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มุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีพื้นฐานท่ีส าคัญ

มาจากศาสนาชินโตท่ีเกิดขึ้นมาต้ังแต่เริ่มแรกของประเทศญี่ปุ่น ปลูกฝังความเช่ือเรื่องพระเจ้าหรือคะ
มิ (Kami) ท าให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันในรูปแบบพึ่งพาอาศัยและเคารพซึ่งกันและกัน  ฮา
ยะโอะ มิยาซากิผู้ก ากับภาพยนตร์แอนิเมชันช่ือดังของประเทศญี่ปุ่นมักจะน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับ
ธรรมชาติตามแบบฉบับของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเล่าผ่านภาพยนตร์ของเขาในมุมมองต่าง ๆ 

งานวิจัยนี้มุ่งท่ีจะศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติท่ีปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์แอนิเมชัน
เรื่อง เจ้าหญิงโมโนโนเคะ (Princess Mononoke) และเรื่อง มิติวิญญาณมหัศจรรย์ (Spirited Away) 
ของผู้ก ากับฮายาโอะ มิยาซากิ โดยเริ่มจากการศึกษาท าความเข้าใจวิธีคิดและมุมมองเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของคนญี่ปุ่น และวิเคราะห์หาว่าผู้ก ากับท่านนี้น าเอาแนวคิดต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้ใน
ภาพยนตร์แอนิเมชันของเขาในลักษณะใด 

จากการศึกษาพบว่าฮายาโอะ มิยาซากิมีการน าแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ใน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของภาพยนตร์ของเขา ท้ังในแก่นของเรื่องท่ีพูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของคนญี่ปุ่น และมีการน าเอาหลักคิดของศาสนาชินโตต่าง ๆ มาน าเสนออยู่ในเนื้อเรื่อง 
ได้แก่ แนวคิดเรื่องคะมิ แนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้าย แนวคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ 
แนวคิดเรื่องหัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจ แนวคิดเรื่องการสอดประสานกลมกลืน แนวคิดเรื่องพลัง
แห่งการสร้างสรรค์ และแนวความคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย นอกจากนั้นยังมีการออกแบบฉากและ
ตัวละครโดยใช้แนวคิดพื้นฐานจากความเช่ือเรื่องคะมิและหลักคิดในศาสนาชินโตต่าง ๆ เหล่านั้นอีก
ด้วย 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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The way of thinking about nature in Japanese culture is unique. It is 

based on Shintoism that occurred from the beginning of Japan. The main idea of 
Shinto is to believe in deities (Kami) of everything in nature that make humans and 
nature coexist in mutual respect and complementing. Hayao Miyazaki, the most 
famous director of Japanese animated films always uses ideas about the concept of 
nature in Japanese perspective in his films.   

This research aimed to study about the concept of nature in Japanese 
perspective that appeared in “Princess Mononoke” and “Spirited Away” animated 
films directed by Hayao Miyazaki. Starting from researched about the Japanese view 
of nature and analyzed how he applied those ideas to his animation films. 

The result found that Hayao Miyazaki has adopted the concept of nature 
in various components of his films including the main theme of the films about the 
basic concepts of nature in Japanese perspective and he used many concepts of 
Shinto in the story such as concept of Kami, concept of Good and Evil, Purification, 
concept of purity and truthfulness, the state of harmony, concept of Musubi and the 
belief of afterlife. Moreover, his set design and character design based on the belief 
of Kami and those other Shintoism’s ideas. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับการสนับสนุน ค าแนะน า และก าลังใจจาก
ผู้มีพระคุณท้ังหลาย ท้ังผู้ท่ีมีส่วนช่วยเหลือโดยตรง รวมถึงผู้ท่ีมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจ 
ท าให้ข้าพเจ้าไม่ท้อถอยและสามารถท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ออกมาตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 

ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีแนะน า
และเปิดโอกาสให้ได้เลือกท าในส่ิงท่ีช่ืนชอบและสนใจ นอกจากนั้นยังสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในทุก ๆ 
เรื่อง ขอบคุณรองศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรอง
ศาสตราจารย์ กันจณา ด าโสภี ท่ีกรุณามาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ค าแนะน าเพิ่มเติม ท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอบคุณคณาจารย์ในภาควิชาทฤษฎีศิลป์ทุกท่าน ท้ังอาจารย์ท่ีเคยสอนและไม่เคยสอน
ข้าพเจ้า แต่ทุก ๆ ท่านเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นผู้เปิดโลกทัศน์ มุมมองเกี่ยวกับโลกศิลปะของข้าพเจ้า
ให้กว้างไกลมากขึ้น 

ขอบคุณครอบครัวท่ีเข้าใจในความต้ังใจ และให้โอกาสได้ท าในส่ิงท่ีรัก นอกจากนั้นยังช่วย
สนับสนุนในทุก ๆ ทาง 

ขอบคุณน้อง ๆ ท่ีร่วมเรียนมาด้วยกันทุกคน ทุกประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นร่วมกันตลอดระยะเวลา 
3 ปี จะขอเก็บเป็นความทรงจ าท่ีงดงามตลอดไป 

สุดท้ายนี้หวังว่าผลงานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยให้ผู้ท่ีสนใจ เข้าใจวิธีคิดและ
แง่มุมเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น และสามารถน าความรู้ความเข้าใจนั้นไป
ประยุกต์ใช้กับการชมศิลปะแขนงต่าง ๆ ของญี่ปุ่นได้ดีมากขึ้น หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ 
ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีวัฒนธรรมผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก  คน

ญี่ปุ่นจะมีความช่ืนชมหลงใหล เกรงกลัว และให้เคารพต่อธรรมชาติ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีวิถีชีวิตท่ีให้

ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การผสานกลมกลืนกับธรรมชาติของคนญี่ปุ่นดูได้จาก

หลักฐานท่ีปรากฏให้ เห็นใน  ศาสนา ศิลปะ วรรณกรรม  และจากจารีตประเพณีต่าง ๆ เช่น 

แนวความคิดในศาสนาชินโต ท่ีให้ความส าคัญกับเทพเจ้าต่าง ๆ (คะมิ) ท่ีมีรากฐานมาจากสรรพส่ิงใน

ธรรมชาติ มีการสร้างศาลท่ีมีลักษณะตามแบบธรรมชาติ วัฒนธรรมการจัดดอกไม้ (อิเคะบะนะ) การ

เล้ียงบอนไซ พิธีการชงชาและการด่ืมชา การประพันธ์บทกลอนไฮคุการจัดสวนแบบต่าง ๆ เป็นต้น มี

ผู้เสนอแนวคิดเรื่องทัศนคติท่ีมีต่อธรรมชาติของคนญี่ปุ่นที่ส าคัญไว้ 3 ประการ ได้แก่  

1. ธรรมชาติเป็นเพื่อนของมนุษย์ ไม่ใช่ทาสรับใช้  

2. มนุษย์และธรรมชาติไม่ได้มีรากฐานท่ีแตกต่างกัน  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินั้นสอดประสานกลมกลืนและเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน1 

ดังนั้น แม้ประเทศญี่ปุ่นจะมีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากเท่าไร 

แต่ก็ยังให้ความส าคัญต่อพื้นท่ีของป่าไม้ ภูเขา ทะเล หรือสัดส่วนของพื้นท่ีท่ีเป็นธรรมชาติเป็นอย่าง

มากเช่นกัน ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจน เช่น ญี่ปุ่นมีการบัญญัติให้ทุกวันท่ี 20 กรกฎาคมของทุกปี เป็น

วันแห่งทะเล (อุมิโนะฮิ) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการระลึกในบุญคุณของทะเลท่ีมีต่อชาวญี่ปุ่น

นั่นเอง 

แนวความคิดทางด้านศาสนาก็นับเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งท่ีท าให้คนญี่ปุ่นมีความผูกพัน

กับธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสนาชินโตท่ีเป็นศาสนาเก่าแก่ และเป็นศาสนาพื้นเมืองด้ังเดิมของ

ชนชาติญี่ปุ่นเกิดขึ้นมาควบคู่กับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ค าว่าชินโตนั้นมา

จากตัวอักษรจีน หรืออักษรคันจิ 2 ตัวรวมกัน คือ 神 ออกเสียงว่า ชิน (shin) หรือ คะมิ (kami) ท่ี

                                            
1 Yuriko Saito, "The Aesthetic Appreciation of Nature: Western and Japanese Perspectives 

and Their Ethical Implications" (Thesis (Ph. D.), University of Wisconsin-Madison, 1983), 47. 
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แปลว่าพระเจ้า กับ 道 ออกเสียงว่า โต (tou) หรือ โด (dou) แปลว่าวิถีหรือศาสตร์วิชา ดังนั้น ชินโต 

(神道) จึงหมายถึง วิถีของพระเจ้า หลักค าสอนของศาสนาชินโตนั้นมุ่งเน้นไปท่ีค าสอนเรื่องเทพเจ้า

ต่าง ๆ ซึ่งเทพเจ้าหรือคะมินั้น ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของคนเท่านั้น สัตว์ต่าง ๆ ท่ีแสดงออกถึงพลังท่ี

พิเศษและโดดเด่น ก็เรียกได้ว่าคะมิท้ังส้ิน นอกจากนั้นยังมีคะมิท่ีเป็นส่ิงร้ายกาจและประหลาดลึกลับ

ท่ีผู้คนท่ัวไปเกรงกลัวอยู่ด้วยเช่นกัน2 นอกจากเรื่องการให้ความส าคัญกับเทพเจ้าแล้ว ศาสนาชินโตยัง

สอนเรื่องจริยธรรมต่าง ๆ ไว้ด้วย โดยมีท้ังหมด 5 ข้อ ได้แก่ ความกล้าหาญ ความขลาดเป็นความช่ัว 

ความภักดีความสะอาด และการมีชีวิตแบบธรรมชาติ3 จะเห็นได้ว่าหลักค าสอนของศาสนาชินโตนั้น

เป็นการปลูกฝังความคิดและทัศนคติท่ีมีต่อธรรมชาติให้กับคนญี่ปุ่นอย่างชัดเจน 

ทัศนคติและมุมมองท่ีมีต่อธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้น ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ ท้ังงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรี 
นาฏศิลป์ รวมถึงงานภาพยนตร์อีกด้วย นอกจากนั้นปัจจุบันยังมีภาพยนตร์ประเภทหนึ่งท่ีเข้ามามี
บทบาทอย่างมากในวัฒนธรรมญี่ปุ่น นั่นคือ ภาพยนตร์แอนิเมชัน 

ภาพยนตร์แอนิเมชันในประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นเด็กและวัยรุ่นซึ่งมักจะมีเนื้อหาท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการผจญภัย และการต่อสู้ท่ีมีแอคช่ันท่ีรวดเร็วรุนแรง 
ใส่เอฟเฟคท่ีตระการตา เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน มีสตูดิโอต่าง ๆ มากมายสร้างสรรค์ผลงาน
แอนิเมชันออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นแมดเฮาส์ (MADHOUSE) ท่ีสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันช่ือดัง
อย่าง Metropolis (2001) โปรดักชันไอจี (Production I.G) ท่ีสร้าง Ghost in the shell (1995) 
แต่ยังมีสตูดิโอท่ีน าเสนอภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีมีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงนั่นคือ 
สตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) ท่ีสร้างผลงานท่ีอยู่ในความทรงจ าของผู้คนมากมายท่ัวโลก เช่น โทโทโร่
เพื่อนรัก (My Neighbor Totoro) มิติวิญญาณมหัศจรรย์ (Spirited Away) และปีกแห่งฝัน วันแห่ง
รัก (The Wind Rises) เป็นต้น 

สตูดิโอจิบลิก่อต้ังขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1985 โดยฮายาโอะ มิยาซากิ (Hayao Miyazaki) ผู้ท่ี
หลงใหลในภาพยนตร์แอนิเมชันมาต้ังแต่วัยเด็ก และเป็นผู้ก ากับท่ีเคยท างานอยู่กับสตูดิโอแอนิเมชัน
ช่ือดังของญี่ปุ่นนั่นคือโตเอ (Toei Douga) ในช่วงนั้นการ์ตูนแอนิเมชันเป็นนิยมอย่างมากในประเทศ
ญี่ปุ่น ท าให้ระบบอุตสาหกรรมเข้ามามีอิทธิพลครอบง าระบบความคิดและวิธีการท างานของคนใน
วงการแอนิเมชัน ส่งผลให้เขาไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอิสระตามท่ีใจต้องการ หลังจากท่ี
แยกตัวออกมาก่อต้ังสตูดิโอจิบลิแล้ว ภาพยนตร์แอนิเมชันแต่ละเรื่องท่ีก ากับโดยฮายาโอะ มิยาซากิ 

                                            
2 ทวีวฒัน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบตและญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ, 2545), 266. 
3 จินดา จันทร์แก้ว, ศาสนาปัจจบุัน, พิมพค์ร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532), 111-112. 
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ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยม  และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะเรื่อง มิติวิญญาณมหัศจรรย์ (Spirited Away, 2001) ท่ีประสบความส าเร็จสูงสุดถึงขั้นชนะ
รางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวยอดเยี่ยม (Best Animated feature film) ในป ี
2002 มาได้ ส่งผลให้ช่ือของเขากลายเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นในระดับโลก 

จุดเด่นของภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลินั้นคือ นอกจากจะเป็นแอนิเมชันแบบ
สองมิติท่ีมีลายเส้นท่ีเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์แล้ว ทางด้านเนื้อหาของเรื่องยังมีความแตกต่าง โดยท่ีจะ
ให้ความส าคัญกับเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับปรัชญาการด ารงชีวิตมากกว่าผลงานแอนิเมชันอื่น ๆ ในยุค
นั้น ซึ่งมุ่งเน้นการน าเสนอเรื่องราวท่ีต่ืนเต้นแอคช่ันผจญภัย หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ท่ีล้ า
สมัย นอกจากนั้นแล้วเรื่องราวต่าง ๆ ของสตูดิโอจิบลิยังมีมิติท่ีเช่ือมโยงกับ ระบบความคิดหรือ
มุมมองตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก  และมีการน าเอาแนวคิดและ
มุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติในแบบญี่ปุ่นมาใช้ ท าให้ภาพยนตร์ของพวกเขาสามารถจับใจคนร่วมสมัยใน
กระแสนิยมธรรมชาติได้เป็นอย่างดี  

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นส่วนส าคัญท่ีส่งอิทธิพลต่อมุมมองด้านความงามท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่น ดังนั้นการท่ีจะศึกษาหรือช่ืนชมความงามของศิลปะญี่ปุ่นให้เข้าใจลึกซึ้ง จึง
ควรมีความเข้าใจในพื้นฐานมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติของคนญี่ปุ่นด้วย งานวิจัยช้ินนี้จึงมุ่งท่ีจะศึกษา
ภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะมิยาซากิ แสดงให้เห็นถึงกลวิธีในการน าแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ
มาใช้ในองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานภาพยนตร์ 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด และมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ท่ี
ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการตีความเรื่องความเช่ือเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่น และ
กระบวนการการน าเสนอความเช่ือนั้นออกมาเป็นภาพและเรื่องราว 

 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของญี่ปุ่นใน
แง่มุมต่าง ๆ ท้ังด้านวัฒนธรรม ศาสนา และปรัชญา โดยจะน าผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอ
จิบลิท่ีก ากับภาพยนตร์โดยฮายาโอะ มิยาซากิ ท่ีมีท้ังหมด 12 เรื่อง เลือกมาศึกษาและวิเคราะห์อย่าง
ละเอียด 2 เรื่อง ได้แก่ 

- เจ้าหญิงโมโนโนเคะ (Princess Mononoke, 1997) 
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- มิติวิญญาณมหัศจรรย์ (Spirited Away, 2001) 
และท่ีเหลืออีก 10 เรื่องจะใช้รายละเอียดบางจุดเพื่อสนับสนุนในบางประเด็น 
 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ ท้ังเรื่องแนวคิด

หลักของเรื่องการเขียนบท การออกแบบฉาก ตัวละคร และ ศึกษาเรื่องวัฒนธรรม ศาสนา ปรัชญา 

และเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ แนวคิด ความเช่ือ ต านาน หรือทัศนคติท่ีมีต่อ

ธรรมชาติของคนญี่ปุ่น โดยจ าแนกเป็นประเภทให้เห็นได้ชัดเจน 

3. ชมภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิท่ีก ากับโดยฮายาโอะ มิยาซากิท้ัง 12 เรื่อง 

4. น าข้อมูลและความรู้จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หรือทัศนคติท่ีมีต่อธรรมชาติใน

วัฒนธรรมญี่ปุ่นมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กับท่ีปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชันของ

ฮายาโอะ มิยาซากิท่ีเลือกมาแล้ว 2 เรื่อง และเลือกบางประเด็นในอีก 10 เรื่องท่ีเหลือ 

5. สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน (Animation) คือ ภาพยนตร์ท่ีถ่ายท าจากภาพ หรือวัตถุ โดยท า

การวาดภาพให้ภาพหรือวัตถุเคล่ือนไหวจากนั้นจึงถ่ายภาพทีละภาพ  เพื่อให้ภาพเปล่ียนแปลงไป

ตามล าดับ ซึ่งเมื่อน าภาพเหล่านั้นมาตัดต่อ และฉายผ่านเครื่องฉายภาพยนตร์ จะได้ภาพเคล่ือนไหว

เกิดขึ้น 

แอนิเมเตอร์ (Animator) คือ ผู้ผลิตหรือวาดภาพเคล่ือนไหวในงานภาพยนตร์แอนิเมชัน 

ซึ่งแบ่งเป็น ผู้วาดและออกแบบภาพเคล่ือนไหวหลัก (Key Animator) และ ผู้วาดภาพเคล่ือนไหว    

(In-Betweener) 

เซล (Cel) คือ แผ่นเซลลูลอยด์ใส ใช้แทนกระดาษในการวาดภาพเคล่ือนไหวแอนิเมชัน 

สามารถลงสีได้ โดยเรียกแอนิเมชันท่ีวาดลงบนแผ่นเซลว่า “เซล แอนิเมชัน” (Cel Animation) 

การ์ตูนมังงะ (Manga) คือ ค าใช้เรียกการ์ตูนญี่ปุ่น มาจากตัวอักษรคันจิ 漫画 อ่านว่า 

“มังงะ” ภายหลังกลายเป็นค าท่ีใช้กันท่ัวไปในหมู่นักเขียนและนักอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นทั่วโลก  
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ลิมิเต็ด แอนิเมชัน (Limited Animation) คือ เทคนิคการสร้างแอนิเมชันท่ีรวดเร็ว และ

ผลิตได้จ านวนมาก โดยการลดจ านวนเฟรมในการวาดภาพเคล่ือนไหว ใช้แผ่นเซลซ้ า ท า

ภาพเคล่ือนไหวเฉพาะส่วน เช่นขยับเฉพาะหัว ขยับเฉพาะแขน เป็นต้น เพื่อรองรับกับงานโปรดักชันท่ี

มีการแข่งขันกันสูงมากในประเทศญี่ปุ่น คิดค้นโดยแอนิเมเตอร์ช่ือดัง “โอซามุ เทะซุคะ” (Osamu 

Tezuka) 

คะมิ (Kami / 神) หมายถึงพระเจ้าในความเช่ือของศาสนาชินโตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะ

มีความแตกต่างจากความของพระเจ้าในความเช่ือทางศาสนาตะวันตก 

เคะกาเระ (Kegare / 汚れ) เป็นค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหมายถึง มลทิน หรือส่ิงแปดเปื้อน

สกปรก ตามความเช่ือในศาสนาชินโต โดยเราสามารถช าระล้างเคะกาเระได้โดยการท าพิธีทางศาสนา

ท่ีเรียกว่า “มิโซงิ” (Misogi / 禊) และ “ฮาราเอะ” (Harae / 祓) 

มิโซงิ (Misogi / 禊) เป็นวิธีการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ด้วยน้ า ตามความเช่ือ

ของศาสนาชินโต 

ฮาราเอะ (Harae / 祓) เป็นค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นท่ีหมายถึงพิธีกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อเป็นการ

ช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ โดยส่ิงท่ีน ามาใช้ในการช าระล้างมีได้หลายส่ิง เช่น น้ า เกลือ เป็นต้น 

มะโกโคโระ (Magokoro / 真心) เป็นแนวคิดทางศาสนาชินโตว่าด้วยเรื่องของหัวใจ

แห่งความซื่อสัตย์จริงใจ และความเท่ียงธรรม 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถเข้าใจกลวิธีการน าเอาแนวคิดและมุมมองของฮายาโอะ มิยาซากิ ท่ีน ามา

สร้างเป็นผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 

2. เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ ท่ีเช่ือมโยงคติความเช่ือทาง

ศาสนาในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านการศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชัน ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งของญี่ปุ่น 

3. สามารถน าเอาความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไปใช้

ประยุกต์ในการช่ืนชมศิลปะในรูปแบบอื่น ๆ ของประเทศญี่ปุ่นได้ 
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บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการอุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชันของญี่ปุน่ 

ความพยายามสร้างสรรค์งานแอนิเมชันช้ินแรกสุดของญี่ปุ่นท่ีมีการค้นพบ คาดว่าถูก

เขียนขึ้น ต้ังแต่ปีค .ศ. 1907 ใน ช่ือผลงานว่ า “คะทสึโดชะชิน”(Katsudou Shashin) เป็น

ภาพเคล่ือนไหวส้ัน ๆ ประมาณ 3 วินาที แสดงให้เห็นเด็กชายคนหนึ่งในชุดกะลาสีเรือก าลังเขียน

ตัวอักษรคันจิบนกระดานด้วยค าว่า “คะทสึโดชะชิน”และหันมาท าความเคารพกับคนดู  

 

 
ภาพที่ 1 ภาพเคลื่อนไหวสั้น ๆ ชื่อผลง่านว่า "คะทสึโดชะชิน" 
ที่มา: Wikipedia, “Katsudou Shashin,” accessed March 21, 2017, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Katsud%C5%8D_Shashin 

 
จากนั้นในปีค.ศ. 1917 จึงมีการสร้างผลงานแอนิเมชันเรื่องส้ันขึ้นมามากมายในญี่ปุ่น 

โดยแกนน าหลักท่ีสร้างผลงานแอนิเมชันในช่วงนั้นได้แก่ โอเต็น ชิโมะคาวะ (Oten Shimokawa) 

(1892-1973) จุนอิจิ โคอุจิ (Jun’ichi Kou’uchi) (1886-1970) และ เซทาโร่ คิตะยะมะ (Seitarou 

Kitayama) (1888-1945) ซึ่งท้ัง 3 ท่านนี้ ต่อมาได้รับฉายาให้เป็น “บิดาแห่งแอนิเมชันญี่ปุ่น” 

ผลงาน ท่ีโดดเด่นในยุคนั้น ได้แก่  Namakura Gatana โดยจุนอิ จิ โคอุ จิ Imokawa Mukuzo 

Genkanban no Maki, Dekobo shingacho – Meian no shippai โดยโอเต็น ชิโมะคาวะ ส่วน 

เซทาโร่ คิตะยะมะ มักจะน าเอานิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นมาท าเป็นแอนิเมชัน เช่นเรื่อง Battle of a 

Monkey and a Crab เป็นต้น นอกจากนั้นในปีค.ศ. 1918 คิตะยะมะยังได้ผลิตผลงานช่ือ Taro the
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Sentry: Submarine ซึ่งถือได้ว่าเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของญี่ปุ่น ท่ีถูกน าไปแสดงท่ียุโรปในปีค.ศ. 

19214 

 
ที่มา (ซ้าย): Wikipedia, “List of anime by release date (pre-1939),” accessed  March 21, 2017, 
available from https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_anime_by_release_date_(pre-1939) 

ที่มา (ขวา): “History of Anime,” accessed  March 23, 2017, available from 
https://www.timetoast.com/timelines/history-of-anime-2849db13-2653-4755-bdaa-ee037a8a4db7 

 
หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ในแถบภูมิภาคคันโต (The Great Kanto 

Earthquake) ในปีค.ศ. 1923 ท าให้แวดวงแอนิเมชันของญี่ปุ่นต้องหยุดชะงักลงในช่วงเวลาส้ัน ๆ 

หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ เริ่มฟื้นฟู และกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ในปีค.ศ. 1924-28 ซึ่งการผลิตงาน

แอนิเมชันนั้นเพิ่มจ านวนมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในช่วงนี้มีผลงานท่ีโดดเด่นเช่นเรื่อง Usagi to 

Kame (1924) ของคิตะยะมะ และเรื่อง Ubasute yama (1925) ของซานาเอะ ยามาโมโตะ 

(Sanae Yamamoto) (1 8 9 8 -1 98 1 ) เรื่ อ ง  Kirigami zaiku Saiyuki: Songoku monogatari 

(1926) ของโนบุโร่ โอฟุจิ (Noburou Oofuji) (1900-1961) เรื่อง Octopus Bone (1927) ของยาสุจิ 

มุราตะ (Yasuji Murata) (1896-1966) นอกจากนั้นยังมีการผลิตงานแอนิเมชันแนวอีโรติกขึ้นเป็น

ครั้งแรกโดยคิมุระ ฮะคุซัน (Kimura Hakuzan) ช่ือเรื่อง Suzumibune (1932)5 ปีค.ศ. 1933 มีการ

สร้างผลงานแอนิเมชันเรื่อง Chikara to Onna no Yo no Naka โดยเคนโซ มาซาโอกะ (Kenzou 

                                            
4 Jerry Beck, Animation Art from Pencil to Pixel, the History of Cartoon, Anime & Cgi 

(London: Flame Tree, 2004), 30. 
5 Giannalberto Bendazzi, Animation : Volume I: Foundations - the Golden Age (Boca Raton, 

FL: CRC Press, 2015), 184. 

ภาพที่ 2 ภาพจากเรื่อง "นามาคุระกะตะนะ" (ซ้าย) ภาพจากเรื่อง "เก็งคังบงัโนะมากิ" (ขวา) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kenz%C5%8D_Masaoka
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Masaoka) (1898-1988) ซึ่งเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกท่ีใช้เทคนิคการวาดภาพให้ตรงกับเสียงท่ีถูกอัดไว้

ก่อนล่วงหน้า หรือท่ีเรียกกันว่า “Talking Picture” หรือ “Talkies” และปีถัดมา มาซาโอกะสร้าง

ผลงานเรื่อง Chagama Ondo (1934) ซึ่งเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของญี่ปุ่นท่ีใช้เทคนิคเซลแอนิเมชัน 

(Cel Animation)6 ตลอดท้ังเรื่อง  

 

 
ภาพที่ 3 ภาพจากเรื่อง "จิคะระโตะ อนนะโนะโยะโนะนะคะ" 
ที่มา: Wikipedia, “Chikara to Onna no Yo no Naka,” accessed  March 21, 2017, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chikara_to_Onna_no_Yo_no_Naka 

 
การเข้ามาของเทคนิคเซลแอนิเมชันท าให้วงการแอนิเมชันญี่ปุ่นเกิดการพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว แต่ต้นทุนในการผลิตจะค่อนข้างสูง ท าให้กลุ่มผู้ผลิตงานแอนิเมชันในช่วงนั้นจ าเป็นต้องหา

แหล่งเงินทุนใหม่ เช่น การท าแอนิเมชันเพื่อการโฆษณาทางการเมืองของรัฐบาล ส่ือเพื่อการศึกษาของ

เด็ก และส่ือส าหรับโฆษณาสินค้า เป็นต้น เช่นเรื่อง Momotaro: Umi no Shinpei (1945) โดยผู้

ก ากับมิทสึโยะ เซโอะ (Mitsuyo Seo) (1911-2010) ท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากกองทัพเรือแห่ง

ประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นส่ือโฆษณาชวนเช่ือทางการเมือง ส่ือถึงเรื่องความหวังและการแสวงหาความ

                                            
6 Cel Animation คอื การใช้แผ่นเซลลูลอยด ์(Celluloid) ซ่ึงมีลักษณะเป็นแผ่นใส วาดภาพเคลือ่นไหวด้วยมือที

ละเฟรมและซ้อนไปบนฉากหลัง (background) ซ่ึงเป็นเทคนิคแบบดัง้เดิมของการท าแอนิเมชัน บางคร้ังจงึเรียก Traditional 
Animation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kenz%C5%8D_Masaoka
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สงบสุขในภาวะสงคราม ถือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวเรื่องแรกของญี่ปุ่น มีความยาว 74 

นาที7 

 
ภาพที่ 4 ภาพจากเรื่อง "โมโมทาโร่ อุมิโนะชิมเป" 
ที่มา: Wikipedia, “Momotarou: Umi no Shinpei,” accessed  March 21, 2017, available from 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Momotar%C5%8D:_Umi_no_Shinpei 

 
หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลงในปีค.ศ. 1945 อุตสาหกรรมแอนิเมชันก็ค่อย ๆ ฟื้นฟู

กลับข้ึนมามีบทบาทในญี่ปุ่นอีกครั้ง โดยมีสตูดิโอท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีในปัจจุบันอย่าง Toei Animation8 
ท่ีเดิมทีคือ Japan Animated Films ก่อต้ังในปีค.ศ. 1948 จากนั้นได้ควบรวมกับบริษัทภาพยนตร์ 
Toei ในปคี.ศ. 1956 ได้ผลิตผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวเรื่องท่ี 2 ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเรื่องแรก
ท่ีเป็นภาพยนตร์สีอีกด้วยนั่นคือเรื่อง Hakujaden (The Tale of the White Serpent) ในปีค.ศ. 
1958 มีความยาว 78 นาที และต่อมาอีก 3 ปีก็ได้ถูกน าไปฉายท่ีสหรัฐอเมริกา นับเป็นภาพยนตร์ท่ี
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวาดแอนิเมชันรุ่นถัดมาในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 เป็นอย่างมาก9 

 

                                            
7 Jonathan Clements and Helen McCarthy, The Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese 

Animation since 1917 (Stone Bridge Press, 2006), 574. 
8 บริษัทโทเอแอนิเมชันจ ากัดเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันของญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 

1948 สร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันมาแล้วมากมายหลายเร่ือง ทั้งภาพยนตร์เร่ืองยาว และภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เช่น อิคคิวซัง 
เซนต์เซย่า ดราก้อนบอล เป็นต้น 

9 Mark W. Macwilliams, Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and 
Anime (M.E. Sharpe, 2008), 50. 
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ภาพที่ 5 ภาพจากเรื่อง "ฮะคุจาเด็น" 
ที่มา: Yamaguchi Yasuo, “The Evolution of the Japanese Anime Industry,” accessed  March 31, 

2017, available from http://www.nippon.com/en/features/h00043/ 

 

ในช่วงแรกของการผลิตงานแอนิเมชันของบริษัทโทเอแอนิเมชัน เน้นไปท่ีการดัดแปลง

เรื่องราวจากต านานพื้นบ้านของญี่ปุ่น เช่น The Littlest Warrior (1961) และ The Little Prince 

and the Eight-Headed Dragon (1693) แต่เรื่องราวของฝ่ังตะวันออกนั้น ไม่ค่อยได้รับความนิยม

มากนักในระดับนานาชาติ ดังนั้นจึงมีการน าเอานิทานพื้นบ้านของยุโรปมาดัดแปลงท าเป็นภาพยนตร์

แอนิเมชันเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าถึงเรื่องราวได้ง่ายมากขึ้น เช่นเรื่อง The Adventures of Sinbad 

the Sailor (1962), Gulliver's Travels Beyond the Moon (1965) เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการ

น าเอาการ์ตูนมังงะ10แนวไซ-ไฟ (Sci-fi) ท่ีเป็นท่ีนิยมและน่าสนใจมากกว่านิทานพื้นบ้านมาสร้างเป็น

แอนิเมชันอีกมากมายในเวลาถัดมา11 

 

 

                                            
10 มังงะ (Manga) มาจากค าภาษาญี่ปุ่น漫画 ใช้เรียกการ์ตูนช่องของญี่ปุ่น โดยปจัจบุันมังงะได้รับความยอมรับ

จากคนญี่ปุ่นว่าเป็นงานวจิติรศิลป์และวรรณกรรมรูปแบบหน่ึง และถอืเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมญีปุ่่นอีกด้วย 
11 Beck, Animation Art from Pencil to Pixel, the History of Cartoon, Anime & Cgi, 236. 
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ที่มา (ซ้าย): “The Littlest Warrior,” accessed  March 31, 2017, available from 
https://www.themoviedb.org/movie/109715-anju-to-zushio-maru 
ที่มา (ขวา): Fred Patten, “Early Anime Features: Two 1960s Classics,” accessed  March 31, 2017, 
available from http://cartoonresearch.com/index.php/early-anime-features-two-1960s-classics/ 

 

 

ที่มา: (ซ้าย): “Arabian Nights: The Adventures of Sinbad,” accessed  April 2, 2017, available from 
https://www.themoviedb.org/movie/85399-arabian-naito-shindobaddo-no-b-ken 
ที่มา: (ขวา): Christophe Silvey, “Gotta Watch - Calvin & Hobbes edition: Gulliver’s Travels 
Beyond the Moon & Picnic Panic” accessed  April 2, 2017, available from 
http://www.tvmix.com/gotta-watch-calvin-hobbes-edition-gullivers-travels-beyond-the-moon-
picnic-panic/123 

 
ในทศวรรษท่ี 1960 แอนิเมชันเริ่มเข้ามายังพื้นท่ีส่ือใหม่ในช่วงนั้น นั่นคือโทรทัศน์ ซึ่ง

เป็นส่ือท่ีสามารถแพร่กระจายผลงานแอนิเมชันได้อย่างแพร่หลายและรวดเร็ว โดยแอนิเมชันเรื่องแรก
ท่ีน ามาฉายในโทรทัศน์คือเรื่อง Otogi manga karenda (1962) ซึ่งเป็นตอนส้ัน ๆ เวลาฉาย 3 นาที 
มีท้ังหมด 312 ตอน และในปีถัดมา ผลงานแอนิเมชันซีรีส์ท่ีเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดเรื่องหนึ่ง

ภาพที่ 6 ภาพจากเรื่อง "The Little Warrior" (ซ้าย) และ "Little Prince and the Eight-Headed Dragon " (ขวา) 

ภาพที่ 7 ภาพจากเรื่อง “The Adventures of Sinbad the Sailor” (ซ้าย) “Gulliver's Travels Beyond the Moon” (ขวา) 
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ของญี่ปุ่นเรื่อง Tetsuwan Atomu12 (Astro Boy) ก็เริ่มฉายในปีค.ศ. 1963 นอกจากนั้นยังมีเรื่อง 
Tetsujin 28 go (Gigantor) และ 8 Man เริ่มฉายในปีเดียวกัน ซึ่งแอนิเมชันเหล่านี้เป็นท่ีนิยมอย่าง
มากท้ังในญี่ปุ่น ยุโรปและอเมริกา 

 

 
ภาพที่ 8 ภาพจากเรื่อง “Otogi manga karenda” 
ที่มา: “Otogi Manga Calendar (1961-1964 anime series),”  accessed  March 31, 2017, available 

from http://lostmediaarchive.wikia.com/wiki/Otogi_Manga_Calendar_(1961-1964_anime_series) 

 

ที่มา: (ซ้าย): Riley Hutchins, “TV: Anime Turns 100! The Best Anime of Each Decade,” accessed 
March 31, 2017, available from http://comicbook.com/anime/2017/01/06/tv-anime-turns-100-the-
best-anime-of-each-decade-/ 
ที่มา: (ขวา): PiscesAmo, “THURSDAY CHRONICLE: Tetsujin 28,” accessed March 31, 2017, 
available from http://www.crunchyroll.com/anime-feature/2016/11/24-1/chronique-du-jeudi-
tetsujin-28 

                                            
12 Tetsuwan Atomu หรือ Astro Boy เป็นแอนิเมชันที่สร้างมาจากซีรีส์การ์ตูนญีปุ่่นช่ือดงั วาดโดย โอซาม ุ

เทะซุคะ (Osamu Tezuka) ตัง้แต่ป ี1952 – 1968 เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับหุ่นยนต์ช่ือ Astro boy  

ภาพที่ 9 ภาพจากเรื่อง “Tetsuwan Atomu” (ซ้าย) “Tetsujin 28 go” (ขวา) 
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การท่ีแอนิเมชันเริ่มมาฉายในโทรทัศน์ด้วยความยาวตอนละ 30 นาที ส่งผลให้ทาง
สตูดิโอผู้ผลิตต้องประสบกับปัญหาด้านต้นทุนและระยะเวลาการผลิตท่ีจ ากัด ท าให้รูปแบบของการ
ผลิตงานแอนิเมชันต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมแบบเต็มตัว มุ่งเน้นไปท่ีความเร็วในการผลิต 
และการประหยัดต้นทุน โอซามุ  เทะซุ คะ เรียกวิธีการผลิตแอนิ เม ชันแบบนี้ ว่ า “Limited 
Animation” โดยจะลดจ านวนเฟรมในการวาดภาพเคล่ือนไหว ใช้แผ่นเซลซ้ า ท าภาพเคล่ือนไหว
เฉพาะส่วน เช่นขยับเฉพาะหัว ขยับเฉพาะแขน เป็นต้น เพื่อประหยัดเวลาในการผลิต ส่งผลให้ 
Tetsuwan Atomu ประสบความส าเร็จ และสามารถสร้างผลก าไรอย่างมหาศาลให้กับ Mushi 
Production สตูดิโอของโอซามุ แต่อย่างไรก็ตามการใช้เทคนิค Limited Animation ก็ส่งผลท าให้
ความสวยงาม ความล่ืนไหลของภาพเคล่ือนไหวมีข้อจ ากัด ไม่เหมือนตอนเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน13 

ในปีค.ศ. 1965 Mushi production และโอซามุ ได้ผลิตแอนิเมชันซีรีส์แบบสีเรื่องแรกท่ี
ฉายทางโทรทัศน์ ช่ือเรื่อง Jungle Emperor (Kimba the White Lion) ด้วยทุนสนับสนุนจาก NBC 
(The National Broadcasting Company) เค รือ ข่ ายสถานี โท รทัศน์ แห่ งแรกของประ เทศ
สหรัฐอเมริกา14 หลังจากนั้นสตูดิโอแอนิเมชันต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ก็มีการผลิตแอนิเมชันซีรีส์ออกมา
มากมาย เช่น Sally the Witch (1966), Princess Knight (1967), GeGeGe no Kitarou  (1968), 
Mrs.Sazae (1969), Tomorrow’s Joe (1970) เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 10 ภาพจากเรื่อง "Kimba the White Lion" 
ที่มา:  “Kimba the White Lion,” accessed March 31, 2017, available from https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/c6/65/c0/c665c0850cd74423757a17f25f5aee10.jpg 

                                            
13 Brigitte Koyama-Richard, Japanese Animation : From Painted Scrolls to Pokémon (Paris : 

Flammarion, 2010), 120. 
14 Macwilliams, Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime, 

64. 
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ภาพที่ 11 ภาพจากแอนิเมชันซีรีส์ที่ออกมาในช่วงยุค 70  
(ก) Sally the Witch  (ข) Princess Knight   
(ค) GeGeGe no Kitarou   (ง) Mrs.Sazae 
(จ) Tomorrow’s Joe 
 
ที่มา (ก): “Sally the Witch,” accessed April 2, 2017, available from 
https://pic.afisha.mail.ru/2192795/ 
ที่มา (ข): “Princess Knight,” accessed April 2, 2017, available from https://i.ytimg.com/vi/jd3RJMrF-
vU/maxresdefault.jpg 
ที่มา (ค): “GeGeGe no Kitarou,” accessed April 2, 2017, available from 
http://ddn.i.ntere.st/p/10306495/image 
ที่มา (ง): “Mrs. Sazae,” accessed April 2, 2017, available from http://sazaesan-
kakeizu.up.seesaa.net/image/180879680.jpg 
ที่มา (จ): “Ashita no Joe,” accessed April 2, 2017, available from 
http://pm1.narvii.com/6318/514745781a467fc576fba3e5c24aa864673f35ec_hq.jpg 

 
ในทศวรรษท่ี 1970 กลุ่มเป้าหมายของผู้ชมการ์ตูนแอนิเมชันเริ่มขยับมาท่ีนักเรียน

ประถมตอนปลายไปจนถึงมัธยมตอนต้น จากเดิมท่ีเคยเน้นไปท่ีเด็กเล็ก โดยเรื่องแนว Sci-fi เกี่ยวกับ
หุ่นยนต์ยักษ์ อวกาศและยานรบ หรือเรื่องเกี่ยวกับโลกอนาคต เป็นแนวทางหลักท่ีได้รับความนิยม

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) 
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อย่างมาก เช่น Mazinger Z (1972), Doraemon (1973), Space Battleship Yamato (1974), 
Mobile Suit Gundam (1979) เป็นต้น 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 12 ภาพการ์ตูนแนวไซ-ไฟ (Sci-fi)  
(ก) Mazinger Z    (ข) Doraemon 
(ค) Space Battleship Yamato (ง) Mobile Suit Gundam 
 
ที่มา (ก): “Mazinger Z,” accessed April 2, 2017, available from 

https://pbs.twimg.com/media/CyyLcvPUUAAHy8N.jpg 

ที่มา (ข): “Doraemon,” accessed April 2, 2017, available from 

https://i.ytimg.com/vi/KiS8QTFWnRM/hqdefault.jpg 

ที่มา (ค): “Space Battleship Yamato,” accessed April 2, 2017, available from 

http://previously.tv/m/kotm-star-blazers-full.jpg 

ที่มา (ง): “Mobile Suit Gundam,” accessed April 2, 2017, available from http://i.ytimg.com/vi/r-

rCnoxo82E/mqdefault.jpg 

 

ในปีค.ศ. 1974 Zuiyo Eizo (Zuiyo Enterprises) ได้ผลิตแอนิเมชันเรื่อง Heidi, Girl 
of the Alps (1974) ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ต่อมา Zuiyo Eizo ได้เปล่ียนกลายเป็น 
Nippon Animation ในปีค.ศ. 1975 และได้สร้างผลงานแอนิเมชันท่ีมีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ นั่น

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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คือเรื่อง Dog of Flanders (1975) และ Anne of Green Gables (1979) ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นการ
หยิบเอาวรรณกรรมคลาสสิกต่าง ๆ จากท่ัวโลกมาดัดแปลง ท าให้คนจากประเทศต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงเนื้อหาของเรื่องได้ง่าย และสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ง่ายอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 13 ภาพจากเรื่อง “Heidi, Girl of the Alps” 
ที่มา: “Heidi,” accessed April 2, 2017, available from https://franjavrost.wordpress.com/tag/heidi/ 

 

 
ภาพที่ 14 ภาพจากเรื่อง “Dog of Flanders”(ซ้าย) “Anne of Green Gables” (ขวา) 
ที่มา (ซ้าย): Shinaburo, “A Dog Of Flanders,” accessed April 2, 2017, available from 

http://m.blog.daum.net/kmozzart/8047 
ที่มา (ขวา): “Anne of Green Gables,” accessed April 2, 2017, available from 

https://i.ytimg.com/vi/Z5K_v0KoZ10/hqdefault.jpg 

 

ทศวรรษท่ี 1980 นับเป็นยุคทองของวงการแอนิเมชันญี่ปุ่น  มีแอนิเมเตอร์ฝีมือดีเพิ่ม

ขึ้นมามากมาย และเกิดสตูดิโออิสระขนาดเล็กขึ้นมาหลายแห่งเพื่อรองรับงานท่ีมีเพิ่มมากขึ้นในตลาด
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อุตสาหกรรมแอนิเมชันท่ีก าลังเฟื่องฟูในขณะนั้น ซึ่งแอนิเมชันส่วนใหญ่จะเป็นการน าเอาเรื่องราวจาก

การ์ตูนมังงะท่ีมีช่ือเสียงมาดัดแปลงให้เป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ทางโทรทัศน์ โดยเป้าหมายของผู้ชมก็จะ

กว้างขึ้นไปถึงนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งภาพยนตร์แอนิ เมชัน

ของทางฝ่ังอเมริกานั้นจะยังคงมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กเล็กมากกว่า15 เรื่องท่ีเป็นท่ีนิยมใน

ยุคนั้นได้แก่ Urusei Yatsura (1981), Superdimensional Fortress Macross (1982), Armored 

Trooper Votoms (1983), Maison Ikkoku (1986 ), Kimagure Orange Road (1987) เป็ น ต้น 

ในปีค.ศ. 1983 ได้เริ่มมีการน าเทคโนโลยีการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer generated 

imagery หรือ CGI) มาใช้ร่วมกับการท าแอนิเมชันเป็นครั้งแรกในเรื่อง Golgo 13 (1983) โดยจะใช้ 

CGI เฉพาะฉากท่ีมีเฮลิคอปเตอร์ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์สมัยนั้น16 

นอกจากนั้นแล้ว ในทศวรรษท่ี 1980 ยังมีการพัฒนาส่ือในการเผยแพร่ผลงานแอนิเมชันอีกรูปแบบ

หนึ่งนั่นคือ “OVA” (Original Video Animation) หรือก็คือภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีผลิตขึ้นส าหรับ

เป็นวิดีโอโดยตรง ไม่ได้ฉายทางโทรทัศน์หรือโรงภาพยนตร์นั่นเอง ท าให้ในยุคนี้ เริ่มมีการผลิต

แอนิเมชันแบบอีโรติก หรือท่ีเรียกว่า Hentai เช่นเรื่อง Lolita Anime (1984) และ Cream Lemon 

(1984) 

 

 

 

 

 

                                            
15 Ibid., 53. 
16 Clements and McCarthy, The Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation since 

1917, 217. 
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ภาพที่ 15 ภาพจากการ์ตูนที่เป็นที่นิยมในยุค 90  
(ก) Urusei Yatsura   (ข) Superdimensional Fortress Macross 
(ค) Armored Trooper Votoms  (ง) Maison Ikkoku 
(จ) Kimagure Orange Road 

 
ที่มา (ก): “Urusei Yatsura,” accessed April 2, 2017, available from http://imgur.com/ffNDfow 
ที่มา (ข): Guillermo Ríos, “Macross: A parody in space,” accessed April 2, 2017, available from 

https://guillermocracia.blogspot.com/2014/05/macross-una-parodia-en-el-espacio.html 
ที่มา (ค): thedigitalpen, “Classic Anime in Review - Armored Trooper Votoms,” accessed April 2, 
2017, available from http://www.thechewns.com/anime/anime-reviews/anime-series-
reviews/classic-anime-review-armored-trooper-votoms/ 
ที่มา (ง): sexta-feira, “Rumiko Takahashi,” accessed April 2, 2017, available from 

http://mundorumiko.blogspot.com/2014/02/rumiko-takahashi.html 
ที่มา (จ): “Kimagure Orange Road,” accessed April 2, 2017, available from 

https://www.anisearch.de/anime/2103,kimagure-orange-road-tv/screenshots 

 

