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การเปลี่ยนแปลงของสถานะสตรี
ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจากสมัยโบราณ
ถึงสมัยเอโดะ
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะ
ของสตรีในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น จากผลการวิจัยพบว่า ในความเป็นจริงแล้วสตรีญี่ปุ่น
มีสถานะและบทบาทที่หลากหลายและแปรเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งพอจะสรุปได้เป็นใจความส�ำคัญ คือ ด้านพระพุทธศาสนา
ด้านการปกครองของสมัยต่าง ๆ ทั้งในแบบขุนนางและแบบซามุไร และด้านสถานะ
ทางทรัพย์สิน แต่ทั้งนี้สตรีญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา มีความโดดเด่นที่จะแสดง
บทบาทและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและรักษาสถานภาพที่ดีของตระกูลให้สืบทอด
ต่อไป เช่น บทบาทของพระมารดาของจักรพรรดิในสมัยเฮอัน บทบาทของสตรีใน
สมัยกลางที่ต้องเป็นผู้น�ำครอบครัวแทนสามีที่เสียชีวิต และบทบาทของสตรีนักรบที่มี
ความกล้าหาญร่วมรบกับบุรษุ เพศ ปัจจัยเหล่านีท้ ำ� ให้สถานะของสตรีนนั้ เปลีย่ นแปลง
ไปตามสมัยต่าง ๆ บทความนี้ ต้องการจะอธิบายถึงความหลากหลายของบทบาท
และสถานะของสตรีญี่ปุ่นซึ่งไม่ค่อยจะปรากฎในหนังสือประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นใน
ประเทศไทย บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ
สตรีญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยเอโดะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเกี่ยว
กับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในอนาคต
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The Changes in the Status of
Women in Japanese History from
the Ancient Period to the Edo Period
Abstract
This article is an attempt to explain the changes in the status of
women in Japanese history according to the changes in history. The results
demonstrate the fact that the status of Japanese women has varied and
has changed according to the changes in society, especially in terms of
Buddhism, politics, their assets. Even though Japanese women in the past
have been affected by the changes in society, they have shown their
roles and status outstandingly in terms of participating in and protecting
their families, as can be seen in the example of Kokubo or the position
of the mother of emperors during the Heian period, or the roles of
women in the Middle Ages who bravely fought together with the Samurai.
This article also explains the variety of roles and the status of Japanese
women which would not appear in Japan History book in Thailand. This
article is part of research on Japanese women’s history from the Ancient
period to the Edo period, which will hopefully be helpful for the study
of Japanese history in the future.
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1. บทน�ำ

3. สมมุติฐานการวิจัย

จากการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของประเทศ
ญี่ ปุ ่ น โดยผ่ า นเอกสารภาษาญี่ ปุ ่ น พบว่ า ในหนั ง สื อ
ประวัติศาสตร์ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนั้น มีการเขียนถึงสตรี
ในประวัติศาสตร์สมัยต่าง ๆ เพียงไม่กี่คน เช่น นักเขียน
มุระซะกิชิกิบุ แม่ชีมะซะโกะผู้มีอ�ำนาจในการปกครอง
และนักแสดงละครคาบุกิโอะกุนิ ท�ำให้เห็นภาพของสตรี
ญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์เพียงบางส่วน เมื่อผู้วิจัยค้นคว้า
เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น และ
พบว่าสถานะและบทบาทของสตรีญปี่ นุ่ ในประวัตศิ าสตร์
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามสมัยต่าง ๆ โดยเฉพาะสตรีใน
ยุคโบราณจนถึงสมัยก่อนสมัยใหม่หรือสมัยเอโดะก่อน
ที่วัฒนธรรมตะวันตกจะเข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมัก
จะถูกมองว่าเป็นสตรีในรูปแบบของผู้ตาม ไม่เรียกร้อง
อดทน เมื่อผู้วิจัยได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของสตรีทเี่ กีย่ วกับสตรีในสมัยเฮอัน สตรีในสมัยเซ็งโงะกุ
รวมถึงสตรีในโอโอะกุในสมัยเอโดะ พบว่าสตรีญี่ปุ่นจาก
ยุคโบราณจนถึงสมัยเอโดะนั้นมีหลายแง่มุมที่ยังไม่ได้
มีการเขียนในหนังสือหรือต�ำราการสอนประวัติศาสตร์
ญี่ปุ่นในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงเริ่มท�ำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ
สถานะของสตรีญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์จากยุคโบราณ
จนถึงสมัยเอโดะ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองเกี่ยวกับสตรี
ญีป่ นุ่ ทีแ่ ตกต่างไปจากสตรีญปี่ นุ่ ตัง้ แต่สมัยเมจิ บทความ
นีเ้ ป็นบทความทีอ่ ธิบายการเปลีย่ นแปลงของสถานะของ
สตรีในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคโบราณ
จนถึงสมัยเอโดะ ทั้งนี้ ผู้วิจัยมิได้รวมส่วนของสตรีใน
ปราสาทเอโดะ คือ สตรีในส่วนที่อาศัยในบริเวณที่เรียก
おおおく
ว่า โอโอะกุ（大奥） เนือ่ งจากมีความซับซ้อนและมีปจั จัย
ที่แตกต่างออกไป

การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง สถานะทาง
ทรัพย์สนิ และพระพุทธศาสนา ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสถานะสตรีในสมัยต่าง ๆ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสถานะของสตรี
ญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง

4. วิธีการศึกษาและขอบเขตการวิจัย
วิ ธี ก ารศึ ก ษาเป็ น การศึ ก ษาจากเอกสาร
(documentary research) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร
ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ในหอสมุดรัฐสภาแห่งประเทศ
ญีป่ นุ่ ได้แก่ 1) 『時代を生きた女たち』 ปี ค.ศ. 2010
2) 『日本女性史・第十六版』 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ปี
ค.ศ. 2015 3) 『資料に見る日本女性のあゆみ・
第四版』 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ปี ค.ศ. 2010 เอกสาร
ดังกล่าวบันทึกเรื่องราวสตรีในสมัยต่าง ๆ โดยอ้างอิง
จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยสังเกตว่า สถานะ
ของสตรีน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้เป็นไปตามที่
ได้รับรู้กันมาในอดีต จึงได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยว
กับสถานะของสตรีในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และหนังสือ
อื่น ๆ ที่วิเคราะห์เกี่ยวกับผู้หญิงในสมัยโบราณถึงสมัย
เอโดะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างขึ้น

5. ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์
5.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ญี่ปุ่นสมัยโบราณถึงสมัยเอโดะ

1) สมัยโจมน เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคหินใหม่ซึ่ง
เริม่ ประมาณ 12,000 ปีทแี่ ล้ว เมือ่ หมดยุคหินเก่าอุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้น สัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ช้างและกวางดึกด�ำบรรพ์คอ่ ย ๆ สูญหายไป และมีสตั ว์ขนาดกลาง เช่น กวาง
ญี่ปุ่นและหมูป่าและสัตว์ขนาดเล็กเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น
และยังท�ำให้เกิดพืชผลต่าง ๆ ทีเ่ ป็นแหล่งอาหาร ท�ำให้เกิด
การพัฒนาอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการล่าสัตว์เล็กเช่นธนูและหอก
รวมถึงเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ประเภทเครือ่ งปัน้ ดินเผา ในสมัย
โจมนนี้ ผูค้ นอาศัยรวมกันเป็นกลุม่ เล็ก ๆ และยังชีพด้วย
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การหาปลา ล่าสัตว์ และเก็บพืชผัก และมีการท�ำเครื่อง
มือเครื่องใช้ประเภทเครื่องปั้นดินเผารวมถึงอุปกรณ์หิน
และอุปกรณ์ที่ท�ำจากกระดูกสัตว์
2) สมัยยาโยะอิ มีลักษณะวัฒนธรรมที่แตกต่าง
อย่างเห็นได้ชัดจากสมัยโจมนคือ การเริ่มมีการท�ำนา
อย่างแพร่หลายทางด้านตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบัน เรียกว่าวัฒนธรรมยาโยะอิ ในสมัยยาโยะอินี้
มีการเผยแพร่การท�ำนาโดยผ่านโทะไรจินหรือผู้อพยพ
とらいじん
มาจากแผ่นดินใหญ่（渡来人）ลักษณะเด่นของสมัยนี้
คือมีการปลูกข้าวและเริ่มมีการใช้โลหะในการด�ำรงชีวิต
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดมาจากแผ่นดินใหญ่ คือ
วัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ฮนั่ (202 B.C. – A.D.8) ทีส่ บื ทอด
ผ่านมาทางประเทศเกาหลี การท�ำเกษตรกรรมนี้ท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว มีการ
ปกครองโดยชนชั้นผู้ปกครอง มีการท�ำสงครามระหว่าง
หมู่บ้านเพื่อช่วงชิงทรัพยากร และเริ่มมีพิธีกรรมเพื่อ
ขอพรต่อเทพเจ้า
3) สมัยโคะฟุน ชื่อของสมัยนี้มาจากการพบการ
こふん
สร้างหลุมศพขนาดใหญ่ทเี่ รียกว่าโคะฟุน (古墳 ) ส�ำหรับ
ผู้ปกครองเกิดขึ้น แต่เดิมเป็นการฝังศพที่ใช้ร่วมกัน
ไม่ได้สร้างให้แก่คนใดคนหนึ่งจนกระทั่งถึงประมาณ
ต้นศตวรรษที่ 4 จึงเริ่มมีการสร้างหลุมศพขนาดใหญ่
ให้แก่ผู้มีอ�ำนาจ สมัยนี้มีจึงมีชื่อเรียกว่าสมัยโคะฟุน
こふんじだい
（古墳時代） มี ก ารสร้ า งหลุ ม ศพทั่ ว ประเทศญี่ ปุ ่ น
ยกเว้นในบริเวณเกาะฮอกไกโด ตอนเหนือของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและหมู่เกาะโอกินาว่า ความเชื่อ
ของคนในสมัยนี้ยังเป็นความเชื่อต่อเทพเจ้าและผู้น�ำยัง
เป็นผู้น�ำทางพิธีกรรมเช่นกัน
4) สมัยอะซุกะ ในปี ค.ศ. 538 เกิดการสู้รบกัน
そが
ระหว่างตระกูลโซะกะ (蘇我) ผู้มีความเชื่อในพระพุทธ
もののべ
ศาสนากับตระกูลโมะโนะโนะเบะ (物部) และตระกูล
なかとみ
นะกะโตะมิ（中臣）ซึง่ เป็นผูท้ ำ� หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับชินโต
1
2

