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1
บทที่ 1
บทนำ

1.1

ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำ

ยะมะดะ นะงะมะซะ 山田長政 (อี กชื่ อหนึ่ง คือยะมะดะ นิสะเอะมน 山田仁左衛門)
หรื อที่ร้ ูจกั กันในประวัติศาสตร์ ไทยในนาม “ออกญาเสนาภิมขุ ” เป็ นชาวญี่ปนที
ุ่ ่เข้ ามามีบทบาทใน
ราชสานักอยุธยา และเป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลายในหมู่ชาวญี่ปนสมั
ุ่ ยช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สองในฐานะ
วีรบุรุษผู้เดินทางออกไปเผชิญโชคและประสบความสาเร็ จในต่างแดน ข้ อสันนิษฐานเกี่ ยวกับ
ชีวประวัติของยะมะดะ นะงะมะซะซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันทั่วไปในปั จจุบนั คืองานวิจยั ของอิวะโอะ
เซะอิ ชิ 岩生成一 นัก ประวัติศ าสตร์ ผ้ ูมี ผ ลงานโดดเด่น ด้ า นการศึก ษาเกี่ ย วกับ การก่ อ ตัว และ
แพร่ ก ระจายของหมู่บ้ า นคนญี่ ปุ่ นในอุษ าคเนย์ ที่ ร ะบุว่า ยะมะดะ นะงะมะซะเกิ ด ราวปลาย
คริ สต์ศตวรรษที่16 เป็ นชาวแคว้ นโอะวะริ 尾張1 ก่อนเดินทางมาสยามเคยเป็ นคนหามเกี ้ยวให้ กับ
โอกุโบะ จิเอะมน ทะดะซุเกะ 大久保治右衛門忠佐 ไดเมียวเจ้ าผู้ครองปราสาทนุมะท์ซุ 沼津 ใน
แคว้ นซุรุงะ 駿河 ต่อมาได้ ทาผิดกฎหมาย สันนิษฐานว่าเป็ นการทาร้ ายร่ างกายหรื อทาให้ ผ้ ูอื่น
เสียชีวิต ด้ วยความเกรงกลัวโทษทัณฑ์จึงหลบหนีลอบขึน้ เรื อสาเภาที่ เดินทางติดต่อ ค้ าขายกับ
ไต้ หวัน ภายหลังเดินทางต่อมาถึงกรุงศรี อยุธยาในราวปี ค.ศ.1612 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้ าทรงธรรม
จากนันได้
้ เข้ าร่ วมกองทหารอาสาญี่ ปนุ่ ประกอบความดีความชอบในการรบหลายครัง้ จนได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นหัวหน้ าหมู่บ้านญี่ ปนุ่ เจ้ ากรมอาสาญี่ ปนุ่ และได้ เลื่อนยศสูงสุดเป็ นถึงออกญาเสนา
ภิมุขตามลาดับ ภายหลังได้ รับพระราชโองการให้ ยกทัพไปปราบกบฏและได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นเจ้ า
เมืองลิกอร์ (นครศรี ธรรมราชในปั จจุบนั ) ในปี ค.ศ.1630 ถึงแก่กรรมในปี เดียวกันเนื่องจากพิษ
บาดแผลที่ได้ รับระหว่างทาศึก ซึ่งในเอกสารของญี่ปนระบุ
ุ่
ว่าเพราะถูกวางยาพิษ (เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ นมาของยะมะดะ นะงะมะซะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 岩生, 1941:167-178)
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ถิ่นกาเนิดของยะมะดะ นะงะมะซะในตัวบทเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะแตกต่างกันไปหลายสานวน
หลักๆมี 3 แห่ง คือ 1. บิฌู 尾州 หรื อแคว้ นโอะวะริ 尾張(แถบจังหวัดนะโงะยะ 名古屋 ในปั จจุบนั ) 2. เซะอิฌู 勢
州 หรื อแคว้ นอิเซะ(แถบจังหวัดมิเอะ 三重 ในปั จจุบน
ั ) 3.ซุนฌู 駿州 หรื อแคว้ นซุรุงะ (แถบจังหวัดฌิซุโอะกะ 静
岡 ในปั จจุบน
ั )

2
จากการค้ นคว้ าตรวจสอบของนักประวัติศาสตร์ สรุ ปได้ ว่ายะมะดะ (นิสะเอะมน) นะงะ
มะซะน่าจะมี ตัวตนอยู่จ ริ ง แต่ ยะมะดะ นะงะมะซะในเอกสารญี่ ปุ่น กับออกญาเสนาภิ มุขใน
เอกสารไทยและตะวันตกจะเป็ นบุคคลเดียวกันหรื อไม่ และเขาได้ เคยมีบทบาทสาคัญในสยามจริ ง
ดัง ที่ เ ล่า ขานสื บ ทอดกัน หรื อ ไม่นัน้ ในปั จ จุบัน ยัง มี นัก วิช าการที่ ตัง้ ข้ อ สงสัย โต้ แย้ ง ว่าตานาน
วีรกรรมของยะมะดะ นะงะมะซะเป็ นเพียง “เรื่ องเล่า” ที่ถกู สร้ างเสริ มเติมแต่งขึ ้นเพื่อใช้ สนับสนุน
อุดมการณ์ทางการเมืองบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ญี่ปนุ่ ในการแผ่อานาจทางการทหารขยายดินแดนอาณานิคมในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สอง
หลังจากญี่ปนุ่ ปิ ดกันตั
้ วเองจากโลกภายนอกด้ วยนโยบายปิ ดประเทศในสมัยการปกครอง
ของรัฐบาลทหารตระกูลโทะกุงะวะตังแต่
้ ปีค.ศ. 1639 เป็ นเวลายาวนานกว่าสองร้ อยปี ล่วงสู่ครึ่ ง
หลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ความเสื่อมทรามตกต่าของราชวงศ์ชิงตลอดจนการที่จีนพ่ายแพ้ ใน
สงครามฝิ่ น เป็ นสัญญาณกระตุ้นเตือนผู้ปกครองและปั ญญาชนญี่ ปนให้
ุ่ ตระหนักถึงภัยคุกคาม
จากลัทธิล่าอาณานิคมของมหาอานาจตะวันตก เริ่ มตื่นตัวเห็นความสาคัญเร่งด่วนของการศึกษา
หาความรู้ เกี่ ยวกับต่างชาติ รัฐบาลได้ สั่ง การให้ ดาเนินการรวบรวมเอกสารข้ อมูลเกี่ ยวกับการ
ติดต่อค้ าขายสัมพันธไมตรี กบั ต่างชาติที่เคยมีการบันทึกไว้ ตามเมืองท่าต่างๆและถูกเก็บซ่อนไว้ นัก
คิดนักเขียนญี่ ปนพากั
ุ่
นหยิบยกบันทึกเรื่ องราวประสบการณ์ในต่างแดนของชาวญี่ปนซึ
ุ่ ่งเดิมเคย
เป็ นสิ่งปกปิ ดต้ องห้ าม นามาเรี ยบเรี ยงเป็ นเรื่ องเล่าเผยแพร่ เพื่อให้ ความบันเทิงและให้ ความรู้แก่
สาธารณชน งานเขียนกลุม่ นี ้ถูกเรี ยกรวมเป็ นวรรณกรรมแนว “คะอิงะอิยฮู ิ ” 「海外雄飛」 เรื่ อง
เล่ายะมะดะ นะงะมะซะเป็ นตัวบทหนึ่งในวรรณกรรมกลุ่มนี ้ที่ได้ รับความนิยมแพร่ หลายในสังคม
ญี่ปนหลั
ุ่ งเปิ ดประเทศติดต่อกับโลกภายนอกอีกครัง้ และมีบทบาทในการประกอบสร้ าง ป ลูกฝั ง
ความคิดเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ ความเป็ น “ญี่ ปุ่น” ในช่วงเวลาแห่ง การพัฒ นาสู่ความเป็ นรั ฐ ชาติ
สมัยใหม่
นอกจากนัน้ เรื่ องเล่ายะมะดะนะงะมะซะยังมีความสาคัญในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์
ญี่ ปุ่ น-ไทย ทัง้ นี เ้ พราะชื่ อ และเรื่ อ งราวของเขามัก ถู ก หยิ บ ยกมาใช้ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ตัว แทน
ความสัมพันธ์ ระหว่างญี่ ปนกั
ุ่ บไทยในบริ บทสาคัญทางประวัติศาสตร์ อยู่เนืองๆ อีกทังส
้ าหรับ
สามัญชนคนญี่ปนุ่ สมัยก่อนซึง่ ไม่มีโอกาสเดินทางออกนอกประเทศและมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับต่างชาติไม่มากนัก จะมีโอกาสได้ ร้ ู จกั สยามหรื อประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก ก็จาก
ภาพของกรุงศรี อยุธยาหรื ออาณาจักรสยามที่ปรากฏในเรื่ องเล่าวีรกรรมของยะมะดะ นะงะมะซะ
ซึ่ ง มี ก ารผลิ ต ซ า้ และเผยแพร่ ใ น รู ป แบบต่า งๆ ทัง้ นิ ย าย บทกวี บทเพลง บทละคร การ์ ตูน
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ภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อถูกนามาบรรจุในแบบเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษาช่วงก่อน
สงครามโลกครัง้ ที่ สอง ภาพ “สยาม” ในสื่อเหล่านี ้จึงได้ กลายเป็ นภาพแทนของ“ไทย” ในทัศนะ
ของชาวญี่ ปนยุ
ุ่ คก่อนสงครามโลกไปโดยปริ ยาย แม้ กระทัง่ ในปั จจุบนั เมื่อกล่าวถึงประเทศไทยก็
ยังคงมีคนญี่ปนุ่ จานวนไม่น้อยที่จะนึกเชื่อมโยงไปถึงยะมะดะ นะงะมะซะ
หลังสิ ้นสุดสงครามโลกครัง้ ที่สอง ญี่ปุ่ นซึ่งพ่ายแพ้ สงครามตกอยู่ใต้ การควบคุมปกครอง
ของกองบัญชาการฝ่ ายพันธมิตรโดยการนาของสหรัฐอเมริ กา มีภาระเร่ งด่วนเฉพาะหน้ าต้ อง
รี บเร่งฟื น้ ฟูประเทศชาติเป็ นช่วงสุญญากาศทางวรรณกรรม ประกอบกับภาพพจน์ของยะมะดะซึ่ง
ถูกอุปโลกน์ขึน้ เป็ นวีรบุรุษในสมัยสงครามนัน้ กลายเป็ นสิ่ งต้ องห้ ามที่ผ้ ูคนหลีกเลี่ยงจะกล่าวถึง
ความสนใจต่อยะมะดะจึงเงียบหายไประยะหนึง่ ทว่านับตังแต่
้ ต้นทศวรรษ1950 เป็ นต้ นมา พบว่ามี
การนาเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะกลับมาเล่าใหม่อีกพร้ อมกับมิติทางประวัติศาสตร์ การฟื น้ ฟู
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปน-ไทยและประเทศอื
ุ่
่นๆในภูมิภาคอุษาคเนย์ จึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจ
ศึกษาว่า เหตุใดจึงมีการนาเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะมาผลิตซ ้าและบริ โภคสืบทอดต่อมาจนถึง
ปั จจุบนั ภาพความสัมพันธ์ ญี่ปน-ไทยที
ุ่
่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะนันมี
้
ลักษณะเป็ นอย่างไร และภาพดัง กล่าวสะท้ อนถึง อัตลักษณ์ ญี่ปุ่น หรื อทัศนะของญี่ ปุ่นที่ มี ต่อ
“ตนเอง” และ “คนอื่น” อย่างไร
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจย
ั
1.2.1 ศึกษาพัฒนาการด้ านรู ปแบบและเนื ้อหาของเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ

แต่สมัย

ศตวรรษที่17 – ปัจจุบนั
1.2.2 ศึกษาบทบาทของเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะในการประกอบสร้ างอัตลักษณ์ ญี่ปน
ุ่
ผ่านการนาเสนอภาพแทนความสัมพันธ์ญี่ปนุ่ -ไทย
1.3 สมมติฐานในการวิจย
ั
1.3.1 เรื่ องเล่ายะมะดะ

นะงะมะซะ เป็ นตานานวีรกรรมของคนญี่ ปนที
ุ่ ่เดินทางออกไป
เผชิญโชคและประสบความสาเร็จในต่างแดนซึง่ เป็ นที่นิยมแพร่หลาย และมีนามาดัดแปลง ผลิตซ ้า
ในสังคมญี่ปนุ่ ตังแต่
้ สมัยคริสต์ศตวรรษที่17 – ปัจจุบนั
1.3.2 เรื่ อ งเล่ า ยะมะดะ นะงะมะซะ มี บ ทบาทเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปลู ก ฝั ง ประกอบ
สร้ างอัตลักษณ์ญี่ปนุ่ โดยผ่านการนาเสนอภาพแทนความสัมพันธ์ เชิงอานาจระหว่างญี่ปน–ไทยใน
ุ่
ตัวบท ซึ่งอัตลักษณ์ดงั กล่าวมีลกั ษณะเป็ นพลวัตรที่เลื่อนไหลปรับเปลี่ยนไปตามบริ บททางสังคม
วัฒนธรรมโดยแบ่งได้ เป็ น 3 ช่วง คือ

4
ช่วงที่ 1 ช่วงการก่อตัวของจิตสานึกความเป็ นชาติที่มีอารยธรรมญี่ ปนเป็
ุ่ นศูนย์กลางใน
สมัยปิ ดประเทศ ทศวรรษ 1630 – ทศวรรษ 1850
ช่วงที่ 2 การก่อกาเนิดอัตลักษณ์ที่ย้อนแย้ ง ในสมัยของการเปิ ดรับและต่อสู้กับอิทธิพล
ตะวันตก ช่วงทศวรรษ 1860 – สงครามโลกครัง้ ที่ 2
ช่วงที่ 3 การแสวงหาอัตลักษณ์ใหม่ในโลกระบบทุนนิยมโลกาภิวตั น์และพหุวฒ
ั นธรรม
ตังแต่
้ ชว่ งหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2- ปัจจุบนั
1.4 ขอบเขตการวิจย
ั

ศึกษาตัวบทวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ ตังแต่
้ คริ สต์ ศตวรรษที่17 ถึงปั จจุบนั
(ค.ศ. 2010) โดยคัดเลือกเรื่ องที่เป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลาย เรื่ องที่มีอิท ธิพลต่อตัวบทอื่นหรื อสังคมอย่าง
กว้ างขวาง และเรื่ องที่มีแนวคิดแตกต่าง โต้ แย้ ง หรื อต่อรองกับตัวบทเรื่ องเล่าหลักอย่างมีนยั สาคัญ
ั
1.5 วิธีดาเนินการวิจย
การวิ จัยนี จ้ ะใช้ ร ะเบี ยบวิ ธี วิ จัยแบบวิ จัย เอกสาร (Documentary Research) และเสนอ
ผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.5.1 เก็บรวมรวม และศึกษาข้ อมูลจากตัวบทปฐมภูมิ
ิ ภูมิ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
1.5.2 รวบรวมข้ อมูลทุตย
1.5.3 วิเคราะห์ข้อมูล
1.5.4 สรุ ป เรี ยบเรี ยง และเสนอผลการวิจย
ั
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจย
ั
1.6.1 ขยายเพิ่มองค์ความรู้ ใหม่ในการศึกษาเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะในฐานะเป็ นตัว

บทวรรณกรรม
1.6.2 เป็ น แนวทางในศึก ษาบทบาทของต านานและเรื่ อ งเล่ า ในการประกอบสร้ างอัต
ลักษณ์ในวรรณกรรมญี่ปนุ่ เรื่ องอื่นๆ
1.7

ข้ อตกลงเบื ้องต้ น

การถอดอัก ษรภาษาญี่ ปุ่ นเป็ น ภาษาไทยในวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี ้ ใช้ ร ะบบที่ เ ป็ น
ผลงานวิ จัย ร่ ว มของคณาจารย์ ค ณะอัก ษรศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย คื อ ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุ าดา สัตยพงศ์ , รองศาสตราจารย์
ดร.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล จากสาขาวิชาภาษาญี่ ปนุ่ ภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
1)
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สุดาพร ลักษณี ยนาวิน จากภาควิชาภาษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี พร ช านิโรค
ศานต์ จากภาควิชาภาษาไทย
ระบบดังกล่าวกาหนดการถอดอักษรภาษาญี่ ปนที
ุ่ ่ เขียนด้ วยอักษรโรมัน (อักษรโรมะจิ )
เป็ นอักษรไทยซึง่ ขออธิบายคร่าว ๆ เป็ นตารางที่เข้ าใจง่าย สาหรับผู้อา่ นทัว่ ไปดังนี ้
(* คือส่วนที่ผ้ อ
ู า่ นทัว่ ไปอาจยังไม่ค้ นุ เคยนัก)
สระ
อักษรโรมะจิ

อักษรไทย

(สระเสียงสัน้ , สระเสียงยาว)
a , aa
i , ii
u , uu
e , ee
o , oo
-ya , -yaa
-yu , -yuu
*-yo , -you

อะ , อา
อิ , อี
อุ , อู
เอะ , เอ
โอะ , โอ
เอียะ , เอีย
อิว , อีว
เอิยว , เอียว

พยัญชนะ
อักษรโรมะจิ

เมื่อเกิดต้ นคา
เมื่อเกิดที่อื่น ๆ
P

b
m
f
w

เมื่อเกิดต้ นคา
เมื่อเกิดที่อื่น ๆ
t

อักษรไทย

พ
ป
บ
ม
ฟ
ว
ท
ต
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ท์ซ
ช
ด
น

* ts
ch
d
n
n (ที่เป็ นพยัญชนะก่อพยางค์ทาหน้ าที่คล้ ายตัวสะกด)

เมื่อเกิดหน้ า p, b, m,
เมื่อเกิดหน้ า k, g, w.
เมื่อเกิดที่อื่น ๆ
n’ (ทาหน้ าที่เป็ นตัวสะกดและตามด้ วยสระ)

ม
ง
น
น
ซ
ฌ
ส
จ
ร
ย

s
* sh
*z
j
r
y

เมื่อเกิดต้ นคา
เมื่อเกิดที่อื่น ๆ
g เมื่อเกิดต้ นคา
เมื่อเกิดที่อื่น ๆ

ค

k

ก
ก
ง

ฮ
หมายเหตุ : ในงานวิจยั ฉบับนี ้ การถอดอักษรภาษาญี่ปนที
ุ่ ่มีสระเสียงยาวซึ่งเขียนด้ วยอักษรโรมะจิ
ou จะใช้ อก
ั ษรไทยสระโอ เช่นเดียวกันกับอักษรโรมะจิ oo อนึ่งคาบางคาที่ใช้ แพร่หลายมากแล้ วก็
จะใช้ ตามความนิยม โดยไม่นาระบบการถอดอักษรดังกล่าวมาใช้ เช่น โตเกียว โอซาก้ า เมจิ โชวะ
ซามูไร ซากุระ เป็ นต้ น
2) การเรี ยกชื่ อคน ภาษาญี่ ปนใช้
ุ่ ตามธรรมเนี ยมญี่ ปนคื
ุ่ อเรี ยงจากนามสกุล–ชื่อ กรณีที่
ตัวบทไม่ได้ เรี ยกชื่อเต็มใช้ เพียงชื่อตัว หรื อชื่อสกุล ก็จะยึดตามตัวบท ชื่อนักวิชาการชาวต่างประเทศ
ที่ น ามาอ้ างอิ ง ครั ง้ แรกที่ ป รากฏในตอนต้ นบทจะเขี ย นทั บ ศั พ ท์ เ ป็ นภาษาไทยและวงเล็ บ
ภาษาอังกฤษไว้ แต่ถ้ามีการอ้ างอิงในครัง้ ต่อไปจะเขียนเป็ นภาษาไทยเท่านัน้
3) การเรี ยกชื่อยะมะดะ นะงะมะซะ
h
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ในงานวิจยั ฉบับนี ้ ส่วนที่ผ้ วู ิจยั กล่าวถึงตัวละครยะมะดะ นะงะมะซะ จะใช้ ตวั สะกดตาม
ระบบการถอดเสียงที่กล่าวมาเบื ้องต้ น คือ ยะมะดะ นะงะมะซะ ส่วนการอ้ างอิงเอกสารไทยซึ่งมี
การถอดเสียงแตกต่างกันเช่น ยามาดา นางามาซา ยามาดะ นางามาสะ ก็จะคงใช้ เช่นนันตาม
้
ต้ นฉบับเดิม และเนื่องจากในตัวบทต้ นฉบับภาษาญี่ ปนมี
ุ่ การใช้ ชื่อเรี ยกยะมะดะ นะงะมะซะ
แตกต่างกันไปตามบริบททางประวัตศิ าสตร์ เช่นยะมะดะ นิสะเอะมน / ยะมะดะ นิสะเอมน นะงะ
มะซะ / ยะมะดะ นะงะมะซะ / การอ้ างอิงจะเรี ยกตามต้ นฉบับ
ุ่
4) การถอดเสียงชื่อเฉพาะภาษาไทย และภาษาอื่นๆนอกไปจากภาษาญี่ ปน
เนื่องจากการทับศัพท์ชื่อเฉพาะภาษาต่างชาติในต้ นฉบับภาษาญี่ ปนุ่ บางครัง้ มีปัญหา
เรื่ อ งการออกเสี ยงคลาดเคลื่ อน หรื อ ตัว สะกดไม่ถูกต้ องอันเนื่ อ งมาจากการคัดลอกต้ น ฉบับ
ผิดพลาด ดังนัน้ หากเป็ นชื่อเฉพาะที่ จาแนกได้ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก็จ ะปรั บแก้ ให้
เป็ นไปตามความจริ ง ส่วนกรณีชื่อเฉพาะที่ไม่สามารถจาแนกได้ ว่าคาดังเดิ
้ มคืออะไรจะใช้ วิธีถอด
เสียงทับศัพท์ตามต้ นฉบับ
5) การถอดอักษรชื่อเฉพาะในภาษาต่างประเทศในข้ อความอ้ างอิงหากเป็ นเอกสารที่แปล
เป็ นภาษาไทย จะยึดตามฉบับแปลภาษาไทย
ุ่ ่ปรากฏในงานวิจยั นี ้ จะถอดเสียงเป็ นภาษาไทยโดยมีตวั อักษร
6) ชื่อเฉพาะภาษาญี่ ปนที
ภาษาญี่ปนตามหลั
ุ่
ง ส่วนคาภาษาญี่ ปนที
ุ่ ่เป็ นคาศัพท์มีความหมายเฉพาะหรื อที่ต้องการเน้ นจะ
กากับด้ วยเครื่ องหมาย「 」และกากับเสียงอ่านภาษไทยไว้ ในเครื่ องหมาย [ ] หากมีการใช้ คา
หรื อข้ อความนันซ
้ ้าอีกจะเขียนด้ วยเสียงอ่านภาษาไทยเท่านัน้
7) การอ้ างอิงตัวบทภาษาญี่ ปนสมั
ุ่ ยเก่าที่เป็ นต้ นฉบับมือเขียน หรื อใช้ ตวั อักษรแบบพิเศษ
(変体仮名) ที่ไม่สามารถพิมพ์ด้วยโปรแกรมเวิร์ด โพรเซสเซอร์ ได้ จะเปลี่ยนเป็ นตัวอักษรแบบที่ใช้
ในปัจจุบนั แทน
1.8

เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

การศึ ก ษาตัว บทเรื่ อ งเล่ า ยะมะดะ นะงะมะซะในญี่ ปุ่ นส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการวิ จัย เชิ ง
ประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ญี่ปน-สยาม
ุ่
หรื อตรวจสอบชีวประวัติของยะมะดะ นะงะมะ
ซะ ส่วนใหญ่จึงเป็ นการศึกษาตัวบทที่เขียนในสมัยศตวรรษที่ 17 กล่าวได้ ว่ายังไม่มีงานวิจยั ที่
ศึกษาเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะในฐานะเป็ นตัวบทวรรณกรรมโดยครอบคลุมผลงานตังแต่
้ สมัย
เอโดะจนถึงปัจจุบนั อย่างเป็ นระบบครบถ้ วน สาเหตุประการณ์หนึ่งมาจากการที่งานเขียนเรื่ องเล่า
ยะมะดะ นะงะมะซะส่วนใหญ่จดั เป็ นวรรณกรรมประชานิยมเพื่อความบันเทิง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา
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ไม่ได้ รับการประเมินค่าให้ ความสาคัญหรื อสนใจศึกษา ทัง้ นีเ้ นื่ องจากวงการวิช าการวรรณคดี
ศึก ษาญี่ ปุ่นนัน้ ยึดติด กับ ขนบเน้ น การศึกษาผลงานที่ จัดเป็ น “วรรณคดี บ ริ สุทธิ์ ” （純文学=
วรรณกรรมกระแสหลัก หรื อวรรณกรรมระดับสูงที่มีคณ
ุ ค่าควรแก่การศึกษาวิเคราะห์วิจยั ）และมุ่ง
ศึกษาเฉพาะนักเขียนกระแสหลักที่ผลิตงาน “วรรณคดีบริ สุทธิ์ ” อีกประการหนึ่งคือในแง่ของ
วรรณคดีเปรี ยบเทียบหรื ออาณาบริ เวณศึกษา ภูมิภาคอุษาคเนย์ เป็ นอาณาบริ เวณที่นกั วิจยั ชาว
ญี่ ปุ่ นยัง ให้ ค วามสนใจศึ ก ษาน้ อย เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ วรรณกรรมที่ มี เ นื อ้ หาเกี่ ย วกับ ชาติ
มหาอานาจตะวันตก หรื อเอเชียบูรพาที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับญี่ ปนมากกว่
ุ่
า ในที่นี่ผ้ ูวิจัยจึง
ทบทวนวรรณกรรมโดยจะยกตัวอย่างงานวิจยั ชิ ้นหลักที่ใช้ อ้างอิงประกอบการวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ แก่
งานวิจยั ของเซอร์ เออเนสต์ เมสัน ซาเตา Sir Ernest Mason Satow เรื่ อง 『山田長政暹羅
2
事蹟合考』(วิเคราะห์ ประวัติวีรกรรมของยะมะดะ นะงะมะซะในสยาม) ศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปนุ่ ในศตวรรษที่17 และเรื่ องราวของยะมะดะ นะงะมะซะที่ปรากฏใน
เอกสารเหล่านัน้ ซาเตาเป็ นนักการทูตชาวอังกฤษซึ่งมีประสบการณ์ประจาการทังในสยามและ
้
ญี่ปนุ่ จึงมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของทังสองประเทศเป็
้
นอย่างดีงานวิจยั ชิ ้นนี ้ใช้
เอกสารทัง้ ฝ่ ายไทยและญี่ ปุ่นตลอดจนเอกสารของชาวตะวันตกในยุค สมัยเดีย วกันประกอบ
เอกสารฝ่ ายไทยคือ พระราชพงศาวดาร ซึ่งไม่ได้ ระบุชดั ว่าเป็ นฉบับใด ส่วนเอกสารฝ่ ายญี่ปนที
ุ่ ่ใช้
อ้ างอิงคือหนังสือบันทึกรวบรวมหลักฐานการติดต่อกับต่างประเทศของทางการญี่ ปนที
ุ่ ่ระบุชื่ อ
ชัดเจนคือ งะอิฮนั ท์ซูโฌะ 外蕃通書 (1808) และท์ซูโคอิชิรัน 通航一覧 (1850-1853) โดยได้ ทา
การแปลพระราชสาส์นติดต่อระหว่างพระเจ้ ากรุงสยามกับพระเจ้ ากรุงญี่ปนุ่ และเรื่ องราวเกี่ยวกับ
ยะมะดะ นะงะมะในสยาม ตลอดจนเหตุการณ์ ตอ่ สู้แย่งชิงอานาจในราชสานักสยามช่วงรัชสมัย
พระเจ้ าทรงธรรมและพระเจ้ าประสาททองตามที่บนั ทึกอยูใ่ นเอกสารดังกล่าว ซาเตาปฏิเสธข้ อมูล
เรื่ องยะมะดะแสดงตนต่อพ่อค้ าชาวญี่ ปนในฐานะเป็
ุ่
นกษัตริ ย์สยาม ซึ่ง ปรากฏในหนังสื อสมัย
เดียวกันอีกเล่ม คะอิ งะอิ อิเด็น 海外異伝(1850) 3 ว่าเป็ นเรื่ องที่ “ไม่มีมลู แห่งความจริงเลย”

2

แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ Intercourse.
Between Japan and Siam (1885) ฉบับแปลไทยโดย หลวงจินดาสหกิจ (ลม้ าย ธนะสิริ) ประชุมพงศาวดารภาคที่
20 จดหมายเหตุเรื่ องทางไมตรี ในระหว่างกรุงศรี อยุธยากับกรุงญี่ปนุ่ พิมพ์ครัง้ แรก พ.ศ.2463
3

寺崎遜訳『山田長政暹羅事蹟合考』宮内庁、1896

เขียนโดย ซะอิโต เซะท์ซุโด 斉藤拙堂 (1797-1865) นักวิชาการขงจื่อศึกษา ในเล่มประกอบด้ วย
เรื่ องราววีรกรรมของชาวญี่ปนในต่
ุ่
างประเทศสามเรื่ อง

9
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเหตุการณ์ และเปรี ยบเทียบจุดที่คลาดเคลื่อนแตกต่าง
ระหว่างเอกสารญี่ ปุ่นกับเอกสารของชาวตะวันตกในสมัยเดียวกันทัง้ ของชาวอังกฤษ ฝรั่ งเศส
ฮอลันดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับ “จดหมายเหตุวันวลิต ”บันทึก ของ เยเรเมี ย ส ฟาน ฟลี ตชาว
ฮอลันดาที่มาประจาการเป็ น หัวหน้ าสถานีการค้ าของบริ ษัทอินดียตะวันออกในอยุธยาระหว่าง
ปี ค.ศ.1629-1634 ซาเตาได้ สรุ ปโดยตังข้
้ อสังเกตว่ายะมะดะ (นิสะเอะมน) นะงะมะซะในเอกสาร
ญี่ปนกั
ุ่ บออกญาเสนาภิมขุ ในจดหมายเหตุวนั วลิ ตน่าจะเป็ นบุคคลเดียวกัน ดังนันจึ
้ งน่าเชื่อได้ ว่า
“ผู้บงั คับบัญชาทหารญี่ ปนในประเทศสยาม”
ุ่
(หมายถึงออกญาเสนาภิมุข : หมายเหตุผ้ แู ปล) มี
อานาจในราชการบ้ านเมืองสยามมากมายจริ ง ดังที่เอกสารฝ่ ายญี่ ปนยกย่
ุ่
องสรรเสริ ญ(ซาเตา,
2525: 65)
งานวิจยั ของซาเตาชิ ้นนี ้ กล่าวได้ ว่าเป็ นงานวิจยั เชิงประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ญี่ปนุ่ -สยามสมัยศตวรรษที่17 และเกี่ยวกับยะมะดะ นะงะมะซะ ชิ ้นแรกๆและชิ ้นสาคัญที่ถกู นามา
อ้ างอิงอย่างแพร่หลาย
งานวิจยั ของ มิกิ ซะกะเอะ 三木栄 เรื่ อง『山田長政と日暹国交』( ยะมะดะ นะงะมะซะ
4
รวบรวมศึกษาเอกสารภาษาญี่ ปนตั
ุ่ งแต่
้ จดหมายเหตุ บันทึก
กับความสัมพันธ์ ญี่ปน-สยาม)
ุ่
เหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ไปจนถึงต้ นฉบับเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะสมัยโทะกุงะวะ
ตรวจสอบเปรี ยบเทียบข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของยะมะดะในญี่ ปนุ่ การเดินทางและ
บทบาทวีรกรรมของยะมะดะในแดนสยาม และชี ้ถึงประเด็นที่คลาดเคลื่อนแตกต่างจากเอกสาร
ประวัติศาสตร์ ฝ่ ายไทย เนื่ องจากผู้วิจัยเป็ น ผู้เ ชี่ ย วชาญพิเ ศษที่ รั ฐ บาลสยามจ้ า งมาท างานมี
ประสบการณ์ใช้ ชีวิตอยู่ในเป็ นเวลากว่า40 ปี มีความรู้ ภาษาไทยแตกฉาน จึงทาการอ่านตีความ
ต้ นฉบับ ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ ต่างๆเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลฝ่ ายไทย ช่วยให้ ความกระจ่างในการอ่าน
ตัว บทยะมะดะ นะงะมะซะสมัย เก่ า และเนื่ อ งจากผู้เ ขี ย นใช้ ข้ อมู ล เอกสารประวัติ ศ าสตร์
ภาษาญี่ปนุ่ จานวนมากหลากหลายกว่าข้ อมูลของซาเตา ผลการศึกษาจึ งมีรายละเอียดข้ อมูลฝ่ าย
ญี่ปนุ่ แม่นยามากกว่า
งานวิจยั ของ อิวะโอะ เซะอิชิ 岩生成一 เรื่ อง 『南洋日本町の研究』 (การศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับหมูบ่ ้ านญี่ปนุ่ ในทะเลใต้ ) 5 ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของญี่ปนในสมั
ุ่
ย
4
5

三木栄『山田長政と日暹国交』古今書院、1936 年
岩生成一『南洋日本町の研究』 岩波書店、 1941 年

10
การเดินเรื อสาเภาศตวรรษที่ 15-17 และการเดินทางอพยพของคนญี่ปนุ่ การก่อตังกระจายตั
้
วของ
หมูบ่ ้ านญี่ปนุ่ ในแถบอุษาคเนย์และหมูเ่ กาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งญี่ปนเรี
ุ่ ยกรวมว่า ”นันโย” หรื อ”
ทะเลใต้ ” อิวะโอะเป็ นผู้ค้นพบต้ นฉบับเอกสารภาษาฮอลันดาโดยเฉพาะต้ นฉบับบันทึกเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ส ยามของ เยเรเมียส ฟาน ฟลี ต ซึ่งเป็ นข้ อมูลสาคัญที่ ให้ ความกระจ่างเกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ในรัชสมัยพระเจ้ าทรงธรรมและพระเจ้ าปราสาททอง อิวะโอะได้ ใช้
เอกสารฮอลันดาเป็ นหลักฐานยืนยันการมี ตวั ตนอยู่จ ริ งและบทบาทของยะมะดะ นะงะมะซะ
ตลอดจนคนญี่ ปนอื
ุ่ ่นๆในสยาม ซึ่งเอกสารฝ่ ายไทยกล่าวถึงน้ อยมาก ส่วนเอกสารญี่ ปนมี
ุ่ ความ
สับสนคลาดเคลื่อนสูง ข้ อสันนิษฐานของอิวะโอะเกี่ยวกับประวัติของยะมะดะ นะงะมะซะ และข้ อ
พิสูจน์ ยืนยันว่ายะมะดะ นะงะมะซะกับออกญาเสนาภิมุขเป็ นบุคคลเดียวกัน ได้ รับการยอมรับ
แพร่หลายในวงวิชาการประวัตศิ าสตร์ ญี่ปนุ่ ปัจจุบนั
งานวิจัยของยะโนะ โทรุ 矢野暢 เกี่ ยวกับยะมะดะ นะงะมะซะและนันฌินนิยม 南進論
ุ่ ่ยวกับ
หลายเรื่ องได้ แก่ หนังสือเรื่ อง 『日本の南洋史観』(ทัศนะทางประวัติศาสตร์ ของญี่ ปนเกี
นันโย)6 บทความเรื่ อง「山田長政」神話の虚妄」 ( “ยะมะดะ นะงะมะซะ” ตานานเทพเจ้ าโคม
ลอย) 7 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปนุ่ กับ“นันโย” หรื อดินแดนที่อยู่ทางทิศใต้ ของญี่ปนุ่ ในสมัย
การค้ าขายและสารวจทางทะเลศตวรรษที่15-17 ยะโนคัดค้ านข้ อพิสจู น์ของอิวะโอะที่ว่ายะมะดะ
นะงะมะซะคือ ออกญาเสนาภิ มุข และศึกษาเปรี ยบเทียบตัวบทเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ
สมัยโทะกุงะวะ ชี ้ให้ เห็นถึงกระบวนการใช้ เรื่ องเล่าประกอบสร้ าง “อุปโลกน์” ยะมะดะ นะงะมะซะ
(นิสะเอะมน) ขึ ้นเป็ นวีรบุรุษแห่งการขยายดินแดนสู่ทิศใต้ ตามแนวคิดนันฌินนิยม ทังที
้ ่แท้ จริ ง
แล้ วในประวัติศาสตร์ สยาม ตลอดจนหลักฐานเอกสารของชาวยุโรปไม่เคยมีการกล่าวถึงชื่อยะมะ
ดะ นะงะมะซะ และคนญี่ ปุ่นที่มี ตาแหน่ง ออกญาเสนาภิ มุขก็ มิไ ด้ เป็ นวี รบุรุษผู้ยิ่ง ใหญ่ หรื อมี
บทบาทสาคัญถึงขันสามารถควบคุ
้
มบงการการเมืองการปกครองของอาณาจักรสยามได้ ดงั เช่นที่
ปรากฏในเอกสารงานเขียนของญี่ปนุ่
งานวิ จัย ของโอะวะดะ เทะท์ ซุ โ อะ 小和田哲男 เรื่ อ ง 『山田長政知られざる実像』8
(ยะมะดะ นะงะมะซะ โฉมหน้ าแท้ จริ งซึ่งไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ) ศึกษาประวัติและภาพลักษณ์ของยะมะดะ
6

矢野暢『日本の南洋史観』中公新書、1979 年

7

矢野暢「山田長政」神話の虚妄」、『講座東南アジア学第十巻

堂 、1991年:

8

64-86

小和田哲男『山田長政知られざる実像』講談社、1987 年

東南アジア

と日本』至文

11
นะงะมะซะ โดยเปรี ยบเทียบตัวบทเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะกับเอกสารประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
สมัยโทะกุงะวะ ตลอดจนอ้ างอิงเอกสารของฮอลันดาตามที่อิวะโอะ(1941)ได้ ศกึ ษาไว้ โอะวะดะ
สนับสนุนแนวคิดที่ว่ายะมะดะ นะงะมะซะคือ บุคคลเดียวกับออกญาเสนาภิมุข ผู้มีบทบาทสาคัญ
ในราชสานักสยาม แต่ได้ ประเมินคุณค่าบทบาทของยะมะดะ นะงะมะซะใหม่ ในด้ านการเป็ นนัก
การค้ าและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปนุ่ -สยาม สาคัญมากกว่าด้ านการเป็ นนักรบ
บทความวิจัยของทซุ์ชิยะ ซะโตะโกะ 土屋了子 เรื่ อง『山田長政イメージと日タイ関
9
係』 เป็ นบทความภาษาญี่ ปน
ุ่ ซึง่ พัฒนาปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ ภาษาไทย เรื่ อง ภาพลักษณ์
ของยามาดา นางามาซาในความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี ่ปนุ่ ในคริ ส ตศตวรรษที ่
10
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารงานเขียนประเภทต่างๆเกี่ยวกับยะมะดะ นะงะมะซะ ทังใน
้
20
ภาษาญี่ ปนและภาษาไทย
ุ่
เช่นบันทึกการเดินทาง รายงานการสารวจ จดหมายเหตุ ฯลฯ รวมถึง
งานวรรณกรรม ตังแต่
้ ปลายสมัยโทะกุงะวะจนถึงปลายศตวรรษที่ยี่สิบ ศึกษาพัฒนาการความ
เปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ของยะมะดะ นะงะมะซะ ทังจากมุ
้
มมองของฝ่ ายญี่ปนและฝ่
ุ่
ายไทย
โดยทางด้ านญี่ปนุ่ ได้ แบ่งพัฒนาการของภาพลักษณ์ยะมะดะ นะงะมะซะเป็ น 5 ระยะ และสรุปว่า
เรื่ องราวของยะมะดะ นะงะมะซะถูกนามาใช้ ประโยชน์ เพื่ อสนับสนุนอุดมการณ์ ทางการเมือง
การทหารของญี่ ปนเช่
ุ่ น “นันฌินนิยม” และ “เอเชียนิยม” โดยทัศนะของญี่ ปนต่
ุ่ อยะมะดะเป็ น
ภาพลักษณ์ในทางบวก ยกย่องเชิดชูยะมะดะ นะงะมะซะเป็ นยอดวีรบุรุษผู้อทุ ิศตนในการก่อสร้ าง
วงไพบูลย์เอเชียมหาบูรพา และเป็ นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปนุ่ ส่วนทางฝ่ ายไทยนันมี
้
เพิ่งจะเริ่ มมารู้จกั ยะมะดะ นะงะมะซะในช่วงความสัมพันธ์ กบั ญี่ ปนทศวรรษที
ุ่
่1930 และในช่วง
ทศวรรษ 1970 ยุคกระแสการต่อต้ านสินค้ าญี่ ปนุ่ ยะมะดะ นะงะมะซะถูกโจมตีเป็ นสัญลักษณ์
การรุกรานทางเศรษฐกิจ มองว่ายะมะดะเป็ นเพียงคนต่างชาติที่เข้ ามาปฏิบตั ิงานเป็ นทหารรับจ้ าง
ซึง่ สุดท้ ายต้ องพบจุดจบ เพราะเข้ ามาแทรกแทรงก้ าวก่ายการเมืองภายในของสยาม
งานวิจัยของทซุ์ ชิ ยะ ได้ ทาการรวบรวมศึกษาตัวบทเรื่ องเล่ายะมะดะอย่างกว้ างขวาง
ครอบคลุมระยะเวลาตังแต่
้ ปลายสมัยโทะกุงะวะจนถึงปลายคริ สตศตวรรษที่ยี่สิบ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากเป็ นงานวิจยั ด้ านประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ตวั บทมี ลกั ษณะเป็ นการสรุ ปเนือ้ หาและ
9

土屋了子「山田長政イメージと日タイ関係」 Journal of Asia-Pacific studies Vol.5, Tokyo:

Waseda University Asia-Pacific studies Center’s Press, 2003: 97-125.

10

วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540

12
แนวคิดโดยสังเขปที่เกี่ยวพันกับพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ยะมะดะ นะงะมะซะ
มิได้ วิเคราะห์องค์ประกอบรายละเอียดของตัวบทด้ วยวิธีการศึกษาวิจยั วรรณคดี งานวิจยั ของทซุ์ชิ
ยะจึงมีประโยชน์ในแง่เป็ นฐานข้ อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับยะมะดะ นะงะมะซะและสรุ ปแนวคิด
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของยะมะดะ นะงะมะซะที่สามารถนามาศึกษาวิจยั เพิ่มเติมในแง่มุมที่ต่าง
ออกไปและในเชิงลึกได้
สาหรับเอกสารงานวิจัยเกี่ ยวกับเรื่ องเล่ายะมะดะนะงะมะซะในเชิงวรรณคดีศึกษา ทัง้
ภาษาไทยและภาษาญี่ปนุ่ พบว่ามีไม่มากนัก แม้ กระทัง่ เรื่ องที่ เป็ นผลงานของนักเขียนกระแสหลัก
ส่วนใหญ่มกั เป็ นการกล่าวถึงในลักษณะเป็ นส่วนหนึง่ ของประวัตวิ รรณกรรมหรื อใช้ ประกอบในการ
อธิบายวรรณกรรมเรื่ องอื่น ในที่นี ้จะสรุ ปประมวลเอกสารงานวิจยั ที่ศกึ ษาตัวบทเรื่ องเล่ายะมะดะ
นะงะมะซะเฉพาะเรื่ อง เท่าที่สารวจพบคือ
บทความของ อิโนะอุเอะ เอะริ 井上 絵里 เรื่ อง「遠藤周作における歴史小説創作の意
11
味―『王国への道 山田長政』から―」 ศึกษานวนิยายเรื่ อง โอโกะกุ เฮะ โนะ มิ ชิ 『王国へ
12
の道 山田長政』(1981)
ซึ่งเป็ นการนาเรื่ องเล่ายะมะดะมาเขียนใหม่ โดยวิเคราะห์ กลวิธีการ
สร้ างงานเขียนแนวนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ของผู้ประพันธ์ คือเอ็นโด ฌูซะกุ เปรี ยบเทียบความ
เหมือน-ต่างกับบทละครเรื่ อง เมะนะมุงะวะ โนะ นิ ฮนจิ น (คนญี่ปนุ่ แห่งแม่น ้าเจ้ าพระยา) ซึ่งเอ็นโด
ประพันธ์ขึ ้นก่อนในปี ค.ศ1973 พิจารณาว่าทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงด้ านแก่นเรื่ องหรื อแนวคิดที่
ต้ องการนาเสนออย่างไร อิโนะอุเอะสรุปไว้ วา่ ผู้เขียนได้ สร้ างตัวละครเอกสองตัว ให้ มีลกั ษณะเป็ น
คูต่ รงข้ ามทังด้
้ านแนวคิดและวิถีการดาเนินชีวิต คนหนึ่งคือเพะดะโระ คิเบะ คริ สตังผู้มีจดุ หมาย
คือความสาเร็จในโลกแห่งธรรม กับอีกคนหนึ่งคือซามูไรปลายแถวชื่อโทโส(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น
ยะมะดะ นะงะมะซะ) ซึ่งมีจดุ หมายคือต้ องการเป็ นใหญ่ในโลกของมนุษย์ปถุ ชุ น แต่ทงสองมี
ั้
จุด
ร่วมคือเป็ นคนญี่ปนุ่ ที่ “โกอินเตอร์ ” เพื่อแสวงหาคาตอบว่า “คนญี่ปนุ่ คืออะไร” ซึ่งผู้เขียนได้ แสดง
ทัศนะเกี่ ยวกับความเป็ นคนญี่ ปุ่นไว้ ในเรื่ องคือภาพการเป็ นนักรบและผู้รุกรานด้ วยกาลัง ทาง
การทหาร เป็ นภาพตายตัวที่ ฝังติดค้ างอยู่ในความทรงจ าของคนเอเชี ยชาติอื่นๆ มาตังแต่
้ สมัย
ศตวรรษที่17 สืบเนื่องจนถึงปั จจุบนั (ที่เขียนนวนิยายเรื่ องนี ้) และวิพากษ์ วิจารณ์จุดอ่อนของคน
11

井上 絵里「遠藤周作における歴史小説創作の意味―『王国への道 山田長政』から―」、

『九大日文』10 (2002) : 38-51.

12

ฉบับแปลไทยโดย บุษบา บรรจงมณี ชื่อเรื่ อง สู่แดนสยาม.กรุงเทพฯ : เนชัน่ บุ๊คส์, 2549 ) อย่างไรก็
ตาม คาแปลภาษาไทยที่ยกมาอ้ างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้แปลโดยผู้วิจยั

13
ญี่ปนในสากลโลก
ุ่
คือนิยมรวมตัวอยู่ในกลุ่มแคบๆ ยึดติดกับวิถีชีวิตแบบเมื่ออยู่ ในประเทศแม่ ไม่
ยอมปรั บตัว เข้ ากับสภาพสัง คมวัฒ นธรรมพื น้ ถิ่ น ทาให้ เป็ นที่ เกลี ยดชัง ของคนพื น้ ถิ่ น และไม่
สามารถแข่งขันกับจีนหรื อตะวันตกในสังคมนานาชาติได้
งานวิจัยของลัดดา แก้ วฤทธิ์ เดช เรื่ อง ภาพลักษณ์ สยามประเทศที่ ปรากฏในวรรณคดี
ญี่ปนช่
ุ่ วงทศวรรษที่ 17-18 13 ศึกษาภาพลักษณ์สยามในงานเขียนสมัยศตวรรษที่17-18 สาม
เรื่ อง ในจานวนนันสองเรื
้
่ องคือ เรื่ องเล่าของเท็นจิกุ โทะกุเบ『天竺徳兵衛物語』 และ บันทึก
ความรุ่งโรจน์ และจุดจบของนายยามาดา นางามาซาแห่งประเทศสยาม 『暹羅国山田氏興亡
記』ตัวบทปฐมภูมิ ที่เป็ นข้ อมูลต้ นแบบในการผลิตเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะในยุคหลัง ต่อมา
ลัด ดาได้ ท าการอ่ า นตี ค วามและแปลต้ น ฉบับ วรรณกรรมทัง้ สามเรื่ อ ง และสรุ ป ว่า ภาพของ
อาณาจักรสยามที่ปรากฏ บันทึกความรุ่งโรจน์และจุดจบของนายยามาดา นางามาซาแห่งประเทศ
สยาม เป็ นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ รุ่ งเรื องด้ วยการค้ าพาณิชย์ทาง
ทะเล และอุดมไปด้ วยวิถีชีวิต ขนบประเพณีความเชื่อซึ่งเป็ นภาพลักษณ์ที่แปลกพิสดาร น่าฉงนใน
สายตาของชาวญี่ ปนุ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่ องเล่าของเท็นจิ กุ โทะกุเบ ซึ่งบรรยายภาพสยาม
ซ้ อนทับกับภาพของประเทศอินเดีย หรื อชมพูทวีป ในจินตนาการอันเต็มไปด้ วยความลึกลับและ
กลิ่นอายของพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ ได้ กลายเป็ นแรงบัลดาลใจให้ นกั เขียนบทละครคาบูกิในยุค
หลัง นามาสร้ างสรรค์ผลงานบทละครที่มีตวั ละครเป็ นคนต่างด้ าว “จอมขมังเวทย์” ผู้มีพลังอานาจ
วิเศษ
งานวิจยั ของลัดดา นับได้ ว่าเป็ นงานวิจยั ชิ ้นแรกในภาษาไทยที่ศกึ ษาตัวบทเรื่ องเล่ายะมะ
ดะในเชิงวรรณคดีศกึ ษา
งานวิจยั ของ นะโอะอิ ฟุมิโกะ 直井文子 ศึกษาตัวบทวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะ
มะซะในหนังสือเรื่ อง คะอิ งะอิ อิเด็น 海外異伝(1850) ซึ่งต้ นฉบับเขียนด้ วยตัวอักษรจีนแบบคัมบุน
14
漢文 โดยในบทความเรื่ อง 「齋藤拙堂の『海外異傳』とその匡謬書とについて」 ได้
ศึกษาภูมิหลังการสร้ างงานและวิเคราะห์การใช้ อกั ขระวิธีในตัวบทเปรี ยบเทียบกับเอกสารจีนที่
สันนิษฐานว่าผู้เขียนคือซะอิโต เซะท์ซุโด 斉藤拙堂 (1797-1865) ใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงประกอบการ
13

รายงานวิจยั กองทุนวิจยั รัชดาภิเษกสมโภชปี งบประมาณ 2546. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
14

直井文子「齋藤拙堂の『海外異傳』とその匡謬書とについて」、『日本漢文小説の世界』、

2005: 78-98.

14
ประพัน ธ์ และชี ถ้ ึ ง จุด ที่ ค ลาดเคลื่ อ นแตกต่า งจากข้ อ เท็ จ จริ ง ทัง้ เหตุก ารณ์ ใ นประวัติ ศ าสตร์
ตลอดจนด้ านภูมิศาสตร์ อย่างไรก็ตามนะโออิกล่าวว่ามิได้ มีวตั ถุประสงค์จะประเมิณคุณค่าของ
ผลงานจากความถูกต้ องแม่นยาของข้ อ มูลทางประวัติศาสตร์ แต่มองว่า เซะท์ซุโดเขียนเรื่ องนี ้เป็ น
“นิยาย” มากกว่าเจตนาให้ เป็ นประวัตศิ าสตร์ นิพนธ์ และผู้เขียนก็ประสบความสาเร็ จคือสามารถใช้
วิธีเล่าเรื่ องที่ดงึ ดูดใจผู้อา่ นให้ สนใจติดตามได้ ตงแต่
ั ้ บทนาของเรื่ อง
ในบทความเรื่ อง「『海外異伝』の執筆「異」職」15 นะโอะอิได้ ทาการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อวิเคราะห์เจตนารมย์ในการสร้ างงานของผู้เขียน และสรุปว่าผู้เขียนคือ ซะอิโต เซะท์ซุโดซึ่งเป็ น
นักวิชาการขงจื่อศึกษาผู้ดแู ลโรงเรี ยนประจาแคว้ นทซุ์แห่งอิเซะ 伊勢津藩 และเป็ นอาจารย์ของโท
โด ทะกะยุกิ 藤堂 高猷 เจ้ าผู้ครองแคว้ นรุ่ นที่11 เป็ นผู้มีความรู้ และสนใจเกี่ ยวกับสถานการณ์
ต่างประเทศและพยายามเก็บรวมรวมข่าวสารข้ อมูลจากต่างประเทศเท่าที่จะทาได้ ในช่วงปลาย
สมัยโทะกุงะวะที่แม้ ญี่ปนุ่ จะยังอยูภ่ ายใต้ นโยบายปิ ดประเทศ แต่ปัญญาชนและผู้นาแคว้ นต่างๆที่
มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกลต่างตระหนักเห็นความสาคัญของการติดตามสถานการณ์การรับองค์ความรู้
จากต่างประเทศ และซะอิโตก็เป็ นผู้หนึง่ ที่มีแนวคิดว่าญี่ปนุ่ ควรจะต้ องให้ ความสาคัญกับการสร้ าง
ความเข้ มแข็งของกองกาลังเพื่อป้องกันตนทางทะเล จึงได้ รวบรวมเรื่ องราววีรกรรมของชาวญี่ปนที
ุ่ ่
ต่อสู้มีชัยเหนือชาวต่างชาติในต่างแดนเพื่ อเผยแพร่ ให้ ผ้ ูคนรับรู้ และสอดแทรกแนวคิดชาตินิยม
ความเป็ นญี่ ปนที
ุ่ ่เป็ นดินแดนแห่ง เทพเจ้ า กระตุ้นจิตสานึกของผู้คนให้ รวมกันเป็ นปึ กแผ่นเพื่ อ
เตรี ยมรับต่อต้ านการคุกคามของตะวันตกที่กาลังแผ่ขยายอานาจเข้ ามาในภูมิภาคนี ้
บทความของ คุโบะตะ ยูโกะ 久保田裕子 เรื่ อง「近代日本における〈タイ〉イメージ
16
表象の系譜－昭和 10 年代の〈南洋〉へのまなざし－」 ศึกษาบริ บททางประวัติ ศาสตร์ ใน
การประกอบสร้ างและนาเสนอภาพไทยในวรรณกรรมญี่ปนสมั
ุ่ ยใหม่ โดยได้ ยกตัวอย่างตัวบทเรื่ อง
เล่ายะมะดะ ประกอบการวิเคราะห์เป็ นส่วนหนึง่ ของวรรณกรรมที่นาเสนอภาพไทย คุโบะตะระบุ
ว่า เริ่มมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ญี่ปน-ไทยเชื
ุ่
่อมโยงกับยะมะดะ นะงะมะซะตังแต่
้ ช่วงก่อนหลัง
สงครามญี่ ปุ่น-จี น (1894-1895) และได้ ยกตัว อย่างเรื่ องเล่า ยะมะดะ นะงะมะซะที่ แสดงถึ ง
แนวคิดดังกล่าวคือเรื่ อง ยะมะดะ นะงะมะซะ『山田長政』(1899) ของชิท์ซุกะ เระอิซุอิ 遅塚麗

15
16

直井文子「『海外異伝』の執筆「異」職―」、『日本漢文小説の世界』、2005: 99-115.
久保田裕子「近代日本における〈タイ〉イメージ表象の系譜」、『立命館言語文化研究』

21(3)、2010：29-41.

15
17

ซึง่ คุโบะตะมองว่านาตัวละครยะมะดะมาใช้ เป็ นเครื่ องมือสร้ างภาพตัวแทนของญี่ปนในอุ
ุ่
ดม
คติ ซึ่งในช่วงสมัยนันมี
้ ลกั ษณะเป็ นผู้ตอ่ ต้ านตะวันตก แต่ก็รุกรานตะวันออกไปพร้ อมกัน ไม่อาจ
แบ่งจุดยืนได้ ชัดเจน ส่วนภาพของประเทศสยามและผู้คนชาวสยามนันแทบไม่
้
ได้ มีการบรรยาย
อย่างเป็ นรูปธรรม จากนันยกตั
้
วอย่างเรื่ อง ยะมะดะ นะงะมะซะ โนะ อิ ฌโฌ สุนนั โนะ โอโตะริ
18
『山田長政の一生―図南の鵬』(1943) ของซะโต ฮะรุ โอะ 佐藤春夫 ซึ่ ง ผลิ ต ในช่ ว ง
สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 มาเปรี ยบเที ยบ ชี ใ้ ห้ เห็นว่ามี การสร้ างภาพยะมะดะเป็ นผู้มี ความสัม พันธ์
ใกล้ ชิดสนิทสนมกับสยาม และจงรักภักดีต่อพระเจ้ าแผ่นดิน เป็ นผู้กล้ าหาญที่ลุกขึ ้นร่ วมมือกับ
สยามต่อต้ านตะวันตก ซึ่งเป็ นภาพอุดมคติของ “ญี่ ปน”
ุ่ ที่สูญเสียไปในอดีต อย่างไรก็ตามภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปนุ่ กับภูมิภาคนันโยรวมทังไทยที
้
่แพร่หลายในช่วงสมัยสงครามนี ้ เป็ นภาพ
ที่แตกต่างจากความจริ งอย่างมาก ผู้เขียนงานนวนิยายเกี่ยวกับยะมะดะ นะงะมะซะส่วนใหญ่ไม่
เคยเดินทางไปยังสถานที่จริ ง ภาพที่นาเสนอจึงไม่ได้ มาจากความผิดคาดจากการได้ ร้ ู จักได้ เห็น
ภาพที่ แ ตกต่า งไปจากจิ น ตนาการ หรื อ ความแปลกประหลาดใจ แต่เ ป็ น ภาพสะท้ อ น ความ
ปรารถนาของผู้มอง(ผู้เขียน) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ ว่า การบรรยายวาดภาพเรื่ องราวของไทย
เปรี ยบเสมือนภาพสะท้ อนให้ เห็นตัวตนของญี่ปนที
ุ่ ่เป็ นสิ่งประดิษฐ์ มิใช่ภาพความเป็ นจริง
水

บทความของ ทนพร ตรี รัตน์สกุลชัยเรื่ อง การศึกษาภาพไทยในวรรณกรรมเรื ่อง “โอโกะกุ
เฮะโนะมิ ชิ-ยะมะดะ นะงะมะซะ” 19 ทนพรได้ รับเอาแนวคิดจากบทความของอิโนะอุเอะ(2002)
ประเด็ น เรื่ อ งความอ่ อ นแอของคนญี่ ปุ่ นในนวนิ ย ายเรื่ อ ง 『王国への道－山田長政』มาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ภาพตัวแทนอยุธยาที่ถกู นาเสนอผ่านความอ่อนแอของคนญี่ ปนุ่ เพื่อศึกษา
การให้ ความหมาย “ไทย”ของคนญี่ปนในสมั
ุ่
ยสงครามโลกครัง้ ที่2 ในงานวรรณกรรม โดยทนพรได้
ให้ ข้อสรุ ปว่า “ความสัมพันธ์ ของอยุธยาและคนญี่ ปนใน
ุ่
“โอโกะกุ เฮะ โนะมิชิ“ที่เอ็นโดนาเสนอ
ออกมานัน้ สะท้ อนถึงทรรศนะของคนญี่ปนที
ุ่ ่มีต่อความสัมพันธ์ ของไทยและญี่ปนในหลายๆด้
ุ่
าน
อย่างชัดเจน” และ “ท่าทีของไทยที่มีลกั ษณะทังเป็
้ นมิตรและไม่เป็ น มิตรเช่นนี ้ ทาให้ ไทยถูกมองว่า
เป็ นชาติที่นา่ กลัวในสายตาของคนญี่ปนุ่ ” (ทนพร, 2556: 144)
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山田長政』博文館、1899.

佐藤春夫『山田長政の一生―図南の鵬』世紀書房、1943.

ทนพร ตรี รัตน์สกุลชัย. การศึกษาภาพไทยในวรรณกรรมเรื่ อง “โอโกะกุ เฮะโนะมิชิ-ยะมะดะ นะงะมะ
ซะ”. ใน เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปนศึ
ุ่ กษาในประเทศไทย ครัง้ ที่6. หน้ า134-146. กรุงเทพฯ:
สมาคมญี่ปนศึ
ุ่ กษาในประเทศไทย, 2556.
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ผลจากการสารวจเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง สรุปได้ ว่ายังไม่เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง
เล่ายะมะดะในเชิงวรรณคดีศกึ ษา โดยครอบคลุมผลงานตังแต่
้ สมัยเอโดะจนถึงปั จจุบนั ดังเช่นที่
ศึกษาในวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ และยังมีตวั บทวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ อีกจานวน
มากที่ไม่เคยมีการนามาศึกษา จึงกล่าวได้ ว่ากลุ่มวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ ยัง มี
พื ้นที่ซงึ่ เป็ นประเด็นน่าสนใจสาหรับการศึกษาอีกมาก
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บทที่ 2
เรื่องเล่ ำยะมะดะ นะงะมะซะกับกำรก่ อตัวของจิตสำนึกควำมเป็ นชำติญ่ ีปุ่น
ในสมัยปิ ดประเทศ
ศึกษาพัฒนาการด้ านรูปแบบและเนื ้อหา(เค้ าโครงเรื่ อง แก่นเรื่ อง) ของเรื่ องเล่าวีรบุรุษยะ
มะดะ นะงะมะซะ(ยะมะดะ นิสะเอะมน) สมัยโทกุงะวะ20 ภายใต้ บริ บทการค้ าเรื อสาเภาใบเบิก
ร่ อง 御朱印船 [โกะฌุอิน เซ็ น ] และการดาเนิน นโยบายปิ ดประเทศของรั ฐ บาลโทะกุ ง ะวะ ซึ่ง
สะท้ อ นการเปลี่ ยนผ่านจากโลกทัศ น์ แบบจี น เป็ นศูนย์ ก ลาง (ระบบความสัม พันธ์ เ ชิ ง อ านาจ
ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก) สู่การสร้ างโลกทัศน์ แบบญี่ ปุ่นเป็ นศูนย์ ก ลาง ศึกษาการ
ประกอบสร้ างอัต ลัก ษณ์ ญี่ ปุ่ นผ่า นการน าเสนอภาพแทนความสัม พัน ธ์ ญี่ ปุ่ น-ไทยในตัว บท
วรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ ที่ บนั ทึกหรื อประพันธ์ ขึน้ ในช่วงสมัยโทะกุง ะวะ ซึ่ง มี
ทังหมดจ
้
านวน 6 เรื่ องดังต่อไปนี ้

1

ปี ค.ศ.ที่แต่ง/
บันทึก
รัชสมัยเอ็มโป

ชื่อหนังสือ
ฌะมุโระโกะกุ ยะมะดะฌิ โคโบกิ

延宝

『暹羅國山田氏興亡記』

(1673-1681)

(บันทึกความรุ่ งเรื องและล่มสลายของ

ตระกูลยะมะดะในประเทศสยาม)
2 1707
เท็นจิ กุ โทะกุเบ โมะโนะงะตะริ
『天竺徳兵衛物語』(เรื่ องเล่าของโทะ
กุเบ ผู้เดินทางไปชมพูทวีป)
3 ไม่ทราบชัด
ฌะมุโระโกะกุ ฟูโดะกุงกิ
น่าจะภายหลัง 『暹羅國風土軍記』 (บันทึกเรื่ องการศึก
1-2
สงครามและชีวิตความเป็ นอยู่ในสยาม)
4 1794
ยะมะดะ นิ สะเอะมน โทะโตโระกุ
『山田仁左衛門渡唐録』

(บันทึกเรื่ องการเดินทางไปแดนถังของยะ
20

ชื่อผู้เขียน(ผู้เล่า) / ผู้บนั ทึก
ชิฮะระ โกะโรฮะชิ / คิโนะชิตะ
ฮะชิเอะมน
智原五郎八/木下八衛門

โทะกุเบ (พระโซฌิน)
ชิฮะระ โกะโรฮะชิ /ไม่ทราบชื่อ
ผู้บนั ทึก
智原五郎八 /不明

ฌิบะยะมะ รี วอินฌิ / ไม่ทราบ
ชื่อผู้บนั ทึก
柴山柳陰子/不明

สมัยโทะกุงะวะ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า สมัยเอโดะ (ค.ศ.1603 -1868) คือช่วงระยะเวลาที่ญี่ปนอยู
ุ่ ่
ภายใต้ การปกครองของรัฐบาลทหาร (บะกุฟ)ุ ซึง่ มีโชกุน (แม่ทพั ใหญ่) ตระกูลโทะกุงะวะเป็ นผู้กมุ อานาจในการ
บริ หารราชการแทนจักรพรรดิ เริ่ มขึ ้นหลังจากโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ (徳川家康) รวบรวมอานาจจากแว่น
แคว้ นต่างๆ และตังรั้ ฐบาลบะกุฟขุ ึ ้นที่นครเอโดะ (ปั จจุบนั คือโตเกียว) ในปี ค.ศ.1603 ยุคสมัยนี ้บ้ านเมืองสงบ
มัน่ คงเป็ นปึ กแผ่น วัฒนธรรมสามัญชนชาวเมืองเจริ ญรุ่งเรื องอย่างมาก
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6

1850

มะดะ นิสะเอมน) หรื ออีกชื่อหนึง่ ยะมะดะ
นิ สะเอะมน คิ จิ 山田仁左衛門紀事
ยะมะดะ นิ สะเอะมน 『山田仁左衛門』 ฮิระตะ อะท์ซุตะเนะ/ ลูกศิษย์
ในหนังสือรวมเรื่ องเล่าโคดัน『伊吹於呂 平田篤胤／門下生
志』 (ลมหนาวแห่งเขาอิ บก
ุ ิ)
ยะมะดะ นะงะมะซะ 『山田長正』ใน
ซะอิโต เซะท์ซุโด 斉藤拙堂
หนังสือ คะอิ งะอิ อิเด็น『海外異伝』
(ตานานวีรกรรมต่างแดน)

2.1 เรื่องเล่ ำ ยะมะดะ นะงะมะซะกับภำพควำมสัมพันธ์ ญ่ ีปุ่น-ไทยในตัวบทปฐมภูมิ
จากตัวบทเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่นามาศึกษาในบทความนี ้ทังสิ
้ ้น6 เรื่ อง ลาดับที่
1-3 คือ ฌะมุโระโกะกุ ยะมะดะฌิ โคโบกิ 『暹羅國山田氏興亡記』 (บันทึกความรุ่ งโรจน์และ
ล่มสลายของตระกูลยะมะดะในสยาม) เท็นจิ กุ โทะกุเบ โมะโนะงะตะริ 『天竺徳兵衛物語』
(เรื่ องเล่าของโทะกุเบแห่ง ชมพูทวี ป) และ ฌะมุโระโกะกุ ฟูโดะ กุงกิ 『暹羅國風土軍記』
(บันทึกเรื่ องการศึกสงครามและชีวิตความเป็ นอยู่ในสยาม) เป็ นตัวบทที่บนั ทึกเรื่ องราวร่วมสมัยที่
ยะมะดะ นะงะมะซะอยูใ่ นสยาม และถูกนามาใช้ อ้างอิงโดยนักประวัตศิ าสตร์ ญี่ปนรุ
ุ่ ่นหลังในฐานะ
เป็ น เอกสารภาษาญี่ ปุ่ นชัน้ ปฐมภูมิ ที่ ใ ห้ ข้ อ มูล ทางประวัติศ าสตร์ เ กี่ ย วกับ ยะมะดะมากที่ สุด
(Miki,1936: Iwao,1940: Yano,1991) เพื่อความสะดวกในการเรี ยกอย่างกระชับ ในวิทยานิพนธ์
ฉบับนี ้จะเรี ยกตัวบทสามเรื่ องนี ร้ วมกันว่า “ตัวบทปฐมภูมิ” ส่วนตัวบทลาดับที่ 4-6 ซึ่งเรื่ องมีการ
เรี ยบเรื่ องโครงเรื่ องขึ ้นใหม่แตกต่างจากตัวบทปฐมภูมิ และเรื่ องเล่ายุคหลังนาไปใช้ ตาม จะเรี ยกว่า
“ตัวบทต้ นแบบ” เพื่อความสันกระชั
้
บและเข้ าใจง่าย
2.1.1 ฌะมุโระโกะกุ ยะมะดะฌิ โคโบกิ

『暹羅國山田氏興亡記』

ฌะมุโระโกะกุ ยะมะดะฌิ โคโบกิ 『暹羅國山田氏興亡記』 (บันทึ กความรุ่ งโรจน์
และล่ มสลายของตระกูลยะมะดะในสยาม จากนี ้ไปจะเรี ยกอย่างย่อว่า โคโบกิ ) เชื่อกันว่าเป็ น
เอกสารบันทึกคาให้ การของชิฮะระ โกะโระฮะชิ 智原五郎八 ชาวญี่ ปนที
ุ่ ่เคยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน
ญี่ปนในอยุ
ุ่
ธยาร่วมยุคสมัยกับยะมะดะ ได้ จดบันทึกเหตุการณ์ช่วงสงครามความไม่สงบภายใน
กรุงศรี อยุธยาไว้ และหลังจากนันเมื
้ ่อเดินทางกลับญี่ปนุ่ ระหว่างที่พานักอยู่ที่ท่าเรื อนางาซากิได้ ไต่
ถามเรื่ องราวข่าวคราวประเทศสยามจากลูกเรื อสาเภาที่เดินทางมาจากประเทศสยาม แล้ วได้ บอก
เล่าถ่ายทอดเรื่ องราวให้ คโิ นะฌิตะ ฮะชิเอะมน 木下八右衛門 เป็ นผู้เรี ยบเรี ยงเขียนขึ ้นภายหลัง
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รูปแบบการเขียนมีลกั ษณะเป็ นการบันทึกเหตุการณ์ซึ่งรวบรวมจากทังประสบการณ์
้
ตรง
ของตัวผู้เล่าเอง เรื่ องที่ผ้ เู ล่าได้ ยินได้ ฟังมา ตลอดจนข่าวสารข้ อมูลที่ถ่ายทอดผ่านลูกเรื อสาเภาจีน
นามาเรี ยงต่อกันอย่างไม่เป็ นเอกภาพนัก และมีส่วนที่บรรยายโดยใช้ โวหารลักษณะแปลกพิสดาร
เกิ น จริ ง ลัก ษณะเหมื อ นขนบการเขี ย นงานวรรณกรรมญี่ ปุ่ นประเภทบันทึก เหตุก ารณ์ การศึก
สงครามเรี ยกว่า “กุงกิ” 「軍記」ซึ่งเป็ นที่นิยมแพร่ หลายมาตังแต่
้ ศตวรรษที่13 ตัวอย่างเช่นการ
ระบุว่ามีชาวญี่ ปนอาศั
ุ่
ยอยู่ในหมู่บ้านญี่ปนในอยุ
ุ่
ธยาถึงแปดพันคน หรื อการที่ชาวญี่ปนในสยาม
ุ่
มีเรื อสาเภาในครอบครองถึงสามร้ อยกว่าลา เป็ นต้ น
ต้ นฉบับตัวเขียนเก่าแก่ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในปั จจุบนั คือฉบับที่คดั ลอกโดยมะท์ซุอิ ซุเนะ
นะงะ 松井脛長 ข้ าราชการในสังกัดมะท์ซุดะอิระ ซุโอโนะกะมิ 松平周防守 ลงวันเวลาที่จดั ทาคือ
ปี เคียวโฮะที่20 (1735) ผู้คดั ลอกระบุว่า มีคนคัดสาเนาเรื่ องนีม้ าจากเมืองนะงะซะกิ ในช่วงรั ช
สมัยเก็นโระกุ (1688-1704) และลอบทาสาเนาถ่ายทอดกันต่อ มาถึงเอโดะ แต่ไม่ได้ จัดทาเป็ น
แม่พิมพ์แผ่นไม้ และเป็ นสิ่งที่ห้ามไม่ให้ เปิ ดเผยสู่สายตาคนทัว่ ไป ส่วนต้ นฉบับตัวพิมพ์นนรวบรวม
ั้
ชาระต้ นฉบับโดยชินมุระ อิซุรุ จัดพิมพ์ครัง้ แรกปี ค.ศ.1928 รวมอยู่ในหนังสือคะอิ เฮี ยวโซโฌะ 『海
表叢書』(บันทึกเรื่ องราวประสบการณ์ในท้ องทะเล) เล่มที่ 6
โครงเรื่ องหลักของโคโบกิ เป็ นการบันทึกเหตุการณ์ความไม่สงบภายในสยามและการศึก
สงครามกับศัตรูจากภายนอกที่มีชาวญี่ปนุ่ เกี่ยวข้ อง เนื ้อหาแบ่งเป็ น 5 ส่วนดังสรุปได้ ตอ่ ไปนี ้คือ
โครงเรื่ องของ “โคโบกิ ”
1.