 

 

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) 
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ภาพที่ 16 ภาพจากเรื่อง "Golgo 13" ซึ่งมีการใช้ CGI ในการวาดยานพาหนะ 

ที่มา (ซ้าย): Prede, “Golgo 13: The Professional,” accessed April 2, 2017, available from 

https://predederva.files.wordpress.com/2010/08/golgo13-golgo2311.png 

ที่มา (ขวา): Gorkab, “Golgo 13 - Helicopter Attack (1983),” accessed April 2, 2017, available from 

https://www.youtube.com/watch?v=-gcyZc3bhyM 

 

ในปีค.ศ. 1984 ฮายาโอะ มิยาซากิ อดีตแอนิเมเตอร์ Toei Animation ได้สร้างผลงาน

แอนิเมชันเรื่อง Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) ซึ่งได้รับค าช่ืนชมว่าเป็นภาพยนตร์

แอนิเมชันท่ีดีท่ีสุดเรื่องหนึ่ง ณ ขณะนั้น ส่งผลให้เขาเริ่มมีช่ือเสียงในฐานะผู้ก ากับและคนเขียนบท

ภาพยนตร์ หลังจากนั้นเขา และเพื่อนจึงก่อต้ังสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) ในปีค.ศ. 1985 และ

มุ่งเน้นในการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวเป็นหลัก และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 

ในขณะท่ีทาง Toei ได้น าผลงานการ์ตูนมังงะยอดนิยมของอากิระ โทริยามะ (Akira Toriyama) เรื่อง 

Dragon Ball (1986) มาท าเป็นแอนิเมชันซีรีส์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ในปีค.ศ. 1987 มี

การสร้างแอนิเมชันซีรีส์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้ชายขึ้นเป็นครั้งแรก นั่น

คือเรื่อง Kaze to Ki no Uta (The Poem of Wind and Trees) ซึ่งเป็นท่ีนิยมในหมู่ ผู้ชมท่ีเป็น

ผู้หญิง นอกจากนั้นในช่วงปลายของทศวรรษท่ี 1980 ยังมีผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีได้รับการยก

ย่องว่าเป็นการยกระดับคุณภาพของแอนิเมชันญี่ปุ่นท้ังทางด้านเนื้อหาและเทคนิคการเขียน

ภาพเคล่ือนไหว นั่นคือเรื่อง Akira (1988) โดยคัทซึฮิโระ โอโตะโมะ (Katsuhiro Ootomo)17   

                                            
17 Macwilliams, Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime, 

54. 
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ภาพที่ 17 ภาพจากเรื่อง "Nausicaä of the Valley of the Wind" 
ที่มา: “Nausicaä of the Valley of the Wind,” accessed June 7, 2017, available from 
http://www.tiff.net/films/nausicaa-of-the-valley-of-the-wind/ 

 

 

ภาพที่ 18 ภาพจากเรื่อง "Dragon Ball" 
ที่มา: Zachary David, “Dragon Ball Original 1986 Opening,” accessed June 7, 2017, available 
from https://www.youtube.com/watch?v=y_0APzy4BcU 

 

 
ภาพที่ 19 ภาพจากเรื่อง "Kaze to Ki no Uta" 
ที่มา: “Kaze to Ki no Uta SANCTUS -Sei naru kana- (OAV),” accessed June 7, 2017, available 

from http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/anime.php?id=821 
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ภาพท่ี 20 ภาพจากเรื่อง "Akira" 
ท่ีมา:  Plain Zero, “149: Akira,” accessed June 7, 2017, available from 
http://www.plainzero.com/podcast/akira 
 

ญี่ปุ่นประสบกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในปีค.ศ. 1991 ส่งผลให้สตูดิโอผลิต
แอนิเมชันรายย่อยไม่สามารถด าเนินกิจการต่อได้และปิดตัวไปหลายราย แต่อย่างไรก็ตามยังมีสตูดิโอ
ขนาดใหญ่ท่ีสามารถผลิตผลงานแอนิเมชันออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น สตูดิโอจิบลิ และโทเอแอนิเมชัน 
นอกจากนั้นยังมีสตูดิโอ Gainax ท่ีสามารถสร้างแอนิเมชันซีรีส์ท่ีประสบความส าเร็จอย่างมากนั่นคือ 
Neon Genesis Evangelion (1995) และ Production I.G ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Ghost 
in the Shell (1995) ท่ีเป็นท่ีนิยมมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท Madhouse ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน
เรื่อง Perfect Blue (1997) ก ากับโดยซาโตชิ คง (Satoshi Kon) (1963-2010) ผู้ก ากับฝีมือดีท่ีได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ ในปี 1997 มีแอนิเมชันซีรีส์ยอดนิยมส าหรับเด็กเกิดขึ้นนั่นคือเรื่อง 
Pokemon (1997) ซึ่งยังคงมีการผลิตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในปีค.ศ. 1998 มีแอนิเมชันซีรีส์เรื่องหนึ่ง
ท่ีน่าสนใจ นั่นคือเรื่อง Serial Experiments Lain (1998) ซึ่ งมี เนื้ อหาท่ี ลึกลับซับซ้อนมาก ๆ 
เกี่ยวกับปรัชญาเรื่องการมีอยู่ของตัวตน โลกของความจริง และการติดต่อส่ือสารเช่ือมโยงกับเครือค่าย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นแอนิเมชันแนวทดลองก็ว่าได้ 

 

 

ภาพท่ี 21 ภาพจากเรื่อง “Neon Genesis Evangelion” (ซ้าย) “Ghost in the Shell” (ขวา) 
ท่ีมา (ซ้าย): Patrick McFarland, “Evangelion: Group shot,” accessed June 7, 2017, available from 
http://miotd.com/2008/02/16/evangelion-group-shot/  
ท่ีมา (ขวา): Lorenza Negri, “NO ONE IN THE WORLD HAS EVER SEEN HIS BRAIN,” accessed June 7, 
2017, available from http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/140757/  
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ภาพที่ 22 ภาพจากเรื่อง "Perfect Blue" 

ที่มา: Luke Harrington, “Perfect Blue,” accessed June 7, 2017, available from 
http://www.moviezeal.com/review-perfect-blue/ 

 

 

ภาพที่ 23 ภาพจากเรื่อง  "Serial Experiments Lain" 

ที่มา: “Serial Experiments Lain,” accessed June 7, 2017, available from 
http://aminoapps.com/page/anime/2534636/sril-xrins-lin 
 

เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 การเขียนแอนิเมชันแบบด้ังเดิมท่ีเขียนด้วยมือท้ังหมดก็เริ่มท่ี
จะหมดไป และหันมาใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยมากขึ้น โดยภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกท่ีวาดขึ้นโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ท้ังหมดได้แก่เรื่อง A.LI.CE. (1999) ซึ่งภาพท่ีออกมาจะดูแตกต่างจากแอนิเมชันญี่ปุ่น
ในขณะนั้นอยู่มาก สตูดิโอแอนิเมชันส่วนใหญ่มักจะใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการการลงสี 
และในส่วนของการใส่เอฟเฟกต์ต่าง ๆ ให้กับภาพยนตร์ ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยจะสามารถ
ควบคุมคุณภาพของผลงานได้ดีและสะดวกกว่าวิธีการด้ังเดิมเป็นอย่างมาก  นอกจากนั้นวิธีการท่ี
ผสมผสานระหว่างการวาดแอนิเมชันแบบ 2 มิติ กับ 3 มิติ ก็สามารถท าออกมาได้ดี และเป็นเทคนิคท่ี
สตูดิโอแอนิเมชันนิยมใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน เช่นแอนิเมชันซีรีส์เรื่อง Last Exile (2003), Ghost in 
the Shell Stand Alone Complex 1st (2002) และ 2nd (2004) ซึ่งจะใช้เทคนิคการวาดภาพ 3 มิติ
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กับยานพาหนะต่าง ๆ เพื่อท าให้สามารถสร้างภาพเคล่ือนไหวของส่ิงเหล่านี้ได้ง่ายและแม่นย ากว่าวาด
ด้วยภาพ 2 มิติ18   

 

 

ภาพที่ 24 ภาพจากเรื่อง "Last Exile" ท่ีใช้ CGI ในการวาดยานพาหนะ 

ที่มา: Mira, “Last Exile: Fam, the Silver Wing 01 – An Ambitious Undertaking,” accessed June 7, 

2017, available from http://blog.hachimitsu.org/2011/10/18/last-exile-fam-the-silver-wing-01-an-

ambitious-undertaking/ 

 
ปี 2001 Madhouse Studio ได้น าผลงานมังงะของโอซามุ เทะซุคะเรื่อง Metropolis 

ท่ีเขียนขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1949 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เงียบปีค.ศ. 1927 ของประเทศ
เยอรมันช่ือเรื่องเดียวกันนี้ มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Metropolis (2001) ก ากับ
ภาพยนตร์โดยรินทาโร่ (Rintarou) ซึ่งประสบความส าเร็จ ได้รับค าวิจารณ์ในแง่ดีโดยเฉพาะเรื่อง
เทคนิคการวาดภาพเคล่ือนไหวท่ียอดเยี่ยม ในปีเดียวกันนี้ซาโตชิ คง ได้ออกผลงานภาพยนตร์
แอนิเมชันเรื่อง Millennium Actress (2001) และในปีค.ศ. 2003 ออกผลงานภาพยนตร์แอนิเมชัน
เรื่อง Tokyo Godfather (2003)  และในปีค.ศ. 2002 ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Spirited Away 
(2001) ของสตูดิโอจิบลิ ก ากับโดยฮายาโอะ มิยาซากิ ก็ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์
แอนิเมชันเรื่องยาวยอดเยี่ยม (Best Animated feature film) ส่งผลให้เขาเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นในระดับ
นานาชาติ นอกจากนั้นก็ยังมีซีรีส์ขนาดยาวที่สร้างมาจากการ์ตูนมังงะยอดนิยมเช่นเรื่อง Onepiece 
(1999), Naruto (2002) และ Bleach (2004) ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสามารถสร้างความนิยมได้อย่างไม่
ยากเย็นนัก อีกแหล่งข้อมูลท่ีสามรถน ามาผลิตเป็นแอนิเมชันและสามารถสร้างความนิยมได้นั่นคือ 
ไลท์โน เวล (Light Novel) เช่นแอนิ เม ชันซีรี ส์ เรื่อง The Melancholy of Haruhi Suzumiya 
(2006) สร้างมาจากไลท์โนเวลของนาการุ ทานิกาวะ (Nagaru Tanigawa) 

                                            
18 Ibid., 59. 
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ภาพที่ 25 ภาพจากเรื่อง "Metropolis" 

ที่มา: Rob Aldam, “Blu-Ray Review: Metropolis,” accessed June 7, 2017, available from 

http://www.backseatmafia.com/blu-ray-review-metropolis/ 
 

 

ภาพที่ 26 ภาพจากเรื่อง “Millennium Actress” (ซ้าย) “Tokyo Godfather”(ขวา) 

ที่มา (ซ้าย): Theowne, “Millenium Actress Review,” accessed June 7, 2017, available from 

http://omohide.com/2029/millenium-actress-review/  

ที่มา (ขวา): Ennio Pitino, “Tokyo Godfathers - The Satoshi Kon underground fairy tale,” accessed June 7, 

2017, available from http://www.shivaproduzioni.com/?p=1721 

 
ในยุคนี้ส่ิงท่ีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในวิถีชีวิตของผู้คนนั่นคือ “อินเทอร์เน็ต” ถือเป็น

ช่องทางการเข้าถึงส่ือรูปแบบใหม่ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลท้ังแง่ดีและแง่ร้ายต่อผู้ผลิตส่ือ    
ต่าง ๆ ท้ังเพลง เกม รวมถึงแอนิเมชันด้วย ภาพยนตร์แอนิเมชันมากมายถูกน ามาปล่อยให้ชมกันทาง
อินเทอร์เน็ตอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อยอดขายของลิขสิทธิ์แอนิเมชัน แต่ในอีกแง่หนึ่งก็เป็น
ช่องทางใหม่ท่ีจะสร้างผลงานท่ีสามารถหารายได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยญี่ปุ่นเรียกผลงาน
ประเภทนี้ ว่ า “ONA” (Original Net Animation) โดย ONA เรื่องแรกคือ Azumanga Daioh 
(2000) ซึ่งเป็นตอนส้ัน ๆ เพียง 2 นาที ต่อมามีซีรีส์ ONA เรื่อง Magical Play (2002) มีท้ังหมด 22 
ตอน 
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ภาพที่ 27 ภาพจากเรื่อง "Azumanga Daioh" ถือเป็นการ์ตูนแบบ ONA เรื่องแรก 
ที่มา: David Adelheid Yagami, “Azumanga daioh,” accessed June 7, 2017, available from 
http://www.aminoapps.com/page/anime-es/3132821/azumanga-daioh 

 

ปัจจุบันญี่ปุ่นมองว่าแอนิเมชันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และมีการผลิตแอนิเมชัน
ออกมามากมาย ท้ังแอนิเมชันทีวีซีรีส์ ภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดยาว รวมท้ังแอนิเมชันรูปแบบอื่น ๆ 
เช่น OVA หรือ ONA มีเนื้อหาหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และเนื่องด้วยเทคโนโลยีท่ี
พัฒนาขึ้นมากในปัจจุบัน ท าให้สตูดิโอแอนิเมชันต่าง ๆ สามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพสูง และ
สามารถสร้างรายได้จากท่ัวโลกอย่างมากมายมหาศาล ภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีประสบความส าเร็จมาก
ท่ีสุดในปีค.ศ. 2016 นั่นคือ Your Name (2016) โดยผู้ก ากับมาโคะโตะ ชินไค (Makoto Shinkai) 
ท ารายได้รวมท่ัวโลกถึงกว่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐ แนวโน้มของอุตสาหกรรมแอนิเมชันก็ยังคง
เจริญเติบโตต่อไป แต่จะมีการผลิตแอนิเมชันส าหรับผู้ใหญ่ท่ีออกอากาศในช่วงดึกมากขึ้น และมี
อัตราส่วนน าหน้าแอนิเมชันส าหรับเด็กและครอบครัวท่ีจะลดน้อยลงตามแนวโน้มของประชากรญี่ปุ่น
ท่ีเด็กอายุระหว่าง 1-14 ปีจะลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี19 

 

 
ภาพที่ 28 ภาพจากเรื่อง "Your Name" 
ที่มา: Paulo Abe, “Crítica: Your name,” accessed June 7, 2017, available from 
http://woomagazine.com.br/critica-your-name/ 

                                            
19 Hiromichi Masuda et al., Anime Industry Report 2016 (Tokyo: The Association of Japanese 

Animations, 2016), 3. 
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ฮายาโอะ มิยาซากิและสตูดิโอจิบลิ 

 
ภาพที่ 29 ฮายาโอะ มิยาซากิ 
ที่มา: Wikipedia, “Hayao Miyazaki,” accessed June 7, 2017, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hayao_Miyazaki 
 

ฮายาโอะ มิยาซากิ  (Hayao Miyazaki) เกิดเมื่ อวัน ท่ี  5 มกราคม ค.ศ. 1941 ท่ี

กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เขาเป็นบุคคลท่ีช่ืนชอบในการวาดการ์ตูนและอยากท่ีจะเป็นนักวาด

การ์ตูนมังงะ ซึ่งเป็นท่ีนิยมในสมัยนั้น แต่หลังจากท่ีเขามีโอกาสได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง 

Hakujaden (The Legend of White Snake) ในปีค.ศ. 1958 ซึ่งขณะนั้นเขาอายุ 17 ปี เขาก็

ค้นพบเป้าหมายใหม่ท่ีเขาต้องการจะท าจริง ๆ และต้ังใจว่าจะท าอาชีพเป็นนักวาดภาพยนตร์

แอนิเมชัน และจะสร้างผลงานท่ีสามารถเข้าถึงอารมณ์และจิตวิญญาณของผู้ชมได้ เหมือนอย่างเรื่อง 

Hakujaden ท่ีเขาช่ืนชอบ 

หลังจากท่ีมิยาซากิเรียนจบปริญญาตรีสาขาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย       

กาคุชูอิน (Gakushuuin University) ในปีค.ศ. 1963 เขาจึงสมัครเข้าท างานท่ีโตเอแอนิเมชัน (Toei 

Animation) สตูดิโอผลิตแอนิเมชันท่ีมีช่ือเสียงในขณะนั้น แต่เขาไม่ได้พอใจงานท่ีเขาได้รับมอบหมาย

ให้ท าเท่าใดนัก จนบางครั้งท าให้ เขาเกิดความรู้สึกท้อแท้และอยากล้มเลิกความฝันท่ีจะเป็น           

แอนิเมเตอร์ จนกระท่ังได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชันของสหภาพโซเวียตเรื่อง The Snow Queen ซึ่ง

ก ากับภาพยนตร์โดย เลฟ อทามานอฟ (Lev Atamanov) ด้วยการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีชัดเจนของ
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ตัวละคร ผ่านการวาดภาพเคล่ือนไหวท่ีละเอียดอ่อน แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความรักใน

แอนิเมชันของแอนิเมเตอร์อย่างชัดเจน ท าให้ความรู้สึกท่ีอยากจะสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันท่ีดีของ

มิยาซากิหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  

 

 

ภาพที่ 30 ภาพจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง “The Snow Queen” 
ที่มา: screendrift, “the snow queen 1959,” accessed June 7, 2017, available from 

http://screendrift.tumblr.com/post/75989060175/the-snow-queen-1959-or-snezhnaya-koroleva-

1957 

เขาเริ่มต้นท างานท่ีโตเอแอนิเมชันในต าแหน่งผู้วาดภาพเคล่ือนไหว ( In-Betweener) 

โดยเรื่องแรกท่ีเขาได้ร่วมท าคือภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง Wanwan Chuushingura (Doggie 

March) ในปีค.ศ. 1963 และต่อมาเขาได้เล่ือนขั้นเป็นผู้วาดภาพและออกแบบภาพเคล่ือนไหวหลัก 

(Key Animator) และได้มีโอกาสร่วมท าภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Taiyou no Ooji Horusu no 

Daibouken (The Great Adventure of Horus, Prince of the Sun) ในปีค.ศ. 1968 ซึ่งก ากับ

ภาพยนตร์โดย อิซาโอะ ทาคาฮาตะ (Isao Takahata) ท าให้ท้ังคู่สนิทสนมและกลายเป็นเพื่อนรักกัน

ในเวลาต่อมา มิยาซากิและทาคาฮาตะออกจากโตเอแอนิเมชันไปอยู่กับเอ -โปร (A-Pro)20 ในปีค.ศ. 

1971 เขาได้รับหน้าท่ีเขียนบท ออกแบบตัวละคร และวาดภาพเคล่ือนไหวในภาพยนตร์แอนิเมชัน

เรื่อง Panda Kopanda (1972) ซึ่งก ากับโดยทาคาฮาตะ ในปีค.ศ. 1974 พวกเขาท้ังคู่ก็ย้ายไปอยู่

                                            
20  เอ-โปร (A-Pro) ช่ือเต็มคอื เอโปรดักชัน (A Production) เป็นสตดูิโอผลติแอนิเมชัน ก่อตัง้โดยไดคิชิโระ     

คุซึเบะ (Daikichirou Kusube) อดีตแอนิเมเตอร์ของโตเอแอนิเมชัน ภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็นชินเอยแ์อนิเมชัน (Shin-Ei 

Animation) ผลงานทีเ่ป็นที่รู้จักได้แก่ โดราเอมอน (1979) และ เครยอนชินจัง (1992) เป็นต้น 
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บริษัท Zuiyo Eizo21 (ภายหลังกลายเป็น Nippon Animation) และท่ีนี่มิยาซากิได้มีโอกาสขึ้นมา

เป็นผู้ก ากับแอนิเมชันซีรีส์ทางโทรทัศน์เป็นเรื่องแรกนั่นคือ Future Boy Conan (1978) หรือในช่ือ

ไทยคือ โคนันเจ้าหนูล้ ายุค  

 

 

ภาพที่ 31 ภาพจากเรื่อง “Wanwan Chuushingura” หรือ “Doggie March” 

ที่มา: “Wanwan Chuushingura,” accessed June 7, 2017, available from 

http://i149.photobucket.com/albums/s52/santxe/rock_VHS.jpg 

 

 

ภาพที่ 32 ภาพจากเรื่อง “The Great Adventure of Horus, Prince of the Sun” 

ที่มา: “The Great Adventure of Horus, Prince of the Sun,” accessed June 9, 2017, available 

from http://s2.dmcdn.net/Rh3Fn.jpg 

 

                                            
21 Zuiyo-Eizo (Zuiyo Enterprises) ปจัจุบันกลายเป็นนิปปอน แอนิเมชัน (Nippon Animation) เป็นสตูดโิอ

แอนิเมชันช่ือดงัอีกแห่งหน่ึงของญี่ปุ่น โดยมีผลงานที่เป็นที่รู้จักเช่น Future Boy Conan (1978) และ Chibi Maruko-chan 
(1990) เป็นต้น  
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มิยาซากิออกจาก Nippon Animation ในปีค .ศ. 1979 และย้ายไปอยู่กับ  TSM 

Entertainment (Tokyo Movie Shinsha) และท่ีนี่เขาได้ขึ้นมาเป็นผู้ก ากับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง

ยาวเรื่องแรกของเขานั่นคือเรื่อง Lupin the Third: Castle of Cagliostro (1979) ถึงแม้ตอนเรื่องนี้

ออกฉายจะไม่ได้ประสบความส าเร็จทางด้านรายได้เท่าไรนัก แต่ก็ได้รับการวิจารณ์ในทางท่ีดีจากนัก

วิจารณ์ และได้รับการโหวตจากผู้อ่านนิตยสาร Animage22 ว่าเป็นแอนิเมชันท่ีดีท่ีสุดในประวัติศาสตร์

เรื่องหนึ่งในขณะนั้น จากนั้นในปีค.ศ. 1984 มิยาซากิได้ก ากับภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีดัดแปลงมาจาก

การ์ตูนมังงะท่ีตีพิมพ์ในนิตยสาร Animage ซึ่งเขาเป็นผู้เขียนบทและออกแบบทุกอย่างด้วยตัวเอง นั่น

คือเรื่อง Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากจนท า

ให้ ยาสุโยชิ โทคุมะ (Yasuyoshi Tokuma) เจ้าของส านักพิมพ์ Tokuma Shoten ผู้พิมพ์นิตยสาร 

Animage ได้เสนองบประมาณให้ก่อต้ังสตูดิโอ แอนิเมชันแห่งใหม่ภายใต้การดูแลของฮายาโอะ มิยา

ซากิ ซึ่งเขาตอบรับข้อเสนอนั้นด้วยเงื่อนไขท่ีจะต้องให้อิซาโอะ ทาคาฮาตะเพื่อนสนิทของเขาร่วม

ท างานด้วยกันเท่านั้น23 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสตูดิโอจิบลิ สตูดิโอผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น 

 

 

ภาพที่ 33 ภาพจากเรื่อง “Lupin the Third: Castle of Cagliostro” 
ที่มา: “LUPIN III: THE CASTLE OF CAGLIOSTRO,” accessed June 9, 2017, available from 

https://drafthouse.com/show/lupin-iii-the-castle-of-cagliostro 

 

                                            
22 Animage เป็นนิตยสารเก่ียวกับแอนิเมชันและการ์ตูนมังงะเลม่แรกและมีช่ือเสยีงทีสุ่ดของญี่ปุ่น ผลติโดย

ส านักพิมพ์ Tokuma Shoten ในปี 1978 
23 Beck, Animation Art from Pencil to Pixel, the History of Cartoon, Anime & Cgi, 296. 
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สตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1985 โดยผู้ร่วมก่อตั้ง 4 

ท่านได้แก่ ฮายาโอะ มิยาซากิ (Hayao Miyazaki) อิซาโอะ ทาคาฮาตะ (Isao Takahata) โทชิโอะ 

สุซุกิ (Toshio Suzuki) และ ยาสุโยชิ โทคุมะ (Yasuyoshi Tokuma) ช่ือ “จิบลิ” (Ghibli) มาจากช่ือ

ของเครื่องบินรบของประเทศอิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 (Caproni Ca.309 Ghibli) ซึ่งมาจาก

ช่ือของสายลมร้อนท่ีผัดผ่านทะเลทรายซาฮาร่า นอกจาก “จิบลิ” จะเป็นช่ือของเครื่องบินท่ีมิยาซากิ

ช่ืนชอบแล้ว ช่ือนี้ยังมีนัยยะแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของเขาท่ีต้องการให้สตูดิโอแห่งนี้เป็นเหมือนลมท่ี

พัดเอาความมหัศจรรย์ของแอนิเมชันไปยังคนดูท่ัวประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย24 โดยเป้าหมายของบริษัทจะ

มุ่งเน้นไปท่ีการผลิตผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีมีคุณภาพท้ังด้านเนื้อหาและกระบวนการผลิตท่ี

ละเมียดละไมตามความมุ่งหวังของฮายาโอะ มิยาซากิ นับต้ังแต่ก่อต้ังสตูดิโอจิบลิจนถึงปัจจุบัน จิบลิ

ผลิตผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวมาแล้วท้ังหมด 20 เรื่อง และนอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์ท่ี

ฉายทางโทรทัศน์  แอนิเมชันซีรีส์ทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดส้ัน (Short Films) 

ภาพยนตร์โฆษณา วิดีโอเกมส์ และงานอื่น ๆ อีกมากมาย โดยผลงานของจิบลิส่วนใหญ่จะก ากับโดย

มิยาซากิเอง เช่นเรื่อง My Neighbor Totoro (1988), Princess Mononoke (1997), Spirited 

Away (2001) และ The Wind Rises (2013) เป็นต้น รองลงมาคือ อิซาโอะ ทาคาฮาตะ ก ากับ

ท้ังหมด 5 เรื่องได้แก่ Grave of the Fireflies (1988), Pom Poko (1994), My Neighbors the 

Yamadas (1999) และ The Tale of the Princess Kaguya (2013) นอกจากนั้นยังมีผู้ก ากับคน

อื่น ๆ อีกเช่น โยชิฟูมิ คนโดะ (Yoshifumi Kondo) ก ากับเรื่อง Whisper of the Heart (1995)     

ฮิโรยูกิ โมริตะ (Hiroyuki Morita) ก ากับเรื่อง The Cat Returns (2002) โกโร่ มิยาซากิ (Gorou 

Miyazaki) ลูกชายของมิยาซากิ กับกับ 2 เรื่องได้แก่ Tales from Earthsea (2006) และ From Up 

on Poppy Hill (2011) อีกคนหนึ่งคือ ฮิโรมาสะ โยเนะบายาชิ (Hiromasa Yonebayashi) ก ากับ

เรื่อง The Borrower Arrietty (2010) และ When Marnie Was There (2014) 

 

 

 

 

                                            
24 นับทอง ทองใบ, ฉกีขนบแอนิเมชั่น : เอกลกัษณ์ของ ฮายาโอะ มิยาซากิ นักฝันแห่งตะวันออก (กรุงเทพฯ 

มูลนิธิเด็ก, 2550), 22. 
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ภาพที่ 34 ผู้ร่วมก่อต้ังสตูดิโอจิบลิกับฮายาโอะ มิยาซากิ  
(ก) อิซาโอะ ทาคาฮาตะ (ข) โทชิโอะ สุซุกิ (ค) ยาสุโยชิ โทคุมะ 

ที่มา (ก): “Isao Takahata (biographie),” accessed June 9, 2017, available from 
https://www.kanpai.fr/culture-japonaise/isao-takahata-biographie  
ที่มา (ข): Wikipedia, “Toshio Suzuki (producent filmowy),” accessed June 9, 2017, available from 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toshio_Suzuki_(producent_filmowy)  
ที่มา (ค): “Yasuyoshi Tokuma,” accessed June 9, 2017, available from 
https://cdn4.static.ovimg.com/m/0j_7mz/?width=150 
 

หลังจากฮายาโอะ มิยาซากิประกาศอ าลาวงการหลังก ากับภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย    

The Wind Rises เมื่อปีค.ศ. 2013 ซึ่งถึงแม้จะสร้างรายได้สูงในญี่ปุ่นอย่างถล่มทลาย แต่ก็ยังถือว่า

ขาดทุนอยู่มาก ผนวกกับผลงานท่ี 20 ของสตูดิโอจิบลิ When Marnie Was There ออกฉายทางโรง

ภาพยนตร์ในปีค.ศ. 2014 ก็ไม่สร้างรายได้ตามเป้า ส่งผลให้สตูดิโอจิบลิต้องออกประกาศหยุดสร้าง

ภาพยนตร์แอนิเมชันช่ัวคราว เพื่อปรับโครงสร้างขององค์กร และปรับตัวเพื่อเข้าสู่สตูดิโอจิบลิยุคต่อไป   

 

แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติ  

มนุษย์กับธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กันมาต้ังแต่ครั้งอดีตกาล อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์นั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยท่ีในช่วงเริ่มแรกนั้น มนุษย์มีชีวิตอยู่ภายใต้
อิทธิพลของธรรมชาติอย่างมาก ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีใช้ในการด ารงชีวิตสามารถหาได้จากธรรมชาติ
โดยตรง และธรรมชาติก็สามารถก่อให้เกิดหายนะความตายได้เช่นกัน ท าให้มนุษย์ท้ังรัก เคารพ และ
หวาดกลัวในธรรมชาติ ก่อให้เกิดเป็นความเช่ือในเรื่อง ภูตผีวิญญาณ หรือพระเจ้า แต่หลังจากท่ีมนุษย์
มีจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีวิวัฒนาการในด้านต่าง ๆ ท าให้แนวคิดต่อธรรมชาติและ     
พระเจ้าเริ่มเปล่ียนไป โดยแต่ละภูมิภาคของโลกก็มีชุดความเช่ือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
พระเจ้าและธรรมชาติท่ีแตกต่างกันออกไป  

(ก) (ข) (ค) 
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ฮาจิเมะ อาเบะ (Hajime Abe) แบ่งแนวคิดเกี่ยวกับมุมมองของมนุษย์ท่ีมีต่อธรรมชาติไว้ 

4 รูปแบบ กว้าง ๆ คือ  

1) มุมมองแบบความเช่ือเรื่องผีและวิญญาณ (Animistic view of nature)  

2) มุมมองท่ีเกี่ยวข้องกับจักรวาลและดาราศาสตร์ (Cosmological view of nature)  

3) มุมมองแบบเอกเทวนิยม (Monotheistic view of nature) 

4) มุมมองแบบสมัยใหม่ (Modernistic view of nature) 

เขาอธิบายไว้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติเกิดจากการมองเห็นธรรมชาติ โดยการ
มองเห็นจะแบ่งออกเป็น 2 แง่มุม คือ จุดท่ีมอง (a point of view) และ ทิศทางท่ีมอง (a direction 
of view) ซึ่ง “จุดท่ีมอง” สามารถจ าแนกความสัมพันธ์ระหว่างจุดท่ีมองกับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ คือความสัมพันธ์แบบเช่ือมต่อกัน (Continuous) หมายถึง ผู้ดูเป็นส่วน
หนึ่งของธรรมชาติ และความสัมพันธ์แบบไม่เช่ือมต่อกัน (Discontinuous) หมายถึง ผู้ดูไม่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของธรรมชาติ เราจะเรียกรูปแบบแรกว่า “Inclusive” และแบบท่ีสองว่า “Disjunctive” ส่วน 
“ทิศทางท่ีมอง” ก็มี 2 รูปแบบเช่นกัน แบบท่ี 1 จะเป็นทิศทางท่ีมองแบบแนวตั้ง คือมีการเรียงล าดับ
ความส าคัญต้ังแต่มากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุดเป็นล าดับขั้นตอน หรือเรียกว่า “Vertical” ส่วนแบบท่ี 2 
จะเป็นทิศทางแนวนอน คือไม่มีล าดับความส าคัญ ทุกอย่างอยู่ในระนาบเดียวกัน หรือเรียกว่า 
“Horizontal”  

เราสามารถน าแนวคิดหรือมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติท้ัง 4 รูปแบบ มาเขียนเป็นแผนภูมิ
ได้ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 1 มุมมองเก่ียวกับธรรมชาติทั้ง 4 รูปแบบ 
ที่มา: Hajime Abe. "The View of Nature in Japanese Literature." In Area Studies (Regional Sustainable 
Development Review) Japan, edited by Yukio Himiyama, (Paris, France: Eolss Publishers, 2009), 438. 
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มุมมองแบบความเชื่อเร่ืองผีและวิญญาณ 

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า มุมมองแบบความเช่ือเรื่องผีและวิญญาณจะเป็นมุมมองท่ีอยู่

ระหว่างจุดท่ีมองแบบผู้ดูเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ (Inclusive) ร่วมกับทิศทางการมองแบบไม่มี

ล าดับความส าคัญ (Horizontal) ซึ่งเป็นมุมมองท่ีมนุษย์อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ใน

ธรรมชาติต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นพระเจ้าด้วยตัวของมันเอง การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ถือเป็น

ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่มีเส้นแบ่งท่ีชัดเจนระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ 

มุมมองที่เก่ียวข้องกับจักรวาลและดาราศาสตร์ 

มุมมองท่ีเกี่ยวข้องกับจักรวาลและดาราศาสตร์จะเป็นมุมมองท่ีอยู่ระหว่างจุดท่ีมองแบบ

ผู้ดูเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ (Inclusive) ร่วมกับทิศทางการมองแบบแนวต้ัง (Vertical) มนุษย์มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยมีทิศทางการมองแบบแนวต้ัง มีการแบ่งเป็นล าดับขั้นตอน 

มุมมองแบบนี้ ธรรมชาติจะถูกมองเป็น “จักรวาล” (cosmos) ท่ีแบ่งท้องฟ้าออกเป็นช้ัน ๆ ไล่ล าดับ

มายังช้ันของพื้นโลก และช้ันใต้ดินตามล าดับ แต่ละช้ันเช่ือมต่อกันในแนวตั้งฉาก 

มุมมองแบบเอกเทวนิยม 

 มุมมองแบบเอกเทวนิยมเป็นมุมมองท่ีอยู่ระหว่างจุดท่ีมองแบบผู้ดูไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

ธรรมชาติ (Disjunctive) ร่วมกับทิศทางการมองแบบแนวต้ัง (Vertical) เป็นมุมมองท่ีมีพระเจ้า

พระองค์เดียวอยู่ในต าแหน่งสูงท่ีสุดของจักรวาล โดยมีระยะห่างระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าท่ีอยู่เหนือ

โลกใบนี้ ขณะท่ีมนุษย์อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากกว่าสรรพสัตว์และพืชพรรณต่าง ๆ  ดังนั้น จึงมี

ช่องว่างหรือระยะห่างระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกัน 

มุมมองแบบสมัยใหม่ 

รูปแบบสุดท้าย มุมมองแบบสมัยใหม่ เป็นมุมมองท่ีอยู่ระหว่างจุดท่ีมองแบบผู้ดูไม่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ (Disjunctive) มีเส้นแบ่งท่ีชัดเจนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ร่วมกับทิศ

ทางการมองแบบไม่มีล าดับความส าคัญ (Horizontal) กล่าวคือ มนุษย์สามารถเผชิญหน้ากับ

ธรรมชาติได้อย่างเป็นอิสระจากอ านาจของพระเจ้า มุมมองลักษณะนี้ เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ของยุโรป 

ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการแยกอาณาจักรออกจากศาสนจักรของชาวคริสเตียน25 

 

                                            
25 Hajime Abe, "The View of Nature in Japanese Literature," in Area Studies (Regional 

Sustainable Development Review) Japan, Yukio Himiyama (Paris, France: Eolss Publishers, 2009), 438-439. 
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จากรูปแบบแนวคิดเกี่ยวกับมุมมองของมนุษย์ท่ีมีต่อธรรมชาติท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็น

ว่า มุมมองต่อธรรมชาติของชาวญี่ปุ่นแบบด้ังเดิมนั้น จะเป็นไปในรูปแบบความเช่ือเรื่องผีและวิญญาณ 

คนญี่ปุ่นเช่ือว่า มนุษย์ถูกห้อมล้อมไปด้วยพลังจากธรรมชาติ และความรู้สึกหรือการรับรู้ต่าง ๆ ของ

พวกเขาก็ถูกเช่ือมโยงโดยตรงจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีผันเปล่ียนไปตามฤดูกาล ซึ่งแตกต่าง

จากแนวคิดของชาติตะวันตกอยู่มาก 

ในความเช่ือของศาสนาคริสต์ มีแนวคิดท่ีแบ่งแยกระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และพระเจ้า

ออกจากกัน โดยเช่ือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพส่ิง ท าให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อ านาจของพระผู้

เป็นเจ้า ส่วนธรรมชาติถือเป็นล าดับข้ันสุดท้ายของความเช่ือนี้ ในขณะท่ีแนวความคิดแบบเหตุผลนิยม 

(Rationalism) ท่ีเกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยใหม่ของยุโรป ซึ่งถือว่าความเป็นจริงมีบรรทัดฐานอยู่ ท่ี

สติปัญญา ไม่ใช่เกิดจากความรู้สึก จึงท าให้ เช่ือว่ามนุษย์สามารถมีอ านาจอยู่เหนือท้ังพระเจ้าและ

ธรรมชาติได้ แต่ส าหรับคนญี่ปุ่นนั้น กลับมองว่าท้ังมนุษย์และพระเจ้าต่างก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีสอด

ประสานกลมเกลียวกับธรรมชาติ ไม่ได้มีใครมีอิทธิพลเหนือใคร ทุกส่วนต่างมีความเท่าเทียมเสมอภาค

กัน  

 
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง พระเจ้า มนุษย์ และ ธรรมชาติ ของแนวคิดแต่ละแบบ 
ที่มา: Mikyung Bak. Animism inside Japanese animations. (2008) 

 
ยูริโคะ ไซโต (Yuriko Saitou) ศาสตราจารย์สาขาปรัชญาแห่งวิทยาลัย Rhode Island 

School of Design ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องธรรมชาติในมุมมองของคนญี่ปุ่นโดยสรุปว่ามี
อยู่ 3 ประเด็นท่ีน่าสนใจดังนี้ 

1) ธรรมชาติเป็นเพื่อนของมนุษย์ ไม่ใช่ทาสรับใช้ 

2) มนุษย์และธรรมชาติไม่ได้มีรากฐานท่ีแตกต่างกัน 
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3) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินั้นสอดประสานกลมกลืนและเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน26 

อายะ ฮายาชิ (Aya Hayashi) กล่าวไว้ว่า มุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

เป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยในการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ “ค่านิยม” “จริยธรรม” และ “สุนทรียศาสตร์”27 

โดย    ฮายาชิช้ีให้เห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 4 

ข้อดังนี้ 

1) มุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติแบบด้ังเดิมของญี่ปุ่น (The Traditional Japanese View 

of Nature) 

2) อิทธิพลของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ท่ีส่งผลต่อมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติ 

(Geographic and Climatic Influence on View of Nature) 

3) อิทธิพลจากศาสนาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (The Effect of the Japanese Religion 

and Culture) 

4) มุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติแบบร่วมสมัย (The Contemporary View of Nature) 

 

มุมมองเก่ียวกับธรรมชาติแบบด้ังเดิมของญี่ปุ่น 

ในสมัยก่อน ประเทศญี่ปุ่นเองไม่ได้มีค าศัพท์ท่ีหมายถึง “ธรรมชาติ” อย่างเฉพาะเจาะจง 
เหตุผลก็เพราะว่าแนวคิดของคนญี่ปุ่นนั้นไม่ได้แบ่งแยกระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ท้ังสองอย่างต่าง
เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างกลมกลืน ค าว่า “ธรรมชาติ” สามารถมีตัวตนอยู่ได้ด้วยตัวของมัน
เองโดยท่ีไม่จ าเป็นต้องค าท่ีแสดงความหมายตรงกันข้ามกับมันอยูเ่ลยก็ได้ 

ค าว่า “ธรรมชาติ” ในภาษาญี่ปุ่นใช้ค าว่า “ชิเซ็น” (Shizen / 自然) ซึ่งเป็นค าท่ีหยิบ

ยืมมาจากประเทศจีนในช่วงศตวรรษท่ี 19 แต่อย่างไรก็ตาม ค าว่า “ชิเซ็น” นั้นก็มีความหมายไม่ตรง

กับแนวคิดการมองธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบด้ังเดิมเสียทีเดียว ดังนั้นการน าไปเปรียบเทียบกับ

แนวคิดการมองธรรมชาติแบบวัฒนธรรมตะวันตก จึงมักเป็นการท าให้เข้าใจวิธีคิดมุมมองเกี่ยวกับ

ธรรมชาติแบบญี่ปุ่นมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติสามารถอธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน 

                                            
26 Saito, "The Aesthetic Appreciation of Nature: Western and Japanese Perspectives and 

Their Ethical Implications,"  47. 
27  Aya Hayashi, "Finding the Voice of Japanese Wilderness," International Journal of 

Wilderness 8, no. 2 (2002): 34. 
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ผ่านรูปแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติได้ 2 รูปแบบ คือ 1) มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ

ธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะโดยท่ัวไปของแนวคิดแบบตะวันออกรวมถึงของญี่ปุ่นด้วย และ 2) มนุษย์

แยกออกจากธรรมชาติ เป็นแนวคิดหลักของประเทศแถบตะวันตก สรุปคือมุมมองแบบญี่ปุ่นนั้นจะ

มองว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั่นเอง  

อิทธิพลของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อมุมมองเก่ียวกับธรรมชาติ 

มุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้น ถูกพัฒนาขึ้นมาในสภาพแวดล้อมท่ี
ไม่เลวร้าย ปัจจุบันญี่ปุ่นมีพื้นท่ีของป่าไม้และภูเขาอยู่ถึง 68.5%28 และสภาพภูมิอากาศก็ได้รับ
อิทธิพลมาจากลมมรสุมตามฤดูกาล ส าหรับคนพื้นเมืองของเกาะญี่ปุ่นท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ 
มองว่าธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีลึกลับ และมีพลัง ผู้คนจึงเรียนรู้และพัฒนาวิธีการท่ีจะอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักอยู่เสมอว่าทุกอย่างเป็นเพียงวงจรของชีวิตท่ีไม่ยั่งยืน
ถาวร พวกเขามุ่งเน้นไปท่ีการรวมตัวกันและด าเนินชีวิตอย่างมีชีวิตชีวา และไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการหรือควบคุมธรรมชาติเลย คนญี่ปุ่นมีความเกรงกลัวในธรรมชาติ และมองทุกส่ิงในธรรมชาติ
เป็นเหมือนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และเช่ือว่าหากไม่ปฏิบัติกับธรรมชาติด้วยความเคารพนอบน้อม จะถูก
ธรรมชาติตอบโต้กลับและสร้างความเสียหายให้แก่มนุษย์ได้ ซึ่งความเช่ือแบบนี้ยังคงมีอยู่ในโครงสร้าง
ทางศาสนาของญี่ปุ่นมาจนถึงยุคปัจจุบัน  

อิทธิพลจากศาสนาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

มุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติรูปแบบด้ังเดิมของญี่ปุ่น สามารถพบได้จากศาสนาโบราณ 

และจารีตประเพณีของญี่ปุ่น ศาสนาชินโตถือเป็นศาสนาเก่าแก่ดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น มีรากฐานมา

จากหลักคิดความเช่ือของชาติพันธุ์ที่นับถือภูตผี ผนวกกับอิทธิพลของศาสนาพุทธและลัทธิขงจ๊ือ โดย

หลักค าสอนหลักของศาสนาชินโตคือการบูชาธรรมชาติและบูชาบรรพบุรุษ ในความเช่ือของศาสนา

ชินโต จะเช่ือว่ามีพระเจ้าท่ีเรียกว่า “คะมิ” สิงสถิตอยู่ท่ัวทุกหนแห่งในธรรมชาติ มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่

โดยการรับพรจากธรรมชาติ ซึ่งหลักความเช่ือท่ีว่ามีพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งนั้น เป็นการพัฒนามาจาก

วิธีการคิด หรือมุมมองขั้นพื้นฐานของคนญี่ปุ่นท่ีมีมาต้ังแต่ด้ังเดิม มากกว่าท่ีจะเป็นหลักค าสอนทาง

ศาสนา   

 

                                            
28 The World Bank, Forest Area (% of Land Area), accessed 4 July, 2017, available from 

http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS 
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มุมมองเก่ียวกับธรรมชาติแบบร่วมสมัย 

ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน มีการรับเอาอิทธิพลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาปรับใช้ ส่งผลให้ผู้คนเริ่มแยกตัวออกห่างจากธรรมชาติมากขึ้น และ

มองเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จากประโยชน์ท่ีจะได้รับจากธรรมชาติเพียงแค่นั้น การเกรงกลัวต่อ

ธรรมชาติตามแนวคิดแบบญี่ปุ่นด้ังเดิมเริ่มลดน้อยลง กลายเป็นการมองธรรมชาติในรูปแบบร่วมสมัย

มากขึ้น คือ มีแนวความคิดท่ีอยู่เหนือและเป็นอิสระออกจากธรรมชาติ ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นหลายคน 

พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติโดยท่ีไม่อาศัยประสบการณ์โดยตรงต่อความสัมพันธ์กับธรรมชาติใน

แง่มุมของประวัติศาสตร์ และประเพณีด้ังเดิม คนญี่ปุ่นบางคนกล่าวว่า จิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นตกอยู่

ในสภาวะน่าเป็นห่วง พวกเขาตระหนักว่า แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติรูปแบบใหม่จะน าไปสู่การพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ท่ีมองธรรมชาติแค่เพียงในฐานะทรัพยากรท่ีจะน าไปใช้

ประโยชน์เท่านั้น29 

จากท่ีได้กล่าวไปบ้างแล้วในข้างต้นว่า ส่ิงส าคัญอย่างหนึ่งท่ีส่งผลโดยตรงต่อแนวคิด

เกี่ยวกับธรรมชาติของคนญี่ปุ่นนั่นก็คือ ศาสนาชินโต ซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่ และเป็นศาสนาพื้นเมือง

ด้ังเดิมของชนชาติญี่ปุ่น เมื่อกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่น จึงไม่อาจหลีกเล่ียง

