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เกร่ินเร่ือง 

 ในบรรดาหมู่มิตรประเทศแถบเอเชียดว้ยกนัแลว้ใคร ๆ ก็ตามอยากไปเยอืนญ่ีปุ่นดว้ยกนัทั้งนั้นแมว้า่

การไปเท่ียวท่ีนัน่จะมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงก็ตาม ไปมาแลว้ก็อยากไปอีกเพราะมีอะไรต่อมิอะไรใหช้มใหชิ้ม

ให้สนุกไปทุก ๆ เมือง ยิ่งหากไดมี้โอกาสไปมีส่วนร่วมกบัเทศกาลงานร่ืนเริงประจ าปีดว้ยแลว้ก็จะมีเร่ืองมี

รูปมาเล่ามาอวดคนอ่ืนไปอีกนาน เร่ืองราวของญ่ีปุ่นจึงไดรั้บการเปิดเผยผา่นส่ือสารพดัรูปแบบทั้งส่ือบุคคล

และส่ือออนไลน์ชนิดต่าง ๆ เร่ืองราวของชาวญ่ีปุ่นท่ีน าเสนออยู่ ณ ท่ีน้ีไดค้ดักรองเฉพาะท่ีเป็นแบบฉบบั

ของญ่ีปุ่นท่ีไม่ค่อยปรากฎในประเทศอ่ืน ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมการท างาน การแสดงออกดา้นความเช่ือใน

ส่ิงท่ีเคารพศรัทธา เทศกาลเก่ียวกบัผูท่ี้ยงัมีชีวิตและท่ีอุทิศให้แก่บรรพบุรุษผูล่้วงลบัไปแลว้ ศิลปะหัตกรรม

พื้นถ่ินท่ีมีบทบาทต่อการด าเนินชีวติ การจดัความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งชาย-หญิงและการกินอยูอ่ยา่งท่ี

ชาวญ่ีปุ่นท าอยูเ่ป็นนิจ ประเด็นเหล่าน้ีไดรั้บการเช่ือมโยงสู่แง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตจึงช่วยให้เขา้ใจเหตุผลบน

วถีิทางท่ีชาวญ่ีปุ่นเลือกเดินอยา่งโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 
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ญีปุ่่น:  ดินแดนแห่งความแย้งย้อน 

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติไปเยือนญ่ีปุ่นอาจจะงงงนักบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฎแก่สายตา ตวัอย่างเช่น

ทางออกท่ีสถานีรถไฟสถานีใหญ่ ๆ ท่ีเป็นศูนยร์วมของการคมนาคมอาจจะน าไปสู่ถนนท่ีอยูข่า้งบนหรือเป็น

ช่องทางท่ีน าไปสู่หา้งสรรพสินคา้สูง ๆ สมยัใหม่ ในหมู่ร้านรวงท่ีดูคุน้อยูบ่า้งผูม้าเยอืนก็อาจพบวา่ทั้งชั้นนั้น

เป็นร้านอาหารท่ีบางร้านก็จดัแบบพื้นบา้นโดยมีเส่ือกกปูพื้นพร้อมเตาไฟถ่านท่ีเตรียมไวใ้หลู้กคา้ปรุงอาหาร 

บางร้านก็อาจจะจดัอาหารท่ีท าจากปลาสติกโชวไ์วห้นา้ร้าน คร้ันเดินเขา้ไปส ารวจใกล ้ๆ ก็อาจจะพบหมอดู

ดวงตั้งโต๊ะบริการอยูข่า้งนอกร้านซอฟตแ์วร์ นอกจากน้ียงัมีคลีนิครมควนัฝังเข็ม ถดัไปเป็นร้านอาหารจาน

ด่วนร้านเล็ก ๆ หรือขา้งบนหลงัคาร้านบริการหลกัสูตรเรียนกอล์ฟขนาดเล็ก มีศาลเทพเจา้จ้ิงจอกอินาริหรือ

ศาลเจา้แดงตามแบบความเช่ือของชินโตอยูอ่ะไรเช่นน้ี 

ในดินแดนแห่งซากุระบาน มีโรงแรมแคบซูล มีพระสงฆ์และแก๊งเด็กแวน้ท่ีสักตัวลายพล้อย 

นกัท่องเท่ียวยงัจะพบวา่มีดนตรีแนวร๊อค มีโรงละครสมยัใหม่ อีกทั้งงานภาพเขียนศิลปะนามธรรมหรือมโน

ศิลปะซ่ึงมีช่ือเสียงเช่นเดียวกนักบัศิลปะการจดัดอกไมแ้นวประเพณีของญ่ีปุ่น ละครโนและพิธีชงชา ใน

กรณีของการจดัการมรดกวฒันธรรมนั้นญ่ีปุ่นมีแนวทางเป็นเอกลกัษณ์ของตนท่ีอาจจะดูแตกต่างไปจาก

ประเทศอ่ืน ๆ ทั้งน้ีดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีการสงวนรักษาโบราณสถานอยา่งเช่น ศาลเจา้ใหญ่ท่ีอิเสะ เป็นศาล

เจา้ชินโตท่ีเมืองอิเสะซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวนัออกปลายคาบสมุทร Kii ของกาะฮอนชู ทุก ๆ 20 ปี จะท าการร้ือ

ศาลเจา้ลงมาทั้งหมดเพื่อสร้างข้ึนใหม่ตามรูปลกัษณ์เดิมทุกอยา่ง เพราะศาลเจา้สร้างดว้ยวสัดุประเภทไมซ่ึ้งมี

อายุใชง้านไดร้าว ๆ 20 ปี การสงวนรักษาแนวประเพณีญ่ีปุ่นเช่นน้ีแสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจความเช่ือของ

ชาวญ่ีปุ่นในโลกุตระท่ีบ่งชัดถึงความไม่จีรังในวตัถุทั้งหลายในโลก ธรรมชาติก็เช่นกันจะด ารงค์ไวซ่ึ้ง

บทบาทส าคัญในส านึกแห่งชาติ ในเมืองและในชนบททั้ งน้ีดังปรากฎออกมาเชิงพิธีกรรมในเทศกาล

ประเพณีในรอบปี 

ในญ่ีปุ่นน้ีเม่ือมองไปรอบ ๆ ก็จะเผยให้เห็นถึงการผสมกลมกลืนของตะวนัตกและตะวนัออก เช่น 

พระเซนบนรถฮอนด้า มนุษย์เงินเดือนยืนโค้งอย่างนอบน้อมให้กับลูกค้าท่ีโทรศัพท์เข้ามาทางมือถือ 

ตัวเขียนญ่ี ปุ่นจากแสงไฟนีออน ไอศกรีมท่ีชอบท่ีมีถั่วแดงกวนราดมาข้างบนกับชาเขียว ในโลก

อุตสาหกรรมท่ีดูโกลาหลวุน่วานไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ของญ่ีปุ่นก็ยงัคงมีช่วงแห่งความสวยงามท่ีจดัแจงมา

ดว้ยผูค้นยงัคงหาเวลาท่ีจะช่ืนชมกบัวถีิเดิม ๆ ท่ีปรากฏบนถว้ยชาและจุดธูปเพื่อผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ 
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แมว้า่สังคมญ่ีปุ่น ณ ปัจจุบนัจะพฒันามาจากสังคมระบบศกัดินา กระนั้นทุกวนัน้ีก็ให้ความส าคญั

กบัความเท่าเทียมกนั หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การสืบทอดความส าคญัทางชนชั้นตามแนวทางเจา้ขุนมูล

นายก็เลิกลา้งไป ผูสื้บสายราชวงศก์็สมรสกบัคนสามญั การศึกษาและต าแหน่งหนา้ท่ีการงานปัจจยัก าหนด

ชั้นทางสังคม ทุกวนัน้ีผูน้  าท่ีแทจ้ริงคือผูด้  ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารองคก์รและบริษทั 

ส าหรับชาวญ่ีปุ่นแลว้ศาสนาเป็นดัง่อุปกรณ์ส าคญัเพื่อการร้องขอเทพเจา้ให้บนัดาลเร่ืองต่าง ๆ ตาม

ประสงค ์เช่น ความส าเร็จในธุระกิจการงาน การสอบเขา้ศึกษาต่อ ขอให้หายป่วยหายไขห้รือให้คลอดบุตร

อยา่งปลอดภยั เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะพบว่าในบา้นของชาวญ่ีปุ่นมีทั้งแท่นบูชาอนัเน่ืองในพุทธศาสนาและ

แท่นบูชาตามคติชินโต ส่วนความเช่ือในขงจ้ือก็มีบทบาทอยา่งมากทางดา้นศิลธรรมจรรยาและเป็นเคร่ืองมือ

ด้านการจดัระเบียบทางสังคม เป็นปรัชญาท่ีมีอิทธิพลอย่างลึกซ้ึงต่อความคิดของชาวญ่ีปุ่นมาตั้งแต่คริส

ศตวรรษท่ี์ 6 ท่ีญ่ีปุ่นรับขงจ้ือมาถือปฏิบติัท่ีท าใหผู้ช้ายเป็นใหญ่และผูห้ญิงเป็นรอง 

ความเช่ือดังกล่าวข้างตน้ อีกทั้งค่านิยมของครอบครัวและการอุทิศให้กับการท างานหนักอย่าง

จริงจงั รวมทั้งการยอมตามเจตนารมณ์เอกฉนัทข์องกลุ่มมากกวา่การตามใจตนเองเหล่าน้ีคือพื้นฐานส าคญั ๆ 

ท่ีโยงใยในสังคมญ่ีปุ่น สตรีส่วนใหญ่ถือว่าการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานคือภาระหลกัของตน ส่วนบุรุษก็มุ่ง

หมายท่ีจะไต่เตา้ในองค์กรและเห็นว่าการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่นั้นคือส่วนส าคญัต่ออตัตลกัษณ์ของตน 

ส่วนใหญ่จึงทุ่มเทเวลาหลงัเลิกงานใหก้บัเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งยิง่ 

อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงก็เร่ิมปรากฎในวิถีเดิมของญ่ีปุ่นดว้ยคนรุ่นใหม่ (รุ่นหนุ่ม-สาว) เร่ิม

ตั้งค  าถามถึงผลประโยชน์และคุณค่าของการอุทิศตนเพื่อกลุ่มส่วนรวมอยา่งท่ีเคยเป็นมา คนรุ่นใหม่เร่ิมจะใช้

ชีวิตเพื่อตวัเองส่วนหน่ึงเห็นไดจ้ากคู่สมรสหนุ่มสาวปัจจุบนัชอบท่ีจะแยกอยูต่่างหากจากครอบครัวของบุพ

พการี บรรดาหนุ่ม ๆ ค่อย ๆ ถอยตวัออกจากการไปสรวญเสเฮฮากบักุล่มภายหลงัเลิกงานเพื่อวา่จะไดใ้ชเ้วลา

อยู่กบัครอบครัวเพิ่มข้ึน อตัราการหยา่ร้างเพิ่มข้ึนและสตรีส่วนหน่ึงก็อยู่เป็นโสดกนัมากข้ึนดว้ยเห็นว่าไม่

อาจหาคู่ครองอยา่งท่ีตอ้งประสงคไ์ด ้ส่ิงท่ีอาจจะปรากฎต่อไปก็คือแนวคิดสตรีนิยมแบบตะวนัตกอาจจะมี

อิทธิพลต่อสตรีญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึน 
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ปัจจุบนัอตัราการเกิดในญ่ีปุ่นลดลงนอ้ยกวา่ 1.5 ต่อคนต่อครอบครัว อตัราเช่นน้ียอ่มไม่อาจรองรับ

ระดบัประชากรปัจจุบนัไดแ้ละอตัราผูสู้งอายุท่ีตอ้งอาศยัการสงเคราะห์จากรัฐก็เพิ่มข้ึน ประเด็นน้ีไม่ใช่เป็น

ผลมาจากสตรีเลือกท่ีจะไม่แต่งงานมีคู่ครอง หากแต่ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะสภาพความเป็นอยูท่ี่ตึงเครียด

มากกว่าในอดีตและพ่อแม่ก็ประสงค์จะเล้ียงดูบุตรหลานให้ดีท่ีสุดแต่ค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อ

การศึกษานัน่คือปัจจยัหน่ึงท่ีผูค้นรุ่นใหม่ท่ีจะมีครอบครัวตอ้งคิดหนกั    
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ความเป็นพวกพ้องอย่างญีปุ่่ น 

ชาวญ่ีปุ่นเน้นความส าคญัให้กบักลุ่มทุก ๆ กลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิกอยูโ่ดยเฉพาะกลุ่มในวยัเรียนและ

กลุ่มในวยัท างาน บางทีการท่ีอตัราอาชญากรรมในประเทศญ่ีปุ่นมีไม่มากก็อาจจะเน่ืองมาจากความส าคญั

ของกลุ่มในสังคมญ่ีปุ่นและความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะไม่น าความเส่ือมเสียมาสู่กลุ่ม ทั้งน้ีอาจเห็นได้

จากระบบการศึกษา โครงสร้างของการจดัระเบียบธุรกิจการงานและระบบการเมือง ณ ท่ีระดบัโรงเรียนนั้น

เด็ก ๆ จะเป็นสมาชิกของชั้นเรียน ญ่ีปุ่นจดัระดบัการศึกษาจากประถมตน้ใชเ้วลา 6 ปี มธัยมตน้ 3 ปี มธัยม

ปลาย 3 ปี และระดบัมหาวิทยาลยั 4 ปี ระดบัประถมตน้ห้องเรียนหน่ึง ๆ จะมีนกัเรียน 30 ถึ ง 40 คน ในชั้น

เรียนจะแบ่งออกเป็นทีมต่าง ๆ เพื่อท ากิจกรรมหลากหลาย เด็ก ๆ จะได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาพื้นฐานทัว่ไป

เหมือนเช่นท่ีมีการเรียนการสอนในโรงเรียนระดบัประถมตน้ทัว่โลก แต่เด็กญ่ีปุ่นยงัได้เรียนศิลปะญ่ีปุ่น

แบบพื้นบา้น เช่น ไฮกุ ซ่ึงเป็นรูปแบบของบทกวีท่ีพฒันาข้ึนมาในดินแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ีเม่ือ 400 ปีก่อน 

โรงเรียนหลายแห่งนอกจากจะให้มีการเรียนการสอนวิชาการต่าง ๆ เหมือนโรงเรียนทัว่ ๆ ไปแลว้ยงัสอน

ภาษาองักฤษควบคู่กนัไปกบัการใหเ้รียนรู้และใชเ้ทคโนโลยขีอ้มูลข่าวสารอยา่งกวา้ง ๆ อีกดว้ย 

ท่ีแลว้มามีการแข่งขนักนัอยา่งมากเพื่อเขา้ศึกษาในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง ถา้หากเรียนโรงเรียนของรัฐ

ก็จะเรียนระดบัประถมและระดบัมธัยมท่ีโรงเรียนในต าบลละแวกบา้น เด็ก ๆ จะสมคัรเขา้สอบเพื่อก าหนด

วา่โรงเรียนมธัยมปลายแห่งใดท่ีตนจะเขา้ไปเรียน เพราะโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐจดัล าดบัตามผลคะแนน

ท่ีเด็กผ่านการสอบ ถา้หากจะศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนนกัเรียนจะตอ้งสอบผ่านการคดัเลือกตามระดบัท่ี

สถานศึกษาแต่ละแห่งก าหนด (ทั้งระดบัประถม มธัยมตน้และมธัยมปลาย) และหากจะสอบเขา้โรงเรียน

เอกชนได้ก็มีโอกาสศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยเพราะโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่เข้าเป็นเครือข่ายกับ

มหาวทิยาลยั) 

คนญ่ีปุ่นต่างตระหนักดีว่าบุคคลจะไดรั้บความปลอดภยั ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความรักจาก

กลุ่ม เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จึงแสดงความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มอยูเ่สมอ ชีวติจะแยม่ากหากไม่มีหมู่ไม่มีพวก

พอ้งและก็จะตกเป็นเบ้ียล่างให้คนอ่ืน ๆ กลัน่แกลง้และค่อนแคะอย่างเลือดเยน็ และสถานการณ์เช่นนั้นก็

น าไปความตายซ่ึงปรากฏอยูห่ลายราย มีรายงานวา่การเสียชีวิตในลกัษณะดงักล่าวมีอตัราเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ถา้

หากนกัเรียนรายนั้นมีเพื่อนอยูพ่วกเพื่อน ๆ ก็จะรีบตีจากทนัทีเพราะกลวัการถูกตดัขาดออกไปจากกลุ่มซ่ึง

เป็นชะตากรรมท่ีเลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้บัทั้งเด็กและผูใ้หญ่ ซาดาฮารูห์ โอห์ นกัเบสบอลผูโ้ด่งดงัชาว
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ญ่ีปุ่นมีพ่อเป็นจีนยงัถูกรังเกลียดในสนามเล่นของโรงเรียนเพราะมีบรรพบุรุษต่างดา้ว แมว้า่จะสร้างช่ือเสียง

