิยะฌไิด้ประสบหรอืศึกษา มาร้อยเรยีงเป็นเร่ืองราว

และถ่ายทอดออกสู่ผู้อ่านด้วยเช่นกัน การศึกษาช่วง

ชีวิตของอะริโยะฌิ จึงจะท�าให้เข้าใจถึงภาพรวมใน

วรรณกรรมที่อะริโยะฌิต้องการถ่ายทอด

อะริโยะฌ ิซะวะโกะ (ค.ศ.1931-1984) เกดิ

ที่เมืองวะคะยะมะ (Wakayama. 和歌山) บิดาของ 

อะริโยะฌิท�างานในโรงกษาปณ์โยะโกะฮะมะ 

(ปัจจุบันคือธนาคารโตเกียว) จึงถูกส่งไปท�างานยัง

สาขาต่างประเทศ โดยครอบครัวได้ย้ายตามบิดาไป

ด้วย ท�าให้อะรโิยะฌใิช้ช่วงเวลาวยัเดก็ในต่างประเทศ

เป็นส่วนใหญ่

วัยเด็กของอะริโยะฌินับเป็นจุดเริ่มต้นของ

การสัง่สมเรือ่งราวเกีย่วกบัประเทศญีปุ่่นจากการอ่าน

หนังสือ เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพท�าให้ต้องขาด

เรยีนบ่อยครัง้ ดงันัน้เมือ่อยูบ้่าน อะรโิยะฌจิงึใช้เวลา

ไปกับการอ่าน ไม่เพียงแค่หนังสือส�าหรับเด็ก แต่ยัง

รวมถึงหนังสือท่ีบิดามารดาน�าติดตัวไปด้วย ซ่ึงล้วน

เป็นผลงานท่ีมีช่ือเสยีงอย่างเช่นผลงานของ นะท์ซุเมะ 

โซเซะกิ (Natsume Souseki. 夏目漱石)  โมะริ 

โองะอิ (Mori Ougai. 森鴎外) และ คิกุชิ ฮิโระฌิ 

(Kikuchi Hiroshi. 菊池寛) เป็นต้น (Miyauchi, 

1995: p. 4-6) การอ่านหนังสือของอะริโยะฌิสร้าง

ความสนใจในประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ

ญีปุ่น่ ถือเป็นแรงบันดาลใจเพือ่การถ่ายทอดเรือ่งราว

ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น 

การท่ีอะริโยะฌิช่ืนชอบในความเป็นญี่ปุ่น

และการใช ้ชีวิตในต่างประเทศ ได ้สร ้างความ

ปรารถนาที่จะกลับมาบ้านเกิด เมื่อมีโอกาสกลับมา

และได้รบัชมการแสดงคะบกุจิงึสร้างความประทบัใจ

แก่อะริโยะฌิจนไม่สามารถลืมได้ (Ariyoshi, 2000: 

p.10) ท�าให้อะรโิยะฌเิริม่เขยีนงานเป็นบทละครของ

นักแสดงคณะคะบุกิ และเมื่อจบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลั ย ได ้ เขี ยนนวนิยายระกุ โย โนะฟุ 

(Rakuyou no fu. 洛陽の賦)1 เป็นนวนิยายเรื่อง

แรกลงในนิตยสารฮะกุชิงุน (Hakuchigun. 白痴群) 

แล้วได้รับรางวัล หลังจากนั้นอะริโยะฌิจึงได้เขียน

1  นวนิยายระกุโยโนะฟุ เป็นนิยายที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ Zhaojun หญิงงามที่ไม่มีใครเทียบได้ในช่วงสามสิบสามปีก่อนคริสต์กาลของราชวงศ์จีน

โบราณ โดยในสมัยนั้นจักรพรรดิจะมีนางสนมมากมาย ซึ่งแต่ละคนจะให้สินบนแก่ช่างวาดภาพเพื่อวาดภาพของตนออกมาให้สวยที่สุดส�าหรับมอบ

ให้จักรพรรดิ เว้นแต่ Zhaojun ที่ไมได้ท�าเช่นนั้น รูปของนางจึงถูกวาดขึ้นอย่างเรียบง่าย ต่อมาภายหลังเมื่อจักรพรรดิได้ยลโฉมที่แท้จริงของนาง

ซึ่งงดงามเป็นที่สุด จึงได้แต่ทรงเสียพระทัยและเสียดาย 
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นวนิยายเรื่องสั้นเรื่อยมา จนปี ค.ศ. 1959 (ปีโชวะที่ 

34) ที่ถือว่าเป็นปีของ Talent women (saijo no 

jidai. 才女の時代)2 อะรโิยะฌไิด้เขยีนนวนยิายเรือ่ง

ยาวเรือ่งแรกลงในนติยสารฟจุนิงะโฮ (Fujin gahou. 

婦人画報) ฉบับเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 

ซึ่งก็คือนวนิยายเรื่องคิโนะกะวะ (Iwatani, 1970: 

p.453-457) โดยวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะนั้น 

อะริโยะฌิได้บรรยายเอาไว้ว่า ตัวละครเอกที่ชื่อ 

ฮะนะ ถูกเขียนขึ้นโดยยึดเอาภาพจากคุณยายของ

ตนเอง ด้วยความเป็นกวีของคุณยายที่ไหลวนอยู่ใน

ตัวท�าให้เขียนนวนิยายเรื่องนี้ได้อย่างเข้าถึงอารมณ์ 

(Ariyoshi, 2000: p.186) ส�าหรับฟุมิโอะ ซ่ึงเป็น

ลูกสาวของฮะนะ ยึดเอาแบบอย่างจากมารดาของ 

อะริโยะฌิที่เป็นลูกสาวของครอบครัวนักการเมือง 

และฮะนะโกะทีเ่กดิในยคุโชวะกค็อืตวัของอะริโยะฌิ

เอง (Iwatani, 1970: p.458) นอกจากน้ียังมี

องค์ประกอบหลากหลายประการทีอ่ะรโิยะฌิน�าเรือ่ง

ราวในช่วงชีวิตของตนเข้ามาผสมผสาน เช่น ชื่อของ

วรรณกรรมและฉากที่ใช้ในการด�าเนินเรื่อง มาจาก

บ้านเกิดของอะริโยะฌิในเมืองวะคะยะมะท่ีมีแม่น�้า

ไหลผ่านชื่อว่า แม่น�้าคิ รวมถึงเหตุการณ์ส�าคัญทาง

ประวติัศาสตร์ทีเ่กดิขึน้ในช่วงยคุต่างๆ ของญีปุ่น่กไ็ด้

ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมด้วย  ซึ่งอะริโยะฌิแบ่งเนื้อ

เรื่องออกเป็น 3 ตอนโดยย่อ ดังนี้

ตอนที่ 1 ฮะนะ : ฮะนะหญิงสาวที่ถูกเลี้ยง

ดโูดยคโิมะโตะ โทะโยะโนะ (Kimoto Toyono. 紀本

豊乃) ผูเ้ป็นยาย และได้รบัการศกึษาในโรงเรยีนสตรี

วะคะยะมะ เชื่อม่ันในค�าสอนที่ว่าหน้าที่ของผู้หญิง

คือการมีบุตรและให้ก�าเนิด ภายหลังจากแต่งงานกับ

มะทะนิ เคะอิซะกุ (Matani Keisaku. 真谷敬策) 

ก็ได้ท�าหน้าท่ีภรรยาท่ีดีตามท่ีได้รับการอบรมมา 

ในขณะนัน้สามีของฮะนะด�ารงต�าแหน่งลกูชายคนโต

ของตระกลูทีต้่องคอยดแูลพืน้ทีเ่พาะปลกูและบริหาร

งานต่างๆ ของตระกลูซึง่มมีากมาย โดยมฮีะนะท่ีคอย

เป็นแรงสนับสนุนสามีอยู่เบ้ืองหลัง ท้ังการจัดการ

เร่ืองค่าใช้จ่าย การดูแลเรื่องการศึกษาของบุตรชาย

และบตุรสาว รวมไปถึงการปรนนบิตัมิารดาและดแูล

น้องชายของเคะอิซะกุ ไม่ว่าเคะอิซากุจะประสบ

ปัญหาในเรือ่งใด ฮะนะจะคอยเป็นผูร้บัฟังและเป็นที่

ปรึกษาให้อยู่เสมอ 

ตอนท่ี 2 ฟุมิโอะ : ฟุมิโอะบุตรสาวของ

ฮะนะค่อนข้างหวัรัน้ และมัน่ใจในตนเอง เล่นและปีน

ป่ายต้นไม้คล้ายเด็กผู้ชาย กล้าที่จะต่อปากต่อค�ากับ

คุณครูที่โรงเรียนและกับฮะนะผู้เป็นมารดา มีความ

หวังท่ีจะเดินทางออกจากวะคะยะมะเพื่อเรียนต่อท่ี

โตเกียว ฮะนะรู ้สึกเป็นกังวลอย่างมากเก่ียวกับ

ลักษณะนิสัยของฟุมิโอะ ซึ่งจะท�าให้บุตรสาวคนนี้

ไม่มีชายใดมาสู่ขอเป็นภรรยา ทั้งนี้ฟุมิโอะจะต่อต้าน

ฮะนะแทบทุกเรื่องท่ีฮะนะต้องการให้ท�า โดยให้

เหตุผลว่า ฮะนะเป็นผู้หญิงท่ีอยู่ในช่วงยุคเก่าท่ีต้อง

อุทิศตนให้ครอบครัวจนไม่เหลือคุณค่าในความเป็น

ตั ว เอง ภายหลั งฟุมิ โอะเข ้ ารับการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยสตรีที่โตเกียวและได้ตกหลุมรักจน

