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บทคัดยอ

คํา

บทความวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเปนแมที่ถูกสราง
ขึน้ ในวรรณกรรมเรือ่ งคิโนะกะวะ (Kinokawa. 『紀ノ川』) ของอะริโยะฌิ
ซะวะโกะ (Ariyoshi Sawako. 有吉佐和子) โดยผูวิจัยตองการศึกษา
วิเคราะหวา มีการนําเสนอภาพความเปนแมของตัวละครเอก ฮะนะ
(Hana. 花) ฟุมิโอะ (Fumio. 文緒) และฮะนะโกะ (Hanako. 華子) ที่
เปนผูหญิงในยุคเมจิ ไทโช และโชวะอยางไร ปจจัยทางสังคมใดที่หลอ
หลอมใหเกิดความเปนแมนั้น ซึ่งผูวิจัยพบวาปจจัยทางสังคมที่สําคัญ
ประการหนึง่ คือ การศึกษาสําหรับผูห ญิงญีป่ นุ ทีช่ ว งแรกยังคงยึดแนวคิด
ของ “ภรรยาทีด่ แี มทฉี่ ลาด” (ryousai kenbo. 良妻賢母) เปนพืน้ ฐาน
โดยตัวละครหญิงในวรรณกรรมตางก็ไดรับการศึกษาทั้งจากที่บานและ
ที่โรงเรียน อันเปนการหลอหลอมใหเกิดความเปนแมทั้งจากรูปแบบ
คําสอน และจากเนื้อหาในตําราเรียน ทั้งนี้ผลการศึกษาจะเห็นไดวา
ลักษณะความเปนแมของฮะนะและฟุมิโอะนั้นมีความแตกตางกัน โดย
ฮะนะเปนแมที่เชื่อมั่นในหนาที่ของผูหญิงตามที่สังคมคาดหวัง เชื่อวา
หนาทีข่ องผูห ญิงคือการใหกาํ เนิดและเลีย้ งดูบตุ ร พรอมจะเสียสละความ
สุขสวนตัวเพือ่ ครอบครัว ซึง่ เกิดจากการถูกปลูกฝงผานคําสอนของผูเ ปน
ยายและเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียน สวนฟุมิโอะไมไดยึดถือในหนาที่ของ
ภรรยาและแม ความเปนแมของฟุมโิ อะนัน้ ไมไดเริม่ จากความเชือ่ มัน่ ตอ
สําคัญ
หนาที่ของภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด อีกทั้งการเรียนในโรงเรียนไมไดเนนแค
อะริโยะฌิ ซะวะโกะ, การเปนแมและภรรยาแตเพียงอยางเดียว ฟุมิโอะจึงมีลักษณะของแมที่
คิโนะกะวะ, ภรรยาที่ มี ค วามคิ ด สมั ย ใหม ต ามแบบผู  ห ญิ ง ยุ ค ไทโช สํ า หรั บ ฮะนะโกะเป น
ดีแมที่ฉลาด, ความ ตัวละครหญิงที่ยังไมมีครอบครัว จึงไมอาจเห็นถึงความเปนแมไดอยาง
เปนแม, การศึกษา
ชัดเจน แตการโหยหาความเปนครอบครัวยุคเกาและการใชชีวิตรวมกับ
สําหรับผูหญิงญี่ปุน ฮะนะผูเ ปนยาย เปนการสรางแรงบันดาลใจตอการดําเนินชีวติ ครอบครัว
ของฮะนะโกะ
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Motherhood in The River Ki of Ariyoshi
Sawako
Phanphitchaya Panyafu

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

1. บทนํา
วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะ (Kinokawa.
紀ノ川) ถูกเขียนขึ้นในป ค.ศ. 1959 โดยอะริโยะฌิ
ซะวะโกะ (Ariyoshi Sawako. 有吉佐和子 )
นักเขียนนวนิยายหญิงทีป่ ระสบความสําเร็จมากทีส่ ดุ
คนหนึ่งของญี่ปุน ไดรับความนิยมเปนอยางมาก
ภายหลังการตีพมิ พ และถูกทําเปนละครโทรทัศนทาง
สถานี NHK ในป ค.ศ. 1966 ทัง้ ยังไดรบั การแปลเปน
ฉบับภาษาอังกฤษ โดยเนือ้ หาบอกเลาเรือ่ งราวความ
สัมพันธระหวางผูหญิงผานแมกับลูกสาวและยายกับ
หลานสาว ดําเนินเรือ่ งโดยตัวละครเอกหญิงชือ่ ฮะนะ
(Hana. 花) ผูหญิงยุคเมจิที่เทิดทูนชาติตระกูลและ
ครอบครัวแบบโบราณ ลูกสาวชื่อฟุมิโอะ (Fumio.
文緒 ) ผูไมมีความเปนกุลสตรี โตเถียงอาจารยใน
โรงเรียน เขาเรียนมหาวิทยาลัยในโตเกียวและมีอสิ ระ
ที่จะมีความรักเพื่อแตงงาน แสดงความเปนผูหญิง
ยุ ค ใหม ใ นสมั ย ไทโช และสุ ด ท า ยคื อ ฮะนะโกะ
(Hanako. 華子) ลูกสาวของฟุมโิ อะทีเ่ กิดและเติบโต
อยูในยุคโชวะซึ่งแตกตางจากยุคเมจิของฮะนะอยาง
สิ้นเชิง
อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาสนใจในวรรณกรรม
เรื่องคิโนะกะวะคือ เนื้อเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงการ
ปะทะกันระหวางวัฒนธรรมผูหญิงที่ทันสมัยและ
ความเชื่อในประเพณีที่ปฏิเสธไมได ความเชื่อตอการ
เป น ผู  ห ญิ ง ในอุ ด มคติ ยั ง ถู ก ถ า ยทอดจากรุ  น สู  รุ  น
ผานการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและการศึกษา ทั้งนี้
วรรณกรรมกับสังคมนั้นไมสามารถแยกออกจากกัน
ได เ พราะเป น สิ่ ง ที่ ผู ก พั น กั น สั ง คมเป น อย า งไร
วรรณกรรมก็ ส ะท อ นออกมาให เ ห็ น อย า งชั ด เจน
ภาพผูหญิงในวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะ แมวาจะมี
การเปลีย่ นแปลงไปตามกาล แตกไ็ ดนาํ เสนอตัวแทน
ภาพของผูห ญิงทีถ่ กู สังคมคาดหวังเพือ่ ใหดาํ เนินความ
เปนผูหญิงญี่ปุน

การศึ ก ษาภาพผู  ห ญิ ง ที่ เ ป น แม จ าก
วรรณกรรมเรื่ อ งคิ โ นะกะวะ จะช ว ยให ม องเห็ น
สถานภาพของผูหญิงที่ผานกระบวนการหลอหลอม
ความเปนหญิงตามลักษณะผูหญิงในอุดมคติของ
สังคมญี่ปุนที่คาดหวังจาก “ภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด”
อันจะเห็นวาผูหญิงเปนสิ่งที่ถูกสังคมสรางและใน
ขณะเดียวกันผูหญิงก็สรางสังคม การศึกษาเรื่องนี้
จึงไมไดเปนเพียงแคการทําความเขาใจวรรณกรรมกับ
สังคม แตยังเขาใจถึงวรรณกรรมผูหญิง การสราง
ความเปนผูห ญิง และความเปนแมดว ยเชนกัน ซึง่ จาก
งานวิจยั ทีผ่ า นมายังไมมงี านวิจยั ใดทีศ่ กึ ษาความเปน
แมของตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะ
มากอน ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงตองการศึกษาความเปนแมใน
วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ เพื่อจะ
ทํ า ให ม องเห็ น ว า ความเป น แม (motherhood)
ลวนแลวแตถูกสรรคสรางขึ้นมาทามกลางสังคมที่
เปลี่ยนแปลง

2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความเปนแมของตัวละครหญิงที่
ถูกสรางขึน้ ในวรรณกรรมเรือ่ งคิโนะกะวะ และความ
สัมพันธระหวางสังคมกับความเปนแมดังกลาว

3. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการ
สํารวจจากเอกสาร (Documentary studies) ซึ่งได
รวบรวมและศึกษาจากหลักฐานตางๆ ไดแก งานวิจยั
บทความวิชาการ เอกสารที่เกี่ยวของกับวรรณกรรม
เรื่องคิโนะกะวะ ชีวประวัติของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ
และครอบครัว รวมถึงระบบการศึกษาของผูหญิง
ญี่ปุนเพื่อทําการวิเคราะหรูปแบบความเปนแมและ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสั ง คมกั บ ความเป น แม ใ น
วรรณกรรม
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4. ขอบเขตของงานวิจัย
ศึกษาความเปนแมของตัวละครเอกหญิงใน
วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ
ทัง้ ฮะนะ ฟุมโิ อะ และฮะนะโกะรวมถึงประวัตศิ าสตร
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาสําหรับผูหญิงญี่ปุนในยุค
เมจิ ไทโช และโชวะ

5. สมมติฐาน
วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของนักเขียน
อะริโยะฌิ ซะวะโกะถายทอดเรือ่ งราวการดําเนินชีวติ
ผานความสัมพันธระหวางแมกับลูกสาวและยายกับ
หลานสาว ตั้งแตยุคสมัยเมจิ ไทโช จนถึงโชวะ โดย
ตัวละครหญิงถูกปลูกฝงความเปนแมจากการอบรม
เลี้ ย งดู ที่ บ  า นและจากการศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู  ห ญิ ง ใน
โรงเรียน

6. อะริโยะฌิ ซะวะโกะ และวรรณกรรมเรื่อง
คิโนะกะวะ
วรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะไดรับอิทธิพล
จากชี วิ ต ของอะริ โ ยะฌิ ซะวะโกะเป น อย า งมาก
เนื่องจากการสรางลักษณะของตัวละครเอกหญิงทั้ง
สามนัน้ อะริโยะฌิไดยดึ เอาแบบอยางมาจากคุณยาย
มารดา และตนเอง ซึ่งการดําเนินเรื่องในวรรณกรรม
ก็ไดมีการนําเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตและสังคมที่
อะริโยะฌิไดประสบหรือศึกษา มารอยเรียงเปนเรือ่ งราว
และถายทอดออกสูผูอานดวยเชนกัน การศึกษาชวง
ชีวิตของอะริโยะฌิ จึงจะทําใหเขาใจถึงภาพรวมใน
วรรณกรรมที่อะริโยะฌิตองการถายทอด
อะริโยะฌิ ซะวะโกะ (ค.ศ.1931-1984) เกิด
ที่เมืองวะคะยะมะ (Wakayama. 和歌山) บิดาของ