และเป็นผู้ต่อต้านพระพุทธศาสนา การต่อสู้นี้ด�ำเนิน
มาถึงรุ่นลูกของตระกูลทั้งสอง โดยเฉพาะหลังจากที่มี
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการสูป่ ระเทศ
ญี่ปุ่น ในที่สุดตระกูลโซกะได้รับชัยชนะในปี ค.ศ. 587
ท�ำให้เหตุการณ์ภายในราชส�ำนักมีความสงบลงได้ และ
ได้ จั ด ระบบการปกครองที่ เ รี ย กว่ า ระบบริ ต สึ เ รี ย ว1
りつりょうせい
（律令制） ซึ่ ง เป็ น รูป แบบการท� ำทะเบี ย นบ้า นและ
ระบบการจ่ายภาษีของประชาชนต่อราชส�ำนัก ส่งผลให้
มีการปกครองแบบรวมศูนย์ไปยังราชส�ำนักในประเทศ
ญี่ปุ่น
5) สมัยเฮอัน เป็นสมัยที่เริ่มต้นสมัยที่ขุนนางมี
อ�ำนาจในการปกครอง ราชส�ำนักอนุญาตให้มกี ารบุกเบิก
ที่ดินโดยให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองของผู้ถือครอง
ท�ำให้ตระกูลผู้มีอ�ำนาจในท้องถิ่น ขุนนางและวัดต่าง
พากันช่วงชิงบุกเบิกทีด่ นิ ผืนใหญ่และทีด่ นิ ส่วนตัวทีเ่ รียก
しょうえん
ว่า โชเอ็น (荘園 ) มากขึน้ เรือ่ ย ๆ อ�ำนาจการปกครองถูก
เปลีย่ นไปสูข่ นุ นางทีม่ ที ดี่ นิ มากและมีอำ� นาจมากทีส่ ดุ คือ
ขุนนางจากตระกูลฟุจิวะระซึ่งเปลี่ยนมาเป็นผู้มีอ�ำนาจ
ในการปกครองแทนจักรพรรดิ เรียกว่า การปกครอง
きぞくせいじ
โดยขุนนาง (貴族政治) โดยขุนนางตระกูลฟุจิวะระ
ふじわらのみちなが
2 พ่อลูก คือ ฟุจิวะระมิชินะงะ (藤原道長) และ
ふじわらのよりみち
ฟุจิวะระโยริมิชิ (藤原頼通) ฟุจิวะระมิชินะงะท�ำให้
ตัวเองมีอ�ำนาจโดยการขับไล่ขุนนางที่มีความขัดแย้ง
กับตนออกจากเมืองหลวงและยกลูกสาว 4 คนให้เป็น
พระชายาของจักรพรรดิถึง 4 สมัย 2 ท�ำให้ตนเองมี
だじょうだいじん
ต�ำแหน่งเป็นเซ็ตโชและดะโจไดจิน (太政大臣) มี
อ�ำนาจปกครองในราชส�ำนักเป็นเวลานานถึง 50 ปี
6) สมัยคามาคุระ เป็นสมัยที่อ�ำนาจของขุนนาง
เสื่อมลงราวกลางศตวรรษที่ 12 ทหารจากสองตระกูล
げんじ
คือตระกูลมินะโมะโตะหรือ เก็นจิ （源氏） และตระกูล
へいし
ไทระ หรือเฮชิ （平氏） ต่างมีอำ� นาจในราชส�ำนัก ไทระたいらのきよもり
โนะคิ โ ยะโมะริ （ 平清盛） ขั บ ไล่ ต ระกู ล มิ น ะโมะตะ

ระบบการปกครองจากประเทศจีน
きし
いし
けんし
しょうし
คือคิชิ （嬉子） อิชิ （威子） เค็นชิ （妍子） และโชชิ （彰子）
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ออกจากเมื องเกี ยวโต และยึด อ�ำนาจด้ว ยการครอง
ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ ในราชส�ำนัก ต่อมามินะโมะโตะみなもとよりとも
โยะริโตะโมะ （源頼朝）รวบรวมก�ำลังทหารในแถบ
คันโตและท�ำสงครามกับตระกูลไทระอีกครั้ง โดยมีน้อง
みなもとのよしつね
ชายต่างมารดาคือมินะโมะโตะโยะชิสเึ นะ (源義経) มา
ช่วยรบ ในปี ค.ศ. 1185 ทหารของโยะชิสึเนะสามารถ
รบชนะและท�ำลายล้างตระกูลเฮชิได้ที่ดันโนะอุระ เรียก
だん壇のうら
ว่าสงครามที่ดันโนะอุระ (浦のいくさ戦 ) (ปัจจุบันคือ
เมืองชิโมะโนะเซกิ จังหวัดยะมะกุจิ) ถือเป็นการสิ้นสุด
สมัยเฮอัน หลังจากมินะโมะโตะโยะริโตะโมะรบชนะ
ฝ่ายเฮชิแล้ว ได้เริ่มการปกครองประเทศโดยย้ายฐาน
การปกครองไปยังเมืองคามาคุระในแถบคันโต ถือว่าเป็น
เมืองหลวงทีป่ กครองโดยทหารเป็นเมืองแรก และเริม่ เข้าสู่
สมัยการปกครองโดยทหารจัดระบบการปกครองแบบใหม่
ซึง่ แตกต่างไปจากการปกครองแบบขุนนาง มินะโมะโตะโยะริโตะโมะ ตั้งที่ท�ำการรัฐบาลทหารที่เมืองคามาคุระ
かまくらばくふ
เรียกว่า รัฐบาลทหารแห่งคามาคุระ (鎌倉幕府) ด�ำเนิน
การปกครองต่อเนื่องไปประมาณ 140 ปี เรียกว่า สมัย
คามาคุระ เป็นการสิ้นสุดสังคมแบบสมัยโบราณ และ
เป็นการเริม่ สังคมสมัยกลาง นับตัง้ แต่กลางศตวรรษที่ 12
ถึงช่วงหลังของศตวรรษที่ 16 เป็นเวลาประมาณ 400 ปี
ที่เป็นการปกครองโดยทหาร
7) สมั ย มุ โ ระมะชิ เป็ น สมั ย ที่ ยั ง คงเป็ น การ
ปกครองโดยทหาร แต่มีการพัฒนาทั้งการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้ม
แข็งขึ้นในแต่ละหมู่บ้านและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ใน
เรื่องการท�ำเกษตรกรรม มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก
และส่งผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจของชาวนา การท�ำ
เกษตรกรรมในสมัยนี้พัฒนาขึ้นเป็นการท�ำเกษตรกรรม
ปีละสามครั้งคือการปลูกข้าว ข้าวสาลีและเมล็ดโซบะ
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 นอกจากนี้ยังมีการผลิตสินค้า
ทางการเกษตร เช่น ใบหม่อน ต้นคราม ต้นรักและชา
3

เป็นต้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาอาชีพเสริมของชาวนาคือ
งานหัตถกรรม และมีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบ
ざ
อาชีพเดียวกันที่เรียกว่า ซะ（座）เพิ่มมากขึ้นและเริ่ม
ตั้งตัวเป็นอิสระจากแหล่งสังกัดเดิมคือวัด มีการพัฒนา
ระบบการจ�ำหน่ายสินค้าเป็นระบบการผลิตตามการสั่ง
และตามความต้องการของตลาดมากขึ้น ในกลุ่มชาวนา
เองก็เริ่มมีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน
และท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรกลายเป็ น สิ น ค้ า ใน
ระบบตลาดไปในทีส่ ดุ การพัฒนาทางด้านการเกษตรและ
งานหัตถกรรม ท�ำให้มกี ารเพิม่ จ�ำนวนวันของการตัง้ ตลาด
นัดในท้องถิ่น ซึ่งจากเดิมเดือนละ 3 ครั้ง คือ ซันไซอิชิ
ろくさいいち
さんさいいち
（三斎市）เป็นเดือนละ 6 ครัง้   คอื โระกุไซอิชิ （六斎市）
ตั้งแต่หลังสงครามโอนิน3 เป็นต้นมา การจ�ำหน่ายสินค้า
いちざ
ทีต่ ลาดนีจ้ ะมีกลุม่ พ่อค้าทีเ่ รียกว่า อิชซิ ะ （市座）จะขาย
สิ น ค้ า ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ของตนเองและต้ อ งจ่ า ยภาษี
ตลาดให้แก่เจ้าของทีด่ นิ ของตลาดนัน้ ๆ นอกจากการค้า
ตามตลาดนัดแล้ว ในเมืองใหญ่ยงั มีการตัง้ ร้านขายสินค้า
ของพ่อค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงมีตลาด
ที่ขายเฉพาะสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้น เช่น ตลาด
ข้าวในเมืองเกียวโตและตลาดปลาทีเ่ มืองโยะโดะ จ�ำนวน
พ่อค้าที่หาบของไว้ด้านหลัง ที่เรียกว่า เร็นจะกุโชนิน
れんじゃくしょうにん
（連雀商人）และพ่อค้าทีห
่ าบของไว้ทบี่ า่ เรียกว่า ฟุรอิ รุ ิ
ふりうり
（振売）มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังมีแม่ค้าเร่
เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
8) สมัยสงครามหรือสมัยเซ็งโงะกุ เนือ่ งจากมีการ
ท�ำสงครามอย่างต่อเนื่องหลังจากสงครามโอนินตั้งแต่
ปลายสมัยมุโระมะชิตลอดระยะเวลากว่า100ปี หรือ
あづちももやま
บางครั้งเรียกว่าสมัยอะซุชิโมะโมะยะมะ（安土桃山）
ตามที่ ตั้ ง ของฐานการปกครองและปราสาทของผู ้
ปกครองส�ำคัญ ลักษณะเด่นของสมัยสงครามที่เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปคือ การเกิดสงครามภายในอย่าง
ต่อเนื่องทั่วประเทศญี่ปุ่น

เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1467 ต้นเหตุมาจากความขัดแย้งเกี่ยวกับผู้สืบทอดอานาจโชกุนและปัญหาความขัดแย้งระหว่างไดเมียว จนกลายเป็น
สงครามกลางเมืองเกียวโตและขยายตัวไปทั่วประเทศ เป็นสงครามที่ยาวนานถึง 11 ปี
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9) สมัยก่อนสมัยใหม่หรือสมัยเอโดะ สมัยเอโดะ
เป็นสมัยที่ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่ความสงบ ปกครองโดย
โชกุนจากตระกูลโทะกุงะวะ แต่ละแคว้นปกครองโดย
ไดเมียวซึง่ มีขา้ วและสินค้าอืน่ ๆ เป็นภาษีและเป็นรายได้
ที่ส�ำคัญของชนชั้นปกครอง โชกุนโทะกุงะวะอิเอะยะซุ
ぶけしょはっと
ออกกฏที่เรียกว่า บุเกะโชะฮัตโตะ（武家諸法度）
เพือ่ ควบคุมไดเมียวและเป็นการรักษาความสงบในปี ค.ศ.
1615 มีกฎเพื่อควบคุมไดเมียว 13 ข้อเรียกว่า เก็นนะเร
げんなれい
（元和令）เป็นการควบคุมอ�ำนาจทางการทหารและ
ประกาศระบบการปกครองเพื่อเป็นการสร้างชาติใน
แบบใหม่ ต่อมาในสมัยของโทะกุงะวะอิเอะมิตสึโชกุน
คนที่สาม ได้แก้ไขกฎหมายบุเกะฮัตโตะในปี ค.ศ. 1634
เพื่อควบคุมบรรดาไดเมียวอย่างเด็ดขาด ซึ่งได้ออกกฎ
ส�ำหรับควบคุมไดเมียวอีกครั้งในปี ค.ศ. 1635 เพิ่มกฎ
ให้เป็น 19 ข้อ นอกจากนี้ยังจ�ำกัดสิทธิบางอย่างของ
ราชส�ำนักและขุนนางโดยออกกฎหมายควบคุมขุนนาง
くげしゅうはっと
5 มาตรา คือ คุเงะชูฮัตโตะ（公家衆法度） ต่อมาในปี
ค.ศ. 1615 ออกกฎหมาย 17 มาตราควบคุมราชส�ำนัก
きんちゅうなら
เรี ย กว่ า คิ น จู น ะระบิ กุ เ งะโชะฮั ต โตะ （禁中並び
くげしょはっと
公家諸法度） เพื่อควบคุมจักรพรรดิและราชส�ำนัก
ถือว่าเป็นช่วงที่รัฐบาลสามารถควบคุมทหารและราช
ส�ำนักได้
ในสมัยเอโดะมี “หมู่บ้าน” ใช้เป็นหน่วยวัดในการ
เก็บภาษี บริเวณที่อาศัยของชาวนาซึ่งล้อมรอบไปด้วย
พืน้ ทีเ่ พาะปลูก สวน ทุง่ นา ป่าและบริเวณทีใ่ ช้รว่ มกันไม่
ว่าจะเป็นป่าหรือทุ่งนาหรือเขตประมงที่เรียกว่า อิริไอจิ
いりあいち
（入会地）ชาวนานั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ชาวนา
ほんびゃくしょう
ที่ถือครองที่ดินเรียกว่า ฮงเบียะกุโช（本百姓） และ
ชาวนาที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ต้องเป็นผู้เช่ารายย่อย
หรือรับจ้างท�ำงานรายวัน เรียกว่า มิซุโนะมิเฮียะกุโช
みず ひゃくしょう
（水のみ 百姓）ชาวบ้านในหมูบ
่ า้ นมีชวี ติ แบบผลิตเอง
และบริโภคเอง และในกรณีทเี่ ก็บภาษีไม่ได้ตามทีก่ ำ� หนด
4

