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ยูคิโยเอะ:  ภาพพมิพ์จากแม่พมิพ์แกะไม้ 

ในบรรดาศิลปะญ่ีปุ่นส่ิงหน่ึงท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ของดินแดนอาทิตยอุ์ทยัคืองานพิมพจ์าก

แม่พิมพ์ท่ีแกะไม้ ยุคโตกูกาวาศิลปินญ่ีปุ่นได้พฒันาแนวสร้างงานใหม่ ๆ ท่ีสะท้อนถึงความสนใจและ

รสนิยมของชนชั้นกลางท่ีก าลงัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในเมืองหลวงเอโดะ (โตเกียว) การพิมพภ์าพพิมพศิ์ลปิน

สามารถผลิตงานไดค้ราวละมาก ๆ จึงสามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาไม่มากนกั การ

พิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์ไมท่ี้แกะสลกัเป็นรูปต่าง ๆ เช่นน้ีเรียกตามภาษาญ่ีปุ่นว่า “ยูคิโยเอะ” ตอนแรก ๆ ก็

ผลิตภาพในลกัษณะน้ีเพื่อใชเ้ป็นฉากกั้นและแขวนผนงัซ่ึงนิยมกนัอยูใ่นหมู่ชนชั้นสูงตามต่างจงัหวดัระหวา่ง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ภาพพิมพส่์วนใหญ่แสดงวิถีชีวิตของคนในเมือง คนต่างจงัหวดัไดเ้ห็นภาพเช่นนั้นก็พอ

ท าให้สุขใจกบัความสนุกสนามของเมืองหลวงไดบ้า้ง ราวปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 โรงเรียนช่างศิลป์ท่ีเอ

โดะรุ่งเรืองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน งานศิลปกรรมท่ีผลิตออกมาไดส้นองความประสงค์ของชนชั้นทัว่ไปท่ี

ตอ้งการความสนุกสนานบนัเทิงผา่นการละคร สาวงาม โสเภณี แฟชัน่ชุดกิโมโนและการท่องเท่ียวพกัผอ่น 

งานศิลปะภาพภาพพิมพท่ี์พิมพจ์ากแม่พิมพแ์กะจากไมต้น้ทุนไม่มาก อีกทั้งผูผ้ลิตงานไดรั้งสรรคแ์นวผลงาน

ออกมาเป็นเหตุการณ์ร่วมสมยัสะทอ้นวิถีของผูค้นในเมืองจึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายอยา่งรวดเร็ว ศิลปะภาพ

พิมพบ์นแผน่พิมพไ์มเ้ป็นงานท่ีตอ้งอาศยัฝีมือของช่างศิลป์หลายฝ่ายคือช่างแกะภาพบนแผน่ไม ้ช่างสีท่ีจะ

เป็นผูก้  าหนดสี ณ จุดต่าง ๆ ในภาพช่างพิมพแ์ละผูผ้ลิตเพื่อท าผลงานไดค้ร้ังละมาก ๆ ตามจ านวนท่ีตอ้งการ 

ในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และคร่ึงแรกของคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ภาพพิมพ์ยูคิโยเอะส่วนใหญ่เป็นงานฉาก

ประกอบการแสดงบนเวทีและฉากกั้นระหวา่งห้อง ภาพท่ีปรากฏบนฉากเป็นภาพวิวทิวทศัน์คร่ึงหลงัของ

คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 นิยมท าเป็นภาพมว้นท่ีช่วยให้ง่ายต่อการซ้ือและน าไปใชง้านคือการแขวนบนผนงัห้อง 

ช่วงนั้นนิยมแกะเป็นภาพสาวสวยในชุดเคร่ืองแต่งกายสไตลพ์ื้นเมืองญ่ีปุ่น ระยะแรกพิมพเ์ป็นภาพสี-ขาวด า 

โดยใชพ้ื้นเป็นสีขาวคือสีของกระดาษท่ีใชพ้ิมพง์านนิยมใชง้านพิมพสี์ขาวด าท าเป็นภาพโฆษณาสินคา้ต่าง ๆ 

อีกทั้งเหตุการณ์ท่ีตอ้งการประกาศให้สาธารณะรับรู้และใช้พิมพ์ตัว๋ส าหรับชมละครคาบูกิ และท่ีใช้กัน

แพร่หลายก็คือการพิมพภ์าพขาวด าเพื่อประกอบงานเขียนในหนงัสือท่ีแสดงใหเ้ห็นชีวติท่ีหลากหลายในยา่น

เริงรมยข์องโยชิวาราในเมืองเอโดะ ภาพพิมพ์ยูคิโยเอะจึงเป็นดั่งภาพในจินตนาการฝันเฟ่ืองดุจ “โลกท่ี

ล่องลอยหรือโลกแห่งมายา” ในบรรดาช่างแกะแม่พิมพไ์มเ้พื่อผลิตงานยูคิโยเอะดว้ยกนัต่างยอมรับวา่ซูซูกิ

ฮารุโนบุ (ค.ศ.1725-1777) เป็นผูบุ้กเบิกงานและสร้างสรรคง์านไดส้มบูรณ์อยา่งยิ่ง โดยเฉพาะรูปแบบผูห้ญิง

ท่ีศิลปินไดป้ระดิษฐ์ไวอ้ย่างงดงามท่ีหาผูเ้ลียนแบบไดย้าก นอกจากน้ียงัแกะเป็นเร่ืองราวของนางในราช

ส านกั ฮารุโนบุเป็นคนแรก ๆ ท่ีใชสี้สันต่าง ๆ ในการพิมพภ์าพท่ีตอ้งใชแ้ม่พิมพห์ลายช้ินต่อ 1 ภาพ บางภาพ
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ใชสี้มากถึง 7-8 สี ภาพท่ีแสดงศิลปะกามารมณ์นั้นเป็นท่ีนิยมซ้ือขายในหมู่ชายหนุ่มของเมืองเอโดะ ในเวลา

ไม่นานท่ีฮารุโนบุสร้างงานภาพพิมพเ์ช่นน้ีไวไ้ดร้าว 600 แบบ 

ศิลปินคนอ่ืน ๆ ก็สร้างงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตน เช่น โทซูไช ซารากุ ซ่ึงเป็นนกัแสดงละครโนห์

ชอบท่ีจะแกะและพิมพ์งานแสดงใบหน้าบุคคลลกัษณะใหญ่ ๆ ท่ีบ่งบอกอาการบนใบหน้าชัดเจน ดงัได้

กล่าวขา้งตน้แลว้วา่การสร้างงานยูคิโยเอะตอ้งอาศยัความช านาญจากช่างหลายฝีมือกวา่จะผลิตงานแต่ละช้ิน 

แต่ในกรณีของคาท์ ซูชิกะ โฮกุไซ (ค.ศ.1760-1849) นับว่าเป็นเร่ืองยกเวน้เพราะโฮกุไซ มีฝีมือทุกดา้นท่ี

จ าเป็นในการผลิตงานพิมพภ์าพจากแท่นพิมพไ์มแ้กะ ในปี คศ.1831 โฮกุไซพิมพง์านชุดท่ีแสดงภูมิประเทศ

ในผลงานท่ีช่ือ “Thirty-six Views of Mount Fuji” ใน ค.ศ.1833 ไดผ้ลิตงานชุดท่ีมีช่ือวา่ “A tour of Japanese 

Waterfalls:  Imagerey of the Poets”  ภาพของโฮกุไซดูมีชีวิตชีวายิ่งนกัเพราะศึกษาของจริงอยา่งถ่ีถว้นก่อน

จะน าเร่ืองราวท่ีสังเกตมาจินตนาการสร้างงานโดยเฉพาะภาพท่ีช่ือวา่ “Ejiri in Suruga Province”  ท่ีแสดงลม

พดัแรงกระทัง่ขา้วของท่ีผูค้นถืออยูป่ลิวกระจาย เส้ือผา้ท่ีคนสวมใส่ก็ถูกลมพดั กระทัง่ผูค้นท่ีเดินอยูบ่นถนน

เกือบตา้นไม่อยู ่ขณะท่ีภาพภูเขาไฟฟูจิซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัยงัคงตั้งตระหง่านไม่สะทกสะทา้นต่อสายลมแรงนั้น

แต่อยา่งไร และภาพชายทอดแหท่ียืนบนโขดหินระหวา่งท่ีคล่ืนลมแรง โฮกุไซสร้างงานศิลปะราวกบัจะไม่

รู้จกัเหน็ดเหน่ือย งานช้ินเอกส่วนใหญ่สร้างสรรคไ์วห้ลงัจากอาย ุ70 ปีไปแลว้ 

การติดต่อกบัต่างประเทศยอ่มเปิดโอกาสให้มีการถ่ายโอนวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนัอยูเ่สมอ เหมือน

เช่นท่ีงานภาพพิมพจ์ากแม่พิมพไ์มแ้กะของศิลปินรุ่นต่อ ๆ มา อยา่งเช่นผลงานของอูตากาวา ฮิโรซิก และอู

ตามาโร มีอิทธิพลอยู่มากต่อจิตกรชาวฝร่ังเศสในตอนคร่ึงหลงัของคริสต์ศตวรรษท่ี 19 (อิมเพรสชัน่นิสม์) 

อยา่งไรก็ตามยิ่งญ่ีปุ่นเปิดประเทศมากเท่าไรรูปแบบศิลปะตะวนัตกทุกแบบอย่างก็เร่ิมเขา้มาเปล่ียนแปลง

หรือเขา้มาแทนท่ีงานศิลปะแบบประเพณีของญ่ีปุ่น งานศิลปะบางอย่างสร้างสรรค์ข้ึนมาภายใตอิ้ทธิพล

ยุโรปแต่ปรากฏว่ามีรูปลกัษณ์อย่างตะวนัตกมากกว่างานศิลปะตะวนัตกแท ้ๆ ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 

ความนิยมภาพพิมพ์ยูคิโยเอะในญ่ีปุ่นก็เส่ือมลง ศิลปินญ่ีปุ่นน าการใช้มิติ (Perspective) ในการสร้างสรรค์

งานร่วมสมยัแทนการเขียนภาพแบบมองไร้น ้าหนกัตามวถีิเดิม ๆ ของศิลปะญ่ีปุ่น 
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สวนญีปุ่่น 

วถีิเอเชียโดยเฉพาะเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียตะวนัออกจะด าเนินไปอยา่งเป็นองค์

รวมไม่แยกส่วน หากแต่เห็นว่าทุกส่ิงทุกอย่างในโลกน้ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั และถา้จะให้ยกตวัอย่างจาก

ญ่ีปุ่นเพื่อเป็นตวัแทนอธิบายความเป็นองคร์วมแลว้การจดัสวนแบบญ่ีปุ่นเป็นอีกกรณีหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัเจนวา่

ศิลปะการจดัสวนของท่ีนั้นอยูบ่นพื้นฐานปรัชญาองคร์วมโดยแท ้ธรรมชาติท่ีแวดลอ้มไปดว้ยหมู่เกาะ ภูเขา 

ป่าไม ้ทะเล และสายน ้าล าธาร ฯลฯ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการคิด การท าอะไรต่างๆ สารพดัอยา่งของชาวญ่ีปุ่น

เป็นท่ีสุด และส่ิงท่ีคิดท่ีท าเหล่านั้นก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการในวาระต่าง ๆ อย่างท่ีปรากฏในการจดั

สวน จากลกัษณะการจดัสวนและจุดประสงคข์องการจดัสวนแลว้ในประเทศญ่ีปุ่นมีการจดัสวนอยู ่4 แบบ

ใหญ่ ๆ คือ 1. สวนสวรรค ์2. สวนหิน 3. สวนสุขภาพ และ 4.สวนน ้ า สวนสวรรคห์รือสวนภูมิทศัน์เป็นการ

จดัสวนแบบแรก ๆ ของญ่ีปุ่นท่ีปรากฏมีเป็นคร้ังแรกในปี คศ 612 เม่ือช่างจดัสวนชาวเกาหลีไดรั้บเชิญใหม้า

ตกแต่งภูมิทศัน์ในสวนทางดา้นทิศใตข้องพระราชวงัจกัรพรรดิในเกียวโต ลกัษณะเด่นของสวนภูมิทศัน์คือ

การพยายามเลียนแบบองคป์ระกอบ 5 อยา่งของธรรมชาติ คือ ภูเขา แม่น ้า ทะเล ป่าไมแ้ละทุ่งราบ 

โดยการผสมผสานความช านาญของการท าภูเขาจ าลองจากหินผากอ้นใหญ่และกรวดจากแม่น ้ า อีก

ทั้งสระน ้ าจริงหรือสระน ้ าท่ีสร้างตามจินตนาการและตน้ไมห้ลากหลายพนัธ์ุท่ีมีทั้งไมใ้บพุ่มเต้ียและไมย้ืน

ตน้สูงท่ีน ามาจดัแต่งสวนภูมิทศัน์ท่ีจะสร้างความประทบัใจทั้งจากการทศันาและความซาบซ้ึงตรึงใจของ

ทั้งหมดทั้งมวลแห่งธรรมชาติ การจดัสวนแบบน้ีเนน้ความเป็นธรรมชาติท่ีสุดคือท าทุกอยา่งให้เหมือนกบัวา่

ธรรมชาติสร้างหรือเกิดเองตามธรรมชาติท่ีทุกส่วนเก้ือหนุนและปรับตวัเขา้หากนัและกนั ท่ีทศันาแลว้เห็น

ไดว้า่สรรพส่ิงในท่ีแห่งนั้นกลมกลืนกนั สวนสวรรค์หรือสวนภูมิทศัน์จึงสะทอ้นถึงความเช่ือตามวิถีญ่ีปุ่น

ท่ีวา่ธรรมชาติมิใช่ส่ิงท่ีจะท านายการไดห้รือไม่ใช่รูปแบบท่ีจะกะเกณฑไ์ดแ้ต่อยา่งไร  