แต่งงานกบัเอะอจิ ิ(Eiji. 英二) ผูม้าจากตระกลูฮะรมุิ 

(Harumi. 晴海) ซึ่งเป็นตระกูลของซามูไรที่ไม่ได้มี

ท่ีดินหรือทรัพย์สินเทียบเท่าตระกูลมะทะนิ แต่

ฟมุโิอะมัน่ใจว่าเออจิจิะสามารถดแูลครอบครวัและมี

ชวิีตการแต่งงานท่ีมคีวามสขุได้ ด้วยหน้าทีก่ารงานใน

ธนาคารของเออิจิท�าให้ต้องเดินทางไปประจ�าสาขา

ต่างๆ ยังต่างประเทศ ฟุมิโอะจึงตามไปด้วย 

2 Talent women ได้รบัการขนานนามจากนกัวจิารณ์วรรณกรรมชือ่ โยะฌมิ ิอซุอุ ิ(Yoshimi Usui. 吉見臼井) ว่าเป็นปีแห่งนกัเขยีนหญงิ เน่ืองจาก

ในปีนี้ได้มีนักเขียนหญิงที่สร้างผลงานอันมีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น โซะโนะ อะยะโกะ (Sono Ayako. 曽野綾子) อะริโยะฌิ ซะวะโกะ และ ฮะระดะ 

ยะซุโกะ (Harada Yasuko. 原田康子)
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ตอนที่ 3 ฮะนะโกะ : ฮะนะโกะบุตรสาว

ของฟุมิโอะเติบโตในต่างประเทศ การเลี้ยงดูจาก

ฟุมิโอะที่รักอิสระ จึงไม่ได้มีระเบียบข้อบังคับใดท่ี

ปลูกฝังให้ฮะนะโกะเป็นภรรยาที่ดีหรือแม่ที่ฉลาด 

เมือ่ได้กลบัมายงัญีปุ่น่อกีครัง้เนือ่งจากสถานการณ์ที่

อาจเกิดสงคราม และเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสตรีที่

วะคะยะมะ ด้วยสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงท�าให้

ฮะนะโกะต้องขาดเรยีนอยูบ่่อยครัง้ และได้ใช้เวลาอยู่

กบัฮะนะระยะหน่ึงก่อนย้ายตามครอบครวั จนกระทัง่

ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสตรีที่โตเกียว ความ

สัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างฮะนะโกะกับฮะนะเกิด

จากการทีฮ่ะนะโกะหลงใหลในวถิชีวีติแบบญีปุ่น่และ

การด�าเนินชีวิตในแบบของฮะนะ ขณะที่มองฮะนะ 

ฮะนะโกะรับรู้ได้ถึงเลือดของฮะนะที่ไหลเวียนอยู่ใน

ตวัเธอ รวมทัง้จติวญิญาณของตระกลูมะทะนิ เหมือน

สายสัมพันธ์ได้ถ่ายทอดจากโทะโยะโนะสู่ฮะนะ จาก

ฮะนะสู่ฟุมิโอะ และจากฟุมิโอะสู่ตัวฮะนะโกะ โดย

ฮะนะโกะนั้นไม่ได้รู ้สึกต่อต้านการเป็นครอบครัว

เหมือนดังเช่นฟุมิโอะแม่ของตน 

เรื่องราวของตัวละครเอกหญิงทั้งสามใน

วรรณกรรม ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างใน

หลายๆ ด้าน ทั้งลักษณะการถูกเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน 

รูปแบบการด�าเนนิชวีติ ลกัษณะนิสัย และทัศนคติ ซ่ึง

ฮะนะตวัละครเอกเป็นผูห้ญิงทีด่�าเนินความเป็นแม่อยู่

ภายในกรอบของระบบอเิอะ ทีต้่องรกัษากฏเพือ่ด�ารง

ความเป็นบ้าน และความเป็นครอบครวัไว้ อกีทัง้ต้อง

คอยสนับสนุนดูแลสามีและลูก แตกต่างจากฟุมิโอะ

ที่ได้รับอิทธิพลจากความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ และ

ฮะนะโกะที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ ผู้ซึ่งโหยหาใน

ประเพณแีละวัฒนธรรมของญ่ีปุน่อนัเป็นบ้านเกดิรวม

ถึงความเป็นครอบครัว ซึ่งการศึกษาความเกี่ยวข้อง

ระหว่างอะรโิยะฌ ิซะวะโกะกบัคิโนะกะวะ ท�าให้เหน็

ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ประพนัธ์กบังานเขยีน ทีไ่ด้

เชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเองมาถ่ายทอดผ่าน

เรื่องราวและตัวละครในวรรณกรรม

7. กำรเรียนรู้ควำมเป็นแม่ของตัวละครหญิง
ความเป็นแม่นั้นถูกมองว่าเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาตอัินเป็นลกัษณะทางกายภาพของผูห้ญงิ แต่

อีกทางหนึ่ง Yagi (1986: p.45-56) ได้สรุปแนวคิด

เกี่ยวกับความเป็นแม่ว่า นอกเหนือจากลักษณะทาง

กายภาพยังมีความเป็นแม่ท่ีไม่ได้ข้ึนกับทางชีวภาพ

หรอืทางจติวทิยา ทัง้นีไ้ม่ว่าจะคลอดลกูหรอืไม่กต็าม 

สังคมหรือเพศชายมักจะคาดหวังความเป็นแม่จาก

เพศหญิง ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะของเพศหญิงที่จะ

ต้องมีความเป็นแม่ ความเป็นแม่นี้จึงเกิดจากการ

สร้างข้ึนของสังคมอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาถึงความ

เป็นแม่จะสามารถช่วยให้เข้าใจถงึลกัษณะ แบบแผน 

และวิธีด�าเนินความเป็นแม่ที่ปรากฏอยู่ในสังคมและ

วรรณกรรม ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาแนวคิดของการ

เรียนรู้ความเป็นแม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

การเรียนรู้ความเป็นแม่จากที่บ้าน และการเรียนรู้

ความเป็นแม่จากที่โรงเรียน

7.1 กำรเรียนรู้ควำมเป็นแม่จำกที่บ้ำน

การนิยามความเป็นแม่ปรากฏในหลาย

ลกัษณะ หากเป็นการนิยามในทางชวีภาพ ความเป็น

แม่หมายถึงการให้ก�าเนิด ในทางจิตวิทยาความเป็น

แม่หมายถึงการเลีย้งด ูซ่ึงหากไม่นบัรวมท้ังการศกึษา

ทางชีวภาพหรือทางจิตวิทยาแล้ว ความเป็นแม่ถูก

สร้างข้ึนจากสงัคม อนัเนือ่งมากจากการถูกปลกูฝังลกู

ผู้หญิงว่าการเล้ียงดูลูกเป็นหน้าที่ของเพศหญิง และ

สังคมแวดล้อมท่ีใกล้ชิดกับผู ้หญิงมากที่สุดก็คือ

ครอบครัว ดังนั้นความเป็นแม่ท่ีถูกสร้างข้ึน จึงมีจุด

เริ่มต้นจากบ้าน การเรียนรู้ความเป็นแม่จากท่ีบ้าน

ผ่านรูปแบบความสัมพันธ์ภายในครอบครัว จะช่วย

ให้เข้าใจถึงรูปแบบของความเป็นแม่ท่ีถูกสร้างขึ้น
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นอกเหนือจากระบบการศึกษาในโรงเรียน  

ปลายศตรวรรษที ่19 จนถงึหลงัสงครามโลก

คร้ังที่ 2 ระบบอิเอะคืออุดมการณ์ทางครอบครัวท่ี

เป็นทางการและโดดเด่นมากในญี่ปุ่น โดยได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อที่จะเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ ซึ่ง

ถกูก�าหนดอย่างเป็นทางการในประมวลกฎหมายแพ่ง

ปี ค.ศ. 1898 (ปีเมจทิี ่31) ระบบอเิอะนัน้ได้ประสาน

รวมกับแนวคิดอื่นอีกคือ ภรรยาที่ดีแม่ที่ฉลาด ที่เมื่อ

ผู้หญิงแต่งงานเข้าสู่ครอบครัว (อิเอะ) อื่น จะอยู่ใน

ฐานะต�่าสุดและถูกคาดหวังให้เชื่อฟังสามีและพ่อแม่

ของสามี ดูแลงานบ้านตามกฏของอิเอะภายใต้การ

ควบคุมของแม่สามี และคลอดบุตรชายอย่างน้อย 

หนึ่งคน นอกจากน้ีในฐานะที่เป็นแม่จึงมีหน้าท่ีรับ 

ผดิชอบในการเลีย้งดบูตุรด้วยความเฉลยีวฉลาด เพือ่

เตรียมความพร้อมของบตุรชายคนโตส�าหรบับทบาท

หน้าที่หัวหน้าครัวเรือน และดูแลบุตรสาวเพื่อให้

เติบโตเป็นภรรยาที่ดีแม่ที่ฉลาดเช่นกัน (Yoshida, 

2017) โดยค�าว่า “ภรรยาที่ดีแม่ที่ฉลาด” นั้น 

Koyama (1991) อธบิายว่าเป็นแนวคดิหลกัของการ

ศกึษาส�าหรับเดก็ผูห้ญงิโดยชีน้�าให้รูล้กึซึง้ถงึการเป็น

กุลสตรี ช่วยเหลืองานของผู้ชายอันเป็นหน้าที่ของ

ภรรยาที่ดี เสริมสร้างบุตรชายให้มีความซื่อสัตย์กล้า

หาญ และอบรมบุตรสาวของตนให้ดีงามเพียบพร้อม

ทัง้กายใจอนัเป็นหน้าทีข่องแม่ทีฉ่ลาด ผูห้ญงิญีปุ่น่ใน

ระบบอิเอะน้ีจึงต้องปฏิบัติหน้าที่แม่อย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้