ไว้ถอื เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหมูบ่ า้ น นอกจากนี้
ごにんぐみ
ยังมีระบบกลุม่ ทีเ่ รียกว่า โกะนินกุม4ิ (五人組) หรือกลุม่
ห้าคนเพือ่ ควบคุมอาชญากรรมและการเสียภาษี  ตำ� แหน่ง
ของกลุ่มผู้ปกครองหมู่บ้านเรียกว่ามุระกะตะซันยะกุ
むらかたさんやく
（村方三役）ซึ่งชนชั้นระดับฮงเบียะกุโชเท่านั้นที่จะมี
สิทธิท�ำหน้าที่ปกครองในหมู่บ้านที่เรียกว่ามุระยะกุนิน
むらやくにん
（村役人） และต� ำ แหน่ ง มุ ร ะยะกุ นิ น มี ทั้ ง มาจากการ
เลือกตัง้ การสืบทอดจากวงศ์ตระกูลและจากการประชุม
เพื่อเลือกบุคคล จากการมีต�ำแหน่งผู้ปกครองหมู่บ้าน
ท�ำให้ชาวนามีการปกครองตนเองและกลุ่มผู้ปกครอง
หมู่บ้านทั้งสามท�ำหน้าที่ก�ำหนดการเสียภาษีของชาวนา
และเก็บภาษี คนในหมู่บ้านจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการจัดการน�้ำและพื้นที่ป่ารวมถึงการท�ำนา มีการจัด
ระบบการให้การช่วยเหลือซึง่ กันในงานทีต่ อ้ งการแรงงาน
เช่น การเปลี่ยนหลังคาหญ้า การปลูกข้าวและการเกี่ยว
ゆい
ข้าวเรียกว่ายุอ（ิ 結） หรือโมะยะอิ（もやい） แต่ละแห่ง
むらおきて
มีการบริหารหมู่บ้านตามกฎหมายของหมู่บ้าน（村掟）
ตั้งขึ้นมาจากการประชุมของคนทั้งหมู่บ้าน โดยการ
よ
あ
ประชุมหมู่บ้านที่เรียกว่าโยะริไอ (寄り 合い )
ภาระหน้าที่ที่ส�ำคัญของชาวนาคือการจ่ายภาษี
ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญของชนชั้นซามุไร ดังนั้นรัฐบาลและ
ผู้น�ำแคว้นหรือไดเมียวจึงควบคุมชาวนาอย่างเข้มงวด
นอกจากภาระที่หนักจากภาษีและภาระการปกครอง
ตนเองแล้วชาวนายังมีภาระการท�ำงานเพื่อผู้ปกครอง
ด้วยคือ 1) งานก่อสร้างสั่งโดยแคว้นของตน 2) งาน
ก่อสร้างเพื่อหมู่บ้าน 3) การช่วยเหลือเมืองที่พักริมทาง
โดยหมู่บ้านที่อยู่ในละแวกที่พักริมทาง 4) จ่ายภาษีที่มา
จากผลิตผลทางการเกษตรเฉพาะของเมืองนั้น ๆ หรือ
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จากภูเขาและผลผลิตจากทะเล
นอกจากภาระการจ่ายภาษีแล้วชาวนาจะต้องมีการช่วย
กันป้องกันอาชญากรรมและต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยร่วม
กันของหมูบ่ า้ นซึง่ เป็นค่าใช้จา่ ยร่วมกันของคนในหมูบ่ า้ น

ก�ำหนดให้ห้าครัวเรือนเป็นหนึ่งกลุ่มให้ดูแลกันเอง หากมีอาชญากรรมหรือคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเสียภาษีได้ถือเป็นความรับผิดชอบของ
คนทั้งกลุ่ม
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เช่นเงินเดือนของมุระยะกุนินและค่าบ�ำรุงรักษาระบบ
ชลประทานหมู่บ้าน
ส�ำหรับการการสืบตระกูลของชาวนานั้น ตามกฎ
แล้วระบุให้บตุ รชายคนโตเป็นผูส้ บื ตระกูล แต่กย็ งั ปรากฎ
ว่ามีการสืบตระกูลโดยบุตรชายคนที่สองและสาม รวม
ถึงลูกเขย หากมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากข้าว
เป็นภาษีที่มีความส�ำคัญต่อโชกุนและไดเมียว ดังนั้น
หลักในการเลือกคนที่จะต้องสืบตระกูลจึงต้องเป็นคน
ที่จะสามารถสืบทอดความรับผิดชอบผลผลิตข้าวของ
ตระกูลเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเลือก
ผู้สืบตระกูลโดยกรรมการหมู่บ้าน ญาติพี่น้อง และกลุ่ม
โกะนินกุมิหรือกลุ่มห้าคนที่ต้องรับผิดชอบภาษีร่วมกัน
ส่วนการสืบตระกูลของชาวเมืองนั้นมีกฏการสืบทอด
ตระกูลคือบุตรชายคนโตเช่นกัน แต่ก็มีข้อยกเว้นเช่น
เดียวกับตระกูลชาวนาที่จะต้องเป็นผู้ที่เหมาะสมต่อ
การสืบทอดตระกูลและกิจการของครอบครัวได้ ซึ่ง
ให้ความส�ำคัญกับบุตรชายเป็นอันดับแรก หากไม่มีบุตร
ชายต้องให้ลูกสาวสืบตระกูลเพื่อรักษาการสืบตระกูลไว้
ちゅうけいそうぞく
（中継相続）นอกจากนี้ยังพบการแบ่งสมบัติให้บุตร
สาวโดยเฉพาะครอบครัวพ่อค้าในเขตเมืองเกียวโต

5.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะของสตรี

สถานะของสตรีมกี ารเปลีย่ นแปลงตามสมัยต่าง ๆ
ดังนี้ คือ
5.2.1 สมัยโบราณและสมัยโจมน สตรีมีสถานะ
เป็นสมาชิกของหมู่บ้านและแม่ผู้ให้ก�ำเนิด
1) หน้าทีข่ องผูช้ ายในสมัยโจมนเป็นงานทีม่ คี วาม
เสี่ยง เช่น ล่าสัตว์หาปลา ตัดไม้ และท�ำอุปกรณ์หิน ส่วน
งานของสตรีเป็นงานประเภทเก็บพืชผัก หอย ท�ำเสื้อผ้า
ท�ำเครื่องปั้นดินเผา มีความสัมพันธ์กับหมู่บ้านข้างเคียง
เช่น การจัดเทศกาล5 ซึ่งเป็นการแบ่งบทบาทและหน้าที่

ตามความเหมาะสมของเพศและอายุ พบหลักฐานรอย
นิ้วมือที่พบบนเครื่องปั้นดินเผาสันนิษฐานได้ว่าการท�ำ
เครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นงานของสตรีเป็นหลัก6 จากการ
ร่วมใช้แรงงานเพื่อการยังชีพ ท�ำให้สถานะของสตรี
สมัยนี้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของหมู่บ้านไม่ได้มีสถานะที่
ต�่ำกว่าบุรุษ
2) จากการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบ
โครงกระดูกที่บ่งบอกถึงอายุของผู้ตายว่า มีอายุราว
31 ปี คนในสมัยนี้จึงมีอายุเฉลี่ยราว 15 ปี และมีเด็ก
ที่อายุต�่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก สันนิษฐาน
ว่าสตรีคนหนึ่งมีอัตราการคลอดบุตรเฉลี่ย 8.4 ครั้ง
พบว่ามีสตรีเสียชีวิตจ�ำนวนมากในช่วงอายุประมาณ
20 ปี คาดว่าเป็นการเสียชีวิตจากการคลอดบุตร พบ
どぐう
ตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่า โดะงู （土偶）จึงมีข้อ
สันนิษฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไปว่า ใช้เพื่ออธิษฐาน
ถึงการคลอดบุตรและความอุดมสมบูรณ์ มีการค้นพบ
โดะงูมากกว่า 15,000 ชิ้น ครึ่งหนึ่งของโดะงูที่พบเป็น
รู ป สตรี ซึ่ ง มี ค วามหมายของความอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละ
ความลึกลับ7
สถานะของสตรีในสมัยนีเ้ ป็นไปตามธรรมชาติของ
การอาศัยร่วมกันเป็นกลุม่ และเป็นครอบครัว ยังไม่มกี าร
เปลี่ยนแปลงสถานะที่เห็นได้ชัด
5.2.2 สมัยยาโยะอิและสมัยโคะฟุน สตรีมสี ถานะ
ผู้น�ำทางการปกครอง ผู้น�ำทางการทหารและผู้น�ำทาง
จิตวิญญาณ
ในสมัยยาโยะอิ สถานะของสตรีสูงขึ้นจากความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม คือ การท�ำเกษตรกรรมและการ
มีชนชั้นปกครองซึ่งการท�ำเกษตรกรรม ท�ำให้การท�ำ
สงครามเพื่อแย่งทรัพยากรน�้ำและที่ดินระหว่างหมู่บ้าน
ต่าง ๆ และท�ำให้เกิดชนชั้น จากหลักฐานการได้พบ
อาวุธฝังไปพร้อมกับมนุษย์โดยที่พบส่วนมากอยู่ในแถบ
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คิตะคิวชู คิงกิ ซันโย และจูบุ การท�ำสงครามท�ำให้สถานะ
ของผู ้ ช ายในฐานะผู ้ น� ำ สู ง ขึ้ น และการขยายตั ว ของ
สงครามท�ำให้สตรีเข้ามามีสว่ นร่วมในสงครามมากขึน้ เช่น
กัน ราวประมาณศตวรรษที่ 2 การรบระหว่างอาณาจักร
เพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่นั้นไม่ได้เป็นการรบระหว่าง
กองทัพทหาร แต่เป็นการรบที่น�ำโดยผู้น�ำของหมู่บ้าน
ซึง่ มีหลักฐานว่ามีการน�ำสตรีในหมูบ่ า้ นเข้าร่วมรบ โดยมี
めいくさ
การบันทึกค�ำว่า เมกุซะ （女軍） หรือ กลุ่มทหารหญิง
และในเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่า นิฮงโชะกิ
にほんしょき
（日本書記）8 ในสมัยจักรพรรดิจิมมุ มีการบันทึกว่า
มีกองทัพทหารหญิงในราชส�ำนัก และในสมัยจักรพรรดิ
ซุจิน นายทหารของราชส�ำนักคือทะเกะฮะนิยะซุฮิโกะ
たけはにやすひこ
（武埴安彦） ได้ ซึ่ ง มี ส ถานะเป็ น ลู ก พี่ ลู ก น้ อ งกั บ
จักรพรรดิได้ทำ� การรบโดยแบ่งทัพออกเป็นสองสาย และ
あだひめ
ให้ภรรยาคือท่านหญิงอะดะ（五田姫）น�ำทัพอีกทาง
หนึง่ 9 และยังมีเอกสาร เช่น บันทึกประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
ของเมื องอุ กิ ท่ีมี ก ารบัน ทึก ชื่อของเมือง และชื่อของ
เจ้าหญิงและเจ้าชายที่ปกครองร่วมกัน เรียกระบบการ
ひ め ひ こ せい
ปกครองนีว้ า่ ระบบฮิเมะฮิโกะ （日 メ・ヒコ制）นอกจากนี้
การท�ำเกษตรกรรมนีท้ ำ� ให้เกิดเทศกาลมีการไหว้เทพเจ้า
เพื่อขอพรในการท�ำเกษตรกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
แผ่นดินใหญ่ ซึ่งการมีเทศกาลที่แสดงความเคารพต่อ
เทพเจ้าเพื่อให้มีผลผลิตที่ดีทางเกษตรกรรมนี้ ท�ำให้
สถานะของสตรีผู้รับใช้เทพเจ้าหรือมิโกะมีสถานะสูงขึ้น
2) ในสมัยโคะฟุนนี้ นอกจากสตรีจะมีสว่ นร่วมใน
การบแล้ว ยังมีสตรีทรี่ ว่ มเป็นผูน้ ำ� ของอาณาจักรด้วย ซึง่
พบหลักฐานจากการสร้างหลุมศพขนาดใหญ่ โดยทั่วไป
หลุมศพขนาดใหญ่เป็นการยืนยันการสืบทอดอ�ำนาจ
ของบรรพบุรุษของผู้ชาย แต่มีการพบกระดูกของสตรี
ในหลุมศพขนาดใหญ่เช่นกัน ซึ่งหลุมศพของผู้ชายใน
เขตคิไนหรือเขตบริเวณเมืองหลวงมีประมาณ 70%
หลุมศพของสตรี 30% มีหลุมศพของชายทั่วประเทศ