ความเข้าใจหลักการท างานของธรรมชาติสะท้อนจากการจัดสวนอย่างท่ีกล่าวมาน่าจะอยู่ใน

สายเลือดของผูค้นแดนอาทิตยอุ์ทยัจริงๆ โดยเฉพาะพื้นท่ีในเมืองจะไดรั้บการตกแต่งดว้ยสวนสไตลด์งักล่าว

ทัว่ไปหมดเท่าท่ีมีพื้นท่ีให้ ทั้งน้ียงัไม่เวน้แมแ้ต่พื้นท่ีขา้งทางเดินในตรอกซอกซอย ความเป็นหน่ึงเดียวกบั

ธรรมชาติเช่นน้ีได้รับการปลูกฝังกันมาตั้ งแต่เด็ก ๆ ท่ีพ่อแม่จะพาบุตรหลานไปเท่ียวพักผ่อนตาม

สวนสาธารณะอยู่เป็นประจ า เด็ก ๆ ยงัไดรั้บการปลูกฝังให้ใกล้ชิดกบัธรรมชาติแวดลอ้มโดยการผ่านการ

เล่นของเล่นประเภทโมเดลท่ีมีตน้ไมใ้บหญา้ น ้ าตกและภูเขาจ าลองให้ซ้ือหาน ามาประกอบให้เป็นดงัสวน

สวรรคใ์นจินตนาการของเด็ก 
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สวนประเภทท่ี 2 คือสวนหินหรือสวนภูมิทศัน์แห้ง (dry-landscape gardens) หรือสวนเซน เพราะ

ในช่วงยุคการปกครองมุโรมาชิมีการรับอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายเซนเขา้มาถือปฏิบติั นิยากน้ีมุ่งเน้น

การเขา้ถึงแก่นแทข้องธรรมดว้ยการนัง่สมาธิและฝึกการใช้ปัญญาเพื่อให้เกิดพุทธิปัญญาท่ีจะน าไปสู่ความ

เขา้ใจหลกัธรรมดว้ยตนเองเพราะเซนปฏิเสธส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ต าราอาคมคมัภีร์และอิทธฤทธ์ิปาฏิหารยท์ั้งปวง 

การสร้างสมาธิให้เกิดกบัตนเองอาจมีหลากลายวิธี ในแวดวงของเซนญ่ีปุ่นแลว้การสร้างท าสวนหินก็เป็น

อุบายอยา่งหน่ึงท่ีช่วยให้เกิดสมาธิปัญญา การกวาดเส้นบนพื้นท่ีมีกรวดทรายท่ีดูเป็นดัง่คล่ืนในมหาสมุทร

นั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งใช้เวลา และรูปแบบลวดลายเหล่านั้นก็ได้รับการปรับเปล่ียนไม่มีท่ีส้ินสุด สวนหินเป็น

สัญลกัษณ์ให้ผูดู้ไดพ้ินิจอนนัตกาล โดยปกติแลว้สวนหินจะเป็นลานกวา้งพอสมควรและมีก าแพงลอ้ม จะมี

พืชพนัธ์ุพฤกษาอยูบ่า้ง ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ตะไคร่น ้ าและเฟิร์นท่ีข้ึนอยูบ่นกอ้นหินท่ีจดัแสดง หินกอ้นใหญ่ท่ี

จดัตั้งในบริเวณลานกรวดทรายจะปรากฏเพียงไม่ก่ีจุด อยา่งเช่นสวนหินท่ีวดัเรียวอนัจิท่ีอยูท่างทิศตะวนัตก

เฉียงเหนือของเมืองเกียวโต ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นสวนหินเก่าแก่รุ่นแรก ๆ ของการจดัสร้างสวนหินนั้นมีหินกอ้น

ใหญ่เพียง 14-15 กอ้นบนพื้นท่ี 248 ตารางเมตร ลวดลายเส้นท่ีปรากบนสวนหินคือเสน่ห์ท่ีดึงดูดใหผู้พ้ินิจได้

เช่ือมโยงและจินตนาการประกอบการรับรู้ท่ีผูพ้ินิจแต่ละคนยอ่มแตกต่างกนัออกไป และเม่ือเพ่งพินิจนาน ๆ 

สมาธิก็อาจจะเกิดตามมาสมเจตนารมณ์ของเซน 

ในยุคสมยัการปกครองแบบศกัดินาของญ่ีปุ่นโดยเฉพาะในช่วงสมยัเฮอนั (คศ.794) เป็นตน้มา ผูน้ า

การเมืองการปกครองสูงสุดคือโชกุน (เทียบเท่านายกรัฐมนตรี) ท่ีบริหารงานอยูใ่นเมืองหลวงซ่ึงเวลานั้นคือ

เกียวโต อนัเป็นช่วงท่ีถือวา่เป็นการเร่ิมสมยัใหม่มีการเปล่ียนแปลงหลายอยา่งท่ีผูน้  าเป็นผูริ้เร่ิมทั้งน้ีรวมไป

ถึงความนิยมในเร่ืองของสวนสุขภาพ ท่ีปรากฏชดัในยุคเอะโดะ ซ่ึงเร่ิมมีการติดต่อกบัต่างประเทศเพิ่มข้ึน

โดยเฉพาะบรรดาพอ่คา้ชาวเนเธอร์แลนดแ์ละองักฤษท่ีหลัง่ไหลเขา้มาติดต่อคา้ขายกบัญ่ีปุ่น ช่วงเวลาเช่นน้ีท่ี

ผูน้  าระดบัจงัหวดัในต าแหน่งไดเมียวของหลายจงัหวดัไดแ้บบอย่างการพกัผ่อนหย่อนใจดว้ยการจดัสร้าง

สวนสุขภาพข้ึนในบริเวณท่ีพ านกัของตนจากส่ิงท่ีไดรั้บรู้จากชาวยุโรป ขณะท่ีสวนสวรรค์และสวนหินท่ี

กล่าวมาขา้งตน้เป็นสวนท่ีให้ทศันาจากภายนอกเขา้ไปหาตวัสวน แต่สวนเพื่อสุขภาพสร้างข้ึนเพื่อใหผู้ค้นได้

เดินผ่านเขา้ไปช่ืนชมตามจุดต่าง ๆ เท่าท่ีทางเดินมีไวใ้ห้ ในสวนหินไม่มีน ้ าเลยแมแ้ต่หยดเดียว ส่วนสวน

สุขภาพเนน้ใหมี้แหล่งน ้ าสลบักบัโขดหินและแมกไม ้และมกัจะขดุแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ ท่ีน่าสังเกตคือแมว้า่

จะนิยมใหมี้แหล่งน ้าล าธารจ าลอง กระนั้นก็ไม่มีเรือในแหล่งน ้ านั้น ๆ เลย เหตุท่ีญ่ีปุ่นมีการเปล่ียนแปลงของ

ฤดูกาลท่ีชดัเจน การจดัสวนก็พยายามปลูกตน้ไมท่ี้จะให้สีสรรตามธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัฤดูใบไมร่้วงและ

ฤดูใบไม้ผลิ ตัวอย่างสวนสุขภาพรุ่นแรก ๆ คือสวนเคนโรกุเองในเมืองเก่าคานาซาวาท่ีอยู่ตอนกลาง
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เกาะฮอนชู สวนแห่งน้ีเร่ิมมีมาตั้งแต่ตอนกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 7 และเปิดให้สาธารณชนเขา้ชมไดต้ั้งแต่ปี 

คศ 1871 เป็นตน้มา ในสวนแห่งน้ีมีลกัษณะเด่นดว้ยการปลูกพนัธ์ุพฤกษาหลายอยา่งท่ีเจริญเติบโตต่างระดบั 

(ความสูง) ไม้ยืนต้นจะอยู่ด้านบน ตามโคนไม้ยืนต้นเป็นไม้พุ่มเต้ีย ในพื้นท่ีต ่ากว่านั้ นลงไปเป็นไม้น ้ า

ประเภทกกท่ีจะตอ้งมีน ้ าเขา้ไปเล้ียงอยูต่ลอดเวลา จึงเป็นโซนท่ีปรากฏสีเขียวจากใบไมน้ ้ าตลอดทั้งปี ในฤดู

ซากุระบานสีชมพูของซารุระจึงตดักบัสีเขียวของใบกก ชมก่ีคร้ังก็เพลินเสมอ 

ชาเป็นเคร่ืองด่ืมจากธรรมชาติท่ีญ่ีปุ่นได้แบบอย่างมาจากจีนตั้งแต่ปี คศ 1191 เม่ือพระญ่ีปุ่นนาม      

อิไซ (Eiszi) ไปศึกษาพุทธศาสนาเซนท่ีจีน เห็นว่าการด่ืมชาเขียวระหว่างปฏิบัติธรรมช่วยให้เกิดสมาธิ

ปัญญา จึงน าเมล็ดพนัธ์ุชาและวิธีการชงชาจากจีนกลบัมาขยายผลท่ีญ่ีปุ่น จากนั้นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 

เป็นตน้มาการด่ืมชาก็พฒันาเป็นพิธีกรรมท่ีละเอียดอ่อนซับซ้อนยิ่งข้ึน บรรยากาศการชงชาเน้นความงาม

ของศิลปะแห่งธรรมชาติทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นอุปกรณ์จากท่ีใชช้งชา เคร่ืองประดบัตกแต่งบริเวณชงชา เคร่ือง

เซรามิคท่ีใช้ประกอบและสวนท่ีจดัไวร้อบ ๆ บริเวณท่ีชงชา เม่ือเปรียบเทียบด้านขนาดของสวนญ่ีปุ่น 3 

ประเภทท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สวนน ้าชาเป็นสวนท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดและยิง่บริเวณชงชาเป็นเพียงหอ้งพิเศษท่ี

จดัเพื่อชงชาเป็นเฉพาะ อยา่งเช่น ในมุมหน่ึงของห้างสรรพสินคา้การจดัสวนประกอบยิ่งจะมีพื้นท่ีในส่วน

ของสวนเล็กจริง ๆ ไม่วา่สวนท่ีจดัพิธีชงชาจะเล็กหรือใหญ่เพียงใดส่ิงท่ีมีเหมือน ๆ กนัคือความสงบเงียบใน

บริเวณนั้น  ดว้ยบรรยากาศเช่นน้ียิ่งเสริมหนุนให้การชงชาเป็นพิธีกรรมท่ีแตกต่างไปจากการชงน ้ าชาด่ืมท่ี

บา้นหรือท่ีท างาน ในกรณีของสถานท่ีท่ีจดัพิธีชงชามีอาณาบริเวณก่อนจะเดินทางเขา้ไปถึงร้านชงชาท่ีท า

จากไมไ้ผ่จะมีการจดัทางเดินท่ีปูลาดด้วยแผ่นหินหรือไมส้องขา้งทางมีไมพุ้่มเต้ีย มีสะพานให้เดินขา้มใต้

สะพานคือร่องน ้ าเล็ก ๆ ในร่องน ้ าอาจมีปลาสวยงามเพื่อให้เห็นการเคล่ือนไหวของส่ิงมีชีวิต แมว้า่สวนน ้ า

ชาไม่มีองค์ประกอบของธรรมชาติทั้งห้าอย่างท่ีกล่าวมาในตอนตน้ กระนั้นสวนน ้ าชาก็ยงัคงเน้นให้เห็น

ความกลมกลืนทางธรรมชาติในหมู่แมกไม ้ไมพุ้ม่เล็ก หินและน ้าหรือน ้าตกจ าลอง อยา่งไรก็ตามสาระส าคญั

ของความประทบัใจจากการทศันาสวนญ่ีปุ่นแบบต่าง ๆ ทั้งมวลนั้นไดใ้ห้ทั้งความสุขทางตาและความสุข

ทางใจ สวนญ่ีปุ่นสะทอ้นให้เห็นแนวหลกัการคิดของชาวญ่ีปุ่นท่ีบ่งชัดว่ารูปแบบนั้นส าคญัพอ ๆ กนักบั

หนา้ท่ีและท่ีซ่ึงอารมณ์จิตใจจะเพิ่มพูนใหก้บัความประทบัใจในความงามท่ีปรากฏ 
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สตรีญีปุ่่น 

โดยทัว่ไปแลว้ชายและหญิงต่างมีบทบาทความรับผิดชอบต่อครอบครัวแตกต่างกนัไปตามภูมิหลงั

ทางวฒันธรรม สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและเง่ือนไขทางการเมืองการปกครอง ปกติผูน้ าครอบครัวตอ้ง

ดูแลงานนอกบา้น งานท่ีตอ้งใช้แรงกายและงานท่ีเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของครอบครัว แม่บา้นคอยจดัการ

ความเรียบร้อยของงานในบา้นทุก ๆ อยา่ง อาทิ การดูแลบุตรหลาน การจดัหาอาหารและการอบรมบ่มนิสัย

เร่ืองต่าง ๆ ระดบัพื้นฐาน เร่ืองราวของครอบครัวชาวญ่ีปุ่นท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีน่าจะให้ความกระจ่างเก่ียวกบั

บทบาทของผูห้ญิงในครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี การจดัระเบียบทางสังคมครอบครัวของญ่ีปุ่นไดรั้บอิทธิพล

จากปรัชญาขงจ้ืออยูม่าก ชาวญ่ีปุ่นไดรั้บปรับค าสอนของขงจ้ือเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ 5 ประการคือ ความ

ซ่ือสัตยส์ัมมาคารวะ การท างานหนกัและการใหบ้ริการ อีกทั้งหนา้ท่ีและพนัธะของของผูสู้งศกัด์ิกบัผูต้  ่าตอ้ย 

ช่วงปลาย คศ.1600 โชกุนราชวงศ์โตกุกาวาไดเ้น้นถึงคุณค่าของความดีแบบขงจ้ือเก่ียวกบัความกตญัญูต่อ

บิดามารดาและความจงรักภกัดีต่อผูป้กครอง นอกจากน้ีโตกูกาวายงัย  ้าคุณธรรมตามแนวขงจ้ือดา้นอ่ืน ๆ เช่น 