ซ่ึงตามวิถีชีวิตแบบญี่ปุ ่นได ้ท�าให ้ เกิด

แนวคิดคุณลักษณะของแม่สามประการ คือ 1) แม่

เป็นผู้ดูแลที่ดีที่สุดและเป็นผู้ให้การศึกษาของเด็ก 

2) พันธะระหว่างแม่และเด็กเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด

และเป็นพื้นฐานในความสัมพันธ์ของมนุษย์ 3) ไม่มี

งานอ่ืนใดที่ดีกว่าหรือเหมาะส�าหรับผู้หญิงมากกว่า

การเลีย้งดูลกู จนมคีวามเชือ่โบราณของญีปุ่น่ทีก่ล่าว

ว่า “mitsugo no tamashii hyakumade” (三つ

子の魂百まで) ทีห่มายความว่า ไม่ว่าสิง่ใดทีเ่ดก็ได้

รับในสามปีแรกจะอยู่ไปจนถึงพวกเขาอายุร้อยปี 

(Fujita, 1989: p.72) ซึง่เป็นสิง่ทีเ่น้นให้เหน็ถงึความ

ส�าคัญท่ีเด็กจะต้องได้รับการเลี้ยงดูท่ีดีตั้งแต่แรกเกิด

จนถงึอายสุามขวบ และกลายเป็นหน้าทีส่�าคญัผูห้ญงิ

ในฐานะแม่ที่ต้องคอยดูแล เอาใจใส่อย่างดีที่สุด โดย

การเรียนรู้เพื่อท่ีจะเป็นแม่นั้น ลูกสาวจะเรียนรู้ผ่าน

ทางครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแม่ของตน 

เนื่องจากแม่คือคนใกล้ชิดที่ให้การสนับสนุนและให้

ค�าแนะน�าแก่ลูกสาว นอกจากนี้ลูกสาวมักจะเห็นแม่

เป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตดังที่ Greer (1980) 

กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกสาว ว่าเป็น

ศูนย์กลางที่ส�าคัญในกระบวนการการขัดเกลาทาง

สังคมของผู ้หญิง โดยแม่ให้ความรู ้พื้นฐานด้าน

บทบาทของเพศหญิงแก่ลูกสาวของตน และลูกสาว

จะสังเกตและเรียนรู้จากแม่ถึงการด�าเนินความเป็น

ครอบครวั รวมถงึกฎระเบยีบในชวีติการสมรส ดงันัน้

เมือ่เกดิการเรยีนรูท้ั้งจากค�าพดูและการกระท�า ความ

เป็นแม่จงึถูกถ่ายทอดผ่านแม่ไปสูล่กูสาว เช่นเดยีวกบั 

Janeke และคณะ (1993: p.116) ที่กล่าวว่า แม่จะ

ส่งสัญญาณไปถึงลูกสาวถึงคุณค่าของการเป็นผู้หญิง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นแม่

การศึกษาเพื่อความเป็นแม่จากที่บ้าน เริ่ม

ต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกสาว โดยแม่

เป็นตวัอย่างของค�าสอนเรือ่งบทบาทหน้าท่ีของผูห้ญงิ

ให้แก่ลูกสาว ไม่ว่าจะด้วยการกระท�าหรือค�าพูด 

ลกูสาวจะซมึซบัและสร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบักฎ

เกณฑ์ และสิ่งท่ีควรปฏิบัติภายในครอบครัว ท้ัง

ครอบครัวของตน และครอบครัวของสามี ดังนั้นการ

ศึกษาเพื่อการเป็นแม่จากท่ีบ้านจึงเป็นหน้าท่ีส�าคัญ

ของแม่ที่จะต้องสร้างการเรียนรู้ไปสู่ลูกสาว เพื่อการ

เป็นแม่ที่ดีต่อไป
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7.2  กำรเรยีนรู้ควำมเป็นแม่จำกทีโ่รงเรยีน

การศึกษาส�าหรับผู้หญิงในโรงเรียนมีการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปตามยุคสมัย การเรียนรู้ความ

เป็นแม่ในระบบโรงเรียนช่วงยุคเมจินั้น เน้นบทบาท

หน้าที่แม่ตามหลักภรรยาที่ดีแม่ที่ฉลาดคือการให้

ก�าเนิดและเลี้ยงดู เพ่ือให้เด็กที่เติบโตไปเป็นก�าลัง

ส�าคัญของประเทศ โดยไม่ได้มีความรู้ตามหลัก

วิทยาศาสตร์หรือการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่ง

สถานภาพแม่ของผู้หญิงได้เปลี่ยนไปหลังการปฏิรูป

เมจิ ที่การศึกษาท�าให้เกิดการให้ความรู้ต่อการเป็น

แม่ โดยกลุม่นักเคลือ่นไหวด้านสทิธมินษุยชนได้เขียน 

“บทความเกีย่วกบัการศกึษาทีส่�าคญัส�าหรบัผูห้ญงิ” 

(Greater Learning for Women. 文明論女大学) 

ว่าการคลอดและการดแูลเลีย้งดทูารกเป็นงานส�าคญั

ส�าหรบัผูห้ญงิ โดยเฉพาะการเลีย้งดูเด็กน้ันเป็นหน้าที่

ทีส่�าคญัทีส่ดุ (Niwa and Tomiko, 1993: p.72-73) 

ทัง้นีห้นงัสอืส�าหรบัการศึกษาเพือ่เป็นแม่ใน

ยคุเมจน้ัิน Koyama (1991: p.26-31) ได้แบ่งเนือ้หา

ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

 1)  หนงัสอืประเภทเดียวกบัยคุเอโดะ 

คือ ไม่ได้มีการกล่าวถึงวิธีการเลี้ยงลูกอยู่เลย แต่เน้น

ย�้าถึงหน้าที่ของภรรยาและการเป็นลูกสะใภ้ ได้แก่ 

“Onnasanjikyou” (女三字経) และ “Kaisei 

onnadaigaku” (改正女大学) 

 2) หนังสือที่มีใจความกล่าวถึงสิ่งที่

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติส�าหรับผู้หญิง แต่นอกเหนือ

จากนั้นยังมีการกล่าวถึงคุณธรรมส�าหรับการเป็นแม่ 

และชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคัญของบทบาทหน้าทีข่องแม่

ได้แก่ “Kaisei onnaimagawa” (改正女今川) 

“Shinsen zouho onnadaigaku” (新撰増補女

大学) “Shinsen onnadaigaku” (新撰女大学) 

และ “Onna hitsudoku jokun” (女黌必読女訓) 

 3)  หนงัสอืท่ีกล่าวถึงบทบาทของการ

เป็นแม่อย่างชัดเจน ได้แก่ “Meiji onnaimagawa” 

(明治女今川) “Kinsei onnadaigaku” (近世女大

学) “Bunmeiron onnadaigaku” (文明論女大学) 

โดยหนงัสอืเหล่านีก้ล่าวถงึหน้าทีข่องแม่ว่า

เป็นต้นแบบของเดก็ เป็นผูร้บัผดิชอบความประพฤติ

ของลูก และถูกก�าหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบการศึกษา

ของลกู บทบาทของแม่ถกูยกย่องจากประเทศชาตว่ิา

มคีณุค่าและความส�าคญั จงึมกีารอบรมเพือ่ให้ผูห้ญงิ

เป็นแม่ที่ฉลาดในยุคเมจิเป็นต้นมา จะเห็นได้ว่า 

หนงัสอืส�าหรบัการศกึษาเพือ่เป็นแม่ในยคุเมจท้ัิงสาม

ประเภทนี้ เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียน

ส�าหรับผู้หญิงในยุคเก่า (ยุคเอโดะ) ที่ยังคงเน้นย�้า

ความต้องการทางสงัคมทีค่าดหวงัให้ผูห้ญงิท�าหน้าท่ี

เพือ่เป็นภรรยาและลกูสะใภ้ทีด่ภีายหลงัจากแต่งงาน 

กับการเรียนส�าหรับผู้หญิงในยุคที่ญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่การ

