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บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ (年寄)
ในฐานะผู้น�ำพิธีกรรมในช่วงกลางสมัยเอโดะ:
วิเคราะห์เกี่ยวกับงานเทศกาลทะอะโซะบิ (田遊び)
บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ จี ดุ ประสงค์ทจ่ี ะศึกษาบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ (年寄) ในช่วงกลาง
ของสมัยเอโดะ เนือ่ งจากมีงานวิจยั กล่าวว่าเมือ่ มีการแต่งตัง้ นะนุชิ (名主) ขึน้ เป็นผูใ้ หญ่บ้าน
แล้วท�ำให้โทะชิโยะริซึ่งเดิมเคยเป็นผู้น�ำหมู่บ้านมีบทบาทลดลง เป็นเพียงผู้น�ำประกอบ
พิธีกรรมในงานเทศกาลของหมู่บ้านเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม พิธีกรรมในเทศกาลมีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบในสังคม การเป็นผู้น�ำพิธีกรรมนั้นจึงหมายถึงการมีสถานะภาพ
ทางสังคมที่มีอ�ำนาจในการควบคุมสังคม หมายความว่าบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ
ในช่วงกลางสมัยเอโดะนั้น ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด งานวิจัยนี้เป็นการศึกษางานเทศกาล
ทะอะโซะบิ (田遊び) โดยใช้แนวคิดทางคติชนวิทยาควบคูก่ บั แนวคิดทางประวัตศิ าสตร์
วิเคราะห์บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ โดยใช้เอกสารขัน้ ต้นจากบ้านของยะสุอิ (安井)
ที่เป็นนะนุชิของหมู่บ้านโทะคุมะรุในสมัยเอโดะ
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Social role of the Toshiyori, enforcers
of ceremonies, in the middle Edo period:
Analysis of the festival of Ta’asobi
Abstract
The purpose of this paper is to clarify the social role of the Toshiyori
in the middle Edo period. Until now, Japanese history studies have
maintained that the social role of a Toshiyori, who was a village chief in
the pre-Edo era, was limited to one of ceremony by the Nanushi, who
was designated the new village chief in the Edo era. However, conducting
festivals and performing rituals were closely related to the social class
of a village. In other words, a Toshiyori as the ceremonial enforcer
had social power. This research focuses on the Ta’asobi festival in the
Tokumaru Village, analyzed it using the concepts of historical studies and
folklore studies, and showing the social role of a Toshiyori. This paper
uses historical documents from the house of Yasui, who was a Nanushi
of Tokumaru Village during the Edo period.

Key words

Toshiyori, Festival of Ta’asobi, Historical studies, Social class,
Ceremonial enforcer
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1. บทนำ�
ตั้งแต่สมัยมุโระมะชิถึงสมัยเซ็งโงะกุ หรือตั้งแต่
ช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งครึ่งแรกของ
ศตวรรษที่ 16 ซึง่ เป็นยุคก่อนหน้าสมัยเอโดะนัน้ หมู่บ้าน
(郷村) ต่างๆ มีลักษณะการปกครองดังนี้คือ กลุ่มผู้น�ำ
พิธีกรรมในงานเทศกาลของหมู่บ้านจะท�ำหน้าที่เป็น
ผู้ปกครองหมู่บ้าน โดยหัวหน้ากลุ่มผู้น�ำพิธีกรรมมีชื่อ
เรียกว่า “โทะชิโยะริ (年寄)” ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำการ
ปกครองของหมูบ่ า้ น ท�ำหน้าทีจ่ ดั ประชุมเพือ่ ร่างกฏระเบียบ
ของหมู่บ้าน และเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในตัดสินพิจารณา
ประเด็นต่างๆ ของหมู่บ้าน ซึ่งการปกครองในลักษณะนี้
แสดงให้เห็นว่าแต่ละหมู่บ้านค่อนข้างมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง ไม่ได้อยู่ภายใต้การรวมศูนย์อ�ำนาจของ
รัฐบาลกลาง (藤木, 1998; 勝俣, 1996) และกล่าวได้ว่า
โทะชิโยะริจะมีบทบาททางสังคมแบ่งออกเป็นสองส่วน
คือ บทบาทการเป็นผู้น�ำทางการปกครอง และบทบาท
การเป็นผู้น�ำทางวัฒนธรรม
ต่อมาก่อนทีจ่ ะเข้าสูส่ มัยเอโดะ หรือตัง้ แต่ครึง่ หลัง
ของศตวรรษที่ 16 ได้เริม่ มีระบบการแบ่งชนชั้น เพือ่
ปกครองกลุม่ ชาวนาและเรียกเก็บภาษี รัฐบาลกลางได้มี
การตรวจสอบทีด่ นิ และก�ำหนดเขตแดนของแต่ละหมู่บ้าน
รวมถึงแต่งตั้งผู้น�ำหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ เรียกว่า “นะนุชิ
(名主)” โดยมอบอ�ำนาจให้เป็นผู้แทนโชกุน สามารถ
จัดการกิจการภายในแต่ละหมูบ่ า้ นโดยอัตตาณัติ มีหน้าที่
ก�ำหนดกฎระเบียบของหมู่บ้านให้สอดรับกับนโยบาย
จากรัฐบาลกลาง และมีอ�ำนาจในการตัดสินพิจารณา
ประเด็นต่างๆ ในหมูบ่ า้ น (澤登, 2000, 2010) ทัง้ นีไ้ ด้
มอบหมายให้ โ ทะชิ โ ยะริ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ช ่ ว ยนะนุ ชิ
( 水本, 1993)
เมื่อเข้าสู่สมัยเอโดะ (1603-1867) บทบาทของ
โทะชิโยะริในการเป็นผู้น�ำและเป็นผู้ก�ำหนดกฎระเบียบ
เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้คอ่ ยๆ ลดลง
จนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 17 บทบาทของโทะชิโยะริ
เหลือเพียงการเป็นผู้น�ำการประกอบพิธีกรรมในงาน
เทศกาลของหมู่บ้านเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าบทบาท
ทางการปกครองของโทะชิโยะริได้สนิ้ สุดลง (水本, 1987)
จากการที่โทะชิโยริมีสถานะภาพเป็นเพียงผู้ช่วยนะนุชิ