การท างานหนักและความส าคญัของการศึกษาเล่าเรียน แนวคิดปรัชญาขงจ้ือเช่นนั้นเป็นแนวทางของ

ครอบครัวชาวญ่ีปุ่นด าเนินรอยตามแนวทางดงักล่าว สมาชิกครอบครัวตอ้งอยูใ่นโอวาทของผูน้ าครอบครัว 

หัวหน้าครอบครัวต้องจุนเจือครอบครัว เป็นผูน้ าครอบครัวท่ีมีศีลธรรมจรรยาและปกป้องเกียรติของ

ครอบครัว ผูน้ าครอบครัวจะเลือกผูสื้บทอดทายาทซ่ึงปกติไดแ้ก่ลูกชายคนโตท่ีจะเป็นผูสื้บสานวงศต์ระกูล

ต่อจากผูน้ าตระกูลคนก่อน หากไม่มีบุตรก็อาจจะรับบุตรบุญธรรมเพื่อท าหน้าท่ีน าตระกูลต่อไป บุตรบุญ

ธรรมในท่ีน้ีได้แก่ บุตรเขยหรือบุตรชายของครอบครัวอ่ืน บุตรบุญธรรมจะมีช่ือแซ่ตามตระกูลใหม่และ

อาจจะใหเ้กียรติบรรพบุรุษของตระกูลใหม่ดุจดัง่บรรพบุรุษของตนเอง 

ผูน้ าครอบครัวจดัหาคู่ครองและแต่งงานให้กบัลูกและจดัหาคู่ครองให้กบับรรดาญาติพี่น้องทั้งชาย

และหญิง การแต่งงานเป็นการสร้างพนัธมิตรระหวา่งครอบครัว ตอนแต่งงานถือวา่เจา้สาวเป็นส่วนหน่ึงของ

ครอบครัวสามี เจา้สาวเป็นดัง่บุตรบุญธรรมของครอบครัวสามีจึงคาดหวงัว่าจะตอ้งซ่ือสัตยแ์ละภกัดีต่อ

ครอบครัวของสามี ภายหลงัแต่งงานลูกชายคนรอง ๆ อาจแยกออกไปสร้างครอบครัวของตนเองหากผูน้ า

ตระกูลอนุญาต แมว้า่จะแยกบา้นไปแลว้กระนั้นก็ยงัคงมาร่วมเซ่นไหวบ้รรพบุรุษท่ีบา้นของพ่อแม่และท ามา

หากินตามอาชีพเดิมของพ่อแม่และสมาชิกของครอบครัวคนอ่ืน ๆ ในอดีตสตรีญ่ีปุ่นมีสิทธิบางประการ 

หลกัฐานยคุแรก ๆ ระบุวา่บางตระกูลมีสตรีเป็นผูน้ า สตรีสามารถสืบมรดกได ้เช่น ช่วงท่ีจกัรพรรดิเป็นผูน้ า

ประเทศ อย่างไรก็ตามเม่ือความเช่ือตามหลกัของขงจ้ือแพร่กระจายออกไปสถานะภาพของสตรีก็ค่อย ๆ 

ลดลงท่ีราชส านกัเฮอนั (ปัจจุบนัคือเกียวโต) สตรีก็พอมีสิทธิเสียงอยูบ่า้ง สตรีอยา่งมูราซากิชิคิบูสามารถอ่าน



45 
 

เขียนไดอ้ยา่งดี มีบนัทึกวา่สตรีผูน้ี้สามารถอ่านต าราจีนไดค้ล่องแคล่วกวา่พี่นอ้งผูช้าย ยุคเจา้ขุนมูลนายเป็น

ใหญ่ในประเทศ การปกครองระบอบน้ีน าความทุกขย์ากมาสู่ผูห้ญิงญ่ีปุ่นอยา่งมากเพราะระบบเจา้ขนุมูลนาย

ของญ่ีปุ่นตอ้งพึ่งพาผูช้ายในการสู้รบ ผูช้ายไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ ขณะท่ีผูห้ญิงแทบไม่ค่อยไดรั้บการ

เหลียวแล เป็นท่ีคาดหวงัว่าบรรดาเมีย ๆ ของซามูไรต้องแสดงให้เห็นความกล้าหาญและมีระเบียบวินัย 

ยิ่งกว่านั้นยงัตอ้งอุทิศความพยายามของตนเพื่อรับใช้สามีและเจา้นายของสามี ในระบบศกัดินาของจีน

โบราณนั้นทุกคนตอ้งมอบความจงรักภกัดีให้กบัสายใยรักครอบครัวก่อนส่ิงอ่ืนใด แต่ภายใตร้ะบบศกัดินา

ของญ่ีปุ่นความจงรักภกัดีต่อเจา้นายตอ้งมาก่อนสายสัมพนัธ์ของครอบครัว 

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นพ่ายแพแ้ก่พนัธมิตรโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ า ญ่ีปุ่นตกอยูภ่ายใต้

การควบคุมของสหรัฐตั้ งแต่ปี คศ.1945 ไปจนถึงปี 1942 ช่วงเวลาแห่งการคุมญ่ีปุ่นสหรัฐได้น าการ

เปล่ียนแปลงมาสู่ประเทศน้ีอยา่งเห็นไดช้ดัโดยเฉพาะการวางรากฐานประชาธิปไตย ระหวา่งการยึดครอง

และหลงัการยดึครองของอเมริกาความเป็นประชาธิปไตยค่อย ๆ ปรากฏตวัในประเทศญ่ีปุ่น ณ เวลานั้นสตรี

ญ่ีปุ่นไดรั้บสิทธิเสียงในการลงคะแนน ยิ่งกวา่นั้นภายหลงัท่ีบรรดาผูน้ าทพัรุ่นเก่าหมดอ านาจไป (เพราะการ

บงัคบัเปล่ียนแปลงของสหรัฐ) ท าใหช้าวนาผูเ้ช่าท่ีดินนายทหารสามารถซ้ือท่ีดินท่ีตนท ามาหากินอยูไ่ด ้

การเปล่ียนแปลงได้ปรากฏในการจดัระเบียบครอบครัวด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่นทุกวนัน้ีผูน้ า

ครอบครัวมิไดมี้อ านาจทางกฎหมายเหนือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวอยา่งแต่ก่อน บิดาจะยกมรดกให้ลูก

คนใดคนหน่ึงท่ีเคยยึดถือกนัมาในอดีตมิไดอี้กต่อไป การแต่งงานแบบคลุมถุงชนโดยคิดถึงผลประโยชน์

ของครอบครัวหรือชนชั้นทางสังคมของครอบครัวท่ีปฏิบติักนัเป็นแบบแผนในอดีตแทบไม่ค่อยปรากฏใน

สังคมญ่ีปุ่นปัจจุบัน ตวัอย่างเช่นองค์จกัรพรรดิอากิโตก็ทรงเลือกเจ้าสาวด้วยพระองค์เอง เจ้าสาวของ

พระองค์มาจากครอบครัวท่ีท าธุรกิจ ทั้งคู่ไดพ้บกนัระหว่างเล่นเทนนิส การพฒันาความเป็นเมืองและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจก็มีผลกระทบต่อครอบครัวของชาวญ่ีปุ่นด้วยเช่นกัน ทุกวนัน้ีประมาณ 76% ของ

ประชากรญ่ีปุ่นคือผูท่ี้พ  านกัอยูใ่นเมือง ก็เพราะผูค้นจ านวนมากอยูอ่พาร์ทเมนต์เล็ก ๆ ในเมืองจึงตอ้งปรับ

ขนาดของครอบครัวให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีอยูอ่าศยั ครอบครัวเด่ียวจึงเขา้ไปแทนท่ีครอบครัวขยาย (อยา่งแต่

ก่อน) ญาติ ๆ ผูสู้งอายุจะอยูใ่นครอบครัวชนบทท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ขณะท่ีสมาชิกของ

ครอบครัวคนรุ่นหนุ่มสาวพากนัเขา้เมืองเพื่อศึกษาต่อหรือท างานอาชีพต่าง ๆ ในเมือง บทบาทของผูเ้ป็นแม่

ก็เพิ่มข้ึนเช่นกนัเพราะผูช้ายจ านวนมากในเมืองตอ้งยืดชัว่โมงท างานออกไป ท าให้แม่บา้นตอ้งรับภาระมาก

ข้ึน แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะดงักล่าว กระนั้นครอบครัวก็ยงัคงเป็นศูนยร์วมชีวิตของชาวญ่ีปุ่น 
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ครอบครัวยงัคงมีบทบาทในการอบรมบ่มนิสัยเด็ก ๆ ให้มีระเบียบวินัย ปลูกฝังการท างานหนักมีความ

สมดุลยแ์ละซ่ือสัตยภ์กัดี 

รัฐธรรมนูญฉบบัปี คศ.1947 ให้เสถีรภาพแก่สตรีได้มีสิทธ์เสียงอย่างผูช้าย กระนั้นทรรศนะคติ

แบบเดิมๆ ท่ีมีต่อสตรีก็ยงัคงแข็งแกร่ง เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ในประเทศญ่ีปุ่นคนหนุ่มสาวตอ้งแข่งขนักนัอยา่ง

ยิง่เพื่อจะเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง สตรียงัคงพบความยากล าบากในการไต่เตา้ต าแหน่งหนา้ท่ี

การงาน อีกทั้งยงัไดรั้บค่าจา้งแรงงานนอ้ยกวา่ผูช้าย ท่ีน่าประหลาดใจก็คือกวา่คร่ึงหน่ึงของผูใ้ชแ้รงงานใน

ปัจจุบนัคือผูห้ญิง ผูมี้การศึกษาน้อยจะท างานในโรงงานหรือเป็นบริกร พนกังานขายหรือพนกังานเฝ้าหน้า

ลิฟท ์สตรีท่ีมีการศึกษาดีกวา่โดยทัว่ไปท างานเป็นเสมียนหรือเลขา อยา่งไรก็ตามสถานการณ์น้ีไดเ้ปล่ียนไป

อยา่งรวดเร็วเม่ือสตรีจ านวนไม่น้อยไดรั้บการศึกษาระดบัวิทยาลยัจึงเป็นคู่แข่งกบัผูช้ายท่ีน่ายินดี ในปี คศ.

1979 ผูห้ญิงญ่ีปุ่นเป็นวิศวกรมากถึง 14,000 คน ราวปี คศ.1990 ตวัเลขวิศวกรหญิงญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนถึง 62,000 

หน่ึงในสามของสตรีญ่ีปุ่นท างานส านกังานหรือออฟฟิต ทุก ๆ วนัในส านกังานและตามโรงงานทัว่ประเทศ

ญ่ีปุ่นสาวออฟฟิตเหล่านั้นท าหนา้ท่ีต่าง ๆ เช่น ตอบค าถามทางโทรศพัท ์ตอ้นรับลูกคา้และรินน ้าชา เร่ืองราว

ของทากาฮาชิ อิทสุโกท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเสมือนตวัแทนสตรีญ่ีปุ่นในปัจจุบนัท่ีตอ้งท างาน 2 อย่างคือ 

งานออฟฟิตและงานบา้น 

ทุกวนัเวลา 6.30 ทากาฮาชิต่ืนและเตรียมอาหารเชา้ให้สามีและลูกชายวยั 3 ขวบ รับประทานอาหาร

เชา้แลว้ก็เตรียอาหารกลางวนัใส่กล่องเพื่อทุกคนในครอบครัวรวมทั้งตวัทากาฮาชิดว้ย น าลูกไปฝากไวท่ี้บา้น

มารดาซ่ึงอยูฝ่ั่งตรงขา้ม จากนั้นเวลา 8.05 น. ข้ึนรถของท่ีบา้นไปท างานใชเ้วลา 10 นาทีจากบา้น สามีส่งทา

กาฮาชิท่ีหน้าโรงงานซีอ้ิวซ่ึงทากาฮาชิท างานในต าแหน่งสาวออฟฟิต หลงัเปล่ียนมาใส่ชุดท างานสีน ้ าเงิน

ของโรงงานทากาฮาชิก็เร่ิมปฏิบติังานประจ าทนัทีคือท าความสะอาดส านกังานและชงชาให้กบับรรดาผูช้าย

ท่ีท างานในส านกังาน ทากาฮาชิท างานท่ีน่ีมาตั้งแต่อาย ุ18 ปีจนอาย ุ30 ปีแลว้ก็ยงัคงท าหนา้ท่ีเดิม นอกจากน้ี

ยงัคงท างานส านักงานอย่างอ่ืน เช่น พิมพ์ดีด และจดัแฟ้มเอกสาร หลายปีท่ีผ่านมาทากาฮาชิได้เงินเดือน

เพิ่มข้ึนและความรับผิดชอบก็เพิ่มตาม เธอไม่ได้หวงัจะเล่ือนขั้นไปถึงต าแหน่งผูจ้ดัการเพราะต าแหน่ง

เช่นนั้นเป็นงานของผูช้าย 

เลิกงานสามีก็รับทากาฮาชิกลบับา้นพร้อมกนัถึงบา้นทากาฮาชิเตรียมอาหารเยน็ ลา้งจานชามและ

เตรียมท่ีนอน พอลูกชายหลบัไปแล้วทากาฮาชิด่ืมกาแฟและคุยกะสามี ยงัมีงานซักผา้รอทากาฮาชิให้มา

จดัการ ระหวา่งตากผา้ก็คุยกนัไปดว้ย บางทีก็คุยระหวา่งรีดผา้ ท่ีจริงอยากให้สามีช่วยท างานจุบจิบเหล่านั้น

ดว้ย แต่โดยปกติแลว้สามีไม่ท างานบา้นเพราะสามีมีสถานะภาพสูงกวา่ภรรยา วนัเสาร์ก็ตอ้งออกไปท างาน
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เหมือนสตรีญ่ีปุ่นคนอ่ืน ๆ ได้หยุดวนัอาทิตยก์็ตอ้งท าความสะอาดบ้านไปจ่ายตลาด ไปเยี่ยมพ่อแม่และ