พฒันา (ยคุเมจ)ิ ทีก่ารศกึษาส�าหรบัผูห้ญงิมเีนือ้หาที่

หลากหลายข้ึน หนงัสอืเรยีนจงึเป็นการสะท้อนความ

คาดหวังของสังคมทั้งในแบบเก่าและแบบใหม่ 

การศกึษาเพือ่การเป็นแม่จงึมทีัง้การก�าหนดบทบาท

และหน้าท่ีของการเป็นแม่ และการก�าหนดทิศทาง

ส�าหรับสถานะของผู้หญิงญี่ปุ่น

เมื่อถึงยุคไทโช การเรียนรู้ความเป็นแม่ถึง

จุดเปลี่ยน กลายเป็นแม่ท่ีแสวงหาความรู้เพื่อการ

เลี้ยงดูลูกที่ถูกต้อง การเรียนส�าหรับผู้หญิงเพิ่มความ

เป็นวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

มากข้ึน โดยมีหนังสือท่ีเก่ียวกับลักษณะท่ีถ่ายทอด

ทางพนัธกุรรม การดแูลก่อนคลอด วธิกีารเลีย้งทารก 

รวมถึงจิตวิทยาเด็กอีกด้วย นอกจากนี้ Miyano 

(2016) ยังได้กล่าวถึงการเรียนรู้ความเป็นแม่ในยุค 

ไทโชว่า มกีารยอมรบัและมอบใบรบัรองการดแูลเดก็

และการคลอดบุตรให้แก่ผู ้หญิงชนช้ันกลาง และ

ภายในตัวเมืองก็เป็นยุคที่วาทกรรมซึ่งเกี่ยวกับแม่มี
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ความแพร่หลาย โดยเฉพาะหนังสือ “ข้อควรปฏิบัติ

ในช่วงตัง้ครรภ์” (Taikyou. 胎教) ของจิโระ ฌิโมะดะ 

(Jiro Shimoda. 下田次郎) ที่ได้รับความนิยมภาย

หลังการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1913 (ปีไทโชที่ 2) และ

หนังสือ “แม่และเด็ก” (Haha to ko. 母と子) ที่ตี

พิมพ์ในปี ค.ศ. 1916 (ไทโชที่ 5)

จนถึงยุคโชวะที่การเรียนรู้ความเป็นแม่นั้น

เกดิจากการให้ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการดูแลสขุภาพ

ทั้งของตนเองและลูก หรือจากวิธีการเลี้ยงดูเด็กตาม

หลักการที่ถูกต้อง หนังสือที่เน้นเรื่องบทบาทหน้าที่

ของการเป็นแม่ได้ลดน้อยลง แต่เป็นหนังสือที่ให้

ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก หรือคู่มือการเลี้ยงเด็ก 

ที่ได้รับความนิยมและมีให้เห็นกันอย่างกว้างขวาง 

เนื่องจากภายหลังความคาดหวังต่อหน้าที่ของแม่ได้

จางหายไป หรอือีกนัยหน่ึงคือบทบาทของภรรยาและ

แม่ได้เปลีย่นแปลงไป งานบ้านหรอืการเลีย้งดูเด็กต้อง

เป็นเหตุเป็นผลและมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากข้ึน 

โดยภายหลังจากสงครามโลกครัง้ที ่1 เป็นต้นมา การ

ด�าเนินชีวิตได้อาศัยความเป็นวิทยาศาสตร์หรือหลัก

เหตผุล ดงัน้ันหากพดูถงึเรือ่งการดแูลเดก็แล้วมตี�ารา

เรียนเพิ่มขึ้นมากมาย เช่น กฏหมายว่าด้วยการเลี้ยง

เด็ก สุขอนามัยเด็ก จิตวิทยาเยาวชน หรือพระราช

บัญญัติครอบครัว (Koyama, 1991: p.215)

นอกจากนีค้วามคาดหวงัต่อความเป็นแม่ยงั

เปลี่ยนไปโดย Tsuchida (2014) กล่าวถึงการ

เปลี่ยนแปลงของการศึกษาส�าหรับผู้หญิงในยุคโชวะ

ว่า โรงเรียนสตรีวะคะยะมะมีการสร้างภาพการเรียน

รู้ใหม่ของโรงเรียนผู้หญิง โดยอาศัยเพลงหรือดนตรี

สมยัใหม่ตามวฒันธรรมตะวนัตก มกีารสอนเดก็หญงิ

ผ่านดนตรีและเพลงแบบตะวันตกถึงการใช้ชีวิต

ภายในครอบครัวในอนาคต และความรับผิดชอบต่อ

การเรียน การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และในฐานะแม่

ที่ต้องเลี้ยงดูลูกการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเป็น

สิง่จ�าเป็น รวมไปถงึวฒันธรรมภายในบ้านทีถ่่ายทอด

ออกมาผ่านเสียงเพลงและเปียโน 

จะเห็นว ่าการศึกษาส�าหรับผู ้หญิงใน

โรงเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงเนือ้หาไปตามยคุสมยั การ

เรียนรู้ความเป็นแม่ในระบบโรงเรียนช่วงยุคเมจินั้น 

เน้นบทบาทหน้าท่ีแม่ตามหลักภรรยาท่ีดีแม่ท่ีฉลาด

คือการให้ก�าเนิดและเลี้ยงดู เพื่อให้เด็กท่ีเติบโตไป

เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ โดยไม่ได้มีความรู้ตาม

หลักวิทยาศาสตร์หรือการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ 

เมื่อถึงยุคไทโชการเรียนรู้ความเป็นแม่ถึงจุดเปลี่ยน 

กลายเป็นแม่ทีแ่สวงหาความรูเ้พือ่การเลีย้งดลูกูทีถ่กู

ต ้อง  การเรียนส� าหรับผู ้หญิง เพิ่ มความเป ็น

วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

มากขึ้น จนถึงยุคโชวะที่การเรียนรู้ความเป็นแม่นั้น

เกดิจากการให้ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการดูแลสขุภาพ

ทั้งของตนเองและลูก หรือจากวิธีการเลี้ยงดูเด็กตาม

หลักการที่ถูกต้อง

7.3 กำรเรียนรู้ควำมเป็นแม่ของตัวละคร

หญิงแต่ละยุค

ตัวละครทั้งสามมีเส้นทางการเรียนที่เหมือน

กัน โดยทั้งฮะนะ ฟุมิโอะ และฮะนะโกะต่างก็จบการ

ศึกษาจากโรงเรียนสตรีวะคะยะมะ (Wakayama 

koutou jogakkou. 和歌山高等女学校) โดยฟมิุโอะ

และฮะนะโกะมโีอกาสเข้าเรยีนต่อทีม่หาวิทยาลยัสตรี

โตเกียว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการ

เรียนรู้ความเป็นแม่ของตัวละครทั้งสามดังนี้

ฮะนะได้รับอิทธิพลการเรียนรู้ความเป็นแม่

จากท้ังสองด้าน คือจากโทะโยะโนะผู้เป็นยาย และ

จากการศึกษาในโรงเรียนส�าหรับผู้หญิง การศึกษา

จากบ้านท่ีโทะโยะโนะเป็นผู้อบรมสั่งสอนนั้น เพ่ือ

การเตรียมตัวให้ฮะนะเป็นเจ้าสาวท่ีเพียบพร้อม 

นอกเหนือจากกิริยามารยาท ฮะนะยังได้เรียนศิลปะ

การดนตรี การเขียนพู่กัน การชงชา รวมไปถึงการ
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ประพฤตปิฏบิตัตินยามทีแ่ต่งงานเข้าสูค่รอบครวัของ

สามีไปแล้ว การดูแลปรนนิบัติพ่อแม่ของสามีดังเช่น

พ่อแม่ของตน หรอืการอดทนอดกลัน้ต่อความคับข้อง

หมองใจใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนการศึกษาจากใน

โรงเรียนน้ัน แนวคดิส�าคญัยงัคงเน้นการเป็นภรรยาที่

ดีแม่ที่ฉลาด จึงเห็นได้ว่าแม้จะเรียนจากต่างสถานท่ี

แต่เนื้อหาของการเรียนยังคงมีจุดประสงค์เดียวคือ

เพื่อให้ฮะนะเป็นภรรยาและแม่ ดังที่อะริโยะฌิได้

อธิบายถึงตัวฮะนะไว้ในตอนที่โทะโยะโนะพาฮะนะ

เดินทางไปขอพรที่ศาลเจ้าก่อนเข้าพิธีแต่งงานว่า

“ฮะนะท่ีได ้ เข ้า เรียนในโรงเรียนสตร ี

วะคะยะมะ เชือ่ว่าหน้าท่ีของผูห้ญิงน้ันนอกเหนือจาก

การแต่งงานแล้ว อกีหนา้ทีห่นึง่คอืการเลีย้งดลูกูและ

รักษาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว”

(Ariyoshi, 1959: p.8)