50% และของสตรี 50% เช่ น กั น พบหลุ ม ศพของ
สตรีโดยเฉพาะช่วงต้นสมัยโคะฟุน10 จากหลักฐานใน
หลุมศพ เช่น ซากโบราณสถานสุสานหอยยะมะงะที่
จังหวัดฟุกุโอะกะ พบโครงกระดูกจ�ำนวน 18 โครง ซึ่ง
หนึ่งในนั้นเป็นโครงกระดูกของสตรีที่มีเครื่องประดับ
ตกแต่งที่แตกต่างจากคนอื่น เช่น ตุ้มหูที่ท�ำจากฟันของ
ฉลาม เครื่องประดับหน้าอกท�ำจากเขากวาง และสร้อย
ที่ท�ำจากหอย สันนิษฐานได้ว่าสตรีคนนั้นมีความส�ำคัญ
ในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง นอกจากนี้ที่ซากโบราณสถาน
むこうのだこふん
มุโกโนะดะ（向野田古墳）จังหวัดคุมะโมะโตะ พบ
กระดูกของสตรีอายุราว 30-40 ปี เป็นหลุมศพฝังเดี่ยว
พบสิ่งของที่ฝังร่วมกับผู้ตายเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ
รวมไปถึงดาบและอาวุธต่าง ๆ และหลุมศพโอตะนิ
おおたにこふん
（大谷古墳）พบกระดูกของสตรีพร้อมอาวุธ คาดว่า
เป็นหลุมศพของผูน้ ำ� สตรีเช่นกัน และจากการพบสิง่ ของ
ของผู้ตายในจ�ำนวนไม่มากนักท�ำให้เข้าใจว่า น่าจะเป็น
ผู้น�ำในระดับรองลงมา จากการพบเครื่องประดับรวมถึง
อาวุธต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าผูน้ ำ� สตรีในสมัยนีเ้ ป็นทัง้ ผูน้ ำ�
ทางจิตวิญญาณและผู้น�ำทางทหาร พบว่ามีการบรรจุ
ดาบและหอกในหลุมศพของผู้น�ำสตรีเป็นจ�ำนวนมาก
หลุ ม ศพของผู ้ น� ำ สตรี พ บในบริ เ วณคิ ว ชู ซั น โย คิ ง กิ
โฮะกุริกุ คันโต และโทโฮะกุ ส่วนใหญ่ถูกฝังในช่วง
ศตวรรษที่ 4 ถึงต้นศตวรรษที่ 5 สถานะของชายและ
หญิงในฐานะผู้ปกครองมีความเท่าเทียมกันทั้งบทบาท
ในการปกครองและการทหาร และการที่สตรีเป็นผู้น�ำ
ทางพิธีกรรมนี้ยังคงปรากฏในงานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
เทพเจ้าในปัจจุบัน เช่น พิธีกรรมการย้ายศาลเจ้าอิเซะ
เทศกาลยะโซะชิมะ เทศกาลไดโจ ซึง่ ในส่วนของพิธกี รรม
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นส่วนที่มีเพียงสตรีเท่านั้นที่จะ
เป็นศูนย์กลางของพิธี ถึงแม้จะมีผู้อพยพมาจากแผ่นดิน
ใหญ่และเริม่ มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแต่การนับถือ
เทพเจ้ายังคงเป็นความเชื่อแนวหลัก และจากความเชื่อ
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เรื่องเทพเจ้านี้เองที่ยังคงรักษาสถานะภาพของสตรีให้
คงระดับสูงในฐานะผู้ปกครอง
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคือ การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองที่ท�ำให้เกิดชนชั้นปกครอง
และการท�ำสงคราม ส่งผลต่อบทบาทของสตรีในการเป็น
นักรบและผูน้ ำ 
� ท�ำให้สถานะของสตรีในสมัยนีส้ งู ขึน้ จาก
การมีบทบาทเป็นผูน้ ำ� ทีเ่ คียงคูก่ บั บุรษุ ทัง้ การท�ำสงคราม
และการเป็นผู้น�ำทางจิตวิญญาณ
5.2.3 สมัยอะซุกะและสมัยนารา สตรีมีสถานะ
ของนักบวชในพระพุทธศาสนา
1) ในสมัยนีม้ ปี จั จัยทีท่ ำ� ให้สถานะของสตรีเปลีย่ น
คือ พระพุทธศาสนา ซึง่ มาจากการทีต่ ระกูลโซกะซึง่ เป็น
ผู้ให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนาสามารถครองอ�ำนาจ
ในการปกครองได้ ท�ำให้พระพุทธศาสนามีความส�ำคัญ
ในราชส�ำนักมากขึน้ คือ จากการบันทึกทางประวัตศิ าสตร์
นิฮงโชะกิ พบว่า เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่
สตรีในราชส�ำนักโดยเฉพาะสตรีที่มีเชื้อสายของผู้อพยพ
หรือโทะไรจินได้รบั การส่งเสริมให้บวชเป็นแม่ชี โดยการ
สนับสนุนจากโซกะโนะอุมะโกะ และจากบันทึกของวัด
しょうそういんぶんしょ
โทไดจิ （正倉院文書）แสดงให้เห็นว่า ในราวศตวรรษ
ที่ 8 นัน้ แม่ชใี นพระพุทธศาสนามีบทบาทในการประกอบ
พิธีทางศาสนาทั้งในราชส�ำนักและมีวัดของแม่ชีในเขต
เมืองหลวงรวมถึงวัดของแม่ชีตามเมืองต่าง ๆ ที่เรียกว่า
こくぶんにじ
โคะกุบุนนิจิ（国分尼寺）และพบว่าไม่มีการแบ่งแยก
ระหว่างสถานะของพระและแม่ชี ท�ำให้การออกบวชและ
การสร้างวัดของแม่ชีขยายตัวอย่างมากในช่วงศตวรรษ
ที่ 8 ในเขตเมืองหลวงมีสตรีชนั้ สามัญชนเข้ากิจกรรมทาง
ศาสนาในวงกว้าง รวมทัง้ มีการสร้างวัดของแม่ชคี วบคูไ่ ป
กับการสร้างวัดของพระ แต่หลังจากสมัยของจักรพรรดินี
จบลงในศตวรรษที่ 9 ท�ำให้สถานะของแม่ชีในสังคม
ลดลงไปด้วย และกฎเกณฑ์การสร้างวัดในเขตเมืองเฮอัน
หรือเมืองเกียวโตปัจจุบันที่จะต้องสร้างวัดของพระและ
แม่ชีด้วยกันก็ถูกยกเลิกไป โดยที่แม่ชีถูกจ�ำกัดไม่ให้เข้า
11

ร่วมพิธกี รรมทางศาสนาของราชส�ำนักและวัดทีส่ ร้างขึน้
เพื่อแม่ชีได้ถูกเปลี่ยนเป็นวัดของพระ รวมถึงมีการสร้าง
วิหารที่แยกระหว่างชายและหญิงและวัดใหญ่ ๆ หลาย
แห่งห้ามไม่ให้สตรีเข้าไปในเขตสังฆาวาส11
2) นอกจากนี้ระบบริตสึเรียว ซึ่งเป็นระบบใน
การท�ำทะเบียนบ้านเพื่อการจ่ายภาษีต่อราชส�ำนักซึ่ง
จะปรากฏชื่อของผู้ชายในฐานะหัวหน้าครอบครัวส่งผล
การครอบครองที่ดินของสตรี ระบบนี้ท�ำให้ระบบการ
ปกครองที่เป็นการปกครองควบคู่กันของผู้น�ำชายและ
หญิงที่เรียกว่าระบบฮิเมะฮิโกะนั้นเลือนหายไป มีระบบ
ผูน้ ำ� ทีม่ อี ำ� นาจเพียงผูเ้ ดียวเข้ามาแทนที่ ท�ำให้อำ� นาจของ
ผู้ปกครองสตรีหายไปจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและท�ำให้
สถานะของสตรีทเี่ คยท�ำงานและร่วมในพิธกี รรมกับผูช้ าย
โดยเท่าเทียมกันถูกลดความส�ำคัญลง
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงสถานะของสตรี
คือ
1) พระพุทธศาสนาทีท่ ำ� ให้สตรีในราชส�ำนักหลาย
คนออกบวช และมีพธิ กี รรมทางพุทธศาสนาในราชส�ำนัก
โดยมีแม่ชีเป็นผู้ประกอบพิธี ท�ำให้สถานะของสตรีใน
ฐานะนักบวชมีสถานะสูงขึ้น
2) การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่มีเปลี่ยนไปสู่
การปกครองทีเ่ ป็นการรวมศูนย์ไปยังจักรพรรดิทำ� ให้การ
ปกครองเคียงคู่กันของผู้น�ำแบบฮิเมะฮิโกะนั้นจบลง
3) สถานะทางทรัพย์สิน การน�ำระบบริตสึเรียว
มาใช้และการเสียภาษีนี้ส่งผลต่อการครอบครองที่ดิน
ของครอบครัวในนามของบุรุษมากกว่าสตรี
5.2.4 สมัยเฮฮัน สตรีมีสถานะของพระมารดา
ของจักรพรรดิ แม่ผู้ดูแลครอบครัว และผู้ครอบครอง
ที่ดิน
1) ถึงแม้สถานะของผู้ปกครองของสตรีจะถูกลด
ลงในสมัยนารา แต่อทิ ธิพลของการปกครองในราชส�ำนัก
โดยขุนนางที่มีอ�ำนาจโดยเฉพาะตระกูลฟุจิวะระ ส่งผล
ให้ ส ตรี ใ นราชส� ำ นั ก โดยเฉพาะสตรี ที่ ม าจากตระกู ล
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ฟุจิวะระทรงอ�ำนาจ ซึ่งขุนนางฟุจิวะระใช้วิธีปฏิบัติโดย
การทีล่ กู สาวตนเองเป็นพระชายาของจักรพรรดิ ในสมัย
นี้จักรพรรดิจะสละต�ำแหน่งและให้เจ้าชายพระชันษา
น้อยขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิโดยมีพระอัยกาเป็น
せっしょう
ผู้ส�ำเร็จราชการในต�ำแหน่งที่เรียกว่า เซ็ตโช（摂政）
โดยมีพระมารดาเป็นผู้ดูแลและสนับสนุนอยู่ข้าง ๆ และ
ในบางกรณีเมื่อจักรพรรดิเจริญพระชันษาพระอัยกา
ผู้เป็นขุนนางจากตระกูลฟุจิวะระก็เปลี่ยนสถานะเป็น
かんぱく
คัมปักกุ（関白）หรือ หัวหน้าที่ปรึกษาของจักรพรรดิ
せっかんせいじ
ซึ่งการปกครองแบบนี้เรียกว่าเซกกังเซจิ （摂関政治）
ตระกูลฟุจวิ ะระมีโอกาสด�ำรงต�ำแหน่งเซ็ตโชและคัมปักกุ
และมีอ�ำนาจในราชส�ำนักยาวนานถึง 2 ศตวรรษ จน
いんせい
กระทั่งเกิดระบบการปกครองที่เรียกว่า อินเซ (院政)
ในราวศตวรรษที่ 11 ตระกูลฟุจิวะระมีอ�ำนาจมากที่สุด
ในราวต้นศตวรรษที่ 11 จากการปกครองแบบเซกกังเซจิ
こくぼ
นี้ท�ำให้สตรีในฐานะพระมารดาของจักรพรรดิ（国母）
ในช่วงต้นของสมัยเฮอันมีอิทธิพลมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้
ชัดเมื่อจักรพรรดิซะงะสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 832 อดีต
たちばなのかちこ
จักรพรรดินีทะจิบะนะโนะตะจิโกะ 12 （橘嘉智子）
ได้แสดงอ�ำนาจการเป็นพระมารดาของจักรพรรดิด้วย
การเป็นผู้เลือกมกุฎราชกุมารด้วยพระองค์เอง โดย
เลื อ กจากพระโอรสของจั ก รพรรดิ นิ น เมี ย ว แม้ จ ะมี
พระราชนัดดาซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าหญิงคู่แฝดของ
จักรพรรดินินเมียว แสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจในการเข้า
มามีส่วนในการปกครองของพระมารดาของจักรพรรดิ
こうたいふじん
ผู้มีต�ำแหน่ง โคไตฟุจิน13（皇太夫人）รวมถึงแสดง
ให้เห็นถึงการยึดถือธรรมเนียมการสืบทอดบัลลังค์ของ
ฝ่ายพระบิดา ในสมัยเฮอันนี้ จะมีกรณีของพระมารดา
ของพระจักรพรรดิ ดังเช่น ในปี ค.ศ. 858 เมื่อจักรพรรดิ
もんとくてんのう
มนโตะกุ（文徳天皇）สิ้นพระชนม์ จักรพรรดิเซวะ