สมาชิกของครอบครัวคนอ่ืน ๆ อาทิ พี่นอ้งท่ีมีเหยา้มีเรือน ทากาฮาชิหวงัวา่จะมีเวลาเป็นของตวัเองมากกวา่น้ี 

ทากาฮาชิอยากใช้เวลาอยู่กับบุตรชายให้มากข้ึน อย่างไรก็ตามระหว่างนั้นทากาฮาชิก็ท  าดีท่ีสุดส าหรับ

สถานการณ์ของเธอ 

เม่ือลูกชายเร่ิมเรียนหนังสือทากาฮาชิจะมีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึนท่ีจะช่วยให้บุตรชายประสบ

ความส าเร็จ ครอบครัวชาวญ่ีปุ่นสนบัสนุนการศึกษาอย่างแข็งขนั และเด็ก ๆ ทุก ๆ คนมีโอกาสท่ีจะไดไ้ป

โรงเรียน ช่วงท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของอเมริกาผูค้วบคุมไดว้างรากฐานระบบการศึกษาเหมือนเช่นท่ีใชก้นั

อยูใ่นสหรัฐ ตามระบบการศึกษาน้ีเด็ก ๆ จะตอ้งเรียนหนงัสืออยา่งนอ้ย 9 ปี ทุกวนัน้ีกวา่ 94% ของนกัเรียน

ญ่ีปุ่นส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลายและประมาณ 40% ไปศึกษาต่อระดบัวิทยาลยั การสอบเขา้ระดบั

มหาวิทยาลยัอนัดบัตน้ ๆ นั้นแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด การเขา้โรงเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมตวัพร้อมเขา้สู่สนาม

การแข่งขนัท าให้เกิดความกดดันสูงเพราะการได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวคือใบเบิกทางไปสู่

ความส าเร็จในการท างานดา้นธุรกิจและงานราชการ พอ่แม่จะตอ้งขวนขวายทุกวถีิทางเหมือนอยา่งท่ีอากาฮา

ชิท าเพื่อลูกของเธอ 

สตรีญ่ีปุ่นรุ่นทากาฮาชิอาจมีโอกาสท่ีจะแสดงความสามารถมากกวา่คนรุ่นบรรพบุรุษและสตรีไดมี้

ส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมอย่างเห็นได้ชัด กระนั้นในความเป็นจริงความแตกต่างในสถานะภาพทางเพศ

ระหว่างชายและหญิงยงัปรากฏอยูใ่นหลายมิติของสังคมญ่ีปุ่น ผูช้ายญ่ีปุ่นไม่อาจทนความคิดท่ีจะยอมให้มี

การแข่งขนักบัหญิงอยา่งเสมอภาค เหตุผลอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของลทัธิขงจ้ือเช่ือวา่ชายเหนือกวา่หญิง

ยงัหลงเหลืออยู่มากในสังคมญ่ีปุ่น จึงยงัคงมีการแยกปฏิบติัระหวา่งเพศชายและเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นดา้น

สมคัรงาน (แมแ้ต่ประกาศโฆษณารับสมคัรงานก็แยกออกจากกนั) การเลือกอาชีพ ค่าจา้งแรงงาน การเล่ือน

ต าแหน่ง เล่ือนขั้นเงินเดือน การปลดออกจากงานและการเกษียณอายุ (หญิงเกษียณอาย ุ55ปี ชายเกษียณอาย ุ

60 ปี) ตวัอยา่งเช่น บริษทัธุรกิจใหม่ ๆ ของญ่ีปุ่นจะรับบณัฑิตชายท่ีจบจากมหาวิทยาลยัหรือวทิยาลยัคิดเป็น

ร้อยละ 70 ของบณัฑิตหญิงทั้ง ๆ ท่ีผูห้ญิงญ่ีปุ่นส าเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัมีจ านวนมาก 1 

ใน 3 ของหญิงทั้งประเทศ บริษทัห้างร้านหลายแห่งไม่จา้งสตรีท างานในต าแหน่งบริหาร นอกจากการ

ต่อตา้นมิให้ผูห้ญิงมีฐานะหรือต าแหน่งท่ีมีอ านาจ เห็นได้จากปี คศ.1982 เป็นตน้มามีผูห้ญิงเพียงสองคน

เท่านั้นท่ีอยูร่่วมในคณะรัฐบาลญ่ีปุ่น   
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การท่ีผูห้ญิงไดรั้บการอบรมสั่งสอนวา่สตรีท่ีดีจะตอ้งกระท าตนเป็นคนวา่ง่ายยอมรับและเสียสละ

ไม่ทะเยอทะยาน มีหนา้ท่ีเป็นเพียงมารดาและภรรยาเท่านั้นเท่ากบัเป็นการพึ่งสามีในทางเศรษฐกิจตลอดไป 

โดยมิไดส้ร้างความเป็นอิสระแก่ตนเอง ซ่ึงดูจะขดักบัปรัชญาของการศึกษาซ่ึงมุ่งเตรียมบุคคลให้รู้จกัด ารง

ความอยูร่อดแก่ชีวติตน ในอดีตท่ีผา่นมาแมผู้ห้ญิงญ่ีปุ่นจ านวนไม่นอ้ยจะไดรั้บการศึกษาสูงขั้นวทิยาลยัและ

มหาวิทยาลยั แต่การศึกษาก็มิไดช่้วยให้หญิงญ่ีปุ่นเลือกท างานประเภทเต็มเวลาหรือคิดจะท าอาชีพนั้นถาวร

แต่อย่างใด จะพบว่าผูห้ญิงโสดต ่ากว่าวยั 20 ปี เท่านั้นท่ีมีจ  านวนสูงในตลาดแรงงานแต่พอแต่งงานและมี

บุตรผูห้ญิงก็พอใจจะลาออกจากงานมาเล้ียงดูบุตรมากกวา่ อยา่งไรก็ตามในช่วงหลงั ๆ ก็มีแนวโนม้วา่ผูห้ญิง

ญ่ีปุ่นสมคัรจะออกท างานนอกบา้นมากข้ึน แมว้า่จะไดค้่าแรงต ่า เป็นงานประเภทไม่เต็มเวลาและไม่มีความ

มัน่คงในอาชีพก็ตาม ทั้งน้ีเพราะการออกท างานนอกบา้นท าให้ชีวิตคู่มีค่ากว่าอยู่กบับา้นเฉย ๆ ความรู้สึก

เช่นน้ีจะเกิดข้ึนรุนแรงในสตรีท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองและมีอายุเกิน 35 ข้ึนไป ส่วนหน่ึงน่าจะเป็นเพราะในวยัน้ี

ผูห้ญิงมีภาระดูแลบุตรลดลงเน่ืองจากบุตรเขา้โรงเรียนแลว้ 

แมผู้ห้ญิงญ่ีปุ่นจะได้รับการปฏิบติัแบบเลือกท่ีรักมกัท่ีชังจากสังคมท่ียกย่องให้ชายเป็นใหญ่ แต่

โดยรวม ๆ แล้วผูห้ญิงญ่ีปุ่นดูจะพอใจกับสถานการณ์ท่ีตนถูกก าหนดอยู่ไม่น้อย ประกอบกบัญ่ีปุ่นเป็น

ประเทศท่ีมีการพฒันาทางอุตสาหกรรมค่าจา้งท่ีชายญ่ีปุ่นไดรั้บดูจะมากพอท่ีจะเล้ียงดูครอบครัวไดโ้ดยไม่

จ  าเป็นตอ้งพึ่งแรงงานภรรยา นอกจากน้ีการท่ีให้ทั้ งสามีและภรรยาออกท างานนอกบา้นก็หมายถึงความ

จ าเป็นท่ีจะต้องจ้างคนท างานบ้านและเล้ียงดูบุตร ซ่ึงเป็นอัตราค่าจ้างท่ีสูงมากนั้ นมีส่วนท าให้ภรรยา

ตดัสินใจเลือกท างานบา้นเองมากกวา่จะออกไปช่วยสามีหารายได ้

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

หาคู่ให้แต่งงาน 

ครอบครัวเป็นกลุ่มพื้นฐานรากเหงา้ในสังคมทุกหนทุกแห่งท่ีปัจเจกเป็นสมาชิกตั้งแต่เกิดกระทัง่ตาย 

แต่ละกลุ่มชนอาจจะจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนัออกไป และโดยหลกักวา้ง ๆ 

แลว้ครอบครัวก็จะมีหน้าท่ีให้ก าเนิดสมาชิกใหม่เพื่อทดแทนสมาชิกรุ่นเก่าท่ีล่วงลบัไปแลว้ ครอบครัวให้

การอบรมเล้ียงดูสมาชิกท่ียงัเยาวว์ยัให้ไดรั้บการศึกษาทั้งท่ีเป็นทางการและท่ีไม่เป็นทางการ และท่ีส าคญั

ครอบครัวจะคอยให้ความช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ และให้ก าลงัใจสมาชิกทั้งในยามประสบเคราะห์กรรมและ

ยามประสบความส าเร็จ ก็ดว้ยครอบครัวมีบทบาทส าคญัยิง่ยวดขนาดนั้นการจะสร้างครอบครัวท่ีเร่ิมจากการ

หาคู่ครองจึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีชายโสดหญิงโสดทั้งหลายอาจต้องพึ่ งพาอาศยัค าแนะน าจากคนใน

ครอบครัวเครือญาติและคนนอกอยา่งแม่ส่ือ 

จากประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นยคุตน้ ๆ เป็นสังคมท่ีสตรีเป็นใหญ่ การนบัถือพระแม่สุริยเทว ี(พระอาทิตย)์ 

ในฐานะเทพยิ่งใหญ่เหนือเทพเจ้าทั้ งปวงในศาสนาชินโตและการยอมรับสถานภาพของสมเด็จพระ

จกัรพรรดินีในฐานะผูป้กครองในยุคโบราณเหล่าน้ีคือข้อยืนยนับางประการในความมีอ านาจของสตรี 

อย่างไรก็ตามภายหลงัยุคเฮอนัอิทธิพลความคิดและปรัชญาจีนท่ียกย่องให้ผูช้ายเป็นใหญ่ได้แพร่เข้ามา

ครอบง าวิถีสังคมการเมืองการปกครองของญ่ีปุ่นโดยส้ินเชิง ตลอดยุคศกัดินาอนัยาวนานท่ีผูน้ าทางการ

เมืองโชกุนและทหารรับใชอ้ยา่งซามูไรข้ึนมามีอ านาจใหญ่โตไปทุกหนทุกแห่งบนแผ่นดินน้ีนั้น สังคมได้

ก าหนดบทบาทใหส้ตรีตอ้งเป็นสองรองไปจากผูป้กครองท่ีถือดาบท่ีเป็นผูน้ าประเทศและเป็นผูน้ าครอบครัว 

หนา้ท่ีหลกัของสตรีคือเล้ียงดูลูกดูแลครอบครัวและสนบัสนุนสามี การแต่งงานเป็นการแต่งแบบคลุมถุงชน 

คือบิดาเป็นผูห้าคู่ชีวิตให้ลูก ๆ ในชั้นตระกูลท่ีมัง่คัง่ พอ่แม่อบรมเล้ียงดูบุตรสาวมาเป็นอยา่งดี มีความงดงาม

พร้อมของความเป็นกุลสตรี ทั้งผิวพรรณหน้าตา มารยาทอย่างชาววงั อีกทั้งยงัมีความรู้งานศิลปะสารพดั

อยา่งก็เพื่อจะใหลู้กไดไ้ปเป็นสะใภข้องตระกูลท่ียิง่ใหญ่อนัจะเป็นหนทางน าไปสู่ความมีอ านาจทางการเมือง

และเศรษฐกิจของตระกูลตนเพิ่มยิง่ข้ึน 

หมดยุคศกัดินาไปหลายร้อยปีแลว้ท่ีญ่ีปุ่นมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง 

โดยไดอิ้ทธิพลจากโลกตะวนัตกน ามาปรับพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้เกือบทุกดา้น เป็นท่ียอมรับทัว่โลก แต่

ก็หาใช่ว่าจะเปล่ียนทรรศนะการเป็นผูน้ าไปจากผูช้ายได้ ผูช้ายยงัคงครองต าแหน่งผูน้ าโดยเฉพาะชั้น

ผูบ้ริหาร เป็นท่ีทราบกันดีว่าคนญ่ีปุ่นอุทิศตนเพื่อองค์กรท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ ผูค้นท างานอย่างมีระบบ

ระเบียบรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนและช่วยเหลือผูอ่ื้นเพื่อให้องค์กรขบัเคล่ือนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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คนญ่ีปุ่นจึงไดเ้ช่ือวา่จริงจงักบัทุกส่ิงทุกอยา่งโดยเฉพาะกบังาน เวลาวา่งท่ีจะให้ไปรู้จกัคนอ่ืนนอกองคก์รจึง

แทบไม่มี สถานการณ์เช่นน้ีมีผลให้ตอ้งอาศยัตวัช่วยในการหาคู่ครอง ไดมี้การประมาณการณ์วา่การแต่งงาน

ปีหน่ึง ๆ ประมาณ 1 ลา้น (งานแต่งนั้น) 
1

3
 ถึง 1 คร่ึงของการแต่งงานเป็นผลผลิตฝีมือของแม่ส่ือ (Miai)  

ปกติแม่ส่ือไม่ใช่ใครท่ีไหนหากแต่เป็นเพื่อนเก่าของครอบครัวหรือเป็นญาติ ๆ ของฝ่ายชายหรือฝ่าย

หญิงคนใดคนหน่ึง แม่ส่ือจะตกลงใจจดัแจงให้สองฝ่ายไดพ้บกนัก็ต่อเม่ือภายหลงัจากพิจารณาอย่างรอบ