ดังกล่าวจึงไม่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการศึกษา
วิจัยเท่าใดนัก
แต่งานวิจัยนี้จะชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีสถานะ
ภาพเป็นเพียงผู้ช่วยนะนุชิก็ตาม หากมองในมุมมอง
ด้านประวัตศิ าสตร์แล้ว วัฒนธรรมเป็นตัวกลางส�ำคัญทีจ่ ะ
เชือ่ มโยงสังคมเข้าด้วยกัน (トムスン, 1982) และมุมมอง
ในด้ า นคติ ช นวิ ท ยานั้ น การเป็ น ผู ้ น� ำ ในการประกอบ
พิธกี รรมต่างๆ ในเทศกาลเป็นสิง่ ทีม่ นี ยั ทางสังคม เนือ่ งจาก
เทศกาลหรือวัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
ผู้คนในชุมชนไว้ด้วยกันภายใต้จิตส�ำนึกการเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมประเพณีนนั้ ร่วมกัน (Radcliffe-Brown, 1952)
จิตใจทีเ่ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของชุมชนซึง่ เชือ่ มโยงกัน
โดยเทศกาลนั้นจะกลายเป็นสายใยก่อให้เกิดระเบียบ
ในสังคม และเกิดการรวมตัวเป็นกลุม่ เพือ่ ต่อต้าน ประท้วง
และมุ่งไปสู่การปกครองด้วยตนเองอย่างอิสระในที่สุด
(ベルセ, 1980) ดังนัน้ กล่าวโดยสรุปได้วา่ เมือ่ พิจารณา
จากแนวคิดทางคติชนวิทยาและแนวคิดทางประวัติศาสตร์
ควบคู่กันดังกล่าวแล้ว การเป็นผู้น�ำประกอบพิธีกรรม
ในงานเทศกาลหรือการมีบทบาททางวัฒนธรรมจึงเกีย่ วข้อง
กับการปกครองและการจัดระเบียบในสังคมของแต่ละ
ชุมชน ดังนั้นการที่โทะชิโยะริมีบทบาททางวัฒนธรรม
ที่เป็นผู้น�ำพิธีกรรมจึงเปรียบเสมือนการมีบทบาทด้าน
การเมืองการปกครองเช่นเดิม หมายความว่าแท้ จ ริ ง แล้ ว
บทบาททางสั ง คมของโทะชิ โ ยะริ ไ ม่ ไ ด้ ล ดน้ อ ยลง
แต่ อย่างใด
งานวิจยั นีจ้ ะวิเคราะห์บทบาทหน้าทีข่ องโทะชิโยะริ
ซึ่งเป็ น ผู ้ น� ำ ของกลุ ่ มมะสึ ริ ชู (祭り衆) ที่ ท� ำ หน้ า ที่
ประกอบพิธีกรรมในงานเทศกาลทะอะโซะบิ (田遊び)
ที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าคิตะโนะ (北野神社) ในหมู่บ้าน
โทะคุมะรุ (徳丸1) ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อขอพร
ต่อเทพเจ้าให้เก็บเกีย่ วได้ผลผลิตทีด่ ขี นึ้ และขอความคุ้มครอง
ให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองและเจริญเติบโตอย่าง
แข็งแรงในวันขึน้ ปีใหม่ เป็นพิธกี รรมทีม่ กี ารแสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการท�ำนาตลอดทั้งปี (新井, 1970) และเป็น
พิธีกรรมส�ำคัญที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมแห่งชาติ แต่งานวิจยั ทีผ่ า่ นมามีเพียงการศึกษา

1

ทีห่ มูบ่ า้ นโทะคุมะรุอยูใ่ กล้ๆ เอโดะ ซึง่ ระยะห่างจากปราสาทเอโดะประมาณ 15 กม. ในปัจจุบนั อยูท่ อี่ ติ ะบะชิ จังหวัดโตเกียว (若曽根,
2003, 83-88)
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เกี่ยวกับทะอะโซะบิในมุมมองด้านคติชนวิทยา (折口,
1995; 本田, 1967) หรือประวัติศาสตร์ความบันเทิง
(新井, 1970) เพียงมิติเดียว ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ
กับบทบาททางวัฒนธรรมในงานเทศกาลทะอะโซะบิ
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจะศึกษาโดยแนวคิดทางคติชนวิทยา
กับแนวคิดทางประวัติศาสตร์ควบคู่กัน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาททางวัฒนธรรมในงานเทศกาล
ทะอะโซะบิและบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริในช่วง
กลางของสมัยเอโดะ

3. สมมุติฐานการวิจัย
การทีโ่ ทะชิโยะริเป็นผูน้ ำ� ในกลุม่ ผูป้ ระกอบพิธีกรรม
ต่างๆ ในเทศกาล ถือเป็นบทบาททางวัฒนธรรมทีเ่ ชือ่ มโยง
กับการปกครองและการจัดระเบียบสังคมของแต่ละชุมชน
โทะชิโยะริจงึ เปรียบเสมือนมีฐานะเป็นผูน้ ำ� ชุมชนด้วยเช่นกัน
ซึ่งหมายความว่าบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริไม่ได้
ลดน้อยลงแต่อย่างใด

4. วิธีการศึกษา
วิธกี ารศึกษาในบทความนีเ้ ป็นการศึกษาจากเอกสาร
ปฐมภูมิ (Primary document) เป็นเอกสารขั้นต้น
「安井家文書」ที่ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของและห้องใต้
หลังคาบ้านของตระกูลยะสุอซิ งึ่ เป็นผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น (นะนุชิ) ใน
สมัยเอโดะ และเอกสารขัน้ ต้น 「北野神社文書」 ทีศ่ าล
เจ้าคิตะโนะ ซึง่ เป็นสถานทีจ่ ดั เทศกาล รวมทั้งหมด
ประมาณ 9,000 ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์
ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล การเมือง การปกครอง และ
เศรษฐกิจของหมู่บ้านในสมัยเอโดะ

5. ผลการวิจัย
5.1 บทบาททางวัฒนธรรมของโทะชิโยะริใน
งานเทศกาลทะอะโซะบิ
		 5.1.1 รูปแบบพิธีกรรมที่ศาลเจ้าคิตะโนะ
		(北野神社)