แสดงให้เห็นว่า แม้จะได้รับการเรียนใน

โรงเรียนแต่ฮะนะก็ยังคงเชื่อในหน้าที่ของผู้หญิงตาม

ที่สังคมคาดหวัง เหตุเพราะเน้ือหาที่ได้เรียนใน

โรงเรยีนยงัคงสอนให้ผูห้ญงิท�าหน้าทีข่องภรรยาและ

แม่น่ันเอง โดยหลักจรยิธรรมอนัดีส�าหรบัผูห้ญงิญีปุ่น่

ทีแ่ต่งงานแล้ว คอื การเชือ่ฟังสาม ีดแูลบ้าน และการ

เลี้ยงดูบุตร (Sandaya, 1932: p.256) ตามความคิด

ที่ว่าผู้หญิงเป็นผู้เลี้ยงดู ปกป้อง และให้การศึกษาแก่

เดก็ซ่ึงจะเติบโตมาเป็นประชากรทีม่คีณุภาพเพือ่เป็น

ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 

ฟุมิโอะก็ได้รับการอบรมสั่งสอนทั้งจากท่ี

บ้านและที่โรงเรียน ซึ่งฮะนะผู้เป็นแม่ได้คาดหวังให้

ฟมุโิอะเป็นเจ้าสาวทีดี่และเป็นทีห่มายปอง โดยฮะนะ

น้ันถ่ายทอดความรูท้กุอย่างให้แก่ฟมุโิอะเช่นเดียวกบั

ที่ได้รับมาจากโทะโยะโนะ ขณะที่ในโรงเรียนฟุมิโอะ

ได้รับความรู้สมัยใหม่นอกเหนือจากการเรียนเป็น

ภรรยาทีด่แีม่ทีฉ่ลาด โดยเนือ้หาการเรียนในโรงเรียน

ส�าหรับผู้หญิงยุคไทโชน้ันได้เพิ่มรายวิชาท่ีเก่ียวกับ

กฬีา เช่น เทนนสิ ว่ายน�า้ และการปีนเขา ซึง่ภายหลงั

สงคราม การศึกษาในโรงเรียนสตรีเริ่มเป็นที่สนใจใน

สงัคมอย่างกว้างขวาง มบีทความท่ีเกีย่วกบัพิธจีบการ

ศึกษา หรือการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนสตรีตามพื้นที่

ต ่างๆ ออกมามากมาย รวมถึงมีการอธิบายถึง

เป้าหมายของการศึกษาในโรงเรียนส�าหรับผู้หญิง 

การศึกษาในวะคะยะมะจึงได้ปรากฏภาพของการ

ปฏิรูปการศึกษาของผู้หญิง โดยในปี ค.ศ. 1919 

(ป ี ไทโชที่  8 )  ได ้ มีบทความที่ อธิบายถึ งการ

เปลีย่นแปลงว่า แม้ว่าโรงเรยีนจะมเีป้าหมายเพือ่การ

เป็นเจ้าสาว แต่ค�ากล่าวทีว่่ากลุสตรต้ีองอยูแ่ต่ภายใน

บ้านนัน้ ไม่เข้ากบัสภาพสังคมของโลกอกีต่อไป ดงันัน้

ผู้หญิงจึงต้องมีท้ังความสามารถทางการศึกษาและ

ร่างกายที่แข็งแรง (Tsuchida, 2014: p.60-62) 

จึงเป็นเหตุผลที่ฟุมิโอะมีความสามารถทางด้านการ

เล่นกีฬาด้วย แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนยังคงยึดหลัก

การของภรรยาที่ดีแม่ท่ีฉลาดเป็นแนวทางการศึกษา

ควบคู่กันไป ดังเช่นความตอนหนึ่งในวรรณกรรมที่

กล่าวถึงคุณครูทะมุระ ซ่ึงจบการศึกษามาจาก

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียวว่า

“การสอนในชั้นเรียนเก่ียวกับอิสระภาพ

และประชาธิปไตยของเขา โดยการอ่านบทกวีชื่อ 

นกสแีดง ด้วยเสยีงอนัดงันัน้ ได้กระตุน้ให้ฟมุโิอะและ

เพือ่นร่วมช้ัน รูส้กึกระตอืรือร้นและให้ความสนใจต่อ

การเคารพในทุกสิทธิของยุคสมัยใหม่ ซึ่งนั่นสร้าง

ความอึดอัดใจส�าหรับโรงเรียนสตรีวะคะยะมะที่ยัง

ยึดถือหลักของภรรยาที่ดีแม่ที่ฉลาดเป็นอย่างมาก”

(Ariyoshi, 1959: p.134)

เมือ่ฟมุโิอะเข้าศึกษาต่อทีม่หาวทิยาลยัสตรี

ทีโ่ตเกยีว ปรชัญานบัตัง้แต่การก่อตัง้มหาวทิยาลยันัน้ 

ไม่ได้เป็นเพียงการแสวงหาความรู ้แต่ยังปลูกฝัง

ภมูปัิญญาของการศกึษาความเป็นมนษุย์ มวีสิยัทศัน์

ในการมองโลกทีก่ว้างไกล และเตบิโตไปเป็นผูห้ญงิที่



ความเป็นแม่ในวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ

jsn Journal Special Edition 2018 55

สามารถพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้เน้น

การศึกษาเพื่อให้ผู ้หญิงเป็นแม่บ ้าน คอยดูแล

ปรนนิบัติสามีและเล้ียงดูลูก แต่เป็นการเรียนเพื่อ

พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ท�าให้เห็นถึง

ความเป็นแม่ของฟุมิโอะที่ได้จากการเรียนที่มีความ

ทันสมัยมากกว่ายุคของฮะนะ ฟุมิโอะจึงเป็นภรรยา

และแม่ที่ไม่ได้กดดันตัวเองเพ่ือการท�าหน้าที่แม่แต่

เพียงอย่างเดียว

ตัวละครหญิงฮะนะโกะได้รับความรู้จากใน

ระบบโรงเรียนมากกว่าที่บ้าน เนื่องจากฟุมิโอะผู้เป็น

แม่เหน็ความส�าคัญของการศึกษาสมยัใหม่ และความ

ทนัสมยัแบบตะวนัตก การเลีย้งดฮูะนะโกะจงึเป็นไป

อย่างทนัสมยัและให้อสิระ ไม่มกีารอบรมสัง่สอนเพือ่

ให้เป็นเจ้าสาวหรอืภรรยาและแม่ ฮะนะโกะเติบโตมา

ในยุคสมัยที่ประเทศได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 

ไม่เคยสัมผัสกับระบบครอบครัวยุคเดิม (อิเอะ) เนื่อง

จากระบบอิเอะได้ถูกยกเลิกไปเมื่อปี ค.ศ. 1948 

ท�าให้ฮะนะโกะรูสึ้กอบอุน่ทุกครัง้ทีอ่ยูกั่บฮะนะผูเ้ป็น

ยาย ในช่วงทีม่โีอกาสใช้เวลาร่วมกบัฮะนะ ฮะนะโกะ

ก็ได้ซึบซับเอาความเป็นญี่ปุ่นยุคดั้งเดิมผ่านการอ่าน

วรรณกรรมโบราณให้ฮะนะฟัง จึงเกิดความซาบซ้ึง

กับวัฒนธรรมเก่าๆ และความเป็นครอบครัวแบบ

ญ่ีปุน่ ทีไ่ม่สามารถหาได้จากฟมุโิอะหรอืในครอบครวั

ของตนเอง เนื่องจากระบบอิเอะได้ล่มสลายไป การ

เรียนรู้เพื่อเป็นแม่ของฮะนะโกะจึงเป็นไปในเชิงของ

หลักการณ์และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียน

และมหาวิทยาลัย มากกว่าการปลูกฝังความเชื่อตาม

แบบผู้หญิงที่สังคมคาดหวัง

8. ควำมเป็นแม่ในวรรณกรรม 
ตัวละครหญิงฮะนะ ฟุมิโอะ และฮะนะโกะ 

ต่างเตบิโตและใช้ชีวติผ่านยคุสมยัต่างๆ ของญีปุ่น่ ซึง่

ทั้งสามได้รับการศึกษาทั้งจากที่บ้านและที่โรงเรียน

เพื่อเรียนรู้ความเป็นแม่ การอบรมเลี้ยงดูผ่านความ

สัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกสาวและเนื้อหาการศึกษา

ของโรงเรียนได้ประกอบสร้างให้ตัวละครท้ัง 3 น้ีมี

ลักษณะของความเป็นแม่ท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึง

ผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะความเป็นแม่ของฮะนะ ฟุมิโอะ 

และฮะนะโกะ ดังนี้

8.1  ฮะนะ 

ฮะนะได้รับการอบรมเพื่อการเป็นแม่ทั้ง

จากท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน ซ่ึงเป้าหมายหลักคือการ

เป็นภรรยาที่ดีแม่ที่ฉลาด โดยฮะนะได้แสดงลักษณะ

ของความเป็นแม่ 3 ประการ คือ 

(1) แม่ท่ีเช่ือม่ันในหน้ำท่ีของผู้หญิง

ตำมที่สังคมคำดหวัง 

ฮะนะเช่ือว่าหน้าท่ีของผูห้ญงิคอืการให้

ก�าเนิดและเลี้ยงดูบุตร จึงรู้สึกเป็นสุขใจมากเมื่อรู้ว่า

ตนเองตั้งครรภ์และก�าลังจะเป็นแม่ ดังท่ีอะริโยะฌิ

กล่าวไว้ในวรรณกรรมว่า

“ฮะนะผู้ซึ่งก�าลังจะมีลูก เป็นสุขและ

มองโลกใบนี้เหมือนถูกฉาบไปด้วยสีชมพู”

(Ariyoshi, 1959: p.56)