ในการกล่าวอ้างถึงศาสนาชินโตได้เลย ดังนั้น ต่อไปจะเป็นการอธิบายในส่วนของศาสนาชินโตอย่าง

ละเอียดให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 

ศาสนาชินโต 

1. ความเป็นมาของศาสนาชินโต 

ชินโตเป็นลัทธิความเช่ือดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นพื้นเมืองด้ังเดิม ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

โดยมีท่ีมาจากการท่ีผู้คนในยุคนั้นต่างอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ในการด ารงชีวิต ท าให้เกิด

ความรักและเคารพในธรรมชาติ ในขณะเดียวกันภูมิประเทศบริเวณนั้นก็เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท้ัง

ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ หรือลมพายุต่าง ๆ อยู่เสมอ ท าให้ผู้คนต่างก็เกรงกลัวธรรมชาติ

มากด้วยเช่นกัน ก่อเกิดเป็นความเช่ือในพระเจ้าท่ีสิงสถิตอยู่ในทุกส่ิงทุกอย่างในธรรมชาติ  และหล่อ

หลอมให้เกิดประเพณีความเช่ือ พิธีกรรมต่าง ๆ จนกลายเป็นศาสนาชินโตขึ้นมา  

                                            
29 Hayashi, "Finding the Voice of Japanese Wilderness," 34-36. 
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เดิมทีแล้วไม่มีการเรียกลัทธิการนับถือบูชาเทพเจ้าและธรรมชาตินี้ว่าเป็นศาสนาชินโต 

จนกระท่ังพุทธศาสนาและศาสนาขงจ๊ือ ได้แพร่หลายเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นผ่านการติดต่อกับประเทศ

เกาหลี จึงได้มีหารเรียกศาสนาชินโตเพื่อจะให้เกิดความแตกต่างจากพุทธศาสนาและศาสนาขงจ๊ือ  

ในช่วงนั้นประเทศญี่ปุ่นยังมีความคิดท่ีจะสร้างความสามัคคีในรัฐ และเผยแพร่ความ

พิเศษของจักรพรรดิและราชวงศ์30 ดังนั้นจึงจัดให้มีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในศตวรรษท่ี 7 ภายใต้

การน าของเจ้าชายโชโตคุ (Prince Shoutoku) (574-622) พิธีกรรมและต านานเทพของศาสนาชินโต

จึงได้มีการบันทึกเป็นครั้งแรกในคัมภีร์ “โคะจิคิ” (Kojiki) ซึ่งเป็นวรรณกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญี่ปุ่น 

เป็นการรวบรวมเอาต านานเรื่องเล่าต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเทพเจ้าและราชวงศ์ และความเป็นมาของ

ประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นจากค าส่ังขององค์จักรพรรดิเท็นมุ (Emperor Tenmu)31 (631-686) และมีการ

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรได้ส าเร็จโดยโอโนะยะสุมะโระ (Oo no Yasumaro)32 ในสมัยของ      

จักพรรดินีเก็นเม (Empress Genmei)33 ตอนต้นศตวรรษท่ี 8 (ค.ศ. 711-712)34 หลังจากนั้นก็มี

คัมภีร์อื่น ๆ ท่ีส าคัญ เช่น นิฮอนงิ (Nihongi) หรือ นิฮอนโชคิ (Nihonshoki) เป็นจดหมายเหตุ

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เรียบเรียงโดยข้าราชส านักญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 720 และ มันโยชู (Manyoshuu) 

เป็นหนังสือท่ีรวบรวมโคลงกลอนต่าง ๆ ประมาณ 4,500 บท โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าเนิด

สวรรค์และโลกมนุษย์ การชุมนุมเทพเจ้า เรื่องของเทวีสุริยา และเรื่องเทพผู้สร้างเกาะญี่ปุ่น โดย

รวบรวมข้ึนมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 5-835 

ในสมัยคามากู ระ (Kamakura Period) (1185-1333) ประเทศญี่ ปุ่นตกอยู่ภายใต้

อิทธิพลของศาสนาพุทธ และลัทธิขงจ๊ือ อยู่เป็นเวลานาน จนกระท้ังมาถึงสมัยเอโดะ มีนักนิรุกติ

ศาสตร์ท่ีส าคัญคนหนึ่งคือ โมโตโอริ โนรินางะ (Motoori Norinaga) (1730-1801) เขาเป็นคนท่ี

ศึกษา และช่ืนชมหนังสือโคะจิคิเป็นอย่างมาก งานเขียนของโมโตโอริ ท าให้เกิดกระแสการหันกลับมา

                                            
30 เพ็ญศรี กาญจโนมัย, ชินโตจติวญิญาณของญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: วรวุฒิการพิมพ์, 2524), 5. 
31 จักรพรรดิเท็นมุ (Emperor Tenmu) คือจักรพรรดิองค์ที่ 40 ของญี่ปุ่น ครองราชย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 673-686 
32 โอโนะยะสุมะโระ (Oo no Yasumaro) เป็นชนช้ันสูงและข้าราชการชาวญี่ปุ่น มีหน้าที่คอยบันทึกเหตุการณ์ 

ต่าง ๆ โดยผลงานที่ส าคัญคือการบันทึกคัมภีร์โคะจิกิ (Kojiki) ในปีค.ศ. 711-712 ตามค าสั่งของจักรพรรดินีเก็นเม (Empress 
Genmei) 

33 จักพรรดินีเก็นเม (Empress Genmei) คือราชวงศ์ล าดับที่ 43 ของญี่ปุ่น ครองราชย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 707-715 
34 อรรถยา สุวรรณระดา, เรียนรู้ต านานเทพญี่ปุ่นจากวรรณกรรมโคะจิกิ  (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 1. 
35 มนต์ ทองชัช, ศาสนาสากล Universal Religion (กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์, 2556), 55. 
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ศึกษาลัทธิชินโตในหมู่นักศึกษาและปัญญาชนในสมัยนั้น นอกจากนั้นยังมีความพยายามท่ีจะสถาปนา

ลัทธิชินโตให้ขึ้นมาเป็นศาสนาประจ าชาติอย่างเป็นทางการ ในช่วงศตวรรษท่ี 19 มีการฟื้นฟูชินโต

โบราณขึ้นมาใหม่ (Restotration Shinto) ซึ่งท าให้ผู้ท่ีศึกษาเกิดความรู้สึกรักชาติ และเช่ือเรื่องเทพ

เจ้าหรือคะมิ36  

 ในสมัยเมจิมีการมุ่งเน้นให้การศึกษาเกี่ยวกับชินโตแก่ประชาชน มีการก่อต้ังกระทรวงว่า

ด้วยกิจการของศาสนาชินโตขึ้น แต่ความพยายามนั้นกลับไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการบังคับให้

ประชาชนศึกษาศาสนาชินโตอย่างคล่ังไคล้ในระยะเวลาอันส้ัน ขัดกับการพยายามสร้างประเทศให้

ทันสมัยทัดเทียมกับประเทศทางตะวันตก การท่ีรัฐเข้ามาควบคุมในเรื่องการนับถือศาสนาจึงเป็นเรื่อง

ท่ีท าได้ยาก คนท่ีมีหัวทันสมัยก็เข้าร่วมกับชาวคริสต์เรียกร้องให้ศาสนาแยกตัวออกมาจากรัฐ เพราะ

ต้องการเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

ในปีค.ศ. 1890 มีการออกพระบรมราชโองการเรื่องของการศึกษาซึ่งเน้นหนักในเรื่องค า

สอนของขงจ๊ือว่าด้วยเรื่องความสามัคคีของประชาชาติและการเทอดทูนสถาบันจักรพรรดิ และศาสนา

ชินโตแห่งรัฐ (State Shinto) ยังประกาศว่าครูควรจะสอนศาสนาชินโตให้เด็ก ๆ ทุกคนเพราะชินโต

เป็นหลักธรรมประจ าชาติ และส่งเสริมเรื่องความสามัคคีของคนในชาติ 

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ญี่ปุ่นท่ีแพ้สงคราม ถูกกองทัพสหรัฐเข้ามาแทรกแซง และมี

นโยบายท่ีจะให้ญี่ปุ่นยกเลิกศาสนาชินโตจากการเป็นศาสนาประจ าชาติ ในวันท่ี 15 ธันวาคม      

ค.ศ. 1945 ต่อมาภายหลังจึงก่อตั้งเป็นสมาคมทางศาสนาในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1964 โดยใช้ช่ือว่า

ชินโตแบบวิหาร (Shinto Shrine) เป็นสมาคมอิสระ มีหน้าท่ีรวบรวมหลักส าคัญของความเช่ือใน

ศาสนาชินโต37  

จะเห็นว่าชินโตในปัจจุบันมีความแตกต่างจากชินโตด้ังเดิมอยู่ในหลายด้าน นั่นเป็นเพราะ

ลักษณะความเช่ือในศาสนาชินโตจะยอมให้มีการเพิ่มหรือเสริมสร้างความเช่ือใหม่ ๆ ท่ีเป็นส่ิงท่ีดีและ

มีประโยชน์ ลักษณะดังกล่าวนี้ท าให้ชินโตสามารถอยู่คู่กับสังคมญี่ปุ่นมาได้จนถึงปัจจุบัน และจะยังคง

อยู่ภายในจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งสืบต่อไปในอนาคต38 

 

                                            
36 เพ็ญศรี กาญจโนมัย, ชินโตจติวญิญาณของญี่ปุ่น, 6. 
37 Ibid., 7. 
38 Ibid., 9. 
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2. ประเภทของศาสนาชินโต 

ศาสนาชินโตแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ท้ังหมด 5 ประเภท ได้แก่ 

2.1 ชินโตของราชส านัก (Imperial Household Shinto)  

เป็นการด าเนินไปตามพิธีกรรมทางศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับราชตระกูล

จักรพรรดิผู้เป็นบรรพบุรุษแห่งเทพ กระท ากันในวิหารหลวงหรือท่ีเรียกว่าวิหารศักด์ิสิทธิ์ท้ัง 3 ของ

พระราชวัง (Three Palace Sanctuaries) ซึ่งประกอบด้วย 

- คะชิโคะ โดโคโระ (Kashiko-dokoro) คือ วิหารศักด์ิสิทธิ์ตรงกลาง

ภายในประดิษฐานแบบจ าลองของกระจก “ยาตะ โนะ คะกะมิ” (Yata no Kagami) ตัวแทนของ    

สุริยเทวี อามาเทราสึ (Amaterasu)  และ อัญมณี “ยาสะคานิ โนะ มากะตามะ” (Yasakani no 

Magatama) ซึ่งเป็นหนึ่งในราชกกุธภัณฑ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่น 

- โคเร เด็น (Kourei-den) คือ วิหารศักด์ิสิทธิ์ของวิญญาณบรรพบุรุษ 

ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของคะชิโกะ โดโคโระ เช่ือว่าภายในจะมีวิญญาณศักด์ิสิทธิ์ของบรรพบุรุษ

จักรพรรดิสิงสถิตอยู่  

- ชิน เด็น (Shin-den) คือ วิหารของเทพคะมิ ต้ังอยู่ทิศตะวันออกของคะชิ

โกะโดโคโระ เช่ือว่าเป็นท่ีประดิษฐานของ “อะมะทสึคะมิ” (Amatsukami) แห่ง “ทาคามะ กะ ฮา

ระ” (Takama-ga-hara) ซึ่งคือสรวงสวรรค์ในต านานเทพชินโต และ “คุนิทสึคะมิ” (Kunitsukami) 

แห่ง ผืนแผ่นดินญี่ปุ่นในต านานเทพชินโต39 

พิธีกรรมของชินโตของราชส านักนั้นจะต้องท าโดยองค์จักรพรรดิเอง ท าให้

ไม่เป็นท่ีแพร่หลายในหมู่ประชาชนท่ัวไป 

2.2 ชินโตแบบวิหาร (Shrine Shinto)  

เป็นประเภทของศาสนาชินโตท่ีเก่าแก่และเป็นท่ีแพร่หลายมากท่ีสุด เช่ือว่า

มีอายุมากกว่า 2,000 ปี วิหารหรือศาลชินโตเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ มีอยู่มากมายท่ัวไปทุกหนแห่ง ใช้

เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในตอนต้นของศตวรรษท่ี 20 มีศาลชินโตจ านวนเกือบ       

2 แสนแห่งท่ัวญี่ปุ่น หลังจากการปฏิรูปเมจิ (Meiji Restoration) ศาลเจ้าเหล่านี้ถูกผนวกให้เป็นส่วน

หนึ่งขององค์กรของรัฐบาล และค่อย ๆ ลดจ านวนลงเรื่อย ๆ จนส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ศาลเจ้า

                                            
39 Motonori Ono, Shinto : The Kami Way (Ruthland: Vt. : Charles E. Tuttle, 1962), 13. 
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เหล่านี้ถูกปลดออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของทางรัฐ และกลายเป็นองค์กรอิสระ ท าให้ปัจจุบันเหลือ

ศาลเหล่านี้เพียงประมาณ 8,000 แห่งท่ัวญี่ปุ่น40 

วิหารชินโตเป็นประเภทของศาสนาชินโตท่ีมีลักษณะของความศรัทธาใน

แบบด้ังเดิมของญี่ปุ่น มีความเช่ือในเทพแห่งธรรมชาติ และมีความเช่ือในเรื่องสถาบันจักรพรรดิว่ามี

เช้ือสายสืบทอดมาจากเทพเจ้าอีกด้วย ชินโตประเภทนี้มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงโดยตรงกับวิถีชีวิตของ

ประชาชน ท้ังในแง่ของการท าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเป็นต้น41 

2.3 ชินโตประเภทนิกายต่าง ๆ (Sectarian Shinto)  

เกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษท่ี 19 มีกลุ่มผู้ท่ีนับถือศาสนาชินโตท่ีมีแนวคิด
และความเห็นท่ีแตกต่างกันไป จะแยกออกเป็นนิกายต่าง ๆ ซึ่งมีด้วยกันท้ังหมด 13 นิกาย แบ่งเป็น 5 
กลุ่ม ได้แก่42 

1) ชินโตบริสุทธิ์ (Pure Shinto Sects) ประกอบด้วย 

  - นิกายฮอนเคียวกุ หรือไทเคียว (Taikyou) 

  - นิกายชินริกียว (Shinrikyou) 

  - นิกายไทชาเคียว (Taishakyou) 

2) ชินโตผสมขงจ๊ือ (Confucian Sects) ประกอบด้วย 

  - นิกายชูเซฮะ (Shuusei-ha) 

  - นิกายไทเซฮะ (Taisei-ha) 

3) ชินโตท่ีนับถือภูเขาเป็นเทพเจ้า (Mountain-Worship Sects) 

ประกอบด้วย 

  - นิกายจิกโคเคียว (Jikkoukyou) 

  - นิกายฟุโซเคียว (Fusoukyou) 

  - นิกายมิตาเกะเคียว (Mitakekyou) หรือ องตาเกะเคียว 

(Ontakekyou) 

                                            
40 Ibid., 14. 
41 เพ็ญศรี กาญจโนมัย, ชินโตจติวญิญาณของญี่ปุ่น, 4. 
42The Editors of Encyclopædia Britannica, Sect Shinto, accessed May 12, 2017, available from 

https://www.britannica.com/topic/Kyoha-Shinto 
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4) ชินโตท่ีนับถือการช าระบาป (Purification Sects) ประกอบด้วย 

  - ชินชูเคียว (Shinshuukyou) 

  - มิโซงิเคียว (Misogikyou) 

5) ชินโตประเภทอื่น ๆ ได้แก่ 

  - โคโรซุมิเคียว (Korozumikyou) 

  - คองโคเคียว (Konkoukyou) 

  - เทนริเคียว (Tenrikyou) 

2.4 ชินโตพื้นบ้าน (Folk Shinto)  

รวมไปถึงความเช่ือพื้นบ้านเกี่ยวกับเทพเจ้าและภูตผีวิญญาณต่าง ๆ 

นอกจากนั้นยังมีความเช่ือเรื่องการท านายโชคชะตา เช่ือเรื่องการถูกวิญญาณเข้าสิง การรักษาโรคโดย

หมอผี หลักปฏิบัติบางอย่างได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาอื่น เช่น ศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า และลัทธิขงจ๊ือ 

โดยส่วนใหญ่เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาในแต่ละท้องถิ่นต้ังแต่สมัยโบราณ ถือว่าชินโต

ประเภทนี้มีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก 

2.5 ชินโตโบราณ (Old Shinto)  

เป็นการน าเอาชินโตในสมัยก่อนท่ีศาสนาพุทธจะเข้ามามีอิทธิพลครอบคลุม

ประเทศญี่ปุ่น กลับข้ึนมาใหม่ ซึ่งปัจจุบันพบชินโตรูปแบบนี้ในศาสนาของชนเผ่าไอนุ (Ainu) และ ชาว

เกาะริวกิว (Ryukyuan) โดยผู้ริเริ่มการบูรณะศาสนาชินโตโบราณขึ้นมาใหม่คือ ฮิราตะ อะทสึทาเนะ 

(Hirata Atsutane) (1776-1843) นักปราชญ์และนักศาสนศาสตร์ท่ีส าคัญท่ีสุดคนหนึ่งของญี่ปุ่น 

  

3. หลักค าสอนและแนวคิดที่ส าคัญของศาสนาชินโต 

ชินโตจัดเป็นศาสนาพหุเทวนิยม (Polytheism) คือ บูชาเทพเจ้าหลายองค์ และเป็นลัทธิ

บูชาภูตผี (Animism) มีการเคารพบูชาเทพเจ้าหรือพระเจ้า ซึ่งเรียกว่า “คะมิ” (Kami)  และบูชา

วิญญาณบรรพบุรุษ จุดท่ีน่าสนใจคือ ศาสนาชินโตด้ังเดิมไม่มีศาสดาหรือ ผู้ก่อต้ังศาสนา แต่เกิดมา

จากขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีถือสืบต่อกันมาตามแต่ละพื้นถิ่น ดังนั้นศาสนาชินโตจึงไม่มีค าสอนท่ี

แน่นอน เพราะแต่ละพื้นท่ีแต่ละยุคสมัยก็มีความเช่ือแตกต่างกันไป  เราสามารถประมวลหลักค าสอน

และแนวคิดท่ีส าคัญของศาสนาชินโตได้ดังต่อไปนี้ 
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3.1 ความเชื่อเร่ืองพระเจ้า หรือ คะมิ (Concept of Kami)  

คนญี่ปุ่นมีความเช่ือเรื่องคะมิมาต้ังแต่ยุคโบราณ เนื่องจากวิถีการด าเนิน

ชีวิตท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติ จึงรู้สึกผูกพันและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ท่ีมอบ

ปัจจัยในการด ารงชีวิตให้กับมนุษย์ จึงก่อเกิดเป็นความเช่ือในเทพคะมิท่ีสิงสถิตอยู่ในทุกสรรพส่ิงใน

ธรรมชาติ ท้ังภูเขา แม่น้ า ต้นไม้ ก้อนหิน หรือแม้กระท้ังสรรพสัตว์ท้ังหลายก็เป็นคะมิด้วยเช่นกัน   

คะมินั้นไม่ได้มีความหมายตรงกับพระเจ้าหรือ Gods ในความเช่ือทางตะวันตกเสียทีเดียว ศาสนา

ชินโตนั้นไม่ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างโลกของพระเจ้า (แต่มีต านานการสร้างเกาะญี่ปุ่น) แนวคิด

เรื่องคะมิของชินโตนั้น ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และคะมิก็ไม่ได้มีร่างกายปรากฏให้

เห็นได้ ท าให้เป็นส่ิงเร้นลับและท าให้รู้สึกหวาดกลัว ในสมัยโบราณ อะไรท่ีเป็นส่ิงน่าเล่ือมใส มี

คุณสมบัติวิเศษ หรือเป็นส่ิงท่ีท าให้รู้สึกเกรงขาม จะถูกเรียกเป็นคะมิได้ท้ังหมด43 

เราสามารถแบ่ง “คะมิ” ออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้44 

1) เทพผู้สร้างในต านานเทพชินโต (Mythological creators) ในคัมภีร์ 

โคะจิคิ (Kojiki) กล่าวถึงการสร้างประเทศญี่ปุ่น เริ่มจากเทพอิซานางิ (Izanagi) และเทพีอิซานามิ 

(Izanami) ได้รับค าส่ังจากเหล่าทวยเทพท้ัง 7 รุ่น45 อื่น ๆ ให้เป็นผู้สร้างแผ่นดิน หรือเกาะท่ีเป็น

ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ขึ้นมา โดยมอบหอกศักด์ิสิทธิ์ให้แก่เทพท้ัง 2 ใช้กวนลงไปในทะเล พอยก

หอกขึ้นมาหยดน้ าท่ีติดมากับปลายหอกก็หยดลงไปยังพื้นผิวทะเล ก่อเกิดเป็นเกาะขึ้นมา หลังจากนั้น

เทพอิซานางิและเทพีอิซานามิก็เข้าพิธีแต่งงานกัน และได้ให้ก าเนิดบุตรและธิดาเป็นเกาะต่าง ๆ รวม

ท้ังหมด 8 เกาะ ท าให้เรียกดินแดนแห่งนี้ว่า “โอยะชิมะกุนิ” (Oya-shima-guni) แปลว่า “ประเทศ

แห่งเกาะท้ัง 8” 

หลังจากนั้นเทพอิซานางิและเทพีอิซานามิก็ให้ก าเนิดบุตรธิดามากมาย เป็น

เทพเจ้าต่าง ๆ ในบรรดาเทพเหล่านั้นท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดองค์หนึ่งคือ สุริยเทวี “อามาเทราสึ” 

(Amaterasu-Oomi-kami) เป็นเทพแห่งแสงสว่างและดวงอาทิตย์ เป็นท่ีมาของ ดินแดนอาทิตย์อุทัย 

หรือประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน 

                                            
43 เพ็ญศรี กาญจโนมัย, ชินโตจติวญิญาณของญี่ปุ่น, 10. 
44 Randall Laird Nadeau, Asian Religions: A Cultural Perspective (West Sussex, UK: John Wiley 

& Sons, Ltd, 2014), 209-215. 
45 ทวยเทพ 7 รุ่น เป็นเหล่าเทพยุคที ่ 2 ทีจ่ตุิขึ้นมา ถดัจากเทพพิเศษบนสรวงสวรรค์ 5 องค ์ มีทัง้หมด 12 องค ์

รวมอิซานิงแิละอิซานามิด้วย 
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โดยสรุป คะมิประเภทแรกก็คือ เหล่าเทพท้ังหลายท่ีปรากฏอยู่ในต านาน

การสร้างประเทศญี่ปุ่นตามความเช่ือของศาสนาชินโตนั่นเอง 

2) บุคคลท่ีมีสถานะเทียบเท่าคะมิ  (Exceptional persons) ในศาสนา

ชินโตถือว่าบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว ดวงวิญญาณจะเป็นคะมิท่ีคอยปกป้องครอบครัวลูกหลาน ใน

แต่ละบ้านจะมีศาลเจ้าขนาดเล็กอยู่ใช้เป็นสถานท่ีบูชาดวงวิญญาณของคนในครอบครัวท่ีเสียชีวิต ซึ่ง

ในความเช่ือของศาสนาชินโต ค าว่าบรรพบุรุษไม่ได้มีความแตกต่างจากเทพเจ้าหรือคะมิแต่อย่างใด 

หลังจากท่ีมีการประกาศให้ชินโตเป็นศาสนาประจ าชาติและเป็นส่วนหนึ่ง

ของรัฐในศตวรรษท่ี 18 จักรพรรดิก็มีฐานะเทียบเท่ากับเทพเจ้า เป็นบรรพบุรุษของชาติ และเช่ือว่า

สืบเช้ือสายมาจากเทพีอามาเทราสึ ดังนั้นเช้ือสายบรรพบุรุษของราชวงศ์จึงนับเป็นคะมิด้วยท้ังหมด 

เริ่มมาต้ังแต่จักรพรรดิจินมุ (Emperor Jinmu) จนไปถึงราชวงศ์ล าดับท่ี 124 องค์จักรพรรดิ ฮิโรฮิ

โตะ (Hirohito) ในการขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิจะต้องมีการเข้าร่วมพิธี “ไหว้พระอาทิตย์” 

(Daijosai) เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการสืบเช้ือสายจากเทพีอามาเทราสึไปสู่ราชวงศ์ล าดับต่อไป 

3) ส่ิงพิเศษท่ีนับถือว่าเป็นคะมิ (Extraordinary things) คะมิประเภทนี้คือ

ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิประเทศของญี่ปุ่น ก้อนหินใหญ่ท่ีต้ังอยู่ในกระแสน้ าไหล 

แนวต้นไผ่ท่ีต้ังเรียงรายในป่าผลัดใบ สุนัขจ้ิงจอกหรือเก้งกวางท่ีปรากฏตัวมา และหายตัวไปอย่างไร้

ร่องรอยตามสุมทุมพุ่มไม้ ล้วนแล้วแต่เป็นคะมิท้ังส้ิน ส่ิงพิเศษท่ีเป็นท่ีรู้จักกันมากท่ีสุดนั่นคือ ภูเขาไฟ

ฟูจิ (Mt. Fuji) นับเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญท่ีสุดของญี่ปุ่น  

4) ส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ และเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน ท่ีนับว่าเป็นคะมิ 

(Natural objects and implements) คะมิประเภทนี้คือส่ิงท่ัวไปท่ีอยู่ในธรรมชาติ รวมถึงเครื่องใช้

ไม้สอยต่าง ๆ ท่ีใช้ท่ัวไปในชีวิตประจ าวันของคนญี่ปุ่น เช่น น้ า (o-mizu) ชา (o-cha) เหล้าสาเก   

(o-sake) ข้ าว (go-han) อ่ างอาบน้ า (o-furo) กีฬาซู โม่  (o-sumo) หรือแม้กระ ท่ัง ตะเกียบ         

(o-hashi) ก็นับเป็นคะมิด้วยเช่นกัน โดยคนญี่ปุ่นจะมีการเติมค าว่า o หรือ go ไว้หน้าค าท่ีถือว่าเป็น

คะมิ และมีคุณประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของผู้คน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพยกย่อง ต่อคะมิ

เหล่านั้น 

3.2 เคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ทั้งสาม (Three Regalia) 

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ท้ัง 3 ถือเป็นของวิเศษท่ีเทพีอามาเทราสึทรงประทาน

ให้แก่ “นินิงิโนะมิโคโตะ” (Ninigi-no-Mikoto) ผู้เป็นพระนัดดาเพื่อให้ลงมาปราบดาภิเษกเป็น



 45 
 

 

กษัตริย์แห่งแผ่นดินยามาโตะ (ญี่ปุ่น) ถือว่าเป็นพระจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งยุคต านาน เป็นพระ

ปิตามหัยยิกา หรือปู่ทวดขององค์จักรพรรดิจินมุ (Emperor Jinmu) เครื่องราชกกุธภัณฑ์ท้ังสาม

ได้แก่ 

ดาบวิเศษคุซานางิ (Kusanagi-no-Tsurugi) เป็นดาบท่ีเทพวายุสุซาโนะโอะ 

โนะ มิโกโตะ (Susanoo-no-Mikoto) พบในซากของงูยักษ์แปดเศียรยามาตะ โนะ โอโรจิ (Yamata-

no-Orochi) หลังจากท่ีสังหารมันเพื่อช่วยเจ้าหญิงคุชินาดะ (Kushinada-Hime) สุซาโนโอะก็ได้ถวาย

ดาบคุซานางิ ให้กับองค์เทพีอามาเทราสึเพื่อเป็นการไถ่โทษท่ีตนเองก่อการกบฏ องค์อามาเทราสึจึงได้

ประทานให้ นินิงิ โนะ มิโคโตะ เป็นดาบประจ าพระองค์เพื่อปราบดาภิเษกครองราชย์สมบัติถือเป็น

หนึ่งในไตรราชกกุธภัณฑ์ ภายหลังดาบวิเศษคุซานางิหายสาบสูญไปพร้อมการกระโดดน้ าตายของพระ

ชายาตระกูลไทระ ผู้ซึ่งครอบครองดาบอยู่ในขณะนั้น ปัจจุบันดาบ คุซานางิจ าลองประดิษฐานอยู่ท่ี

ศาลเจ้าอัตสึตะ (Atsuta Shrine) จังหวัดนาโงย่า ดาบวิเศษนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณธรรมของ

กษัตริย์ คือ ความกล้าหาญ และเป็นสัญลักษณ์แทนองค์เทพสุซาโนโอะอีกด้วย 

กระจกวิเศษยาตะ (Yata-no-kagami) เป็นกระจกท่ีท าจากโลหะส าริด 

ต านานกล่าวว่าเป็นกระจกท่ีเหล่าทวยเทพร่วมมือกันสร้างขึ้น เพื่อหลอกล่อให้องค์เทพีอามาเทราสึ

ออกมา หลังจากหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในถ้ าหินแห่งสวรรค์อิวายะ (Iwaya) ท าให้ท้ังสวรรค์และพื้น

พิภพเข้าสู่ความมืดมิด เทพต่าง ๆ ใช้อุบาย สร้างบรรยากาศของงานเฉลิมฉลองรื่นเริง มีเสียงไก่ขัน 

เสียงหัวเราะดังของเหล่าทวยเทพ ท าให้เทพีอามาเทราสึเกิดความสงสัย เมื่อพระองค์ทรงแง้มปาก

ประตูถ้ าออกมาก็เห็นการร่ายร าของเทพแห่งสายฝน อามา โนะ อุซุเมะ (Ama-no-Uzume-no-

Mikoto) จากนั้นเทพอะเมะโนะโกะยะเนะ (Ame-no-koyane) และเทพฟุโตะดะมะ (Futodama)  

ก็หันกระจกนี้สะท้อนพระพักตร์ของเทพีอามาเทราสึ ท าให้พระองค์ทรงประหลาดพระทัยจึงก้าว

ออกมาทอดพระเนตรมองดูในกระจกนั้น  เป็นโอกาสให้เทพอะเมะโนะตะจิกะระโอะ (Ame-no-

Tajikarao) ฉุดกระชากพระองค์ออกมาและเทพฟุโตะดามะก็ขึงเชือกชิเมะนะวะ (Shimenawa) ท่ี

ด้านหลังพระองค์ ท าให้ไม่สามารถเปิดเข้าไปในถ้ าได้อีก โลกและสวรรค์ก็กลับมาสว่างไสวเช่นเดิม46  

คาดว่ากระจกวิเศษยาตะนี้ผลิตขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ แล้วจึงมาถึงญี่ปุ่น

ทางการค้าผ่านราชส านักราชวงศ์ถังของจีน หรือได้มาจากดินแดนเกาหลีโบราณ ปัจจุบันกระจกยาตะ

                                            
46 อรรถยา สุวรรณระดา, เรียนรูต้ านานเทพญี่ปุ่นจากวรรณกรรมโคะจิกิ, 39-41. 
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ประดิษฐาน ณ ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Grand Shrine) เป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมของกษัตริย์อีกข้อ คือ 

ปัญญา และเป็นสัญลักษณ์แทนแสงอาทิตย์และองค์อามาเทราสึเอง  

สร้อยลูกปัดยาซาคานิ  (Yasakani-no-Magatama) เป็น ลูกปัดอัญมณี
รูปทรงโค้งคล้ายหยดน้ า หรือตัวอักษรคอมม่าในภาษาอังกฤษ รูปแบบของลูกปัดมากาตามะนี้นั้น 
คาดว่ามีมาต้ังแต่สมัยยุคก่อนประวิติศาสตร์ช่วงปลายยุคโจมอน (Jomon period) จนไปถึงยุคโคฟุน 
(Kofun period) โดยลูกปัดมากาตะมะมีปรากฏในต านานเทพชินโตอยู่หลายครั้ง ท้ังในโคะจิคิและ   
นิฮอนโชคิ เช่นตอนท่ีกล่าวไว้ว่าวายุเทพสุซาโนะโอะ ได้รับลูกปัดมากาตะมะ 500 ช้ิน มาจากเทพ
ผู้สร้างอัญมณี อะเมะโนะฟุโตะดามะ (Ame-no-Futodama) แล้วจึงมอบต่อให้กับเทพีอามาเทราสึ
พี่สาวของเขา จากนั้นจึงก่อก าเนิดเป็นเทพอื่น ๆ อีกมากมายจากเศษของมากาตะมะเหล่านั้น เป็นต้น 

ปัจจุบันสร้อยลูกปัดยาซาคานิ ประดิษฐานอยู่ในคะชิโกะ โดโคโระ ศาลเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระบรมมหาราชวังของพระราชวงศ์ญี่ปุ่นกลางกรุงโตเกียว สร้อยลูกปัดนี้เป็นสัญลักษณ์
แทนคุณธรรมของกษัตริย์ข้อสุดท้าย คือ ความเมตตากรุณา เป็นเครื่องหมายแทนความอุดมสมบูรณ์ 
ความเจริญงอกงาม ความสงบเย็น และเทพแห่งดวงจันทร์ ทสึคุโยมิ (Tsukuyomi-no-Mikoto) 

 

 

 
ภาพท่ี 35 เครื่องราชกกุธภัณฑ์ท้ังสาม  
(ก) ดาบวิเศษคุซานางิ 
(ข) สร้อยลูกปัดยาซาคานิ 
(ค) กระจกวิเศษยาตะ 
ที่มา: “Searching for the Imperial Regalia of Japan,” accessed June 9, 2017, available from 

https://allabout-japan.com/en/article/1362/ 

 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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3.3 การเคารพบูชาธรรมชาติ (Reverence of Nature) 

ในประเทศท่ีมีภูมิประเทศเป็นเกาะและซึ่งมีภูเขาป่าไม้มากมายอย่าง

ประเทศญี่ปุ่นนั้น ผู้คนด้ังเดิมท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีแห่งนี้จะด ารงชีพด้วยการท าเกษตรกรรมอยู่ภายใน

ชุมชนท่ีใดท่ีหนึ่ง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเลวร้าย สร้างผลกระทบเสียหายให้กับการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตของพวกเขา ผู้คนต่างรู้สึกถึงพลังเหนือธรรมชาติในสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม

ฤดูกาล เมื่อใดท่ีเขาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดี เขามักจะคิดว่าเป็นเพราะพรจากคะมิ แต่เมื่อใดท่ี

พวกเขาต้องเผชิญกับพลังของภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น พายุฝน แผ่นดินไหว ภัยแล้ง น้ าท่วม และหิมะ

หรือดินถล่ม พวกเขาก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะความโกรธเกรี้ยวของคะมิ ในความรู้สึกแบบนี้ คะมิจึงไม่

จ าเป็นต้องออกมาปรากฏร่างให้ผู้คนเห็นก็ได้ แต่เมื่อผู้คนก าหนดความหมายของธรรมชาติ และเช่ือ

ว่าคะมิมีตัวตนอยู่ร่วมกับพวกเขา จึงเกิดเป็นความเช่ือเรื่องพลังแห่งการสร้างสรรค์หรือ “มุสุบิ” 

(Musubi / 結び) ขึ้นมา ในความเช่ือแบบโบราณด้ังเดิมจะมองว่า ตัวธรรมชาติเองถูกมองว่าเป็นคะ

มิ และเมื่อเวลาผ่านไปความเช่ือก็ค่อย ๆ เริ่มเปล่ียนไปเป็น คะมิอาศัยอยู่ในธรรมชาติ และท้ายท่ีสุด

จึงเกิดความเช่ือท่ีว่า คะมิมีพลังหรืออ านาจท่ีจะสามารถควบคุมธรรมชาติได้ 

ในความเช่ือของศาสนาชินโตมองว่า ธรรมชาติมีชีวิตและจิตวิญญาณในตัว

ของมัน คนญี่ปุ่นมักจะมอง ต้นไม้ ก้อนหิน แม่น้ า หรือส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติในรูปแบบของส่ิงมีชีวิต 

ดังนั้นผู้คนจึงมีความรู้สึกเคารพต่อส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติเหล่านั้น และบูชาส่ิงเหล่านั้นในฐานะสภานท่ี

ศักด์ิสิทธิ์ท่ีคะมิอาศัยอยู่ ดังนั้นสมมติฐานท่ีสอดคล้องกับมุมมองต่อธรรมชาติของคนญี่ปุ่นก็คือ คน

ญี่ปุ่นรู้สึกว่าเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในธรรมชาติ แต่อาศัยภายใต้ธรรมชาติ และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ

พระเจ้า47 

3.4 การเคารพบูชาบรรพบุรุษ (Ancestor-worship) 

นอกจากศาสนาชินโตจะสอนให้เคารพบูชาเทพเจ้าคะมิแล้ว จะเห็นได้ว่า

การบูชาบรรพบุรุษนั้นถือเป็นส่ิงส าคัญมากในแนวคิดแบบชินโตอีกด้วย มนุษย์ต้องมีความผูกพันกับ

แนวความคิดในเรื่องความสัมพันธ์ของบรรพบุรุษและลูกหลานอย่างเหนียวแน่น เมื่อลัทธิขงจ๊ือเข้ามา

ในญี่ปุ่นและเผยแพร่ความเช่ือเรื่องการบูชาเคารพบรรพบุรุษ (Ancestor-worship) ยิ่งเป็นการ

สนับสนุนแนวคิดนี้ให้เข้มแข็งมากขึ้น และหล่อหลอมกลมกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะนิสัยของ

                                            
47  Kazuya Hara, "Aspects of Shinto in Japanese Communication," Intercultural 

Communication Studies 12, no. 4 (2003): 88-89. 
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คนญี่ปุ่น โดยเฉพาะเรื่องของการมีความสามัคคีต่อกันอย่างแน่นแฟ้น การอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมท า

ให้คนเราต้องกระท าในส่ิงท่ีสอดคล้องกับสังคม การท าตัวแตกแยก หรือการทรยศหลังหลังผู้อื่นเป็น

เรื่องน่ารังเกียจ และไม่ควรกระท าอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังเกิดค่านิยมการเสียสละตนเพื่อผู้อื่นอีก

ด้วย48 

3.5 แนวความคิดในเร่ืองสิ่งดีและสิ่งร้าย (Concept of Good and Evil) 

ตามแนวคิดของศาสนาชินโตเช่ือว่าโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์เกิดมาเป็นคน

ดี เป็นส่ิงดี บริสุทธิ์ มิได้มีบาปติดตัวมาแต่ก าเนิดเหมือนแนวคิดของศาสนาทางตะวันตก ส่ิงท่ีช่ัวร้าย

นั้น หรือการกระท าท่ีเลยร้ายนั้น เกิดขึ้นจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกเท่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้น

จากภายในจิตใจท่ีแท้จริง ดังนั้นส่ิงเลวร้ายต่าง ๆ จึงสามารถท่ีจะเปล่ียนให้กลายเป็นส่ิงดีได้อย่าง

แน่นอน ในศาสนาชินโตด้ังเดิมนั้นมีแนวคิดเกี่ยวกับการช าระล้าง (Purification) กล่าวคือ เราจะ

สามารถก าหนดส่ิงดีหรือส่ิงร้ายได้ด้วยจิตวิญญาณ (the soul) ของเรา แต่อย่างไรก็ดี การก าหนดว่า

ส่ิงใดดีส่ิงใดร้ายนั้นก็มิได้มีกฎเกณฑ์แต่อย่างใด เพราะการกระท าของคนในสังคม ย่อมเปล่ียนแปลงไป

ได้ตามสภาพแวดล้อม และยุคสมัย ด้วยแนวคิดแบบนี้เองท าให้คนญี่ปุ่นมีลักษณะนิสัยท่ีโดดเด่นอีก

ประการหนึ่งนั่นคือ การเป็นผู้ท่ีมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจะเข้ามาในชีวิต

ได้เป็นอย่างดี 

จากแนวคิดเรื่องส่ิงดีและร้ายตามความเช่ือของศาสนาชินโตโบราณ ท าให้

คนญี่ปุ่นมักจะหลีกเล่ียงการเรียกส่ิงหนึ่งส่ิงใดว่าเป็นส่ิงช่ัวร้าย เพราะถือว่าความช่ัวร้ายเป็นส่ิงท่ีเกิด

มาเพียงช่ัวคราวเท่านั้น อย่างเช่นเทพวายุสุซาโนะโอะท่ีดูเหมือนเป็นเทพท่ีช่ัวร้ายนั้น ก็ยังคงได้รับการ

บูชายกย่องในพิธีกรรมทางศาสนา และยกย่องพระองค์ในฐานะผู้คุ้มครองมวลมนุษย์ แสดงให้เห็นว่าท่ี

จริงแล้วคะมิท้ังหมดล้วนแล้วแต่มีจิตใจท่ีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐาน ชินโตโบราณเช่ือว่าท้ังความดีและ

ความช่ัวร้ายต่างก็เป็นส่ิงท่ีให้ความหมายของการก าเนิดและการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นธรรมชาติของ

ส่ิงมีชีวิตท้ังหลายท่ัวไป หากชีวิตพบเจอเรื่องร้ายก็จะท าให้เราด าเนินชีวิตอย่างอดทนบากบั่น ซึ่งเป็น

คุณสมบัติท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิตได้ นั่นก็หมายถึงว่า ส่ิงดีและส่ิงร้ายจะท างานควบคู่กัน

ไป และก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้น ส่วนความช่ัวร้ายก็จะถูกก าจัดไปได้ในไม่ช้า ทุกส่ิงอย่างก็จะกลับมา

เข้าท่ีเข้าทางได้อีกครั้งหนึ่ง49 

                                            
48 เพ็ญศรี กาญจโนมัย, ชินโตจติวญิญาณของญี่ปุ่น, 11. 
49 Ibid., 12. 
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3.6 การช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ (Purification) 

จากแนวคิดเรื่องทุกคนเกิดมาด้วยความดีบริสุทธิ์ ความช่ัวร้ายท่ีเกิดขึ้นมา

เป็นเพียงส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาช่ัวคราวเท่านั้น ท าให้เกิดความเช่ือเรื่องการช าระล้างจิตใจหรือจิตวิญญาณให้

บริสุทธิ์ โดยจะมีการท าพิธีกรรมเพื่อปัดเป่าจิตวิญญาณช่ัวร้ายออกไป และจิตวิญญาณของเราก็จะ

กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง เป็นความเช่ือท่ีแสดงถึงการมีความหวังต่อชีวิต 

ในต านานเทพชินโตมีการพูดถึงเรื่องการช าระล้างร่างกายและจิตวิญญาณ

ให้บริสุทธิ์ เช่น ในเรื่องของเทพอิซานางิท่ีได้ทรงช าระล้างร่างกายของพระองค์ให้บริสุทธิ์ ณ ปาก

แม่น้ าหลังจากเสด็จไปยังดินแดนแห่งความตายซึ่งถือว่าสกปรกและมีมลทิน  

พิธีกรรมการช าระล้างให้บริสุทธิ์นั้นมีด้วยกันหลายวิธี เช่นใช้ น้ า เกลือเหล้า

สาเก ทราย หรือไฟ แต่วิธีท่ีง่ายท่ีสุดก็คือช าระล้างด้วยน้ าบริสุทธิ์ การใช้เกลือก็เป็นการช าระล้างท่ีท า

กันท่ัวไปตามบ้านเรือนของคนญี่ปุ่น50  เช่นการใช้เกลือปัดเป่าส่ิงร้ายในบ้านหลังจากท าพิธีงานศพ (มี

ความเช่ือว่าความตายจะท าให้จิตวิญญาณของคนแปดเป้ือนมลทิน ) โดยจะน าเกลือไปกองไว้ท่ีหน้า

ทางเข้าบ้าน  

ตัวอย่างการใช้ไฟในการช าระล้างให้บริสุทธิ์นั้น เช่น ในอดีตผู้หญิงจะให้

ก าเนิดบุตรในบ้านหลังเล็กท่ีอยู่แยกออกจากบ้านหลังหลัก ซึ่งการให้ก าเนิดบุตรก็ถือว่าเป็นมลทิน

ประเภทหนึ่ง ดังนั้นจะมีพิธีการช าระล้างมลทินโดยการเผาบ้านหลังเล็กนั้นเสีย ถือเป็นการช าระล้าง

ให้บริสุทธิ์ด้วยไฟ51  

นอกจากนั้นยังมวีิธีการช าระล้างให้บริสุทธิ์อีกหลายวิธี เช่น  

- การรินไวน์ศักดิ์สิทธิ์ที่หมักจากข้าวลงไปในน้ าต้มเดือด แล้วประพรมน้ า

นั้นให้แก่ผู้คนโดยใช้ไม้ “โกเฮ”52 

                                            
50 คนญี่ปุ่นเช่ือวา่เกลอืเป็นสิง่ที่สะอาด และสามารถรักษาความบริสุทธ์ิได้ ในพิธีมิโซงิเกลอืจะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการช าระล้างจิตวญิญาณท่ีแปดเปือ้น  
51 Eyjólfur  Eyfells, "Shinto's Spiritual Value to the Ancient and Modern Japanese" (Thesis 

(B.A.), University of Iceland, 2008), 13. 
52 “โกเฮ” (Gohei) หรือ “ออนเบะ” (Onbe) หรือ “เฮโซคุ” (Heisoku) เป็นไม้เวทมนตร์ศักดิ์สิทธ์ิประดับด้วย 

“ชิเดะ” กระดาษรูปทรงซิกแซกสีขาว 2 ช้ิน ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในศาสนาชินโต  
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- การตัดผมของผู้เจ็บป่วยห่อใส่กระดาษให้เรียบร้อยแล้วเอาไปลอยน้ า โดย

เช่ือว่าความเจ็บป่วยต่าง ๆ จะลอยหายไปกับน้ า 

- การแห่วิหารจ าลองไปตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความบริสุทธิ์และเป็นมงคล 

- การช าระล้างมือและบ้วนปากให้สะอาดก่อนเข้าไปในเขตของศาล 

ในความเช่ือของศาสนาชินโตนั้น มีส่ิงท่ีช่ัวร้ายหรือเป็นมลทิน (Tsumi หรือ 

Kegare) แปดเป้ือนคนเราได้อยู่ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ มลทินทางสวรรค์ และ มลทินทางโลก 

มลทินทางสวรรค์ ได้แก่ การท าลายเส้นแบ่งเขตการถมคูคลองต่าง ๆ การ
ท าลายเขื่อนหรือประตูระบายน้ า การท านาแทรกซ้อนท่ีนาของคนอื่น การสร้างหรือตอกเสาไม้เกะกะ
ไปท่ัว การถลกหนังสัตว์ขณะท่ียังมีชีวิตอยู่ และถลกหนังไปด้านหลัง 