シャムロ

於暹羅國山田仁左衛門立身之事 เรื่ องการก่อร่ างสร้ างตัวและความสาเร็ จของยะมะ

ดะ นิสะเอมนในประเทศสยาม
- บรรยายที่ตงและภู
ั้
มิศาสตร์ สยามโดยระบุว่าเป็ นอาณาจักรใหญ่แห่งหนึ่งในชมพูทวีป
（天竺） สภาพทางภู มิ ศาสตร์ เ อื อ้ อานวยต่อการค้ า ขายทางทะเล จึง มี เ รื อสิ น ค้ า จากประเทศ
ต่างๆ มาชุมนุมกันมากมาย ประเทศสยามจึงยิ่งใหญ่และรุ่งเรื องอย่างมาก
- ความสัมพันธ์ กบั ญี่ ปนุ่ มีการติดต่อค้ าขายกับญี่ ปนมานานแล้
ุ่
ว จึงมีชาวญี่ปนอพยพมา
ุ่
ตังรกรากเป็
้
นจานวนมากตังเป็
้ นหมูบ่ ้ านญี่ปนุ่ มีประชากรถึง 8000คน
- แนะนาความเป็ นมาของยะมะดะ นิสะเอะมน 山田仁左衛門 (นะงะมะซะ 長政) เป็ น
ชาวเมืองโอะวะริ แรกเริ่มทาการค้ าขายจนคุ้นเคยกับข้ าราชสานักสยาม ได้ เล่าเรื่ องราวจากหนังสือ
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ตารับตาราต่างๆ แสดงถึงความรอบรู้ วิชาทังของจี
้
นและญี่ ปนุ่ ความรู้ ถึงพระกรรณของพระเจ้ า
แผ่นดินจึงทรงโปรดให้ เข้ าเฝ้าถวายการเล่าเรื่ องเกี่ยวกับการอักษรและการยุทธวิธีของจีนและญี่ปนุ่
จนเป็ นที่โปรดปราน จึงโปรดให้ รับตาแหน่งเป็ นราชครู พระราชทานศักดินาให้ มีที่ดนิ ปกครองดูแล
- นิสะเอะมน เป็ นผู้ให้ คาแนะนาสนับสนุนพระเจ้ าแผ่นดินให้ เปลี่ยนวิธีการสืบสันตติวงศ์
จากพระราชประเพณีโบราณของสยามที่ให้ พระอนุชาสืบราชสมบัติ เป็ นการถ่ายทอดสู่ พระโอรส
ตามแบบจีนและญี่ปนุ่
- นิสะเอะมนได้ รับแต่งตังให้
้ นาทัพไปปราบปรามเมืองอิปปิ รุ 逸比留國21 ซึ่งออกญากา
แหง 夸亜茶ヘン22อนุช าของเจ้ าเมืองขัดขืนไม่ยอมปฏิบตั ิตามพระบรมราชโองการเรื่ องการให้
โอรสเป็ นผู้สืบทอดตาแหน่ง ผลจากการสู้รบทหารอิปปิ รุเสียชีวิตนับหมื่น ออกญาจักกรี 夸亜茶キ
ั ได้ มาเจรจาให้ เข้ าใจถึงผลได้ ผลเสีย เพราะอย่างไรก็ส้ ู
リ เจ้ าเมืองพะโคซึ่งเป็ นพระประยูรญาติกน
นิสะเอะมนไม่ได้ ออกญากาแพงจึงมอบเมืองไว้ กับออกญาจักรี ส่วนตนหลบหนีไปยังแผ่นดิน
้ ปกครองเมืองอิปปิ รุ
มอญ 孟留 นิสะเอะมนจึงบุกเข้ ายึดครองเมือง จนให้ รับแต่งตังให้
- พระเจ้ าแผ่นดินทรงประชวร สัง่ เสียให้ ยะมะดะเป็ นผู้สาเร็จราชการ โดยผลัดกันกับ
ออกญากลาโหม23 คนละปี
2. 大后不儀（義）にして國家騒動之事 เรื่ องพระมารดาคบชู้สชู่ ายเกิดความโกลาหล
วุน่ วายในบ้ านเมือง
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เนื่องจากตัวอักษรจีนที่ยมื มาใช้ ในภาษาญี่ปนสามารถออกเสี
ุ่
ยงได้ หลายแบบ แต่ในต้ นฉบับมือ
เขียนของโคโบกิ ไม่ได้ กากับเสียงอ่านไว้ ชดั เจน ในตัวบทที่ผลิตซ ้ายุคหลังจึงมีการถอดเสียงอ่านไว้ ตา่ งๆ กันเช่น
“อิฮิรุ” “อิบริ ุ” หรื อ “อิท์ซุฮิรุ” ขณะทีใ่ นภาษาไทยไม่มชี ื่อเมืองทีอ่ อกเสียงตรงกัน แต่เมื่อพิจารณาจากบริ บท
และเทียบเคียงกับชื่อเมืองที่ออกเสียงใกล้ เคียงกันในเอกสารของชาวฮอลันดาเช่นจดหมายเหตุวนั วลิ ต
สันนิษฐานว่าน่าจะตรงกับเมือง “พริ บพรี ” (Pipry/Pipery)หรื อ เพชรบุรี
22

「茶ヘン」ออกเสียงว่า “ชะเฮ็น” น่าจะตรงกับ Capheijn หรื อCapheim ที่ปรากฏในจดหมาย

เหตุวนั วลิ ต ซึง่ ผู้แปลฉบับภาษาอังกฤษหมายเหตุไว้ วา่ เป็ นคาสะกดภาษาดัตช์ของคาว่า Okya
Kamphaengphet ในการแปลเป็ นภาษาไทยยังมีข้อถกเถียงของนักประวัตศ
ิ าสตร์ วา่ น่าจะหมายถึง “ออกญากา
แหง” หรื อ “ออกญากาแพง(เพชร)” ในที่นี ้ยึดตาม จดหมายเหตุฟานฟลีต (วันวลิ ต) ฉบับแปลไทยของกรม
ศิลปากร(2548) คือ“ออกญากาแหง”
23

ต้ นฉบับใช้ ว่า カウハム อ่านออกเสียงเป็ น “คะอุฮะมุ” ซึง่ น่าจะเป็ นการคัดลอกตัวอักษร ラ(ระ)ใน

คาว่า カラハム“คะระฮะมุ” (คาถอดเสียง “กลาโหม” เป็ นภาษาญี่ปน)
ุ่ ผิดพลาดเป็ น ウ (อุ)
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พรรณาเรื่ องการประกอบวีรกรรมความชอบของยะมะดะ และเหตุการณ์วนุ่ วายจากการ
ต่อสู้ชว่ งชิงอานาจในราชสานักสยาม
- พระมารดา (มเหสีหม้ ายของพระเจ้ าแผ่นดินที่สวรรคต) เป็ นชู้กบั ออกญากลาโหม วางยา
พิษสังหารเยาวกษัตริย์ซงึ่ เป็ นพระโอรสในไส้ ของพระองค์เอง ขึ ้นครองบัลลังก์ตงตั
ั ้ วเป็ นกษัตรี ย์
- กษัตรี ย์และออกญากลาโหมเกรงยะมะดะจะยกทัพมาโจมตี วางแผนล่อหลอกให้ ยะมะ
ดะตายใจโดยส่งบริ วารคนสนิทชื่อจันทราไปแจ้ งว่าแต่งตังให้
้ โอะอิน ヲイン24 บุตรชายของยะมะ
ดะได้ กินเมืองตานี-ลิกอร์ และใช้ เล่ห์อบุ ายวางยาพิษสังหารยะมะดะเสียชีวิต
- โอะอินสังหารจันทราในการรบ ล้ างแค้ นให้ บดิ า
3. 日本町の者退口舟中大軍之事 เรื่ องการศึกทางเรื อครัง้ ใหญ่ของชาวหมูบ่ ้ านญี่ปนที
ุ่ ่
ขึ ้นเรื อล่าถอย
เล่าเรื่ องความขัดแย้ งและการต่อสู้ของชาวญี่ปนุ่ กับราชสานักสยาม ซึง่ เป็ นเรื่ องราวด้ าน
หมูบ่ ้ านญี่ปนุ่ ในอยุธยา แยกจากเรื่ องราวของพ่อลูกยะมะดะด้ านเมืองลิกอร์ -ตานี
- กษัตรี ย์และกลาโหมเกรงชาวญี่ปนุ่ ในหมูบ่ ้ านจะร่วมกับโอะอินโจมตีพระนคร จึงวางแผน
ยึดเรื อและเผาหมูบ่ ้ านญี่ปนุ่ เรี ยกตัวนายเรื อญี่ปนุ่ เข้ าเฝ้า ชาวญี่ปนุ่ รู้ทนั แผนอุบายไม่ยอมปฏิบตั ิ
ตามคาสัง่ เตรี ยมตัวอพยพกลับญี่ปนุ่
- เรื่ องนายเก็นโส 源蔵 ชาวนะงะซะกิ 長崎 ละเมิดกฏหมายทาร้ ายขุนนางสยามถึงแก่ชีวิต
- ออกญาอินรุ 夸亜インル จากประเทศมอญไกล่เกลี่ยให้ ชาวญี่ปนุ่ ยอมยกเรื อให้ กลาโหม
แล้ วนาเงินมาไถ่ภายหลัง หลังจากรวบรวมเงินมาไถ่เรื อแล้ ว ชาวญี่ปนุ่ พากันเก็บข้ าวของขึ ้นเรื อ
ออกเดินทางกลับประเทศ
- ฝ่ ายสยามระแวงว่าพวกญี่ปนุ่ จะไปสมทบกับโอะอินจึงส่งทัพเรื อไล่ตามเกิดการสู้รบทาง
เรื ออย่างดุเดือด
- มีทหารอาสาชื่อออกญาฌิโนะกิ オヤシノキ เสนอแผนการรบปราบเรื อญี่ปนุ่ โดยขอยืม
ใช้ เรื อโระบุเนะ 黒舟25 ที่มาจอดค้ าขายอยู่ปากแม่น ้า แต่สดุ ท้ ายก็พา่ ยแพ้ แก่ฝ่ายชาวญี่ปนุ่
- ชาวญี่ปนหนี
ุ่ ไปสมทบกับโอะอินที่เมืองลคร
24

สันนิษฐานว่าเพี ้ยนมาจากคาว่า “ออกขุน” ซึง่ ถ้ าสะกดเป็ นภาษาญี่ปนจะออกเสี
ุ่
ยงว่า オクン(โอะ
กุน) เนื่องจากต้ นฉบับคงมีการคัดลอกผิดพลาด ทังนี
้ ้ในจดหมายเหตุวนั วลิ ต เรียกบุตรชายของออกญาเสนาภิ
มุข (ซึง่ ญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่าคือยะมะดะ นะงะมะซะ) ว่า “ออกขุนเสนาภิมขุ ” ในขณะที่เอกสารฝ่ ายไทยไม่มีการกล่าวถึง
เรื่ องเล่ายะมะดะในยุคหลังที่นาเนื ้อเรื่ องมาจาก โคโบกิ จึงเรียกชื่อบุตรชายของยะมะดะผิดเป็ น “โอะอิน” สืบ
ทอดกันต่อมา
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4. 日本人從六昆國落足之事 เรื่ องชาวญี่ปนุ่ หนีออกจากเมืองลคร
เจ้ าเมืองและขุนศึกของตานี-ลิกอร์ บา่ ยเบี่ยงไม่ให้ ความร่วมมือ หันกลับมาโจมตีโอะอิน
แทน โอะอินมองว่าญี่ปนุ่ คนน้ อยไม่อาจรักษาเมืองได้ นาน จึงตัดสินใจถอยไปตังหลั
้ กที่กมั พูชา โดย
เรี ยกรวมพลที่จากอิปปิ รุที่ประสงค์จะไปด้ วย ส่วนกลุ่มที่หนีลงทางทะเลใต้ เล็ดรอดจากจามปา
กัมพูชาเดินทางกลับญี่ปนุ่ ไปถึงฮิระโดะ 平戸 (นะงะซะกิ) ในเดือน8 ปี คงั เอะอิที่10
5. 智原宗因帰国の後長崎に在つて渡海の問書 ภาคผนวกบันทึกคาให้ การของชิฮะ
ระ โซอิน 智原宗 ที่นะงะซะกิ หลังเดินทางกลับญี่ปนุ่ และหมายเหตุของผู้คดั ลอกต้ นฉบับ
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นภายหลังคนญี่ปนุ่ เดินทางกลับถึงประเทศแล้ ว ซึ่งชิฮะระ โซอิน
智原宗因 (ชื่อภายหลังของชิฮะระ โกะโรฮะชิ) คงได้ ยินได้ ฟังจากลูกเรื อสยามอีกทอด
- โอะอินยกพลหนีไปกัมพูชา ช่วยกษัตริย์เขมรรบ และเสียชีวิตในการศึก
- หลัง สิ น้ ยะมะดะและหมู่บ้ านญี่ ปุ่ นถูก เผาทาลาย มี เ รื อโจรสลัด จากชวามาก่ อ กวน
กลาโหมจึงให้ นกั รบญี่ปนุ่ 8 นายที่ตกค้ างถูกจองจาอยู่ ออกมาสู้รบกับเรื อชวาจนได้ ชยั
- ต่อมากลาโหมและกษัตรี ย์ทยอยเสียชีวิตด้ วยโรคร้ าย ผู้คนจึงไปเชิญเสด็จพระอนุชาของ
พระเจ้ าแผ่นดินพระองค์ก่อนมาขึ ้นครองราชย์
- คาอธิบายของผู้คดั ลอกต้ นฉบับเกี่ยวกับความเป็ นมาของต้ นฉบับ
ผู้คดั ลอกฉบับสาเนาอธิบายเสริมว่า เรื่ องที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ เป็ นเรื่ องที่นายโกะโรฮะชิจด
บันทึกไว้ จากประสบการณ์การร่วมรบในกองทัพที่หมู่บ้านญี่ปนุ่ เรื่ องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านญี่ปนจึ
ุ่ งมี
รายละเอียดมาก ส่วนเหตุการณ์เกี่ยวกับพ่อลูกยะมะดะ นิสะเอะมนและโอะอินนันน่
้ าจะเป็ นเรื่ องที่
ได้ ยินได้ ฟังมาอีกทอด จึงไม่คอ่ ยมีรายละเอียดชัดเจน
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบกับพระราชพงศาวดารของไทยหลายฉบับ และเปรี ยบเทียบกับ
เอกสารของเยเรเมียส ฟาน ฟลีต26 พบว่ามีข้อที่คลาดเคลื่อนแตกต่างจากเอกสารของฝ่ ายไทยและ
ตะวันตกหลายประเด็น เช่น
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เป็ นคาที่ชาวญี่ปนสมั
ุ่ ยศตวรรษที่16-19 ใช้ เรี ยกเรื อที่มาจากตะวันตก ในที่นี ้น่าจะหมายถึงเรื อของ
ชาวตะวันตกที่มาจอดเทียบท่าอยูท่ ี่อยุธยา
26

เยเรเมียส ฟาน ฟลีต หรื อที่ร้ ูจกั กันในชื่อไทยว่า “วันวลิต” นายสถานีการค้ า
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(1) เรื่ องบทบาทของนิสะเอะมนในราชสานักสยาม ทังการได้
้
เป็ นราชครู เป็ นผู้ถวายการ
แนะนาสนับสนุนพระเจ้ าแผ่นดินให้ เปลี่ยนวิธีการสืบสันตติวงศ์จากถ่ายทอดสู่พระอนุชาเป็ นสู่
พระโอรส ตลอดจนการได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สาเร็ จราชการผลัดกันกับออกญากลาโหมนัน้ ไม่มี
ปรากฏในพงศาวดารไทย ซึง่ กล่าวถึงบทบาทของชาวญี่ปนเพี
ุ่ ยงแค่เป็ นกาลังพลสาคัญในการสู้รบ
ทัง้ ศึกภายในและภายนอก แต่ไ ม่ไ ด้ มีอานาจอิทธิ พ ลสาคัญโดยตรงเกี่ ยวกับกิ จ การบ้ านเมื อง
ขณะที่ในจดหมายเหตุวนั วลิตซึ่งบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกันระบุว่าพระเจ้ าทรงธรรมทรง
หารื อกับเรื่ องการตังพระราชโอรสเป็
้
นทายาทกับ ออกญาศรี วรวงศ์ หรื อออกญากลาโหม (พระเจ้ า
ปราสาททองในภายหลัง) ซึ่งเป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการแย่งชิงอานาจในราชสานักสยามหลัง
พระเจ้ าทรงธรรมสวรรคต ส่วนชาวญี่ปนหรื
ุ่ อออกญาเสนาภิมขุ นัน้ ออกญากลาโหมมองว่าเป็ นผู้มี
อานาจที่จะเป็ นอุปสรรคกีดขวางการขึ ้นมีอานาจโดยสมบูรณ์ของตน จึงต้ องรี บเร่งกาจัดไปให้ พ้น
ทาง27
(2) เรื่ องการศึกเมืองอิปปิ รุ (พริ บพรี ) สันนิษฐานได้ ว่าน่าจะตรงกับเหตุการณ์กบฏพระศรี
สิน ซึ่งจดหมายเหตุวนั วลิตระบุว่าเป็ นพระอนุชาของพระเจ้ าทรงธรรมซึ่งเดิมเป็ นพระอุปราช แต่
กลับไม่ได้ ขึ ้นครองราชย์ตอ่ จากพระเชษฐา ซ ้ายังโดนฝ่ ายตรงข้ ามคือออกญาศรี วรวงศ์วางแผนจับ
ไปขังในหลุมหมายให้ อดอาหารตาย แต่ได้ ขนุ นางซื่อสัตย์คือหลวงมงคลมาช่วยพาตัวหลบหนีไปที่
เพชรบุรี รวบรวมพลเตรี ยมกลับมาชิงบัลลังก์ ส่วนในด้ านประวัติศาสตร์ ไทยนัน้ ขจร สุขพานิชชี ้ว่า
พงศาวดารไทยตอนนี ้มีความสับสน เพราะมีข้อความที่ทาให้ เข้ าใจว่า พระศรี สินเป็ นพระนามเดิม
ของพระเจ้ าทรงธรรม และยังเป็ นพระนามพระราชบุตรองค์ที่สองของพระองค์ อีกด้ วย ต่างกันแค่มี
คาว่า “พระพันปี ” กากับหน้ าพระนามเท่านัน้ ขจรสนับสนุนความคิดว่าพระศรี สินเป็ นพระนาม
ของพระอนุชาพระเจ้ าทรงธรรมซึ่งดารงตาแหน่งอุปราชอยู่ก่อนแล้ ว เมื่อไม่ได้ ราชสมบัติจึงทรง
พิโรธ แต่ปล่อยให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้ว่าจะเชื่อรายละเอียดตามพงศาวดารไทยที่ระบุว่า
พระองค์เสด็จไปซ่องสุมผู้คนที่เพชรบุรี หรื อจะเชื่อตามจดหมายเหตุวนั วลิตที่บอกว่าพระองค์ถูก
คุมขังอยูใ่ นหลุมลึกที่เมืองเพชรบุรี แล้ วออกหลวงมงคลไปช่วยออกมาจึงเกิดสงครามกันขึ ้น (ขจร,
2523: 101-102) แต่ที่ใน โคโบกิ บันทึกว่าผู้ก่อกบฏคือออกญากาแหงอนุชาของเจ้ าเมืองนัน้
น่าจะเป็ นความเข้ าใจผิด ในจดหมายเหตุวนั วลิ ต ระบุว่าออกญากาแหงคือแม่ทพั สยามที่ยกทัพ
ไปปราบกบฏเพชรบุรี โดยออกญาเสนาภิมขุ หรื อยะมะดะ นะงะมะซะ เป็ นผู้บงั คับบัญชากองทหาร
27
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ญี่ปนที
ุ่ ่ร่วมในการศึกด้ วย ส่วนเนื ้อความที่ระบุว่าเจ้ าเมืองพะโคชื่อออกญาจักกรี เป็ นญาติกบั เจ้ า
เมืองเพชรบุรี มาช่วยเจรจาให้ ยอมแพ้ และส่งมอบเมืองให้ ฝ่ายสยามนัน้ ผู้วิจยั สันนิษฐานว่าอาจ
เป็ นการสับสนปนกับเหตุการณ์กรุงแตกสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช ซึ่งเนื ้อความตอนนี ้มีปรากฏ
อยู่ใน พงศาวดารอยุธยาฉบับวันวลิ ต ว่าพระมหาธรรมราชาซึ่งขณะนันเป็
้ นออกญาพิษณุโลกได้
ร่วมเป็ นพันธมิตรกับพระเจ้ ากรุงหงสาวดี(พะโค)สู้รบกับกรุงศรี อยุธยา โดยใช้ ออกญาจักรี ไปเป็ นไส้
ศึกเปิ ดประตูรับฝ่ ายพม่าให้ บกุ เข้ าตีเมืองแตกได้ 28
(3) เรื่ องพระมารดา (พระมเหสีหม้ ายของพระเจ้ าทรงธรรม) เป็ นชู้กบั ออกญากลาโหม ซึ่ง
ในสมัยพระเจ้ าทรงธรรมไม่มี เ หตุการณ์ เช่น นี ป้ รากฏบันทึกอยู่ในเอกสารของทัง้ ฝ่ ายไทยและ
ตะวันตก ซาเตา(1885) ชี ้ว่าน่าจะเป็ นความสับสนบกพร่องของเอกสารญี่ปนุ่ และหลวงจินดาสห
กิจผู้แปลงานวิจยั ของซาเตาได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ ว่า น่าจะเป็ นการสับสนนาเอาเหตุการณ์ท้าวศรี สดุ า
จันทร์ เป็ นชู้กับขุน วรวงศาธิ ราชคบคิดกัน สังหารพระโอรสคือพระยอดฟ้า ซึ่งเกิดขึน้ ปลายสมัย
สมเด็จพระไชยราชาธิราช มาปะปน ผู้วิจยั ใคร่ตงข้
ั ้ อสังเกตเพิ่มเติมว่า พระอนุชาของพระยอดฟ้า
ซึง่ กาเนิดแต่เท้ าศรี สดุ าจันทร์ ก็มีพระนามว่าศรี สิน ทาให้ สนั นิษฐานได้ ว่าการที่เหตุการณ์ใน โคโบกิ
มีการสับสนปะปนกันระหว่างเหตุการณ์ หลายรั ช สมัย อาจเนื่ องมาจากความสับสนเข้ าใจผิด
เกี่ยวกับพระนามพระศรี สิน ตลอดจนการเรี ยกชื่อบุคคลด้ วยตาแหน่งตามธรรมเนียมสยาม ซึ่งใน
ตัวบทนี ้ไม่มีการระบุพระนามเฉพาะของพระมหากษัตริ ย์ เพียงเรี ยกด้ วยคาว่า 国王 [โคะกุโอ] ซึ่ง
หมายถึงกษัตริย์หรื อพระเจ้ าแผ่นดินเท่านัน้ ทาให้ เกิดความสับสนว่าใครเป็ นใครในเหตุการณ์ตา่ งๆ
ที่มีชื่อเรี ยกตาแหน่งปรากฏซา้ ซ้ อน หรื อมีการเปลี่ยนชื่อราชทินนามเนื่องจากการเลื่อนยศเลื่อน
ตาแหน่งในประวัตศิ าสตร์ ชว่ งระยะเวลาที่ญี่ปนุ่ เข้ ามาติดต่อค้ าขายและเข้ ามาอยู่อาศัยในอยุธยา
ความแตกต่างในรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของยะมะดะ นะงะมะซะในราชสานัก
สยามที่ บันทึก ในเอกสารของแต่ละฝ่ าย นอกเหนื อไปจากเพราะความเข้ า ใจข้ อ มูล ผิ ดพลาด
คลาดเคลื่อน สันนิษฐานได้ ว่ามีสาเหตุมาจากจุดยืนและมุมมองที่แตกต่างของผู้เล่าหรื อผู้บนั ทึก
เหตุการณ์ซึ่งต่างก็นาเสนอภาพของฝ่ ายตนในทางดีและให้ มีบทบาทความสาคัญ อีกทางหนึ่งก็
ลดทอนหรื อลบล้ างบทบาทความสาคัญของผู้อื่นลง แม้ ว่าเรื่ องราวเหตุการณ์ใน โคโบกิ ส่วนหนึ่ง
จะสอดคล้ องกับเอกสารอื่น ทาให้ นา่ เชื่อได้ ว่ามีเค้ ามูลความจริ งอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
28
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เป็ นการเล่าผ่านมุมมองของฝ่ ายญี่ปนุ่ ทาให้ สนั นิษฐานได้ ว่าน่าจะมีการดัดแปลงแต่งเติมเรื่ องราว
ตลอดจนบทบาทความสาคัญของยะมะดะ นะงะมะซะหรื อออกญาเสนาภิมขุ ให้ มีความสาคัญเกิน
จริ ง อย่างไรก็ตาม โคโบกิ บันทึกเหตุการณ์ เกี่ ยวกับคนญี่ ปนและหมู
ุ่
่บ้านญี่ ปนอยุ
ุ่ ธยาไว้ อย่าง
ละเอี ยดชัดเจนกว่าเอกสารของไทยและตะวันตก เป็ น ข้ อมูลที่ ช าวญี่ ปุ่นเท่านัน้ สามารถเก็ บ
รายละเอียดได้ จึงมีความน่า เชื่อถื อในระดับหนึ่ง ซึ่งนักประวัติศาสตร์ ได้ ใช้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิง
อย่างส าคัญ ในการศึกษาประวัติศ าสตร์ ด้ า นการค้ าขายและกระจายตัว ของคนญี่ ปุ่นในแถบ
อุษาคเนย์
2.1.2 เท็นจิกุ โทะกุเบ โมะโนะงะตะริ 『天竺徳兵衛物語』
เท็นจิ กุ โทะกุเบ โมะโนะงะตะริ 『天竺徳兵衛物語』(“เรื่ องเล่าของนายโทะกุเบแห่ง
ชมพูทวีป” จากนี ้ไปจะเรี ยกอย่างย่อว่า โทะกุเบ ) สันนิษฐานว่าเรี ยบเรี ยงขึ ้นจาก โทะเท็นเซะท์ ซุ
渡天説 บันทึกคาให้ การของนายโทะกุเบ 徳兵衛 อดีตลูกเรื อสาเภาที่ มีประสบการณ์ เคยเดินทาง
มาสยามสองครัง้ (ภายหลังออกบวชเป็ นพระ มีสมณนามว่า โซฌิน 宗心) ต่อเจ้ าเมืองนะงะซะกิ
長崎 ในปี ค.ศ.1707 เมื่อผู้เล่าอยู่ในวัยชราถึง96 ปี แล้ ว ต้ นฉบับตัวเขียนที่หลงเหลืออยู่ในปั จจุบน
ั
มีหลายสานวน ฉบับตัวพิมพ์ตีพิมพ์ครัง้ แรกรวมอยู่ใน รวมเรื ่ องประสบการณ์ พลัดลอยในทะเล
『漂流寄談全集』ซึ่งตรวจสอบชาระต้ นฉบับโดยอิฌิอิ เคนโด 石井研堂 จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์
ฮะกุบงุ กัน 博文館 เป็ นเล่มที่ 22 ในหนังสือชุดโสะกุเทะอิโกะกุบงุ โก 続帝国文庫 ในปี ค.ศ.1900
โทะกุเบเป็ นชาวแคว้ นบันฌู 播州 เมืองทะกะซะโงะ 高砂 ตามที่บนั ทึกอยู่ในตัวบทได้
เดินทางมาสยามครัง้ แรก ในปี คงั เอะอิ 寛永 ที่3 (ค.ศ.1626) เมื่ออายุเพียง15 ปี กับเรื อของพ่อค้ า
คะโดะกุระ โยะอิชิ โดยออกเดินทางจากฟุกดุ ะ นะงะซะกิ ครัง้ ที่สองเมื่ออายุ 19 ปี เดินทางมากับ
เรื อสาเภาของยัน โยสเต็น （Jan Joosten van Loodensteyn 1556-1623）ชาวฮอลันดาซึ่งเป็ นที
ปรึกษาด้ านกิจการต่างประเทศของโชกุนอิเอะยะซุ เนื ้อหาเริ่ มจากการบรรยายเส้ นทางการเดินเรื อ
ออกจากเมืองท่าฟุกุดะ 福田 ในจังหวัดนะงะซะกิ 長崎 ผ่านเมืองท่าและสถานที่ริมชายฝั่ งของ
ประเทศต่างๆ มาจนถึงปากแม่นา้ เจ้ าพระยาซึ่งโทะกุเบเรี ยกว่า แม่น ้าริ วซะและเรี ยกชื่อประเทศ
สยามด้ วยคาหลากหลายปะปนกัน เช่นฌะมุ しゃむ(สยาม) เท็นจิกุ 天竺 (อินเดียหรื อชมพูทวีป)
摩迦陀 มะกะตะ(แคว้ นมคธในอินเดีย) พรรณนาประสบการณ์ ระหว่างการเดินทาง สินค้ าและสิ่งที่
ได้ พบได้ เห็นในแดนสยาม นับได้ ว่าเป็ นเอกสารฉบับแรกและฉบับเดียวในสมัยเอะโดะที่บนั ทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศ ผู้คน ประเพณีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ในสยาม ทรัพยากรธรรมชาติ
และผลผลิตต่างๆ จากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เดินทางไปสยามซึ่งหลงเหลืออยู่มาถึงปั จจุบนั แต่
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เนื่องจากมีข้อความที่บอกเล่าถึงสถานภาพและบทบาทของยะมะดะ นะงะมะซะในสยาม จึงมัก
ถูกนามาใช้ อ้างอิง ในเรื่ องเล่ายะมะดะเรื่ องอื่นๆ เป็ นหลักฐานยืนยันว่ายะมะดะมีตวั ตันอยู่ใน
สยามจริง แม้ วา่ เนื ้อหาที่กล่าวถึงยะมะดะจะมีเพียงสันๆ
้ ดังที่ข้อความที่ยกมานี ้
一、天竺に、山田仁左衛門 [長政] と申す人あり、しゃむ一国の主なり、
日本よりの御朱印改め申され候、この仁左衛門は元来日本の伊勢山田の
お んし

て だい

ぶしゅう

まか

御師の手代（代官 別本） にて、江戸廻りに武州え罷り、彼の地にて、
咎めなる義これあるよし、吟味に逢ひ、長崎え落ちして、しゃむの出船
いくさ

に乗り、しゃむへ渡り、国主に頼まれ、所々の 軍 に立ちて、手がらを
こくしゅ

むこ

こくしゅ

いたし、国主の聟となり、その後国主の後を継ぎ申され候よし。
一、山田仁左衛門をなやかくほん（おやかくほん 別本）と申し候、
なやかくほんといふは国持ち大将（侍大将 別本）の事なり、臣はなん
ふう（おんふう 別本）と申し候て、左大臣の由なり。
さむらい

一、 侍 をば相衆と申し、またなんまんてうと申す（知行何万町と申し
候

別本）王帝の御はんを勤め申し候。

- ที่เท็นจิกุมีคนชื่อ ยะมะดะ นิสะเอะมน [นะงะมะซะ] เป็ นเจ้ าแห่ง
กรุงสยาม ทาการตรวจตราใบเบิกร่องประทับตราชาดของเรื อที่มาจากญี่ปนุ่
นิสะเอะมนคนนี ้เดิมทีเป็ นผู้ช่วยงานนักบวชฌินโตในศาลเจ้ าแห่งเมืองอิเซะยะ
มะดะ ประเทศญี่ ปุ่น เมื่ อครั ง้ เดินทางไปทาธุ ระที่ เอะโดะ ได้ ก่อ เหตุกระท า
ความผิดที่ มุซะฌิ ด้ วยเกรงโทษทัณฑ์ จึงหลบหนีไปยังเมืองนะงะซะกิ ขึ ้นเรื อ
สินค้ าของสยามเดินทางไปสยาม ได้ ถวายการรับใช้ พระเจ้ าแผ่นดินทาการสู้รบ
ในการศึกสงครามหลายครัง้ ประกอบความดีความชอบจนได้ เป็ นพระราชบุตร
เขยและกล่าวกันว่าได้ เป็ นผู้สืบทอดราชสมบัตขิ องพระเจ้ าแผ่นดิน
- นิสะเอะมนมีตาแหน่งเป็ นออกญากลาโหม ออกญากลาโหมนี ้คือ
ตาแหน่งแม่ทัพใหญ่ที่ปกครองเมื อง ระดับชัน้ คือ “อมพู” 29 หรื อเทียบได้ กับ
ตาแหน่งเสนาบดีฝ่ายซ้ ายของญี่ปนุ่ (โทกุเบ 1707, 501-502)
ต้ นฉบับตัวเขียนเรื่ องเล่า โทะกุเบ นี ้มีหลายสานวน มีปัญหาเรื่ องการแกะตัวอักษรโบราณ
และการอ่านถอดเสียงตัวอักษร ทาให้ อ่านคาบรรยายเกี่ยวกับชื่อของสิ่งต่างๆ รวมถึงชื่อตาแหน่ง
29

สันนิษฐานว่าเพี ้ยนมาจากคาว่า “ออกพระ”
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ของยะมะดะ นิสะเอะมน(นะงะมะซะ) เกิดความคลาดเคลื่อน เข้ าใจผิดกันต่อๆมา โดยเฉพาะ
ข้ อความส่วนที่ระบุวา่ ยะมะดะได้ เป็ นราชบุตรเขย และได้ สืบราชสมบัตเิ ป็ นกษัตริ ย์สยาม (ซึ่งแท้ จริ ง
แล้ วอาจเป็ นเพียงความเข้ าใจผิดจากการคัดลอกผิดพลาด เนื่องจากตัวอักษรคาว่า 主=เจ้ า,เจ้ า
เมือง กับ 王=กษัตริ ย์ คล้ ายคลึงกัน ) เป็ นต้ นเหตุให้ เรื่ องเล่ายะมะดะรุ่นหลังที่อ้างอิงข้ อมูลจาก โท
กุเบ ได้ ถ่ายทอดปลูกฝังความเข้ าใจผิดว่ายะมะดะเป็ นกษัตริย์สยามสืบเนื่องต่อมา
2.1.3 ฌะมุโระโกะกุ ฟูโดะกุงกิ『暹羅國風土軍記』
ฌะมุโระโกะกุ ฟูโดะกุงกิ 『暹羅國風土軍記』 (บันทึกเรื่ องการศึกสงครามและชี วิต
ความเป็ นอยู่ในสยาม : จากนี ้ไปจะเรี ยกอย่างย่อว่า ฟูโดะกุงกิ ) สันนิษฐานว่าเป็ นการนาโคโบกิ
มาเรี ยบเรี ยงเขี ยนใหม่ภ ายหลัง ในช่วงรั ช สมัยเอ็ม โป(ค.ศ.1673-1681) เนื่ องจากเนื อ้ ความมี
เอกภาพ การใช้ อกั ขระวิธีถกู ต้ อง ภาษาราบรื่ น อ่านเข้ าใจง่ายกว่า มีการเสริ มบทเล่าประวัติศาสตร์
การค้ าบรรณาการระหว่างญี่ ปนกั
ุ่ บเอเชียบูรพาและอุษาคเนย์ อธิบายข้ อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
และสภาพความเป็ นอยู่ในสยาม ซึ่งไม่ปรากฏในเรื่ องโคโบกิ และยังผนวกเนื ้อหาของโทะกุเบ รวม
ไว้ ท้ายเรื่ องด้ วย (ดูตารางประกอบ) ส่วนด้ านเนื ้อหารายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนันตรงกั
้
บ
โคโบกิ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยนัยสาคัญ
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โครงสร้ ำงบทของ “โคโบกิ”

โครงสร้ ำงบทของ “ฟูโดะกุนกิ”

เล่ ม 1
- เรื่ องประวัติศาสตร์ การติดต่อค้ าขายบรรณาการ
กับต่างประเทศ
- เรื่ องที่ตงและภู
ั้
มิศาสตร์ ของประเทศสยาม
- เรื่ องเส้ นทางการเดินเรื อไปสยาม
เล่ ม 2
- เรื่ องการก่อร่างสร้ างตัวและความสาเร็จของยะมะ
ดะ นิสะเอะมน
- การยกทัพตีเมืองพริบพรี และนิสะเอะมนได้ เป็ น
เจ้ าเมืองพริบพรี
เรื่ องพระรำชชนนีคบชู้ส่ ูชำยเกิดควำม
เล่ ม 3
โกลำหลวุ่นวำยในบ้ ำนเมือง
- เรื่ องพระเจ้ ากรุงสยามเสด็จสวรรคต และพระบรม
- พระชนนีเป็ นชู้กบั กลาโหม วางยาพิษสังหาร
ราชโองการ
พระโอรส ตังตนขึ
้
้นครองอานาจ
- เรื่ องพระราชชนนีคบชู้สชู่ ายเกิดความโกลาหล
พระชนนีสง่ จันทราไปหลอกลวง วางยาพิษ
วุน่ วายในบ้ านเมือง
สังหารนิสะเอะมน
- เรื่ องยะมะดะ โอะอินยกทัพเข้ าเมืองลิกอร์
- โอะอินสังหารจันทราในการรบ ล้ างแค้ นให้ บดิ า ออกญานิสะเอะมนถูกจันทราวางยาพิษสังหาร
เรื่ องกำรศึกทำงเรื อครั ง้ ใหญ่ ของชำวหมู่บ้ำน เล่ ม 4
ญี่ปุ่นที่ขนึ ้ เรือล่ ำถอย
- เรื่ องโอะอินรวมพลตังทั
้ พที่เมืองปัตตานีและเมือง
- สองนายเรื อญี่ปนุ่ ถูกเรี ยกตัวเข้ าเขตพระนคร
ลิกอร์ สังหารจันทราล้ างแค้ นให้ บดิ า
- ชาวญี่ปนอพยพถอนตั
ุ่
วจากหมูบ่ ้ านขึ ้นเรื อจะ - เรื่ องนายเรื อชาวหมูบ่ ้ านญี่ปนุ่ ถูกเรี ยกตัวเข้ าพระ
กลับญี่ปนุ่
นครสยาม
- เรื่ องนายเก็นโสชาวนะงะซะกิละเมิดกฏหมาย เล่ ม 5
- ออกญาอินรุไกล่เกลี่ยให้ ชาวญี่ปนุ่ ยอมยกเรื อ - เรื่ องเก็นโซเที่ยวนครหญิงโสเภณี ราชทูตมอญ
(สามร้ อยกว่าลา)ให้ กลาโหมแล้ วนาเงินมาไถ่
ช่วยเจรจาความ
ภายหลัง
- ชาวหมูบ่ ้ านญี่ปนถอนตั
ุ่
วหนีจากหมูบ่ ้ าน และ
- ออกญาฌิโนะกิอาสาขึ ้นเรื อคุโระบุเนะช่วย
เรื่ องการศึกทางเรื อ
ปราบเรื อญี่ปนแต่
ุ่ พา่ ยแพ้
- ชาวญี่ปนหนี
ุ่ ไปสมทบกับโอะอินที่เมืองลิกอร์
เรื่องคนญี่ปุ่นหลบหนีจำกเมืองลิกอร์ -โอะ เล่ ม 6
อินที่เมืองลิกอร์ มีกาลังพลน้ อย รับมือกับศึกรอบ - เรื่ องเรื อญี่ปนุ่ ปะทะกับออกญาฌิโนะกิและเรื อรบ
ด้ านไม่ไหว ตัดสินใจยกทัพหนีจากลิกอร์
โอะอินทาศึกกับเมืองลิกอร์
-คนญี่ ปนุ่ ส่วนหนึง่ เดินทางกลับประเทศ
- เรื่ องชาวญี่ปนุ่ พ่ายแพ้ หนีออกจากเมืองลิกอร์
บันทึกคำให้ กำรของชิฮะระ โซอินที่นะงะซะ - เรื่ องยะมะดะ โอะอินหลบหนีไปกัมพูชา และ
เสียชีวิตในการรบ
กิ หลังเดินทำงกลับญี่ปุ่น
-โอะอินยกพลหนีไปกัมพูชา ช่วยกษัตริย์เขมรรบ - เรื่ องนักรบญี่ปนุ่ 8 นายรบชนะกองเรื อชวา
และเสียชีวิตในการศึก
- นักรบญี่ปนุ่ 8 นายสู้รบชนะเรื อชวา
หมำยเหตุโดยผู้คัดลอกต้ นฉบับตัวเขียน
เล่ ม 7 ภำคผนวก (เนื ้อหาเรื่ องโทะกุเบ)
เรื่องกำรก่ อร่ ำงสร้ ำงตัวและควำมสำเร็จของ
ยะมะดะ นิสะเอมนในประเทศสยำม
- ที่ตงและภู
ั้
มิศาสตร์ ของประเทศสยาม
- หมูบ่ ้ านญี่ ปนุ่ ในสยาม
- ได้ เป็ นราชครู(ที่ปรึกษา)ของพระเจ้ าแผ่นดิน
แนะนาเรื่ องการสืบสันตติวงศ์
- ยกทัพปราบกบฏเมืองพริบพรี - พระเจ้ าแผ่นดิน
สัง่ เสียให้ เป็ นผู้สาเร็จราชการผลัดกันกับกลาโหม
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เหตุการณ์ที่บนั ทึกอยู่ในตัวบทสามเรื่ องข้ างต้ นนี ้ เกิดขึน้ ในราวช่วงรัชสมัยเก็นนะ 元和
(1615-1624) ถึง คังเอะอิ 寛永 (1624-1644) ตรงกับรัชสมัยพระเจ้ าทรงธรรมและพระเจ้ าปราสาท
ทองของอยุธยา ขณะนันญี
้ ่ ปนอยู
ุ่ ่ภายใต้ การปกครองโดยรัฐบาลทหารตระกูลโทะกุงะวะ เป็ นยุค
สมัยที่การค้ าเรื อสาเภาแถบเอเชียบูรพาและอุษาคเนย์เฟื่ องฟู หากนับย้ อนไปถึงการติดต่อค้ าขาย
ทางเรื อกับราชอาณาจักรริ วกิ ว 琉球 (โอกิ นาวา 沖縄) ญี่ ปนกั
ุ่ บไทยมีการติดต่อสัมพันธ์ กันมา
ตังแต่
้ คริ ส ต์ศตวรรษที่ 14 แต่ความสัม พันธ์ ทางด้ านการเมื องการต่างประเทศในระดับรั ฐ บาล
ศูนย์กลางเริ่มต้ นอย่างเป็ นทางการครัง้ แรกในปี ค.ศ.1606 โดยฝ่ ายญี่ปนได้
ุ่ ส่งสาส์นในนามของโช
กุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ 徳川家康 มาถวายสมเด็จพระเอกาทศรถ ขอเจริ ญสัมพันธไมตรี พร้ อม
ทังได้
้ สง่ ดาบและเกราะจานวนหนึ่งมาถวายเป็ นของกานัล ในขณะเดียวกันก็ได้ ทลู ขอพระราชทาน
ไม้ กฤษณาและปื นยาวเล็กซึ่งโชกุนโทะกุงะวะเชื่อว่า “มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ” จากพระมหากษัตริ ย์ไทย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ทวี, 2524: 8-9)
หลังจากนันเป็
้ นต้ นมาทังสองประเทศได้
้
มีหนังสือติดต่อกันเป็ นระยะๆ และมีการติดต่อ
ค้ าขายทางเรื อสาเภากันมาตลอดจนกระทัง่ ญี่ปนปิ
ุ่ ดประเทศในปี ค.ศ.1636 โดยเรื อสาเภาญี่ปนที
ุ่ ่
เดินทางมายังสยามโดยได้ รับอนุญาตอย่างเป็ นทางการจากรั ฐบาล จะต้ องได้ รับใบอนุญาตที่
้ ้เพราะมีโจรสลัดญี่ ปนที
ุ่ ่เรี ยกว่า
เรี ยกว่า “ใบเบิกร่ องประทับตราชาด”「御朱印」[โกะฌุอิน] ทังนี
“วะโก” 「倭寇」ออกอาละวาดปล้ นสดมภ์ เรื อ พาณิ ช ย์ อ ยู่ในน่า นนา้ ของเอเชี ยตามชายทะเล
บริ เวณคาบสมุทรเกาหลี และจีน ตังแต่
้ คริ ส ต์ศตวรรษที่ 16 และขยายบริ เวณกว้ างไกลไปจนถึง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงหลังของคริ สต์ศตวรรษที่16 คาบเกี่ยวกับคริ สต์ศตวรรษที่ 17 เรื่ อง
“วะโก” ออกปล้ นสดมภ์เป็ นเรื่ องที่ทราบกันดี ทาให้ อาณาจักรที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเลหวาดระแวง และมี
เจ้ าผู้ครองแคว้ นเช่นสุลต่านแห่งปั ตตานีส่งสาส์นไปร้ องเรี ยนโชกุนโทะกุงะวะเรื่ องมีสาเภาสลัด
ญี่ปนุ่ เดินทางมาพร้ อมกับเรื อบรรทุกสินค้ าญี่ปนและท
ุ่
าการปล้ นสดมภ์อยู่ในแถบชายฝั่ งทะเลของ
ปัตตานี ผู้ปกครองอาณาจักรในแถบนี ้จึงนิยมจ้ างนักรบชาวญี่ปนุ่ ไว้ ตอ่ สู้กบั โจรสลัด
อาณาจักรสยามในขณะนัน้ เป็ น เมื องขนาดใหญ่ ที่มี ท รั พ ยากรธรรมชาติอุดมสมบูร ณ์
การค้ าและศาสนารุ่ ง เรื อง นอกจากจะเป็ น เมืองท่านานาชาติแล้ วยัง เป็ นศูนย์กลางในการรวม
ผลิตภัณฑ์ของป่ าที่กระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆในดินแดนที่ลึกเข้ าไป ตลอดจนเป็ นแหล่งอุปทาน
ดินประสิวชันดี
้ ซึ่งเป็ นยุทธปั จจัยสาคัญสาหรับนักรบซึ่งเป็ นชนชันปกครองญี
้
่ปนุ่ อิชิอิและโยชิกา
วะ (2530: 39-40) ระบุวา่ รัฐบาลโทะกุงะวะได้ การออกใบอนุญาตสาหรับการเดินเรื อที่เรี ยกว่า “ใบ
เบิกร่ องประทับตราแดง”（หมายเหตุผ้ ูวิจัย: ใบเบิกร่ องประทับตราชาด）ให้ สาหรับเรื อสาเภา
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เดินทางมาติดต่อค้ าขายกับสยามเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า16 ลา ในระยะเวลา32 ปี ก่อนญี่ ปนปิ
ุ่ ด
ประเทศ ซึ่ง เป็ นจ านวนมากกว่า ส าเภาญี่ ปุ่นที่ เดินทางไปประเทศอื่ น ๆ แสดงให้ เห็ นถึ ง ความ
กระตือรื อร้ นของชาวญี่ปนสมั
ุ่ ยนันที
้ ่สนใจจะเดินทางมาติดต่อค้ าขายกับอยุธยาอย่างมาก ซึ่งใน
โคโบกิ ก็มีการบรรยายภาพสยามที่สะท้ อนถึงความสัมพันธ์ดงั กล่าวไว้ ในตอนต้ นเรื่ อง
（前略）暹羅國は如此南海便能き所なるを以て、諸國の買賣船の集
る所にて大國と云繁昌の地也。日本よりも商を通て往來すること久し、
故元和年中より寛永に及で、大阪の落人其外の諸窂人など、賣人と成
て多く暹羅國に渡り逗留す。若し海賊あれば武勇を以て追拂故、暹羅
國王も是を調法として、地を借して日本町と號し、（中略）今此時は
住する人數八千に過ぐ。

ด้ วยเหตุ ที่ ป ระเทศสยามมี ส ภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ในทะเลใต้ ซึ่ ง
เอื อ้ อานวยต่อการค้ าขายทางเรื อส าเภา มี เรื อพาณิ ช ย์ จ ากประเทศต่างๆมา
ชุมนุมกันมากมาย จึงได้ ชื่อว่าเป็ นประเทศที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรื องอย่างมาก มีการ
ติดต่อค้ าขายกับญี่ปนมานานแล้
ุ่
ว ตังแต่
้ กลางรัชสมัยเก็นนะถึงรัชสมัยคังเอะอิ
มีพวกนักรบพ่ายแพ้ จากโอซากาและพวก โรนิน [ซามูไรไร้ นาย] กลายเป็ นพ่อค้ า
เดินทางมาค้ าขายตังรกรากอยู
้
่ที่สยามจานวนมาก หากมีโจรสลัดพวกเขาก็จะ
ขับไล่ไปด้ วยความเก่งกล้ าสามารถในการรบ พระเจ้ ากรุ งสยามจึงทรงโปรดใช้
งานทหารอาสาญี่ ปนุ่ และพระราชทานที่ดินให้ เช่าอาศัยเรี ยกว่าหมู่บ้านญี่ ปนุ่
[...] ปั จจุบน
ั มีคนญี่ปนุ่ อาศัยอยูม่ ากกว่า 8,000 คน (โคโบกิ , 1-2)
จากข้ อความที่ยกมาจะเห็นได้ ว่าสยามเป็ นนครใหญ่อนั รุ่ งเรื องและยังเป็ นพื ้นที่เปิ ดกว้ าง
สาหรับชาวญี่ปนุ่ ซึง่ ไร้ ที่ยืนหยัดในบ้ านเมืองของตน เช่นโรนิน (ซามูไรไร้ นาย) คริ สตศาสนิกชนที่ถกู
ทางการผลักดันขับไล่ตามนโยบายกวาดล้ างผู้นบั ถือศาสนาต่างชาติ หรื อแม้ กระทัง่ อดีตโจรสลัด
หรื อคนหนีโทษ (ใน โทกุเบ ระบุว่ายะมะดะ นิสะเอะมนทาความผิดกริ่ งเกรงโทษทัณฑ์จึงหนีมา
สยาม) ได้ มีโอกาสเริ่ มต้ นชีวิตใหม่ใต้ ร่มพระบรมโพธิสมภาร ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปน-สยามใน
ุ่
ระดับรัฐ เป็ นความสัมพันธ์ในระดับเสมอภาค ทาการค้ าแลกเปลี่ยนสิ่งของอย่างพึง่ พาซึง่ กัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับข้ อมูลข่าวสารหรื อองค์ความรู้เกี่ยวกับสยามในญี่ปนุ่ ส่วน
ใหญ่เป็ นการรับเอาองค์ความรู้ มาจากจีนอีกทอด ภาพสยามและทัศนะของชาวญี่ปนต่
ุ่ อสยามที่
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ปรากฏในตัวบทเรื่ องเล่ายะมะดะเหล่านี ้ จึง มีความเบี่ยงเบนสะท้ อนถึง อิทธิพลของโลกทัศน์ที่ได้
รับมาจากจีน ดังจะได้ กล่าวถึงในหัวข้ อต่อไปนี ้
2.2 เรื่ องเล่ ำยะมะดะ นะงะมะซะ กับโลกทัศน์ อำรยธรรมจีนเป็ นศูนย์ กลำง
เรื่ องราวที่บนั ทึกในเรื่ องเล่าต้ นแบบยะมะดะ นะงะมะซะทังสามเรื
้
่ องนี ้ แม้ จะมีความสับสน
ผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปจากข้ อมูลในเอกสารของไทยและตะวันตก แต่นกั ประวัติศาสตร์ ก็ยึดถือ
กันว่าเป็ นเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ ของญี่ ปนที
ุ่ ่บนั ทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับสยามโดยนาข้ อมูลมาจาก
ประสบการณ์ตรงซึง่ มีอยูจ่ านวนไม่มากนัก ผู้เล่าหรื อผู้บนั ทึกเรื่ องราวเป็ นสามัญชน ที่มิได้ มีเจตนา
จะนาเสนออุดมการณ์หรื อวาทกรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดเป็ นพิเศษ และถึงแม้ ว่าใน
ขณะนัน้ ประเทศญี่ ปนจะยั
ุ่
งไม่ไ ด้ ก่อตัวเป็ นรัฐชาติสมัยใหม่ตามเงื่ อนไขที่นักคิด สานักสมัยใหม่
(modernist) เช่น E. Gellner หรื อ B. Anderson ให้ คานิยามไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อฉากของเหตุการณ์
เกิดขึ ้นในต่างแดนและเกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนญี่ปนหรื
ุ่ อ “ตนเอง” กับสยามซึ่งเป็ น “คนอื่น”
ภาพที่ นาเสนอย่อมไม่อาจหลี กเลี่ ยงความเบี่ยงเบนที่ เกิดจากการเปรี ยบเที ยบ แบ่ง แยกความ
แตกต่างระหว่างชาติพนั ธุ์ อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่าแนวคิดสาคัญสองประการที่มีอิทธิพลกาหนด
ทัศนะในการมองโลกหรื อทัศนะต่อ “ตนเอง” และผู้อื่น” ของชาวญี่ ปนสมั
ุ่ ยนัน้ คือโลกทัศน์ “โลก
ประกอบด้ วยสามอาณาจักร” 「三国世界観」[ซัง โงะกุ เซะกะกิ กัน ] และโลกทัศน์ “จี นเป็ น
ศูนย์กลาง” (ในภาษาญี่ปนุ่ มีคาใช้ เรี ยกหลายสานวนเช่น 中華思想 [ชูกะฌิโซ] 華夷思想 [คะอิฌิ
โซ] หรื อ 華夷秩序 [คะอิจิท์ซุโจะ] )
โลกทัศน์ “โลกประกอบด้ วยสามอาณาจักร” เป็ นโลกทัศน์ ทางจักรวาลวิทยาแบบพุทธ
ศาสนาที่มองว่าโลกนี ้ประกอบด้ วยดินแดนที่มีอารยธรรมทัดเทียมกันสามอาณาจักรคือ ฮนโช 本朝
(ญี่ปนุ่ ) ฌินตัน 震旦(จีน) และเท็นจิกุ 天竺 (อินเดีย,ชมพูทวีป) ส่วนประเทศอื่นๆ ไร้ ความสาคัญ
ถูกเหมารวมเป็ นส่วนหนึ่งในอาณาจักรแห่งใดแห่งหนึ่งเหล่านี ้ สยามซึ่งเป็ นโลกใหม่ยงั ไม่ค้ นุ เคย
สาหรับชาวญี่ปนุ่ จึงถูกอธิบายเป็ นส่วนหนึง่ ของชมพูทวีปบ้ างหรื อส่วนหนึง่ ของจีนบ้ าง ดังจะเห็นได้
จากบทบรรยายเกี่ยวกับที่ตงและภู
ั้
มิศาสตร์ สยามในตอนเริ่มเรื่ อง โคโบกิ ที่คดั มาต่อไปนี ้
天竺國は、甚大國而東西南北中央と五郡に分て、其一郡の内にも亦數
部有て、大國相分て一國二國又は十ヶ國二十ヶ國分て國主たる者最多し。
暹羅國は其内の大國なり、中華の西南（中略）南竺のに有るの國なり。
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เท็นจิกุ(ชมพูทวีป) เป็ นประเทศอันกว้ างใหญ่ไพศาล แบ่งออกเป็ น 5
ภาคคื อ เหนื อ ใต้ ตะวัน ออก ตะวัน ตกและตอนกลาง ในแต่ล ะภาคยัง
ประกอบด้ วยส่วนต่างๆหลายส่วน มีประเทศขนาดใหญ่ที่ประกอบด้ วยหนึ่งหรื อ
สองประเทศหรื อแบ่งย่อยออกเป็ นสิบยี่สิบประเทศ มีเจ้ าผู้ครองนครมากมาย
ประเทศสยามก็เป็ นประเทศใหญ่แห่งหนึ่งในนัน้ ตังอยู
้ ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของ
จีน[…] เป็ นประเทศที่อยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ ของชมพูทวีปใต้ (โคโบกิ , 1 )
ทัศนะดังกล่าวยิ่งปรากฏชัดในเรื่ องโทะกุเบ ซึ่งเป็ นเรื่ องเล่าประสบการณ์การเดินทางไป
สยาม ทว่าผู้เล่าเรื่ องถูกเรี ยกด้ วยสมญานามว่า "เท็นจิกุโทะกุเบ” หรื อนายโทะกุเบแห่งชมพูทวีป
และเรี ยกชื่อบันทึกเรื่ องเล่าของเขาว่า “เท็นจิกโุ ทะกุเบ โมะโนะงะตะริ ” ซึ่งหมายถึง “เรื่ องเล่าของ
โทะกุเบแห่งชมพูทวีป” แทนที่จะใช้ คาตรงตัวว่า “เรื่ องเล่าของโทะกุเบแห่งสยาม” ตลอดจนพบว่ามี
การยืมชื่อสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในเท็นจิกุหรื อชมพูทวีปมาใช้ บรรยายสิ่งต่างๆในสยามประเทศ ดังเช่น
ตัว อย่า งต่อไปนี ซ้ ึ่ง เป็ นตอนที่ เ ล่า ถึง การออกเดินทางไปสู่สยาม ซึ่ง ผู้เล่า พรรณาประดุจ กาลัง
เดินทางไปสูอ่ ินเดีย
私天竺え渡り申し候は、寛永三年（一六二六年）十月十六日、長
崎福田を 出船いたし、明くる卯の三月三日に、中天竺まかた国りう
さ川はんてひやまで参り・・・

ข้ าพเจ้ าเดินทางข้ ามทะเลมาดินแดนชมพูทวีปโดยออกเดินทางจาก
ท่าเรื อฟุกดุ ะนะงะซะกิเมื่อวันที่16 เดือน10 ปี คนั เอะอิที่3 30 เดินทางมาถึงฮัน
เทฮิยะ31 แม่น ้าริ วซะแห่งรัฐมะกะตะในชมพูทวีปตอนกลางช่วงประมาณ 6
โมงเช้ าของวันที่3 เดือน3 […] (โทะกุเบ, 981)
ชื่อแม่น ้าริ วซะงะวะ 流砂河 สันนิษฐานว่ายืมมาจากชื่อแม่นา้ ลิว้ ซัวฮ้ อ (ความจริ งแล้ ว
เป็ นทะเลทรายอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ) ซึ่งเป็ นที่อยู่ของซัวเจ๋ ง 沙悟浄 ตัวละคร
ในตานานไซอิ๋ว นามาใช้ เรี ยกแม่น ้าซึ่งในที่นี ้น่าจะหมายถึงแม่น ้าเจ้ าพระยา และใช้ คาว่า “รัฐมะ
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ตรงกับค.ศ.1626
31
น่าจะหมายถึง “บางเจ้ าพระยา” ซึง่ เป็ นคาเก่าทีใ่ ช้ เรี ยกบริ เวณปากแม่น ้าเจ้ าพระยาแถบที่ตงั ้
สมุทรปราการในปั จจุบนั ซึง่ ในเอกสารของฮอลันดาใช้ คาว่า
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กะตะ” หรื อมคธซึ่งเป็ นชื่อรัฐในอินเดียโบราณ เรี ยกแทนชื่อสยามหรื อกรุงศรี อยุธยา ซึ่งถูก จัดรวม
เป็ นส่วนหนึง่ ในเท็นจิกุ (ชมพูทวีป) ในแผนที่ทางพุทธศาสนาแบบที่ชาวญี่ปนุ่ สมัยนันรู
้ ้ จกั คุ้นเคย
เมื่อล่องเรื อขึ ้นไปตามลาน ้า ผู้เล่ายังพรรณนาถึงสถานที่ ตา่ งๆ ที่พบเห็นด้ วยการเชื่อมโยง
กับตานานในพุทธศาสนาทังของจี
้
นและญี่ปนุ่ เช่น
一（前略）是より川上へ二里上り、ウリヒクチと申す城あり、此処
はむかし空海と文殊と知恵争い成したる處のよし申し候・・・
一 テヒヤタイと申す寺あり、此寺屋敷は、むかしシユッダ長屋の
屋しき跡のよし、シャム國一の長者なり、（中略）
一 右堂の佛、この山を掘ぬき、尊形を御詰め被成候、右三体共に
釈尊御直作なり・・・

อดีต

- […] จากจุดนีล้ ่องเรื อขึน้ ไปอีก 2ลี ้ มีปราสาทชื่ออุริฮิกุชิ 32 เล่ากันว่าใน
คูกะอิได้ เคยประลองปัญญากับมนจุ ณ ที่แห่งนี ้
- มีวดั แห่งหนึ่งชื่อเทฮิยะไท33 อารามของวัดแห่งนี ้กล่าวกันว่าเคยเป็ นที่ตงั ้
คฤหาสน์ของสุทตั ตะซึง่ เป็ นมหาเศรษฐี ที่มงั่ คัง่ ที่สดุ แห่งสยาม […]
- พระพุทธรู ปในวิหารดัง กล่าวสร้ างโดยการขุดเจาะภูเขาแกะสลักเป็ นรู ป
องค์พระ ซึ่งทังสามองค์
้
นนพระสั
ั้
มมาสัมพุทธเจ้ าทรงนิรมิตขึ ้นด้ วยพระองค์
เอง (โทะกุเบ, 978-979)

“คูกะอิ” 「空海」ที่ กล่าวถึงในที่ นีค้ ือพระมหาเถระคนสาคัญสมัยเฮอัน(794-1185) ผู้
ก่อตังนิ
้ กายฌิงงน 真言 หรื อวัชรยานในญี่ ปนุ่ มีชื่อเสียงว่าเป็ นผู้มีสติปัญญาหลักแหลม “มนจุ”
หมายถึ ง พระมัญ ชุศ รี โ พธิ สัต ว์ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น พระโพธิ สัต ว์ ฝ่ ายปั ญ ญาและมี ห น้ า ที่ ค้ ุม ครอง
นักปราชญ์ ตานานมหาเถระคูกะอิประลองปั ญญากับพระมัญชุศรี โพธิสตั ว์ มีการเล่าสืบทอดเป็ น
ที่ร้ ูจกั แพร่หลายในท้ องถิ่นต่างๆ ทัว่ ประเทศญี่ปนุ่ ส่วนชื่อเศรษฐี สทุ ตั ตะเป็ นการอ้ างอิงถึงตานาน
พุทธประวัตติ อนที่มหาเศรษฐี สทุ ตั ตะแห่งนครสาวัตถี สร้ างเชตุวนั มหาวิหารถวายเป็ นที่จาพรรษา
แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า

ต้ นฉบับใช้ คาว่า 城 ซึง่ อาจหมายถึง “ป้อม” “ปราสาท” หรื ออาจเป็ นชื่อด่านขนอนในสมัยนันก็
้ ได้ แต่
จากเสียงอ่าน “อุริฮิกชุ ิ” ไม่ทราบว่าตรงกับภาษาไทยคาว่าอะไร
33
ไม่ทราบแน่ชดั ว่าคือวัดอะไร
32
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การพรรณาภูมิทศั น์และอธิบายสิ่งต่างๆโดยหยิบยืมคาเรี ยกชื่อในตานานทางพุทธศาสนา
มาใช้ บรรยายแทนชื่อสถานที่ในภาษาสยาม ตลอดจนการใช้ โวหารภาพพจน์ที่เกินจริ งดังตัวอย่างที่
ยกมานี ้ ทาให้ ผ้ อู ่านชาวญี่ ปนซึ
ุ่ ่งไม่เคยรู้จกั สยาม และรู้ จกั ชมพูทวีปแต่เพียงในตานาน เชื่อมโยง
ภาพแดนสยามซ้ อนทับกับภาพชมพูทวีปในจินตนาการอันเต็มไปด้ วยความแปลกพิสดาร แฝงด้ วย
กลิ่นไอศาสนาอันศักดิส์ ิทธิ์
ลัดดา (2547 :18-19) ได้ ตงั ้ ข้ อสันนิษฐานว่าผู้เขียนอาจมีเจตนาหยิบยื มชื่ อต่างๆ ตาม
คัม ภี ร์ พุ ท ธศาสนาในอิ น เดี ย มาใช้ แ ทนชื่ อ เฉพาะที่ เ ป็ นชื่ อ จริ ง ในสยามประเทศ เพื่ อ สร้ าง
ความคุ้นเคยและหยิบยื มภาพลักษณ์ที่ชาวญี่ ปนในขณะนั
ุ่
นมี
้ ความรู้ ร่วมอยู่แล้ ว ทาให้ เกิดความ
ศรัทธาและเลื่ อมใสในเรื่ องราวของเท็นจิกุม ากยิ่งขึน้ และเพลิดเพลินไปกับการอ่านเรื่ องแปลก
พิศดารน่าพิศวง โดยไม่ตดิ ใจกับชื่อเรี ยกที่แปลกแยก
ผู้ วิ จัย เห็ น ด้ ว ยว่ า ข้ อสั น นิ ษ ฐานดัง กล่ า วมี มู ล เหตุค วาม เป็ นไปได้ อย่ า งไรก็ ต าม
นอกเหนือไปจากเจตนาของผู้เล่า สาเหตุสาคัญประการหนึ่งมาจากโลกทัศน์และการรับรู้เกี่ยวกับ
ภูมิภาคอุษาคเนย์ของผู้คนสมัยเอะโดะ ซึ่งจ าแนกโลกออกเป็ นเพียงสามส่วน ทาให้ มิได้ มีการ
แบ่งแยกเขตแดนหรื อความแตกต่างของนานาประเทศในภูมิภาคนี ้ออกจากกันอย่า งชัดเจน ตามที่
อะระโนะ ยะซุโนะริ 荒野泰典 ซึ่งทาการศึกษาวิเคราะห์ทศั นะในการมองโลกและการรับรู้เกี่ยวกับ
ต่างประเทศของคนญี่ปนุ่ สมัยกลางถึงสมัยเอโดะ ได้ ชี ้ไว้ วา่ ก่อนที่แผนที่ของชาวตะวันตกจะเข้ ามา
แพร่หลายในคริ สต์ศตวรรษที่19 คนญี่ปนมองว่
ุ่
าสยามคือส่วนหนึ่งของชมพูทวีป และมีการใช้ คา
ว่าเท็นจิกุ หรื อชมพูทวีป เรี ยกสยามรวมถึงประเทศต่างๆ ในอุษาคเนย์โดยทัว่ ไป ขอบเขตของเท็น
จิกุนนั ้ กว้ างใหญ่ ครอบคลุม ตังแต่
้ สยามไปถึงอินเดียทางตะวันตก และภาพพจน์ของเท็นจิกุใน
ทัศนะของคนญี่ ปนยุ
ุ่ คก่อนสมัยใหม่ นนั ้ แบ่งได้ เป็ นสามลักษณะสรุ ปได้ โดยสังเขปคือ (1) ชมพู
ทวีปเป็ นแดนศักดิ์สิทธิ์ ของพุทธศาสนา เป็ นสถานที่ซึ่งผู้คนหลงใหลใฝ่ ฝั น ซึ่งภาพดังกล่าวยังคง
หลงเหลื อสื บ ทอดต่อ มา ทาให้ ยัง มี ค นญี่ ปุ่นไปเยื อนอิ นเดียด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่ อสัก การบูช า
ปูชณี ยสถานอันศักดิ์สิทธ์ แม้ ในปั จจุบนั จะมีจานวนไม่มากสักเท่าไหร่ แล้ วก็ตาม (2) ผู้คนในชมพู
ทวีปเป็ นเป้าหมายของการดูหมิ่นเหยียดหยาม ซึ่งปรากฏชัดในทัศนะของลูกเรื อญี่ ปนที
ุ่ ่เรื อพลัด
ลอยไปติดฝั่งชมพูทวีปโดยเฉพาะแถบตอนใต้ ทัศนะดังกล่าวถ่ายทอดไปสู่คาที่ใช้ เรี ยกคนพื ้นเมือง
ประเทศในเขตนันโย (「南洋」คาเรี ยกพื ้นที่บริเวณทะเลที่อยูท่ างตอนใต้ ของประเทศญี่ปน)
ุ่ อย่าง
ดูหมิ่นดูแคลนเช่น “โดะจิ น” ( 土人=คนพืน้ เมือง) “คุรมโบ” (クロンボウ=ไอ้ ตัวดา ) และยัง มี
อิทธิพลต่อสายตาของคนญี่ปนุ่ สมัยใหม่ในการมองภาพอินเดียและอุษาคเนย์ในฐานะเป็ นเมืองขึ ้น
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อาณานิคม (3) เป็ นองค์ประกอบสร้ างบรรยากาศแปลกวิเทศ ความแปลกประหลาดพิสดารในเรื่ อง
เล่า เป็ นคาสร้ อยเสริมความที่ใช้ ในการเล่นคา หรื อเป็ นคาสวดภาวนาเพื่อโชคลาง เป็ นต้ น (Arano
Yasunori, 1996: 46-93)
ดัง นัน้ จึง ไม่ใช่เ รื่ องแปลกที่ลูกเรื อชาวญี่ ปุ่นซึ่งไม่ร้ ู จักภาษาสยาม ไม่มี ความรู้ เกี่ ยวกับ
สยามมาก่อน มีเวลาอยูใ่ นสยามเพียงระยะสัน้ จึงอาจเข้ าใจตีความไปเองว่าสถานที่และผู้คนที่ตน
ได้ พบเจอนันคื
้ อสิ่งเดียวกับในเรื่ องเล่าตานานทางพุทธศาสนาที่เคยได้ ยินได้ ฟัง เรื่ องราวที่เขาบอก
เล่าออกมาจากการราลึกความทรงจาซึ่งผ่านระยะเวลาล่วงเลยยาวนานหลายสิบปี หลั งเหตุการณ์
จริ ง จึงมีสีสนั บรรยากาศความเป็ นเรื่ องแต่งเสริ มจินตนาการ มากกว่าการบันทึกข้ อมูลข้ อเท็จจริ ง
อย่างเป็ นระบบและมีตรรกะสมเหตุสมผลอย่างที่ชาวตะวันตกในยุคสมัยเดียวกันบันทึกไว้
แนวคิดอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อทัศนะของชาวญี่ ปนในการมองโลก
ุ่
มอง “ตนเอง”
และ “คนอื่น” คือโลกทัศน์“จีนเป็ นศูนย์กลาง” ซึ่งญี่ ปนได้
ุ่ รับอิทธิพลมาจากจีน โลกทัศน์จีนเป็ น
ศูนย์กลาง(ระบบโลกที่มีจีนเป็ นศูนย์กลางอารยธรรม) Sinocentrism หมายถึง ทัศนะการมองโลก
ของจีนที่มองตนเองเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล จัดระดับชนเผ่าฮัน่ 漢 เป็ นชนชาติที่สงู ส่ง อยู่ยอด
บนสุดของปิ ระมิดอานาจ ดินแดนจงหัว 中華 หรื อจงกั๋ว 中国 คือศูนย์กลางของอานาจการ
ปกครองและอารยธรรมความเจริ ญ ล้ อมรอบด้ วยอนารยชน 4 ด้ านคือ 北狄 [โฮะกุเทะกิ] 東夷
[โทะโอะอิ] 南蛮 [นัมบัง] 西戎 [เซะอิจ]ู 34และถื อเป็ นหน้ าที่ของชนชาติฮน
ั่ ที่จะช่วยยกระดับความ
เจริญทางวัฒนธรรมให้ แก่อนารยชนที่อยู่รอบด้ านเหล่านัน้
ญี่ปนุ่ ได้ รับถ่ายทอดวิทยาการ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปรัชญาความคิดต่างๆโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพุทธศาสนา มาจากจี นตังแต่
้ โบราณ 文化 และเมื่อเข้ าสู่สมัยโทกุง ะวะรัฐบาลยังได้
ประกาศให้ ลทั ธิขงจื่อเป็ นปรัชญาการศึกษาหลักแห่งชาติ ส่งเสริ มให้ มีการเปิ ดโรงเรี ยน สานักวิชา
เพื่อศึกษาศาสตร์ แห่ง ขงจื่อ 儒学[จุงะกุ] และองค์ความรู้ แบบจีนที่เรี ยกว่า 漢学[คังงะกุ] ทังใน
้
นครเอโดะและตามหัวเมืองแว่นแคว้ นต่างๆ โดยเริ่ มจากชนชันนั
้ กรบจากนันแพร่
้ หลายสู่สามัญชน
ยังผลให้ เกิ ดค่านิยมยกย่องมองจีนเป็ นชาติที่สูงส่ง ทางวัฒ นธรรมแพร่ หลายในหมู่คนทั่วไปใน
สัง คม การได้ รับศึกษาและขัดเกลาด้ วยวัฒนธรรมจีนแสดงถึง ความเป็ นผู้เจริ ญแล้ ว เป็ นการ
ยกระดับญี่ปนุ่ ให้ เหนือกว่า ประเทศอนารยชนอื่นๆที่ล้าหลังทางวัฒนธรรมตามบรรทัดฐานของจีน
34

จากโลกทัศน์ดงั กล่าวในสายตาของจีน ญี่ปนถู
ุ่ กจัดอยูใ่ นกลุม่ 東夷 [โทะโอะอิ] และสยามถูกจัดอยู่
ในกลุม่ 南蛮 [นัมบัง]
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（前略）山田仁左衛門と云者其中に有り、日本尾張國の者にて、
久しく暹羅國に留り、初め賣買の事にて暹羅の官人に馴れ、詞悉く
通て能く日本の軍法古戦物語りし、中華の記録経書にも悉く通て、
才智發明倫を出、仍暹羅國の官人段々諸招、其事を聞て是を稱美し、
終に國王の前に出て、日本・中華の文武學を説くに、明々然として
響きの聲に應ずるが如く、國王深く感じて仁左衛門を揚用て官人と
ママ