		 ผูค้ นในหมูบ่ า้ นโทะคุมะรุถอื ว่าเทพเจ้าของ
ศาลเจ้าคิตะโนะเป็นผูค้ ม้ ุ ครองหมูบ่ า้ น ชาวบ้านจึงมารวมตัว
จัดงานเทศกาลทะอะโซะบิ เพือ่ ขอให้เทพเจ้าดลบันดาล
ให้เก็บเกีย่ วผลผลิตได้ดแี ละคุม้ ครองให้ลกู หลานเติบใหญ่
อย่างแข็งแรงมีบตุ รหลานสืบสกุลต่อไป และทีศ่ าลเจ้าคิตะโนะ
นีม้ เี อกสารขัน้ ต้น 「武蔵国豊嶋郡徳丸郷天神宮紀 2」
เป็นบันทึกเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างศาลเจ้า กล่าวถึง
ความเป็นมาของการจัดเทศกาลทะอะโซะบิไว้วา่ ในสมัยก่อน
ได้เกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้านท�ำให้คนเสียชีวิตเป็น
จ�ำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้สวดภาวนาต่อต้นพลัมเก่าขอให้
หายจากโรค ซึ่งปรากฏว่าค�ำอธิษฐานนั้นสัมฤทธิ์ผล
ต่อมาชาวบ้านจึงได้สร้างศาลเจ้าคิตะโนะขึน้ โดยอัญเชิญ
เทพเจ้าจากศาลเจ้าคิตะโนะเท็มมังงู (北野天満宮)
มาสถิต ในวันขึน้ ปีใหม่ของปี ค.ศ. 995 และได้เริม่ จัดงาน
เทศกาลทะอะโซะบิขึ้นตั้งแต่บัดนั้น จากข้อมูลขั้นต้น
ที่เก็บไว้ในศาลเจ้าคิตะโนะชิ้นนี้ สรุปได้ว่า งานเทศกาล
ทะอะโซะบิ เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 1000 ปีก่อน
งานเทศกาลที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าคิตะโนะมีมากมาย
เช่ น วั น ที่ 11 เดื อ น 1 (ปฏิ ทิ น จั น ทรคติ แบบญี่ ปุ่ น )
มี งานเทศกาลทะอะโซะบิ, วันที่ 1 เดือน 2 และวันที่ 14
เดือน 6 มีงานเทศกาลคางุระ (神楽) , เดือน 5–6 และ
วันที่ 19 เดือน 9 มีงานเทศกาลชิชิไม (獅子舞) เป็นต้น
(宮原, 1998) ซึง่ งานเทศกาลทะอะโซะบินมี้ คี วามพิเศษ
มากกว่างานเทศกาลอื่นๆ เนื่องจากวันที่ 11 เดือน 1
ซึ่งเป็นวันที่จัดงานเทศกาลทะอะโซะบินั้น ถือเป็นวัน
ขึน้ ปีใหม่สำ� หรับสังคมชาวนา เป็นวันทีช่ าวบ้านอธิษฐาน
ขอพรต่อเทพเจ้าให้พบพานแต่สงิ่ ดีๆ ตลอดทัง้ ปี ซึง่ 大林
กล่าวว่าสิง่ ทีช่ าวบ้านคาดหวังต่อเทพเจ้าในวันปีใหม่กค็ ือ
การดลบันดาลให้หมู่บ้านมีแต่ความสงบสุขปราศจาก
โชคร้ายในหมู่บ้าน (大林, 1992)
		 5.1.2 รูปแบบพิธีกรรมสมัยเอโดะ
		 จากข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ “ชิ ชิ น จิ เ มโรคุ ”
3
(『四神地名録』 ) ทีถ่ กู เขียนขึน
้ ในช่วงปลายศตวรรษที่
18 ที่กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลทะอะโซะบิ ท�ำให้เรา
ทราบว่ารูปแบบของงานเทศกาลทีเ่ ห็นในปัจจุบนั ทีจ่ ดั ขึน้
โดยกลุ่มอนุรักษ์เทศกาลทะอะโซะบิที่ศาลเจ้าคิตะโนะ
(北野神社田遊び保存会) ซึ่งกล่าวว่าเป็นรูปแบบที่

2

「武蔵国豊嶋郡徳丸郷天神宮紀」(北野神社文書) (『板橋区史』資料編 3 近世,№ 514,922-924)

3

หนังสือนีเ้ รือ่ งภูมปิ ระเทศ ถูกเขียนโดยนักภูมศิ าสตร์ชอื่ ฟุรคุ ะวะ โคะโชเก็น (古川古松軒) ในปี ค.ศ. 1784.
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ถูกอนุรกั ษ์ไว้และถูกสืบทอดมาตัง้ แต่ปลายยุคสมัยเอโดะ
ทัง้ การร�ำและเพลงทีร่ อ้ งรวมถึงความหมายของสัญลักษณ์
ต่างๆ (板橋区郷土資料館, 1997) กล่าวได้ว่าถึงแม้
สังคมชาวนาเริ่มเสื่อมสลายตั้งแต่สมัยเอโดะ และสลาย
ตั ว ลงในครึ่ ง หลั ง ของศตวรรษที่ 20 อาจส่ ง ผลให้
วัตถุประสงค์ในการจัดงานและความหมายของงานเทศ
กาลทะอะโซะบิที่มีต่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป แต่รูปแบบ
การจัดงานเทศกาลทะอะโซะบิที่ศาลเจ้าคิตะโนะนี้ได้
รักษารายละเอียดทีส่ ะท้อนให้เห็นบทบาททางวัฒนธรรม
และบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริในสมัยเอโดะได้
เป็นอย่างดี
		 5.1.3 โทะชิโยะริในฐานะผู้น�ำพิธีกรรม
		 งานเทศกาลทะอะโซะบิจดั ขึน้ โดยผูท้ ปี่ ระกอบ
พิธีกรรมในงานเทศกาล ซึ่งเรียกว่ามะสึริชู รวมทั้งหมด
16 คน ดังข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการด�ำเนินการของงาน
เทศกาลทะอะโซะบิทปี่ รากฏในข้อมูลขัน้ ต้นทีเ่ ป็นเอกสาร
「徳丸本村祭礼に付定 (控) 4」 ของตระกูลยะสุอิซึ่ง
เป็นนะนุชหิ รือผูใ้ หญ่บา้ นของหมูบ่ า้ นโทะคุมะรุ โดยมะสึริชู
ได้เขียนไว้ในข้อ 7 ว่า วันที่ 11 เดือน 1 ของทุกปี มะสึรชิ ู
ต้องท�ำงานเทศกาล และเขียนไว้ในข้อ 8 ว่า ในวันที่ 12
มะสึริชูจะแจกจ่ายโมจิให้กับผู้ที่เคารพและศรัทธาต่อ
ศาลเจ้าคิตะโนะ5
ในบรรดามะสึริชู 16 คนที่จัดงานเทศกาล
ทะอะโซะบิ จะมีผนู้ ำ� มะสึรชิ ใู นการประกอบพิธกี รรม 1 คน
เรียกว่าโออินะโมะโตะ (大稲本) ซึ่งผู้ที่ท�ำหน้าที่นี้ก็คือ
โทะชิโยะริ และมีผชู้ ว่ ยทีเ่ รียกว่า โคะอินะโมะโตะ (小稲本)
อีก 1 คน มะสึรชิ ทู นี่ ำ� โดย โออินะโมะโตะหรือโทะชิโยะริ
จะท�ำพิธีกรรมที่เป็นการแสดงให้เห็นกระบวนการใน
การท�ำนาตลอดทัง้ ปี ซึง่ มีทงั้ หมด 15 ขัน้ ตอน เช่น ทะอุจิ
(田打ち การขุดดินเตรียมพืน้ ทีส่ ำ� หรับท�ำนา), ชิโระกะกิ
(代かき การวิด น�้ำเข้านาและปรับ พื้น ที่น าให้เรี ย บ),
ทะเนะมะกิ ( 種まき การหว่ า นเม็ ด ข้ า ว), ทะอุ เ อะ
( 田植え การด�ำนา) , อิเนะกะริ (稲刈り การเกี่ยวข้าว)
และอินะมุระสึมิ (稲むら積み การซ้อมข้าว) เป็นต้น
พิธีกรรมที่แสดงกระบวนการของการท�ำนา
ตลอดทั้งปีในงานเทศกาลทะอะโซะบินี้ มะสึริชูจะใช้
อุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่ท�ำมาจากโมจิก้อนกลม เช่น ในพิธี