ครอบถ่ีถว้นวา่ทั้งคู่นั้นมีอะไร ๆ ท่ีน่าจะไปดว้ยกนัไดห้ลายอยา่ง ความเขา้กนัไดจ้ะดูจากหลายอยา่งเช่น ชั้น

สังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ ภูมิหลงัการศึกษา และความสนใจอ่ืน ๆ รวมทั้งงานอดิเรก นั่นเป็นการหาคู่ให้

อย่างไม่เป็นทางการ ส่วนการจะชักน าให้ทั้ งคู่ได้พบกันอย่างเป็นทางการนั้นจะมีการขอประวติัย่อหรือ

ประวติัส่วนบุคคล พร้อมแนบรูปถ่ายให้พ่อแม่ของสองฝ่ายดูเพื่อพิจารณาในขั้นตน้ก่อนท่ีจะให้เจา้ตวัทั้งคู่

ไดม้าพบกนั ในขั้นตอนน้ีพอ่แม่อาจปฏิเสธผูท่ี้จะมาเป็นคู่กบัลูกของตนและก็จะไม่บอกให้ลูกไดท้ราบเร่ือง

น้ีเลย อยา่งไรก็ตามถา้พอ่แม่ยอมรับก็จะส่งประวติัส่วนตวัของแต่ละฝ่ายแลกกนัพิจารณา ตอนนั้นลูก ๆ ก็จะ

แสดงความเห็นวา่จะเดินหนา้หรือยุติการพบเจอกนั ในรายท่ีไม่ค่อยกลา้พูดเพราะเขินอายก็เห็นดีเห็นงามวิธี

หาคู่เช่นน้ีเพราะช่วยให้แต่ละฝ่ายกลา้ท่ีจะยอมรับวา่ใคร่จะไดพ้บกนัอีกหรือไม่ภายหลงัจากท่ีแม่ส่ือพามาให้

รู้จกักนัแลว้ ในการพิจารณาหาคู่ครองนั้นโดยทัว่ ๆ ไปการแต่งงานกบัคนพวกเดียวกนัท่ีเติบโตมาในแบบ

แผนประเพณีวิถีการด าเนินชีวิต ฯลฯ ย่อมเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีจะช่วยให้การอยูเ่ป็นคู่ครองเป็นไปค่อนขา้ง

ราบร่ืน ฉะนั้นคนญ่ีปุ่นจึงเลือกท่ีจะแต่งกบัคนญ่ีปุ่นดว้ยกนั คนญ่ีปุ่นจะตั้งขอ้รังเกียดและไม่เลือกคู่ครองท่ี

เป็นลูกคร่ึงเกาหลีญ่ีปุ่นหรือผูท่ี้มีเช้ือสายมาจากชาวไอนุ จะไม่เลือกคู่ครองท่ีทางตระกูลท างานเก่ียวกบัโรง

ฆ่าสัตวเ์พราะถือวา่เป็นตระกูลบาป อีกทั้งยงัจะไม่มีคู่ครองท่ีมาจากตระกูลท ารองเทา้ดว้ยเห็นวา่เป็นของต ่า 

ปัจจุบนัอายุเฉล่ียของการแต่งงานมีครอบครัวของผูช้ายญ่ีปุ่นจะอยู่ท่ีอายุ 28 ปี ผูห้ญิงอยู่ท่ี 23.5 ปี 

ในกรณีของสตรีนั้ นหากพิจารณาอายุคู่ไปกับระดับการศึกษาก็เห็นได้ชัดว่าหากสตรีศึกษาเล่าเรียน

ระดบัอุดมศึกษา พอเรียนจบก็แต่งงานทนัที แต่ในกรณีของผูช้ายท่ีจะมีครอบครัวจะมีอายุแก่กวา่ผูห้ญิงท่ีจะ

เลือกมาเป็นคู่ครอง ซ่ึงก็เป็นเช่นนั้นดว้ยในความเป็นจริงพ่อบา้นจะมีอายุแก่กวา่แม่บา้น คือผูช้ายจะมีความ

เป็นผูใ้หญ่มากกว่าผูห้ญิงท่ีครองเรือนดว้ยกนั ดว้ยภายหลงัจบการศึกษาและท าการงานแลว้ผูช้ายจะทุ่มเท

ให้แก่งานนั้น ๆ กระทัง่เรียกว่าเป็นมืออาชีพของแผนก ท่ีประเทศญ่ีปุ่นจ านวนประชากรวยัภาวะท างานมี

มากกว่าต าแหน่ง การออกจากงานจึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน และเม่ือไปสมคัรหางานใหม่มกัถูกเพ่งมองว่า

อาจท างานท่ีเก่าอยา่งไม่มีประสิทธิภาพจึงตอ้งออกมาหางานท าใหม่ หลายองคก์รถึงขนาดตรวจสอบกลบัไป

ยงัท่ีท างานเก่าของบุคคลผูน้ั้นก่อนท่ีบอกรับหรือปฏิเสธไม่รับเขา้ท างาน แม่ส่ือทั้งหลายตั้งขอ้สังเกตว่าท่ี
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แลว้มาพ่อแม่ของฝ่ายชายมกัเป็นผูร้้องขอตนให้เป็นธุระเลือกหาผูท่ี้จะมาเป็นสะใภ ้ความจริงก็มีเหตุผลท่ี

ฝ่ายชายจะเป็นผูเ้ร่ิมมากกวา่ฝ่ายหญิงเพราะในสังคมญ่ีปุ่นมีทรรศนะคติเก่ียวกบัผูช้ายอยูป่ระการหน่ึงท่ีว่า

ผูช้ายท่ีอายุยา่งเขา้ 30 ปี แลว้ยงัไม่มีครอบครัวจะไม่ค่อยน่าเช่ือถือในหมู่เพื่อนร่วมงานและนายจา้งท่ีเช่ือว่า

บุคคลเช่นนั้นยงัไม่ไดเ้รียนรู้หลกัการพื้นฐานของความร่วมมือและความรับผิดชอบ การมีครอบครัวจึงเป็น

ดัง่ดชันีช้ีวดัไดอ้ยา่งหน่ึงวา่ชายผูน้ั้นรู้จกัความรับผดิชอบอยา่งนอ้ยก็รับผิดชอบต่อครอบครัว 

ปัจจุบนัหนุ่มสาวญ่ีปุ่นก็คลา้ยกบัหนุ่มสาวทัว่โลกท่ีมีอิสระในการพบปะเพศตรงขา้มตั้งแต่อยูใ่นวยั

เรียนระดบัต่าง ๆ อีกทั้งยงัมีเพื่อนร่วมงานต่างเพศ โอกาสท่ีจะเลือกคบผูค้นมีมากข้ึน แมเ้ม่ือมีเวลาว่างคน

หนุ่มสาวยงันดัแนะเพื่อนฝงูกลุ่มเล็ก ๆ (4-5 คน) ไปเท่ียวเตร่และท าความรู้จกักนัและกนัอยา่งท่ีญ่ีปุ่นเรียกวา่

ปาร์ต้ีแบบ “Konpa” วิธีการเช่นน้ีก าลังเป็นท่ีนิยมยิ่งข้ึน เป็นโอกาสสร้างความคุ้นเคยกันอย่างไม่เป็น

ทางการและก็ไม่มีพอ่แม่เขา้มาเก่ียวขอ้ง การเลือกคู่ครองเนน้ความรักโรแมนติกเป็นส าคญั 
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เส้ือผ้าหน้าผมและรองเท้า 

ความเหมาะสม เข้าคู่ ลงตวัเป็นแบบแผนพฤติกรรมท่ีปรากฏอยู่ในแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตซ่ึงถือ

ปฏิบติักนัมาแต่กาลก่อนและปรับผนัให้สัมพนัธ์กบัความตอ้งการของคนแต่ละยุคสมยั ท่ีประเทศญ่ีปุ่นนั้น

กิโมโน ยูกาตะ จินเบ กบั เกะตะและโซริ คือความลงตวัท่ีเป็นเอกลษัณ์ท่ีไม่เหมือนใครในโลกน้ี ในการท า

นาด าท่ีตอ้งบุกน ้ าลุยโคลนอยูใ่นแปลงนานั้นการมีรองเทา้ใส่ขณะท างานก็ช่วยให้การท างานดีข้ึน พบวา่มี

การน าไมม้าตดัแต่งใชเ้ป็นรองเทา้ขณะท างานอยูใ่นนามาตั้งแต่ยคุยะโยะอิเม่ือ 300 ปีก่อนคริสตศ์กัราช การ

ใช้แผ่นไมท้  ารองเทา้และใช้เชือก 2 เส้นติดไวบ้นแผ่นไม้ดงักล่าวเพื่อเป็นหูหนีบหรือคีบระหว่างน้ิวเท้า

น้ิวโป้งและน้ิวช้ีไดพ้ฒันาต่อ ๆ กนัมาและเรียกรองเทา้ไมอ้ยา่งน้ีวา่เกะตะหรือเก๊ียะไมอ้ยา่งท่ีชาวจีนเรียกกนั 

เกะตะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือส่วนตวัซ่ึงเป็นพื้นรองเทา้ท่ีมีหลายรูปทรง เช่น ทรงกลม ทรงเหล่ียม ทรงรูป

ไข่ ท่ีสตรีนิยมสวมใส่และทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ซ่ึงดูแลว้แข็งแรงเด็ดขาดท่ีผูช้ายญ่ีปุ่นใชก้นัอยา่งแพร่หลายทั้ง

เด็กและผูใ้หญ่ ส่วนท่ี 2 คือ ผา้คาดหูหนีบหรือหูคีบ ส่วนใหญ่ท าด้วยผา้ท่ีมีลวดลาย สมยัก่อนหูคีบจะใช้

วชัพืชประเภทหญา้หรือเชือกถกัเป็นเปียเพื่อให้แข็งแรงแลว้น ามาท าหูคีบ ส่วนสุดทา้ยคือขาไมท่ี้อยู่ใตพ้ื้น

รองเทา้ท่ีใช้กนัอยู่มีทั้งชนิดขาเดียว สองขาและมากท่ีสุดสามขา ส่วนขาน่ีแหละคือส่วนท่ีจะสัมพนักบัพื้น 

เวลาเดินจึงไดย้ินเสียงแกร็ก ๆ กุกกกัอนัเป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะท่ีส่งเสียงซ่ึงรองเทา้ชนิดอ่ืนไม่อาจท าเช่นนั้น

ได ้สมยัเจนโรกุ (คศ. 1688- 1704) นางในราชส านกัใช้ยูโจเกะตะชนิดท่ีมีขาสูงถึง 30 เซนติเมตร ท่ีตอ้งใช้

เก๊ียะขาสูงขนาดนั้นก็เพื่อใหรั้บกบักิโมโนผา้ไหมท่ีมีน ้าหนกัและวกิผมท่ีประดบัมาอยา่งอลงัการ เวลาเดินจึง

มีนางสนมช่วยประคองซ้ายและขวา ปกติเวลาไปไหนมาไหนอยา่งไม่เป็นทางการจะนุ่งยกูาตะและสวมเกะ

ตะ ผูช้ายนุ่งจินเบและสวมเกะตะเช่นกนั ทั้งน้ีโดยไม่สวมถุงเทา้แต่อย่างไร แต่ถา้เป็นเกอิชาฝึกงานหรือท่ี

เรียกอย่างญ่ีปุ่นว่า “ไมโกะ” จะสวมกิโมโนหรือยูกาตะใส่ถุงเท้า “ทาบิ” เป็นถุงเท้าท่ีมีพื้นท่ี 2 ช่องเพื่อ

น้ิวโป้ง 1 ช่อง อีก 1 ช่องใหญ่เป็นท่ีของน้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนางและน้ิวกอ้ยรวมกนั ท่ีไมโกะสวมถุงเทา้ก็เพื่อ

จะโชวผ์า้คาดหูคีบลวดลายตระการตา การสวมรองเทา้ไมเ้กะตะมีมาแต่โบราณกาลสมยัท่ีถนนหนทางยงั

เป็นดิน ฉะนั้นการใส่เกะตะขาสูง ๆ จึงช่วยป้องกนัโคลนตมหรือน ้ าบนทางเดินกระเด็นข้ึนมาท าให้กิโมโน

หรือยูกาตะเปรอะเป้ือน แต่จะใส่เกะตะกันเฉพาะบนพื้นท่ีราบเรียบเป็นส่วนใหญ่ หากจะตอ้งปีนป่ายก็

จ  าเป็นตอ้งถอดเกตะเสียก่อน 
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ในการเดินทางไกล ๆ อีกทั้งยงัตอ้งเดินข้ึน-ลงตามท่ีเนินนาน ๆ ชาวญ่ีปุ่นสมยัก่อนใช้รองเทา้แตะ

พื้นเต้ียท่ีท าจากการน าฟางขา้วหรือเชือกปอ ผา้ หนัง หรือ ยาง เป็นวสัดุหลกัพร้อมมีหูคีบ ต่อมาภายหลงั

ปฏิรูปเมจิและไดติ้ดต่อคา้ขายกบันานาประเทศโดยเฉพาะชาวนิวซีแลนด์ท่ีท ารองเทา้แตะจากแผน่ยางเป็น

รุ่นแรก ๆ เขา้มาใช ้ท าให้ชาวญ่ีปุ่นไดเ้ห็นแบบอยา่งและไดน้ ามาพฒันารองเทา้ของตนท่ีเรียกวา่ “โซริ” ท่ีใช้

ใส่ตอนสวมกิโมโนพร้อมสวมถุงเทา้ “ทาบิ” ครบเคร่ืองเช่นน้ีคือชุดสุภาพประจ าชาติท่ีใส่กนัเป็นทางการใน

พิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแต่งงานและงานศพ ปกติรองเท้าแตะโซริของสตรีท าจากหนังหรือปัก

ประดบัไหมหรือลูกปัดไวท่ี้ดา้นส้นเทา้ ตวัรองเทา้สูงจากพื้นราว ๆ 1 น้ิว ถึง 1 น้ิวคร่ึง หูคีบสีแดง ส่วนโซริ