せいわてんのう

（清和天皇） ขึ้ น ครองราชย์ มี พ ระชนม์ ม ายุ เ พี ย ง

9
ชันษาโดยมีพระมารดาอยู่เคียงข้างในฐานะพระมารดา
こくぼ
ของประเทศหรือ โคะกุโบะ（国母） ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในหลายสมัยของจักรพรรดิในสมัยเฮอันและเป็นผู้ทรง
อ�ำนาจในการปกครอง พระนางโชชิพระมารดาจาก
ตระกูลฟุจิวะระท�ำหน้าที่เป็นโคะกุโบะหรือพระมารดา
ของประเทศที่ส่งผลต่อการปกครอง เนื่องจากทรงเลือก
พระชายาของจักรพรรดิให้เป็นสตรีที่มีความเกี่ยวข้อง
กับตระกูลฟุจิวะระเท่านั้น ท�ำให้มีพระจักรพรรดิที่เป็น
พระราชโอรสสองพระองค์ แ ละพระราชนั ด ดาสอง
พระองค์ขึ้นครองราชย์ พระนางอยู่ในอ�ำนาจนานถึง
63 ปีจนกระทั่งมีพระชนม์มายุได้ 78 ชันษาและกลาย
เป็นบุคคลส�ำคัญในฐานะหัวหน้าครอบครัวของราชวงศ์
ญี่ปุ่นในขณะนั้น ซึ่งความส�ำคัญของมารดาในครอบครัว
ในสมัยนี้มีการบันทึกในบันทึกโคะจิกิ เรียกมารดาว่า
โอะโมะ และให้ความเคารพกับมารดาเป็นอย่างมาก
เนื่องจากระบบการแต่งงานแบบสามีหนึ่งคนภรรยา
いっぷたさい一
หลายคน （夫多妻） เป็นระบบที่ท�ำให้บิดาเป็นเสมือน
คนภายนอกที่ ม าเยี่ ย มเยี ย นและมารดาเป็ น ผู ้ เ ลี้ ย งดู
บุตร14 ส่วนภรรยาเอกอาศัยร่วมกับสามีเป็นการยืนยัน
สถานะของภรรยาเอก และมีเพียงลูกชายจากภรรยา
เอกที่จะสืบทอดต�ำแหน่งของบิดาต่อไป ท�ำให้ภาระ
หน้ า ที่ ข องภรรยาเอกต่ อ ครอบครั ว มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่ธิดาของตระกูลฟุจิวะระเข้า
มามี บ ทบาทในราชส� ำ นั ก ท� ำ ให้ มี น างก� ำ นั ล ที่ ม าจาก
ครอบครัวขุนนางระดับกลางเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งการที่เหล่านางก�ำนัลที่มีโอกาสใกล้ชิดผู้มีอ�ำนาจใน
ราชส�ำนัก ส่งผลในคนในครอบครัวเช่น บิดา สามี พี่ชาย
หรือน้องชายได้รับการส่งเสริมให้มีต�ำแหน่งสูงขึ้นตาม
ไปด้วย15