แสดงทะอุจิ (การขุดดิน) โออินะโมะโตะจะส่งต่อจอบทีใ่ ช้
โมจิตดิ ไว้ทปี่ ลายไม้ให้กบั โคะอินะโมะโตะเพือ่ ส่งต่อให้กับ
ผูม้ ะสึรชิ คู นอืน่ ๆ เมือ่ บรรดามะสึรชิ รู บั จอบมาแล้วก็จะท�ำท่า
แสดงการขุดดินในทีน่ าทีใ่ ช้กลองแทนนาข้าว และร้องเพลง
ประสานเสียงกันในขณะท�ำพิธีกรรม
諏訪 กล่าวว่าโมจิเป็นผลผลิตจากแผ่นดิน
ถือเป็นของขวัญจากเทพเจ้า โมจิจึงเป็นสัญลักษณ์ของ
เทพเจ้า (諏訪, 1994a) ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ การทีโ่ ออินะ
โมะโตะหรือโทะชิโยะริ ส่งต่อจอบทีท่ ำ� จากโมจิทมี่ สี ัญลักษณ์
ของเทพเจ้าให้กบั มะสึรชิ คู นอืน่ ๆ ก็คอื การแสดงให้เห็นว่า
โทะชิโยะริซงึ่ เป็นผูน้ ำ� ได้รบั มอบอ�ำนาจจากเทพเจ้าแล้วส่งต่อ
อ�ำนาจนั้นไปยังมะสึริชูคนอื่นๆ นั่นเอง
และเมื่อพิจารณาความหมายของเนื้อเพลง
ที่มะสึริชูร้องประสานเสียงกันตลอดพิธีกรรม จะพบว่า
เนื้อเพลงมีความหมายเกี่ยวกับการที่โออินะโมะโตะ
หรือโทะชิโยะริสั่งให้มะสึริชูเป็นผู้ใช้จอบศักดิ์สิทธิ์ท�ำนา
ปลูกข้าวบนที่นาของผู้คนในหมู่บ้าน เริ่มด้วยการท�ำนา
ในทีน่ าของเทพเจ้า ทีน่ าของชนชัน้ ผูป้ กครอง และชาวบ้าน
ทั่ ว ไปตามล� ำ ดั บชนชั้ น ในสั ง คม6 ซึ่ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า
โออินะโมะโตะ หรือ โทะชิโยะริอยู่ในชนชั้นที่สูงสุดและ
มีอ�ำนาจสูงสุดที่จะควบคุมผู้คนทุกคนในชุมชน
		 5.1.4 สัญลักษณ์และความหมายในพิธีกรรม
		 พิธกี รรมในงานเทศกาลทะอะโซะบิทเี่ ป็นการ
แสดงกระบวนการท�ำนานั้น ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่
โออินะโมะโตะ จะเป็นผู้เรียกให้มาปรากฏตัว เช่น วัว,
ซะโอะโทะเมะ (早乙女), ทะโรจิ (たろうじ) และยะซุเมะ
(やすめ) เป็นต้น ซึ่งแต่ละอย่างเป็นสัญลักษณ์ที่มีความ
หมายในพิธีกรรมดังนี้
		 ก) วัว
		 ในพิธีชิโระกะกิ (การวิดน�้ำเข้านาและปรับ
พื้นที่นาให้เรียบ) โออินะโมะโตะจะเรียกมะสึริชูที่แสดง
เป็นวัวให้เข้ามาในลานพิธี เพื่อที่จะถวายแด่เทพประจ�ำ
นาข้าว (田の神) (折口, 1995) เหล่ามะสึริชูจะท�ำท่า
ทางให้เห็นว่าก�ำลังพยายามจะผูกอานวัวทีท่ ำ� จากโมจิซงึ่
เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าที่ตัววัว เป็นพิธีกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการถวายวัวให้เป็นบริวารแด่เทพเจ้าเพือ่ ดลบันดาล
ให้เป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ชาวนาเก็บเกี่ยวได้ผลดี แต่ใน

4

享保10年(1725)2月「徳丸本村祭礼に付定(控)」(安井家文書)(『板橋区史』資料編 3 近世,№ 515,924-927)

5

Ibid. 926
เกี่ยวกับเนื้อเพลงที่มะสุริชูร้องประสานเสียงกันตลอดพิธีกรรม โปรดดู (板橋区郷土資料館,1997)

6

เรียวตะ วาคาโซเนะ / Ryota Wakasone
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พิธนี จี้ ะเป็นการแสดงให้เห็นว่าบรรดามะสึรชิ ไู ม่สามารถ
ผูกอานได้เพราะวัวตัวอ้วนพี ท้ายทีส่ ดุ แล้วมีเพียงโออินะ
โมะโตะเท่านั้นที่สามารถผูกอานวัวได้ส�ำเร็จ การแสดง
ในพิธกี รรมนีท้ ำ� ให้เห็นอ�ำนาจทีแ่ ตกต่างกันระหว่างโออินะ
โมะโตะและมะสึริชูคนอื่นๆ กล่าวคือ พิธีกรรมนี้แสดง
ให้เห็นว่าโออินะโมะโตะมีความสามารถพิเศษเหนือกว่า
มะสึริชูคนอื่น
		 ข) ซะโอะโทะเมะ
		 ในพิธที ะอุเอะ (การด�ำนา) โออินะโมะโตะจะ
เรียกเด็กชายที่เรียกว่าซะโอะโทะเมะเข้ามา และสั่งให้
มะสึรชิ ชู ว่ ยกันยกเด็กชายขึน้ เหนือกลองทีเ่ ป็นสัญลักษณ์
แทนนาข้ าว การแสดงท่าทางที่เด็ก ชายถูก ยกสูงขึ้น
ก็เป็นสัญลักษณ์ทแี่ สดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตสูงใหญ่ขึ้น
เป็นการเปรียบกับการเจริญเติบโตสูงขึ้นของต้นข้าว
ซึ่งอธิบายได้โดยแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนตร์
(ไสยศาสตร์) ในแบบ sympathetic ที่ว่า สิ่งที่ลักษณะ
เหมือนกันจะมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เหมือนกัน หรือเชื่อว่า
เราสามารถถ่ายทอดลักษณะของวัตถุหนึง่ ไปยังอีกวัตถุหนึ่ง
ที่คล้ายกันได้ (フレイザー, 2004, 61) กล่าวคือเป็นภาพ
สะท้อนของความเชือ่ ทีว่ า่ การยกซะโอะโทะเมะให้สงู ขึน้
จะท�ำให้ตน้ ข้าวงอกงามสูงขึน้ ในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้
折口 ได้กล่าวเกี่ยวกับซะโอะโทะเมะว่า เป็นผีผู้หญิง
ที่เป็นบริวารของเทพประจ�ำนาข้าว และมีอิทธิฤทธิ์
ในการท�ำให้ต้นข้าวงอกงาม (折口, 1995)
		 ค) ทะโรจิเและยะซุเมะ
		 หลั ง จากขั้ น ตอนทะอุ เ อะ (การด� ำ นา)
โออินะโมะโตะจะเรียกทะโรจิและยะซุเมะ ให้ปรากฏตัวขึ้น
折口 กล่าวว่าทะโรจิเป็นเทพประจ�ำนาข้าว ในขณะที่
ยะซุเมะเป็นเทพเจ้าไรโฮจิน (来訪神) ซึ่งเป็นเทพเจ้า
ทีจ่ ะมาเยือนโลกมนุษย์เพียงปีละ 1 ครัง้ พร้อมกับน�ำความ
อุดมสมบูรณ์และความสุขมาให้ชุมชน ซึ่งทะโรจิได้ให้
สัญญากับไรโฮจินว่า จะบันดาลให้การเก็บเกี่ยวได้ผลดี
และมีลูกหลานมากมาย (折口, 1995) โดยการสัญญา
ของทะโรจิกับยะซุเมะในเทศกาลทะอะโซะบิที่ศาลเจ้า
คิตะโนะนี้ จะแสดงโดยการที่ยะซุเมะซึ่งก�ำลังตั้งครรภ์
ท�ำท่ากอดรัดกับทะโรจิอย่างใกล้ชดิ หรือบางครัง้ อาจท�ำท่าทาง