ของบุรุษจะเต้ียกว่าของสตรีหูคีบสีด าหรือสีขาว ในกรณีไปงานเล้ียงสตรีญ่ีปุ่นก็จะพิถีพิถนักบัการเลือกใส่

โซริซ่ึงหูคีบมีสีสรรดอกหลายหลาก ชาวญ่ีปุ่นจะยงัคงใช้รองเทา้เกะตะและรองเทา้โซริต่อไปตราบใดท่ียงั

สวมใส่กิโมโนและยูคาตะ การใชร้องเทา้หูคีบทั้ง 2 แบบสะทอ้นถึงวถีิขาวญ่ีปุ่นบางส่วนท่ีวา่ในวนัหน่ึง ๆ มี

เหตุให้ตอ้งถอดรองเทา้ เขา้-ออกไม่รู้ก่ีสิบคร้ัง หากให้ใส่รองเทา้ท่ีมีสายเชือกผูกรองเทา้แบบชาวตะวนัตกก็

คงจะไม่สะดวกเท่าไรนกั 
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กนิอยู่อย่างญีปุ่่ น 

 การกินอยู่ของผูค้นแต่ละแห่งหนแตกต่างกนัออกไปตามธรรมชาติแวดลอ้ม ความพึงพอใจท่ีสืบ

ทอดมาจากบรรพบุรุษและแบบอยา่งท่ีหยิบยืมมาจากท่ีแห่งอ่ืน เห็นไดง่้ายจากกรณีการกินอยูข่องชาวญ่ีปุ่น 

สมยัคริสตศ์กัราชท่ี 7 เร่ือยมาถึงศตวรรษท่ี 20 ประชากรชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพอดอยาก อาหารการ

กินพื้น ๆ อาหารประเภทแป้งไดม้าจากขา้ว ลูกเดือย ขา้วบาร์เลย ์อดอยากแสนเข็ญมาก ๆ อาจมีผลลูกโอ๊ก

บดผสมมากบัอาหารแป้งเหล่านั้น กบัขา้วอาจท าจากใบเผือกใบมนั หัวไชเท้า รับประทานกบัมิโซะและ     

ผกัดอง อาหารท่ีท าจากปลาสดนาน ๆ จะไดกิ้นกนัสักม้ือ การรับประทานอาหารไม่ปรากฏความร่ืนรมยแ์ต่

รับประทานกนัอยา่งเงียบ ๆ ไม่พูดคุยอะไรกนั เขา้กบับรรยากาศของยุคมืดจริง ๆ เพราะในสมยักลางทุกส่ิง

ทุกอย่างอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของการปกครองแบบศกัดินาท่ีเจา้ขุนมูลนายคือเจา้ชีวิตของชนชั้นอ่ืน ๆ การ

ปกครองของโตกูกาวา่ (คศ. 1603 – 1808) มีนโยบายหลกัคือการแยกตวัของญ่ีปุ่นออกไปจากโลกภายนอก

อย่างส้ินเชิง ชาวญ่ีปุ่นผูมี้โอกาสมาเยือนเมืองจีนสมยันั้นถึงกบัช๊อคท่ีเห็นคนจีนรับประทานอาหารไปก็

พูดคุยกนัอยา่งเอิกเริก และเห็นวา่การรับประทานหมูของชาวจีนเป็นส่ิงน่ารังเกียดเพราะหมูเป็นสัตวส์กปรก 

 ช่วงกลางยคุศกัดินาศาสนาพุทธมหายานจากจีนสู่เกาหลีไดแ้พร่ขา้มน ้าขา้มทะเลไปถึงเกาะญ่ีปุ่น วิถี

การใชต้ะเกียบคีบอาหารและการปรุงรสอาหารให้มีรสเผด็จากพริกและเคร่ืองเทศอ่ืน ๆ ก็คงจะมาถึงญ่ีปุ่น

ในช่วงเวลาของการปฏิรูปเมจิ (คศ 1868 – 1912) นบัเป็นการเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีชาวญ่ีปุ่นมีต่ออาหารการ

กินเป็นคร้ังแรก ๆ ท่ีมีผลส าคญัในเวลาต่อมา ดว้ยบดัน้ีญ่ีปุ่นไดก้ลายเป็นจกัรวรรดิและเปิดประเทศอยา่งเป็น

ทางการ ค าวา่ “เมจิ” หมายถึงการปกครองท่ีรู้แจง้เห็นจริง คณะปฏิรูปไดส่้งชาวญ่ีปุ่นนบัร้อยไปศึกษาดูงาน 

ดา้นการปกครอง การบริหารรัฐบาล การอุตสาหกรรมและการจดัระเบียบกองทพัในยุโรปและสหรัฐ ในแง่

ของการกินอยูน่ั้นญ่ีปุ่นเร่ิมเปรียบเทียบอาหารการกินของตนกบัของคนชาติอ่ืน ในรัฐบาลเมจิไดมี้การถกกนั

อยา่งเร่งด่วนเก่ียวกบัประเด็นท่ีวา่อาหารการกินของชาวญ่ีปุ่นท่ีเป็นอยูท่  าใหผู้ค้นอ่อนแอและตวัเล็กเกินไปท่ี

จะแข่งขนักบัชาติตะวนัตก นกัการศึกษาเสริมวา่การจะท าให้ญ่ีปุ่นเป็นชาติจกัรวรรดิอยา่งแทจ้ริงจะตอ้งเร่ิม

ดว้ยการกินเน้ือสัตวแ์ละด่ืมนมให้มากข้ึน ในปี คศ 1872 จกัรพรรดิไดป้ระกาศท่ีลบลา้งขอ้ห้ามท่ีถือปฏิบติั

กนัมานานถึง 1,200 ปีวา่ห้ามรับประทานเน้ือ นบัแต่น้ีต่อไปพระองคจ์ะเสวยเน้ือ จากนั้นต่อมาอีกร่วม 50 ปี 

การบริโภคเน้ือหมูและเน้ือววัจึงเป็นท่ีแพร่หลายในหมู่ชาวญ่ีปุ่นโดยทัว่ไป แต่อย่างน้อยการโฆษณาให้

รับประทานเน้ือของสมยัเมจิก็ไดว้างพื้นฐานความคิดท่ีว่าชาวญ่ีปุ่นไม่จ  าเป็นตอ้งเดินตามแบบแผนท่ีเคย

เป็นมาตั้งแต่คร้ังอดีตเสมอไป การเปิดยุคสมยัเมจิไดป้ลูกฝังความคิดท่ีว่าผูค้นอาจจะดูแลตนเองให้ดีข้ึนได้

โดยเลิกกินอยู่อย่างเดิม ๆ แล้วหันมาเรียนรู้การกินอยู่อย่างใหม่เหมือนอย่างเช่นการโฆษณาส่งเสริมการ
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รับประทานเน้ือของปี คศ 1871 ท่ีวา่ “เราชาวญ่ีปุ่นจะตอ้งเปิดหูเปิดตา (เพื่อประโยชน์ในการรับประทานเน้ือ

และด่ืมนม)” 

 การเปิดโลกสู่สากลสมยัเมจิกระตุน้ให้ “ครัวญ่ีปุ่น” มีความหลากหลายข้ึนมากโดยเฉพาะในปี คศ 

1908 เม่ือนกัเคมีชาวญ่ีปุ่นนามไอคีดะ (Ikeda) ไดค้น้พบรสอร่อยรสท่ี 5 ท่ีเรียกวา่ “อูมามิ (Umami)” ท่ีไม่ใช่

รสขม รสเคม็ รสหวาน หรือรสเปร้ียว แต่เป็นรสกลมกล่อมประทบัใจท่ีเกิดจากการน าสาหร่ายทะเล ปลาโอ

แหง้ มาตม้ตุ๋นแลว้เติมแต่งดว้ยซีอ๊ิวท่ีท าจากถัว่เหลือง ขณะเดียวกนัปลาย ๆ ช่วง คศ 1920 ญ่ีปุ่นก็เร่ิมนิยมน า

วธีิการตม้ตุ๋นอาหารและการผดัท่ีรับแบบอยา่งจากจีนและเกาหลีเขา้มาสู่ครัวของตนซ่ึงท าให้ “ครัวญ่ีปุ่น” มี

ความหลากหลายยิ่งข้ึนทั้งดา้นรสชาติและวิธีหุงหาอาหาร วิธีหุงตม้ขา้งตน้ส่งเสริมให้รสชาติท่ี 5 แบบญ่ีปุ่น

มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นเฉพาะของตนเองอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน 

จุดเปล่ียนคร้ังยิ่งใหญ่ในการกินอยูข่องญ่ีปุ่น จุดท่ี 2 อยูใ่นช่วง คศ 1920 อนัเป็นเวลาท่ีกองทพัญ่ีปุ่น

อยูใ่นสภาวะวิกฤตดว้ยผูค้นชนบทท่ีเกณฑ์มาเป็นทหารส่วนใหญ่ขาดสารอาหารเพราะกินกนัแต่อาหารพื้น

ถ่ินประเภท “มิโซะ” ท่ีท าจากข้าวหมักใส่เกลือ ผ ักดองและธัญพืชท่ีหาได้ในนาไร่ ในปี คศ 1921 

คณะกรรมการวิจยัอาหารของกองทพัไดค้น้ควา้เพื่อน าผลการวิจยัมาประยกุตใ์นศาสตร์ดา้นโภชนาการของ

กองทพั ภายใตก้ารบริหารของมารูโมโตะโชโซผูอ้  านวยการการดูแลอาหารการกินของกองทพัคนใหม่ 

อะไร ๆ ท่ีทหารเคยกินอยู่ไดถู้กปรับเปล่ียนใหม่หมด กล่าวคือให้เพิ่มการรับประทานเน้ือววัในปริมาณท่ี

มากข้ึนกว่าแต่ก่อน นอกจากน้ียงัให้ผูค้นในกองทพัเปล่ียนไปรับประทานอาหารอย่างจีนและตะวนัตกท่ีมี

ไขมนัสูงและมีโปรตีนมากกว่าอาหารพื้นถ่ิน เมนูใหม่ ๆ จึงปรากฏในครัวของกองทพั เช่น หมูทอด ไก่ชุบ

แป้งทอด แกงก๋วยเต๋ียว สตูเน้ือววั คโรเคทหรือขา้วคลุกเน้ือป้ันเป็นลูกกลม ๆ ทอดก็มีหลากหลายแบบ น้ีคือ

การเปล่ียนแปลงอยา่งกลา้หาญของมารูโมโตะ นบัเป็นจุดเปล่ียนท่ีผูดู้แลอาหารการกินของกองทพัไม่ก่ีคน

นักจะคิดถึง บรรดาทหารนั้นปกติก็ลือช่ือในการต่อต้านอาหารใหม่ ๆ กระนั้นในญ่ีปุ่นทหารเกณฑ์ก็ดู

เหมือนว่าจะพึงพอใจกบัเมนูใหม่ ๆ จากต่างแดนดว้ยมีอาหารการกินดีกว่าอยู่ตามทอ้งไร่ทอ้งนา และราว

ปลายช่วง คศ 1930 ทหารเกณฑ์ญ่ีปุ่นทั้งหลายก็บริโภคอาหารแนวใหม่กนัอยา่งเป็นแบบปฏิบติัท่ีแพร่หลาย 

เม่ือได้ผลเช่นน้ีรัฐบาลจึงขยายบททดลองการกินอาหารแนวใหม่ของกองทพัไปสู่ประชาชนชาวญ่ีปุ่นทั้ง

มวล มีการเผยแพร่การหุงหาอาหารและการกินอยู่ตามแบบของกองทพัออกไปหลายช่องทางเช่นการพูด

โฆษณา การสาธิตการท าอาหารเมนูต่าง ๆ และการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงสถานีต่าง ๆ ความ

พยายามทั้งหมดทั้งมวลเหล่าน้ีก็เพื่อจูงใจให้บรรดาแม่บ้านทั้งหลายได้เลียนแบบอย่างการท าอาหารของ
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กองทพั และเม่ือสามารถเล้ียงดูบุตรหลานดว้ยอาหารการกินแนวใหม่กนัทัว่หน้าพอเติบใหญ่ก็จะเป็นก าลงั

ส าคญัในการสร้างชาติใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 

ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นประสบกบัความหิวโหยอดอยากเป็นท่ีสุดเพราะผลของสงครามท่ี

เป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการท ามาหากิน ขา้วปลาอาหารท่ีพอมีอยูก่็ร่อยหรอลงไปทุกที จากปี คศ 1941 – 1945 

ทหารญ่ีปุ่นล้มตายลงมากถึง 1.74 ล้านคน ทั้งน้ียงัไม่รวมถึงผูค้นทัว่ไปอีกนับล้านคนท่ีตอ้งอดอยากตาย

เช่นกนั จะกินขา้วก็ตอ้งผสมขา้วขาว ขา้วเหลือง ถัว่เขียว ธัญพืชสีแดงหยาบ ๆ และแมลงสีน ้ าตาลเพื่อให้มี

ปริมาณมากข้ึน ภายหลงัสงครามสถานการณ์ดา้นอาหารพอจะดีข้ึนบา้ง ญ่ีปุ่นแพส้งครามต่อสหรัฐ สงคราม

สงบลงอเมริกาให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ต่อญ่ีปุ่นรวมทั้งด้านอาหารการกิน ในปี คศ 1947 กองก าลงั

สหรัฐท่ียึดครองก ากบัญ่ีปุ่นอยูไ่ดน้ าโครงการอาหารกลางวนัเขา้มาช่วยแบ่งเบาความหิวโหยในหมู่นกัเรียน

ญ่ีปุ่น ดว้ยก่อนหนา้นั้นเด็ก ๆ น าอาหารมารับประทานท่ีโรงเรียน ส่วนใหญ่กินขา้วกบัผกัดอง อาจมีปลาช้ิน