อะริ โ ยะฌิ ทํ า งานในโรงกษาปณ โ ยะโกะฮะมะ
(ปจจุบันคือธนาคารโตเกียว) จึงถูกสงไปทํางานยัง
สาขาตางประเทศ โดยครอบครัวไดยายตามบิดาไป
ดวย ทําใหอะริโยะฌิใชชว งเวลาวัยเด็กในตางประเทศ
เปนสวนใหญ
วัยเด็กของอะริโยะฌินับเปนจุดเริ่มตนของ
การสัง่ สมเรือ่ งราวเกีย่ วกับประเทศญีป่ นุ จากการอาน
หนังสือ เนื่องดวยปญหาดานสุขภาพทําใหตองขาด
เรียนบอยครัง้ ดังนัน้ เมือ่ อยูบ า น อะริโยะฌิจงึ ใชเวลา
ไปกับการอาน ไมเพียงแคหนังสือสําหรับเด็ก แตยัง
รวมถึงหนังสือที่บิดามารดานําติดตัวไปดวย ซึ่งลวน
เปนผลงานทีม่ ชี อื่ เสียงอยางเชนผลงานของ นะทซเุ มะ
โซเซะกิ (Natsume Souseki. 夏目漱石) โมะริ
โองะอิ (Mori Ougai. 森鴎外) และ คิกุชิ ฮิโระฌิ
(Kikuchi Hiroshi. 菊池寛) เปนตน (Miyauchi,
1995: p. 4-6) การอานหนังสือของอะริโยะฌิสราง
ความสนใจในประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ
ญีป่ นุ ถือเปนแรงบันดาลใจเพือ่ การถายทอดเรือ่ งราว
ที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรของญี่ปุน
การที่อะริโยะฌิชื่นชอบในความเปนญี่ปุน
และการใช ชี วิ ต ในต า งประเทศ ได ส ร า งความ
ปรารถนาที่จะกลับมาบานเกิด เมื่อมีโอกาสกลับมา
และไดรบั ชมการแสดงคะบุกจิ งึ สรางความประทับใจ
แกอะริโยะฌิจนไมสามารถลืมได (Ariyoshi, 2000:
p.10) ทําใหอะริโยะฌิเริม่ เขียนงานเปนบทละครของ
นั ก แสดงคณะคะบุ กิ และเมื่ อ จบการศึ ก ษาจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ได เ ขี ย นนวนิ ย ายระกุ โ ยโนะฟุ
(Rakuyou no fu. 洛陽の賦)1 เปนนวนิยายเรื่อง
แรกลงในนิตยสารฮะกุชิงุน (Hakuchigun. 白痴群)
แลวไดรับรางวัล หลังจากนั้นอะริโยะฌิจึงไดเขียน

นวนิยายระกุโยโนะฟุ เปนนิยายที่ถายทอดเรื่องราวของ Zhaojun หญิงงามที่ไมมีใครเทียบไดในชวงสามสิบสามปกอนคริสตกาลของราชวงศจีน
โบราณ โดยในสมัยนั้นจักรพรรดิจะมีนางสนมมากมาย ซึ่งแตละคนจะใหสินบนแกชางวาดภาพเพื่อวาดภาพของตนออกมาใหสวยที่สุดสําหรับมอบ
ใหจักรพรรดิ เวนแต Zhaojun ที่ไมไดทําเชนนั้น รูปของนางจึงถูกวาดขึ้นอยางเรียบงาย ตอมาภายหลังเมื่อจักรพรรดิไดยลโฉมที่แทจริงของนาง
ซึ่งงดงามเปนที่สุด จึงไดแตทรงเสียพระทัยและเสียดาย

1
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นวนิยายเรื่องสั้นเรื่อยมา จนป ค.ศ. 1959 (ปโชวะที่
34) ที่ถือวาเปนปของ Talent women (saijo no
jidai. 才女の時代)2 อะริโยะฌิไดเขียนนวนิยายเรือ่ ง
ยาวเรือ่ งแรกลงในนิตยสารฟุจนิ งะโฮ (Fujin gahou.
婦人画報) ฉบับเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ซึ่งก็คือนวนิยายเรื่องคิโนะกะวะ (Iwatani, 1970:
p.453-457) โดยวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะนั้น
อะริโยะฌิไดบรรยายเอาไววา ตัวละครเอกที่ชื่อ
ฮะนะ ถูกเขียนขึ้นโดยยึดเอาภาพจากคุณยายของ
ตนเอง ดวยความเปนกวีของคุณยายที่ไหลวนอยูใน
ตัวทําใหเขียนนวนิยายเรื่องนี้ไดอยางเขาถึงอารมณ
(Ariyoshi, 2000: p.186) สําหรับฟุมิโอะ ซึ่งเปน
ลูกสาวของฮะนะ ยึดเอาแบบอยางจากมารดาของ
อะริโยะฌิที่เปนลูกสาวของครอบครัวนักการเมือง
และฮะนะโกะทีเ่ กิดในยุคโชวะก็คอื ตัวของอะริโยะฌิ
เอง (Iwatani, 1970: p.458) นอกจากนี้ ยั ง มี
องคประกอบหลากหลายประการทีอ่ ะริโยะฌินาํ เรือ่ ง
ราวในชวงชีวิตของตนเขามาผสมผสาน เชน ชื่อของ
วรรณกรรมและฉากที่ใชในการดําเนินเรื่อง มาจาก
บานเกิดของอะริโยะฌิในเมืองวะคะยะมะที่มีแมนํ้า
ไหลผานชื่อวา แมนํ้าคิ รวมถึงเหตุการณสําคัญทาง
ประวัตศิ าสตรทเี่ กิดขึน้ ในชวงยุคตางๆ ของญีป่ นุ ก็ได
ปรากฏอยูในวรรณกรรมดวย ซึ่งอะริโยะฌิแบงเนื้อ
เรื่องออกเปน 3 ตอนโดยยอ ดังนี้
ตอนที่ 1 ฮะนะ : ฮะนะหญิงสาวที่ถูกเลี้ยง
ดูโดยคิโมะโตะ โทะโยะโนะ (Kimoto Toyono. 紀本
豊乃) ผูเ ปนยาย และไดรบ
ั การศึกษาในโรงเรียนสตรี
วะคะยะมะ เชื่อมั่นในคําสอนที่วาหนาที่ของผูหญิง
คือการมีบตุ รและใหกาํ เนิด ภายหลังจากแตงงานกับ
มะทะนิ เคะอิซะกุ (Matani Keisaku. 真谷敬策)

ก็ ไ ด ทํ า หน า ที่ ภ รรยาที่ ดี ต ามที่ ไ ด รั บ การอบรมมา
ในขณะนัน้ สามีของฮะนะดํารงตําแหนงลูกชายคนโต
ของตระกูลทีต่ อ งคอยดูแลพืน้ ทีเ่ พาะปลูกและบริหาร
งานตางๆ ของตระกูลซึง่ มีมากมาย โดยมีฮะนะทีค่ อย
เปนแรงสนับสนุนสามีอยูเบื้องหลัง ทั้งการจัดการ
เรื่องคาใชจาย การดูแลเรื่องการศึกษาของบุตรชาย
และบุตรสาว รวมไปถึงการปรนนิบตั มิ ารดาและดูแล
นองชายของเคะอิซะกุ ไมวาเคะอิซากุจะประสบ
ปญหาในเรือ่ งใด ฮะนะจะคอยเปนผูร บั ฟงและเปนที่
ปรึกษาใหอยูเสมอ
ตอนที่ 2 ฟุมิโอะ : ฟุมิโอะบุตรสาวของ
ฮะนะคอนขางหัวรัน้ และมัน่ ใจในตนเอง เลนและปน
ปายตนไมคลายเด็กผูชาย กลาที่จะตอปากตอคํากับ
คุณครูที่โรงเรียนและกับฮะนะผูเปนมารดา มีความ
หวังที่จะเดินทางออกจากวะคะยะมะเพื่อเรียนตอที่
โตเกี ย ว ฮะนะรู  สึ ก เป น กั ง วลอย า งมากเกี่ ย วกั บ
ลักษณะนิสัยของฟุมิโอะ ซึ่งจะทําใหบุตรสาวคนนี้
ไมมีชายใดมาสูขอเปนภรรยา ทั้งนี้ฟมุ ิโอะจะตอตาน
ฮะนะแทบทุกเรื่องที่ฮะนะตองการใหทํา โดยให
เหตุผลวา ฮะนะเปนผูหญิงที่อยูในชวงยุคเกาที่ตอง
อุทิศตนใหครอบครัวจนไมเหลือคุณคาในความเปน
ตั ว เอง ภายหลั ง ฟุ มิ โ อะเข า รั บ การศึ ก ษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย สตรี ที่ โ ตเกี ย วและได ต กหลุ ม รั ก จน
แตงงานกับเอะอิจิ (Eiji. 英二) ผูม าจากตระกูลฮะรุมิ
(Harumi. 晴海) ซึ่งเปนตระกูลของซามูไรที่ไมไดมี
ที่ ดิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น เที ย บเท า ตระกู ล มะทะนิ แต
ฟุมโิ อะมัน่ ใจวาเออิจจิ ะสามารถดูแลครอบครัวและมี
ชีวติ การแตงงานทีม่ คี วามสุขได ดวยหนาทีก่ ารงานใน
ธนาคารของเออิจิทําใหตองเดินทางไปประจําสาขา
ตางๆ ยังตางประเทศ ฟุมิโอะจึงตามไปดวย