7

ทีส่ อื่ ถึงการมีเพศสัมพันธ์ ซึง่ ท่าทางดังกล่าวนัน้ อาจกล่าว
ได้วา่ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการมีลกู หลานมากมาย 諏訪
ได้กล่าวว่าการแสดงว่ามีเทพเจ้าไรโฮจินมาปรากฏตัว
เป็นสัญลักษณ์สื่อให้เห็นว่าเวลาได้ย้อนกลับไปยังสมัย
ที่เริ่มสร้างชุมชน (諏訪, 1994b, 152-156) และเมื่อ
ทะโรจิกับยะซุเมะหายไปก็หมายความว่าเวลาหมุนกลับ
มายังปัจจุบัน หมายถึงการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของชุมชน
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมในงาน
เทศกาลทะอะโซะบิที่ศาลเจ้าคิตะโนะ เป็นพิธีกรรมที่
ท�ำให้รส้ ู กึ ว่าหมูบ่ า้ นสามารถเริม่ ต้นใหม่ได้ทกุ ปี เป็นพิธีกรรม
ที่ปัดเป่าทุกข์และลบล้างปัญหาในปีที่ผ่านมา อีกทั้ง
ยังได้รบั ความคุม้ ครองให้เก็บเกีย่ วได้ผลดีและมีลกู หลาน
มากมายในปีใหม่ ทั้งนี้ความสงบสุขเหล่านี้เกิดขึ้นได้
โดยการที่โออินะโมะโตะเป็นผู้เรียกทะโรจิและยะซุเมะ
ให้มายังหมู่บ้าน ดังนั้นกลุ่มมะสึริชูโดยเฉพาะโออินะ
โมะโตะ ซึ่งเป็นผู้น�ำจึงมีบทบาทที่ส�ำคัญมากส�ำหรับ
หมู่บ้าน นอกจากนี้สัญลักษณ์ต่างๆ ในพิธีกรรมยังแสดง
ให้เห็นว่า โออินะโมะโตะ หรือ โทะชิโยะริ ซึ่งเป็นผู้น�ำ
พิธีเป็นตัวแทนในการรับมอบอ�ำนาจจากเทพเจ้าท�ำให้
มีอทิ ธิฤทธิเ์ สมือนเทพเจ้าเป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถเหนือกว่า
ผู้อื่นและมีบทบาทส�ำคัญยิ่งส�ำหรับชุมชน
5.2 บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริในช่วง
		 กลางสมัยเอโดะ
		 5.2.1 การลดบทบาทของโทะชิโยะริ
		 ในการควบคุมมะสึริเม็นเด็ง (祭り免田)
		 ก่อนสมัยเอโดะ มะสึริชูมีสิทธิ์ในการใช้ที่นา
ซึง่ เป็นพืน้ ทีใ่ นการจัดงานเทศกาล ทีเ่ รียกว่ามะสึรเิ ม็นเด็ง
(祭り免田) ซึง่ การมีสทิ ธิใ์ ช้พนื้ ทีส่ ำ� หรับการจัดงานเทศกาล
ในการปลูกข้าว และท�ำเป็นโมจิซึ่งเปรียบเสมือนของ
ศักดิส์ ทิ ธิจ์ ากเทพเจ้าแจกจ่ายให้กบั ชาวบ้าน ก็เท่ากับว่า
เป็ น การได้ รั บอ� ำ นาจจากเทพเจ้ า และท� ำ ให้ มะสึ ริ ชู
มี ชนชั้นที่เหนือกว่าชาวบ้านทั่วไป
แต่ตอ่ มาเมือ่ ปี ค.ศ.1710 ตระกูลโอโนะ (大野)
ได้รับมอบอ�ำนาจจากตระกูลโยะซิดะ (吉田) ซึ่งเป็น
ตระกูลผู้น�ำของลัทธิชินโต (神道) ให้เป็นผู้ควบคุมดูแล
ศาลเจ้าคิตะโนะ7 ท�ำให้เกิดข้อพิพาทเกีย่ วกับสิทธิใ์ นการ
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ใช้พื้นที่นาระหว่างมะสึริชูกับตระกูลโอโนะขึ้นปี ค.ศ.
1725 และท้ายที่สุดได้มีการเปลี่ยนแปลงยกกรรมสิทธิ์
ในการควบคุมดูแลมะสึรเิ ม็นเด็งให้เป็นของตระกูลโอโนะ
ที่เป็นผู้ดูแลศาลเจ้าคิตะโนะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏ
อยู่ในข้อมูลขั้นต้น 「徳丸本村祭礼に付定 (控) 8」
ที่เขียนไว้ในปี ค.ศ.1725 โดยมีเนื้อความที่มะสึริชูเขียน
เกีย่ วกับมะสึรเิ ม็นเด็งและงานเทศกาลทะอะโซะบิ อยูใ่ น
ข้อ 1 ของเอกสาร แปลโดยสรุปได้ดังนี้
		 เมือ่ ปีทแี่ ล้วเกิดข้อขัดแย้งระหว่างมะสึรชิ กู บั
โอโนะเกี่ยวกับเม็นเด็ง (免田) ส�ำหรับใช้ในงานเทศกาล
ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ศาลเจ้าคิตะโนะ ดังนั้น
อินะฮันซะเอะมง (伊奈半左衛門) ซึ่งเป็นข้าราชการ
จากดะอิคงั (代官) จากวังหลวงจึงได้เรียกให้ทงั้ สองฝ่าย
เข้าพบ และตัดสินให้เม็นเด็งตกอยูภ่ ายใต้กรรมสิทธิข์ อง
โอโนะซึ่งเป็นผู้ดูแลศาลเจ้า และให้จัดงานเทศกาลตาม
ประเพณีที่มีแต่โบราณ ทั้งสองฝ่ายเขียนได้ประทับตรา
ลงนามในเอกสารยอมรับข้อตกลงร่วมกันว่า ตัง้ แต่ปใี หม่
ทีจ่ ะมาถึงจะร่วมมือกันจัดงานทีศ่ าลเจ้าคิตะโนะตามเดิม
ในวันขึ้นปีใหม่วันที่ 10 โดยให้โอโดริชู (大通衆) และ
โคะโดริชู (小通衆) นั่งตามต�ำแหน่งที่ก�ำหนด9
		 การขอรับสิทธิเ์ พือ่ ควบคุมดูแลศาลเจ้าเกิดขึน้
มากมายในช่วงต้นของศตวรรษที่ 18 ซึง่ 井上 ได้กล่าวว่า
การได้รบั อนุญาตให้มสี ทิ ธิใ์ นการควบคุมศาลเจ้าจากตระกูล
โยะซิดะ เป็นการแสดงถึงความส�ำเร็จ 3 ประการดังนี้
		 1) ผู้ที่ได้รับการอนุญาตในการควบคุมศาล
เจ้าจะกลายเป็นผู้น�ำศาลเจ้า
		 2) ผูท้ ไี่ ด้รบั การอนุญาตในการควบคุมศาลเจ้า
จะได้รับมอบอ�ำนาจบางส่วนจากไดเมียว (大名) ผู้เป็น
มูลนาย
		 3) ผูท้ ไี่ ด้รบั การอนุญาตในการควบคุมศาลเจ้า
จะได้รับการยอมรับถึงสิทธิ์ในการควบคุมศาลเจ้าจาก
ชาวบ้าน (井上, 1997, 2007)