สองช้ินมารับประทานดว้ยบางม้ือ แต่โดยรวม ๆ แลว้ก็ไม่มีคุณค่าอาหารเท่าใดนกั เด็ก ๆ จ านวนไม่นอ้ยทน

ทุกขท์รมานกบัการมีน ้ ามูกไหลอยูเ่ป็นประจ าเพราะไม่มีอาหารรับประทานเพียงพอ เจา้หนา้ท่ีชาวอเมริกนัท่ี

ท าโครงการอาหารกลางวนัรับรองวา่เด็ก ๆ ทุกคนจะไดด่ื้มนมกินขนมปังและอาหารร้อน ๆ เช่น สตูท่ีท าจาก

อาหารกระป๋องท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่นคลงัเสบียงของกองทพัญ่ีปุ่นและชูรสดว้ยผงกระหร่ี เด็ก ๆ รุ่นนั้นท่ี

ได้รับการดูแลมาดว้ยอาหารหลากหลายอย่างท่ีกล่าวมาพอโตข้ึนก็พร้อมท่ีจะกินอยู่ด้วยอาหารลูกผสมได้

อยา่งไม่อึดอดัใจ ช่วงปี คศ 1950 ประเทศญ่ีปุ่นเร่ิมมีรายไดร้ะดบัชาติเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าตวั ผูค้นจากชนบท

อพยพเขา้ไปหางานท าในเมือง อยูอ่พาทเมนตแ์ละตอ้งการความสะดวกสบายในชีวิตเพิ่มข้ึน เคร่ืองใชท่ี้ทุก

ครอบครัวตอ้งการมีคือทีวี เคร่ืองซักผา้และตูเ้ยน็ มีรายไดเ้พิ่มข้ึนก็สามารถจบัจ่ายซ้ือหาอาหารเมนูใหม่ ๆ 

การกินอยู่ของผูค้นในชาติเปล่ียนจากการเน้นอาหารประเภทแป้ง (อย่างแต่ก่อน) ไปให้ความส าคญักับ

อาหารท่ีมีโปรตีนมาก ๆ นาโอมิชิ ไอชิก (NaomichiIshige) นกัประวติัศาสตร์ดา้นอาหารชาวญ่ีปุ่นอธิบายไว้

วา่เม่ือระดบัการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนกวา่สมยัก่อนสงครามแลว้ก็เป็นท่ีประจกัษว์า่ชาวญ่ีปุ่นจะไม่กลบัไปกินอยู่

แบบเดิม ๆ ท่ีเคยเป็นธรรมเนียมมาในอดีต แต่จะปรับแบบการกินอยูไ่ปสู่ขบวนการของการสร้างนิสัยการ

กินอยูใ่หม่ ๆ ใหเ้พิ่มข้ึน 
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ในปี คศ 1955 โดยเฉล่ียชาวญ่ีปุ่นต่อคนต่อปีจะกินไข่เพียง 3.4 ฟองและบริโภคเน้ือหมู 1.1 

กิโลกรัมแต่จะรับประทานขา้วมากถึง 110.7 กรัม ราวปี คศ 1978 แบบแผนการกินอยูเ่ปล่ียนไป เฉล่ียต่อคน

ต่อปี กินขา้วเพียง 81 กรัม กินไข่ 14.9 ฟอง กินเน้ือหมู 7.8 กรัมทั้งน้ียงัไม่รวมการกินเน้ือววั เน้ือไก่และปลา 

ปรากกการณ์เช่นนั้ นมิใช่เพราะการเปล่ียนจากสภาวะขาดแคลนไปสู่ความมั่นคั่ง หากแต่เป็นการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากความไม่ชอบไปสู่ความชอบ สมยัก่อนชาวญ่ีปุ่นถือวา่เป็นส่ิงฟุ่มเฟือยเอามาก ๆ 

ท่ีจะกินขา้วแลว้มีกบัมากกวา่ 1 อยา่ง ปัจจุบนักลายเป็นความนิยมชมชอบท่ีจะรับประทานขา้วพร้อมกบัขา้ว 

3-4 อยา่ง แถมน ้าซุบน ้าแกงจืดและผกัดองท่ีเคียงมาขา้ง ๆ  

การให้ความส าคญักบัอาหารการกินท่ีเห็นไดช้ดัอีกอย่างหน่ึงจากการท่ีหนงัสือพิมพล์งพิมพสู์ตร

อาหารรายการต่าง ๆ ข้ึนเป็นคร้ังแรก ๆ เป็นเวลาหลายศตวรรษท่ีแล้วมาบนโต๊ะอาหารเป็นไปอย่างเงียบ

เชียบราวกบัวา่ไม่มีใคร ๆ ก าลงัรับประทานอาหารอยูข่ณะนั้นเลย ตรงกนัขา้มเด๋ียวน้ีบนโต๊ะอาหารเป็นเวลา

หรรษาเฮฮาดุจมีงานเล้ียงท่ีจะไม่เลิกลา ความชอบในรสชาติกระตุน้ให้ชาวญ่ีปุ่นเลือกรับสูตรอาหารต่างชาติ

ไปไวใ้นครัวของตน เช่น บาบีคิวของเกาหลี กุง้ชุบเกล็ดขนมปังทอดของตะวนัตกและวิธีการผดัการตุ๋น

อาหารแบบจีน รับแบบอย่างมาแลว้ก็ปรับปรนให้ถูกล้ินถูกปากตามขนบนิยมเดิม ๆ ท่ีให้ความส าคญักบั

เร่ืองของขนาดท่ีจะไม่ท าออกมามากมายช้ินใหญ่โต เช่น ไก่อบไก่ย่างทั้ งตวัหรือสเต๊กช้ินมหึมาอย่างท่ี

ชาวตะวนัตกนิยมกนั อีกทั้งญ่ีปุ่นยงัเน้นศิลปะการจดัการเสริฟอาหารให้ดูน่ารับประทาน อย่างเช่นเมนูไข่

เจียวหากเป็นครัวตะวนัตกก็จะมีมนัฝร่ังทอดมาคู่กบัไข่เจียว แต่ไข่เจียวสไตล์ญ่ีปุ่นเสริฟมาพร้อมกบัซุปมิ

โซะ (แบบดั้งเดิม) ผกัหลากชนิดและขา้วก้อนพอดี ๆ การกินอยู่ของชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัจึงเป็นไปอย่าง

เลือกสรรหรรษาและสุขภาพดีดว้ยมีทั้งเมนูเก่าและรายการอาหารใหม่ ๆ ให้เลือกไม่รู้จกัเบ่ือทั้งโซบะ อุดง้ท่ี

มีช่ือหลากหลายข้ึนอยูก่บัอาหารท่ีน ามาวางบนเส้นอุดง้ เทมปุระ ยากิโทริ ซาชิมิ อีกทั้งขา้วป้ันซูชิท่ีมีรูปร่าง

และรสชาติของขา้วเจา้พนัธ์ุของญ่ีปุ่น ญ่ีปุ่นหยบิยืมบะหม่ีคลา้ยของจีนมาเป็นเส้นหลกัในเมนูราเมง กระนั้น

ก็ท าน ้ าซุปแตกต่างไปจากครัวจีน กล่าวคือน ากระดูกหมูมาเค่ียวโดยใส่เกลือ ใส่ปลายา่ง เตา้หู้ หอยและผกั

ไปพร้อม ๆ กบัสาหร่ายทะเลและเห็ดหอมท่ีช่วยให้น ้ าซุปมีรสหวาน แต่งหนา้บะหม่ีดว้ยเน้ือหมูอบท่ีหัน่มา

เป็นช้ิน ๆ เคียงคู่มากบัไข่ตม้ (ยางมะตูม) และผกัสีเขียวเขม้ เวลารับประทานก็มีศิลปะเฉพาะตวัดว้ยการใช้

ตะเกียบมว้นเส้นหม่ีข้ึนมาเหนือถว้ยก๋วยเต๋ียวเพื่อใหล้มผา่นจะไดไ้ม่ร้อนลวกปาก ท าอาหารแต่ละชามแต่ละ

ถว้ยเพื่อลูกคา้เป็นราย ๆ ไป เช่นน้ีคือความโดดเด่นท่ีแตกต่างไปจากอาหารหมอ้ใหญ่ท่ีท ากินท าขายกนัใน

วฒันธรรมอ่ืนท่ีดูแลว้ไม่กระตุน้ต่อมน ้าลายเพราะเป็นอาหาร “โหล” 
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ปัจจุบนัญ่ีปุ่นเป็นประเทศชาติท่ีมัง่คัง่ร ่ ารวยประเทศหน่ึง กระนั้นโรคอว้นก็ไม่ใช่ประเด็นท่ีหยบิยก

มาถกกันเหมือนเช่นในสหรัฐและยุโรป จะมีผูช้าย (ผูใ้หญ่) เฉพาะผูท่ี้ท  างานในส านักงานโดยเฉพาะ

ต าแหน่งบรรดาผูบ้ริหารท่ีจะคอยระวงัโรคนั้นบา้งเม่ือ 20 ปีก่อนเพราะรับประทานอาหารประเภท “ขยะ” 

และกินอยูอ่ยา่งไม่ระมดัระวงัเหมือนคนรุ่นปู่ยา่ตายาย กระนั้นตวัเลขท่ีไดม้าอยา่งเป็นระบบจากปี คศ 2013 

ก็ระบุวา่สตรีญ่ีปุ่นเพียง 3.3 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้นท่ีเป็นโรคอว้น ซ่ึงเม่ือเปรียบกบัสตรีในประเทศโปแลนด์แลว้

พบว่าเป็นโรคอว้น 20.9 เปอร์เซ็นต์ สตรีสหรัฐเป็นโรคอว้น 33.9 เปอร์เซ็นและสตรีในประเทศอิยิปต์เป็น

โรคอว้นมากถึง 48.4 เปอร์เซ็นต ์ปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหช้าวญ่ีปุ่นตอ้งคอยดูแลสุขภาพโดยเฉพาะน ้ าหนกัก็เพราะ

ไดมี้การออกกฎหมายในปี คศ 2008 ท่ีบ่งชดัว่าบริษทัจะถูกปรับหากพนกังานส่วนใหญ่มีเส้นรอบเอวมาก

เกินไป ผูช้ายควรมีเส้นรอบเอวอยู่ท่ี 33.5 น้ิว อย่างไรก็ตามขอ้เท็จจริงท่ีว่ารัฐบาลโตเกียวสามารถประสบ

ความส าเร็จในการออกกฎหมายดังกล่าวคงไม่ใช่ค าตอบท่ีถูกตอ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ การท่ีชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่

ไม่เป็นโรคอว้นนั้นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัมากน่าจะมาจากการท่ีชาวญ่ีปุ่นควบคุมนิสัยการกินอยูข่องตนไดล้งตวั

แลว้ ในโลกน้ีจะมีเพียงบางแห่งเท่านั้นท่ีผูค้นเป็นโรคอว้นน้อยกว่าท่ีญ่ีปุ่น เช่น ผูค้นในประเทศเอธิโอเปีย

และท่ีเกาหลีเหนือ แต่ผูค้นเหล่านั้นอยูใ่นสภาพหิวโหยอดอยากทัว่หนา้และอาหารการกินก็ขาดแคลน ญ่ีปุ่น

เกือบจะเป็นประเทศเดียวเท่านั้นท่ีการเป็นโรคอว้นมีนอ้ยนิดโดยท่ีประชากรส่วนใหญ่ก็อยูอ่ยา่งไม่อดอยาก

ปากแหง้ 
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ข้าวปลาอาหาร 

ในภูมิภาคเอเชียตั้งแต่เอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียตะวนัออกแลว้คงไม่มีธญัพืชใดท่ี

ผูค้นในดินแดนดงักล่าวบริโภคกนัเป็นล ่าเป็นสันเท่ากบัขา้วซ่ึงมีอยูห่ลายร้อยชนิดพนัธ์ุ ส่วนประเทศไหนจะ

ปลูกชนิดพนัธ์ุใดนั้นยอ่มข้ึนอยู่กบัปัจจยัสภาพความเหมาะสมดา้นดินฟ้า อากาศ ความชุ่มช้ืน ความสูงต ่า

ของพื้นท่ีเพาะปลูก เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และภูมิปัญญาท่ีมี อีกทั้งความนิยมในรสชาติท่ีสัมพนัธ์กบัรายการ

อาหารคาวหวานอยา่งแยกจากกนัไม่ได ้ท่ีประเทศญ่ีปุ่นก็เช่นกนัท่ีผูค้นปลูกขา้วกนัมาตั้งแต่คร้ังโบราณกาล 

ขา้วท่ีปลูกบริโภคมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ ขา้วสายพนัธ์ุอินเดีย (Sattiva India) และ ขา้วสายพนัธ์ุญ่ีปุ่น (Sattiva 

Japonica) ขา้วสายพนัธ์ุอินเดียท่ีมีช่ือเสียงมาก ๆ คือ ขา้วบาสมาติ เป็นขา้วหอมกล่ินเหมือนใบเตย เม็ดเล็ก

เรียวยาว ลกัษณะใสเป็นวาว ไม่มียาง หุงข้ึนหมอ้/สุกแลว้ร่วนไม่เกาะกนันุงนงัเหมาะต่อการรับประทานกบั

แกงและท าขา้วหมกซ่ึงเป็นเมนูเด็ดอยา่งหน่ึงของอินเดีย ส่วนขา้วญ่ีปุ่นลกัษณะเมด็สั้นและกลมสุกแลว้เกาะ

กนัเพราะมียางในเม็ดขา้ว เป็นพนัธ์ุท่ีปลูกกนัมาตั้งแต่ตน้ ๆ ยุคยาโยอิ (Yayoi) ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 3 อนั

เป็นยุคท่ีผูค้นบนแผ่นดินใหญ่บุกรุกเขา้มาตั้งถ่ินฐานและอาจกลายเป็นบรรพบุรุษของคนญ่ีปุ่นในปัจจุบนั 