Talent women ไดรบั การขนานนามจากนักวิจารณวรรณกรรมชือ่ โยะฌิมิ อุซอุ ิ (Yoshimi Usui. 吉見臼井) วาเปนปแหงนักเขียนหญิง เนือ่ งจาก
ในปนี้ไดมีนักเขียนหญิงที่สรางผลงานอันมีชื่อเสียงหลายทาน เชน โซะโนะ อะยะโกะ (Sono Ayako. 曽野綾子) อะริโยะฌิ ซะวะโกะ และ ฮะระดะ
ยะซุโกะ (Harada Yasuko. 原田康子)
2
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ตอนที่ 3 ฮะนะโกะ : ฮะนะโกะบุตรสาว
ของฟุมิโอะเติบโตในตางประเทศ การเลี้ยงดูจาก
ฟุมิโอะที่รักอิสระ จึงไมไดมีระเบียบขอบังคับใดที่
ปลูกฝงใหฮะนะโกะเปนภรรยาที่ดีหรือแมที่ฉลาด
เมือ่ ไดกลับมายังญีป่ นุ อีกครัง้ เนือ่ งจากสถานการณที่
อาจเกิดสงคราม และเขาศึกษาตอในโรงเรียนสตรีที่
วะคะยะมะ ด ว ยสุ ข ภาพที่ ไ ม ค  อ ยแข็ ง แรงทํ า ให
ฮะนะโกะตองขาดเรียนอยูบ อ ยครัง้ และไดใชเวลาอยู
กับฮะนะระยะหนึง่ กอนยายตามครอบครัว จนกระทัง่
ไดเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยสตรีที่โตเกียว ความ
สัมพันธอันแนนแฟนระหวางฮะนะโกะกับฮะนะเกิด
จากการทีฮ่ ะนะโกะหลงใหลในวิถชี วี ติ แบบญีป่ นุ และ
การดําเนินชีวิตในแบบของฮะนะ ขณะที่มองฮะนะ
ฮะนะโกะรับรูไดถึงเลือดของฮะนะที่ไหลเวียนอยูใน
ตัวเธอ รวมทัง้ จิตวิญญาณของตระกูลมะทะนิ เหมือน
สายสัมพันธไดถายทอดจากโทะโยะโนะสูฮะนะ จาก
ฮะนะสูฟุมิโอะ และจากฟุมิโอะสูตัวฮะนะโกะ โดย
ฮะนะโกะนั้นไมไดรูสึกตอตานการเปนครอบครัว
เหมือนดังเชนฟุมิโอะแมของตน
เรื่องราวของตัวละครเอกหญิงทั้งสามใน
วรรณกรรม ได แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ความแตกต า งใน
หลายๆ ดาน ทั้งลักษณะการถูกเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
รูปแบบการดําเนินชีวติ ลักษณะนิสยั และทัศนคติ ซึง่
ฮะนะตัวละครเอกเปนผูห ญิงทีด่ าํ เนินความเปนแมอยู
ภายในกรอบของระบบอิเอะ ทีต่ อ งรักษากฏเพือ่ ดํารง
ความเปนบาน และความเปนครอบครัวไว อีกทัง้ ตอง
คอยสนับสนุนดูแลสามีและลูก แตกตางจากฟุมิโอะ
ที่ไดรับอิทธิพลจากความเปนผูหญิงสมัยใหม และ
ฮะนะโกะที่ใชชีวิตอยูตางประเทศ ผูซึ่งโหยหาใน
ประเพณีและวัฒนธรรมของญีป่ นุ อันเปนบานเกิดรวม
ถึงความเปนครอบครัว ซึ่งการศึกษาความเกี่ยวของ
ระหวางอะริโยะฌิ ซะวะโกะกับคิโนะกะวะ ทําใหเห็น
ถึงความสัมพันธระหวางผูป ระพันธกบั งานเขียน ทีไ่ ด
50 jsn Journal Special Edition 2018

เชื่อมโยงประสบการณของตนเองมาถายทอดผาน
เรื่องราวและตัวละครในวรรณกรรม

7. การเรียนรูความเปนแมของตัวละครหญิง
ความเปนแมนั้นถูกมองวาเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติอนั เปนลักษณะทางกายภาพของผูห ญิง แต
อีกทางหนึ่ง Yagi (1986: p.45-56) ไดสรุปแนวคิด
เกี่ยวกับความเปนแมวา นอกเหนือจากลักษณะทาง
กายภาพยังมีความเปนแมที่ไมไดขึ้นกับทางชีวภาพ
หรือทางจิตวิทยา ทัง้ นีไ้ มวา จะคลอดลูกหรือไมกต็ าม
สังคมหรือเพศชายมักจะคาดหวังความเปนแมจาก
เพศหญิง ซึ่งถือวาเปนคุณลักษณะของเพศหญิงที่จะ
ตองมีความเปนแม ความเปนแมนี้จึงเกิดจากการ
สรางขึ้นของสังคมอีกดวย ดังนั้นการศึกษาถึงความ
เปนแมจะสามารถชวยใหเขาใจถึงลักษณะ แบบแผน
และวิธีดําเนินความเปนแมที่ปรากฏอยูในสังคมและ
วรรณกรรม ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาแนวคิดของการ
เรียนรูความเปนแม โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
การเรียนรูความเปนแมจากที่บาน และการเรียนรู
ความเปนแมจากที่โรงเรียน
7.1 การเรียนรูความเปนแมจากที่บาน
การนิ ย ามความเป น แม ป รากฏในหลาย
ลักษณะ หากเปนการนิยามในทางชีวภาพ ความเปน
แมหมายถึงการใหกําเนิด ในทางจิตวิทยาความเปน
แมหมายถึงการเลีย้ งดู ซึง่ หากไมนบั รวมทัง้ การศึกษา
ทางชีวภาพหรือทางจิตวิทยาแลว ความเปนแมถูก
สรางขึน้ จากสังคม อันเนือ่ งมากจากการถูกปลูกฝงลูก
ผูหญิงวาการเลี้ยงดูลูกเปนหนาที่ของเพศหญิง และ
สั ง คมแวดล อ มที่ ใ กล ชิ ด กั บ ผู  ห ญิ ง มากที่ สุ ด ก็ คื อ
ครอบครัว ดังนั้นความเปนแมที่ถูกสรางขึ้น จึงมีจุด
เริ่มตนจากบาน การเรียนรูความเปนแมจากที่บาน
ผานรูปแบบความสัมพันธภายในครอบครัว จะชวย
ใหเขาใจถึงรูปแบบของความเปนแมที่ถูกสรางขึ้น
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นอกเหนือจากระบบการศึกษาในโรงเรียน
ปลายศตรวรรษที่ 19 จนถึงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ระบบอิเอะคืออุดมการณทางครอบครัวที่
เปนทางการและโดดเดนมากในญี่ปุน โดยไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อที่จะเปนญี่ปุนสมัยใหม ซึ่ง
ถูกกําหนดอยางเปนทางการในประมวลกฎหมายแพง
ป ค.ศ. 1898 (ปเมจิที่ 31) ระบบอิเอะนัน้ ไดประสาน
รวมกับแนวคิดอื่นอีกคือ ภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด ที่เมื่อ
ผูหญิงแตงงานเขาสูครอบครัว (อิเอะ) อื่น จะอยูใน
ฐานะตํ่าสุดและถูกคาดหวังใหเชื่อฟงสามีและพอแม
ของสามี ดูแลงานบานตามกฏของอิเอะภายใตการ
ควบคุมของแมสามี และคลอดบุตรชายอยางนอย
หนึ่งคน นอกจากนี้ในฐานะที่เปนแมจึงมีหนาที่รับ
ผิดชอบในการเลีย้ งดูบตุ รดวยความเฉลียวฉลาด เพือ่
เตรียมความพรอมของบุตรชายคนโตสําหรับบทบาท
หนาที่หัวหนาครัวเรือน และดูแลบุตรสาวเพื่อให
เติบโตเปนภรรยาที่ดีแมที่ฉลาดเชนกัน (Yoshida,
2017) โดยคํ า ว า “ภรรยาที่ ดี แ ม ที่ ฉ ลาด” นั้ น
Koyama (1991) อธิบายวาเปนแนวคิดหลักของการ
ศึกษาสําหรับเด็กผูห ญิงโดยชีน้ าํ ใหรลู กึ ซึง้ ถึงการเปน
กุลสตรี ชวยเหลืองานของผูชายอันเปนหนาที่ของ
ภรรยาที่ดี เสริมสรางบุตรชายใหมีความซื่อสัตยกลา
หาญ และอบรมบุตรสาวของตนใหดงี ามเพียบพรอม
ทัง้ กายใจอันเปนหนาทีข่ องแมทฉี่ ลาด ผูห ญิงญีป่ นุ ใน
ระบบอิเอะนี้จึงตองปฏิบัติหนาที่แมอยางหลีกเลี่ยง
ไมได
ซึ่ ง ตามวิ ถี ชี วิ ต แบบญี่ ปุ  น ได ทํ า ให เ กิ ด
แนวคิดคุณลักษณะของแมสามประการ คือ 1) แม
เปนผูดูแลที่ดีที่สุดและเปนผูใหการศึกษาของเด็ก
2) พันธะระหวางแมและเด็กเปนธรรมชาติมากที่สุด
และเปนพื้นฐานในความสัมพันธของมนุษย 3) ไมมี
งานอื่นใดที่ดีกวาหรือเหมาะสําหรับผูหญิงมากกวา
การเลีย้ งดูลกู จนมีความเชือ่ โบราณของญีป่ นุ ทีก่ ลาว