し、食邑の地を番國の内にて賜ふ、（日本の三千石ほどのところ）
則王の御師としてﾛ夸亞仁左衛門と稱號を召る。

[…]ในบรรดาชาวญี่ ปุ่ นมี ค นชื่ อ ยะมะดะ

นิ ส ะเอะมน เป็ น
ชาวเมืองโอะวะริ อาศัยอยู่ในสยามมานานแล้ ว เริ่ มแรกคุ้นเคยกับข้ าราช
สานักสยามด้ วยเรื่ องการค้ าขาย มีความช านาญด้ านภาษามักเล่าเรื่ อง
ตานานการศึกสงครามแต่โบราณของญี่ปนสู
ุ่ ่กนั ฟั ง นอกจากนี ้ยังรอบรู้เรื่ อง
จารึ ก บั น ทึ ก ประวั ติ ศ าสตร์ ตลอดจนต ารั บ ต าราจี น แสดงให้ เห็ น ถึ ง
สติปัญญาไหวพริ บความฉลาดปราดเปรื่ อง จนเหล่าข้ าราชสานักสยาม
ประเทศต่างพากันเชื ้อเชิญให้ เล่าเรื่ องต่างๆ และพากันชื่นชม กิตติศพั ท์ร่ า
ลือไปถึงพระกรรณ พระเจ้ าแผ่นดินทรงโปรดให้ เข้ าเฝ้า ถวายการเล่าเรื่ อง
เกี่ยวกับการอักษรและพิชยั สงครามของจีนและญี่ ปนจนเป็
ุ่
นที่เลื่อมใส จึง
โปรดให้ นิสะเอะมนรับราชการเป็ นข้ าราชสานักสยาม พระราชทานศักดินา
ให้ ครองที่ดินในเขตราชอาณาจักร […] ดารงตาแหน่งเป็ นราชครูที่ปรึกษา
ในพระเจ้ าแผ่นดิน ได้ รับพระราชทานราชทินนามว่าออกญานิสะเอะมน
(โคโบกิ , 2)
ในตัวบทที่คดั มานี ้จะเห็นได้ ว่ามีปฏิบตั ิการทางวาทกรรมในการสร้ างภาพญี่ปนให้
ุ่ มีระดับ
ความเจริ ญทัดเทียมกับจีน โดยการยกระดับประดิษฐ์ ผลทางวัฒนธรรมที่ใช้ เป็ นหลักฐานแสดงถึง
ความเจริ ญ เช่น “ตานานการศึกสงครามแต่โบราณ” “การอักษรและพิชยั สงคราม” ของญี่ ปนขึ
ุ่ ้น
กล่าวอ้ างในลักษณะเป็ นคู่เ ทียบเคียงกันอย่างเท่าเที ยม และนามาใช้ ประกอบสร้ างภาพความ
เก่งกาจสามารถของยะมะดะ นะงะมะซะซึ่งเป็ นตัวแทนของญี่ปนุ่ ส่วนสยามถูกกดทับ ลดค่าให้
เป็ น “อนารยชน” เพราะด้ อยกว่าจีนและญี่ ปนุ่ ทังด้
้ านอักษรศาสตร์ 文 [บุน] และยุทธศาสตร์ 武
[บุ] กษัตริ ย์สยามจึงต้ องยกย่องเชิดชูยะมะดะ ให้ เป็ นครู 師 [ฌิ] พึ่งพาสติปัญญาและความกล้ า
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หาญในการรบของชาวญี่ ปนซึ
ุ่ ่งเจริ ญกว่าด้ วยอารยธรรมความรู้ แบบจี นเป็ นผู้ม าชี น้ าประสิ ทธิ์
ประสาทความรู้และช่วยเหลือกอบกู้สถานการณ์บ้านเมือง
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าญี่ ปนจะได้
ุ่
รับอิทธิพลจากจีนในหลากหลายด้ านอย่างลึกซึ ้ง แต่มิได้
หมายความว่าญี่ ปุ่นในฐานะรั ฐ อิ ส ระที่ มี เอกราชอธิ ป ไตยเป็ น ของตัว เองจะยอมรั บความเป็ น
ศูน ย์ ก ลางของจี น โดยไม่ต่อ ต้ านโต้ แ ย้ ง 35 การรั บ แนวคิด ลัท ธิ ข งจื่ อ เข้ า มาใช้ ใ นญี่ ปุ่ นมี ก าร
ประยุกต์ดัดแปลงแตกต่างไปจากระบบที่ใช้ ในจี นและเกาหลีซึ่งให้ ความส าคัญกับปรัช ญาเมธี
ระบบบริ หารโดยข้ าราชพลเรื อ นและใช้ ระบบคัดเลื อ กข้ าราชการแบบสอบจอหงวน 科挙制度
[คะเกิ ย วเซะอิ โ ดะ ] ยึ ด ถื อ อุด มการณ์ ก ารปกครองด้ ว ยหลัก คุณ ธรรม 徳 [โทะกุ ] หรื อ 仁 [จิ น ]
ในขณะที่ ญี่ ปุ่ นซึ่ ง ปกครองด้ ว ยชนชัน้ นัก รบให้ ค วามส าคัญ กับ การศึก ษาวิ ช าการทหารและ
ยุทธศาสตร์ 兵学 [เฮะอิงะกุ] ควบคูก่ นั ไปและเน้ นการปกครองด้ วยอานาจหรื อกาลังทางการทหาร
武威[บุอิ ] 武力[บุเ ริ ย วกุ] ตลอดจนระบบการรั บ ราชการและเลื่ อ นตาแหน่ ง ยึ ดตามชนชัน
้ และ
สายเลือด มิใช่พิจารณาตามความสามารถ ซึ่งเป็ นการปิ ดกัน้ มิ ให้ สามัญชนมีโอกาสเข้ าร่ วมใน
ระบบบริหารและการปกครอง วัตถุประสงค์ของรัฐบาลโทะกุงะวะในรับปรัชญาลัทธิขงจื่อเข้ ามานัน้
เพื่อใช้ ประโยชน์ในการอบรมสัง่ สอน ควบคุมนักรบและประชาชนให้ มีความกตัญญูจงรักภักดีต่อ
เจ้ านาย ซึ่งก็ หมายถึง การภักดีต่อตระกูลโทะกุง ะวะ ต่อชนชัน้ นักรบ อันจะเป็ นการสนับสนุน
รากฐานอานาจของตระกูลโทะกุงะวะให้ มนั่ คงถาวรสืบไปนัน่ เอง
2.3 เรื่องเล่ ำยะมะดะ นะงะมะซะกับกำรก่ อตัวของจิตสำนึกควำมเป็ นชำติปลำยสมัยโทะกุ
งะวะ: กำรประกอบสร้ ำงอัตลักษณ์ ควำมเป็ นญี่ปุ่น ภำยใต้ แนวคิดชำตินิยมที่มีญ่ ีปุ่นเป็ น
ศูนย์ กลำงของอำรยธรรม
ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่า นักวิชาการประวัติศาสตร์ ระบุว่า โคโบกิ โทะกุเบ และ ฟูโดะ
กุงกิ เป็ นต้ นแบบเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ ที่วรรณกรรมยุคต่อมานามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
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ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบจีนเป็ นศูนย์กลาง เกาหลีและญี่ปนซึ
ุ่ ง่ มีที่ตงั ้ อยูใ่ กล้ ถกู จัด
ให้ อยู่ในกลุ่มอนารยชนตะวันออก 東夷 [โทอิ] เมื่อส่งเครื่ องบรรณาการไปแสดงการสวามิภกั ดิ์ก็จะได้ รับการ
ยอมรั บ ยกระดับขึ ้นเป็ นรัฐบรรณาการที่มีฐานะเหนืออนารยชน อย่างไรก็ตามญี่ ปนมิ
ุ่ ได้ ยอมอยู่ภายใต้ การ
ครอบงาโดยดุษฎี แต่มีหลักฐานแสดงถึงการต่อรอง โต้ แย้ ง และปฏิเสธระบบดังกล่าว เช่นการไม่ยอมใช้ ศกั ราช
ตามแบบจีน การจัดทาพงศาวดารประวัติศาสตร์ แห่งชาติ และการใช้ คาเรี ยกประเทศว่า 日本 ซึ่งหมายถึง “แดน
อาทิตย์อทุ ยั ” และเรี ยกจักรพรรดิญี่ปนเป็
ุ่ น “โอรสแห่งสวรรค์” 「天子」[เท็นฌิ] เพื่อประกาศศักดิ์ศรี ความเป็ น
ประเทศที่สบื สายบรรพชนมาจากสุริยเทพีแต่โบราณกาล
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สร้ างงานอย่างสืบเนื่ อง แต่เนื่องจากการที่รัฐ บาลโทะกุงะวะซึ่งหวาดเกรงอิทธิ พลของศาสนา
คริสต์ที่จะเข้ ามาสร้ างความไม่สงบบัน่ ทอนเสถียรภาพของรัฐได้ ดาเนินนโยบายปิ ดประเทศห้ ามเรื อ
ต่างชาติ (ยกเว้ นจี นกับฮอลันดา) เข้ ามาติดต่อค้ าขาย และห้ ามคนญี่ ปนเดิ
ุ่ นทางเข้ าออกนอก
ประเทศโดยสิน้ เชิง ตังแต่
้ ปีค.ศ.1639 ขณะเดียวกันก็ห้ามประชาชนรับข่าวสารข้ อมูลเกี่ ยวกับ
ต่างประเทศ หนังสือที่บนั ทึกเรื่ องราวการติดต่อกับต่างประเทศ รวมทังต้
้ นแบบเรื่ องเล่ายะมะดะ
นะงะมะซะสามเรื่ องที่กล่าวมา ได้ กลายเป็ นหนังสื อต้ องห้ ามถูกเก็บซ่อนปกปิ ด ไม่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณชน จนกระทั่งหลังจากโชกุน โทะกุงะวะ โยฌิมุเนะ 徳川吉宗 ดาเนินนโยบายผ่อน
คลายความเข้ มงวดในการปิ ดประเทศลงตังแต่
้ ปีค.ศ.1720 เปิ ดให้ นาวิทยาการตะวันตกเข้ ามา
ผ่านทางตารับตาราของดัตช์ (ฮอลันดา) หรื อที่เรี ยกว่าดัตช์ศึ กษา (รังงะกุ 蘭学） นักวิชาการและ
ปั ญญาชนจึงได้ มีโอกาสศึกษาและประกอบสร้ างองค์ความรู้เกี่ยวกับต่างชาติอีกครัง้ สันนิษฐาน
ว่าคงมีการนาต้ นฉบับตัวเขียนบันทึกคาให้ การของลูกเรื อและชาวญี่ปนุ่ ที่เดินทางไปต่างประเทศใน
คลังหนังสือต่างๆออกมาชาระเรี ยบเรี ยง จึงได้ เริ่ มมีการนาเรื่ องเล่ายะมะดะมาถ่ายทอด ผลิตซ ้า
เผยแพร่ส่สู ายตาสาธารณชนหลากหลายสานวน ในที่นี ้จะเน้ นศึกษาตัวบทที่เชื่อกันว่ามีอิทธิพล
(เป็ นต้ นแบบ) ของวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะที่ผลิตในยุคหลังจากนันโดยเฉพาะในด้
้
านโครงเรื่ อง
สามเรื่ องคือ
ยะมะดะ นิ สะเอะมน โทะโตโระกุ『山田仁左衛門渡唐録』 (“บันทึกเรื่ องการเดินทางไป
แดนถังของยะมะดะ นิสะเอมน” ต่อไปนี ้จะเรี ยกอย่างย่อว่า โทะโตโระกุ ) หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ “ยะมะ
ดะ นิ สะเอะมน คิ จิ ”36 เป็ นตัวบทที่เรี ยบเรี ยงขึ ้นในสมัยหลังปิ ดประเทศแล้ ว มีการดัดแปลงโครง
เรื่ อง การใช้ สานวนภาษา สะท้ อนแก่นเรื่ องหรื อแนวคิดที่ตา่ งไปจากตัวบทปฐมภูมิสามเรื่ องที่กล่าว
มาข้ างต้ น และมีอิทธิพลต่อเรื่ องเล่าที่ผลิตในยุคต่อมาอย่างมากในด้ านโครงเรื่ อง เพราะมีตวั บท
จานวนมากรวมทังเรื
้ ่ อง ยะมะดะ นิ สะเอะมน「山田仁左衛門」ที่บนั ทึกอยู่ในหนังสือ『伊吹於呂
志』 (“ลมหนาวแห่งเขาอิบก
ุ ิ” ต่อไปนี ้จะเรี ยกอย่างย่อว่าอิ บกุ ิ ) และเรื่ อง ยะมะดะ นะงะมะซะ『山
田長正』ในหนังสือ คะอิ งะอิ อิเด็น『海外異伝』 (“ตานานวีรกรรมต่างแดน” ต่อไปนี ้จะเรี ยกอย่าง
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ไม่ทราบช่วงเวลาที่บนั ทึกต้ นฉบับเป็ นตัวเขียนครัง้ แรกแน่ชดั แต่มีเอกสารสมัยโทกุงะวะที่อ้างถึงตัว
บทเรื่ องนี ้และระบุวา่ เป็ นผลงานที่เขียนขึ ้นในช่วงรัชสมัยเก็นโระกุ 元禄 (1688-1704) ส่วนตัวบทต้ นฉบับ
ตัวเขียนฉบับเก่าสุดที่หลงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั ที่อิฌิอิ เค็นโดผู้ชาระและบรรณาธิการต้ นฉบับใช้ เป็ นต้ นฉบับใน
การจัดพิมพ์นนั ้ ผู้เขียนคาอธิบายเสริ มภาคผนวกซึง่ ไม่แน่ชดั ว่าเป็ นผู้บนั ทึกหรื อเป็ นผู้คดั ลอก ได้ ลงวันที่กากับไว้
คือฤดูใบไม้ ผลิ ปี คนั เซะอิที่ 6 (ค.ศ.1794)
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ย่อว่า คะอิ งะอิ อิเด็น ) ที่รับเอาโครงเรื่ องที่ผ่านการปรับ เปลี่ยนเรี ยบเรี ยงตามแบบเรื่ อง โทะโตโระ
กุมาใช้
มะเอะดะ ท์ซุโตะมุ ซึ่งศึกษางานเขียนปรัชญาและการศึกษาสมัยโทะกุงะวะ สรุ ปไว้ ว่า
ญี่ ปนในสมั
ุ่
ยโทะกุงะวะได้ หยิบยืมตัวอย่างระบบความสัมพันธ์ แบบจีนเป็ นศูนย์กลางมาใช้ โดย
ปรับเปลี่ยนให้ ญี่ปนเป็
ุ่ นศูนย์กลางแทน โดยสร้ างภาพความเป็ นเลิศของเผ่าพันธุ์ญี่ปนที
ุ่ ่เหนือกว่า
ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียผ่านวาทกรรมหลัก 3 ประการคือ การเป็ น “ดินแดนแห่งนักรบ” 武国
[บุโกะกุ] “ดินแดนแห่งเทพเจ้ า” 神国 [ฌิงโกะกุ] และ“ดินแดนแห่งองค์สมเด็จพระจักรพรรดิ ” 皇
国 [โคโกะกุ] (Maeda, 2006: 106-107)
โทะโตโระกุ และ อิ บุกิ เป็ นตัวบทที่บนั ทึกหรื อเรี ยบเรี ยงขึ ้นในช่วงปลายสมัยเอโดะ หรื อ
ช่วงปลายสมัยการปกครองโดยรัฐบาลทหารของตะกูลโทะกุงะวะ เนื ้อหาทังสองเรื
้
่ องคล้ ายคลึงกัน
คือนาต้ นแบบมาจาก โคโบกิ และฟูโดะกุงกิ แต่มีการดัดแปลงแต่งเติมรายละเอียดที่สะท้ อนให้
เห็ น ถึง ความพยายามในการประกอบสร้ างอัตลัก ษณ์ ญี่ ปุ่ น ในยุค เริ่ ม แรกของการก่ อ ตัว ของ
จิ ต ส านึก ความเป็ น ชาติ ที่ มี ญี่ ปุ่ นเป็ น ศูน ย์ ก ลางของอารยธรรม(เพราะเป็ น ดิน แดนแห่ง องค์
จักรพรรดิที่สืบเชื ้อสายมาจากเทพเจ้ า) อัตลักษณ์ที่ทาให้ ญี่ปนแตกต่
ุ่
างไปจากชาติอื่นๆที่ปรากฏ
ในตัวบทเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะในช่วงปลายสมัยการปกครองของโทะกุงะวะ วาทกรรม
ชาตินิยมแบบญี่ ปนสามประการส
ุ่
าคัญ ที่ตอกย ้าโดยกลุ่มปั ญญาชนและนักรบที่ต่อต้ านรัฐบาล
ทหารโทะกุงะวะ และต้ องการฟื น้ ฟูอตั ลักษณ์ความเป็ นชาติอนั เป็ นปึ กแผ่นหนึง่ เดียว
จากการวิเ คราะห์ตวั บทเรื่ องโทะโตโระกุ อิ บุกิ และคะอิ งะอิ อิเด็ น พบว่ามี การใช้ วาท
กรรมทัง้ 3 ประการดังกล่าว ในการประกอบสร้ างและนาเสนอภาพอัตลักษณ์ “ความเป็ นญี่ปน”
ุ่ ที่
แตกต่างดีเลิศเหนือชนชาติอื่นๆ โดยใช้ กลวิธีการประพันธ์ คือ 1. การปรับเปลี่ยนโครงเรื่ องและ
สอดแทรกเนื ้อเรื่ องเพิ่มเติม 2. การใช้ กลวิธีทางภาษาเช่นคาและสานวน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
2.3.1. กำรปรับเปลี่ยนโครงเรื่อง และเนือ้ หำของเรื่องเล่ ำ
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 37 ให้ คาอธิบายเกี่ยวกับ
“โครงเรื่ อง” หรื อ Plot ไว้ ว่าคือ “เค้ าโครงของเหตุการณ์ ในบทละคร บทกวี หรื อนวนิยาย การ
37
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พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน,
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ประมวลสถานการณ์ และตัวละครในลักษณะที่ทาให้ ผ้ ูดูหรื อผู้อ่านเกิดความกระหายใคร่ ร้ ู และ
ความระทึกใจ เกิดการตังค
้ าถามขึ ้นในใจว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ วเกิดขึ ้นเพราะสาเหตุใด สิ่งที่
กาลังเป็ นอยูใ่ นขณะนี ้เกิดขึ ้นได้ อย่างไร จะมีอะไรเกิดขึ ้นต่อไปและทาไม ในด้ านเวลา โครงเรื่ องจะ
ครอบคลุมสิ่งที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาถึง 3 ระยะคือ อดีต ปั จจุบนั และอนาคต” โดยยกคาอธิบายของ
อี.เอ็ม.ฟอสเตอร์ เกี่ยวกับโครงเรื่ องใน Aspects of the Novel (ค.ศ.1927) เป็ นตัวอย่างว่า “เราให้ คา
จากัดความของ ‘เรื่ อง’ (story) ว่าเป็ นการเล่าเหตุการณ์ไปตามลาดับเวลา ส่วน ‘โครงเรื่ อง’ เป็ น
การเล่าเหตุการณ์โดยเน้ นที่สาเหตุของเรื่ องราว” เช่น “พระราชาสิ ้นพระชนม์และแล้ วพระราชินีก็
สิ ้นพระชนม์” เป็ นเรื่ อง แต่ “พระราชาสิ ้นพระชนม์และแล้ วพระราชินีก็สิ ้นพระชนม์ตามด้ วยความต
รอมพระทัย” เป็ นโครงเรื่ อง ลาดับเวลายังคงมีอยู่แต่ที่เด่นชัดนันคื
้ อความเป็ นเหตุเป็ นผลกัน หรื อ
อาจพูดได้ อีกว่า “พระราชินีก็สิ ้นพระชนม์โดยไม่มีใครรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรจนกระทัง่ ภายหลังจึง
ทราบว่าเนื่องมาจากความตรอมพระทัยในการสิน้ พระชนม์ของพระราชา”[...] คาอธิ บายเช่นนี ้
เพียงพอที่จะครอบคลุมโครงเรื่ องจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงเรื่ องที่มีความเป็ นเหตุเป็ น
ผลกันปรากฏอยู่อย่างชัดเจนหรื อแฝงอยู่ และแน่นอนว่าคาอธิ บายนีค้ รอบคลุมไปถึงโครงเรื่ อง
ของนวนิยายจานวนมากด้ วย
การปรับเปลี่ยนโครงเรื่ อง หรื อการเลือกเนื ้อหาที่จะเล่า/ไม่เล่า เล่าโดยเรี ยบเรี ยงลาดับของ
เหตุก ารณ์ อ ย่ า งไร ย่อ มมี ผ ลต่อ การสื่ อ ความหมาย หรื อ แก่ น เรื่ อ งที่ แ ตกต่า งกัน ออกไปตาม
เจตนารมย์ของผู้ประพันธ์ต้องการนาเสนอเหตุการณ์และข้ อมูลเสริ มที่สนับสนุนแก่นเรื่ อง และอัต
ลักษณ์ความเป็ น “ชาตินกั รบ” “ชาติแห่งเทพเจ้ า” “ชาติแห่งองค์สมเด็จพระจักพรรดิ”
ดังที่กล่าวมาแล้ วว่า โทะโตโระกุ เป็ นตัวบทเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่สนั นิษฐานกัน
ว่าน่าจะเป็ นเรื่ องแรกสุดที่นาตัวบทปฐมภูมิต้นแบบมาผลิตซ ้าและมีการปรับเปลี่ยนโครงเรื่ อง ซึ่ง
พบว่ามีทงการเรี
ั้
ยบเรี ยงลาดับเหตุการณ์ใหม่ ตัดทอน เพิ่มเติมเนื ้อหาข้ อมูล และมีการใช้ ตานาน
เสริ ม โดยเริ่ ม ต้ นจากการเล่ าประวัติความเป็ นมาของยะมะดะ นิสะเอะมนในญี่ ปนก่
ุ่ อนออก
เดินทางมาสยาม ซึ่งเป็ นเนื อ้ หาที่ไม่มีอยู่ในเอกสารต้ นแบบโคโบกิ และฟูโดะกุงกิ แรงบันดาลใจ
และขันตอนการเดิ
้
นทางมาสยาม การประกอบวีรกรรมในสยาม และขมวดท้ ายด้ วยการแสดงความ
กตัญญูร้ ู คณ
ุ ต่อพ่อค้ าเจ้ าของเรื อผู้พายะมะดะ เดินทางไปสยามและต่อเทพเจ้ าญี่ ปนุ่ เนื ้อความ
ส่วนที่หยิบยกมาจากโคโบกิ คือเฉพาะเหตุการณ์ตอนที่ยะมะดะประกอบวีรกรรมความชอบในการ
สงคราม ตัดทอนเหตุการณ์เกี่ ยวกับหมู่บ้านญี่ ปนและชาวญี
ุ่
่ ปนคนอื
ุ่
่นๆออกไป ยังผลให้ วีรกรรม
ของยะมะดะยิ่งโดดเด่นและเนื ้อเรื่ องมีเอกภาพมากขึ ้น เนื ้อหาสาคัญที่เสริ มเข้ ามาเช่นการที่ยะมะ
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ดะได้ เป็ นกษัตริย์สยาม38 การเชิญพ่อค้ าผู้มีพระคุณมาพบเพื่อแสดงการขอบคุณ จากนันฝากให้
้
นา
แผ่น ภาพไม้ เ อะมะ 39 ไปถวายเป็ น เครื่ อ งบูช าสัก การะเทพเจ้ า ที่ ศ าลเจ้ า ฌิ น โต และกล่า วค า
สรรเสริญดังต่อไปนี ้
我名をして本國に知らしめよ、且つは日本の武名盛なるを以て、
わが功を成す事を得たり、我又微賤にして日本の威風を外夷を顕は
す事、生前の悦び何事か是にしかんやといふ （中略）今茲に來りて
軍艦を造り戦場しば々勝利を得し事、日本の神徳の冥護にあらずん
ば、争でか我軍功を為す事を得ん、これに依って軍艦を図し、絵馬
に易へて神殿に奉納せん、よろしく持去りてわが為に奉納せよ

จงนาชื่อของของข้ าฯไปเผยแพร่ในแผ่นดินญี่ปนุ่ ข้ าฯสร้ างวีรกรรม
ความชอบได้ ด้วยนามแห่งญี่ ปนอั
ุ่ นเลื่องชื่อในด้ านการรบ แม้ ว่า ข้ าฯ จะ
เป็ นผู้ต่าต้ อยด้ อยฐานะ แต่การได้ แสดงอานาจอันน่าเกรงขามของญี่ปนต่
ุ่ อ
อนารยชน คือความปลาบปลื ้มยินดีเป็ นล้ นพ้ นอย่างหาเปรี ยบมิได้ ในชีวิต
[…] การที่ ข้ า ฯได้ ม าอยู่ที่ นี่ สร้ างเรื อ รบและได้ ช ัย ชนะในการศึก เสมอมา
เพราะบารมีของเทพเจ้ าแห่ง ญี่ ปนคุ
ุ่ ้ มครอง จึงสามารถประกอบความดี
ความชอบทางการทหาร ดังนันจึ
้ งใคร่ ขอให้ ท่านช่วยนาแผ่นไม้ เอะมะภาพ
เรื อรบกลับไปถวายที่ศาลเจ้ าเป็ นเครื่ องสักการะบูชาแทนข้ าฯ
(โทะโตโระกุ, 971-972 )
เห็นได้ ว่ามีการใช้ วาทกรรมความเป็ น “ดินแดนแห่งเทพเจ้ า ” และ “ดินแดนแห่งนักรบ”
ประกอบสร้ างเป็ นภาพอัตลักษณ์ญี่ปนอั
ุ่ น “งามสง่าน่ายาเกรง”(ด้ วยแสนยานุภาพในการรบและ
ด้ วยบารมีของเทพเจ้ าคุ้มครอง) ที่อนารยชนต้ องชื่นชมและเกรงขาม การที่ยะมะดะซึ่งเป็ นเพียงคน
38

เรื่ องยะมะดะได้ เป็ นราชบุตรเขยและเป็ นกษัตริ ย์สยามมีที่มาจากเรื่ อง โทะกุเบ ซึง่ ในต้ นฉบับโคโบกิ
ส่วนที่บอกเล่าโดยชิฮะระ โกะโระฮะชิไม่มกี ล่าวถึง แต่มะท์ซุอิ ซุเนะนะงะผู้คดั ลอกต้ นฉบับมาเก็บไว้ ที่เอโดะใน
ปี 1735 ได้ ผนวกข้ อมูลส่วนนี ้เข้ าไว้ ท้ายเรื่ อง ทาให้ เรื่ องเล่ายุคหลังที่นาส่วนนี ้ไปเป็ นข้ อมูล สร้ างยะมะดะเป็ น
กษัตริ ย์ แบ่งแยกบทบาทของออกญากลาโหมจากพระเจ้ าปราสาททอง เช่นการทูลแนะนาเรื่ องการสืบสันตติวงศ์
การได้ เป็ นผู้สาเร็ จราชการและขึ ้นกษัตริ ย์สยามโดยการสนับสนุนของขุนนางสยาม
39

แผ่นไม้ วาดภาพใช้ เป็ นเครื่ องรางประกอบการสักการบูชาหรื อบนบาลศาลกล่าวเทพเจ้ าตามธรรม
เนียมลัทธิฌินโต
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ต่าต้ อยในประเทศญี่ปนุ่ ได้ ขึ ้นเป็ นกษัตริ ย์ปกครองสยามและแสดงการเคารพบูชาต่อเทพเจ้ าแห่ง
ญี่ปนุ่ นัน้ เป็ นภาพสะท้ อนแทนการที่สยามซึ่งเป็ นอนารยชนได้ ยอมสยบต่ออานาจบารมี และแสดง
การสวามิภกั ดิอ์ ยูใ่ ต้ อาณัตขิ องอาณาจักรญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นดินแดนแห่งเทพเจ้ านัน่ เอง
อิ บุกิ และ คะอิ งะอิ อิเด็น ดาเนินเรื่ องตามโครงเรื่ องและลาดับที่คล้ ายคลึง กับ โทะโต
โระกุ และมีการหยิบยกตานานโบราณของญี่ปนมาสอดแทรกใช้
ุ่
สนับสนุนในการสร้ างและนาเสนอ
ภาพความเป็ น “ดินแดนแห่งนักรบ” “ดินแดนแห่งเทพเจ้ า ” และ “ดินแดนแห่งองค์สมเด็จพระ
จักรพรรดิ” อย่างเช่นในเรื่ อง คะอิ งะอิ อิเด็น เริ่มต้ นเปิ ดเรื่ องด้ วยการพรรณาว่าญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศที่
้
วอย่างวีรกรรมในอดีตของบรรพบุรุษญี่ปนผู
ุ่ ้
สร้ างขึ ้นโดยศาสตราวิเศษแห่งเทพเจ้ า40 จากนันยกตั
เป็ นนักรบเก่งกาจมีชื่อเสียงด้ านการศึกสงครามกับต่างชาติปราบปรามอนารยชน เช่นตานานยะ
มะโตะทะเกะรุ 倭武 ปราบอนารยชนตะวันออก (หมายถึงดินแดนแถบภาคกลางถึงตอนเหนือของ
เกาะฮนฌูสมัยโบราณ) จักรพรรดินีจิงกู 神功 ปราบอนารยชนตะวันตก (หมายถึงสามอาณาจักร
ในคาบสมุทรเกาหลี) อะเบะโนะ ฮิระฟุ 比羅夫 ปราบอนารยชนทางเหนือ (หมายถึง ชนเผ่าที่อยู่
บริ เวณเหนือสุดของเกาะฮอนฌูไปจนถึงฮอกไกโด หรื อ ไอนุ ) ฯลฯ จากนันเชื
้ ่อมโยงสู่วีรกรรมของ
นักรบยุคหลังที่ผ้ เู ขียนต้ องการแนะนาคือยะมะดะ นะงะมะซะ 山田長政 ฮะมะดะ ยะเฮียวเอะ 浜
田弥兵衛 และ 鄭大木 เทะอิดะอิโบะกุ (ชื่อฉายาหนึง่ ของ 鄭成功 เทะอิเซะอิโก หรื อภาษาจีนกลาง
เรี ยกว่าเจิ ้งเฉินกง) ซึง่ บุคคลเหล่านี ้ล้ วนใช้ ความสามารถทางการรบและกาลังทางหารทหารในการ
ประกอบวีรกรรมในต่างประเทศ
鉄研子曰、我大日本之為邦、宝剣開基、俗尚信義、将勇而士強、為四
方所畏服。自倭武東伐、神功西征以降、以至比羅夫立功粛慎、田村丸
震威蝦夷、源鎮西開祚流虯、源半官伝名東韃、平相州殲蒙古十万衆、
豊大閣屠鯷域、破明師、並嚇嚇在人耳目、不待称述也、 若夫近世山
田長政之覇身毒、浜田弥兵衛之脅紅毛、鄭大木之王台湾、亦我皇国之
餘烈、 而世或不祥 事蹟、豈不惜哉。作海外異伝。(คะอิงะอิอิเด็น, 1)
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อ้ างอิงตานานเทพสร้ างญี่ปนุ่ ตอนที่เทพอิซะนะกิและอิซะนะมิใช้ หอกง้ าวกวนทะเลทาให้ เกิดเป็ น
หมูเ่ กาะญี่ปนขึ
ุ่ ้นมา ซึง่ ตานานตอนนี ้ถูกตีความจากมุมมองของกลุม่ คนที่ยดึ แนวคิดจักรพรรดิชาตินิยม ว่าการที่
เทพใช้ อาวุธสร้ างเกาะญี่ปนเป็
ุ่ นการกาหนดอัตลักษณ์ญี่ปนเป็
ุ่ นดินแดนแห่งเทพเจ้ า และเป็ นดินแดนแห่ งนักรบ
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เท็กเค็งฌิ41 กล่าวว่า แผ่นดินมหาอาณาจักรญี่ปนของเราสร้
ุ่
างขึ ้นโดย
ศาสตราวุธวิเศษแห่งเทพเจ้ า สามัญชนเคารพยึดมัน่ ในคุณธรรมความถูกต้ อง
ขุน พลกล้ า หาญนัก รบเข้ ม แข็ ง เป็ น ที่ ย าเกรงไปทั ง้ สี่ ทิ ศ นับแต่ก าลครั ง้ ที่
เจ้ าชายยะมะโตะ ทะเกะรุ ยกทัพไปปราบตะวันออก และจักรพรรดินีจิงกูยก
ทัพไปปราบตะวันตก ฮิระฟุประกอบวีรกรรมความชอบในการปราบอนารยชน
ทางเหนือ ทะมุระมะรุแสดงแสนยานุภาพสะท้ านดินแดนของพวกเอะโสะ มิ
นะโมะโตะ ชินเสะอิเป็ นบรรพบรุ ษของราชวงศ์ริวกิว มิน ะโมะโตะ โยะฌิท์ซุ
เนะจารึ กนามในแผ่นดินโทดะท์ ซุ 42 ขุนพลทะอิระ 43 ประหัตประหารทหาร
หยวน(มองโกล)นับแสน ขุนพลโทะโยะโทะมิ ฮิเดะโยะฌิการาบแดนต่างด้ าว
ทาลายกองทัพหมิง เหล่านี ้ล้ วนเป็ นตานานอันเจิดจารัสที่ผ้ คู นเคยได้ ยินได้ ฟัง
กัน ในยุคสมัยที่ใกล้ กว่านี ้ ยะมะดะ นะงะมะซะได้ เป็ นเจ้ าแห่งสยามด้ วย
พลังยุทธ ฮะมะดะ ยะเฮียวเอะข่มขู่ชาวฮอลันดา เทะอิดะอิโบะกุ(จีนกลาง:
ต้ ามู่) ได้ เป็ นกษัตริ ย์ที่ไต้ หวัน ล้ วนเป็ นวีรกรรมอันน่าชื่นชมที่มีอิทธิพลต่อยุค
หลังในประเทศแห่งองค์สมเด็จพระจักรพรรดิของเรา ทว่าในสังคมทัว่ ไปยังมี
คนที่ ไ ม่ค่อ ยรู้ จักวี ร กรรมของพวกเขา จักมิ ให้ เ สี ยดายได้ อย่างไร ข้ าจึง ได้
จัดทา คะอิ งะอิ อิเด็น ฉบับนี ้ขึ ้นมา
การหยิบยกตานานเหล่านี ้ขึน้ มาอ้ างถึง โดยอ้ างอิง กับภาพพจน์ของวีรบุรุษวีรสตรี ใน
ตานานเพื่อแนะนาว่าวีรกรรมของยะมะดะมีความสาคัญยิ่งใหญ่ไม่ด้อยไปกว่าพวกเขาเหล่านัน้ มี
ผลในการตอกยา้ ภาพอัตลักษณ์ ญี่ปนที
ุ่ ่ผ้ ูเขียนหรื อผู้เล่าต้ องการนาเสนอ ทัง้ ด้ านความเป็ นชาติ
นักรบที่แกร่งกล้ า และการเป็ นดินแดนแห่งเทพเจ้ าที่มีองค์จกั รพรรดิซึ่งสืบเชื ้อสายตรงมาจากเทพ
เจ้ าเป็ นผู้ปกครอง นอกจากนันยั
้ งช่วยสนับสนุนให้ เรื่ องเล่าของยะมะดะซึ่งเดิมเป็ น บุคคลไร้ นามใน
ประวัตศิ าสตร์ มีคณ
ุ ค่าน่าเชื่อถือมากขึ ้น

41

นามแฝงของซะอิโต เซะท์ซุโดผู้เขียน

42

ดินแดนแถบตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

43

ในที่นี ้หมายถึงโฮโจ โทะกิมเุ นะซึง่ เป็ นเชื ้อสายตระกูลที่แตกแขนงจากตระกูลทะอิระหรื อที่เรี ยกกัน
ทัว่ ไปว่าเฮะอิเกะ ตระกูลนักรบที่มีอานาจในญี่ปนสมั
ุ่ ยช่วงศตวรรษที่ 9-12
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2.3.2 กำรใช้ กลวิธีทำงภำษำเช่ นคำและสำนวน
การใช้ คาและสานวนที่นามาพิจารณาในที่นี ้ คือ (1) การใช้ คาเรี ยกชื่อ และ (2)การใช้ คา
สร้ อยเสริมความ
(1) กำรใช้ คำเรียกชื่อ
ตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ การใช้ คาเรี ยกชื่อ44 สะท้ อนถึงทัศนะของผู้เรี ยกต่อผู้
ถูกเรี ยก ทังยั
้ งบ่งบอกถึงความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างผู้เรี ยกกับบุคคลหรื อสิ่งที่ถกู เรี ยก ในที่นี ้
จะพิจารณาโดยแบ่งเป็ นสามกลุม่ คือ คาเรี ยก “ตัวเอง” หรื อคาเรี ยกประเทศญี่ปนุ่ คาเรี ยก “คน
อื่น” ที่มองว่าเหนือกว่า เช่น จีน และคาเรี ยก “คนอื่น” ที่มองด้ อยกว่า เช่นสยาม และประเทศอื่นๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง
โคโบกิ

คำเรียกญี่ปุ่น
日本 [นิปปง/ นิฮง/

คำเรียกจีน
中華 [ชูกะ]

ยะมะโตะ]

คำเรียกสยำม

อุษำคเนย์ /อื่นๆ

暹羅國 [ฌะมุโกะ /

天竺 [เท็นจิก]ุ

ฌะมุโระโกะกุ]

交趾 [โคชิ]
占城 [ชัมปะ]
柬蒲寨 [คัมโบะชะ]

ฟูโดะกุงกิ

我朝 [วะงะโช]

中華 [ชูกะ]

暹羅國 [ฌะมุโกะ /

異國 [อิโกะกุ]

日本[นิปปง/ นิฮง/

大唐 [ดะอิโต]

外國 [กะอิโกะกุ]

ยะมะโตะ]

唐 [โท]
大明 [ดะอิมิน]

ฌะมุโระโกะกุ]
摩迦陀國 [มะกะ
ตะโกะกุ]

中夏 [ชูกะ]

西南夷の一大國

唐土 [โทโดะ/คะระ/

[เซะอินน
ั อิ โนะ อิชิ

ดะอิโกะกุ]
夷狄 [อิเตะกิ]
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ชาติพนั ธุ์

蕃國 [ฮังโกะกุ]
天竺 [เท็นจิก]ุ

โมะโระโกะฌิ ]
交趾國 [โคชิโกะกุ]
占城國 [ชัมปะโกะ
กุ]
柬蒲寨國 [คัมโบะ
ชะโกะกุ]
シャカタラ [ชะกะ

ในทางภาษาศาสตร์ (สังคม/ชาติพนั ธุ์) คาเรี ยกชื่อหรื อคาเรี ยกขานมีความหมายของการจาแนกกลุม่
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ตะระ]
南蠻國[นัมบังโกะกุ]
西南夷 [เซะอินน
ั อิ]
四夷八蠻の～
[ฌิอิฮะชิบงั โนะ]
和蘭陀 [โอะรันดะ]
イギリス[อิกิริซ]ุ
クワシニロ[คุวะฌิ

นิโระ
ダッタン[ดัตตัน]

โทะกุเบ

日本 [นิปปง/ นิฮง/

ยะมะโตะ]

唐土 [โทโดะ/คะ

天竺

[เท็นจิก]ุ

ระ/โมะโระโกะฌิ]

摩迦陀 /マカタ

ﾀｶｻﾝｸ[ทะกะซังกุ]

[มะกะตะ]

ｶｳﾁ [โคชิ]

しゃむ（シャム）

ﾁｬﾝﾊ [ชันฮะ]

[ฌะมุ]

ｶﾎｳﾁｬ [คะโฮชะ]

天竺

[เท็นจิก]ุ

南蠻[นัมบัง]
和蘭陀 [โอะรันดะ]
しん羅 [ฌินระ]
ﾓｳﾙ [โมรุ ]
さんとめ [ซันโตะ

เมะ]
โทะโตโระกุ

我朝 [วะงะโช]

唐土 [โทโดะ/

暹羅 [ฌะมุโระ]

異國 [อิโกะกุ]

和國 [วะโกะกุ/

คะระ/
โมะโระโกะฌิ]
大明 [ดะอิมิน]
明清 [มินฌิน]

外夷[งะอิอ]ิ

唐土の外夷

ยะมะโตะ]
倭人の國
[วะจินโนะคุน]ิ
日本 [นิปปง/ นิฮง/

อิบุกิ

ยะมะโตะ]
倭國 [วะโกะกุ/
ยะมะโตะ]
倭朝 [วะโช]
御國 [โอะกุนิ]
皇国 [โคโกะกุ/
โอะกุนิ]

しゃむろ[ฌะมุโระ]
天竺

[เท็นจิก]ุ

[โทโดะ/คะระ โนะ

งะอิอ]ิ
天竺の外夷
[เท็นจิกุ โนะ งะอิอ]ิ
天竺 [เท็นจิก]ุ
南夷 [นันอิ]
外國 [กะอิโกะกุ]

唐[โท/คะระ/

โมะโระโกะฌิ]
赤懸 [คะระ/

シャムロ[ฌะมุโระ]

外國 [กะอิโกะกุ]
異国 [อิโกะกุ]
天竺の國々
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日本 [นิปปง/ นิฮง/

ยะมะโตะ]

คะอิงะอิอิเด็น

本邦 [ฮมโป]
扶桑 [ฟุโซ]
大日本 [ดะอินิฮง]
皇國日本
[โคโกะกุนิปปง]

โมะโระโกะฌิ/เซะกิ
เก็น]
赤懸州[คะระกุนิ /
เซะกิเก็นฌู]
漢土 [คันโดะ/
คะระ/
โมะโระโกะฌิ]
支那 [ฌินะ]

[เท็นจิกุ โนะ คุนิกน
ุ ]ิ

暹羅 [ฌะมุโระ/

赤土 [เซะกิโดะ/

ฌะมุ]

คะระ/โมะโระโคะฌิ]
印毒 [อินโดะ]
海外 [คะอิงะอิ]
洋夷 [โยอิ]

จากการส ารวจการใช้ ค าเรี ย กชื่ อ ประเทศในโทะโตโระกุ อิ บุ กิ และคะอิ ง ะอิ อิ เ ด็ น
เปรี ยบเทียบกับเรื่ องเล่าต้ นแบบ พบว่า ใน โทะโตโระกุ ซึ่งเขียนในยุคสมัยที่เก่ากว่า มีการใช้ คา
เรี ยกชื่อประเทศญี่ปนคละกั
ุ่
นหลายคา ส่วนใหญ่ใช้ ตวั อักษรคันจิ 和國 หรื อ 倭國 ซึ่งสามารถอ่าน
ออกเสียงว่า วะโกะกุ หรื อยะมะโตะและ มีตวั อักษรคันจิคาว่า 日本 ปะปนอยู่บ้าง (日本 อ่านออก
เสียงได้ วา่ [ยะมะโตะ] [นิปปง] หรื อ [นิฮง] การออกเสียงว่า [นิปปง] มักใช้ ในกรณีที่เป็ นทางการ)
和國 หรื อ 倭國 เป็ นค าดั ง้ เดิ ม ที่ จี น ใช้ เรี ย กรั ฐ ญี่ ปุ่ นสมั ย ราชส านั ก ยะมะโตะ

(ราว
คริ สต์ศตวรรษที่ 3-6) ส่วนตัวอักษรคันจิคาว่า 日本 ซึ่งเป็ นตัวอักษรคันจิที่ใช้ เป็ นชื่อเรี ยกประเทศ
ญี่ ปนอย่
ุ่ างเป็ นทางการในปั จจุบนั นัน้ สันนิษฐานว่ามีการกาหนดให้ ใช้ ตัวอักษรคันจินีเ้ รี ยกชื่ อ
ประเทศญี่ปนุ่ ตังแต่
้ ในราวต้ นศตวรรษที่ 8 เพื่อใช้ ในเอกสารการทูตการติดต่อกับต่างประเทศ แทน
คาว่า 倭 (อ่านออกเสียงว่า [วะ] หรื อ [ยะมะโตะ] ซึง่ เป็ นคาที่จีนใช้ เรี ยกญี่ปนุ่ อย่างมีอคติทางชาติ
พันธุ์ และเพื่อเป็ นการประกาศศักดิ์ศรี ของญี่ ปนในฐานะเป็
ุ่
น “แดนแห่งอาทิตย์อุทยั ” หรื อ “แดน
แห่งสุริยเทพี” ต่อต่างชาติ (ดูเพิ่มเติมในอะมิโนะ, 2000: 1-32) แสดงถึงอิทธิพลของโลกทัศน์แบบ
“โลกประกอบด้ วยสามอาณาจักร” และ “จีนเป็ นศูนย์กลาง” ยังหลงเหลืออยู่
ในตัวบทเรื่ องอิ บุกิและคะอิ งะอิ อิเด็น พบว่ามีการใช้ คาว่า 日本 เรี ยกประเทศญี่ ปนเพิ
ุ่ ่ม
มากขึน้ และสม่ า เสมอขึน้ สะท้ อนให้ เห็ นถึ ง จิ ตสานึก และความภาคภูมิ ใจในความเป็ นชาติที่
เชื่อมโยงกับความหมายของคาว่า 日本 (ดินแดนแห่งอาทิตย์อทุ ยั ) อย่างชัดเจนหนักแน่นมากขึ ้น

47
โดยเฉพาะในอิ บุกิ ซึ่งผู้ประพันธุ์คือฮิระตะ อะท์ซุ ตะเนะเป็ นนักชาติศึกษา45 คนสาคัญผู้มีอิทธิพล
ในการประกอบสร้ างและเผยแพร่ แ นวคิ ด “ญี่ ปุ่ นเป็ น ชาติ แ ห่ง เทพเจ้ า และองค์ ส มเด็ จ พระ
จักรพรรดิ” พบว่ามีการใช้ คาว่า 皇国 [โคโกะกุ/โอะกุนิ] (ดินแดนแห่งองค์สมเด็จพระจักรพรรดิ) ซึ่ง
แสดงแนวคิดจักรพรรดิชาตินิยม（国粋主義/皇国史観）อย่างตอกย ้า
ส่วนแนวโน้ มในการใช้ คาเรี ยกชื่อประเทศจีนที่พบในตัวบทยุคหลังสะท้ อนถึงทัศนะต่อจีน
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ใน อิ บกุ ิ และคะอิ งะอิ อิเด็น ไม่พบการใช้ คาว่า 中国 [ชูโกะกุ] 中
華 [ชูก ะ ] หรื อ 華夏[คะกะ ] ซึ่ง เป็ น คาที่ มี น ัยยะแสดงถึ ง การยอมรั บอานาจของระบบจี น เป็ น
ศูนย์กลางอย่างที่ใช้ ในตัวบทต้ นแบบ แต่เลี่ยงไปใช้ คาอื่นเช่น ใน อิ บกุ ิ ใช้ คาว่า 赤懸 [คะระ/เซะกิ
เก็น/อะงะตะ] ซึง่ เป็ นคาเรี ยกชื่อจีนสมัยโบราณก่อนเกิดอุดมการณ์จีนเป็ นศูนย์กลางและคาว่า 漢
土 [คันโดะ/คะระ] ซึง่ เป็ นคากลางๆ ส่วนใน คะอิ งะอิ อิเด็น ใช้ คาว่า 支那 [ฌินะ] ซึ่งเป็ นคาเรี ยก
จีนอย่างมีอคติทางชาติพนั ธุ์46
ชาติ ศึก ษา (โคะกุง ะกุ 国学) คื อ วิ สัย ทัศ น์ ใ หม่เ กี่ ย วกับ ระเบี ย บของสัง คมที่ เ ริ่ ม ปรากฏใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 18 นาเสนอคุณค่าใหม่ทางศีลธรรมที่เป็ นทางออกสาหรับความวุน่ วายทางสังคมที่ญี่ปนประสบ
ุ่
อยูใ่ นช่วงปลายสมัยโทะกุงะวะ (สุรางค์ศรี , 2551: 35) เป็ นกระบวนการเคลื่อนไหวด้ านปั ญญาและการศึกษา
นาโดยนัก วิ ช าการที่ ต้ องการฟื ้น ฟูเ อกลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมและอัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ น ชาติ ข องญี่ ปุ่ นก่ อ นที่
วัฒนธรรมจีนจะเข้ ามามีอิทธิพลในญี่ปนอย่
ุ่ างมากมาย นักคิดคนสาคัญได้ แก่ โมะโตะโอะริ โนะริ นะงะ 本居宣
長 ฮิ ระตะ อะท์ ซุตะเนะ 平田篤胤 และนักปราชญ์ คนอื่นๆในกลุม
่ เดียวกันที่มีความเห็ นว่าการใช้ เหตุผลทาง
โลกของลัทธิขงจื่อที่นาเข้ ามาจากจีน ทาให้ ความศรัทธาและความเชื่อถือในลัทธิฌินโต ของประชาชนญี่ปนเสื
ุ่ อ่ ม
ลง พวกเขาพยายามกระตุ้นส่งเสริ มให้ ชาวญี่ ปนหั
ุ่ นกลับไปสนใจศึกษาวรรณกรรมคลาสสิกและวัฒนธรรม
ดังเดิ
้ มของชาติ นามาซึง่ การลดทอนอานาจและความสาคัญของรัฐบาลทหารซึง่ ใช้ หลักคาสอนลัทธิขงจื่อในการ
สนับสนุนอานาจ และหันกลับไปให้ ความสาคัญต่อสถาบันจักรพรรดิ ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะสืบเชือ้ สายมา
จากเทพเจ้ าในตานานดังเดิ
้ มของญี่ปนุ่
46
ซะโต ซะบุโร (佐藤三郎, 1975: 1-41) สารวจข้ อมูลการใช้ คาเรี ยกชื่อประเทศจีนในเอกสารงาน
เขียนของญี่ปนสมั
ุ่ ยคริ สต์วรรษที่ 17-20 และสรุ ปผลการวิเคราะห์ว่า เดิมทีคาที่ชาวญี่ปนใช้
ุ่ เรี ยกประเทศจีนมี
หลากหลาย ตังแต่
้ การเรี ยกด้ วยชื่อราชวงศ์ต่างๆ เช่น 唐 [โท] 宗 [โซ] 明 [มิน] หรื อเรี ยกด้ วยชื่อทัว่ ไปที่ไม่
เกี่ยวกับยุคสมัยเช่น 中国 [ชูโกะกุ] 中華 [ชูกะ] 中土 [ชูโดะ] 夏華 [คะกะ] 支那 [ฌินะ] หรื อเรี ยกด้ วย
เสียงภาษาญี่ปนก
ุ่ ากับตัวอักษรจีนที่เป็ นชื่อราชวงศ์ เช่นเขียนด้ วยตัวอักษร 唐 และ 漢 อ่านออกเสียงว่า [คะระ]
หรื อ [โมะโระโกะฌิ] ในจานวนคาเหล่านี ้การใช้ คาว่า 中国 [ชูโกะกุ] 中華 [ชูกะ] ถูกโจมตีอย่างรุ นแรงจาก
กลุม่ ผู้ยึดมัน่ อุดมการณ์ ชาตินิยมอย่างเช่น โมะโตะโอะริ โนะริ นะงะ 本居宣長 นักปราชญ์ ผ้ นู าวิทยาการด้ าน
ชาติศกึ ษา ว่าเป็ นคาที่สอ่ ถึงฉันทาคติในการมองตัวเองเป็ นศูนย์กลางของจีน หากชาวญี่ปนใช้
ุ่ คานี ้แสดงว่าขาด
สานึกความเป็ นประชาชนพลเมืองของญี่ ปุ่น ส่วนคาว่า 支那 [ฌินะ] เริ่ มมีใช้ ตงแต่
ั ้ สมัยโทกุงะวะแต่ไป
45
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สาหรับคาเรี ยกสยาม ซึ่งใน โคโบกิ และ ฟูโดะกุงกิ ซึ่งถูกจัดเป็ นเอกสารประวัติศาสตร์ ชนั ้
ปฐมภูมิ บันทึกชื่อเรี ยกสยามโดยใช้ ตวั อักษรคันจิ 暹羅 เป็ นการใช้ คาเดียวกับเอกสารจีนร่วมสมัย
แต่อา่ นออกเสียงแบบญี่ปนุ่ ซึง่ อาจกากับให้ อ่านออกเสียงว่าฌะมุโระหรื อฌะมุ
ความเป็ นมาของการใช้ คาเรี ยกชื่อสยามและดินแดนภูมิภาคอุษาคเนย์นนั ้ จากการศึกษา
ของคะมิยะ ทะดะตะกะ 神谷忠孝 (Kamiya Tadataka,1991:49-63) ระบุว่าข้ อความกล่าวถึง
ดินแดนทางใต้ ซึ่งรวมถึงอาณาบริ เวณแถบประเทศไทยนัน้ อาจนับย้ อนหลังไปเก่าแก่ที่สุดคือใน
ุ่ ดทาขึ ้นในคริ สศตวรรษที่ 8
นิ ฮนโฌะกิ 『日本書紀』 ซึ่งเป็ นงานเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ ญี่ปนจั
มีการใช้ คาว่า “คนรน” 崑崙 บ่งชี ้ดินแดนบริ เวณเวียดนามใต้ เขมร ไทย เมียนมาร์ แหลมมาเลเซีย
และหมูเ่ กาะชวาในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นคาที่นามาจากเอกสารประวัติศาสตร์ ของจีน คุโตโจะนัมบังเด็น
『旧唐書南蛮伝』 (945) ต่อมาในวรรณกรรมสมัยเฮอัน 平安(คริ สศตวรรษที่ 14-15) มี การ
กล่าวถึงการนาเข้ าสินค้ าจาก “นันโย” 南洋[Nanyo] (ทะเลใต้ ) ผ่านทางจีนซึ่งได้ สินค้ ามาจาก
พ่อค้ าอาหรับอีกทอด เหล่าเชื ้อพระวงศ์และขุนนางใช้ สินค้ าเหล่านี ้ที่มาจากต่างประเทศโดยเรี ยก
รวมกันเป็ นคะระ โมะโนะ 唐物(ของจากแดนถัง) แต่ในตัวบทไม่ได้ กล่าวถึงแหล่งผลิตของสินค้ า
โดยชัด เจน สมัย มุโ รมะจิ ( 1336-1573) และสมัย เอโดะตอนต้ น ชาวริ ว กิ ว ซึ่ง ท าการค้ า กับ
ราชวงศ์หมิงอย่างแพร่หลาย เรี ยกดินแดนแถบเสียนหลอ(สยาม) ลูซอน(ฟิ ลิปปิ นส์) ชวา รวมกัน
ภายใต้ ชื่อว่า “นัมบัง”「南蛮」47 ในเระกิ ดะอิ โฮอัน『歴代宝案』 ซึ่งเป็ นเอกสารหลักฐานทาง
ประวัติศ าสตร์ บัน ทึก ข้ อมูล เกี่ ย วกับ ความสัม พันธ์ ร ะหว่า งริ ว กิ ว กับ บรรดาเมื อ งในอุษ าคเนย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยุธยาในระหว่างปี ค.ศ.1425 – 1570 มีการใช้ คาว่า“ชามุโระ” しゃむろ หรื อ

แพร่หลายในสมัยเมจิถึงสิ ้นสุดสงครามมหาเอเชียบูรพา แรกเริ่ มการใช้ คานี ้มิได้ มีนยั ยะแอบแฝง พบว่าเริ่ มมีการ
ใช้ ด้วยน ้าเสียงแฝงความดูหมิ่นดูแคลน ตังแต่
้ กลางคริ สต์ศตวรรษที่19 โดยเฉพาะหลังจากจี นเผชิญการคุกคาม
และได้ รับความอัปยศอดสูจากการปะทะกับชาติตะวันตกหลายครัง้ จนกระทัง่ พ่ายแพ้ ในสงครามฝิ่ น
47

พจนานุกรมโคจิเอ็น 広辞苑 อธิบายว่า 南蛮 [นัมบัง] เดิมเป็ นคาที่จีนโบราณใช้ เรี ยกชาวต่างชาติ
อย่างดูถกู ดูหมิ่นว่าเป็ นอนารยชน ตามแนวคิดแบบจีนโบราณที่มองประเทศจีนและวัฒนธรรมจีนเป็ นศูนย์กลาง
แห่งจักรวาล) ในญี่ปนมี
ุ่ การใช้ คานี ้เรี ยกพื ้นที่แถบ สยาม ลูซอน ชวา และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
โดยรวม และยังใช้ เรี ยกคนและสินค้ าจากยุโรปที่เข้ ามาในญี่ปนโดยผ่
ุ่
านอาณาบริ เวณดังกล่าว โดยเฉพาะใช้ เรี ยก
ชาวโปรตุเกส สเปน แบ่งแยกจากคาที่ใช้ เรี ยกชาวฮอลันดาว่า “โคโม” หรื อ “อังม้
้ อ” ( 赤毛 ออกเสียงแบบจีนกลาง
เป็ น “หงเหมา ”) ในภาษาจีน (『広辞苑』第五版、岩波書店、1999.)
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“ซุเอนโระ” すえんろ ซึ่งเป็ นเสียงอ่านของตัวอักษรคาภาษาจีน“เสียนหลอ” 「暹羅」เพื่อเรี ยก
ประเทศสยามตามคาที่ใช้ ในพระราชพงศาวดารราชวงศ์หมิง 48
ใน โคโบกิ และฟูโดะกุงกิ ซึ่งเป็ นตัวบทปฐมภูมินนั ้ ใช้ คาว่า 暹羅 [ฌะมุโระ/ฌะมุ] เรี ยก
สยามอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากเป็ นบันทึกจากประสบการณ์ตรงของผู้เคยอาศัยอยู่ในสยาม และ
เป็ นการบันทึกเรื่ องราวโดยไม่ได้ มีเจตจานงสอดแทรกอุดมการณ์ การณ์ เมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในขณะที่โทกุเบซึ่งเป็ นเอกสารร่วมสมัยเช่นกัน แต่เนื่องจากลักษณะการเล่าเรื่ องค่อนข้ างมีการใช้
จินตนาการแต่งเติม โดยใช้ โวหารพรรณาประดุจสยามเป็ นนครมคธ 摩迦陀國 ในชมพูทวีป การ
เรี ยกชื่อจึงไม่ตรงตามความจริง แต่สะท้ อนมุมมองของผู้เล่าที่มองสยามรวมเป็ นส่วนเดียวกับชมพู
ทวีปดินแดนแห่งพุทธศาสนา
ในโทะโตโระกุ พบว่ายังมีการใช้ คาว่า 外夷 [งะอิอิ] ที่หมายถึงอนารยชนใช้ เรี ยกสยาม
ปรากฏอยู่ ส่วนใน อิ บกุ ิ และคะอิ งะอิ อิเด็น สยามถูกเรี ยกด้ วยชื่อสยามเป็ นส่วนใหญ่ แต่ก็ยงั ถูก
จัดเป็ นส่วนหนึง่ ในแดนชมพูทวีป（หรื อ แดนจีน （赤土） เช่นเดียวกับประเทศอื่ นๆในอุษาคเนย์
และพบว่าเริ่ มมีการใช้ คาใหม่เช่น 外国 [กะอิโกะกุ] 異国 [อิโกะกุ] 海外[คะอิงะอิ] ซึ่งเป็ นคาใช้
เรี ยกต่า งประเทศซึ่ง น ามาใช้ ห ลัง การเปิ ด รั บ วิท ยาการตะวันตก แสดงถึง ทัศ นะต่อ ต่า งชาติที่
ปรับเปลี่ยนไปจากชื่อเรี ยกตามกรอบแนวคิดจีนเป็ นศูนย์กลาง
ข้ อสังเกตเกี่ยวกับการเรี ยกชื่อประเทศตะวันตกคือ ในขณะที่ตวั บทปฐมภูมิมีการกล่าวถึง
ชื่อประเทศตะวันตกที่เข้ ามาติดต่อค้ าขายมีอิทธิ พลในอุษาคเนย์ เช่นอังกฤษ イギリス[อิกิริซุ ]
ฮอลันดา 和蘭陀 [โอะรันดะ] และ 南蠻 [นัมบัง] ซึ่งใช้ เรี ยกชาติตะวันตกโดยรวมในการเรี ยกชื่อ
เมืองหรื อพื ้นที่ที่นา่ จะเป็ นเขตอิทธิพลหรื อตกอยูใ่ ต้ การยึดครองของประเทศตะวันตกเหล่านัน้ โดย
ที่ไม่ได้ มีการจาแนกแยกแยะความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ด้านที่ตงในความเป็
ั้
นจริ ง (และมีชื่อ
เมืองหรื อชื่อประเทศที่ยังไม่สามารถจาแนกชัดได้ ว่าหมายถึงเมืองหรื อประเทศอะไรปรากฏอยู่
หลายชื่อ) แต่ในเนื ้อหาของ โทะโตโระกุ และ อิ บกุ ิ ตัดทอนส่วนที่กล่าวถึงประเทศเหล่านันออกไป
้
ซึ่งอาจตีความได้ ว่าเป็ นผลมาจากบริ บททางยุคสมัยการปิ ดประเทศและทัศนะของผู้เ ล่าเรื่ องที่
ไม่ได้ สนใจให้ ความสาคัญแก่ชาติตะวันตก อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ ถึงความเปลี่ยนแปลงของโลก
ทัศน์ดงั กล่าวจากตัวบทเรื่ อง คะอิ งะอิ อิเด็น ที่เขียนในปี 1850 ซึง่ เป็ นช่วงที่ญี่ปนเริ
ุ่ ่ มตระหนักถึงการ
คุกคามของชาติตะวันตก พบว่ามีการใช้ คาว่า “อนารยชนตะวันตก” 洋夷[โยอิ] แสดงถึงการรับรู้
48

อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ , 2530: 39-40.
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เกี่ยวกับโลกตะวันตก และการแบ่งแยกเขตแดนตะวันออก-ตะวันตกตามสภาพภูมิศาสตร์ ในความ
เป็ นจริง จากองค์ความรู้ใหม่ที่เริ่มแพร่หลายในช่วงระยะเวลานัน้
(2) กำรใช้ คำสร้ อยเสริมควำม
คาสร้ อยเสริ มความในที่นี ้หมายถึงคาหรื อสานวนที่ใช้ บรรยายลักษณะ เพื่อเสริ มสร้ างอัต
ลักษณ์ ความเป็ น“ดินแดนแห่งนักรบ” “ดินแดนแห่งเทพเจ้ า” และ “ดินแดนแห่งองค์สมเด็จพระ
จักรพรรดิ” ของญี่ปนุ่ ได้ แก่คาว่า 武威 [บุอิ] หมายถึง “แสนยานุภาพทางการทหาร” 武名[บุเมะอิ]
หมายถึง “นามแห่งนักรบ” 武勇 [บุย]ู หมายถึง “ความกล้ าหาญแบบนักรบ” 日本の神徳の冥護
หมายถึง “ด้ วยความคุ้มครองของเทพเจ้ าแห่งญี่ปน”
ุ่ 我が天皇の国～หมายถึง“ประเทศแห่งองค์
สมเด็จพระจักรพรรดิของเรา” เป็ นต้ น ถ้ อยคาเสริ มความเหล่านี ้มิได้ ปรากฏอยู่เพียงในตัวบทเรื่ อง
เล่าที่นามาศึกษา แต่เป็ นชุดวาทกรรมที่มีการใช้ กล่าวถึงอย่างตอกยา้ แพร่ หลายในเอกสารงาน
เขียนต่างๆ ช่วงปลายสมัยโทะกุงะวะ
四方の従わぬ國々を仁左衛門が討ち平らげ、戦ふ毎に勝つて、實に
天竺中を震ひわなゝかせ、日本軍といへば小児も啼きを止め、瘧も落
ちる程に、天竺國々をおぢ畏れさせた程のことでござる。實に御國の
武名を天竺中に輝かしつけたでござる。
[...] นิสะเอะมนปราบปรามอาณาจักรรอบด้ านที่ไม่ยอมสวามิภก
ั ดิ์

มีชยั ทุกครัง้ ที่รบรา ทาให้ ทวั่ ทังชมพู
้ ทวีปสะเทือนสะท้ าน เมื่อได้ ยินชื่อกองทัพ
ญี่ ปุ่ นแม้ แต่ เ ด็ ก เล็ ก ยั ง หยุ ด ร้ องไห้ แม้ แต่ ค นจั บ ไข้ ยั ง สร่ า งด้ วยความ
หวาดหวัน่ ยาเกรง [...] นับว่าเขาได้ ฉายรัศมีเผยแผ่ชื่อเสียงความเป็ นนักรบ
ของประเทศเรา ให้ กระเดื่องเลื่องลือเป็ นที่ยาเกรงไปทัว่ ชมพูทวีปโดยแท้ จริ ง
(อิ บกุ ิ , 44)
จากการวิเคราะห์พบว่ามีแนวโน้ มเด่นชัดในการใช้ คาสร้ อยเสริ มความเพื่อตอกย ้านาเสนอ
ภาพความเป็ น “ดินแดนแห่งนักรบ” ของญี่ปนุ่ โดยเฉพาะใน อิ บกุ ิ และคะอิ งะอิ เด็น ซึ่งเป็ นยุคสมัย
ที่ญี่ปนุ่ เริ่มตื่นตัวต่อภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมของชาติมหาอานาจตะวันตก ผู้ประพันธ์ซึ่ง
มีแนวคิดโต้ แย้ งปรัชญาการปกครองแบบขงจื่อ มองว่าการให้ ความสาคัญกับวัฒนธรรมความรู้
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ด้ านอักษรศาสตร์ และระบบข้ าราชการพลเรื อน ละเลยการทหาร เป็ นผลให้ ประเทศจีนอ่อนแอต้ อง
พ่ายแพ้ ตอ่ ชาติตะวันตก
การเน้ นอัตลักษณ์ ความเป็ นชาติแห่งนักรบซึ่ง ให้ ความสาคัญ ต่อการทหารและการใช้
อานาจในการต่อสู้ปราบปรามอนารยชนนี ้เอง เป็ นประเด็นหลักที่ทาให้ แนวคิดชาตินิยมแบบญี่ปนุ่
เป็ นศูนย์กลางแตกต่างไปจากโลกทัศน์จีนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งชักนาญี่ ปนไปสู
ุ่
่การพัฒนาประเทศ
เป็ นมหาอานาจทางการทหารและกลายเป็ นชาติผ้ รู ุกรานในเวลาต่อมา
กล่าวโดยสรุปได้ ว่าในตัวบทเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะสามเรื่ องที่ผลิตขึ ้นในยุคหลัง มี
การใช้ กลวิธีการประพันธ์ เพื่อนาเสนอชุดของความคิดที่แตกต่างไปจากเรื่ องเล่าต้ นแบบ สะท้ อน
แนวคิดชาตินิยมที่ก่อตัวในหมู่ปัญญาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสานักชาติศกึ ษา ตลอดจนซามูไรต่าง
แคว้ นที่ตอ่ ต้ านรัฐบาล ผู้ประพันธ์ซึ่งเป็ นปั ญญาชนผู้นาทางความคิด ใช้ เรื่ องเล่าเป็ นเครื่ องมือใน
การประกอบสร้ างและชักจูงผู้อา่ นให้ เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็ น “ญี่ปน”
ุ่ ที่เป็ นเลิศ
เหนือ “คนอื่น” กระตุ้นให้ เกิดจิตสานึกในความเป็ นชาติอนั เป็ นองค์รวมโดยมีสถาบันจักรพรรดิเป็ น
ศูนย์กลาง เพื่อล้ มล้ างระบบโทะกุงะวะที่ยึดครองอานาจเหนือประเทศญี่ปนมานานกว่
ุ่
าสองร้ อยปี
และเพื่อต่อต้ านอิทธิพลของลัทธิลา่ อาณานิคมโดยชาติมหาอานาจตะวันตกซึง่ กาลังคุกคามเข้ ามา
ถึงแม้ ญี่ปนในสมั
ุ่
ยโทะกุงะวะจะยังไม่ได้ มีรูปแบบเป็ นรัฐชาติสมัยใหม่ตามคานิยามของ
แนวคิดปรัชญาการเมืองบางสานัก แต่ผลจากการศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ องเล่าต้ นแบบกับเรื่ องเล่าที่
ผลิตซ ้าในภายหลัง พบว่าเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่ผลิตซ ้าในภายหลัง สอดแทรกด้ วยวาท
กรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการก่อตัวของจิตสานึกความเป็ นชาติและอัตลักษณ์ “ความเป็ นญี่ปน”
ุ่ ตาม
แนวคิ ด ชาติ นิ ย มแบบญี่ ปุ่ นที่ เ กิ ด ขึ น้ ในช่ ว งปลายสมั ย โทกุ ง ะวะ ดัง จะเห็ น ได้ จากความ
เปลี่ยนแปลงในการนาเสนอภาพอัตลักษณ์ญี่ปนุ่ ซึ่งจากเดิมในเรื่ องเล่าต้ นแบบอ้ างอิงกับโลกทัศน์
แบบอารยธรรมจีนเป็ นศูนย์กลาง ใช้ มาตรฐานความเจริ ญแบบจีนเป็ นปั จจัยในการแบ่งแยกความ
แตกต่างและยื นยันความเหนื อกว่าของญี่ ปุ่นในฐานะประเทศอารยะต่ออนารยชนแดนสยาม
พบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปสู่การอ้ างอิงกับแนวคิดชาตินิยมอันมีสถาบันจักรพรรดิและอารยธรรม
ญี่ ปุ่นเป็ นศูนย์กลาง ลดระดับ ความสาคัญหรื อตัดทอนบทบาทของอารยธรรมจี นออกไป และ
ประกอบสร้ างอัตลักษณ์ “ความเป็ นญี่ ปน”
ุ่ ที่แตกต่างดีเลิศเหนือกว่าชนชาติอื่นๆด้ วยบรรทัดฐาน
ของญี่ ปนเอง
ุ่
การนาเสนอภาพแทนความสัมพันธ์ ระหว่างญี่ ปน-ไทยในลั
ุ่
กษณะเป็ นขัวตรงข้
้
าม
ระหว่าง “อารยะ”กับ “อนารยะ” ไม่เพียงสะท้ อนถึงความปรารถนาในการจัดลาดับทางชาติพนั ธุ์
ของญี่ ปนให้
ุ่ อยู่เหนือไทย แต่ยังรวมถึงการต่อต้ านโต้ แย้ งอิทธิ พลครอบงาของจีนที่ฝังรากอยู่ใน
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สังคมญี่ปนุ่ เองด้ วย หรื ออีกนัยหนึง่ อาจกล่าวได้ ว่าภาพความสาเร็ จและอานาจของยะมะดะเหนือ
แดนสยาม คือภาพสะท้ อนแทนความปรารถนาของญี่ปนที
ุ่ ่ต้องการเป็ นชาติมหาอานาจเหนือชาติ
พันธุ์อื่นๆ ในเอเชียนัน่ เอง
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บทที่ 3
เรื่องเล่ ำยะมะดะ นะงะมะซะกับกำรประกอบสร้ ำงอัตลักษณ์ ญ่ ีปุ่นสมัยใหม่ และ
ควำมสัมพันธ์ ญ่ ีปุ่น-ไทยภำยใต้ กรอบวำทกรรมกำรขยำยดินแดน
ในบทนี ้ศึกษาเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่ถกู นามารื อ้ ฟื น้ และปลุกกระแสความสนใจใน
หมูน่ กั ประพันธ์วรรณกรรมและผู้อา่ นชาวญี่ปนุ่ นับตังแต่
้ ญี่ปนยกเลิ
ุ่
กนโยบายปิ ดประเทศและเริ่ มมี
การติดต่อสัมพันธ์ กับต่างชาติอีกครัง้ ปลายคริ สตวรรษ19 (ตังแต่
้ สมัยปฏิรูปเมจิค.ศ.1868 จนถึง
สิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ สองค.ศ.1945 ) ภายใต้ บริ บทการพัฒนาประเทศสู่ความเป็ นรัฐ ชาติ
สมัยใหม่ตามแบบตะวันตก และความเป็ นมหาอานาจจักรวรรดินิยมทางการทหาร
ในช่วงระยะดังกล่าวนี ้มีการผลิตซ ้าเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะจานวนมาก ซึ่งผู้วิจยั ได้
สารวจตัวบทดังกล่าวทังหมดเท่
้
าที่ค้นหาต้ นฉบับได้ โดยภาพรวม แต่ในการวิเคราะห์จะยกตัวอย่าง
จากตัวบทเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะเรื่ องหลักๆ ดังนี ้
1. โมะริ เทะอิจิโร 森貞次郎. วีรกรรมอันยิ่ งใหญ่ของยะมะดะ นะงะมะซะในสยาม『山田長政暹
羅偉蹟』 1887

2. ซะโต จิโรกิชิ 佐藤治郎吉. ยะมะดะ นะงะมะซะ『山田長政』1891
3. เซะกิกชุ ิ ทะกะมะซะ 関口忠正. ยะมะดะ นะงะมะซะ『山田長政』1892
4. โมะริ อุโจ 森烏城. ยะมะดะ นะงะมะซะ『山田長政』1898
5. ชิท์ซุกะ เระอิซุอิ 遅塚麗水. ยะมะดะ นะงะมะซะ『山田長政』1899
6. โอมะชิ เคะอิเงะท์ซุ 大町桂月. ยะมะดะ นะงะมะซะ『山田長政』 1918,1919
7. โอะซะระกิ จิโร 大仏次郎. โอะอิ น ชาวญี ่ปนุ่ 『日本人オイン』 1932
8. อะฌิมะ เคะอิ 芦間圭. โจรสลัดน้อยวะโกกับยะมะดะ นะงะมะซะ『少年倭寇と長

政 』

1934

9. ท์ซุโนะดะ คิกโุ อะ 角田喜久雄. ยะมะดะ นะงะมะซะ『山田長政』1940
10. อิเกะดะ โนะบุมะซะ 池田宣政. ผูบ้ กุ เบิ กของญี ่ปนด้
ุ่ านนันฌิ น ยะมะดะ นะงะมะซะ『南進日

本の先駆者 山田長政』1941
11. ชิบะ โฌโส 千葉省三.ยะมะดะ

นะงะมะซะวีรบุรุษแดนใต้『山田長政: 南の英雄』1942
12. ซะโต ฮะรุ โอะ 佐藤春夫.ชี วิตของยะมะดะ นะงะมะซะ นกที ม
่ ่งุ สู่ทิศใต้『山田長政の一生図
南の鵬』.1943 (ตีพิมพ์ครัง้ แรกในนิตยสาร『週刊小国民』พค.-สค.1942)
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3.1 เรื่องเล่ ำยะมะดะ นะงะมะซะกับกำรประกอบสร้ ำงอัตลักษณ์ ญ่ ีปุ่นสมัยใหม่
เรื่ อ งราวของยะมะดะ นะงะมะซะมั ก ถู ก หยิ บ ยกขึ น้ มากล่ า วถึ ง เป็ นตั ว แทนของ
ความสัมพันธ์ญี่ปน-ไทย
ุ่
และเป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไปในด้ านบทบาทเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนอุดมการณ์
ทางการเมืองของรัฐในการขยายดินแดนสู่ทางทิศใต้ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง แต่ก่อนที่เรื่ องเล่า
ยะมะดะ นะงะมะซะจะถูกนามาปลุกปั น้ จนโด่งดังเป็ นวีรบุรุษทางการเมืองนัน้ ในช่วงต้ นสมัยเมจิ
(1868-1912) เรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะเคยมีบทบาทเป็ นเครื่ องมือในการประกอบสร้ างและ
ปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็ นชาติและความเป็ นคนญี่ปนที
ุ่ ่พงึ ประสงค์ในยุคสมัยใหม่ โดยปั ญญาชน
ผู้นาทางความคิดและนโยบายภาครัฐ
3.1.1 ญี่ปนุ่ กับการพัฒนาสูค่ วามเป็ นอารยะ 「文明開化」[บุมเมะอิกะอิกะ]
หลังจากญี่ ปนถู
ุ่ กสหรัฐอเมริ กายกกองเรื อมาคุกคามให้ ยกเลิกนโยบายปิ ดประเทศ และ
เปิ ดเมืองท่าทาการค้ าขายในปี ค.ศ.1854 จากนัน้ ถูกบีบบังคับให้ ทาสนธิสัญญาไม่เป็ นธรรมกับ
อเมริกาและตะวันตกชาติอื่นๆตามมาอีกหลายฉบับ เหตุการณ์นี ้เป็ นปั จจัยหนึ่งที่เชื่อมโยงไปสู่การ
ล้ มล้ างรัฐบาลทหารที่ปกครองโดยตระกูลโทะกุงะวะ และฟื น้ ฟูการปกครองโดยระบบจักรพรรดิใน
ปี ค.ศ.1868 อันเป็ นจุดเริ่ มต้ นของสมัยเมจิซึ่งเป็ นเป็ นยุคสมัยแห่งการสถาปนารัฐชาติสมัยใหม่ที่
เจริญทันสมัยทัดเทียมตะวันตก รัฐบาลเมจิได้ เร่งดาเนินการปฏิรูปพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วนใน
ทุกๆด้ าน ส่งคนจานวนมากไปดูงานศึกษาเล่าเรี ยนในยุโรปและอเมริ กาเพื่อนาความรู้ กลับมา
พัฒนาประเทศ ไม่เพียงความเจริญทางด้ านวัตถุเช่นระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม แต่รวมทัง้
ด้ านความคิด เช่นระบบการศึกษา ระบบกฎหมาย การปกครอง ตลอดจนด้ านวัฒ นธรรมเช่น
วรรณคดี ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมการกินอยู่และการแต่งกาย ภายใต้ นโยบายสาคัญที่ปรากฏใน
รูปคาขวัญคือ “พัฒนาสู่ความเป็ นอารยะ” 「文明開化」 [บุมเมะอิคะอิกะ] 49 “ส่งเสริ มการค้ า
อุตสาหกรรม”「殖産興業」 [โฌะกุซงั โคเงียว] “ชาติมงั่ คัง่ ทหารเข้ มแข็ง”「富国強兵」 [ฟุโกะกุ
49