ใหก้บัญ่ีปุ่นมากก็ตาม 

การได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของกลุ่มมีความส าคญัมากในสถานศึกษาทุกระดบั โดยเฉพาะ

ระดบัวิทยาลยัและระดบัมหาวิทยาลยั สถานศึกษาเช่นน้ีจะเป็นส่ิงก าหนดอนาคตอาชีพท่ีบุคคลคาดหวงั

เพราะนกัธุรกิจชั้นแนวหน้าส่วนใหญ่จะจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลยัดงั ๆ ระดบัตน้ ๆ สายสัมพนัธ์กบั

เพื่อนพอ้งระหวา่งศึกษาในระดบัวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัส าคญัมากส าหรับชีวิตชาวญ่ีปุ่น และตลอดชีวิต

ชาวญ่ีปุ่นก็ยงัจะคงแสดงตนโยงใยกบัมหาวทิยาลยัท่ีตนส าเร็จการศึกษามา 

ในประเทศญ่ีปุ่นการมีงานท าหมายถึงการเป็นส่วนหน่ึงของนิติบุคคลซ่ึงผูค้นไดรั้บความภาคภูมิใจ

และได้รับความรู้สึกท่ีเป็นส่วนหน่ึงกับบางส่ิงบางอย่างท่ีมีความส าคญั ศกัด์ิศรีของปัจเจกเช่ือมตรงกับ

ศกัด์ิศรีของผูว้่าจา้ง (งาน) เป็นท่ีทราบกนัดีว่าบริษทัได้รับประโยชน์จากลูกจา้งท่ีเป็นกลไกก่อให้เกิดผล

ก าไรของบริษทัและบริษทัก็ให้ความปลอดภยัและสวสัดิการแก่ปัจเจกลูกจา้ง หากถามคนญ่ีปุ่นดว้ยผูถ้าม

อยากรู้ว่าเขาผูน้ั้ นท างานอะไร ปกติผูถู้กถามก็จะตอบว่าท างานกับบริษทันั้นบริษทัน้ี ผูต้อบจะไม่บอก

ภาระหนา้ท่ีของตนในบริษทันั้นเลย 

ปกติคนงานญ่ีปุ่นหรือผูจ้ดัก็จะรู้สึกกบับริษทัหรือองค์กร (สถาบนั) อยา่งมัน่คงและใช้ค  าวา่ “เรา” 

เสมอ นบัวา่เป็นร่องรอย (อดีต) ท่ีหลงเหลือมาจากระบบเจา้ขนุมูลนายของหมู่ซามูไร บูชิโด ท่ีนกัรบซามูไร

มีความจงรักภกัดีต่อโชกุนหรือเจา้นาย และก็เป็นหน้าท่ีของนายท่ีจะคอยดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แม้ว่าใน

ระยะหลงัสงครามโลกธุรกิจอาจจะผนัผวนไปตามกระแสปกติของโลกธุรกิจ อีกทั้งตั้งแต่ปี คศ 1990 บรรดา

คนรุ่นหนุ่มจะตั้งธุรกิจลงทุนของตนเอง ความพยายามลงทุนเช่นนั้นจะเพิ่มข้ึนขณะท่ีเศรษฐกิจโลกก าลงั

กลายเป็นปรากฎการณ์สากลทัว่โลก แต่การแสดงความผูกพนัธ์และความจงรักภกัดีต่อบริษทัในประเทศ

ญ่ีปุ่นก็จะยงัคงแขง็ขนัต่อไป 

โครงสร้างองคก์รและการกระจายงานในบริษทัญ่ีปุ่นก็เนน้ความส าคญัของกลุ่มเช่นกนั ปกติจะให้

กลุ่มส านกังานไดท้  างานหลากหลายและก็ถือวา่งานเหล่านั้นคือผลความพยายามของกลุ่ม โดยทัว่ไปก็มกัจะ

ไม่มีการก าหนดหน้าท่ีการงานอย่างเป็นทางการแยกออกไปจากงานของกลุ่ม บางคร้ังบริษทัก็จะให้รางวลั

แก่กลุ่มส านักงานไม่ได้ให้รางวลัเป็นรายบุคคล แมก้ระทัง่การจดัแจงพื้นท่ีท างานก็เน้นด้านจิตใจร่วมกนั

ของกลุ่ม กล่าวคือใหผู้จ้ดัการนัง่หนา้คนงานในหอ้งท่ีจดัแบบหอ้งเรียนและท างานเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ กบัผูดู้แล 

(ผูค้วบคุม) หากเป็นการท างานกลุ่มไม่ใหญ่ทุกคนก็จะนั่งรอบโต๊ะโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีอาวุโสกว่านัง่ใกล้
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ผูจ้ดัการ โดยทัว่ไปแลว้เป็นกฎหรือธรรมเนียมปฏิบติัของญ่ีปุ่นท่ีจะไม่ให้ผูจ้ดัการมีส านกังานส่วนตวัและ

ผูจ้ดัการก็ดูเหมือนจะชอบการจดัการเช่นนั้น 

สังคมญ่ีปุ่นก็เหมือน ๆ กับประเทศอ่ืน ๆ มากมาย เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน สมาคมสตรี 

สมาคมครูและผูป้กครอง และกลุ่มท่ีนิยมงานอดิเรกอยา่งใดอยา่งหน่ึง ฯลฯ ในประเทศญ่ีปุ่นการท ากิจกรรม

ต่าง ๆ ในลกัษณะกลุ่มมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เห็นได้จากตวัอย่างการแต่งกายชุดเส้ือผา้ลกัษณะ

เคร่ืองแบบและการมีพฤติกรรมแบบเดียวกนัท่ีดูราวกบัวา่เป็นคนคนเดียวกนั 

ตามท่ีมีการเปิดเผยภายหลงัแผน่ดินไหวและซึนามิท่ีผา่นมาชาวญ่ีปุ่นยิง่สะทอ้นความรู้สึกเป็นส่วน

หน่ึงหรือแสดงออกซ่ึงส านึกความเป็นผูค้นในชุมชนอยา่งเด่นชดั ระหวา่งเกิดเหตุภยัธรรมชาติดงักล่าวผูค้น

จะขนขา้วของมาไวบ้นถนนมากกว่าปล่อยเก็บไวใ้นบา้นซ่ึงอาจจะถูกคล่ืนพดัพาไปหรือขา้วของเสียหาย

เพราะแผ่นดินไหว ผูค้นต่างเช่ือใจเพื่อนบา้นท่ีจะเป็นหูเป็นตาให้กนัและกนั ในปี คศ 2011 ส่ือระดบัโลก

ประหลาดใจท่ีพบว่าไม่เคยปรากฎว่ามีการปล้นจ้ี ลักขโมยข้าวของอนัใดเลยในตอนท่ีเกิดวนัหลงจาก

แผน่ดินไหวและซึนามิซ่ึงท าใหค้นไร้ท่ีอยูอ่าศยันบัแสนท่ามกลางความยากจน 

ในหมู่ชาวญ่ีปุ่นปัจเจกจะมีความส าคญัก็ต่อเม่ือไดแ้สดงถึงกลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิก หากปัจเจกไม่เห็น

ดว้ยกบัใครคนใดคนหน่ึงก็จะไม่กระท าการอนัใดตามใจตนเพราะปัจเจกตระหนกัดีวา่ผลประโยชน์ทั้งหมด

ของกลุ่มตอ้งมาก่อน ความตอ้งการจ าเป็นของปัจเจก ความร่วมมือ ความมีเหตุผลและความเขา้ใจคนอ่ืน

เหล่าน้ีคือคุณธรรมท่ีจะไดรั้บการช่ืนชมท่ีสุดในปัจเจก ความสมดุลยก์ลมกลืนเป็นส่ิงท่ีต่างตอ้งแสวงหาและ

ความขดัแยง้เป็นเร่ืองท่ีตอ้งหลีกเล่ียงโดยแทห้ากเป็นไปได ้ตวัอยา่งต่อไปน้ีคือขอ้เท็จจริงยืนยนัวา่ปัจเจกมี

ความรับผิดชอบต่อกลุ่มอย่างไร ครูชาวอเมริกนัรายหน่ึงสอนอยู่ในประเทศญ่ีปุ่นและตอ้งรับผิดชอบโดย

การเดินทางไปทศันศึกษากบัชั้นเรียนนกัเรียนญ่ีปุ่นระดบั 8 ท่ีกรุงโตเกียว ครูชาวญ่ีปุ่นรายหน่ึงไดแ้จง้แก่ครู

ชาวอเมริกนัท่านนั้นวา่นกัเรียนจ าเป็นจะตอ้งนัง่ในหอประชุมของโรงเรียนเป็นเวลา 1 ชัว่โมง ตอนกลบัมา

จากทศันศึกษาครูชาวอเมริกนัสงสัยเลยถามว่าท าไมตอ้งเป็นเช่นนั้น ก็ไดรั้บค าตอบว่าตอนเช้าก่อนออก

เดินทางไปทศันศึกษาจะมีการประชุมนกัเรียนก่อนแต่บงัเอิญนกัเรียนในกลุ่มรายหน่ึงมาสาย 10 นาที ไม่ทนั

ประชุม ฉะนั้นจึงตอ้งโดนลงโทษทั้งกลุ่มโดยให้มานั่งท่ีหอประเชมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลงัจากกลบัจาก

โตเกียว อีกตวัอย่างหน่ึงเกิดข้ึนเม่ือบริษทัโตโยตา้เกิดวิกกฤตตอ้งเรียกคืนรถยนต์จ  านวนนับพนัคนัเพราะ

พบวา่ท่ีเหยยีบให้ก๊าซเดินนั้นเกิดบกพร่อง ตอนแรกประธานบริษทัก็ถูกวพิากษว์จิารณ์วา่แกไ้ขปัญหาชา้ แต่

ความเป็นจริงกลบัปรากฏว่าระหว่างท่ีเกิดปัญหาขา้งตน้ทางบริษทัไม่ได้ปลดคนงานออกจากงานเลยแม้

ระหวา่งช่วงเศรษฐกิจถดถอย แต่บริษทักลบัเนน้การฝึกฝนคนงานของตนให้แกไ้ขปัญหาดงักล่าว ผูน้ าแนว
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หนา้รับผดิชอบในความผดิพลาดของตนและขออภยัอยา่งมากมายต่อประชาชน ผูจ้ดัการใหญ่ยงัไดพ้ิสูจน์ต่อ

หนา้สภาครองเกรสของสหรัฐ ตวัแทนจ าหน่ายให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความวอ่งไวและวิเศษล ้าอยา่งไม่เคย

ปรากฏมาก่อน ผลก็คือในปี คศ 2010 โตโยตา้ไดก้ลายเป็นบริษทัรถยนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกและการขายก็

ขายออกไดม้ากกวา่ตอนช่วงวกิฤตท่ีเรียกสินคา้คืน 
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ศาลเจ้าชินโต 

ชินโตเป็นความเช่ือดั้งเดิมของผูค้นบนดินแดนท่ีรวมกนัเป็นประเทศญ่ีปุ่นก่อนท่ีจะไดรั้บอิทธิพล

ของศาสนาพุทธ ปรัชญาขงจ้ือและคริสตศ์าสนาภายหลงัการติดต่อกบัยโุรปตั้งแต่ยุคเมจิเป็นตน้มา โดยสาระ

หลกัแลว้ชินโตคือวิถีของเทพเจา้ (กามิ) ท่ีเช่ือวา่มีอยูใ่นทุกส่ิงทุกอยา่งในธรรมชาติ กามิอาจยงัมีชีวิต หรือท่ี

ตายไปแลว้ จึงมีทั้งเทพเจา้ท่ียิ่งใหญ่และเทพเจา้ท่ีมีอิทธิฤทธ์ิรอง ๆ ลงไป ซ่ึงผูค้นเคารพกราบไหวบู้ชาตาม

ศาลเจา้ท่ีตั้งอยู่ตามท่ีต่าง ๆ ทั้งบนเนินเขา ริมทางและชายทะเลท่ีประมาณคร่าว ๆ ว่าทั้งประเทศมีศาลเจา้

ชินโตจ านวน 80,000 แห่ง นบัตั้งแต่โบราณกาลมาการปกครองของจกัรพรรด์ิคืออ านาจยิง่ใหญ่ท่ีสุดของเทพ

เจา้ท่ีเช่ือวา่เป็นบรรพบุรุษของจกัรพรรด์ิ ชินโตเนน้ความบริสุทธ์ิของพิธีกรรม จึงไม่ปรากฎวา่มีศาสดาและ

คมัภีร์ต าราค าสอนใด ๆ หากแต่ให้ความยกยอ่งในเกียรต์ิและความมีตวัตนของเทพเจา้ ชินโตเช่ือวา่วิญญาณ

เป็นอมตะ ความตายเป็นเสมือนการเปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัใหม่ ดวงวิญญาณจะคอยปกป้องวงศต์ระกูลของตน

อยู่เสมอ ชินโตสอนว่าเทพเจา้เป็นเจตภูต ไม่มีรูปร่างและเป็นนิรันด์ การท่ีตอ้งไปประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ 

(ยกเวน้พิธีกรรมเก่ียวกบัความตาย) ท่ีศาลเจา้อยู่เสมอเพราะศาลเจา้คือท่ีสิงสถิตของเทพเจา้ การสวดมนต์

ภาวนาและออ้นวอนขอความสมปรารถนาคือวธีิการบางส่วนในการส่ือสารใหเ้ทพเจา้รับรู้ 

ดงัเป็นท่ีทราบอยู่แล้วว่าประเทศญ่ีปุ่นประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ รวม 6,000 เกาะ แต่เกาะท่ีมีผูอ้ยู่

อาศยัจะมีเพียง 430 เกาะ ในจ านวนน้ีเกาะใหญ่ ๆ ท่ีมีประชากรหนาแน่นคือเกาะฮกไกโด เกาะฮอนชู เกาะชิ

โกกุและเกาะคิวชู มีผูอ้ยูอ่าศยัท่ีใดก็จะมีศาลเจา้ชินโตเสมอ เช่น บนหลงัคาตึกสูง บนเกาะเล็ก ๆ ในทะเล 

บนยอดเขาและในเมืองใหญ่นอ้ย สัญญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกวา่เป็นศาลเจา้ชินโตโดดเด่นเห็นชดัท่ีสุดก็คือซุ้มเสา

ทางเขา้ท่ีเรียกดว้ยภาษาญ่ีปุ่นวา่ “โทริอิ” (Torij) ท่ีจะน าทางเขา้ไปสู่ตวัศาลชินโตดา้นใน ตวัอาคารท่ีเป็นศาล

เจา้เป็นสถาปัตยกรรมเคร่ืองไม ้หลงัคาทรงสูง ศาลเจา้ใหญ่ท่ีอิเสะ จงัหวดัมิเอะ เมืองทางชายฝ่ังบนเกาะฮอน

ชู เป็นสถาปัตยกรรมตน้แบบของศาลเจา้ชินโต ตวัอาคารก่อสร้างข้ึนอยา่งเรียบง่ายใชไ้มส้นซีดาร์ หลงัคามุง

ดว้ยหญา้และตกแต่งดว้ยวสัดุธรรมชาติท่ีอายกุารใชง้านตามธรรมเนียมของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินญ่ีปุ่นจะอยู่

ท่ี 20 ปี แลว้จะร้ือศาลเจา้หลงัเก่าลงหมดและสร้างอาคารหลงัใหม่ดว้ยรูปทรงแบบแปลนเหมือนหลงัเดิมทุก

กระเบียดน้ิว ท าเช่นน้ีมากวา่ 1,000 ปี มาแลว้ เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีชาวญ่ีปุ่นเล่ือมใสศรัทธามากตามค าล ่าลือ

ในความศกัด์ิสิทธ์ิ ปีหน่ึง ๆ มีผูม้าเยอืนหลายลา้นคนโดยเฉพาะในโอกาสพิธีเชิญเทพเจา้ใหม้าสถิตยเ์ม่ือศาล

เจา้หลงัใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์ 
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ผูท่ี้มาศาลเจา้ชินโตจะเร่ิมพิธีกรรมตั้งแต่ท่ีเสาโทริอิดว้ยการโคง้ท าความเคารพ พอเดินเขา้ไปใกล ้ๆ 

ศาลเจา้จะพบวา่มีบ่อน ้ าท่ีมีน ้ าไหลตลอด จากนั้นใชก้ระบวยเล็ก ๆ ท่ีทางศาลเจา้เตรียมไวใ้หต้กัรองน ้ าข้ึนมา

ลา้งมือซ้ายขวาพร้อมบว้นปากเพื่อเป็นการช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ สุดทา้ยก็มาถึงการอธิษฐานขอพรท่ีเร่ิม

ดว้ยการโยนเหรียญลงในกล่อง ลัน่กระด่ิง โคง้ 2 คร้ัง ปรบมือ 3 คร้ัง แลว้ก็โคง้อยา่งสุภาพอ่อนนอ้ม 1 คร้ัง 

ขากลบัพอเดินถึงเสาโทริอิก็หนัหนา้กลบัมาโคง้ให้ศาลเจา้อีกคร้ังจึงเดินออกไป ในวนัปกติธรรมดาก็อาจจะ