จักรพรรดินีในองค์สมเด็จพระจักรพรรดิซะงะและเป็นพระมารดาของจักรพรรดินินเมียว
พระมารดาของจักรพรรดิมีศักดิ์เท่ากับตาแหน่งของอดีตจักรพรรดินี เป็นลักษณะเด่นของการปกครองในสมัยเฮอันและไม่ปรากฏในกฏหมาย
ริทสึเรียวของประเทศจีน
14
石沢 (1959,13-19)
15
株式会社浜島書店編（2005
12
13
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2) การครอบครองทรัพย์สินของสตรีในสมัยนี้
ท�ำให้สถานะของสตรียงั คงสูง สตรีเป็นผูด้ คู รอบครัวและ
สืบทอดตระกูลของครอบครัว ในสมัยนีก้ ารแต่งงานถึงแม้
จะมีความเป็นครอบครัวและจะอาศัยร่วมหรือแยกกับ
สามีนั้น เมื่อเสียชีวิตแล้วทรัพย์สมบัติไม่ได้ตกเป็นของ
สามี ส่วนการสืบทอดสมบัติของบิดามารดาในช่วงกลาง
ของสมัยเฮอันนั้น บุตรสาวมีสิทธิได้รับสมบัติพอ ๆ กับ
บุตรชาย หรืออาจจะมากกว่าส่งผลให้สถานะของสตรี
ในสมัยนีส้ งู ขึน้ จากการได้ครอบครองทีด่ นิ นัน่ เอง ในช่วง
ปลายสมัยเฮอัน รายได้ของครอบครัวซึ่งแต่เดิมมาจาก
ราชส�ำนักนั้นเปลี่ยนไป รายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่
มาจากที่ดินของครอบครัวหรือโชเอ็น ท�ำให้ครอบครัว
กลายเป็นฐานทางเศรษฐกิจและการสืบทอดสมบัติของ
ครอบครัวตกมาอยู่กับบุตรชายเป็นส่วนใหญ่ และมีการ
มอบสมบัติให้บุตรสาวน้อยลง ดังปรากฏในการบันทึก
เกี่ยวกับการขายที่ดินในสมัยเฮอัน ซึ่งเคยปรากฏนาม
ผู้ขายเป็นสตรีประมาณ 30 %และผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็น
สตรี แต่หลังจากศตวรรษที่ 10 ปรากฎว่ามีผู้ขายเป็น
สตรีเพียง 10%16
ส�ำหรับสตรีในหมู่บ้านเป็นแรงงานส�ำคัญส�ำหรับ
การท�ำเกษตรกรรม เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีการใช้
วัวและม้าในการท�ำเกษตรกรรม สตรีจึงเป็นแรงงาน
ส� ำ คั ญ โดยเฉพาะงานในทุ ่ ง นาบริ เ วณบ้ า นและตาม
เชิงเขา นอกจากนี้สตรียังต้องเป็นแรงงานส�ำคัญส�ำหรับ
การท�ำหัตถกรรม เช่น การท�ำเครือ่ งปัน้ ดินเผา ดังปรากฏ
ในบันทึกของวัดโทไดจิว่า ในราวกลางศตวรรษที่ 8 สตรี
เป็นแรงงานส�ำคัญที่ท�ำเครื่องปั้นดินเผาห้าชนิดเป็น
จ�ำนวน 4,400 ชิ้นเพื่อให้ผู้ชายขนไปยังเมืองเฮอัน และ
ยังมีงานอื่น ๆ เช่น การทอผ้าทั้งที่ใช้เองในครอบครัว
และผ้าที่จะน�ำไปเป็นภาษีและเป็นแรงงานผลิตเหล้า
เพื่องานเทศกาลส�ำหรับเทพเจ้า ซึ่งถึงแม้การจ่ายภาษี
จะถูกก�ำหนดในชื่อของผู้ชาย แต่สตรีก็ต้องเป็นแรงงาน
16
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ผลิตสิ่งที่จะน�ำไปเสียภาษีและสตรียังเป็นผู้ท่ีดูแลการ
ท�ำการเกษตรในที่ดินของตน ดังปรากฏในหลักฐานที่มี
การเขียนลงบนไม้พบที่เมืองฟุจิวะระว่า มีชื่อของสตรี
ในฐานะเจ้าของที่ดินและจัดการท�ำเกษตรกรรม และ
ยังพบชื่อของสตรีในเอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อขายและ
บริจาคที่ดินให้แก่วัดด้วยเช่นกัน17
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสตรีคือ
1) การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง เป็ น การ
ปกครองในราชส�ำนักในแบบขุนนาง ท�ำให้บุตรสาวของ
ขุนนางระดับสูงมีอ�ำนาจและสถานะที่สูงในราชส�ำนัก
เนื่องจากเป็นผู้สนับสนุนและดูแลพระโอรสที่ขึ้นครอง
ราชย์ในวัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุตรสาวของ
ขุนนางระดับกลางที่ได้มีโอกาสท�ำงานในราชส�ำนักและ
ส่งผลต่อการเลื่อนระดับของบิดารวมถึงพี่และน้องชาย
2) สถานะทางทรัพย์สิน การรับมรดกจากบิดา
มารดาพอ ๆ กับบุตรชายท�ำให้สตรีมีสถานะสูง ต่อมา
เมื่อที่ดินกลายเป็นฐานเศรษฐกิจส�ำคัญของครอบครัว
การมอบมรดกส่วนใหญ่จึงตกอยู่กับบุตรชายและท�ำให้
สตรีในตระกูลขุนนางมีสถานะที่ลดต�่ำลง ในขณะที่สตรี
ในตระกูลชาวนายังคงมีสถานะที่สูงจากการมีบทบาท
เป็นแรงงานที่ส�ำคัญของครอบครัว
5.2.5 สมัยคามาคุระและสมัยมุโรมะชิ และ
สมัยเซ็งโงะกุ สตรีมีสถานะทูตหรือตัวประกัน หัวหน้า
ครอบครัว นักรบ และแม่ค้า
1) สตรีในสถานะของการเป็นทูตหรือตัวประกัน
ของสตรีจากตระกูลทหาร จากการปกครองโดยทหาร
และมีการท�ำสงครามเป็นเวลายาวนาน ส่งผลต่อสถานะ
ของสตรีและท�ำให้มีความหลากหลายในบทบาทของ
สตรี เช่น มีสตรีหลายคนที่มีสถานะเป็นตัวประกันและ
ทูต เนื่องจากการแต่งงานของชนชั้นทหารในสมัยนี้
มีความส�ำคัญต่อการเมืองการปกครองเป็นอย่างมาก
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การแต่งงานเป็นการผูกรวมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
หรือกลุ่มของทหาร โดยเฉพาะในสมัยเซ็งโงะกุหรือ
おい
อะซุชิโมะโมะยะมะ ดังเช่นโอะอิจ（ิ ち市） น้องสาวของ
ほそかわ が
โอดะโนะบุนะงะ และโฮะโซะกะวะกราเซีย（細川ガ
らしゃ
ラシャ） บุ ต รสาวของอะเกะจิ มิ สึ ฮิ เ ดะ ซึ่ ง กลายเป็ น
โศกนาฏรรมในชีวิตของสตรีเหล่านี้ เนื่องจากสตรีใน
สมัยนี้เป็นผู้ที่ต้องเสียสละเพื่อครอบครัวและบ้านเมือง
หลายคนที่จะต้องเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยต้อง
แต่งงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตระกูล
และหลายคนต้องมีการแต่งงานและหย่าร้างหลายครั้ง
ในชีวิต นอกจากสตรีจากตระกูลทหารแล้ว สตรีจาก
ตระกู ล ขุ น นางก็ มี ก ารแต่งงานเพื่อรัก ษาสถานะของ
ครอบครัว เช่น ตระกูลฮิโนะ พบว่าในสมัยคามาคุระ
สตรี ใ นตระกู ล นี้ ส ่ ว นใหญ่แ ต่งงานกับ คนจากตระกูล
ฟุจิวะระซึ่งมีต�ำแหน่งสูงทั้งสิ้น และผู้หญิงที่มาแต่งงาน
กั บ ตระกู ล ฮิ โ นะล้ ว นมาจากตระกูลสูง เช่น ตระกูล
ฟุจิวาระ ตระกูลเก็นจิ ตระกูลเฮชิ ในสมัยมุโระมะชินั้น
สตรีในตระกูลฮิโนะแต่งงานเฉพาะกับคนจากตระกูล
ฟุจิวาระและตระกูลโชกุนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการ
แต่งงานเป็นภรรยาเอกของโชกุน และในสมัยเซ็งโงะกุ
ก็ยงั คงแต่งงานกับตระกูลโชกุน แต่สำ� หรับตระกูลขุนนาง
นั้นไม่จ�ำกัดเฉพาะตระกูลฟุจิวะระแต่มีการไปแต่งงาน
กับตระกูลอืน่ ๆ ซึง่ การแต่งงานกับตระกูลโชกุนเป็นการ
ท�ำให้สถานะทางการเมืองของตระกูลฮิโนะเข้มแข็งขึ้น
และไม่มีมารดาของโชกุนในตระกูลอะชิกะงะคนใดที่มา
จากครอบครัวทหาร การแต่งงานนี้นอกจากจะท�ำให้
สถานะของตระกูลสูงขึ้นแล้ว ยังท�ำให้สถานะของสตรี
เหล่านีส้ งู ขึน้ ตามไปด้วย ส�ำหรับความสัมพันธ์กบั วัดและ
ศาลเจ้านัน้ พบว่า ในสมัยมุโระมะชิไปจนถึงสมัยสงคราม
ผู้ชายของตระกูลนี้นอกเหนือจากผู้สืบตระกูลแล้วส่วน
ใหญ่จะบวชเป็นพระ และการสืบทอดสมบัตเิ ป็นของบุตร
ชายเพียงคนเดียว เนื่องจากการท�ำสงครามท�ำให้มรดก
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ที่ดินลดน้อยลง และยังเป็นการยืนยันถึงอ�ำนาจของ
บิดาในฐานะผู้น�ำครอบครัวในตระกูลขุนนางเช่นกัน ซึ่ง
การแต่งงานของสตรีจากตระกูลฮิโนะถูกมองว่าเป็นการ
รักษาสถานะของครอบครัวที่ส่งผลต่อสถานะของสตรี18
2) สตรีในสถานะของหัวหน้าครอบครัว จากการ
ท�ำสงครามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สตรีในสมัยนี้สูญเสีย
สามีและบุตรชายในสงครามเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ สตรีสว่ น
ใหญ่บวชเป็นแม่ชีหลังการเสียชีวิตของสามีและยังคง
อาศัยที่บ้าน รวมถึงใช้สิทธิของการเป็นมารดาในการท�ำ
หน้าที่เป็นผู้จัดการทรัพย์สมบัติและครอบครัวแทนสามี
ต่อไป ดังตัวอย่างของสตรีในชนชั้นทหารที่ขึ้นปกครอง
ほうじょうまさこ
แทนสามีของโฮโจมะซะโกะ （北条雅子）ซึง่ ธรรมเนียม
การปกครองแทนภายหลังสามีเสียชีวติ นี้ ด�ำเนินไปจนถึง
ช่ ว งปลายของสมั ย กลาง และหากบุ ต รที่ จ ะสื บ ทอด
อ�ำนาจยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้เป็นแม่ซึ่งบวชเป็นแม่ชี
จะเป็นผู้มีอ�ำนาจดูแล ตัวอย่างเช่น แม่ชีเมียวริน ภรรยา
ของซามุไรชัน้ สูงของไดเมียวตระกูลโอโตะโมะ ทีไ่ ด้เลีย้ ง
ดูแลหลานชาย หลังจากที่สามีและบุตรชายเสียชีวิตใน
การรบ และยังช่วยปกป้องปราสาทของไดเมียวเมือ่ คราว
ที่ถูกโจมตีโดยทหารจากแคว้นซะสึมะ และมีปรากฏ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สตรีหลายคนท�ำหน้าที่
เป็นเจ้านายป้องกันปราสาทของแคว้นตนเองแทนสามี
おんなじょうしゅ
（女城主） เนือ
่ งจากสามีเสียชีวติ และไม่มผี สู้ บื ตระกูล19
3) สตรีในสถานะของนักรบ ในสมัยกลางที่มีการ
ท�ำสงคราม ครอบครัวชนชั้นทหารให้ความส�ำคัญกับ
ลูกชายมากกว่าลูกสาว เนือ่ งจากต้องเข้าร่วมท�ำสงคราม
เพื่อรักษาสมบัติที่ดินของตระกูล ท�ำให้ผู้หญิงถูกลด
ความส�ำคัญทั้งจากการท�ำสงครามและการปกครอง
แต่สตรีในสมัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญอดทน
และปรากฏชื่อสตรีที่ท�ำสงครามตั้งแต่การท�ำสงคราม
เฮเกะ สงครามราชส� ำ นั ก เหนื อ ใต้ เช่ น จากบั น ทึ ก
เฮเกะโมะโนะกะตะริ พ บว่ า มี ส ตรี ที่ เ ป็ น นั ก รบคื อ
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ทะโมะเอะ （巴）ภรรยาของคิโซะ โยะชินะกะ （木曾
しなか
義仲） ซึ่งนอกจากจะเป็นนักรบที่มีความสามารถแล้ว
ยังท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำทางการรบด้วยโดยน�ำทัพทหารม้า
จ�ำนวน 1,000 คนเพื่อรบกับตระกูลเฮชิ และสงคราม
たいへいき
ราชส�ำนักเหนือใต้ในบันทึกไทเฮกิ（太平記）มีการเขียน
เกี่ยวกับสตรีในตระกูลทหาร มีความเข้มแข็งและต้อง
รักษาบุตรเพื่อสืบทอดตระกูลต่อไป เช่น ภรรยาของ
くすのきまさしげ
คุซโุ นะกิ มะซะชิเงะ （楠木正成）หลังจากสามีเสียชีวติ
ในการรบและฝ่ายตรงข้ามส่งศรีษะมาให้ภรรยาและ
ลูกนั้น ลูกของมะซะชิเงะเสียใจจนแทบฆ่าตัวตาย แต่
มารดาได้ห้ามไว้และเตือนสติให้คนที่เหลือในครอบครัว
ต้องด�ำเนินต่อไป 20 นอกจากนี้ ในบันทึกไทเฮกิยังมี
บันทึกเกี่ยวกับสตรีที่ฆ่าตัวตายตามสามีด้วยวิธีกินยา
ตายและแทงคอตัวเอง หลังจากสามีเสียชีวิตเพื่อจะ
ไม่ต้องแต่งงานอีก ในสงครามโอนิน จากบันทึกโอนินกิ
おうにんりゃくき
おうにんき
（応仁記）โอนินเรียกกิ（応仁略記）ไม่ปรากฏสตรี
เข้าร่วมในสงครามโดยตรง แต่ปรากฏชือ่ สตรีในต�ำแหน่ง
ภรรยาเอกของโชกุน มารดาของโชกุนและภรรยาของ
ทหารที่ เ ข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการออกความคิ ด เห็ น
くにゅう
（口入） จากการให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวและจากการแต่งงานท�ำให้สตรีในระดับสูง
เข้ามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นในการปกครอง
ในสมัยนี้ 21
บทบาทและสถานะของบุ ต รสาวในครอบครั ว
ซามุไรที่ได้รับความส�ำคัญ เช่น ได้รับการศึกษาเช่นเดียว
กับบุตรชาย มีการเรียนอ่านและเขียน รวมไปถึงการฝึก
ใช้อาวุธ มีบนั ทึกหลายฉบับทีบ่ นั ทึกถึงสตรีทใี่ ส่ชดุ ทหาร
つるひめ
ออกรบกับผู้ชายหลายคน เช่น ท่านหญิงสึรุ（鶴姫）
บุตรสาวของพระในศาลเจ้าโอะยะมะสึมิที่เข้าร่วมรบ
กับผู้ชายจนเสียชีวิต และมีสตรีที่ออกรบรอบบริเวณ
ปราสาทเมื่อถูกล้อมในขณะที่สามีเดินทางไปรบในเมือง
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อืน่ รวมถึงกรณีของกินชิโยะ（誾千代） ซึง่ เป็นบุตรสาว
ของซามุไรชั้นสูงผู้ครองปราสาททะจิบะนะเนื่องจาก
บิดาไม่มบี ตุ รชาย กินชิโยะจึงเป็นทีร่ กั ของบิดาอย่างมาก
และต้องเรียนวิชาความรู้รวมถึงการใช้อาวุธในแบบของ
ซามุไรและได้ปกครองปราสาทต่อจากบิดา สตรีหลาย
คนแสดงบทบาทความเข้มแข็งและอดทนให้ปรากฏ เช่น
ふく
โอะฟุกุ （お福）ซึง่ เป็นบุตรสาวของทหารคนส�ำคัญของ
อะเกะจิมิตสึฮิเดะ ซึ่งกลายมาเป็นแม่นมของโชกุนคนที่
สามในสมัยเอโดะและเป็นผู้วางระบบของโอโอะกุใน
ปราสาทเอโดะ22
4) สตรีในสถานะแม่ค้าของสตรีชนชั้นชาวบ้าน
ในเมือง ในสมัยกลางนี้มีตลาดเช้าโดยคนขายส่วนใหญ่
จะเป็นสตรี ซึ่งสตรีที่ประกอบอาชีพค้าขายนั้นมีประวัติ
ย้อนไปได้จนถึงสมัยโบราณ จากบันทึกในช่วงปลายสมัย
นาราจนถึงต้นสมัยเฮอันในบันทึกศาสนานิฮงเรียวอิกิ
にほんりょういき
（日本霊異記）และวรรณกรรมคนจักกุโมะโนะกะตะริ
こんじゃくものがたりしゅう
ในช่ ว งปลายสมั ย เฮอั น （今昔物語集） ซึ่ ง อาชี พ
การเดินขายสินค้านี้เป็นอาขีพแรก ๆ ของสตรีในสังคม
ญีป่ นุ่ และในหนังสือรวบรวมบทกลอนในสมัยคะมะคุระ
とうほくいんしょくにんうたあわせ
（東北院職人歌合） กล่าวถึงสตรีที่ประกอบอาชีพ
おはらめ
ค้าเร่เพื่อขายปลาและถ่านคือ โอะฮะระเมะ（大原女）
หรือสตรีจากภูเขาโอะฮะระที่เข้ามาขายถ่านและฟืน
かつらめ
และ คัตสึระเมะ（桂目）สตรีจากย่านคัตสึระ ที่เริ่ม
จากการขายปลาแม่น�้ำที่เรียกว่าปลาอะยุ ต่อมาในสมัย
มุโระมะชิมีหนังสือรวบรวมบทกลอนนะนะจูอิจิบังโชะななじゅういちばんしょくにんうたあわせ
กุนินอุตะอะวะเซะ（七十一番職人歌合）ที่ปรากฏ
อาชีพของพ่อค้าแม่ค้าประมาณร้อยกว่าอาชีพ และ
มีประมาณ 30 อาชีพที่เขียนว่าเป็นอาชีพของสตรีใน
ตลาด เช่น การขายเหล้า โมะจิ ข้าว ถัว่ เต้าหู้ เป็นต้น โดย
มีแม่ค้าที่ได้รับสิทธิการท�ำการค้าจากการรวมกลุ่มที่
เรียกว่า “ซะ” โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ซึ่งการมีบทบาท