คาว่า “บุมเมะอิ” 文明 เป็ นคาที่ฟกุ สุ ะวะ ยุกิชิ 福沢諭吉 (1835-1901) แปลมาจากคาว่า
civilization โดยใช้ เป็ นครัง้ แรกในหนังสือของเขาชื่อปริ ทรรศน์ทฤษฎีอารยธรรม『文明論之概略』(1875)
แต่คาว่าบุมเมะอิ คะอิกะ 文明開化(มักถูกแปลกลับเป็ นภาษาอังกฤษว่า civilization and
enlightment) ใช้ ในความหมายกว้ างและมีหลายนัยยะ เช่นหมายถึงการเปิ ดรับอารยธรรมและพัฒนาประเทศ
ให้ เจริ ญทันสมัยตามแบบตะวันตก ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ “เห่อ” รับวัฒนธรรมกลิน่ อายตะวันตกเข้ ามาใช้ ใน
วิถีชีวิตประจาวันทุกๆด้ าน ไม่วา่ จะด้ านอาหารการกิน เครื่ องแต่งกาย ที่อยูอ่ าศัยฯลฯ ตลอดจนการดัดแปลง
วัฒนธรรมญี่ปนให้
ุ่ เข้ ากับวัฒนธรรมตะวันตกที่นามาใช้ เป็ นแบบอย่าง
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เคียวเฮะอิ] โดยมีปัญญาชนกลุ่มหัวก้ าวหน้ าที่เห็นด้ วยกับการรับอารยธรรมตะวันตกมีบทบาท
สาคัญในการเป็ นผู้นาความคิดและนาองค์ความรู้ ศิลปวิทยาการต่างๆจากตะวันตกเข้ ามาเผยแพร่
ในประเทศ กลุ่มปั ญญาชนเหล่านี ้ตระหนักว่าศูนย์กลางของอารยธรรมและอานาจในระบบโลก
ใหม่อยู่ที่ชาติมหาอานาจตะวันตก ในขณะที่จีนภายใต้ การปกครองของราชวงศ์ชิงไร้ การพัฒนามี
แต่ความตกต่า เสื่อมถอย ญี่ ปนสมั
ุ่ ยใหม่จึงเลือกที่จะเรี ยนรู้ และมุ่งพัฒนาสู่ “ความเป็ นอารยะ”
หรื อความเจริ ญทันสมัยตามแบบตะวันตก เพื่อสร้ างชาติให้ มนั่ คงเป็ นปึ กแผ่น รอดพ้ นจากการตก
เป็ นเมืองขึ ้นของประเทศมหาอานาจเจ้ าอาณานิคม ปั ญญาชนกลุ่มที่มีบทบาทและอิทธิพลทาง
ความคิดอย่างมากในช่วงต้ นสมัยเมจิคือกลุ่มที่เรี ยกว่า “เมะอิโระกุฌะ” 明六社 (สมาคมเมจิปีที่6)
ริเริ่มก่อตังโดยโมะริ
้
อะริโนะริ 森有礼(1847-1889) รัฐมนตรี ศกึ ษาธิการคนแรกของญี่ปนุ่ สมาชิก
คนสาคัญของกลุม่ คือฟุกสุ ะวะ ยุกิชิ 福沢諭吉 (1835-1901) ปราชญ์เมธีผ้ กู ่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยเค
โอซึ่งสร้ างสรรผลงานทัง้ เขียนการแปลจานวนมาก แนวคิดของเขามีอิทธิ พลสาคัญต่อนโยบาย
ต่างๆของรัฐบาลเมจิและสังคมญี่ปนุ่ สมัยนัน้
ญี่ ปุ่นประสบความส าเร็ จ ในการพัฒ นาประเทศอย่างรวดเร็ วด้ วยระยะเวลาเพี ยงสอง
ทศวรรษของรั ชสมัยเมจิ สามารถนาประเทศไปสู่ความเป็ นมหาอานาจทางเศรษฐกิ จและ
การทหาร ถึงขันมี
้ ชยั ในการรบกับประเทศที่เคยเป็ นมหาอานาจยิ่งใหญ่มาก่อนอย่างจีนในปี ค.ศ.
1895 และกับรัสเซียในปี ค.ศ.1905 ความภาคภูมิใจในการก้ าวขึ ้นสู่เป็ นอารยประเทศของญี่ปนุ่
และทัศนะในการมองศูนย์กลางของอารยธรรมและอานาจในระบบโลกใหม่เคลื่อนย้ ายจากจาก
จี น ไปสู่ตะวัน ตก ปรากฏสอดแทรกอยู่ใ นตัว บทเรื่ อ งเล่า ยะมะดะ นะงะมะซะที่ ผ ลิต ในช่ว ง
ระยะเวลานี ้อย่างชัดเจน
一日長政國王の官人の懲に應して入朝し。内廷に於て日本文明の状を
説き。大ひに王の寵遇する所となる。己にして國王長政をして日本町の
牛耳を取らしめ。又食邑を蕃國の内に賜ひ。師傅となし。 ﾛ夸亞仁左
衛門と稱す。（ﾛ夸亞とは日本の國守といふ義）

วันหนึ่ง นะงะมะซะได้ รับเชิญเข้ าไปในราชวัง บอกเล่าถึงเรื่ องราวอารย
ธรรมความเจริญของญี่ปนุ่ จึงเป็ นที่โปรดปรานของพระมหากษัตริ ย์ ได้ รับแต่งตัง้
ให้ เป็ นหัวหน้ าผู้ควบคุมดูแลหมู่บ้านญี่ ปนุ่ อี กทัง้ ได้ รับพระราชทานศักดินาให้
ครองที่ดนิ ในเขตประเทศราช ได้ เป็ นพระราชครูที่ปรึกษาของพระองค์ มีราชทิน
นามว่าออกญานิ สะเอะมน (ตาแหน่งออกญาเทียบเท่ากับเจ้ าผู้ครองเมืองใน
ญี่ปนุ่ ) [... ]
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(ซะโต จิโรกิชิ, 1891: 77)
จากตัวอย่างที่ยกมานี ้ เห็นได้ ถึงการตัดทอน เปลี่ยนแปลงข้ อความที่ใช้ ในการบรรยาย
ความสามารถของตัว ละครยะมะดะ นะงะมะซะ(หรื อ นิ ส ะเอะมน) เลิ ก การอ้ างอิ ง บรรทัด
ฐานความรู้หรื ออารยธรรมจีน เปลี่ยนมาเป็ นวาทกรรมการพัฒนาของญี่ปนเอง
ุ่
หรื ออย่างเช่นใน
เรื่ อง ลูกผู้ชายแห่งท้องทะเล ยะมะดะนะงะมะซะ 『海国男子山田長政』(1898) ของโมะริ อุโจ
ผู้เขียนได้ สอดแทรกแนวคิดให้ ยะมะดะ ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาราชการในพระเจ้ าแผ่นดินสยาม ทูลถวาย
คาแนะน าให้ ท รงใช้ นโยบาย “ชาติมั่ง คั่ง กองทัพ แข็ ง แกร่ ง ” 「富国強兵」ซึ่ง เป็ นการแสดงถึ ง
วิสยั ทัศน์อนั สูงส่งยาวไกลของยะมะดะ (โมริ, 1898: 19) เป็ นต้ น
3.1.2 เรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ กับกระแสนิยมวาทกรรม “การก่อร่างสร้ างตัว” 「立
身出世」[ริ ฌฌินฌุซเซะ]
ในช่ว งยุค สมัย ของการสร้ างชาติ นอกเหนื อ จากการพัฒ นาประเทศให้ มี ค วามเจริ ญ
ทันสมัย รัฐบาลยังมีภารกิจสาคัญในการกาหนดนิยามตัวตนของชาติให้ มีตาแหน่ งแห่งที่ชดั เจน
เพื่ อยื นยันความเป็ นเอกราชอธิ ปไตยเหนือผื นแผ่นดินเกาะญี่ ปุ่น ซึ่ง รั ฐบาลเมจิ ไ ด้ ดาเนินการ
ประกอบสร้ างและปลูกฝั งอัตลักษณ์ความเป็ นชาติ ผ่านกระบวนการขัดเกลาโดยกลไกต่างๆทาง
สังคม เช่นด้ านการศึกษาผ่านหลักสูตรและแบบเรี ยน การใช้ ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ นอกจากนัน้
ยัง มี ก ารน าตานาน เรื่ อ งเล่าต่างๆมากมายมาใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการถ่ายทอด ปลูก ฝั ง สร้ าง
จิตสานึกร่ วมความเป็ นชาติอันมีเอกภาพในหมู่มวลชนที่ผูกพันเชื่อมโยงด้ วยถิ่นกาเนิดและด้ วย
สายเลือดเป็ นหนึ่งเดียวกัน ตัวอย่างสาคัญคือตานานเทพ โคะจิ กิ『古事記』50 และนิ ฮนโฌะกิ
51
『日本書紀』 ที่ ถูกน ามาฟื น
้ ฟูเผย แพร่ ตงแต่
ั ้ ปลายสมัยโทะกุงะวะ โดยปั ญญาชนกลุ่มชาติ
ศึกษา52 ตานานเทพและพงศาวดารเหล่านี ้เป็ น “ชีวประวัติแห่งชาติ” มีบทบาทในการสนับสนุน
อานาจความชอบธรรมของจักรพรรดิในการปกครองประเทศญี่ ปนุ่ และกาหนดอัตลักษณ์ชนชาติ
ญี่ปนให้
ุ่ แตกต่างไปจากชาติ พนั ธุ์อื่นๆ เพราะเป็ น “ดินแดนแห่งเทพเจ้ า”「神国」[ฌิงโกะกุ] และ
50

หนังสือตานานประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สดุ ของญี่ปนุ่ เรี ยบเรี ยงเสร็ จในปี ค.ศ.712 บันทึกเรื่ องราว
ตังแต่
้ สมัยเทพเจ้ าสร้ างประเทศจนถึงสมัยจักรพรรดิรุ่นที่33
51

พงศาวดารที่เป็ นทางการฉบับแรกของญี่ปนุ่ เรี ยบเรี ยงเสร็ จในปี 720 บันทึกเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ ยคุ สมัย
เทพเจ้ าสร้ างประเทศจนถึงสมัยจักรพรรดิรุ่นที่41
52
ดูคาอธิบายในเชิงอรรถหน้ า39

57
ปกครองด้ วย “องค์จักรพรรดิซึ่งสืบเชือ้ สายต่อเนื่องโดยตรงมาจากเทพเจ้ า โดยไม่เคยขาดสาย”
「万世一系」[บัน เซะอิ อิก เกะอิ ] อี ก ทางหนึ่ง เรื่ องอ่า นประเทื องปั ญ ญาแนวชี ว ประวัติบุคคล
สาคัญที่นิยมอ่านกันแพร่หลายทัว่ ไปในสังคมสมัยนัน้ ก็มีบทบาทช่วยสนับสนุนการประกอบสร้ าง
และปลูกฝั งภาพอัตลักษณ์คนญี่ปนที
ุ่ ่พึงประสงค์ในหมู่มวลชน คะอิโงะ โทะกิโอะมิ 海後宗臣 ได้
สรุปเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของญี่ปนุ่ ในระยะแรกเริ่ มไว้ ว่านาเอารูปแบบและแนวคิด
มาจากตะวันตก ระบบการศึกษากะกุเซะอิ 学制 ที่ประกาศใช้ ในปี ค.ศ.1872 มีวตั ถุประสงค์คือมุ่ง
สร้ างเสริ มปั ญ ญาแบบภูมิ ธรรมและเสรี นิยม จัดสร้ างโรงเรี ยนเพื่อให้ การศึกษาประชาชนให้ มี
ความรู้ความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ เน้ นว่า “ความรู้คือทุนทรัพย์ในการก่อร่างสร้ าง
ตัว” ยกเลิกระบบการศึกษาแบบเก่าที่ศึกษาความรู้ อกั ษรศาสตร์ จากตาราเอกสารจีน เปิ ดโอกาส
ให้ ประชาชนได้ รับการศึกษาโดยทัว่ ถึง ไม่แบ่งแยกชนชันหรื
้ อเพศสภาวะ (Kaigo Tokiomi, 1999:
27) ผลจากการปฏิรูประบบการศึกษาและการปลดปล่อยจากระบบชนชันพั
้ นธนาการทางสังคม
ที่เคยกดทับปั จเจกบุคคล ทาให้ คนยุคใหม่สมัยเมจิมีความใฝ่ ฝั นในการต่อสู้เพื่อยกระดับฐานะ
ตนเองในสังคม เกิดเป็ นกระแสนิยม “การก่อร่ างสร้ างตัว”「立身出世」 [ริ ฌฌินฌุซเซะ] ซึ่ง
หนังสือเรื่ องอ่านชีวประวัตบิ คุ คลสาคัญที่แพร่หลายต้ นสมัยเมจินี ้ มีเนื ้อหาส่งเสริ มแนวคิดดัง กล่าว
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การสร้ างคนสร้ างชาติที่ปัญญาชนผู้นาทางความคิดและรัฐบาลต้ องการ
ชี ้นา
ระยะแรกนัน้ บรรดาปัญญาชนสมัยเมจิซงึ่ ต้ องการให้ ความรู้สร้ างแสงสว่างทางปั ญญาแก่
ประชาชนได้ แปลและเขียนหนังสือเพื่อแนะนาเรื่ องราวเกี่ยวกับตะวันตกตลอดจนชีวประวัติหรื อ
ผลงานของบุคคลส าคัญชาวต่างชาติ ออกตีพิมพ์เผยแพร่ เป็ นจ านวนมาก ขณะนัน้ ยังไม่มีการ
แบ่งแยกหนังสือเรี ยนกับหนังสืออ่านทัว่ ไป จึงมีการนาหนังสืออ่านประเทืองปั ญญาเหล่านี ้ซึ่งเป็ นที่
นิยมเช่น หนังสือแปลเรื่ อง ตานานสร้ างตัวของประเทศตะวันตก『西国立志編』(1875) 53 งาน
เขี ยนของฟุกุส ะวะ ยุกิชิ 福沢諭吉 เรื่ องความสาคัญของการศึ กษา 『学門のすゝめ』(18721876) และ สถานการณ์ โ ลกตะวัน ตก 『西洋事情』(1866–1870 ）ไปใช้ เ ป็ น แบบเรี ย นใน
โรงเรี ยน ในทางกลับกันแบบเรี ยนก็มีบทบาทสาคัญในการสร้ างเสริ มสติปัญญาแก่ประชาชน
ทัว่ ไปด้ วย (海後,1999: 37-38)
จากนันมี
้ การผลิตงานแนวเดียวกันโดยนาเอาชีวประวัติของคนญี่ ปนในหลากด้
ุ่
านหลาย
วงการ ไม่ว่าจะเป็ นจักรพรรดิ นักรบ พ่อค้ าหรื อสามัญชน หยิบยกมาเป็ นแบบอย่าง เป็ นกาลังใจ
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กระตุ้นให้ ประชาชนมี จิตส านึกพึ่ง พาตัวเอง มุ่ง มั่นสร้ างฐานะ ร่ วมกันเป็ นกาลัง ในการพัฒ นา
ประเทศให้ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ ง เรื่ องเล่า ชี วประวัติบุค คลเหล่า นี ย้ ัง ถูก น ามาใช้ ใ นการสอนศี ล ธรรม
จริ ยธรรมทังในหนั
้
งสืออ่านสาหรับเยาวชนและใช้ เป็ นแบบเรี ยนอย่างแพร่ หลายในช่วงทศวรรษที่
สองถึง สามของสมัยเมจิ (ช่วงปลายทศวรรษ1880 –ปลายทศวรรษ1900 ) คตินิยมหรื อหลัก
คุณธรรมคาสอนที่ถ่ายทอดผ่านเรื่ องราวเหล่านี ม้ ีความหลากหลาย บางเรื่ องเป็ นตัวอย่างของ
ความขยันหมัน่ เพียร บางเรื่ องเป็ นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ บางเรื่ องเป็ นตัวอย่างของประโยชน์
ของการศึกษาฯลฯ เรื่ องที่ ร้ ู จักกันดี ไ ด้ แก่ ชี วประวัติของนิ โนะมิ ย ะ คินจิ โร 二宮金次郎 ผู้เป็ น
แบบอย่างชาวนาในอุดมคติ ชีวประวัติ ฌิโอะบะระ ทะซุเกะ 塩原多 แบบอย่างพ่อค้ าในอุดมคติ
เป็ นต้ น และภายหลังเมื่อสังคมถูกครอบงาด้ วยบรรยากาศทางการเมืองแนวชาตินิยมทหารนิยม
พบว่ามีการนาเรื่ องชีวประวัตินักรบ ขุนศึก ผู้ ประกอบวีรกรรม อุทิศตนเสียสละเพื่อชาติ มาเป็ น
ตัวอย่างเพิ่มมากขึ ้น
เรื่ องราวของยะมะดะ นะงะมะซะเป็ นหนึง่ ในตานานที่ถกู นามารื อ้ ฟื น้ เผยแพร่ ในฐานะเป็ น
แบบอย่างของคนญี่ ปุ่นที่ ประสบความสาเร็ จ ในต่างแดน ดังที่ ฮิ ระตะ อะท์ ซุ ตะเนะ 平田篤胤
（1176-1843）นัก ชาติศึก ษาผู้มีอิท ธิ พลทางความคิดอย่า งสูง ปลายสมัย โทะกุง ะวะ ได้ ก ล่า วไว้
เป็ น คติส อนใจสรุ ป ท้ า ยเรื่ อ งเล่ า ยะมะดะของเขาว่ า เรื่ อ งราวของยะมะดะ “สมควรยึ ด เป็ น
แบบอย่างสาหรับคนที่มีจิตวิญญาณญี่ ปนอั
ุ่ นยิ่งใหญ่ในยามที่จะเดินทางไปต่างประเทศ” 「大
日本 魂 ノ人ノ外國ニ渡リタル時ノ手本トモスベキ事デ厶」( อิ บก
ุ ิ , 1813: 48) ลักษณะการ
ผลิตงานมีหลากหลายรู ปแบบทังเป็
้ นหนังสือเล่มเดี่ยว เป็ นตอนหนึ่งอยู่ในหนังสือรวมชีวประวัติ
บุคคลสาคัญทังของญี
้
่ปนและทั
ุ่
ว่ โลก เป็ นตอนหนึ่งในหนังสือรวมบันทึกวีรกรรมการเดินทางผจญ
ภัยในต่างแดน ตลอดจนลงตีพิมพ์เป็ นตอนต่อเนื่องในนิตยสารที่ออกตามวาระและยิ่งเป็ นที่ร้ ู จัก
แพร่หลายมากขึ ้นเมื่อถูกนาไปใช้ เป็ นแบบเรี ยน เท่าที่ตรวจสอบได้ ในปั จจุบนั นี ้พบว่ามีเรื่ องเล่ายะ
มะดะนะงะ มะซะปรากฏในหนัง สื อ แบบเรี ย นที่ เ ป็ นสิ่ ง พิ ม พ์ ตัง้ แต่ปีเ มจิ ที่ 9 (ค.ศ.1876) แต่
สันนิษฐานได้ ว่าตัง้ แต่ปลายสมัยโทะกุง ะวะก็ น่าจะมี ก ารนาเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะใน
ลักษณะเป็ นต้ นฉบับตัวเขียนคัดลอกสาเนาใช้ ประกอบในการเรี ยนการสอนตามโรงเรี ยนเอกชน
แบบดังเดิ
้ มที่เรี ยกว่าเทะระโกะยะ「寺小屋」มาก่อนแล้ ว
ｵ ﾎ

ﾔ ﾏ ﾄ ﾀﾞﾏｼﾋ

เมื่อสารวจตัวบทวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่ผลิตในสมัยเมจิ พบว่าส่วน
ใหญ่นาต้ นแบบมาจากเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะสมัยปลายโทะกุงะวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ อง
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อิ บกุ ิ ของฮิระตะ อะท์ซุตะเนะ54 โดยทัว่ ไปเป็ นการนามาสรุปเรี ยบเรี ยงเขียนใหม่ด้วยสานวนภาษา
และอักขระวิธีที่อ่านเข้ าใจง่ายขึ ้น และยังคงโครงเรื่ องเดิมซึ่งแก่นเรื่ องเน้ นการสรรเสริ ญวีรกรรม
ของยะมะดะในฐานะวีรบุรุษนักรบผู้สร้ างชื่อเสียงเผยแพร่แสนยานุภาพของมหาอาณาจักรญี่ ปนุ่
ในต่างแดน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสี่ทศวรรษของสมัยเมจิเป็ นช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงที่
สัง คมญี่ ปุ่ นมี พ ลวัต เลื่ อ นไหลไม่ห ยุด นิ่ ง ภาพอัต ลัก ษณ์ ญี่ ปุ่ นในเรื่ อ งเล่า เหล่า นี จ้ ึง มี แ ง่ มุม ที่
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวพันกับวาทกรรมความคิดในแต่ละช่วงเวลา สาหรับเรื่ องเล่ายะมะดะในช่วงต้ น
สมัยเมจิ ก ล่าวได้ ว่าแทบทุก เรื่ องต้ องเริ่ ม ต้ นด้ ว ยการสรรเสริ ญยะมะดะ นะงะมะซะเป็ น ผู้ “มี
ปณิธานยิ่งใหญ่ ”「大志アリ」ซึ่งเป็ นอัตลักษณ์ที่สะท้ อนกระแสนิยมแก่นเรื่ อง “การก่อร่างสร้ าง
ตัว” ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
3.1.3 การประกอบสร้ างอัตลักษณ์ญี่ปนุ่ ที่พงึ ประสงค์ ใน วี รกรรมอันยิ่ งใหญ่ของยะมะดะ
นะงะมะซะในสยาม
วี รกรรมอันยิ่ งใหญ่ ของยะมะดะ นะงะมะซะในสยาม (1887) 『山田長政暹羅偉蹟』
[ ยะมะดะ นะงะมะซะ ฌะมุโระอิเซะกิ ] (จากนี ้ไปจะเรี ยกอย่างย่อว่า “วี รกรรมอันยิ่ งใหญ่ ฯ ) เป็ น
นิยายอิง ประวัติศาสตร์ เขี ยนโดย โมะริ เทะอิจิ โร 森貞次郎 (1864-1942) นักอักษรศาสตร์ ผ้ ูมี
ผลงานด้ านการบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ สารานุกรม เป็ นสมาชิก ชมรมกวีไฮกุ “เสียงแห่งฤดูใบไม้
ร่วง” 秋の声[อะกิโนะโคะเอะ] และเป็ นบรรณาธิการวารสารของชมรม ผู้เขียนกล่าวออกตัวไว้ ในคา
นาของเรื่ องว่าตนไม่ชานาญด้ านการเขียนนิยาย แต่แรงบันดาลใจที่ทาให้ ผลิตงานเขียนชิ ้นนี ้เพราะ
เห็นว่า “เรื่ องราวประวัติชี วิตของยะมะดะ นะงะมะซะ ผู้เดินทางไปต่างแดนไกลโพ้ นในสมัยที่
ประเทศของเราท าการติด ต่อ ค้ า ขายกับ ต่า งชาติ อ ย่า งอิ ส ระเสรี ” และ “ได้ ป ระกอบวี ร กรรม
ความชอบ” “จนได้ เป็ นถึงกษัตริย์สยาม” นันเป็
้ นเรื่ องที่สนุกแปลกประหลาดน่าสนใจมาก
บริบททางสังคมในยุคสมัยของการสร้ างงานคือช่วงทศวรรษที่สองของเมจินนเป็
ั ้ นช่วงเวลา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้ านแนวคิดต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้ านการศึกษาซึ่งมีผล
อย่า งมากต่อ การประกอบสร้ างอัต ลัก ษณ์ แ ห่ง ชาติข องญี่ ปุ่ น คื อ การยกเลิ ก แนวคิด เสรี นิ ย ม
ยะโนะ โทรุ 矢野暢 ระบุวา่ ฮิระตะเป็ นผู้ทาให้ เรื่ องราวของยะมะดะ นะงะมะซะ โด่งดังได้ รับความ
สนใจในฐานะเป็ นวีรบุรุษผู้เป็ น “แบบอย่างของคนญี่ปนที
ุ่ เ่ ดินทางไปเผชิญโชคในต่างประเทศ”「海外雄飛のモ
54

デル」(矢野,1991: 68)
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ประโยชน์นิยมแบบตะวันตก ย้ อนกลับไปสู่การปลูกฝั งคุณธรรมตามขนบจริ ยธรรมลัทธิ ขงจื่อ 55
อี กปั จ จัย หนึ่ง ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการสร้ างงานคื อการก่ อตัว ของแนวคิดการแผ่ขยายตัวสู่ทางใต้ ที่
เรี ยกว่า “นันฌินรน” 南進論 หรื อ “นันฌินนิยม”56 ซึ่งส่งเสริ มให้ คนญี่ปนอพยพออกไปตั
ุ่
งถิ
้ ่นฐาน
ทามาหากินในต่างประเทศ เนื่องจากผลผลิตและทรัพยากรภายในประเทศไม่เพียงพอต่อการเลี ้ยง
ดูประชากรและพัฒนาประเทศให้ มงั่ คัง่ รุ่งเรื องอย่างยัง่ ยืนสืบเนื่อง เรื่ องเล่ายะมะดะที่แพร่หลาย
ในช่วงต้ นสมัยเมจิ จึง มีบทบาทในอีกแง่มุมหนึ่งคือไม่เพียงจะตอบสนองความต้ องการวีรบุรุษ
สาหรับผู้คนยุคสร้ างชาติที่ต้องการแบบอย่างกาลังใจในการต่อสู้ชีวิต อีกทางหนึ่งคือเป็ นพื ้นที่เปิ ด
กว้ างสาหรับสามัญชนคนไร้ พื ้นที่ทามาหากินหรื อด้ อยโอกาสที่จะยกระดับฐานะในสังคมญี่ปนุ่ ได้
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คะอิโงะ โทะกิโอะมิได้ อธิบายไว้ โดยสรุปได้ ว่า ทศวรรษที่สองของสมัยเมจิเป็ นช่วงเปลี่ยนผันของวิถี
ชีวิตและแนวคิดในหมู่ประชาชน ระยะนี ร้ ัฐบาลเมจิ ดาเนินการรวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นได้ แล้ วในระดับหนึ่ง
แนวคิดและกิจกรรมส่งเสริ มสิทธิ เสรี ภาพของประชาชนเฟื่ องฟู ขณะเดียวกันเกิ ดกระแสการวิพากษ์ วิจารณ์
ต่อต้ านการรับอารยธรรมตะวันตก เรี ยกร้ องให้ ฟืน้ ฟูขนบจริ ยธรรมอันดีงามดังเดิ
้ มของญี่ปนุ่ การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการศึกษาก็เกิดขึ ้นในระยะนี ้เช่นกัน สังคมเริ่ มตังข้
้ อวิพากษ์ วิจารณ์แนวคิดนิยมตะวันตกและกระแสเห่อ
การพัฒนาตามแบบอารยธรรมตะวันตกที่ดาเนินสืบเนื่องมาตังแต่
้ เริ่ มการปฏิรูปเมจิ หันกลับไปสู่อุดมการณ์
จักรพรรดิชาตินิยมที่มี พืน้ ฐานมาจากลัทธิ ข งจื่ อ สิ่งที่เป็ นดัชนีบ่ ง ชี ถ้ ึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายในครั ง้ นีค้ ื อ
พระรำชดำริว่ำด้ วยเรื่องกำรศึกษำ 教学聖旨 ซึง่ ประกาศใช้ ในปี เมจิที่12 (ค.ศ.1879) มีใจความสาคัญสรุ ปได้
ว่า “วัตถุประสงค์หลักที่เป็ นจิตวิญญาณพื ้นฐานของการศึกษาของประเทศเรา คือการปลูกฝังจิตสานึกคุณธรรม
ด้ านความเมตตาการุ ณย์ ผดุงความเป็ นธรรม จงรักภักดี กตัญญูกตเวที เพราะนับตังแต่
้ การปฏิรูปเมจิ ได้ ให้
ความสาคัญกับความรู้ วิทยาการตะวันตก มุ่งพัฒนาสู่ความเป็ นอารยะ 文明開化 มากเกิ นไป จนเกิดปั ญหา
ความบกพร่ องด้ านศีลธรรมจริ ยธรรมและจารี ตประเพณี ” (海後,1999: 53-59) จิ ตสานึก คุณธรรมดังกล่าว
ประกอบด้ วยสี่ตวั อักษร 仁[จิง] 義 [กิ] 忠 [ชู] 孝[โค] ที่คดั เลือกหยิบยกมาจากคุณธรรม 8 ประการของขงจื่อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เน้ นย ้าคือคุณธรรมด้ านความจงรักภักดี (忠) และกตัญญูกตเวที(孝) ซึ่งเป็ นขนบ
จริ ยธรรมที่กาหนดรู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างคนในสังคม สนับสนุนอานาจของชนชันนั
้ กรบผู้ปกครองตังแต่
้
สมัยก่อน
56
พจนานุกรม โคจิ เอ็น 広辞苑 ให้ คานิยามไว้ วา่ หมายถึง “แนวคิดและหรื อนโยบายการแผ่ขยายสู่
ดินแดนทางใต้ เช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมูเ่ กาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ซึง่ แพร่หลายในสมัยเมจิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบตั กิ ารทางทหาร เช่นการส่งกองทัพเข้ าไปยึดครองดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโด
จีนตอนเหนือและตอนใต้ ในปี ค.ศ.1940-1941เพือ่ ให้ ได้ มาซึง่ แหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อนั เป็ นสาเหตุนาไปสูส่ งครามเอเชียแปซิฟิก” อย่างไรก็ตามนักวิชาการประวัติศาสตร์ เช่น โอฮะ
ตะ โทะกุฌิโร 大畑篤四郎 บ่งชี ้ว่า “นันฌินรนในช่วงเริ่ มก่อตัวต้ นทศวรรษที่สองของเมจิเป็ นแนวคิดของเอกชน
เกี่ยวกับด้ านการค้ าและส่งเสริ มการอพยพประชากร หรื อการสนับสนุนให้ สร้ างผลประโยชน์แก่ประเทศผ่าน
กิจการดังกล่าว โดยทัว่ ไปแล้ วไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการเมือง” (大畑, 1991: 34)
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มีความใฝ่ ฝันว่าจะสามารถก่อร่างสร้ างตัวประสบความสาเร็จในชีวิตได้ โดยการออกไปแสวงโชคใน
ต่างประเทศแทน ประจวบเหมาะกับปี ที่ตีพิมพ์ วี รกรรมอันยิ่ งใหญ่ ฯ ครัง้ แรก ค.ศ.1887 (ปี เมจิที่
20) เป็ นปี ที่ญี่ปนกั
ุ่ บสยามลงนามในหนังสือปฏิญาณว่าด้ วยทางพระราชไมตรี และการค้ า และ
สยามก็เป็ นหนึ่งในพื ้นที่เป้าหมายที่ญี่ปนพิ
ุ่ จารณาจะส่ งคนอพยพ จึงนับได้ ว่าหนังสือเล่มนี ้มีส่วน
สนับสนุนนโยบายดังกล่าว ตลอดจนแนะนาเรื่ องราวความสัมพันธ์ญี่ปนไทยให้
ุ่
ผ้ อู ่านชาวญี่ปนได้
ุ่
รู้จกั มากขึ ้น
3.1.3.1 ถอดคราบตะวันออก

มุง่ สูต่ ะวันตก「脱亜入欧」 [ดะท์ซุอะ-นิวโอ]

วี รกรรมอันยิ่ งใหญ่ฯ เดินเรื่ องตามลาดับเหตุการณ์เหมือนโครงเรื่ องของอิ บกุ ิ ซึ่งเริ่ มเรื่ อง
จากการเล่าประวัติศาสตร์ การติดต่อค้ าขายระหว่างญี่ ปนกั
ุ่ บต่างประเทศสมัยศตวรรษที่16-17
ประวัติของยะมะดะ นะงะมะซะ (นิสะเอะมน) ตอนอยู่ในญี่ ปุ่น การออกเดินทางมากับเรื อ
พาณิชย์ที่ทาการค้ ากับไต้ หวัน สอดแทรกเหตุการณ์ผ้ สู าเร็ จราชการแผ่นดินสยามส่งทูตไปไต้ หวัน
เชิญพ่อค้ าญี่ปนุ่ มาเข้ าพบ จากนันเผยตั
้
วว่าตนคือยะมะดะ นะงะมะซะที่ได้ รับบุญคุณนาพาขึ ้นเรื อ
มาด้ วย บอกเล่าประสบการณ์หลังเดินทางมาสยามว่าได้ ประกอบวีรกรรมความชอบต่างๆจนได้
เลื่อนชันบรรดาศั
้
กดิ์สูงส่งระดับเจ้ าเมือง และได้ สมรสกับพระธิดา ทาหน้ าที่เป็ นผู้สาเร็ จราชการ
ช่วยเหลือพระโอรสของพระเจ้ าทรงธรรมขึ ้นครองราชย์ ปกครองแผ่นดิน เมื่อเยาวกษัตริ ย์ถูกพระ
มารดาซึง่ คบชู้กบั กลาโหมขุนนางชัว่ วางแผนลอบสังหารช่วงชิงบัลลังก์ ยะมะดะจึงยกทัพไปปราบ
และได้ รับการสนับสนุนจากเหล่าขุนนางสยามให้ ขึน้ เป็ นกษัตริ ย์ ปกครองบริ หารบ้ านเมืองแทน
พระโอรสองค์ ถัดมาที่ ยัง ทรงพระเยาว์ ก่อนจะต้ องจบชี วิตลงเพราะถูกฝ่ ายปรปั กษ์ วางยาพิษ
จากนัน้ ยังเล่าเหตุการณ์ ความเป็ นไปของบุตรชายยะมะดะคือโอะอินและชาวญี่ ปนคนอื
ุ่
่นๆใน
หมูบ่ ้ านญี่ปนุ่ ภายหลังยะมะดะเสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เนือ้ หาของ อิ บุกิ มีลักษณะเป็ นเพียงบันทึกเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้
โดยสังเขป กากับด้ วยมุมมองของผู้เล่าซึ่งมุ่งเน้ นภาพอัตลักษณ์ ยะมะดะด้ านความเป็ นนักรบที่
ยิ่งใหญ่เพื่อสรรเสริญแสนยานุภาพทางการทหารและความเป็ นดินแดนแห่งเทพเจ้ า ของญี่ปนตาม
ุ่
อุดมการณ์จักรพรรดินิยมชาตินิยม แต่เรื่ องวี รกรรมอันยิ่ งใหญ่ ฯ นัน้ แม้ ว่าโครงเรื่ องหลักจะไม่
เปลี่ ยนแปลง แต่ผ้ ูเขี ยนได้ แต่งเติม เสริ ม สร้ างรายละเอียดของเหตุการณ์ สอดแทรกทัศนะของ
ผู้เขียนผ่านความรู้สกึ นึกคิดของตัวละครและผ่านเสียงของผู้เล่าที่มิได้ เป็ นตัวละครในเรื่ องซึ่งแสดง
ถึงแนวคิดที่แตกต่างไปจาก อิ บกุ ิ อย่างมีนยั สาคัญ
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เหตุการณ์สาคัญสองเหตุการณ์ ที่ผ้ เู ขียนสร้ างรายละเอียดขึ ้นใหม่เพื่อใช้ ประกอบสร้ างอัต
ลักษณ์ ตวั ละครยะมะดะ นะงะมะซะในเรื่ องวี รกรรมอันยิ่ งใหญ่ ฯ คือเหตุการณ์ประสบการณ์วยั
เยาว์เมื่อตอนอาศัยอยู่กบั ลุงที่แคว้ นเอ็นฌู 遠州 (พื ้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดฌิซุโอะในปั จจุบนั
เป็ นแคว้ นที่อยู่ติดกับแคว้ นซุรุงะคัน่ ด้ วยแม่น ้าโอะอิกะวะ 大井川) และประสบการณ์การใช้ ชีวิต
บนเกาะไต้ หวัน ผู้เขียนได้ สร้ างเนื ้อเรื่ องส่วนที่บอกเล่าประสบการณ์ในวัยเด็กก่อนยะมะดะไปอยู่
แคว้ นซุรุงะแล้ วเดินทางออกจากญี่ ปนุ่ ซึ่งตัวบทยุคก่อนระบุเพียงว่า เป็ นชาวแคว้ นโอะวะริ 尾張
โดยผู้เขียนเพิ่มรายละเอียดให้ ยะมะดะเป็ นบุตรชายของนักรบในสังกัดขุนพลโอะดะ โนะบุนะงะ 織
田信長57 เจ้ า แคว้ นโอะวะริ หลังจาก โนะบุนะงะพ่ายแพ้ เ สี ยชี วิตในสงคราม เหล่านัก รบไร้ นาย
ต้ องแตกกระสานซ่านเซ็น บิดาได้ พาหลบหนีไปอยู่กบั ลุงที่แคว้ นเอ็นฌู แต่บิดาได้ เสียชีวิตไปก่อน
ยะมะดะจึงได้ รับการประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ ทงด้
ั ้ านอักษรศาสตร์ และศาสตร์ แห่งนักรบจาก
ลุง
我が十六才の年なりき、伯父に向かひて曰ひかけるは、某これより
武者修行として諸國を廻り、藝術を磨きて適一人の丈夫となり、長の
年月伯父君の御世話を受けたる甲斐に世に名を残すまでの豪傑となり
なんほどに、何とぞ暫時の暇を興へらたしと乞ひけれバ伯父は大きに
喜び斯く有りてこそ、伯父が汝の父に代わりて、教へ育てし甲斐こそ
あれ、汝が家ハ織田右大臣信長公の一族にて、名家ない門閥なり適れ
世に知らるヽ程の人となりて家の名を起こすこそ、父への孝行我への
報恩

เมื่อข้ าฯอายุได้ สิบหกปี ก็บอกกับลุงว่าข้ าฯ อยากจะขอลาไปเป็ นการ
ชั่ว คราว เพื่ อ ตระเวนไปตามนครต่ า งๆหาประสบการณ์ ฝึ กฝนขั ด เกลา
ศิลปวิทยายุทธ จนเป็ นลูกผู้ชายเต็มตัว เป็ นผู้กล้ าที่สร้ างชื่อเลื่องลือในโลกให้
สมกับที่ได้ รับการอบรมเลี ้ยงดูจากลุงมาเป็ นเวลายาวนาน ลุงยินดีเป็ นอย่างยิ่ง
กล่าวว่าว่าต้ องเช่นนี ้สิจึงจะสมกับที่ลงุ ได้ อบรมสัง่ สอนเลี ้ยงดูเจ้ ามาแทนบิดา
บ้ านของเจ้ าเป็ นตระกูลมีชื่อเสียงเป็ นกลุ่มอานาจที่สืบเชื ้อสายมาจากตระกูล
57

織田信長 (1534-1582) ได้ รับการยกย่องเป็ นหนึง่ ในสามยอดขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ของญี่ปนสมั
ุ่ ย

สงครามกลางเมือง（戦国時代）ซึง่ เกือบจะสามารถรวบรวมแผ่นดินญี่ปนเข้
ุ่ าไว้ ภายใต้ อานาจการปกครองได้
ทังหมด
้
แต่ต้องพ่ายแพ้ เสียชีวิตในการศึกทีว่ ดั ฮนโนจิก่อนจะลุลว่ งปณิธาน เพราะถูกอะเกะจิ ฮิเดะมิท์ซุลกู น้ อง
คนสาคัญทรยศหักหลัง
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ของท่านโอดะ โนะบุนะงะเสนาบดีฝ่ายขวา การที่เจ้ าได้ เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลายของคนทัว่ ไป ฟื น้ ฟูชื่อเสียงเกียรติภูมิของวงศ์ตระกูลนัน่ แล
คื อ การแสดงความกตัญ ญูก ตเวที ต่อ บิ ด าของเจ้ า และเป็ น การตอบแทน
บุญคุณของลุง (โมะริ, 1887: 14)
ผู้เขียนใช้ เหตุการณ์ตอนนี ้ในการสร้ างพื ้นฐานความคิดซึ่งเป็ นอัตลักษณ์ของตัว ละครยะ
มะดะ นะงะมะซะที่ได้ รับการปลูกฝังก่อนออกเดินทางมาจากญี่ปนุ่ ในสมัยโทกุงะวะที่เป็ นฉากของ
เรื่ องนันการศึ
้
กษาพื ้นฐานของชนชัน้ นักรบคือองค์ความรู้ แบบจีน 「漢学」[คังงะกุ] และขงจื่อ
ุ่ ยนันด้
้ วยทัศนะการมองโลกแบบยกย่อง
ศึกษา「儒学」[จุงะกุ] ซึง่ มีอิทธิพลครอบงาคนญี่ปนสมั
จีนเป็ นศูนย์กลางของอารยธรรมความเจริญ58 คาสอนของลุงเป็ นตัวแทนของค่านิยมอุดมการณ์ ใน
สังคมแบบจารี ตที่นกั รบเป็ นชนชันปกครองและยึ
้
ดขนบจริ ยธรรมคาสอนของขงจื่อเป็ นแนวทางใน
การดาเนินชีวิต เป็ นกรอบกาหนดความคิดการกระทา ประกอบสร้ างตัวตนและอัตลักษณ์ความ
เป็ นคนญี่ปนของยะมะดะ
ุ่
และตัวละครชาวญี่ปนคนอื
ุ่
่นในเรื่ อง ซึ่งถ้ าเรี ยกตามแบบฮิระตะ อะท์ซุ
ตะเนะก็คือ “จิตวิญญาณญี่ ปน”
ุ่ (「和魂」[วะคน] หรื อ「大和魂」[ยะมะโตะดะมะฌี ] )
โดยเฉพาะประเด็นที่ ผ้ ูเ ขี ยนตอกยา้ อย่างชัดเจนในตัวบทตอนนี ้ คือแนวคิด เรื่ องความกตัญญู
กตเวที 「孝行」 [โคโก] และการสานึกหรื อตอบแทนบุญคุณ 「報恩」 [โฮอน] ซึ่งเป็ น
คุณธรรมที่ลทั ธิขงจื่อในญี่ปนให้
ุ่ ความสาคัญ อย่างมาก การที่ยะมะดะสร้ างชื่อเสียงเกียรติภูมิจาก
การประกอบ “วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ในสยาม” จึงมีความหมายไม่เพียงเป็ นการแสดงความกตัญญู
กตเวทีตอ่ พ่อ ต่อลุง ต่อวงศ์ตระกูล แต่ยงั เป็ นการตอบแทนบุญคุณชาติบ้านเมืองคือประเทศญี่ปนุ่
อีกด้ วย
เหตุการณ์ตอ่ มาที่มีผลกระทบเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์และสัน่ คลอนอัตลักษณ์พื ้นฐานของ
ยะมะดะที่ได้ รับการปลูกฝังมาในวัยเยาว์คือ คือประสบการณ์การเผชิญพบกับ “คนอื่น” โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “ตะวันตก” บนเกาะไต้ หวัน (และสยามในเวลาต่อมา) ซึ่งใน อิ บุกิ ตลอดจนเรื่ องเล่ายะ
มะดะเรื่ องอื่นๆ สมัยเดียวกัน ระบุเพียงว่ายะมะดะได้ ขึ ้นเรื อซึ่งมาทาการค้ ากับไต้ หวัน จากนันจึ
้ ง
อย่างไรก็ตาม แนวคิดปรัชญาขงจื่อในญี่ปนมี
ุ่ ความแตกต่างไปจากลัทธิขงจื่อในจีนหรื อเกาหลี โดย
ได้ ถูกดัดแปลงปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสังคมญี่ปนซึ
ุ่ ่ งนักรบมีอานาจปกครอง รายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
อิทธิ พลและดัดแปลงลัทธิ ขงจื่อในญี่ปนอ่
ุ่ านเพิ่มเติมได้ ใน เพ็ญศรี กาญจโนมัย . สังคมและวัฒนธรรมญี ่ปน.
ุ่
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2540: 63-73.
58

64
เดินทางต่อมาถึงสยาม โดยไม่ได้ เล่าว่ายะมะดะทาอะไรบ้ างและเดินทางมาถึงสยามได้ อย่างไร
ผู้เขียนได้ ผกู เรื่ องให้ ตวั ละครยะมะดะเผชิญพบกับอารยธรรมตะวันตก และประสบความขัดแย้ งกับ
คนพื ้นถิ่นในการทากิจการเหมืองทอง ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่ทาให้ ยะมะดะตระหนักถึงอัตลักษ์ ความ
เป็ นญี่ปนุ่ ที่แตกต่างจากชาติพนั ธุ์อื่นและเกิดสานึกการแบ่งแยกจัดลาดับความเหนือ -ด้ อยทางชาติ
พันธุ์ ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่างที่คดั มาต่อไปนี ้ เริ่ มต้ นจากตอนที่ยะมะดะเดินสารวจชมเขตที่อยู่
อาศัย ของชนชาติ ต่า งๆ และได้ พ รรณาถึ ง สภาพบ้ า นเรื อ นความเป็ น อยู่แ ละลัก ษณะผู้ค น
ชาวตะวันตก(ฮอลันดา)อย่างชื่นชม โดยเฉพาะในประเด็นส่งเสริ มการพึ่งพาตนเอง หมัน่ ศึกษาหา
ความรู้ และการเดินทางแผ่ขยายอาณาเขตทางท้ องทะเลซึ่งเป็ นประเด็นที่รัฐบาลและสังคมญี่ป่น
สมัยเมจิให้ ความสาคัญ
西洋人の居留地ハ高樓魏々として雲を衝くが如く、車馬絡驛として
織るが如し、各國の人民徃來して、(中略)今の西洋諸國を見れば、文
物制度美を盡し、政治法律頗る善なり、人々自立の精神を重んじ、知
識を磨くに怠りなく、遥かに万里の波濤を渡りて諸國に交易の地を開
き、年々歳々領地を廣め、世界の富を拾ひて、己が國に集む、是中々
に支那なんどの及ぶ處にあらざるなり、

เขตที่อยู่ของชาวตะวันตกนันเต็
้ มไปด้ วยตึกรามสูง ตระหง่านปานจะ
ทะลุเ มฆ ถนนหนทางทอดสานกันคับคั่งด้ วยรถราและผู้คนสัญจร คนจาก
นานาประเทศสวนกันไปมาขวักไขว่ [....] เมื่อแลดูประเทศตะวันตกในปั จจุบนั
นี ้ ทัง้ ด้ านศิลปวัฒนธรรม ด้ านวัตถุ และระบบต่างๆ มี ความเจริ ญงดงาม มี
การเมืองปกครองและกฎหมายที่ดี ผู้คนมีจิตสานึกพึ่งพาตนเอง ไม่เกียจคร้ าน
หมัน่ ฝึ กฝนเพิ่มพูนสติปัญญาความรู้ เดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลมาแสนไกลเพื่อ
บุกเบิก พื น้ ที่ ทาการค้ า แต่ละปี ๆ ขยายดินแดนกว้ างขวางออกไป เก็ บกวาด
ความมัง่ คัง่ อุดมสมบูรณ์จากทัว่ โลกไปรวมไว้ ที่ประเทศตน เรื่ องนี ้ไม่ใช่สิ่งที่จีน
จะสามารถทัดเทียมได้ (โมะริ, 1887: 5-7)
ในทางกลับกัน บ้ านเรื อนชาวจีนแม้ ดูเหมือนจะเคยสร้ างอย่างหรู หราใหญ่โต แต่บดั นี ้
สกปรกทรุดโทรม “ผู้คนเรื่ อยเฉื่อยด้ อยความรู้ ดูไม่ค่อยกระปรี ก้ ระเปร่า มีแต่คนที่ท่าทางเจ้ าเล่ห์
คดโกงเป็ นจ านวนมาก” 「人間も因循として文弱に流れ、活潑の気象に乏しく、唯々狡猾
なる者のみぞ多かりける」 (โมะริ , 1887: 5-7)
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จากนันยะมะดะได้
้
เชื่อมโยงภาพความล้ าหลังของเขตอาณานิคมไปสู่การวิพากษ์ วิจารณ์
ความตกต่าเสื่อมถอยของประเทศแม่คือจีนแผ่นดินใหญ่วา่
支那は中華とて、聖人に賢人の教へを布きたる國なるに、其の人民
たるもの斯くの如きの有様なりとハ、如何なる事の勢か、古へは人傑
出でヽ天下を動かせしほどの事もありしは、物の本に記したてあれど
今ハ世の澆季になりて斯くハ衰へしものか、遮莫支那人の小きことを
大きく言ひ做すの僻あり、且つ古へを尚ぶの僻あれバ古への少しく俊
れたる人をバ、後の世の人寄り集ひ益々俊れたる人の如く爲し果たす
る事常なり、今若し右等の人傑なる人に會ひて、共に語らは、然程の
人にも有らざりしか、

จีน 59เคยมี ชื่อเรี ยกว่า ฌูกะ60 เป็ นประเทศที่เผยแผ่คาสอนของนักบุญ
นัก ปราชญ์ แต่บัด นี ป้ ระชาชนของประเทศนัน้ กลายเป็ น สภาพเช่น นี ไ้ ปได้
อย่างไร เคยได้ ร้ ู จากหนังสือว่าในอดีตเคยมีคนเก่งคนยิ่งใหญ่สามารถควบคุม
เคลื่อนไหวใต้ หล้ าได้ ดงั ใจ มาบัดนี ้ถึงยุคตกต่า เสื่อมถอยจนถึงเพียงนี ้ คนจีน
มีนิสัยคุยโตโอ้ อวด ชอบยกย่องสรรเสริ ญอดีต คนที่เก่งเพียงเล็กน้ อยในอดีต
ทว่าคนรุ่ นหลังสรรเสริ ญกันมากๆ เข้ าจนกลายเป็ นเก่งมาก หากบัดนี ไ้ ด้ พ บ
พานยอดคนดังกล่าว แล้ วลองสนทนาพาทีดู ก็จะรู้ ว่าไม่ได้ เก่งเลิศเลออย่างที่
สรรเสริญกัน (โมะริ, 1887: 6-7)
จากสิ่งที่ได้ ประสบพบเห็นทาให้ ยะมะดะได้ ข้อสรุปว่า
我が國古へより支那を師として文物制度を採り用ひしが今ハ已に都
ての事を學び了つ、中には却て彼に勝ることもあり、今よりハ支那に
優る西洋の學問を採りて、我が國に移さましと独り口の中に囁きつヽ
歩みを進むる程に、日本人居留地へと來りける

ประเทศเราในอดีตเคยยกย่องจีนเป็ นครู นาเอาศิลปะวิทยาการและ
ระบบต่างๆจากจีนมาใช้ แต่บดั นี ้ได้ เรี ยนรู้จนหมดสิ ้นแล้ ว มิหนาซ ้าบางเรื่ องยัง
ต้ นฉบับใช้ คาว่า 支那 [ฌินะ] ซึง่ เป็ นคาเรี ยกชื่อจีนอย่างมีอคติ
60
中華 [ฌูกะ] เป็ นคาเรี ยกชื่อจีนที่แฝงนัยยะการยกย่องจีนเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล
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เหนือกว่าจีน ขณะนี ้จึงควรรับเอาวิทยาการความรู้จากตะวันตกซึ่งเหนือกว่าจีน
ถ่ายทอดมาสูป่ ระเทศเรา” (โมะริ, 1887: 8)
และเมื่อเดินตระเวนสารวจสถานการณ์เขตที่อยู่อาศัยคนญี่ปนุ่ ยะมะดะรู้สึกปิ ติยินดีที่ได้
เห็นมีผ้ ทู าหน้ าที่รักษาความสงบ พกอาวุธเตรี ยมพร้ อม ท่าทางขึงขังเข้ มงวด ทาการตรวจตราผู้ผ่าน
เข้ าออกหมู่บ้าน และสภาพในหมู่บ้านนันบ้
้ านเรื อนสิ่งก่อสร้ างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย แตกต่างจาก
ของชาวจีนอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เขามองว่ายังไม่เพียงพอ ควรเลียนแบบระบบของตะวันตก
จัดตังระบบกะปิ
้
ตนั ควบคุมดูแลผู้ค น (โมะริ , 1887: 9-10) ทัศนะของยะมะดะดังกล่าวมานี ้ แสดง
ถึ ง จิ ต ส านึ ก การเป็ นศัต รู คู่แ ข่ ง กั บ จี น โดยมองว่ า ญี่ ปุ่ นชนะเหนื อ จี น แล้ ว อี ก ทางหนึ่ ง ก็ เ น้ น
ความสาคัญในการเรี ยนรู้และปฏิบตั ติ ามแบบตะวันตก
ส่วนคนพืน้ ถิ่ นไต้ หวันนัน้ ยิ่งมีระดับต่ากว่า คือเป็ นคนป่ าเถื่ อน 「蛮民」[บัมมิน] ที่ “อยู่
กระจายกันเป็ นกลุ่มมีหวั หน้ าเผ่าปกครอง ต่างทะเลาะวิวาทต่อสู้กันอยู่เนืองๆ พวกที่อยู่ทางฝั่ ง
ตะวันออกนิสยั ใจคอดุร้าย หากมีคนต่างชาติพลัดหลงมาติดเกาะ จะช่วงชิงเสื ้อผ้ าทรัพย์สิน และ
กินเนื ้อคนเป็ นอาหาร” 「土人諸處に割據し、其々の酋長ありて、互ひに相ひ争ふこと絶え
ず、ことに東岸の地は人気荒く、海賊を業とし外國の人漂着きたりと見れば、其の衣服
貸財を奪ひ、甚だしきは人の肉を食ふとて」(โมะริ ,

1887: 18) ตอนที่ยะมะดะตัดสินใจจะ
ทากิจการเหมืองบนเกาะโดยจ้ างคนพื ้นถิ่นเป็ นคนงาน ได้ รับเตือนว่า “สุนขั หรื อม้ ายังรู้ จกั ว่าใคร
เป็ นนาย แต่คนพื ้นถิ่นไต้ หวันนันยั
้ งด้ อยยิ่งกว่าสุนขั หรื อม้ าเสีย อีก เพราะบางครัง้ ก็ไม่เชื่อฟั งคาพูด
เจ้ า นาย” 「犬馬も亦主人を知る、台灣土人犬馬にだも劣りて、主人の言ふ事に従はぬこ
ともある」 ถ้ าหากใช้ งานแต่คนพื ้นเมืองจะมีปัญหา ให้ จ้างคนญี่ ปนท
ุ่ างานร่วมด้ วย (โมริ ,1887:
24) สุดท้ ายยะมะดะต้ องเลิกทากิจการไปเพราะปัญหาความขัดแย้ งกับคนงานชาวพื ้นถิ่น ซึ่งขี ้เกียจ
ไร้ ความรับผิดชอบและป่ าเถื่อนจนเกินกว่าจะอบรมสัง่ สอนให้ เจริญขึ ้นได้
สาหรับสยามนัน้ เห็นได้ ว่าผู้เขียนมีทศั นะในทางบวกต่อสยามมากว่าจีนและคนพื ้นถิ่น
ไต้ หวัน แม้ วา่ ขนบประเพณีวิถีความเป็ นอยู่จะมีความแปลกพิสดารอยู่บ้างในสายตาคนญี่ปนุ่ แต่
เป็ นประเทศที่เจริญรุ่งเรื อง ผู้คนยึดมัน่ ศรัทธาในศาสนาและมีวฒ
ั นธรรมเป็ นของตัวเอง เมื่อยะมะ
ดะเดินทางถึงอยุธยาเดินชมสารวจบ้ านเมืองแล้ วจึงสรุ ปสถานการณ์ว่าตัดสินใจที่จะอยู่ต่อไม่
เดินทางไปตะวันตกตามความตังใจเดิ
้ ม เพราะคิดว่าการอยูท่ ากิจการค้ าในสยามจะเอื ้อประโยชน์
ซึ่งกันและกัน เพราะสยามยังไม่ได้ ถกู ครอบงาโดยตะวันตกเช่นไต้ หวัน และยะมะดะก็คิดว่าคน
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ญี่ปนุ่ จะสามารถแข่งขันเอาชนะคนจีนในสยามได้ ในที่นี ้ผู้เขียนยังได้ แสดงทัศนะความเกลียดชัง
เป็ นศัตรูคแู่ ข่งกับจีนซ ้าอีก
此の國ハ金銀多くして、且つ産物も澤山なること、決して臺灣の比
にあらず、其ハ土地も廣く人民も耕作の道ハ心得たり、智識も大に立
ち勝りたれバ、外國の人々此の處に來りて、物を貿易するに於ても、
其の利潤頗ぶる多きも宜なり、殊に支那人の如き、狡猾の手段を行ひ、
土人を瞞着して非常の暴利を獲ることありとハ、甚ハだ以て悪むべし、
我若し此の處に商賣を開きなバ眞實を旨として、正當の商業を榮み彼
等を競争ひて之を厭し倒さんこと、最易かり、

ประเทศนี ้ [หมายเหตุผ้ วู ิจยั : สยาม] มีทองและเงินมากมาย ผลิตผล
อุดมสมบูรณ์ ไม่ด้อยไปกว่าไต้ หวัน ที่ดินกว้ างขวางผู้คนเชี่ยวชาญการเกษตร
มีความรู้ใช้ ทามาหากิน [....] คนต่างชาติมาทาการค้ าก็ได้ ผลกาไรดีมาก แต่ได้
ยินว่าคนจีนใช้ วิธีขี ้โกงหลอกลวงคนพื ้นถิ่น ได้ กาไรอย่างไม่เป็ นธรรม ช่างน่า
ชิงชังรังเกียจ หากเราทาการค้ าที่นี่ จะประกอบกิจการอย่างซื่ อตรง เที่ยงธรรม
ไม่คดโกง ถ้ าแข่งขันกับคนจีน จะโค่นล้ มคนพวกนี ้ไปคงไม่ใช่เรื่ องยาก
(โมริ,1887: 89)
ที่เ ป็ นเช่นนี ส้ ันนิษฐานได้ ว่าเป็ นเพราะผู้เขี ยนมี แนวคิดสนับสนุนการอพยพคนญี่ ปุ่น
ออกไปตังรกรากในต่
้
างประเทศ โดยเฉพาะสยามในขณะนันยั
้ งไม่ตกเป็ นเมืองขึ ้นของตะวันตก ยัง
มีพื ้นที่และโอกาสสาหรับชาวญี่ปนุ่ ขยายตัวออกไปบุกเบิกจับจอง ภาพสยามที่นาเสนอใน วี รกรรม
อันยิ่ งใหญ่ ฯ จึงมีบรรยากาศของความเป็ นมิตร ความสัมพันธ์ แบบถ้ อยทีถ้อยอาศัย ส่งเสริ มให้
ผู้อา่ นมีกาลังใจ เกิดความหวังที่จะออกไปเผชิญโชคในดินแดนใหม่แห่งนัน้
วิธีการพรรณนาลักษณะทางชาติพนั ธุ์และแบ่งแยกลาดับชันตามมาตรฐานความเจริ
้
ญใน
เรื่ อง วี รกรรมอันยิ่ ง ใหญ่ ฯ ดัง ที่ ยกตัว อย่ างมาข้ างต้ น สะท้ อ นอิทธิ พ ลจากแนวคิด “ถอดคราบ
ตะวันออก มุง่ สูต่ ะวันตก” 「脱亜入欧」 [ดะท์ซุอะ- นิวโอ] อันโด่งดังของฟุกสุ ะวะ ยุกิชิในหนังสือ
เรื่ อง ปริ ทรรศน์ทฤษฎี อารยธรรม ซึ่งฟุกสุ ะวะได้ จดั แบ่งกลุ่มชาติพนั ธ์ตามระดับขันของอารยธรรม
้
ความเจริญเป็ น 3 กลุม่ คือ 1) อเมริ กา ยุโรปจัดเป็ น “อารยะ”「文明」 [บุมเมะอิ] 2) ตุรกี จีน
ญี่ปนและเอเชี
ุ่
ยประเทศอื่นๆจัดเป็ น “ครึ่ งอารยะ”「半開」 [ฮังกะอิ] 3) อาฟริ กา ออสเตรเลีย
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จัดเป็ น “อนารยะ”「野蛮」[ยะบัน] 61 (ปริ ทรรศน์ ทฤษฎี อารยธรรม, 25-26) แนวคิดดังกล่าว
แสดงทัศนะการยอมรับชื่นชม อารยธรรมความเจริ ญของตะวันตกและดูถกู ตะวันออก(โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจีน) 62 ไว้ อย่างเด่นชัด จากการที่ยะมะดะได้ มีประสบการณ์ เผชิญพบและเปรี ยบเทียบ
สถานการณ์วฒ
ั นธรรมความเป็ นอยูข่ องชนชาติตา่ งๆบนเกาะไต้ หวัน ทาให้ เกิด โลกทัศน์ใหม่นนั่ คือ
การยอมรับว่าตะวันตกเหนือกว่าทางชาติพนั ธุ์และเป็ นศูนย์กลางของอารยธรรมความเจริ ญในโลก
(Eurocentrism) ทัศนะดังกล่าวนี ้สะท้ อนจิตสานึกของปั ญญาชนตลอดจนผู้นาของญี่ ปนสมั
ุ่ ยใหม่ที่
ยอมรับว่าตะวันตกมีความเจริ ญเข้ มแข็งกว่า บรรทัดฐานของความเจริ ญเปลี่ยนถ่ายจากองค์
ความรู้ แบบจีนสู่องค์ความรู้ แบบตะวันตก จึงต้ องเรี ยนรู้ หรื อ “มุ่งสู่ตะวันตก” และ “ถอดคราบ
ตะวันออก” ซึ่งหมายถึงความล้ าหลังเสื่อมถอยทังทางวั
้
ตถุและจิตใจดังที่ผ้ เู ขียนได้ นาเสนอผ่าน
ภาพอัตลักษ์จีนบนเกาะไต้ หวัน และการวิพากษ์วิจารณ์จีนแผ่นดินใหญ่นนั่ เอง
3.1.3.2 จิตวิญญาณญี่ ปน
ุ่ ภูมิปัญญาตะวันตก「和魂洋才」[วะคงคันซะอิ]

ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่าองค์ความรู้แบบจีนและขงจื่อศึกษาคือพื ้นฐานการศึกษาของ
ญี่ปนุ่ ในอดีต จนเกิดมีสานวนว่า「和魂漢才」 [วะคงคันซะอิ] ใช้ อบรมสัง่ สอนขุนนางข้ าราชการ
ญี่ปนุ่ เพื่อเน้ นความสาคัญของการใช้ จิตวิญญานญี่ ปนุ่ = 「和魂」 [วะคน] ในการเรี ยนรู้ และ
จัดการกับศิลปวิทยาการที่นาเข้ ามาจากจีน =「漢才」 [คันซะอิ] ให้ เป็ นประโยชน์ แสดงถึงความ
พยายามในการประกอบสร้ างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื ้นถิ่นเป็ นของตัวเองในสมัยที่อารยธรรม
จีนเข้ ามามีอิทธิ พละครอบงาอย่างมากในสังคมญี่ ปนุ่ ปรากฏการณ์เช่นเดียวกันได้ เกิด ขึ ้นในยุค
สมัยของการรับอิทธิ พลตะวันตกตังแต่
้ ปลายสมัยโทะกุงะวะจนถึงสมัยเมจิ นโยบาย“พัฒนาสู่
ความเป็ นอารยะ”หรื อ“บุมเมะอิคะอิกะ” ส่งผลให้ อารยธรรมตะวันตกหลัง่ ไหลเข้ ามาครอบงาวิถี
ชี วิตของคนในเมื องโดยเฉพาะกลุ่ม คนชัน้ สูง ปั ญญาชน ตลอดจนคนชัน้ กลางรุ่ น ใหม่ที่ ไ ด้ รั บ
การศึกษาแบบตะวันตกและนิยมตะวันตก จนถึงกับมีบทเพลงล้ อเลียนกระแสเห่อ “บุมเมะอิคะอิ
วะตะนะเบะ นะโอะกิ 渡邉直樹 ชี ้ว่าฟุกสุ ะวะได้ รับอิทธิพลจากทัศนะทางประวัตศิ าสตร์ ของอังกฤษ
อเมริ กาในช่วงศตวรรษที่19 ที่แบ่งพัฒนาการทางสังคมมนุษย์ออกเป็ น 5 ขันตอน
้
โดยญี่ปนและจี
ุ่
นถูกจัดอยูใ่ น
ขันที
้ ่3 คือ half-civilized ขันที
้ ่ 4-5 civilization and enlightment คืออังกฤษ อเมริ กา เยอรมัน (渡邉,
61

2002:159-161)

ช่วงปี ค.ศ.1875ที่ฟุกุสะวะออกหนังสือ ปริ ทรรศน์ ทฤษฎี อารยธรรม นับได้ ว่าเป็ นช่วงจุดสูงสุดของ
ปรากฏการณ์ “พัฒนาเป็ นอารยะ” หรื อ “บุมเมะอิคะอิกะ” แนวคิดที่ฟกุ สุ ะวะนาเสนอในหนังสือเล่มนี ้ก่อให้ เกิด
เป็ นกระแสวาทกรรม “ถอดคราบตะวันออก มุง่ สูต่ ะวันตก”「脱亜入欧 」ที่แพร่หลายอย่างมากในช่วงต้ นสมัยเม
จิโดยเฉพาะในหมูผ่ ้ นู ิยมตะวันตก
62
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กะ” ที่โด่งดังรู้จกั กันทัว่ ไปว่า “เคาะหัวที่ตดั ผมสัน(แบบฝรั
้
่ง) จะได้ ยินเสียงบุมเมะอิคะอิกะ”「散切
り頭叩いてみれば、文明開化の音がする」เสี ย ดสี ค นที่ ห ายใจเข้ า ออกเป็ น ตะวัน ตกไปเสี ย
หมด ในขณะที่ชาวบ้ าน คนชันล่
้ างในสังคม คนต่างจังหวัด ปั ญญาชนคนรุ่ นเก่ายังคงยึดถือคติ
นิยมดังเดิ
้ มตามหลักจริ ยธรรมขงจื่ อ(ที่ ผ่านกระบวนการหล่อหลอมเข้ ากับวัฒนธรรมพืน้ ถิ่นใน
สังคมญี่ ปนแล้
ุ่ ว) และมองกระแสนี ้อย่างหมางเมินตาหนิติเตียน อย่างไรก็ตาม ปั ญญาชนที่เห็น
ความสาคัญของการเรี ยนรู้วิท ยาการตะวันตก แต่ขณะเดียวกันก็เป็ นห่วงกังวลเกรงว่าอัตลักษณ์
หรื อ “จิตวิญญาณความเป็ นญี่ปน”
ุ่ 「和魂」จะถูกกลืนหายไป จึงได้ นาคาว่า「和魂漢才」“จิต
วิญญาณญี่ ปนุ่ ภูมิปัญญาจีน ” มาดัดแปลงปรับเปลี่ยนเป็ น「和魂洋才」[วะคนโยซะอิ] “จิต
วิญญาณญี่ ปนุ่ ภูมิปัญญาตะวันตก” เพื่อใช้ เตือนสติให้ เรี ยนรู้ ศิลปวิทยาการจากตะวันตก 「洋
才」[โยซะอิ] โดยไม่ลืมจิตวิญญานที่เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของญี่ ปน
ุ่ เอง63
ทัศนะในการประกอบสร้ างอัตลักษณ์ ญี่ปุ่นของตัว ละครยะมะดะ ในเรื่ อง วี รกรรมอัน
ยิ่ ง ใหญ่ ฯ กล่าวได้ ว่าสอดคล้ องกับแนวคิด “จิ ตวิญญาณญี่ ปนุ่ ภูมิปัญญาตะวันตก” ดังกล่าว
เนื่องจากทัศนะการยอมรับอารยธรรมตะวันตกที่ผ้ เู ขียนนาเสนอทังผ่
้ านมุมมองของตัว ละครยะมะ
ดะ และโดยผ่านเสียงของผู้เล่าในบทบรรยายนันเน้
้ นความสาคัญด้ านวิทยาการความรู้ สมัยใหม่
เช่นการบรรยายภาพเรื อของชาวตะวันตกที่สร้ างด้ วยโลหะแข็งแรงสามารถเดินทางข้ ามน ้าข้ าม
ทะเลได้ ไ กล (โมริ , 1887: 9) อธิ บายความเจริ ญก้ า วหน้ าทางวิทยาการของตะวันตกว่า “การ
นวัตกรรมพลังงานเครื่ องจักรไอน ้าเป็ นการสร้ างเส้ นแบ่งขอบเขตขันหนึ
้ ่งของการพัฒนาอารยธรรม
โลก” 「蒸気力の発明は世界の開化に 一の限界を作れり」(โมริ ,1887: 86) ผู้เขียนยังได้ ผูก
เรื่ องให้ ยะมะดะเรี ยนรู้ภาษาและเรื่ องราวของตะวันตกจากชาวฮอลันดาบนเกาะไต้ หวัน ตลอดจน
ได้ มีประสบการณ์คบหาสมาคมกับคนต่างชาติซึ่งเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ของยะมะดะให้ กว้ างขวาง
ไม่จ ากัดอยู่เ พี ยงตารั บตาราจี นที่ ครอบง าโลกทัศ น์ ของปั ญญาชนสมัยโทกุง ะวะ ความรู้ และ
ประสบการณ์เหล่านี ้ยะมะดะได้ นามาประยุกต์ใช้ ในกิจการต่างๆ ที่สยามในเวลาต่อมา เช่นในการ
ทาการค้ า “เพราะรู้ ภาษาฮอลันดาจึงสะดวกในการทาการค้ ากับชาวฮอลันดา […] ได้ ผลกาไร
มากกว่าพ่อค้ ารายอื่น หลังเปิ ดกิจการเพียงครึ่ งปี การค้ าก็เจริ ญรุ่ งเรื อ งขึ ้นเรื่ อยๆ ใช้ ลูกจ้ างระดับ
หัวหน้ าและรองหัวหน้ าคนงานถึง 5-6คน เที ยบบ่าเคียงไหล่ไ ด้ กับร้ านค้ า เก่าแก่ในถิ่ นนัน้ (โมริ
,1887: 97) 「殊に和蘭人との交易には和蘭語を知れる便利により(中略)利益は他の商人
よりも多く開業の後僅か半年はかりなるに商賣次第に繁昌し今は手代番頭五六人も使ひ
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1999.