มีผูค้นมากราบไหวท่ี้ศาลเจา้อยูบ่า้ง และท่ีศาลเจา้จะมีผูค้นคึกคกัเป็นพิเศษตอนช่วงปีใหม่ท่ีส่วนใหญ่จะไป

แสดงความขอบคุณส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีศาลเจา้คุม้ครองทุกคนใหป้ลอดภยัมาแลว้จากปีก่อน ๆ ขณะเดียวกนัก็สวด

มนตข์อพรปีใหม่ท่ีก าลงัจะมาถึง 

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นเป็นพฤติกรรมของปัจเจกตามวิถีของชินโต ส่วนพฤติกรรมความศรัทธาของ

คนหมู่มากจากชุมชน ต าบล และเมืองท่ีจะปรากฏเป็นประจ าทุกปีในเทศกาลต่าง ๆ ท่ีทางศาลเจ้าเป็น

ผูส้นบัสนุนร่วมกบัประชาชนในชุมชน ต าบล และเมืองนั้น ๆ เทศกาลงานบุญเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ มีจดักนั

ทัว่ไปแต่ท่ีร่วมกนัจดัการอยา่งยิ่งใหญ่มีช่ือเสียงระดบัประเทศก็คือ เทศกาลฤดูใบไมร่้วงหรือเทศกาลคงัดะท่ี

โตเกียว เทศกาล Gion กบัเทศกาล Aoi ท่ีเกียวโต และเทศกาล Tenjin ท่ีโอซากา้ เทศกาล Gion เป็นเทศกาล

ของศาลเจา้ยาซากา้ จดักนัในเดือนกรกฎาคมทั้งเดือน มีกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายแต่ขบวนแห่แหนยิง่ใหญ่

ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม นั้นอลงัการทุกปี โดยเฉพาะขบวนแห่เก้ียวท่ีอนัเชิญเทพเจา้ข้ึนบนเก้ียวแลว้แห่แหน

ไปตามเส้นทางท่ีจดัไวเ้พื่อให้เทพเจา้พึงพอใจและให้ผูร่้วมงานอีกทั้งผูดู้ชมสองขา้งทางไดมี้ส่วนร่วมสุข

สนุกสนานนั้นเป็นภาพท่ีน่าจดจ าไม่รู้ลืม 

ความจริงในวนัท่ี 15 เดือน พฤษภาคม ของทุกปีในเกียวโตไดมี้การจดังานเทศกาล Aoi เป็นเทศกาล

ของสองศาลเจา้ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกียวโตคือศาลเจา้ Shimogamo และศาลเจา้ Kamigamo หรือท่ี

ชาวบา้นเรียกกนัง่าย ๆ วา่ เทศกาล Kamo เป็นเทศกาลเก่าแก่จดักนัมาตั้งแต่สมยัการปกครองของจกัรพรรดิ 

Kinmei (ครองราชยร์ะหวา่ง 539-571 ก่อนพระเยซูเกิด) ท่ีพืชผลทางการเกษตรเสียหายเพราะลมฝนและโรค

ระบาดทัว่ประเทศอนัเน่ืองมาจากความพิโรธของเทพเจา้ Kamo พระจกัรพรรด์ิจึงตอ้งท าพิธีเซ่นไหวแ้ละ

ฉลองเพื่อให้เทพเจา้พึงพอใจ ส่วนท่ีโอซากา้จดัเทศกาล Tenjin ท่ีศาลเจา้ Osaka Tenmangu ก็เพื่ออุทิศให้กบั 

Sugawara no-Michigan (คศ 845 – 903) ผูซ่ึ้งได้รับการยกย่องข้ึนให้เป็นเทพเจา้ Tenman Tenjin เทพเจา้ผู ้

อุปถมัภก์ารเรียนและศิลปะ ในขบวนแห่แหนจะมีผูค้นราว 30,000 คนต่างกายยอ้นยุค (สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี์ 

8-12) เดินมาเคียงขา้งกบัเก้ียวท่ีอญัเชิญเทพเจา้สถิตอยูก่ลบัไปยงัศาล 
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ส่วนเทศกาลคนัดะท่ีจดัในฤดูใบไมร่้วงนั้นจดัไปตามต านานความเช่ือท่ีวา่เทพเจา้อูจิกามิจากศาล

เจา้คงัดะไดอ้อกไปเยี่ยนเยียนนาไร่ จึงไดจ้ดังานเป็นการขอบคุณเทพเจา้ท่ีปกปักรักษาใหไ้ดผ้ลผลิตเก็บเก่ียว

ทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ ช่วยขจดัปัดเป่าภยัพิบติัท่ีจะท าให้พืชผลเสียหาย ปัจจุบนัผูค้นในชุมชนเช่ือว่า

การเชิญเทพเจา้จากศาลเขา้ไปสถิตในเก้ียวชัว่คราวแลว้แห่แหนไปรอบ ๆ ชุมชนตามเส้นทางต่าง ๆ ก่อนจะ

กลบัคืนศาลเจา้จะท าให้ผูค้นมีจิตใจเขม้แข็งมีความร่มเยน็เป็นสุขทัว่หนา้ กิจกรรมหลกัจะจดัในช่วงวนัหยุด

สุดสัปดาห์ซ่ึงจะอยูร่าว ๆ วนัท่ี 15 พฤษภาคมของทุกปี ตอนท่ีขบวนแห่เทพเจา้ผา่นใจกลางกรุงโตเกียวถือ

วา่เป็นไฮไลทข์องงานท่ีอยูใ่นวนัเสาร์ ส่วนในวนัอาทิตยน์ั้นไฮไลทคื์อขบวนแห่เทพเจา้ประจ าทอ้งถ่ินอูจิกา

มิของเขตคงัดะและเขตนิฮอนบาชิ วนันั้นบนทอ้งถนนเตม็ไปดว้ยสีสันจากขบวนพาเหรดมิโคชิ 

โอกาสเช่นนั้นเห็นได้ชัดว่าศาลเจา้ชินโตท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางแห่งชีวิตสังคมตามวิถีประเพณี

ดั้งเดิมท่ีไดรั้บการสืบทอดตลอดมาแมจ้ะพฒันาจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมไฮเทคแลว้ก็

ตาม ส าหรับชาวญ่ีปุ่นแลว้ศาลเจา้ชินโตและแบบแผนการเคารพกราบไหวอ้ย่างท่ีกล่าวมาคือรากเหงา้ส่วน

หน่ึงของความเป็นญ่ีปุ่น ชินโตเคยเป็นศาสนาของประเทศ (รัฐ) มาตั้งแต่ช่วง คศ 1870 ถึง คศ 1940 ทุกวนัน้ี

อาจจะมีชาวญ่ีปุ่นไม่ก่ีคนท่ีจะบอกว่าตนเป็นชินโตร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผูค้นส่วนใหญ่ก็ด าเนินชีวิตตามวิถี

ชินโตควบคู่กนัไปกบัการใหค้วามเล่ือมใสในพุทธเซน 
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เคร่ืองรางของขลงัและโชคลาภ 

ผูท่ี้หลงไหลและรับทราบเฉพาะความก้าวหน้าน าสมยัของญ่ีปุ่นอาจคิดไม่ถึงและอาจไม่เช่ือว่า

ท่ามกลางความล ้ ายุคทางเทคโนโลยีหลายอย่างท่ีญ่ีปุ่นน าโลกอยู่ในขณะน้ีนั้นชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ก็ยงัคง

เล่ือมใสในอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีสืบสานต่อยอดมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลานบัพนัปี ทั้งน้ีอาจเร่ิมท่ีการดู

ฤกษย์ามเพื่อการกระท าต่าง ๆ เก่ียวกบัชีวิตโดยเฉพาะการเร่ิมตน้ชีวิตและการจดัการชีวิตภายหลงัความตาย 

แต่ดั้ งเดิมมาการจะจดัพิธีส าคญั ๆ จะอาศยัดูวนัฤกษ์งามยามดีจากปฏิทินโบราณ ได้วนัฤกษ์ดีแลว้ยงัตอ้ง

คน้หาต่อไปอีกวา่เวลาใดท่ีเป็นมงคลต่อการประกอบพิธีกรรมท่ีจะไม่สร้างความวิตกกงัวล อย่างเช่น การ

แต่งงานนั้นเป็นท่ีแพร่หลายท่ีจะพบงานแต่งในเดือนมิถุนายนมากกวา่เดือนอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะชาวญ่ีปุ่นไดน้ า

เทพธิดาของชาวกรีกและชาวโรมนันามว่า “จูโน” (June) มาเป็นสัญญลักษณ์เพื่อคุม้ครองหญิงสาวให้มี

ความสุขสมหวงัในชีวติ จดังานสมรสในเดือนมิถุนายนไปแลว้ก็รู้สึกอบอุ่นใจท่ีจะไดรั้บความสุขตามความ

เช่ือนั้น ความจริงก่อนเลือกคู่ครองบางรายก็ดูดวงพยากรณ์ท านานนิสัยตามแบบแผนของปีนักษตัรแบบ

ญ่ีปุ่นท่ีบ่งบอกไวว้า่ทั้ง 12 นกัษตัรินั้นมีนยัยะสัมพนัธ์อยา่งไรกบับุคลิคนิสัยของผูเ้กิดในปีนั้น ๆ เช่น เช่ือวา่

คนเกิดปีขาล (เสือ) ท่ีเรียกตามภาษาญ่ีปุ่นว่า “โทระ” นั้นจะเติบโตเป็นผูท่ี้เขม้แข็ง เป็นผูน้ า ควบคุมคนอ่ืน

ให้เกรงขามได ้เป็นปีเกิดท่ีเหมาะกบัเพศชายตามวิถีญ่ีปุ่นท่ียกให้ผูช้ายเป็นผูน้ าแลสตรีสมควรจะเป็นผูต้าม 

สตรีท่ีเกิดในปีเถาะ (กระต่าย) ท่ีเรียกตามภาษาญ่ีปุ่นวา่ “อุ” จะเป็นผูอ่้อนนอ้มถ่อมตนและยอมตามผูอ่ื้นแลว้

จะมีความสุขสมหวงัจึงน่าจะไดต้กแต่งให้มาเป็นคู่ชีวิตตามธรรมเนียมญ่ีปุ่นท่ียงัเนน้ย  ้าทุกวนัน้ีท่ีผูช้ายตอ้ง

เป็นชา้งเทา้หนา้และตามดว้ยสตรีผูเ้ป็นดัง่ชา้งเทา้หลงั 

การท่ีมนุษยเ์ช่ือนัน่เช่ือน้ีส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะอยากใหรู้้สึกปลอดภยัสบายใจระดบัหน่ึง และจะมี

เหตุผลโยงใยกบัความเช่ือเหล่านั้นอยู่เสมอแมว้่าเหตุผลท่ียกมาอา้งอิงอาจพิสูจน์ความเป็นจริงอย่างเป็น

ตรรกะทางวิทยาศาสตร์ไม่ไดก้็ตาม พอเห็นไดจ้ากการท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือในเร่ืองตวัเลขบางตวัคือเลข 4 และเลข 

9 เพียงแค่เลข 4 ในภาษาญ่ีปุ่นออกเสียงว่า “Shi” ท่ีบงัเอิญไปพอ้งกบัเสียงของค าว่า “Shinu” ท่ีภาษาญ่ีปุ่น

หมายถึงความตาย ส่วนเลข 9 นั้น ออกเสียงตามภาษาญ่ีปุ่นวา่ “คุ” (Ku) ท่ีในภาษาญ่ีปุ่นหมายถึงความทุกข์

ยากล าบาก ฉะนั้นเพื่อเป็นการตดัไฟเสียแต่ตน้ลมจะไดไ้ม่วิตกกงัวลใจวา่จะท าอะไรท่ีตอ้งใชต้วัเลขทั้งสอง

ท่ีกล่าวมาจึงตอ้งหลีกเล่ียงโดยเฉพาะอาคารสถานท่ีอยา่งบา้น อพาร์ทเมนต ์โรงแรมและโรงพยาบาลจะไม่มี

ตัวเลขก ากับว่าชั้ น ท่ี  4 และ ชั้ น ท่ี  9 คือจะกระโดดข้ามตัวเลขเหล่านั้ นไปสู่ตัวเลขถัดไปคือตั้ งแต่ 

1,2,3,5,6,7,8,10....... ยิ่งโรงพยาบาลดว้ยแลว้จะไม่ออกแบบให้ห้องผา่ตดัห้องคลอดและห้องท าแผลอยูใ่น

ชั้นท่ี 4 ของอาคารเป็นอนัขาด ส าหบัเลข 7 นั้นเป็นตวัเลขท่ีชาวญ่ีปุ่นถือว่าเป็นเลขดีมีมงคล มีอ านาจพิเศษ 
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จะท าอะไรชนิดท่ีตอ้งจบัสลากแล้วต่างก็หวงัจะไดเ้ลขท่ี 7 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสมยัก่อนญีป่นุมีการด่ืมน ้ าตม้

สมุนไพร 7 ชนิดท่ีเช่ือวา่จะท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อีกทั้งยงัมีการนบัถือเทพเจา้กลุ่มหน่ึง 7 องค ์(ตาม

ความเช่ือของชินโต) ท่ีประทบันัง่อยูบ่นเรือมหาสมบติั ใครนบัถือบูชาแลว้จะน าโชคลาภมาให้ ฉะนั้นเวลา

ญาติพี่นอ้งคนสนิทจะข้ึนบา้นใหม่หรือเปิดร้านคา้ขายจึงนิยมท่ีจะจดัหาของจ าลองรูปเรือมหาสมบติัท่ีมีเทพ

เจา้ทั้ง 7 องคไ์ปใหเ้พื่อเป็นศิริมงคล 

ความเช่ือฤกษย์าม ดวงชะตาหรืออาถรรพอ์ย่างท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจจะดูเป็นนามธรรมส าหรับคน

นอกท่ีไม่ใช่ชาวญ่ีปุ่น แต่คนนอกจะตลึงงนัทนัทีหากไดไ้ปเยือนศาลเจา้ชินโตหรือวดัเซนแห่งใดแห่งหน่ึง

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลเพราะท่ีนัน่จะมีเคร่ืองรางของขลงัใหเ้ช่าซ้ือสารพดัรูปแบบตามศรัทธา เคร่ืองรางของ

ขลงัของญ่ีปุ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ท่ีเรียกตามภาษาญ่ีปุ่นวา่ “โอมาโมริ” และ “โอฟูดะ” โอมาโม

ริคือ กระดาษช้ินเล็ก ๆ หรือผา้ช้ินเล็ก ๆ บนวสัดุกระดาษและเศษผา้นั้นมีนามของเพทหรือค ากล่าวภาวนา

พิเศษท่ีไดรั้บการปลุกเสกโดยนกับวชท่ีศาลเจา้ชินโตและพระสงฆจ์ากวดัเซน แต่ดั้งเดิมมานั้นจะจดัแต่งโอ

มาโมริไวใ้นกระบอกไมไ้ผเ่ล็ก ๆ หรือสวมห้อยคอไว ้ปัจจุบนัจะบรรจุ “โอมาโมริ” ไวใ้นถุงผา้เล็ก ๆ เพื่อ

สะดวกต่อการพกพาหรือสวมห้อยคอไว ้ส่วนเคร่ืองรางของขลงัอยา่งท่ีเรียกวา่ “โอฟูดะ” นั้นเป็นแผน่ไมเ้ล็ก 

ๆ รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีดา้นบนแผน่ไมน้ั้นจะปรากฎรูปเทพหรือช่ือของศาลเจา้หรือช่ือของวดัท่ีท าวตัถุมงคล

นั้น ผูเ้ล่ือมใสศรัทธาจะห้อยเคร่ืองรางน้ีท่ีประตูร้ัวหรือประตูเขา้บา้น หลายคนก็ชอบท่ีจะห้อยวตัถุมงคลโอ

ฟูดะไวท่ี้ศาลของครอบครัวท่ีจดัตั้งห้ิงบูชาไวภ้ายในตวับา้น ความเช่ือในเคร่ืองรางของขลงัอยา่งท่ีกล่าวมามี

ต้นเค้ามาจากความเช่ือในผีสางเทวดาและการนับถือในเทพหลายองค์ท่ีเช่ื อว่าอ่าวได้ให้อ านาจเหนือ

ธรรมชาติไวใ้นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งหลาย อาทิ พระอาทิตย ์พระจนัทร์ ภูเขา แม่น ้ าล าธารและ

ตน้ไม ้จากส่ิงเหล่าน้ีท่ีมนุษยใ์ชคุ้ม้ครองป้องกนัตนใหสุ้ขภาพดี มีโชคมัง่คัง่และเป็นสุข 

เคร่ืองรางของขลงัจากศาลเทพเจา้หรือจากวดัแต่ละแห่งมีเสน่ห์เป็นท่ีนิยมชมชอบของผูค้นแตกต่าง

กนัไป ท่ีแลว้มาไดมี้การจดัล าดบัความนิยมเคร่ืองรางของขลงัในท่ีต่าง ๆ ไว ้10 อนัดบัท่ีจะเร่ิมตน้จากอนัดบั