โดยผู้หญิงญี่ปุ่นในยุคก่อนไม่เพียงแต่

ต้องการท่ีจะมลูีกเพือ่เตมิเตม็ความรู้สกึเท่าน้ัน ยงัเช่ือ

ว่าการมีลูกจะท�าให้สถานะของตนเองในครอบครัว

สามีมีความมั่นคง สะใภ้ที่ไม่มีลูกจะมีความไม่มั่นคง

หลายประการ เช่นการถูกสามหีย่าร้าง หรอืการทีส่ามี

ต้องรบัเดก็ชายมาเป็นบตุรบญุธรรมเพือ่สบืทอดและ

รักษาตระกูลของตนเองไว้ ท�าให้ผู้หญิงเหล่านั้นรู้สึก

พ่ายแพ้ ผู ้หญิงญ่ีปุ่นจึงพยายามตั้งครรภ์และให้

ก�าเนิด (Ruth, 1946: p.295) ซึ่งการตั้งครรภ์ของ

ฮะนะน�าความยินดีมาสู ่ทุกคนในครอบครัว และ

ฮะนะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยเคะอิซะกุผู้เป็น

สาม ีได้คาดหวังว่าลกูคนแรกจะต้องเป็นเพศชาย โดย

ตั้งชื่อของเด็กชายไว้ล่วงหน้า แสดงให้เห็นถึงความ
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คาดหวังของสังคมรอบข้างฮะนะ ที่มองว่าเมื่อ

แต่งงานแล้วผู้หญิงควรให้ก�าเนิดทารกโดยเฉพาะ

เพศชายเพ่ือด�ารงความเป็นครอบครัว ซึง่ฮะนะเข้าใจ

และยอมรับในบทบาทหน้าที่ของผู ้หญิงข้อนี้เป็น

อย่างดี

(2) แม่ที่เล้ียงลูกตำมค่ำนิยมของ

สังคม

ฮะนะดแูลและเอาใจใส่ต่อบตุรของตน 

รวมถึงการให้การศึกษาอันเป็นคุณลักษณะของแม่ท่ี

สงัคมคาดหวงั แม้ว่าบตุรคนทีส่องทีค่ลอดออกมาจะ

เป็นบุตรสาว แต่ฮะนะกไ็ด้ให้ความรกัและการเลีย้งดู

ไม่ต่างจากบุตรชาย โดยอะริโยะฌิบรรยายถึงความ

รักที่ฮะนะมีต่อบุตรสาวในขณะที่คลอดออกมาได้

เพียงวันเดียวไว้ว่า 

“หลังฮะนะคลอด เคะอิซะกุแสดง

ท่าทางผิดหวังที่ทารกเป็นเพศหญิง ฮะนะได้กล่าว

ค�าขอโทษและสัญญาว่าจะมีลูกแก่เขาอีก และเมื่อ

พิจารณาอย่างถีถ้่วนแล้ว ฮะนะมัน่ใจว่านีคื่อการกลบั

มาเกดิใหม่ของโทะโยะโนะผูเ้ป็นยาย และเธอไม่รูส้กึ

ท้อแท้อกีต่อไป ความอิม่เอมใจเข้าล้อมรอบตวัฮะนะ 

ฮะนะรู้สึกยินดีที่ตัวเองให้ก�าเนิดบุตรสาว พลางจ้อง

มองใบหน้าของเดก็น้อยด้วยความสขุทีไ่ด้เป็นแม่ของ

เด็กน้อยแสนสวย”

(Ariyoshi, 1959: p.92)

นอกจากการเลี้ยงดู ฮะนะยังวาง

แนวทางเพ่ืออนาคตส�าหรับลูกของตนเอง ดังเช่นที่

ฮะนะเดินทางไปพบคุณครูของฟุมิโอะตอนที่ฟุมิโอะ

ท�าผิดกฏของโรงเรียนก็เพื่อแบ่งเบาภาระและ

ไม่อยากให้เคะอิซะกุผู้เป็นสามีต้องเดือดเนื้อร้อนใจ

หรอืขายหน้า และเพือ่ปรึกษาแนวทางส�าหรบัฟมุโิอะ

เน่ืองจากกังวลว่าบุตรสาวของตนจะไม่สามารถเป็น

เจ้าสาวส�าหรับครอบครัวใดได้ ดังเช่นที่ฮะนะกล่าว

กับครูที่โรงเรียนสตรีวะคะยะมะว่า

“ดิฉันต้องขอโทษอย่างที่สุด ที่ฟุมิโอะ

สร้างปัญหาให้แก่คณุครมูากมาย แต่คณุครคูะ ครคูดิ

ว่าฟุมิโอะมีท่าทีก้อร้อก้อติกหรือไม่คะ นั่นเป็นสิ่งที่

ดิฉันกังวลมากกว่าอะไรทั้งหมด” 

(Ariyoshi, 1959: p.133)

ซ่ึงความกังวลของฮะนะท่ีมีต่อฟุมิโอะ 

กเ็พราะอนาคตทีฟ่มุโิอะต้องเป็นภรรยาและแม่ทีด่ต่ีอ

ไปในแบบทีส่งัคมคาดหวงั อนัเป็นหน้าทีข่องผูห้ญิงที่

ฮะนะตระหนักและให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ฮะนะยังวางแผนการศึกษาท่ีดีส�าหรับ

ลูกทุกคน โดยให ้บุตรชายเข ้าเรียนหนังสือใน

มหาวิทยาลัย ตามความคาดหวังของครอบครัวที่

ต้องการให้บุตรชายมีความรู้ และต้องการให้ฟุมิโอะ

เข้าเรียนในโรงเรียนการฝีมือ ท้ังนี้ก็เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้ฟุมิโอะเป็นภรรยาที่ดีต่อไป อีกทั้งบุตรสาว

ของฮะนะทุกคนต้องได้รับการเรียนด้านงานบ้าน 

การดนตร ีการชงชา และการจดัดอกไม้ ท�าให้เหน็ว่า

ฮะนะให้ความส�าคญัและเป็นห่วงต่ออนาคตของบตุร

สาวเช่นเดียวกับบุตรชายด้วยเช่นกัน

(3)  แม่ที่เสียสละควำมสุขและควำม

ต้องกำรส่วนตัว 

ฮะนะเป็นแม่ท่ีเสียสละความสุขและ

ความต้องการส่วนตวัเพ่ือด�าเนนิความเป็นครอบครวั

และเพ่ือลกูของตนเอง โดยยดึเอาความสขุของคนใน

ครอบครัวเป็นหลกั ในตอนท่ีฟมุโิอะทะเลาะกบัฮะนะ

และถูกน�าไปขังไว้ในห้องเก็บของ ฟุมิโอะค้นเจอ

หนงัสอืทีเ่กีย่วกบัผูห้ญงิทีฮ่ะนะเกบ็ไว้ โดยอะริโยะฌิ

เล่าไว้ดังนี้

“หลังจากค้นหาบางอย่างที่น่าสนใจ 

ฟุมิโอะสังเกตเห็นกองนิตยสารที่ชั้นใต้บันได จึงหยิบ

ลงมาปัดฝุ่น มันคือวารสาร โลกของผู้หญิง ที่ฮะนะ

อ่านหลังจากแต่งงาน ฉบับหนึ่งในนั้นพูดถึงการ

ประกาศสิทธิของผู้หญิงในปี ค.ศ. 1911 ที่มีนักเขียน
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อย่าง ฮิระท์ซุกะ ระอิโช (Hiratsuka Raichou. 平塚

らいてう) และโอะทะเกะ โคะกิชิ (Otake Kokichi. 

尾竹紅吉) เป็นผู้เขียนสนับสนุนสิทธิสตรี ฟุมิโอะ

ประหลาดใจอย่างมากท่ีแม่ของเธออ่านเร่ืองแบบนีด้้วย”

(Ariyoshi, 1959: p.178)