ดูนิยามความหมายของคาว่า 和魂漢才 และ 和魂洋才 ในพจนานุกรมโคจิเอ็น 広辞苑 5th ed. ,
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土地の老舗と肩比ぶる位になりぬ。」หรื อเช่นเหตุผ ลที่ พระเจ้ าแผ่นดินทรงชื่ น ชมและแต่งตัง้

ยะมะดะให้ เป็ นราชครู เนื่องจาก “เป็ นผู้มีความรู้ทงอั
ั ้ กษรศาสตร์ และการทหาร ทูลเล่าเรื่ องราวจาก
หนังสือทังในและต่
้
างประเทศอย่างกว้ างขวาง” 「文武の道に通じ、博く内外の書にに渉るこ
とを聞かせ給ひ」 (หน้ า138) และเหตุผลที่ยะมะดะทูลแนะนาให้ พระเจ้ าทรงธรรมเปลี่ยนแปลง
กฏในการสื บสันตติวงศ์ เนื่องจากระบบของสยามที่ให้ พระอนุช าสืบทอดบัลลังก์ นนั ้ “เป็ นเรื่ อง
ประหลาดมากแตกต่างจากระบบของประเทศอื่นๆทัว่ โลก” 「是外萬國の制と異なりて甚ハだ
怪しかる事 候ふ」(หน้ า 138) ซึ่งเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับการบรรยายเหตุ การณ์ ตอนเดี ยวกัน ใน
เรื่ องเล่าต้ นแบบสมัยโทะกุงะวะ ที่ใช้ องค์ความรู้ และวัฒนธรรมจีนเป็ นบรรทัดฐานในการแสดง
ความปรี ชาสามารถของยะมะดะ ตัวอย่างเหล่านี ้แสดงถึงการลดทอนหรื อลบบทบาทความสาคัญ
ของจีนออกไป ให้ ความสาคัญแก่องค์ความรู้แบบใหม่ที่กว้ างขวางกว่า
อย่างไรก็ตามทัศนะการยอมรับตะวันตกหรื อโดยรวมคือทัศนะการมอง “คนอื่น” ที่ปรากฏ
ในเรื่ อง วี รกรรมอันยิ่ งใหญ่ฯ มิได้ เรี ยบง่ายเป็ นมิติเดียว ผู้เขียนมิได้ แสดงการชื่นชมหลงใหลเห็นดี
เห็นงามกับการเป็ นตะวันตกไปเสียหมด แต่นาเสนอความสับสนย้ อนแย้ งแกว่งไหวไปมาระหว่าง
ขัวของการยอมรั
้
บและปฏิเสธ ความชื่นชมและเกลียดชังหรื อหวาดหวัน่ ต่ออิทธิพลของคนอื่นที่มี
อานาจเหนือกว่าทังจี
้ นและตะวันตก นอกเหนือจากอคติตอ่ จีนที่แสดงออกชัดเจนในตัวอย่างที่ยก
มาข้ างต้ นแล้ ว ผู้เขียนยังได้ แฝงเร้ นจิตสานึกความเป็ นคูแ่ ข่งต่อตะวันตกไว้ ในตัวบท ดังเช่นการใช้
เสียงของผู้เล่าในบทบรรยายตาหนินโยบายปิ ดประเทศของรัฐบาลโทะกุงะวะ แสดงความเสียดาย
ว่าถ้ าหากญี่ ปนท
ุ่ าการค้ าและพัฒนาวิทยาการด้ านการเดินเรื อต่อเนื่องสืบมา บัดนี ้ก็คงจะได้ เป็ น
“เจ้ าแห่งท้ องทะเลตะวันออก” 「東洋の海の王」ไปแล้ ว (โมริ ,1887: 9) ซึ่งกล่าวได้ ว่าเป็ นภาพ
สะท้ อนกลับด้ านแสดงถึงความรู้สกึ ต้ องการเอาชนะที่แอบแฝงอยู่ หรื อเช่นในตอนที่ยะมะดะตังใจ
้
จะทาเหมืองทองที่ไต้ หวันและมีความคิดว่า
先つ年和蘭人某金を採らんとして、内地に至りしに、土人は西洋人を忌こと
甚だしく妨げなすこと屡々なるにぞ終に望みを遂げざりしと聞き其ハ我々日本
人にて之を企てなバ同じ人種の事もあり、別に度人に妨げらるヽ患ひもなから
ん

ได้ ยินว่าปี ก่อนมีชาวฮอลันดาเข้ ามาถึงพื ้นที่ส่วนในของเกาะ หมายจะมา
ทาเหมืองเก็บทองนี ้ ทว่าไม่สามารถดาเนินการได้ ดงั ประสงค์ เพราะถูกคนพื ้นถิ่น
ซึง่ เกลียดชังชาวตะวันตกรบกวนกีดขวางอยู่เนืองๆ แต่คิดว่าถ้ าพวกเราคนญี่ปนุ่
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เป็ นคนทากิจการ คงไม่ต้องห่วงว่าจะถูกคนพื ้นถิ่นกีดขวางเพราะเป็ นคนเผ่าพันธุ์
ผิวสีเดียวกัน (โมริ,1887: 23）
เป็ นตัวอย่างแสดงให้ เห็นว่าถึงแม้ ยะมะดะจะแสดงทัศนะยอมรับว่าตะวันตกเหนือกว่า
และคิดว่า ควรต้ องเรี ยนรู้ จากตะวันตก แต่ในขณะเดียวกันก็ มี จิ ตสานึก ความเป็ น อื่ นและแฝง
ความรู้สกึ เป็ นคูแ่ ข่งในการทากิจการบนเกาะไต้ หวัน ซึ่งในกรณีนี ้เพื่อจะเอาชนะตะวันตกผู้เขียนได้
ให้ ยะมะดะเลือกใช้ ประโยชน์จากสานึกความเป็ นพวกเดียวกันกับคนพืน้ ถิ่นด้ วยเหตุผลว่าเป็ น
เผ่าพันธุ์ ผิ วสี เ ดียวกัน ทัง้ ที่ ไ ด้ แสดงความดูหมิ่ นแบ่ง แยกแตกต่างจากคนพื น้ ถิ่ นซ า้ แล้ วซ า้ เล่า
ตัวอย่างเหล่านี ้สะท้ อนถึงจิตสานึกเป็ นทวิอตั ลักษณ์ของคนญี่ปนสมั
ุ่ ยใหม่ที่ก ้ากึ่งและย้ อนแย้ งอยู่
ระหว่างความปรารถนาอยากเป็ นตะวันตกกับความเป็ นตะวันออกที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพราะ
ติดตัวมาโดยกาเนิด
ในอีกทางหนึ่ง ด้ านการประกอบสร้ างอัตลักษณ์ทางจิตวิญญานจะเห็นได้ ว่าผู้เขียนได้ ให้
ตัวละครยะมะดะและชาวญี่ ปนคนอื
ุ่
่นๆสืบสานจิตวิญญาณอันดีงามของคนญี่ ปนดั
ุ่ งที่ ยะมะดะ
ได้ รับการปลูกฝั งจากลุงในวัยเยาว์ อัตลักษณ์ดงั กล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดตามพระราชดาริ ว่า
ด้ วยเรื่ องการศึกษา 教学聖旨 ค.ศ.1879 หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาโดยหันมาเน้ น
การปลูกฝั งคุณธรรมและหลักความสัมพันธ์ ระหว่างคนในสังคมตามขนบจริ ยธรรมปรัชญาขงจื่อ
โดยเฉพาะคุณ ธรรม 仁[จิน] 義 [กิ ] 忠 [ชู] 孝[โค] (เมตตาการุ ณย์ ตรงต่อหน้ าที่ จงรักภักดี
กตัญ ญูกตเวที ) ที่ รัฐ บาลเมจิ กาหนดเป็ นหัวข้ อสาคัญต้ องปลูกฝั ง แก่เ ยาวชน ผู้เขี ยนได้ ใ ช้
เหตุการณ์วีรกรรมของยะมะดะหลายครัง้ เป็ นตัวอย่างในการถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าว อย่างเช่น
ความรักสามัคคีผกู พันร่วมมือกันระหว่างพวกพ้ องชาวญี่ปนในสยามซึ
ุ่
่งเป็ นหน้ าที่ที่คนในสังคมพึง
ปฏิบตั ิต่อกันตามหลักคุณธรรม 仁義 [จิงกิ] ซึ่งสอดแทรกอยู่ในความคิดและการกระทาของตัว
ละครชาวญี่ปนุ่ อย่างตอกย ้า การแสดงความรักชาติบ้านเกิดและความศรัทธาอันมัน่ คงต่อเทพเจ้ า
แห่งญี่ ปนุ่ ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณตามหลักคุณธรรม 忠孝[ชูโค]
ถ่ายทอดผ่านเหตุการณ์หลายครัง้ เริ่ มตังแต่
้ เหตุการณ์ที่นะกะมุระ เรี ยวโนะซุเกะอดีตคนรับใช้ ใน
บ้ านตระกูลยะมะดะ ตอบแทนพระคุณของพ่อยะมะดะด้ วยการช่วยเหลือดูแลยะมะดะขณะอยู่บน
เกาะไต้ หวัน เหตุการณ์ที่ยะมะดะเชิ ญสองพ่อค้ าชาวซุรุงะตอบแทนพระคุณที่ให้ ขึ ้นเรื อเดินทางมา
ด้ วย ซึ่งในเหตุการณ์เดียวกันนี ้ ผู้เขียนยังได้ สอดแทรกคุณลักษณะของคนญี่ปนที
ุ่ ่ชาวตะวันตกยัง
ทึง่ และยกย่อง นัน่ คือความรักชาติ ไม่วา่ จะพลัดถิ่นไปอยูไ่ กลแค่ไหนและไปได้ ดิบได้ ดีมีชีวิตเป็ นสุข
เช่นไรก็ไม่ลืมแผ่นดินบ้ านเกิดเมืองนอน
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西洋人某我が國人の性質を評して云ふ「日本人が數千万里の波濤を
隔ててハ、數十年の星霜を經るも、其の故郷を懐ふの情を渝へぬハ驚
くべきの事實なり、是日本人が自から愛國心に、富みたりを公言する
所以又實に其の心に富みたる所以にしてひそかに感ずる所なりと然れ
バ古來我が國の漁師など南亜米利加、西比利亜、桑港、堪察加なんど
の諸國へ漂着せし者多くあれど、皆彼の國に止まりて、優き待遇を受
くるより寧ろ國に歸りて鬱悒きに日を送るをバ楽しみて、再たび數千
里の大洋を冒し年徑て歸る者のみなり、中にハ適々彼の國に在るを好
んで彼の國民になりしと言ふハ甚はだ稀に聞く所にして已むを得ざる
の事故ありしに因らざるハなし、

ชาวตะวันตกนายหนึ่งได้ อธิบายถึงคุณลักษณะของคนประเทศเราไว้ ว่า
“คนญี่ ปนไม่
ุ่ ว่าจะอยู่ห่างไกลข้ ามนา้ ข้ ามทะเลนับหมื่นลี ้ ผ่านกาลเวลานาน
หลายสิบปี ก็ไม่เคยทิ ้งความรู้สึกคิดถึงบ้ านเกิดเมืองนอน ช่างเป็ นข้ อเท็จจริ งที่
น่าทึ่ง [ผู้พูด] รู้ สึกอยู่ในใจว่า คนญี่ ปนได้
ุ่ แสดงออกอย่างเปิ ดเผยว่า มีจิตใจ
เปี่ ยมด้ วยความรักชาติ และพวกเขาก็มีจิตใจเปี่ ยมด้ วยความรักชาติจริ งๆ” ดังที่
มีผ้ กู ล่าวเช่นนัน้ ตังแต่
้ โบราณกาลมาแล้ ว มีชาวประมงประเทศเราจานวนไม่
น้ อยที่เรื อพลัดไปเทียบท่าประเทศต่างๆ เช่นอเมริ กาใต้ ไซบีเรี ย ซานฟรานซิส
โก คัมชัตกา แต่พวกเขายอมผจญภัยใช้ เวลาแรมปี เดินทางข้ ามมหาสมุทรเป็ น
ระยะทางหลายพันลี ้อีกครัง้ เพื่อกลับบ้ านเกิดเมืองนอนมาใช้ ชีวิตในกระท่อม
ซอมซ่อที่ ผูกพันด้ วยใจอาวรณ์ มากกว่า จะเลื อกอยู่ต่อในประเทศนัน้ ๆ โดย
ได้ รับการต้ อนรับ ให้ มีความเป็ นอยู่อย่างดี ในบรรดาคนเหล่านัน้ อาจมีบ้างที่
สมัครใจหลงเหลืออยู่ตอ่ กลายเป็ นประชาชนของประเทศดังกล่าวไป แต่ก็น้อย
มากที่จะได้ ยินเช่นนัน้ และด้ วยความจาเป็ นบังคับจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
(โมริ,1887: 163-164)
คุณธรรมดังกล่าวไม่เพียงจะกาหนดอัตลักษณ์ด้านความเป็ นญี่ ปนที
ุ่ ่พึงประสงค์สาหรับ
พลเมืองดีในประเทศญี่ ปนุ่ แต่ยังเป็ นกรอบความประพฤติที่ช่วยส่งเสริ มให้ คนญี่ ปนซึ
ุ่ ่งเป็ นคน
ต่างชาติอยู่ร่วมกับคนพื ้นถิ่นได้ อย่างราบรื่ นกลมเกลียว นัน่ คือการสานึกในบุญคุณของแผ่นดิน
สยาม และตอบแทนด้ วยการอุทิศตนเข้ าช่วยภารกิจของแผ่นดินหลายต่อหลายครัง้ ไม่ว่าจะเป็ น
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เหตุการณ์ปราบเสือเพื่อช่วยกอบกู้ความสงบสุขแก่กรุงศรี อยุธยา (โมริ,1887: 102-111) หรื อการที่
ยะมะดะยอมรับตาแหน่งแม่ทพั รวบรวมพลคนญี่ปนร่
ุ่ วมกับทัพสยามเพื่อไปรบต่อต้ านข้ าศึกเมือง
ละครที่มารุกรานสยาม (โมริ ,1887: 114-115) และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เสียของพระเจ้ าทรงธรรมที่
ให้ ชว่ ยดูสนับสนุนพระโอรสในการปกครองบ้ านเมืองอย่างซื่อสัตย์จงรักภักดี( โมริ ,1887: 168-186)
ซึง่ วีรกรรมเหล่านี ้ ยะมะดะกระทาไปโดยไม่ได้ ม่งุ หวังบาเหน็จรางวัลตอบแทน ขณะเดีย วกันก็
รู้สานึกในฐานะความเป็ นคนต่างชาติ นอบน้ อมถ่อมตน ไม่หยิ่งผยองกับความสาเร็ จ ยกตัวอย่าง
เช่นกรณีการปราบเสือนันหลั
้ งจัดการสังหารเสือร้ ายแล้ วยะมะดะก็กลับไปนอนพักที่บ้านเหมือนไม่
เกิดอะไรขึ ้น เมื่อเพื่อนชาวญี่ ปนแสดงความชื
ุ่
่นชมไหวพริ บปฏิภาณและความกล้ าหาญของเขา
ยะมะดะก็ กล่าวถ่อมตัวว่าการที่ตนสามารถสังหารและจับ เสื อร้ ายได้ โดยไม่สูญเสีย ชีวิตทหาร
แม้ แต่นายเดียว ไม่ได้ รับ บาดเจ็บสักแผล “เพราะบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ ของเทพเจ้ าเซ็งเง็ นแห่งมหา
อาณาจักรญี่ปนที
ุ่ ่เคารพสักการะอยู่เสมอ” 「一人の兵を卒を殺さず、一所の微傷を負はず、
一虎を殺し、一虎を虜にせしは、日頃信ずる大日本の浅間霊神の利益なれ」(โมริ , 1887 :
109) และเมื่อผู้ว่าการนครอยุธยาเรี ยกให้ เข้ าไปรับบาเหน็จรางวัลกล่าวคาสรรเสริ ญชมเชย ยะมะ
ดะก็ถ่อมตัวอีกว่า การที่ คนต่าต้ อยเช่น ตน สามารถปราบเสือร้ ายได้ สาเร็ จ “เป็ นเพราะพระเดช
พระคุณ ของท่า นผู้ว่า ฯ” 「閣下の政事の徳」และการที่ เสนอตัว อาสาปราบเสื อนัน้ ไม่ไ ด้ หวัง
รางวัลแต่เ พื่อตอบแทนพระคุณของท่านผู้ว่าฯและแผ่นดินสยาม (โมริ ,1887: 110) เมื่อได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นแม่ทพั ไปปราบศึกเมืองลิกอร์ ครัง้ แรกนันยะมะดะปฏิ
้
เสธเพราะเห็นว่าเป็ น “ภารกิจที่
ยิ่งใหญ่เกินกาลัง” สาหรับตนที่เป็ นเพียงสามัญชนคนต่างชาติ แต่เมื่อพระเจ้ าทรงธรรมทรงขอร้ อง
ด้ วยพระองค์เอง จึงยอมรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อเป็ นการแสดงความจงรักภักดีตอ่ ผู้เป็ น
เจ้ านาย(โมริ,1887: 112)
ยะมะดะกล่าวยา้ อยู่ดงั นี เ้ สมอว่าการที่เขาสามารถประกอบวีรกรรมความชอบประสบ
ความสาเร็จจนมีฐานะเป็ นใหญ่เป็ นโตได้ นนเป็
ั ้ นผลมาจากอานาจบารมีของผู้ที่มีสถานะเหนือกว่า
(เช่นขุนนาง กษัตริ ย์ เทพเจ้ าฯลฯ) ช่วยเหลือปกป้องคุ้มครอง ซึ่งแนวคิดการถ่อมตนยกย่องผู้อื่น
เช่นนีเ้ ป็ นอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมแสดงถึงจิตวิญญาณอันดีงามของญี่ ปนุ่ ที่ ผ้ ูเขี ยนมองว่าไม่
หลงเหลืออยูใ่ นความเป็ นจีนสมัยเมจิ ดังจะเห็นจากการวิพากษ์วิจารณ์คนจีนที่กล่าวมาก่อนหน้ านี ้
และจากการยึดมัน่ ประพฤติตนอยู่ในกรอบขนบจริ ยธรรมอันดีงามนี ้เองที่ทาให้ ยะมะดะเป็ นที่ชื่น
ชมยกย่องของผู้อื่นทังชาวญี
้
่ปนุ่ และชาวสยาม ส่งผลให้ ไม่เพียงชีวิตของยะมะดะส่วนบุคคลรุ่งเรื อง
แต่ยงั อานวยให้ หมูบ่ ้ านญี่ ปนุ่ เจริญรุ่งเรื องขึ ้นตามกันไปด้ วย
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長政が領地の人民ハ又長政の名誉を慕ふて、其の領地たる喜び、年々
貢ぎを納れて良く治まりけり、長政の家も此より殊に名高くなりしもの
から花主の客も夥多くして、支那西洋の品物まで手廣く賣捌くにぞ、利
潤も甚はだ多くして、手代番頭の數も増し、

ผู้คนในเขตที่ ดิน ใต้ การปกครองของนะงะมะซะ ต่างเคารพชื่ นชมใน
ชื่อเสียงเกียรติภูมิของนะงะมะซะและยินดีที่ได้ อยู่ในเขตปกครองนัน้ ส่งส่วยให้
ตามธรรมเนียมทุกปี อยู่ใต้ การปกครองอย่างสงบเรี ยบร้ อย ร้ านค้ าของนะงะมะ
ซะก็มีชื่อเสียงแพร่ หลาย มีลูกค้ าขาประจามากมาย ขยายขอบเขตกิจการซือ้
ขายสินค้ าจีนและตะวันตกด้ วย ได้ ผลกาไรดี จานวนลูกจ้ างคนงานเพิ่มขึ ้น [...]
(โมริ,1887: 113)
此より我が國の商人船を暹羅に出だす者漸々と數を殖し、日本街の人
口も月毎日毎に殖え來りて益々繁華になりけるが長政ハ能く之を保護し
て殊に多くの利益を施しけり、

(ยะมะดะเชิญ สองพ่อค้ าทะกิโอตะมาพบเพื่อแสดงความขอบคุณและ
ชักชวนให้ ม าทาการค้ ากับ สยามหลัง จากทะกิ โอตะกลับไปบอกเล่าเรื่ องราว
เผยแพร่ ให้ คนที่ญี่ปนฟั
ุ่ งก็ทาให้ ) จากนันจึ
้ งมีพ่อค้ าจากประเทศเราแล่นเรื อมา
ค้ าขายกับสยามเพิ่มมากขึ ้น ประชากรในหมู่บ้านญี่ปนเพิ
ุ่ ่มขึ ้นตามวัน เวลา และ
ยิ่งเจริ ญรุ่งเรื องขึ ้นเรื่ อยๆ นะงะมะซะดูแลคุ้มครองผู้คนเหล่านี ้อย่างดี ส่งเสริ ม
ให้ มีผลกาไรมากมาย
(โมริ,1887: 166)
เหตุการณ์ และรายละเอี ยดที่ ผ้ ูเขี ยนสอดแทรกเสริ ม เข้ ามา ทาให้ ตัว ละครยะมะดะใน
วีรกรรมอันยิ่ งใหญ่ฯ มีลกั ษณะแตกต่างไปจากแก่นเรื่ องเดิมในตัวบทต้ นแบบ สมัยโทะกุงะวะ ที่
เน้ นภาพความเป็ นยอดนักรบและใช้ พลังอานาจทางการทหารในการถี บตัวขึ ้นเป็ นใหญ่ตามขน
บเรื่ องเล่าตานานศึกสงคราม ดังเช่นที่พรรณนาอยู่ในตัวบทเรื่ อง อิ บกุ ิ ว่า “มีชยั ทุกครัง้ ที่ทาศึก ทา
ให้ ทวั่ ทังชมพู
้
ทวีปสะเทือนสะท้ านด้ วยความยาเกรง เมื่อได้ ยินชื่อกองทัพญี่ ปนแม้
ุ่ แต่เด็กเล็กยัง
กลัวจนหยุดร้ องไห้ ” 「戦ふ毎に勝つて、實に天竺中を震ひわなゝかせ、日本軍といへば小
児も啼きを止め」(อิ บุกิ , 1813: 43) ซึ่ง สะท้ อนถึ ง เจตนาการน าเสนอภาพอัตลัก ษณ์ ญี่ ปนที
ุ่ ่
เหนือกว่าชนชาติอื่นๆ ด้ วยวาทกรรมการเป็ นชาตินกั รบและดินแดนแห่งเทพเจ้ า ส่วนใน วี รกรรม

75
อันยิ่ ง ใหญ่ ฯ แม้ ว่า ผู้เ ขี ย นจะมิ ไ ด้ ปฏิ เสธภาพความเป็ น นักรบของยะมะดะและคนญี่ ปุ่ น ทว่า
ขณะเดียวกันได้ สร้ างเสริมลักษณะด้ านอื่นเพิ่มขึ ้นมา ทังด้
้ านการเป็ นนักธุรกิจ นักการทูต และผู้นา
ที่มีสติปัญญาความรู้ วิสยั ทัศน์กว้ างไกล การประกอบกิจการและวีรกรรมต่างๆ ของยะมะดะใน
สยามนัน้ กล่ า วได้ ว่ า มี ลัก ษณะเป็ น การน า “ภูมิ ปั ญ ญาตะวัน ตก”มาใช้ ป ระกอบร่ ว มกับ “จิ ต
วิญญาณญี่ปนุ่ ”ที่ได้ รับการอบรมสัง่ สอนมาจากลุงเมื่อครัง้ เยาว์วยั แม้ แต่ในการสู้รบก็มิได้ ใช้ เพียง
ศิลปะการต่อสู้แต่ใช้ ความสามารถในการวิเคราะห์การวางแผน สติปัญญาไหวพริ บ ประสบการณ์
ตลอดจนใช้ เครื อข่ายมนุษย์สมั พันธ์ เข้ าประกอบร่วมกัน กล่าวได้ ว่าเป็ นการก่อร่างสร้ างตัวด้ วย 実
学 [จิ ท์ ซุ ง ะกุ ] หรื อ วิ ช าความรู้ ที่ ใ ช้ ง านได้ จ ริ ง ตามหลัก วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึก ษาสมัย ใหม่ ซึ่ ง น า
แนวคิดมาจากตะวันตก ขณะเดียวกันก็ได้ ผสมผสานคตินิยมที่แตกต่างไปจากแนวคิดปั จเจกนิยม
แบบตะวันตก คือมองว่าผลงานความสาเร็ จและชื่อเสียงที่บุคคลได้ มานัน้ มิได้ เป็ นเพราะความ
เก่งกล้ าสามารถของตนเองเพียงผู้เดียว แต่เป็ นผลมาจากพระเดชพระคุณของผู้อื่นช่วยเหลือหรื อ
แม้ กระทัง่ บารมีปกป้องคุ้มครองของสิ่งศักดิ์สิทธิ ความสาเร็ จนี ้จึงมิได้ เป็ นเพียงผลประโยชน์หรื อ
ชื่อเสียงเกี ยรติภูมิส่วนบุคคล แต่จะนามาซึ่งผลประโยชน์และชื่อเสียงเกี ยรติภูมิของชุมชนหรื อ
ประเทศชาติบ้านเมืองด้ วย
การประกอบสร้ างอัตลักษณ์คนญี่ ปนและความเป็
ุ่
นญี่ปนที
ุ่ ่พึงประสงค์ ในช่วงระยะเวลา
แห่งการสถาปนารัฐชาติสมัยใหม่ เป็ นประเด็นที่มีการถกเถียงโต้ แ ย้ งกันอย่างมาก ทังนี
้ ้เพราะใน
ระยะแรกเริ่ ม ของการสร้ างชาติซึ่ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งรั บ ศิล ปวิ ทยาการตะวันตกมาใช้ พัฒ นา
ประเทศ ปั ญญาชนและผู้นารัฐ บาลเมจิ ซึ่ง มีความขัดแย้ งแตกต่างทางความคิดระหว่างกลุ่ม ที่
สนับสนุนการรับอารยธรรมตะวันตกกับกลุ่มที่คดั ค้ าน ต้ องการขับไล่กาจัดอิ ทธิ พลของต่างชาติ
(ตะวันตก)ออกไป ได้ ข้อตกลงกันว่ายอมเปิ ดประเทศชัว่ คราวเพื่อพัฒนาให้ “ชาติมงั่ คัง่ กองทัพ
เข้ มแข็ง” แล้ วจึงค่อยสามารถกาจัดตะวันตกออกไปได้ ความย้ อนแย้ งด้ านอุดมการณ์ดงั กล่าวทา
ให้ ญี่ปนุ่ ต้ องเผชิญปั ญหาวิกฤตอัตลักษณ์ ระหว่างการเสริ มสร้ างและยอมรับปั จเจกบุคคลซึ่งมีจิต
วิญญาณเสรี บนพืน้ ฐานองค์ความรู้ สมัยใหม่ซึ่งอ้ างอิงกับระบบเหตุผลและประโยชน์นิยมแบบ
ตะวันตกกับการปกป้องเชิดชูระบบการปกครองโดยจักรพรรดิผ้ เู ป็ นเชื ้อสายของเทพเจ้ าและทรงมี
อานาจสูงสุดโดยผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ ระบบดังกล่าวดารงอยู่ได้ บนรากฐานความสัมพันธ์แบบ
ความซื่อสัตย์จงรักภักดีที่ปลูกฝั งด้ วยขนบจริ ยธรรมตามแนวคิดขงจื่อศึกษาของญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นองค์
ความรู้ ที่กลุ่มตะวันตกนิยมมองว่าล้ าหลัง กดทับ กีดขวางการพัฒนาตัวตนและจิตวิญญาณเสรี
ของปั จเจกบุคคล ส่วนฝ่ ายอนุรักษ์ นิยมเชิดชูจกั รพรรดิก็ตาหนิโจมตีว่าแนวคิดแบบตะวันตกเช่น
เสรี นิ ย ม ปั จ เจกนิ ย ม และประโยชน์ นิ ย มทั ง้ หลายท าให้ ผู้ คนแข่ ง ขั น ชิ ง ดี ชิ ง เด่ น เห็ น แก่
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ความก้ าวหน้ าและผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม เป็ นการบ่อนทาลายศีลธรรมจริ ยธรรม
ขนบประเพณีอนั ดีงามของญี่ปนุ่ สัน่ คลอนเสถียรภาพความมัน่ คงของสถาบันและของรัฐ
กล่าวได้ ว่าอัตลักษณ์ญี่ปนยุ
ุ่ คใหม่ที่ผ้ เู ขียนนาเสนอผ่านตัว ละคร ยะมะดะ นะงะมะซะ มี
ลักษณะเป็ นลูกผสมทางวัฒนธรรมหรื อทวิอตั ลักษณ์อนั เป็ นผลมาจากการปะทะผสมผสานกันของ
แนวคิดขัวตรงข้
้
ามระหว่างการยอมรับและปฏิเสธอิทธิพลอารยธรรมตะวันตก โดยการเลือกรับ
ความเป็ นตะวันตกด้ านความเจริ ญ ทางกายภาพและองค์ ความรู้ หรื อ “ภูมิ ปัญญาตะวันตก”
ผสมผสานเข้ ากับ“จิตวิญญาณญี่ปนุ่ ” หรื อวิถีความประพฤติปฏิบตั ิตนตามขนบจริ ยธรรมอันดีงาม
ที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษ ประกอบสร้ างเป็ นอัตลักษณ์ลูกผสม “จิตวิญญาณญี่ ปน-ภู
ุ่ มิปัญญา
ตะวันตก” เพื่อให้ สอดคล้ องเหมาะสมสาหรับการอยู่ร่วมและอยู่รอดในโลกสมัยใหม่ที่ญี่ปนต้
ุ่ อง
เผชิญกับการคุกคามและแข่งขันกับชาติพนั ธุ์อื่นๆ นับเป็ นทางออกหนึ่งที่ผ้ เู ขียนซึ่งเป็ นปั ญญาชน
ญี่ ปนรุ
ุ่ ่ นใหม่สมัยเมจินาเสนอเป็ นคาตอบสาหรับปั ญหาการกาหนดนิยามอัตลักษณ์ ความเป็ น
ญี่ ปนุ่ ซึ่งเป็ นประเด็นโต้ แย้ งกันในสังคมญี่ ปนตลอดมานั
ุ่
บตังแต่
้ หลังการเปิ ดประเทศและยังคง
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั

ภาพปกหนังสือ วีรกรรมอันยิง่ ใหญ่ของยะมะดะ นะงะมะซะในสยาม
ลักษณะเป็ นภาพเหมือนบุคคลวาดแบบศิลปะตะวันตก จะเห็นได้ว่าหน้าตา ทรงผม
และเครื่องแต่งกายในภาพเป็ นแบบฝรัง่ สะท้อนถึงแนวคิดทวิอตั ลักษณ์ในตัวบท
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3.2 เรื่องเล่ ำยะมะดะ นะงะมะซะกับควำมสัมพันธ์ ญ่ ีปุ่น-ไทยและอัตลักษณ์ ญ่ ีปุ่นภำยใต้
กรอบวำทกรรมกำรขยำยดินแดน
ความสัมพันธ์ ญี่ปน-ไทยในช่
ุ่
วงระยะแรกหลังเปิ ดสัมพันธไมตรี อย่างเป็ นทางการ ดาเนิน
ไปภายใต้ อิทธิพลแนวคิดต่อต่างประเทศของชาวญี่ ปนและรั
ุ่
ฐบาลญี่ ปนที
ุ่ ่สาคัญคื อแนวคิดการ
ขยายอานาจไปสู่ดินแดนทางใต้ หรื อ “นันฌินนิยม” 64南進論 ที่ก่อตัวขึ ้นในทศวรรษ 1860 และ
แนวคิด “เอเชียนิยม” 65 アジア主義 ที่เกิดขึ ้นในช่วงทศวรรษ1880
ผู้นาทางความคิดด้ าน“นันฌินนิยม” และ“เอเชียนิยม” ของญี่ ปุ่นส่วนหนึ่ง ได้ หันมาให้
ความสนใจแก่สยาม ทังนี
้ ้เพราะสยามเป็ นประเทศเดียวในภูมิภาคนี ้ที่สามารถดารงความเป็ นเอก
ราชรอดพ้ นจากการยึดครองเป็ นอาณานิคมของชาติตะวันตกเช่นเดียวกันกับญี่ ปนุ่ ดังจะเห็นได้
จากตัวอย่างที่ซุงะนุมะ เทะอิฟุ 菅沼貞風 ปั ญญาชนรุ่นใหม่ชาวเมืองฮิราโดะจังหวัดนางาซากิ ได้
นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการขยายตัวลงใต้ ไว้ ในงานเขียนเรื่ อง ความฝันของญี ่ปนใหม่
ุ่
ที่จะขยาย
อานาจลงไปทางใต้ เปลี ่ยนเล็กให้เป็ นใหญ่ เปลี ่ยนความพ่ายแพ้ให้เป็ นชัยชนะ (1888) 『変小為
大転敗為勝 新日本図南の夢』สนับสนุนการอพยพคนสู่อุษาคเนย์ ขณะเดียวกันก็ มีจิตสานึก
แบบ “เอเชียนิยม” ในอันที่จะผนึกกาลังเป็ นหนึ่งเดียวกับ ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เพื่อยับยังการบุ
้
ก
รุ กของอังกฤษ ฝรั่งเศส และเพื่อ คืนความเป็ นเอกราชแก่ ประเทศเหล่านัน้ โดยความคิดเห็นต่อ
ประเทศไทยหรื อสยามนัน้ ซุงะนุมะมีความเห็นว่า “เป็ นประเทศเอกราชมาแต่ครัง้ โบราณกาล ไม่
สมควรที่ เ ราจะเป็ นศัต รู ด้ ว ย” 「暹羅は固より東洋の独立国、而して吾人が敵にあらざる
や」ญี่ ปุ่ นจึ ง ไม่ ค วรเลี ย นแบบยุโ รปมุ่ง ท าลายสยาม แต่ ค วรให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการพัฒ นา
ประเทศให้ ทนั สมัย สามารถดารงความเป็ นเอกราชไว้ ได้ สืบไป (อ้ างใน อิชิอิ โยเนโอะและโยชิกาวา
64

แนวคิดนันฌิ นนิยมในระยะต้ นรั ชสมัยเมจิ เน้ นความสนใจดินแดนตอนใต้ ในฐานะเป็ นแหล่ง
ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่ญี่ปนสามารถน
ุ่
ามาใช้ ประโยชน์ และเป็ นดินแดนที่เหมาะแก่การอพยพประชากรไป
บุกเบิกยึดครองดินแดน ปั ญญาชนที่สนับสนุนแนวคิดนีม้ ีแนวโน้ มเสนอให้ เลือกใช้ วิธีการทางเศรษฐกิจและ
การค้ าอย่างสันติและประนีประนอม มากกว่าการใช้ ความรุนแรง โดยอานาจทางการทหาร แต่ภายหลังย่างเข้ าสู่
ทศวรรษ1930 เมื่ออ านาจในการปกครองตกอยู่ในมือฝ่ ายทหาร น ามาซึ่ง ความเปลี่ย นแปลงด้ านนโยบาย
ต่างประเทศของญี่ปนจากการประนี
ุ่
ประนอมร่ วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวันตก มามีที ท่าแข็ง
กร้ าวเน้ นการใช้ อานาจทางการทหาร
65
ทะเกะอุชิ โยะฌิ มิ 竹内好 อธิ บายเกี ยวกับ เอเชี ยนิยมว่ามีหลายแขนง แต่ละแนวคิดมีลกั ษณะ
เฉพาะตัว แต่ไม่ถึงกับแยกเป็ นเอกเทศ อย่างน้ อยที่สดุ มีจดุ ร่วมคือความต้ องการที่จะรวบรวมเชื่อมโยงเอเชียเข้ า
ด้ วยกัน (โดยไม่กี่ยงว่าจะใช้ วิธีการรุกรานหรื อไม่（竹内、1963：14）
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โทชิฮารุ, 2530 : 87-88) บรรดานัก “นันฌินนิยม” และ “เอเชียนิยม” ที่ให้ ความสนใจกับไทยจึงมัก
หยิบยกเอาเรื่ องเล่ายะมะดะมาเป็ นตัวอย่างของคนญี่ปนุ่ ผู้ประสบความสาเร็จในการบุกเบิกก่อร่าง
สร้ างตัวในสยามและเป็ นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างญี่ปนุ่ -ไทย
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากญี่ ปุ่ นในช่ ว งแรกของการปฏิ รู ป พัฒ นาประเทศสู่ค วามเป็ น
สมัยใหม่ มุ่งเป้าไปสู่การ “เป็ นอารยะ” แบบตะวันตก และยุ่งอยู่กับการแข่งขันต่อสู้กับจีนและ
เกาหลี จึงยังไม่ได้ ให้ ความสนใจกับไทยมากนัก ดังเช่นที่ อิชิอิ โยเนโอะและโยชิกาวา โทชิฮารุ
(2530) ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ ว่าญี่ ปนเริ
ุ่ ่ มหันมาให้ ความสนใจกับสยามหรื อไทยอย่ างจริ งจังหลัง
เหตุการณ์ร.ศ.112 (1893) ซึ่งในญี่ปนเกิ
ุ่ ดกระแสความเห็นใจสยามในฐานะเป็ นประเทศเอเชียที่
ถูกตะวันตกคุกคามเช่นเดียวกัน
เรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่ถกู นามาฟื น้ ฟูเผยแพร่ในช่วงแรก ส่วนใหญ่เป็ นการผลิตซ ้า
เรื่ องเล่าปฐมภูมิและเรื่ องเล่าต้ นแบบสมัยโทะกุ งะวะ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอภาพคนญี่ ปนุ่
แบบอย่าง เนื ้อหาจึงเน้ นความสาคัญในการถ่ายทอดเรื่ องราวเหตุการณ์วีรกรรมของยะมะดะและ
คนญี่ ปนเป็
ุ่ นหลัก แม้ เรื่ องราวจะดาเนินโดยมี สยามเป็ นฉาก แต่เนื ้อหาหลักไม่ได้ บรรยายภาพ
สยาม หรื อความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศทังสองเท่
้
าใดนัก คุโบะตะ(2010: 31) ชี ้ว่าหลังปี ค.ศ.
1893มีเอกสารงานเขียนเกี่ยวกับสยามเพิ่มมากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ซึ่งเป็ นหลักฐานแสดงถึงความ
สนใจต่อสยามที่ เ พิ่ ม มากขึน้ และช่วงก่อ นหลัง สงครามญี่ ปุ่ น-จี น (1894-1895) จึง เริ่ ม มี การ
เชื่อมโยงเรื่ องราวของยะมะดะ นะงะมะซะเข้ ากับความสัมพันธ์ญี่ปนุ่ -ไทย
จนกระทัง่ เมื่อนโยบายต่างประเทศของญี่ปนุ่ หันมาเน้ นมุง่ ลงสูใ่ ต้ ประจวบเหมาะกับ เรื่ อง
เล่าวีรกรรมของยะมะดะ นะงะมะซะ มีเนื ้อหาสอดคล้ องและส่งเสริ มความคิดในการอพยพขยาย
ดินแดนลงไปสู่ทางใต้ จึงได้ ถกู นามาใช้ เป็ นสัญลักษณ์ทางการเมืองเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ
และได้ ผ่านการแต่งเติมเพิ่มสีสันจินตนาการบรรเจิดเพริ ดแพร้ วโดยนักเขียนประชานิยมในช่วง
สมัยก่อนสงครามโลกครัง้ ที่สอง ตลอดจนการถูกนาไปใช้ ประกอบในแบบเรี ยน ทาให้ ยะมะดะ นะ
งะมะซะ กลายเป็ นวีรบุรุษระดับ ชาติซึ่งคนญี่ ปนรู
ุ่ ้ จกั และนิยมชมชอบกันอย่างกว้ างขวางในเวลา
ต่อมา
3.2.1 ญี่ ปน
ุ่ คือประเทศแห่งท้ องทะเล

คนญี่ปนุ่ คือลูกผู้ชายแห่งท้ องทะเล

ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่า ในช่วงสองทศวรรษแรกของสมัยเมจิ เรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะ
มะซะส่วนใหญ่ถกู ใช้ ในการส่งเสริ มการประกอบสร้ างอัตลักษณ์คนญี่ปนที
ุ่ ่พึงประสงค์ในด้ านการ
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ขยันหมัน่ ศึกษาและการก่อร่างสร้ างตัว เป็ นพลเมืองดีมีศีลธรรมจริ ยธรรม การใช้ ถ้อยคาสานวนที่
สะท้ อนวาทกรรมชาตินิยมด้ านการเป็ นชาตินักรบ การเป็ นดินแดนแห่งเทพเจ้ า และดินแดนแห่ง
องค์ ส มเด็จ พระจักรพรรดิจึง ลดน้ อ ยลงไป เมื่ อ เที ย บกั บ ตัว บทต้ น แบบปลายสมัย โทะกุง ะวะ
อย่างไรก็ตามแม้ จะไม่ตอกย ้าอย่างโจ่งแจ้ งเด่นชัด วาทกรรมเหล่านันก็
้ ยงั คงแฝงอยู่ในตัวบทสืบ
ทอดต่อมา และเมื่อสังคมญี่ปนเข้
ุ่ าสู่ช่วงเวลาที่แนวคิดชาตินิยมกลับมาเฟื่ องฟูอีกครัง้ จากการทา
สงครามชนะประเทศยักษ์ ใหญ่ที่เคยเป็ นมหาอานาจเช่ นจี นและรัสเซีย วาทกรรมดังกล่าวได้
ผสมผสานเข้ ากับวาทกรรมชุดใหม่ซงึ่ สะท้ อนถึงความสนใจต่อกิจการทางทะเล และการแผ่อิทธิพล
ขยายดินแดนจักรวรรดิญี่ ปนออกไปสู
ุ่
่ท้องทะเลทางทิศใต้ ( 南洋 นันโย/ 南方 นัม โป) ประกอบ
สร้ างอัตลักษณ์ญี่ปนในฐานะเป็
ุ่
นชาติมหาอานาจทางท้ องทะเล อันเป็ นส่วนหนึ่งในสาระสาคัญ
66
ของแนวคิดนันฌินนิยม
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ยะโนะ โทรุ ได้ ประมวลสาระสำคัญในแนวคิดนันฌินนิยมว่ามีอยู่ 7 ประการคือ 1. ให้ ความสนใจกับ
อาณาบริ เวณ “นันโย” ว่าเป็ นพืน้ ที่ เป้าหมายที่เหมาะสมในการขยายตัวออกไปสู่โพ้ นทะเลของญี่ ปุ่น และ
พยายามจะวาดภาพของอาณาบริ เวณนี ้ให้ มีความสาคัญในเชิงศักยภาพต่อญี่ปนมากกว่
ุ่
าอาณาบริ เวณอื่นๆ 2.
พยายามต่อต้ าน แข่งขันกับ แนวคิดการขยายตัวขึ ้นทางเหนือ 北進論 คืออาณาบริ เวณรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลี
และตอนเหนือของประเทศจีน พยายามอธิบายว่าในการดาเนินนโยบายต่อดินแดนทางเหนือ ควรใช้ นโยบายเชิง
รับจะเหมาะสมที่สดุ 3. เน้ นความล้ าหลังด้ อยพัฒนาโดยเฉพาะในด้ านการเมืองการปกครองของ “นันโย” และ
เป็ นหน้ าที่ (ที่สวรรค์ประกาศิต)ของญี่ปนที
ุ่ ่จะเข้ าไปช่วยพัฒนาให้ เจริ ญขึ ้น 4.ไม่ยอมรับว่าอาณาบริ เวณ “นันโย”
สมควรอยูใ่ นวงอาณาเขตอานาจครอบงาของตะวันตกโดยลักษณะที่ตงตามธรรมชาติ
ั้
และแสดงความข้ องใจต่อ
ความสามารถในการพัฒนา“นันโย” ของมหาอานาจตะวันตก ตลอดจนการปฏิบตั ิของตะวันตกต่อ “นันโย” ว่า
ถูกต้ องสมควรหรื อไม่ 5.เน้ นอุดมคติปรั ชญาเกี่ ยวกับท้ องทะเลมากกว่าผืนแผ่นดินใหญ่ จึงมักมีการเสนอ
แนวคิด คาแนะนาเกี่ยวกับกิจการทางทะเล เช่น การเสริ มสร้ างกองทัพเรื อให้ เข้ มแข็ง การพัฒนาความสามารถ
ในการต่อเรื อ การขยายเส้ นทางเดินเรื อ ส่งเสริ มการค้ ากับต่างประเทศ สนับสนุนให้ เปิ ดเสรี ในการอพยพย้ ายถิ่น
ฐานได้ โดยอิสระ เป็ นต้ น 6.แสดงความสะทกสะท้ อน เสียดายที่ชาวญี่ ปนเกิ
ุ่ ดความสนใจต่อ “ท้ องทะเล” ช้ า
เกินไป 7.เชื่อว่าการแผ่ขยายอิทธิพลไปสูด่ ินแดนตอนใต้ จะช่วยแก้ ไขปั ญหาสังคมและเศรษฐกิจภายใน ประเทศ
ได้ (矢野,1979:51-52)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดในข้ อสุดท้ าย ที่ระบุว่าการแผ่ขยายอิทธิ พลไปสู่ดินแดนตอนใต้ จะช่วยแก้ ไข
ปั ญหาสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศได้ เป็ นแนวคิดสาคัญที่เชื่อมโยงผูกพันอย่างลึกซึ ้งกับสงครามมหา
เอเชียบูรพา และจากการศึกษาตัวบทวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะที่ผลิตขึ ้นในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่สอง
พบว่ามีวาทกรรมที่สะท้ อนแนวคิดดังกล่าวสอดแทรกอยูม่ ากมาย
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ปฏิ บัติการขยายดิน แดนของญี่ ปุ่ นสู่ “นันโย” หรื อ นัม โป”นัน้ ในระยะแรกมี ทัง้ ด้ านที่
สนับสนุนการขยายตัวโดยสันติด้วยกิจกรรมทางการค้ าและเศรษฐกิจ กับ ด้ านที่สนับสนุนการใช้
กาลังยึดครอง ก่อนที่นนั ฌินนิยมจะพัฒนาไปเป็ นนโยบายแห่งชาติในปี ค.ศ.1936 มุ่งเน้ นด้ านการ
ใช้ กาลังทางการทหารเพื่อการขยายดินแดนในต่างประเทศ เชื่อมโยงไปสู่วาทกรรมวงไพบูลย์ มหา
เอเชียบูรพาในช่วงทศวรรษที่1940 ในที่สดุ
เรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่ผลิตตังแต่
้ ช่วงทศวรรษ 1890 ภายใต้ กระแสนันฌินนิยม
และลัทธิการขยายดินแดนจึงมักมีการกล่าวอ้ างถึงความจาเป็ นในการขยายอาณาเขตและอพยพ
ประชากร ดังตัวอย่างต่อไปนี ท้ ี่โอมะชิ เคะอิเกะท์ซุ 大町桂月 ผู้เขียนเรื่ อง ยะมะดะ นะงะมะซะ
『山田長政』(1918) ได้ กล่าวอ้ างถึงความจาเป็ นในการขยายอาณาเขตและอพยพประชากรไว้
ในตอนเริ่มต้ นเรื่ อง และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของปฏิบตั ิการขยายดินแดนว่ามีสองแบบคือแบบ
รุกรานด้ วยกาลัง และแบบสันติ
海外發展に二通りあり。一に曰く、侵略的、二に曰く、平和的これ
也。侵略的は舊式にして平和的は新式也。侵略的は始より武装して進む
也。不平和的は通商貿易植民移民を目的として進む也。二十世紀の世の
中妄りに武装して進むことを許さず。必ずや先づ平和的に發展せざるべ
からず。而して忍ぶべからざる屈辱に逢はゞ武装せざるを得ず。武装す
る能はざるものは發展するに由なし。されど武装は最後の手段なること
を忘れるべからず。

(โอมะชิ, 1918: 320)
การพัฒนาออกไปสู่ท้องทะเลนันมี
้ สองแบบ แบบหนึ่งคือแบบรุ กราน
อีกแบบหนึ่งคือแบบสันติ แบบรุ กรานเป็ นวิธีเก่า แบบสันติเป็ นวิธีใหม่ แบบ
รุ กรานจะใช้ อาวุธเข้ าไปตังแต่
้ แรก แบบสันติจะเข้ าไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การค้ าและการอพยพคนไปตังหลั
้ กแหล่ง โลกศตวรรษที่20 ไม่ยอมให้ ใช้ อาวุธ
ไปบุกเบิกกันแล้ ว ก่อนอื่นควรบุกเบิกด้ วยวิธีสนั ติ นอกจากเผชิญความอัปยศที่
ไม่อาจทนรับได้ จาเป็ นต้ องใช้ อาวุธก็ต้องใช้ ไปตามเหตุผล เพียงแต่ไม่ควรลืม
ว่าการใช้ อาวุธควรเป็ นวิธีสดุ ท้ าย
โอมะชิยังกล่าวต่อว่า การก่อสร้ างหมู่บ้านของคนญี่ ปนในสยามเป็
ุ่
นการขยายดินแดน
อย่างสันติ อย่างไรก็ตามหากมีเหตุจาเป็ นคนญี่ ปนผู
ุ่ ้ กล้ าหาญก็พร้ อมที่จะลุกขึน้ มาจับอาวุธ
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และหากคนญี่ ปนจั
ุ่ บอาวุธเมื่อใด ในโลกนี ้ย่อมไม่มีใครต่อกรได้ จะเห็นได้ ว่าในทางหนึ่งแม้ จะ
อ้ างว่าสนับสนุนปฏิบตั ิการโดยสันติ แต่ผ้ เู ขียนได้ ใช้ โวหารเปิ ดทางเลี่ยงให้ สามารถใช้ อาวุธได้
โดยแอบอ้ างว่าหากมีความจาเป็ น ซึ่งมักมีการใช้ วาทกรรมซ่อนเร้ น ในลักษเช่นนี ้ ในการกล่าวถึง
นโยบายการขยายดินแดนของญี่ ปนุ่ เพื่อให้ ฟังดูน่มุ นวล ปกปิ ดข้ อเท็จจริ งและความรุ นแรงของ
การรุกราน
ในตัวบทเรื่ อ งเล่ายะมะดะ นะงะมะซะช่ว งต้ น สมัย เมจิ จ านวนหนึ่ง มี การบรรยายถึ ง
บทบาทของนะงะมะซะด้ านการเป็ น ผู้ส่ง เสริ ม ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งญี่ ปุ่ นและสยาม ซึ่ง เน้ น
ความสัมพันธ์ ของเอกชนในการติดต่อค้ าขาย แต่ในตัวบทที่ตีพิ มพ์ตงแต่
ั ้ ช่วงก่อนหลังญี่ปนชนะ
ุ่
สงครามญี่ ปน-จี
ุ่ น ในปี ค.ศ. 1895 ซึ่งญี่ ปนได้
ุ่ ค่าปฏิมากรณ์สงคราม และ ได้ ส่วนหนึ่งของเกาะ
ไต้ หวันมาเป็ นอาณานิคม ขจัดอิทธิพลขับไล่ประเทศมหาอานาจตะวันตกออกไป จะพบว่าน ้าเสียง
ในการเล่าเรื่ องแสดงถึงความฮึกเหิม มัน่ ใจในศักยภาพทางทะเลของญี่ปนุ่ และเปลี่ยนแปลงที่ท่า
ไปสู่การใช้ กาลังทางการทหารมากกว่านโยบายการทูต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเน้ นแสนยานุภาพ
ทางท้ องทะเล
พบว่ามีการใช้ คาสร้ อยเสริ มความเพื่อเชื่อมโยงประกอบสร้ างอัตลักษ์ ความเป็ นเจ้ าแห่ง
ท้ องทะเลของญี่ปนุ่ อย่างซ ้าแล้ วซ ้าเล่าในตัวบท ตลอดจนเป็ นชื่อเรื่ องหนังสือ เช่นใช้ คาว่า คะอิโกะ
กุ 海国 (ประเทศแห่งทะเล) เรี ยกประเทศญี่ ปนุ่ และใช้ คาว่า คะอิโกะกุดนั จิ 海国男児 หรื อ คะอิ
โกะกุดนั ฌิ 海国男子（ลูกผู้ชายของประเทศแห่งทะเล）เรี ยกคนญี่ปนุ่ การใช้ คาว่า “ทะเล” เสริ ม
ความในลักษณะนี ้ พบใช้ แพร่ หลายทั่วไปไม่ใช่เพียงในเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะเท่านัน้ วาท
กรรมชุด นี ห้ มุน เวี ยนแพร่ ห ลายอยู่ใ นสัง คมญี่ ปุ่น มี การผลิต ซ า้ ผ่า นสื่ อต่างๆ ทัง้ ยัง ปรากฏใน
แบบเรี ยน ในวรรณกรรมเยาวชน และงานเขียนเชิ งวิช าการ ซึ่งมี อิทธิ พลอย่างมากในการชีน้ า
ความคิดของประชาชนให้ มงุ่ ไปสูท่ ้ องทะเล
ในที่นี ้จะยกตัวอย่างวรรณกรรมเยาวชนสองเรื่ องที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน
มาเป็ น กรณี ศึก ษาคื อ ลู ก ผู้ ช ายแห่ ง ทะเล ยะมะดะ นะงะมะซะ 『海國男子 山田長政』
(1898) ของโมะริ อุโจ 森烏城 และยะมะดะ นะงะมะซะ 『山田長政』(1899) ของชิท์ซุกะ เระอิ
ซุอิ 遅塚麗水 โดยวิเคราะห์รูปแบบโครงเรื่ องเพื่อนาเสนอภาพความเป็ นประเทศแห่งทะเล และ
แนวคิดการบุกเบิกขยายดินแดนสูท่ ้ องทะเลในตัวบท
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ในการนาเสนอภาพและแนวคิดดังกล่าวพบว่าวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ
ตังแต่
้ ชว่ งก่อนหลังสงครามญี่ปนุ่ จีน มักมีโครงเรื่ องแบบเดียวกันคือ (1) การเริ่ มเรื่ องจากการร่าย
พรรณาสรรเสริ ญวีรกรรมการสู้รบทางทะเลของบรรพบุรุษชาวญี่ ปนุ่ (2) การเล่าเรื่ อง วีรกรรม
ของนะงะมะซะ และคนญี่ ปนในสยาม
ุ่
โดยตัดทอนหรื อลดความสาคัญของเหตุการณ์ส้ รู บทาง
บก สอดแทรกเพิ่ม เติม รายละเอี ยดของเหตุการณ์ ด้านเมื องลิกอร์ -ปั ตตานี ซึ่ง เป็ นเมื องท่า
ชายทะเลที่สาคัญและการสู้รบทางเรื อ เข้ ามา (3) ปิ ดเรื่ องลงท้ ายด้ วยการแสดงความเสียดาย
เสียใจ ที่ญี่ปนพั
ุ่ ฒนาทางทะเลล่าช้ ากว่าตะวันตก เป็ นผลมาจากการใช้ นโยบายปิ ดประเทศโดย
้
่ องที่ยกมานี ้
รัฐบาลโทะกุงะวะ ดังจะพบได้ ในวรรณกรรมทังสองเรื
(1) การเริ่มเรื่ องจากการร่ายพรรณาสรรเสริญวีรกรรมการสู้รบทางทะเลของบรรพบุรุษชาว
ญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นโครงเรื่ องแบบเดียวกับ เรื่ องคะอิ งะอิ อิเด็น ตัวบทต้ นแบบสมัยโทะกุงะวะ แสดงถึง
แนวคิดฌิงโกะกุ และเน้ นวีรกรรมทางทะเลของชาวญี่ปนุ่
ตัวอย่างหนึ่งต่อไปนี ้คือบทนาจากเรื่ อง ยะมะดะ นะงะมะซะ 『山田長政』(1899) ของ
ชิท์ซุกะ เระอิซุอิ 遅塚麗水
我が大日本は四方に大海を環らしたる國なれば、國運の隆替は毎に海権
の張弛に繋かりたり。上古より（中略）勇敢なる吾人の祖先が浮寶、天
盤樟舟を自在に操りて、大洋を担途の如く往来したりしを知るべし。神
功皇后の三韓征伐は申すも畏こし、引田臣阿部比羅夫の東夷を征して遠
く粛慎國に至りたるなぢ、其の水師の盛大なりしや想ふべし。（中略）
弘安四年、古元の軍十餘万人来たりて西陲に寇するに及びて我が軍鏖戦
し、大風に乗じてこれを殲滅し、僅かに国難を大捷の後は眼中に大國な
く、黄海を押し渡りて支那の沿岸の州懸に徃き掠め、海国民人の元気や
うやく旺盛ならんとせり、

ประเทศญี่ ปนอั
ุ่ นยิ่งใหญ่ของเราล้ อมรอบด้ วยทะเลสี่ทิศ โชคชะตาของ
บ้ านเมื องจะรุ่ ง เรื อ งหรื อตกต่า จึง ขึน้ อยู่กับการขยายสิทธิ อานาจในท้ องทะเล
ตังแต่
้ สมัยโบราณ [....] บรรพบุรุษผู้กล้ าหาญของเราควบคุมเรื ออย่างเชี่ยวชาญ
สัญจรไปมาในมหาสมุทรดุจเดินทางบนบก ไม่เพียงการยกทัพไปปราบเกาหลีสาม
อาณาจักรโดยจักรพรรดินี จิงกู การที่ ฮิกิตะโนะโอมิ อะเบโนะฮิระฟุ เดินทัพไป
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ปราบแดนอะสุมะเอะบิสุ67 แล้ วบุกต่อไปถึงประเทศของพวกซูเฉิน 68 กองทัพเรื อ
เจริญรุ่งเรื องมาก [....] ปี ที่ 4 ในรัชสมัยโคอัน กษัตริ ย์กบุ ไลข่านแห่งราชวงศ์หยวน
ยกทัพนับแสนมารุกรานชายฝั่ งตะวันตก ทัพของเราเข้ าประจัญบานพร้ อมกับลม
พายุอนั ยิ่งใหญ่ ทาลายล้ างทัพหยวนจนยับเยิน [....] อีกทังเหล่
้ าโจรสลัดประเทศ
เราผู้กล้ าหาญรักการผจญภัย แผ่ขยายอิทธิ พลอยู่ในแถบอิกิ ท์ซุฌิมะ และทาง
ตอนเหนือของคิวฌู บุกไปปล้ นสดมภ์ ช่วงชิงตามอาเภอใจอยู่ตามเขตชายแดน
เกาหลี หลังจากชัยชนะยิ่งใหญ่ในครัง้ นี ้แล้ ว ก็ไม่เห็นมีประเทศใหญ่ในสายตาอีก
ข้ ามทะเลเหลืองไปทาการปล้ นชิงเมืองต่างๆตามชายฝั่ งจีน ความเข้ มแข็งคึกคัก
ของชนชาวประเทศแห่งท้ องทะเลยิ่งรุ่งเรื องเฟื่ องฟู (ชิท์ซุกะ ,1899 :1)
จักรพรรดินีจิงกู 神功皇后 (รัชสมัยเซะอิมปุ ี ที่ 40-รัชสมัยจิงกูปีที่69)69 ที่อ้างถึงในบทนานี ้
คือมเหสี ของจัก รพรรดิฌูอะอิ 仲哀 จักรพรรดิรุ่นที่ 1 4 ของราชวงศ์ยะมะโตะ พระมารดาของ
จักรพรรดิโอฌิน จักรพรรดิรุ่นที่15 เป็ นวีรสตรี ในตานานผู้ขึ ้นครองราชย์แทนพระสวามีที่เสียชีวิต
ด้ วยนา้ มือข้ าศึก และจารึ กนามในประวัติศาสตร์ ด้วยวีรกรรมการนาทัพ ปราบอาณาจักรชิลลา
การาบเกาหลี สามอาณาจักรให้ ยอมเป็ นรั ฐ บรรณาการของญี่ ปนุ่ โดยมี หลักฐานบันทึกอยู่ ใ น
หนังสือ นิ ฮงโฌะกิ 『日本書紀』พงศาวดารที่เป็ นทางการฉบับแรกของญี่ปนุ่
ตานานจักรพรรดินีจิ ง กูปราบเกาหลี และขุนพลโทะโยะโตะมิ ปราบทัพ มองโกล มักถูก
ยกขึ ้นมากล่าวขานคูก่ นั โดยนักชาติศกึ ษาเพื่อสนับสนุนแนวคิดชาตินิยมจักรพรรดินิยมตังแต่
้ ปลาย
สมัยโทะกุงะวะและปลูกฝั งถ่ายทอดกันต่อมาในแบบเรี ยนประวั ติศาสตร์ ทาให้ คนญี่ปนสมั
ุ่ ยก่อน
สงครามส่วนใหญ่ เ ชื่ อว่า เป็ นเรื่ องจริ ง ในขณะที่ นัก ประวัติศาสตร์ ม องว่าเป็ นเรื่ อ งเล่าที่ มี การ
ดัดแปลงแต่งเติมเสียมากกว่า
ในเรื่ อง ลูกผู้ชายแห่งทะเล ยะมะดะ นะงะมะซะ 『海國男子 山田長政』(1898) ของ
โมะริ อุโจ ผู้เ ขียนก็ เริ่ มเรื่ องด้ วยการสรรเสริ ญ วีรกรรมของบรรพบุรุษตังแต่
้ สมัยในตานานเทพ
จักรพรรดินิจิ งกู สื บเนื่ องไปจนถึง สมเด็จ พระจักรพรรดิเมจิ ผู้นาประเทศสู่การรบและมี ชัยต่อ
67

ภูมิภาคคันโตของญี่ปนุ่ ในสมัยโบราณถูกชาวเกียวโตมองอย่างเหยียหยามว่าเป็ นแดนป่ าเถื่อน

68

ชาวเผ่าล่าสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นแถบแมนจูเรี ย
69

เป็ นปี ในยุคสมัยตานานที่ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกับปี คริ สตศักราชได้ ชดั เจน
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ประเทศจีน เผยแพร่ รัศมีอานาจอันยิ่งใหญ่ของญี่ ปนุ่ (ซึ่งในที่นี ้ใช้ คาสร้ อยเสริ มความเรี ยกเป็ น
“ประเทศแห่งท้ องทะเลตะวันออกไกล” 「極東海國」) ให้ เป็ นที่ประจักษ์ไปทัว่ โลก
我國建國以来三千年、国祖海を航して來て荊棘を拓き、独立帝國の基礎
を東海の極に奠めてより、未だ嘗て海國の侮辱を受けず。蓋し海國男子の
意気豪放にして、神皇女帝の遠征となり、元寇鏖殺の壮劇となり、豊太閣
の外征となり、明治叡聖文武陛下の清國討伐となり、極東海國の光栄隆々
として、将に無窮に地球圖を照らさんとす。三千年の歴史に萬丈の気㷔を
擧ぐるもの、海上權力の振脹を以て壮絶快絶となす。

นะงะยะมะ ยะซุโอะ 永山靖男 (2001) ชี ้ว่า การใช้ คาเรี ยกญี่ ปนเป็
ุ่ น “ฌิงโกะกุ” ปรากฏ
เป็ นครัง้ แรกในตานานตอนนี ้ โดยกษัตริ ย์ชิลลาซึ่งได้ เห็นทัพเรื อญี่ ปนแผ่
ุ่ ขยายเต็มท้ องทะเลเบื ้อง
หน้ าและราพึงว่า70 “เราได้ ยินว่าทางบูรพทิศมีดนิ แดนแห่งเทพเจ้ า เรี ยกว่ายะมะโตะ [หมายเหตุ
ผู้วิจยั : ญี่ ปน]
ุ่
และมีผ้ เู จ้ าปกครองผู้ทรงอานาจศักดิ์สิทธิ์ เรี ยกว่าซุเมะระมิโกะโตะ [หมายเหตุ
ผู้วิจยั : “เท็นโน”หรื อจักรพรรดิแห่งสรวงสวรรค์ ] ทหารของประเทศนันคื
้ อทหารแห่งเทพเจ้ า ไม่ควร
ที่เราจะยกทัพไปต่อกรด้ วย” เรื่ องราวตอนนี ้ถูกนามาใช้ ประกอบในแบบเรี ยนประวัติศาสตร์ ญี่ ปนุ่
ตังแต่
้ สมัยเมจิจนถึงสงครามโลกครัง้ ที่สอง เป็ นตานานที่คนญี่ ปนรู
ุ่ ้ จักกันดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงการรุ ก รานและยึดครองเกาหลี เป็ น อาณานิคม ได้ ถูกน ามาใช้ เป็ นสัญ ลักษณ์ แ สดงถึ ง
แสนยานุภาพในการขยายดินแดนของประเทศญี่ปนุ่ เป็ นเรื่ องยอดนิยมอย่างมากดังจะเห็นได้ จาก
การที่นิตยสารอ่านเล่นสาหรับเยาวชนซึ่งเริ่ มแพร่หลายมากตังแต่
้ กลางสมัยเมจิหลายฉบับนาเรื่ อง
นี ้มาลงเป็ นเรื่ องนาพร้ อมภาพประกอบเป็ นภาพปกในฉบับปฐมฤกษ์ (長山 2001:130-131) และ
ในวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่ผลิตในช่วงเดียวกันก็มกั นาตานานตอนนี ้มากล่าวอ้ าง
ถึงในบทนาดังตัวอย่างที่ยกมา
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ข้ อความในต้ นฉบับภาษาญี่ปนพิ
ุ่ มพ์ด้วยระบบอักษรปัจจุบนั คือ「五聞く、東の方に神の国あ

り、日本といふ。また聖の君あり、天皇といふ。必ずその国の神兵ならむ。あに兵あげて拒
くべけむや。」
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นอกเหนือจากการสรรเสริญวีรกรรมของเทพเจ้ า จักรพรรดิและขุนพลยอดนักรบดังที่กล่าว
มาแล้ ว พบว่ายังมีการใช้ วาทกรรมยกย่องโจรสลัดวะโก 71 ให้ เป็ นวีรบุรุษผู้กล้ า เป็ นผู้นาด้ านการ
บุกเบิกสร้ างอาณานิคมญี่ปนในนั
ุ่
นโยตังแต่
้ อดีต ซึ่งจัดได้ ว่าเป็ นส่ว นหนึ่งของวาทกรรมการขยาย
ดิ น แดนที่ พ บทั่ ว ไปในไม่ เ พี ย งในงานวรรณกรรมแต่ ร วมไปถึ ง งานเขี ย นเชิ ง วิ ช าการด้ าน
ประวัตศิ าสตร์ อีกด้ วย
(2) การตัด ทอนหรื อ ลดความส าคัญ ของเหตุก ารณ์ ส้ ูร บทางบก สอดแทรกเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดของเหตุการณ์ด้านเมืองลิกอร์ -ปัตตานี และการสู้รบทางเรื อ
ในตัวบทวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะกลุม่ ที่นาเสนอวาทกรรมความเป็ นชาติแห่งท้ องทะเล
พบว่าเหตุการณ์ศกึ สงครามเมืองอิปปิ รุหรื อพริ บพรี จะถูกตัดออกไป และเพิ่มเนื ้อหารายละเอียด
ของการศึกด้ าน ด้ านเมืองลิกอร์ -ปัตตานี ซึ่งเป็ นเมืองท่าชายทะเลที่สาคัญ และพรรณาถึงการศึก
ทางเรื อเพื่อแสดงถึงแสนยานุภาพของชาวญี่ปนุ่ ในท้ องทะเลมากขึ ้น ดังเช่น ในตัวบททัง้ สองเรื่ อง
ที่นามาวิเคราะห์ในหัวข้ อนี ้ พบว่ามีการบรรยายถึงเหตุการณ์การสู้รบกับโจรสลัดฟิ ลิปปิ นส์ (ลู
ซอน) ซึ่งขณะนันเป็
้ นเมืองขึ ้นของสเปน เป็ นการแสดงวีรกรรมความสามารถทางทะเลของทหาร
ญี่ปนุ่ ตลอดจนการเน้ นความสาคัญของการสร้ างอาณาจักรของชาวญี่ปนแห่
ุ่ งใหม่ที่เมืองลิกอร์
ให้ เป็ น “จักรวรรดิญี่ปนแห่
ุ่ งที่สองในทะเลใต้ ” ซึ่งวาทกรรมการสร้ าง “อาณาจักรญี่ ปนอี
ุ่ กแห่ง
หนึ่ง” เป็ นวาทกรรมที่นิยมแพร่ หลายในหมู่นกั นันฌินนิยม และผู้นิยมสนั บสนุนแนวคิดในการ
ขยายดินแดน อพยพประชาชนไปต่างประเทศ
勢いの回轉する處に、益々此幸運兒が立脚の地を築かしむ。實に六昆
の反乱は彼の功名心を満足せしむるもの、日本國域を彼の土に建設すべ
きの幸運なりし也。（中略）彼れ起つて自ら日軍を卒ひ、一擧して大勝
を得、鋭刀の向ふ所山川風靡し。（中略）日ならずして六昆國を戡定
し、玆に始めて第二の日本帝國を樹つるを得たり。彼等は實に其豫期せ
し南洋の天に新鄕國を建設せし也。
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โจรสลัดวะโกซึง่ แผ่อิทธิพลอาละวาดอยู่ในน่านน ้าเอเชียบูรพาและอุษาคเนย์สมัยศตวรรษที่ 16-17
ไม่ได้ มีแค่คนญี่ปนแต่
ุ่ เป็ นกลุม่ คนหลายเชื ้อชาติปะปนกัน ทาการค้ าขายโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากทางการ และ
เมื่อมีโอกาสก็จะเปลีย่ นโฉมเป็ นโจรสลัดปล้ นสดมภ์ช่วงชิง
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และแล้ วโอกาสก็เป็ นใจ ให้ ยอดชายผู้หาญกล้ าได้ มี แผ่นดินยืนหยัด การ
ก่อความไม่ส งบของเมื องลิกอร์ สนองตอบความปรารถนาในการสร้ างชื่อเสี ยง
เกียรติยศของเขาให้ เต็มอิ่ม เป็ นวาระอันดีที่จกั ได้ ก่อสร้ างเขตแดนของอาณาจักร
ญี่ปนขึ
ุ่ ้นในแผ่นดินนี ้ [...] นะงะมะซะนาทัพญี่ปนด้
ุ่ วยตนเอง ต่อสู้ได้ ชยั ชนะครัง้
ใหญ่ ทุกทิศที่คมดาบกวาดฟาดฟั นไป ไม่ว่าภูเขาหรื อแม่นา้ ล้ วนราบเป็ นหน้ า
กลอง [...] ไม่นานนักก็สามารถการาบปราบเมืองลิกอร์ ให้ สงบ ก่อตังจั
้ กรวรรดิ
ญี่ ปุ่นแห่ง ที่ ส องขึน้ ณ ที่ นีเ้ ป็ นครั ง้ แรก พวกเขา [ชาวญี่ ปุ่น ]ได้ ก่อสร้ างถิ่ นฐาน
บ้ านเมืองแห่งใหม่ภายในฟากฟ้าทะเลใต้ ตามที่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมาย
(โมะริ,1898:19-20)
(3) การแสดงความเสียดาย เสียใจ ที่ญี่ปนุ่ พัฒนาทางทะเลล่าช้ ากว่าตะวันตก
長政死して二百年、可憐の暹羅は綠眼兒の掌中に翻弄せられて長政の孤
墳は寂として吊ふものなく、只、野象の蹂躙する所となる。若し我徳川氏
の政策をして宜しきを得せしめ、我暹羅移民の抱負を遠大ならしめば、我
帝國が南洋に其領地を擴張するに容易かりしならん。

นะงะมะซะสิ ้นชีพผ่านไปสองร้ อยปี สยามช่างน่าสงสารตกอยูใ่ นกามือ
ของพวกฝรั่งตาน ้าข้ าว หลุมศพของนะงะมะซะเงียบเหงาไม่มีใครมาสักการะ
ปล่อยให้ ช้างป่ าเหยียบย่า ถ้ าหากบะกุฟุ [หมายเหตุ: รัฐบาลโทกุงะวะ] ดาเนิน
นโยบายสนับสนุนผู้อพยพในแดนสยาม จักรวรรดิญี่ปนุ่ ของเราคงขยายอาณา
บริเวณออกไปสู่นนั โยได้ โดยง่าย... (โมะริ,1898 :24)
ไม่เ พี ยงในวรรณกรรมสองเรื่ องที่ ยกมาเป็ นตัวอย่าง การแสดงแนวคิดการแข่ง ขันกับ
ตะวัน ตกในเขตนัน โย แสดงถึ ง ความดี เ ลิ ศ แตกต่ า งทางชาติ พัน ธ์ ข องญี่ ปุ่ น ตลอดจนการ
วิพากษ์ วิจารณ์การดาเนินนโยบายปิ ดประเทศโดยรัฐบาลโทกุงะวะที่ทาให้ ญี่ปนต้
ุ่ องล้ าหลังทาง
ทะเลไปกว่าชาติตะวันตก ซึ่งเป็ นสาระของแนวคิดนันฌินนิยมเช่นนี ้ พบว่ามีสอดแทรกอยู่ในตัว
บทวรรณกรรมและงานเขียนทัว่ ไปจานวนมากในสมัยนี ้ ซึ่งได้ ถูกผลิตซ ้าตอกย ้าถ่ายทอดสืบเนื่อง
ไปจนถึงสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง
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3.2.2

จินตนาการสวรรค์แดนใต้ กบั มายาภาพความรักในอาณานิคม

南へ！南へ!