มลทินทางโลก ได้แก่ ตัดเนื้อสัตว์เป็น ๆ และตัดเนื้อสัตว์ที่ตายแล้ว การเป็น
โรคเรื้อนขาว การเป็นโรคผิวหนัง บาปท่ีได้ล่วงเกินมารดาตัวเอง บาปท่ีท าร้ายสัตว์เล้ียง ความทุกข์
ร้อนจากแมลง ความทุกร้อนจากคะมิ ความทุกร้อนจากนก การฆ่าสัตว์ บาปของเวทมนตร์53 
นอกจากนั้น การเจ็บไข้ได้ป่วย การบาดเจ็บหรือตาย เลือดท่ีออกมาจากบาดแผล การร่วมประเวณี 
การมีประจ าเดือนของสตรี การให้ก าเนิดบุตร การแสดงพฤติกรรมท่ีขัดต่อระเบียบสังคม เช่นการ
ฆาตกรรม หรือการคบชู้ ล้วนแล้วแต่เป็นมลทินแปดเป้ือนท้ังส้ิน54 

จะสังเกตเห็นได้ว่า อย่างไรเสียคนเราทุกคนย่อมต้องแปดเป้ือนด้วยมลทิน
ไม่ประการใดก็ประการหนึ่ง ดังนั้นการช าระล้างวิญญาณให้บริสุทธิ์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี ทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติ ถือเป็นหลักส าคัญอย่างหนึ่งของหลักธรรมค าสอนของศาสนาชินโต 

3.7 แนวความคิดเร่ืองความบริสุทธิ์และความซ่ือสัตย์ (Concept of Purity and 

truthfulness) 

ศาสนาชินโตมีหลักธรรมค าสอนพื้นฐานในการด าเนินชีวิตอยู่อย่างหนึ่งท่ี

ส าคัญ นั่นคือ “หัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจ” (Makoto-no-Kokoro/Magokoro) หมายถึงความ

จริงใจ หรือความซื่อตรง เท่ียงธรรม นักนิรุกติศาสตร์ผู้ศึกษาชินโตอย่างจริงจัง โมโตโอริ โนรินางะ 

(Motoori Norinaga) ได้หยิบยกเอาประเด็นแนวคิดนี้ของชินโตออกมาอธิบายอย่างชัดเจนว่า มะโกโค

                                            
53 เพ็ญศรี กาญจโนมัย, ชินโตจติวญิญาณของญี่ปุ่น, 14-15. 
54 Robert J.J. Wargo, Japanese Ethics: Beyond Good and Evil, accessed November 15, 2016, 

available from http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-PHIL/wargo.htm 
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โระ (ความจริงใจ) เป็นแก่นแท้ของเทพคะมิท้ังหลาย รวมถึงเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในใจมนุษย์ด้วย

เช่นกัน เขายังอธิบายต่อว่า แนวคิดเรื่อง มะโกโคโระ ไม่ได้เป็นแนวคิดท่ีเป็นเพียงแค่ความเช่ือเท่านั้น 

แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ในชีวิตจริง55  

การมีจิตใจท่ีใสสว่างบริสุทธิ์นั้นเปรียบได้กับจิตใจของคามิ ดังนั้นคนญี่ปุ่น

จึงยึดมั่นในหลักคุณธรรมนี้ ส่งเสริมให้มีนิสัยจริงใจและจริงจังต่อภาระหน้าท่ี หรือต่อผู้อื่น 

3.8 แนวคิดเร่ืองการสอดประสานกลมกลืน (The state of Harmony) 

แนวคิดด้านจริยธรรมท่ีส าคัญท่ีสุดประการของศาสนาชินโตก็คือ ความเป็น

น้ าหนึ่งใจเดียวกันของส่วนรวม หรือคนในชาติ ส าคัญมากกว่าพฤติกรรมส่วนบุคคล แก่นแท้ท่ีส าคัญ

ของศาสนาชินโตนั้น เช่ือว่า “วะ” (Wa) หรือ “ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” มีอยู่ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสังคมมนุษย์มาต้ังแต่ด้ังเดิม ซึ่งความเช่ือนี้มีมาต้ังแต่ก่อนท่ีพุทธ

ศาสนาจะเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น นักวิชาการบางคนมองว่าแนวคิดเรื่องการสอดประสานกลมกลืนนี้

นั้น เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมทางด้านการเกษตรกรรม เช่น การท านาปลูกข้าว ท่ีรับการถ่ายทอดมาจาก

แผ่นดินใหญ่ ต้ังแต่สมัยยาโยอิ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสามัคคีกันภายในชุมชนเป็นส่ิง

ส าคัญมากในการเพาะปลูกข้าวให้ส าเร็จ ดังนั้นการให้ความส าคัญกับเรื่องพฤติกรรมของส่วนรวมจึง

ส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของชุมชนเกษตรกรรม  

ในสังคมเกษตรกรรมของญี่ปุ่นนั้น มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์ ท่ีลึกซึ้งกับ

พิธีกรรมทางศาสนา ความเช่ือเรื่อง “คะมิ” เกิดขึ้นในสังคมเกษตรกรรมของญี่ปุ่นจากความต้องการ

การปกป้อง และการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองจากเทพเจ้า ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน พิธีกรรมทางศาสนาชินโตมักจะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการปลูกข้าว โดยพิธีท่ีส าคัญท่ีสุดคือ 

เทศกาลเก็บเกี่ยวข้าว “นิอินาเมะ”  (Niiname Rice Harvest Festival) ในคัมภีร์นิฮอนโชคิเขียนไว้

ว่า พิธีนิอินาเมะถูกจัดขึ้นโดยองค์จักรพรรดิจินมุ ในปัจจุบันพิธีการนี้ก็ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดย

ราชวงศ์ของญี่ปุ่น56 อาจเปรียบเทียบได้กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญของประเทศไทย 

                                            
55 Robert Ellwood and Richard Pilgrim, Japanese Religion: A Cultural Perspective (Taylor & 

Francis, 2016), 106. 
56 New World Encyclopedia contributors, Shinto, accessed May 24, 2017, available from 

http://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Shinto&oldid=990679 
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3.9 ชีวิตหลังความตาย (Afterlife) 

แนวคิดของศาสนาชินโตเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญาณท่ีเป็นนิรันดร์ 

หลังจากท่ีเสียชีวิตลงดวงวิญญาณนั้นจะไปอาศัยอยู่อีกโลกหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกท่ีเทพเจ้าอาศัยอยู่เช่นกัน 

นอกจากนั้นยังเช่ือว่าโลกอีกโลกไม่ได้มีเพียงท่ีเดียว มีโลกอื่นอีกมากมาย ในความเช่ือของชินโตโบราณ 

แบ่งการมองจักรวาลของชีวิตและความตายเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบแรกจะเป็นการมองจักรวาลใน

แนวต้ัง และมี 3 มิติ โดยมี ทะคะมะ กะ ฮะระ (Takama ga hara) เป็นดินแดนแห่งสรวงสวรรค์    

นะคะทสึคุนิ (Nakatsu-kuni) เป็นดินแดนท่ีอยู่ตรงกลาง เป็นท่ีอยู่ของมนุษย์ และโยมิ (Yomi) โลกใต้

พื้นพิภพท่ีเต็มไปด้วยส่ิงสกปรก เป็นดินแดนแห่งความตาย แบบท่ีสองจะมองจักรวาลในแนวนอน 

และมีเพียง 2 โลก คือ โตโคโยะ (Tokoyo) เป็นโลกท่ีวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ เช่ือกันว่าโตโคโยะนั้น

เป็นโลกท่ีอยู่เหนือพื้นมหาสมุทรท่ีไกลออกไป และอีกโลกหนึ่งก็คือโลกของมนุษย์เรานั่นเอง57 

ในศาสนาชินโตไม่ได้มีความเช่ือว่าโลกอื่น ๆ เหล่านี้เป็นสรวงสวรรค์ท่ีคนท า

ความดีจะได้ไปอยู่ หรือเป็นนรกส าหรับคนท าช่ัว แต่เป็นเหมือนกับโลกธรรมดาท่ีเราอยู่ทุกวันนี้58 

3.10 พลังแห่งการสร้างสรรค์ (Musubi) 

ศาสนาชินโตเกิดขึ้นในสังคมเกษตรกรรมท่ีถือว่าการสร้างผลิตผลคือชีวิต

และเป็นส่ิงท่ีส าคัญสูงสุด นอกจากนั้นยังเช่ือมั่นในพลังในการสร้างสรรค์ชีวิตของธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่าง

มหาศาล ซึ่งพลังแห่งการสร้างสรรค์นั้นคือ “มุสุบิ” หมายถึง การเกิด เจริญเติบโตของชีวิตและจิต

วิญญาณ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงความหมายของการก าเนิดของพลังงาน พลังของการสืบเผ่าพันธุ์ 

ความสามัคคีของผู้คน ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญรุ่งเรืองมั่งค่ัง ในภาษาญี่ปุ่นมีค าหลายค าท่ีมี

ท่ีมาจากค าว่ามุสุบ ิเช่น คนญี่ปุ่นจะเรียกลูกชายกับลูกสาวว่า “มุสุโกะ” และ “มุสุเมะ” ซึ่งหมายถึงผู้

ท่ีถือก าเนิดมาจากพลังของ “มุสุบ”ินั่นเอง59  

 

                                            
57 Hara, "Aspects of Shinto in Japanese Communication," 88. 
58 Charles Infosino, After Death Beliefs of Japanese People, accessed June 6, 2017, available 

from http://classroom.synonym.com/after-death-beliefs-japanese-people-17439.html 
59 Hara, "Aspects of Shinto in Japanese Communication," 91. 
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4. วัตถุที่เก่ียวข้องกับศาสนาชินโต 

4.1 โทริอิ (Torii)  

เป็นซุ้มประตูทางเข้าของศาลเจ้าชินโตท าจากหินหรือไม้ เป็นสัญลักษณ์เพื่อ

แบ่งแยกระหว่างอาณาเขตของโลกมนุษย์กับโลกของคะมิ  ท่ีมาของซุ้มประตูโทริอินั้น สันนิษฐานว่า

น่าจะมาจากซุ้ม “โตรณะ” (Torana) ของประเทศอินเดีย ประตู “ไผฟาง” (Paifang) ของประเทศจีน 

หรือซุ้มประตู “ฮงซาลมุน” (Hongsalmun) ประเทศเกาหลี โดยโทริอิหินท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีถูกค้นพบใน

ปัจจุบัน สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 12 ต้ังอยู่ท่ีศาลฮะจิมัน (Hachiman Shrine) ในจังหวัดยามางาตะ 

(Yamagata Prefecture)   และ โทริอิ ไม้ ท่ี เก่ าแก่ ท่ี สุด ต้ังอยู่ ท่ี ศาลเจ้าคุ โบฮะจิมัน  (Kubou 

Hachiman Shrine) จังหวัดยามานาชิ (Yamanashi Prefecture) ในสมัยโบราณเราจะใช้โทริอิเป็น

ซุ้มประตูท่ัวไป แต่ปัจจุบันจะพบเห็นได้เฉพาะซุ้มทางเข้าศาลเจ้าชินโต สุสานหลวง และหลุมฝังศพ

บางท่ี นอกจากนั้นยังสามารถพบได้ตามต้นไม้ใหญ่ ก้อนหินใหญ่ หรือบ่อน้ าท่ีเก่าแก่อีกด้วย  

โทริอิมีหลายประเภท ประเภทท่ีเรียบง่ายและเก่าแก่ท่ีสุดเรียกว่า “ชิเมะ 

โทริอิ” (Shime Torii) หรือ “ชูเร็น โทริอิ” (Chuuren Torii) โดยจะประกอบขึ้นด้วยเสาไม้ 2 ข้าง 

ประดับด้วยเชือกศักด์ิสิทธิ์ “ชิเมะนาวะ” (Shimenawa) พาดโยงระหว่างเสาท้ังสอง โทริอิประเภท 

อื่น ๆ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ตระกูล ได้แก่ ตระกูล “ชินเม” (Shinmei) ท่ีคานด้านบนจะมีลักษณะ

ตรง และตระกูล “เมียวจิน” (Myoujin) ท่ีคานด้านบนจะมีลักษณะโค้งขึ้นเล็กน้อย60 

 

                                            
60  JAPANREFERENCE, Torii, accessed June 6, 2017, available from 

https://www.jref.com/articles/torii.33/ 
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ภาพที่ 36 ลักษณะของ “ชิเมะ โทริอิ” หรือ “ชูเร็น โทรอิิ” ที่ศาลเจ้าโอมิวะ จังหวัดนาระ 
ที่มา: “大神神社,” accessed June 9, 2017, available from 

https://matome.naver.jp/odai/2138984296244224701/2142142751850440603 

 

 
ภาพที่ 37 ลักษณะของโทริอิตระกูล "ชินเม" ทีศ่าลเจ้ายะสุคุนิ จังหวัดเกียวโต 
ที่มา: Sanne van Oosten, “The war from a Japanese perspective: Yasukuni-jinja,” accessed 

June 9, 2017, available from 

https://bloggerswithoutbordersdotcom.wordpress.com/2012/12/03/the-war-from-a-japanese-

perspective-yasukuni-jinja/ 
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ภาพที่ 38 ลักษณะของโทริอิตระกูล "เมียวจิน" ที่ศาลเจ้าฮาโกเนะ จังหวัดคานากาว่า 
ที่มา: “Japanese spiritual architecture - Myojin torii,” accessed June 9, 2017, available from 

http://muza-chan.net/japan/index.php/blog/tag/torii 

 

4.2 โคะมะอินุ (Koma-inu)  

เป็นรูปปั้นแกะสลักท าจากไม้หรือหินรูปสัตว์คู่ มักจะเป็นสัตว์ท่ีเช่ือว่าเป็น

เทพ เช่น สุนัขจ้ิงจอก หมูป่า เสือ หรือ สิงโต เป็นต้น ยืนเฝ้าประตูทางเข้าหรือด้านในศาลเจ้าชินโต 

หรือบางท่ีจะเก็บซ่อนไว้ไม่ให้ผู้คนท่ัวไปเห็นได้ โคะมะอินุน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากความเช่ือทาง

ศาสนาพุทธของประเทศอินเดียและจีน  ซึ่งตัวสิงโตนั้นมีความหมายถึงผู้พิทักษ์ปกป้องพระธรรมค า

สอนของพระพุทธเจ้า  โคะมะอินุเข้ามายังญี่ปุ่นในสมัยนารา (710-794) โดยในช่วงแรกมักจะพบเป็น

ไม้แกะสลัก และใช้ยืนเฝ้าแต่ภายในเท่านั้น  ในช่วงศตวรรษท่ี 9 จะนิยมท าโคะมะอินุท่ีตัวหนึ่งยืนอ้า

ปาก ส่วนอีกตัวหุบปาก และรูปร่างจะเหมือนหมามีเขา ภายหลังในช่วงศตวรรษท่ี 14  เขาของ     

โคะมะอินุจะหายไป แล้วกลายเป็นลักษณะของโคะมะอินุท่ีพบได้ท่ัวไปในปัจจุบัน ซึ่งท าจากหิน

แกะสลักและใช้งานกลางแจ้ง61 

                                            
61 Adam Ledford, Komainu: The History of Japan’s Mythical Lion Dogs, accessed June 6, 

2017, available from https://www.tofugu.com/japan/komainu/ 
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ภาพที่ 39 ลักษณะของโคะมะอินุมีเขา ที่แกะสลักจากไม้ 
ที่มา: https://files.tofugu.com/articles/japan/2014-09-11-komainu/kyoto-koma-inu.jpg 

 

 
ภาพที่ 40 ภาพโคะมะอินุในรูปแบบสัตว์ต่าง ๆ 
(ก) โคะมะอินุที่เป็นสุนัขจิ้งจอกท่ีศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ จังหวัดเกียวโต 
(ข) โคะมะอินุที่เป็นหมูป่าที่ศาลเจ้าวาเคะ จังหวัดโอคายะมะ 
(ค) โคะมะอินุที่เป็นเสือที่วัดทามงอิน จังหวัดโทโคะโระซาวะ 

ที่มา (ก): “Fushimi-Inari Taisha shrine,” accessed June 9, 2017, available from 
http://kyoto.asanoxn.com/places/fushimi_inari/fushimiinari/phfit160.htm 
ที่มา (ข): “A guardian wild boar,” accessed June 9, 2017, available from 
http://www.wikiwand.com/en/Komainu 
ที่มา (ค): “A guardian komatora,” accessed June 9, 2017, available from 
http://www.wikiwand.com/en/Komainu 

(ก) (ข) (ค) 
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4.3 ชิเมะนะวะ (Shimenawa) 

ชิเมะนะวะเป็นเกลียวเชือกท ามาเส้นใยจากธรรมชาติท่ีเหลือจากการเก็บ

เกี่ยว เช่น ฟางข้าว สลับกับแผ่นกระดาษสีขาวรูปซิกแซกท่ีเรียกว่า “ชิเดะ” (Shi-de) ใช้แขวนไว้หน้า

ศาลเจ้า โทริอิ หรือ สถานท่ีท าพิธีทางศาสนา เช่น พิธีกรรมก่อนก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใหม่ หรือแขวน

ไว้ตาม “โยริชิโระ” (Yorishiro) คือสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ เช่น ต้นไม้หรือก้อนหินใหญ่ 

เพื่อป้องกันส่ิงช่ัวร้ายไม่ให้เข้ามาในเขตของเทพเจ้าได้ เปรียบเสมือนจุดช้ีเขตแดนท่ีศักด์ิสิทธิ์และ

บริสุทธิ์ก็ว่าได้  นอกจากนั้นเรายังสามารถเห็นชิเมะนะวะแขวนอยู่ท่ีตัวนักกีฬาซูโม่ช้ันโยะโคะซุนะ62 

(Yokozuna) ได้อีกด้วย เพราะในความเช่ือของศาสนาชินโตถือว่ากีฬาซูโม่เป็นรูปแบบหนึ่งของ

พิธีกรรมของชินโตท่ีเน้นความสะอาด บริสุทธิ์63 

 

 
ภาพที่ 41 ชิเมะนะวะที่ศาลเจ้าชินเมฉะ (Shinmeisha) เมืองชิโระอิชิ จงัหวัดมิยะงิ 
ที่มา: Servant_H, “Shinto Shrine: History, Architecture, and Shrine Crest,” accessed June 9, 

2017, available from http://www.johnnytimes.com/shinto-shrine-history-architecture-functions/   

                                            
62 โยะโคะซุนะ เป็นล าดับขั้นสงูสุดในกีฬาซูโม่ ภาษาองักฤษใช้ค าว่า “Grand Champion” 
63 Shumon Miura, "Items About Shimenawa," The Daily Yomiuri, April 29 1992. 
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ภาพที่ 42 ตัวอย่างสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่เรียกว่า "โยริชิโระ" 
(ก) “เมะโอโตะอิวะ” หรือ “หินคู่แต่งงาน” ที่จังหวัดมิเอะ 
(ข) ต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิบนภูเขาทาคาโอะจังหวัดโตเกียว 
(ค) หินศักด์ิสิทธ์ิที่เรียกว่า “อิวะคุระ” ที่ศาลเจ้าชิโมกาโมะ จังหวัดเกียวโต 
ที่มา (ก): Kaushik, “Meoto Iwa, the Wedded Rocks,” accessed June 9, 2017, available from 
http://www.amusingplanet.com/2014/02/meoto-iwa-wedded-rocks.html 
ที่มา (ข): “Sacred Tree, Mount Takao,” accessed June 9, 2017, available from 
http://skyehohmann.photoshelter.com/image/I0000I9Yyx5l0Xhk  
ที่มา (ค): “Iwakura,” accessed June 9, 2017, available from http://www.minden.jp/clover/wp-
content/uploads/2017/01/iwa.jpg 

 

4.4 เอะมะ (Ema) 

เอะมะเป็นแผ่นป้ายเล็ก ๆ ท าจากไม้  ใช้ส าหรับในผู้ท่ีศรัทธาในศาสนา
ชินโต หรือปัจจุบันรวมถึงนักท่องเท่ียว เขียนส่ิงท่ีตนเองปรารถนาลงไปแล้วน าไปแขวนไว้ยังจุดท่ีศาล
เจ้าเตรียมไว้ เพื่อเป็นการขอพรจากพระเจ้า 

 

 
ภาพที่ 43 ภาพเอะมะที่เขียนค าอธิษฐานแล้วแขวนไว้ที่ศาลเจ้า 
ที่มา: “Japan - a Shinto Shrine in Fukuoka 04,” accessed June 9, 2017, available from 
http://www.travelphotogallery.net/17208-2/japan-a-shinto-shrine-in-fukuoka-photo-04.jpg 
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4.5 โอะมิคุจิ (O-mikuji) 

เป็นกระดาษท่ีเขียนค าพยากรณ์เอาไว้แบบสุ่ม ให้ผู้ท่ีศรัทธามาเส่ียงดวง
เลือกดูกัน หรือพูดให้เข้าใจโดยง่ายก็คือ มีลักษณะแบบเดียวกับเซียมซีท่ีมีอยู่ท่ัวไปในวัดไทยนั่นเอง   
ในใบพยากรณ์จะมีการท านายเรื่องท่ัวไป เช่นเรื่อง สุขภาพ การเงิน อนาคต ความรัก  เป็นต้น ถ้าค า
ท านายออกมาไม่ดี จะมีธรรมเนียมท่ีน าเอาใบพยากรณ์พับแล้วเอาไปผูกไว้ท่ีต้นสน หรือรั้วเหล็กท่ีอยู่
ในศาลเจ้า ถ้าค าท านายออกมาดี ก็จะสามารถท าได้ 2 ทาง คือผูกไว้ที่ต้นไม้หรือรั้วเหล็กก็ได้ หรือไม่ก็
เก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคล 

 

 

ภาพที่ 44 ภาพโอะมิคุจิที่น ามาผูกไว้ที่ต้นสน 
ที่มา: lina, “Omikuji - The Fortune Paper,” accessed June 9, 2017, available from 
http://urutoranohihi.blogspot.com/2011/03/omikuji-fortune-paper.html 

 
ศาสนาชินโตเป็นศาสนาท่ีอยู่คู่กับคนญี่ปุ่นมาต้ังแต่สมัยโบราณ บางครั้งคน

ญี่ปุ่นเองอาจมองว่าชินโตไม่ได้เป็นศาสนา แต่เป็นเหมือนวิถีชีวิต เป็นความเช่ือท่ีถูกปลูกฝังอยู่ในจิต

วิญญาณท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กับมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาแนวความคิดต่าง ๆ 

ออกมาในรูปแบบของค าสอนทางศาสนา โดยแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของคนญี่ปุ่นจะมีลักษณะ

โดยรวมคือ คนญี่ปุ่นจะมองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากแนวความคิดของ

ประเทศทางตะวันตกท่ีจะดึงตัวเองแยกออกมาจากธรรมชาติ ท าให้สามารถสรุปแนวความคิดพื้นฐาน

เกี่ยวกับธรรมชาติได้ว่า มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันในฐานะเพื่อน มนุษย์และธรรมชาติมีความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินั้นสอดประสานกลมกลืนและ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
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จะเห็นได้ว่าหลักความคิดของศาสนาชินโตนั้น มีท่ีมาจากมุมมองเกี่ยวกับ

ธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเกือบท้ังส้ิน ท้ังความเช่ือเรื่อง “คะมิ” ท่ีเกิดขึ้นจากความรักและซาบซึ้ง

ในส่ิงท่ีธรรมชาติรังสรรค์และให้คุณประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของพวกเขา  และยังเกิดจากความ

หวาดกลัวต่อความลึกลับ และพลังของธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ  นอกจากนั้นแนวคิดอื่น ๆ 

ของศาสนาชินโตก็มีท่ีมาจากธรรมชาติท้ังส้ิน เช่น แนวความคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้

บริสุทธิ์ ก็จะใช้ “น้ า” ท่ีเช่ือว่ามีพลังให้การช าระล้างจิตวิญญาณได้ หรือหลักคิดเรื่อง “วะ” หรือ

ความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ ก็มีท่ีมาจากการท าการเกษตรกรรม ท่ีต้องร่วมแรงร่วมใจกันจึง

จะสามารถท าให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของทุกคนในชุมชน  เป็นต้น 

ภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิมีความโดดเด่นและแตกต่าง

จากแอนิเมชันกระแสหลัก หรือแอนิเมชันซีรีส์อื่น ๆ ท่ีเน้นแอคช่ันท่ีรวดเร็วรุนแรง ใส่เอฟเฟคท่ี

ตระการตา เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็ก แต่มิยาซากิจะมี

ความละเมียดละไมในการส่ือสารต่อผู้ชม เขามีความคิดว่าการ์ตูนแอนิเมชันก็เป็นส่ือประเภทหนึ่งท่ี

เหมือนกับภาพยนตร์ ดังนั้นจึงสามารถใส่แง่มุม แนวคิด หรือนัยยะแฝงท่ีเข้มข้น และส่งสารให้กับผู้ชม

ได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งมิยาซากิจะเน้นเป็นพิเศษ และหยิบเอาเรื่องนี้

มาเป็นประเด็นในการส่ือสารกับผู้ชมอยู่เสมอ  
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บทที่ 3 

ภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ 

จนถึงปัจจุบัน ฮายาโอะ มิยาซากิ ก ากับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวมาแล้วทั้งหมด 11 

เรื่อง และมีก าหนดเข้าฉายเพิ่มอีก 1 เรื่องในปีค.ศ. 2019  รวมเป็น 12 เรื่องดังนี้ 

1. The Castle of Cagliostro (1979) 

2. Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) 

3. Castle in the Sky (1986) 

4. My Neighbor Totoro (1988) 

5. Kiki’s Delivery Service (1989) 

6. Porco Rosso (1992) 

7. Princess Mononoke (1997) 

8. Spirited Away (2001) 

9. Howl’s Moving Castle (2004) 

10. Ponyo (2008) 

11. The Wind Rises (2013) 

12. Boro the Caterpillar (2019) 

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะท าการเลือกเรื่องท่ีจะศึกษามา 2 เรื่อง นั่นคือ Princess 

Mononoke (1997) และ Spirited Away (2001) เพราะท้ัง 2 เรื่องมีความน่าสนใจท้ังด้านแนวคิดท่ี

แทรกอยู่ในเนื้อหา และการออกแบบฉากและตัวละคร ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าจะสามารถวิเคราะห์ออกมา

ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน โดยจะเล่าเรื่องโดยย่อ แสดงให้เห็นถึงแนวคิดหลักหรือแก่นของเรื่อง และ

แยกแยะองค์ประกอบของเรื่อง ท้ังฉาก และตัวละครต่าง ๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน ส่วนเรื่องอื่น ๆ จะ

น ามาใช้อธิบายประกอบในบางประเด็น 
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เร่ืองที่ 1 Princess Mononoke (1997) 

เนื้อเร่ืองย่อ 

เรื่องราวท้ังหมดเกิดขึ้นในยุคมุโรมาจิในประเทศญี่ปุ่น หมู่บ้านเอะมิชิ (Emishi Village) 
ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีแยกตัวอยู่ในป่าลึกอย่างสันโดดมาเนิ่นนาน อยู่มาวันหนึ่งมีอสูรตนหนึ่งบุกเข้าโจมตี
หมู่บ้าน ท าให้เจ้าชาย อะชิทากะ (Ashitaka) รัชทายาทของเอะมิชิต้องออกมาปกป้องหมู่บ้านและได้
ลงมือสังหารอสูรร้ายลงได้ส าเร็จ แต่ตัวเองกลับถูกค าสาปร้ายแรงท่ีแขนข้างขวาเข้า แท้จริงแล้วอสูร
ร้ายตนนั้นคือ เทพหมูป่านาโกะ (Nago) ท่ีถูกท าร้ายโดยกระสุนตะกั่วท าให้เกิดความแค้นจนกลายร่าง
เป็นอสูร ท าให้อะชิทากะต้องออกเดินทางออกจากหมู่บ้านไปทางตะวันตกตามค าท านายของแม่เฒ่า
พยากรณ์ เพื่อพิสูจน์หาท่ีมาของเหตุการณ์ประหลาดนี้  

อะชิทากะออกเดินทางจากหมู่บ้านพร้อมกับสัตว์พาหนะคู่ใจช่ือ ยัคคูล (Yakul) มี
ลักษณะคล้ายกวาง จนไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขาได้พบกับนักบวชจิโกะ (Jiko Bou) ซึ่งเล่าเรื่องราว
ของป่าทางตะวันตกและเทพแห่งพงไพร (Shishigami) ท่ีจะสามารถลบล้างค าสาปท่ีแขนของเขาได้ให้
ฟัง  หลังจากแยกทางกับจิโกะแล้ว เขาได้ไปพบชาย 2 คนได้รับบาดเจ็บอยู่ตรงบริเวณริมน้ า จึงได้เข้า
ช่วยเหลือ ท่ีนั่นเองเขาได้พบกับเทพหมาป่าโมโร (Moro) และ ซัน (San) เด็กสาวท่ีถูกเล้ียงดูมาโดย
เทพหมาป่า เป็นครั้งแรกในช่วงเวลาส้ัน ๆ ซัน เทพหมาป่าโมโรและบรรดาหมาป่าตัวอื่น ๆ ก็แยกย้าย
หายไป  

อะชิทากะพาชายบาดเจ็บท้ัง 2 คนกลับสู่เมืองโลหะนคร (Tataraba) โดยเดินผ่านป่า
ของเทพแห่งพงไพร เพื่อให้ถึงโลหะนครได้โดยเร็ว ซึ่งคนเจ็บท้ัง 2 ต่างหวาดกลัวอย่างมาก เพราะเขา
เห็นตัว โคดามะ (Kodama) หรือจิตวิญญาณแห่งป่าไม้ และเช่ือว่าโคดามะจะพาเทพแห่งพงไพรมา
คร่าชีวิตของพวกเขาได้ แต่ในท่ีสุดอะชิทากะก็พาท้ังคู่กลับถึงโลหะนครอย่างปลอดภัย  

เมืองโลหะนครเป็นเมืองท่ีปกครองตนเองโดยการท าอุตสาหกรรมเหมืองเหล็ก เพื่อ
น ามาใช้ในการผลิตอาวุธขายให้กับรัฐบาล ท่ีนี่เองอะชิทากะได้พบกับท่านหญิงเอโบชิ (Lady Eboshi) 
ท่ีเป็นผู้น าสูงสุดของเมืองนี้ เขาได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดีจากทุก ๆ คน เมื่อได้พูดคุยกับคนท่ีนี่ท า
ให้เขารู้ถึงสาเหตุการตายของเทพหมูป่านาโกะว่าแท้จริงแล้วเป็นฝีมือของท่านหญิงเอโบชิ ซึ่งพยายาม
จะเขาไปขุดแร่เหล็กในป่าจนเกิดเป็นความขัดแย้งกับบรรดาเทพแห่งสรรพสัตว์ท้ังหลาย และต้องใช้
ปืนไฟในการสู้รบกับเทพเหล่านั้น เอโบชิชวนอะชิทากะให้อยู่ช่วยงานท่ีโลหะนครโดยการชักจูงว่า 
หากก าจัดเทพแห่งพงไพรได้แล้ว จะเป็นการปลดปล่อยโมโนโนเคะ หรือก็ คือซัน ให้กลับกลายเป็น
มนุษย์อีกครั้ง และเลือดของเทพแห่งพงไพรยังอาจรักษาค าสาปท่ีแขนของอะชิทากะได้อีกด้วย ท าให้
เขารู้สึกลังเลใจขึ้นมา 
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ในขณะท่ีอะชิทากะตัดสินใจจะลาจากเมืองโลหะนคร เจ้าหญิงโมโนโนเคะหรือซัน ก็ได้
บุกเข้ามาในเมืองเพื่อหวังสังหารท่านหญิงเอโบชิ แต่ซันเองกลับเป็นฝ่ายเพล่ียงพล้ าเพราะโดนปืนของ
เอโบชิ อะชิทากะเข้าช่วยเหลือซันและยุติการสู้รบครั้งนี้ไว้ได้ และพาซันออกมาจากเมืองได้ส าเร็จ แต่
ทว่าตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนเช่นกัน ซันและเทพหมาป่าโมโรจึงน าตัวอะชิทากะไปยัง
บ่อน้ าศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ใจกลางป่าของเทพแห่งพงไพร ในท่ีสุดเทพแห่งพงไพรหรือชิชิกามิ (Shishigami) 
ก็ปรากฏกายออกมาและช่วยรักษาบาดแผลของอะชิทากะ แต่ก็ไม่อาจลบล้างค าสาปท่ีแขนของเขาได้  

ณ ตอนนั้นเอง เทพหมูป่า โอคโคโตะนูชิ (Okkotonushi) เทพหมูป่าตาบอดซึ่งมีอายุกว่า 
500 ปี ก็น ากองทัพหมูป่าออกมาเพื่อท าสงครามต่อสู้กับพวกมนุษย์อย่างเต็มก าลัง อีกด้านหนึ่ง จิโกะ
นักบวชลึกลับก็ปรากฏตัวที่โลหะนคร และบอกกับเอโบชิว่าเขาได้รับค าส่ังจากจักรพรรดิให้ร่วมมือกับ
เอโบชิน าเอาศีรษะของเทพชิชิกามิกลับไปถวายให้เพื่อใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ขณะท่ีซันก็ตัดสินใจช่วยฝ่ัง
ของเทพหมูป่าโดยการยอมเป็นดวงตาให้เพื่อน ากองทัพหมูป่าเข้าโจมตีพวกมนุษย์ ในขณะเดียวกัน
ทางโลหะนครเองก็ถูกโจมตีจากพวกซามูไรท่ีหวังทรัพย์สินของโลหะนคร อะชิทากะจึงอาสาไปแจ้ง
ข่าวให้ท่านหญิงเอโบชิท่ีออกไปตามล่าศีรษะของเทพชิชิกามิกับจิโกะ  

ท้ังคนของเอะมิชิและกองทัพหมูป่าต่างถูกกับดักระเบิดท่ีพวกของจิโกะวางเอาไว้จน
ได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจ านวนมาก ตัวเทพโอคโคโตะเองก็บาดเจ็บสาหัส จนสุดท้ายก็ถูกความมืด
เข้าครอบง าจนกลายร่างเป็นอสูร และดูดกลืนซันเข้าไปในร่างกาย อะชิทากะพยายามแจ้งข่าวเรื่อง
โลหะนครถูกพวกซามูไรโจมตีแก่ท่านหญิงเอโบชิแต่ก็ไม่เป็นผล นางไม่เช่ือค าของอะชิทากะ เขาจึงมุ่ง
หน้าไปสู่บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์เพื่อตามหาซัน 

อะชิทากะพยายามช่วยเหลือซันท่ีก าลังถูกเทพหมูป่าโอคโคโตะท่ีกลายเป็นอสูรดูดกลืน
เข้าสู่ร่างกาย แต่ก็ไม่สามารถช่วยออกมาได้ และแล้วเทพชิชิกามิก็ปรากฏกายขึ้นเพื่อมาปลดปล่อย
เทพหมูป่าให้พ้นจากความเจ็บปวด ทันใดนั้นเองพวกของเอโบชิท่ีแอบซุ่มรออยู่ก็ท าการยิงปืนไปยัง
ศีรษะของเทพชิชิกามิ ถึงแม้อะชิทากะจะพยายามห้ามนางเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นผล สุดท้ายนางสามารถ
ยิงปืนไปท่ีศีรษะของเทพชิชิกามิจนขาดกระเด็น และน าศีรษะนั้นให้แก่จิโกะไป แต่นางเองก็ถูกโมโรท่ี
เหลือแต่หัวพุ่งเข้ากัดแขนจนขาดเช่นกัน ชิชิกามิท่ีไร้ศีรษะจึงกลายร่างเป็นผู้สัญจรยามราตรี 
(Didarabochi) ซึ่งเป็นอีกร่างของเทพชิชิกามิท่ีท าหน้าท่ีมอบความตายให้กับทุกส่ิงท่ีสัมผัส  

ขณะท่ีชิชิกามิในร่างของผู้สัญจรยามราตรีก าลังตามหาศีรษะของตัวเองคืนนั้น ก็ได้สร้าง
ความเสียหายไปท่ัวผืนป่า จนในท่ีสุดอะชิทากะและซันก็สามารถแย่งชิงศีรษะเทพชิชิกามิกลับมาได้ 
และมอบมันคืนยังเจ้าของ ทันใดนั้นเทพชิชิกามิท่ีได้ศีรษะคืนมาก็ได้กลายร่างเป็นสายลมและพัดไป
ท าลายส่ิงปลูกสร้างของมนุษย์ และสร้างพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ปกคลุมไปท่ัวพื้นท่ี พร้อมท้ังค าสาปท่ีแขน
ของอะชิทากะก็สลายหายไปด้วย    
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เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ เอโบชิและผู้คนของโลหะนครรู้สึกซาบซึ้งท่ีพวกหมาป่า
ช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้ และตัดสินใจช่วยกันสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ และต้ังใจจะท าให้เป็นเมืองท่ีดีไม่
เบียดเบียนธรรมชาติ ส่วนอะชิทากะและซันท่ีต่างก็รู้สึกดีต่อกันแต่ก็ตัดสินใจท่ีจะแยกย้ายกันไปตาม
วิถีทางของแต่ละคน โดยซันเลือกท่ีจะกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในป่ากับครอบครัวหมาป่าตามเดิม ส่วน  
อะชิทากะเลือกท่ีจะอยู่กับพวกโลหะนครและสัญญากับซันว่าจะไปเยี่ยมเธอบ่อย ๆ 

 

ฉาก 

เรื่องราวในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องเจ้าหญิงโมโนโนเคะนั้น ถูกสร้างให้เกิดขึ้นในช่วงยุค
มุโรมาจิ (1336-1573) ในประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ยุคนั้นจะเต็มไปด้วยการท าสงครามต่าง ๆ แต่สถานท่ี
ส่วนใหญ่ในยุคนั้นยังคงมีธรรมชาติท่ีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ หมู่บ้านต่าง ๆ ก็จะรายล้อมไปด้วย
ธรรมชาติ แต่เราจะสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนในส่วนของธรรมชาติท่ีอยู่รายล้อม
มนุษย์ และธรรมชาติท่ีเป็นท่ีสิงสถิตของเหล่าทวยเทพ โดยจะแบ่งเป็น 3 ฉากใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1. หมู่บ้านเอะมิช ิ(Emishi Village)  

หมู่บ้านเอะมิชิเป็นสถานท่ีแรกสุดท่ีเราจะพบเห็นต้ังแต่ตอนเปิดเรื่อง เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ 
ท่ีต้ังอยู่ภายในป่าลึก ค่อนข้างเป็นหมู่บ้านท่ีเร้นลับ และแยกตัวจากเมืองอื่น ๆ เนื่องจากพวกเอะมิชิ
ถูกพวกยามาโตะ ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมารุกราน ขับไล่โจมตีจนต้องหลบล้ีหนี มาอาศัยอยู่ในป่าท่ีมี
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

เอะมิชิเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ภายในหมู่บ้านมีอาคารขนาดเล็กและขนาดกลางอยู่เพียง 
14-15 หลัง ห้อมล้อมอาคารใหญ่ท่ีอยู่ตรงกลาง เลยออกไปมีหอสังเกตการณ์ท่ีสูงมากอยู่เพื่อใช้
สอดส่องป้องกันอันตรายจากศัตรูท่ีมารุกราน และท่ีใต้ชะง่อนผาใกล้ ๆ มีบ้านของแม่เฒ่าพยากรณ์อยู่
ด้วย 

 

 

ภาพที่ 45 ลักษณะของหมู่บ้านเอะมิชิ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD], Burbank, CA: Walt Disney Home 

Entertainment, 2010. 
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ภาพที่ 46 หอคอยสังเกตการณ์ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 21. 

 

2. ป่าของเทพแห่งพงไพร (Shishigami’s Forest) 

 
ภาพที่ 47 ป่าของเทพแห่งพงไพรที่อุดมสมบูรณ์ จะเห็นโคดามะปรากฏกายตามความเชื่อ (ภาพขวา) 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

ป่าของเทพแห่งพงไพรเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์มากเพราะสามารถรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศน์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์โดยเทพชิชิกามิ ท่ีคอยมอบชีวิตให้แก่สัตว์และพืชพรรณต่าง ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็มอบความตายให้แก่สรรพส่ิงเมื่อถึงเวลาท่ีเหมาะสม ท าให้วัฏจักรแห่งชีวิตในป่าแห่งนี้
ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ  

ท่ีใจกลางป่าของเทพแห่งพงไพรมีต้นไม้ใหญ่ท่ีมีอายุนับพันปี เปรียบเสมือนเป็นแม่ของ
เหล่าวิญญาณแห่งป่าไม้ “โคดามะ” นอกจากนั้นยังมีบ่อน้ าศักด์ิสิทธิ์ซึ่งเป็นจุดท่ีจะสามารถพบเทพ
แห่งพงไพรได้ อยู่บริเวณนั้นอีกด้วย   
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ภาพที่ 48 บ่อน้ าศักด์ิสิทธ์ิที่อยู่ใจกลางป่าของเทพแห่งพงไพร 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

3. โลหะนคร (Tataraba/Iron Town) 

 
ภาพที่ 49 โลหะนคร 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

โลหะนครเป็นเมืองท่ีก่อต้ังขึ้นมาโดยท่านหญิงเอโบชิ ซึ่งรวบรวมคนระดับล่างมากมาย
เพื่อมาช่วยกันสร้างเมืองโลหะนครโดยการท าอุตสาหกรรมเหมืองเหล็ก และผลิตเป็นอาวุธให้ แก่
รัฐบาล  

ตัวเมืองโลหะนคร ต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีเป็นเกาะแยกตัวออกมาจากฝ่ังเล็กน้อย มีรั้วรอบขอบ
ชิดท าจากท่อนไม้ขนาดใหญ่ เพราะต้องคอยป้องกันตัวเองจากพวกมนุษย์ด้วยกันเองท่ีต้องการแร่
เหล็กท่ีมีค่าของเมือง และป้องกันพวกสัตว์ท่ีบุกเข้ามาโจมตีเมืองแห่งนี้เพื่อขับไล่ไม่ให้พวกโลหะนคร
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มาบุกรุกป่า ภายในเมืองจะแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีท างานอย่างมีระบบ และมีพื้นท่ีส่วนลับท่ีใช้เป็นสถานท่ี
ให้พวกคนท่ีป่วยเป็นโรคเรื้อนใช้ผลิตอาวุธปืน 

 

 

ภาพที่ 50 คนในโลหะนครก าลังท าเหมืองแร่เหล็ก 
ท่ีมา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 67. 