田端泰子 (1996, 12-13)
田端泰子 (1996, 12-13)
22
藤原清貴 (2014)
20
21
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ในการค้าขายนี้ท�ำให้สตรีในชนชั้นชาวเมืองมีสถานะที่
สู ง ขึ้ น แต่ เ มื่ อ การค้ า และตลาดมี ก ารขยายตั ว และ
แผ่งกว้างมากขึ้น ท�ำให้ “ซะ” ต้องอาศัยอิทธิพลของ
ฝ่ายปกครองเพื่อรักษาสิทธิในการผูกขาดการขายสินค้า
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อบทบาทของสตรีที่มี
สิทธิเป็นผู้ค้าแบบ “ซะ” เนื่องจากจะต้องมีการติดต่อ
กับไดเมียวเพือ่ รักษาสิทธิทางการค้า และต้องมีหลักฐาน
เอกสารที่เป็นทางการซึ่งปรากฏในนามของผู้ชาย ท�ำให้
สตรีที่เป็นผู้ท�ำการค้าเดิมถูกลดสถานะลงกลายเป็น
เพียงแรงงานในบ้านในที่สุด
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสตรีคือ
1) การเปลี่ยนแปลงการปกครอง การปกครอง
ในแบบทหารและการท�ำสงครามท�ำให้สตรีในสมัยนี้
มีบทบาทและสถานะที่หลากหลาย สตรีที่ถูกก�ำหนด
ให้ แ ต่ ง งานเพื่ อ ผู ก สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครอบครั ว นั้ น ถู ก
มองได้ทั้งสองอย่างคือ เป็นเครื่องมือทางการปกครอง
เนื่องจากจะต้องแต่งงานและหย่าร้างตามความต้องการ
ของครอบครัว ในขณะที่สตรีจากตระกูลฮิโนะมีสถานะ
สูงจากการค�้ำจุนครอบครัวด้วยการแต่งงานกับตระกูล
ของโชกุนและตระกูลฟุจิวะระเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้
สงครามยังส่งผลให้สตรีในสมัยนี้แสดงบทบาทที่จะช่วย
ปกป้องครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการร่วมท�ำสงคราม หรือ
การดูแลครอบครัวเมื่อสามีเสียชีวิตลง ส่งผลให้สตรี
ในตระกูลขุนนางและตระกูลทหารในสมัยนี้มีสถานะ
ที่สูงจากการมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสงครามและการ
ปกป้องครอบครัว
2) สถานะทางทรัพย์สิน การพัฒนาสินค้าและ
ตลาดส่งผลให้สตรีในชนชั้นชาวบ้านมีสถานะที่สูงจาก
การมีสว่ นเกีย่ วข้องในทรัพย์สนิ และการค้าขาย และเป็น
ผู้น�ำรายได้มาสู่ครอบครัว
5.2.6 สตรีญปี่ นุ่ ในสมัยก่อนสมัยใหม่ ยุคมืดของ
สตรีในตระกูลทหาร
23
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1) จากการปกครองระบบทหาร ระบบชนชั้น
ท�ำให้สตรีในตระกูลซามุไรนี้ มีสถานะที่ตกต�่ำจนเรียก
ได้ว่า เป็นยุคมืดของสตรี23 สตรีไม่ได้เป็นตัวแทนอย่าง
เป็นทางการของครอบครัว และการศึกษาก็สอนให้
ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ แตกต่างไปจากสตรีในสมัย
กลางโดยมีปัจจัยที่ส่งผลส�ำคัญสองประการคือ การ
ไม่ได้เป็นผู้สืบทอดตระกูลและไม่ได้รับมรดกที่ดิน และ
การถูกควบคุมการแต่งงานระหว่างตระกูลไดเมียวซึ่ง
ปรากฏในบุเกะโชะฮัตโตะ เพื่อควบคุมการแต่งงานที่
จะส่งผลทางการเมืองดังเช่นในสมัยกลาง จากการออก
กฎระเบียบเพื่อท�ำให้ประเทศอยู่ในความสงบนี้ส่งผล
ต่อสตรีในตระกูลซามุไร ท�ำให้สถานะของสตรีในตระกูล
ซามุไรนั้นตกต�่ำลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปลายสมัยกลางและ
ตกต�่ำลงที่สุดเมื่อเข้าสมัยเอโดะ แต่ในช่วงปลายของ
สมัยกลาง การแบ่งสมบัติในตระกูลซามุไรประมาณครึ่ง
หนึ่งเป็นการแบ่งไปยังบุตรชายคนโตเพียงคนเดียว การ
แบ่งสมบัติที่เป็นที่ดินส�ำหรับสตรีเป็นการได้รับเพียง
ช่วงชีวิตของคนนั้นเท่านั้น หลังจากเสียชีวิตแล้ว สมบัติ
จะกลับไปสู่ครอบครัวของบิดาซึ่งการเข้าสู่ระบบการ
ปกครองแบบศักดินาในสมัยเอโดะนี้ ท�ำให้การสืบทอด
สมบั ติ ข องครอบครั ว ซามุ ไ รตกอยู ่ กั บ บุ ต รชายคนโต
เท่านั้น จะมีเพียงสตรีบางส่วนเท่านั้นที่จะได้รับการ
สืบทอดสมบัติ ซึ่งในช่วงต้นสมัยเอโดะนั้น สตรีที่ได้รับ
การแบ่งสมบัติส่วนใหญ่มาจากตระกูลของโชกุนและ
ไดเมียวเท่านั้นบุตรสาวของตระกูลซามุไรชั้นสูงเหล่านี้
จะได้รับสมบัติหลังจากแต่งงานในรูปของที่ดิน ซึ่งใน
ช่วงแรกจะสามารถจัดการที่ดินของตนเองได้ตามอิสระ
แต่ในช่วงกลางถึงปลายสมัยเอโดะ จะเป็นการครอบครอง
เพียงชั่วระยะเวลาที่มีชีวิตเท่านั้น หลังจากเสียชีวิตแล้ว
จะต้องคืนทีด่ นิ แก่ครอบครัวของบิดา นอกจากสตรีเหล่านี้
จะได้รบั ทีด่ นิ แล้ว ยังได้รบั เงินเป็นของขวัญตอนแต่งงาน
และหลั ง แต่ ง งานยั ง ได้ รั บ เงิ น เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยส่ ว นตั ว
まかない
จากครอบครัว เรียกว่า มะกะไนอิ（賄金）และบุตรชาย

(2011, pp.94-109)
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คนโตได้ รั บ สมบั ติ จ ากครอบครั ว โดยเด็ ด ขาดในช่ ว ง
ปี ค.ศ. 1715-1735 เมื่อรัฐบาลทหารโทะกุงะวะออก
ประกาศให้บุตรชายคนโตเป็นผู้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียว
และหากไม่มบี ตุ รชายสืบตระกูล จะต้องหาบุตรบุญธรรม
ซึ่งจะต้องเป็นสายเลือดเดียวกันเท่านั้น จากประกาศใน
ปี ค.ศ.  1663 ก�ำหนดว่าจะต้องเลือกจากน้องชาย หลาน
ชาย ลูกพี่ลูกน้อง ลูกของหลานชาย หากไม่สามารถหา
ผู้สืบตระกูลสายเลือดเดียวกันได้ โดยให้หาจากลูกของ
น้องสาวและพี่สาวซึ่งเป็นการตอกย�้ำการให้ความส�ำคัญ
กับการสืบทอดตระกูลของเพศชายในตระกูล หากไม่มี
คนในสายเลือดเดียวกันแล้ว จะต้องเอาบุตรชายคนที่
สองหรือสามจากตระกูลของลูกน้องใกล้ชิดที่มีศักดินา
สูงระดับหนึ่งซึ่งช่วงต้นสมัยเอโดะนี้ยังยินยอมให้รับคน
ที่ไม่ใช่สายเลือดมาเป็นบุตรบุญธรรมได้
2) สตรีในตระกูลชาวนา ในขณะที่สตรีในตระกูล
ทหารมีสถานะทีต่ กต�ำ่ ลง แต่สตรีในตระกูลชาวนากลับมี
สถานะทีส่ งู ขึน้ และมีบทบาทในการเป็นส่วนหนึง่ ของการ
ท�ำงานและเป็นแรงงานทีส่ ำ� คัญ การออกกฎข้อบังคับใน
การจ่ายภาษีส่งผลต่อบทบาทและสถานะของสตรี คือ
เมื่อผู้ชายในครอบครัวจะต้องมีภาระหน้าที่ทั้งการท�ำ
เกษตรกรรมและภาระหน้าที่ที่ต้องท�ำให้กับเมือง ท�ำให้
สตรีต้องรับบทบาทการดูแลในบ้านอย่างเต็มที่ รวมไป
ถึงการช่วยท�ำเกษตรกรรมและการใช้แรงงานในกิจกรรม
ของหมู่บ้านที่มีการท�ำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการดูแล
ที่นา ดูแลจัดการน�้ำ  และดูแลที่ดินท�ำกินบนภูเขา ใน
ฐานะของผู้อาศัยในหมู่บ้าน วิถีชีวิตสตรีชาวนาช่วงต้น
สมัยเอโดะนี้ การท�ำนาได้เปลี่ยนจากการท�ำนาในแบบ
การท�ำนาในพื้นที่นาผืนใหญ่ที่ชาวนาผู้มีอิทธิพลท�ำนา
เองโดยบริหารให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองท�ำนาตามแบบ
ครอบครัวขนาดใหญ่ไปสู่การท�ำนาในแบบการแบ่งที่
นาให้เกษตรกรรายย่อยเช่าเพื่อท�ำนาในที่นาขนาดเล็ก
และท�ำให้เกิดครอบครัวชาวนาขนาดเล็กขึ้นเป็นจ�ำนวน
あいづのうしょ
มาก จากบันทึกของเมืองไอซึ（会津農書） เขียนถึงวิถี
ชีวติ ของสตรีทเี่ ป็นภรรยาของเจ้าของทีน่ าว่า นอกเหนือ

จากการด�ำนาแล้วภาระหน้าที่หลักคือ การดูแลภายใน
บ้านทั้งหมด ในช่วงกลางสมัยเอโดะ ราวครึ่งหลังของ
ศตวรรษที่ 17 จนถึงศตวรรษที่ 18 จากการขยายตัวของ
การเช่าที่ท�ำนาของเกษตรกรรายย่อย ท�ำให้ภาระหน้าที่
ของสตรีมีความหลากหลายมากขึ้น คือ นอกจากจะท�ำ
นาแล้ว ยังต้องถางหญ้าและก�ำจัดวัชพืชต่าง ๆ รวมทั้ง
เตรียมอาหารและทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งจะต้อง
ท�ำนาด้วยตนเองแทนพ่อหรือสามี ในกรณีทพี่ อ่ หรือสามี
ไม่สามารถท�ำนาได้เนื่องจากเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต หรือ
หารายได้จากงานอื่นในหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงครอบครัว เช่น
การรับจ้างทอผ้า นอกจากนี้ ในช่วงกลางสมัยเอโดะ เมือง
เอโดะ เกียวโตและโอซาก้าได้พฒ
ั นากลายเป็นเมืองใหญ่
ส่งผลให้ผ้าทอของสตรีในหมู่บ้านชาวนากลายเป็นส่วน
หนึ่งของสินค้าในเมืองใหญ่เหล่านี้ รวมไปถึงไหมดิบ
ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าไหมในแหล่งส�ำคัญที่เมือง
เกียวโตเป็นผลผลิตมาจากครอบครัวชาวนาในหมู่บ้าน
เป็นส่วนใหญ่ และมีการสอนการทอผ้าในครอบครัว
ชาวนาแก่เด็กสาว และการทอผ้าเป็นที่แพร่หลายและ
กลายเป็นการผลิตเพื่อเป็นสินค้าในราวปลายศตรวรรษ
ที่ 18 เมื่อมีการตั้งโรงงานทอผ้าขึ้นในเมืองเกียวโตและ
รวมไปถึงเมืองเอโดะ ท�ำให้มีการจ้างงานสตรีในโรงงาน
ทอผ้าเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ สตรีเหล่านีจ้ ะต้องท�ำงานวันละ
16 ชั่วโมง การขยายตัวของการผลิตผ้าไหมทอนี้ ท�ำให้
เกิดความต้องการวัตถุดิบขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก และพื้นที่
ชนบทหลายแห่งต่างมุ่งเน้นการผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อน
โรงงาน สตรีจึงเป็นแรงงานส�ำคัญของครอบครัวในการ
เลีย้ งตัวไหมและผลิตไหมดิบ สร้างรายได้เป็นจ�ำนวนมาก
ให้แก่ครอบครัว และส่งผลต่อสถานะของแรงงานสตรี
ในบ้านที่มีความส�ำคัญมากขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
นั่นเอง และเมื่อมีการเปิดท่าเรือในช่วงปลายสมัยเอโดะ
ท�ำให้อตุ สาหกรรมการทอผ้าเพือ่ การส่งออกขยายตัวเป็น
อย่างมาก และส่งผลต่อการออกมาท�ำงานนอกบ้านของ
แรงงานสตรีเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ส่ ว นสตรี ใ นตระกู ล พ่ อ ค้ า นั้ น จากบั น ทึ ก ของ

เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง | Benjang Jaisai Der Arslanian

67

ตระกูลมิตซุยพบว่า สตรีในตระกูลพ่อค้าทีม่ ฐี านะร�ำ่ รวย
นัน้ ไม่คอ่ ยได้ทำ� งานบ้านมากนัก แต่จะช่วยควบคุมดูแล
คนงานในบ้าน รวมถึงเข้าร่วมงานมงคลและงานศพของ
ญาติ คนรูจ้ กั และครอบครัวอืน่ ๆ มากกว่าทีจ่ ะรับผิดชอบ
งานของสตรีในบ้าน และหากสามีเสียชีวิตในขณะที่
ผูส้ บื ทอดตระกูลยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะผูเ้ ป็นแม่จะต้องเป็น
ผูด้ แู ลครอบครัวในฐานะผูน้ ำ� ครอบครัวแทนสามี รวมถึง
ดูแลกิจการของครอบครัว ตัวอย่างของสตรีจากตระกูล
พ่อค้าร�่ำรวยที่กลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนสามี
たかとし
คือ ต้นตระกูลมิตซุยคือ ทะกะโตะชิ （高利）นัน้ มีมารดา
しゅほう
คือ ชุโฮ （珠法）นางได้แต่งงานกับมิตซุยทะกะโตะชิ
みついたかしゅん
（三井高俊）ซึ่งมาจากตระกูลซามุไร ซึ่งสามีไม่มีหัว
ทางการค้าและไม่สนใจจะท�ำงานเกี่ยวกับการค้า มุ่งแต่
เขียนกลอนและงานอดิเรก ท�ำให้ชุโฮะเป็นคนที่ต้อง
รับผิดชอบกิจการของครอบครัวแทน สามีเสียชีวิตเมื่อ
อายุ 43 ปี และชุโฮะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนสามี
เมือ่ ลูกชายทัง้ สามอายุได้สบิ กว่าปีกส็ ง่ ไปตัง้ สาขาทีเ่ มือง
เอโดะ ส่วนทะกะโตะชินั้นอยู่ช่วยงานของมารดาต่อไป
ส่วนสตรีในตระกูลชาวเมืองทั่วไปนั้น จะประกอบอาชีพ
ซักผ้า รับจ้างรายวัน อาชีพค้าขายเร่ เช่นเต้าหู้ ขนม อาหาร
อืน่ ๆ หรือผลิตรองเท้า บุหรีข่ ายเป็นต้น ซึง่ เป็นการท�ำงาน
เพื่อหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของตนเอง
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อสถานะของสตรีในตระกูล
ทหารในสมัยนี้ คือ
1) การเปลี่ยนแปลงการปกครอง การปกครอง
โดยตระกู ล โทะกุ ง ะวะที่ มี ก ารออกกฏเพื่ อ ควบคุ ม
ไดเมียว เช่น การแต่งงานระหว่างตระกูลไดเมียวโดย
ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการออกกฏให้บุตรชายคนโต
เป็นผูส้ บื ตระกูลและได้รบั สมบัตโิ ดยเด็ดขาดเพียงผูเ้ ดียว
นั้น ท�ำให้สถานะของสตรีในระดับสูงโดยเฉพาะจาก
ตระกูลทหารมีสถานะที่ตกต�่ำลง
2) สถานะทางทรัพย์สิน การที่สตรีในตระกูล
ทหารไม่สามารถครอบครองทรัพย์สนิ ท�ำให้สตรีมสี ถานะ
ที่ต�่ำลง ในขณะเดียวกันการขยายตัวของการค้า สินค้า
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จากหมู่บ้านชาวนาและตลาดส่งผลต่อสถานะของสตรี
ในครอบครัวชาวนามีสถานะที่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นผู้ที่
มีสว่ นในการผลิตสินค้าและเป็นแรงงานส�ำคัญในโรงงาน
ผลิ ต สิ น ค้ า ส่ ง ผลให้ มี ร ายได้ ม ากขึ้ น และช่ ว ยค�้ ำ จุ น
ครอบครัวได้

6. บทสรุป
สถานะของสตรีในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนั้น มีการ
แปรเปลี่ยนไปตามประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ๆ
โดยมีปัจจัยส�ำคัญที่เห็นได้ชัด 3 ประการคือ
1) การเปลี่ยนแปลงการปกครอง สตรีในสมัย
โบราณที่จะมีสถานะสูงจากการมีบทบาทในการร่วม
ปกครองกับบุรุษในฐานะทั้งการเป็นผู้น�ำทางการทหาร
และผู้น�ำทางจิตวิญญาณ ดังจะพบได้ในหลักฐานที่สตรี
ออกร่วมรบในสมัยโบราณ และหลักฐานจากหลุมศพ
ขนาดใหญ่ของสตรีที่เป็นผู้น�ำ  พระพุทธศาสนาที่เข้า
มาในสมัยอะซุกะและสมัยนาราและมีการใช้พระพุทธ
ศาสนาน�ำการปกครองนั้น ท�ำให้การปกครองเป็นแบบ
การรวมศูนย์เพียงผู้เดียวคือ พระจักรพรรดิ และท�ำให้
การปกครองที่เคียงคู่กันของบุรุษและสตรีหายไปจาก
ประวัติศาสตร์ สถานะของสตรีถือว่าถูกลดความส�ำคัญ
ลงจากฐานะเป็นผู้ปกครอง ต่อมาการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในสมัยเฮอันที่เป็นการปกครองโดยขุนนางได้
ใช้บุตรสาวเพื่อยกสถานะของตนและท�ำให้สถานะของ
พระมารดาของจักรพรรดิในราชส�ำนักสูงขึ้น เมื่อการ
ปกครองในแบบขุนนางสิ้นสุดลงในสมัยกลางที่เป็นการ
ปกครองโดยชนชั้นทหารและมีการท�ำสงครามอย่างต่อ
เนือ่ ง ส่งผลต่อสถานะของสตรีและท�ำให้เกิดบทบาทของ
สตรีอย่างหลากหลาย เช่น สตรีในฐานะของทูตที่ต้อง
แต่งงานเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ซึ่ง
สตรีเหล่านี้ต้องกระท�ำตามที่ผู้น�ำครอบครัวเดิมของตน
ต้องการ ส่งผลให้สตรีหลายคนต้องแต่งงานและหย่าร้าง
หลายครั้ง แต่มีสตรีบางตระกูลที่แต่งงานเพื่อยกระดับ
สถานะของครอบครัวและท�ำให้ตนเองมีสถานะที่สูงขึ้น
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เช่น สตรีในตระกูลฮิโนะซึ่งเป็นตระกูลขุนนาง และยัง ของสมาชิกครอบครัวและแรงงานทีส่ ำ� คัญของครอบครัว
มีสตรีที่แสดงความกล้าหาญที่ออกไปร่วมรบกับบุรุษ จากการขยายตลาดของสินค้าประเภทผ้าทอและผ้าไหม
หลายคน รวมถึงสตรีที่ต้องยืนหยัดรักษาครอบครัวหลัง รวมถึงการเปิดประเทศในช่วงปลายสมัยเอโดะและมีการ
จากสามีเสียชีวิตและเป็นผู้น�ำครอบครัวรวมถึงผู้น�ำของ ขายสินค้ากับต่างประเทศ ท�ำให้อุตสาหกรรมการทอผ้า
เหล่าทหารต่อไป ในสมัยเอโดะ การปกครองแบบศักดินา และอุตสาหกรรมผ้าไหมขยายตัวอย่างกว้างขวางและ
ในแบบของรัฐบาลโทะกุงะวะซึ่งรัฐบาลได้ออกกฎเพื่อ สตรีในครอบครัวชาวนากลายเป็นแรงงานส�ำคัญในการ
ควบคุมการแต่งงานระหว่างตระกูลไดเมียวเพื่อป้องกัน หารายได้ให้แก่ครอบครัวที่ส�ำคัญ และส่งผลให้สตรีใน
การรวมอ�ำนาจระหว่างตระกูล ท�ำให้สตรีในครอบครัว ครอบครัวชาวนามีสถานะทีส่ ูงขึ้น
ทหารโดยเฉพาะทหารระดับสูงมีสถานะที่ต�่ำลง
3) พระพุทธศาสนา ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธ
2) สถานะทางทรัพย์สนิ เป็นปัจจัยทีเ่ ห็นได้ชดั อีก ศาสนานั้น เห็นได้ชัดในช่วงสมัยอะซุกะและสมัยนารา
ปัจจัยหนึ่ง ในสมัยเฮฮันสตรีมีสถานะที่สูงจากการเป็นผู้ ที่มีการเข้ามาของพระพุทธศาสนา ท�ำให้สถานะของ
มีสิทธิรับมรดกและครอบครองทรัพย์สินของครอบครัว สตรีในฐานะของการเป็นนักบวชสูงขึ้นและมีบทบาทใน
เช่นเดียวกับบุรุษ ในสมัยกลางที่มีการท�ำสงครามอย่าง การประกอบพิธีทางศาสนาในราชส�ำนัก และยังส่งผล
ต่อเนือ่ งท�ำให้สถานะของบุตรชายมีความส�ำคัญมากกว่า ต่อการปกครองที่เป็นการรวมศูนย์ของพระจักรพรรดิ
บุตรสาว และในสมัยเอโดะจากการที่บ้านเมืองสงบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในแต่ละ
และรัฐบาลมีนโยบายให้บุตรชายคนโตเท่านั้นที่จะเป็น สมัยต่อสถานะของสตรีมากเท่ากับการเปลีย่ นแปลงการ
ผู้สืบตระกูลส่งผลให้การมอบมรดกและทรัพย์สินของ ปกครองและสถานะทางทรัพย์สิน
ครอบครัวเป็นการมอบให้ผู้รับมรดกเพียงคนเดียว สตรี
กล่าวโดยสรุปคือจากการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร
ไม่มีสิทธิในการสืบทอดวงศ์ตระกูลหรือได้รับมรดกของ ด้านประวัติศาสตร์พบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อสถานะ
ครอบครัวนอกจากทรัพย์สินที่ได้ตอนแต่งงาน ท�ำให้ ของสตรีในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนั้น คือ การเปลี่ยนแปลง
สถานะของสตรีในครอบครัวทหารตกต�่ำลงเรื่อย ๆ ส่วน การปกครองซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะ
สตรีชาวเมืองนัน้ มีสถานะทีส่ งู จากการท�ำการค้าขายแต่ก็ ของสตรี สถานะทางทรัพย์สินและการมีสิทธิในการได้
ถูกลดสถานะลงเมือ่ ตลาดมีการขยายตัวมากขึน้ และบุรษุ รับมรดกหรือการสืบทอดทรัพย์สมบัติของตระกูล และ
เท่านั้นที่จะต้องติดต่อกับชนชั้นทหารเพื่อรักษาตลาดไว้ พุทธศาสนา สถานะและบทบาทของสตรีญี่ปุ่นในสมัย
ท�ำให้สตรีในชนชั้นพ่อค้ามีสถานะที่ตกต�่ำลงเป็นเพียง โบราณถึงสมัยเอโดะจึงมีความหลากหลายและแปรผัน
แรงงานของครอบครัวไม่ใช่ผู้น�ำทางการค้า ในขณะที่ ไปตามการเปลี่ยนแปลงของการปกครอง ไม่ได้เป็นภาพ
สถานะของสตรีในครอบครัวชาวนายังคงสูงในฐานะ เพียงด้านเดียวดังที่ได้รับรู้กันโดยทั่วไป
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