นี่คือประโยคเริ่ มต้ นอันกระตุ้นเร้ าใจในหนังสือ เรื่ อง “นังโกะกุกิ” 南国記 (บันทึกเรื่ องแดน
ใต้ ) 1910ของทะเกะโกะฌิ โยะสะบุโร 竹越輿三郎 ซึ่ง เป็ นหนัง สือขายดีที่สุดในบรรดาหนังสื อ
แนวนันฌินนิยม และสร้ างความประทับใจ มีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้คน เมื่อหนังสือเล่มนี ้ออกวาง
จาหน่าย สื่อต่างๆ ทังหนั
้ งสือพิมพ์ นิตยสารมากมายพากันหยิบยกมากล่าวขวัญ วิพากษ์ วิจารณ์
แม้ กระทัง่ นักเขียนนักวรรณคดีกระแสหลักเช่นทะยะมะ คะตะอิ ยังกล่าวคานิยม ว่าเป็ นหนังสือที่
เขียนใช้ สานวนภาษาดีอ่านสนุก และคาว่า 南へ！南へ! (มุ่งสู่ใต้ ! มุ่งสู่ใต้ !) ได้ กลายมาเป็ นคา
สร้ อยเสริมความเวลาที่จะกล่าวถึงนันฌินนิยมกันอย่างแพร่หลาย (矢野,2009: 200-203)
ทะเกะโกะฌิใช้ ถ้อยคาที่กระชับและดึงดูดความสนใจในการพรรณนาความสัมพันธ์ ของ
คนญีปนุ่ กับดินแดนทางใต้ เช่น 「邦人南方を忘る」”คนญี่ปนลื
ุ่ มแดนใต้ ”「熱帯を征するもの
は世界を制す」”คนที่ เอาชัย เมื องร้ อนได้ ก็ จ ะเอาชัย โลกนี ้ได้ ”「我将来は南にあり」”อนาคต
ของเราอยูท่ ี่ทางใต้ ” แนวคิดนันฌินนิยมของทะเกะโกะฌิมีสาระสาคัญคือ การตีความว่าคนญี่ปนุ่
เป็ น “คนใต้ ” 南人 ทีมี แหล่งกาเนิดที่ มาจากดินแดนทางใต้ “นัมโป” 南方 การที่คนญี่ ปนรุ
ุ่ กขึน้
เหนือจึงเป็ นเรื่ องที่ฝืนต่อคาสัญญาในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของหนังสือเล่มนีป้ ระกอปรกับใน
วงการมานุษยวิทยาของญี่ปนก็
ุ่ มีนกั วิชาการตังข้
้ อสันนิษฐานว่าคนญี่ปนมี
ุ่ ถิ่นกาเนิดมาจากทะเล
ทางใต้ ทาให้ เกิดกระแสอีกลักษณะหนึ่งของนันฌินนิยมคือในด้ านจินตนาการโรแมนติก ความ
ใฝ่ ฝันถึงดินแดนสวรรค์ทะเลใต้ และถวิลหาดินแดนถิ่นกาเนิดของคนญี่ปนที
ุ่ ่สญ
ู หายไป
ขณะเดียวกันกระแสความนิยมแพร่ หลายของวรรณกรรมที่มีเนื ้อหาการเดินทางผจญภัย
ในเขตนันโยหรื อท้ องทะเลทางใต้ ของญี่ ปน(มหาสมุ
ุ่
ทรแปซิฟิก) ทัง้ เรื่ องแปลมาจากวรรณกรรม
ตะวันตกที่มีอิทธิพลอย่างมากเช่น “โระบิ นซน คุรุโซะ โมะโนะงะตะริ ” 1900『ロビンソン・クル
ーソー物語』(แปลจาก The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe 1719
ของ Daniel Defoe) “โซะโระมนโอ โนะ โฮกุท์ซุ” 『ソロモン王の宝窟』1928 (แปลจาก King
Solomon’s Mine 1885 ของ Sir H. Rider Haggard) หรื อ “ทะกะระจิมะ โมะโนะงะตะริ ”『宝島物
語』1937 (แปลจากTreasure Island 1883 ของ Robert Louis Stevenson) เรื่ องราวการเดินทาง
สารวจของกัปตันเจมส์ คุก และวรรณกรรมญี่ปนที
ุ่ ่ได้ รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมดังกล่าว ส่งผล
ให้ ผ้ อู า่ นชาวญี่ปนุ่ โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชนมีความสนใจและก่อเกิดจินตนาการใฝ่ ฝั นถึงสวรรค์เมือง
ร้ อนที่อยูห่ า่ งไกลออกไปในท้ องทะเล ดินแดนที่เต็มไปด้ วยสิ่งแปลกใหม่ชวนตื่นเต้ นระทึกใจ
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ในด้ านบริ บททางสังคมการเมือง หลังจากชนะสงครามญี่ ปน-รั
ุ่ สเซีย ญี่ ปนได้
ุ่ กลายเป็ น
มหาอานาจทางการทหารที่ มีกองทัพเรื อเข้ มแข็ง ที่สุดในภูมิภ าคนี ้ กองทัพ จึง พยายามผลักดัน
นโยบายส่งกองกาลังออกไปยึดแสวงหาเพื่อยึดครองดินแดนใหม่ในท้ องทะเล ซึ่งมีอุปสรรคต้ อง
เผชิญกับมหาอานาจตะวันตกที่เข้ ามาสารวจครอบครองดินแดนเหล่านี ้ไว้ ก่อน อย่างไรก็ตามหลัง
สิ ้นสุดสงครามโลกครัง้ ที่หนึ่ง ในปี ค.ศ.1922 ญี่ปนได้
ุ่ รับมอบหมายจากสันนิบาติชาติให้ ปกครอง
หมู่เกาะแถบเหนือเส้ นศูนย์สูตรซึ่งเคยเป็ นของเยอรมัน และได้ ตงกรมนั
ั้
นโย 南洋庁 ขึ ้น เพื่อดูแล
จัดการหมู่เกาะดังกล่าว ตลอดจนเพื่อการพัฒนาบุกเบิกในเขตนันโย เป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ ทงั ้
ภาครัฐและเอกชนญี่ปนเพิ
ุ่ ่มความสาคัญมุ่งการขยายอานาจออกทางสู่ทิศใต้ อย่างเร่ งด่วนและใน
ปริ มณมากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ งานเขียนวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะปลายเมจิ -ทะอิโฌ
นอกจากจะมีด้านที่สะท้ อนกระแสการเมืองชาตินิยมทหารนิยมมากขึ ้น ในอีกทางหนึ่งก็มีด้านที่
นาเสนอภาพนันโยในแนวจินตนิยมที่เรี ยกว่าจินตนาการสวรรค์แดนใต้ (South Seas Paradise)หรื อ
จินตนาการเมืองร้ อน แสดงถึงความหลงใหลใฝ่ ฝั นต่อดินแดนแห่งใหม่ในทะเลใต้ อนั อุดมสมบูรณ์
และการขยายอาณานิคมโดยไม่ใช้ ความรุนแรง
ตัวอย่างของวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่พบการนาเสนอภาพสยามด้ วย
จินตนาการสรรค์แดนใต้ อย่างเด่นชัดคือนวนิยายเรื่ อง “นิฮงจิน โอะอิน” 『日本人オイン』”โอะ
อิน คนญี่ปนุ่ ” (1932) ของ โอะซะระกิ จิโร นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชื่อดัง ซึ่งลงตีพิมพ์เป็ นตอน
ต่อเนื่องในนิตยสารรายเดือน “โฌเน็น คุระบุ” 少年倶楽部 (สโมสรเด็กชาย) ระหว่างค.ศ.19301931 จากนันตี
้ พิมพ์รวมเล่มในปี 1932 ผู้เขียนเองเคยกล่าวไว้ ว่าอยากเขียนเรื่ องอ่านผจญภัยที่
กระตุ้นจินตนาการความใฝ่ ฝั นของเด็กๆ แบบเดียวกับเรื่ อง Treasure Island ของ Robert Louis
Stevenson ให้ เยาวชนญี่ ปนอ่
ุ่ าน และผลงานที่ผลิตออกมาตามวัตถุประสงค์นนก็
ั ้ คือเรื่ อง“นิฮงจิน
โอะอิน”นี ้เอง โดยที่ผ้ เู ขียนได้ ดดั แปลงโครงเรื่ องโดยสร้ างให้ ตวั ละครบุตรชายของยะมะดะเป็ นตัว
ละครเอกในการดาเนินเรื่ อง เพื่อให้ ผ้ อู ่านที่เป็ นเยาวชนสามารถมีอารมณ์ร่วม จินตนาการติดตาม
ไปกับตัวละครได้ ง่าย
ใน นิ ฮงจิ น โอะอิ น ผู้เขียนได้ พรรณนาภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของคนญี่ปนุ่ ประกอบกับ ภูมิ
ทัศน์ของสยามอย่างมีสีสนั อย่างที่วรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะเรื่ องอื่นไม่เคยลงรายละเอียดเช่นนี ้
มาก่อน และเนื่องจากผู้เขียนเป็ นนักเขียนแนวทางการเขียนในแนวจินตนิยมมนุษยนิยม ภาพ
สยามและภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวญี่ปนในหมู
ุ่
่บ้านญี่ปนที
ุ่ ่อยุธยา จึงมีลกั ษณะของประเทศ
เมืองร้ อนทางใต้ ที่แปลกตา แต่สขุ สงบงดงามน่าอยู่ และอุดมสมบูรณ์ เป็ นดินแดนแห่งใหม่ในอุดม
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คติสาหรับผู้ที่ใฝ่ ฝันอยากจะหลุดพ้ นออกไปจากเกาะญี่ปนุ่ อันแคบเล็ก สูก่ ารผจญภัยและโอกาสใน
การก่อร่างสร้ างตัว ถ่ายทอดแนวคิดอัตลักษณ์ความเป็ นญี่ปนในต่
ุ่
างแดนผ่านคาสอนของพ่อสู่ลกู
นาเสนอภาพชีวิตของคนญี่ปนุ่ ในต่างแดน ภาพแทนประเทศเมืองร้ อนทางใต้ ที่แปลกตา แต่สขุ สงบ
งดงามน่าอยู่ กระแสนิยมความหลงไหลใฝ่ ฝันต่อทะเลใต้ สร้ างวาทกรรมรากเหง้ าคนญี่ปนมาจาก
ุ่
ทะเลในเรื่ องเล่าที่สะท้ อนแนวคิดการขยายดินแดนญี่ปนอย่
ุ่ างสันติ จะมีการนาเสนอภาพสยามใน
ลักษณะเป็ นดินแดนโลกใหม่ ที่อดุ มสมบูรณ์ และเต็มไปด้ วยโอกาสสาหรับผู้เดินทางมาบุกเบิกก่อ
ร่ า งสร้ างตัว คนสยามชื่ น ชอบญี่ ปุ่ น เป็ น มิ ต รและให้ ค วามร่ ว มมื อ เหมาะสมแก่ ก ารสร้ าง
อาณาจักรญี่ปนุ่ แห่งใหม่ที่เป็ นเสมือนสวรรค์แดนใต้ ในจินตนาการ
ผู้เขียนถ่ายทอดแนวคิดอัตลักษณ์ความเป็ นญี่ปนุ่ สาหรับชาวญี่ปนในอาณานิ
ุ่
คมต่างแดน
ผ่านคาสอนของพ่อคือยะมะดะ ที่ถ่ายทอดสู่โอะอินบุตรชายของเขา และคาพูดของมิซุกิแพทย์
ประจาหมู่บ้านที่เป็ นครู สอนหนังสือให้ โอะอิน อัตลักษณ์ชาวญี่ ปนในอาณานิ
ุ่
คมต่างแดน ดังที่
ผู้เขียนนาเสนอในตัวบทคือ คนญี่ปุ่นในหมู่บ้านญี่ปนอยุ
ุ่ ธยา มีความอดทน ขยันหมัน่ เพียร แม้ ว่า
อยู่ต่างประเทศก็สามารถก่อร่ างสร้ างตัวเองได้ รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ รู้ สานึกบุญคุณของแผ่นดิน
และชาวสยาม คบหาสมาคมกับชาวสยามอย่างสนิทชิดเชื ้อ เมื่อมีศตั รูมารุกรานก็ยินดีอาสาสมัคร
เป็ นทหารร่วมรบกับทหารสยาม ยะมะดะสอนลูกว่า ไม่ควรคิดหวังหาผลประโยชน์เฉพาะหน้ า และ
คิดแต่จะรี บกลับไปญี่ปนุ่ เท่านัน้ แต่สิ่งสาคัญคือการกลายเป็ นคนสยามอย่างสมบูรณ์โดยการดารง
รักษาข้ อดีของคนญี่ ปนไว้
ุ่ ต้ องทาตัวให้ ค้ นุ เคยกับคนพืน้ เมืองสยามและภูมิอากาศสยามด้ วย มี
การเน้ นด้ านความคิดจิตใจของเขาด้ วย
ตอนท้ ายเรื่ องหลังจากยะมะดะเสียชีวิตไปเพราะแผนอุบายของกลาโหมแล้ ว และหมู่บ้าน
ญี่ ปนถู
ุ่ กไฟเผาหมด โอะอินและคนญี่ ปนที
ุ่ ่หนีทนั ได้ พากันอพยพไปสร้ างหมู่บ้านญี่ ปนแห่
ุ่ งใหม่
ทางเขตแดนตอนใต้ ของสยาม
すこしづつ朝日が遠い山の頂を薔薇色に染めて來ます。海は岬の鼻から沖がまづ
輝き、やがて、赤い日輪が岬の背にぬつと昇って来ます。屋根が輝き、往来の小石
が光り、外を歩いてゐる人々が眩しさうに目を細める。
「やあ、今日もいい天気だ」
元気のいゝこの聲です。
（中略）

90
小鳥が囀り出してゐます。鳥の種類もいろいろあるのでした。孔雀が美しい紋の
ある尾をひろげて女王のように昂然と町の中を歩いてゐます。（中略）こんな見る
からに楽しげな町があるのだろうか。

พระอาทิตย์ยามเช้ าค่อยๆ ย้ อมยอดเขาที่อยู่ไกลโพ้ นให้ กลายเป็ นสีกหุ ลาบทีละน้ อย ทะเล
ทอประกายระยิบจากปลายผาไปถึงอ่าว ในไม่ช้าวงสีแดงของดวงอาทิตย์ก็โผล่ขึ ้นจากหลัง
หน้ าผา หลังคาทอประกาย ก้ อนหินเล็กๆบนถนนทอประกาย ผู้คนที่เดินอยู่นอกบ้ านพากันหรี่
ตาเพราะแสงจ้ า
“เฮ้ วันนี ้ก็อากาศดีนะ” เสียงทักทายอย่างร่าเริง
[…]
นกน้ อยส่งเสียงร้ องกระซิบ นกมีหลากหลายประเภท นกยูงแผ่หางที่มีลวดลายสวยงาม
กางออกเดินอยู่ในเมืองอย่างสง่างามดุจนางพญา […]
จะมีเมืองที่ ไหนอี กดูแล้ วน่า
สนุกสนานเช่นนี ้
(โอะซะระกิ,1932: 518-519)
ภาพเมืองแห่งใหม่ที่โอะอินสร้ างขึ ้นกล่าวได้ ว่าคือภาพอาณานิคมในอุดมคติ ธรรมชาติเมือง
ร้ อนอันสวยงาม ผู้คนร่ าเริ ง มีชี วิตชีวาและ มีคนหลากหลายเชื อ้ ชาติอยู่ร่วมกันทุกคนล้ วขยัน
ขันแข็งและร่วมมือร่วมแรงสร้ างเมืองแห่งใหม่ขึ ้นมา สะท้ อนแนวคิดแบบนันฌินนิยมของผู้เขียนที่
ต้ องการสนับสนุนการสร้ าง “อาณาจักรญี่ปนุ่ อีกแห่ง”อย่างสันติ และให้ เป็ นพื ้นที่ที่ผ้ คู นอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งในโครงสร้ างของนวนิยายแนวการเดินทางผจญภัยในสวรรค์
ทะเลใต้ คื อการสอดแทรกเรื่ อ งราวจิ นตนาการความรั กระหว่างชายผู้ม าบุกเบิก กับหญิ ง ช าว
พื ้นเมือง ซึ่งเป็ นการใช้ วาทกรรมครอบงาแบบอาณานิคมอย่างหนึ่งผ่านการสร้ างมายาภาพเรื่ อง
ความรักโรแมนติกระหว่างคนต่างชาติพนั ธุ์
ในเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่ผลิตขึ ้นในยุคสมัยใหม่หลังเปิ ดประเทศ พบว่ามีการ
นาเสนอเรื่ องราวความรั กระหว่างเจ้ าหญิ ง ชาวสยามกับยะมะดะวีรบุรุษ ชาวญี่ ปุ่นในลักษณะ
เดียวกันนี ้ที่สนั นิษฐานได้ ว่าเป็ นการรับอิทธิพลมาจากนวนิยายผจญภัยของตะวันตก ทังนี
้ ้เพราะ
ในเรื่ องเล่าปฐมภูมิ เช่นโคโบกิ และฟูโดะกุงกิ มีเพียงข้ อความกล่าวถึงบุตรชายของยะมะดะชื่อโอะ
อิน แต่ไม่ได้ ระบุชดั เจนว่าภรรยาของยะมะดะเป็ น ใคร ส่วนในโทะกุเบ ระบุว่ายะมะดะได้ เป็ นราช
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บุต รเขยของพระเจ้ ากรุ ง สยาม แต่ไ ม่มี รายละเอี ยดขยายความเป็ น มาเป็ น ไปของเหตุก ารณ์
เช่นเดียวกับเรื่ องเล่าต้ นแบบปลายสมัยโทกุงะวะ ที่คงได้ รับอิทธิพลมาจาก โทะกุเบ จึงยืนความว่า
ยะมะดะประกอบความดีความชอบจึงได้ รับการปูนบาเหน็จให้ สมรสกับพระธิดาและได้ เป็ นกษัตริ ย์
สยาม แต่ไม่มีรายละเอียดขยายความเช่นกัน
การยกสาวงามให้ เ ป็ นบ าเหน็จ บรรณาการ เป็ น โครงเรื่ อ งในต านานวี รบุรุษที่ มี ม าแต่
โบราณ การแต่งงานกับหญิงชาวท้ องถิ่ นโดยเฉพาะหญิ งสูงศักดิ์หรื อราชนิกูล มีความหมายถึง
การรับทอดอานาจทางการเมืองการปกครอง ในนิทานเรื่ องเล่าตานานสร้ างบ้ านสร้ างเมืองเป็ น
เงื่อนไขอย่างหนึง่ ที่วีรบุรุษผู้มาจากต่างแดนจะใช้ เป็ นเครื่ องมือ ข้ ออ้ างสิทธิในการยึดครองพื ้นที่แ ล
ครอบงาคนพื ้นเมืองอยูภ่ ายใต้ อานาจการปกครอง และในภูมิภาคเอเชียก็มีธรรมเนียมในการยกลูก
สาวให้ เพื่อสร้ างสายสัมพันธ์ทางการเมืองมาแต่อดีต โครงเรื่ องนี ้ได้ ถกู นามาดัดแปลงใช้ ประโยชน์
ในการสร้ างมายาภาพจินตนาการเรื่ องความรักโรแมนติกระหว่างนักเดินทางชาวตะวันตกกับคน
พื ้นเมือง ในเรื่ องเล่าของนักเดินทางชาวตะวันตกตังแต่
้ ยุคสมัยการเดินทางสารวจแสวงหาอาณา
นิคมโดยเฉพาะระหว่างชายผิวขาวกับผู้หญิงผิวสี
นักวิจารณ์แนวหลังอาณานิคมนิยม เช่น Mary Louise Pratt (2008) ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงกลไก
แอบแฝงในวาทกรรมอาณานิคมดังกล่าวในการวิเคราะห์โครงเรื่ องการแต่งงานข้ ามเผ่าพันธุ์ในตัว
บทงานเขียนโดยเจ้ าอาณานิคม(colonialist texts) ว่าแท้ จริ งแล้ วเรื่ องความรักระหว่างฝ่ ายผู้รุกราน
กับฝ่ ายที่ถกู รุกรานเป็ นเพียงมายาภาพ(illusion) หรื อรูปจาแลงอย่างหนึ่งของการหาประโยชน์ทาง
เพศในอาณานิคมเท่านัน้ 72 ผู้หญิงในมายาภาพความรักแบบอาณานิคมเป็ นเพียงเครื่ องมือ วัตถุ
เป้าหมายของการความปรารถนา และการยึดครอง ซึ่ง การสร้ างภาพให้ หญิงชาวพื ้นเมืองมีความ
เต็มใจที่จะตอบสนองความต้ องการและความปรารถนาของผู้มารุกราน ก็ เพื่อสร้ างความชอบธรรม
ในการใช้ ประโยชน์และเอารัดเอาเปรี ยบทางเพศของเจ้ าอาณานิคมตะวันตกต่อชาวพื ้นเมือง
หรื อที่ Robert J.C. Young (1995,2005)ใช้ คาว่า colonial desire (ตัณหาอาณานิคม) ในการ
อธิบายวาทกรรมความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตก-ตะวันออก เจ้ าอาณานิคมกับผู้ใต้ ปกครอง โดยชี ้
ว่าความสัมพันธ์ ดงั กล่าวมักถูกนาเสนอผ่านวาทกรรมอาณานิคมที่ตงอยู
ั ้ ่บนตรรกะของเพศวิถี
แบ่งแยกความแตกต่างของโลกตะวันตะวันออกด้ วยความเป็ นชายและความเป็ นหญิงในลักษณะ
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“romantic transformation of a particular from of colonial sexual exploitation” (Mary

Louise Pratt, 2008 :95)
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เป็ นคูต่ รงข้ าม ภาพของ “คนอื่น” โลกตะวันออก ดินแดนใต้ อาณานิคม มักถูกนาเสนอเชื่อมโยงกับ
จินตนาการทางเพศ และความปรารถนาครอบงา
จากการวิเคราะห์ตวั บทวรรณกรรมยะมะดะเท่าที่สารวจพบในปั จจุบนั ตัวบทแรกสุดที่
ปรากฏเรื่ องราวเจ้ าหญิงสยามหลงรักยะมะดะคือ วี รกรรมอันยิ่ งใหญ่ ฯ(1887) ของโมะริ เทะอิจิโร
ซึง่ ผู้เขียนได้ สร้ างรายละเอียดของตัวละครเจ้ าหญิงให้ เป็ นยอดนารี ที่ไม่เพียงมีรูปโฉมงดงาม แต่ยงั
ทรงมี ส ติปั ญ ญาเฉลี ย วฉลาด สนใจใฝ่ หาความรู้ มี ความคิดเป็ นของตัว เอง ซึ่ง เป็ นลักษณะที่
แตกต่างจากชาวสยามทัว่ ไป
るーしん

爰に國王の長女、即ち大子の姉君、柳眞と申すは此歳十八才に
渡らせ給ふひ、容貌最と艶やかに丹花の唇臥蚕の眉鼻高く目元すゞしく
膚は此國人の常として、少し浅黒けれども、貴族の事となれば何處とな
く気高くして、殊に怜悧の相を備へ坐はしければ、當國絶世の美人なり
とれ、人々賞翫しけり、此の國にては熱國の僻として、男女とも結婚の
時節早く、凡そ十五六才甚だしきは十三四才より結婚する者多かれとも
るーしん

此の柳眞女は英才の女性に御坐しければ、思ふ處の坐しましてや王族の
内然る年ばへの方御坐すなるに其の白茅をも受け給はず、日ごとに好み
給ふ書ども採りて、學問に怠りなかりけり、

เจ้ าหญิงรุฌิน73 พระธิดาองค์โตของกษัตริ ย์ ซึ่งก็คือพระภคินีของเจ้ าฟ้า
รัชทายาท ปี นี ้ทรงมีพระชนมายุได้ 18ชันษา นางผู้เลอโฉมพระโอษฐ์ แดงราวบุป
ผา พระขนงหนาเข้ มโค้ งดุจดักแด้ พระนาสิกโด่งเป็ นสัน พระเนตรเรี ยวงามสดใส
แม้ นว่าผิวจะคล ้าตามแบบคนในประเทศนี ้โดยทัว่ ไป ทว่าด้ วยความเป็ นเชื ้อพระ
วงศ์จงึ ทรงมีพระจริตกริยาสง่างาม ฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาด ผู้คนแซร่ซร้ อง
กล่าวขานกันว่าทรงเป็ นยอดหญิงงามแห่งยุค ที่ประเทศนี ้ก็เป็ นไปตามธรรมเนียม
ของเมืองร้ อนที่ทงหญิ
ั ้ งและชายล้ วนแต่งงานเร็ ว โดยเฉลี่ยเมื่ออายุได้ ราว15-16ปี
แต่คนที่แต่งงานตังแต่
้ อายุ13-14ปี ก็มีไม่น้อย เจ้ าหญิงรุ ฌินทรงเป็ น ขัติยนารี ผ้ มู ี
สติปัญญาความรู้ ทรงมีความคิดเป็ นของพระองค์เอง แม้ ว่าจะมีเชื ้อพระวงศ์อายุ
73

ไม่สามารถเทียบเป็ นชื่อไทยได้
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เหมาะสมกันมาขอแต่งงานก็ไม่ทรงตอบรับ ทุกวันไม่ว่างเว้ นหมั่ นอ่านหนังสือที่
ทรงโปรดแสวงหาความรู้ (โมะริ ,1887 : 140-141)
ผู้เขียนผูกเรื่ องให้ เจ้ าหญิงผู้สงู ศักดิ์ เพียบพร้ อมด้ วยคุณลักษณะดังกล่าว ไม่ยอมตกลง
ปลงใจแต่งงานกับชายชาติเดียวกัน แม้ จะเป็ นเชื ้อพระวงศ์ที่มีวยั เหมาะสมกัน แต่ทรงเลือกจะ
ใฝ่ ฝันถึงยะมะดะคนต่างชาติซงึ่ สูงวัยกว่าพระองค์อย่างมาก เพราะแค่เพียงได้ ทราบกิตติศพั ท์วา่
“มีชื่อเสียงว่าเป็ นผู้เก่งกล้ าสามารถในการรบ เป็ นยอดคนที่หาใครเทียบมิได้ ในประเทศนี ”้ 「武勇
の聞え高く、當國に並びなき豪傑」(โมะริ ,1887 : 141)ก็ทรงใฝ่ ฝัน “อยากได้ ยอดชายผู้นี ้มา
เป็ นสามีครองคูอ่ ยูร่ ่วมกันไปชัว่ ชีวิตคงจะมีความสุขสักเพียงไหน” 「斯俊傑を夫として、永く
一生を倶にせば其の幸福は如何ならん」(โมะริ ,1887 : 141) เจ้ าหญิงทรงถวิลหายะมะดะถึง
ขันล้
้ มป่ วยทังที
้ ่ไม่เคยได้ พบเจอตัวจริงของยะมะดะมาก่อน และเมื่อได้ มีโอกาสพบโดยการชักนา
ของอดีตนางกานัลคนใกล้ ชิดซึง่ แต่งงานกับพ่อค้ าชาวญี่ปนุ่ เพื่อนของยะมะดะ ก็ยิ่งทรงรักใคร่ชื่น
ชมมากยิ่งขึ ้น กล่าวได้ ว่าเป็ นรูปแบบความรักพาฝันในจินตนาการโดยแท้
นอกจากนันเจ้
้ าหญิงยังทรงแสดงความสนใจชื่นชมในประเทศและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ตามที่
ได้ รับฟั งจากปากคาของยะมะดะและเพื่อนของเขา พฤติกรรมเช่น นี ้ของเจ้ าหญิงถูกพระมเหสีของ
พระเจ้ าทรงธรรมซึ่งเป็ นพระมารดาเลี ้ยงตาหนิติทออย่างรุนแรงว่าเป็ นการทาผิดพระราชประเพณี
ต้ องลงโทษทัณฑ์ แต่พระราชบิดากลับมีความเห็นพระทัย เข้ าข้ างพระธิดา ต้ องการส่งเสริ มให้ สม
พระประสงค์ จึงทรงพระราชทานโอกาสให้ ยะมะดะประกอบความดีความชอบ สร้ างวีรกรรม ที่
สาคัญยิ่งๆ ขึ ้น เพื่อยกระดับฐานะจนเหมาะสมจะเป็ นคูค่ รองของเจ้ าหญิงได้ ซึ่งประเด็นเหล่านี ้
กล่าวได้ ว่าเป็ นจินตนาการหรื อมายาภาพที่ตอบสนองความปรารถนาของชาวญี่ ปนในฐานะผู
ุ่
้ มา
ยึดครอง เพราะการที่ให้ เจ้ าหญิงมีความชื่นชมหลงไหลใฝ่ ฝั นต่อคนญี่ ปนและประเทศญี
ุ่
่ ปนุ่ เป็ น
การขับเน้ น ความเหนื อกว่าทางชาติพัน ธุ์ ข องญี่ ปุ่ น และการผูกเรื่ องให้ องค์ก ษั ตริ ย์เ ป็ น ผู้ช่ว ย
คลี่คลายอุปสรรคเรื่ อง เชื ้อชาติ ชนชัน้ ฐานันดร ระหว่างเจ้ าหญิงกับยะมะดะ หมายถึงการยินยอม
ถ่ายทอดอานาจและสิทธิในการครอบครองแดนสยามโดยชอบธรรม
ท์ซุจิยะ(2540) ตังข้
้ อสังเกตว่าโมริ ผ้ ูเขียน วี รกรรมอันยิ่ งใหญ่ ฯ น่าจะได้ ข้อมูลเกี่ ยวกับ
พระธิดามาจาก บันทึกการเดิ นทางไปสยาม (1875) ของโอโตริ เคะอิซุเกะ ข้ าราชการญี่ปนที
ุ่ ่ได้ รับ
คาสัง่ จากรัฐบาลให้ เดินทางมาดูงานในประเทศสยาม อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏหลักฐานว่าโอโตริ
ได้ ข้อมูลนี ้มาจากแหล่งไหน ทังนี
้ ้ชื่อของเจ้ าหญิงที่ปรากฏในเรื่ องก็ไม่ทราบว่าถอดเสียงมาจากชื่อ
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ภาษาไทยว่าอะไร ซาเตา(2463) ระบุว่าใน จดหมายเหตุวนั วลิ ต กล่าวถึงการที่พระเจ้ าปราสาท
ทองพระราชทานหญิงงามให้ ยะมะดะ เป็ นหลักฐานสนับสนุนที่เอกสารญี่ปนที
ุ่ ่กล่าวว่ายะมะดะได้
เมี ยเป็ นผู้หญิ ง สยามที่ มี เ ชื อ้ สายราชวงศ์ อย่างไรก็ ตามบทบาทของภรรยาของยะมะดะใน
ประวัตศิ าสตร์ นา่ จะมีน้อยมากจึงไม่ได้ รับการบันทึกหลงเหลืออยูใ่ นเอกสารหลักฐานประวัติศาสตร์
อื่ น ใด การที่ นัก เขี ย นญี่ ปุ่ นน าเรื่ อ งภรรยาของยะมะดะมาสร้ างให้ มี บ ทบาท จึ ง ท าให้ เกิ ด
ความหมายใหม่ที่สะท้ อนแนวคิดหรื อแก่นเรื่ องใหม่ที่ผ้ เู ขียนต้ องการนาเสนอ
หลังจากนันเรื
้ ่ องราวความรักระหว่างยะมะดะกับเจ้ าหญิงสยามก็ถกู นาไปสร้ างซ ้าสืบทอด
ในตัวบทยุค ต่อมา จนกลายเป็ นเสมื อ นข้ อ เท็จ จริ ง ทางประวัติศ าสตร์ และภาพเจ้ าหญิ ง ได้ มี
รายละเอียดเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนความเป็ นวีรบุรุษและความชอบธรรม
ในการที่ ย ะมะดะจะได้ มี อ านาจ บทบาทสาคัญในแผ่นดินอยุธ ยา อี กทัง้ เป็ น ตัว แทนของการ
ประสานสัมพันธไมตรี เพื่อความร่ วมมือระหว่างญี่ปนกั
ุ่ บสยาม อย่างเช่นในเรื่ องยะมะดะ นะงะ
มะซะ (1899) ของ ชิท์ซุกะ เระอิซุอิ มีเนื ้อความตอนที่พระเจ้ าทรงธรรมทรงกล่าวกับยะมะดะว่า
ทรงพระราชทานพระธิดาให้ สมรสกับยะมะดะ โดยคาดหวังว่าชาวญี่ ปนจะได้
ุ่
ช่วยสร้ างความเป็ น
ปึ กแผ่นมัน่ คงแก่ราชวงศ์ให้ มากยิ่งขึ ้น ในตัวบทวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่ผลิต
ในช่วงทศวรรษ1940 เช่นเรื่ อง ผู้บุกเบิ กแดนใต้ ยะมะดะ นะงะมะซะ ของ ท์ซุ โนะดะ คิกุโอะ
(1940) ยะมะดะ นะงะมะซะ (1941) ของอิเกะดะ โนะบุมะซะ และยะมะดะ นะงะมะซะ ซะโต
อะรุโอะ (1942) ก็พบว่ามีการสร้ างตัวละครและผูกเรื่ องให้ เจ้ าหญิงสยามอภิเษกสมรสกับยะมะดะ
มี บทบาทเป็ นผู้เ ชื่ อมสายสัม พันธ์ ระหว่างญี่ ปุ่ นกับ ไทย ตลอดจนการได้ ยะมะดะเป็ นเขยช่ว ย
เสริมสร้ างความมัน่ คงเป็ นปึ กแผ่นให้ กบั ประเทศสยามเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยายเรื่ อง ผู้
บุกเบิ กแดนใต้ ยะมะดะ นะงะมะซะ ของ ท์ซุโนะดะ คิกุโอะ (1940) ลงตีพิมพ์ครัง้ แรกเป็ นตอน
ต่อเนื่องรายวันในหนังสือพิมพ์โยะมิอรุ ิ ซึ่งมี ผ้ อู ่านจานวนมาก นวนิยายเรื่ องนี ้จึงน่าจะมีอิทธิพลใน
การเผยแพร่จินตนาการเกี่ยวกับความรักและการแต่งงานข้ ามเผ่าพันธุ์ ต่อผู้อ่านชาวญี่ปนสมั
ุ่ ยนัน้
ไม่มากก็น้อย
ในเรื่ อง ผูบ้ กุ เบิ กแดนใต้ ยะมะดะ นะงะมะซะ ผู้เขียนได้ สร้ างภาพให้ ตวั ละครเจ้ าหญิงคือ
เจ้ าหญิงรุตะนะ ルタナ พระขนิษฐาของพระเจ้ าทรงธรรม เป็ นบุคคลที่ชื่นชมนิยมญี่ปนุ่ และเป็ น
ฝ่ ายมีจิตปฏิพทั ธ์ตอ่ ยะมะดะก่อน จากการได้ ยินกิติศพั ท์อนั เลื่องลือเกี่ยวกับความกล้ าหาญของ
เขา ซึง่ โครงเรื่ องส่วนนี ้เหมือนกับในเรื่ อง วีรกรรมอันยิ่ งใหญ่ฯ แต่ใน ผูบ้ กุ เบิ กแดนใต้ ยะมะดะ นะ
งะมะซะ ผู้เขียนยังได้ สร้ างปมความขัดแย้ งเพิ่มสีสนั ความสะเทือนอารมณ์ให้ มีความเป็ นละคร
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โศกนาฏกรรมชวนประทับใจมากยิ่งขึ ้น โดยสร้ างตัวละครหญิงชาวญี่ปนุ่ ขึ ้นมาอีกคนหนึง่ ชื่อโอะริ น
ที่สนิทสนมกันกับยะมะดะและหลงรักยะมะดะอยู่ และยะมะดะก็ชอบเธอเช่นกัน ในขณะที่กบั เจ้ า
หญิงนันยะมะดะมิ
้
ได้ เคยมีปฏิสมั พันธ์กบั พระองค์เป็ นการส่วนตัว เท่าที่เคยได้ เห็นพระโฉมเพียงรู้
ว่าพระองค์เป็ นสตรี ที่นา่ รักและยะมะดะก็มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ พระองค์ เมื่อพระเจ้ าทรงธรรมทรงมี
พระราชดาริที่จะพระราชทานเจ้ าหญิงให้ เป็ นภรรยา ยะมะดะจึงต้ องเผชิญกับสถานการณ์ลาบาก
ต่อสู้กบั ความขัดแย้ งในใจ ระหว่างการเลือกทาตามความรู้สกึ ส่วนตัวโดยยอมขัดพระราชประสงค์
หรื อเลือกทาตามหน้ าที่เพื่อตอบแทนบุญคุณเพราะเจ้ าหญิงทรงเคยช่วยเหลือหมูบ่ ้ านญี่ปนุ่ และ
ทรงมีพระกรุณาธิคณ
ุ ต่อชาวญี่ปนุ่ เสมอมา
ฝ่ ายด้ านโอะรินเมื่อได้ ทราบเรื่ องที่พระเจ้ าทรงธรรมประสงค์จะให้ ยะมะดะสมรสกับเจ้ า
หญิง แต่ยะมะดะลังเลเพราะไม่ต้องการทาร้ ายจิตใจของเธอ โอะรินจึงตัดสินใจเป็ นฝ่ ายเสียสละ
อาลาจากสยามไปเพื่อไม่ให้ ยะมะดะต้ องกลัดกลุ้ม การกระทาของตัวละครโอะรินนับได้ วา่ เป็ นการ
นาเสนอภาพอัตลักษณ์อนั ดีงามอย่างหนึง่ ของคนญี่ปนุ่ ที่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่า
ความรู้สกึ ส่วนตัว เพราะโอะรินตระหนักว่าการสมรสระหว่างเจ้ าหญิ งกับยะมะดะ จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ทังสองประเทศ
้
ดังจะเห็นได้ คาพูดในใจโอะริ นที่คิดว่า “หวังว่าทังสองท่
้
านจะทุม่ เท
กาลังทางานเพื่อสยามและเพื่อญี่ปนุ่ ยาวนานตลอดไป” (ท์ซุโนะดะ,1940: 261) และทังที
้ ่ตนเอง
ต้ องชอกช ้าใจแต่โอะรินก็ยงั แสดงความยินดีจากใจจริงและภาวนาให้ “ความผูกพันทางใจของทัง้
สองท่านจะมัน่ คงแน่นแฟ้นและออกผลอันงดงาม เป็ นสายสัมพันธ์อนั เข้ มแข็งเชื่อมโยงประเทศนี ้
กับญี่ปนสื
ุ่ บไป” (ท์ซุโนะดะ,1940: 270)
การสมรสระหว่างยะมะดะกับเจ้ าหญิ ง รุ ตะนะจึง มี ความหมายมากกว่าความสัมพันธ์
ระหว่างชายหญิง แต่เป็ นการสานสัมพันธ์ ระหว่างสองประเทศ เพื่อความมัน่ คงเจริ ญยัง่ ยืนนาน
สื บ ไป สะท้ อ นถึ ง แนวคิ ด ของผู้เ ขี ย นที่ ต้ อ งการเผยแพร่ ว าทกรรมวงไพบูล ย์ ม หาเอเชี ย บูร พา
ตอบสนองนโยบายของรัฐ อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับประเด็นเรื่ องวาทกรรมวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา
นัน้ จะได้ กล่าวถึงอย่างละเอียดอีกครัง้ ในหัวข้ อต่อไป
โดยรวมกล่าวได้ ว่าภาพหญิงไทยที่ปรากฏในเรื่ องเล่ายะมะดะสมัยก่อนสงครามนัน้ ส่วน
ใหญ่มีลกั ษณะเป็ นเครื่ องมือ สัญลักษณ์ของการได้ มาซึ่งอานาจทางการเมืองหรื อความชอบธรรม
ในการยึด ครองดิน แดน ทว่า ไม่ มี ก ารน าเสนอภาพของความเย้ า ยวนทางเพศ หรื อ เป็ น วัต ถุ
เป้าหมายของความปรารถนาทางเพศอย่างเด่นชัด ดัง ที่ มักปรากฏในเรื่ องเล่าของนัก ผจญภัย
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ชาวตะวัน ตก หรื อ ในเรื่ อ งเล่า การผจญภัย ของญี่ ปุ่ นที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากทัศ นะแบบตะวัน ตก
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ผู้วิจยั สันนิษฐานว่าเป็ นเพราะวรรณกรรมเหล่านี ้ส่วนใหญ่ผลิตขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการอบรมสัง่ สอนศี ลธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ เน้ นการถ่ายทอด
อุดมการณ์ ทางการเมือง ภาพของยะมะดะในฐานะเป็ นบุคคลตัวอย่าง เป็ น ลูกผู้ช ายหรื อยอด
วีรบุรุษในอุดมคติตามแบบฉบับนักรบญี่ปนุ่ ซึ่งยึดถือหลักจริ ยธรรมตามแนวคิดปรัชญาขงจื่อ การ
แสดงออกถึงอารมณ์รักแบบหลงละเมอและตัณหากามารมณ์ย่อมเป็ นสิ่งไม่ดีไม่งาม ดังนันภาพ
้
ความรัก ความสัมพันธ์ หญิงชายในตัวบทเรื่ องเล่าเหล่านี ้ จึงไม่หมกมุ่นผูกพันกับจินตนาการทาง
เพศอย่างที่พบบ่อยในเรื่ องเล่าของเจ้ าอาณานิคมตะวันตก

3.3.3 ความสัมพันธ์ญี่ปนุ่ -ไทยกับวงศ์ไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา74
ทวี ธี ระวงศ์เสรี (2524: 159-160) ได้ อธิ บายไว้ ว่า คาว่า “วงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา ”
(Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) นี ้ กาเนิดมาจากการที่ญี่ปนได้
ุ่ ขยายอิทธิพลเข้ ายึดครอง
ดินแดนของจีน และได้ จดั ตังประเทศแมนจู
้
กวั ขึ ้น โดยในระยะแรกนัน้ ได้ รวมเอาจีน แมนจูกวั และ
ญี่ปนเข้
ุ่ ามาเป็ นเขตการอยู่ร่วมกันแห่งเอเชียบูรพา (East Asia Co-Existence) ตามหลักการจัด
ระเบียบใหม่ในเอเชียบูรพา (New Order in East Asia) ซึง่ นายโคะโนะเอะ ฟุมิมะโระ นายกรัฐมนตรี
ประเทศญี่ ปนได้
ุ่ ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2481 (1938) และหลังจากที่ญี่ ปนได้
ุ่ เข้ าสู่
ไทย และได้ เข้ ายึดครองฮ่องกง มลายู สิงคโปร์ และฟิ ลิปปิ นส์แล้ วก็ได้ รวมเอาประเทศเหล่านี ้เข้ าไป
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โกะโต เคนอิชิ 後藤乾一 ได้ สรุ ปสาระสาคัญของแนวคิด “วงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา” ว่า เพื่อให้
สงครามมหาเอเชียบูรพามีความชอบธรรมและดึงประชาชนเข้ าร่ วมด้ วย รัฐบาลญี่ปนภายใต้
ุ่
การคุมอานาจโดย
เผด็จการทหารจึงประสาน “นันฌินนิยม”กับ “เอเชียนิยม” เกิดเป็ น “วงไพบูลย์” โดยมีเนื ้อหาหลักของความคิด
คือประเทศต่างๆภายในเขตมหาบูรพาจะสร้ างระบอบใหม่ซงึ่ ทาให้ เขตนี ้มีความรุ่งเรื อง มีการเคารพเอกราชซึง่ กัน
และกัน มีการยกเลิกความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเชื ้อชาติที่แตกต่างกัน และจะต่อสู้กบั ประเทศตะวันตกที่กดขี่
ประเทศในภูมิภาคนี ้ ภายใต้ การชี ้นาของญี่ปนุ่ จะเห็นว่าความคิดนี ้เป็ นวาทกรรมต่อต้ านโต้ แย้ งวาทกรรมบูรพ
คตินิยมและอาณานิคมนิยมที่มียุโรปเป็ นศูนย์กลาง โดยอุดมคติอ้างว่าต้ องการสร้ างความร่ วมมือเพื่อความ
เจริ ญรุ่ งเรื องร่ วมกันของเอเชี ย แต่ความจริ งแล้ วเป็ นความปราถนา ของญี่ ปุ่นที่ต้องการจะครอบงาเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้ปกครองใหม่แทนตะวันตก （後藤,1995: 23-25)
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ด้ วย และยังมีแนวความคิดที่จะขยายขอบเขตออกไปถึงออสเตรเลีย และฮาวาย(กลุ่มประเทศใน
ตอนใต้ ของมหาสมุทรแปซิฟิก)ด้ วย
แนวคิดวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพาเป็ นสิ่งที่ ญี่ปนยกขึ
ุ่
้นมาอ้ างเพื่อสร้ างความชอบธรรมใน
การเข้ ายึดครองพื ้นที่ในภูมิภาคเหล่านี ้โดยอ้ างว่าเพื่อเป็ นการปลดปล่อยประเทศเหล่านันจากการ
้
เป็ นแดนใต้ อาณานิ คมของชาติตะวันตก และความคิดนี แ้ ทรกซึมแผ่ขยายกว้ างออกไปเรื่ อยๆ
พร้ อมกับการก่อกาเนิดของสงครามมหาเอเชียบูรพา
การเดินทางเข้ ามาสารวจ บุกเบิก เพื่อยึดครองดินแดน “นันโย” ต้ องเผชิญ ปะทะ ขัดแย้ ง
ต่อสู้กบั ผู้ที่เข้ ามาถึงก่อน คือ ชาติเจ้ าอาณานิคมตะวันตก ซึ่งเข้ ามาสารวจ บุกเบิกยึดครองพื ้นที่ใน
เอเชียก่อนหน้ าญี่ปนุ่ เพราะการปิ ดประเทศจึงเสียโอกาสในการขยายดินแดน ยึดครองพื ้นที่ อาณา
นิคมล่าช้ าไป ดังนันประเด็
้
นสาคัญประเด็นหนึ่งในแนวคิดโครงสร้ างวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพาที่
ญี่ ปนเน้
ุ่ นย ้าคือการต่อต้ าน ล้ มล้ างอิทธิ พลของประเทศยุโรปในเอเชียอาคเนย์และสร้ างอิทธิพล
ของญี่ปนแทน
ุ่
ความสัมพันธ์ญี่ปน-สยามภายใต้
ุ่
กรอบแนวคิดนี ้มีลกั ษณะที่สยามคือผู้ถกู รุกราน
และญี่ปนุ่ คือผู้มาช่วยเหลือ
จุดที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือญี่ ปุ่นในการดาเนินนโยบายขยายอานาจเข้ าสู่ไทยนัน้ มี
ความแตกต่างจากการยึดครองจัดระบบอาณานิคมโดยสมบูรณ์แบบในเอเชียตะวันออก และหมู่
เกาะทะเลใต้ ญี่ ปุ่นไม่เ พียงใช้ นโยบายด้ านเศรษฐกิ จ และการทหาร แต่แ สดงที ท่าในการเน้ น
เสริมสร้ างมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับไทย โดยเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะมัก
ถูกหยิบยกขึ ้นมาเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงมิตรภาพระหว่างทังสองประเทศ
้
ในปี ค.ศ.1935 เจ้ าชาย
ญี่ ปุ่นเสด็จ มาเยื อ นไทยพร้ อมกับเรื อรบของญี่ ปุ่นซึ่ง แวะมาขึน้ ฝั่ ง ประเทศไทยในระหว่า งการ
เดินทางฝึ กซ้ อม โดยได้ ทรงทาพิธีบวงสรวงศาลเจ้ ายะมะดะซึ่งกองทัพญี่ ปนเป็
ุ่ นผู้ซือ้ ที่ดิน และ
สร้ างศาลเจ้ าขึ ้น ณ บริเวณที่เคยเป็ นหมูบ่ ้ านญี่ปนุ่ ในอยุธยา นอกจากนันมี
้ ความพยายามจะก่อตัง้
ศูนย์ประวัติศาสตร์ ยะมะดะโดยสมาคมญี่ ปนสยาม
ุ่
ขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ ปนได้
ุ่ ดาเนินกิจการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับไทยเช่นการส่งนักเรี ยนแลกเปลี่ยน ความพยายาม
เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ การจัดแสดงศิลปะญี่ปนุ่ และส่งผู้เชี่ยวชาญด้ านศิลปะมาเป็ นที่
ปรึกษาในการฟื น้ ฟูบรู ณะพุทธศิลป์ ของไทยฯลฯ ในทางกลับกันฝ่ ายไทยก็ได้ แสดงความเป็ นมิตร
ตอบ เช่นแบ่งพระบรมสารี ริกธาตุให้ ญี่ปนุ่ เชิญคณะสงฆ์ญี่ปนเดิ
ุ่ นทางมาประสานสัมพันธ์ กับ
คณะสงฆ์ไทย ส่งมอบช้ างไทยให้ สวนสัตว์อุเอะโนะเป็ นของขวัญเชื่อ มสัมพันธไมตรี ในนามคณะ
ยุวชนไทย เป็ นต้ น
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วรรณกรรมเรื่ องเล่า ยะมะดะที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในช่วงทศวรรษ1940หรื อช่วงการเริ่ มต้ น
สงครามมหาเอเชียบูรพา กล่าวได้ ว่าเกือบทังหมดเป็
้
นวรรณกรรมสนองนโยบายแห่งชาติ 国策文
学 ซึ่ง เป็ น ระยะที่ ญี่ ปนมุ
ุ่ ่ง ปลูกฝั งโฆษณาประชาสัม พันธ์ แนวคิดวงไพบูลย์ มหาบูรพาต่อทัง้ ต่อ
ประชาชนภายในประเทศ และภายนอกต่อเหล่าประเทศที่ ญี่ปุ่นมุ่ง หวัง จะจัดเข้ าอยู่ ใ นระบบ
โครงสร้ างวงไพบูลย์ที่มีญี่ปนุ่ เป็ นผู้นา ภาพอัตลักษณ์ญี่ปนุ่ และภาพความสัมพันธ์ญี่ปน-สยามจึ
ุ่
ง
ถูกนาเสนอผ่านกรอบวาทกรรมดังกล่าว ซึ่งยืนพื ้นอยู่บนหลักปรัชญาแนวคิด โคะกุตะอิ 国体 และ
ฮัก โกอิ ชิ อุ 八紘一宇 ซึ่ง กล่าวว่าทุก ประเทศในโลกนี ค้ ือ ครอบครั ว หรื อ บ้ า นเดี ย วกั น ใต้ ร่ ม การ
ปกครองขององค์สมเด็จพระจักรดิพรรดิซงึ่ เปรี ยบเสมือนพ่อหรื อหัวหน้ าครอบครัว ดังนันจะพบการ
้
ตอกย ้าเรื่ องมิตรภาพอันดีงามระหว่างญี่ ปนไทย
ุ่
และการเชื่อมโยงด้ วยสายเลือด ตลอดจนการ
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็ นญี่ปนุ่ แก่คนสยาม
ในเรื่ องยะมะดะ นะงะมะซะ ผูส้ ยบทะเลใต้ เจ้าแห่งเมื องนคร ของ(1941) อิเกะดะ โนะ
บุมะซะ พระเจ้ าทรงธรรมทรงชื่นชมองค์ความรู้ของญี่ปนุ่ และตังใจว่
้ าจะให้ พระดอรสสืบราช
บัลลังก์ จึงทรงมอบหมายให้ ยะมะดะอบรมสัง่ สอนจิตวิญญาณแบบญี่ปนุ่ แก่พระโอรส
長政もソンタム王の心をさとつて、なほさら王子の教育には力をつく
してゐたのである。
日本の武士道精神を、王子の若くやはらかい魂にきざみつけることもそ
の一つであつた。
王子が國王になつた時のかゞみとするために、日本の皇室の御恩徳をし
らせることもそのひとつであつた。

นะงะมะซะทราบถึงความในพระทัยของพระเจ้ าทรงธรรม ก็ตงใจทุ
ั ้ ่มเทเต็มที่ใน
การอบรมสัง่ สอนพระโอรส ประการหนึ่งคือการปลูกฝั งจิตวิญญาณวิถีนกั รบญี่ ปนให้
ุ่ ติด
ตรึ ง ในดวงวิญ ยาณที่ ยัง อ่อนเยาว์ ข องพระองค์ และเพื่ อให้ เป็ น แบบอย่างในตอนที่
พระโอรสขึน้ เป็ น กษั ต ริ ย์ อี ก ประการหนึ่ง คื อ การสอนให้ ร้ ู ถึ ง พระบารมี แ ละพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ
(อิเกะดะ, 1941:184)
นอกจากนันยะมะดะยั
้
งเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับญี่ปนุ่ ตลอดจนพรรณนาถึงทัศนียภาพภูเขา
แม่น ้า ธรรมชาติอนั งดงามของญี่ปนุ่ ให้ ฟัง ซึง่ พระโอรสกระตือรื อร้ นสนใจที่จะเรี ยนรู้ภาษาและ
รับฟั งเรื่ องราวเกี่ยวกับญี่ปนุ่ ด้ วยความชื่นชมใฝ่ ฝัน
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การศึกษาที่ยะมะดะถวายแก่พระโอรสในตัวบท ตรงกับเนื ้อหาสาระของการศึกษาเพื่อทา
ให้ เป็ นญี่ ปนุ่ 「同化教育」หรื อ 「皇民化教育」(ซึ่งแปลตรงตัวหมายถึงการ “ทาให้ กลายเป็ น
ประชาชนขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ ”） ที่ญี่ปนน
ุ่ าเข้ าไปใช้ อบรมปลูกฝั งครอบงาประชาชน
พื น้ เมื อ งดิ น แดนอาณานิ ค ม ประเด็ น ส าคัญ ดัง ที่ ป รากฏในเนื อ้ ความนี ค้ ื อ การปลูก ฝั ง จิ ต
วิ ญ ญาณวิ ถี แ ห่ง นัก รบหรื อ “บุฌิ โ ด” 武士道 การปลูก ฝั ง ให้ เ คารพและส านึก ในพระมหา
กรุ ณาธิคณ
ุ ของราชวงศ์ญี่ปนเพื
ุ่ ่อยึดเป็ นแบบอย่างปฏิบตั ิตาม ปลูกฝั งความชื่นชมในประเพณี
วัฒนธรรมและธรรมชาติของญี่ปนุ่ อันงดงาม
ในนวนิยายเรื่ องนี ้ ผู้เขียนได้ ให้ ยะมะดะมีบทบาทเป็ นผู้สนับสนุนพระราชดาริ ของพระเจ้ า
ทรงธรรมในการให้ พระโอรสสืบราชสมบัติ โดยอ้ างระบบของราชวงศ์จกั รพรรดิญี่ปนสนั
ุ่ บสนุน พระ
เจ้ าทรงธรรมทรงปรารถนาจะให้ พระโอรสซึ่งทรงโปรดปรานรักใคร่ ขึ ้นครองราชย์ตอ่ จากพระองค์
แทนพระอนุชาตามพระราชประเพณีเดิม จึงทรงรับมาเป็ นข้ ออ้ างยืนยันความชอบธรรมว่า “หาก
องค์ส มเด็จ พระจักรพรรดิของประเทศญี่ ปุ่นดินแดนแห่ง เทพเจ้ า ยัง ถ่า ยทอดราชสมบัติให้ แ ก่
พระโอรส ประเทศของเราก็ควรทาตามเช่นนันจึ
้ งจะถูกต้ อง” วาทกรรมเช่นนี ้ก็สะท้ อนถึงส่วนหนึ่ง
ในนโยบายการทาให้ เป็ นญี่ ปนุ่ ซึ่งญี่ ปนได้
ุ่ แต่งตังเจ้
้ าผู้ปกครองประเทศอาณานิคมของตนเช่น
เกาหลี ริ วกิว แมนจูเรี ยให้ มีตาแหน่งเป็ น 「王」[โอ] หรื อ“กษัตริ ย์” ซึ่งตามระบบญี่ปนมี
ุ่ ฐานะเป็ น
ข้ าราชบริ พารต่ากว่า 天皇[เท็นโน] หรื อ “จักรพรรดิ” และให้ ใช้ ธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ ตาม
ขนบราชสานักญี่ปนุ่ แทนระบบดังเดิ
้ มของประเทศนันๆ
้
ในเรื่ อง ยะมะดะ นะงะมะซะ (1940) ของ ท์ซุโนะดะ คิกุโอะ ผู้เขียนได้ สร้ างภาพให้ ตวั
ละครเจ้ าหญิ งรุ ตะนะพระธิ ดาของพระเจ้ าทรงธรรมเป็ นผู้ที่มีความเป็ นมิตร ชื่นชอบวัฒนธรรม
ญี่ปนุ่ 「姫はことの外日本贔屓である。」(ท์ซุโนะดะ,1941 : 214) ครัง้ หนึ่งเมื่อทรงเสด็จไป
หมู่บ้านญี่ ปนในวั
ุ่
นลอยกระทงก็ ได้ ทรงแสดงความชื่นชมปรารถนาอยากใช้ ชีวิตแบบชาวญี่ ปุ่น
ทรงสนอกสนใจในศิล ปวัฒนธรรมเช่นนา้ ชา ภาพวาดม้ วน ที่ตัวละครหญิ ง ชาวญี่ ปนใช้
ุ่ ในการ
ต้ อนรับพระองค์ (ท์ซุโนะดะ,1941 : 208-209)
นอกนันยั
้ งมีการนาเสนอแนวคิดของการผสมผสานระหว่างเผ่าพันธุ์ ลบล้ างความแตกต่าง
ระหว่างชนชาติซงึ่ เป็ นสาระสาคัญอีกอย่างหนึ่งของแนวคิด“วงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา” ดังจะเห็น
ได้ จากตอนที่เจ้ าหญิงรุตะนะอภิเษกสมรสกับยะมะดะ ยะมะดะได้ บอกกับพระองค์ว่าตนตัดสินใจ
แล้ วที่จะกลายเป็ นคนสยาม และจะฝากชีวิตไว้ ที่นี่จนวันตาย จึง ขอให้ เจ้ าหญิงทาความเข้ าใจจิต
วิญญาณญี่ปนุ่ และใช้ ชีวิตโดยยึดถือจิตวิญญาณแบบญี่ ปนด้
ุ่ วย การแต่งงานของทังสองจะเป็
้
น
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สายสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ เจ้ าหญิงผู้ทรงมีจิตปฏิพทั ธ์ ตอ่ ยะมะดะก็แสดงทัศนะ
ความชื่นชมญี่ปนและปรารถนาที
ุ่
่จะเป็ นคนญี่ปนุ่ จะเห็นได้ ว่าผู้เขียนใช้ คาพูดของตัวละครเป็ น
กระบอกเสียงในการเผยแพร่วาทกรรมความสัมพันธ์ญี่ปน-ไทย
ุ่
ตอกย ้าภาพความเป็ นมิตรอันแน่น
แฟ้นเพื่อช่วยเหลือร่วมมือกันปกป้องเอกราชของเอเชียต่อต้ านตะวันตก ตัวละครเจ้ าหญิงไม่เพียง
จะเป็ นมิตรกับคนญี่ ปนุ่ สนใจเรี ยนรู้ ภาษาวัฒนธรรมญี่ ปนเท่
ุ่ านัน้ แต่มีความรักชื่นชมคนญี่ ปนุ่
และประเทศญี่ปนุ่ ถึงขันยิ
้ นดีที่จะเป็ นคนญี่ปนุ่
「わしは、暹羅人になり切り、暹羅の土になる決意である。そなた
は、日本人の魂を理解し、日本人の精神に生きぬひて貰ひたい。と思
ふ。二人の結びつきが、唯二人だけのものであつては何にもならぬ。そ
なたとわしの、心の結びつきがこの地へ根をおろして、やがて見事な花
開くことを望みたい。」
「はい…お言葉よく分かりました。私は、日本が好きでございます。心
から好きでございます。それ故、お側へ…参りたいと望んで居りまし
た」
姫の頬がほんのり赤らんだ。
「きつと、お言葉通り、立派な日本人になり切れると存じます」
(ท์ซุโนะดะ,1941: 242)

“ข้ าฯ จะทาตัวเป็ นคนสยามให้ เหมือนคนสยามที่สดุ และพร้ อมที่จะกลายเป็ นดิน
ของสยาม ข้ าฯปรารถนาอยากให้ พระองค์ทรงทาความเข้ าใจจิตวิญญาณของคน
ญี่ ปุ่น และทรงดารงพระชนม์ ชี พด้ วยจิตวิญญาณของคนญี่ ปุ่นตลอดไป ความ
ผูกพันของเราสอง จะเป็ นเพียงแค่ของเราสองคนไม่ได้ ข้ าฯมุ่งหวังให้ ความผูกพัน
ระหว่างหัวใจของพระองค์กับข้ าฯ ฝั งรากลงสู่ปฐพี จากนันเบ่
้ งบานเป็ นบุปผาอัน
งดงาม“
“เราเข้ าใจคาของท่านดี เรารักญี่ปนุ่ รักจากหัวใจ ฉะนันเราจึ
้
งปรารถนา...จะได้ อยู่
คูเ่ คียงท่าน” พระปรางของเจ้ าหญิงแดงเรื่ อ
“เราจะเป็ นคนญี่ปนุ่ ที่ดีเลิศประเสริฐศรี ดงั ที่วาจาของท่านกล่าวไว้ ”
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ดูเผินๆ แล้ วเหมือนกับเป็ นความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันทังสองฝ่
้
าย ไม่มีใครได้
ใครเสีย แต่การกลายเป็ นคนญี่ ปนของยะมะดะ
ุ่
แท้ จริ งแล้ วมีวาทกรรมแอบแฝง เมื่อลองย้ อนไป
ติดตามบทสนทนาระหว่างยะมะดะกับ โทะซะเอะมน สหายชาวญี่ ปนที
ุ่ ่ร่วมลงเรื อมาด้ วยกัน ใน
ตอนต้ น เรื่ อง ยะมะดะบอกว่าเพื่ อก่ อร่ างสร้ างตัว ให้ ประสบความสาเร็ จ ในประเทศสยาม ตน
ตัดสินใจจะยอมเป็ นคนสยาม เพราะการยอมเป็ นคนสยามเพราะทาเพื่อประโยชน์ของสยามแล้ ว
จะกลายเป็ นผลประโยชน์ของญี่ ปุ่นไปโดยปริ ย าย การเป็ นคนสยามไม่ใช่การกลมกลื นเข้ ากับ
ท้ องถิ่นจนสูญเสียอัตลักษณ์ความเป็ นญี่ ปนุ่ แต่เป็ นการการผสานสัมพันธ์ ปลูกฝั งเลือดเนื ้อ จิต
วิญญาณแบบญี่ปนุ่ ให้ สยาม
อีกตัวอย่างหนึง่ คือตอนที่ยะมะดะจะยกทัพไปปราบกบฏเมืองละครและบุตราชายคือออก
ขุนจะติดตามไปออกศึกด้ วยนัน้ เจ้ าหญิงทรงแสดงความชื่นชมบุตรชายในชุดเกราะแบบญี่ปนุ่ ว่า
มีรูปลักษณ์องอาจสมเป็ นสายเลือดญี่ปนุ่ แต่ก็แสดงความเป็ นกังวลว่า ถ้ าหากออกขุนซึง่ มี
สายเลือดของยะมะดะอยูใ่ นร่างกาย หากทาสิ่งไม่ดีไม่งามประการใด จะทาให้ คนครหานินทาได้ วา่
เป็ นเพราะมีเลือดของพระองค์ คือมีเลือดสยามปะปน ซึง่ เป็ นการทาให้ เสื่อมเกียรติศกั ดิส์ ยามด้ วย
「山田の血をひくこれがもしも見苦しいことでもしてくれたら......それはきっと、
私の血が…..暹羅の血がまじったからだと云はれませう。暹羅の名誉にもかゝは
りますこと。」

(ท์ซุโนะดะ, 1941 : 305-306)

ซึ่งวาทกรรมที่สอดแทรกลัทธิชื่นชมบูชาสายเลือดญี่ ปนนี
ุ่ ้ แสดงถึงความคิดแบบผู้มายึด
ครองที่ให้ คณ
ุ ค่าแก่เชื ้อชาติของ “พวกเรา” เหนือกว่า “คนอื่น” เพื่อสร้ างอานาจในการครอบงา แต่
โดยใช้ วิธี การอันแยบยลสร้ างภาพให้ “คนอื่ น ” เป็ นผู้แสดงการยอมรั บความเหนื อกว่านัน้ โดย
สมยอม
ดังตัวอย่างที่ยกมาข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ความนึกคิดหรื อคาพูดของตัวละครต่างๆ รวมทังตั
้ ว
ละครเจ้ าหญิ งล้ วนสอดแทรกแนวคิดส่ง เสริ ม นโยบายการก่อสร้ างวงไพบูลย์ ม หาเอเชี ยบูรพา
ผู้เขียนใช้ คาพูดของตัวละครเป็ นกระบอกเสียงถ่ายทอดวาทกรรมการครอบงาทางชาติพนั ธุ์และ
ทางวัฒนธรรม ตามนโยบายการทาให้ เป็ นญี่ปนุ่ ซึง่ ใช้ ดาเนินการในการครอบงา กดทับ ปรับเปลี่ยน
อัตลักษณ์ ท้องถิ่ นของดินแดนอาณานิคมใต้ การปกครอง ซึ่ง ญี่ ปุ่น ให้ กลายเป็ นแบบเดียวกับ
พลเมืองญี่ปนุ่ และเป็ นส่วนหนึง่ ในกรอบแนวคิดวงไพบูลย์มหาบูรพาซึ่งปรากฏสอดแทรกอยู่ในตัว
บทอย่างเห็นได้ ชดั กล่าวได้ ว่าภาพตัวละครชาวสยามในนวนิยายเรื่ องนี เ้ ป็ นเพียงภาพสะท้ อน
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ความปรารถนาของผู้ยึดครอง สร้ างมายาภาพลวงตาว่าผู้ถกู ปกครองยินยอมที่จะตกอยู่ใต้ อานาจ
การปกครองด้ วยความยินยอมพร้ อมใจ
อีกประเด็นหนึ่งที่ใช้ สนับสนุนอานาจบทบาทความเป็ นวีรบุรุษผู้มาช่วยเหลือ กอบกู้ของยะ
มะดะคือ คือการนาเสนอภาพประชาชนชาวไทยเป็ นมิตรแสดงความชื่นชม แซ่ซ้อง สรรญเสริ ญ
วีรกรรมชาวญี่ปนุ่ เพื่อสร้ างเหตุผลความชอบธรรมว่าการที่ญี่ปนยกทั
ุ่
พเข้ าไปในดินแดนเหล่านัน้
เพื่อช่วยเหลือ ปลดปล่อยโดยที่ประชาชนในท้ องถิ่นเต็มอกเต็มใจต้ อนรับ ขณะที่เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ จดหมายเหตุวันวลิต ตัวบทที่บนั ทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่เล่าจาก
มุมมองของเยเรเมียส ฟาน ฟลีตนายสถานีการค้ าชาวฮอลันดา ภาพอัตลักษณ์ คนญี่ปนที
ุ่ ่ปรากฏ
ในตัวบทของฟาน ฟลีต แสดงถึงความเป็ นนักรบ เป็ นชนชาติที่ รักการต่อสู้ ลักษณะนิสัย ดุร้าย
เหี ้ยมโหด ป่ าเถื่อน โดยเฉพาะในตอนที่ ทพั ญี่ ปนไปปราบปรามยึ
ุ่
ดครองเมืองนครนัน้ ฟาน ฟลีต
บรรยายไว้ ว่า “ครัน้ เมื่อออกญาเสนาภิมขุ เจ้ าเมืองนครคนใหม่มาถึงนครศรี ธรรมราชก็แสดงความ
โหดเหี ้ยมทารุณให้ ทกุ คนเห็นโดยการดาเนินการปราบจลาจลทังปวงโดยทั
้
นที ” (ฟาน ฟลีต,2548:
318) ซึง่ แน่นอนว่าในฐานะเป็ นคูต่ อ่ สู้แข่งขันแย่งชิงพื ้นที่การค้ าและผลประโยชน์ในสยามกับญี่ปนุ่
ภาพที่ฟาน ฟลีตเสนอย่อมอาจครอบงาด้ วยอคติและเจตนาไม่เป็ นกลางจึงไม่สามารถเชื่อถือโดยไร้
ข้ อกัง ขาได้ อย่า งไรก็ ตามก็ ส ามารถใช้ เป็ น หลัก ฐานประกอบการตรวจสอบความถูกต้ อ งหรื อ
เบี่ยงเบนของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเอกสารของฝ่ ายไทยและญี่ปนได้
ุ่ ใน
ระดับหนึ่ง แน่นอนว่าในเรื่ องเล่ายะมะดะของญี่ปนภายใต้
ุ่
กรอบวาทกรรมวงไพบูลย์มหาเอเชีย
บูรพา ย่อมไม่มีข้อความที่จะสร้ างภาพในทางลบเช่นนัน้ นอกจากจะนาเสนอภาพความดีงามในทุก
ด้ าน และตอกย ้าความเป็ นวีรบุรุ ษผู้มาช่วยเหลือของยะมะดะทังอย่
้ างแยบยลและโจ่งแจ้ ง ยังเน้ น
ยา้ ถึงความสัมพันธ์ อันดีระหว่างคนไทยกับคนญี่ ปนุ่ ซึ่งแสดงออกผ่านทัง้ การให้ ประชาชนชาว
สยามแซ่ซร้ องสรรญเสริ ญในการช่วยเหลือ ชื่นชมในความเก่งกล้ าของชาวญี่ ปนุ่ และชื่นชมใน
วัฒนธรรมญี่ปนุ่ ดังที่กล่าวมา
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บทที่ 4

เรื่องเล่ ำยะมะดะ นะงะมะซะกับควำมสัมพันธ์ ไทยญี่ปุ่นหลังสงครำม: กำรทบทวนและ
แสวงหำอัตลักษณ์ ควำมเป็ นญี่ปุ่นในโลกแห่ งควำมหลำกหลำย
ในบทนี ้ศึกษาเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ ตังแต่
้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง – ปั จจุบนั
(เล่มล่าสุดค.ศ.2004) วิเคราะห์การผลิตซา้ และรื อ้ สร้ างภาพแทนความสัมพันธ์ ญี่ปน-ไทย
ุ่
การ
ทบทวนและแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็ นญี่ปนในสากลโลกภายใต้
ุ่
บริ บททุนนิยมโลกาภิวตั น์ และ
พหุวฒ
ั นธรรม โดยวรรณกรรมเรื่ องหลักๆที่ใช้ ประกอบการวิเคราะห์ได้ แก่
1. ยะมะโอะกะ โซฮะชิ 山岡荘八 ยะมะดะ นะงะมะซะ『山田長政』1954
2. เอ็นโด ฌูซะกุ 遠藤周作 เส้นทางสู่ราชอาณาจักร『国への道―山田長政』 (ลงเป็ น
ตอนต่อเนื่องในนิตยสาร ระหว่างค.ศ1979-1981 ตีพิมพ์รวมเล่มครัง้ แรก ค.ศ.1981)
3. ฮะยะฌิ เซะอิโงะ 林青梧 ยะมะดะ นะงะมะซะ หมู่บ้านญี ่ปนที
ุ่ ่ล่มสลาย『山田長政
落日の日本町』1980
4. วะกุ ฌุนโส 和久俊三 สมบัติลบั ของยะมะดะนะงะมะซะ『山田長政の秘宝』1986
5. นะกะท์ซุ ฟุมิฮิโกะ 中津文彦 สาส์นลับของยะมะดะนะงะมะซะ 『山田長政の秘書』
1989
6. ฌิระอิฌิ อิชิโร 白石一郎 หนุ่มผูค้ ว้าโชค『風雲児』1994
7. อิวะกิ ยูจิโร 岩城雄次郎 บันทึกความรุ่งเรื องและล่มสลายของนักรบในประเทศสยาม
『暹羅国武士盛衰記』1996

8. มุระกะมิ เทะอิชิโร 村上貞一郎 เดิ มพันชี วิตที ่หมู่บ้านญี ่ปนอยุ
ุ่ ธยา『アユタヤ日本町
の 死闘』2004

4.1 กำรฟื ้ นฟูและผลิตซำ้ เรื่ องเล่ ำยะมะดะ นะงะมะซะหลังสงครำม
หลัง ญี่ ปุ่ นพ่ า ยแพ้ ใ นสงครามโลกครั ง้ ที่ ส อง กองก าลัง สัม พัน ธมิ ต รโดยการน าของ
สหรัฐอเมริ กาได้ เข้ ามาควบคุมและจัดระบบต่างๆ ในประเทศญี่ปนุ่ ล้ มล้ าง ลดทอนความสาคัญ
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ของสถาบันศาสนาและราชสานัก ห้ ามญี่ ปนมี
ุ่ กองทหาร ซึ่งเหล่านี ้ถูกมองว่าเป็ นต้ นเหตุที่นาพา
ประเทศไปสู่การก่อสงคราม อีกทังญี
้ ่ปนมี
ุ่ ภาระเร่งด่วนเฉพาะหน้ าต้ องรี บเร่งฟื น้ ฟูประเทศชาติ จึง
เป็ นช่วงสูญญากาศทางวรรณกรรม ประกอบกับภาพพจน์ของยะมะดะซึ่งถูกอุปโลกน์ ขึน้ เป็ น
วีรบุรุษในสมัยสงครามนันกลายเป็
้
นสิ่งต้ องห้ ามที่ผ้ คู นหลีกเลี่ยงจะกล่าวถึง เรื่ องราวของยะมะดะ
นะงะมะซะในแบบเรี ย นถู ก ลบด้ ว ยหมึ ก ด าตามนโยบายตรวจสอบหนัง สื อ ของกองก าลั ง
สัมพันธมิตร เพราะถูกมองว่าเกี่ยวโยงกับลัทธิการทหาร ความสนใจต่อยะมะดะจึงเงียบหายไป
ระยะหนึง่
อย่างไรก็ ตามเมื่ อส ารวจวรรณกรรมญี่ ปุ่นหลัง สงครามโลกครัง้ ที่ สอง พบว่าเริ่ ม มี การ
ตีพิมพ์งานวรรณกรรมที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ องเล่าของยะมะดะ นะงะมะซะ ทยอยออกมาใหม่ตงแต่
ั้
ต้ นทศวรรษ1950 ซึ่งสอดคล้ องกับช่วงเวลาที่ญี่ปนเริ
ุ่ ่ มฟื น้ ฟูความสัมพันธ์ ทางการทูตกับภูมิภาค
ภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ใหม่อีกครัง้ วรรณกรรมเหล่านีส้ ่วนหนึ่งเป็ นเรื่ องเดิมที่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่มาแล้ วในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลก โดยที่บางส่วนมีการตัดทอนปรับเปลี่ยนเนื ้อหา
จุดที่เกี่ยวพันกับลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองในช่วงสงครามออกไป ยกตัวอย่า งเช่น วรรณกรรม
เยาวชนเรื่ อง “ยะมะดะ นะงะมะซะผู้บกุ เบิ กแดนใต้” (1941)『山田長政―南進の先駆者』เขียน
โดยอิ เ กะดะ โนะบุม ะซะ 池田宣政 พิ ม พ์ ครั ง้ แรกโดยสนพ.ซันเซะอิ โ ด ค.ศ. 1942 ได้ ถูก นามา
จัดพิมพ์ใหม่ ในปี ค.ศ.1952 เป็ นหนังสือพ็อคเก็ตบุก ชุดประวัตบิ คุ คลผู้ยิ่งใหญ่ของสนพ.โปะปุระซึ่ง
เป็ นสนพ.ที่มีชื่อเสียงในด้ านการผลิตหนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน โดยเปลี่ยนชื่อเรื่ องใหม่ เป็ น
เรื่ อง ยะมะดะ นะงะมะซะ เจ้าแห่งเมื องลิ กอร์ ผู้สยบทะเลใต้『山田長政南海の覇者六昆王』
เห็ น ได้ ว่ า มี ก ารตัด ค าว่ า “ผู้บุก เบิ ก แดนใต้ ” 「南進の先駆者」ซึ่ง เป็ น ค าที่ เ ชื่ อ มโยงกับ ลัท ธิ
“นันฌินนิยม” ออกไป หนังสือเล่มนี ไ้ ด้ รับความนิยมสูง ยังมีการพิมพ์ซ ้าอยู่เรื่ อยๆ วรรณกรรม
เยาวชนเรื่ อง โอะอิ น คนญี ่ปนุ่ (1932) ของโอซะระกิ จิโร 大佛次郎 ถูกนามาพิมพ์รวมเล่มใหม่ใน
ชุด รวมผลงานส าหรั บ เยาวชนหญิ ง ชายของโอซะระกิ จิ โร ในปี ค.ศ.1970 นวนิ ย ายอิ ง
ประวัตศิ าสตร์ เรื่ อง ยะมะดะ นะงะมะซะ ของท์ซุโนะดะ คิกโุ อะ (1941) ตีพิมพ์ซ ้าใหม่ปี ค.ศ. 1954
นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่ อง ยะมะดะ นะงะมะซะ (1942) ของซะโต ฮะรุโอะ 佐藤春夫 ได้ ถูก
นามาจัดพิมพ์ใหม่ในรวมชุดผลงานของซะโตในปี ค.ศ.1967 เป็ นต้ น
や ま だ ながまさ