วา “mitsugo no tamashii hyakumade” (三つ
子の魂百まで) ทีห
่ มายความวา ไมวา สิง่ ใดทีเ่ ด็กได
รับในสามปแรกจะอยูไปจนถึงพวกเขาอายุรอยป
(Fujita, 1989: p.72) ซึง่ เปนสิง่ ทีเ่ นนใหเห็นถึงความ
สําคัญที่เด็กจะตองไดรับการเลี้ยงดูที่ดีตั้งแตแรกเกิด
จนถึงอายุสามขวบ และกลายเปนหนาทีส่ าํ คัญผูห ญิง
ในฐานะแมที่ตองคอยดูแล เอาใจใสอยางดีที่สุด โดย
การเรียนรูเพื่อที่จะเปนแมนั้น ลูกสาวจะเรียนรูผาน
ทางครอบครั ว โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง จากแม ข องตน
เนื่องจากแมคือคนใกลชิดที่ใหการสนับสนุนและให
คําแนะนําแกลูกสาว นอกจากนี้ลูกสาวมักจะเห็นแม
เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตดังที่ Greer (1980)
กลาวถึงความสัมพันธระหวางแมกับลูกสาว วาเปน
ศูนยกลางที่สําคัญในกระบวนการการขัดเกลาทาง
สั ง คมของผู  ห ญิ ง โดยแม ใ ห ค วามรู  พื้ น ฐานด า น
บทบาทของเพศหญิงแกลูกสาวของตน และลูกสาว
จะสังเกตและเรียนรูจากแมถึงการดําเนินความเปน
ครอบครัว รวมถึงกฎระเบียบในชีวติ การสมรส ดังนัน้
เมือ่ เกิดการเรียนรูท งั้ จากคําพูดและการกระทํา ความ
เปนแมจงึ ถูกถายทอดผานแมไปสูล กู สาว เชนเดียวกับ
Janeke และคณะ (1993: p.116) ที่กลาววา แมจะ
สงสัญญาณไปถึงลูกสาวถึงคุณคาของการเปนผูหญิง
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนแม
การศึกษาเพื่อความเปนแมจากที่บาน เริ่ม
ตนจากความสัมพันธระหวางแมกับลูกสาว โดยแม
เปนตัวอยางของคําสอนเรือ่ งบทบาทหนาทีข่ องผูห ญิง
ใหแกลูกสาว ไมวาจะดวยการกระทําหรือคําพูด
ลูกสาวจะซึมซับและสรางความตระหนักรูเ กีย่ วกับกฎ
เกณฑ และสิ่งที่ควรปฏิบัติภายในครอบครัว ทั้ง
ครอบครัวของตน และครอบครัวของสามี ดังนั้นการ
ศึกษาเพื่อการเปนแมจากที่บานจึงเปนหนาที่สําคัญ
ของแมที่จะตองสรางการเรียนรูไปสูลูกสาว เพื่อการ
เปนแมที่ดีตอไป
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7.2 การเรียนรูค วามเปนแมจากทีโ่ รงเรียน
การศึกษาสําหรับผูหญิงในโรงเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปตามยุคสมัย การเรียนรูความ
เปนแมในระบบโรงเรียนชวงยุคเมจินั้น เนนบทบาท
หนาที่แมตามหลักภรรยาที่ดีแมที่ฉลาดคือการให
กําเนิดและเลี้ยงดู เพื่อใหเด็กที่เติบโตไปเปนกําลัง
สํ า คั ญ ของประเทศ โดยไม ไ ด มี ค วามรู  ต ามหลั ก
วิ ท ยาศาสตร ห รื อ การดู แ ลที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ซึ่ ง
สถานภาพแมของผูหญิงไดเปลี่ยนไปหลังการปฏิรูป
เมจิ ที่การศึกษาทําใหเกิดการใหความรูตอการเปน
แม โดยกลุม นักเคลือ่ นไหวดานสิทธิมนุษยชนไดเขียน
“บทความเกีย่ วกับการศึกษาทีส่ าํ คัญสําหรับผูห ญิง”
(Greater Learning for Women. 文明論女大学)
วาการคลอดและการดูแลเลีย้ งดูทารกเปนงานสําคัญ
สําหรับผูห ญิง โดยเฉพาะการเลีย้ งดูเด็กนัน้ เปนหนาที่
ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ (Niwa and Tomiko, 1993: p.72-73)
ทัง้ นีห้ นังสือสําหรับการศึกษาเพือ่ เปนแมใน
ยุคเมจินนั้ Koyama (1991: p.26-31) ไดแบงเนือ้ หา
ออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1) หนังสือประเภทเดียวกับยุคเอโดะ
คือ ไมไดมีการกลาวถึงวิธีการเลี้ยงลูกอยูเลย แตเนน
ยํ้าถึงหนาที่ของภรรยาและการเปนลูกสะใภ ไดแก
“Onnasanjikyou” (女三字経 ) และ “Kaisei
onnadaigaku” (改正女大学)
2) หนังสือที่มีใจความกลาวถึงสิ่งที่
เปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับผูหญิง แตนอกเหนือ
จากนั้นยังมีการกลาวถึงคุณธรรมสําหรับการเปนแม
และชีใ้ หเห็นถึงความสําคัญของบทบาทหนาทีข่ องแม
ไดแก “Kaisei onnaimagawa” (改正女今川)
“Shinsen zouho onnadaigaku” (新撰増補女
大学) “Shinsen onnadaigaku” (新撰女大学)
และ “Onna hitsudoku jokun” (女黌必読女訓)
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3) หนังสือทีก่ ลาวถึงบทบาทของการ
เปนแมอยางชัดเจน ไดแก “Meiji onnaimagawa”
(明治女今川) “Kinsei onnadaigaku” (近世女大
学) “Bunmeiron onnadaigaku” (文明論女大学)
โดยหนังสือเหลานีก้ ลาวถึงหนาทีข่ องแมวา
เปนตนแบบของเด็ก เปนผูร บั ผิดชอบความประพฤติ
ของลูก และถูกกําหนดใหเปนผูรับผิดชอบการศึกษา
ของลูก บทบาทของแมถกู ยกยองจากประเทศชาติวา
มีคณ
ุ คาและความสําคัญ จึงมีการอบรมเพือ่ ใหผหู ญิง
เปนแมที่ฉลาดในยุคเมจิเปนตนมา จะเห็นไดวา
หนังสือสําหรับการศึกษาเพือ่ เปนแมในยุคเมจิทงั้ สาม
ประเภทนี้ เป น การผสมผสานระหว า งการเรี ย น
สําหรับผูหญิงในยุคเกา (ยุคเอโดะ) ที่ยังคงเนนยํ้า
ความตองการทางสังคมทีค่ าดหวังใหผหู ญิงทําหนาที่
เพือ่ เปนภรรยาและลูกสะใภทดี่ ภี ายหลังจากแตงงาน
กับการเรียนสําหรับผูหญิงในยุคที่ญี่ปุนเริ่มเขาสูการ
พัฒนา (ยุคเมจิ) ทีก่ ารศึกษาสําหรับผูห ญิงมีเนือ้ หาที่
หลากหลายขึน้ หนังสือเรียนจึงเปนการสะทอนความ
คาดหวั ง ของสั ง คมทั้ ง ในแบบเก า และแบบใหม
การศึกษาเพือ่ การเปนแมจงึ มีทงั้ การกําหนดบทบาท
และหนาที่ของการเปนแม และการกําหนดทิศทาง
สําหรับสถานะของผูหญิงญี่ปุน
เมื่อถึงยุคไทโช การเรียนรูความเปนแมถึง
จุดเปลี่ยน กลายเปนแมที่แสวงหาความรูเพื่อการ
เลี้ยงดูลูกที่ถูกตอง การเรียนสําหรับผูหญิงเพิ่มความ
เปนวิทยาศาสตรและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
มากขึ้น โดยมีหนังสือที่เกี่ยวกับลักษณะที่ถายทอด
ทางพันธุกรรม การดูแลกอนคลอด วิธกี ารเลีย้ งทารก
รวมถึงจิตวิทยาเด็กอีกดวย นอกจากนี้ Miyano
(2016) ยังไดกลาวถึงการเรียนรูความเปนแมในยุค
ไทโชวา มีการยอมรับและมอบใบรับรองการดูแลเด็ก
และการคลอดบุตรใหแกผูหญิงชนชั้นกลาง และ
ภายในตัวเมืองก็เปนยุคที่วาทกรรมซึ่งเกี่ยวกับแมมี

ความเปนแมในวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ

ความแพรหลาย โดยเฉพาะหนังสือ “ขอควรปฏิบัติ
ในชวงตัง้ ครรภ” (Taikyou. 胎教) ของจิโระ ฌิโมะดะ
(Jiro Shimoda. 下田次郎) ที่ไดรับความนิยมภาย
หลังการตีพิมพในป ค.ศ. 1913 (ปไทโชที่ 2) และ
หนังสือ “แมและเด็ก” (Haha to ko. 母と子) ที่ตี
พิมพในป ค.ศ. 1916 (ไทโชที่ 5)
จนถึงยุคโชวะที่การเรียนรูความเปนแมนั้น
เกิดจากการใหความรูท เี่ กีย่ วของกับการดูแลสุขภาพ
ทั้งของตนเองและลูก หรือจากวิธีการเลี้ยงดูเด็กตาม
หลักการที่ถูกตอง หนังสือที่เนนเรื่องบทบาทหนาที่
ของการเปนแมไดลดนอยลง แตเปนหนังสือที่ให
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก หรือคูมือการเลี้ยงเด็ก
ที่ไดรับความนิยมและมีใหเห็นกันอยางกวางขวาง
เนื่องจากภายหลังความคาดหวังตอหนาที่ของแมได
จางหายไป หรืออีกนัยหนึง่ คือบทบาทของภรรยาและ
แมไดเปลีย่ นแปลงไป งานบานหรือการเลีย้ งดูเด็กตอง
เปนเหตุเปนผลและมีความเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น
โดยภายหลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เปนตนมา การ
ดําเนินชีวิตไดอาศัยความเปนวิทยาศาสตรหรือหลัก
เหตุผล ดังนัน้ หากพูดถึงเรือ่ งการดูแลเด็กแลวมีตาํ รา
เรียนเพิ่มขึ้นมากมาย เชน กฏหมายวาดวยการเลี้ยง
เด็ก สุขอนามัยเด็ก จิตวิทยาเยาวชน หรือพระราช
บัญญัติครอบครัว (Koyama, 1991: p.215)
นอกจากนีค้ วามคาดหวังตอความเปนแมยงั
เปลี่ ย นไปโดย Tsuchida (2014) กล า วถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของการศึกษาสําหรับผูหญิงในยุคโชวะ
วา โรงเรียนสตรีวะคะยะมะมีการสรางภาพการเรียน
รูใหมของโรงเรียนผูหญิง โดยอาศัยเพลงหรือดนตรี
สมัยใหมตามวัฒนธรรมตะวันตก มีการสอนเด็กหญิง
ผ า นดนตรี แ ละเพลงแบบตะวั น ตกถึ ง การใช ชี วิ ต
ภายในครอบครัวในอนาคต และความรับผิดชอบตอ
การเรียน การดูแลสุขภาพที่ถูกตอง และในฐานะแม
ที่ตองเลี้ยงดูลูกการดูแลสุขภาพอยางถูกตองเปน