แสดงให้เห็นว่า แม้ฮะนะจะมีความ

สนใจในเรือ่งของสทิธแิละเสรภีาพส�าหรบัผูห้ญิงเพยีง

ใด แต่ก็ยังคงยึดม่ันต่อหน้าทีข่องผูห้ญงิในการเป็นแม่

และภรรยา ภายในห้องเก็บของ ยังมีข้าวของเครื่อง

ใช้โบราณ รวมไปถงึโคะโตะ เคร่ืองดนตรีญีปุ่่นทีฮ่ะนะ

ใช้สอนฟุมิโอะและบุตรสาวคนอ่ืนๆ ห้องเก็บของจึง

เป็นสถานทีท่ีเ่ป็นเสมอืนจุดขดัแย้งของผูห้ญงิสมยัเก่า

และผู้หญิงสมัยใหม่ในตัวของฮะนะ ความสนใจใน

สิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงส�าหรับฮะนะแล้ว กลาย

เป็นส่ิงทีต้่องเกบ็ซ่อน แม้ว่าจะมคีวามเป็นผูห้ญงิสมยั

ใหม่สักเท่าไหร่ ฮะนะก็เลือกที่จะด�ารงชีวิตแบบ

ผู้หญิงสมัยเก่าที่ต้องดูแลครอบครัว โดยตอนหนึ่ง

ฟมุิโอะอา่นพบบทความของฮะนะทีไ่ด้รบัการตีพมิพ์

ในนิตยสารและได ้รับรางวัลโดยกล ่าวถึงชีวิต

ครอบครัว และความสุขที่ได้ดูแลคนในครอบครัว ซึ่ง

บรรณาธิการให้เหตุผลของการได้รับรางวัลว่า ฮะนะ

ใช้ถ้อยค�าอันไพเราะและลีลาการเขียนที่สวยงาม 

8.2 ฟุมิโอะ

ฟุมโิอะได้รับการอบรมท้ังจากฮะนะผู้เป็นแม่

และจากการศึกษาในโรงเรียน แต่ความเป็นแม่ของ

ฟุมิโอะนั้น ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นต่อหน้าที่ของ

ภรรยาที่ดีแม่ที่ฉลาด จึงมีลักษณะของการเป็นแม่ที่มี

ความคิดสมัยใหม่ ตามแบบผู้หญิงยุคไทโช โดยฟุมิโอะ

ได้แสดงลักษณะของความเป็นแม่ 3 ประการ คือ

(1) แม่ที่ไม่เชื่อในหน้ำที่ของผู้หญิง

ตำมที่สังคมคำดหวัง

ฟุมิโอะรู้สึกต่อต้านการอบรมส่ังสอน

และความเป็นแม่ของฮะนะ โดยมองว่าฮะนะเป็น

ผูห้ญงิล้าหลงั ทีอ่ทุศิตวัให้ครอบครวัจนไม่เหลอืความ

เป็นตวัเอง ท�าให้ฟมุโิอะและฮะนะต้องถกเถียงกนัอยู่

เสมอ ในการทะเลาะครั้งหนึ่งหลังจากที่ฮะนะไปพบ

คุณครูที่โรงเรียนของฟุมิโอะ เกี่ยวกับคุณครูทะมุระ

ซึ่งถูกไล่ออก ฟุมิโอะโกรธฮะนะเป็นอย่างมาก จนถึง

กับพูดว่า

“แม่เป็นคนที่ล้าหลังอย่างสิ้นเชิง ! 

แม่ท�าตวัเป็นศัตรูกับผูห้ญงิญีปุ่่นทุกคนด้วยการจ�ากัด

อิสรภาพ ในฐานะที่เป็นเพศเดียวกัน มันเป็นเรื่องท่ี

ยกโทษให้ไม่ได้ ถ้าแม่ไม่ใช่แม่ของหนูแล้วล่ะก็.....” 

(Ariyoshi, 1959: p.137)

ซึ่งฟุมิโอะไม่ได ้ยึดถือในหน้าท่ีของ

ภรรยาและแม่แบบเดียวกบัฮะนะ ดังท่ีฟมิุโอะได้กล่าว

กบัโคะซะกผุูเ้ป็นอาทีบ่อกให้ฟมุโิอะมจีติวญิญาณของ

ความกล้าหาญเช่นเดียวกับฮะนะแม่ของเธอว่า 

“จริงหรืออา ที่ว่าแม่กล้าหาญ หนูว่า

แม่ไม่เคยเป็นตวัของตวัเอง และท�าตามค�าสัง่ของพ่อ

เสมอ ตอนนี้แม่ก็ก�าลังนั่งขัดฟันให้ยายอยู่ หนูเบื่อที่

จะต้องเห็นแม่ท�าตามค�าสั่งที่ไม่มีสิ้นสุดของยายด้วย

ความเคารพนบนอบ อีกอย่างการเรียนของหนู มีแต่

ชา ดอกไม้ แล้วก็ดนตรี เหมือนแม่ไม่เข้าใจว่าเราอยู่

ในยุคใหม่แล้ว” 

(Ariyoshi, 1959: p.155)

จากค�ากล่าวของฟุมิโอะ จะเห็นได้ว่า

ฟมุโิอะไม่เหน็ความส�าคญัของแนวคดิภรรยาท่ีดแีม่ที่

ฉลาด เน่ืองจากในยคุไทโช ความคดิเกีย่วกบัสทิธขิอง

ผู้หญิงเริ่มได้รับการสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบทุนนยิมได้เปลีย่นรปูแบบจากครอบครวัแบบเดมิ

ไปเป็นครอบครัวแบบใหม่ที่มีการแบ่งหน้าที่การ

ท�างาน ผูห้ญงิแสวงหาอสิรภาพและความรกัจากการ

เลือกคู ่ครองเพื่อแต่งงาน มีการปฏิรูปการศึกษา

ส�าหรับผู้หญิงจากอิทธิพลของประชาธิปไตยยุคไทโช 

ดังนั้นด้วยลักษณะนิสัยของฟุมิโอะ ประกอบกับการ
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เรียนภายในโรงเรียนที่มีคุณครูทะมุระสอนเรื่องการ

เคารพสทิธิ ท�าให้ฟมุโิอะเป็นแม่ทีไ่ม่เชือ่ในหน้าทีข่อง

ผู้หญิงตามที่สังคมคาดหวัง

(2)  แม่ที่เล้ียงลูกโดยไม่ขึ้นอยู่กับค่ำ

นิยมของสังคม

หลงัจากแต่งงานฟมุโิอะได้ต้ังครรภ์ ซ่ึง

ฮะนะเห็นว่าฟุมิโอะควรกลับบ้านเพื่อคลอดลูกคน

แรก และน�าเคร่ืองรางไปเคารพศาลเจ้าเพื่อให้ช่วย

คุ้มครองทารกตามความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมา แต่

ฟมุโิอะกลบัมองว่าเป็นเรือ่งไร้สาระและบอกกบัฮะนะ

ว่า ลูกของเธอจะปลอดภัยและสบายดีในโรงพยาบาล 

โดยบรรยายไว้ในจดหมายที่เขียนถึงฮะนะว่า

“หนูวางใจที่จะคลอดลูกของหนูใน

โรงพยาบาลสภากาชาดของญี่ปุ ่น ที่อะโอะยะมะ 

เขตทะกะก ิซ่ึงมเีครือ่งมอืทนัสมยัและสิง่อ�านวยความ

สะดวก นี่คือยุคสมัยใหม่ ดังนั้นหนูขอร้องแม่ว่า 

ได้โปรดอย่าให้ลกูของหนูต้องไปเกีย่วข้องกบัเร่ืองทาง

ไสยศาสตร์ตั้งแต่แรกเกิดเลย”

(Ariyoshi, 1959: p.224)

เหน็ได้ว่าฟมุโิอะค่อนข้างต่อต้านความ

เชื่อหรือแนวคิดสมัยเก่าของสังคม โดยยืนอยู่บนพื้น

ฐานตามหลักวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

นอกจากนี้  ฟุมิโอะไม่ได ้บังคับหรือส ่งเสริมให้ 

ฮะนะโกะเรียนรู้เกี่ยวกับงานบ้านหรือการฝีมือ รวม

ไปถึงศิลปะต่างๆ ของญี่ปุ่น แต่ให้เข้าเรียนในสาขา

วิชาที่ฮะนะโกะต้องการ ดังเช่นที่ฮะนะโกะบรรยาย

ไว้ในจดหมายที่เขียนถึงฮะนะว่า

“ตอนน้ีหนูเรียนในมหาวิทยาลัยสตรี

โตเกียว ท่ีเดียวกับที่แม่เคยเรียน และเข้าเรียนใน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน แต่หนูมั่นใจว่า

ทัศนคติของหนูแตกต่างจากแม่เป็นอย่างมาก”

(Ariyoshi, 1959: p.316)

การเรยีนในมหาวทิยาลยัของฮะนะโกะ

เป็นไปเพื่อหาความรู้ แสดงให้เห็นว่าฟุมิโอะไม่ได้

ต้องการให้ฮะนะโกะเรียนเพื่อเป็นเจ้าสาว หรือเป็น

ภรรยาและแม่เหมอืนฮะนะ ซึง่ไม่เป็นไปตามหน้าทีท่ี่

สังคมคาดหวังจากผู้หญิง

(3)  แม่ที่ท�ำตำมควำมต้องกำรของ

ตนเอง 

ฟุมิโอะนั้นท�าตามความต้องการของ

ตนเองมาต้ังแต่เด็ก และยิ่งมีอิสระมากข้ึนเม่ือเข้า

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสตรีที่โตเกียว ฮะนะมักจะ

บ่นอยู่เสมอเรื่องการใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายของ

ฟุมิโอะ โดยในจดหมายฟุมิโอะจะเขียนถึงสิ่งของท่ี

ต้องการและราคา แล้วรวมยอดเงนิทัง้หมดทีต้่องการ 

เพื่อให้ฮะนะส่งเงินไปให้ นอกจากนี้การแต่งงานของ

ฟุมิโอะนั้นไม่ได้เกิดจากความเห็นชอบของบิดา

มารดาแต่ต้น คนที่ฟุมิโอะเลือกที่จะแต่งงานด้วยคือ

เอะอจิเิพือ่นสนทิของทะซะก ิลกูเขยคนหนึง่ของฮะนะ 

โดยฮะนะได้รับจดหมายจากฟุมิโอะ ซึ่งอะริโยะฌิ

บรรยายเอาไว้ว่า

“ในจดหมายสามหน้ากระดาษนั้น 

ปรากฏค�าอยู่ระหว่างข้อความได้แก่ ความน่าเบื่อใน

แต่ละวนั, อสิระทีจ่ะรกั, อิสระทีจ่ะแต่งงาน, ยคุใหม่, 

และความชอบแบบหนุม่สาว และระหว่างค�าพวกนัน้

ก็ปรากฏชื่อของฮะรุมิ เอะอิจิ”

(Ariyoshi, 1959: p.204)