ท่ี 10 คือเคร่ืองรางจากศาลเจา้ Komitake ท่ีภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเช่ือว่าใครไดน้ าเคร่ืองรางจากท่ีน่ีไปสักการะบูชา

แลว้จะเป็นใหญ่เป็นโตในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานสูงสุดเยีย่งภูเขาไฟแห่งน้ีท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น อนัดบั

ท่ี 9 คือเคร่ืองรางจากกลุ่มวดั Ninnoji, วดั Toshoku และวดั FutaraSan ท่ียูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลก

ดา้นศาสนสถานโบราณท่ียงัมีการใชป้ระโยชน์ อนัดบัท่ี 8 คือเคร่ืองรางจากศาลเจา้ Fushimi Inari Shrine ท่ีมี

รูปหล่อสุนขัจ้ิงจอกและเสาโทริอิเป็นหม่ืน ๆ ตน้เป็นเอกลกัษณ์ ตามความเช่ือของชินโตนั้นสุนขัจ้ิงจอกถือ

วา่เป็นเทพองค์หน่ึงผูท้  าหน้าท่ีน าสารไปบอกกล่าวแก่เทพสูงสุด ศาลเจา้แห่งน้ีจึงเป็นท่ีนิยมของผูค้นท่ีมา
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กราบไหวบู้ชาและใคร่ใหเ้ทพเบ้ืองบนไดรั้บทราบความประสงคท่ี์เทพสุนขัจ้ิงจอกจะไปบอกต่อ อนัดบัท่ี 7 

คือเคร่ืองรางของขลงัจาก Todaiji แห่งเมืองนะระท่ีเคร่ืองรางของขลงัโด่งดงัเพราะพระพุทธรูปท่ีเรียกว่า

หลวงพ่อโตมีศกัดาอภินิหารดว้ยโบสถ์ของวดัโทไดจิเกิดไฟไหมห้ลายคร้ัง แต่องคห์ลวงพ่อโตไม่เกิดความ

เสียหายแต่อย่างไร อนัดับท่ี 6 คือเคร่ืองรางของขลงัจากวดัคิโยมิซุท่ีเกียวโตเป็นวดัท่ีตั้งอยู่ใกล้ ๆ แหล่ง

บรรจบกนัของแม่น ้ า 3 สาย ท่ีดินจึงอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้การเกษตรกรรมรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมยัเกียวโตเป็น

เมืองหลวง ผูค้นมาขอโชคลาภเพราะหวงัได้ทรัพย์สินอุดมมั่งคั่ง แต่จะอธิษฐานขอได้เพียงอย่างเดียว 

เคร่ืองรางของขลงัโด่งดงัอนัดบัท่ี 5 และ 4 มาจากวดัจินคาคูจิ วดัศาลาเงิน) และวดัคินคาคูจิ (วดัศาลาทอง) 

เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของนครโตเกียวตั้งแต่สมยัแรกตั้งเมืองหลวงแห่งน้ี เป็นวดัท่ีเช่ือวา่มีเคร่ืองรางท่ีจะช่วย

ให้ผูเ้คารพนบัถือสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนเช่นเณรน้อยอิคคิวซึงผูท่ี้เคยพ านกั ณ สถานท่ีแห่งน้ีมาก่อน 

นอกจากนกัท่องเท่ียวทัว่ ๆ ไปท่ีมาเยือนวดัทั้ง 2 แห่งน้ีแลว้พบว่านกัเรียน นิสิต นกัศึกษาคืออีกกลุ่มอาชีพ

หน่ึงท่ีมาขอพึ่งความศกัด์ิสิทธ์ิจากวดัทั้งคู่นั้น วดัเฮซิเดท (Hesedate) แห่งคามาคุระมีรูปหล่อสัมฤทธ์ิหลวง

พ่อโตไดบุทสึประทบันัง่ตระหง่านเป็นแหล่งเคร่ืองรางของขลงัโด่งดงัเป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่น การหล่อรูป

สัมฤทธ์ิหลวงพ่อโตส าเร็จลงไดด้ว้ยแรงศรัทธาบริจาคทรัพยข์องผูค้นในเมืองนาระสมยันั้น จึงเช่ือวา่หลวง

พ่อโตมีความศกัด์ิสิทธ์ิทางเมตตามหานิยมและความสามคัคี ความท่ีองค์พระใหญ่โตมากขนาดความสูง 

13.35 เมตร หนัก 93 ตนั องค์หลวงพ่อโตจึงกลายเป็นจุดสังเกต (Landmark) อย่างหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น

นอกเหนือไปจากภูเขาไฟฟูจิ เคร่ืองรางของขลงัลือช่ือท่ีจดัวา่อยูใ่นอนัดบัท่ี 2 ก็คือเคร่ืองรางจากวดัอซากูซะ

หรือเรียกแบบชาวบา้นว่าวดัโคมแดงใหญ่ อยู่ในนครโตเกียว ในบริเวณวดัมีผูค้นเบียดเสียดสักการะส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิกนัทั้งวนัทุกวนั ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะบริเวณใกล ้ๆ กบัวดัมีถนนนากิมิเสะโดริซ่ึงเป็นถนนท่ีมี

การคา้คึกคกัมีของให้เลือกซ้ือหาสารพดัเรียกว่ามาเยือนทั้งทีได้ทั้งของกินของใช้และเคร่ืองรางของขลงั

กลบัไปฝากกนัอย่างทัว่ถึง เคร่ืองรางโด่งดงัอนัดบัท่ี 1 ของญ่ีปุ่นมีอยู่ท่ีศาลเจา้เมจิแห่งเมืองโตเกียว ตั้งอยู่

ย่านฮาราจุกุ เป็นวดัท่ีผูค้นนิยมมาจดัพิธีแต่งงานเพราะมีช่ือเสียงว่าคู่สมรสท่ีผ่านพิธีกรรมการแต่งท่ีน่ีจะ

ครองคู่อยูกิ่นกนัหวานช่ืนตลอดไป หนุ่มสาวก็ชอบมาหาเช่าซ้ือเคร่ืองรางท่ีจะช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ภาพ

ของคู่รักใหย้นืยงยิง่ข้ึน 

ความเช่ือโชครางท่ีเป็นรูปธรรมเชิงพาณ่ิชย์ท่ีแพร่หลายในประเทศแห่งน้ีก็มีไม่น้อยไปกว่า

เคร่ืองรางของขลงัจากศาลเจา้และวดัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เร่ิมตั้งแต่เคร่ืองรางรูปนกฮูกท่ีเช่ือกนัวา่กราบ

ไหวบู้ชาแลว้จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จึงเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในหมู่นกัเรียนนกัศึกษา หลายครอบครัวพ่อ

แม่ก็เป็นผูซ้ื้อหาตุ๊กตารูปนกฮูกน้ีให้ลูก ๆ พกติดตวัเวลาไปเรียนหนงัสือ ท่ีสถานีรถไฟอิเดะบุคุโระมีรูปหุ่น
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นกฮูก 3 ตวัพอ่แม่และลูกโดดเด่น ตวัแม่อยูใ่นท่าอ่านหนงัสือใหลู้กฟัง ไดพ้บเห็นแลว้ยิง่ยนืยนัแน่ชดัถึงเร่ือง

ความเช่ือเก่ียวกบัสติปัญญา แต่ถ้าเป็นความเช่ือเก่ียวกบัการท ามาคา้ขายแล้วตอ้งเป็นเร่ืองตุ๊กตาแมวกวกั

เท่านั้นเพราะเช่ือวา่แมวเป็นสัตวน์ าโชค ยิ่งอยู่ในท่ากวกัมือยิ่งเช่ือไดเ้ลยวา่จะมีผูเ้ขา้มาอุดหนุนสินคา้เนือง

แน่น ส่วนความเช่ือผ่านตุ๊กตาคารุมะตามแนวทางของพุทธนิกายเซนจะใช้ส่ือกลางในการขอพร ขอให้สม

ปรารถนาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตุ๊กตาคารุมะท่ีวางจ าหน่วยจะไม่มีดวงตา ผูซ้ื้อตอ้งไปเติมแต่งดวงตาเองเพราะ

เป็นเคล็ดวา่ตอนเขียนดวงตาให้ขา้งหน่ึงแลว้อธิษฐานขอพรจากตุ๊กตาวา่หากไดส้มหวงัดงัปรารถนาจะเขียน

ตาให้อีกขา้งหน่ึง ตอนเทศกาลข้ึนปีใหม่คนญ่ีปุ่นจะยินดีปรีดายิ่งนกัหากมีผูน้ าของขวญัตุ๊กตาสิงโตน าโชค

และรูปป้ันเทพเจา้ทั้งเจ็ดจากวดัหรือจากศาลเจา้แห่งใดแห่งหน่ึงมาให้เพราะของขวญัเช่นนั้นเช่ือวา่จะท าให้

ผูไ้ดรั้บมีโชคมหาศาลตั้งแต่ตน้ปี และจะมีโชคดีตลอดปีหากฝันเห็นภูเขาไฟฟูจิในคืนแรกของปี เพราะตาม

ความเช่ือของคนประเทศน้ีภูเขาไฟฟูจิคือท่ีสถิตยข์องพระเจา้ 
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เทศกาลเจ็ด-ห้า-สาม 

การเปล่ียนผา่นวฎัจกัรชีวิตของปัจเจกจากสภาวะหน่ึงไปสู่อีกสภาวะหน่ึงอยา่งท่ีสังคมคาดหวงัเป็น

แบบแผนพฤติกรรมท่ีพบไดใ้นหลายสังคม เช่นพิธีรับเขา้เป็นคริสตศ์าสนิกชนหรือพิธีลา้งบาปก็เพื่อให้ผูเ้ขา้

พิธีเป็นท่ียอมรับของพวกพอ้งว่าเป็นคริสต์ชนถูกตอ้งตามพิธีกรรมแลว้ หรือพิธีเขา้สุนัตของชาวมุสลิมก็

เพื่อให้ชาย (เด็กหรือผูใ้หญ่ก็แล้วแต่) ผูผ้่านพิธีได้เป็นมุสลิมอย่างถูกพิธี การโกนจุก การบวช และการ

แต่งงานของคนไทยเหล่าน้ีก็จดัว่าเป็นขั้นตอนของการเปล่ียนผ่านวฎัจกัรชีวิตจากสภาพหน่ึงไปสู่สภาพท่ี

สังคมยอมรับในความสมบูรณ์ของผูผ้า่นพิธี ในประเทศญ่ีปุ่นก็มีพิธีการผา่นวฎัรจกัรชีวติเช่นกนัเรียกรวมวา่ 

“เทศกาล 7-5-3” ท่ีจดัข้ึนทุกปีในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน หากนกัท่องเท่ียวไดไ้ปวดัหรือศาลเจา้ญ่ีปุ่นในวนัน้ีก็

อาจจะรู้สึกไดไ้ปเยอืนญ่ีปุ่นแบบยอ้นยุคเพราจะไดเ้ห็นเด็ก ๆ ทั้งชายและหญิงในชุดกิโมโนทัว่ไปหมด ทั้งน้ี

เพราะเป็นวนัท่ีพ่อแม่จะพาบุตรชายอายุ 5 ขวบและบุตรสาวอาย ุ3 ขวบ หรือ 7 ขวบไปวดัหรือศาลเจา้ชินโต

เพื่อคาระวะขอบคุณและเพื่อขอความอวยพรเพื่อใหมี้อนาคตสดใส 

แมว้่าไม่ทราบชดัว่าพิธีประเพณี 7-5-3 เร่ิมตน้มาตั้งแต่ยุคสมยัใด กระนั้นบนัทึกโบราณก็บอกให้

ทราบว่าเทศกาลคลา้ย ๆ กนัน้ีมีการเฉลิมฉลองกนัอยู่ในหลาย ๆ ส่วนของประเทศญ่ีปุ่นมาแลว้กวา่ 400 ปี 

ชาวญ่ีปุ่นถือว่าเด็ก ๆ ประดุจดังของขวญัท่ีพระเจ้าประทานมาให้ เติบโตกระทั่งอายุ 7 ขวบ (ส าหรับ

เด็กผูห้ญิง) จึงจะเป็นมนุษยป์กติโดยสมบูรณ์ ส าหรับเด็กผูห้ญิงอายุ 3 ขวบจะได้รับการเกล้าผมเหมือน

ผูใ้หญ่เป็นคร้ังแรก และเม่ืออายุ 7 ขวบเด็กผูห้ญิงก็จะไดรั้บผา้คาดเอวท่ีท าจากผา้ไหมเพื่อรัดชุดกิโมโนซ่ึง

ถือว่าแต่งกายเท่าเทียมผูใ้หญ่แลว้ ส่วนเด็กผูช้ายนั้นตอนอายุ 5 ขวบก็จะไดรั้บกิโมโนท่ีเรียกว่า “ฮากามะ” 

กิโมโนสมบูรณ์แบบตวัแรกของชีวติ อนัเป็นชุดกิโมโนตามแบบประเพณีท่ีบรรดาผูใ้หญ่ยงัคงสวมใส่กนัใน

โอกาสพิเศษโอกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะวนัท่ีเป็นเจา้บ่าว ชุดกิโมโนท่ีแต่งให้เด็กผูห้ญิงทั้งตอน 3 ขวบ และ

ตอน 7 ขวบ นิยมสีสรรสดใส เช่น สีแดง สีชมพู และ สีเหลือง ลวดลายบนผืนผา้ส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้

พนัธ์ุพฤกษาโดยเฉพาะดอกเบญจมาศสีต่าง ๆ ท่ีมีกลีบดอกรูกปทรงเรียวยาวจ านวน 10 กลีบข้ึนไปและเกสร

ตรงกลางดอกรูปทรงกลม นอกจากน้ีบรรดาคุณแม่หลายท่านอาจเลือกกิโมโนดอกบ๊วย ดอกโบตัน๋ ดอก

ซากุระ ดอกคาเมเลีย ดอกฟูจิหรือดอกคิเคยวอยา่งใดอยา่งหน่ึงให้บุตรสาวสวมใส่ในโอกาสส าคญันั้น ส่วน

กิโมโนของเด็กชายจะไม่มีดอกลายอนัใดแต่จะเป็นสีพื้น ๆทึบ ๆ ดูเคร่งขรึมแต่สง่างามประเภทสีน ้ าตาล สี

เทาและสีด าเป็นหลกั 
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รูปแบบของเทศกาลท่ีแสดงการเปล่ียนผ่านของวฎัจกัรชีวิตของเด็กชายและเด็กหญิงเม่ือเขา้สู่วยั 7 

ขวบ 5 ขวบ และ 3 ขวบ อย่างท่ีกล่าวมานั้นถือว่าเป็นรูปแบบร่วมสมยัท่ีแพร่หลายมาตั้งแต่ยุคเอโดะ (คศ 

1600-1868) ท่ีนกัประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นจดัใหอ้ยูใ่นยคุกลางหรือยุคคลาสสิคซ่ึงครอบคลุมสมยัปกครองของนา

ระ เฮอัง กามากุระและเอโดะซ่ึงอยู่คาบเก่ียวระหว่างยุคคลาสสิคเข้าสู่ยุคศักดินาท่ีโชกุนมีอ านาจทาง

การเมืองสูงสุด นบัเป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น ผูน้ า (โชกุน) ไดส้ร้างแบบ

แผนแทบจะทุกอยา่งของวิถีชีวิตผูค้น ทั้งน้ีรวมไปถึงการนุ่งห่มดว้ยกิโมโนท่ีเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของ

วฒันธรรมญ่ีปุ่น นับเป็นช่วงสมัยท่ีการแต่งกายด้วยกิโมโนได้รับการปลูกฝังอย่างกวา้งขวางกระทั่ง

กลายเป็นศิลปะประจ าชาติ ทั้งน้ีดงัจะยืนยนัไดจ้ากงานศิลปะภาพพิมพจ์ากแม่พิมพแ์กะไม ้(ยูคิโยเอะ) โดย

ฝีมือของศิลปินท่านต่าง ๆ โดยเฉพาะ Suzuki Harunobu (คศ 1725 – 1770) Kitagawa Utamaro (8L 1754 – 

1806) Torii Kiyonaga (คศ 1752 – 1815) และ Utagawa Kuniyoshi (คศ 1797-1861) ฯลฯ ศิลปินเหล่าน้ีมี

ฝีมือโดดเด่นท่ีงานภาพพิมพจ์ากแม่พิมพไ์มเ้ป็นรูปสตรี ชาวญ่ีปุ่นสมยันั้นท่ีแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนอยู่เป็น

ประจ า ในยุคต่าง ๆ มาผลงานภาพพิมพ์เหล่านั้ นกลายเป็นดั่งเอกสารบันทึกรูปแบบของกิโมโนท่ีให้

จินตนาการแก่การสร้างสรรคกิ์โมโนในสมยัต่อ ๆ มา 

อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบการฉลองเน่ืองในเทศกาล 7-5-3 ทัว่ประเทศแล้วพบว่าการจดังาน