สิง่ จําเปน รวมไปถึงวัฒนธรรมภายในบานทีถ่ า ยทอด
ออกมาผานเสียงเพลงและเปยโน
จะเห็ น ว า การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู  ห ญิ ง ใน
โรงเรียนมีการเปลีย่ นแปลงเนือ้ หาไปตามยุคสมัย การ
เรียนรูความเปนแมในระบบโรงเรียนชวงยุคเมจินั้น
เนนบทบาทหนาที่แมตามหลักภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด
คือการใหกําเนิดและเลี้ยงดู เพื่อใหเด็กที่เติบโตไป
เปนกําลังสําคัญของประเทศ โดยไมไดมีความรูตาม
หลั ก วิ ท ยาศาสตร ห รื อ การดู แ ลที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
เมื่อถึงยุคไทโชการเรียนรูความเปนแมถึงจุดเปลี่ยน
กลายเปนแมทแี่ สวงหาความรูเ พือ่ การเลีย้ งดูลกู ทีถ่ กู
ต อ ง การเรี ย นสํ า หรั บ ผู  ห ญิ ง เพิ่ ม ความเป น
วิ ท ยาศาสตร แ ละความก า วหน า ทางเทคโนโลยี
มากขึ้น จนถึงยุคโชวะที่การเรียนรูความเปนแมนั้น
เกิดจากการใหความรูท เี่ กีย่ วของกับการดูแลสุขภาพ
ทั้งของตนเองและลูก หรือจากวิธีการเลี้ยงดูเด็กตาม
หลักการที่ถูกตอง
7.3 การเรียนรูความเปนแมของตัวละคร
หญิงแตละยุค
ตัวละครทัง้ สามมีเสนทางการเรียนทีเ่ หมือน
กัน โดยทั้งฮะนะ ฟุมิโอะ และฮะนะโกะตางก็จบการ
ศึกษาจากโรงเรียนสตรีวะคะยะมะ (Wakayama
koutou jogakkou. 和歌山高等女学校) โดยฟุมโิ อะ
และฮะนะโกะมีโอกาสเขาเรียนตอทีม่ หาวิทยาลัยสตรี
โตเกียว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาการ
เรียนรูความเปนแมของตัวละครทั้งสามดังนี้
ฮะนะไดรับอิทธิพลการเรียนรูความเปนแม
จากทั้งสองดาน คือจากโทะโยะโนะผูเปนยาย และ
จากการศึกษาในโรงเรียนสําหรับผูหญิง การศึกษา
จากบานที่โทะโยะโนะเปนผูอบรมสั่งสอนนั้น เพื่อ
การเตรี ย มตั ว ให ฮ ะนะเป น เจ า สาวที่ เ พี ย บพร อ ม
นอกเหนือจากกิริยามารยาท ฮะนะยังไดเรียนศิลปะ
การดนตรี การเขียนพูกัน การชงชา รวมไปถึงการ
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ประพฤติปฏิบตั ติ นยามทีแ่ ตงงานเขาสูค รอบครัวของ
สามีไปแลว การดูแลปรนนิบัติพอแมของสามีดังเชน
พอแมของตน หรือการอดทนอดกลัน้ ตอความคับของ
หมองใจใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น สวนการศึกษาจากใน
โรงเรียนนัน้ แนวคิดสําคัญยังคงเนนการเปนภรรยาที่
ดีแมที่ฉลาด จึงเห็นไดวาแมจะเรียนจากตางสถานที่
แตเนื้อหาของการเรียนยังคงมีจุดประสงคเดียวคือ
เพื่อใหฮะนะเปนภรรยาและแม ดังที่อะริโยะฌิได
อธิบายถึงตัวฮะนะไวในตอนที่โทะโยะโนะพาฮะนะ
เดินทางไปขอพรที่ศาลเจากอนเขาพิธีแตงงานวา
“ฮะนะที่ ไ ด เ ข า เรี ย นในโรงเรี ย นสตรี
วะคะยะมะ เชือ่ วาหนาทีข่ องผูห ญิงนัน้ นอกเหนือจาก
การแตงงานแลว อีกหนาทีห่ นึง่ คือการเลีย้ งดูลกู และ
รักษาความสัมพันธภายในครอบครัว”
(Ariyoshi, 1959: p.8)
แสดงใหเห็นวา แมจะไดรับการเรียนใน
โรงเรียนแตฮะนะก็ยังคงเชื่อในหนาที่ของผูหญิงตาม
ที่ สั ง คมคาดหวั ง เหตุ เ พราะเนื้ อ หาที่ ไ ด เรี ย นใน
โรงเรียนยังคงสอนใหผหู ญิงทําหนาทีข่ องภรรยาและ
แมนนั่ เอง โดยหลักจริยธรรมอันดีสาํ หรับผูห ญิงญีป่ นุ
ทีแ่ ตงงานแลว คือ การเชือ่ ฟงสามี ดูแลบาน และการ
เลี้ยงดูบุตร (Sandaya, 1932: p.256) ตามความคิด
ที่วาผูหญิงเปนผูเลี้ยงดู ปกปอง และใหการศึกษาแก
เด็กซึง่ จะเติบโตมาเปนประชากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ เปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ฟุมิโอะก็ไดรับการอบรมสั่งสอนทั้งจากที่
บานและที่โรงเรียน ซึ่งฮะนะผูเปนแมไดคาดหวังให
ฟุมโิ อะเปนเจาสาวทีด่ แี ละเปนทีห่ มายปอง โดยฮะนะ
นัน้ ถายทอดความรูท กุ อยางใหแกฟมุ โิ อะเชนเดียวกับ
ที่ไดรับมาจากโทะโยะโนะ ขณะที่ในโรงเรียนฟุมิโอะ
ไดรับความรูสมัยใหมนอกเหนือจากการเรียนเปน
ภรรยาทีด่ แี มทฉี่ ลาด โดยเนือ้ หาการเรียนในโรงเรียน
สําหรับผูหญิงยุคไทโชนั้นไดเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับ
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กีฬา เชน เทนนิส วายนํา้ และการปนเขา ซึง่ ภายหลัง
สงคราม การศึกษาในโรงเรียนสตรีเริ่มเปนที่สนใจใน
สังคมอยางกวางขวาง มีบทความทีเ่ กีย่ วกับพิธจี บการ
ศึกษา หรือการแขงขันกีฬาในโรงเรียนสตรีตามพื้นที่
ต า งๆ ออกมามากมาย รวมถึ ง มี ก ารอธิ บ ายถึ ง
เปาหมายของการศึกษาในโรงเรียนสําหรับผูหญิง
การศึกษาในวะคะยะมะจึงไดปรากฏภาพของการ
ปฏิรูปการศึกษาของผูหญิง โดยในป ค.ศ. 1919
(ป ไ ทโชที่ 8) ได มี บ ทความที่ อ ธิ บ ายถึ ง การ
เปลีย่ นแปลงวา แมวา โรงเรียนจะมีเปาหมายเพือ่ การ
เปนเจาสาว แตคาํ กลาวทีว่ า กุลสตรีตอ งอยูแ ตภายใน
บานนัน้ ไมเขากับสภาพสังคมของโลกอีกตอไป ดังนัน้
ผูหญิงจึงตองมีทั้งความสามารถทางการศึกษาและ
รางกายที่แข็งแรง (Tsuchida, 2014: p.60-62)
จึงเปนเหตุผลที่ฟุมิโอะมีความสามารถทางดานการ
เลนกีฬาดวย แตอยางไรก็ตามโรงเรียนยังคงยึดหลัก
การของภรรยาที่ดีแมที่ฉลาดเปนแนวทางการศึกษา
ควบคูกันไป ดังเชนความตอนหนึ่งในวรรณกรรมที่
กล า วถึ ง คุ ณ ครู ท ะมุ ร ะ ซึ่ ง จบการศึ ก ษามาจาก
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยโตเกียววา
“การสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับอิสระภาพ
และประชาธิปไตยของเขา โดยการอานบทกวีชื่อ
นกสีแดง ดวยเสียงอันดังนัน้ ไดกระตุน ใหฟมุ โิ อะและ
เพือ่ นรวมชัน้ รูส กึ กระตือรือรนและใหความสนใจตอ
การเคารพในทุกสิทธิของยุคสมัยใหม ซึ่งนั่นสราง
ความอึดอัดใจสําหรับโรงเรียนสตรีวะคะยะมะที่ยัง
ยึดถือหลักของภรรยาที่ดีแมที่ฉลาดเปนอยางมาก”
(Ariyoshi, 1959: p.134)
เมือ่ ฟุมโิ อะเขาศึกษาตอทีม่ หาวิทยาลัยสตรี
ทีโ่ ตเกียว ปรัชญานับตัง้ แตการกอตัง้ มหาวิทยาลัยนัน้
ไม ไ ด เ ป น เพี ย งการแสวงหาความรู  แ ต ยั ง ปลู ก ฝ ง
ภูมปิ ญ
 ญาของการศึกษาความเปนมนุษย มีวสิ ยั ทัศน
ในการมองโลกทีก่ วางไกล และเติบโตไปเปนผูห ญิงที่

ความเปนแมในวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ

สามารถพึ่งพาตนเองได มหาวิทยาลัยนั้นไมไดเนน
การศึ ก ษาเพื่ อ ให ผู  ห ญิ ง เป น แม บ  า น คอยดู แ ล
ปรนนิบัติสามีและเลี้ยงดูลูก แตเปนการเรียนเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง ทําใหเห็นถึง
ความเปนแมของฟุมิโอะที่ไดจากการเรียนที่มีความ
ทันสมัยมากกวายุคของฮะนะ ฟุมิโอะจึงเปนภรรยา
และแมที่ไมไดกดดันตัวเองเพื่อการทําหนาที่แมแต
เพียงอยางเดียว
ตัวละครหญิงฮะนะโกะไดรับความรูจากใน
ระบบโรงเรียนมากกวาที่บาน เนื่องจากฟุมิโอะผูเปน
แมเห็นความสําคัญของการศึกษาสมัยใหม และความ
ทันสมัยแบบตะวันตก การเลีย้ งดูฮะนะโกะจึงเปนไป
อยางทันสมัยและใหอสิ ระ ไมมกี ารอบรมสัง่ สอนเพือ่
ใหเปนเจาสาวหรือภรรยาและแม ฮะนะโกะเติบโตมา
ในยุ ค สมั ย ที่ ป ระเทศได รั บ การพั ฒ นาอย า งเต็ ม ที่
ไมเคยสัมผัสกับระบบครอบครัวยุคเดิม (อิเอะ) เนือ่ ง
จากระบบอิเอะไดถูกยกเลิกไปเมื่อป ค.ศ. 1948
ทําใหฮะนะโกะรูส กึ อบอุน ทุกครัง้ ทีอ่ ยูก บั ฮะนะผูเ ปน
ยาย ในชวงทีม่ โี อกาสใชเวลารวมกับฮะนะ ฮะนะโกะ
ก็ไดซึบซับเอาความเปนญี่ปุนยุคดั้งเดิมผานการอาน
วรรณกรรมโบราณใหฮะนะฟง จึงเกิดความซาบซึ้ง
กับวัฒนธรรมเกาๆ และความเปนครอบครัวแบบ
ญีป่ นุ ทีไ่ มสามารถหาไดจากฟุมโิ อะหรือในครอบครัว
ของตนเอง เนื่องจากระบบอิเอะไดลมสลายไป การ
เรียนรูเพื่อเปนแมของฮะนะโกะจึงเปนไปในเชิงของ
หลักการณและเหตุผลทางวิทยาศาสตรจากโรงเรียน
และมหาวิทยาลัย มากกวาการปลูกฝงความเชื่อตาม
แบบผูหญิงที่สังคมคาดหวัง