จดหมายดังกล่าวจึงเห็นได้ถึงการท�า

ตามความต้องการของตนเอง โดยฟมุโิอะเช่ือในอสิระ

และสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงในการเลือกคู่ครอง และ

เม่ือฟุมิโอะเป็นแม่แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนการด�าเนิน

ชวีติ โดยฮะนะกล่าวถงึความกงัวลเรือ่งการใช้เงนิของ

ฟุมิโอะภายหลังจากแต่งงานและย้ายตามเอะอิจิไป

ต่างประเทศไว้ว่า
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“ฮะนะรูส้กึไม่ดีทีฟ่มิุโอะและครอบครวั

ใช้เงินหมดไปกับสินค้าและของขวัญราคาแพง ชุดของ

ฟุมิโอะเลียนแบบมาจากคาร่า โบว์ นักแสดงหญิง

ชาวอเมริกัน ท�าให้ดูเป็นหญิงสาวญี่ปุ่นยุคใหม่”

(Ariyoshi, 1959: p.237)

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีครอบครัว

แล้วฟุมิโอะก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยของตนเอง 

โดยไม่อดกล้ันต่อความต้องการของตน และไม่ได้มี

การวางแผนทัง้เรือ่งการใช้เงิน และเรือ่งค่าใช้จ่ายของ

ครอบครัว  

8.3  ฮะนะโกะ

ฮะนะโกะเป ็นตัวละครหญิงที่ยั งไม ่มี

ครอบครัว จึงไม่อาจเห็นถึงความเป็นแม่ได้  แต่จาก

เร่ืองราวภายในวรรณกรรมและถ้อยค�าสนทนา

ระหว่างฮะนะโกะกับฮะนะ  ในตอนที่ฮะนะได้กล่าว

กับฮะนะโกะเกี่ยวกับการแต่งงานไว้ว่า

“ฮะนะโกะ หนูอายเุท่าไหร่แล้วตอนน้ี 27 ปี

แล้วเหรอ หนูควรเร่ิมมองหาคนที่จะมาเป็นสามีได้

แล้ว ผู้หญิงไม่ควรเป็นผู้หญิงที่ท�าแต่งานและปฏิเสธ

การแต่งงานนะ”

“ถ้าอย่างนั้น หนูจะไม่ต่อต้านเรื่องการ

แต่งงานค่ะ” ฮะนะโกะตอบ

(Ariyoshi, 1959: p.324)

เห็นได้ว่าฮะนะยังคงให้ความส�าคัญต่อการ

เป็นภรรยาและแม่ และฮะนะโกะกไ็ม่ได้ปฏเิสธความ

คิดน้ัน โดยฮะนะโกะต้องการที่จะแต่งงานเพื่อเป็น

ภรรยาและแม่ อกีทัง้ขณะทีใ่ช้ชวีติอยูกั่บฮะนะผูเ้ป็น

ยาย ฮะนะโกะรู้สึกโหยหาความเป็นครอบครัว และ

กล่าวกับฮะนะว่าตนเองไม่ได้รู ้สึกต่อต้านฮะนะ

เหมอืนฟุมโิอะแม่ของตน ดังเช่นข้อความตอนหนึง่ใน

จดหมายท่ีฮะนะโกะเขียนถึงฮะนะ ในขณะที่เรียน

มหาวิทยาลัยว่า

“หนูนึกถึงพันธะระหว่างเรา ความเป็น

ครอบครวัได้ถ่ายทอดจากยายมาสูแ่ม่ และจากแม่มา

สู่หนู อย่าหัวเราะนะ ถ้าหนูจะบอกว่า วันหนึ่งหนูจะ

แต่งงานและมลูีกสาว แต่หนนูกึภาพไม่ออกถ้าลกูสาว

ของหนูจะต่อต้านหนู และให้ความเคารพยายของ

ตัวเองด้วยความรัก”

(Ariyoshi, 1959: p.316-317)

ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความต้องการทีจ่ะด�าเนนิ

ความเป็นครอบครัวแบบฮะนะ ผู้หญิงท่ีได้รับการ

อบรมสั่งสอนในเรื่องการประพฤติตนภายใต้ความ

สัมพันธ์แบบครอบครัวดั้งเดิม การอุทิศตัวเพื่อ

ครอบครวัของฮะนะจงึเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจต่อ

การด�าเนินชีวิตครอบครัวในอนาคตของฮะนะโกะ

9. สรุป 
การถ่ายทอดเรื่องราวในวรรณกรรมเรื่อง

คิโนะกะวะนั้น อะริโยะฌิได้สร้างภาพตัวละครเอก

หญิงฮะนะจากคุณยายของตนเอง ยึดเอาแบบอย่าง

ตวัละครฟมุโิอะจากมารดาซึง่อยูใ่นครอบครวันกัการ

เมือง และตัวละครฮะนะโกะก็คืออะริโยะฌิที่บิดา

มารดาพาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศในวัยเด็กและ

เติบโตอยู่ในช่วงยุคสมัยโชวะของญี่ปุ่น 

โดยทั้ งฮะนะ ฟุมิ โอะ และฮะนะโกะ 

ต่างก็ได้เรียนรู้ความเป็นแม่ทั้งจากที่บ้านผ่านความ

สัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกสาว และจากทางโรงเรียน

ท่ีมกีารเรยีนการสอนโดยยดึหลกัภรรยาท่ีดแีม่ท่ีฉลาด

เป็นพื้นฐาน อันเป็นการสร้างความเป็นแม่จากความ

คาดหวังของสังคม ซ่ึงแต่ละยุคสมัยการศึกษาเพื่อ

เป็นแม่ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาไป ในยุคเมจิยังคง

เป็นการศึกษาเพื่อเน้นการสร้างให้ผู้หญิงมีความเป็น

แม่ที่ต้องเลี้ยงดูบุตร เป็นภรรยาที่ต้องดูแลสามีและ

ท�าหน้าท่ีในการด�าเนนิความเป็นครอบครัวให้สมบูรณ์ 

ไม่ขาดตกบกพร่องตามทีส่งัคมคาดหวงั ผูห้ญงิเข้ารบั
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การศึกษาไม่ใช่เพื่อการพัฒนาตนเอง ดังเช่นฮะนะที่

ถึงแม้จะได้รับการศึกษาทั้งจากโรงเรียนและจาก

ผูเ้ป็นยาย กไ็ม่ได้เป็นไปเพือ่ประกอบอาชพีอืน่ใด แต่

เพื่อเตรียมตัวส�าหรับการแต่งงาน ความเป็นแม่ของ

ฮะนะจึงหมายถึงการทุ่มเทและเสียสละเพื่อลูกและ

ครอบครวั โดยเลอืกทีจ่ะเกบ็ความต้องการของตนเอง

ไว้ภายใน และฮะนะก็ต้องการที่จะอบรมให้บุตรสาว

ของตนมีความพร้อมต่อการเป็นภรรยาและแม่ด้วย

เช่นเดียวกัน 

ต ่อมาในยุค ไทโช เมื่ อสั งคมเปลี่ ยน 

การศึกษาส�าหรับผู้หญิงเริ่มปรับเปลี่ยน แม้ว่ายังคง

ใช้แนวคิดภรรยาที่ดีแม่ที่ฉลาด แต่ก็ไม่ได้เน้นการ

ศกึษาเพ่ือความเป็นแม่เพยีงอย่างเดียว ยงัเป็นไปเพือ่

พฒันาขดีความสามารถของผูห้ญิงนอกเหนอืจากการ

เป็นแม่บ้าน ดงัเช่นฟมุโิอะทีถ่งึแม้จะท�าหน้าทีข่องแม่

ภายในครอบครัว แต่การเลี้ยงลูกหรือดูแลสามีไม่ใช่

หลกัส�าคญัทีสุ่ดเพียงประการเดียว ยังมีชวีิตอิสระใน

สังคมภายนอกบ้านด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา 

การสังสรรค์ หรือการเดินจับจ่ายซ้ือของแบบผู้หญิง

ยุคใหม่ของไทโช ซ่ึงส�าหรับฟุมิโอะแล้วการอุทิศตน

เพื่อครอบครัวของฮะนะเป็นเร่ืองที่ล้าสมัยส�าหรับ

ผู้หญิง 

เมื่อด�าเนินมาถึงยุคโชวะ ซึ่งเป็นช่วงของ 

ฮะนะโกะ สงัคมได้คลายความคาดหวงัต่อหน้าทีข่อง

ผู้หญิง เนื้อหาของการศึกษาส�าหรับผู้หญิงจึงไม่ได้

เน้นบทบาทหน้าท่ีของการเป็นแม่ แต่เน้นให้ความรู้

เพื่อการดูแลลูกท่ีถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ 

ดงัเช่นทีฟ่มุโิอะไม่ได้บงัคบัหรอืวางแนวทางการศกึษา

ให้ฮะนะโกะเรียนการเป็นแม่บ้านหรือปลูกฝังความ

เป็นแม่ที่ต้องท�าเพื่อครอบครัว โดยให้ฮะนะโกะเข้า

เรียนมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษตามท่ี

เลือก แต่จากการใช้ชีวิตร่วมกับฮะนะผู้เป็นยายและ

การโหยหาความเป็นครอบครัว เป็นการสร้างแรง

บนัดาลใจต่อการด�าเนนิชวีติครอบครวัในอนาคตของ

ฮะนะโกะ
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