なんしん

や ま だ ながまさなんかい

なんしん

せんくしゃ

は し ゃ ろっこんおう

せんくしゃ

นอกจากนันยั
้ งมีความนิยมผลิตงานเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับยะมะดะ นะ
งะมะซะที่เขียนขึ ้นใหม่โดยนาเพียงเค้ าโครง หรื อหยิบยืมตัวละครมาใช้ เนื ้อหาส่วนใหญ่ดดั แปลง
แต่งเติมหรื อเขียนจากจินตนาการของผู้เขียนเป็ นหลัก ปรากฏขึ ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง ได้ แก่ ยะมะดะ
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นะงะมะซะ โดยยะมะโอะกะ โซฮะชิ 山岡荘八 นักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ชื่อดัง (ลง
ตีพิมพ์เป็ นตอนๆในนิตยสาร “โอะโมะฌิโระ คุระบุ” ฉบับพ.ค.- ส.ค.1954 รวมเล่มครัง้ แรกในปี
ค.ศ.1956) ความรักดุจคลืน่ ป่ วนของยะมะดะนะงะมะซะ 『怒濤の恋―山田長政の恋』 (1954)
ของมิยะโมะโตะ มิกิยะ ยะมะดะ นะงะมะซะ ดาบแห่งจอมราชันย์ 『山田長政―王者の剣』
(1958) ของมะท์ซุมุระ โฌฟูซึ่งถูกนามาสร้ างเป็ นภาพยนตร์ ภายใต้ ความร่ วมมือระหว่างบริ ษัท
ภาพยนต์ญี่ปน-ไทยในปี
ุ่
ค.ศ.1959 ยะมะดะ นะงะมะซะ 『山田長政』(1965) ของฌิบะ เร็ นทะ
โร ลมทะเล ลมภูเขา『海風山風』 (1967) ของท์ซุโนะดะ คิกโุ อะผู้เขียนเรื่ อง ยะมะดะ นะงะมะ
ซะ อันโด่งดังในปี 1940 ยะมะดะ นะงะมะซะ (1970) ของซะโอะโตะเมะ มิท์ซุงุ ยะมะดะ นะงะ
มะซะ หมู่บา้ นญี ่ปนที
ุ่ ล่ ่มสลาย『山田長政落日の日本町』(1980) ของฮะยะฌิ เซะอิโงะ 林青梧
เส้นทางสู่ราชอาณาจักร 『国への道―山田長政』(ลงเป็ นตอนต่อเนื่ องในนิตยสาร 1979-1981
ตีพิมพ์รวมเล่มครัง้ แรก ค.ศ1981) ของเอ็นโด ฌูซะกุ 遠藤周作 หนุ่มผูค้ ว้าโชค『風雲児』(1994)
ของฌิระอิฌิ อิชิโร 白石一郎 เป็ นต้ น
ด้ านหนังสือแบบเรี ยน พบว่ามีการกล่าวถึงยะมะดะ นะงะมะซะในแบบเรี ยนซึ่งจัดทาขึ ้น
ใหม่หลังสงครามโลกครัง้ ที่สองตังแต่
้ ปีค.ศ.1951 อยู่ในหัวข้ อการค้ าเรื อสาเภาหรื อการปิ ดประเทศ
และเป็ นคาอธิบายส่วนหนึง่ ในเรื่ องหมูบ่ ้ านญี่ปนุ่ ในนันโย มีเพียงข้ อความสันๆ
้ ระบุว่ายะมะดะ นะ
งะมะซะคื อ คนญี่ ปุ่นที่ มี บ ทบาทในราชสานัก สยาม บางเล่ม ระบุว่าเขาได้ เ ป็ น เจ้ าเมื อ งลิ ก อร์
ประเด็นสาคัญที่น่าสังเกตคือเรื่ องราวในแบบเรี ยนเหล่านี ้ได้ มีการปรับแก้ ทศั นะทางประวัติศาสตร์
โดยยะมะดะ นะงะมะซะไม่ได้ ถกู นาเสนอในภาพของความเป็ นวีรบุรุษแดนใต้ อีกต่อไป แต่เนื ้อหา
ในแบบเรี ยนส่วนใหญ่ได้ ให้ ข้อมูลว่า เนื่องจากรัฐบาลโทะกุงะวะไม่ปกป้องช่วยเหลือ คนญี่ปนที
ุ่ ่อยู่
ในต่างประเทศ และหลังปิ ดประเทศยังถูกตัดขาดการติดต่อกับประเทศแม่ กิจการของคนญี่ปนใน
ุ่
ต่างประเทศจึงต้ องเผชิญกับชะตากรรมความล่มสลาย ซึง่ การปรับเปลี่ยนทัศนะทางประวัติศาสตร์
เช่นนี ้ มีผลสะท้ อนต่อเนื ้อหาและแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์คนญี่ปนและความสั
ุ่
มพันธ์ ญี่ปน-ไทย
ุ่
ในวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่ผลิตขึ ้นใหม่ในสมัยหลังสงคราม ดังจะได้ กล่าวถึง
ต่อไป
การที่ตานานยะมะดะกลับมาเฟื่ องฟูอีกนัน้ นอกจากจะสะท้ อนถึงความสนใจต่อไทยที่
เพิ่ ม มากขึ น้ หลัง จากญี่ ปุ่ นเริ่ ม กลับ เข้ า มาสร้ างสัม พัน ธไมตรี และขยายการลงทุน สู่ ภู มิ ภ าค
อุษาคเนย์ ในอี กทางหนึ่ ง เป็ น การตอบสนองความปรารถนาในจิ ตใจของผู้คนในยุคสมัย หลัง
สงคราม ซึ่งปรารถนาต้ องการวีรบุรุษเป็ นแบบอย่างกาลังใจในการดิ ้นรนต่อสู้กับ อุปสรรคความ
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ยากลาบากเพื่อก่อร่างสร้ างตัวและฟื น้ ฟูบรู ณะบ้ านเมืองขึ ้นใหม่จากสภาพย่อยยับด้ วยไฟสงคราม
มีการผลิตหนัง สือแนวชี วประวัติบุ คคล และตานานวี รบุรุษโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรั บเยาวชน
เผยแพร่ ออกมาเป็ นจานวนมาก เจตนารมย์ประการหนึ่งคือเพื่อปลูกฝั งสร้ างกาลังใจให้ ผ้ อู ่านมี
จิตใจใฝ่ หาความก้ าวหน้ า และมุมานะอุตสาหะในการทางานก่อร่างสร้ างตัว อันจะช่วยส่งเสริ มการ
พัฒนาชาติบ้านเมืองไปสูค่ วามเจริญก้ าวหน้ า เช่นเดียวกับสมัยการสร้ างชาติภายใต้ การปฏิรูปเมจิ
กลุ่มผู้อ่านงานวรรณกรรมเหล่านี ้ส่วนหนึ่งเป็ นอดีตเยาวชนที่เคยได้ รับการปลูกฝั งความคิดความ
เชื่อเรื่ องตานานวีรบุรุษยะมะดะผ่านทังทางเรื
้
่ องอ่านสาหรับเด็กและแบบเรี ยนในสมัยก่อนสงคราม
อีกกลุม่ ใหญ่คือเยาวชนรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตหลังสงครามโดยเฉพาะคนรุ่นเบบี ้บูมเมอร์ ที่เชื่อกัน
ว่าเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศหลังสงคราม และเป็ นหัวหอกสาคัญในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนออกสูต่ า่ งประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
อีกทางหนึง่ การล่มสลายของสถาบันและคตินิยมต่างๆ ในสังคมสมัยก่อนสงคราม กับการ
ปลูกฝังคตินิยมแบบใหม่แนวเสรี นิยมประชาธิไตยและปัจเจกนิยมโดยสหรัฐอเมริ กา ทาให้ คนญี่ปนุ่
เกิดความสับสน ขัดแย้ ง วิกฤตอัตลักษณ์ ตังค
้ าถามกับความเป็ นตัวตนของคนญี่ปนุ่ ตังค
้ าถามกับ
คตินิยมที่เคยถูกปลูกฝังในวัยเด็ก และเมื่อโลกก้ าวเข้ าสูย่ คุ โลกาภิวตั น์ การเดินทางและเคลื่อนย้ าย
ของทุน ผู้คน วัตถุ วัฒนธรรมอันล้ นไหล ทาให้ คนญี่ปนไม่
ุ่ อาจหลีกเลี่ยงการพบเผชิญกับ “คนอื่น”
และวัฒนธรรมอื่น ในฐานะปั จเจกบุคคล ที่ต้องแสวงหาจุดยืนและกาหนดนิยามความเป็ นตัวตน
ของตนเองโดยไม่มีกรอบกาหนดจากรัฐเป็ นรางให้ เดินตามดังสมัยก่อนสงคราม คาถามแรกที่
สาคัญสุดที่คนญี่ปนุ่ ต้ องเผชิญคือ “คนญี่ปนคื
ุ่ ออะไร” “ญี่ปนคื
ุ่ อเอเชียหรื อไม่” ทังนี
้ ้แม้ ว่าญี่ปนจะ
ุ่
เป็ น ศัต รู กับ ตะวัน ตกในสงคราม และพ่ า ยแพ้ ท าให้ ต้ อ งตกอยู่ใ ต้ ก ารควบคุม ของ กองก าลัง
สัม พันธมิ ตรภายใต้ การน าของสหรั ฐ อเมริ กาเป็ นระยะเวลานานถึ ง 6 ปี ทว่า ผลจากอิทธิ พ ล
ครอบงาทังทางเศรษฐกิ
้
จและวัฒนธรรม ทาให้ คนญี่ปนรุ
ุ่ ่นใหม่หลังสงครามหลงไหลใฝ่ ฝั นในความ
เจริ ญทางวัตถุและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่แบบคนอเมริ กัน ยิ่งทาให้ พวกเขาถอยห่างไกลจากความ
เป็ นเอเชียออกไปอีก
4.2 จำกซำมูไรสู่นักธุรกิจ: นักรบเศรษฐกิจกับกำรต่ อสู้ในโลกทุนนิยม
แม้ วา่ คนญี่ปนุ่ รุ่นใหม่ในปัจจุบนั จะมีการรับรู้เกี่ยวกับยะมะดะ นะงะมะซะน้ อยลงมาก แต่
ก็ยงั คงมีนกั เขียนนาเค้ าโครงเรื่ องจากเรื่ องเล่ายะมะดะมาใช้ ในการผลิตงานต่อเนื่องมาโดยตลอด
โดยผลงานที่ประพันธ์ ขึ ้นในระยะหลังสงครามมีการนามาตีความใหม่ เช่นการปรับเปลี่ยนภาพ
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ของยะมะดะจากการเป็ นวีรบุรุษนักรบผู้ใช้ กาลังทางทหารขยายอานาจของญี่ปนสู
ุ่ ่ดินแดนทางใต้
หันไปหยิบยกปฏิบตั ิการในฐานะเป็ นนักการค้ าระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการส่งเสริ มการค้ า
พาณิชย์ระหว่างสยามกับญี่ปนให้
ุ่ รุ่งเรื องขึ ้นมาบอกเล่าแทน และสาเหตุที่ยะมะดะถูกสังหารไม่ใช่
เพราะการเข้ าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงการเมืองภายในของสยาม แต่มาจากประเด็นความขัดแย้ ง การ
แข่งขันทางการค้ ากับชาวตะวันตก ดังเช่นในเรื่ อง ยะมะดะ นะงะมะซะ ของ ยะมะโอะกะ โซฮะชิ
(1956) สาส์ นลับของยะมะดะ นะงะมะซะ ของ (นะกะท์ซุ ฟุมิฮิโกะ1989) และ หนุ่มผู้คว้าโชค
ของ ฌิระอิฌิ อิชิโร(1994) เป็ นต้ น
ตัวบทเหล่านี ้เป็ นการนาเรื่ องเก่ามาเล่าใหม่ในบริ บทความสัมพันธ์ญี่ปน-ไทยหลั
ุ่
งสงคราม
ซึ่ง สะท้ อ นภาพอัตลักษณ์ ค นญี่ ปุ่ นในลักษณะเป็ น พ่อ ค้ า นักลงทุน ที่ เข้ ามาท าธุ ร กิ จ แสวงหา
ผลประโยชน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และเผชิญกับปั ญหาความขัดแย้ งต่างๆ ถึงแม้ ว่า
ในวรรณกรรมเหล่านี ้จะไม่ได้ แสดงอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจนดังเช่นตัวบทที่ผลิตในช่วง
ก่อนสงคราม แต่เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจะพบว่ายังคงมีการสืบสาน ผลิตซ ้าแนวคิดแบบเดิม
คือการมองไทยและชาติอื่นๆ ในเอเชียเป็ นแหล่งในการแสวงหาผลประโยชน์ ส่งเสริ มการออกมา
ลงทุนในต่างประเทศ จากตัวบทจะเห็นได้ ถึงวาทกรรมแอบแฝงในการใช้ อานาจทางเศรษฐกิจแทน
อาวุธ และไทยก็ยงั คงเป็ นเป้าหมายแห่งการครอบงาของญี่ปนไม่
ุ่ ตา่ งไปจากเดิม
นอกจากนี ้ยังมี นวนิยายที่ดดั แปลงเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะในอดีต เปลี่ยนฉากและ
ยุคสมัยมาเป็ นปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงเรื่ องราวการสู้รบของนักรบญี่ปนุ่ ในอยุธยา มาเป็ นการต่อสู้ชิง
ชัยทางเศรษฐกิ จ ในโลกยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ แทน อย่างเช่นเรื่ องเดิ มพันชี วิตที ่หมู่ บ้านญี ่ปนุ่
อยุธยา 『アユタヤ日本町の 死闘』(2004) ของมุระกะมิ เทะอิชิโร 村上禎一郎 ที่ผกู เรื่ องให้ ตวั
ละครเอกเป็ นเชื ้อสายรุ นหลังของยะมะดะซึ่ง ได้ รับอบรมปลูกฝั งจากปู่ ให้ สืบสานปณิธานของถูก
บรรพบุรุษในการเชื่อมความสัมพันธ์ ญี่ปน-ไทย
ุ่
และถูกส่งมาเมืองไทย เพื่อคลี่คลายปั ญหาความ
ขัดแย้ งในโรงงานของบริ ษัทญี่ ปนุ่ ภายใต้ บริ บททางสังคมช่วงทศวรรษ 1970 ซึ่งญี่ ปนขยายฐาน
ุ่
การผลิตเข้ ามาลงทุนในภูมิภาคอุษาคเนย์และประเทศไทยเพิ่มขึ ้นอย่างมาก เกิดความขัดแย้ งจาก
ความไม่เป็ นธรรมในด้ านการจ้ างงาน ความได้ เปรี ยบทางการค้ า และการครอบงาทางเศรษฐกิจ
สินค้ าญี่ปนท่
ุ่ วมท้ นยึดครองตลาด ภาพการปะทะช่วงชิงดินแดนอาณานิคมด้ วยกาลังทางทหาร
ในสมัยสงครามโลก ได้ เ ปลี่ ยนรู ปแบบมาเป็ น ภาพการต่อสู้ช่วงชิ ง ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จ
ระหว่างบริ ษั ทญี่ ปุ่น สหรั ฐ อเมริ กา และยุโรป ควบคู่ไ ปกับการปะทะต่อสู้ด้านอุดมการณ์ ทาง
การเมืองระหว่างโลกเสรี ทนุ นิยมกับคอมมิวนิสต์ ภายใต้ สภาวะสงครามเย็น กระแสการต่อต้ านขับ
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ไล่ฐ านทัพ อเมริ กา และกระแสต่อต้ านสินค้ าญี่ ปุ่นซึ่ง ถูกมองด้ วยภาพลักษณ์ ด้านลบเป็ นสัตว์
เศรษฐกิจ
ผู้เขียนคือ มุระกะมิ เทะอิชิโร เคยมีประสบการณ์อาศัยและทางานอยู่ในประเทศไทย จึง
ได้ นาเรื่ องราวจากเหตุการณ์ ความขัดแย้ งทางแรงงานในโรงงานทอผ้ าบริ ษัทร่ วมทุนญี่ ปุ่น ซึ่ง
คนงานชาวไทยก่อม็อบประท้ วงและจับผู้บริ หารชาวญี่ปนเป็
ุ่ นตัวประกัน ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
จริงในทศวรรษ1970 มาเป็ นต้ นแบบในการประพันธ์เรื่ อง
ตัวละครเอกของเรื่ องคือยะมะดะ นะงะโยะฌิ สมัยเป็ นวัยรุ่นเลือดร้ อนมักก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทอยู่เนืองๆ จึงถูกปู่ ซึ่งเป็ นพระนิกายเซนเรี ยกตัวไปพบ บอกเล่าเรื่ องราววีรกรรมในสยามของ
บรรพบุรุษคือยะมะดะ นะงะมะซะให้ ฟัง ปู่ สั่งสอนให้ นะงะโยะฌิตระหนักถึง ความสาคัญของ
สายเลือดอันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีภาระหน้ าที่ในการสืบสานปณิธานของบรรพบุรุษ ผู้ต้องเสียชีวิตไปโดยที่
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย นัน่ คือให้ เขาเดินทางไปประเทศไทยเพื่อช่วยส่งเสริ มการค้ าและความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศให้ แน่นแฟ้น และพัฒนาตนจนได้ เป็ นผู้นาอันแท้ จริงแห่งเอเชีย
หลังจากเรี ยนจบมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ.1974 นะงะโยะฌิ ได้ งานทาผ่านเส้ นสายของปู่ ใน
บริ ษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งมีการลงทุนในประเทศไทย เมื่อประธานบริ ษัทเดินทางไปดาเนินการ
ด้ วยตนเองเพื่อแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างผู้จดั การโรงงานชาวญี่ ปนกั
ุ่ บคนงานชาวไทยใน
โรงงานที่อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นะงะโยะฌิและสุรชัยเพื่อนนักเรี ยนชาวไทยซึ่งเข้ าทางานในบริ ษัท
เดียวกัน ก็ได้ ร่วมเดินทางไปเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยให้ กับประธานฯ การเจรจาดาเนินไปใต้
สถานการณ์เคร่งเครี ยด แต่ด้วยการเข้ ามาช่วยไกล่เกลี่ยของนายทหาร(ข้ าราชการ)ชันผู
้ ้ ใหญ่จาก
กรุ ง เทพฯ จึงได้ ข้อ ตกลงประนี ประนอมยุติข้อพิพาทกันในชัน้ ต้ น ประธานบริ ษัทจึง ได้ แต่งตัง้
นะงะโยะฌิเป็ นรองผู้จดั การช่วยสนับสนุนการบริ หารงานของผู้จัดการโรงงานคนใหม่ แต่ความ
ขัดแย้ งไม่ได้ จบลงเพียงเท่านัน้ เกิดเหตุการณ์ก่อความไม่สงบขึ ้นอีกและทวีความรุนแรงขึ ้นเรื่ อยๆ
แท้ จริงแล้ วผู้อยูเ่ บื ้องหลังปลุกระดมคนงานคือณรงค์ กลาโหม ซึ่งเป็ นเชื ้อสายของออกญากลาโหม
ศัตรูคแู่ ค้ นของยะมะดะ นะงะมะซะในอดีต เพื่อคลี่คลายปัญหาของบริษัทและเพื่อสะสางเงื่อนปม
ความแค้ นส่วนตัวที่ สืบเนื่ องพัวพันมาแต่ช าติปางก่อน นะงะโยะฌิจึง ต้ องต่อสู้เดิม พันชี วิตกับ
ลูกหลานศัตรูของบรรพบุรุษ โดยสังเวียนเวทีการต่อสู้เพื่อพิสจู น์แพ้ ชนะนันคื
้ อที่ซากหมู่บ้านญี่ปนุ่
ในอยุธยาซึง่ เป็ นพื ้นที่ประวัตศิ าสตร์ ความแค้ นของสองตระกูล
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มุระกะมิ เทะอิชิโร ผู้เขียนนวนิยายเรื่ องนี เ้ กิดปี ค.ศ1939 เป็ นคนรุ่นที่เกิดก่อนสงครามโลก
ครัง้ ที่สอง แม้ ว่าจะเข้ าโรงเรี ยนไม่ทนั ได้ พบแบบเรี ยนวิชาจริ ยธรรมที่บรรจุเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะ
มะซะ แต่ในวัยเด็กน่าจะได้ มีโอกาสได้ ยินได้ ฟังเรื่ องราวของยะมะดะ นะงะมะซะซึ่งคนญี่ปนทั
ุ่ ว่ ไป
สมัยก่อนสงครามรู้จกั กันดี จึงได้ นาเรื่ องเล่ายะมะดะมาเป็ นความเปรี ยบเพื่อใช้ นาเสนอปมปั ญหา
ความขัดแย้ งระหว่าญี่ ปน-ไทย
ุ่
ตลอดจนญี่ ปน-เอเชี
ุ่
ย ที่เกิดขึน้ อีกครัง้ หลังสงครามแบบซา้ รอย
ประวัตศิ าสตร์
長政はまた、諸外国との外交にも力を入れ、持船をマラッカやジャ
ワに派遣して寛永元年（一六二四年）の春には、オランダ領東インド
総督と手紙や贈物をやりとりして、おおいに交情を温めた。
そのように積極的に諸外国との外交均衡を繰り広げてゆくところに長
政の真骨頂が現われている。日本人は、ともすると日本人同士のみで群
をなし、小さく固まろうとする傾向があったが、彼は何らか躊躇するこ
となく、臆することもなく外国人と接し、すがすがと外国人の懐に飛び
込んでいった。
彼の言動は非常に単純明快で分かり易く、単刀直入であったから、外
国人は喝采しながら彼を受け入れた。これが逆に「何を考えているか分
からなぬ人物」といった印象を与えるのであれば警戒されてこれほどま
での外国人の信頼を得ることは出来なかったろう。

นะงะมะซะทุ่มเทกาลังในด้ านการทูตกับประเทศต่างๆ ส่งเรื อของตนไป
ยัง ชวาและมะลัก กา ในฤดูใ บไม้ ปี ค.ศ.1624 ได้ ส่ ง หนัง สื อ และของขวั ญ
แลกเปลี่ ยนกับผู้บัญชาการสถานี การค้ าอีสต์อินเดียของฮอลันดา เสริ ม สร้ าง
ความสัมพันธ์เป็ นอย่างดี
จะเห็นถึงความสามารถแท้ จริงของนะงะมะซะได้ จากการที่เขาพยายาม
ขยายความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศด้ วยวิธีการทูตนี่เอง คนญี่ปนุ่ ถ้ าปล่อยไว้ เฉยๆ
มีแน้ วโน้ มมักจะจับกลุ่มรวมพวกเดียวกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ แต่นะงะมะซะไม่ลงั เลที่
จะติดต่อกับคนต่างประเทศ เข้ าถึงตัวเพื่อสร้ างความใกล้ ชิดสนิทสนม
ค าพูด และการกระท าของนะงะมะซะเรี ย บชัด เข้ า ใจง่ า ย และพู ด
ตรงไปตรงมา จึง ได้ รั บ การต้ อ นรั บ อย่า งชื่ น ชมยิ น ดี ถ้ า หากเป็ นตรงกัน ข้ า ม
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ก่อให้ เกิดความรู้ สึกว่าเป็ น “บุคคลที่คิดอะไรอยู่ก็ไม่ร้ ู ” คงถูกหวาดระแวง ไม่ได้
รับความเชื่อถือจากคนต่างชาติเช่นนี ้
(มุระกะมิ, 2004:33)
ดังข้ อความที่ยกมานี ้ ผู้เขียนได้ ชี ้ถึงจุดอ่อนข้ อเสียของคนญี่ ปนในต่
ุ่
างแดนเรื่ องการเกาะ
กลุม่ อยูก่ บั คนชาติเดียวกันไม่ยอมคบหาสมาคมแลกเปลี่ยนกับคนชาติอื่น เช่นเดียวกับที่เรื่ องเล่ายะ
มะดะหลังสงครามหลายเรื่ องต่างหยิบยกขึ ้นมาเป็ นประเด็น และได้ สร้ างให้ ยะมะดะเป็ นผู้มีนิสยั
พฤติกรรมแตกต่างไปจากคนญี่ ปนทั
ุ่ ว่ ไป คือมีความกล้ าไม่ลงั เลที่จะคบหาสมาคมกับคนต่างชาติ
อีกประการหนึง่ ที่ทาให้ เขาได้ รับการยอมรับจากคนต่างชาติ เพราะยะมะดะเป็ นคนพูดและทาอะไร
แจ่ม ชัดเข้ าใจง่ าย ตรงไปตรงมา ต่างจากลักษณะนิสัยกากวมไม่แสดงความคิดเห็นจุดยืนของ
ตนเองอย่างชัดเจนซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะทางสังคมวัฒนธรรมญี่ ปนุ่ ซึ่งหากเป็ นเช่นนันจะท
้
าให้
รู้ สึกว่าเป็ น “คนที่คิดอะไรอยู่ก็ไม่ร้ ู ” 「何を考えているか分からなぬ人物」ไมน่าไว้ วางใจ ซึ่ง
เป็ นภาพอัตลักษณ์ของนักธุรกิจญี่ ปนที
ุ่ ่สร้ างความชิงชังรังเกียจในสายตาชาวโลกในช่วงทศวรรษ
1970
นอกจากนีผ้ ้ ูเขียนได้ สอดแทรกแนวคิดเรื่ องจิตสานึกการต่อสู้แข่งขันกับตะวันตกในด้ าน
การค้ าและลงทุน ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนถ่ายสงครามจากการใช้ กาลังอาวุธในสมัย สงคราม มาเป็ นการ
ต่อสู้ทางธุรกิจภายใต้ ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ ซึ่งตัวละครชาวญี่ ปนจะเผชิ
ุ่
ญ ปั ญหาวิกฤตอัต
ลักษณ์ ความรู้ สึกด้ อยกว่ าทางชาติพันธ์ ซึ่ง เป็ นปมด้ อยในจิตสานึกของญี่ ปุ่นที่ มี ต่อตะวันตก
(โดยเฉพาะหลัง สงครามคือ อเมริ ก า) มาโดยตลอด ดัง ที่ ประธานบริ ษั ท ของยะมะดะสั่ง สอน
พนักงานเรื่ องปั ญหาด้ านการใช้ ภาษาในการสื่อสารกับลูกจ้ างคนไทย และได้ กล่าวประชดประชัน
ค่านิยมฝรั่งของคนเอเชียไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ふんけい

馬場は英語もタイ語も話せない男だが、彼等の心を死んでとらえ、刎頚
のまじわりだと言って憚らない。（略）
「ふん。アメリカに行けば、乞食だって英語をしゃべってら」
そう言われれば、長政は一言も無い。
「要は、皮膚の色が白かろうと黒かろうと黄色かろうと、皆、同じ人
間なのだということを何時も忘れるな。小学校しか出てない俺だって、
ケンブリッジ大学を卒業したエリート弁護士だって、ケネディー大統領
だってだな、切れば真赤な血が出る同じ人間だ」
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บะบะเป็ นผู้ชายที่พูดไม่ได้ ทงภาษาอั
ั้
งกฤษและภาษาไทย แต่เขายืนกรานอยู่
เสมอว่า จงสู้ตายเพื่อเอาชนะใจพวกเขา [หมายเหตุ: คนงานไทย] ให้ ได้
“เฮอะ ถ้ าไปที่อเมริกา แม้ แต่ขอทานก็พดู ภาษาอังกฤษ”
ถูกว่าเช่นนันนะงะโยะฌิ
้
ก็แย้ งไม่ออก
“ที่สาคัญคือ จงจาไว้ เสมอว่า ไม่วา่ สีผิวจะขาวจะดาจะเหลือง ทุกคนก็เป็ นคน
เหมื อนกัน ไม่ว่าคนที่ เ รี ยนจบแค่ชัน้ ประถมอย่างผม หรื อทนายความจบเคม
บริดจ์ ก็เป็ นคนที่พอมีแผลเลือดไหลออกมาเป็ นสีแดงเหมือนกัน
(มุระกะมิ, 2004:69)
ในขณะที่ ผ้ ูเ ขียนได้ นาเสนอวาทกรรมส่ง เสริ ม ความสัม พันธ์ ญี่ปุ่น-ไทยผ่านคาพูดและ
ความคิดของตัวละครนะงะโยะฌิอย่างตอกย ้า แต่ก็ได้ แสดงทัศนะความต้ องการเป็ นผู้ครอบงาของ
คนญี่ ปนผ่
ุ่ านตัวละครคนอื่นๆ โดยเฉพาะตัวประธานฯ ซึ่งปากก็มกั พูดว่าการมาลงทุนด้ วยความ
ปราถนาดี และเป็ นการประสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ แต่แท้ จริ งแล้ วก็คือเพื่อชัยชนะหรื อ
ผลประโยชน์ของตนมากกว่า ดังที่ปรากฏในคาพูดของประธานฯ เกี่ยวกับแง่คดิ ในการลงทุนว่า
「儂はタイの工場に賭けているんだ。タイを制する者はアジアを制す
るとな。社員にも体を張って海外事業を進めることを要求しておる。」
（中略）
原料を制する者が製品市場も制する。なぜなら、他社より早く、良質
原料を安値で押さえることによってその会社の利益は確実に計算され、
約束されるのだ。

“ผมทุ่มเทเดิมพันกับโรงงานที่ประเทศไทย เพราะผู้ที่มีชยั เหนือไทยได้ ก็
จะสามารถมีชยั เหนือเอเชีย ขอให้ พนักงานทุม่ เทเอาตัวเข้ าสู้เพื่อพัฒนากิจการใน
ต่างประเทศให้ ก้าวหน้ า”
[…]

ผู้ที่มีชยั เหนือวัตถุดิบได้ คือผู้ที่จะมีชยั เหนือตลาดผลิตภัณฑ์ เพราะการ
แย่งชื ้อซื ้อวัตถุดิบคุณภาพดีในราคาถูกได้ กว่าบริ ษัทอื่น เป็ นเสมือนสัญญารับรอง
ว่าบริษัทนันจะได้
้
กาไรอย่างแน่นอน
(มุระกะมิ, 2004:62-63)
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คาพูดของประธานในตอนนี อ้ ้ างอิง วาทกรรมนันฌินนิยมอันโด่งดัง จากหนังสื อ
“บันทึกแดนใต้ ” ของทะเกะโกะฌิ โยะสะบุโรที่กล่าวว่า”ผู้ที่เอาชนะเมืองร้ อนได้ คือผู้ที่จะ
ได้ มีชัยเหนือโลก”「熱帯を征するものは世界を制す」 ซึ่งแนวคิดการยึดครองเหนือ
ประเทศไทยทางธุรกิจของประธานบริ ษัทนี ้ ได้ ถูก นามาตอกย ้าผ่านรู ปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างชายญี่ปนคื
ุ่ อยะมะดะ นะงะโยะฌิ กับวันนาหัวหน้ าคนงานหญิงไทย ตามที่สิริชยั
เพื่อนนักเรี ยนและเพื่อนร่วมงานของนะงะโยะฌิ แนะนาว่า “ถ้ าต้ องการควบคุมคนงานให้
เข้ าถึงหรื อควบคุมหัวหน้ าของพวกเขาก่อน “ และนะงะโยะฌิ ก็ได้ ใช้ วิธีการครอบงาวันนา
ให้ เป็ นพวกด้ วยการเอาชนะใจและร่ างกายของหล่อน จะเห็นว่าภาพความสัมพันธ์ เช่นนี ้
ไม่ได้ แตกต่างไปจากวาทกรรมความรักระหว่างผู้มายึดครองกับผู้หญิงพื ้นถิ่นในเรื่ องเล่ายะ
มะดะ นะงะมะซะสมัย ก่ อ นสงคราม เพี ย งแต่ใ นที่ นี ค้ วามปรารถนาในการเอาชนะ
ครอบครองควบคุมอานาจในโรงงานที่เมืองไทยของตัวละครเอกชายยะมะดะ นะงะโยะฌิ
เชื่อมโยงกับความปรารถนาทางเพศต่อเรื อนกายของหญิงไทยแบบเดียวกับตัณหาอาณา
นิคมในเรื่ องเล่าของนักเดินทางตะวันตก ทาให้ เห็นอีกแง่มมุ หนึ่งของตัวละครเอกชายชาว
ญี่ ปนยุ
ุ่ คหลังสงคราม ซึ่งเป็ นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามีด้านที่แสดงถึงอารมณ์ กิเลสตัณหา
อย่างคนทัว่ ไป ไม่ใช่ยอดนักรบในอุดมคติที่สมบูรณ์แบบ ดังเช่น ภาพแทนวีรบุรุษยะมะดะ
นะงะมะซะที่ถกู ประกอบสร้ างและนาเสนอในอดีต
ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ วา่ วาทกรรมส่งเสริ มความสัมพันธ์ ญี่ปน-ไทยในเรื
ุ่
่ องเล่ายะมะดะ
ที่นามาเล่าใหม่เรื่ องนี ้ แท้ ที่จริ งแล้ วก็เป็ นการตีแผ่ให้ เห็นถึงการผลิตซา้ วาทกรรมอาณา
นิคมดังเดิ
้ มที่ญี่ปนเคยใช้
ุ่
เป็ นข้ ออ้ างในการขยายอิทธิพลเข้ ามาในอุษาคเนย์ ในบริ บทของ
เศรษฐกิจการลงทุนยุคทุนนิยมโลกาภิวตั น์นนั่ เอง
4.3 กำรรื อ้ สร้ ำงภำพอั ต ลั ก ษณ์ ญี่ ปุ่ นและมำยำคติ ค วำมสั ม พั น ธ์ ญี่ ปุ่ น-ไทยสมั ย ก่ อ น
สงครำม
ความฝั น ของญี่ ปุ่ นในการขยายอาณาเขตอ านาจต่ อ ต้ า นอิ ท ธิ พ ลตะวัน ตก ก่ อ ตัง้
อาณาจักร “วงไพบูล ย์ ม หาบูร พา” โดยมี ญี่ปุ่นเป็ นผู้นาล่ม สลายลงพร้ อมกับความพ่ายแพ้ ใ น
สงครามโลกครัง้ ที่สอง ญี่ ปนหลั
ุ่ งสงครามภายใต้ การควบคุมจัดการของกองกาลังสัมพันธมิตรนา
โดยสหรัฐอเมริ กาได้ ถูกกาหนดกรอบแนวทางบริ หารประเทศภายใต้ ระบบประชาธิปไตยเสรี นิยม
และทุนนิยมเป็ นประเทศที่ยึดถือสันติและปราศจากอิทธิพลครอบงาของเผด็จการทหาร เหล่านัก
คิดนักเขียนที่เคยถูกกดดัน ปิ ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นขัดแย้ งกับแนวคิดของรัฐบาลใน
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สมัยสงครามได้ เริ่ มทยอยผลิตผลงานตีแผ่เปิ ดโปงมายาคติและวาทกรรมสงครามที่รัฐสร้ างขึน้
ครอบงาประชาชน ในจานวนนันมี
้ นกั เขียนที่นาเรื่ องเล่ายะมะดะมา “เล่าใหม่” โดยใช้ มมุ มองหรื อ
วาทกรรมที่สร้ างความหมายแตกต่างจากวรรณกรรมช่วงก่อนสงคราม วิพากษ์ วิจารณ์ โต้ แย้ ง ตีแผ่
เบื ้องหลังการสร้ างภาพยะมะดะเป็ นวีรบุรุษโดยผู้นาการปกครองและการทหาร เพื่อนาประเทศ
ญี่ ปุ่ นและประชาชนญี่ ปุ่ นไปสู่ก ารท าสงครามรุ ก รานยึด ครองพื น้ ที่ แ ละกดขี่ ข่ม เหง แสวงหา
ผลประโยชน์จากดินแดนภายใต้ การยึดครอง
ในงานเขียนแนวโต้ แย้ งเหล่านี ้ นอกจากจะเป็ นการรื อ้ สร้ างมายาคติ ปรับเปลี่ยนทัศนะต่อ
ปฏิบตั ิการยึดครองโดยอานาจทางการทหารในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สอง ยังเป็ นเรื่ องเล่าเปรี ยบ
เปรย(allegory) ถึงการรุกราน ครอบงารูปแบบใหม่ผ่านปฏิบตั ิการทางเศรษฐกิจ ภายใต้ บริ บทการ
ลงทุนข้ ามชาติ (ทุนนิยมโลกาภิวตั น์) ยุคหลังสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้ งทางการค้ า
และความรู้สกึ หวัน่ เกรง ต่อต้ านอิทธิพลญี่ปนุ่ ในภูมิภาคเอเชียรวมทังประเทศไทย
้
อย่างเช่น ยะมะ
ดะ นะงะมะหมู่บ้านญี ่ปนที
ุ่ ่ล่มสลาย (1980) ของฮะยะฌิ เซะอิโงะ ที่ทบทวนบทเรี ยนแห่งความ
ผิดพลาดจากนโยบายการอพยพ ขยายดินแดนของญี่ ปนุ่ การรื อ้ สร้ างภาพวีรบุรุษยะมะดะและ
ภาพสยามในการเป็ นดินแดนเป้าหมายของการยึดครอง ปรับเปลี่ยนทัศนะต่อความสัมพันธ์ไทยญี่ปนใน
ุ่
เส้นทางสู่ราชอาณาจักร (1981) ของเอ็นโด ฌูซะกุ การเล่าเรื่ องโดยเพิ่มมุมมองของ
ฝ่ ายไทย เช่นในเรื่ อง บันทึกความรุ่งเรื องและล่มสลายของนักรบในสยาม เรื ่องจริ งของยะมะดะ นะ
งะมะซะ (1996) ของอิวะกิ ยูจิโร เป็ นต้ น
จุดร่วมของวรรณกรรมโต้ แย้ งเหล่านี ้ประการแรกคือการทบทวน รื อ้ สร้ าง ลบล้ างภาพความ
เป็ นวีรบุรุษผู้เก่งกาจสามารถในทุกด้ านของยะมะดะ ชี ้ให้ เห็นความเป็ นมายาคติของนโยบาย “วง
ไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา” ที่ญี่ปนสร้
ุ่ างขึ ้นหมายครอบงาประเทศในขอบเขตดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่า
ประเทศเหล่านันซึ
้ ่งแทนด้ วยภาพของสยามในวรรณกรรมยะมะดะ มิได้ เห็นดีเห็นงาม ยินยอมพร้ อม
ใจที่จะอยูภ่ ายใต้ การครอบงา หรื อ สานึกในบุญคุณ ของญี่ปนในฐานะวี
ุ่
รบุรุษผู้มาช่วยเหลือแต่อย่าง
ใด
4.2.1 คนญี่ปนุ่ ในต่างแดนคือคนพลัดถิ่นที่ไร้ อานาจ
や ま だ ながまさらくじつ

นวนิ ย ายเรื่ อ ง ยะมะดะ นะงะมะซะ หมู่ บ้ า นญี ่ ป ุ่ นที ่ ล่ ม สลาย 『山田長政落日の
日本町』ฮะยะฌิ เซะอิโงะ 林青梧 1980) นาเสนอวาทกรรมโต้ แย้ งมายาคติภาพลักษณ์ ความ
เป็ นวีรบุรุษผู้กอบกู้ช่วยเหลือของยะมะดะ วิพากษ์ วิจารณ์การกระทา(นโยบายของรัฐบาล)ของ
にほんまち
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ญี่ปนุ่ ในการบุกไปรุกรานยึดครองประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงสงครามโลกครัง้
ที่ 2 และหลอกลวงคนญี่ ปนให้
ุ่ เชื่อในนโยบายของรัฐบาล ทัง้ กลุ่มคนที่เดินทางออกไปบุกเบิก
ก่อสร้ างอาณานิคมญี่ ปุ่นในต่างประเทศ และกลุ่มคนที่ถูกเกณฑ์เป็ นทหารส่งไปรบเพื่อช่วงชิ ง
ดินแดนขยายอาณาเขตประเทศญี่ปนุ่ คนเหล่านี ้สุดท้ ายก็ถกู ทอดทิ ้งให้ เผชิญกับชะตากรรมความ
ยากลาบากในต่างแดนเช่นเดียวกัน
ผู้เขียนคือฮะยะฌิ เซะอิโงะเป็ นลูกของคนญี่ปนที
ุ่ ่อพยพไปบุกเบิกอาณานิคมในเกาหลี ซึ่ง
อยู่ภายใต้ การปกครองของญี่ ปนในช่
ุ่
วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเมื่อสิ ้นสุดสงคราม คนในอาณา
นิคมที่หลงเหลือตกค้ างอยู่ในเกาหลีโดยปราศจากการสนับสนุนดูแลจากรัฐบาลญี่ปนุ่ ต้ องทนอยู่
อย่างทุกข์ทรมาน เผชิญกับความรังเกียจเคียดแค้ นของคนพื ้นเมืองที่เคยถูกกดขี่ข่มเหง ผู้เขียน
มองภาพของคนญี่ปนุ่ ในสยามซ้ อนกับภาพของตนเองในฐานะคนอพยพพลัดถิ่น สันนิษฐานว่าคน
ญี่ ปนในหมู
ุ่
่บ้านญี่ ปนอยุ
ุ่ ธยาซึ่งเป็ นคนอพยพไปตังรกรากท
้
ากินต่างประเทศเช่นเดียวกั น น่าจะ
เผชิญโศกนาฏกรรมเหมือนที่พวกตนประสบ ดังที่ผ้ เู ขียนได้ ระบุไว้ ในคาลงท้ ายของหนังสือว่า
私は朝鮮渡航開拓民の一子弟であるが、終戦に、われわれが現地で
なめた辛辣は筆舌に尽くし難いものがあった。この、海外発展の悲惨
な結末に直面した時、わたしは、日本人の海外移住ということについ
て、考えざるを得ない心境に追い込まれた。わたしは自分における海
外体験をは率直に描いてみようと考えた。（略）そんな時、山田長政
を海外雄飛の英雄であるとした明治期以降の定説に対する疑問がわた
しの中に生まれた。長政は毒殺され、アユチャの日本町は長政と共に
滅亡しているのである。ここに、海外渡航者のかくされた悲劇がある
に違いない、とわたしは、自己の海外体験から考えた。

ผมเป็ นลูกหลานคนหนึง่ ของผู้อพยพไปบุกเบิกอาณานิคมในเกาหลี เมื่อ
สิ ้นสุดสงครามได้ เผชิญกับความยากลาบากในดินแดนนันอย่
้ างสุดจะบรรยาย
เป็ นคาพูด เมื่อเผชิญหน้ ากับผลอันโหดร้ ายของการขยายดินแดนสู่ตา่ งประเทศ
คนญี่ ปนุ่ ผมถูกบีบคันให้
้ ต้องคิดถึงเรื่ องการอพยพไปอยู่ต่างประเทศของคน
ญี่ ปุ่ นโดอยไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย ง ผมจึ ง คิ ด ว่ า จะเขี ย นถึ ง ประสบการณ์ ใ น
ต่างประเทศของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา […] เวลานัน้ ในใจผมได้ เกิดความ
สงสัยเกี่ยวกับตานานตังแต่
้ หลังสมัยเมจิที่บอกเล่าว่ายะมะดะ นะงะมะซะเป็ น
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วีรบุรุษผู้ประสบความสาเร็ จในต่างประเทศ นะงะมะซะถูกสังหารด้ วยยาพิษ
หมู่ บ้ า นญี่ ปุ่ นในอยุ ธ ยาล่ ม สลายไปพร้ อมกั บ นะงะมะซะ เมื่ อ มองจาก
ประสบการณ์ ใ นต่า งประเทศของตัว เอง ผมเชื่ อ ว่า ในเรื่ อ งราวนี จ้ ะต้ อ งมี
โศกนาฏกรรมของคนที่เดินทางไปต่างประเทศซ่อนอยู่
(ฮะยะฌิ,1980: 249)
ดังนันผู
้ ้ เขียนจึงผูกสร้ างเรื่ องราวขึ ้นจากการตีความและมุมมองใหม่ โดยเสริ มจินตนาการ
ถึงเหตุการณ์ ความยากลาบากที่คนญี่ ปนในสยามน่
ุ่
าจะได้ รับ นอกจากนี ้ ผู้เขียนยังสอดแทรก
ความรู้สกึ นึกคิด ทัศนะของคนสยามต่อคนญี่ปนุ่ ในอยุธยาจากมุมมองของฝ่ ายไทย ซึ่งโต้ แย้ งภาพ
ความสัมพันธ์ ญี่ปน-ไทยในเรื
ุ่
่ องเล่ายะมะดะสมัยสงคราม ที่ถูกสร้ างขึน้ เพื่อสนับสนุนมายาคติ
ความเป็ นมิตรระหว่างเผ่าพันธุ์ตามกรอบวาทกรรมวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา ผู้เขียนไม่ได้ สร้ าง
ภาพยะมะดะ เป็ นวีรบุรุษของการขยายดินแดนอาณาจักรญี่ ปนออกสู
ุ่
่นอกประเทศ แต่นาเสนอ
ภาพยะมะดะในฐานะคนเป็ นหัวหน้ าที่พยายามต่อสู้เพื่อรักษาพื ้นที่และผลประโยชน์ของชาวญี่ปนุ่
ที่สมควรได้ รับจากการบุกเบิก เพราะคนเหล่านี ้ใช้ ความพากเพียรพยายามต่อสู้กบั อุปสรรคต่างๆ
บุกเบิก ทามาหากินอย่างขยันขันแข็ง จนสามารถสร้ างชุมชนของตนขึ ้นมาได้ โดยมิได้ เป็ นที่ยินดี
ต้ อนรับช่วยเหลือจากคนพื ้นถิ่นดังภาพอุดมคติในเรื่ องเล่ายะมะดะสมัยก่อนสงครามนาเสนอ
・・・祖国を追われた日本人は、やっとシャムに流れつき、首都の近く
に荒れ果てた土地を与えられ、ようやく生活の基盤を得た、しかしい
ま、祖国は海外に対して門戸をとざそうとしているのだった。祖国との
つながりを絶ち切られたら、たちまち、日本町は、シャム人に圧しつぶ
されてしまうだろう。（中略）日本人は力を合わせて、昼夜を分たず頑
張り抜いてきたのだ。ところが、そうして築かれたものは、シャム人の
生活を凌駕した。（中略）シャム人が反感を抱くのも無理のないことだ
った。(ฮะยะฌิ,1980: 86-87)

คนญี่ ปนซึ
ุ่ ่งถูกขับไล่ไสส่งให้ ต้องละทิง้ บ้ านเกิดเมืองนอน พเนจรมา
จนถึงสยาม ได้ รับจัดสรรที่ดินรกร้ างใกล้ เขตพระนคร เพิ่งจะได้ มีพื ้นฐานสาหรับ
การดารงชี วิต แต่ยามนี ป้ ระเทศแม่ของเรากาลัง จะปิ ดประตูปิดกัน้ จากโลก
ภายนอก ถ้ า หากถูก ตัดขาดความเชื่ อ มโยงกับ ประเทศแม่ หมู่ บ้ า นญี่ ปุ่ นทัง้
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หมู่บ้านคงถูกคนสยามกดดันจนย่อยยับในบัดดล […] คนญี่ ปนร่
ุ่ วมแรงกัน
พยายามตลอดมาโดยไม่แบ่ง กลางวันกลางคืน สิ่ง ที่ สร้ างขึน้ มาจึง เหนื อกว่า
มาตรฐานการดาเนินชี วิตของคนสยาม […] ไม่น่าแปลกที่ คนสยามจะเกิ ด
ความรู้สกึ ต่อต้ านเกลียดชังชาวญี่ปนุ่
คนญี่ปนส่
ุ่ วนใหญ่ในสยามคือซามูไรไร้ นาย และคริ สตศาสนิกชน ผู้ถูกกดดัน ทาร้ าย ขับ
ไล่ไสส่งให้ ต้องละทิ ้งบ้ านเกิดเมืองนอน ไม่ใช่นกั เดินทางผจญภัยที่ออกมาแสวงโชคด้ วยหวังสร้ าง
วีรกรรมประสบความสาเร็ จเป็ นใหญ่มีอานาจเหนือคนพื ้นถิ่น แต่เป็ นคนชายขอบผู้ไร้ พื ้นที่ให้ ยืน
หยัดในประเทศ พวกเขาไม่ใช่นกั รบ ชนชาติที่รักการต่อสู้ และไม่ได้ เป็ นวีรบุรุษผู้เก่งกาจสามารถ
ในทุกด้ าน การที่คนญี่ ปนรบทั
ุ่
พจับศึกเพื่อสยามนันนั
้ นไม่
้ ได้ มาจากความสมัค รใจ แต่ถูกบีบคัน้
จากฝ่ ายไทยเพื่อแลกกับความอยูร่ อดของหมู่บ้านญี่ปนุ่ อีกทังทั
้ ศนคติและความรู้สึกของคนไทยก็
ไม่ได้ มองว่าญี่ปนุ่ เป็ นมิตร หรื อวีรบุรุษผู้มาช่วยเหลือ เป็ นการนามุมมองกลับกันจากจุดยืนของคน
พื ้นถิ่นที่ครอบครองพื ้นที่อยูแ่ ต่เดิม มาอธิบายสร้ างภาพคนญี่ ปนุ่ ซึง่ เป็ น “คนอื่น” ในผืนแผ่นดินไทย
ภาพคนญี่ปนุ่ ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่ องนี ้เป็ น “คนอื่น” ซึ่งเป็ น “คนชายขอบ” ในสยาม เป็ น
ผู้อพยพที่โดดเดี่ยวไร้ อานาจ ขาดการสนับสนุนจากประเทศแม่ แรกเริ่ มเดิมที พระเจ้ าทรงธรรมและ
คนสยามเห็นประโยชน์ในการใช้ ซามูไรญี่ปนุ่ เพราะมองว่าเบื ้องหลังมีประเทศญี่ปน(ชื
ุ่ ่อเสียงด้ านการ
เป็ นนักรบของญี่ปนุ่ ) หนุนหลังอยู่ ครัน้ เมื่อรัฐบาลญี่ปนเริ
ุ่ ่ มใช้ นโยบายปิ ดประเทศทอดทิ ้งคนญี่ปนใน
ุ่
ต่างแดน คนญี่ปนที
ุ่ ่ต้องการจะอยู่ในสยามต่อไปจึงต้ องหาวิธีอื่นเพื่อรักษาพื ้นที่สร้ างอาณาจักรของ
ตนโดยไม่หวังพึ่งและไม่อาจพึ่งความช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปนได้
ุ่
ตัวอย่างเช่นการที่ยะ
มะดะพลิ กบทบาทอาสาเป็ นคนกลางช่ว ยไกล่เกลี่ ยกรณี พิพ าทระหว่างสยามกับสเปน หรื อ การ
เข้ าข้ างฝ่ ายออกญากลาโหมสนับสนุนพระเชษฐาธิราชขึ ้นครองราชย์ เพื่ อแลกเปลี่ยนกับการขอให้
ออกญากลาโหมช่วยประสานสัมพันธ์สร้ างความรู้สกึ อันดีตอ่ กันระหว่างคนสยามกับคนญี่ปนุ่
ผู้เขียนแสดงทัศนะต่อความล้ มเหลวของการเข้ ามาบุกเบิกครอบครองพื ้นที่ของชาวญี่ปนใน
ุ่
สยาม ซึ่งนาไปสู่จดุ จบของยะมะดะและความพินาศของหมู่บ้านญี่ ปนในอยุ
ุ่
ธยาว่ าเนื่องมาจากคน
สยามเกิดความรู้สกึ เกลียดชังเพราะคิดว่าคนญี่ปนุ่ เอาเปรี ยบ แย่งชิงความสมบูณ์พนู สุข คนญี่ปนของ
ุ่
คนสยามไป ตามที่ถูกกลาโหมยุยงปลุกปั่ น ดังที่ปรากฏในคาพูดของตัวละครสมพงษ์ น้ องชายของ
เสนาะ ภรรยาชาวไทยของของยะมะดะดังต่อไปนี ้
「…食うや食わずでやって来た日本人が、あっという間に産をなし、
盛連を誇るのだ。シャム人にそれは何も益をもたらさないばかりか、日
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本人はシャム人を見くだし、シャム人の頭上に臨もうとする。シャム人
は日本人にしてやられ、ひき回されるだけだ。こんなに情ないことはな
いよ。」
（中略）
「貿易権を日本人が独占しているから、シャム人は、少しも裕福に
ならないのだと、カラホム様もおっしゃっていましたよ。日本人の財
産は、すべて本来はシャム人の所有となるべきものだって…」

“คนญี่ปนุ่ ที่อดอยากไม่มีจะกินมาถึงเมืองไทยไม่นานก็สร้ างฐานะร่ ารวย คนสยาม
ไมได้ รับประโยชน์อะไรเลย ซ ้ามิหนาคนญี่ ปนยั
ุ่ งดูถูกคนสยาม พยายามจะควลคุมอยู่
เหนือหัวคนสยาม คนสยามมีแต่จะเสียเปรี ยบและถูกคนญี่ปนท
ุ่ าให้ ย่งุ ยากลาบาก จะมี
อะไรน่าเจ็บใจไปกว่านี ้ “
[…]

“ท่านกลาโหมบอกว่า ...เพราะคนญี่ปนยึ
ุ่ ดครองสิทธิในการค้ าอยู่ในกา
มือ คนสยามถึงไม่ได้ สมบูรณ์พูนสุขขึน้ เสียที ท่านบอกว่าสมบัติของคนญี่ ปนุ่
ทังหมดควรจะเป็
้
นของคนสยาม...”
(ฮะยะฌิ,1980: 161-162)
สาเหตุที่ทาให้ คนสยามเกลียดคนญี่ปนในทั
ุ่
ศนะของตัวละครชาวไทย มีหลายประการไม่
ว่าจะเป็ นการเอารัดเอาเปรี ยบทางการค้ า การที่คนญี่ ปนดู
ุ่ ถูกคนสยามและไม่ยอมรับธรรมเนียม
ประเพณี ของสยามทัง้ ที่อาศัยอยู่ในเมืองสยาม การที่คนญี่ ปนชอบใช้
ุ่
กาลังและคิดว่าตัวเองมี
อานาจเหนือสยาม เป็ นต้ น ด้ วยเหตุเหล่านีจ้ ึงทาให้ ชาวสยามหวาดระแวงและเกิด ความรู้ สึก
ต่อต้ านเกลียดชังชาวญี่ ปนุ่ นอกจากนัน้ ผู้เขียนยังได้ โต้ แย้ งภาพความเป็ นมิตรของสยาม ผ่าน
ความคิดของตัวละครชาวญี่ ปุ่นซึ่งตัง้ ข้ อสงสัยต่อมายาคติเรื่ องสยามเมื องพุทธ วิจ ารณ์ ความ
โหดร้ ายทารุ ณของบรรดาคนชันสู
้ งซึ่งแก่งแย่งช่วงชิงอานาจในราชสานักสยาม (ฮะยะฌิ,1980:
106-107)
ประเด็นที่กล่าวมานี ้ไม่เพียงบอกเล่าความรู้สึกของคนสยามในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สอง
แต่ยังสะท้ อนภาพความสัมพันธ์ ระหว่างญี่ ปุ่นกับประเทศอื่นๆ ในอุษาคเนย์ ช่วงทศวรรษ 1970
ภายใต้ บริ บทการลงทุนข้ ามชาติ ซึ่งการเข้ ามามีอิทธิพลครอบงาทางเศรษฐกิจ และการได้ เปรี ยบ

118
ทางการค้ าอย่างล้ นเหลือของญี่ปนุ่ ก่อให้ เกิดความรู้สึกบาดหมาง หวัน่ เกรงในหมู่ประชาชน สร้ าง
ความรู้ สึกเกลียดชังต่อต้ านคนญี่ ปนในฐานะเป็
ุ่
นผู้มารุ กราน แสวงหาผลประโยชน์ ขูดรี ด เอารัด
เอาเปรี ยบ และไม่ให้ ความเคารพต่อผู้คนและวัฒนธรรมพื ้นถิ่น ซึ่งขัดแย้ งกับภาพความเป็ นมิตร
และความเป็ นผู้มาช่วยเหลือที่ฝ่ายญี่ปนุ่ โดยเฉพาะภาครัฐพยายามประกอบสร้ างขึ ้น
ผู้เขียนยังได้ แสดงจุดยืนในการสร้ างงานว่า มีเจตนารมณ์ หวังว่าการนาเสนอภาพในมุม
ต่างของความสัมพันธ์ญี่ปนุ่ -ไทยในนวนิยายเรื่ องนี ้ จะเป็ นคติสอนใจให้ คนญี่ปนตระหนั
ุ่
กถึงสาเหตุ
ที่ยะมะดะหรื อคนญี่ ปนโดยเหมารวม
ุ่
ไม่เป็ นที่ยอมรับ หรื อนิยมชมชอบของชาวไทย การปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความเป็ นญี่ปนเสี
ุ่ ยใหม่ เพื่อความสัมพันธ์ และมิตรภาพอันดีงามระหว่าง
ญี่ปนุ่ กับประเทศต่างๆ ในเอเชีย
4.2.2 ญี่ปนุ่ คือวีรบุรุษผู้มากอบกู้หรื อศัตรูผ้ รู ุกราน
เอ็นโด ฌูซะกุ นักเขียนกระแสหลักผู้มีชื่อเสียงเป็ นอีกคนหนึ่งที่หยิบยกเรื่ องเล่ายะมะดะ
ขึ ้นมาโต้ แย้ งในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่ อง เส้นทางสู่ราชอาณาจักร 『王国への道－山田長
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้ าถามว่า “คนญี่ปนุ่ คืออะไร” วิพากษ์ วิจารณ์คนญี่ปนที
ุ่ ่
政』 เอ็นโดเขียนนวนิยายเรื่ องนี ้เพื่อตังค
อพยพย้ ายถิ่นฐาน หรื อออกไปลงทุนในต่างประเทศ แต่ไม่ยอมปรับตัวเข้ ากับท้ องถิ่น สร้ างความ
ขัดแย้ งกับคนพื ้นเมือง ก่อให้ เกิดความเกลียดชังไม่เป็ น มิตร ซึ่งเป็ นประเด็นเดียวกับที่ในนวนิยาย
ของฮะยะฌิก็ได้ กล่าวถึง ภาพของคนญี่ ปนในหมู
ุ่
่บ้านญี่ ปนที
ุ่ ่ “คิดแต่ว่าสักวันหนึ่งจะกลับญี่ปน”
ุ่
“ทังที
้ ่พานักอาศัยอยู่ในสยาม แต่ยอมไม่ปรับเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิต ทาตัวเหมือนอยู่ในญี่ ปน”
ุ่
(เส้ นทางสู่ราชอาณาจักร, 1984 :58) คือจุดอ่อนของคนญี่ปนุ่ ที่ทาให้ ประสบความล้ มเหลวในการ
มีปฏิสมั พันธ์ กับคนต่างชาติ หรื อในกรณี นี ้คือคนพื ้นถิ่นเจ้ าของดินแดนที่ญี่ปนเข้
ุ่ าไปปฏิบตั ิการ
ต่างๆทังในการบุ
้
กเบิกยึดครองดินแดนในสมัยก่อนสงครามโลกครัง้ ที่สอง และยังซ้ อนทับกับบริ บท
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปนกั
ุ่ บภูมิภาคอุษาคเนย์ ภาพของพนักงานบริ ษัทชาวญี่ปนุ่
และครอบครัวที่ถกู ส่งไปปฏิบตั งิ านประจาสานักงานสาขาต่างประเทศในช่วงทศวรรษ 1970 ใช้ ชีวิต
อย่างแปลกแยกไม่คบหาสมาคมกับคนพื ้นถิ่น ไม่ทาตัวกลมกลืนเข้ ากับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่และ
วัฒ นธรรมพื น้ ถิ่ น เป็ น สาเหตุห นึ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก บาดหมาง ต่อ ต้ า นคนญี่ ปุ่ นในหมู่
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ลงเป็ นตอนต่อเนื่องในนิตยสาร1979-1981 ตีพิมพ์รวมเล่มครัง้ แรก ค.ศ1981 (ฉบับแปลภาษาไทย สู่แดน
สยาม ยามาดะ นางามาสะ แปลโดยบุษบา บรรจงมณี เนชัน่ บุ๊คส์,2549) อย่างไรก็ตาม คาแปลภาษาไทยที่ใช้
อ้ างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้แปลโดยผู้วิจยั )

119
ประชาชนของประเทศเหล่านัน้ เอ็นโดได้ กล่าวไว้ เกี่ยวกับความรู้สึกต่อต้ านญี่ปนของคนอุ
ุ่
ษาคเนย์
ว่ า 「東南アジアの人々が日本の進出をどうしても武力進出として結びつけるのは、彼等
の記憶に傭兵としてのイメージが残っているからではないか。」 ชี ว้ ่ า ภาพคนญี่ ปุ่ นใน
เรื่ องเล่ายะมะดะสมัยสงครามคือภาพแทนคนญี่ ปนในสายตาของคนชาติ
ุ่
อื่นในอุษาคเนย์ ที่ยงั ฝั ง
ใจยึดติดอยู่กับภาพพจน์ทหารรั บจ้ างชาวญี่ ปุ่น มองว่าคนญี่ ปุ่นเป็ นชนชาติที่ก้าวร้ าวชอบทา
สงคราม ความทรงจ ายัง ติด อยู่กับ ภาพพจน์ ท หารรั บจ้ างของชาวญี่ ปุ่น ท าให้ เชื่ อ มโยงการ
ขยายตัวลงทุนของญี่ปนุ่ เข้ ากับการบุกรุกขยายดินแดนด้ วยกาลังทางการทหาร
ผู้เขียนใช้ วิธีการโต้ แย้ ง รื อ้ สร้ างภาพยะมะดะเป็ นวีรบุรุษผู้มากอบกู้ ทางโลกและมุ่ง สร้ าง
อาณาจักรแห่งโลกียวิสยั ด้ วยการสร้ างตัวละครคูเ่ ปรี ยบเทียบคือเพะโดะโระ คิเบะเป็ น วีรบุรุษผู้
มากอบกู้ทางจิตวิญญาณ สร้ างอาณาจักรแห่งธรรม) ผู้เขี ยนนาเสนอภาพยะมะดะที่เป็ นปุถุชน
คนธรรมดาที่มีความทะเยอทะยาน ฝั กใฝ่ ในลาภยศชื่อเสียง ต้ องการประสบความสาเร็ จทางโลก
มองว่าการยึดครองเจ้ าหญิ งสยามเป็ นเครื่ องมือในการครอบครองอานาจเหนื อแผ่นดิน และ
โต้ แย้ ง มายาคติวงไพบูลย์ ม หาบูรพา ที่ พ ยายามโน้ ม นาวจูง ใจว่าญี่ ปุ่น-ไทยคือมิตรแท้ ที่มีศัตรู
ร่ วมกัน ยะมะดะเป็ นตัวแทนของญี่ ปนที
ุ่ ่เข้ ามาแสวงหาผลประโยชน์ ใช้ อานาจกดทับครอบงาผู้
อ่อนด้ อยกว่า เพื่อตอบสนองความปรารถนาของตนเอง ในทางตรงกันข้ ามสยามก็ไม่ใช่ผ้ หู ญิงไร้
คาพูดที่ยินยอมให้ ญี่ปน(ยะมะดะ)จั
ุ่
ดการอย่างไรก็ได้ ตามอาเภอ และตัวละครเจ้ าหญิงโยธาทิพย์
ใน เส้นทางสู่ราชอาณาจักร ก็มิได้ รักใคร่ชื่นชมยะมะดะหรื อประเทศญี่ปนดั
ุ่ งเช่นเจ้ าหญิงสยามใน
เรื่ องเล่ายะมะดะสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง เพียงแสร้ งยินยอมอยู่ใต้ อานาจเพื่อหลีกเลี่ยงเอาตัว
รอด สุดท้ ายก็หนั กลับมาเป็ นปฏิปักษ์ตอ่ ผู้รุกรานในที่สดุ
กล่าวได้ ว่าผู้เขียนเปิ ดโปงความเป็ นมิตรจอมปลอมระหว่างญี่ปน-ไทยในช่
ุ่
วงสงครามโลก
ครัง้ ที่สองผ่านภาพความสัมพันธ์ระหว่างยะมะดะกับเจ้ าหญิงโยธาทิพย์ และใช้ เหตุการณ์นี ้เสียดสี
ความเจ้ าเล่ห์แสนกลด้ านนโยบายต่างประเทศของไทย
นวนิยายเรื่ องนี ้เขียนขึ ้นในช่วงเดียวกับ ยะมะดะ นะงะมะซะ หมู่บ้านญี ่ปนที
ุ่ ่ล่มสลายของ
ฮะยะฌิ เซะอิโงะ มีภูมิหลังทางสังคมยุคสมัยเดียวกัน คือช่วงทศวรรษ1970 ซึ่งญี่ปนเป็
ุ่ นที่เกลียด
ชัง ถูกต่อต้ านในอุษาคเนย์ เนื่องจากในสภาวะที่ความรู้สึกบาดหมางตังแต่
้ ครัง้ สงครามยังตกค้ าง
อยู่ และถูกตอกย ้าด้ วยการกลับเข้ ามาในภูมิภาคนี ้โดยการเข้ ามาลงทุนอย่างเอารัดเอาเปรี ยบ และ
มีอคติทางชาติพนั ธุ์ ไม่พยายามปรับตัวเข้ ากับท้ องถิ่น ผู้เขียนนอกจากจะตังค
้ าถามกับอัตลักษณ์
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ความเป็ นญี่ปนในโลกแห่
ุ่
งทุนนิยมโลกาภิวตั น์ ยังให้ ข้อคิดกับนักธุรกิจญี่ปนในการปรั
ุ่
บตัวเข้ ากับ
“คนอื่น”ที่ตา่ งวัฒธรรมเพื่อการอยูร่ ่วมอย่างสันติและความสาเร็จในการทางานอีกด้ วย
4.2.3 สยามเมืองยิ ้ม: รอยยิ ้มซ่อนยาพิษกับความเป็ นมิตรจอมปลอม
ใน เส้นทางสู่ราชอาณาจักร นอกจากผู้เขียนจะรื อ้ สร้ างและวิพากษ์ วาทกรรมอาณานิคม
ล้ มล้ างภาพวีรบุรุษผู้มาช่วยเหลือซึ่งญี่ปนพยายามใช้
ุ่
ครอบงาประเทศอื่นในขอบเขต“วงไพบูลย์มหา
่ องเล่ายะมะ
เอเชียบูรพา” ที่ญี่ปนอุ
ุ่ ปโลกน์ขึ ้นแล้ ว ยังรื อ้ สร้ างมายาคติความสัมพันธ์ ญี่ปน-ไทยในเรื
ุ่
ดะ นะงะมะซะสมัย สงครามโลกครั ง้ ที่ ส องที่ ถูก ประดิษ ฐ์ ส ร้ างขึน้ ด้ ว ยวาทกรรม “วงไพบูล ย์ ฯ ”
ดังกล่าว ผู้เขียนลบล้ างภาพความเป็ นมิตรของสยามด้ วยการชี ้ถึงกับดักที่อยู่เบื ้องหลัง มายาคติว่า
รอยยิ ้มคือสัญลักษณ์ของความเป็ นมิตร โดยถ่ายทอดผ่านคาเตือนของเก็นฌิริว พ่อค้ าชาวจีนผู้เป็ น
นายจ้ างของยะมะดะ76
いいか。アユタヤを軽く見るな」
「軽くは見ませぬが、なぜでござます」
「アユタヤはうつくしい。しかし怖ろしい町である。アユタヤは
お前に笑う。頭をさげる。しかし、心のなか、別のことだ」
（中略）
「笑って近づく者に心、油断をするな」
“จาไว้ นะ เจ้ าจะประมาทอยุธยาไม่ได้ ”
“กระผมจะไม่ประมาทหรอกขอรับ

แต่วา่ ทาไมหรื อขอรับ”
“อยุธยาเป็ นเมืองที่สวยงาม แต่มีความน่ากลัวแฝงอยู่ อยุธยาจะยิ ้มให้ เจ้ า
ก้ มศีรษะให้ เจ้ า แต่ในใจไม่เป็ นเยี่ยงนันหรอก
้
” […]
“อย่าไว้ ใจคนที่ยิ ้มแย้ มเข้ ามาใกล้ เจ้ า”
(เอ็นโด,1981: 46-47 )

76

ในเรื่ องนี ้ตอนแรกตัวละครยะมะดะมีชื่อว่า “โทโส” 藤蔵 จากนันจึ
้ งเปลี่ยนเป็ นยะมะดะ
นะงะมะซะในภายหลังเมื่อประสบความสาเร็จมีตาแหน่งฐานะแล้ ว
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ความคิดนี ้ของเอ็นโด สะท้ อนถึงทัศนะของชาวญี่ปนต่
ุ่ อไทย หลังจากปรับเปลี่ยนแก้ ไขการ
รั บรู้ ทางประวัติศาสตร์ ว่า ความสัม พัน ธ์ ไ ทย-ญี่ ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั ง้ ที่ สองมิ ไ ด้ ยื นอยู่บ น
รากฐานความร่ วมมื อ อัน เท่าเที ย ม แต่เ ป็ น เพี ยงมายาภาพที่ ฝ่ายญี่ ปุ่นสร้ างขึน้ เพื่ อใช้ ค รอบง า
ความคิดของทังชาวญี
้
่ ปนในประเทศและประเทศที
ุ่
่เป็ นเป้าหมายการยึดครอง ซึ่งในงานวิจัยของ
นักวิชาการทังชาวญี
้
่ปนและตะวั
ุ่
นตกต่างชี ้ให้ เห็นถึงการดาเนินนโยบายสองด้ านของไทยในระหว่าง
สงครามโลกครัง้ ที่สอง โดยผู้นาของไทยในขณะนันคื
้ อจอมพล ป. พิบลู สงครามภายนอกก็แสดงท่ าที
เป็ นมิตรกับญี่ ปนุ่ แต่ความจริ งแล้ วพยายามบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงที่จะให้ ความร่ วมมือ หรื อดาเนิน
นโยบายตามคาเรี ยกร้ องของญี่ปนอย่
ุ่ างเต็มที่ อีกทางหนึ่งก็มีความพยายามรักษาสายสัมพันธ์ กับ
ฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยผ่านปฏิบตั กิ ารของเสรี ไทย
นอกจากคาเตือนของเก็ นฌิริวต่ อยะมะดะ ผู้เขียนได้ ยังถ่ายทอดภาพความเป็ นมิตรแต่
เพียงเปลือกนอก หรื อ “ซ่อนยาพิษในรอยยิ ้ม” ของไทยผ่านภาพตัวละครเจ้ ากรมวัง(ออกญาศรี ว
รวงศ์) ผู้มี “รอยยิ ้มเหมือนอิสตรี ” และ ใบหน้ าของเขาแม้ จะมีรอยยิ ้ม แต่ “ดูไม่ออกว่าเป็ นรอยยิ ้ม
ประชดหรื อรอยยิ ้มที่แสดงไมตรี กนั แน่” 「なんだかいつもニヤニヤしている得体の知れない人
種」 รอยยิ ม
้ ของออกญาศรี วรวงศ์มิ ใช่ร อยยิ ม้ แสดงความเป็ นมิ ตร เหมื อนดัง ที่ รั ฐ บาลหรื อการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้ เป็ นคาขวัญสร้ างภาพสยามเมืองยิ ้มดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่เป็ นรอยยิ ้มที่
เจ้ าอาณานิยมชาวตะวันตกเคยใช้ บรรยายคนจีนหรื อคนเผ่าพั นธุ์ผิวเหลืองเมื่อแรกค้ นพบยูเรเชีย
แสดงถึงความรู้ สึกไม่แน่ใจ กังวลหวาดระแวง ต่อคนอื่นต่างวัฒนธรรมต่างความคิด ที่ฉาบรอยยิม้
กากวมบนใบหน้ า ไม่ส ามารถอ่านใจว่าคิดอะไรอยู่ ไม่ร้ ู เจตนาหรื อความหมายแท้ จ ริ ง ที่ ซ่อนอยู่
เบื ้องหลังรอยยิ ้มดังกล่าว ซึง่ ท้ ายที่สดุ ภาพของรอยยิ ้มนี ้ได้ เชื่อมโยงไปสู่ รอยยิ ้มสังหารของตัวละคร
หญิงฟุกิผ้ วู างยาพิษดับชีวิตยะมะดะในตอนท้ ายเรื่ อง
แม้ แต่ตวั ยะมะดะเองก็ถกู วาดภาพให้ เป็ นคนที่”ยิ ้มแย้ มแจ้ มใส”อยูเ่ สมอ “เป็ นที่รักใคร่นิยม
ของใครต่อใคร เพราะรูปลักษ์ ของเขาและรอยยิ ้มเห็นฟั นขาว” (เอ็นโด,1981: 85) และการมีรอยยิ ้ม
ชวนสนิทสนมง่ายนี ้เองที่ทาให้ ยะมะดะเป็ นที่นิยมชมชอบในหมู่คนญี่ปนด้
ุ่ วยกัน รอยยิ ้มนี ้ยังเป็ น
หน้ ากากปิ ดซ่อนความทะเยอทะยานในใจของยะมะดะ ซึ่งแม้ จะไม่ไ ด้ ลงมือทาร้ ายโดยตรง แต่ก็
ส่งผลให้ คิวเอะมนหัวหน้ าหมู่บ้านญี่ ปนผุ
ุ่ ้ มีพระคุณต้ องพลาดพลังเกมการเมื
้
องเสียชีวิต ภรยาของ
คิวอะมนที่ตรอมใจตายตามสามี และเอาเปรี ยบทางเพศ ข่มเห่งจิตใจฟุกิลกู สาวคิวเอะมน โดยซ่อน
พฤติกรรมเลวร้ ายเช่นนันไว้
้ ภายใต้ หน้ ากากคนดี
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วาทกรรมโต้ แย้ ง เรื่ องมิตรภาพกับรอยยิม้ สยามนี ้ ยัง มี ปรากฏในเรื่ องเล่ายะมะดะหลัง
สงครามเรื่ องอื่นๆ ด้ วย ดังเช่นในเรื่ อง เดิ มพันชี วิตที ่หมู่บ้านญี ่ปนอยุ
ุ่ ธยา ผู้เขียนไปบรรยายถึงการใช้
รอยอย้ มที่ซอ่ นเงื่อนงาของคนไทยไว้ ดงั นี ้
「一般にタイは微笑みの国と言われる。だが、その微笑みは親しさを
顔に現わしたものとは違っているのである。彼等は、自分の利害に関
係のない相手には曖昧に微笑を投げているだけであって「貴方が好き
です」と言っているのではない。「貴方とは関係ありません」という
表現が微笑なのである。だから、いったん利害が発生する相手となる
とその表情は一変する。顔から笑いは消え、冷徹な素顔が前面に出て
来る。」

“ โดยทั่ว ไป ไทยมัก ถูก เรี ย กเป็ น เมื อ งแห่ง รอยยิ ม้ ทว่า รอยยิ ม้ นัน้
แตกต่างจากการแสดงความสนิทสนมบนใบหน้ า พวกเขาเพียงแค่โปรยยิม้
น้ อยๆ อย่างกากวมต่อคนที่ไม่มีผลได้ ผลเสียกับตนเอง ไม่ได้ พูดว่า “ฉันชอบ
คุณ” มันคือรอยยิ ้มที่บอกว่า “ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณ” ดังนันเมื
้ ่ออีกฝ่ ายกลายเป็ น
คูก่ รณีที่มีผลได้ ผลเสียเกิดขึ ้นมา สีหน้ าก็จะปลี่ยนทันใด รอยยิ ้มจะหายไปจาก
ใบหน้ า โฉมหน้ าแท้ จริงอันเย็นชาจะเผยออกมาด้ านนอก
(มุรุกะมิ,2004: 77)
วาทกรรมโต้ แย้ งสาคัญอีกประการหนึ่งที่เอ็นโด ฌูซะกุนาเสนอใน เส้นทางสู่ราชอาณาจักร
คือการรื อ้ สร้ างมายาภาพเรื่ องรักโรแมนติกระหว่างยะมะดะกับเจ้ าหญิงพระธิดาของพระเจ้ าทรงธรรม
ที่พบบ่อยครัง้ ในวรรณกรรมเรื่ องเล่ายะมะดะช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่สอง ซึ่งใช้ การครอบครอง
ผู้หญิงเป็ นสัญลักษณ์ของการผูกสัมพันธไมตรี และการได้ มาซึ่งอานาจในการยึดครองแผ่นดินโดย
ชอบธรรม ผู้เ ขียนได้ ใช้ วิธี การแบบงานเขี ยนแนวอาณานิคมนิยม ที่สร้ างภาพแทน “คนอื่ น” ใน
ลักษณะเป็ นผู้หญิงที่อ่อนแอ ไร้ คาพูด ยอมจานนต่อการครอบงา รอรับความช่วยเหลือ ดังที่ผ้ เู ขียน
ได้ ใช้ เรื่ องเล่าของตัวละครหญิงสองคน “ฟุกิ” และ “เจ้ าหญิงโยธาทิพ” เป็ นสัญลักษณ์
ยะมะดะ นะงะมะซะใน เส้นทางสู่ราชอาณาจักร เป็ นเพียงซามูไรปลายแถวที่ไร้ โอกาส
ก้ าวหน้ าในสังคมญี่ปนุ่ ใต้ อานาจปกครองของรัฐบาลทหารโทะกุงะวะแต่เป็ น “คนหนุ่มไม่เจียมตัวที่
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ฝั นจะตังตั
้ วเป็ นใหญ่ในต่างแดน” ยะมะดะไม่ได้ มีความสามารถเก่งกาจเลิศเลอ แต่อาศัยใช้ แผน
อุบายต่างๆ เพื่อยกระดับฐานะของตน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายนาไปสู่ความสาเร็ จ ยังทรยศต่อคิอิ
คิวเอมงหัวหน้ าทหารอาสาชาวญี่ปนุ่ ที่เคยช่วยเหลือและส่งเสริมตนมาก่อน และสิ่งที่เป็ นเป้าหมาย
ของการครอบง า สัญลักษณ์ ที่แสดงถึง การได้ ครองอานาจสูงสุดในสยามของยะมะดะ คือการ
ครอบครองเจ้ าหญิงโยธาทิพพระธิดาของพระเจ้ าทรงธรรมซึง่ เขาหลงไหลใฝ่ ฝันอยากได้ พระองค์มา
ครองตังแต่
้ แรกพบ
（俺の野望に相応しい女でなければ嫁にはせぬ）
長政は誰にも言わなかったが、おれの野望に相応しい女はこのア
ユタヤの都はただ一人しかいないひそかに考えていた。
ヨータティプ内親王
気ぐらいの高い女性であることは最初、会った時からわかっ
た。目下の者を小石のように眺めるあの黒水晶のような眼、すべ
てに無関心な表情、普通の男なら敬遠するようなことこの内親王
に長政は最初、会った時から妙に魅力を感じていた。輿の上で人
を人とも思わぬような表情をして寺院に出かける彼女を見るた
び、この女を自分の体の下に組し伏せてみたい欲望を覚えた。