ตระกูลโอโนะได้เรียกพืน้ ทีใ่ นการท�ำนานีโ้ ดยชื่อ
ใหม่วา่ เท็มจินเม็นเด็ง (天神免田) แทนมะสึรเิ ม็นเด็งนี้
ซึง่ มีความหมายว่าผืนนาของศาลเจ้าและเทพเจ้า การมีสิทธิ์
ในการใช้พื้นที่ปลูกข้าว และท�ำเป็นโมจิแจกจ่ายให้กับ
ชาวบ้าน ก็เท่ากับการได้รบั อ�ำนาจจากเทพเจ้าทีเ่ หนือกว่า
มนุษย์ปุถุชนทั่วไป ดังนั้นการทีต่ ระกูลโอโนะต้องการ
รับมอบสิทธิใ์ นการควบคุมศาลเจ้าคิตะโนะรวมถึงมะสึริ
เม็นเด็ง หรือ เท็มจินเม็นเด็ง อาจเกี่ยวข้องกับบทบาท
ทางสังคมในหมูบ่ า้ น กล่าวคือ เป็นความปรารถนาที่จะลด
บทบาทของโทะชิโยะริและมะสึรชิ ู พยายามทีจ่ ะโยกย้าย
อ� ำ นาจที่ อ ยู ่ เ หนื อ กว่ า ชาวบ้ า นที่ โ ทะชิ โ ยะริ มีอ ยู ่ นั้ น
มาเป็นของตน
		 5.2.2 โทะชิโยะริในฐานะผูน้ �ำสูงสุดของ
				 พิธกี รรม
		 จากข้อมูลขั้นต้น 「徳丸本村祭礼に付定
(控)」พบว่ามะสึริชูได้เขียนข้อก�ำหนดเกี่ยวกับระเบียบ
ของมะสึริชูไว้ในข้อ 5 ว่าในวันที่ 10 ซึ่งเป็นคืนก่อนวัน
เทศกาลทะอะโซะบิ จะมีพธิ กี รรมในช่วงเย็น ซึง่ โอโดริชทู งั้
10 คนและภรรยาจะต้องไปทีศ่ าลเจ้า10 และในข้อ 6
เขียนไว้ว่าโคะโดริชูจะมาร่วมท�ำพิธีกรรมในช่วงเย็น
มีรายละเอียด ดังนี้คือ
(6)

๑. ในวันเดียวกัน (คืนก่อนงานเทศกาล) โอโดริชู
และโคะโดริ ชู ทุ ก คนต้ อ งมาศาลเจ้ า และท� ำ พิ ธีก รรม
โดยโอโดริชูและโคะโดริชูต้องนั่งตามล�ำดับที่ก�ำหนดไว้
โดยก�ำหนดเพิ่มเติมว่า ให้รักษาประเพณีการจัดล�ำดับที่
นั่งดังตามรูปแบบดั้งเดิมสืบทอดไปจนถึงสมัยลูกหลาน
ห้ามมิให้เปลีย่ นแปลง และห้ามโต้แย้งเกีย่ วกับล�ำดับทีน่ ั่ง11
ค�ำว่า “โอโดริชู” และ “โคะโดริชู” ที่ปรากฏใน
เอกสารขัน้ ต้นก็คอื ค�ำทีม่ ะสึรชิ ใู ช้เรียกกันในกลุม่ โดยแบ่ง
สมาชิกออกเป็นโอโดริชู 10 คน และโคะโดริชู 6 คน ซึ่ง
โอโดริชูอยู่ในล�ำดับขั้นที่สูงกว่าโคะโดริชู นอกจากนี้
ยั ง เรี ย กผู ้ น� ำ สู ง สุ ด ซึ่ ง อยู ่ ใ นกลุ ่ ม “โอโดริ ชู ” ว่ า

8

享保10年(1725)2月「徳丸本村祭礼に付定(控)」(安井家文書)(『板橋区史』資料編 3 近世,№ 515,924-927)
(1)
、於当村天神社地ニ従往古仕来候祭入用之免田ニ付、去年中ゟ及異論、度々御代官伊奈半左衛門様迄双方被召
出、御詮義之上祭り免田社守方へ相渡シ、祭り之儀ハ古来格式仕来り候通、摂津守処ニ而急度相勤可申旨被為仰付
候、即証互ニ取替シ相済候ニ付、来午正月ゟ宮本摂津守処ニ而祭礼仕、格式前々之通相違無御座候、自今以後正月
十日ゟ 大通・小通共出合、笠張可仕事 (ibid.925-926)
10
ibid. 926
11 (6)
、同日大通・小通衆中不残出合、笠張先例之通可仕事
附、例座之儀格式古来之通可令着座、然上者子々孫々ニ至迄、永々乱例座口論無之様ニ何茂堅可被相心得候事(ibid.926)
9
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“โออินะโมะโตะ” และผู้น�ำในล�ำดับถัดมาว่า “โคะอินะ
โมะโตะ” ขณะทีช่ าวบ้านจะเรียกเหมารวมว่า “มะสึรชิ ู”
ซึ่งการแบ่งค�ำเรียกสมาชิกในกลุ่มที่แตกต่างกันดังนี้
แสดงให้เห็นว่ากลุม่ มะสึรชิ มู กี ารแบ่งล�ำดับชัน้ ภายในกลุ่ม
โดยมี“โออินะโมะโตะ” หรือ โทะชิโยะริเป็นผูน้ ำ� สูงสุด
		 5.2.3 มิยะซะกับการก�ำหนดชนชั้นและ
				 สืบทอดอ�ำนาจในสังคม
		 ในเอกสารขั้นต้น「徳丸本村祭礼に付定
(控)」ข้อที่ 9 มีการกล่าวถึงล�ำดับที่นั่งของมะสึริชู ในคืน
วันที่ 10 ซึ่งเป็นคืนก่อนหน้าเทศกาลไว้ดังนี้
(9)
๑.
รูปแบบล�ำดับการนั่งในวันที่ 10 12