 

ตัวละคร 

ในเรื่องเจ้าหญิงโมโนโนเคะมีตัวละครท่ีน่าสนใจดังนี้ 

1. อะชิทากะ (Ashitaka) 

 
ภาพที่ 51 องค์ชายอะชิทากะ (ซ้าย) องค์ชายอะชิทากะในชุดพร้อมเดินทาง (ขวา) 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

อะชิทากะเป็นองค์ชายองค์สุดท้ายแห่งหมู่บ้านเอะมิชิ (Emishi Village) อายุ 18 ปี และ

เป็นตัวเอกของเรื่อง เขาเป็นคนกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายใด ๆ เขาเป็นคนมีคุณธรรมและ
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เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และอยากท่ีจะเห็นทางออกท่ีดีท่ีสุดส าหรับทุกฝ่าย นอกจากนั้นเขายังเป็นนักรบท่ี

มีทักษะทางด้านการยิงธนูเป็นเลิศอีกด้วย และเขาจะเดินทางกับสัตว์พาหนะคู่ใจช่ือยัคคูล (Yakul) 

เป็นกวางแดงแต่มีลักษณะคล้ายตัว Lechwe64  

อะชิทากะสวมชุดสีน้ าเงิน กางเกงสีขาว เวลาเดินทางจะใส่ผ้าคลุมหัวสีแดงมีผ้าปิดปาก 

และสวมกางเกงหนังสัตว์ไว้ด้านนอกอีกช้ัน บางครั้งจะใส่มิโนะ (Mino) เส้ือคลุมท่ีท าจากฟาง ซึ่งเป็น

เส้ือใช้ส าหรับกันฝนแบบด้ังเดิมของญี่ปุ่น มีอาวุธเป็นธนูและดาบ 

 

2. ซัน/เจ้าหญิงโมโนโนเคะ (San/Princess Mononoke) 

ซันเป็นหญิงสาวอายุ 17 ปี ท่ีเติบโตขึ้นมาโดยการเล้ียงดูเทพหมาป่าโมโรท่ีอาศัยอยู่ในป่า

ของเทพแห่งพงไพร เธอมีนิสัยด้ือรั้น เอาแต่ใจ แต่มีความรักอย่างสุดซึ้งในพวกพ้องหมาป่า และ

ธรรมชาติ นอกจากนั้นเธอยังเกลียดชังมนุษย์ท่ีมาท าลายป่าและธรรมชาติ เธอจึงร่วมกับฝ่ายของเทพ

เข้าโจมตีมนุษย์ในเมืองโลหะนคร เพื่อท่ีจะหยุดการคุกคามของมนุษย์ท่ีมีต่อธรรมชาติ และเนื่องจากท่ี

เธอไปก่อกวนมนุษย์อยู่เสมอ จึงได้รับฉายาว่า “โมโนโนเคะ” ซึ่งหมายถึง ปีศาจท่ีสร้างความร าคาญ 

หรือ ผีร้ายท่ีคอยก่อกวน 

 

 
ภาพที่ 52 ซันและโมโรเทพหมาป่าที่เป็นเหมือนแม่ที่เลี้ยงดูเธอมา (ซ้าย) ซันที่ใส่หน้ากาก (ขวา) 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

ซันสวมใส่เส้ือผ้าเรียบง่าย เป็นชุดเดรสสีน้ าเงินเข้ม สวมเส้ือนอกเป็นผ้าช้ินเดียวสีขาว 

และใส่ผ้าคลุมหนังหมาป่า เธอมักจะใส่หน้ากากสีแดงท่ีมีลักษณะเหมือนตุ๊กตาโดกู (Dogu) ใส่

เครื่องประดับท่ีท าจากเข้ียวและกระดูกของสัตว์ ศีรษะสวมรัดเกล้าประดับด้วยอัญมณี 1 ช้ินตรงกลาง 

                                            
64 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหน่ึง ลักษณะคล้ายกวาง มีเขาแหลมยาว 
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และมีการทาหน้าด้วยสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะของการแต่งกายท่ีพบได้มากในสมัยโจมง ( Jomon 

Period)65  

3. ท่านหญิงเอโบชิ (Lady Eboshi) 

 
ภาพที่ 53 ท่านหญิงเอโบชิ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

ท่านหญิงเอโบชิเป็นผู้น าของโลหะนคร เป็นคนท่ีฉลาดและกล้าหาญ เป็นผู้หญิงท่ีมีความ

มุ่งมั่นท่ีจะท าให้เมืองโลหะนครมีความมั่งค่ังจากการท าอุตสาหกรรมเหมืองเหล็ก และผลิตเป็นอาวุธ

ขายให้กับรัฐบาล ถึงแม้ตัวเธอดูเหมือนจะเป็นคนโลภท่ีจะกอบโกยผลประโยชน์จากการเบียดเบียน

ธรรมชาติ แต่ในมุมมองของชาวเมืองโลหะนครแล้วเธอเปรียบเสมือนแม่พระท่ีให้ความช่วยเหลือกับ

คนในทุกระดับชนช้ัน ท้ังหญิงโสเภณีท่ีเธอไปไถ่ตัวมาจากสถานนางโลมต่าง ๆ พวกคนเล้ียงวัวซึ่งมี

ฐานะต่ าต้อย หรือแม้กระท้ังคนท่ีป่วยเป็นโรคเรื้อนซึ่งแทบจะไม่มีท่ียืนในสังคม 

เอโบชิมีเครื่องแต่งกายคล้ายกับชิราเบียวชิ (Shirabyoushi) ซึ่งคือนางร าในชุดเครื่อง

แต่งกายแบบชาย ด้านในเป็นเส้ือแบบญี่ปุ่นสีแดงลายพัด สวมกางเกงฮาคามะ (Hakama) สีน้ าตาล

อมม่วง และมีเส้ือนอกสีน้ าเงินเข้มคลุมอยู่เสมอ ขณะออกรบชุดของเธอจะดูทะมัดทะแมงขึ้น โดยจะมี

ปลอกแขนปลอกขา มีการใช้ผ้าคลุมศีรษะรวบมัดผมไว้ ใส่หมวกซึ่งมีลักษณะเหมือนอะมิกาสะ 

(Amigasa) หรือโอเคะสะกาสะ (Okesagasa) หมวกโบราณของญี่ปุ่นส าหรับนางร า สีแดงสด และมี

ผ้าคลุมสีม่วงเข้ม 
 

                                            
65  ยุคโจมง (Jomon period) หมายถึงช่วงเวลาในยคุก่อนประวัติศาสตร์ของญีปุ่่น ประมาณ 14,000 ปีก่อน

คริสตศ์ักราชถึง 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช ด ารงชีวิตด้วยการหาของป่า-ล่าสตัว ์ และใช้เคร่ืองมือหิน โดยค าว่า โจมง ในภาษาญีปุ่่น
แปลว่า ลายเชือก ซ่ึงสือ่ถงึลวดลายบนภาชนะหรือตุ๊กตาดินเผาในยุคน้ันซ่ึงท าโดยใช้เชือกพันรอบก่ิงไม้แล้วกดทาบลงบนวัสดุ 
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4. ชิชิกามิ/เทพแห่งพงไพร (Shishigami/The Forest Spirit) 

ชิชิกามิเป็นเทพดึกด าบรรพ์ท่ีคอยรักษาสมดุลของธรรมชาติของป่า มีพลังท่ีจะมอบชีวิต
ให้กับสรรพส่ิงและในขณะเดียวกันก็สามารถมอบความตายให้ได้เช่นกัน เมื่อเทพชิชิกามิย่างก้าวไปท่ี
ใดจะเกิดต้นไม้งอกงามขึ้นมา แต่ลมหายใจของเขาจะท าให้หญ้าและต้นไม้เห่ียวเฉา และสัตว์ต่าง ๆ ก็
จะล้มตาย 

ชิชิกามิมี 2 ร่างโดยท่ีกลางวันจะเป็นเทพท่ีอยู่ในร่างของสัตว์ลักษณะคล้ายกวางมีเขา
หลายกิ่ง เท้าเหมือนนก และมีใบหน้าคล้ายลิงหรือมนุษย์ ในเวลากลางคืนจะกลายร่างเป็นผู้สัญจร
ยามค่ าคืน (Didarabochi) มีลักษณะเป็นยักษ์ตัวใหญ่ ร่างกายกึ่งโปร่งใสเหมือนมีจุดแสงระยิบระยับ
อยู่ภายในตัว และท่ัวตัวจะมีลายเป็นขดม้วนสีด าอยู่ด้วย  

 

 
ภาพที่ 54 เทพแห่งพงไพรในร่างของกวาง (ซ้าย) เทพแห่งพงไพรในร่างของผูส้ัญจรในยามค่ าคืน (ขวา) 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

5. โคดามะ (Kodama) 

โคดามะเป็นจิตวิญญาณท่ีสิงสถิตอยู่ในต้นไม้ และเป็นเหมือนพลังชีวิตของป่าไม้ โดยท่ี 
โคดามะจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์เท่านั้น  

ลักษณะของโคดามะจะเป็นตัวเล็ก ๆ สีขาว รูปร่างคล้ายมนุษย์ มี 2 แขน 2 ขา และมี
ใบหน้าท่ีมีจุดด า 3 จุด เป็นตาและปาก โดยท่ีโคดามะแต่ละตัวจะมีรูปร่างความสูง หรือรูปทรงของ
ล าตัวและหัวท่ีแตกต่างกันออกไป  
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ภาพที่ 55 โคดามะท่ีปรากฏตัวในป่าของเทพแห่งพงไพร 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

6. นักบวชจิโกะ (Jiko Bou) 

จิโกะเป็นพระท่ีมีท่าทางลึกลับ เขาพบกับอะชิทากะระหว่างทางและเป็นคนเล่าเรื่อง

เกี่ยวกับชิชิกามิและป่าของเทพแห่งพงไพรในอะชิทากะฟัง ในตอนท้ายจะพบว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ท่ีหวังดี 

แต่มีแผนช่ัวที่จะครอบครองศีรษะของเทพชิชิกามิเพื่อน าไปให้องค์จักรพรรดิโดยไม่ต้องออกแรงมาก 

ถือว่าเป็นคนท่ีฉลาดแต่เจ้าเล่ห์เป็นอย่างมาก 

ลักษณะของจิโกะเป็นพระท่ีมีรูปร่างอ้วนเต้ีย ใบหน้ากลม จมูกแดง ไว้หนวด บริเวณ

หว่างค้ิวมีไฝขนาดใหญ่ เขาแต่งชุดแบบญี่ปุ่นสีขาวโดยมีเส้ือด้านนอกเป็นสีแดง มีผ้าโพกสีแดงสวมทับ

ไปบนผ้าคลุมศีรษะสีขาวอีกทีหนึ่ง ท่ีมือและแขนมีการพันผ้าสีม่วงไว้ และสวมรองเท้าเกี๊ยะไม้ท่ี

ค่อนข้างสูง 

 

 
 

ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

 

 

ภาพที่ 56 นักบวชลึกลับจิโกะ 
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7. เทพหมาป่าโมโร (Moro no Kami) 

เทพหมาป่าเพศเมียอายุหลายร้อยปี ร่างกายใหญ่โต ขนสีขาวและมี 2 หาง โมโรมี

สติปัญญาท่ีเฉลียวฉลาด สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ และมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ นางเจอซันท่ี

ถูกท้ิงไว้ในป่าและรับเล้ียงเธอเสมือนเป็นลูกแท้ ๆ โมโรเกลียดมนุษย์มาก เพราะมนุษย์มารุกล้ าและ

ท าลายป่าของเทพแห่งพงไพร สุดท้ายแม้นางจะเหลือเพียงแต่หัว แต่ก็ยังสามารถพุ่งไปกัดแขนของ  

เอโบชิจนขาดได้ 

ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

8. เทพหมูป่าโอคโคโตะ (Okkotonushi) 

โอคโคโตะเป็นเทพหมูป่าเผือกตาบอดท่ีอาวุโสท่ีสุด มีอายุกว่า 500 ปี มาจากเกาะทางใต้
ของญี่ปุ่น หลังจากท่ีเทพหมู่ป่ารุ่นน้อง “นาโกะ” ถูกสังหารโดยเอโบชิ เขาก็ยกกองทัพหมูป่าว่ายน้ า
ข้ามเกาะมาเพื่อท าสงครามครั้งสุดท้าย 

โอคโคโตะมีร่างกายใหญ่โตแต่ก็ดูค่อนข้างผอม เห็นเป็นรอยซี่โครงขึ้นมาอย่างชัดเจน มี
เข้ียวขนาดใหญ่โผล่ออกมาเด่นชัด 4 เขี้ยว ดวงตาท่ีบอดสนิทมีสีขาวขุ่น ขี้ตาเกรอะกรัง บริเวณปลาย
จมูกขนหลุดร่วงเห็นเป็นผิวหนังมีลักษณะตะปุ่มตะป่่า มีขนสีขาวยาวขึ้นมาเป็นพุ่มตลอดแนวสันหลัง 

 

 
 

ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

ภาพที่ 58 เทพหมูป่าโอคโคโตะ 

ภาพที่ 57 เทพหมาป่าโมโรที่มี 2 หาง (ซ้าย) เทพโมโรที่เหลือเพียงศีรษะพุ่งโจมตีเอโบชิ (ขวา) 
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9. เทพหมูป่านาโกะ (Nago no Mori) 

นาโกะเป็นเทพหมู่ป่าท่ีพยายามปกป้องผืนป่าของเทพแห่งพงไพรเอาไว้จากการรุกล้ าของ

พวกชาวโลหะนคร แต่สุดท้ายก็ต้องแพ้พ่ายให้กับปืนไฟของเอโบชิ ด้วยความเคืองแค้นในตัวมนุษย์  

นาโกะจึงกลายร่างเป็นอสูรทาทาริกามิ (Tatarigami)  

ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

นาโกะเป็นเทพหมูป่าท่ีมีลักษณะเหมือนหมูป่าท่ัวไปแต่จะตัวใหญ่กว่ามาก ขนสีน้ าตาล

ปกคลุมท่ัวตัว มีเข้ียวแหลมคม 2 เขี้ยว หลังจากกลายเป็นอสูรทาทาริกามิแล้ว ตัวนาโกะจะมีลักษณะ

เหมือนงูจ านวนมากห้อมล้อมตัวมันอยู่และเคล่ือนไหวอย่างอิสระเป็นเหมือนแขนขาให้กับตัวอสูร 

ดวงตาของทาทาริกามิมีสีแดงฉาน และเคล่ือนท่ีได้ว่องไวเป็นอย่างมาก 

 

เร่ืองที่ 2 Spirited Away (2001)  

เนื้อเร่ืองย่อ 

ระหว่างการเดินทางย้ายบ้านไปยังเมืองใหม่ท่ีห่างไกลจากความเจริญ เด็กหญิงจิฮิโระ 

(Chihiro) และครอบครัวเกิดหลงทาง และบังเอิญไปเจอกับอุโมงค์ลึกลับ พ่อของจิฮิโระจึงตัดสินใจ

ชวนกันเดินเข้าไปส ารวจภายใน พอเดินทะลุอุโมงค์ออกไปด้านนอกก็เจอกับเมืองประหลาดท่ีไร้ผู้คน 

ท่ีนั่นเอง พ่อและแม่ของจิฮิโระได้เจอกับร้านอาหารท่ีมีแต่อาหารน่ากินมากมายแต่ไม่มีคนขายอยู่ เลย

ตัดสินใจกินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต จิฮิโระเดินแยกตัวออกมาเดินส ารวจเมือง และได้เจอกับเด็กชาย

แปลกหน้าคนหนึ่ง ซึ่งเขาบอกให้จิฮิโระรีบหนีออกไปจากท่ีนั่นโดยเร็ว 

ภาพที่ 59 นาโกะก าลังถูกพวกโลหะนครโจมตี (ซ้าย) นาโกะที่กลายเป็นอสูรทาทาริกามิ (ขวา) 
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จิฮิโระรีบวิ่งกลับมาหาพ่อและแม่ แต่กลับพบว่าพ่อแม่ของเธอกลายร่างเป็นหมูตัวอ้วน

ใหญ่ก าลังกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม ด้วยความตกใจเธอจึงวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิต และ

พบว่าทางท่ีเธอเข้ามากลายเป็นแม่น้ า ร่างของเธอก็ก าลังซีดจางและค่อย ๆ โปร่งใสขึ้นเรื่อย ๆ ท่ี

ริมน้ านั่นเธอเห็นเหล่าเทพเจ้าหรือภูตผีต่าง ๆ เดินออกมาจากเรือ  

จิฮิโระท่ีร่างกายก าลังจะหายไปนั่งกอดเข่าด้วยความกลัว และแล้วเด็กชายแปลกหน้าคน

เดิมก็วิ่งตามมาและให้ความช่วยเหลือเธอ เขาพาเธอแอบเข้าไปในโรงอาบน้ าและบอกให้เธอไปขอ

ท างานกับ “คามาจิ” (Kamaji) ท่ีห้องต้มน้ า เพราะคนท่ีไม่ท างานจะถูก “ยูบาบา” (Yubaba) แม่มด

ท่ีมีอ านาจสูงสุดในโลกแห่งนี้ สาปให้กลายเป็นสัตว์ แล้วชายคนนั้นก็จากไปพร้อมบอกว่าเขาช่ือ    

“ฮาคุ” (Haku) 

จิฮิโระไปของานจากคามาจิตามค าแนะน าของฮาคุ แต่คามาจิบอกให้เธอไปคุยกับยูบาบา

เอง โดยให้ “ลิน” (Lin) พนักงานของโรงอาบน้ าเป็นผู้พาเธอไป หลังจากพูดคุยต่อรองกับยูบาบา 

สุดท้ายเธอก็ได้ท างานในโรงอาบน้ า โดยแลกกับการถูกเปล่ียนช่ือกลายเป็น “เซ็น” (Sen)  

เซ็นเข้ามาท างานในโรงอาบน้ าโดยมีลินเป็นผู้ดูแลและสอนงานให้ หลังจากคืนแรกผ่าน

ไปเธอยังคงรู้สึกสับสนและวิตกกังวล ฮาคุแอบเข้ามาหาเธอและนัดให้เธอไปเจอท่ีสะพานเพื่อจะพา

เธอไปหาพ่อและแม่ ระหว่างทางเธอเห็น “วิญญาณไร้หน้า” (Kaonashi/The Faceless Spirit) ยืน

อยู่ตนเดียวและก็หายตัวไป จากนั้นฮาคุจึงพาเธอไปหาพ่อและแม่ท่ีเล้าหมู แล้วเล่าเรื่องท่ีตนเองก็ถูก 

ยูบาบาขโมยช่ือจริงไปเช่นกัน ท าให้ไม่สามารถจ าตัวตนท่ีแท้จริงของตัวเองได้ และต้องท างานอยู่ท่ีนี่

เรื่อยมา ระหว่างทางท่ีกลับไปยังโรงอาบน้ า เธอมีโอกาสได้เห็นฮาคุในร่างของมังกรตัวสีขาวบินจากไป 

วันหนึ่งขณะท่ีจิฮิโระและลินก าลังท าความสะอาดโรงอาบน้ าอยู่นั้น ก็ได้รับค าส่ังให้ท้ังคู่

ไปท างานท่ีอ่างน้ าร้อน และวันนั้นเองก็มีเทพแห่งความเหม็น (Okusare-sama/Stink Spirit) เดิน

ทางเข้ามาต้องการท่ีจะแช่น้ าร้อน ท าให้ท่ีโรงอาบน้ าเกิดความวุ่นวาย เซ็นจึงได้รับมอบหมายงานช้ิน

แรกจากยูบาบา นั่นคือการพาเทพแห่งความเหม็นตนนี้ไปยังอ่างน้ าร้อนใหญ่ สุดท้ายเธอสามารถท าให้

รู้ว่าแท้จริงแล้วเทพตนนี้ไม่ใช่เทพแห่งความเน่าเหม็น แต่เป็นเทพแม่น้ าท่ีถูกมนุษย์ท้ิงส่ิงปฏิกูล

มากมายทับถมจนร่างกายเน่าเหม็นต่างหาก เธอจึงได้รับค าช่ืนชมจากยูบาบาเป็นอย่างมาก ทุกคนต่าง

ดีใจท่ีเทพแม่น้ าได้ท้ิงเศษทองเอาไว้จ านวนหนึ่ง โดยมีวิญญาณไร้หน้าคอยสังเกตการณ์อยู่ห่าง ๆ 

ตลอดเวลา 
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กลางดึกคืนหนึ่ง เมื่อวิญญาณไร้หน้ารู้ว่าทุกคนหลงไหลในทองค า เขาจึงใช้ทองล่อเจ้ากบ

คนงานโรงอาบน้ าให้ตามมา แล้วจึงจัดการจับกิน ท าให้ร่างกายของเขาขยายใหญ่โตขึ้น วันต่อมาท่ีโรง

อาบน้ าก็ดูคึกคักวุ่นวาย เพราะวิญญาณไร้หน้าใช้ทองเพื่อซื้อทุกอย่าง ทุกคนจึงต่างเอาใจเขา แต่ดู

เหมือนเซ็นจะไม่สนใจทองเหล่านั้นเลย 

ขณะท่ีเซ็นก าลังเหม่อลอยมองออกไปนอกหน้าต่าง เธอก็เห็นฮาคุในร่างของมังกรขาว

ก าลังต่อสู้ดินรนอยู่กับฝูงนกกระดาษและได้รับบาดเจ็บ เธอช่วยฮาคุโดยการให้เขาเข้ามาหลบในห้อง 

แล้วฮาคุก็พุ่งตัวบินไปยังห้องของยูบาบา ด้วยความเป็นห่วงเซ็นจึงรีบวิ่งตามไป เธอแอบลักลอบเข้าไป

ในห้องนอนของลูกชายยูบาบาโดยมีนกกระดาษตัวหนึ่งแอบตามมาด้วย ทันใดนั้นร่างจ าแลงของ   

“เซนิบา” (Zeniba) พี่น้องฝาแฝดของยูบาบาก็ปรากฏออกมาจากนกกระดาษตัวนั้น และบอกว่าท า

ร้ายฮาคุเพราะเขาขโมยตราประทับท่ีส าคัญไปจากบ้านเธอ ฮาคุท่ีบาดเจ็บสาหัสอยู่จึงจัดการท าลาย

นกกระดาษตัวนั้นจนร่างจ าแลงของเซนิบาสลายหายไป แล้วฮาคุและเซ็นก็ตกลงไปในหลุมลึกท่ีอยู่ท่ี

พื้นห้องนั้น และไปโผล่ยังห้องของคามาจิ เซ็นมอบขนมเทพท่ีได้มาจากเทพแม่น้ าให้กับฮาคุครึ่งหนึ่ง

เพื่อช่วยชีวิตเขา 

เซ็นตัดสินใจจะน าเอาตราแม่มดของเซนิบาไปคืนท่ีบ้าน โดยได้ต๋ัวรถไฟมาจากคามาจิ 

ขณะเดียวกันวิญญาณไร้หน้าท่ีตามเซ็นมาก็กลายเป็นปีศาจไร้หน้าท่ีน่าเกลียดน่ากลัวและอาละวาด

อย่างหนัก เซ็นช่วยเขาด้วยการมอบขนมเทพอีกครึ่งหนึ่งแก่เขา หลังจากหายคล่ังแล้วเขาจึงขอติดตาม

เธอนั่งรถไฟไปด้วยกัน 

ฮาคุพื้นขึ้นมาและไปหายูบาบา โดยบอกเธอว่าลูกของเธอได้หายไปอยู่กับเซนิบา และยื่น

ข้อเสนอว่าจะตามตัวเจ้าหนูน้อยคืนมาให้ แต่ยูบาบาจะต้องปล่อยตัวเซ็นและพ่อแม่ของเธอกลับไปยัง

โลกมนุษย์อย่างปลอดภัย ในขณะท่ีเซ็นก็ไปถึงบ้านของเซนิบา และพบว่าบ้านของเซนิบาเป็นบ้านท่ี

เรียบง่ายและเธอก็ใจดีต่างจากยูบาบามาก และได้มอบเชือกผูกผมแก่เซ็นเพื่อเป็นเครื่องรางปกป้องตัว

เธอ จากนั้นฮาคุก็ตามมาจนถึงบ้านของเซนิบาและรับเซ็นกลับไปยังโรงอาบน้ า 

ระหว่างการเดินทางกลับ ความทรงจ าในอดีตของเซ็นก็หวนคืนมา เธอจ าได้ว่าตอน   

เด็ก ๆ เธอเคยตกไปในแม่น้ าแห่งหนึ่งแต่เหมือนมีคนมาช่วยพาขึ้นฝ่ังท าให้รอดชีวิตมาได้ ช่ือของแม่น้ า

นั้นคือ “โคฮาคุ” (Kohaku) ซึ่งนั่นคือช่ือจริงของฮาคุท่ีถูกยูบาบาขโมยไปนั่นเอง ทันใดนั้นค าสาปของ

ยูบาบาก็สลายหายไป ปลดปล่อยฮาคุให้เป็นอิสระ 
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หลังจากกลับมายังหน้าโรงอาบน้ า ยูบาบาจ าต้องปล่อยเซ็นและพ่อแม่ไปเพราะเจ้าหนู

น้อยลูกของเธอชอบเซ็นมากและร้องขอยูบาบา แต่มีเงื่อนไขคือให้เซ็นเลือกให้ถูกว่าในบรรดาหมูหลาย

ตัวที่ยืนเรียงแถวกันอยู่ ตัวไหนกันแน่ท่ีเป็นพ่อและแม่ของเธอ สุดท้ายเซ็นสามารถตอบได้ถูกว่าพ่อแม่

ของเธอไม่ได้อยู่ในบรรดาหมูเหล่านั้น เซ็นและครอบครัวจึงสามารถจากท่ีนี่ไปได้อย่างปลอดภัย เซ็น

หรือจิฮิโระและฮาคุกล่าวค าอ าลาจากกันและสัญญาว่าจะได้พบกันใหม่สักวันหนึ่งอย่างแน่นอน 

 

ฉาก 

ในเรื่อง Spirited Away เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน (ประมาณปลายยุค 90) แต่ด าเนินเรื่อง

ท้ังหมดในโลกของวิญญาณ ท่ีมีท้ังภูตผี วิญญาณ แม่มด รวมถึงเทพต่าง ๆ โดยจะแบ่งเป็นฉากหลัก ๆ 

ได้ดังนี้ 

1. อุโมงค์ทางเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณ (The Tunnel) 

 
ภาพที่ 60 ภาพฉากอุโมงค์ลึกลับ ที่ครอบครัวของจิฮิโระไปเจอในตอนต้นเรื่อง 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD], Burbank, CA: Buena Vista Home 

Entertainment, 2002. 
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ภาพที่ 61 ภายในอุโมงค์ที่มีม้าน่ังมากมาย แต่ไร้ผู้คน 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

อุโมงค์นี้เป็นเหมือนทางเช่ือมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของวิญญาณ บริเวณรอบ ๆ 

เป็นป่าไม้ร่มรื่น แต่มีบรรยากาศวังเวงแปลกประหลาด เมื่อครอบครัวของ จิฮิโระมาถึงท่ีแห่งนี้ก็รู้สึก

ประหลาดใจ และเกิดความสงสัย อยากรู้อยากเห็น จึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูด้านใน  

ภายนอกของอุโมงค์เป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบของประเทศทางตะวันออก คล้ายจีน 

หรือญี่ปุ่น ผนังของก าแพงหนาทาสีแดงอิฐสภาพเก่ามีสีลอกอยู่ ท่ัวไปหลายจุด ช้ัน 2 เป็นห้องมี

หน้าต่างกระจกแบบเล่ือนบานใหญ่เรียงติดกันเป็นแนวและมีระเบียงไม้ หลังคาเป็นกระเบ้ืองเรียกว่า 

“คาวาระยาเนะ” (Kawarayane) ตรงกลางเหนือประตูทางเข้าขึ้นไปมีป้ายไม้เก่าแก่มาก เขียนค าว่า 

“อะบุระ ยุยะ” (Abura-yuya) ซึ่งเป็นช่ือของโรงอาบน้ าแห่งนี้ เรียกโดยย่อว่า “อะบุระยะ” ด้านหน้า

ทางเข้าอุโมงค์มีก้อนหินแกะสลักเป็นลักษณะของหน้าส่ิงมีชีวิตซึ่งมี 2 หน้า หันเข้าไปท่ีอุโมงค์ทางเข้า 

1 หน้า และหันไปยังป่า 1 หน้า ตัวหินก้อนนั้นปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ า ท าหน้าท่ีเหมือนเป็นผู้ยืนเฝ้า

ประตู 

เมื่อเข้าไปด้านในจะพบห้องโถงใหญ่ คล้ายโถงในโบสถ์ผสมกับท่ีนั่งรอรถไฟในสถานี

รถไฟ บรรยากาศในนี้ดูวังเวงมาก มีม้านั่งอยู่มากมาย แต่ไร้ผู้คน 
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2. ย่านร้านอาหารลึกลับ (The Strange Restaurant District) 

 
ภาพที่ 62 ย่านที่ร้านอาหารมากมายต้ังอยู่เรียงราย 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

เมื่อผ่านอุโมงค์ทางออกมาแล้วเดินมาสักพักจะเจอย่านของร้านค้า ร้านอาหารมากมาย

เรียงราย 2 ฝ่ังทางท่ีมุ่งตรงไปสู่อาคารโรงอาบน้ า ร้านค้าต่าง ๆ มีลักษณะของส่ิงปลูกสร้างท่ีมีหน้า

ร้านสีสันแปลกตาและหลากหลาย มีป้ายโฆษณาแปะอยู่ท่ัวไป และมีการห้อยประดับโคมไฟสีแดงโยง

พาดระหว่างอาคารฝ่ังซ้ายและขวา 

ภาพที่ 63 บรรยากาศที่วังเวงของย่านร้านอาหารลึกลับ 
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3. โรงอาบน้ า “อะบุระยะ” (The Bath House “Aburaya”) 

 
ภาพที่ 64 ภาพภายนอกของโรงอาบน้ าอะบุระยะ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
โรงอาบน้ าอะบุระยะถือเป็นฉากหลักของการด าเนินเรื่อง Spirited Away ก็ว่าได้ เป็น

โรงอาบน้ าท่ีเหล่าเทพหรือวิญญาณภูตต่าง ๆ มาใช้บริการอาบน้ า จากลักษณะภายนอกเห็นเป็น

อาคารท่ีคล้ายกับปราสาทรูปแบบญี่ปุ่นต้ังอยู่กลางทะเล ด้านข้างเป็นปล่องระบายควันขนาดใหญ่ ตัว

ผนังอาคารทาด้วยสีแดงสด ตัดกับหลังคาท่ีเป็นกระเบ้ืองสีเขียว ตรงกลางมีมุขยื่นออกมา ห้องต่าง ๆ 

จะมีระเบียงไม้ยื่นออกมาจากตัวอาคารและติดด้วยบานกระจก ช้ันบนสุดของอาคารมีระเบียงสีแดงวน

ได้รอบ ด้านบนสุดของหลังคาประดับด้วย “โอนิงาวาระ” (Oni-gawara) หรือกระเบื้องรูปยักษ์สีทอง 

ท้ัง 4 มุมของหลังคาประดับด้วย “ชะจิโฮโกะ” (Shachihoko) คือรูปปั้นปลาคราฟหัวเสือสีทอง ตรง

ทางเข้ามีป้ายไม้ เขียนช่ือ “อะบุระยะ” และตรงประตูมีผ้าสีน้ าเงินเขียนค าว่า “ยุ” หรือ “น้ าร้อน”

ห้อยอยู่ เมื่อออกจากโรงอาบน้ ามาจะเจอกับสะพานไม้ท่ีมีราวจับด้านข้างสีแดง 

ข้างในโรงอาบน้ าอะบุระยะยังประกอบไปด้วยอีกหลายส่วนท่ีเป็นฉากท่ีส าคัญ ดังนี้ 



 80 
 

 

3.1 ห้องต้มน้ าของคามาจิ (Kamaji’s Boiler Room) 

 
ภาพที่ 65 ห้องต้มน้ าของฮามาจิ เพ่ือส่งต่อไปยังโรงอาบน้ าท่ีอยู่ด้านบน 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

 
ภาพที่ 66 ชั้นเก็บยาสมุนไพร ส่วนช่องด้านล่างคือที่อยู่ของสุสุวาตาริ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ห้องต้มน้ าของคามาจิ เป็นห้องท่ีใช้ส าหรับต้มน้ าเพื่อส่งไปใช้ในอ่างอาบน้ า

ท่ีอยู่ด้านบน โดยมีคนท่ีควบคุมทุกอย่างคือคามาจิ ลักษณะของห้องต้มน้ าจะต้ังอยู่ท่ีส่วนล่างสุดของ
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โรงอาบน้ า มีองค์ประกอบหลักคือเตาไฟต้มน้ าท่ีใช้พลังงานจากการเผาก้อนถ่านหินท่ีสุสุวาตาริ (ก้อน

เขม่าท่ีเกิดจากเวทมนตร์ของคามาจิ) ล าเลียงออกมาจากช่องท่ีอยู่ใต้ล้ินชักใส่สมุนไพรท่ีเรียงอยู่เต็ม

ผนังอีกด้านหนึ่ง และมีพื้นท่ีเล็ก ๆ ส่วนหนึ่ง ใช้เป็นท่ีนอนของคามาจิ 

 

3.2 ห้องของยูบาบา (Yubaba’s Room) 

 
ภาพที่ 67 บริเวณโถงหน้าห้องของยูบาบา 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

 
ภาพที่ 68 ภายในห้องท างานของยูบาบา 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ห้องของยูบาบาต้ังอยู่ ช้ันบนสุดของโรงอาบน้ าอะบุระยะ เป็นส่วนท่ีดู
หรูหรามากท่ีสุด เป็นท่ีอยู่และท่ีท างานของยูบาบา โดยเราจะเห็นการตกแต่ง ในรูปแบบเอเชีย
ตะวันออกอย่างหรูหราต้ังแต่ส่วนของโถงทางเข้า ตกแต่งด้วยแจกันแบบจีนใบใหญ่ และประดับด้วย
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ตราโลหะรูปนก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงอาบน้ า ทางท่ีจะเข้าสู่ห้องท างานยังตกแต่งด้วยโคมไฟห้อย
ระย้าสวยงามหลายอัน และยังมีแจกันจีนใบใหญ่ต้ังเรียงรายตลอดทางเข้า ในห้องท างานมีโต๊ะท างาน
ต้ังอยู่ในสุดของห้อง ตรงข้ามกับโต๊ะท างานเป็นเตาผิงอันใหญ่ ท่ีผนังฝ่ังเตาผิงเป็นช้ันหนังสือเต็มผนัง 
พื้นปูด้วยพรม 

นอกจากนั้นด้านในยังมีห้องของลูกชายยูบาบาอยู่ด้วย ลักษณะห้องเป็นโถง
โดมรูปวงกลม รายล้อมด้วยเสากรีกแบบไอออนิก ใต้หลังคาโดมระบายสีเป็นรูปท้องฟ้า ก้อนเมฆและ
พระอาทิตย์ ผนังโดยรอบก็วาดเป็นรูปวิวทิวทัศน์แบบยุโรป เป็นเทือกเขาสูง ทุ่งหญ้า เห็นรูปปราสาท
ในเทพนิยายอยู่ไกล ๆ ในห้องมีกระโจมเป็นท่ีนอนของโบ ลูกชายยูบาบา กลางห้องมีโต๊ะเล็ก ๆ อยู่ 
นอกจากนั้นยังมีช้ันหนังสือท่ีมีภาพฉากหลังเป็นรูปโบสถ์คริสต์หลังคาโดมอีกด้วย พื้นท้ังหมดบุด้วย
นวม และมีของเล่น ตุ๊กตาอยู่เต็มห้อง 

 

 

ภาพที่ 69 ห้องของลูกชายยูบาบา 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
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3.3 ห้องพักพนักงาน (Workers’ Quarters) 

 
ภาพที่ 70 ห้องพักของพนักงานหญิงโรงอาบน้ าอะบุระยะ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

 
ภาพที่ 71 สภาพความเป็นอยู่ของพนักงานหญิงโรงอาบน้ าอะบุระยะ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ในโรงอาบน้ ามีพื้นท่ีส าหรับให้คนงานพักอาศัยอยู่ด้วย โดยจะมีสภาพเป็น

ห้องนอนรวมเก่า ๆ โดยพนักงานจะนอนบนฟูกเรียงกันไปเป็นแถวจนเต็มห้อง ลักษณะห้องเป็น

รูปแบบญี่ปุ่น มีประตูบานเล่ือนแบบญี่ปุ่นท่ีเรียกว่า “โชจิ” อยู่รอบห้อง ด้านนอกเป็นระเบียงไม้ โดย

ประตูกั้นระเบียงเป็นกระจกใสสามารถมองทะลุออกไปข้างนอกได้  
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3.4 ห้องอาบน้ าร้อน (The Bath Quarters) 

ส่วนท่ีส าคัญของโรงอาบน้ านั่นก็คือห้องอาบน้ าร้อน ซึ่งเป็นส่วนท่ีใช้ต้อนรับ

ลูกค้า ดังนั้นจึงมีความกว้างขวาง ใหญ่โต สวยงาม หรูหรา เป็นอย่างมาก ห้องอาบน้ าจะอยู่โถงใหญ่

กลางโรงอาบน้ าแห่งนี้ โดยจะมีการใช้ผนังเล็ก ๆ แบ่งเป็นห้องย่อย ๆ อีกหลายห้อง แต่ละห้องจะมี

อ่างอาบน้ ารูปวงกลมอยู่ ตรงกลางจะเว้นช่องไว้เป็นทางเดินได้ นอกจากนั้นแล้วยังมีอ่างอาบน้ าขนาด

ใหญ่พิเศษอยู่อีกอ่างหนึ่ง นั่นคืออ่างอาบน้ าเก่า ท่ีใช้ต้อนรับเทพเน่าเหม็นนั่นเอง 

 

 
ภาพที่ 72 ภาพโดยรวมของห้องอาบน้ า 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
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ภาพที่ 73 ภาพของอ่างอาบใหญ่ที่ยังไม่ได้ท าความสะอาด 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

4. รถไฟ (Train)  

 
ภาพที่ 74 ภายนอกของขบวนรถไฟ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

 
ภาพที่ 75 ภายในรถไฟ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
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จิฮิโระนั่งรถไฟนี้เพื่อจะไปยังบ้านของเซนิบา ท่ีอยู่ห่างออกไป โดยรถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟ

ส าหรับเทพท้ังหลาย และพวกภูตผี วิญญาณต่าง ๆ บรรยากาศภายในรถไฟมีลักษณะเหมือนกับรถไฟ

ปกติทุกอย่าง ด้านหน้ารถไฟมีค าภาษาญี่ปุ่นว่า “จูโด” (Chuudou / 中道) ท่ีแปลว่า “ทางสาย

กลาง” อยู่ รถไฟขบวนนี้วิ่งไปบนทางรถไฟท่ีลอยอยู่ในระดับผิวน้ าทะเล 

 

5. บ้านของเซนิบา (Zeniba’s House)  

 
ภาพที่ 76 ภาพภายนอกบ้านของเซนิบา 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

 
ภาพที่ 77 สภาพภายในบ้านของเซนิบา 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

บ้านของเซนิบาอยู่ห่างออกไปจากโรงอาบน้ า อยู่ในพื้นท่ีชนบทท่ีค่อนข้างเงียบสงบ 

แตกต่างจากท่ีอยู่ของยูบาบาเป็นอย่างมาก ลักษณะภายนอกของบ้านเป็นบ้านเด่ียวชั้นเดียวแบบเรียบ
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ง่าย หลังไม่ใหญ่มาก ผนังก่อจากอิฐฉาบปูน โครงสร้างรับน้ าหนักเป็นไม้ และหลังคาเป็นฟางจาก

ธรรมชาติ ภายในมีเตาผิงก่อจากอิฐก้อนอยู่ ต่อปล่องควันทะลุหลังคาขึ้นไป ข้าง ๆ เตาผิงแขวนพวก

เครื่องครัวไว้ ถัดไปด้านข้างเป็นช้ันวางของ กลางบ้านมีโต๊ะกินข้าวอยู่ ภายในบ้านมีการประดับประดา

ด้วยดอกไม้ และรูปภาพ 

 

ตัวละคร 

ในเรื่อง Spirited Away สามารถแบ่งตัวละครออกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1. มนุษย์ (Human) 

1.1 จิฮิโระ โอกิโนะ/เซ็น (Chihiro Ogino/Sen) 

 
ภาพที่ 78 จิฮิโระ เด็กสาวตัวเอกของเรื่อง 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
จิฮิโระเป็นตัวเอกของเรื่องท่ีเป็นเพียงเด็กสาววัย 10 ขวบ ท่ีไม่ได้มีลักษณะ

พิเศษท่ีโดดเด่น เป็นเหมือนเด็กหญิงธรรมดาอื่น ๆ ท่ัวไป เธอมีผมยาวสีน้ าตาลและมักจะรวบมัดเป็น

หางม้า ช่วงแรงเธอจะแต่งกายในชุดเส้ือยืดตัวใหญ่พื้นขาวมีลายสีเขียวอ่อนขนาดใหญ่พาดขวาง คู่กับ

กางเกงขาส้ันสีชมพู และสวมรองเท้าผ้าใบสีเหลือง 
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เธอเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กท่ีค่อนข้างขี้แย ขี้กลัว ตกใจง่าย หลังจากหลง

เข้าไปในโลกของวิญญาณ เธอรู้สึกสับสน และตกใจกลัวส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น แต่โชคดีท่ีเธอได้พบกับ 

“ฮาคุ” และได้รับการช่วยเหลือจากเขา เธอต้องไปของานท าท่ีโรงอาบน้ าตามค าแนะน าของฮาคุ โดย

ถูกเปล่ียนช่ือเป็น “เซ็น” หลังจากนั้นเธอจึงค่อย ๆ เรียนรู้วิธีการปรับตัว และท าในส่ิงท่ีเธอไม่เคยท า

มาก่อน 

ตอนมาท างานท่ีโรงอาบน้ า เธอใส่เครื่องแบบพนักงานท่ีมีกางเกงแบบฮาคา

มะ (Hakama) ขาสามส่วนสีชมพูอมส้ม และเส้ือเป็นกิโมโนชนิดหนึ่งท่ีเรียกว่า “ซุยคัง” (Suikan) ซึ่ง

จริง ๆ แล้วเป็นชุดของผู้ชายสมัยเฮอัน เวลาท างานจะมีการผูกแขนเส้ือด้วยเชือก “ทะสุคิ” (Tasuki) 

เพื่อให้ทะมัดทะแมง 

 

 
ภาพที่ 79 จิฮิโระในชุดท างานของโรงอาบน้ าอะบุระยะ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ถึงแม้จิฮิโระจะดูเป็นเด็กไม่เอาไหนในตอนแรก แต่หลังจากผ่านเหตุการณ์

ต่าง ๆ ท่ีโรงอาบน้ า เราจะเห็นพัฒนาการของเธอ เธอสามารถจัดการกับเหตุการณ์ท่ียากล าบากได้ดี

มากขึ้น เธอกล้าท่ีจะเข้าช่วยเหลือคนท่ีเธอรักเมื่อเขาตกท่ีนั่งล าบาก ไม่กลัวแม้กระท่ังแม่มดท่ีน่ากลัว

อย่างยูบาบา 
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1.2 อะคิอิจิโร่ โอะกิโนะ (Akiichirou Ogino) 

 
ภาพที่ 80 พ่อของจิฮิโระ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

อะคิอิจิโร่เป็นพ่อของจิฮิโระ เขาเป็นผู้ชายร่างกายสูงใหญ่ ผมส้ันสีน้ าตาล 

ดวงตาสีน้ าตาลเข้ม สีผิวไม่ขาวมากนัก และมีหนวดนิดหน่อยเหนือริมฝีปากบน เขาใส่เส้ือโปโลสีเทา

อมม่วง มีเส้นสีขาวขนาดเล็กพาดตรงช่วงหน้าอกเป็นลายขวาง กางเกงเป็นกางเกงสแล็กสีเทา คาด

เข็มขัดหนัง และสวมรองเท้าหนังสีน้ าตาล นอกจากนั้นยังใส่นาฬิกาโลหะท่ีข้อมือข้างซ้ายด้วย 

อะคิอิจิโร่เป็นคนท่ีค่อนข้างมั่นใจในตัวเอง และมีความกล้าหาญ ไม่เกรง

กลัวต่อส่ิงใด และชอบท่ีจะค้นพบและส ารวจส่ิงใหม่ สังเกตจากตอนท่ีเขาขับรถพาครอบครัวมายัง

เมืองใหม่ท่ีห่างไกลและเกิดมาผิดทาง เขาตัดสินใจท่ีจะขับรถตรงเข้าไปในป่าซึ่งเขาคาดว่าจะเป็นทาง

ลัดไปสู่จุดหมายได้ โดยท่ีไม่กลัวหลงทาง และเมื่อพบกับอุโมงค์ประหลาด เขายังเลือกท่ีจะเดินเข้าไป

ส ารวจภายในโดยไม่ลังเล นอกจากนั้นเขายังกล้าท่ีจะกินอาหารท่ีพบท่ีร้านอาหารท้ังท่ีไม่มีคนขายอีก

ด้วย 
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1.3 อิจิยูโกะ โอะกิโนะ (Ichiyuuko Ogino) 

 
ภาพที่ 81 แม่ของจิฮิโระ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
อิจิยูโกะเป็นภรรยาของอะคิอิจิโร่และเป็นแม่ของจิฮิโระ เธอไว้ผมส้ันสี

น้ าตาล จัดทรงอย่างดี ดวงตาสีด าเข้ม และทาลิปสติกสีชมพู เธอใส่ต่างหูและสร้อยคอทองค าแบบ

เรียบง่าย สวมเส้ือแขนสามส่วนสีชมพู และกางเกงขายาวเข้ารูปสีครีม และสวมรองเท้าหนังสีน้ าตาล 

ในขณะท่ีสามีของเธอเป็นคนกล้าบ้าบิ่น ไม่เกรงกลัวอะไร แต่ตัวอิจิยูโกะ

กลับเป็นคนขี้กังวลและขี้กลัว เช่น ตอนท่ีสามีเธอขับรถมาผิดเส้นทางและต้องการจะเดินทางต่อใน

เส้นทางท่ีคิดว่าเป็นทางลัด เธอรีบห้ามในทันทีเพราะกลัวจะหลงทาง และตอนท่ีสามีเธอจะเดินเข้าไป

ส ารวจในอุโมงค์ลึกลับ เธอก็รีบเรียกให้กลับเพราะกังวลว่าจะไม่ทันรถขนของท่ีจะมาส่งของท่ีบ้าน แต่

สุดท้ายเธอก็ต้องเดินตามผู้น าครอบครัวอยู่เสมอ 
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2. แม่มด (Witches) 

2.1 ยูบาบา (Yubaba) 

 
ภาพที่ 82 แม่มดยูบาบา 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ยูบาบาเป็นแม่มดแก่ชรา เป็นหัวหน้าปกครองโรงอาบน้ า  “อะบุระยะ” ท่ี

ซึ่งเหล่าเทพเจ้าท้ังหลายมาใช้บริการอาบน้ าผ่อนคลาย รูปร่างของเธอดูผิดปกติจากมนุษย์ท่ัวไป ตัว

เต้ียป้อม ศีรษะมีขนาดใหญ่มาก จมูกแหลมยาว ดวงตาสีน้ าตาลเข้ม ทาอายแชโดว์สีม่วง ผมหงอกขาว

โพลนมัดรวบเป็นมวยพุ่มกลัดด้วยปิ่นปักผมสีชมพู ใส่ต่างหูทองรูปทรงกลมขนาดใหญ่ท้ังสองข้าง และ

เธอมีตุ่มสีแดงอ่อน ๆ ลักษณะคล้ายไฝอยู่บริเวณหว่างค้ิว  เธอสวมชุดเดรสแบบตะวันตกสีน้ าเงิน

ประดับด้วยอัญมณีสีแดงบริเวณหน้าอก และใส่รองเท้าหนังสีม่วงเข้มมีส้นสูงเล็กน้อย เธอไว้เล็บยาว

แหลมคมทาสีแดงสด และใส่แหวนอัญมณีหลากสีเกือบทุกนิ้วของเธอ นอกจากนั้นเธอยังชอบสูบบุหรี่

แท่งยาวอีกด้วย 

ยูบาบาเป็นเจ้าของโรงอาบน้ าอะบุระยะ เธอจึงเป็นคนท่ีมีอ านาจเด็ดขาด
สูงสุด และชอบข่มขู่คุกคามเมื่อไม่ได้ส่ิงท่ีใจต้องการ เธอจะเป็นคนเจ้าเล่ห์ขโมยช่ือของคนท่ีจะมา
ท างานท่ีโรงอาบน้ าเพื่อให้พวกเขาลืมตัวตนท่ีแท้จริงและเป็นคนงานของท่ีนั่นตลอดไป อย่างเช่น ฮาคุ 
และเซ็น แต่ในทางกลับกัน เธอเป็นคนท่ีพูดค าไหนค านั้นและยึดมั่นในกฎกติกา เมื่อจิฮิโระสามารถ
ควบคุมสถานการณ์เรื่องเทพแห่งความเหม็นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เธอช่ืนชมจิฮิโระเป็นอย่างมากโดย
ไม่มีอคติเอนเอียง หรือในตอนท้ายท่ีเธอก็ยอมท าตามสัญญาท่ีจะปล่อยจิฮิโระและครอบครัวกลับไปสู่
โลกแห่งความเป็นจริงเมื่อสามารถตอบค าถามเธอได้ นอกจากนั้นเธอยังเป็นคนท่ีรักลูกชายของเธอ
มากอีกด้วย 
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2.1.1 ลูกชายยูบาบา (Bou) 

 
ภาพที่ 83 โบ ลูกชายของยูบาบา 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
โบ (Bou) เป็นลูกชายของยูบาบา เขาเป็นเด็กทารกท่ีมีขนาด

ตัวใหญ่กว่าปกติมาก และยังสามารถพูดจาได้เหมือนกับเด็กโตหรือพวกผู้ใหญ่ เขาไม่มีผม ตัวอ้วน
จ้ าม่ า และใส่เครื่องแต่งกายเป็นผ้าสีแดงมีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นค าว่า “โบ” สีขาวอยู่ตรงกลาง 

 

 
ภาพที่ 84 โบที่ถูกสาปให้กลายเป็นหนู 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
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โบเป็นเด็กเอาแต่ใจ ขี้แย เมื่อโบเริ่มร้องไห้ ยูบาบาจะละท้ิง