เพื่อเรียนรูความเปนแม การอบรมเลี้ยงดูผานความ
สัมพันธระหวางแมกับลูกสาวและเนื้อหาการศึกษา
ของโรงเรียนไดประกอบสรางใหตัวละครทั้ง 3 นี้มี
ลักษณะของความเปนแมที่แตกตางกันออกไป ซึ่ง
ผูวิจัยไดแบงลักษณะความเปนแมของฮะนะ ฟุมิโอะ
และฮะนะโกะ ดังนี้
8.1 ฮะนะ
ฮะนะไดรับการอบรมเพื่อการเปนแมทั้ง
จากที่บานและที่โรงเรียน ซึ่งเปาหมายหลักคือการ
เปนภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด โดยฮะนะไดแสดงลักษณะ
ของความเปนแม 3 ประการ คือ
(1) แมที่เชื่อมั่นในหนาที่ของผูหญิง
ตามที่สังคมคาดหวัง
ฮะนะเชือ่ วาหนาทีข่ องผูห ญิงคือการให
กําเนิดและเลี้ยงดูบุตร จึงรูสึกเปนสุขใจมากเมื่อรูวา
ตนเองตั้งครรภและกําลังจะเปนแม ดังที่อะริโยะฌิ
กลาวไวในวรรณกรรมวา
“ฮะนะผูซึ่งกําลังจะมีลูก เปนสุขและ
มองโลกใบนี้เหมือนถูกฉาบไปดวยสีชมพู”
(Ariyoshi, 1959: p.56)
โดยผูหญิงญี่ปุนในยุคกอนไมเพียงแต
ตองการทีจ่ ะมีลกู เพือ่ เติมเต็มความรูส กึ เทานัน้ ยังเชือ่
วาการมีลูกจะทําใหสถานะของตนเองในครอบครัว
สามีมีความมั่นคง สะใภที่ไมมีลูกจะมีความไมมั่นคง
หลายประการ เชนการถูกสามีหยาราง หรือการทีส่ ามี
ตองรับเด็กชายมาเปนบุตรบุญธรรมเพือ่ สืบทอดและ
รักษาตระกูลของตนเองไว ทําใหผูหญิงเหลานั้นรูสึก
พายแพ ผูหญิงญี่ปุนจึงพยายามตั้งครรภและให
กําเนิด (Ruth, 1946: p.295) ซึ่งการตั้งครรภของ
8. ความเปนแมในวรรณกรรม
ฮะนะนําความยินดีมาสูทุกคนในครอบครัว และ
ตัวละครหญิงฮะนะ ฟุมิโอะ และฮะนะโกะ ฮะนะไดรับการดูแลเปนอยางดี โดยเคะอิซะกุผูเปน
ตางเติบโตและใชชวี ติ ผานยุคสมัยตางๆ ของญีป่ นุ ซึง่ สามี ไดคาดหวังวาลูกคนแรกจะตองเปนเพศชาย โดย
ทั้งสามไดรับการศึกษาทั้งจากที่บานและที่โรงเรียน ตั้งชื่อของเด็กชายไวลวงหนา แสดงใหเห็นถึงความ
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คาดหวั ง ของสั ง คมรอบข า งฮะนะ ที่ ม องว า เมื่ อ
แตงงานแลวผูหญิงควรใหกําเนิดทารกโดยเฉพาะ
เพศชายเพือ่ ดํารงความเปนครอบครัว ซึง่ ฮะนะเขาใจ
และยอมรับในบทบาทหนาที่ของผูหญิงขอนี้เปน
อยางดี
(2) แม ที่ เ ลี้ ย งลู ก ตามค า นิ ย มของ
สังคม
ฮะนะดูแลและเอาใจใสตอ บุตรของตน
รวมถึงการใหการศึกษาอันเปนคุณลักษณะของแมที่
สังคมคาดหวัง แมวา บุตรคนทีส่ องทีค่ ลอดออกมาจะ
เปนบุตรสาว แตฮะนะก็ไดใหความรักและการเลีย้ งดู
ไมตางจากบุตรชาย โดยอะริโยะฌิบรรยายถึงความ
รักที่ฮะนะมีตอบุตรสาวในขณะที่คลอดออกมาได
เพียงวันเดียวไววา
“หลั ง ฮะนะคลอด เคะอิ ซ ะกุ แ สดง
ทาทางผิดหวังที่ทารกเปนเพศหญิง ฮะนะไดกลาว
คําขอโทษและสัญญาวาจะมีลูกแกเขาอีก และเมื่อ
พิจารณาอยางถีถ่ ว นแลว ฮะนะมัน่ ใจวานีค่ อื การกลับ
มาเกิดใหมของโทะโยะโนะผูเ ปนยาย และเธอไมรสู กึ
ทอแทอกี ตอไป ความอิม่ เอมใจเขาลอมรอบตัวฮะนะ
ฮะนะรูสึกยินดีที่ตัวเองใหกําเนิดบุตรสาว พลางจอง
มองใบหนาของเด็กนอยดวยความสุขทีไ่ ดเปนแมของ
เด็กนอยแสนสวย”
(Ariyoshi, 1959: p.92)
นอกจากการเลี้ ย งดู ฮะนะยั ง วาง
แนวทางเพื่ออนาคตสําหรับลูกของตนเอง ดังเชนที่
ฮะนะเดินทางไปพบคุณครูของฟุมิโอะตอนที่ฟุมิโอะ
ทํ า ผิ ด กฏของโรงเรี ย นก็ เ พื่ อ แบ ง เบาภาระและ
ไมอยากใหเคะอิซะกุผูเปนสามีตองเดือดเนื้อรอนใจ
หรือขายหนา และเพือ่ ปรึกษาแนวทางสําหรับฟุมโิ อะ
เนื่องจากกังวลวาบุตรสาวของตนจะไมสามารถเปน
เจาสาวสําหรับครอบครัวใดได ดังเชนที่ฮะนะกลาว
กับครูที่โรงเรียนสตรีวะคะยะมะวา
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“ดิฉันตองขอโทษอยางที่สุด ที่ฟุมิโอะ
สรางปญหาใหแกคณ
ุ ครูมากมาย แตคณ
ุ ครูคะ ครูคดิ
วาฟุมิโอะมีทาทีกอรอกอติกหรือไมคะ นั่นเปนสิ่งที่
ดิฉันกังวลมากกวาอะไรทั้งหมด”
(Ariyoshi, 1959: p.133)
ซึ่งความกังวลของฮะนะที่มีตอฟุมิโอะ
ก็เพราะอนาคตทีฟ่ มุ โิ อะตองเปนภรรยาและแมทดี่ ตี อ
ไปในแบบทีส่ งั คมคาดหวัง อันเปนหนาทีข่ องผูห ญิงที่
ฮะนะตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางมาก
นอกจากนี้ ฮ ะนะยั ง วางแผนการศึ ก ษาที่ ดี สํ า หรั บ
ลู ก ทุ ก คน โดยให บุ ต รชายเข า เรี ย นหนั ง สื อ ใน
มหาวิทยาลัย ตามความคาดหวังของครอบครัวที่
ตองการใหบุตรชายมีความรู และตองการใหฟุมิโอะ
เขาเรียนในโรงเรียนการฝมือ ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความ
พรอมใหฟุมิโอะเปนภรรยาที่ดีตอไป อีกทั้งบุตรสาว
ของฮะนะทุกคนตองไดรับการเรียนดานงานบาน
การดนตรี การชงชา และการจัดดอกไม ทําใหเห็นวา
ฮะนะใหความสําคัญและเปนหวงตออนาคตของบุตร
สาวเชนเดียวกับบุตรชายดวยเชนกัน
(3) แมที่เสียสละความสุขและความ
ตองการสวนตัว
ฮะนะเปนแมที่เสียสละความสุขและ
ความตองการสวนตัวเพือ่ ดําเนินความเปนครอบครัว
และเพือ่ ลูกของตนเอง โดยยึดเอาความสุขของคนใน
ครอบครัวเปนหลัก ในตอนทีฟ่ มุ โิ อะทะเลาะกับฮะนะ
และถูกนําไปขังไวในหองเก็บของ ฟุมิโอะคนเจอ
หนังสือทีเ่ กีย่ วกับผูห ญิงทีฮ่ ะนะเก็บไว โดยอะริโยะฌิ
เลาไวดังนี้
“หลังจากคนหาบางอยางที่นาสนใจ
ฟุมโิ อะสังเกตเห็นกองนิตยสารทีช่ นั้ ใตบนั ได จึงหยิบ
ลงมาปดฝุน มันคือวารสาร โลกของผูหญิง ที่ฮะนะ
อ า นหลั ง จากแต ง งาน ฉบั บ หนึ่ ง ในนั้ น พู ด ถึ ง การ
ประกาศสิทธิของผูหญิงในป ค.ศ. 1911 ที่มีนักเขียน

ความเปนแมในวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ

อยาง ฮิระทซุกะ ระอิโช (Hiratsuka Raichou. 平塚
らいてう) และโอะทะเกะ โคะกิชิ (Otake Kokichi.
尾竹紅吉 ) เป น ผู  เขี ย นสนั บ สนุ น สิ ท ธิ ส ตรี ฟุ มิ โ อะ
ประหลาดใจอยางมากทีแ่ มของเธออานเรือ่ งแบบนีด้ ว ย”
(Ariyoshi, 1959: p.178)
แสดงใหเห็นวา แมฮะนะจะมีความ
สนใจในเรือ่ งของสิทธิและเสรีภาพสําหรับผูห ญิงเพียง
ใด แตกย็ งั คงยึดมัน่ ตอหนาทีข่ องผูห ญิงในการเปนแม
และภรรยา ภายในหองเก็บของ ยังมีขาวของเครื่อง
ใชโบราณ รวมไปถึงโคะโตะ เครือ่ งดนตรีญปี่ นุ ทีฮ่ ะนะ
ใชสอนฟุมิโอะและบุตรสาวคนอื่นๆ หองเก็บของจึง
เปนสถานทีท่ เี่ ปนเสมือนจุดขัดแยงของผูห ญิงสมัยเกา
และผูหญิงสมัยใหมในตัวของฮะนะ ความสนใจใน
สิทธิและเสรีภาพของผูหญิงสําหรับฮะนะแลว กลาย
เปนสิง่ ทีต่ อ งเก็บซอน แมวา จะมีความเปนผูห ญิงสมัย
ใหมสักเทาไหร ฮะนะก็เลือกที่จะดํารงชีวิตแบบ
ผูหญิงสมัยเกาที่ตองดูแลครอบครัว โดยตอนหนึ่ง
ฟุมโิ อะอานพบบทความของฮะนะทีไ่ ดรบั การตีพมิ พ
ในนิ ต ยสารและได รั บ รางวั ล โดยกล า วถึ ง ชี วิ ต
ครอบครัว และความสุขที่ไดดูแลคนในครอบครัว ซึ่ง
บรรณาธิการใหเหตุผลของการไดรับรางวัลวา ฮะนะ
ใชถอยคําอันไพเราะและลีลาการเขียนที่สวยงาม
8.2 ฟุมิโอะ
ฟุมโิ อะไดรบั การอบรมทัง้ จากฮะนะผูเ ปนแม
และจากการศึกษาในโรงเรียน แตความเปนแมของ
ฟุมิโอะนั้น ไมไดเกิดจากความเชื่อมั่นตอหนาที่ของ
ภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด จึงมีลักษณะของการเปนแมที่มี
ความคิดสมัยใหม ตามแบบผูห ญิงยุคไทโช โดยฟุมโิ อะ
ไดแสดงลักษณะของความเปนแม 3 ประการ คือ
(1) แมที่ไมเชื่อในหนาที่ของผูหญิง
ตามที่สังคมคาดหวัง
ฟุมิโอะรูสึกตอตานการอบรมสั่งสอน
และความเปนแมของฮะนะ โดยมองวาฮะนะเปน