ผังก�ำหนดที่นั่งดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มะสึริชู
มีการก�ำหนดต�ำแหน่งการนั่งตามล�ำดับความส�ำคัญเพื่อ
นมัสการเทพเจ้า ซึง่ ผังก�ำหนดทีน่ งั่ นีเ้ รียกว่ามิยะซะ (宮座)
เป็นต�ำแหน่งที่นั่งเฉพาะกลุ่มผู้คนในหมู่บ้านที่ท�ำหน้าที่
เป็นกรรมการด�ำเนินการจัดงานเทศกาล (福田, 2000)
โดยต�ำแหน่งทีน่ ง่ั ในมิยะซะนัน้ จะสะท้อนถึงสถานะภาพ

12 (9)
13

ทางสังคมในหมู่บ้าน ผู้ที่นั่งในต�ำแหน่งที่ดีที่สุด (薗部,
1993, 2002, 2017) หรือนั่งในต�ำแหน่งที่มีทิศทางที่ดี
ตามความเชื่อ หมายถึงการมีสถานะภาพอยู่ในล�ำดับ
ชั้นที่สูงในหมู่บ้าน การก�ำหนดมิยะซะเริ่มต้นตั้งแต่สมัย
คามาคุ ร ะในช่ ว งหลั ง ของศตวรรษที่ 12 และแพร่
กระจายไปทั่วประเทศในศตวรรษที่ 15 13
ในข้อมูล 「徳丸本村祭礼に付定 (控)」 มีการ
ระบุถึงข้อก�ำหนดต่างๆ รวมทั้งรายชื่อและที่น่ังของ
ผู้บุกเบิกหมู่บ้านในการท�ำพิธีกรรม ทั้ง 16 คนอย่าง
ชัดเจน โดยจะเรียงล�ำดับชือ่ ของบุคคลทีอ่ ยูก่ ลุม่ โอโดริชู
10 คนแรกแล้วต่อด้วยชือ่ ของบุคคลทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ โคะโดริชู
อีก 6 คน รวมถึงก�ำหนดที่นั่งให้โอโดริชูได้นั่งในทิศที่ดี
กว่าคือทิศตะวันออกและทิศเหนือให้โคะโดริชูนั่งในทิศ
ตะวันตกและทิศใต้โดยก�ำหนดทีน่ งั่ ตามล�ำดับความส�ำคัญ
ในการท�ำพิธีกรรม เช่น โออินะโมะโตะ (ปรากฏชื่อใน
ข้อมูลขั้นต้นว่ากงซะเอะมง (権左衛門)) จะเป็นผู้ที่ได้
นั่ ง ในต� ำ แหน่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด เรี ย กว่ า “คะมิ ซ ะ ( 上座) ”
ต�ำแหน่งที่ดีรองลงมาจะเป็นต�ำแหน่งของโคะโดริ ส่วน
โอโนะ (ในข้อมูลขัน้ ต้นเรียกว่า เซตสึโนะคะมิ (摂津守)
ที่เป็นผู้ดูแลศาลเจ้าถูกก�ำหนดให้นั่งในทิศที่ถือว่าเป็น
อัปมงคล
การแยกออกเป็นโอโดริชูกับโคะโดริชูนั้นเป็นการ
แบ่งกลุม่ ตามการมีสว่ นร่วมในการก่อตัง้ หมูบ่ า้ น ซึง่ โอโดริชู
คือกลุม่ ผูบ้ กุ เบิก ส่วนโคะโดริชคู อื กลุม่ ร่วมบุกเบิกทีเ่ ข้ามา
ในภายหลัง การแบ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นการแสดงล�ำดับ
ชั้นทางสังคม และมิยะซะที่ก�ำหนดแบ่งต�ำแหน่งที่นั่ง
ตามล�ำดับของโอโดริชูกับโคะโดริชูซึ่งเป็นการก�ำหนด
ต�ำแหน่งตามความส�ำคัญในพิธจี งึ เป็นการสืบทอดล�ำดับ
ฐานะทางสังคมของสมาชิกแต่ละคนในมะสึรชิ ู ดังนัน้ จาก
ที่มีการระบุไว้ในเอกสารขั้นต้นว่า ให้ยึดถือการก�ำหนด
ต�ำแหน่งทีน่ งั่ และต้องสืบทอดห้ามมิให้มกี ารเปลีย่ นแปลงนั้น
อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนผลักดันให้มิยะซะกลายเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการสืบทอดล�ำดับอ�ำนาจทางสังคม
ของมะสึริชูนั่นเอง

、十日笠張例座次第 (ibid.926)

เกี่ยวกับมิยาซะโปรดดู (安藤,1960;

萩原,1962; 原田,1976; 肥後,1970; 森岡,1954; 高橋,1978; 高牧,1986; 竹田,1977;

和歌森,1953)
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		 5.2.4		 มิยะซะกับบทบาททางสังคมของ
				 โทะชิโยะริ
		 ในสมัยมุโระมะชิกอ่ นหน้าสมัยเอโอะ ผูท้ ที่ ำ�
หน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของหมู่บ้านโทะคุมะรุก็คือ
ผู้ที่นั่งล�ำดับแรกในมิยะซะซึง่ เป็นทีน่ งั่ ของโออินะโมะโตะ
หรือ โทะชิโยะริ แต่เมื่อเข้าสู่สมัยเอโดะได้มีการแต่งตั้ง
นะนุชขิ นึ้ เป็นผูใ้ หญ่บา้ นอย่างเป็นทางการแทนโทะชิโยะริ
แต่อย่างไรก็ตามที่นั่งในมิยะซะก็ยังเป็นของโออินะโมะ
โตะหรื อ โทะชิ โ ยะริอยู่ต ามเดิม อีก ทั้งนะนุชิซึ่งเป็น
ผูใ้ หญ่บา้ นจากการแต่งตัง้ ในสมัยเอโดะก็ไม่มตี ำ� แหน่งทีน่ ั่ง
ในมิยะซะ เนือ่ งจากไม่ใช่ผบู้ กุ เบิกของหมูบ่ า้ นโทะคุมะรุ
แต่ถูกคัดเลือกโดยโชกุนในสมัยเอโดะ ดังนั้นนะนุชิจึงไม่
ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมพิธีกรรมในคืนก่อนหน้าเทศกาล
ทะอะโซะบิ และจากการที่โอโนะที่เป็นผู้ดูแลศาลเจ้า
ถูกก�ำหนดให้นั่งในทิศที่เป็นอัปมงคล และนะนุชิซึ่งเป็น
ผู้ใหญ่บ้านไม่มีต�ำแหน่งที่นั่งในมิยะซะแสดงให้เห็นว่า
นะนุชหิ รือผูใ้ หญ่บา้ นและโอโนะถูกจัดเป็นคนนอก แตกต่าง
จากโออินะโมะโตะหรือโทะชิโยะริ และมะสึริชูที่มีความ
สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านโทะคุมะรุอย่างลึกซึ้ง
มาตั้งแต่สมัยมุโระมะชิ โออินะโมะโตะหรือโทะชิโยะริ
จึงมีอำ� นาจเป็นผูส้ บื ทอดระเบียบตามมิยะซะ และถือว่า
เป็นชนชั้นที่อยู่เหนือกว่าทั้ง ตระกูลโอโนะและนะนุชิ
จึงกล่าวได้วา่ มิยะซะเป็นการสืบทอดระเบียบของหมูบ่ ้าน
โทะคุ ม ะรุ ข องสมั ยมุโระมะชิ และเป็น การสืบ ทอด
อ�ำนาจทางสังคมของโออินะโมะโตะ หรือ โทะชิโยะริ
นั่นเอง
5.3 บทบาทในการบริหารจัดการหมู่บ้านของ
		 โทะชิโยะริ
		 5.3.1 ศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในหมู่บ้าน
		 เนื่องจากเทศกาลทะอะโซะบินั้น มะสึริชู
โดยเฉพาะโออินะโมะโตะเป็นผู้ถือครองสัญลักษญ์ของ
เทพเจ้า และเป็นตัวแทนของเทพเจ้า เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส�ำคัญในการปัดเป่าทุกข์ท�ำให้หมู่บ้านเริ่มต้นสิ่งดีๆ
ได้ใหม่ในทุกปี ผู้คนในหมู่บ้านที่เคารพและศรัทธา
ต่อศาลเจ้าทุกคนจึงรับรู้ถึงความพิเศษของโทะชิโยะริ
14