(ข้ าจะแต่งงานกับหญิงที่มีฐานะสมกับความทะเยอทะยานของข้ า
เท่านัน)
้
นะงะมะซะไม่เคยปริ ปากบอกเรื่ องนี ้กับใคร เพราะหญิงที่สมควรคู่
กับความใฝ่ ฝันของเขาในอยุธยานี ้มีเพียงคนเดียวเท่านัน้
คือเจ้ าหญิงโยธาทิพ
เขารู้ ตงแต่
ั ้ พบกันครัง้ แรกแล้ วว่าพระองค์ทรงมีอปุ นิสยั เย่อหยิ่ง ดวงพระ
เนตรดาสนิทเหมือนนิล ทอดพระเนตรเหล่าข้ าราชบริ พารและประชาชน
ราวกับเม็ดกรวดเม็ดทราย สีพระพักตร์ ไม่แยแสอะไรทังสิ
้ ้น ถ้ าหากเป็ น
ผู้ชายคนอื่นคงจะไม่กล้ าใฝ่ ฝั น แต่นะงะมะซะรู้สึกประทับใจเสน่ห์นี ้ของ
พระพี่ นางนับแต่แ รกพบ ทุกครั ง้ ที่ เ ห็นพระองค์ประทับบนเสลี่ ยงเวลา
เสด็จ ออกจากพระราชวัง นะงะมะซะจะเกิ ดความต้ องการอยากกอด
พระองค์ไว้ แนบร่าง (เส้ นทางสูร่ าชอาณาจักร,1981: 157 )
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ในนวนิยายเรื่ องนีผ้ ้ ูเขี ยนแสดงทัศนะโต้ แย้ ง ต่อมายาคติเรื่ องความรักแบบอาณานิคม
ระหว่างผู้รุกรานกับผู้ถกู รุกราน ว่าเป็ นเพียงความหลงละเมอที่ไม่อาจเป็ นไปได้ ซึ่งเป็ นการปฏิเสธ
ภาพของเจ้ าหญิงสยามในวรรณกรรมยะมะดะสมัยก่อนสงคราม โดยเฉพาะเจ้ าหญิงรุตะนะ ในนว
นิยายของท์ซุโนะดะ คิกโุ อะ ซึ่งมีความเป็ นมิตร ชื่นชมญี่ปนุ่ และหลงรักเทิดทูนความเป็ นวีรบุรุษ
ของยะมะดะ เอ็นโดได้ สร้ างภาพเจ้ าหญิงโยธาทิพ ให้ มีสถานะสูงส่งเกินกว่าคนต่างชาติอนั ต้ อย
ต่าเช่นยะมะดะจะมี โอกาสเอื อ้ มถึง โดยหยิบยกเอาประเพณี ของสยามที่ ว่า “ในวัง หลวงสมัย
อยุธยา มีการแบ่งแยกชายหญิงอย่างเข้ มงวด เนื่องจากข้ อห้ ามของศาสนาพุทธ” และยะมะดะ “มี
ฐานะต่ากว่าจึงไม่สามารถที่จะพูดกับเจ้ านายที่เป็ นผู้หญิงก่อนได้ ” มาเป็ นข้ อกาหนดให้ ยะมะดะ
ไม่สามารถมีโอกาสเข้ าใกล้ ชิดเจ้ าหญิง
เนื่องจากเป็ นการเล่าเรื่ องจากมุมมองของยะมะดะ และเจ้ าหญิงแทบไม่เคยเอ่ยพระวาจา
กับยะมะดะโดยตรง ภาพของเจ้ าหญิงที่บรรยายผ่านสายตาที่สวมทับด้ วยกระจกเลนส์แห่งความ
ปรารถนาครอบง าของยะมะดะ จึง มองพระองค์ ซึ่ง อยู่เบือ้ งสูง และมี สีหน้ าเรี ยบเฉยไม่ แสดง
ความรู้ สึกใดๆ ว่าเป็ นผู้หญิงที่ “หยิ่งยโส” 「奢った」 “อวดดี” 「生意気」“มองคนเหมือนเม็ด
กรวดเม็ดทราย” (1981:65) ไม่วา่ เขาจะแสดงวีรกรรม ประกอบความดีความชอบอย่างไร พระองค์
ก็ไม่เคยแสดงความชื่นชมสนใจต่อยะมะดะ แม้ แต่ตอนแรกพบซึ่งยะมะดะแสดงความกล้ าหาญ
ช่วยเด็กให้ รอดชีวิตจากการถูกช้ างเหยียบต่อหน้ าพระพักตร์ พวกชาวบ้ านที่อยู่ ณ ที่นนต่
ั ้ างมอง
ยะมะดะอย่างชื่นชม ทว่า “สีหน้ าของพระองค์เรี ยบเฉยเป็ นปกติ ราวกับไม่ได้ รับรู้วีรกรรมของเขา
เลย” หรื อตอนที่ยะมะดะได้ เข้ าเฝ้า รับ ประทานพวงมาลัยในงานเลีย้ งฉลองผู้ประกอบความดี
ความชอบในการต่อสู้เอาชนะฝ่ ายพระอนุชาศรี ศิลป์ เมื่อสายตาสบกัน “เจ้ าหญิงทอดพระเนตรนะ
งะมะซะด้ วยพระเนตรสีดาสนิท แต่ก็เพียงแค่นน”
ั ้ สาหรับเจ้ าหญิงโยธาทิพผู้สงู ศักดิ์ “ทหารอาสา
ชาวญี่ ปนก็
ุ่ เป็ นเพียงแค่ชาวต่างชาติทวั่ ไปที่ไม่ได้ มีความหมายอะไรมากไปกว่านัน้ ” (1981:89)
ทว่านัน่ กลับยิ่งเป็ นแรงกระตุ้นให้ เขาต้ องการเอาชนะเหนือพระองค์
ระหว่างที่ยะมะดะดิ ้นรนไต่เต้ ายกระดับตัวเองขึ ้นเรื่ อยๆ แต่ก็ยงั ไม่มีโอกาสเข้ าถึงเจ้ าหญิง
นัน้ ผู้เขียนได้ ใช้ ตวั ละครหญิง “ฟุกิ” บุตรสาววัยสิบปี ของคิอิ คิวเอะมน หัวหน้ าทหารอาสาชาวญี่ปนุ่
ตอนที่ยะมะดะหรื อโทโส เดินทางมาถึงสยาม เป็ นสัญลักษณ์แทนความสาเร็ จในการได้ มาซึ่งอานาจ
ขันแรกของยะมะดะ
้
โดยยะมะดะได้ ขึ ้นเป็ นใหญ่เหนือหมู่บ้านคนญี่ ปนแทนคิ
ุ่
วเอะมนบิดาของฟุกิ
หลังจากที่ คิวเอะมน ปฏิบตั ิการทางการเมืองล้ มเหลว ซึ่งแม้ ว่ายะมะดะจะไม่ได้ เป็ นผู้ลงมือเอง
โดยตรงแต่การใช้ เล่ห์กลของยะมะดะมีส่วนทาให้ บิดาของฟุกิต้องถูกประหารและมารดาของเธอฆ่า
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ตัวตาย ยะมะดะอ้ างว่าเพื่อช่วยเหลือฟุกิซึ่งไร้ ที่พึ่งจึงรับเธอมาเลี ้ยงไว้ ภายนอกแสดงออกต่อชาว
ญี่ปนุ่ คนอื่นๆเหมือนเป็ นพี่น้อง แต่เมื่ออยูส่ องต่อสอง กลับเอาเปรี ยบ ใช้ ประโยชน์จากร่างกายของฟุ
กิเป็ นที่ปลอบประโลมอารมณ์ โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่ องไม่สบายใจหรื อต้ องใช้ ความครุ่นคิด ก็จะลูบไล้
ทรวงอกของเธอ โดยฟุกิต้องจาใจยอมรับโชคชะตาไม่สามารถหลบหนี ยะมะดะสร้ างความชอบ
ธรรมให้ กับตนเองโดย อ้ างว่าที่ไม่แต่งงานรับเป็ นภรรยาเพราะ “ฟุกิยงั เด็กนมเพิ่งตังเต้
้ า” ทังที
้ ่โดย
แท้ จริ งแล้ ว เขาไม่มีเจตนาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนอกจากเจ้ าหญิงโยธาทิพ เพราะการได้ เจ้ า
หญิ ง มาครอง หมายความว่า ยะมะดะจะได้ เ ป็ น ผู้ที่ มี อ านาจสูง สุด ในสยาม หรื อ เป็ น กษั ตริ ย์
ครอบครองดินแดนนี ้นัน่ เอง
ด้ วยความทะเยอทะยานไม่ร้ ูจกั พอ ยะมะดะจึงเสียท่าหลงกลของออกญากลาโหมจนต้ อง
พบจุดจบในที่สุด เมื่อกลาโหมใช้ เมืองลครและเจ้ าหญิงโยธาทิพมาเป็ นรางวัลล่อให้ ยะมะดะยก
ทัพเดินทางไปเมืองลิกอร์ เพื่อปราบกบฏชาวปั ตตานี และระหว่างอยู่ที่เมืองลิกอร์ นนั ้ นางกานัล
ของเจ้ าหญิ ง ได้ ม าถ่ายทอดพระประสงค์ว่าทรงต้ องการให้ นะงะมะซะยกทัพไปกาจัดออกญา
กลาโหม ช่วยเหลือพระอนุชาของพระองค์ซงึ่ อยูต่ กในสภาพเหมือนตัวประกัน
思えばあの時、王女はソングタム大王の娘として人を人とも思わぬ傲
った表情をしていた。（中略）その彼女が今、このようにへりくだり謙
嘘のお方となっている。それは母を失い、弟の国王を殺害され、自分と
末弟の親王の運命も風前の燈火にひとしい―そんな苦労の連続のせいか
もしれなかった。

เมื่อหวนราลึกถึงอดีตตอนนัน้ เจ้ าหญิงผู้อยู่ในสถานะพระธิดาของพระ
เจ้ าทรงธรรม เคยมีทีท่าหยิ่งผยองไม่เคยเห็นใครในสายตา […] บัดนี ้สตรี คน
เดียวกันได้ กลับมีทีท่าอ่อนน้ อมถ่อมตน นัน่ คงเป็ นเพราะทรงผ่านประสบการณ์
อันยากลาบากมาหลายครัง้ ทังการสู
้
ญเสียพระมารดาและพระอนุชาที่ขึ ้นเป็ น
กษัตริย์ อีกทังโชคชะตาของพระอนุ
้
ชาองค์เล็กก็เหมือนไฟที่ริบหรี่ จวนมอด
(เอ็นโด, 1984:323)
การที่เจ้ าหญิงลดตัวลงมาก้ มศีรษะขอร้ องอย่างอ่อนน้ อม ทาให้ ยะมะดะปลาบปลื ้มจนลืม
ตัวเพราะรู้ สึกว่าคิดว่าได้ ชยั ชนะครองใจพระองค์ผ้ เู คยอยู่สงู เกินเอื ้อม ทังที
้ ่ใจหนึ่งลังเลเพราะรู้ว่า
ออกญากลาโหมไม่ใช่ศตั รู ที่จะเอาชนะได้ โดยง่าย แต่สุดท้ ายยะมะดะก็ตดั สินใจทาตามพระ
ประสงค์ ไม่เพียงเพราะความรู้ สึกส่วนตัวที่ว่า “อยากได้ รับความรักใคร่ สิเนหาจากพระองค์ ”
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(เส้นทางสู่ราชอาณาจักร , 1984: 325) ทว่าจิตสานึกทะเยอทะยานบอกเขาว่า “หากกาจัด
ออกญากลาโหมออกไปแล้ วตนย่อมจะได้ เป็ นผู้สาเร็ จราชแทนพระโอรสซึ่ง ยัง พระเยาว์ และมี
อานาจเหนือราชสานักอยุธยา” “การที่คนญี่ปนคนหนึ
ุ่
่งจะได้ ขึ ้นเป็ นเจ้ าครองดินแดนต่างประเทศ
เป็ นความฝั นที่แม้ แต่โอะดะ โนะบุนะงะ และโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะฌิยงั ไม่อาจทาสาเร็ จ ซึ่งข้ านี่
แหละที่จะเป็ นคนทามันเอง” (เส้นทางสู่ราชอาณาจักร, 1984:327) สาหรับยะมะดะผู้มีความ
ทะเยอทะยานอยู่แล้ ว “เป็ นชะตากรรมที่เลี่ยงไม่ได้ ว่า วันหนึ่งตนจะต้ องปะทะแย่งชิงอานาจกับ
ออกญากลาโหม” โดยมีข้ออ้ างสร้ างความชอบธรรมคือ “เพื่อช่วยเหลือเจ้ าหญิงพระธิดาพระเจ้ า
ทรงธรรม และพระอนุชาวัยเยาว์ให้ รอดพ้ นจากเงือ้ มมือของคนผู้นน”
ั ้ (เส้นทางสู่ราชอาณาจักร ,
1984:36)
เรื่ องมาปรากฏในเวลาต่อมาว่าแท้ จริ งแล้ วนัน่ คือแผนการของออกญากลาโหมที่ใช้ เจ้ า
หญิงเป็ นเครื่ องมือหลอกยะมะดะให้ ตายใจ เมื่อยกทัพมาอยุธยาก็โดนฝ่ ายกลาโหมโจมตีตลบหลัง
โดยไม่ทนั ตังตั
้ ว ยะมะดะซึ่งได้ รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ ต้ องหลบหนีกลับมายังเมืองลครอย่าง
ชอกชา้ หมดอาลัยตายอยากที่ไ ด้ ร้ ู ว่าถูกเจ้ าหญิ งหลอกลวง ครัน้ พอฟื ้นไข้ ได้ เห็นหน้ าฟุกิก็ร้ ู สึก
เหมือน “คนกระหายน ้าได้ พบโอเอซิสกลางทะเลทราย” และยังไม่วายหลอกตัวเองว่า
ほとんど感情をみせぬ彼女の顔は、あの摂政の偽りの微笑、ヨターティ
プ王女の偽りの泪にだまされた長政には今は最も安心できる顔に思えた。
ふきの無表情には嘘がないと思った。（中略）彼には今はただ嘘がない人
間がほしかった。

ใบหน้ าอันแทบไร้ ความรู้ สึกของฟุกินนั ้ เมื่อเทียบกับรอยยิม้ หลอกลวง
ของผู้สาเร็จราชการและน ้าตาอันจอมปลอมของเจ้ าหญิงโยธาทิพแล้ ว ใบหน้ าของ
ฟุกิทาให้ เขาไว้ วางใจ เขาคิดว่าใบหน้ าไร้ ความรู้สึกของฟุกิจะไม่หลอกลวงเขา [...]
ในเวลานี ้เขาต้ องการเพียงใบหน้ าของคนที่ไม่หลอกลวง
(เอ็นโด, 1984:341)
แต่แล้ วยะมะดะก็ต้องพบว่าตนเองผิดพลาดอีกครัง้ เมื่อได้ “รอยยิ ้ม” ที่ผดุ จากปากของเด็ก
สาวเป็ นครัง้ แรก ในวาระสุดท้ ายที่กาลังจะสิ ้นใจด้ วยวางยาพิษ หลังจากที่เคยได้ เห็นแต่ “ใบหน้ า
ไร้ ความรู้ สึก” ของเธอตลอดมา “รอยยิ ้ม” นี ้เป็ นเครื่ องหมายบอกโดยนัยว่า ฟุกิมีส่วนรู้ เห็นกับการ
วางยาพิษยะมะดะนั่นเอง กล่าวได้ ว่านี่คือครั ง้ แรกที่ ฟุกิแสดงความรู้ สึกและตัวตนอันแท้ จริ ง
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หลังจากสูญเสียบิดามารดาไปและต้ องตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของยะมะดะ และถูกเอารัดเอา
เปรี ยบทางเพศมาโดยตลอด
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ ว่าการแสดงความอ่อนน้ อมของเจ้ าหญิง และการแสดงทีท่ายอมรับชะตา
กรรมโดยไม่แสดงความรู้ สึกของฟุกิ เป็ นเพียงวิธีการ(หรื ออาจใช้ คาว่ากลอุบาย)ในการรักษาตัว
รอดของผู้ออ่ นแอ ที่ตกอยูภ่ ายใต้ การครอบงา ซึง่ ยะมะดะสามารถครอบงาได้ เพียงกายไม่สามารถ
เอาชนะจิตใจของพวกเอได้ ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างยะมะดะกับฟุ กิ แลยะมะดะกับเจ้ า
หญิ งโยธาทิพ เป็ นเรื่ องเล่าเปรี ยบเทียบ ที่ตีแผ่และโต้ กลับวาทกรรมอาณานิคมนิยมแบบญี่ ปนุ่
สะท้ อนความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างญี่ปนกั
ุ่ บชาติอื่นๆในเอเชีย ที่ถกู สร้ างภาพให้ เป็ นเสมือน
ผู้หญิ ง อัน อ่อนแอ อ่อนด้ อย ที่ ญี่ ปุ่นในฐานะบทบาทเป็ นวี รบุรุ ษ จะต้ อ งเข้ าไปเพื่ อ ช่วยเหลื อ
ปลดปล่อยจากการอานาจครอบงาของตะวันตกซึ่งในที่นี ้ทดแทนด้ วยบทบาทของออกญากลาโหม
แต่แท้ จริ งแล้ วชาติเหล่านันมิ
้ ได้ ยินยอมพร้ อมใจกับระบบแนวคิดที่ญี่ปนพยายามโฆษณา
ุ่
ประชา
สัมพันธ์ และนามาใช้ ในการครอบงา โดยเฉพาะในกรณีของไทย ความเป็ นจริ งทางประวัติศาสตร์
ที่เปิ ดเผยขึ ้นหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ทาให้ ร้ ู ว่าฝ่ ายไทยมิได้ ร่วมมือกับญี่ ปนแบบร่
ุ่
วมเป็ นร่ วม
ตาย แต่ได้ ใช้ นโยบายสองด้ านเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์บงั คับ
จะเห็นได้ จากที่วิเคราะห์มาข้ างต้ นนี ้ว่า การรื อ้ สร้ างภาพความเป็ นวีรบุรุษของกรรมยะมะ
ดะ และนาเสนอภาพสยาม (ไทย) จากแง่มมุ โต้ แย้ งกับมายาคติ ที่ปรากฏในตัวบทวรรณกรรมยะ
มะดะช่วงก่อนสงครามโลกครั ง้ ที่ สอง ในวรรณกรรมยะมะดะที่ยกตัวอย่างมาข้ างต้ น ซึ่ง เป็ น
ผลงานเหล่านี ้เขียนขึน้ ในช่วง 1980 ภายใต้ บริ บทกระแสทุนนิ ยมโลกาภิวัตน์ ซึ่งนานาชาติเกิด
ความหวัน่ เกรง และความรู้สกึ ต่อต้ านอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปนในโลกนั
ุ่
น้ นอกจากจะเป็ น
การแสดงทัศนคติของผู้เ ขี ยนในการตัง้ ค าถาม ทบทวนโต้ แย้ ง ต่อความผิด พลาดของญี่ ปุ่นใน
สงคราม ยังเป็ นการเสนอความคิดเห็นทักท้ วง ตักเตือนต่อการรุกราน ความพยายามครอบงาใน
รู ปแบบใหม่ภายใต้ อุดมการณ์ ทุนนิยม ผ่านปฏิบตั ิการทางเศรษฐกิจที่ญี่ปนกระท
ุ่
าต่อไทยและ
ประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงทศวรรษ 1960-1970 อีกด้ วย
4.4 ควำมเป็ นญี่ปุ่นในโลกพหุวัฒนธรรม
หลัง จากเสร็ จ สิ น้ การฟื ้น ฟู ส ถาณภาพเศรษฐกิ จ สัง คมหลัง สงคราม ผ่า นระยะความ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่า งสูง ในทศวรรษ1960 ญี่ ปุ่ นได้ ถี บ ตัว ขึ น้ เป็ น มหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจอีกครัง้ นับแต่ทศวรรษ1970 คนญี่ ปนจ
ุ่ านวนเดินทางออกไปทัว่ โลก ทังเพื
้ ่อการเรี ยน
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ธุรกิจ ท่องเที่ยวข้ อจากัดด้ านพื ้นที่และทรัพยากรทาให้ บริษัทญี่ปนุ่ ต้ องออกไปลงทุนในต่างประเทศ
เพื่อขยายกิจการ การยึดติดกับความเป็ นญี่ ปุ่ น ไม่สามารถหรื อไม่พยายามปรับตัว พยายามใช้
ระบบ ความคิด พิธีปฏิบตั ิแบบญี่ปนเข้
ุ่ าครอบงากดทับคนอื่น ทาให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งทาง
แรงงานซึ่งซ้ อนทับกับความขัดแย้ งทางชาติพนั ธุ์ เกิดความสับสนย้ อนแย้ งทางอัตลักษณ์ เกิดการ
ตังค
้ าถามว่า “ญี่ปนุ่ คืออะไร” “ตัวเรา(หรื อคนญี่ปนุ่ ในฐานะปัจเจกบุคคล)คือใคร”
อีกประการหนึ่งคืออิทธิพลของสหรัฐอเมริ กาได้ เปลี่ยนรู ปแบบวิถีชีวิตและสังคมญี่ปนใน
ุ่
ทุกด้ าน เช่นเดียวกับเมื่อครัง้ สมัยเมจิที่ญี่ปนรั
ุ่ บอิทธิพลตะวันตกเข้ ามาอย่างล้ นหลาม ระบบทุน
นิยมเสรี นิยม สังคมวัตถุนิยมสุดขัว้ การถูกลบล้ างสถาบันต่างๆ อัตลักษณ์ความญี่ ปนแต่
ุ่ ดงเดิ
ั้ ม
หลังตกเป็ นผู้พ่ายแพ้ สงคราม สูญเสียรากเหง้ าที่เคยยึดมั่นความเป็ นตัวตน เกิดโพรงกลวงว่ าง
เปล่าในจิตใจ เชื่อมโยงไปสู่การเกิดกระแสนิยมการ “กลับคืนสู่เอเชีย” คนญี่หนุ่มสาวปุ่ นจานวน
มากออกเดินทางไปเผชิญ โลกกว้ างเพื่ อแสวงหาตัวตน(ทางจิ ตวิญญาณ) ในเอเชี ยโดยเฉพาะ
อินเดีย ส่วนไทยเป็ นทางผ่าน จุดเชื่ อมต่อเดินทางไปสู่ประเทศอื่ นที่ ห่างไกลออกไป และเป็ น
เป้าหมายการลงทุนรายใหญ่
นวนิยายเรื่ อง บันทึกความรุ่งเรื องและล่มสลายของนักรบในประเทศสยาม 『暹羅国武士
盛衰記』 (1996) ของอิวะกิ ยูจิโร 岩城雄次郎 นาเสนอภาพคนญี่ ปน
ุ่ ที่ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ให้
สอดคล้ องกับสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม การเรี ยนรู้ ภาษา การยอมรั บ
วัฒนธรรมประเพณี ของคนอื่น และการสร้ างทัศนคติในทางบวกต่อประเทศท้ องถิ่นที่ตนอพยพ
เคลื่อนย้ ายไปอยู่อาศัย ซึ่งสภาพความจริ งในทศวรรษที่1970-1980 ที่มีคนญี่ปนจ
ุ่ านวนเดินทาง
มาปฏิบตั ิงาน ลงทุนทาธุรกิจในภูมิภาคอุษาคเนย์ เรื่ องจิตสานึกการแบ่งแยกพวกพ้ องและการไม่
ปรับตัวให้ เข้ ากับท้ องถิ่นนันยั
้ งเป็ นปั ญหาสาคัญที่ทาให้ คนญี่ ปนถู
ุ่ กวิพากษ์ วิจารณ์จากชาติอื่นๆ
ไม่แตกต่างไปจากคนญี่ปนุ่ ในอดีต
ผู้เ ขี ย นคื อ อิ ว ะกิ ยูจิ โ รเป็ น นัก เขี ย นผู้มี ค วามสนใจศึก ษาภาษาและวรรณกรรมไทย
เนื่องจากผู้เขียนเคยเรี ยนและทางานในเมืองไทย สามารถใช้ ภาษาไทยได้ ดีมาก กล่าวได้ ว่าตัว
ละครเอกอีกตัวหนึ่งคือนิฌิมรุ ะ มะซะนะงะ ที่ผ้ เู ขียนสร้ างขึ ้นมาเป็ นคู่แข่งเปรี ยบเทียบกับตัวละคร
ยะมะดะในนวนิยายเรื่ องนี ้ สะท้ อนความคิดและประสบการณ์ จริ งของผู้เขียนในการใช้ ชีวิตใน
เมืองไทย แสดงถึงแก่นเรื่ องที่เป็ นวาทกรรมโต้ แย้ งมายาคติภาพความสัมพั นธ์ญี่ปนไทยสมั
ุ่
ยก่อน
สงคราม รื อ้ สร้ างภาพความเป็ นพระเอกนักรบของคนญี่ปนุ่ โดยผู้เขียนได้ สร้ างให้ นิฌิมรุ ะ มะซะ
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นะงะ ให้ มีลักษณะแตกต่างเป็ นขัวตรงข้
้
ามกับตัวละครยะมะดะ นะงะมะซะ (นิสะเอะมน) และ
ประสบความสาเร็จ เจริญก้ าวหน้ ากันคนละด้ าน
ผู้เขียนได้ กล่าวถึงเบื ้องหลังการสร้ างงานไว้ ในบทส่งท้ ายของหนังสือว่าได้ ใช้ เวลานานกว่า
20 ปี ในการเขียนนวนิยายเรื่ องนี ้ และได้ ไปเยือนจังหวัดนครศรี ธรรมราชหรื อ เมืองลิกอร์ ถึง6ครัง้
ในการลงพื ้นที่เก็บข้ อมูล ผู้เขียนได้ ค้นพบบทเพลงกล่อมเด็กที่ขบั ขานถึงความน่ากลัวของยะมะดะ
นะงะมะซะ ได้ รับรู้เหตุการณ์อนั เจ็บปวดสมัยสงครามเอเชียแปซิฟิกที่ยงั หลงเหลืออยู่ในความทรง
จาของชาวเมืองนครฯ และได้ สมั ผัสกับความรู้ สึกต่อต้ านญี่ปนของชาวบ้
ุ่
านด้ วยตนเอง เนื่ องจาก
ตนเรี ยนวิชาเอกภาษาไทยและเป็ นนักวิจยั วรรณกรรมไทยจึงใช้ ความสามารถภาษาไทยในการ
สัมภาษณ์ เก็บข้ อมูลได้ มากและระดับลึกอย่างที่นกั เขียนญี่ปนคนอื
ุ่
่นไม่สามารถทาได้
ผู้เขียนยังได้ กล่วถึงแรงบันดาลใจในการเขียนนวนิยายเรื่ องนี ้ว่ามาจากความขัดข้ องไม่พึง
พอใจต่อภาพยะมะดะ นะงะมะซะที่นักเขียนมากมายหลายคนวาดภาพให้ เป็ นวีรบุรุษยอดคนที่
เก่ง กล้ าสามารถไปเสี ยทุกอย่าง อีกประการหนึ่ง คือความผิดพลาดเรื่ องชื่ อสถานที่ ชื่ อคน ชื่ อ
ตาแหน่งที่ปรากฏอยู่มากมายในนวนิยายเหล่านัน้ และความรู้สึกต่อต้ านขัดแย้ งเกี่ยวกับความไม่
สมจริ งของภาพการสื่ อสารระหว่างคนญี่ ปนกั
ุ่ บคนสยามที่สามารถสื่อสารกันเข้ าใจได้ ราวกับเป็ น
คนญี่ปนด้
ุ่ วยกัน แทบไม่ได้ สะท้ อนหรื อแสดงให้ เห็นถึงอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างคนต่างชาติ
ต่างวัฒนธรรม ตลอดจนภาพวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ในสมัยอยุธยาบ้ างเลย ผู้เขียนจึงเกิด
ความปรารถนาอย่างแรงกล้ าว่าตนนี่แหละจะต้ องเขียนนวนิยายเรื่ องนี ้ออกมาให้ ได้ และอธิบาย
ความหมายของภาพบนปกหนังสือซึ่งเป็ นภาพชาวมืองลิกอร์ ต้อนรับขบวนของยะมะดะขณะตรา
ทัพเข้ าเมืองในฐานะผู้มาปกครอง ด้ วยสายตาเฉยชา ซึ่งเป็ นภาพล้ อเลียนเสียดสี วรรณกรรมเรื่ อง
เล่ายะมะดะสมัยก่อนสงคราม ที่มกั มีภาพประกอบเป็ นภาพขบวนแห่ทพั ของยะมะดะกลับจากทา
ศึกสงครามโดยมีชาวบ้ านชาวเมืองแห่แหนรอต้ อนรับอย่างแซ่ซร้ องสรรเสริญ
ผู้เขียนจึงได้ สร้ างตัวละครใหม่ที่ไม่มีในเรื่ องเล่าเดิมนิฌิมรุ ะ มะซะนะงะ ให้ มีลกั ษณะเป็ น
คูต่ รงข้ ามเพื่อมาโต้ แย้ งอัตลักษณ์ญี่ปนด้
ุ่ านการเป็ น นักรบ ซึ่งมีตวั ละครยะมะดะเป็ นตัวแทน โดย
ต้ องการจะสื่อว่าภาพความเป็ นวีรบุรุษของคนญี่ ปนที
ุ่ ่ถกู สร้ างขึ ้นสมัยสงครามนัน้ เป็ นเพียงมายา
คติที่ถกู ประกอบสร้ างขึ ้นใช้ ชกั จูงประชาชนญี่ปนุ่ ให้ คล้ อยตามและเข้ าร่วมในการทาสงครามขยาย
ดินแดน ซึ่งฐั บาลญี่ปนอ้
ุ่ างว่าเป็ นการทาเพื่อช่วยเหลือดินแดนเหล่านันจากการรุ
้
กรานข่มเหงของ
ตะวันตก ในขณะที่ฝ่ายคนท้ องถิ่นมิได้ เห็นดีเห็นงาม และในกรณีของไทยที่ยอมร่ วมเป็ นพันธิตร
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กับญี่ปนุ่ ก็เพื่อเอาตัวรอดเท่านัน้ ดังจะเห็นได้ จากการปล่อยให้ เกิดปฏิบตั ิการเสรี ไทยลอบให้ ความ
ร่วมมือกับโลกตะวันตก ซึง่ ส่งผลให้ ไทยรอดพ้ นจากการเป็ นประเทศแพ้ สงครามได้ ในภายหลัง
ภูมิ หลัง ของตัวละครมะซะนะงะในญี่ ปุ่นเป็ นลูกชาวนา พ่อของเขาเดิม เคยอยากเป็ น
นักวิชาการ แต่ไม่ได้ ทาดังใจปราถนา และการที่พอ่ เสียชีวิตตังแต่
้ เขายังเด็กหลัง จากนันสองแม่
้
ลกู
ถูกพี่ชายลูกเมียเก่าของพ่อซึ่งมีร่างกายใหญ่โตชอบการต่อสู้แบบนักรบข่มเหงทาร้ ายอยู่เนืองๆ ทัง้
สองจึงมีความฝังใจเกลียดชังนักรบ ก่อนที่แม่จะทนการถูกทาร้ ายไม่ไหวแล้ วหนีหายไป ได้ เคยบอก
กับนะงะมะซะให้ อดทน เมื่อโตขึ ้นจงไปเกียวโตหาวิชาความรู้ใส่ตวั แต่หลังจากแม่หายตัวไปชีวิต
มะซะนะงะยิ่งตกระกาลาบาก ถูกพี่ชายต่างแม่ทาร้ าย บังคับให้ ทางานในไร่ นาแต่ไม่ให้ อาหารกิน
อย่างพอเพียง ทาให้ มะซะนะงะมีร่างเล็กยิ่งไม่เหมาะกับการฝึ กฝนการต่อสู้ และถ้ าหากทนอยู่กบั
พี่ชายต่อไปก็ไม่มีวนั ได้ ลืมตาอ้ าปาก จึงตัดสินใจหนีมาแสวงหาโอกาสสร้ างชีวิตใหม่ในสยาม
มะซะนะงะเห็นความสาคัญของการปรับตัวเข้ ากับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ในสยาม ทังเรื
้ ่ อง
ภาษา วัฒนธรรม และอาหารการกินซึ่งคนญี่ ปนทั
ุ่ ว่ ไปมักมีปัญหา มะซะนะงะฝึ กฝนภาษาไทย
ตังแต่
้ ระหว่างเดินทางอยู่ในเรื อและเมื่อมาถึงอยุธยาก็พยายยามสื่อสารกั บคนไทยด้ วยภาษาไทย
โดยตลอด ตัวอย่างของการสื่อสารเป็ นผลสาเร็ จเช่นการที่เขาสามารถปฏิเสธหญิงโสเภณีที่มาเชิญ
ชวนให้ ซือ้ ตัวกลับไปได้ ส าเร็ จ ได้ รับคาชมจากมะตะซะเอะมนพ่อค้ าชาวนะงะซะกิที่ขึน้ เรื อมา
ด้ วยกัน(และเป็ นคนที่เห็นความสาคัญของการรู้ ภาษาสยาม) ว่าใช้ ภาษาไทยสื่อสารได้ ร้ ู เรื่ อง ไม่
เหมือนกับลูกเรื อคนอื่นที่ถูกผู้หญิงพัวพันไว้ ทาให้ เสียเวลาออกเรื อล่าช้ าเป็ นเรื่ องธรรมดา และ
ในทางตรงกันข้ าม นะงะมะซะนักรบที่มาในเรื อลาเดียวกัน (มะซะนะงะไม่ถกู ชะตาจากปมฝั งใจที่
ได้ รับจากการถูกทาร้ ายโดยพี่ชายที่ชอบใช้ กาลังเหมือนนักรบ) สื่อสารกับหญิงโสเภณีไม่ร้ ูเรื่ องเกิด
ความราคาญจู่ๆ ก็เงือ้ ดาบทาท่าเหมือนจะฟาดฟั น มะซะนะงะนึกวิจารร์ การกระทาเช่นนันในใจ
้
ว่า
馬鹿なのっぽ野郎、と正長は思った。アユタヤは交易する所
で、人を折るない所じゃない。交易するのに必要なのは、刀ではなく
て、相手の思っていることを理解する心だ。そして、そのためにまず必
要なのはアユタヤで使われているシャム語ではないのか。

มะซะนะงะคิดในใจว่ า ไอ้ คนเถื่ อนโง่ เง่ า อยุธ ยาเป็ นที่ ทาการค้ าขาย
ไม่ใช่ที่สาหรับฟาดฟั นคน สิ่งจาเป็ นในการทาการค้ าไม่ใช่ดาบ แต่เป็ นจิตใจที่คิด
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อยากท าความเข้ าใจความคิดของอี กฝ่ าย และเพื่ อให้ ท าเช่นนัน้ ได้ สิ่ ง แรกที่
จาเป็ นก่อนอื่นคือภาษาสยามซึง่ ใช้ กนั ในอยุธยา (อิวะกิ,1996: 59)
ถ้ าขอยืมวาทกรรมผู้มีชยั ในแดนใต้ ของทะเกะโกะฌิ โยะสะบุโร มาประยุกต์ใช้ ก็
คือ มะซะนะงะมองว่า “ผู้ที่เอาชนะภาษาสยามได้ ก็จะเอาชนะหรื อประสบความสาเร็ จ
ในชนะอยุธยาได้ ”นัน่ เอง
การเล่าเรื่ องผ่านมุมมองของตัวละครนิฌิมุระ มะซะนะงะ ซึ่งผู้เขียนได้ สอดแทรกทัศนะ
ของฝ่ ายสยามไว้ ทาให้ สะท้ อนภาพยะมะดะ นะงะมะซะที่แตกต่างไปจากภาพความเป็ นวีรบุรุษ
เป็ นบุคคลตัวอย่างที่คนญี่ ปนเคยรู
ุ่
้ จักกัน ยะมะดะ(นิสะเอะมน) ในเรื่ องนี ้ เป็ นนักรบที่ป่าเถื่อน
ชอบใช้ กาลัง เชื่อมัน่ ในฝี มือการต่อสู้ของตน และคิดว่าการใช้ กาลังความสามารถด้ านการรบเป็ น
วิธีการแก้ ไขปั ญหา เป็ นเครื่ องมือนาไปสู่ความสาเร็ จ ตัวละครยะมะดะจึงสร้ างความดีความชอบ
และได้ เลื่อนชันต
้ าแหน่งด้ วยความสามารถทางการรบ ปฏิเสธที่จะเรี ยนรู้ และทาความเข้ าใจคน
สยามจึงต้ องพบจุดจบในที่สุด ในทางตรงข้ ามตัว ละครมะซะนะงะกล่าวยา้ อยู่เสมอว่าการจะ
เข้ าใจคนไทยและเข้ า ใจเมืองไทยต้ องเริ่ มจากการเข้ าใจ เรี ยนรู้ ภาษาไทย ใช้ ความสามารถด้ าน
อักษรศาสตร์ ทาหน้ าที่เป็ นล่ามมีบทบาทในการเจรจาทางการเมือง และยังได้ ช่วยไกล่เกลี่ยความ
ขัดแย้ งระหว่างคนสยามกับคนญี่ปนหลายครั
ุ่
ง้ เมื่อกลุ่มคนญี่ ปนที
ุ่ ่มีบทบาทเป็ นนักรบนาโดยยะ
มะดะ นะงะมะซะ พ่ายแพ้ ในการต่อสู้ทางการเมืองภายในของสยาม ถูกกาจัดและหมู่บ้านญี่ปนใน
ุ่
อยุธยาถูกทาลาย คนญี่ปนุ่ กลุม่ ที่เรี ยนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ผูกมิตรสัมพันธ์กบั คนพื ้นถิ่นและ
ปรับตัวเข้ ากับความเป็ นอยู่แบบคนไทยกลุ่มนี ้ จึงยังสามารถอยู่รอดต่อไปในอยุธยาได้ ด้วยการฝั ง
รกรากเปลี่ยนตัวเองเป็ นคนสยาม
ในนวนิยายเรื่ องนี ้ ผู้เขียนได้ นาเสนอภาพชีวิตความเป็ นอยู่วฒ
ั นธรรมสยาม และความถูก
ต้ องแม่นยาในรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อต่างๆ อย่างที่ไม่เคยมีวรรณกรรมรื่ องเล่ายะมะดะอื่นใดทา
มาก่ อ น และได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความยากล าบากในการสื่ อ สาร การมี ชี วิ ต อยู่ใ นสัง คมต่า ง
วัฒนธรรมอย่างสมจริ ง เพื่อนาไปสู่แก่นเรื่ องคือการรื อ้ สร้ างอัตลักษณ์ญี่ปนที
ุ่ ่ถกุ ปลูกฝั งตอกย ้าใน
สมัยก่อนสงคราม และลบล้ างมายาคติภาพความเป็ นวีรบุรุษอันประเสริ ฐ ผู้มาช่วยเหลือกอบกู้
ตลอดจนนาเสนอแนวคิดการปรับตัวให้ เข้ ากับท้ องถิ่นเพื่อความอยูร่ อด ในสังคมโลกยุคทุนนิยมพหุ
วัฒนธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการปะทะแก่งแย่งแข่งขัน กับผู้คนหลากชนชาติหลายวัฒนธรรม
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ซึ่งประเด็นเรื่ องการสร้ างตัวละครยะมะดะ หรื อตัวละครชาวญี่ ปนุ่ ให้ มีแนวคิดในการ
ปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง โต้ แย้ งวาทกรรมอัตลักษณ์ความเป็ นญี่ปนสมั
ุ่ ยก่อนสงคราม
ที่ไม่ยอมผสมผสานกลืนเข้ ากับท้ องถิ่น แต่กลับพยายามสร้ างความเป็ นอื่นด้ วยการดารงชีวิตใน
รู ป แบบที่ ใ กล้ เ คี ย งกับ มื่ อ อยู่ใ นประเทศญี่ ปุ่ น พบว่า มี อ ยู่ใ นวรรณกรรมรื่ อ งเล่ายะมะดะหลัง
สงครามหลายเรื่ อง ดังอีกตัวอย่างหนึ่งจากเรื่ อง หนุ่มผู้คว้ าโชค『風雲児』1994 ของฌิระอิฌิ
อิชิ โร ซึ่ง ได้ ส ร้ างตัวละครยะมะดะ ให้ เป็ นบุคคลที่ มีความกล้ าท้ าทาย ขณะเดียวกันก็ มีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัวให้ เขากับของแปลกใหม่ แตกต่ างไปจากคนญี่ปนหั
ุ่ วอนุรักษ์ ไม่ยอมปรับตัว
ให้ เข้ ากับท้ องถิ่น หรื ออยากทาก็ทาไม่ได้ เมื่อยะมะดะแต่งงานกับหญิงไทยตามพระราชบัญชา คน
ญี่ ปนทุ
ุ่ กคนก็พากันทึ่งแสดงความนับถือ เพราะโดยทัว่ ไปพวกเขามีความรู้ สึกแบ่งแยกทางชาติ
พันธ์ไม่ชอบการแต่งงานข้ ามเผ่าพันธ์
แค่เ พี ยงแต่ง งานกับหญิ ง ไทยคนพื น้ เมืองตามพระบัญชาขององค์กษัตริ ย์ คน
ญี่ ปนทุ
ุ่ กคนก็แสดงความยกย่องนับถื อนิสะเอะมนกันถ้ วนหน้ าแล้ ว […] ตามปกติคน
ญี่ปนุ่ จะอยากแต่งงานกับผู้หญิงที่มีสายลือดของคนญีปนุ่ ท่านัน้
国王の命令で現地シャムの女を嫁にしたというだけで、日本人全員が仁左衛門
に敬意をはらっている。(中略) 日本人は日本人の血を引く女しか娶りたがらな
いのが通常だった。
(ฌิระอิฌิ 1994:8

)

ตัวละครยะมะดะในนวนิยายของฌิระอิฌิ ยังพยายามปรับตัวกินอาหารแบบคนไทย
โดยภรรยาให้ ภรรยาช่วยปรุงให้ เหมาะพอกินได้ พูดภาษาท้ องถิ่นอุษาคเนย์ได้ อีกทังเมื
้ ่อมีลกู ถือ
กาเนิดขึน้ มาก็ได้ ปรึ กษากับภรรยาและตกลงด้ วยกันว่าถ้ าลูกคือโอะอินโตขึน้ จะให้ พูดทัง้ สอง
ภาษา
กล่าวโดยสรุป เรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่ผลิตหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง มีทงด้
ั ้ านที่
ผลิตซ ้า ตอกย ้าทัศนะทางประวัตศิ าสตร์ และอัตลักษณ์ญี่ปนดั
ุ่ งเดิ
้ ม ในการปฏิสมั พันธ์กบั ชาติพนั ธุ์
อื่น (ถึงแม้ ว่าจะหลีกเลี่ยงไม่แสดงออกอย่างโจ่งแจ้ งดังเช่นสมัยก่อนสงคราม) กับด้ านที่แสดงถึง
ความเปลี่ยนแปลงการรับรู้และจิตสานึกทางประวัติศาสตร์ ในมุมมองใหม่ ภายใต้ ระบบโลกที่ถกู รื อ้
สร้ างจัดระเบียบใหม่ภายหลังสงคราม วรรณกรรมเหล่านี ้สะท้ อนภาพความสัมพันธ์ญี่ปน-ไทยใน
ุ่
ทัศนคติของคนญี่ปนุ่ ผ่านปฏิบตั ิการวาทกรรมครอบงาแบบใหม่ภายใต้ บริ บททุนนิยมโลกาภิวตั น์
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และวาทกรรมโต้ แย้ งต่อรอง ภาพความสัมพันธ์ ญี่ปนุ่ -ไทยที่นาเสนอในตัวบท ไม่เรี ยบง่ายตายตัว
เป็ นด้ านเดียวเช่นวรรณกรรมช่วงก่อนสงครามโลก มีทงั ้ ที่แทรกความคิดเตือนใจชาวญี่ ปนถึ
ุ่ ง
รอยยิม้ แบบไทยที่ไม่ได้ ซื่อสัตย์จริ งใจอย่างที่เห็น (สะท้ อนความคิดที่ว่านโยบายการเมืองและ
นโยบายต่างประเทศของไทยเป็ นแบบลิ ้นสองแฉก) มีทงที
ั ้ ่สร้ างวาทกรรมต่อต้ านภาพความเป็ น
วีรบุรุษของยะมะดะ และถ่ายทอดผ่านมุมมองของฝ่ ายไทย สร้ างความลึกให้ กบั ตัวละครไทยซึ่งมี
ความคิดจิตใจเป็ นของตัวเองมากขึ ้น แก้ ไขทัศนคติที่ชาวญี่ปนเคยมี
ุ่
ตอ่ เหตุการณ์หรื อต่อตั วละคร
ไทยหลายๆตัว เป็ นต้ น ขณะเดียวกันก็แสดงออกถึงการตังค
้ าถามต่ออัตลักษณ์ ความเป็ นญี่ ปนุ่
และการแสวงหาทางออกสาหรับการอยู่ร่วมในสังคมสากลโลกภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ และพหุ
วัฒนธรรม
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บทที่5
บทสรุป
การที่ ญี่ ปุ่ นตัง้ อยู่สุด ปลายทิ ศ ตะวัน ออกของทวี ป เอเชี ย และมี ภูมิ ป ระเทศเป็ น เกาะ
ล้ อมรอบด้ วยทะเลแยกห่างออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ เมื่อมองไปทางทิศตะวันออกคือผืนสมุทรไกล
สุดขอบฟ้า อาจเป็ นปัจจัยสาคัญประการหนึง่ ที่ทาให้ ผ้ คู นที่อยูบ่ นเกาะญี่ปนเกิ
ุ่ ดจิตสานึกว่า “พวก
เรา” แตกต่างไปจาก “คนอื่น” บนผืนแผ่นดินใหญ่ เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ญี่ปนุ่ จะเห็นได้ ถึง
ความพยายามในการประกอบสร้ าง ดารงรักษาความเป็ นตัวตนหรื อความเป็ นชนชาติที่เป็ นกลุ่ม
ก้ อนหนึ่ง เดียวกัน อันมี อัตลักษณ์ เฉพาะตัวที่ แตกต่างไปจากคนอื่ นหรื อชาติอื่นๆที่เข้ ามามี ปฎิ
สัม พัน ธ์ นับ ตัง้ แต่ส มัย ราชวงศ์ ย ะมะโตะรวมอ านาจการปกครองสู่ศูน ย์ ก ลางและสถาปนา
อาณาจักรอันมีขอบเขตเป็ นปึ กแผ่นขึ ้นทางตอนใต้ (ตะวันตก)ของเกาะฮนฌูในช่วงคริ สตศตวรรษที่
3-4 ก็ได้ มีการใช้ วรรณกรรม ตานาน เรื่ องเล่าต่างๆ เป็ นเครื่ องมือในการประกอบสร้ างอัตลักษณ์
ความเป็ นชาติ เพื่อประกาศความเป็ นเอกราชอธิปไตยของรัฐญี่ปนต่
ุ่ อจีนและเกาหลี และเมื่อญี่ปนุ่
ดาเนินการสถาปนาสู่การเป็ นรัฐชาติสมัยใหม่ในสมัยเมจิ ก็ได้ มีการนาตานานเหล่านันมาฟื
้
น้ ฟู
เพื่อใช้ สนับสนุนยืนยันความเป็ นชาติเช่นอีกเดียวกัน แม้ ว่าเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะจะมิได้
เป็ นประวัติศาสตร์ กระแสหลัก แต่ได้ ถูกนามาใช้ มีบทบาทช่วยสนับสนุน การประกอบสร้ างและ
ปลูกฝั งภาพอัตลักษณ์ ความเป็ นญี่ปนุ่ ตังแต่
้ ปลายสมัยโทะกุงะวะที่เริ่ มมีการก่อตัวของจิตสานึก
ความเป็ นชาติ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาพัฒนาการด้ านรูปแบบและเนื ้อหาของเรื่ อ งเล่า
ยะมะดะ นะงะมะซะ ตังแต่
้ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงปั จจุบนั และบทบาทของเรื่ องเล่ายะมะดะ
นะงะมะซะ ในการประกอบสร้ างอัตลักษณ์ญี่ปนุ่ ผ่านการนาเสนอภาพแทนความสัมพันธ์ญี่ปนุ่
ไทย ซึง่ ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
6.1 พัฒนำกำรด้ ำนรู ปแบบและเนือ้ หำของเรื่องเล่ ำยะมะดะ นะงะมะซะ
ผลการศึกษาสรุปได้ วา่ ในด้ านรูปแบบและเนื ้อหา มีการนาเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ มา
ดัดแปลงและผลิตซ ้าในหลากหลายรู ปแบบและเนื ้อหามีความเปลี่ยนแปลงจากข้ อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกับสยามที่เพิ่มมากขึ ้น จากการสร้ างเสริ มโดยจินตนาการของผู้ประพันธ์ ทังยั
้ งเกี่ยวพันกับ
วาทกรรมความคิดต่างๆในสังคมร่วมยุคสมัยของการสร้ างงาน
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6.1.1 รูปแบบและเนื ้อหาของเรื่ องเล่ายะมะดะนะงะมะซะสมัยเอโดะ(โทะกุงะวะ)
อาจแบ่งเป็ นสองกลุม่ คือตัวบทปฐมภูมิ และกลุ่มตัวบทต้ นแบบปลายสมัยโทะกุงะวะ ซึ่งมี
ความเปลี่ยนแปลงด้ านโครงเรื่ องที่เรี ยบเรี ยงใหม่ตา่ งไปจากตัวบทปฐมภูมิ
กลุ่ม ตัวบทปฐมภูมิ คือ ฌะมุโระโกะกุ ยะมะดะฌิ โคโบกิ 『暹羅國山田氏興亡記』
(บันทึกความรุ่งโรจน์และล่มสลายของตระกูลยะมะดะในสยาม) เท็นจิ กุ โทะกุเบ โมะโนะงะตะริ
『天竺徳兵衛物語』 (เรื่ องเล่าของโทะกุเบแห่งชมพูทวีป) และ ฌะมุโระโกะกุ ฟูโดะ กุงกิ 『暹
羅國風土軍記』 (บันทึกเรื่ องการศึกสงครามและชีวิตความเป็ นอยู่ในสยาม) เป็ นตัวบทที่บน
ั ทึก
เรื่ องราวร่วมสมัยที่ยะมะดะ นะงะมะซะอยู่ในสยาม และถูกนามาใช้ อ้างอิงโดยนักประวัติศาสตร์
ญี่ปนรุ
ุ่ ่ นหลังในฐานะเป็ นเอกสารภาษาญี่ ปนชั
ุ่ นปฐมภู
้
มิที่ให้ ข้อมูลทางประวัติศ าสตร์ เกี่ยวกับยะ
มะดะมากที่สดุ
กลุม่ ตัวบทต้ นแบบปลายสมัยโทะกุงะวะ คือยะมะดะ นิ สะเอะมน โทะโตโระกุ『山田仁左
衛門渡唐録』 (“บันทึกเรื่ องการเดินทางไปแดนถังของยะมะดะ นิสะเอมน” ) หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ
“ยะมะดะ นิ สะเอะมน คิ จิ” เรื่ อง ยะมะดะ นิ สะเอะมน「山田仁左衛門」ที่บนั ทึกอยู่ในหนังสือ
『伊吹於呂志』 (“ลมหนาวแห่ง เขาอิ บุกิ ” ) และเรื่ อง ยะมะดะ นะงะมะซะ 『山田長正』ใน
หนังสือ คะอิ งะอิ อิเด็น『海外異伝』 (“ตานานวีรกรรมต่างแดน” ) เป็ นกลุ่มตัวบทที่เรี ยบเรี ยงขึ ้น
ในสมัยหลังปิ ดประเทศแล้ ว มีการดัดแปลงโครงเรื่ อง การใช้ สานวนภาษา สะท้ อนแก่นเรื่ องหรื อ
แนวคิดที่ต่างไปจากตัวบทปฐมภูมิสามเรื่ องข้ างต้ น และมีอิทธิพลต่อเรื่ องเล่าที่ผลิตในยุคต่อมา
อย่างมากในด้ านโครงเรื่ อง
6.1.2 รูปแบบและเนื ้อหาของเรื่ องเล่ายะมะดะนะงะมะซะในตัวบทสมัยหลังเปิ ดประเทศสงครามโลกครัง้ ที่สอง
สามารถแบ่งเป็ นช่วงใหญ่ๆสองช่วงได้ เช่นกัน คือช่วงคือ
(1) ตังแต่
้ สมัยเมจิ-ทศวรรษ 1930 ซึ่งตัวบทส่วนใหญ่ดาเนินเรื่ องตามโครงเรื่ องของตัวบท
ต้ นแบบปลายสมัยโทะกุง ะวะ มี ความเปลี่ ยนแปลงบ้ างในด้ านรู ปแบบการประพันธ์ ที่มี ความ
หลากหลายขึ ้น มีทงบทเพลง
ั้
บทกวี วรรณกรรมเยาวชน การ์ ตนู บทละครเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเขี ย นด้ ว ยรู ป แบบนวนิ ย ายซึ่ ง ญี่ ปุ่ นรั บ รู ป แบบมาจากตะวัน ตกในสมัย เมจิ มี ก ารเสริ ม
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รายละเอียดที่สะท้ อนวาทกรรมความคิดแตกต่างกันไปตามกระแสสังคม แต่เนื ้อหาโดยหลักไม่ตา่ ง
ไปจากเรื่ องเล่าต้ นแบบเดิมมากนัก
(2) ตัวบทที่ ผ ลิ ต ในช่วงทศวรรษที่ 1940 พบว่ามี ความเปลี่ ยนแปลงด้ า นเนื อ้ หาอย่า ง
ชัดเจนอันเป็ นผลมาจากพัฒนาการขององค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “นันโย” ช่วงปลายทศวรรษ1930(
เช่นงานวิจยั ของกลุ่มศาสตราจารย์อิวะโอะ) และการตีพิมพ์แนะนาหนังสือประวัติศาสตร์ สยาม
โดยชาวตะวันตกที่เพิ่มมากขึ ้น (เช่นหนังสือประวัติศาสตร์ สยามของ W.R.Wood และงานเขียน
ของJeremias van Vliet หรื อวันวลิต) นักเขียนได้ นาข้ อมูลจากหลายแหล่งมาประกอบมากขึ ้น ทาให้
เนื ้อหาเรื่ องราวในตัวบทมีรายละเอียดที่ชดั เจนมากขึน้ และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ มีความ
เบี่ยงเบนน้ อยลง แก้ ไขความคลาดเคลื่อนเข้ าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เช่นเรื่ อง
การที่ พ ระชนนี เ ป็ นชู้กับกลาโหม หรื อความเข้ าใจผิดว่ายะมะดะได้ เป็ นกษัตริ ย์สยาม เป็ นต้ น
ในช่วงสงครามที่วรรณกรรมถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนนโยบายของรัฐ เรื่ องเล่ายะมะดะที่ผลิต
ในช่วงนีจ้ ึงมีการสอดแทรกวาทกรรมอุดมการณ์ ตอบสนองนโยบายของรัฐ ปรากฏอยู่ในตัวบท
อย่างชัดเจน
6.1.3 รู ปแบบและเนื ้อหาของเรื่ องเล่ายะมะดะนะงะมะซะในตัวบทสมัยหลังสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2
รู ปแบบการประพันธ์ ยังคงมีความหลากหลาย ทัง้ รู ปแบบนวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน
การ์ ตนู บทละคร และได้ มีการสร้ างภาพยนตร์ ยะมะดะ นะงะมะซะแม้ ว่าจะไม่ประสบความสาเร็ จ
ได้ รับความนิยมมากนัก แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือด้ านเนื ้อหานอกเหนือจากกลุ่มที่สืบทอด ผลิตซ ้า
ความเป็ นนิยามประวัติศาสตร์ ที่รักษาเนือ้ เรื่ องตามต้ นแบบดังเดิ
้ ม แล้ วมีกลุ่มที่ดดั แปลงเนือ้ หา
เสริ มสร้ างจินตนาการอย่างเป็ นอิสระอย่างมาก มีการสร้ างตัวละครใหม่ หรื อการเปลี่ยนแปลงให้
ยะมะดะ นะงะมะซะเป็ นตัวร้ าย เพื่อนาเสนอแนวคิดที่แตกต่าง โต้ แย้ งเรื่ องเล่ากระแสหลักใน
สมัยก่อนสงครามที่มีเนื ้อหาและแนวคิดสนับสนุนนโยบายของรัฐ
บทบำทของเรื่ องเล่ ำยะมะดะ นะงะมะซะ ในกำรประกอบสร้ ำงอัตลักษณ์ ญ่ ีปุ่นผ่ ำน
กำรนำเสนอภำพแทนควำมสัมพันธ์ ญ่ ีปุ่น-ไทย

6.2

ในด้ านบทบาทในการประกอบสร้ างอัตลักษณ์ญี่ปนนั
ุ่ น้ พบว่ามีการนาเรื่ องเล่ายะมะดะ
นะงะมะซะมาใช้ เ ป็ น เครื่ องมื อในการประกอบสร้ างและปลูกฝั ง อัตลักษณ์ ญี่ปุ่นโดยผ่านการ
นาเสนอภาพความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างญี่ปน–ไทยในตั
ุ่
วบท โดยอัตลักษณ์ญี่ปนในเรื
ุ่
่ องเล่า
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ดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นพลวัตที่เลื่อนไหลปรับเปลี่ยนไปตามบริ บททางสังคมวัฒนธรรม โดยแบ่งได้
เป็ น 3 ช่วงคือ
6.2.1 ช่วงที่ 1 ช่วงการก่อตัวของจิตสานึกความเป็ นชาติที่มีญี่ปนเป็
ุ่ นศูนย์กลางอารยธรรม
ในสมัยปิ ดประเทศ
ภาพความสัมพันธ์ญี่ปนุ่ -ไทยในช่วงสมัยนี ้สะท้ อนอิทธิพลจากโลกทัศน์ของคนญี่ปนในยุ
ุ่
ค
ก่อนสมัยใหม่คือทัศนะในการมองว่า “โลกประกอบด้ วยสามอาณาจักร” และ โลกทัศน์ “จีนเป็ น
ศูนย์กลาง” สยามหรื อไทยจึงถูกนาเสนอเป็ นอนารยะซึง่ ขับเน้ นอัตลักษณ์ความเป็ นชาติอารยะของ
ญี่ปนุ่ ที่เจริญแล้ วด้ วยการรับอารยธรรมจีนเข้ ามา จากนันได้
้ พฒ
ั นาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื ้นถิ่น
กลายเป็ นอัตลักษณ์หรื อจิตวิญญาณญี่ ปนซึ
ุ่ ่งมีคณ
ุ ค่าไม่ด้อยไปกว่าอารยธรรมจีน มีลกั ษณะเป็ น
ทวิอตั ลักษณ์ดงั ที่ปรากฏในการพรรณาลักษณะความสามารถของตัวละครยะมะดะที่มีความรู้ทงั ้
แบบจี นและญี่ ปนติ
ุ่ ดตัว หรื อที่ เรี ยกว่า 和魂漢才 [วะคงคันซะอิ ] อีกทางหนึ่งการก่อตัวของ
จิตสานึกความเป็ นชาติ และแนวคิดจักรพรรดิชาตินิยมในช่วงปลายสมัยโทะกุงะวะ ทาให้ มีแสดง
แนวคิดการประกอบสร้ างภาพอัตลักษณ์ความเป็ นญี่ปนที
ุ่ ่แตกต่างและเหนือกว่าชาติพนั ธุ์อื่นของ
ตัวละครยะมะดะ นะงะมะซะ ด้ วยวาทกรรมการการเป็ น “ดินแดนแห่ง นักรบ” 武国[บุโกะกุ]
“ดินแดนแห่งเทพเจ้ า” 神国[ฌิงโกะกุ] และ “ดินแดนแห่งองค์สมเด็จพระจักรพรรดิ”[โคโกะกุ] 皇
国

6.2.2 ช่วงที่ 2 ช่วงการประกอบสร้ างอัตลักษณ์ที่ซับซ้ อนและขัดแย้ งระหว่างการมุ่งเป็ น
ตะวันตกกับการเชิดชูความเป็ นตะวันออกตังแต่
้ ญี่ปนุ่ เปิ ดประเทศจนถึงสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ในช่วงต้ นสมัยเมจิซึ่งเป็ นยุคสมัยของการสถาปนาประเทศเป็ นรัฐชาติสมัยใหม่ เรื่ องเล่า
ยะมะดะถูกนามาใช้ ในการประกอบสร้ างและปลูกฝั งอัตลักษณ์ญี่ปนที
ุ่ ่พึงประสงค์ โดยนาเสนอ
ภาพยะมะดะ นะงะมะซะเป็ นเป็ นบุคคลตัวอย่าง และในเรื่ องเล่าเหล่านัน้ สามารถเห็นได้ ถึง
พัฒนาการของแนวคิดด้ านอัตลักษณ์ญี่ปนที
ุ่ ่มีความย้ อนแย้ งจากการปะทะขัดแย้ งของแนวคิดขัว้
ตรงข้ ามระหว่างการยอมรับกับต่อต้ านตะวันตก ซึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การปลูกฝั งตอก
ย ้าอัตลักษณ์ความเป็ นญี่ปนในอุ
ุ่
ดมคติที่แตกต่างและเหนือกว่าชาติพนั ธุ์อื่นตามแนวคิด ชาตินิยม
เนื่องจากในระยะแรกนันยั
้ งขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับสยาม และถึงแม้ ญี่ปนกั
ุ่ บไทยจะได้ มีการฟื น้ ฟู
สัม พันธไมตรี อย่างเป็ นทางการในปี ค.ศ.1887 แต่ญี่ปุ่นซึ่ง มุ่ง เป้าไปสู่การ “เป็ นอารยะ” แบบ
ตะวันตก และยุ่งอยู่กับการแข่งขันต่อสู้กับจีนและเกาหลี จึงยังไม่ได้ ให้ ความสนใจกับไทยอย่าง
จริ ง จัง มากเท่าใด ดัง นัน้ เรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่ ถูกนามาฟื ้นฟูเผยแพร่ ในช่วงแรก แม้
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เรื่ องราวจะดาเนินโดยมีไทยเป็ นฉาก แต่เนื ้อหาสาคัญของเรื่ องราวไม่ได้ เน้ นเกี่ยวกับการบรรยาย
ภาพไทย หรื อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทังสองเท่
้
าใดนัก นักวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ได้ ตงั ้
ข้ อสังเกตุไว้ ว่าญี่ปนเริ
ุ่ ่ มหันมาให้ ความสนใจกับสยามหรื อไทยอย่างจริ งจังหลังเหตุการณ์ร.ศ.112
(1893) และช่วงก่อนหลังทศวรรษสงครามญี่ปน-จี
ุ่ น (1894-1895) จึงเริ่ มมีการเชื่อมโยงเรื่ องราว
ของยะมะดะ นะงะมะซะเข้ ากับความสัมพันธ์ญี่ปนุ่ -ไทย
หลัง จากญี่ ปุ่นสามารถพัฒ นาประเทศ “สู่ความเป็ นอารยะ” และเป็ น “ชาติมั่ง คั่งกองทัพ
เข้ ม แข็ ง ” ได้ ส าเร็ จ ภายในช่ ว งเวลาสัน้ ๆเพี ย งสองทศวรรษแรกของสมัย เมจิ สามารถแก้ ไข
สนธิสัญญาไม่เป็ นธรรมกับตะวันตก ได้ ในช่วงทศวรรษ1890 มีความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและ
การทหารจนสามารถมี ชยั ในการสู้รบกับจีนในปี ค.ศ1895 และกับรัสเซียในปี ค.ศ.1905 ญี่ ปนซึ
ุ่ ่ง
ใฝ่ ฝั นอยากเป็ นตะวันตกในตะวันออก จึง มี ความภาคภูมิ ใจประหนึ่ง ได้ กลายเป็ น “คนผิวขาว
กิตติมศักดิ”์ ได้ รับเอามุมมองอคติทางชาติพนั ธุ์อนั มีอารยธรรมตะวันตกเป็ นศูนย์กลางเข้ ามาแทน
อารยธรรมจีนและมองประเทศอื่นในเอเชียรวมทัง้ จีน ด้ วยว่าล้ าหลังด้ อยความเจริ ญ ดังนันเป็
้ น
หน้ า ที่ ข องญี่ ปุ่ นซึ่ ง เจริ ญ กว่ า ด้ ว ยอารยธรรมความรู้ แบบตะวัน ตก ที่ จ ะเข้ า ยึ ด ครอง จัด การ
ช่วยเหลือยกระดับทางวัฒนธรรม พัฒนาดินแดนเหล่านัน้ ให้ หลุดพ้ นจากความป่ าเถื่อน ซึ่งเป็ น
ข้ ออ้ างเดิมและเดียวกันกับที่ชาติมหาอานาจทังจี
้ นในอดีตและเจ้ าอาณานิคมตะวันตกในสมัยนัน้
ใช้ ในการอ้ างความชอบธรรมเพื่อเข้ ายึดครองครอบงาชาติอื่นเป็ นอาณานิคม ทัศนะเช่นนี ้ ประกอบ
กับปั ญหาประชากรแออัด ขาดแคลนทรัพยากรและผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอตอบสนอง
ความต้ องการภายในประเทศ จึงต้ องใช้ นโยบายการส่งเสริมให้ อพยพผุ้คนออกไปต่างประเทศและ
การขยายอาณาเขตทางทะเล ที่เรี ยกกันว่า “นันฌินรน” หรื อ “นันฌินนิยม” ซึ่งในระยะแรกนันมี
้ ทงั ้
กระแสที่ ส นับ สนุน การขยายตัว โดยสัน ติด้ ว ยกิ จ กรรมทางการค้ า และเศรษฐกิ จ กับ กระแสที่
สนับสนุนการใช้ กาลังยึดครอง ภายหลังนันฌินรนจะได้ กลายเป็ นนโยบายแห่งชาติในปี ค.ศ.1936
มุ่งเน้ นด้ านการใช้ กาลัง ทางการทหารในการยึดครอง และพัฒนาไปสู่วาทกรรมวงไพบูลย์มห า
เอเชียบูรพาในช่วงทศวรรษที่ 1940
เรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องส่งเสริมการอพยพผู้คนไปสู่แดนใต้ จึงถูก
นามาใช้ เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการประกอบสร้ างภาพอัตลักษณ์ความเป็ นชาติ
มหาอานาจทางท้ องทะเลของญี่ปนุ่ ส่วนสยามเป็ นคือดินแดนในอุดมคติที่เหมาะสมแก่การขยาย
ออกไปสร้ าง “อาณาจักรญี่ปนุ่ แห่งที่สอง” ภาพสยามจึงถูกนาเสนอในลักษณะเป็ นดินแดนโลกใหม่
ที่อดุ มสมบูรณ์ และเต็มไปด้ วยโอกาสสาหรับผู้เดินทางมาบุกเบิกก่อร่างสร้ างตัว คนสยามชื่นชอบ
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ญี่ปนุ่ เป็ นมิตรและให้ ความร่ วมมือ เหมาะสมแก่การสร้ างอาณาจักรญี่ปนแห่
ุ่ งใหม่ที่เป็ นเสมือน
สวรรค์แดนใต้ ในจินตนาการ อีกด้ านหนึ่งในเรื่ องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะที่สนับสนุนแนวคิดการ
ยึดครองด้ วยกาลังทางการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มงานที่ผลิตในช่วงทศวรรษ1940 จะเห็น
การเน้ น ภาพยะมะดะซึ่ง เป็ น ตัวแทนของญี่ ปุ่ น ในลัก ษณะเป็ น วี รบุรุ ษ ผู้ม าช่ว ยเหลื อ ปกป้อ ง
คุ้ม ครองสยามซึ่งเป็ นประเทศที่อ่อนแอกว่า จากการคุกคามของตะวันตก เป็ นสัญลักษณ์ ทาง
การเมืองเพื่อสนับสนุนอุดมการณ์”วงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา” ซึง่ เป็ นการสร้ างระบบความสัมพันธ์
ในเอเชียใหม่ที่มีญี่ปนเป็
ุ่ นหัวหน้ า และเพื่อสนับสนุนว่านโยบายการขยายอาณาเขตสู่ทางทิศใต้
ของญี่ปนุ่ เป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องชอบธรรม
6.2.3 ช่วงที่ 3 ช่วงการแสวงหาอัต ลักษณ์ ที่ หลากหลาย ผ่า นการน าเสนอภาพแทน
ความสัม พัน ธ์ ญี่ ปุ่ น-ไทยในโลกระบบทุน นิ ย มโลกาภิ วัต น์ แ ละพหุวัฒ นธรรมตัง้ แต่ช่ ว งหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ถึงปัจจุบนั
หลัง ญี่ ปุ่ นพ่ า ยแพ้ ใ นสงครามโลกครั ง้ ที่ ส อง กองก าลัง สัม พัน ธมิ ต รโดยการน าของ
สหรัฐอเมริ กาได้ เข้ ามาควบคุมและจัดระบบต่างๆในประเทศญี่ ปนุ่ ล้ มล้ าง ลดทอนความสาคัญ
ของสถาบันศาสนาและราชสานัก ห้ ามญี่ ปนมี
ุ่ กองทหาร ซึ่งเหล่านี ้ถูกมองว่าเป็ นต้ นเหตุที่นาพา
ประเทศไปสู่การก่อสงคราม อีกทังญี
้ ่ปนมี
ุ่ ภาระเร่งด่วนเฉพาะหน้ าต้ องรี บเร่งฟื น้ ฟูประเทศชาติ จึง
เป็ นช่วงสูญญากาศทางวรรณกรรม ประกอบกับภาพพจน์ของยะมะดะซึ่งถูกอุปโลกน์ ขึน้ เป็ น
วีรบุรุษในสมัยสงครามนันกลายเป็
้
นสิ่งต้ องห้ ามที่ผ้ คู นหลีกเลี่ยงจะกล่าวถึง ความสนใจต่อยะมะ
ดะจึงเงียบหายไประยะหนึ่ง หลังจากญี่ ปนฟื
ุ่ ้นฟูประเทศจากสภาวพหลังสงคราและกองกาลัง
สัมพันธมิตรได้ ถอนตัวออกไป พบว่าเริ่ มมีการตีพิมพ์งานวรรณกรรมที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับเรื่ องเล่า
ของยะมะดะ นะงะมะซะ ทยอยออกมาใหม่ตงแต่
ั ้ ต้นทศวรรษ1950 ซึ่งสอดคล้ องกับช่วงเวลาที่
ญี่ปนุ่ เริ่มฟื น้ ฟูความสัมพันธ์ ทางการทูตกับภูมิภาคภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใหม่อีกครัง้
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับที่ในแบบเรี ยนประวัติศาสตร์ ของญี่ ปนหลั
ุ่ งสงครามได้ นาเสนอ
ทัศนะทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ญี่ปนกั
ุ่ บนันโยที่เปลี่ยนไป ภาพอัตลักษณ์ญี่ปนที
ุ่
นักเขี ยนหลัง สงครามนาเสนอจึง มี ความหลากหลาย มิ ไ ด้ เป็ นภาพเบ็ดเสร็ จ ด้ านเดียวดัง ที่ ถูก
นาเสนออย่างตอกย ้าในสมัยสงครามอีกต่อไป กล่าวโดยสรุปได้ ว่าอัตลักษณ์ญี่ปนที
ุ่ ่ผ้ เู ขียน เรื่ อง
เล่ายะมะดะ นะงะมะซะหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองนาเสนอนัน้ มีทงด้
ั ้ านที่ผลิตซ ้า ตอกย ้าความ
เป็ นญี่ ปุ่นตามกรอบทัศนะทางประวัติศาสตร์ ดงั ้ เดิม ถึง แม้ ว่าจะหลี กเลี่ ยงไม่แ สดงออกอย่า ง
โจ่งแจ้ งดังเช่นสมัยก่อนสงคราม กับด้ านที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงการรับรู้ และจิตสานึกทาง
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ประวัติศาสตร์ ในมุม มองใหม่ภ ายใต้ ร ะบบโลกที่ ถูกรื อ้ สร้ างจัดระเบี ยบใหม่ภ ายหลัง สงคราม
วรรณกรรมเหล่านี ้สะท้ อนภาพความสัมพันธ์ ญี่ปน-ไทยในทั
ุ่
ศนคติของคนญี่ ปนุ่ ผ่านปฏิบตั ิการ
วาทกรรมครอบงาแบบใหม่ภายใต้ บริ บททุนนิยมโลกาภิวตั น์ นอกจากนันยั
้ งมีด้านที่สะท้ อนถึง
ความพยายามแสวงหา ตังค
้ าถามว่าคนญี่ ปนคื
ุ่ ออะไร ซึ่งเป็ นประเด็นโต้ แย้ งกันในสังคมญี่ปนมา
ุ่
ตลอดนับตังแต่
้ หลังการเปิ ดประเทศและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั
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