เทศกาลน้ีในพื้นท่ีเขตคนัโตะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวงปัจจุบนัมีความโดดเด่นกวา่พื้นท่ีใด ๆ ในประเทศ 

ทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจจะเน่ืองมาจากห้างสรรพสินคา้ ผูผ้ลิตขนมหวานและผูผ้ลิตชุดกิโมโนส าหรับเด็กร่วมมือ

สนบัสนุนอยา่งแข็งขนัต่อเน่ืองเพื่อให้เทศกาลดงักล่าวเป็นงานระดบัชาติ ประกอบกบัโตเกียวเป็นศูนยก์าร

ทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง อีกทั้งเขตคนัโตะยงัเป็นเขตท่ีมีประชากรมากกวา่เขตใด ๆ ในประเทศ 

จึงเท่ากบัเป็นหน้าต่างท่ีเปิดโชวเ์อกลกัษณ์แห่งชาติไปในตวั แมว้่าเทศกาล 7-5-3 จะไม่ไดเ้ป็นวนัหยุดของ

ทางราชการ กระนั้นก็เป็นเทศกาลท่ีชาวญ่ีปุ่นจ านวนไม่น้อยโดยเฉพาะเด็ก ๆ ต่างเฝ้ารอด้วยความต่ืนเตน้

ยนิดี ทุกวนัน้ีอาจจะเห็นเด็ก ๆ ไปวดัไปศาลเจา้ในชุดแต่งกายสากลแบบตะวนัตกมากกวา่สวมชุดกิโมโนกนั

จริง ๆ จงั ๆ อย่างสมัยก่อน กระนั้นชุดท่ีเด็ก ๆ สวมใส่ไปวดัไปศาลเจ้าเพื่อขอบคุณและขอพรจากส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิในวนันั้นก็เป็นชุดใหม่ท่ีประเดิมสวมใส่เป็นคร้ังแรก และทางศาลเจา้หรือทางวดัก็จะแจกขนม

หวานพร้อมเคร่ืองรางของขลงัใหเ้ด็ก ๆ น ากลบัไปเคารพบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวติต่อไป 
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โอบ้ง:  เทศกาลสารทญีปุ่่ น 

ปัจจุบนัประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมแนวหน้า เช่น ยุโรป และอเมริกา มีความกา้วหน้า

ทางเทคโนโลยีสูงท่ีช่วยเอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง กระนั้นการท่ีเคยเป็นประเทศ

เกษตรกรรมมาก่อน อีกทั้งผูค้นตามทอ้งถ่ินชนบทก็ยงัประกอบการเกษตรกรรมเหนือบรรพบุรุษ และวิถี

ประเพณีไดถู้กถกัร้อยไปกบัแนวทางความเช่ือท่ีผสมผสานระหวา่งชินโตท่ีเช่ือผสีางเทวดากบัความเช่ือพุทธ

แบบเซน การจดัเทศกาลอนัเน่ืองด้วยศาสนาความเช่ือปรากฏอยู่เกือบทุกฤดูกาลได้เติมเต็มความตอ้งการ

จิตใจของผูค้นบนดินแดนไฮเทคแห่งน้ีโดยแท ้

ศาสนาชินโตและศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อความเช่ือและการถือปฏิบติัต่าง ๆ ของชาวญ่ีปุ่น แต่ละ

ศาสนาตอบสนองความตอ้งการของชาวญ่ีปุ่นต่างกนั ผูค้นส่วนใหญ่จึงนบัถือและปฏิบติัตนตามแนวทาง

ศาสนาทั้ง 2 ควบคู่กนัไป นอกจากน้ีปรัชญาขงจ๊ือยงัเป็นดัง่เบา้หลอมจริยธรรมให้ชาวญ่ีปุ่นไดเ้ช่ือเก่ียวกกบั

ความถูกตอ้งและความเส่ือมเสีย ศาสนาชินโตไม่มีคมัภีร์ท่ีบญัญติัค าสอนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่เป็น

ความเช่ือท่ีคนญ่ีป่นุสมยัโบราณนบัถือมาก่อน เม่ือพระสงฆ์น าพระพุทธศาสนาจากจีนเขา้ไปเผยแผ่ก็เลย

เรียกความเช่ือดั้งเดิมวา่ “ชินโต” แปลวา่ “หนทางแห่งพระเจา้” คนญ่ีปุ่นโบราณเช่ือวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งในโลก

มีวิญญาณสถิตอยู ่“วิญญาณ” อาจสถิตอยูใ่นตน้ไม ้ในสัตว ์ในหินผา วิญญาณมีพลงัธรรมชาติท่ีควบคุมอยู่

เช่น แผ่นดินไหวและพายุไตฝุ้่ น การสวดวิงวอนและเซ่นไหวจ้ะท าให้วิญญาณพึงพอใจ ชาวนาจะเซ่นไหว้

และวงิวอนผีวญิญาณให้บนัดาลพืชผลไดเ้ก็บเก่ียวอยา่งอุดมสมบูรณ์ ชินโตไดส้ร้างสะพานเช่ือมโยงระหวา่ง

มนุษยก์บัพลงัอนัน่ากลวัของธรรมชาติ ความเช่ือร่วมกนัในเทพเจา้ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกใกลชิ้ดในหมู่

ผูค้นและต่อมาไดช่้วยรวมใหญ่ี้ปุ่นทั้งชาติเป็นหน่ึงเดียว อยา่งไรก็ตามชินโตไม่อาจตอบค าถามเก่ียวกบัชีวิต

หลงัความตาย หรือตอบค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมอนัเหมาะสมท่ีบุคคลพึงอาศยัเป็นแนวทางได ้คนญ่ีปุ่นจึง

ตอ้งหนัไปหาท่ีพึ่งจากศาสนาพุทธท่ีจะใหค้  าตอบต่อปัญหาขา้งตน้ไดดี้ 

ในปี คศ. 522 พระสงฆ์ในพุทธศาสนาจากประเทศจีนชุดแรกมาถึงญ่ีปุ่น พุทธศาสนาให้ความเช่ือ

ใหม่ ๆ แก่ชาวญ่ีปุ่น พุทธศาสนาสอนให้รู้เก่ียวกบัการเกิด แก่ เจบ็ ตาย การกลบัมาเกิดใหม่ตามผลบุญ กรรม 

ท่ีกระท าไวแ้ละสอนให้รู้เป้าเหมายของการตรัสรู้หรือนิพพาน นอกจากน้ีพุทธศาสนายงัสอนใหผู้ค้นปฏิบติั

ตนเพื่อใกลนิ้พพานโดยการท าสมาธิและการท าความดี ศาสนาพุทธสนบัสนุนคุณธรรมต่างๆ  เช่น มิตรภาพ

และความเมตตาปรานีต่อกนั เม่ือพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศญ่ีปุ่น ก็มีผูเ้ลือกนับถือพุทธนิกายต่าง ๆ คน

ธรรมดาสามญัเล่ือมใสในแนวทางพุทธศาสนาท่ีเช่ือวา่ทุกคนสามารถไดข้ึ้นสวรรคโ์ดยผา่นสัจธรรม บรรดา
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นกัรบซามูไรศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบเซนซ่ึงเผยแผอ่อกมาจากประเทศจีนช่วงปี คศ. 1100 และช่วงปี 

คศ. 1200 พุทธนิกายเซนเนน้การท าวิปัสสนาและการควบคุมตนเองอนัเป็นหนทางท่ีจะไปถึงซ่ึงความหลุด

พน้ ส าหรับซามูไรแลว้พุทธนิกายเซนไดช้ี้ช่องทางให้พฒันาการควบคุมร่างกายและจิตใจซ่ึงเป็นแบบแผนท่ี

ชีวติซามูไรเรียกร้องตอ้งการ เซนยงัมีอิทธิพลยนืยาวปรากฏอยูใ่นศิลปะญ่ีปุ่นกระทัง่ทุกวนัน้ี 

ชาวญ่ีปุ่นในปัจจุบันนับถือและปฏิบัตตนตามแนวทั้งชินโตและพุทธเซน ดังจะยกให้เห็นเป็น

ตวัอย่างจากเทศกาลโอบง้ (Bon) และเทศกาลอากิ (Aki Matsuri) โอบ้งเป็นเทศกาลงานบุญเน่ืองในพุทธ

ศาสนาท่ีจดัข้ึนตอนกลางเดือนสิงหาคม จุดประสงคห์ลกัเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้วญิญาณบรรพบุรุษท่ียงัไม่ได้

ไปเกิดตอ้งรับเคราะห์กรรมในนรกเช่นเดียวกบัเทศกาลสารทเดือน 10 ของประเทศไทย หรืออย่างท่ีเรียก

ตามท้องถ่ินว่า “ปุพพเปตพลี” และหมรับของทางภาคใต้ และคงเป็นเพราะผลของการสังเคราะห์ทาง

วฒันธรรมท่ีญ่ี ปุ่นรับปรัชญาแนวคิดของขงจ๊ือท่ีเน้นคุณค่าของความกตัญญู และความจงรักภักดีต่อ

ผูป้กครอง และอาวุโสเขา้มาอยู่ในครรลองชีวิต ผูค้นจึงยงัคงระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ พอเทศกาล

โอบง้มาถึงชาวญีปุ่นนบัลา้น ๆ คนท่ีไปท างานในท่ีต่าง ๆ ก็พากนักลบับา้นเกิดเพื่อร่วมประกอบพิธีกรรม

พร้อมญาติพี่น้อง เมืองโตเกียวไม่เคยหลับใหลกลับตอ้งเงียบงนัดุจเมืองร้าง ผูท่ี้อยู่แดนไกลต้องจบัจอง

เท่ียวบินหรือเท่ียวโดยสารยานพาหนะอ่ืนไวล่้วงหน้าตั้งแต่เร่ิมเปิดให้มีการส ารองท่ีนัง่ ตามความเช่ือของ

พุทธเซนโอบงัเป็นเวลาท่ีภูตผไีดรั้บการปลดปล่อยให้กลบัมาเยี่ยมบา้นช่วงหน่ึง ในเทศกาลน้ีชาวพุทธญ่ีปุ่น

ต่างรีบท าความสะอาดบา้นเรือน พอถึงวนัท่ี 13 สิงหาคมก็พากนัไปท่ีหลุมฝังศพของตระกูล เทน ้ าลงบนป้าย

หินเหนือหลุมฝังศพ (เป็นการช าระล้างตามแบบอย่างของชินโต) จากนั้นจุดก ายานและตะเกียงพร้อมวาง

ดอกไมไ้วท่ี้หลุมศพแลว้ก็ตรงกบับา้นทนัที เพื่อน าวิญญาณบรรพบุรุษให้มาพ านกัอยูบ่นห้ิงบูชาท่ีบา้นและ

เซ่นไหวว้ิญญาณดว้ยขา้วปลาอาหาร หลงัจากนั้น 3 วนั ก็ท  าพิธีส่งวิญญาณสู่สวรรค์อีกคร้ัง บางคร้ังจะเห็น

วา่มีการจุดไฟขา้งหนา้บา้นและน าตะเกียงท่ีจุดไวต้ลอดพิธีไปปล่อยลอยลงในแม่น ้ าเพื่อบอกทางกลบับา้น

ให้วิญญาณ จุดสุดยอดของเทศกาลท่ีจดัในทุก ๆ เมืองทั้งเมืองใหญ่เมืองเล็กก็คือการร าฟ้อนแบบพื้นเมืองท่ี

ผูร่้วมงานร่ายร าวนไปรอบ ๆ ปะร าพิธีท่ีมีตะเกียงจุดไวโ้ดยรอบเป็นระยะ ๆ เคร่ืองดนตรี การบรรเลง และ

เน้ือเพลงเป็นไปตามแบบฉบบัพื้นเมืองโดยแท ้การแต่งกายแบบทอ้งถ่ินท่ีผูช้าย และเด็กชายสวมใส่กิโมโน

ผา้ฝ้ายสีขาวและสีน ้ าทะเล สตรีและเด็กหญิงสวมกิโมโนหลากสี ของท่ีระลึกของฝากท่ีมีขายในงาน เช่น 

ปลาทอง ของเล่น หน้ากาก ดอกไม้ไฟ ขนมหวาน ของกินเล่น และเคร่ืองด่ืมช่วยเพิ่มความสนุกให้กับ

เทศกาลดว้ยเช่นกนั ส าหรับเทศกาลใบไมร่้วง (อากิ มสัซุริ) เป็นเทศกาลอนัเน่ืองดว้ยศาสนาชินโตท่ีนิยมจดั

ข้ึนในระหวา่งเดือนกนัยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน ท่ีมีเป้าหมายหลกัเพื่อเซ่นไหวเ้ทวดาอารักษ ์ผูป้กปักษ์
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รักษาขา้วกลา้ในนาตั้งแต่เพาะปลูกไปกระทัง่เก็บเก่ียวผลผลิต การจดัพิธีกรรมเซ่นไหวไ้ดรั้บการสนบัสนุน

จากศาลเจา้ในทอ้งถ่ินเสมอ เช่ือกนัตามต านานพื้นบา้นของชินโตวา่ ปีละคร้ัง หรือ 2 คร้ัง เทวาอารักษจ์ะลง

มาจากภูเขาท่ีสิงสถิตเพื่อมาเยือนไร่นา ในวนันั้นจึงท าเจว็ดไม้เล็ก ๆ เพื่อให้เทวดาได้พ  านัก (ชั่วคราว) 

จากนั้นก็แห่แหนเจวด็ไปรอบ ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพร้อมการเตน้ร้องร าท าเพลงท่ีผูร่้วมพิธีอยู่ในชุด

กิโมโนทุกเพศทุกวยั โดยเฉพาะการฉลองเทศกาลน้ีท่ีเมืองเกียวโตท่ีทุกคนในงานจะแต่งกายตามแบบยุค

สมยัเฮอนั (คศ 794-1185) กระทัง่ถึงยุคสมยัเมจิ (คศ. 1889) เพียงรูปแบบการแต่งกายยอ้นยุคเช่นนั้นก็เพิ่ม

สีสันชวนให้โหยหาอดีตมากอยูแ่ลว้ ยิ่งมีการน าน ้ าจากบ่อศกัด์ิสิทธ์ิมาช าระลา้งดว้ยไฟท่ีจุดจากคบไฟขนาด

ใหญ่ หรือกองไฟใหญ่ท่ีก่อประกอบพิธี แถมดว้ยการเชิดมงักร การทดสอบความแม่นย  าในศิลปะการยิงธนู 

(อย่างนกัรบในอดีต) และการน าโคมไฟกระดาษขนาดมหึมาไปลอยน ้ า เพื่อให้มีนัยว่าได้ขบัไล่ส่ิงชั่วร้าย

ออกไปไม่ให้มารบกวนพืชผลท่ีก าลงัจะเก็บเก่ียวต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นกิจพิธีท่ีท าให้จดจ าเทศกาลฤดูใบไม้

ร่วงอย่างไม่รู้ลืม นอกจากได้ร่วมประกอบพิธีอย่างขา้งตน้แล้วผูม้างานยงัได้กราบไหว้ขอความคุม้ครอง

ป้องกนั และขอโชคลาภจากเทวาอารักษด์ว้ยกลวิธีต่าง ๆ ตามวิถีของชินโต อาทิ การดึงเชือกเพื่อให้ท่อนไม้

ท่ีแขวนอยูเ่บ้ืองบนศรีษะไปกระทุง้ระฆงัยกัษส่์งเสียงกึกกอ้งกงัวานนยัวา่เป็นการส่งสัญญาณให้เทวาผูส้ถิต 

ณ ท่ีนั่นรับรู้และตอบสนองตามค าขอ นอกจากน้ียงัมีการเส่ียงเซียมซีเพื่อใคร่ทราบโชคชะตา ณ ขณะนั้น 

บา้งก็ซ้ือเคร่ืองรางของขลงัท่ีท าไวเ้ป็นของท่ีระลึก เช่น เคร่ืองรางขอให้มีบุตร เคร่ืองรางขอให้คลอดบุตร

ปลอดภยั เคร่ืองรางเพื่อคุม้ครองระหว่างขบัข่ียวดยาน ท่ีศาลเจา้ชินโตฟูชิมิ (Fushimi) ทางตอนใตข้องเกียว

โต ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของอารักษสุ์นขัจ้ิงจอก มีของท่ีระลึกรูปป้ัน และรูปสลกัสุนขัจ้ิงจอกวางจ าหน่ายมากกวา่

ของท่ีระลึกอยา่งอ่ืน ผูม้าเยือนนิยมซ้ือไปบูชาต่อท่ีบา้นตามความเช่ือวา่สุนขัจ้ิงจอกคือ ผูน้ าสารจากมนุษยถึ์ง

เทวาอารักษ์ชั้นสูงต่อไป ทั้งประเทศมีศาลเจา้สุนขัจ้ิงจอกอยู่ทัว่ไปถึง 30,000 แห่ง ปีหน่ึง ๆ จ าหน่ายของท่ี

ระลึกประเภทน้ีนบัเรือนแสนตามความเล่ือมใสศรัทธาของผูเ้ป็นลูกหลานสุริยเทว ี(Sun Goddess) 
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เทศกาลตุ๊กตาและเทศกาลปลาคราพ 