ผูห ญิงลาหลัง ทีอ่ ทุ ศิ ตัวใหครอบครัวจนไมเหลือความ
เปนตัวเอง ทําใหฟมุ โิ อะและฮะนะตองถกเถียงกันอยู
เสมอ ในการทะเลาะครั้งหนึ่งหลังจากที่ฮะนะไปพบ
คุณครูที่โรงเรียนของฟุมิโอะ เกี่ยวกับคุณครูทะมุระ
ซึ่งถูกไลออก ฟุมิโอะโกรธฮะนะเปนอยางมาก จนถึง
กับพูดวา
“แม เ ป น คนที่ ล  า หลั ง อย า งสิ้ น เชิ ง !
แมทาํ ตัวเปนศัตรูกบั ผูห ญิงญีป่ นุ ทุกคนดวยการจํากัด
อิสรภาพ ในฐานะที่เปนเพศเดียวกัน มันเปนเรื่องที่
ยกโทษใหไมได ถาแมไมใชแมของหนูแลวละก็.....”
(Ariyoshi, 1959: p.137)
ซึ่ ง ฟุ มิ โ อะไม ไ ด ยึ ด ถื อ ในหน า ที่ ข อง
ภรรยาและแมแบบเดียวกับฮะนะ ดังทีฟ่ มุ โิ อะไดกลาว
กับโคะซะกุผเู ปนอาทีบ่ อกใหฟมุ โิ อะมีจติ วิญญาณของ
ความกลาหาญเชนเดียวกับฮะนะแมของเธอวา
“จริงหรืออา ที่วาแมกลาหาญ หนูวา
แมไมเคยเปนตัวของตัวเอง และทําตามคําสัง่ ของพอ
เสมอ ตอนนี้แมก็กําลังนั่งขัดฟนใหยายอยู หนูเบื่อที่
จะตองเห็นแมทําตามคําสั่งที่ไมมีสิ้นสุดของยายดวย
ความเคารพนบนอบ อีกอยางการเรียนของหนู มีแต
ชา ดอกไม แลวก็ดนตรี เหมือนแมไมเขาใจวาเราอยู
ในยุคใหมแลว”
(Ariyoshi, 1959: p.155)
จากคํากลาวของฟุมิโอะ จะเห็นไดวา
ฟุมโิ อะไมเห็นความสําคัญของแนวคิดภรรยาทีด่ แี มที่
ฉลาด เนือ่ งจากในยุคไทโช ความคิดเกีย่ วกับสิทธิของ
ผูหญิงเริ่มไดรับการสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมไดเปลีย่ นรูปแบบจากครอบครัวแบบเดิม
ไปเปนครอบครัวแบบใหมที่มีการแบงหนาที่การ
ทํางาน ผูห ญิงแสวงหาอิสรภาพและความรักจากการ
เลือกคูครองเพื่อแตงงาน มีการปฏิรูปการศึกษา
สําหรับผูห ญิงจากอิทธิพลของประชาธิปไตยยุคไทโช
ดังนั้นดวยลักษณะนิสัยของฟุมิโอะ ประกอบกับการ
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เรียนภายในโรงเรียนที่มีคุณครูทะมุระสอนเรื่องการ
เคารพสิทธิ ทําใหฟมุ โิ อะเปนแมทไี่ มเชือ่ ในหนาทีข่ อง
ผูหญิงตามที่สังคมคาดหวัง
(2) แมที่เลี้ยงลูกโดยไมขึ้นอยูกับคา
นิยมของสังคม
หลังจากแตงงานฟุมโิ อะไดตงั้ ครรภ ซึง่
ฮะนะเห็นวาฟุมิโอะควรกลับบานเพื่อคลอดลูกคน
แรก และนําเครื่องรางไปเคารพศาลเจาเพื่อใหชวย
คุมครองทารกตามความเชื่อที่สืบทอดตอกันมา แต
ฟุมโิ อะกลับมองวาเปนเรือ่ งไรสาระและบอกกับฮะนะ
วา ลูกของเธอจะปลอดภัยและสบายดีในโรงพยาบาล
โดยบรรยายไวในจดหมายที่เขียนถึงฮะนะวา
“หนู ว างใจที่ จ ะคลอดลู ก ของหนู ใ น
โรงพยาบาลสภากาชาดของญี่ปุน ที่อะโอะยะมะ
เขตทะกะกิ ซึง่ มีเครือ่ งมือทันสมัยและสิง่ อํานวยความ
สะดวก นี่คือยุคสมัยใหม ดังนั้นหนูขอรองแมวา
ไดโปรดอยาใหลกู ของหนูตอ งไปเกีย่ วของกับเรือ่ งทาง
ไสยศาสตรตั้งแตแรกเกิดเลย”
(Ariyoshi, 1959: p.224)
เห็นไดวา ฟุมโิ อะคอนขางตอตานความ
เชื่อหรือแนวคิดสมัยเกาของสังคม โดยยืนอยูบนพื้น
ฐานตามหลักวิทยาศาตรและเทคโนโลยีสมัยใหม
นอกจากนี้ ฟุ มิ โ อะไม ไ ด บั ง คั บ หรื อ ส ง เสริ ม ให
ฮะนะโกะเรียนรูเกี่ยวกับงานบานหรือการฝมือ รวม
ไปถึงศิลปะตางๆ ของญี่ปุน แตใหเขาเรียนในสาขา
วิชาที่ฮะนะโกะตองการ ดังเชนที่ฮะนะโกะบรรยาย
ไวในจดหมายที่เขียนถึงฮะนะวา
“ตอนนี้หนูเรียนในมหาวิทยาลัยสตรี
โตเกียว ที่เดียวกับที่แมเคยเรียน และเขาเรียนใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชนเดียวกัน แตหนูมั่นใจวา
ทัศนคติของหนูแตกตางจากแมเปนอยางมาก”
(Ariyoshi, 1959: p.316)
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การเรียนในมหาวิทยาลัยของฮะนะโกะ
เปนไปเพื่อหาความรู แสดงใหเห็นวาฟุมิโอะไมได
ตองการใหฮะนะโกะเรียนเพื่อเปนเจาสาว หรือเปน
ภรรยาและแมเหมือนฮะนะ ซึง่ ไมเปนไปตามหนาทีท่ ี่
สังคมคาดหวังจากผูหญิง
(3) แมที่ทําตามความตองการของ
ตนเอง
ฟุมิโอะนั้นทําตามความตองการของ
ตนเองมาตั้งแตเด็ก และยิ่งมีอิสระมากขึ้นเมื่อเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสตรีที่โตเกียว ฮะนะมักจะ
บนอยูเสมอเรื่องการใชจายเงินอยางสุรุยสุรายของ
ฟุมิโอะ โดยในจดหมายฟุมิโอะจะเขียนถึงสิ่งของที่
ตองการและราคา แลวรวมยอดเงินทัง้ หมดทีต่ อ งการ
เพื่อใหฮะนะสงเงินไปให นอกจากนี้การแตงงานของ
ฟุ มิ โ อะนั้ น ไม ไ ด เ กิ ด จากความเห็ น ชอบของบิ ด า
มารดาแตตน คนที่ฟมุ ิโอะเลือกที่จะแตงงานดวยคือ
เอะอิจเิ พือ่ นสนิทของทะซะกิ ลูกเขยคนหนึง่ ของฮะนะ
โดยฮะนะไดรับจดหมายจากฟุมิโอะ ซึ่งอะริโยะฌิ
บรรยายเอาไววา
“ในจดหมายสามหน า กระดาษนั้ น
ปรากฏคําอยูระหวางขอความไดแก ความนาเบื่อใน
แตละวัน, อิสระทีจ่ ะรัก, อิสระทีจ่ ะแตงงาน, ยุคใหม,
และความชอบแบบหนุม สาว และระหวางคําพวกนัน้
ก็ปรากฏชื่อของฮะรุมิ เอะอิจิ”
(Ariyoshi, 1959: p.204)
จดหมายดังกลาวจึงเห็นไดถึงการทํา
ตามความตองการของตนเอง โดยฟุมโิ อะเชือ่ ในอิสระ
และสิทธิเสรีภาพของผูหญิงในการเลือกคูครอง และ
เมื่อฟุมิโอะเปนแมแลวก็ยังคงไมเปลี่ยนการดําเนิน
ชีวติ โดยฮะนะกลาวถึงความกังวลเรือ่ งการใชเงินของ
ฟุมิโอะภายหลังจากแตงงานและยายตามเอะอิจิไป
ตางประเทศไววา
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“ฮะนะรูส กึ ไมดที ฟี่ มุ โิ อะและครอบครัว
ใชเงินหมดไปกับสินคาและของขวัญราคาแพง ชุดของ
ฟุมิโอะเลียนแบบมาจากคารา โบว นักแสดงหญิง
ชาวอเมริกัน ทําใหดูเปนหญิงสาวญี่ปุนยุคใหม”
(Ariyoshi, 1959: p.237)
ซึ่งแสดงใหเห็นวา แมจะมีครอบครัว
แลวฟุมิโอะก็ยังคงไมเปลี่ยนแปลงนิสัยของตนเอง
โดยไมอดกลั้นตอความตองการของตน และไมไดมี
การวางแผนทัง้ เรือ่ งการใชเงิน และเรือ่ งคาใชจา ยของ
ครอบครัว
8.3 ฮะนะโกะ
ฮะนะโกะเป น ตั ว ละครหญิ ง ที่ ยั ง ไม มี
ครอบครัว จึงไมอาจเห็นถึงความเปนแมได แตจาก
เรื่ อ งราวภายในวรรณกรรมและถ อ ยคํ า สนทนา
ระหวางฮะนะโกะกับฮะนะ ในตอนที่ฮะนะไดกลาว
กับฮะนะโกะเกี่ยวกับการแตงงานไววา
“ฮะนะโกะ หนูอายุเทาไหรแลวตอนนี้ 27 ป
แลวเหรอ หนูควรเริ่มมองหาคนที่จะมาเปนสามีได
แลว ผูหญิงไมควรเปนผูหญิงที่ทําแตงานและปฏิเสธ
การแตงงานนะ”
“ถาอยางนั้น หนูจะไมตอตานเรื่องการ
แตงงานคะ” ฮะนะโกะตอบ
(Ariyoshi, 1959: p.324)
เห็นไดวาฮะนะยังคงใหความสําคัญตอการ
เปนภรรยาและแม และฮะนะโกะก็ไมไดปฏิเสธความ
คิดนั้น โดยฮะนะโกะตองการที่จะแตงงานเพื่อเปน
ภรรยาและแม อีกทัง้ ขณะทีใ่ ชชวี ติ อยูก บั ฮะนะผูเ ปน
ยาย ฮะนะโกะรูสึกโหยหาความเปนครอบครัว และ
กล า วกั บ ฮะนะว า ตนเองไม ไ ด รู  สึ ก ต อ ต า นฮะนะ
เหมือนฟุมโิ อะแมของตน ดังเชนขอความตอนหนึง่ ใน
จดหมายที่ฮะนะโกะเขียนถึงฮะนะ ในขณะที่เรียน
มหาวิทยาลัยวา