แมว้า่พื้นท่ีราบจะมีเฉพาะตามหุบเขา กระนั้นผลผลิตขา้วคือพื้นฐานของสังคมญ่ีปุ่น นอกจากปลูกขา้วเพื่อ

บริโภคแล้วยงัใช้ข้าวเพื่อเป็นอาหารเซ่นไหวเ้ทพเจ้าและในอดีตอนัไกลโพน้ผูป้กครองยงัเก็บส่วยจาก

ผลผลิตขา้ว ในสมยัศกัดินาบรรดาซามูไรจะได้เล่ือนขั้นสูงข้ึนไปก็เพราะความสามารถเก็บส่วยขา้วจาก

ชาวบ้านและน าส่งเจา้นายของตนได้มากน้อยเพียงไร สมยันั้นใช้หน่วยวดัแบบพื้นบ้านท่ีเรียกว่า Koku 

1Koku ประมาณ 180 ลิตร ซ่ึงเป็นอาหารส าหรับคน ๆ หน่ึงไดต้ลอดปี 

ก็เพราะในอดีตข้าวมีความส าคญัยิ่งยวดจึงมีพิธีกรรมเก่ียวกบัการเพาะปลูกขา้วอยู่หลายโอกาส

เพื่อให้บงัเกิดความมัน่ใจวา่จะไดผ้ลผลิตเก็บเก่ียวสมบูรณ์ ทั้งน้ีเร่ิมตั้งแต่ช่วงเพาะปลูกซ่ึงเร่ิมกนัตอนปลาย

เดือนพฤษภาคมโดยการตกกลา้ไวใ้นแปลงนาเล็ก ๆ ในช่วงตน้ฤดูร้อนตน้กลา้เติบโตสูงราว ๆ 1 ศอก ก็จะ

ลงแขกขอแรงกนัถอนกล้าไปปักด าในแปลงนา แขกท่ีมาช่วยก็คือเพื่อนบา้นและญาติพี่น้องท่ีมาช่วยกนั

ท างานต่าง ๆ ทั้งเปิดประตูระบายน ้ าเขา้แปลงนา ช่วยถอนตน้ขา้วกลา้และร่วมมือกนัปักด า เจา้ของนาจะน า

เหลา้สาเกไปไหวเ้จา้ท่ีท่ีอยูป่ระจ าแปลงนา ระหวา่งด านามีการให้จงัหวะตีกลองและร้องเพลงและเล้ียงสุรา

สาเกเพื่อเพิ่มความสนุกเพราะการด านาเป็นงานหนกัหลงัขดหลงัแข็งกวา่จะด าเสร็จแต่ละแปลงนา ชาวบา้น

จะร่วมมือช่วยกนัท านาเช่นนั้นกระทัง่ด านาเสร็จทั้งชุมชน ฤดูเก็บเก่ียวก็กลบัมาลงแขกเก่ียวขา้วกนัอย่าง

พร้อมเพียงอีกคร้ัง 
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เม่ือการปฏิรูปสมยัเมจิเกิดข้ึนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ์ท่ี 19 ชนชั้นซามูไรก็ล่มสลายไป ญ่ีปุ่น

ติดต่อกบัโลกภายนอกโดยเฉพาะชาติยุโรปมากข้ึน สภาวะเช่นน้ีส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแบบแผนการ

ด าเนินชีวิตหลายอย่างของชาวญ่ีปุ่น ทั้งน้ีรวมไปถึงการเปล่ียนแปลงในการบริโภคขา้ว ก่อนสงครามโลก

คร้ังท่ี 2 ผูใ้หญ่คนหน่ึงจะรับประทานขา้วเฉล่ียต่อคนต่อปีราว ๆ 135 กิโลกรัม หลงัสงครามโลกนิสัยการ

บริโภคของชาวญ่ีปุ่นเปล่ียนไปอย่างเห็นได้ชัด ผูค้นรุ่นใหม่รับประทานขนมปังแทนข้าว ท าให้การ

รับประทานขา้วลดลงและรวมไปถึงผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากขา้ว เช่น เหลา้สาเกก็ลดลงไปดว้ย การบริโภคต่อคน

ต่อปี ในปี คศ 1965 อยูท่ี่ราว ๆ 110 กิโลกรัม พอมาถึงปี คศ 1990 คนคนหน่ึงบริโภคขา้วต่อปีประมาณ 70 

กิโลกรัม แต่นัน่ไม่ไดส่ื้อวา่ขา้วหายไปจากวิถีชีวิตคนญ่ีปุ่น ทุกวนัน้ีขา้วก็ยงัคงมีบทบาทส าคญัต่อชีวิตของ

ชาวญีปุ่น แมว้า่ขา้วจะไม่ใช่แหล่งพลงังานหลกัในอาหารการกินของชาวญ่ีปุ่น กระนั้นขา้วก็ยงัคงเป็นดัง่เสา

หลกัของชีวิตทั้งทางจิตใจและทางวฒันธรรม ม้ือใดท่ีไม่ไดรั้บประทานขา้วก็ถือว่ายงัไม่อ่ิมจริง ๆในบา้น

ของชาวญ่ีปุ่นตอ้งมีขา้วอยูเ่สมอไม่มากก็นอ้ย 

ขา้วญ่ีปุ่นมีหลายพนัธ์ุยอ่ย ท่ีวางขายอยู่ตามห้างร้านหาซ้ือไดไ้ม่ยาก เช่น ขา้ว Hakumai ผูค้นชอบ

รับประทานเพราะความท่ีเม็ดขา้วเกาะตวักนัอย่างพอดีไม่เหนียวหนึบอย่างขา้วเหนียว จึงใช้ตะเกียบหยิบ

ออกมาเป็นกอ้นพอรับประทานไดส้ะดวก ตามร้านอาหารนิยมใชพ้นัธ์ุน้ีบริการลูกคา้ แต่อาจมีราคาแพงกวา่

ยี่ห้ออ่ืนสักหน่อย พนัธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีชาวญ่ีปุ่นบริโภคกันอีก เช่น พนัธ์ุ Koshihikari, พนัธ์ุ Hitomebore, พนัธ์ุ 

Akitakumachi, พนัธ์ุ Sasanishiki ท่ีน าไปท าซูชิ หรือ ขา้วป้ันหนา้ต่าง ๆ ทั้งอาหารทะเล ผกั ไข่ เห็ด และเน้ือ

ดิบท่ีผา่นกระบวนการท าอาหารแลว้ มาในระยะหลงัมีผูป้ระกอบการคา้ขา้วไดผ้ลิตขา้วพนัธ์ุ Musenmai เป็น

ขา้วท่ีพร้อมหุง คือฉีกซองหรือถุงบรรจุขา้ว เทขา้วลงหมอ้พร้อมเติมน ้ าตามระดบัท่ีตอ้งการก็หุงขา้วไดเ้ลย

โดยไม่ตอ้งเสียเวลาลา้งซาวขา้วเพื่อขจดัฝุ่ นผงท่ีปะปนมากบัขา้ว อีกทั้งยงัประหยดัน ้าซาวขา้วท่ีตอ้งเททิ้งเสีย

เปล่า ๆ  

มีขา้วอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ก็ตอ้งมี “กบั” ท่ีจะรับประทานคู่ไปพร้อมขา้ว เมนูกบัขา้วอยา่งหน่ึง

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชาติญ่ีปุ่นจะเป็นอะไรไปไม่ไดน้อกจากซาซิมิกบัขา้วท่ีประกอบดว้ยเน้ือปลาหรือ

เน้ือสัตว์ เช่น เน้ือววั เน้ือม้าและเน้ือกวาง ฯลฯ ดิบท่ีแล่ให้เป็นช้ินบาง ๆ ขนาดพอเค้ียวหน่ึงค าพอดี ๆ 

นอกจากเน้ือปลาและหรือเน้ือสัตวแ์ลว้ยงัตกแต่งบนจานชามซาซิมิไวด้ว้ยสาหร่ายทะเลหรือผกัพร้อมวางวา

ซาบิกอ้นเล็ก ๆ มาด้วย ขั้นตอนการรับประทานเร่ิมตน้ท่ีการเหยอะซีอ๊ิวลงบนวาซาบิท่ีอยูบ่นถว้ยเล็กๆ ท่ี

เตรียมมาให้ ผูรั้บประทานใช้ตะเกียบหยิบเน้ือปลาหรือเน้ือสัตวจ้ิ์มลงไปในถ้วยวาซาบิแล้วก็ส่งเข้าปาก 

ความเผด็ของวาซาบิก็จะช่วยเรียกน ้ายอ่ยไดม้ากทีเดียว 
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ครัวญ่ีปุ่นใช้ปลาหลายชนิดท าซาซิมิ แต่ท่ีแพร่ท่ีสุดคือปลาทูน่า เน้ือปลาทูน่าสีแดงนั้นอร่อยหาท่ี

เปรียบมิไดเ้ลย เป็นเน้ือท่ีมาจากส่วนกลางล าตวัปลา เป็นส่วนท่ีมีแต่เน้ือลว้น ๆ ไม่ติดมนั ปลาแซลมอนก็

นิยมอยา่งแพร่หลายท่ีจะน ามาท าเมนูน้ี เน้ือสีส้มสดใส นุ่ม อร่อย ส่วนตรงทอ้งปลามีไขมนัติดมาดว้ยเหมาะ

ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีชอบรับประทานมนัปลา นอกจากเน้ือปลาซ่ึงมีอยูห่ลายชนิดซ่ึงไม่ไดก้ล่าว ณ ท่ีน้ีแลว้ชาว

ญ่ีปุ่นยงัเพิ่มความอร่อยและหรรษากบัการกินซาซิมิดว้ยการใชป้ลาหมึก ปลาหมึกยกัษ ์หอยเป๋าฮ้ือ หอยเมน้ 

กุง้ และปลาปักเป้า (ท่ีตดัส่วนท่ีเป็นพิษออกไปแลว้) 

ญ่ี ปุ่นใช่ว่าจะมีเพียงข้าวและปลา (ดิบ) อย่างท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่ยงัมีอาหารอ่ืน ๆ อีกด้วย

โดยเฉพาะอาหารประเภทเส้นอยา่งโซบะและอุดง้ ผูค้นในเมืองตอ้งท าเวลาเพื่อใหท้นัรถไฟ ณ ท่ีเวลาใดเวลา

หน่ึงท่ีจะน าไปสู่ปลายทางอยา่งตรงเวลา เพราะโซบะและอุดง้เป็นอาหารก่ึงจานด่วน ไม่ใช่อาหารส าเร็จรูป

แบบจานด่วน ดว้ยทางร้านตอ้งตระเตรียมโซบะและอุดง้ไวใ้ห้พร้อมท่ีจะเทน ้ าซุปลงไปเม่ือลูกคา้สั่งเขา้มา 

อนัท่ีจริงแลว้ชาวญ่ีปุ่นกินอาหารเส้นประเภทก๊วยเต๋ียวเป็นตวัเลือกอยา่งหน่ึง แทนท่ีจะกินขา้วอยา่งเดียวมา

นานแล้วเหมือนกัน เดิมทีเดียวชาวญ่ีปุ่นใช้แป้งบคัวีทเพื่อท าเก๊ียว ในยุคเอโดะได้มีการน าแป้งบคัวีทมา

ท าอาหารเส้นท่ีเรียกว่าโซบะในญ่ีปุ่นโดยพระชาวเกาหลี ก่อนท่ีร้านจ าหน่ายเส้นก๊วยเต๋ียวจะเป็นท่ีรู้จกั

แพร่หลายนั้นผูบ้ริโภคสามารถซ้ือหาทั้งโซบะและอุด้งได้ท่ีร้านขายขนมหวานประเภทท๊อฟฟ่ีลูกกวาด

เพราะในประเทศจีนแป้งท่ีชาวญ่ีปุ่นน ามาท าอุดง้นั้นเป็นแป้งท าขนมท่ีมีใส้ถัว่กวน 

นอกจากจะท าโซบะและอุดง้ให้มีรสชาติอร่อยแลว้ยงัตอ้งตกแต่งหนา้ตาให้น่ารับประทานโดยการ

วางสาหร่ายทะเล เห็ด หอมตน้ใหญ่ ถัว่ฝักยาวและคะมะโบะโกะ (ปลาเส้น) หั่นเป็นช้ินมาบนอาหารเส้น

เหล่านั้น บางคร้ังเพื่อใหน้ ้ าซุบโซบะและอุดง้มีรสชาติพิเศษยิ่งข้ึนก็อาจจะใส่หน่อไม ้งาและส่วนผสมอ่ืน ๆ 

มาดว้ย อาหารเส้นประเภทน ้ าซุปร้อน ๆ อย่างโซบะและอุด้งหารับประทานไดต้ลอดไม่มีฤดูกาล แต่อุด้ง

หมอ้ไฟ (nabeyaki) จะเป็นท่ีโปรดปรานกนัช่วงฤดูหนาว ขา้งบนเส้นอุดง้นิยมเติมแต่งมาดว้ยไข่, กุง้ และ

ปลาเส้นคะมะโบโกะ นัง่ลอ้มวงรับประทานอุดง้หมอ้ไฟดว้ยกนัหลาย ๆ คนนอกจากจะสนุกแลว้ยงัช่วยเพิ่ม

ความอบอุ่นแก่ร่างกายอีกด้วย ส่วนเมนูฮิยามูกิ (hiyamugi) อาหารเส้นขนาดเล็กท าจากแป้ง ขา้วสาลีจะมี

บริการเฉพาะฤดูร้อน ขา้งบนฮิยามูกินอกจากจะมีเคร่ืองแต่งหนา้ทั้งผกัและปลานั้นแลว้ ยงัมีน ้ าแข็งกอ้นเล็ก 

ๆ รวมมาดว้ย ประมาณวา่ช่วยดบัร้อนลงนิดหน่อย โซบะและอุดง้เป็นอาหารม้ือกลางวนัท่ีหารับประทานได้

ทัว่ไปทั้งในเมืองเล็กและเมืองใหญ่ 
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