ชาวญ่ีปุ่นให้ความส าคญักบัลูกทั้งชายและหญิงเป็นอย่างมากถึงขนาดจดังานเฉลิมฉลองให้เป็น

โอกาสพิเศษ ทุกปีเทศกาลตุ๊กตาจดัวนัท่ี 3 มีนาคมเพื่อให้บุตรสาวไดร่ื้นรมย ์ส่วนเทศกาลปลาคราพนั้นจดั

ให้เป็นขวญัและก าลงัแก่ลูกชายในวนัท่ี 5 พฤษภาคม เป็นเทศกาลงานประเพณีท่ีถือปฏิบติักนัมาเน่ินนาน 

เทศกาลตุ๊กตาจะปรากฏมาแล้วบ้างในสมัยเฮอัน พอมาถึงช่วงกลางคริสตวรรษ์ท่ี  19 อันเป็นช่วง

ประวติัศาสตร์ยุคเอโดะพบวา่มีการจดัเทศกาลน้ีอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะโดยการน าตุ๊กตาท่ีท าจากกระดาษ 2

หรือ 3 ตวัมาวางไวใ้นถาดไม ้ขา้ง ๆ ตุ๊กตามีขนมท่ีท าจากแป้งขา้วเจา้และอาหารพิเศษอ่ืน ๆ ช่วงสมยัเอโดะ

นั้นการเก็บสะสมตุ๊กตาท ากนัอย่างพิถีพิถนัมากข้ึน มีการจดัแสดงตุ๊กตาและขา้วของประกอบบนชั้นไม้

ตั้งแต่ 3 ชั้น 5 ชั้นไปถึง 7 ชั้น สมยัก่อนใชตุ้ก๊ตาในท่ายนืจดัแสดงมาคราวน้ีตอ้งการจะแสดงตุก๊ตาและเคร่ือง

ประกอบมากชั้นยิ่งข้ึนตอ้งใช้พื้นท่ีมากตามไปดว้ย จึงแก้ปัญหาดว้ยการใช้ตุ๊กตาในท่านั่งแสดงประกอบ 

นอกจากน้ียงัเลิกใชตุ้๊กตาท่ีท าจากกระดาษ เปล่ียนมาเป็นตุ๊กตาท่ีท าจากวสัดุประเภทผา้ท่ีจะเป็นเคร่ืองแต่ง

กายตวัตุ๊กตา ส่วนศรีษะและแขนตุ๊กตาท าจากเคร่ืองป้ันดินเผาทั้งชนิดเคลือบผิวและไม่เคลือบผิวซ่ึงจะดู

กระดา้งไม่ออกมนัวาวเหมือนดินเผาเคลือบผิว สมยัเมจิต่อมาการจดัแสดงไดเ้พิ่มจ านวนตุ๊กตาให้มากข้ึน

โดยท่ีลกัษณะของตุก๊ตาใหม่ ๆ บางตวัท่ีเพิ่มเขา้มาจะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเทศกาลท่ีจดัในยคุแรก ๆ เลย 

ในช่วงปี คศ 1920 ห้างร้านเร่ิมจดัจ าหน่ายชุดตุก๊ตาครบชุดพร้อมเคร่ืองประกอบพร้อมสรรพ พ่อแม่

ปู่ยา่ตารายไม่ตอ้งเสียเวลาจดัท า (เอง) ของเล่นเด็กในเทศกาลน้ีอีกต่อไป ปัจจุบนัน้ีชุดตุ๊กตามีราคาตั้งแต่ชุด

ละ 500 เหรียญ สหรัฐไปกระทัง่ถึง 5,000 เหรียญสหรัฐหรือมากกวา่นั้น ราคาจะน้อยหรือมากนั้นข้ึนอยูก่บั

ขนาดคุณภาพของวสัดุท่ีใชท้  าและความมีช่ือเสียงของช่างผูท้  า และเม่ือน าทุกอยา่งมาจดัแสดงส่ิงเหล่าน้ี ยอ่ม

บอกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวท่ีจดัแสดงชุดตุ๊กตาอีกดว้ย ชุดจดัแสดงในเทศกาลน้ีอาจ

เป็นข้าวของท่ีผู ้เป็นแม่เคยมีอยู่และส่งต่อให้บุตรสาวตนหรือเป็นของท่ีพ่อแม่จัดหาให้ใหม่  หลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นท่ีนิยมอยา่งยิง่ท่ีจะจดัเตรียมชุดตุ๊กตาทั้งหมดไวใ้นกล่องแกว้แทนกล่องไมอ้ยา่งแต่

ก่อน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความจ ากดัเร่ืองพื้นท่ีวางขา้วของท่ีจะจดัแสดง 
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การจดัแสดงตุ๊กตาและขา้วของประกอบโดยภาพรวมแลว้ก็คลา้ยกนัทั้งชนิด 3 ชั้น 5 ชั้น และ 7 ชั้น 

ในท่ีน้ีจะล าดบัภาพการจดัแสดงชนิด 7 ชั้น เป็นตวัอยา่ง เน่ืองจากชั้นไมว้างของแสดงลดหลัน่กนัจากบนลง

ล่าง ผา้สีแดงท่ีใช้คลุมชั้นทั้งหมดจึงให้พาดทาบเป็นจีบลงมาจากบนลงล่าง ต าแหน่งชั้นบนสุด (ชั้นท่ี 1) 

สมมติให้เป็นพระราชวงัฉากดา้นหลงัจึงนิยมให้เป็นสีทองมีตุ๊กตาชาย-หญิงท่ีแต่งพระองคเ์ป็นจกัรพรรดิใน

ชุดสีเขม้ ส่วนจกัรพรรดินีสวมกิโมโน 12 ชั้นชุดสีแดง ชั้นท่ี 2 คือ ตุ๊กตารูปนางขา้หลวง 3 นาง อยูใ่นท่ายืน 

ชั้นท่ี 3 ลงมาเป็นตุ๊กตานกัดนตรีแห่งราชส านกัท่ีประกอบดว้ยนกัร้อง มือกลอง 3 นายและคนเป่าขลุ่ย ชั้นท่ี 

4 มีตุก๊ตารูปทหารรักษาพระองค ์2 นาย พร้อมอาหารประเภทขนมหวานสีชมภู สีขาวและสีเขียว ชั้นท่ี 5 เป็น

ขา้ราชบริพารท่ีมาคอยรอถือรองเท้าแตะและร่ม (ให้พระราชาและพระราชินี) ส่วนชั้นท่ี 6 มีเคร่ืองตกแต่ง

บา้นหลายอยา่ง และชั้นสุดทา้ยมีหุ่นเก้ียวและรถมา้ท่ีจะใชเ้ป็นยานพาหนะของเหนือหัวทั้ง 2 พระองค ์ขา้ง 

ๆ อาจมีพุ่มไมจ้  าลอง2 ชุด ซ่ึงนิยมจดัเป็นตน้ซากุระก าลงับานสะพร่ังและตน้ส้มท่ีมีลูกเต็มตน้ ของจ าลองท่ี

กล่าวมานั้นเห็นแลว้ก็ท าใหนึ้กวา่เป็นฉากงานเล้ียงหรือการฉลองงานแต่งงาน และเคร่ืองเรือนกบัรถมา้นั้นก็

มุ่งหมายใหเ้ป็นเสมือนสินสอดของหญิงสาวผูแ้ต่งเขา้มาอยูใ่นตระกูลของผูสู้งศกัด์ิ 

ตุ๊กตาและขา้วของจ าลองท่ีจดัในเทศกาลน้ีจะจดัแต่งไวป้ระมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงวนัท่ี 3 มีนาคม

อนัเป็นวนัจริงของเทศกาล ระหวา่งท่ีจดัแต่งชั้นแสดงเด็ก ๆ ก็จะคอยช่วยแม่หยบิส่งขา้วของต่าง ๆ ใหผู้ใ้หญ่

จบัวางในต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง ผูเ้ป็นมารดาอาจจะเหน่ือยหน่อยในกรณีท่ีลูกสาวยงัอ่อนเยาวท่ี์อาจจะเผลอไป

ท าขา้วของหกัเสียหาย และท่ีส าคญัของท่ีจดัแสดงในเทศกาลน้ีไม่ใช่ของเล่นของเด็กแต่จดัแสดงไวใ้ห้เด็ก ๆ 

ได้ช่ืนชมเป็นหลกั หลงัจากวนัท่ี 3 มีนาคมไปแลว้จะรีบเก็บขา้วของทุกอย่างท่ีจดัแสดงทนัที เน่ืองจากมี

ความเช่ือกนัวา่หากปล่อยขา้วของท่ีจดัแสดงไวเ้น่ินนานจะท าให้บุตรสาวโตข้ึนและแต่งงานช้าออกไปกว่า

เวลาอนัควร 

เชา้ตรู่ของวนัท่ี 5 พฤษภาคมของทุกปีทัว่ทุกแห่งหนท่ีมีบา้นเรือนผูค้นอยูอ่าศยัในญ่ีปุ่นจะเห็นธงผา้

รูปปลาคราพปลิวไสวอยูห่ลายหลากสี ไม่ใช่ผนืธงแบน ๆ แลว้เขียนรูปปลาคราพไวบ้นผนืแผน่ธง แต่เป็นธง

ผา้ท าเป็นรูปปลาคราพทั้งตวัหลากหลายขนาด บางตวัยาวเกือบ 9 เมตร โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตชนบทซ่ึงมีท่ี

ว่างมากกว่าในเมืองจึงนิยมท าปลาคราพผา้ตวัยาวใหญ่ผูกห้อยปลายไมเ้หนือหลงัคาบา้น ยิ่งบา้นท่ีมีบุตร

หลานผูช้ายหลายคนก็จะห้อยธงปลาคราพเท่าจ านวนของบุตรหลานผูช้ายในบา้น เพราะน้ีคือเทศกาลท่ีจดั

ใหก้บัเด็กผูช้าย เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองท่ีจะกระตุน้ใหเ้ด็ก ๆ มีจิตใจกระปร้ีกระเปร่าสดใสร่าเริงและสุขภาพ

ดี ท่ีท าธงปลาคราพก็เพราะปลาคราพคือสัญลกัษณ์ส่ิงดีเลิศท่ีสุดแห่งเจตจ านงของแข็งแกร่งไม่ยอ่ทอ้ พ่อแม่

หวงัวา่ลูกชายเล็ก ๆ มองธงปลาคราพปลิวไสวอยู่ในสายลมจะเกิดแรงบนัดาลใจ โดยจิตวิญญาณของปลา
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คราพนักสู้ เป็นท่ีทราบกันดีถึงความยืนหยดั มัน่คงเด็ดเด่ียวและความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคของ

ธรรมชาติใหจ้งได ้ดงัจะเห็นไดว้า่ปลาคราพจะวา่ยทวนน ้าข้ึนไปใหถึ้งน ้าท่ีตกลงมาใหไ้ด ้ไม่วา่กระแสน ้าจะ

เช่ียวกรากเพียงใดก็ตาม 

นอกเหนือจากธงปลาคราพท่ีปลิวไสวอยูเ่หนือน่านฟ้าแลว้วนัเด็กชายวนัน้ีภายในพื้นท่ีเวิง้ของห้อง

ท่ีจดัแสดงขา้วของโชวใ์นตูว้นัน้ีก็จะกลายเป็นท่ีรวมท่ีเล่นของเด็ก ๆ ผูช้ายกบัเพื่อนพอ้ง ของเล่นท่ีจดัมาโชว์

เป็นตุ๊กตาผูช้ายท่ีแสดงถึงวีรบุรุษผูมี้ช่ือเสียงจากประวติัศาสตร์หรือต านานของญ่ีปุ่น ปกติแล้วของท่ีจดั

แสดงเป็นหมวกเล็ก ๆ ท่ีซามูไรใส่ออกรบ ชุดเส้ือเกราะ ดาบ ธนูและลูกศร และส่ิงของเคร่ืองใช้เก่ียวกบั

ทหารซ่ึงของจ๋ิวเหล่าน้ีบางอยา่งก็ขลิบริมดว้ยทองหรือแลคเกอร์สวยงาม นอกจากน้ียงัมีขนมหวานท่ีท าจาก

ขา้วเจา้ห่อดว้ยใบไผโ่ชวร์วมอยูด่ว้ย และก็ท าขนมเช่นนั้นมาเล้ียงกนัให้อ่ิมส าราญเช่นกนั หลายบา้นยงัเพิ่ม

ขนมรูปทรงกรวยใส่ถัว่กวนออกหวานท่ีห่อมาในใบโอค๊ 

ญ่ีปุ่นรับแบบอยา่งการจดังานวนัเด็กให้ลูกหลานผูช้ายมาจากจีนผา่นเกาหลีตั้งแต่คริสตว์รรษท่ี 7-8 

แต่ในกรณีของญ่ีปุ่นนั้นวิถีนกัรบแบบทหารมีอิทธิพลต่อเทศกาลน้ีอยู่มาก ยุคสมยัเอโดะบรรดาครอบครัว

ซามูไรจะปักธงออกรบและอาวธุสงครามอ่ืน ๆ ไวห้นา้บา้นของตนในวนัน้ีดว้ย นอกเหนือไปจากธงรูปปลา

คราพ การตกแต่งของเล่นภายในบา้นแบบทหารอย่างท่ีกล่าวมาขา้งตน้กลายมาเป็นส่วนส าคญัของการจดั

แสดงในวนัของเด็กชายกระทัง่ทุกวนัน้ี 

ส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัวนัน้ีอย่างมากเช่นกนัก็คือการอาบน ้ าอุ่นน ้ าร้อยแช่ใบโชบุหรือไอริส บางคร้ังจึง

เรียกวนัน้ีวา่เทศกาลไอริส วนัน้ีผูค้นจะไปอาบน ้ าอุ่นท่ีใส่ใบไอริสลงไปดว้ยเพราะเป็นธรรมเนียมท่ีมีมาแต่

โบราณท่ีเช่ือวา่ไอริสมีอิทธิฤทธ์ิปัดเป่าวิญญาณชัว่ร้ายออกไปได ้ตน้ไอริสเป็นพืชลม้ลุก ปลูกดว้ยหวัคลา้ย

หวัหอม เป็นไมพุ้่มใบคลา้ยหวา่นหรือใบทิวลิบดอกมีหลายสี โดยเฉพาะสีม่วงอ่อน สีม่วงเขม้ และสีเหลือง

นิยมปลูกกนัมาก สมยัเอโดะผูค้นก็ปลูกตน้ไมช้นิดน้ีดว้ยเช่นกนั ตามท่ีอาบน ้ าสาธารณะจะเปิดให้บริการแต่

เชา้ตรู่ของวนัท่ี 5 พฤษภาคมและใส่ใบไอริสสีเขียวไวใ้นน ้ าร้อนท่ีจะอาบเช่นกนั ใบไอริสส่งกล่ินเยา้ยวนใจ

ใหน่้าลงอาบลงแช่ในน ้ าจริง ๆ สมยัโบราณเช่ือวา่ใบไอริสมีอิทธิฤทธ์ิดบัไฟได ้ธรรมเนียมการหอ้ยวางใบไอ

ริสไวท่ี้ชายคาบา้นท่ียงัถือปฏิบติักนับางโอกาสในหมู่บา้นตามชนบทในวนัท่ี 5 พฤษภาคม ก็ดว้ยความเช่ือ

ดงักล่าว 
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ออริกามิ:  การพบักระดาษของเล่น 

การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูค้นต่างกลุ่มต่างวฒันธรรมเป็นขบวนการส าคญัท่ีผูค้นไดมี้โอกาสเรียนรู้

และแลกเปล่ียนแบบแผนวิถีการด าเนินชีวิต ส่ิงท่ีคิด ค้นควา้และสร้างสรรค์จึงมีพฒันาการอยู่เสมอ ดู

ตวัอยา่งง่าย ๆ กรณีของกระดาษท่ีเกิดการประดิษฐข้ึ์นในประเทศจีนเม่ือราว ๆ 2,000 ปีท่ีผา่นมา โดยชาวจีน

นามวา่ ไทลุน (Ts’ai lun) โดยใช้เปลือกในของตน้หม่อนเป็นวสัดุหลกั จากนั้นพ่อคา้ชาวจีนผูไ้ปคา้ขายยงั

รัสเซียและตะวนัออกกลางก็เผยแพร่วิธีการท ากระดาษแก่ผูค้นในดินแดนท่ีตนเขา้ไปติดต่อคา้ขาย การท า

กระดาษก็มีพฒันาการไม่หยุดย ั้งโดยเฉพาะในดินแดนประเทศฝร่ังเศส ในปี คศ 1798 หลุย โรเบอร์ท ได้

ประดิษฐ์เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ ตอนตน้คริสตวรรษท่ี 19 สองพี่น้องตระกูลโฟร์ดริเนอร์ชาวองักฤษก็

พฒันาเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษให้พฒันาต่อไปในลอนดอน กระทัง่ปัจจุบนัท่ีโลกสามารถผลิตกระดาษได้