รั บ รู ้ ค วามหมายเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ว ่ า โออิ น ะโมะโตะหรื อ
โทะชิโยะริ เป็นบุคคลพิเศษที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของ
บรรดาชาวบ้านที่เคารพและศรัทธาต่อศาลเจ้า และจาก
ข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับงบบัญชีรายรับรายจ่ายระหว่างปี
ค.ศ. 1837 ถึง ค.ศ. 186514 พบว่ามะสึรชิ มู บี ทบาทส�ำคัญ
ในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการเก็ บ เงิ น จากผู ้ ที่ เ คารพ
และศรัทธาต่อศาลเจ้าเพื่อท�ำบุญต่อศาลเจ้าคิตะโนะ
เป็นประจ�ำทุกปี ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ ผูค้ นในหมูบ่ า้ นมี
จิตส�ำนึกร่วมกันผ่านสัญลักษณ์ความเป็นตัวแทนเทพของ
โออินะโมะโตะ
		 5.3.2 อ�ำนาจในการบริหารจัดการหมู่บ้าน
			
ของโทะชิโยะริ
		 โทะชิโยะริจะเป็นผูช้ ว่ ยนะนุชหิ รือผูช้ ว่ ยผู้ใหญ่บ้าน
ในขณะที่โอโดริชูคนอื่นๆ จะเป็นหัวหน้าของกลุ่มต่างๆ
ในหมู่บ้านในสมัยเอโดะ โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้า
ของกลุ่มในหมู่บ้านจะประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับปัญหาของผู้คนในหมู่บ้าน รวมถึงการบริหาร
จัดการเรื่องต่างๆ ในหมู่บ้าน แล้วจะส่งรายงานสรุปมติ
ทีป่ ระชุมและข้อเสนอต่างๆ ต่อนะนุชิ ในภายหลัง15 อาจกล่าว
ได้วา่ เป็นการตรวจสอบการท�ำงานของนะนุชหิ รือผูใ้ หญ่บ้าน
ซึง่ แสดงให้เห็นว่านะนุชหิ รือผูใ้ หญ่บา้ นไม่ใช่บคุ คลทีม่ อี ำ� นาจ
เด็ดขาดในการบริหาร แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลับเป็นผู้มี
อ�ำนาจในการบริหาร ดังตัวอย่างทีป่ รากฏในเอกสารขัน้ ต้นว่า
เมือ่ ปลายสมัยเอโดะผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นได้ปฏิรปู ทีด่ นิ ทีร่ กร้าง
และฟื้นฟูให้เป็นที่นาที่สามารถท�ำนาได้ แต่นะนุชิหรือ
ผูใ้ หญ่บา้ นไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการปฏิรปู ทีด่ นิ แต่อย่างใด16
ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ แม้แต่ในสมัยเอโดะทีม่ กี ารแต่งตัง้ นะนุชิ
หรือผูใ้ หญ่บา้ นก็ตาม อ�ำนาจในการบริหารหมูบ่ า้ นของกลุ่ม
ผูบ้ กุ เบิกหมูบ่ า้ นโทะคุมะรุซงึ่ มีโทะชิโยะริเป็นผูน้ ำ� ก็ยงั คงอยู่

6. บทสรุป
จากการศึกษาเกีย่ วกับบทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ
ในงานเทศกาลทะอะโซะบิ โดยใช้ แนวคิ ด ทางคติ ช น
วิทยาควบคู่กับแนวคิดทางประวัติศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น
ท�ำให้เห็นได้วา่ การประกอบพิธกี รรมในเทศกาลของหมู่บ้าน

「天保8年(1837) から元治2年 (1865) 勘定過不足帳」(安井家文書)

15

正徳3年(1713)12月「徳丸本村年貢内割・村入目割・秋内検見につき組頭衆一札」(安井家文書)(『板橋区史』資料編
3 近世,№ 292,602-603)
16

文久 2 年(1862)4月「徳丸原入会芝畑開発出願費用につき議定書」(安井家文書)(『板橋区史』資料編 3 近世,№ 141, 292)

เรียวตะ วาคาโซเนะ / Ryota Wakasone
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ก็มคี วามเกีย่ วข้องกับล�ำดับชัน้ และการจัดระเบียบทางสังคม
การเป็นผูน้ ำ� พิธกี รรมนัน้ จึงหมายถึงการมีลำ� ดับชัน้ ทีม่ อี �ำนาจ
ในการควบคุมสังคม ดังนัน้ ถึงแม้จะมีสถานะภาพเป็นเพียง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แต่การมีสถานะภาพเป็นผู้น�ำพิธีกรรม
น� ำ มาซึ่ ง อ� ำ นาจในการควบคุม สังคม หมายความว่า
บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริในยุคกลางนั้นไม่ได้

ลดน้อยลงแต่อย่างใด จากการศึกษาข้างต้นท�ำให้เห็น
ว่าการศึกษาเกีย่ วกับสังคมและการปกครองของหมูบ่ า้ น
จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ มุ ม มองทางวั ฒ นธรรมกั บ มุ ม มองทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ค วบคู ่ กั น ด้ ว ยวิ ธี นี้ จ ะช่ ว ยให้ เ ห็ น ถึ ง
ระเบียบของสังคมรวมถึงล�ำดับอ�ำนาจในหมู่บ้านที่เป็น
คลืน่ ใต้นำ�้ อยูใ่ นระบบการปกครองอย่างชัดเจนขึ้น
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