“หนูนึกถึงพันธะระหวางเรา ความเปน
ครอบครัวไดถา ยทอดจากยายมาสูแ ม และจากแมมา
สูหนู อยาหัวเราะนะ ถาหนูจะบอกวา วันหนึ่งหนูจะ
แตงงานและมีลกู สาว แตหนูนกึ ภาพไมออกถาลูกสาว
ของหนูจะตอตานหนู และใหความเคารพยายของ
ตัวเองดวยความรัก”
(Ariyoshi, 1959: p.316-317)
ซึง่ แสดงใหเห็นถึงความตองการทีจ่ ะดําเนิน
ความเปนครอบครัวแบบฮะนะ ผูหญิงที่ไดรับการ
อบรมสั่งสอนในเรื่องการประพฤติตนภายใตความ
สั ม พั น ธ แ บบครอบครั ว ดั้ ง เดิ ม การอุ ทิ ศ ตั ว เพื่ อ
ครอบครัวของฮะนะจึงเปนการสรางแรงบันดาลใจตอ
การดําเนินชีวิตครอบครัวในอนาคตของฮะนะโกะ

9. สรุป
การถายทอดเรื่องราวในวรรณกรรมเรื่อง
คิโนะกะวะนั้น อะริโยะฌิไดสรางภาพตัวละครเอก
หญิงฮะนะจากคุณยายของตนเอง ยึดเอาแบบอยาง
ตัวละครฟุมโิ อะจากมารดาซึง่ อยูใ นครอบครัวนักการ
เมือง และตัวละครฮะนะโกะก็คืออะริโยะฌิที่บิดา
มารดาพาไปใชชีวิตอยูที่ตางประเทศในวัยเด็กและ
เติบโตอยูในชวงยุคสมัยโชวะของญี่ปุน
โดยทั้ ง ฮะนะ ฟุ มิ โ อะ และฮะนะโกะ
ตางก็ไดเรียนรูความเปนแมทั้งจากที่บานผานความ
สัมพันธระหวางแมกับลูกสาว และจากทางโรงเรียน
ทีม่ กี ารเรียนการสอนโดยยึดหลักภรรยาทีด่ แี มทฉี่ ลาด
เปนพื้นฐาน อันเปนการสรางความเปนแมจากความ
คาดหวังของสังคม ซึ่งแตละยุคสมัยการศึกษาเพื่อ
เป น แม ไ ด ป รั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาไป ในยุ ค เมจิ ยั ง คง
เปนการศึกษาเพือ่ เนนการสรางใหผหู ญิงมีความเปน
แมที่ตองเลี้ยงดูบุตร เปนภรรยาที่ตองดูแลสามีและ
ทําหนาทีใ่ นการดําเนินความเปนครอบครัวใหสมบูรณ
ไมขาดตกบกพรองตามทีส่ งั คมคาดหวัง ผูห ญิงเขารับ
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การศึกษาไมใชเพื่อการพัฒนาตนเอง ดังเชนฮะนะที่
ถึงแมจะไดรับการศึกษาทั้งจากโรงเรียนและจาก
ผูเ ปนยาย ก็ไมไดเปนไปเพือ่ ประกอบอาชีพอืน่ ใด แต
เพื่อเตรียมตัวสําหรับการแตงงาน ความเปนแมของ
ฮะนะจึงหมายถึงการทุมเทและเสียสละเพื่อลูกและ
ครอบครัว โดยเลือกทีจ่ ะเก็บความตองการของตนเอง
ไวภายใน และฮะนะก็ตองการที่จะอบรมใหบุตรสาว
ของตนมีความพรอมตอการเปนภรรยาและแมดวย
เชนเดียวกัน
ต อ มาในยุ ค ไทโช เมื่ อ สั ง คมเปลี่ ย น
การศึกษาสําหรับผูหญิงเริ่มปรับเปลี่ยน แมวายังคง
ใชแนวคิดภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด แตก็ไมไดเนนการ
ศึกษาเพือ่ ความเปนแมเพียงอยางเดียว ยังเปนไปเพือ่
พัฒนาขีดความสามารถของผูห ญิงนอกเหนือจากการ
เปนแมบา น ดังเชนฟุมโิ อะทีถ่ งึ แมจะทําหนาทีข่ องแม
ภายในครอบครัว แตการเลี้ยงลูกหรือดูแลสามีไมใช
หลักสําคัญทีส่ ดุ เพียงประการเดียว ยังมีชวี ติ อิสระใน
สังคมภายนอกบานดวย ไมวาจะเปนการเลนกีฬา
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การสังสรรค หรือการเดินจับจายซื้อของแบบผูหญิง
ยุคใหมของไทโช ซึ่งสําหรับฟุมิโอะแลวการอุทิศตน
เพื่อครอบครัวของฮะนะเปนเรื่องที่ลาสมัยสําหรับ
ผูหญิง
เมื่อดําเนินมาถึงยุคโชวะ ซึ่งเปนชวงของ
ฮะนะโกะ สังคมไดคลายความคาดหวังตอหนาทีข่ อง
ผูหญิง เนื้อหาของการศึกษาสําหรับผูหญิงจึงไมได
เนนบทบาทหนาที่ของการเปนแม แตเนนใหความรู
เพื่ อ การดู แ ลลู ก ที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ท ยาศาสตร
ดังเชนทีฟ่ มุ โิ อะไมไดบงั คับหรือวางแนวทางการศึกษา
ใหฮะนะโกะเรียนการเปนแมบานหรือปลูกฝงความ
เปนแมที่ตองทําเพื่อครอบครัว โดยใหฮะนะโกะเขา
เรียนมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษตามที่
เลือก แตจากการใชชีวิตรวมกับฮะนะผูเปนยายและ
การโหยหาความเปนครอบครัว เปนการสรางแรง
บันดาลใจตอการดําเนินชีวติ ครอบครัวในอนาคตของ
ฮะนะโกะ

ความเปนแมในวรรณกรรมเรื่องคิโนะกะวะของอะริโยะฌิ ซะวะโกะ

เอกสารอางอิง (References)
[1] Ariyoshi, Sawako. (1959). 『紀ノ川』. 新潮社.
[2] Ariyoshi, Sawako. (2000). 「伝統美の目覚め/父恋い酒」.『有吉佐和子(作家自伝１０９) 』.
日本図書センター.

[3] Fujita, Mariko. (1989). “It’s All Mother’s Fault”: Childcare and the Socialization of Working
Mothers in Japan. The Journal of Japanese Studies, Vol. 15, No. 1: p. 67-91.
[4] Greer Litton Fox. (1980). The Mother-Adolescent Daughter Relationship as a Sexual
Socialization Structure. National Council on Family Relations, Vol. 29, No. 1, pp. 21-28.
[5] Iwatani, Daishi. (1970).「評伝的解説＜有吉佐和子＞」足立巻一他編.有吉佐和子・瀬戸
内晴美集. 現代日本の文学49. 学習研究社.
[6] Janeke van Mens-Verhulst, Karlein Schreurs and Liesbeth Woertman. (1993). Daughtering and Mothering: Female Subjectivity Reanalysed. Routledge, Newyork.
[7] Koyama, Shizuko. (1991). 『良妻賢母という規範』. 第 1版. 勁草書房.
[8] Miyano, Maoko. (2016). 「母性と幸福―自己として、女性として生きる」. 社会と倫理 第31号.
[9] Miyauchi, Junko (ed). (1995). 『有吉佐和子・新潮日本文学アルバム71』. 新潮社.
[10] Niwa, Akiko and Tomiko, Yoda. (1993). The Formation of the Myth of Motherhood in
Japan. U.S.-Japan Women’s Journal, English Supplement No. 4: pp. 70-82.
[11] Ruth Benedict. (1946). The Chrysanthemum and The Sword. Houghton Mifflin Co., Boston.
Translated by Matsuji, Hasegawa. (1967).『菊と刀―日本文化の型―』. 社会思想社, 東京.
[12] Sandaya, Hikaru. (1932). Motherhood Education in Japan. Childhood Education Journal,
Vol. 8, Issue 5: p. 256-258.
[13] Tsuchida, Youko. (2014). 「公立高等女学校にみるジェンダー秩序と階層構造 学校・生
徒・メディアのダイナミズム」. 『MINERVA 社会学叢書 45』.
[14] Yagi, Kimiko. (1986).「母性イデオロギー一考」. 『城西大学女子短期大学部紀要』. 3(1):
pp.45-56.
[15] Yoshida, Akiko. (2017). Unmarried Women in Japan: The drift into singlehood. Routledge,
Newyork.
พันธุพิชญา ปญญาฟู
หนวยงานผูแตง : นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Phanphitchaya Panyafu
Affiliation : Master student, Japanese studies, Faculty of Humanities, Chiang Mai University
Corresponding e-mail : nongmee@hotmail.com
jsn Journal Special Edition 2018 61