จากวสัดุอ่ืนท่ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มหากยงัคงผลิตกระดาษจากวสัดุประเภทเยื่อไมอ้ยา่งแต่

ก่อน ท่ีแล้วมามีการน ากระดาษไปใช้ประโยชน์สารพัดอย่างรวมทั้ งการใช้กระดาษเป็นวสัดุในการ

สร้างสรรคง์านศิลปะ ในประเทศจีนนั้นศิลปะพื้นบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงคือศิลปะการตดักระดาษ

เป็นรูปลวดลายต่าง ๆ อาทิ สายน ้ า ล าธาร ภูผาและป่าไม ้ฯลฯ ส่วนในประเทศญ่ีปุ่นนั้นการพบักระดาษให้

เป็นรูป 3 มิติอยา่งท่ีเรียกตามภาษาญ่ีปุ่นวา่ “ออริกามิ” ถือเป็นศิลปะพื้นบา้นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากกวา่ศิลปะท่ี

ใชก้ระดาษเป็นวสัดุสร้างงานอยา่งอ่ืน 

ศิลปะการพบักระดาษเป็นงานอดิเรกท่ีชาวญ่ีปุ่นสร้างสรรคก์นัมานานกวา่ 1,000 ปี โดยมิอาจหาจุด

ก าเนิดท่ีแน่นอนได้ด้วยเป็นของท่ีพ่อแม่ปู่ย่าตายายท าให้ลูกหลานเล็ก ๆ เล่นเฉกเช่นท่ีชาวไทยสานปลา

ตะเพียนดว้ยใบมะพร้าวหรือใบตาลให้เด็ก ๆ เล่นซ่ึงก็ไม่มีใครทราบวา่ใครเป็นผูคิ้ดประดิษฐแ์ละท าของเล่น

เยีย่งน้ีมาตั้งแต่เม่ือไร สมยัก่อนการพบักระดาษออริกามิส่วนใหญ่ท าเลียนแบบขา้วของเคร่ืองใชรู้ปลายสัตว์

และพันธ์ุพฤกษาท่ีเห็นอยู่เป็นประจ าเช่น พัด ตะเกียง หมวกซามูไร ปลา นกกระสา กบและหมู เป็น

ของเด็กเล่นท่ีผูใ้หญ่ท าให้เด็กไดเ้ล่นสนุกเพลิดเพลิน เด็ก ๆ รุ่นใหญ่ท่ีสนใจใครท าตามก็ลงมือปฏิบติัตาม

แบบผูใ้หญ่ ระยะหลงัศิลปะออริกามิไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะโดยเพิ่มชนิดของส่ิงท่ีจะพบัให้

มากข้ึน ขณะเดียวกนัก็มีผูเ้ขียนเป็นต าราหรือคู่มือการพบัออริกามิพิมพเ์ผยแพร่ท่ีให้รายละเอียดขั้นตอนการ

พบัของแต่ละอยา่งเป็นขั้น ๆ ไปตั้งแต่เร่ิมตน้กระทัง่ไดข้องท่ีพบัส าเร็จรูป หนงัสือคู่มือพบัออริกามิส าหรับ

เด็กท่ีมีจ  าหน่วยตามห้างร้านส่วนใหญ่จะบรรจุรูปแบบออริกามิ50รูปไวใ้ห้เป็นแบบฝึกหัดปฏิบติัตาม ใน

หนงัสือคู่มือออริกามินั้นรูปแบบดั้งเดิมก็ยงัมีอยู่ ส่วนรูปแบบท่ีเพิ่มเขา้มาใหม่จ  านวนหน่ึงสะทอ้นอิทธิพล

การรับวฒันธรรมจากต่างแดน อาทิ รูปตุ๊กตาบาบ้ี รูปซันตาคลอส รูปตน้คริสตม์าส รูปถว้ยกาแฟ รูปกงัหัน
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ลมแบบเนธอร์แลนด์ รูปยรีาฟ รูปชา้ง รูปตวัตลก รูปเตน้ท ์รูปปลาวาฬ รูปเจา้ชายและเจา้หญิง รูปเจ๊ดสกี รูป

เคร่ืองบินเจท และรูปนกเพนกวิน ดา้นหลงัของหนงัสือมีกระดาษหลากสีไวเ้พื่อให้ผูซ้ื้อไดมี้วสัดุใชง้านได้

ทนัทีโดยไม่ตอ้งไปจดัเตรียมอุปกรณ์กระดาษ 

เน่ืองจากออริกามิศิลปะกระดาษแบบดั้งเดิมเป็นส่ิงประดิษฐภ์ายใตก้รอบประเพณีท่ีมีกฎเกณฑ์หลกั

ประการหน่ึง คือ วสัดุกระดาษท่ีจะน ามาสร้างสรรค์งานแนวประเพณีเช่นน้ีจะไม่ใช่วสัดุอ่ืนเขา้มาร่วมดว้ย

เลย จะพบักระดาษก่ีคร้ังตามสุดทา้ยตอ้งสอดเก็บชายมุมกระดาษเขา้ตามช่องท่ีลงตวัตามแบบท่ีเคยท ามา 

ฉะนั้นจะไม่มีการใช้กรรไกตดัหรือใช้ตวัเยบ็กระดาษแต่อย่างไร มีขอ้แนะน าส าหรับผูเ้ร่ิมท าออริกามิดว้ย

รูปแบบง่าย ๆ ควรใชก้ระดาษขนาด 5 x 5 น้ิว หรือ 6 x 6 น้ิว เพราะเป็นขนาดท่ีพอควบคุมงานไดง่้ายหน่อย 

หากใชก้ระดาษขนาดเล็กเกินไปบางทีก็อาจจะหาช่องทางท่ีจะสอดเก็บชายมุมไดย้าก ใชก้ระดาษไม่หนาเช่น

กระดาษกล่องใส่ของซ่ึงมีความหนาเกินไปท่ีจะพบัดว้ยมือเปล่าได ้ในการฝึกหดัหรือท าเพื่อเล่นสนุกชัว่คร้ัง

ชั่วคราวแนะน าให้ใช้กระดาษจากแม๊กกาซีนท่ีไม่ได้ใช้แล้ว หรือกระดาษพิมพ์งานท่ีจะทิ้งแล้วน ามาตดั

เตรียมให้เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสพร้อมใช้งาน เม่ือมีฝีมือแล้วอาจใช้กระดาษต่างสีสองแผ่นประกบกัน

ดา้นหนา้หลงัเพราะเม่ือพบัออกมาจะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีสีสันสะดุดตา 

ในแง่ของประโยชน์ใชส้อยแลว้นอกจากชาวญ่ีปุ่นจะพบักระดาษออริกามิเพื่อให้ลูกหลานเล่นอยา่ง

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ยงัเป็นความนิยมท่ีจะพบัออริกามิเพื่อตกแต่งมาบนของขวญั ใชก้ระดาษพบัรูปทรงต่าง 

ๆ ประดบับนกระดานบอร์ดในโรงเรียนหรือท่ีท างานและใช้เป็นส่วนหน่ึงของการแสดงสินคา้ในห้างร้าน 

ระหวา่งพบัของเล่นเด็ก ๆ อาจจะสนุกสนามไปพร้อม ๆ กบัความภาคภูมิใจท่ีสามารถท าของเล่นไดเ้องอยา่ง

มีคุณค่าและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ในแง่ของการศึกษาแลว้การพบักระดาษแบบออริกามิเป็นพื้นฐานแห่ง

การเรียนเรขาคณิตท่ีตอ้งใชรู้ปทรงต่าง ๆ จากส่ีเหล่ียมจตุรัสและปรับเปล่ียนไปเป็นรูปทรงสามเหล่ียมขนาด

ต่าง ๆ ตามขั้นตอนของการพบัส่ิงนั้น การพบัออริกามิช่วยให้ผูเ้ล่นมีระเบียบวินัยท่ีจะตอ้งเคร่งคดัต่อทิศ

ทางการพบัการกลบัหน้าหลงัเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีสมบูรณ์ตามแบบท่ีระบุไว ้การพบัออริกามิจึงช่วยฝึกหดัให้

เกิดความอดทนและช่วยพฒันาใหต้ระหนกัในความสมดุลและความซาบซ้ึงในคุณค่าของโลกท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั 

การพบักระดาษของเล่นเช่นน้ีจึงให้ทั้งความบนัเทิงและความพึงพอใจท่ีเกินค าบรรยาย จากความส าเร็จเม่ือ

น ากระดาษแผ่นเล็ก ๆ แผ่นเดียวหรือสองแผ่น (เป็นอย่างมาก) มาสร้างสรรค์งานท่ีเกิดจากความมานะ

พยายามของตน 

 



29 
 

การพบัของเล่นแบบออริกามิได้แพร่จากญ่ีปุ่นสู่ยุโรปเม่ือราว ๆ ช่วง คศ 1880 โดยนักมายากลท่ี

แสดงโชวบ์นเวที การเสียชีวิตของเด็กหญิงซาดาโกะเพราะพิษกมัมนัตภาพรังสีจากการทิ้งระเบิดปรมาณู

ของสหรัฐท่ีถล่มเมืองฮิโรชิมาช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยิ่งเป็นปัจจยักระตุน้ให้ศิลปะการพบันกกระเรียน

แบบออริกามิไดแ้พร่ไปทัว่โลกเพราะตามต านานพื้นบา้นญ่ีปุ่นถือวา่นกกระเรียนเป็นนกศกัด์ิสิทธ์ิและเป็น

สญัลกัษณ์ของการมีอายุยืนยาว ความหวงั ความโชคดี ความสุข และช่วยป้องกนัการเจบ็ไขไ้ดป่้วย หากใคร

สามารถพบันกกระเรียนไดถึ้ง 1,000 ตวั ผูน้ั้นก็จะมีอาการดีข้ึน ระหวา่งท่ีพกัรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลซาดา

โกะและเพื่อนสนิทต่างช่วยกนัพบันกกระเรียนอยา่งเร่งรีบและต่อเน่ือง แต่ซาดาโกะก็มาส้ินชีวิตเสียก่อนท่ี

จะไดน้กกระเรียนตามจ านวนในความเช่ือ ปัจจุบนัเสน่ห์ของศิลปะออริกามิไดแ้พร่ไปอยา่งไร้พรมแดนเห็น

ได้ส่วนหน่ึงจากการตั้งศูนยก์ารพบักระดาษแบบญ่ีปุ่นในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาและการก่อตั้ง British 

Origami Society ในประเทศองักฤษ ทางสมาคมฯ ไดจ้ดัพิมพห์นังสือ British Origami ซ่ึงกลายเป็นหนงัสือ

ชั้นน าของโลกเล่มหน่ึงในวงการศิลปะการพบักระดาษแบบออริกามิ นอกจากน้ียงัพบวา่มีการน าศิลปะการ

พบัแบบออริกามิไปใช้เพื่อสร้างสมาธิ ลดความตึงเครียดและเพิ่มความเพลิดเพลินแก่ผูรั้บการบ าบดัทางจิต

ตามคลินิกหลายแห่ง 
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ฟุโรชิก:ิ  ศิลปะการห่อของแบบญีปุ่่ น      

การห่อขา้วของเป็นอะไรท่ีตอ้งท าอยูเ่ร่ือย ๆ จะห่ออะไร ห่อไปไหน ห่อไปให้ใคร ห่อชัว่คราวหรือ

ห่อเก็บ ฯลฯ จุดประสงค์ของการห่อเช่นน้ีมีผลไปถึงวสัดุท่ีจะน ามาห่อโดยตรง จะห่อของสดก็คงตอ้งใช้

วสัดุท่ีจะห่อแตกต่างไปจากห่อของแห้ง จะน าของในหีบห่อไปไกลก็ตอ้งใชว้สัดุท่ีแขง็แรงข้ึน จะให้ของใน

ห่อนั้นกบัคนส าคญัก็จ  าเป็นตอ้งห่ออยา่งพิถีพิถนัมากกวา่ห่อของให้กบัคนใกลชิ้ด การบรรจุขา้วของลงหีบ

ห่อจึงเป็นประณีตศิลป์อยา่งหน่ึงท่ีปรากฏอยู่ในสังคมทัว่ไป สมยัท่ียงัไม่มีถุงกระดาษ ถุงปลาสติกนั้น การ

ห่อขา้วของส่วนใหญ่จะใช้วสัดุธรรมชาติโดยเฉพาะใบไมช้นิดต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขตภูมิศาสตร์ท่ีมีพืช

พนัธ์ุไมเ้จริญเติบโต ในเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียตะวนัออกใช้ใบไมห่้ออาหารเป็นส่วน

ใหญ่ ทั้งใบไผ ่ใบตอง ใบพอ้ ใบเตย ใบพวง ใบลาน ใบจากใบเออ้ ฯลฯ  เหล่าน้ีเป็นวสัดุท่ีพบแพร่หลายกบั

การห่ออาหารเป็นส าคญั แต่ในการหอส่ิงของต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่อาหารสดแลว้ชาวญ่ีปุ่นจะใชผ้า้เป็นวสัดุหลกัใน

การหีบห่อของต่าง ๆ ท่ีเรียกเป็นภาษาญ่ีปุ่นวา่ “ฟุโรชิกิ” 

ฟุโรชิกิคือผา้ผืนส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีใชห่้อขา้วของเคร่ืองใชข้นาดต่าง ๆ ห่อโดยการน าของท่ีจะห่อวาง

ไวต้รงกลางผืนผา้แลว้น าชายมุมผา้ทั้ง 4 มุมมาผูกกนัเป็นปมดา้นบนเพื่อให้มีท่ีจบัถือชัว่คราว ในทางนีรุกติ

ศาสตร์แลว้ “ฟุโร” หมายถึง อาบน ้ า และค าว่า “ชิกิ” หมายถึง เส่ือหรือพรม ซ่ึงท าให้ทราบวา่ฟุโรชิกินั้นมี

รากเคา้มาจากเส่ือท่ีใชร้องเทา้เม่ือตอนอาบน ้ าเสร็จ การอบไอน ้ าแบบญ่ีปุ่นสมยัแรก ๆ ผูอ้บไอน ้ าน าผา้ท่ีห่อ

ขา้วของเคร่ืองอาบน ้ าออกมาปูแล้วยืนบนผา้ท่ีปูเพื่อเปล่ียนชุดอบไอน ้ าซ่ึงไดแ้ก่กิโมโนสีขาว อาบเสร็จก็

ข้ึนมาเปล่ียนชุดและน าชุดท่ีเปียกนั้นห่อผา้ผืนดงักล่าวเพื่อท าความสะอาดท่ีบา้นต่อไป ปัจจุบนัผา้ลกัษณะ

ดงักล่าวไดรั้บการปรับเปล่ียนมาเป็นผา้ห่อขา้วของสารพดัประโยชน์ 

อาจเป็นไปไดว้า่ค าวา่ฟุโรชิกินั้นน าเขา้มาใชก้นัระหวา่งปี คศ 1688 และ คศ 1710 แต่จริงๆ แลว้ชาว

ญ่ีปุ่นใช้ผืนผา้รูปทรงส่ีเหล่ียมจตุรัสห่อขา้วของมาก่อนหน้านั้นมากนัก ภาพมว้นจากสมยักามากูระ (คศ 

1185 - 1333) และสมยัมูโรมาชิ (คศ 1336- 1593) แสดงให้เห็นสตรีหลายคนแบกขา้วแบกของท่ีห่อดว้ยผา้ 

แต่ดั้งเดิมนั้นฟุโรชิกิจะใช้วสัดุใดก็ได้ขอให้ใช้ห่อขา้วของไดก้็พอ เพียงแต่ตดัให้ไดข้นาดตามตอ้งการใช ้

อยา่งไรก็ตามราว ๆ ตอนกลางของสมยัเอโดะ (คศ 1603 – คศ 1867) ปรากฏมีฟุโรชิกิชนิดพิเศษท่ีมีตราของ

ตระกูลหรือสัญลกัษณ์ของร้านคา้อยูบ่นผืนผา้ไดรั้บความนิยมแพร่หลาย ผา้เหล่าน้ีโดยทัว่ไปแลว้ยอ้มคราม

สีเขม้คงเพื่อไม่ใหเ้ห็นความเปรอะเปล้ือนไดง่้ายชดันกั 
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ปัจจุบนัฟุโรชิกิท าจากผา้หลากหลายชนิดทั้งผา้ฝ้าย ผา้ไหมและมีหลายขนาดท่ีจดัเตรียมมาในรูป

ของส่ีเหล่ียมจตุรัส ซ่ึงนิยมกนัตั้งแต่ขนาด 14.5 น้ิว ไปถึงขนาด 7 ฟุต 8 น้ิว อนัเป็นขนาดท่ีใหญ่มาก ๆ ชนิด

ท่ีใชห่้อเคร่ืองนอนทั้งหมอน มุง้และผา้ห่ม โดยทัว่ไปแลว้ขนาดของฟุโรชิกิท่ีใชก้นัแพร่หลายมาก ๆจะอยูท่ี่