ทุกอย่างแล้วรีบมาปลอบโบในทันที โบถูกยูบาบาเล้ียงดูแบบประคบประหงมให้อยู่แต่ในห้องของ

ตัวเองโดยหลอกว่าถ้าออกไปข้างนอกจะติดเช้ือโรคและป่วยตาย ตอนหลังโบถูก “เซนิบา” พี่น้อง   

ฝาแฝดของยูบาบาสาปให้กลายเป็นหนู และได้ออกเดินทางไปข้างนอกกับเซ็น ท าให้โบช่ืนชอบเซ็น

มาก 

 

2.2 เซนิบา (Zeniba) 

 

ภาพที่ 85 เซนิบา พ่ีน้องฝาแฝดของยูบาบา 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

เซนิบาเป็นพี่น้องฝาแฝดกับยูบาบา ซึ่งท้ัง 2 คนมีรูปร่างหน้าตาท่ีเหมือนกัน

มากแม้กระท่ังการแต่งกาย เครื่องประดับท่ีสวมใส่ หรือการแต่งหน้าก็เหมือนกันทุกอย่างจนแยกแทบ

ไม่ออก แต่ส่ิงเดียวท่ีเซนิบาต่างกับยูบาบาคือ เวลาอยู่ท่ีบ้าน เซนิบามักจะใส่แว่นตาส าหรับอ่าน

หนังสือขนาดเล็กอยู่เสมอ 

เซนิบามีนิสัยท่ีตรงกันข้ามกับยูบาบา ขณะท่ียูบาบาอาศัยอยู่ในห้องหรูหรา

รูปแบบตะวันตก เต็มไปด้วยของประดับฟุ่มเฟือยราคาแพง เซนิบากลับอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กท่ีมี

ลักษณะเรียบง่ายต้ังอยู่ลึกเข้าไปในป่า ตอนจิฮิโระมาท่ีบ้านของเธอเพื่อน าเอาตราประทับแม่มดมาคืน 
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เธอก็ต้อนรับขับสู้จิฮิโระเป็นอย่างดี และยังมอบท่ีมัดผมท่ีท าจากด้ายท่ีเพื่อน ๆ ช่วยกันท าให้กับจิฮิโระ

เพื่อเป็นเครื่องรางป้องกันอันตราย เธอดูเป็นแม่มดท่ีใจดีมาก ๆ 

3. ภูตผ ีวิญญาณ และเทพเจ้า (Spirits/Kami) 

3.1 คนของโรงอาบน้ า 

3.1.1 ฮาค ุ(Haku) 

 
ภาพที่ 86 ฮาคุ เด็กชายคนสนิทของยูบาบา 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ฮาคุเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ 12 ปี เขาคนรับใช้ใกล้ชิดกับ

ยูบาบา คอยท างานตามค าส่ังเธอโดยตรง เขาสามารถในการแปลงกายเป็นมังกรและบินไปไหนมาไหน

ได้  

ฮาคุมีดวงตาสีเขียว และไว้ผมบ๊อบหน้าม้าสีด าอมเขียว สวม

ชุด “ซุยคัง” (Suikan) สีขาว มีเส้ือด้านในสีฟ้า กางเกงสีฟ้าขาสามส่วนผูกปลายขาคลุมหัวเข่า และผูก

ผ้าคาดเอวสีม่วง เมื่อกลายร่างเป็นมังกรจะมีร่างกายสีขาวหรือเงิน มีขนสีเขียวขึ้นตลอดแนวสันหลัง 

และมีขนเป็นพู่ท่ีหาง มีขา 4 ขาลักษณะเหมือนขานกหรือไก่ เขาคล้ายเขากวาง 2 ข้าง และมีหนวด

ยาวเหมือนหนวดปลาดุก  
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ภาพที่ 87 ฮาคุในร่างของมังกรสีขาว 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ฮาคุต้องมาท างานให้ยูบาบาเพราะถูกขโมยช่ือจริงไป ท าให้

เขาไม่สามารถจดจ าเรื่องราวในอดีต และต้องติดอยู่ท่ีโรงอาบน้ าอะบุระยะตลอดมา ในตอนท้ายท่ี   

จิฮิโระบอกช่ือจริงของฮาคุว่าเขาคือแม่น้ า “โคฮาคุ” ท าให้ค าสาปสลาย และความทรงจ าของเขาจึงได้

กลับคืนมา และรู้ว่ าจริง ๆ แล้วเขาเป็น เทพช่ือว่า “นิกิฮายามะ โคฮาคุนุ ชิ” (Nigihayama 

Kohakunushi) 

 

3.1.2 คามาจิ (Kamaji) 

 
ภาพที่ 88 คามาจิ ภูตที่ท าหน้าท่ีต้มน้ าร้อนให้กับโรงอาบน้ า 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
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คามาจิเป็นพนักงานคนหนึ่งของโรงอาบน้ าอะบุระยะ มีหน้าท่ี

ควบคุมห้องต้มน้ าร้อน โดยจะรับค าส่ังผ่านป้ายไม้ท่ีห้อยลงมาจากห้องอาบน้ า และจัดน้ าร้อนต้ม

สมุนไพรตามป้ายค าส่ังนั้น เขามีลูกน้องเป็น “สุสุวาตาริ” หรือตัวเขม่า คอยช่วยล าเลียงถ่านหินไปใส่

ยังเครื่องต้มน้ า 

คามาจิเป็นภูตวัยกลางคน โดยมีลักษณะเด่นคือมี 6 แขน และ

แขนแต่ละข้างจะมีนิ้วเพียง 3 นิ้ว และสามารถยืดหดแขนได้ตามใจชอบ ศีรษะล้าน ไว้หนวดยาวฟู

เหนือริมฝีปากบน และใส่แว่นด ารูปวงกลม เขาใส่เส้ือแขนยาวสีน้ าตาลเข้ม กางเกงขายาวสีเขียวขี้ม้า 

ในช่วงแรก คามาจิดูเป็นคนท่ีงานยุ่งอยู่ตลอดเวลา และ

เหมือนจะไม่ใส่ใจคนอื่นรอบข้าง แต่จริง ๆ แล้วเขาเป็นคนใจดี ตอนท่ีจิฮิโระเผลอหลับท่ีห้องต้มน้ าเขา

ยังน าเบาะรองนั่งมาห่มให้เธอ และเขาก็เป็นคนท่ีช่วยดูแลฮาคุตอนท่ีได้รับบาดเจ็บหนักอีกด้วย 

 

3.1.3 ลิน (Lin) 

 
ภาพที่ 89 ลิน พนักงานหญิงที่โรงอาบน้ าอะบุระยะ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับจิฮิโระ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
ลินเป็นพนักงานหญิงท่ีโรงอาบน้ าอะบุระยะแห่งนี้ท่ีค่อนข้างมี

บทบาท เพราะเป็นคนท่ีช่วยดูแล และสอนงานคอยเป็นพี่เล้ียงให้กับเซ็นท่ีเข้ามาท างานใหม่ ลักษณะ

ของลินเป็นหญิงสาวอายุประมาณ 14 ปี ผมยาวสีน้ าตาลแสกกลางมัดรวบปลายผม ดวงตาสีน้ าตาล 

ทาลิปสติกสีชมพู ใส่เครื่องแบบพนักงานโรงอาบน้ าสีชมพูอมส้ม  
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3.1.4 สุสุวาตาริ (Susuwatari) 

 
ภาพที่ 90 สุสุวาตาริ ก าลังท างานขนถ่านหินไปใส่ในเตาไฟต้มน้ า 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

สุสุวาตาริเกิดจากเวทมนตร์ของคามาจิท่ีเสกให้ฝุ่นเขม่ามีชีวิต

ขึ้นมาเพื่อใช้ให้ช่วยงานขนถ่านหินใส่เตาหม้อต้มน้ า สุสุวาตาริมีลักษณะเป็นก้อนฝุ่นหรือเขม่าสีด า 

มองเห็นเป็นเหมือนตัวมีขนฟู มีแขนขาเล็กยาว และมีดวงตากลมโต  

 

3.1.5 อะโอะกาเอะรุ (Aogaeru) 

 
ภาพที่ 91 อะโอะกาเอะรุ พนักงานในโรงอาบน้ าอะบุระยะที่มีลักษณะเป็นภูตกบ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ภูตกบอะโอะกาเอะรุเป็นพนักงานท่ัวไปในโรงอาบน้ า มี

ลักษณะเหมือนกบตัวสีเขียวทั่วไป แต่จะสวมชุดกิโมโนประเภทหนึ่งท่ีเรียกว่า “ซะมุเอะ” (Samue) สี
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ฟ้า ซึ่งเป็นชุดท่ีท าจากผ้าฝ้าย สวมใส่สบาย มักใส่ตอนท างาน และใส่ผ้าเต่ียวสีขาว อะโอะกาเอะรุมี

นิสัยละโมบโลภมาก เขาจึงถูกวิญญาณไร้หน้าใช้เศษทองค ามาล่อ แล้วจัดการกินเขาเข้าไปรวมอยู่ใน

ร่างได้ 

 

3.1.6 บันไดคาเอะรุ (Bandaikaeru) 

 

ภาพที่ 92 บันไดคาเอะรุ เป็นภูตกบที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

บันไดกาเอะรุ เป็นภูตกบตนหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีคอยจัดการเกี่ยวกับ

การเบิกจ่ายน้ ายาสมุนไพรท่ีโรงอาบน้ าอะบุระยะ โดยจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้แผ่นป้ายไม้เบิกยา

สมุนไพรชนิดไหนกับแขกคนไหน เขามีหน้าตาเหมือนกบ แต่มีผิวสีเนื้อเหมือนคน แก้มแดงเป็นวง มี

หนวดแหลม ค้ิวเป็นรูปวงกลม สวมชุดท่ีมีลักษณะเหมือนชุด “คะริกินุ” (Kariginu) สีเหลืองทอง ซึ่ง

เป็นชุดท่ีใส่กันท่ัวไปในสมัยเฮอัน และสวมหมวกทรงสูงท่ีเรียกว่า “เอโบชิ” (Eboshi)  
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3.1.7 อะนิยะคุ (Aniyaku) 

 
ภาพที่ 93 อะนิยะคุ เป็นภูตกบที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

อะนิยะคุท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการในโรงอาบน้ าอะบุระยะ 

มีลักษณะเป็นภูตกบ แต่มีรูปร่างค่อนไปทางมนุษย์ รูปร่างหน้าตาเหมือนลุงวัยกลางคน แต่ตาจะกลม

โตและห่างกันมาก ค้ิวส้ัน มีหนวดส้ัน ๆ เป็นแผงอยู่ใต้จมูก เขาสวมชุด “คะริกินุ” สีฟ้าอ่อน กางเกง 

“ฮาคามะ” สีขาว และสวมหมวกท่ีมีลักษณะเหมือนกับ “โมมิเอโบชิ” (Momieboshi) สีแดงเลือดหมู 

ซึ่งเป็นหมวก เอโบชิชนิดหนึ่งท่ีมีความอ่อนนุ่ม 

 

3.1.8 ชิชิยะคุ (Chichiyaku) 

 
ภาพที่ 94 ชิชิยะคุ เป็นภูตกบที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
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ชิชิยะคุเป็นภูตกบท่ีท างานเป็น ผู้จัดการของโรงอาบน้ า       

อะบุระยะ คอยต้อนรับขับสู้แขกท่ีมาใช้บริการ เขามีผิวสีเนื้อเหมือนมนุษย์ หน้าตามีลักษณะเหมือน

กบ ดวงตาสีส้ม มีหนวดและค้ิวสีน้ าตาลอ่อน แต่งกายในชุด“คะริกินุ” สีเหลือง กางเกง “ฮาคามะ” สี

ขาว ผ้าคาดเอวสีม่วง และสวมหมวก“โมมิเอโบชิ” สีเขียว 

 

3.1.9 ยูนะ (Yuna) 

 
ภาพที่ 95 ยูนะ เป็นพนักงานหญิงทั่วไปของโรงอาบน้ า พวกเธอเป็นภูตหอยทาก 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ยูนะเป็นประเภทหนึ่งของภูตท่ีเป็นพนักงานหญิงของโรง

อาบน้ า     อะบุระยะ ซึ่งเป็นภูตหอยทาก (Namekuji)66 ท าหน้าท่ีท่ัวไป ท้ังท าอาหาร ท าความ

สะอาด หรือเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า พวกเธอมีผมยาวสีด า หรือสีเข้ม ค้ิวจะเป็นรูปทรงรี และจะใส่ชุด

กิโมโน หรือบางคนก็จะใส่ชุด “จิฮายะ” (Jihaya) เป็นชุดของ “มิโกะ” (Miko) หญิงสาวท่ีท างานใน

ศาลเจ้าชินโต 

 

                                            
66 Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (Sanfrancisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 23. 
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3.1.10 คาชิระ (Kashira) 

 
ภาพที่ 96 คาชิระ เป็นภูตที่มีลักษณะเป็นหัวมนุษย์ 3 หัว 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

คาชิระเป็นลูกสมุน หรือจะเรียกว่าสัตว์เล้ียงของยูบาบาก็ว่าได้ 
ไม่ได้ท าหน้าท่ีใด ๆ กระโดดไปมาอยู่บริเวณห้องท างานของยูบาบา มีลักษณะเป็นหัวของมนุษย์
หัวโล้นท่ีไม่มีส่วนของล าตัว 3 หัวแยกจากกัน แต่ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด โดยสีผิวของคาชิระจะ
ออกไปทางเขียวขี้ม้า หน้าตาของคาชิระดูเหมือนคนขึงขัง ตาโปนโตตาซ้ายและตาขวามองช้ีไปคนละ
ทิศทางกัน หัวทั้ง 3 จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยท่ีลักษณะของหนวด ในตอนท้ายคาชิระถูกเซนิบา
เสกให้กลายร่างเป็นโบ ลูกของยูบาบา 
 

3.1.11 นกของยูบาบา (Yubaba’s Bird) 

ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ภาพที่ 97 นกของยูบาบา (ซ้าย) นกของยูบาบาถูกสาปให้กลายเป็นนกตัวเล็กน่ารัก (ขวา) 
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นกของยูบาบา หรือท่ีเรียกกันว่า “ยูเบิร์ด” (Yu-Bird) เป็นลุก

สมุนอีกตัวหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีสังเกตการณ์ สอดส่องดูแลความเรียบร้อยของโลกแห่งวิญญาณ และรายงาน

ส่ิงผิดปกติให้ยูบาบารับรู้ ร่างกายของมันเป็นเหมือนนกอีกา แต่ส่วนหัวเป็นหัวของยูบาบา ภายหลังถูก 

เซนิบาเสกให้กลายร่างเป็นนกตัวเล็กสีด า จะงอยปากสีเหลือง ตากลมโต และมีขนท่ีหัวเป็นเส้นบาง ๆ    

4 – 5 เส้น 

3.2 แขกที่มาใช้บริการ  

3.2.1 วิญญาณไร้หน้า (Kaonashi/The Faceless Spirit) 

 
ภาพที่ 98 วิญญาณไร้หน้า ตัวละครลึกลับที่มีบทบาทส าคัญในเรื่อง 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
วิญญาณไร้หน้าเป็นตัวละครท่ีลึกลับมาก เขาไม่มีท่ีไป ไม่รู้

ด้วยซ้ าว่าตัวเองเป็นใคร ได้แต่ยืนอย่างโดดเด่ียวล าพังไม่มีใครสังเกตเห็น เมื่อเจอกับจิฮิโระครั้งแรกท่ี
สะพานสีแดง จิฮิโระหันไปมองเห็นเขา ท าให้เขาสนใจในตัวจิฮิโระเป็นพิเศษ และพยายามเอาใจ    
จิฮิโระด้วยการช่วยเอาแผ่นป้ายแลกน้ าสมุนไพรมาให้เธอมากมาย แต่จิฮิโระไม่ใช่คนละโมบจึงรับไว้
เท่าท่ีจ าเป็น ภายหลังเมื่อรู้ว่าคนในโรงอาบน้ าหลงไหลในทองค า เขาจึงเสกทองขึ้นมาแจกให้คนอื่น ๆ 
เพื่อท าให้คนเหล่านั้นหันมาสนใจ ยอมรับ และมองเห็นตัวตนของเขา วิญญาณไร้หน้าไม่มีตัวตนท่ีเป็น
ของตัวเอง เมื่อเขากลืนกินใคร เขาก็จะได้รับเอาบุคลิกหรือลักษณะของคนนั้นมาเป็นของตัวเอง  
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ภาพที่ 99 วิญญาณไร้หน้าก าลังจับพนักงานของโรงอาบน้ ากิน 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ลักษณะของวิญญาณไร้หน้าคือเป็นวิญญาณท่ีร่างกายสีด ากึ่ง
โปร่งใส ใส่หน้ากางสีขาว มีเขียนรูปตาและปากสีด า และมีเขียนแต้มลายเป็นแถบแนวตั้งสีม่วง 4 แถบ
เหนือตา และใต้ตา เขาจะสามารถอ้าปากจริงท่ีอยู่ใต้หน้ากากได้เมื่อต้องการท่ีจะกินอาหาร หลังจากท่ี
กินภูติกบเข้าไป ตัวของเขาก็มีขาเหมือนกบงอกออกมา 

 

3.2.2 เทพคาสุกะ (Kasuga-Sama) 

 
ภาพที่ 100 เทพคาสุกะ ท่ีใส่หน้ากากรูปร่างประหลาด 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

เทพคาสุกะเป็นแขกท่ัวไปท่ีมาใช้บริการโรงอาบน้ า พวกเขา

สวมผ้าคลุมยาวสีแดง สวมหมวกท่ีมีลักษณะเหมือนหมวก “คันมุริ” (Kanmuri) ซึ่งเป็นหมวกท่ีใช้ใส่

กับชุด     “โซคุไท” (Sokutai) ชุดส าหรับชนช้ันสูงในญี่ปุ่นยุคโบราณ และสวมหน้ากากท่ีมีสัญลักษณ์

แปลกประหลาด  
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3.2.3 เทพโอโทริ (Ootori-Sama) 

 
ภาพที่ 101 เทพโอโทริ เป็นเทพมีลักษณะเหมือนลูกไก่หรือลูกนก 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

เทพโอโทริมีลักษณะคล้ายนก ลูกเป็ดหรือลูกไก่ตัวใหญ่ ตัวสี

เหลืองจะงอยปากสีเหลืองเข้ม ตากลมโต ในตอนแรกจะเห็นว่าเทพโอโทริจะมีการน าเอาใบบัวมาสวม

หัวคล้ายเป็นหมวก 

 

3.2.4 เทพอุชิโอนิ (Ushioni-Sama) 

 

ภาพที่ 102 เทพอุชิโอนิ เป็นเทพที่มีหน้าตาเหมือนยักษ์น่ากลัว 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

อุชิโอนิเป็นเทพท่ีรูปร่างหน้าตาเหมือนปีศาจหรือยักษ์ ท่ี

ร่างกายเป็นสีแดงหรือส้ม หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว ปากกว้าง มีเข้ียวยาว ตากลมโต มีเขาเหมือนกวาง

หรือวัว เส้นผมและเคราเป็นเส้นหนาเหมือนผมทรงเดรดล็อค (Dreadlocks) พวกเทพอุชิโอนิเป็นกลุ่ม

ลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีโรงอาบน้ าอะบุระยะ 



 105 
 

 

3.2.5 เทพโอนามะ (Onama-Sama) 

 
ภาพที่ 103 เทพโอนามะ หน้าเหมือนยักษ์ใส่เสื้อคลุมใบไม้ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
เทพโอนามะก็เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงอาบน้ าเช่นกัน 

พวกเขาเป็นเทพท่ีมีหน้าตาเป็นยักษ์ ผมสีขาวโพลน ตากลมโต มีเข้ียวยาวงอกขึ้นมาจากปากล่าง 2 ซี่ 

และมีเขาแบบกวางหรือวัว สวมเส้ือคลุมท าจากใบไม้ ในมือจะถืออาวุธท่ีเหมือนมีดท าครัว 

 

3.2.6 เทพแห่งแม่น้ า (River Spirit) 

 
ภาพที่ 104 เทพแห่งแม่น้ าในร่างของเทพแห่งความเหม็น 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

 ในตอนแรกเทพแห่งแม่น้ าปรากฏกายเป็น “โอคุซาเระซา

มะ” หรือเทพแห่งความเหม็น มีลักษณะเป็นก้อนโคลนเน่าเหม็น มีตาและปาก เคล่ือนท่ีด้วยการ

คลานอย่างเช่ืองช้า และจะปล่อยน้ าเมือกเน่าเหม็นสีม่วงใสออกมาจากร่างกายตลอดเวลา  
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หลังจากท่ีเซ็นจัดการดึงเอาขยะมากมายท่ีอยู่ในร่างกายของ

เทพแห่งความเหม็นออกมาได้ ก็พบว่าแท้จริงแล้วท่านเป็นเทพแห่งแม่น้ าท่ีถูกมนุษย์ท้ิงขยะลงมาจน

ท าให้ร่างกายเน่าเหม็นและกลายเป็นเทพแห่งความเหม็นไปในท่ีสุด เทพแห่งมีน้ ามีรูปร่างเป็นเหมือน

มังกรตัวสีขาวที่มีขามากมาย และมีใบหน้าเหมือนหน้ากากไม้รูปชายชราท่ีมีค้ิวสีขาว และมีเคราสีขาว

อยู่หร็อมแหร็ม 

ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
 

3.2.7 เทพโอชิระ (Oshira-Sama/The Radish Spirit) 

 
ภาพที่ 106 เทพโอชิระ มีลักษณะเหมือนหัวไชเท้า 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
เทพโอชิระเป็นเทพท่ีมีลักษณะรูปร่างเหมือนหัวไชเท้าท่ีตัว

อ้วนจ้ าม่ าตัวขาวซีด สวมหมวกลักษณะเหมือนชามคว่ าสีแดง นุ่งผ้าเต่ียวสีแดง และถือผ้าเช็ดตัวสีขาว 

ภาพที่ 105 เทพแห่งแม่น้ าในร่างที่แท้จริง 
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เป็นชุดท่ีพร้อมจะอาบน้ า ในตอนท้ายจะได้เห็นเทพโอชิระแต่งกายปกติในชุดสีน้ าตาลคาดเชือกผูกเอว
สีม่วง และห้อยสร้อยคอท่ีท าจากเปลือกหอย 

 

 
ภาพที่ 107 เทพโอชิระในชุดปกติ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
อันท่ีจริงแล้ว องค์ประกอบของภาพยนตร์แอนิเมชันยังมีส่วน

อีกท่ีน่าสนใจอยู่อีกมาก เช่นเรื่องการก ากับศิลป์ หรือดนตรีประกอบ  แต่เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้
มุ่งเน้นไปท่ีการวิเคราะห์หาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติท่ีปรากฏในภาพยนตร์ ดังนั้นจึงเลือกท่ีจะช้ีแจง
ในส่วนของเนื้อเรื่อง และการออกแบบฉากและตัวละครเป็นหลัก ซึ่งจะสามารถอธิบายถึงแนวคิด
เหล่านั้นได้ชัดเจน โดยจะท าการวิเคราะห์แนวคิดท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติท่ีปรากฏในภาพยนตร์อย่าง
ละเอียดต่อไปในบทท่ี 4 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติในภาพยนตร์แอนเิมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ 

 
ภาพยนตร์แอนิเมชันของผู้ก ากับฮายาโอะ มิยาซากิท้ัง 12 เรื่องนั้น มีเรื่องท่ีแฝงแนวคิด

เกี่ยวกับธรรมชาติอยู่หลายเรื่องดังต่อไปนี้ 
- Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) สงครามระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์

กับพวกแมลงยักษ์ ในบรรยากาศของโลกท่ีสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติ 

- Castle in the Sky (1986) พูดถึง “ลาพิวต้า” (Laputa) เมืองลอยฟ้าท่ียิ่งใหญ่ มี

เทคโนโลยีข้ันสูง ท าให้มนุษย์ และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน 

- My Neighbor Totoro (1988) เป็นเรื่องเกี่ยวกับความผูกพันของเด็กผู้หญิง 2 คนพี่

น้อง กับภูตหรือเทพผู้คุ้มครองป่าท่ีช่ือว่า “โตโตโระ” (Totoro) 

- Princess Mononoke (1997) พูดถึงสงครามระหว่างมนุษย์กับเทพแห่งสรรพสัตว์ 

และการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมดุล 

- Spirited Away (2001) เล่าถึงเรื่องของเด็กหญิงท่ีหลงเข้าไปในโลกของวิญญาณ ท่ี

มีท้ังภูตผี เทพเจ้า และแม่มด 

- Ponyo (2008) เรื่องราวของลูกปลาน้อยประหลาดท่ีกลายร่างเป็นเด็กผู้หญิง กับ

เพื่อนชายท่ีเป็นมนุษย์ แฝงแนวคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมทางทะเล และภัยธรรมชาติ 

ผู้วิ จัยได้เลือกภาพยนตร์แอนิ เมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ  2 เรื่องคือ Princess 
Mononoke (1997) และ Spirited Away (2001) มาวิเคราะห์หาหลักคิดท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติใน
วัฒนธรรมญี่ปุ่น พบว่าหลักคิดเรื่องธรรมชาติส่วนใหญ่มักจะเช่ือมโยงกับหลักคิดและความเช่ือทาง
ศาสนา โดยเฉพาะศาสนาชินโต และมีบางส่วนท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธบ้าง ซึ่งในการ
น าเสนอภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากินั้น ได้มีการน าแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติต่าง ๆ 
เหล่านี้มาใช้อยู่หลายส่วน โดยจะขอแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แนวทางดังนี้ 
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1. วิเคราะห์หาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติมาท่ีอยู่ในเนื้อเรื่อง และแก่นของเรื่อง 
  1.1 แนวคิดพื้นฐานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ 
  1.2 แนวคิดเรื่องพระเจ้า “คะมิ” 
  1.3 แนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้าย 
  1.4 แนวคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ 
  1.5 แนวคิดเรื่องหัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจ (Magokoro) 
  1.6 แนวคิดเรื่องการสอดประสานกลมกลืน 
  1.7 แนวคิดเรื่องพลังแห่งการสร้างสรรค์ (Musubi) 
  1.8 แนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย 

2. วิเคราะห์การน าเอาแนวคิดต่าง ๆ มาใช้ในการออกแบบฉากและตัวละคร 
  2.1 ออกแบบโดยใช้แนวคิดเรื่อง “คะมิ”  
  2.2 ออกแบบโดยใช้แนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้าย 
  2.3 ออกแบบโดยใช้แนวคิดหัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจ (Magokoro)  
  2.4 ออกแบบโดยใช้วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและศาสนาชินโต 

 

Princess Mononoke 

1. วิเคราะห์หาแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติที่อยู่ในเนื้อเร่ือง และแก่นของเร่ือง 

ในขั้นตอนนี้จะท าการดึงเอาเนื้อหาหรือบทสนทนาท่ีอยู่ในเรื่อง Princess Mononoke 
มาวิเคราะห์หาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติตามหัวข้อท่ีกล่าวไปข้างต้น โดยจะไล่ล าดับของส่วนต่าง ๆ 
ต้ังแต่ต้นเรื่องไปจนถึงตอนจบ ดังนี้ 

- อะชิทากะโดนค าสาปจากอสูรทาทาริท่ีแขน คายะจึงช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการใช้ดินไปโปะ

บริเวณแผล จากนั้นจึงใช้น้ าจากแม่เฒ่าราดไปบริเวณท่ีถูกค าสาป 

 

ภาพที่ 108 คายะน าดินและน้ าไปรดที่แผลของอะชิทากะ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 
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จากเหตุการณ์ตอนนี้แสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ 

(Purification) ในศาสนาชินโต ท่ีเช่ือว่าการต้องค าสาปเวทมนตร์เป็นหนึ่งในมลทินทางโลก ท าให้จิต

วิญญาณแปดเป้ือน และ “น้ า” เปรียบเสมือนส่ิงท่ีสามารถช าระล้างมลทินได้ ส่วนดินก็เป็นส่ิงบริสุทธิ์

ท่ีอยู่ในธรรมชาติ จึงสามารถช่วยช าระล้างมลทินได้ด้วย ดังนั้นคายะจึงรีบน าดินไปโปะบริเวณท่ีโดน

ค าสาป แล้วจึงน าเอาน้ าจากแม่เฒ่าไปรดตรงนั้นเพื่อเป็นการช าระล้างมลทินนั่นเอง 

 

- แม่เฒ่าท าความเคารพต่ออสูรทาทาริกามิท่ีถูกอะชิทากะก าจัดลงและเผยให้เห็นร่างท่ีแท้จริง

ว่าเป็นเทพสุกรตัวใหญ่ 

 
ภาพที่ 109 แม่เฒ่าก าลังท าความเคารพต่อเทพอสูรทาทาริ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
เหตุการณ์ตอนนี้แสดงแนวคิด 2 ข้อนั่นคือ แนวคิดเรื่องคะมิ และแนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิง

ร้าย กล่าวคือ ในศาสนาชินโตจะเช่ือว่า ทุกส่ิงในธรรมชาติมีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ ในท่ีนี้ก็คือเทพสุกรท่ี

คอยปกป้องรักษาผืนป่า โดยรูปร่างของตัวเทพสุกรเองก็เหมือนหมูป่าท่ัวไป แต่ตัวใหญ่กว่าและดูน่า

เกรงขาม ส่วนแนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้าย เช่ือว่าส่ิงท่ีช่ัวร้ายนั้น หรือการกระท าท่ีเลวร้ายนั้น เกิดขึ้น

จากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกเท่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากภายในจิตใจท่ีแท้จริง ดังนั้นส่ิง

เลวร้ายต่าง ๆ จึงสามารถท่ีจะเปล่ียนให้กลายเป็นส่ิงดีได้อย่างแน่นอน ดังนั้นถึงแม้เทพสุกรจะกลาย

ร่างเป็นอสูรทาทาริกามิ แต่ทุกคนก็ยังคงให้ความเคารพอยู่เสมอ 
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- แม่เฒ่าท าการพยากรณ์ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ก้อนหิน เขาสัตว์ ใบไม้ และ

กิ่งไม้ 

 

ภาพที่ 110 แม่เฒ่าก าลังท าพิธีพยากรณ์โชคชะตาของอะชิทากะ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
ในความเช่ือโบราณมักมองส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติมีจิตวิญญาณสิงสถิตอยู่ กล่าวคือ คน

ญี่ปุ่นจะมองทุกส่ิงเป็นส่ิงมีชีวิต มีวิญญาณเหมือน ๆ กับมนุษย์เราทุกคน และเช่ือว่าส่ิงเหล่านั้นมีพลัง

วิเศษท่ีจะสามารถให้พรแก่มนุษย์ให้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข หรืออาจสาปให้มนุษย์เจอแต่ความโชคร้ายได้ 

ดังนั้นจึงมีการท าพิธีเส่ียงดวงหรือท านายโชคชะตาโดยใช้ก้อนหิน กิ่งไม้ หรือเขาสัตว์ขึ้น เพื่อให้

วิญญาณท่ีสิงสถิตอยู่ในส่ิงเหล่านั้นท านายชะตาชีวิตให้เรา 

 

- ค าพยากรณ์บอกให้เจ้าชายอะชิทากะ เดินทางไปยังทิศประจิมเพื่อหาสาเหตุท่ีท าให้เทพสุกร

กลายร่างเป็นอสูรทาทาริกามิ และให้มองทุกอย่างโดยดวงตาท่ีเป็นธรรม จึงจะสามารถถอน

ค าสาปได้ 

ในตอนนี้แสดงแนวคิด 2 ประการคือ การช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ และแนวคิด

เรื่องความซื่อสัตย์จริงใจ กล่าวคือ อะชิทากะท่ีแปดเป้ือนด้วยมลทินจากค าสาปของเทพอสูรทาทาริ

จ าต้อง เดินทางออกไปหาสาเหตุท่ีท าให้เทพสุกรกลายเป็นอสูร ค าสาปจึงจะถูกช าระล้าง แต่มีเงื่อนไข

อีกอย่างนั่นคือ ต้องมองทุกส่ิงด้วยดวงตาท่ีเป็นธรรม ซึ่งในศาสนาชินโตมีแนวคิดหนึ่งท่ีเรียกว่า “มะโก

โคโระ” ซึ่งหมายถึงความจริงใจ ความซื่อตรง และเท่ียงธรรม ซึ่งเป็นบุคลิกของอะชิทากะอย่างชัดเจน 
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- คายะน าเครื่องประดับลักษณะคล้ายมีดท าจากหินอัญมณี ให้กับอะชิทากะเพื่อเป็นเครื่องราง

คุ้มกันภัยก่อนออกเดินทาง 

 

ภาพที่ 111 คายะน าเครื่องรางมาให้อะชิทากะ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
เครื่องประดับท่ีคายะให้อะชิทากะเพื่อใช้เป็นเครื่องรางคุ้มกันภัยอันตรายต่าง ๆ เทียบได้

กับเครื่องประดับสร้อยลูกปัดยาซาคานิ ลูกปัดอัญมณีรูปทรงโค้งคล้ายหยดน้ า ในความเช่ือของต านาน
เทพชินโต และยังถือเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ท้ังสามของราชวงศ์ญี่ปุ่นอีกด้วย  
 

- อะชิทากะไม่สามารถควบคุมแขนข้างท่ีถูกค าสาปได้ แล้วยิงธนูไปถูกแขนของซามูไรคนหนึง่
จนขาด ท้ังท่ีเขาต้องการเพียงจะหยุดการกระท าอันทารุณของซามูไรต่อหญิงชาวบ้านเท่านั้น 
หลังจากนั้นก็ยิงธนไูปถูกศีรษะของซามูไรอีกรายจนขาดสะบั้น ท าให้พวกซามูไรต่างเรียกอะชิ
ทากะว่า “ปีศาจ” 

 

ภาพท่ี 112 อะชิทากะไม่สามารถควบคุมแขนของตัวเองได้ และยิงธนูไปถูกหัวของซามูไรจนขาด 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
ในเหตุการณ์ตอนนี้แสดงถึงแนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้าย แม้อะชิทากะต้ังใจด้วยจิตใจท่ีดี

งามเพื่อท่ีจะช่วยเหลือหญิงชาวบ้านท่ีถูกพวกซามูไรรังแก แต่เนื่องจากค าสาปท่ีแขนซึ่งเปรียบเสมือน
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ความช่ัวร้ายท่ีเข้าครอบง าจิตใจ ท าให้พล้ังมือฆ่าซามูไรไปถึง 2 คน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอะชิทากะ
จะเป็นคนท่ีโหดเห้ียมทารุณแต่อย่างใด เขาเพียงต้องการช าระมลทินท่ีแปดเป้ือนออกไปเท่านั้น  

 

- อะชิทากะแวะพักระหว่างทางแล้วล้างแผลท่ีโดนสาปด้วยน้ าจากธรรมชาติ 

 

ภาพที่ 113 อะชิทากะล้างแผลที่ถูกสาปด้วยน้ าจากธรรมชาติ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
ตอนนี้ก็ชัดเจนว่าแสดงแนวคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ การใช้น้ าท่ี

บริสุทธิ์จากธรรมชาติ นับเป็นวิธีการช าระล้างท่ีท าได้ง่ายท่ีสุด เหมือนกับตอนท่ีเทพอิซานางิท่ีได้ทรง

ช าระล้างร่างกายของพระองค์ให้บริสุทธิ์ ณ ปากแม่น้ าหลังจากเสด็จไปยังดินแดนแห่งความตายซึ่งถือ

ว่าสกปรกและมีมลทินมา 

 

- จิโกะพูดว่า “เมื่อก่อนท่ีนี่เคยเป็นหมู่บ้านท่ีน่าอยู่ แต่พอเกิดเหตุภัยพิบัติ แผ่นดินถล่ม ไฟไหม้ 

ส่ิงเดียวที่เหลือคือความตาย” และ “โลกใบนี้น่ะแหละ คือค าสาปในตัวของมันเอง” 

ส่ิงท่ีจิโกะพูดนั้นแสดงถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่อง ความเกรงกลัวต่อพลัง

ของภัยพิบัติทางธรรมชาติของมนุษย์ พวกเขาจะเช่ือว่าภัยธรรมชาติต่าง ๆ เกิดขึ้นจากพลังของเทพ

เจ้าท่ีโกรธเกรี้ยว ในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึงพระเจ้าท่ีมีตัวตนปรากฏกายให้เห็นเหมือนพวกเทพสัตว์ต่าง ๆ 

แต่เป็นพระเจ้าในแง่ของพลังลึกลับเหนือธรรมชาติ 

 

- อะชิทากะรู้สึกว่าตัวเองท าผิดท่ีสังหารคนไปถึง 2 คน แต่จิโกะกลับพูดว่า “เป็นเพราะเจ้า ข้า

ถึงได้รอดมาได้”  
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จากค าพูดของจิโกะแสดงให้เห็นถึงเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้าย เหมือนอย่างท่ีเคยกล่าวไปแล้ว

ว่า ความเช่ือของศาสนาชินโตมองว่าส่ิงช่ัวร้ายเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หาได้เป็นลักษณะพื้นฐาน

ของมนุษย์ไม่ ดังนั้นการท่ีอะชิทากะสังหารซามูไรไป 2 คนนั้นจึงถือเป็นส่ิงช่ัวร้ายท่ีเกิดขึ้นมา

เพียงช่ัวคราวเท่านั้น    จิโกะมองเห็นถึงจิตใจท่ีแท้จริงของอะชิทากะ ว่าเขาท าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 

 

- ตอนท่ีกลุ่มของเอโบชิปะทะกับเทพหมาป่าโมโรบนภูเขา ขณะก าลังขนเสบียงอาหารขึ้นไป 

เมื่อสามารถยิงหม่าป่าจนร่วงลงไปจากภูเขาได้ กอนโซ่จึงพูดขึ้นมาว่า “ฆ่าได้แล้ว” แต่เอโบชิ

แย้งขึ้นมาว่า “นางเป็นเทพนะ โดนแค่นั้นยังไม่ตายหรอก” 

 
ภาพที่ 114 เทพหม่าป่าโมโรถูกยิงโดยปืนไฟแล้วร่วงตกหน้าผาไป 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
จุดนี้แสดงความเช่ือเรื่องคะมิ ในแง่มุมของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง

มนุษย์กับพระเจ้าเหมือนกับความเช่ือเรื่องพระเจ้าของศาสนาทางตะวันตกท่ีเช่ือว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้

ท่ีอยู่ในจุดสูงสุดของจักรวาล เป็นผู้สร้างโลก สร้างมนุษย์ และสร้างสรรพส่ิงต่าง ๆ ท้ังหลาย มนุษย์

อย่างพวกของเอโบชิท้าทายอ านาจของธรรมชาติและพระเจ้าเพราะความละโมบจึงคิดจะก าจัดเทพ

หมาป่าโมโรเสีย แต่เอโบชิก็รู้ดีว่าการท้าทายอ านาจของเทพเจ้าไม่ใช่เรื่องท่ีจะท าได้โดยง่าย 

 

- อะชิทากะเจอกับโคดามะครั้งแรกและพูดว่า “โคดามะ! ท่ีนี่มีโคดามะอยู่ด้วยหรือนี่” และยัง

อธิบายต่อไปอีกว่า “เขาเป็นจิตวิญญาณของป่า น าพาซึ่งวาสนาโชคลาภ เป็นเครื่องบ่งช้ีว่าป่า

แถบนี้อุดมสมบูรณ์” ส่วนโคโรขุบอกด้วยความหวาดกลัวว่า “แต่พวกมันจะพาเจ้านายมันมา 

และหัวหน้ามันจะจัดการกับเรา” 
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ภาพที่ 115 โคดามะปรากฏกายต่อหน้าอะชิทากะและโคโรขุ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
เหตุการณ์ตอนนี้แสดงให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ 2 อย่างได้แก่ เรื่องความรู้สึก

พื้นฐานของคนญี่ปุ่นท่ีมีต่อธรรมชาติ และเรื่องความเช่ือเกี่ยวกับคะมิ กล่าวคือ คนญี่ปุ่นดังเดิมจะ

อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ป่า เขา แม่น้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ จึงเกิดความผูกพันและเคารพรักต่อ

ธรรมชาติเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ในส่วนลึกของป่าท่ีมีความลึกลับซ่อนเร้นก็ท าให้ผู้คนเกิด

ความหวาดกลัวได้เช่นเดียวกัน จนท าให้เกิดความเช่ือโยงไปถึงเรื่องของความคิดว่ามีวิญญาณหรือเทพ

เจ้าสิงสถิตอยู่ในธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยความเคารพย าเกรง พระ

เจ้าก็จะอวยพรต่อเรา แต่ถ้าเราท าให้ธรรมชาติเกิดความเสียหาย พระเจ้าก็จะโกรธ และลงโทษเรา

ด้วยพลังท่ีน่ากลัว ในปัจจุบันก็ยังมีหลายท้องท่ีในญี่ปุ่นที่ยึดถือความเช่ือนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะเช่ือว่า

ป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์จะมีโคดามะสิงสถิตอยู่ ถ้าเราไปตัดต้นไม้นั้นก็จะพบเจอแต่เรื่องท่ีเลวร้าย 

 

- โคโรขุเช่ือว่า มนุษย์ท่ัวไปไม่สามารถผ่านป่าแห่งเทพชิชิกามินี้ไปได้อย่างแน่นอน 

ตอนนี้ก็เช่นเดียวกัน โคโรขุรู้สึกเกรงกลัวต่อพลังแห่งความลึกลับของธรรมชาติ รวมถึง

กลัวเทพแห่งพงไพรชิชิกามิอีกด้วย ผู้คนเช่ือกันว่าป่าแห่งนี้และระบบนิเวศน์ท้ังหมดถูกปกครองโดย

เทพชิชิกามิ ซึ่งเป็นท้ังผู้มอบชีวิตให้กับส่ิงต่าง ๆ และยังสามารถมอบความตายให้กับส่ิงเหล่านั้นได้อีก

ด้วย ดังนั้นโคโรขุซึ่งเป็นคนของโลหะนครท่ีเป็นปรปักษ์ต่อฝ่ายของเทพเจ้าและธรรมชาติ จึงรู้สึก

หวาดกลัวเป็นธรรมดา นอกจากนั้นโคโรขุและชาวบ้านโลหะนครยังมีความเช่ืออีกว่าสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์

แห่งนี้เป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นท่ีอยู่ของดวงวิญญาณ 
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- เมื่อเดินทางเข้ามาถึงใจกลางป่า อะชิทากะพบกับต้นไม้โบราณ จึงเอ่ยขึ้นมาว่า “ดูนั่นสิ คง

เป็นแม่ของสหายน้อย (โคดามะ) ต้นไม้โบราณ สถานท่ีนี้ดูเหลือเช่ือจริง ๆ” 

 

ภาพที่ 116 ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใจกลางป่าแห่งเทพชิชิกามิ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
จุดนี้แสดงถึงความเช่ือเกี่ยวกับธรรมชาติในเรื่องของสถานท่ีในธรรมชาติท่ีดูเก่าแก่และ

ยิ่งใหญ่ จะเป็นสถานท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่ของคะมิ เราจะเรียกท่ีเหล่านั้นว่า “โยริชิโระ” เช่น ต้นไม้ใหญ่ ก้อน

หินใหญ่ เป็นต้น โดยมากท่ีไหนท่ีถูกเช่ือว่าเป็นโยริชิโระ คนญี่ปุ่นมักจะสร้างส่ิงบ่งบอกอาณาเขตของ

พื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์เอาไว้ท่ีบริเวณนั้นด้วย นั่นก็คือ “ชิเมะนะวะ” ท่ีมีลักษณะเป็นเชือกพันเป็นเกลียว 

ประดับด้วยกระดาษรูปทรงซิกแซ็กท่ีเรียกว่า “ชิเดะ” ซึ่งในปัจจุบันก็สามารถเห็นโยริชิโระอยู่ท่ัวไปใน

ธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น 

 

- เมื่อเข้ามาในป่าลึกขึ้นเรื่อย ๆ โคโรขุเกิดความกลัวจึงพูดขึ้นมาว่า “นายท่าน ข้าว่าเราก าลัง

จะเข้าไปลึกขึ้นเรื่อย ๆ เส้นทางนี้จะน าเราไปสู่โลกหน้าเป็นแน่” 

โคโรขุยังคงรู้สึกเกรงกลัวต่อชิชิกามิอยู่ เพราะยิ่งเข้าเดินทางลึกเข้ามาในป่ามากเท่าใด ก็

ยิ่งเห็นความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติมากเท่านั้น ท าให้คิดไปว่าถ้ายิ่งเดินลึกเข้าไป จะน า

พวกเขาไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นท่ีอยู่ของดวงวิญญาณเป็นแน่ แสดงให้เห็นถึงว่าคนญี่ปุ่นมีความเช่ือ

ว่าโลกมนุษย์เราสามารถเช่ือมต่อกับโลกอื่นได้ ดังนั้นไม่ว่าเทพเจ้าหรือดวงวิญญาณจึงสามารถไปมาได้

ระหว่างโลกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่คู่ขนานกันได้ ท้ังโลกสวรรค์ “ทาคามะ กะ ฮาระ” โลกมนุษย์ “นะคะทสึ   

คุนิ” หรือโลกแห่งความตาย “โยม”ิ 
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- ขณะท่ีอะชิทากะพบกับเทพชิชิกามิในร่างของกวางประหลาด แขนของเขาท่ีถูกค าสาปก็เกิด

ควบคุมไม่ได้ขึ้นมา เขาจึงรีบน าแขนข้างนั้นจุ่มลงไปในบ่อน้ าท่ีอยู่ใจกลางป่าทันที เพื่อ

ควบคุมอาการ 

 

ภาพที่ 117 อะชิทากะรีบเอาแขนต้องค าสาปที่ควบคุมไม่ได้จุ่มลงไปในบ่อน้ าในป่าศักด์ิสิทธ์ิ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
ข้อนี้แสดงความเช่ือเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง โดยการใช้น้ าใน

บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์เพื่อยับย้ังไม่ให้ค าสาปเกิดอาการก าเริบ  

 

- หลังจากท่ีชิชิกามิเดินผ่านอะชิทากะ โคโรขุ และเพื่อนอีกคนหนึ่งไป อะชิทากะกลับมี

พละก าลังขึ้นมา และสามารถแบกเพื่อนท่ีบาดเจ็บได้อย่างสบาย ๆ และอาการบาดเจ็บของ

โคโรขุก็ดูเหมือนจะดีขึ้นมาก อย่างเห็นได้ชัด 

 
ภาพที่ 118 ด้วยพลังของเทพชิชิกามิ ท าให้อะชิทากะและโคโรขุพ้ืนคืนพลังข้ึนมา 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 
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คนมักเช่ือว่าคะมิมีพลังท่ีจะสามารถรักษาบาดแผลหรือท าให้มีพลังขึ้นมาได้ อันท่ีจริง

แล้วในความเช่ือเรื่องคะมินั้นมีหลากหลายมากมาย โดยเฉพาะในยุคสมัยหลัง ท่ีมีการสร้างคะมิใน

รูปแบบท่ีตัวเองปรารถนา และยังสร้างคุณสมบัติของคะมินั้น ๆ ตามท่ีต้องการอีกด้วย มีคะมิแปลก ๆ 

เกิดขึ้นมามากมาย เช่น คะมิแห่งห้องครัว คะมิของไฟ และคะมิของน้ าท่ีอยู่ในบ้านของคนท่ัวไป ซึ่งถูก

สร้างขึ้นมาเพื่อให้ช่วยคุ้มครองให้พวกเขาเหล่านั้นรอดพ้นจากอันตรายท้ังปวง67 

 

- เมื่อคนในโลหะนครเห็นโคโรขุโผล่ออกมาจากป่าแห่งเทพชิชิกามิ ก็ต่างพากันตกใจและคิดว่า

โคโรขุกลับมาจากโลกแห่งความตาย และคิดว่าโคโรขุเป็นวิญญาณไปเสียแล้ว 

 

ภาพที่ 119 คนในหมู่บ้านต่างสงสัยว่าโคโรขุเป็นวิญญาณหรือไม่ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
ความเช่ือเรื่องโลกอีกโลกหนึ่ง ในยุคโบราณคนญี่ปุ่นเช่ือว่า เมื่อคนเราตายไป วิญญาณ

ของพวกเขาจะไปยังอีกโลกหนึ่ง และกลายเป็นคะมิหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณเหล่านั้นจะไปอยู่

กับบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปก่อนหน้า ส่วนใครท่ีท าเรื่องร้ายแรงหรือยังมีบางส่ิงท่ีค้างคาใจกับโลกใบนี้ 

จะไม่สามารถไปยังโลกอีกโลกหนึ่งได้ แต่เราสามารถส่งวิญญาณเหล่านั้นไปยังท่ีนั่นได้โดยการใช้ หมอ

ผี (Shaman) เพื่อท าพิธีการส่งวิญญาณท่ีเหมาะสม พวกเขาจึงจะสามารถไปโลกอีกโลกหนึ่งได้ 

หลังจากท่ีวิญญาณได้ไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งสักพักหนึ่ง ก็จะกลับลงมาเกิดยังโลกเดิม โดยไม่เพียงแต่

มนุษย์เท่านั้นท่ีมีวัฏจักรชีวิตหมุนเวียนไปแบบนี้ แต่ส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน 

 

                                            
67 Hara, "Aspects of Shinto in Japanese Communication," 87. 
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- พวกผู้ชายในโลหะนครเล่าถึงเมื่อก่อนท่ีพวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้เขตภูเขาและป่าได้เลย 

เนื่องจากมีเทพสุกรนาโกะ ปกครองเขตป่าท้ังหมด 

 
ภาพที่ 120 เทพสุกรนาโกะ และเหล่าหมูป่าร่วมกันเข้าจู่โจมที่มั่นของพวกมนุษย์ที่มาบุกท าลายป่า 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
แสดงให้เห็นความเช่ือเรื่องคะมิ ซึ่งคือเทพสุกรนาโกะ ป่าไม้ในธรรมชาติย่อมมีเทพคอย

ปกป้องคุ้มครองอยู่ เมื่อมนุษย์เข้ามาบุกรุกพื้นท่ีป่า เทพเจ้าจึงมิอาจนิ่งเฉยอยู่ได้ บุกเข้าโจมตีพวกของ   

เอโบชิจนราบคาบ  

 

- ชาวบ้านบอกว่า “ปัญหาคือ ก่อนท าการขุดแร่ เราต้องโค่นต้นไม้ใหญ่ท้ิง ท าให้พวกหมูป่า

โกรธเอา” 

แนวความคิดเรื่องคะมิเช่นกัน การโค่นต้นไม่ใหญ่เป็นเรื่องต้องห้ามในหลายพื้นท่ีของ

ประเทศญี่ปุ่น เพราะมีความเช่ือเรื่องคะมิท่ีสิงสถิตอยู่ นอกจากนั้นในปัจจุบันยังสามารถเห็นการหาวิธี

อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติของคนญี่ปุ่นในเมืองใหญ่ ๆ ได้ด้วย เช่น ท่ีจังหวัดโอซาก้า มีการสร้างสถานี

รถไฟโดยออกแบบให้สามารถสร้างครอบต้นไม้ใหญ่อายุกว่า 700 ปีได้อย่างลงตัว 

 

- เอโบชิถามจุดประสงค์ของอะชิทากะว่ามาท่ีโลหะนครเพื่ออะไร อะชิทากะจึงตอบไปว่า “ข้า

มาเพื่อจ้องมองทุกส่ิงโดยปราศจากม่านหมอกแห่งความเกลียดชัง” 

อะชิทากะเป็นตัวแทนของแนวคิดเรื่องหัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจก็ว่าได้ เขาเป็นคนท่ี

มีลักษณะนิสัยเป็นคนซื่อตรงและมีคุณธรรมเป็นอย่างมาก แต่การท่ีค าท านายบอกให้อะชิทากะจ้อง

มองทุกส่ิงโดยปราศจากม่านหมอกแห่งความเกลียดชัง นั้นอาจเช่ือมโยงเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับส่ิงดีและ

ส่ิงร้ายของคนญี่ปุ่นได้อีกด้วย เนื่องจากค าว่าให้มองทุกอย่างโดยปราศจากม่านหมอกแห่งความเกลียด
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ชังย่อมหมายถึงการให้มองทุกส่ิงด้วยความเป็นกลาง ในท่ีนี้หมายถึงความขัดแย้งของฝ่ายมนุษย์และ

ธรรมชาติ  อะชิทากะ ต้องมองด้วยใจท่ีเป็นธรรม ไม่ตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายเทพเจ้าเพียงเพราะตัวเอง

หลงรักซันและมองว่าพวกของเอโบชิเป็นมนุษย์ท่ีร้ายกาจ แต่หากลองพิจารณาจุดยืนของเอโบชิกับส่ิง

ท่ีนางท าลงไปเพื่อพวกพ้องท่ีน่าสงสารแล้ว นางก็อาจจะมีความชอบธรรมได้เพียงแต่นางใช้วิธีท่ีไม่

ถูกต้องเท่าใดนัก นั่นเท่ากับว่า เอโบชิไม่ได้เป็นคนท่ีมีจิตใจช่ัวร้ายโดยพื้นฐาน แต่ส่ิงช่ัวร้ายเกิดขึ้นจาก

สภาพปัจจัยภายนอก และจะเกิดขึ้นเพียงช่ัวคราวเท่านั้น ส่วนฝ่ายเทพท่ีโกรธเกรี้ยวและเข้าโจมตีพวก

มนุษย์ก็เกิดจากความจ าเป็นต้องปกป้องพวกพ้องเช่นเดียวกัน 

 

- เมื่ออะชิทากะเข้ามายังส่วนลับของโลหะนคร ท่ีซึ่งผู้ป่วยโรคเรื้อนท่ีเอโบชิดูแลอยู่ใช้เป็นท่ี

ผลิตอาวุธปืนไฟ ผู้ป่วยโรคเรื้อนคนหนึ่งบอกกับอะชิทากะว่า “พ่อหนุ่มเอ๋ย ข้าเองก็ต้องค า

สาปเช่นเจ้า ข้ารู้ดีซึ่งความโกรธแค้นและทุกข์ทรมานของเจ้า” 

 

ภาพที่ 121 ผู้ป่วยโรคเรื้อนที่อยู่ในส่วนลับของโลหะนคร 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
ส่วนนี้ก็แสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้ายเช่นเดียวกัน กล่าวคือ โรคเรื้อนถือเป็น

มลทินทางโลกอย่างหนึ่ง ซึ่งในความเช่ือนั้นส่ิงท่ีเป็นมลทินทางโลกมีหลายอย่างมาก เช่น การเป็นโรค

ผิวหนัง การล่วงเกินมารดาตัวเอง การทารุณสัตว์เล้ียง การฆ่าสัตว์ เป็นต้น ดังนั้นพวกท่ีเป็นโรคเรื้อน

เหล่านี้จึงเปรียบเสมือนต้องค าสาป แล้วต้องทนทุกข์ทรมานอย่างท่ีเห็นนี้ การท่ีเอโบชิเห็นใจและรับ

คนเหล่านี้มาดูแลจึงนับเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ส าหรับพวกเขา 

 

- เอโบชิกล่าวว่า “หากไร้ซึ่งเทพดึกด าบรรพ์ พวกปีศาจต่าง ๆ ก็จะไม่ต่างอะไรกับสัตว์หน้า

ขน” 
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ตรงจุดนี้สามารถวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีเอโบชิก าลังหว่านล้อมให้อะชิทากะเข้าร่วมกับฝ่ายตน

ได้ว่า ถ้าชิชิกามิตายไป สัตว์ทุกตัวท่ีเป็นเทพเจ้าคุ้มครองธรรมชาติ ก็จะสูญส้ินอ านาจลงไปด้วย ซัน

เองท่ีเป็นเหมือนลูกสาวของเทพหมาป่าโมโรก็จะกลับคืนความเป็นมนุษย์ได้อีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

แนวคิดท่ีว่า แท้จริงแล้วเทพต่าง ๆ ก็ไม่ได้มีท่ีมาแตกต่างจากมนุษย์ ต่างฝ่ายต่างมีสถานะเท่าเทียมกัน 

อยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติ ซึ่งบทสรุปในตอนท้ายก็แสดงให้เห็นว่า เมื่อเทพชิชิกามิตายลงไปแล้ว 

มนุษย์และธรรมชาติก็ยังต้องด าเนินชีวิตกันต่อไป 

 

- เอโบชิเล่าถึงเจ้าหญิงโมโนโนเคะว่าเป็น มนุษย์ท่ีถูกพวกหมาป่าขโมยวิญญาณไป 

ข้อนี้แสดงถึงความเท่าเทียมกันของมนุษย์และพระเจ้า มนุษย์ถูกมองในฐานะลูกหลาน

ของเทพเจ้า ส่วนเทพเจ้าก็ถูกมองในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมนุษย์เช่นเดียวกัน ดังจะเห็น

ว่าในราชวงศ์ของญี่ปุ่นยังมีความคิดท่ีว่า “จักรพรรดิจินมุ” เป็นผู้ท่ีสืบเช้ือสายมาจากเทพีอามาเทราสึ 

จุดนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องท่ีว่า มนุษย์และธรรมชาติหรือพระเจ้าไม่ได้มีรากฐานท่ีแตกต่างกัน 

ดังนั้นการท่ี “ซัน” ไปอยู่อาศัยกับเทพหมาป่าโมโรในฐานะลูกสาว จึงไม่ได้เป็นการโดนขโมยวิญญาณ

ไปแต่อย่างใด แต่เป็นการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่สอดประสานกลมเกลียวของมนุษย์และเทพเจ้า

นั่นเอง 

 

- เอโบชิเช่ือว่าโลหิตของเทพชิชิกามิสามารถรักษาโรคอะไรก็ได้ อาจจะสามารถรักษาโรคเรื้อน

ของพวกท่ีอยู่ท่ีโลหะนครได้ และอาจช่วยถอนค าสาปให้อะชิทากะได้อีกด้วย 

เป็นความเช่ือเรื่องคะมิ ท่ีมีพลังท่ีสามารถช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้ จากท่ีเคย

กล่าวไปแล้วว่า ในสมัยใหม่ความเช่ือเรื่องคะมิพัฒนามาสู่คะมิในรูปแบบท่ีผู้คนเป็นผู้สร้างสรรค์เทพ

เจ้าท่ีมีความสามารถตามท่ีต้องการขึ้นมาเอง คะมิท่ีช่วยเหลือผู้คนในด้านสุขภาพ เช่น คะมิแห่งโรค

ฝีดาษ (Kami of Small pox) ท่ีมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ป่วยโรคฝีดาษ รวมไปถึงโรคติดต่ออื่น ๆ ด้วย 

หรือ คะมิแห่งการเป็นหนองพุพองและการลุกลาม (Kami of Boils and Growths) ท่ีมีหน้าท่ีรักษา

เกี่ยวกับโรคมะเร็ง เป็นต้น68 

 

                                            
68 Emiko Ohnuki-Tierney, "The Emperor of Japan as Deity (Kami)," Ethnology 30, no. 3 (1991): 

208. 
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- เจ้าหญิงโมโนโนเคะบุกเข้ามาโจมตีโลหะนครเพื่อหวังจะปลิดชีวิตเอโบชิเพื่อเป็นการล้างแค้น

ให้กับพวกสัตว์ท่ีถูกเอโบชิและพวกสังหารไป ในทางกลับกัน หญิงสาว 2 คนในโลหะนครก็

ต้องการล้างแค้นให้กับสามีของพวกนางท่ีถูกสังหารโดยพวกหมาป่าเช่นกัน 

 

ภาพที่ 122 หญิงชาวโลหะนครที่ต้องการล้างแค้นให้กับสามีของตน ท่ีถูกพวกหมาป่าสังหาร 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
ตรงจุดนี้สามารถอธิบายถึงแนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้ายได้ กล่าวคือ ท้ัง 2 ฝ่ายได้แก่ฝ่าย

ของซันและเทพหมาป่าโมโร และฝ่ายของเอโบชิและชาวโลหะนคร ต่างฝ่ายต่างก็ท าส่ิงร้ายด้วยกันท้ัง

คู่ ซันบุกเข้ามาเพื่อจะแก้แค้นให้กับพวกหมาป่าท่ีบาดเจ็บล้มตายจากการบุกรุกของพวกมนุษย์ ส่วน

หญิงสาว 2 คนของโลหะนครก็ต้องการล้างแค้นให้กับสามีของพวกนางท่ีถูกสังหารโดยพวกหมาป่า

เช่นกัน ดังนั้น เมื่อมองจากจุดของนางท้ังสอง จึงคิดว่าคนผิดคือพวกหมาป่าท่ีพรากเอาชีวิตของสามี

พวกเธอไป ดังนั้นจิตใจช่ัวร้ายของเธอจึงเกิดขึ้นมาเพราะสภาพแวดล้อมภายนอกเท่านั้น  

 

- อะชิทากะอธิบายให้คนในโลหะนครเข้าใจว่า ความอาฆาตมาดร้ายเปรียบเสมือนค าสาปร้าย

ท่ีท าลายตัวเรา 

จุดนี้ก็ช้ีให้เห็นเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้ายเช่นเดียวกัน ความอาฆาตมาดร้ายเป็นความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นจากผลของการกระท าของผู้อื่นต่อเราก่อน ดังนั้นจึงถือเป็นปัจจัยภายนอกท่ีเกิดขึ้นในจิตใจ ท า
ให้จิตใจของเราขุ่นหมอง และหาทางท่ีจะแก้แค้นอีกฝ่ายอยู่ตลอด เลยเปรียบเสมือนกับค าสาปร้ายท่ี
กัดกินจิตใจของเรา 
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- ซันพาอะชิทากะท่ีบาดเจ็บหนักจากการถูกยิงมายังบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรักษาบาดแผล 

 

ภาพที่ 123 ในบ่อน้ าศักด์ิสิทธ์ิที่ซันพาอะชิทากะมารักษาบาดแผล มีซากโครงกระดูกสัตว์อยู่ด้วย 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
ในตอนนี้จะเห็นแนวคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ บ่อน้ าศักด์ิสิทธิ์สามารถ

รักษาบาดแผลของอะชิทากะได้ และจะสังเกตเห็นได้ว่า ในบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์มีโครงกระดูกของพวกสัตว์
อยู่ด้วย แสดงให้เห็นถึงพลังของเทพท่ีสามารถมอบชีวิต หรือในขณะเดียวกันก็มอบความตายให้กับ
สรรพส่ิงได้เช่นเดียวกัน  

 

- ย่างก้าวของเทพชิชิกามิ เมื่อเหยียบลงไปท่ีใด ท่ีนั้นจะเกิดพืชพรรณงอกขึ้นมา และเน่าเป่ือย

ลงในช่ัวขณะ 

 

ภาพที่ 124 พืชพรรณงอกข้ึนมาบริเวณที่เท้าของเทพชิชิกามิย่ าลงไป และเน่าสลายไปในพริบตา 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
จุดนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของเทพชิชิกามิ เป็นพลังท่ีมอบชีวิตและพรากชีวิตได้ด้วยเช่นกัน 

หากลองพิจารณาดูจะพบว่า แท้จริงแล้วการงอกขึ้นมาและเหี่ยวเฉาไปของพืชพรรณนั้นเป็นเหมือน

สัญลักษณ์ของวัฏจักรแห่งชีวิต ซึ่งชิชิกามิก็เป็นเหมือนตัวแทนของผู้ควบคุมวัฏจักรนั้นเพื่อให้เกิด
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สมดุลของระบบนิเวศน์ ดังนั้นในตอนกลางคืน เทพชิชิกามิจะกลายร่างกลายเป็นผู้สัญจรยามค่ าคืน 

(Didarabochi) เพื่อมอบความตายให้กับส่ิงต่าง ๆ  

 

- โอคโคโตะและเผ่าพันธุ์หมูป่ารวมตัวกันอุทิศชีวิตเข้าร่วมสงครามต่อต้านพวกมนุษย์ 

 

ภาพที่ 125 เทพสุกรตาบอด โอคโคโตะ และพวกพ้องเผ่าพันธ์ุหมูป่า 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
จุดนี้แสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องการสอดประสานกลมกลืน หรือก็คือ ความสามัคคีเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเอง เทพโอคโคโตะพอรู้เรื่องท่ีนาโกะถูกมนุษย์ฆ่าตายและเห็นว่าป่าไม้สถานท่ี
อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่อยู่ของเหล่าเทพสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกรุกราน ถึงแม้โอคโคโตะจะเป็นเทพท่ีอยู่ต่าง
ถิ่น แต่ก็ท าการรวบรวมพวกพ้องแล้วว่ายน้ าข้ามมายังป่าแห่งนี้ เพื่อท าสงครามกับพวกมนุษย์ และ
หวังจะทวงคืนผืนป่ากลับมาให้ได้ ซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะแบบนี้ ในความเช่ือทางศาสนาชินโต
เรียกว่า “วะ” นั่นเอง 
 

- เทพหมูป่าตาบอด โอคโคโตะกล่าวว่า “ดูเผ่าพันธุ์ข้าสิโมโร พวกเขาเริ่มตัวเล็กลงและโง่ขึ้น 

หากเป็นเช่นนี้ต่อไป สุดท้ายพวกเราก็จะกลายเป็นเพียงส่วนของการละเล่นให้พวกมนุษย์มา

ล่าเอาเนื้อ” 

แสดงถึงแนวคิดพื้นฐานต่อธรรมชาติของคนญี่ปุ่นซึ่งมีความเคารพรัก และเกรงกลัวต่อ
ธรรมชาติ ซึ่งก็คือคะมิ แต่ถ้าเมื่อใดท่ีคนหมดความศรัทธาต่อธรรมชาติ เทพท่ีเป็นสัตว์ทั้งหลายก็คงไม่
ต่างอะไรกับสัตว์ท่ัว ๆ ไป และมนุษย์คงมองเห็นธรรมชาติเป็นเพียงแหล่งของทรัพยากรท่ีใช้เพื่อตัก
ตวงผลประโยชน์ วงจรชีวิตท่ีอยู่ในธรรมชาติก็จะเสียสมดุล และเกิดผลเสียต่อทุกฝ่ายในท่ีสุด 
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- อะชิทากะถามโมโรว่า “ไม่มีหนทางใดท่ีมนุษย์จะสามารถอยู่ร่วมกับผืนป่าได้เลยหรือ” 
อะชิทากะพยายามหาวิธีท่ีมนุษย์และธรรมชาติจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ ซึ่งเป็น

แนวคิดท่ีคนญี่ปุ่นใช้มองธรรมชาติมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นเป็น
ผู้น าทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของโลก แต่สัดส่วนของพื้นท่ีป่าไม้ในประเทศญี่ปุ่น
นั้น ถือว่าอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกเช่นกัน โดยจากผลส ารวจของ World Bank Group ปี 2015 
ประเทศญี่ปุ่นมีพื้นท่ีของป่าไม้และภูเขาอยู่ถึง 68.5% แสดงให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นสามารถหาวิธีการอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างดี ตรงกับค าตอบของค าถามท่ีอะชิทากะถามกับโมโรในเรื่อง 
 

- พวกผู้หญิงในหมู่บ้านโลหะนครร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องโลหะนครให้รอดพ้นจากพวกซามูไร

ท่ีฉวยโอกาสตอนเอโบชิและพวกผู้ชายไม่อยู่ เข้าบุกโจมตีเพื่อหวังเหล็กท่ีมีค่าของโลหะนคร  

 

ภาพที่ 126 หญิงชาวโลหะนครร่วมใจกันปกป้องเมือง 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

ข้อนี้แสดงถึงแนวคิดเรื่อง “วะ” หรือความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะ 

ในท่ีนี้คือพวกผู้หญิงของโลหะนคร ท่ีร่วมใจกันปกป้องหมู่บ้าน ถึงแม้จะเป็นเพียงผู้หญิงชาวบ้านแต่

ด้วยความสามัคคีของทุกคน จึงสามารถป้องกันไม่ให้พวกซามูไรเข้ามาในหมู่บ้านได้ 
 

- โอคโคโตะพูดว่า “ไพร่พลของข้า กลับมาหาข้าจากดินแดนแห่งความตาย” 

 
ภาพที่ 127 โอคโคโตะที่ก าลังใกล้ตายคิดว่าพวกมนุษย์ที่ปลอมตัวมาเป็นพวกพ้องของตน 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 
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ข้อนี้แสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย หรือเรื่องโลกอีกโลกหนึ่ง โอคโคโตะใน
สภาพใกล้ตายเมื่อได้กล่ินของพวกหมูป่า จึงคิดไปว่าเป็นพวกพ้องท่ีกลับมาจากดินแดนแห่งความตาย 
ซึ่งความเป็นจริงแล้วเป็นภายใต้ร่างของหมูป่าท้ังหลายนั้นคือพวกของจิโกะท่ีปลอมตัวแล้วตามโอคโค
โตะมาเพื่อหวังจะพบกับเทพชิชิกามิ ตามแนวคิดเรื่องโลกอีกโลกหนึ่งท่ีได้กล่าวไปบ้างแล้ว ไม่ใช่แค่
มนุษย์เท่านั้นท่ีดวงวิญญาณจะไปยังอีกโลกหนึ่ง แต่รวมถึงส่ิงมีชีวิตท้ังหมดด้วย ดังนั้นเมื่อพวกหมูป่า
ตายไป ดวงวิญญาณเหล่านั้นจึงเดินทางไปยังดินแดนแห่งความตาย 

 

- อะชิทากะพูดว่า “ข้าต้องการให้ทุกฝ่ายใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ” 
ประโยคนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกอันหนักแน่นของอะชิทากะ ท่ีต้องการให้ มนุษย์

สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสันติ จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าแนวคิดแบบนี้เป็น
หลักคิดขั้นพื้นฐานของคนญี่ปุ่นท่ีมีต่อธรรมชาติ ดังนั้นสุดท้ายแล้วมนุษย์จะสามารถหาวิธีอยู่ร่วมกัน
กับธรรมชาติได้อย่างแน่นอน 

 

- เมื่ออะชิทากะช่วยซันออกมาจากโอคโคโตะท่ีก าลังจะกลายร่างเป็นอสูรได้ ก็รีบน าร่างของซัน
ลงไปช าระล้างในบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ทันที 

 
ภาพที่ 128 อะชิทากะช่วยซันออกมาจากตัวโอคโคโตะและน าร่างของเธอลงไปในบ่อน้ าศักด์ิสิทธ์ิ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
ข้อนี้แสดงแนวคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ ซันท่ีเข้าไปอยู่ในตัวของโอคโค

โตะท่ีกลายร่างเป็นอสูร จึงถือว่าถูกแปดเปื้อนไปด้วยมลทิน เช่นเดียวกับในต านานเทพญี่ปุ่น หลังจาก

ท่ีเทพ  อิซานางิตามเทพีอิซานามิลงไปยัง “โยมิ” โลกใต้พิภพ เมื่อกลับข้ึนมายังโลกมนุษย์ จึงเอ่ยขึ้น

ว่า “ข้าไปยังดินแดนอันสกปรกมีมลทินมัวหมอง สมควรท่ีจะท าพิธีช าระล้างร่างกายให้สะอาด”69 

                                            
69 อรรถยา สุวรรณระดา, เรียนรูต้ านานเทพญี่ปุ่นจากวรรณกรรมโคะจิกิ, 17. 
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จากนั้นจึงลงไปช าระล้างร่างกายในล าธาร “น้ า” จึงกลายเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีใช้ส าหรับช าระล้างจิต

วิญญาณ เมื่ออะชิทากะช่วยซันออกมาได้จึงรีบน้ าร่างของเธอลงไปในบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ทันที 

 

- เทพชิชิกามิปรากฏตัวออกมาแล้วแทนท่ีจะช่วยเหลือชีวิตของโอคโคโตะ แต่กลับเอาชีวิตของ

เขาไป 

 

ภาพที่ 129 ชิชิกามิมอบความตายให้แก่โอคโคโตะ และโมโร 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
อย่างท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทพเจ้า ทุกฝ่ายล้วนมีความเสมอ

ภาคกัน โอคโคโตะคาดหวังว่าเทพชิชิกามิต้องรักษาชีวิตให้ตนเนื่องจากเป็นเผ่าพันธุ์เทพเหมือนกัน แต่

เทพชิชิกามิกลับพรากเอาชีวิตของเขาไป แสดงให้เห็นถึงเทพชิชิกามิ นอกจากจะมีพลังท่ียิ่งใหญ่ยังมี

ความจิตใจท่ีเป็นธรรมอีกด้วย หากท่านรักษาโอคโคโตะสงครามก็จะไม่มีทางส้ินสุด นอกจากนั้นการ

มอบความตายให้กับสรรพส่ิงยังถือเป็นเรื่องของการรักษาวัฏจักรของชีวิตอีกด้วย 

 

- จิโกะบอกว่า “อยากครอบครองทุกส่ิงแม้สวรรค์และนรก นั่นแหละคือธาตุแท้ของมนุษย์” 

ข้อนี้แสดงความเช่ือเรื่องชีวิตหลังความตาย หรือโลกอีกโลกหนึ่ง ตามความเช่ือคือ

นอกจากโลกมนุษย์ ยังมีสวรรค์ (ทาคามะ กะ ฮาระ) และนรก (โยมิ) อยู่ จากค าพูดของจิโกะแสดงให้

เห็นว่ามนุษย์มีความละโมบ และมองว่าตนสามารถเอาชนะได้ท้ังสวรรค์และนรก  
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- เมื่อชิชิกามิได้ศีรษะคืนแล้ว ร่างของเขาก็สลายกลายเป็นลมท่ีพัดท าลายส่ิงปลูกสร้างของ

มนุษย์จนหมดส้ิน และคืนชีวิตให้กับผืนป่าขึ้นมาใหม่ 

 

ภาพที่ 130 ชิชิกามิล้มลงแล้วกลายเป็นพายุท าลายทุกสิ่ง 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

 

ภาพที่ 131 หลังจากพายุชิชิกามิพัดผ่านไป พืชพรรณต่าง ๆ ก็งอกเงยข้ึนมาปกคลุมทุกท้องที่ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
เหตุการณ์นี้แสดงแนวคิดหนึ่งของญี่ปุ่นท่ีเช่ือมโยงกับต านานเทพชินโต มีความเช่ือว่า 

เมื่อ คะมิตายลง ศพของท่านจะกลายเป็นพืชพรรณ หรือผลผลิตต่าง ๆ ซึ่งเรียกแนวคิดนี้ว่า “การ
ฆาตรกรรมพระเจ้า” (Kami-goroshi) เช่น ในคัมภีร์โคะจิคิ กล่าวถึงวายุเทพสุซาโนะโอะ ได้ท าการ
สังหารเจ้าหญิง   โอเกะทสึ จากนั้นส่วนต่าง ๆ ของศพเธอจึงได้กลายเป็นผลผลิตต่าง ๆ โดยส่วนหัว
กลายเป็น “ไหม” ตากลายเป็น “ข้าว” หูกลายเป็น “ข้าวฟ่าง” จมูกกลายเป็น “ถั่วแดง” อวัยวะเพศ
กลายเป็น “ข้าวสาลี” และก้นกลายเป็น “ถั่วเหลือง” ส่วนในคัมภีร์นิฮอนโชคิกล่าวถึง การสังหารเทพ
อุเคะโมจิโนะคามิ  (Ukemochi-no-kami) โดยเทพจันทราทสึคุโยมิ  (Tsukuyomi-no-Mikoto) 
ช้ินส่วนของศพกลายเป็นผลผลิตต่าง ๆ ดังนี้ ส่วนหัวกลายเป็น “วัว” และ “ม้า” หน้าผากกลายเป็น 
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“ข้าวฟ่าง” ค้ิวกลายเป็น “ไหม” ตากลายเป็น “หญ้าปล้องละมาน”70 ท้องกลายเป็น “ข้าว” และ
อวัยวะเพศกลายเป็น “ข้าวสาลี” “ถั่วเหลือง” และ “ถั่วแดง”71 ดังนั้นการตายของเทพชิชิกามิท่ีท า
ให้เกิดพืชพรรณมากมายข้ึนปกคลุมทุกพื้นท่ีจึงใกล้เคียงกับแนวคิดเรื่องการฆาตรกรรมพระเจ้านี้ 
 

- ซันพูดว่า “แม้ผืนป่ากลับคืนมา แต่มันก็ไม่ใช่ป่าของเขาอีกต่อไป เทพชิชิได้ส้ินไปแล้ว” ส่วน    

อะชิทากะพูดว่า “เทพชิชิตายไม่ได้หรอก เพราะตัวของท่านก็คือชีวิต” “ท่านเป็นผู้ก าหนด

ความเป็นความตาย เป็นผู้ก าหนดซึ่งการมีชีวิตท้ังหลาย” “ท่านก าลังบอกว่า เราควรมีชีวิต

ต่อไป” 

จากค าพูดของท้ังสองคนข้างต้น จะเห็นได้ถึงหลักคิดหลายประการ ท้ังแนวคิดพื้นฐาน
เรื่องมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติ แนวคิดเรื่องคะมิ รวมไปถึงเรื่องของพลังแห่งการสร้างสรรค์ จากค าพูด
ของซัน แสดงความเป็นห่วงต่ออนาคตของธรรมชาติและระบบนิเวศน์ เมื่อขาดผู้คุ้มครอง และผู้รักษา
สมดุล จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต แต่ค าพูดของอะชิทากะแสดงให้เห็นว่า เขาเช่ือว่าชิชิกามิไม่ได้ตายไป
ไหน ชิชิกามิคือชีวิต เป็นดังพลังแห่งการก่อก าเนิดชีวิตท้ังหลาย และเป็นด่ังความตายของสรรพส่ิงดัง
เช่นเดิม ซึ่งพลังแห่งการสร้างสรรค์ การก่อก าเนิด การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตก็คือ “มุสุบิ” นั่นเอง 
หลังจากนี้ต่อไปทุกชีวิตบนโลกก็ยังคงต้องหาทางท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบ และอยู่ในวัฏจักรแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ดังเช่นเดิม  
 

 

 

 

 

 

                                            
70 หญ้าปลอ้งละมาน เป็นธัญพืชชนิดหน่ึง ในญี่ปุ่นนิยมน าไปหุงหรือคั่วใช้เป็นอาหารยามขาดแคลน ใช้หมักเบียร์ 

และใช้เป็นอาหารสัตว ์
71 Seiji Kano, Mononoke Hime O Yomitoku, vol. 2, Comic Box Jr. (Tokyo: Fusion Product, 1997), 

166-167. 
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- โคดามะท่ีเหลือรอดอยู่ตนเดียว 

 

ภาพที่ 132 หลังจากทุกอย่างสงบลง ในป่าแห่งน้ีปรากฏให้เห็นโคดามะหลงเหลืออยู่ 1 ตน 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 
ข้อสุดท้ายนี้เป็นภาพท้ิงท้ายของเรื่องท่ีท าให้รู้สึกถึงความหวัง และพลังท่ีจะให้ธรรมชาติ

สามารถด าเนินชีวิตอยู่คู่กับโลกเราได้ต่อไปในอนาคต ภาพต้นอ่อนท่ีพึ่งขึ้นมาใหม่ เผยให้เห็นโคดามะ

ท่ีหลงเหลืออยู่ 1 ตน เป็นการแสดงถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ท่ีจะมอบชีวิต การเจริญเติบโต ความ

อุดมสมบูรณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าทุกส่ิงสามารถรักษาสมดุลแห่งธรรมชาติได้ ป่าแห่งนี้ก็จะ

กลับมาเป็นป่าท่ียิ่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยโคดามะ เทพตัวน้อยอีกครั้งหนึ่ง 

จากการวิเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ ของเรื่อง Princess Mononoke ในเนื้อเรื่อง และแก่น

ของเรื่องแล้ว ได้ข้อสรุปดังตารางต่อไปนี้ 

 แนวคิด จ านวนคร้ังที่พบ 

1 แนวคิดพ้ืนฐานเร่ืองธรรมชาติในวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 17 
2 แนวคิดเร่ือง “คะมิ” 14 
3 แนวคิดเร่ืองสิ่งดีและสิ่งร้าย 7 
4 แนวคิดเร่ืองการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธ์ิ 6 
5 แนวคิดเร่ืองหัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจ 2 
6 แนวคิดเร่ืองการประสานกลมกลืน 2 
7 แนวคิดเร่ืองพลังแห่งการสร้างสรรค์ 5 
8 แนวความคิดเร่ืองชีวิตหลังความตาย 5 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนครั้งของแนวคิดต่าง ๆ ท่ีพบในเรื่อง Princess Mononoke 
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ภาพที่ 133 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับธรรมชาติในเรื่อง Princess Mononoke 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 
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ภาพที่ 134 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่อง "คะมิ" ในเรื่อง Princess Mononoke 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 
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ภาพที่ 135 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่องสิ่งดีและสิ่งร้ายในเรื่อง Princess Mononoke 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

 
ภาพที่ 136 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธ์ิในเรื่อง Princess Mononoke 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 
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ภาพที่ 137 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่องหัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจในเรื่อง Princess Mononoke 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

 
ภาพที่ 138 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่องการสอดประสานกลมกลืนในเรื่อง Princess Mononoke 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

 
ภาพที่ 139 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่องพลังแห่งการสร้างสรรค์ในเรื่อง Princess Mononoke 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 
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ภาพที่ 140 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตายในเรื่อง Princess Mononoke 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 

 

จะเห็นได้ว่ามีการพูดถึงเรื่องแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่นถึง 17 
ครั้ง รวมถึงตัวแก่นหลักของเรื่องเองก็พูดถึงเรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติ โดยจะมีการแทรกแนวคิดความเช่ือของศาสนาชินโตไว้อีกหลายข้อ โดยเฉพาะแนวคิดหลัก
ท่ีเกี่ยวข้องกับ “คะมิ” ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีฝังรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นไปแล้วก็ว่าได้ 
แนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้ายท่ีเป็นพื้นฐานการมองโลกและชีวิตของคนญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีเรื่องการ
ช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ (Purification) ท่ีหล่อหลอมให้คนญี่ปุ่นเป็นคนรักความสะอาด และ
ชอบการอาบน้ าเป็นอย่างมาก  

การท่ีฮายาโอะ มิยาซากิน าแนวคิดต่าง ๆ มาใช้ในภาพยนตร์แอนิเมชันของเขา ท าให้คน
ญี่ปุ่นเองเข้าถึงเรื่องท่ีเขาต้องการจะส่ือได้ง่าย เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นความเช่ือท่ีถูกปลูกฝังกัน
มาต้ังแต่อดีต อีกท้ังยังสามารถสร้างความต่ืนเต้นในความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้กับคนดูท่ีเป็น
ชาวต่างชาติได้อีกด้วย 
 

2. วิเคราะห์การน าเอาแนวคิดต่าง ๆ มาใช้ในการออกแบบฉากและตัวละคร 

การออกแบบฉากและตัวละครในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิจะมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวเป็นอย่างมาก ฉากจะถูกวาดอย่างพิถีพิถันและลงสีด้วยสีน้ าอย่างสวยงาม ส่วนตัวละครก็จะ
แตกต่างจากแอนิเมชันส่วนมากในแวดวงแอนิเมชันญี่ปุ่นรวมถึงทางฝ่ังยุโรปและอเมริกาด้วย เมื่อผู้ชม
เห็นตัวละครเหล่านั้นก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นภาพยนตร์ของสตูดิโอจิบลิ เพราะโดยส่วนใหญ่ตัว
ละครหลักของเรื่องจะมีหน้าตาท่ีคล้ายคลึงกันมาก นอกจากนั้นยังมีการน าตัวละครเดิมกลับมาใช้ใน
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อีกเรื่องหนึ่งก็สามารถพบได้ เช่น ภูตฝุ่น “มัคคุโระ คุโระสุเกะ” ในเรื่อง My Neighbor Totoro 
(1988) ก็มาปรากฏตัวเป็น “สุสุวาตาริ” ใน Spirited Away (2001) เป็นต้น 

ขั้นตอนนี้จะท าการเลือกเอาฉาก หรือส่ิงของประกอบฉากต่าง ๆ และตัวละคร มา
วิเคราะห์หาท่ีมาท่ีเช่ือมโยงกับแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ และศาสนาชินโต 
 

2.1 วิเคราะห์การออกแบบฉากและสถานที่ 

การวิเคราะห์ฉากและสถานท่ี จะเน้นไปท่ีการหาแนวคิดท่ีแฝงอยู่ในการ

ออกแบบ ท้ังแนวคิดท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและแนวคิดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีมาของส่ิงต่ าง ๆ ท่ี

ปรากฏในฉากนั้น ๆ โดยฉากในเรื่อง Princess Mononoke จะมีฉากท่ีส าคัญ 3 ท่ี ได้แก่ หมู่บ้านเอะ

มิชิ ป่าของเทพแห่งพงไพร และโลหะนคร 

2.1.1 หมู่บ่านเอะมิชิ 

หมู่บ้านเอะมิชิเป็นหมู่บ้านของอะชิทากะ ท่ีเป็นจุดก าเนิดของ
เรื่องราวท้ังหมด การออกแบบให้หมู่บ้านเอะมิชิต้ังอยู่ท่ามกลางป่าไม้ทางทิศตะวันออก สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่ามิยาซากิต้องการให้หมู่บ้านเอะมิชิเปรียบเสมือนตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นยุคโบราณ
หรือกลุ่มชนพื้นเมืองด้ังเดิม เช่นพวกไอนุ ซึ่งท่ีนั่นเป็นสถานท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และยังไม่มีเทคโนโลยีหรือส่ิงอ านวยความสะดวกเข้ามาเลย  

หมู่บ้านเอะมิชิ (Emishi) นั้นอ้างอิงมาจากค าว่าเอะโซะ (Ezo) 
ซึ่งเป็นช่ือเรียกเก่าของดินแดนทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันคือเกาะฮอกไกโด 
รวมถึงเกาะซาฮาลิน (Sakhalin Island) และหมู่เกาะคูริล (Kuril Islands)  

 

 

ภาพที่ 141 ภาพหมู่บ้านเอะมิชิ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 32-
33. 
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ลักษณะของการวางผังหมู่บ้านเป็นรูปแบบท่ีเรียบง่าย มี
อาคารใหญ่อยู่ตรงกลางใช้เป็นท่ีไว้รวมตัวท ากิจกรรมต่าง ๆ รายล้อมไปด้วยบ้านหลังเล็กท่ีเป็นท่ีอยู่
อาศัยของคนในหมู่บ้านเรียงกันเป็นรูปวงรี ลักษณะของส่ิงปลูกสร้างภายในหมู่บ้านก็จะออกแบบโดย
ใช้วัสดุจากธรรมชาติท้ังหมด และมีบ้านของแม่เฒ่าพยากรณ์ท่ีมีลักษณะเหมือนวิหารหรือสถานท่ีไว้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีออกแบบให้เป็นลักษณะของการกลมกลืนกับธรรมชาติโดยจะใช้ไม้
สร้างเป็นตัวอาคารติดอยู่กับบริเวณใต้ชะง่อนผาสูงขึ้นไปจากพื้น นอกจากนั้นยังสามารถเห็น
ส่วนประกอบของฉากท่ีออกแบบมาจากความเช่ือของศาสนาชินโตอีกด้วย เช่น ซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้านท่ีมีลักษณะเหมือนโทริอิแบบโบราณ หรือเสาต้นใหญ่ประดับด้วยเขากวางและพู่กระดาษท่ี
เป็นเหมือนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ หรือเป็นจุดแสดงอาณาเขตอันศักดิ์สิทธิ์คล้ายกับหน้าท่ีของ “ชิเมะนะวะ” ใน
ความเช่ือแบบชินโต 

 

 
ภาพที่ 142 ตัวบ้านของแม่เฒ่าพยากรณ์ (A) บ้านของชาวบ้าน (B) เสาขนาดใหญ่ (C) 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Princess Mononoke [DVD]. 
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ภาพที่ 143 ทางเข้าหมู่บ้านที่มีลักษณะเหมือนโทโอร ิ
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 33. 

 

รูปแบบของอาคารส่ิงปลูกสร้างรวมถึงเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ 
ในหมู่บ้านก็มีการอ้างอิงมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่นตัวอาคารนั้นมีการออกแบบมาจาก
บ้านทรงโบราณของชนเผ่าไอนุท่ีเรียกว่าจิเซะ (Cise) ซึ่งใช้วัสดุจากธรรมชาติท้ังหมดในการก่อสร้าง 
โดยจะใช้ไม้จากต้นไลแลคญี่ปุ่น (Japanese Tree Lilac) และต้นทาโมแอช (Tamo Ash) เป็น
โครงสร้างตัวอาคาร ผนังและหลังคาจะใช้กกหรือใบไผ่ หรื อไม่ก็เปลือกของต้นชวนหวงป้อ 
(CorkTree) หรือต้นเบิร์ชสีขาวญี่ปุ่น (Silver Birch)72 ผสมผสานกับรูปแบบบ้านในยุคโจมง (Jomon 
period) ท่ีเรียกว่า ทาเทอานะชิคิจูเคียว (Tateanashikijyuukyo/pit-house) มีลักษณะของบ้านท่ีมี
หลังคาปกคลุมมาจนถึงพื้น  

 

 
ภาพที่ 144 จิเซะบ้านโบราณของเผ่าไอนุ (ซ้าย) และทาเทอานะชิคิจูเคียวบ้านในยุคโจมงของประเทศญ่ีปุ่น (ขวา) 
 (ซ้าย): “チセ,” accessed November 15, 2016, available from 
http://www.wikiwand.com/ja/%E3%83%81%E3%82%BB  
ที่มา: (ขวา): “竪穴式住居,” accessed November 15, 2016, available from 
http://blogs.yahoo.co.jp/orion_chelsea/59152811.html  

                                            
72 The Foundation for Research and Promotion of Ainu Culture, Ainu No Hitotachi Totomoni, 

accessed November 15, 2016, available from http://www.frpac.or.jp/together/details/post-2.html 
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2.1.2 ป่าของเทพแห่งพงไพร 

ป่าของเทพแห่งพงไพรเป็นป่าทึบท่ีอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วย

พืชพรรณและสรรพสัตว์น้อยใหญ่ เป็นสถานท่ีท่ีมนุษย์ยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้ เนื่องจากมนุษย์ยัง

เกรงกลัวต่อเทพเจ้าแห่งพงไพรท่ีคอยปกป้องและรักษาสมดุลธรรมชาติของป่าแห่งนี้ เอาไว้ 

นอกจากนั้นยังมีเทพโคดามะซึ่งเป็นจิตวิญญาณแห่งป่าไม้ จะปรากฏตัวต่อเมื่อป่านั้นมีความอุดม

สมบูรณ์ โดยฉากของป่านี้นั้นมีการน าต้นแบบมาจากป่าบนเกาะยาคุชิมะ (Yakushima Island) ซึ่ง

เป็นปา่ท่ียังคงสภาพความเป็นธรรมชาติได้อย่างอย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งก าเนิดของพืชพรรณท่ีหายาก

กว่า 1900 สายพันธุ์ หนึ่งในนั้นคือต้นสุงิ (สนญี่ปุ่น) บางต้นมีอายุหลายพันปี เช่น โจมงสุงิขนาดใหญ่มี

อายุมากกว่า 3000 ปี และเกาะแห่งนี้ยังได้รับการลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2536 อีก

ด้วย 

การออกแบบป่าของเทพแห่งพงไพรนั้น แสดงให้เห็นถึงความ

ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ และแสดงแนวคิดเรื่องการเคารพรักในธรรมชาติ และการเกรงกลัวในความ

ลึกลับของธรรมชาติของคนญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังแฝงความเช่ือเรื่องคะมิท่ีสิงสถิตอยู่ในธรรมชาติอีก

ด้วย    

 

 
ภาพที่ 145 ธรรมชาติที่สมบูรณ์ของป่าบนเกาะยาคุชิมะ 
ที่มา: Ki_Sama, “ไปท่องป่าดึกด าบรรพ์ของญี่ปุ่นกัน!!,” accessed November 15, 2016, available from 

http://anngle.org/th/j-journer/kagoshima-ken/yakushima.html  

 
ใจกลางของป่าของเทพแห่งพงไพรนั้นมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์อยู่ ซึ่ง

สามารถช าระล้างส่ิงช่ัวร้ายหรืออาการบาดเจ็บได้ ตามความเช่ือเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้

บริสุทธิ์ของศาสนาชินโต 
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ภาพที่ 146 ตัวอย่างภาพวาดฉากป่าของเทพแห่งพงไพร 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 87. 

 

 
ภาพที่ 147 ภาพบ่อน้ าศักด์ิสิทธ์ิ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 94. 
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2.1.3 โลหะนคร 

 
ภาพที่ 148 ภาพโดยรวมของโลหะนคร 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 62-

63. 