ขนาด 21.5 น้ิว, 27.5 น้ิว, 29.5 น้ิว และ 35.5 น้ิว 

อนัท่ีจริงแลว้ฟุโรชิกิท่ีใช้กนัในระยะแรก ๆ ไม่ไดมี้ขนาดรูปทรงจตุรัส ดว้ยจะใช้วสัดุท่ีหาไดใ้กล้

มือมาห่อขา้วของ ปัจจุบนัมีการผลิตผา้ห่อแบบฟุโรชิกิออกเป็นสินคา้และจดัท าให้มีขนาดจตุรัสอยา่งเคร่ง

คดั การจะห่อขา้วของดว้ยฟุโรชิกิก็ไม่น่าจะยากเพียงเลือกผา้สีสรรตามตอ้งการแลว้ตดัให้มีรูปทรงจตุรัสใน

ขนาดท่ีคิดวา่จะใช้งานไดก้็พอ หลายคนก็ใช้ผา้เช็ดหนา้ผืนใหญ่หรือผา้พนัคอซ่ึงส่วนมากมีขนาดสีเหล่ียม

จตุรัสเพื่อห่อขา้วของก็ไดเ้ช่นกนั 

การห่อส่ิงของต่าง ๆ ดว้ยฟุโรชิกิอาจห่อขา้วของนั้นไดโ้ดยตรง ฟุโรชิกิจึงท าหนา้ท่ีเป็นหีบห่อท่ีจะ

ปกป้องข้าวของข้างในห่อผา้ได้ระดับหน่ึง คนญ่ีปุ่นใช้ผา้ห่อแบบน้ีกับส่ิงของรูปทรงต่าง ๆ อย่างไม่มี

ขีดจ ากดัทั้งขา้วของรูปทรงเหล่ียม ทรงกลม เช่น แตงหรือลูกฟุตบอล ของทรงสูง เช่นขวดหรือของทรงยาว 

เช่น ร่ม ฯลฯ แต่หลายคนก็ชอบท่ีจะน าขา้วของท่ีบรรจุในกล่องเรียบร้อยแลว้มาห่อดว้ยฟุโรชิกิ อีกชั้นหน่ึง

เพื่อความสะดวกในการจบัถือและให้ความมัน่ใจไดม้ากกวา่ห้ิวของมาในถุงกระดาษท่ีหูถุงอาจขาดไดห้าก

ของขา้งในหนกัเกินไปหรือตอ้งเดินทางไกล ๆ และอีกประการหน่ึงการห่อดว้ยฟุริชิกิก็ดูดีมีศิลปะ ชาวญ่ีปุ่น

หลายรายส่งของไปใหเ้พื่อนชาวต่างชาติโดยห่อแบบฟุโรชิกิ ปรากฏวา่เพื่อน ๆ ชอบใจในสีสรรและลวดลาย

บนผา้ห่อฟุโรชิกิ น าของออกจากห่อผา้แลว้ยงัใชผ้า้ห่อฟุโรชิกิเป็นผา้ปูโต๊ะ บา้งก็น าผา้ฟุโรชิกิไปใส่กรอบ

ดว้ยบนผนืผา้มีรูปววิทิวทศัน์และวถีิชีวติผูค้นท่ีบ่งชดัวา่เป็นสภาพแวดลอ้มของญ่ีปุ่น 

อยา่งเป็นท่ีทราบกนัดีวา่แต่ละคนต่างก็มีรสนิยมในเร่ืองต่าง ๆ เป็นแบบเฉพาะของตน แมจ้ะเลือก

ซ้ือผา้ห่อแบบฟุโรชิกิใหค้นสนิทมิตรสหายและญาติพี่นอ้งชาวญ่ีปุ่นยงัละเอียดพิถีพิถนัไปถึงความชอบของ

บุคคลท่ีจะส่งขา้วของให้ รวมทั้งโอกาสท่ีจะส่งขา้วของให้กนั การเลือกสีสรรลวดลายบนผืนผา้ท่ีจะน ามา

ห่อฟุโรชิกิก็เช่นกนั โดยทัว่ไปแลว้สีแดงเป็นสีท่ีมีนยัยะถึงการประสบผลส าเร็จ สีเหลืองโยงใยถึงเงินทอง 

ความร ่ ารวย สีม่วงสัมพนัธ์กบัสุขภาพ สีเขียวบอกวา่โอกาสแห่งโชค การเรียนและความสมปรารถนา สีฟ้า

และสีขาวเป็นเคร่ืองหมายบ่งบอกความสุข สีเทาแสดงความโชคดีมีชยั สีด าโยงใยถึงความแคลว้คลาดและ

ปลอดภยั และสีชมพูจะเป็นอ่ืนไดไ้ม่ นอกจากสัมพนัธ์กบัความรักเสน่หา ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตท่ีคิดลวดลายผา้   

ฟุโรชิกิหลากหลายเพื่อให้ผูบ้ริโภคซ้ือหาน าไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ ฟุโรชิกิจึงหาซ้ือไดไ้ม่ยากโดยเฉพาะตาม

ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีแผนกผา้แพรพรรณจะมีผา้ส าหรับห่อขา้วของแบบฟุโรชิกิอยู่เสมอ เม่ือปี พศ 2549     
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นางยุริโกะ โคะอิเคะ รัฐมนตรีกระทรวงส่ิงแวดล้อมญ่ีปุ่นได้น าเอาศิลปะการห่อผา้แบบฟุโรชิกิมาเป็น

เคร่ืองมือในการลดปัญหาขยะ ซ่ึงก็ไดผ้ลระดบัหน่ึง 
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เคร่ืองป้ันดินเผา 

ในบรรดาหัตถกรรมงานฝีมือของญ่ีปุ่นด้วยกนัแล้วเป็นท่ียอมรับทัว่กนัว่างานเคร่ืองป้ันดินเผามี

เอกลกัษณ์โดดเด่นและมีตลาดส่งออกนอกประเทศเป็นท่ีน่าพึงพอใจ เม่ือราว ๆ 15,000 ปี ไดพ้บหลกัฐาน

เคร่ืองป้ันดินเผาสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศญ่ีปุ่น เม่ือเขา้สู่ยุคประวติัศาสตร์ ญ่ีปุ่นไดรั้บแบบอยา่ง

การท าเคร่ืองป้ันดินเผาจากจีนผา่นต่อมาจากเกาหลีในช่วงตน้คริสตศ์กัราช 1600 ช่วงสมยัเอโดะ (คศ 1603 – 

1867) แต่ญ่ีปุ่นก็รับแบบการท าเคร่ืองป้ันดินเผานั้นมาผสมผสานกบัวิถีทอ้งถ่ินของตนไปกบัเทคนิคการ

เคลือบผิวภาชนะและขั้นตอนต่าง ๆ จากชาวยุโรปซ่ึงปรากฏในระยะหลังหลังท าให้ญ่ีปุ่นกลายเป็น

ศูนย์กลางการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของโลกไปในเวลาต่อมา โดยเฉพาะเคร่ืองป้ันดินเผาฮากิยากิท่ีหา

เคร่ืองป้ันดินเผาจากท่ีอ่ืนมาเปรียบเทียบไดย้าก 

ในประเทศญ่ีปุ่นแบ่งเคร่ืองป้ันดินเผาออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สโตนแวร์และพอร์ซเลน 

เคร่ืองป้ันดินเผาประเภทสโตนแวร์เผาดว้ยอุณหภูมิต ่า มีทั้งชนิดเคลือบผิวและชนิดไม่เคลือบผิว ลกัษณะ

พื้นผวิดูหยาบ ๆ เคร่ืองป้ันดินเผาจากแหล่งผลิต Mashiko, Kasama และ Shigaraki จดัวา่อยูใ่นกลุ่มประเภทส

โตนแวร์ ยกตวัอย่างง่าย ๆ เช่น จาชาม Yakimono ท่ีส าหรับเสร์ิฟเมนูอาหารเน้ือป้ิง ยา่งและทอด เพื่อเรียก

น ้ ายอ่ย Mashiko เมืองดงัแห่งเซรามิคส์อยูใ่นจงัหวดัโตชิกิท่ีมีอุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันเป็นอุตสาหกรรมหลกั 

แหล่งผลิต Kasama อยู่ในจงัหวดัอิบาระคิ มีช่ือเสียงโด่งดงัมากกว่า 250 ปี ดา้นการผลิตเคร่ืองป้ันประเภท 

จาน ชาม ถ้วยและอุปกรณ์ชงชาครบครัน ส่วน Shigaraki เป็น 1 ใน 6 ย่านท าเคร่ืองป้ันดินเผาเก่าแก่ 

เคร่ืองป้ันดินเผา Bizen จากเมืองไบเซนจงัหวดัโอกายาม่า เป็น 1 ในเคร่ืองป้ันดินเผาญ่ีปุ่นช่ือดงัท่ีสุดมากวา่ 

1,000 ปี เป็นเคร่ืองป้ันดว้ยอุณหภูมิต ่า ไม่เคลือบมนั ไม่ลงสีใด ๆ เพราะเม่ือป้ันเสร็จน าภาชนะไปวางใกล ้ๆ 

เปลวไฟเพื่ออาศยัความร้อนสร้างสรรคล์วดลายตามธรรมชาติของเน้ือดิน รูปร่างและลกัษณะของเซรามิคส์

แบบน้ีแต่ละช้ินแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง อาจหาซ้ือไดจ้ากร้านขายของท่ีระลึกท่ีสนามบินและสถานีรถไฟ

สถานีหลกั ๆ  

ส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาประเภทพอร์ซเลนนั้นเผาด้วยอุณหภูมิสูงระหว่าง 1,200 – 1,300 องศา ณ 

อุณหภูมิเช่นน้ีท าให้ไดผ้ลิตภณัฑ์สีขาวสะอาด (หากไม่เขียนลาย) ซ่ึงเหมาะส าหรับใช้เป็นภาชนะบนโต๊ะ

อาหารท่ีตอ้งการเน้นแสดงความขาวสะอาด เคร่ืองเซรามิคส์ประเภทพอร์ซเลนใชว้สัดุดินสีขาวป้ัน มีความ

แขง็แกร่งสูง มีเน้ือแน่น น ้าหนกัเบา เคลือบผวิเป็นมนั เน้ือโปร่งแสง เม่ือลองเคาะจะมีเสียงกงัวาน ไม่ดูดซบั

น ้ าเหมือนเคร่ืองป้ันดินเผาประเภทสโตนแวร์ และท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหน่ึงก็คือเป็น



34 
 

เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีลวดลายซ่ึงเกิดจากการเขียนเป็นลวดลายต่าง ๆ ทั้งลายพนัธ์ุพฤกษา ลายวิวทิวทศัน์

ธรรมชาติอย่างท่ีเรียกรวม ๆ ว่าลายครามท่ีมีสีสรรงดงาม เคร่ืองเซรามิคส์ช่ือดงัอย่าง อาริตะ (Arita) อิมาริ 

(Imari) และ นาบิชิมา (Nabeshima) ลว้นเป็นเคร่ืองป้ันดินเผาประเภทพอร์ซเลนท่ีน าช่ือเสียงมาสู่ญ่ีปุ่นอยา่ง

มาก อย่างเช่นเคร่ืองป้ันอิมาริซ่ึงเป็นแหล่งผลิตหน่ึงจากเมืองอาริตะ จังหวัดไฮเซนนั้ นส่งสินค้า

เคร่ืองป้ันดินเผาจากท่าเรืออิมาริสู่ตลาดยุโรปมาตั้งแต่คริสตวรรษท่ี 17 เร่ืองมากระทัง่ปัจจุบนัระยะหลงัยา่น

ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเหล่านั้นทั้งท่ีผลิตประเภทสแตนแวร์และพอร์ซเลนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง

วฒันธรรรมท่ีโดดเด่นอีกดา้นหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ปีหน่ึง ๆ สร้างรายไดใ้หก้บัทอ้งถ่ินอยา่งน่าจบัตามอง 

การท่ีเคร่ืองป้ันดินเผาของญ่ีปุ่นมีพฒันาการอยา่งไม่หยุดย ั้งเช่นน้ีก็เพราะเหตุผลดา้นประโยชน์ใช้

สอยท่ีเติมเต็มทั้ งความต้องการใช้งานในชีวิตประจ าวนัและการใช้งานด้านพิธีกรรมท่ีมีผลต่อจิตใจ

โดยเฉพาะพิธีชงชา ญ่ีปุ่นรับอิทธิพลการด่ืมชาเพื่อสุขภาพมาจากจีนในคริสตวรรษท่ี 8 ชนชั้นเจา้และขนุนาง

ด่ืมชาตอนงานเล้ียงหรูอลงัการ ต่อมามูราโตะ ซูโก๊ะ (คศ 1422 – 1502) ไดพ้ฒันาการด่ืมชาให้ไปเป็นธรรม

เนียมทางจิตวิญญาณในหมู่บรรดาซามูไรนกัรบ ถดัจากนั้น เซน โน ริคูย ์(คศ 1522 – 1591) ไดป้รับเปล่ียน

อุปกรณ์การเตรียมชาและการด่ืมชาอย่างเป็นพิธีกรรมด้วยวสัดุอุปกรณ์พื้นบ้านทั้ งหมดโดยเลิกใช้วสัดุ

อุปกรณ์ทุกอย่างแบบจีน การด่ืมชาตามพิธีกรรมความเช่ือของพุทธเซนของแต่ละยุคสมัยต่างก็เพิ่ม

ปรับเปล่ียนขา้วของเคร่ืองใชเ้พื่อใหดู้ดี มีสง่าราศรีและน่าเคารพศรัทธา น่าขอบคุณผูริ้เร่ิมพิธีด่ืมชาท่ีใชว้สัดุ

รูปทรงของถว้ยใส่ขา้ว (หรือแทจ้ริงก็คือถว้ยใส่ขา้ว) มาเป็นถว้ยด่ืมน ้ าชาในพิธีกรรมน้ี กอร์ปกบัการท างาน

ฝีมือแต่ละอยา่งเป็นท่ีมาแห่งสมาธินบัวา่เป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการแข่งขนัในหมู่ช่างป้ันเพื่อท่ีจะผลิตถว้ยโถ

โอชามและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการด่ืมน ้าชามากข้ึนตามไปดว้ย นอกจาน้ีช่างป้ันยงัท างานป้ันของอยา่งอ่ืน

อีกดว้ยเช่น แจกนัใส่ดอกไมท่ี้ใชใ้นงานศิลปะการจดัดอกไมแ้บบญ่ีปุ่น ท่ีใส่ธูปท่ีจะใชจุ้ดตอนเซ่นไหวแ้ละ

ภาชนะเล็ก ๆ ส าหรับใส่น ้าลา้งพูก่นัระหวา่งเขียนตวัอกัษณ์แบบญ่ีปุ่น 

“ครัวญ่ีปุ่น” ก็มีแบบแผนท่ีไม่เหมือนใคร ภาชนะถว้ยชามท่ีจะใส่อาหารมาเสร์ิฟบนโต๊ะอาหารแต่

ละเมนู แต่ละช่วงเวลาและแต่ละฤดูกาลก็ตอ้งให้เหมาะสมสอดคลอ้ง ภาชนะใส่อาหารจานหลกัและจานรอง 

ๆ ลงไป อีกทั้งถว้ยใส่ซุปใส่เคร่ืองจ้ิมและใส่ผกัเคร่ืองโรยเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ฯลฯ จึงตอ้งมีหลายขนาดและ

หลายรูปทรง ทั้งทรงกลม ทรงรูปไข่ ทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส ทรงห้าเหล่ียม รูปทรงใบไม ้

รูปทรงพดั และรูปทรงดอกไมใ้บผกั ฯลฯ บนโต๊ะอาหารจากครัวของหลายชาติอาจจะจดัวางอาหารไม่ก่ี

อยา่ง ถว้ยชามใบสองใบก็อาจจะเพียงพอส าหรับคน ๆ หน่ึง แต่ธรรมเนียมการกินอยูข่องชาวญ่ีปุ่นมีพื้นฐาน

การจดัวางอาหารอยูบ่นกฎท่ีวา่ “หน่ึงซุบ สามกบัและหน่ึงขา้ว” หมายความวา่ขา้งหนา้คนท่ีกินจะมีถว้ยใส่
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ขา้ว ดา้นขวามือใกล ้ๆ กนันั้นเป็นถว้ยซุปตรงกลางเป็นอาหารจานหลกั ดา้นซ้ายมือและขวามือของอาหาร

จานหลกัคืออาหารจานรองท่ีมีขนาดเล็กกวา่อาหารจานหลกั น่ีเพียงผูรั้บประทานคนเดียวใช้ถว้ยชามตั้ง 5 

ใบ ทั้งน้ียงัไม่นบัถว้ยใส่เคร่ืองเคียง ท่ีวางตะเกียบและท่ีวางชอ้น ภาชนะเหล่าน้ีทุกอยา่งเป็นเคร่ืองป้ันดินเผา 

หากเป็นงานเล้ียงท่ีเชิญแขกเหล่ือมารับประทานอาหารท่ีบา้นสัก 5-6 คนคงตอ้งใชเ้วลานบัชัว่โมงกวา่จะจดั

ลา้งท าความสะอาดภาชนะใส่อาหารเสร็จเม่ืองานเลิกราไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