โลหะนครเป็นเมืองท่ีมีการท าอุตสาหกรรมเหมืองเหล็ก เพื่อ
มาใช้ในการผลิตอาวุธขายให้กับรัฐบาล ซึ่งจ าเป็นต้องตัดไม้มากมายเพื่อน ามาเป็นเช้ือเพลิงในการถลุง
แร่เหล็ก ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ท่ีอยู่ในโลหะนคร กับเหล่าเทพสรรพสัตว์ต่าง ๆ เช่น 
เทพหมาป่าโมโร 

การออกแบบโลหะนครมีนัยยะแฝงถึงการเข้ามาของระบบ
อุตสาหกรรมหรือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีช่วยให้การใช้ชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายมากขึ้น แต่ก็ส่งผล
กระทบเสียหายต่อธรรมชาติอย่างมาก  

ต้นแบบของโลหะนครน่าจะมาจากแหล่งแร่เหล็กท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของญี่ปุ่นมาต้ังแต่สมัยโบราณ นั่นก็คือบริเวณอิซุโมะ ( Izumo) ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดชิมาเนะ 
(Shimaneken) เนื่องจากเป็นประเทศท่ีต้ังบนเขตภูเขาไฟ ท าให้มีแร่เหล็กท่ีมีคุณภาพดี คนแถบนั้นได้
คิดค้นวิธีการถลุงแร่เหล็กขึ้นมาและเรียกวิธีการนั้นว่า “ทาทาระเซเททสึ” และเป็นท่ีมาของช่ือเมือง
โลหะนคร หรือ ทาทาราบะ (Tataraba) นั่นเอง73 

 

                                            
73 Kano, Mononoke Hime O Yomitoku, 2, 36. 



 142 
 

 

 
ภาพที่ 149 ลักษณะประตูเมืองของโลหะนคร 
ทีม่า: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 67. 

 

สรุปผลวิเคราะห์การออกแบบฉากและสถานที ่

สรุปแล้วฉากภายในเรื่อง Princess Mononoke จะมีการออกแบบมาจากสถานท่ีท่ีมีอยู่
จริงในประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถเลือกสถานท่ีท่ีเป็นตัวแทนของฉากท่ีต้องการน าเสนอให้แก่คนดูได้
อย่างเหมาะสมชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเมืองเอะมิชิท่ีน าต้นแบบมาจากกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองของเกาะญี่ปุ่น 
ป่าของเทพแห่งพงไพรท่ีน าต้นแบบมาจากป่าบนเกาะยาคุชิมะท่ีอุดมสมบูรณ์อย่างมาก หรือเมือง
โลหะนครท่ีมีต้นแบบมาจากแหล่งแร่เหล็กท่ีจังหวัดชิมาเนะ  

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติท่ีพบได้ชัดเจนในการออกแบบฉากและสถานท่ีต่าง ๆ ได้แก่ 
แนวคิดเรื่องธรรมชาติเป็นเพื่อนของมนุษย์ ไม่ใช่ทาสรับใช้ เห็นได้จากการออกแบบป่าของเทพแห่งพง
ไพรท่ีมีโคดะมะคอยช่วยเหลือมนุษย์เป็นเหมือนเพื่อนตัวน้อย นอกจากนั้นยังมีแนวคิดเรื่องการช าระ
ล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ โดยการออกแบบบ่อน้ าศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ใจกลางป่าของเทพแห่งพงไพรท่ี
สามารถช าระล้างส่ิงช่ัวร้ายและรักษาบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บได้  

ส่วนโลหะนครถูกออกแบบมาให้แสดงถึงแนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้ายในความเช่ือแบบ
ชินโต เพราะการท าอุตสาหกรรมเหมืองของโลหะนคร ถึงแม้จะส่งผลกระทบเสียหายต่อธรรมชาติ
มากมาย แต่ก็เป็นการท าเพื่อความอยู่รอดของคนภายในเมือง เปรียบเหมือนกับเทคโนโลยีและระบบ
อุตสาหกรรมท่ีมีในยุคปัจจุบัน ท่ีช่วยให้ชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายมากขึ้น ถึงจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม แต่เราก็สามารถหาวิธีท่ีจะท าให้เทคโนโลยีสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล 
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2.2 วิเคราะห์การออกแบบตัวละคร 

การออกแบบตัวละครของเรื่อง Princess Mononoke แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มได้แก่ ตัวละครท่ีเป็นมนุษย์ ตัวละครท่ีเป็นเทพสัตว์ และ ตัวละครท่ีเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 

2.2.1 ตัวละครที่เป็นมนุษย ์

การออกแบบ ตัวละคร ท่ี เป็ น มนุ ษ ย์ ใน เรื่ อ ง  Princess 
Mononoke ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสตูดิโอจิบลิ กว่าคือ ใช้ลายเส้นท่ีเรียบง่าย 
สัดส่วนสมจริงเหมือนมนุษย์ซึ่งจากต่างจากการออกแบบตัวละครของทางสตูดิโอฝ่ังตะวันตก เช่น 
ดิสนีย์ ท่ีเน้นการออกแบบสัดส่วนท่ีเกินจริงและเน้นความสวยงามแบบตัวการ์ตูน ท าให้ตัวละครของ
ทางจิบลิส่ือถึงความเป็นมนุษย์ หรือเหมือนนักแสดงภาพยนตร์ท่ีเป็นคนได้มากกว่า นอกจากนั้น
ลักษณะของเครื่องแต่งกายของตัวละครก็ออกแบบประยุกต์มาจากการศึกษาจากเครื่องแต่งกายท่ีมีอยู่
จริงในประวัติศาสตร์ นอกจากนั้นส่ิงท่ีท าให้ตัวละครของจิบลิมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือ การ
ออกแบบลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัวที่จะแฝงแนวคิดหลาย ๆ อย่างลงไปในตัวละครแต่ละตัว 
 
อะชิทากะ 

 

 
ภาพที่ 150 ตัวอย่างภาพร่างของอะชิทากะ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 30-31. 
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อะชิทากะเป็นตัวละครเอกของเรื่อง และเรื่องราวทั้งหมดจะถูกเล่าผ่านมุมมองของเขา 
การออกแบบลักษณะหน้าตาของอะชิทากะก็ค่อนข้างเรียบง่าย และมีใบหน้าเหมือนกับตัวละครเอกท่ี
เป็นผู้ชายในเรื่องอื่น ๆ ของจิบลิ แต่งกายด้วยชุดแบบญี่ปุ่นโบราณ เครื่องแต่งกายของอะชิทากะ
โดยรวมจะเป็นชุดสีฟ้า โดยเราสามารถวิเคราะห์ถึงความเช่ือมโยงกับสีของน้ าได้ เพราะน้ าถือเป็นส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ท่ีใช้ช าระล้างความสกปรกหรือมลทินท่ีแปดเปื้อนจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ และพบหลัก
ความเช่ือนี้อยู่หลายจุดในเนื้อเรื่อง นอกจากนั้นยังมีชุดตอนออกเดินทางท่ีจะใส่กางเกงท่ีท าจากหนัง
สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายหนังหมูป่าหรือกวาง ซึ่งมีความเช่ือเรื่องการนับถือกวางว่าเป็นสัตว์ศักด์ิสิทธิ์อยู่
ด้วย 

ด้านลักษณะนิสัย อะชิทากะถูกออกแบบให้เป็นรัชทายาของหมู่บ้านเอะมิชิท่ีต้ังอยู่ในป่า
ลึกเนื่องจากหลบซ่อนตัวจากพวกยามาโตะท่ีมารุกราน ท าให้ลักษณะนิสัยของเขาเป็นคนท่ีมีเลือด
นักรบ คือเก่งกาจในเรื่องการสู้รบโดยถนัดการใช้ธนูและดาบ ท่ีส าคัญคือการออกแบบให้เขาเป็นคนท่ี
ซื่อตรงและมีจิตใจท่ีเป็นธรรม เพราะอะชิทากะเป็นตัวกลางเช่ือมโยงระหว่างฝ่ายของมนุษย์และฝ่าย
ของเทพ ดังนั้นเงื่อนไขของการแก้ค าสาปท่ีให้อะชิทากะออกเดินทางไปมองทุกอย่างด้วยจิตใจท่ี
ปราศจากเมฆหมอกแห่งความเกลียดชังจึงช่วยสนับสนุนบุคลิกนิสัยท่ีมีความซื่อตรงจริงใจกับเขาเป็น
อย่างดี  

 
ซัน 

 
ภาพที่ 151 ตัวอย่างภาพร่างเจ้าหญิงโมโนโนเคะหรือซัน 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 51-53. 
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ซันเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงท่ีถูกสร้างให้เป็นตัวแทนของมนุษย์ท่ีอยู่ฝ่ายเดียวกับเทพเจ้า
และธรรมชาติ เธอเติบโตมาจากการเล้ียงดูของเทพหมาป่าโมโร จึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งครอบครัว
หมาป่า ลักษณะภายนอกของซันเป็นหญิงสาวตัวเล็ก แต่มีพละก าลังและทักษะในการต่อสู้ท่ีดี ชุดของ
เธอเป็นชุดท่ีเรียบง่าย และใช้วัสดุท่ีท าจากหนังหมาป่า เป็นการออกแบบท่ีท าให้เธอเป็นหนึ่งเดียวกัน
กับพวกพ้อง นอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องประดับท่ีท าจากเขี้ยวหรือกระดูกสัตว์ ถือเป็นการเพิ่มบุคลิกให้
เธอดูเป็นพวกหมาป่ามากยิ่งขึ้น ส่ิงท่ีดูโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของซันก็คือ หน้ากากสีแดงท่ีมีลักษณะ
เหมือนตุ๊กตาโดกูท่ีเป็นตุ๊กตาดินโบราณท่ีถูกพบต้ังแต่สมัยโจมง ในกรณีของหน้ากากของซันจะเป็น
หน้ากากโดกูท่ีผสมกับความเป็นสัตว์ด้วยโดยการเติมส่วนท่ีเป็นเหมือนหูสุนัขเข้าไป 

ลักษณะนิสัยของซันท่ีถูกออกแบบมาให้เห็นชัดเจนคือเป็นคนคนท่ีไม่มีความเช่ือใจใน
มนุษย์เลย เนื่องจากคิดว่าตัวเองเป็นหมาป่ามาตลอด และยินดีสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือพรรคพวก
ของตน อย่างเช่นตอนท่ีเธอตัดสินใจเป็นดวงตาให้กับโอคโคโตะ ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเส่ียงอันตรายมากแต่
เธอก็ยังยินดีช่วยเหลือโดยไม่ลังเล  

จากทัศนคติของมิยาซากิท่ีมีต่อยุคโจมงท่ีมองว่า เป็นยุคสมัยท่ีเต็มไปด้วยความสงบสุข 
ด ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเช่ือของลัทธิบูชาภูตผีท่ีเรียบง่าย ท าให้เข้าใจได้ว่าเขาน าแนวคิดของคน
ยุคนั้นมาใช้ในการออกแบบตัวละครซัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ซันเป็นเหมือนการถ่ายทอดลักษณะ
การใช้ชีวิตของคนในยุคโจมงท่ีมีวิถีผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติ และภักดีต่อธรรมชาติด้วยความบริสุทธิ์
ใจ74 

 
เอโบช ิ

เอโบชิเป็นตัวแทนของฝ่ายมนุษย์ท่ีมองธรรมชาติในฐานะเป็นทรัพยากรท่ีน ามาใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของฝ่ายตนเพียงเท่านั้น เทียบได้กับมนุษย์บางคนบางกลุ่มในปัจจุบัน ท่ีตักตวง
ผลประโยชน์จากธรรมชาติโดยท่ีไม่ได้มีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเลย 

ลักษณะภายนอกของเอโบชิเป็นหญิงแกร่งท่ีปกครองเมืองโลหะนครโดยต้องดูแลคน
หลากหลายประเภท ท้ังพวกผู้ชายคนเล้ียงวัว อดีตโสเภณี หรือแม้กระท่ังผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อน เธอแต่ง
กายด้วยชุดท่ีทะมัดทะแมง เป็นชุดกิโมโนท่ีเป็นแบบของผู้ชาย สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการท่ีออกแบบ
ให้เธอแต่งกายแบบชายส่ือให้เห็นถึงความคิดของมิยาซากิในเรื่องสถานภาพความเท่าเทียมกันระหว่าง

                                            
74 Kumiko Yagi, "アニメに現れる日本の宗教: アニメにおいて宗教的要素が果たす役割 

(Religion in Japan Appearing in Animation: Role of Religious Elements in Animation)" (Graduation thesis, 
Tokyo University of Foreign Studies, 2010), 13. 
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ชายหญิงของสังคมญี่ปุ่น ท่ีปกติแล้วผู้ชายมักจะได้รับหน้าท่ีและบทบาททางสังคมท่ีเหนือกว่าหญิง 
การท่ีผู้หญิงสวมบทบาทเป็นชายแล้วอยู่ในต าแหน่งผู้ปกครองจึงสะท้อนแนวคิดนี้อย่างชัดเจน 

นอกจากนั้นประเด็นท่ีสามารถพบได้ในการออกแบบตัวละครเอโบชิก็คือ มีการน า

แนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้ายมาใช้ กล่าวคือ การรุกรานธรรมชาติอย่างท่ีเอโบชิท านั้นเป็นความช่ัวร้าย

ถือเป็นเคะกาเระในชินโต ในขณะเดียวกันชินโตก็มองว่าทุกส่ิงทุกอย่างล้วนมีท้ังด้านท่ีดีและไม่ดีเสมอ 

แต่โดยหลักแล้วจะเช่ือว่ามนุษย์ พระเจ้า และธรรมชาติล้วนแล้วแต่เป็นส่ิงท่ีบริสุทธิ์ ส่ิงท่ีท าให้ส่ิง

เหล่านั้นดีหรือไม่ดีจริง ๆ แล้วขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมท่ีส่ิงเหล่านั้นอยู่ต่างหาก เอโบชิสร้างเมืองโลหะ

นครนี้ขึ้นมาเพื่อท่ีจะช่วยเหลือมนุษย์ระดับล่างให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ มีงานท า มีข้าวกิน มีท่ีอยู่

อาศัย ถึงแม้จะขัดแย้งกับธรรมชาติ แต่เป็นท่ีรักของชาวบ้านในเมืองอย่างมาก และไม่ได้ถูกตัดสินว่า

เป็นคนช่ัว 

 

 

ภาพที่ 152 ตัวอย่างภาพร่างของเอโบช ิ
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 69. 
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ลายของชุดท่ีเอโบชิใส่เป็นรูปพัด ตามความเช่ือท่ีได้รับถ่ายทอดมาจากวัฒนธรรมจีน เช่ือ

ว่าพัดเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง สังคมชนช้ันสูง และยังหมายถึงการเดินทางของชีวิต ส่วนท้ายของด้าม

พัดเป็นสัญลักษณ์แทนการเกิด และซี่ของโครงสร้างพัดจะหมายถึงหนทางท่ีหลากหลายในการเดินทาง

ของชีวิต75  

2.2.2 ตัวละครที่เป็นเทพสัตว์ 

ในเรื่อง Princess Mononoke มีเหล่าเทพสัตว์อยู่หลายองค์ 
ซึ่งแท้ท่ีจริงแล้วก็ล้วนแล้วแต่มีการออกแบบท่ีเรียบง่ายมาจากสัตว์ท่ีมีอยู่จริงบนโลก และมีการวาด
สัดส่วนท่ีสมจริง แต่จะท าให้ตัวใหญ่และมีมีบางอย่างท่ีดูลึกลับ น่าเกรงขาม เช่น มีเขี้ยวท่ีใหญ่กว่า
ปกติ หรือมีหางมากกว่าปกติ และท่ีส าคัญคือ สามารถส่ือสารกับมนุษย์ได้  

 
โมโร 

 

 
ภาพที่ 153 ตัวอย่างภาพร่างของโมโร 
ที่มา: “Princess Mononoke by Masashi Ando,” accessed June 9, 2017, available from https://s-
media-cache-ak0.pinimg.com/736x/60/93/48/609348d3df64dfaa0966f2a8edda08c6.jpg 
Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 75. 
Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 112. 

                                            
75 Stevenson  Aung, Motifs in Japanese Design, accessed June 20, 2017, available from 

https://nalatanalata.com/journal/motifs-in-japanese-design/ 
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โมโรเป็นเทพหมาป่าท่ีเป็นเหมือนแม่ของซัน ลักษณะของโมโรเหมือนหมาป่าท่ัวไป แต่มี
การออกแบบให้เห็นถึงความเป็นเทพโดยโมโรจะมีสองหาง และมีขนาดใหญ่กว่าปกติมาก ขนสีขาวเงิน
อาจส่ือได้ถึงความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์ท่ีมีต่อพวกพ้อง นอกจากนั้นเธอยังสามารถส่ือสารกับ
มนุษย์ได้อีกด้วย 

โมโรเป็นเทพท่ีคอยปกป้องผืนป่าจากการรุกรานของพวกมนุษย์ ลักษณะนิสัยโดยรวม
ของเธอจะค่อนข้างดุร้าย และพร้อมโจมตีมนุษย์ทุกคนท่ีเป็นภัยคุกคามต่อธรรมชาติ แต่เธอยังมีปม
ขัดแย้งหนึ่ง นั่นคือการท่ีเธอน าซันซึ่งเป็นมนุษย์มาเล้ียงดูในฐานะลูกสาวของตน ท าให้เหล่าสัตว์อื่น ๆ 
เกิดความเคลือบแคลง และไม่พอใจ แต่จุดนี้เองก็เป็นการยืนยันแนวคิดเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
โอคโคโตะ 

โอคโคโตะเป็นเทพหมูป่าตาบอด ท่ีถูกออกแบบให้เป็นหมูป่าสีขาวตัวใหญ่ ดูน่าเกรงขาม 
ลักษณะของสัดส่วนร่างกายดูสมจริงตามหลักกายวิภาค และวาดภาพออกมามีรายละเอียดค่อนข้าง
เยอะ เช่น ขนท่ียาวออกมาจากตัว หรือผิวหนังท่ีเป็นตะปุ่มตะป่่า แม้แต่รายละเอียดของขี้ตาก็เขียน
ออกมาได้สมจริง ท าให้ตัวโอคโคโตะดูน่ากลัวและเป็นเทพหมูป่าท่ีมีชีวิตอยู่มานาน 

 

 
ภาพที่ 154 ตัวอย่างภาพของโอคโคโตะ 

ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 106. 
Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 109. 
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การท่ีออกแบบให้โอคโคโตะตาบอดส่ือให้เห็นถึงความมืดบอดทางด้านจิตใจท่ีส่ังสม
ความแค้นท่ีมีต่อมนุษย์จนไม่สามารถระงับความโกรธลงได้ จึงหลงกลพวกมนุษย์พาพวกพ้องไปโดน
กับดักระเบิดจนตายหมดส้ิน สุดท้ายยังถูกมนุษย์ปลอมตัวเป็นพวกหมูป่าหลอกให้พาไปพบกับชิชิกามิ
อีกด้วย จุดนี้แสดงให้เห็นว่า แม้เป็นเทพแต่ก็ยังสามารถมีข้อบกพร่องได้เช่นเดียวกับมนุษย์ สุดท้าย
โอคโคโตะก็ถูกจิตใจท่ีแปดเป้ือนด้วยความเคียดแค้นเข้าครอบง าจนเกือบกลายเป็นอสูรทาทาริ 

 
นาโกะ 

ในตอนต้นเรื่องนาโกะปรากฏตัวออกมาในรูปของเทพอสูรทาทาริกามิท่ีมีลักษณะเหมือน
งูจ านวนมากมายเล้ือยพันไปมาสร้างรูปทรงให้กลายเป็นร่างกายท่ีดูน่าขยะแขยง ส่ือให้เห็นถึงความช่ัว
ร้าย ดวงตาสีแดงก็ยิ่งท าให้เห็นถึงความอาฆาตแค้นของทาทาริกามิท่ีมีต่อมนุษย์  

 

 
ภาพที่ 155 ตัวอย่างภาพนาโกะ 
นาโกะที่กลายเป็นเทพอสูรทาทาริกามิ (ภาพบน) อสูรทาทาริกามิก าลังคืนร่างเป็นนาโกะ (ภาพล่าง) 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 24-
25. 

 
ส าหรับการออกแบบให้ทาทาริกามิมีลักษณะเหมือนงูจ านวนมากนั้น ในความเช่ือของ

ญี่ปุ่นจะถือว่างูเป็นสัญลักษณ์ของความตายและโลกใต้พิภพ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นสัญลักษณ์
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แห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าว่า มนุษย์ท่ีช่ัวร้ายและโลภ
มาก เมื่อตายไปร่างของพวกเขาจะกลายไปเป็นงู ผู้ชายท่ีชีวิตไม่สมปรารถนาก็จะกลายไปเป็นงูเช่นกัน 
งูตัวเมียท่ีแปลงกายมาในรูปแบบของหญิงงาม เมื่อเขาถูกปฏิเสธในความรัก ความริษยาอาฆาตแค้นจะ
ก่อให้เกิดภัยพิบัติ76 แต่ในทางตรงกันข้ามงูก็ถูกมองว่าเป็นเทพแห่งแม่น้ า และน้ า ท่ีให้ความอุดม
สมบูรณ์ได้อีกด้วย  

ส่วนร่างท่ีแท้จริงของนาโกะนั้นเป็นหมูป่าตัวใหญ่ท่ีคอยป้องป้องคุ้มครองป่า โดยนาโกะ
จะถูกออกแบบด้วยความเรียบง่ายอย่างมากและไม่มีลักษณะท่ีโดดเด่นแตกต่างจากหมูป่าท่ัวไปเลย 
ส่ิงเดียวท่ีท าให้นาโกะดูน่าเกรงขามและมีความเป็นเทพเจ้าอยู่นั่นก็คือ ขนาดตัวท่ีใหญ่มากและ
พละก าลังท่ีมีอยู่อย่างมหาศาล 

 

2.2.3 ตัวละครที่เป็นวิญญาณศักด์ิสิทธิ์ 

วิญญาณศักด์ิสิทธิ์ ใน ท่ีนี้หมายถึงเทพเจ้าท่ีมีรูปลักษณะ

เฉพาะตัว ต่างจากเทพสัตว์ท่ีมีลักษณะเหมือนสัตว์ทุกประการ ท าให้การออกแบบวิญญาณศักด์ิสิทธิ์

สามารถท าได้อย่างอิสระและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในเรื่อง Princess Mononoke จะมีตัวละครประเภท

นี้อยู่ 2 ตัว นั่นคือ เทพแห่งพงไพรชิชิกามิ และ วิญญาณแห่งป่าไม้โคดามะ 

 
ชิชิกามิ 

ชิชิกามิเป็นเทพดึกด าบรรพ์ท่ีคอยดูแลปกป้องผืนป่าและรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์
ท้ังหมดของป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เขาสามารถมอบชีวิตและพรากชีวิตส่ิงต่าง ๆ ได้ ชิชิกามิถูกออกแบบ
ให้มี 2 ร่างคือ ร่างท่ีมีลักษณะคล้ายสัตว์จ าพวกกวาง และร่างท่ีเป็นเหมือนยักษ์ตัวใหญ่ท่ีเดินทางยาม
ค่ าคืน  

การออกแบบชิชิกามิในร่างของสัตว์คล้ายกวางนั้น จะใช้การผสมผสานของส่ิงมีชีวิต
หลายอย่างรวมกัน หากมองภาพรวมจะรู้สึกว่าเป็นกวางท่ีมีเขาหลายกิ่งมาก เท้ามีลักษณะเหมือนเท้า
นก ใบหน้าเหมือนมนุษย์ และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งท่ีพิเศษคือ เมื่อเหยียบไปท่ีใดก็จะมีพืชพรรณงอก
ขึ้นมาแล้วเหี่ยวเฉาลงในทันที การท่ีออกแบบให้ชิชิกามิมีลักษณะก้ ากึ่ง ระหว่างสัตว์ มนุษย์ และพืช 
(เวลาเหยียบไปท่ีใดจะเกิดเป็นพืชพรรณงอกขึ้นมา) แสดงให้เห็นถึงการอยู่เหนือทุกสรรพส่ิงของเทพ
ชิชิกามิ และการท่ีท่านไม่สามารถพูดส่ือสารกับมนุษย์ได้แบบเทพสัตว์ อื่น ๆ เช่น เทพหมาป่าโมโร 

                                            
76 Norman A. Rubin, Ghosts, Demons and Spirits in Japanese Lore, accessed June 18, 2017, 

available from http://www.asianart.com/articles/rubin/ 
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เทพหมู่ป่า หรือเทพวานร ท าให้การท่าทางการแสดงออกของเทพแห่งพงไพรดูเหนือความเข้าใจของ
มนุษย์ ท าให้รับรู้ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้ามากยิ่งขึ้น77 

การเลือกใช้กวางมาเป็นต้นแบบหลักของการออกแบบชิชิกามินั้นก็ตรงกับความเช่ือ
โบราณของญี่ปุ่น โดยทางศาสนาพุทธเช่ือว่า พระพุทธเจ้าตอนขึ้นเขาจะสวมใส่ชุดหนังกวาง และใช้ไม้
เท้าเขากวาง อีกความเช่ือคือเรื่องของพระญี่ปุ่นรูปหนึ่งช่ือคูยะ โชวนิน (903-972) ในระหว่างท่ีเขาฝึก
ตน กวางท่ีเขาคุ้นเคยถูกชาวประมงฆ่าตาย ด้วยความเวทนาเขาจึงรับเอาเขาและหนังของกวางมาสวม
ใส่ร่างกาย หลังจากนั้นการใช้ไม้เท้าเขากวางและชุดหนังกวางก็เป็นท่ีแพร่หลาย นอกจากนั้นบาง
ท้องท่ีก็มีการนับถือกวางในฐานะท่ีเป็นเทพเจ้าอยู่ เช่น เกาะชิคะชิมะ  (Shikashima) ท่ีอยู่บริเวณ
เมืองฟุ คุโอกะ ช่ือด้ังเดิมของเกาะจะมีความหมายว่า “เกาะกวาง” ในศาลเจ้าชิคะอุมิ จินจะ 
(Shikaumijinja) จะมีเขากวางหนึ่งหมื่นกิ่งถูกเก็บรักษาไว้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนกับ
กวางท่ีแฝงความเช่ือเรื่องเทพเจ้าอยู่อย่างชัดเจน78 

 

 
ภาพที่ 156 ตัวอย่างภาพร่างของชิชิกาม ิ
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 100-103. 

                                            
77 Yagi, "アニメに現れる日本の宗教: アニメにおいて宗教的要素が果たす役割 (Religion in 

Japan Appearing in Animation: Role of Religious Elements in Animation)," 14. 
78 Kano, Mononoke Hime O Yomitoku, 2, 31. 
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ส่วนชิชิกามิในร่างของผู้สัญจรยามค่ าคืนจะออกแบบให้เป็นยักษ์ตัวใหญ่ร่างกายโปร่งใส 
เหมือนกลุ่มก้อนของน้ าหรืออากาศท่ีมารวมตัวกันเป็นรูปร่าง รอบร่างกายมีระยางยื่นออกมาเหมือน
เขาสัตว์หลายอัน และมีจุดระยิบระยับและลวดลายคล้ายเมฆหรือลายพืชพรรณคล้ายกับลาย “คาราคุ
สะ” (Karakusa Pattern)79 อยู่ภายในร่างกาย  

 

 
 

ภาพที่ 157 ภาพชิชิกามิในร่างของผู้สัญจรยามค่ าคืน (Didarabochi) 

ท่ีมา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 98. 

                                            
79  ลวดลายคาราคุสะ เป็นลายทีอ่อกแบบมาจากใบหรือก่ิงก้านของพืช หรือลายของเถาวัลย์ที่มีลักษณะม้วนเป็น

ขด ไดอ้ิทธิพลมาจากลวดลายในศลิปะของศาสนาอิสลาม มักน ามาใช้เป็นลวกลายประดับภาชนะ หรือลายผ้าห่อของ 
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โคดามะ 

โคดามะเป็นจิตวิญญาณท่ีสิงสถิตอยู่ในต้นไม้ และเป็นเหมือนพลังชีวิตของป่าไม้ โดยท่ี 
โคดามะจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์เท่านั้น เรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพหรือวิญญาณท่ีสิง
อยู่ในต้นไม้นี้นั้นมีปรากฏในหนังสือต่าง ๆ ท่ีถูกรวบรวมในสมัยคามาคุระ (Kamakura) เช่น เทน
จิเรคิคิ (Tenchireikiki) หรือ คงจาคุโมโนกาตาริ (Konjaku Monogatari) และในหลายท้องท่ีเช่น 
เกาะฮะจิโจจิมะ (Hachijoujima) หรือ เกาะอะโอกะจิมะ (Aogajima) แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมี
ความเช่ือเรื่องการตัดต้นไม้ท่ีมีโคดามะสิงสถิตอยู่จะน าพาความโชคร้ายมาสู่ตัวหลงเหลืออยู่ 

 

 
ภาพที่ 158 ตัวอย่างภาพร่างของโคดามะ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Princess Mononoke (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 92-93. 

 

รูปร่างของโคดามะนั้นมีการออกแบบท่ีเรียบง่ายมาก มีลักษณะเป็นตัวเล็ก ๆ สีขาว 
รูปร่างคล้ายมนุษย์ มี 2 แขน 2 ขา และมีใบหน้าท่ีมีจุดด า 3 จุด เป็นตาและปาก โดยท่ีโคดามะแต่ละ
ตัวจะมีรูปร่างความสูง หรือรูปทรงของล าตัวและหัวที่แตกต่างกันออกไป ต้นแบบของโคดามะนั้นคาด
ว่าน ามาจากตุ๊กตาดินปั้นยุคโจมงท่ีเรียกว่า “โดกู” (Dogu) แต่ลดทอนรายละเอียดลงมา ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ของการสร้างตุ๊กตาโดกูขึ้นมานั้นอาจยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่ก็มีทฤษฎีหนึ่งท่ีเช่ือว่าคน
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ในยุคโจมงจะใช้ตุ๊กตาโดกูฝังไว้ในดินตามจุดต่าง ๆ เพื่อเป็นการขอพรให้การเพาะปลูกอุดมสมบูรณ์
เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา80 ดังนั้นพลังท่ีก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นั้นก็สามารถน าไป
เช่ือมโยงกับโคดามะท่ีเป็นเหมือนพลังแห่งชีวิตของป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ได้ 
 

สรุปผลวิเคราะห์การออกแบบตัวละคร 

การออกแบบตัวละครในเรื่อง Princess Mononoke นั้น เน้นการใช้ลายเส้นเรียบง่าย 
ไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะลักษณะของใบหน้าจะลดทอนรายละเอียดลงจนเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของตัว
ละครในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ แต่จะมีการเน้นรายละเอียดท่ีมากในตัวละครท่ีต้องการ
ให้เห็นถึงความน่ากลัว น่าเกรงขาม เช่นรายละเอียดในการวาดเทพหมูป่าโอคโคโตะ และสัดส่วนของ
ตัวละครจะเป็นแบบสมจริงตามหลักกายวิภาค ท้ังตัวของคนหรือสัตว์  

เครื่องแต่งกายของตัวละครต่าง ๆ ก็มีการออกแบบได้อย่างเหมาะสม สามารถแสดง
ความหมายแฝงถึงบุคลิกของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี และยังสะท้อนถึงความเป็นญี่ปุ่นได้ชัดเจนอีกด้วย  

ส่วนเรื่องแนวคิดท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและความเช่ือทางศาสนาชินโตท่ีน ามาใช้ในการ
ออกแบบก็พอมีให้เห็นได้หลายจุด เช่นการออกแบบตัวของเอโบชิให้มีลักษณะก้ ากึ่งระหว่างความดี
และความช่ัวร้าย ตรงกับความเช่ือเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้ายในศาสนาชินโต คือจะเช่ือว่าก ารท่ีเอโบชิ
ตัดสินใจบุกรุกป่าไม้เพราะมีปัจจัยอื่นภายนอกท่ีท าให้เกิดความคิดไม่ดีขึ้นช่ัวคราว สุดท้ายพอเรื่องราว
ท้ังหมดจบลง เอโบชิก็สามารถกลับมาเป็นคนดีได้อีกครั้งหนึ่ง หรือการออกแบบซันให้เป็นลูกสาวของ
โมโร ก็เป็นการใช้แนวคิดเรื่องมนุษย์และธรรมชาติมีพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกัน มนุษย์ถือเป็นครอบครัว
เดียวกับพระเจ้า ส่วนตัวของอะชิทากะก็ถูกออกแบบโดยใช้แนวคิดเรื่อง “มะโกโคโระ” หรือ “หัวใจ
แห่งความซื่อสัตย์จริงใจ” นอกจากนั้นพวกเทพสัตว์ต่าง ๆ รวมถึงชิชิกามิ และโคดามะ ก็ถูกออกแบบ
มาจากแนวคิดเรื่อง “คะมิ” ของศาสนาชินโตอีกด้วย 

 

Spirited Away 

1. วิเคราะห์หาแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติที่อยู่ในเนื้อเร่ือง และแก่นของเร่ือง 

ในขั้นตอนนี้จะท าการดึงเอาเนื้อหาหรือบทสนทนาท่ีอยู่ในเรื่อง Spirited Away มา
วิเคราะห์หาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติในประเด็นต่าง ๆ โดยจะไล่ล าดับของส่วนต่าง ๆ ต้ังแต่ต้น
เรื่องไปจนถึงตอนจบ ดังนี้ 

                                            
80 Kano, Mononoke Hime O Yomitoku, 2, 32. 
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- ครอบครัวของจิฮิโระขับรถมายังชานเมืองเพื่อย้ายมาอยู่บ้านใหม่ แต่เกิดหลงทาง ระหว่าง
ทางพบโทริอิท่ีต้ังอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ และพบศาลเจ้าเล็ก ๆ ซึ่งแม่บอกกับจิฮิโระว่า ศาลเจ้า
เหล่านั้นเป็นเหมือนบ้านของเทพเจ้า 

 

ภาพที่ 159 ภาพโทริอิใต้ต้นไม้ใหญ่ และภาพศาลเจ้าเล็ก ๆ มากมาย 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนในตอนนี้คือแนวคิดทางศาสนาชินโตเกี่ยวกับเรื่อง “คะมิ” เพราะคน

ญี่ปุ่นเช่ือว่าในธรรมชาติจะมีคะมิสิงสถิตอยู่ จึงมีการสร้างโทริอิเพื่อเป็นสัญลักษณ์ท่ีแบ่งแยกระหว่าง
อาณาเขตของโลกมนุษย์กับโลกของคะมิ  ส่วนศาลเจ้าขนาดเล็กก็เปรียบเสมือนท่ีอยู่ของคะมิ ในเรื่อง
นี้จึงส่ือให้เห็นเป็นนัยยะว่าครอบครัวของจิฮิโระก าลังจะก้าวเข้าสู่โลกของคะมิ หรือโลกของวิญญาณ
นั่นเอง 

 
- เมื่อทะลุป่าออกมาครอบครัวของจิฮิโระก็พบกับอุโมงค์ลึกลับท่ีด้านหน้ามีหินรูปร่างหน้าตา

เหมือนส่ิงมีชีวิตยืนอยู่คล้ายกับเป็นผู้เฝ้าดูแลทางเข้าอุโมงค์ 

 
ภาพที่ 160 ภาพหินแกะสลักที่ยืนเฝ้าทางเข้าอุโมงค์ลึกลบั 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
ตอนนี้แสดงความเช่ือเรื่อง “คะมิ” เช่นกัน หินท่ีมีลักษณะเหมือนส่ิงมีชีวิตเปรียบเสมือน

เทพท่ีคอยปกป้องทางเข้าอุโมงค์ ลักษณะเดียวกับทวารบาล ซึ่งในญี่ปุ่นมีความเช่ือเกี่ยวกับผู้คอยเฝ้า
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คุ้มครองสถานท่ี เช่น “โคะมะอินุ” ท่ีเป็นเทพสัตว์ที่คอยยืนเฝ้าสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ ท้ังศาลเจ้าชินโต และ
วัดทางพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังมีความเช่ือเกี่ยวกับเทพ “นิโอ” (Niou) หรือ “คงโกริคิชิ” 
(Kongourikishi) ท่ีเป็นทวารบาลในวัดทางพุทธศาสนา  

นอกจากนั้นทางเข้าอุโมงค์ยังเปรียบเสมือนจุดเช่ือมโยงระหว่างโลกมนุษย์และโลกแห่ง
จิตวิญญาณ แสดงให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับโลกหลังความตาย หรือโลกอีกโลกหนึ่ง 

 

- ขณะท่ีจิฮิโระพบกับฮาคุเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาพลบค่ า เมื่อมีการจุดโคมไฟภายในเมือง โลก
ใบนี้ก็จะเช่ือมโยงเข้ากับโลกของวิญญาณ จากเมืองท่ีดูรกร้างจะปรากฏเห็นวิญญาณต่าง ๆ 
มากมายเดินไปมาในย่านร้านค้า 

 
ภาพที่ 161 เมื่อไฟในโคมไฟติด วิญญาณต่าง ๆ จะปรากฏกายออกมา 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
โคมไฟเป็นสัญลักษณ์ของการช้ีทางให้แก่ดวงวิญญาณท่ีจากไปสู่โลกแห่งวิญญาณ แสดง

แนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย หรือโลกอีกโลกหนึ่ง หลังพระอาทิตย์ตกดินและมีการจุดโคมไฟ ท าให้
โลกมนุษย์เช่ือมโยงเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณ ท าให้สามารถเห็นภูตและวิญญาณต่าง ๆ มากมายภายใน
เมือง 
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- เมื่อจิฮิโระวิ่งกลับมาหาพ่อและแม่ กลับพบว่าพวกเขากลายร่างเป็นหมูไปเสียแล้ว และถูก
วิญญาณท่ีเป็นเจ้าของร้านอาหารท่ีพวกเขาแอบกินเข้าไปทุบตีเพื่อเป็นการลงโทษ 

 
ภาพที่ 162 พ่อของจิฮิโระที่กลายเป็นหมู 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
การท่ีพ่อและแม่ของจิฮิโระกลายร่างเป็นหมูนั่นก็เป็นเพราะไปกินอาหารท่ีจัดเตรียมไว้

ส าหรับเทพเจ้า ด้วยความละโมบและหลงยึดติดอยู่กับความคิดแบบทุนนิยม คิดว่ามีเงินแล้วจะ
สามารถซื้ออะไรก็ได้ ท าให้เผลอไปล่วงเกินเหล่าเทพ จึงท าให้ถูกสาปกลายเป็นหมูและถูกทุบตีเพื่อ
เป็นการส่ังสอน ดังนั้นจึงสะท้อนแนวคิดเรื่อง “คะมิ” ท่ีหากเราไปล่วงเกินเทพเจ้าก็จะถูกลงโทษ 
นอกจากนั้นยังมีแนวคิดเรื่อง “เคะกาเระ” แฝงอยู่ด้วย เพราะการถูกสาปด้วยเวทมนตร์ถือเป็นมลทิน
ทางโลกอย่างหนึ่ง 

 

- เมื่อจิฮิโระหนีออกมาจากย่านร้านอาหาร กลับพบว่าทางท่ีจะกลับออกไปยังทางเข้าอุโมงค์ท่ี
รถของเธอจอดอยู่ กลายเป็นแม่น้ าและเมื่อมองไปท่ีอุโมงค์ก็กลายเป็นสถานท่ีท่ีดูคักคักเต็มไป
ด้วยแสงไฟ 

 
ภาพที่ 163 ทางกลับไปยังปากอุโมงค์กลายเป็นแม่น้ าท่ีคึกคักเต็มไปด้วยแสงไฟ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
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จะเห็นว่าเมื่อโลกมนุษย์เช่ือมต่อกับโลกของวิญญาณพื้นท่ีส่วนหนึ่งจะกลายเป็นพื้นน้ า 
ซึ่งในความเช่ือแบบชินโตมีแนวคิดว่า คะมิต่าง ๆ จิตวิญญาณของธรรมชาติ และจิตวิญญาณของผู้
ล่วงลับ จะอาศัยอยู่ในภูเขา หรือบนโลกอีกโลกหนึ่งท่ีอยู่บนพื้นทะเล (โตโคโยะ)81  
 

- จิฮิโระพบกับเรือล าใหญ่ท่ีมีแต่ผู้โดยสารท่ีเป็นภูตและเทพต่าง ๆ มากมายทยอยเดินออกมา
จากเรือ 

 
ภาพที่ 164 เหล่าภูตและเทพต่าง ๆ ทยอยเดินออกมาจากเรือ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
จุดนี้แสดงแนวคิดเรื่อง “คะมิ” อย่างชัดเจน ในฉากนี้จะเห็นคะมิมากมายท่ีออกมาจาก

เรือ ซึ่งในความเช่ือทางศาสนาชินโตจะมีการนับถือเทพคะมิมากมาย เกือบทุกอย่างท่ีอยู่ในธรรมชาติ

จะมีคะมิประจ าอยู่ รวมถึงในความเช่ือสมัยใหม่ก็มีการสร้างคะมิในรูปแบบใหม่ ๆ ข้ึนมาโดยคนเฉพาะ

กลุ่ม หรือตามแต่ละท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความปรารถนาของพวกเขา 

 
 
 
 
 
 

                                            
81 Ellwood and Pilgrim, Japanese Religion: A Cultural Perspective, 101. 
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- ฮาคุใช้พลังของตนรักษาขาของจิฮิโระให้สามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง โดยเขาท่องคาถาว่า “ใน
นามสายลมและสายน้ า โปรดมอบพลังให้เธอ” 

 
ภาพที่ 165 ฮาคุใช้พลังของตนรักษาขาให้จิฮิโระ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
การใช้พลังของฮาคุแสดงให้เห็นถึงความเช่ือเรื่องพลังจากธรรมชาติ สามารถเยียวยา

รักษาอาการบาดเจ็บ หรือขับไล่ส่ิงช่ัวร้ายได้ สังเกตจากคาถาท่ีเขาท่องโดยขอพลังจากสายลมและ

สายน้ า ดังนั้นจึงสะท้อนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติ แนวคิดเรื่องพลังของคะมิ  

 
- ฮามาจิบอกกับลินว่าจิฮิโระเป็นหลานสาวของเขาเอง 

จุดนี้สามารถวิเคราะห์ได้ถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติคือ มนุษย์กับธรรมชาติมี

พื้นฐานท่ีไม่แตกต่างกัน และมนุษย์เป็นลูกหลานของเทพเจ้า ถึงแม้การท่ีคามาจิบอกว่าจิฮิโระเป็น

หลานสาวของเขาจะเป็นเพียงเรื่องท่ีกุขึ้นมา แต่การท่ีลินเช่ือค าพูดของเขา ก็สามารถสะท้อนให้เห็น

แนวคิดนี้ได้เช่นกัน 
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- เหล่าภูตและเทพเจ้าต่าง ๆ มาใช้บริการอาบน้ าร้อนกันอย่างเนืองแน่น 

 
ภาพที่ 166 เหล่าเทพต่าง ๆ ก าลังแช่น้ าร้อนอย่างผ่อนคลาย 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ข้อนี้แสดงถึงแนวคิดท่ีเป็นหลักใหญ่อย่างหนึ่งในความเช่ือของศาสนาชินโต นั่นคือการ

ช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ แม้แต่พวกเทพคะมิก็ต้องมาอาบน้ าร้อนเพื่อผ่อนคลาย และเป็นการ

ช าระล้างส่ิงสกปรกต่าง ๆ  

ในเรื่อง Spirited Away ยกเอาแนวความคิดเรื่องนี้มาเป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นและ

ชัดเจนเป็นอย่างมาก 

 
- ยูบาบาบอกว่าท่ีนี่เป็นโรงอาบน้ าท่ีมีเทพกว่า 8 ล้านองค์มาผ่อนคลายความเหนื่อยล้าท่ีนี่ 

ค าพูดของยูบาบานี้แสดงความเช่ือเกี่ยวกับคะมิ ในความเช่ือแบบชินโตมักจะพูดว่ามีเทพ

คะมิอยู่ 8 ล้านองค์ หรือ “ยะโอะโยะโระสุ โนะ คะมิ” (Yaoyorozu no Kami) แปลตรงตัวว่า เทพ 8 

ล้านองค์ ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้มีความหมายว่ามีเทพ 8 ล้านองค์จริง ๆ แต่จะมีนัยยะถึงความมากมาย

แบบเป็นอนันต์ ไม่สามารถนับได้ โดยความแบบชินโตนั้น คะมิสามารถเป็นได้ท้ังคะมิท่ีดีหรือคะมิท่ีช่ัว

ร้าย และมีบุคลิกและความสามารถท่ีหลากหลากแตกต่างกันไป82   

 
 
 
 

                                            
82  JAPANREFERENCE, Kami, accessed June 24, 2017, available from 

https://www.jref.com/articles/kami.34/ 
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- จิฮิโระยืนกรานด้วยท่าทีจริงจังว่าจะท างานท่ีโรงอาบน้ าแห่งนี้ จนสุดท้ายยูบาบาต้องยอมรับ 
“หัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจ” หรือ “มะโกโคโระ” เป็นแก่นแท้ของเทพท้ังหลาย 

รวมถึงเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในใจมนุษย์ด้วยเช่นกัน คนญี่ปุ่นจึงยึดมั่นในหลักคุณธรรมนี้ และท าให้

พวกเขามีนิสัยจริงใจและจริงจังต่อภาระหน้าท่ี หรือต่อผู้อื่น  

การท่ีจิฮิโระยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าต้องการท่ีจะท างานท่ีโรงอาบน้ าอะบุระยะแห่งนี้ 

เป็นการแสดงความจริงใจและจริงจัง สะท้อนแนวคิดเรื่อง “มะโกโคโระ” อย่างชัดเจน 

 
- ฮาคุมอบข้าวปั้นรูปสามเหล่ียมให้จิฮิโระและบอกว่าถ้ากินแล้วจะสามารถฟื้นคืนก าลังได้ 

 
ภาพที่ 167 ฮาคุมอบข้าวปั้นรูปสามเหลี่ยมให้จิฮิโระ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
ในความเช่ือของศาสนาชินโตมีแนวความคิดอย่างหนึ่งคือพลังแห่งการสร้างสรรค์ท่ี

เรียกว่า “มุสุบิ” ซึ่งหมายถึง การเกิด การเจริญเติบโตของชีวิตและจิตวิญญาณ นอกจากนั้นยังรวมไป

ถึงความหมายของการก าเนิดของพลังงานอีกด้วย  

ข้าวปั้นรูปสามเหล่ียมท่ีฮาคุมอบให้แก่เซ็นนั้น ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า “โอะนิงิริ” หรือ

เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “โอะมุสุบิ” นั่นก็เพราะรูปร่างของข้าวปั้นรูปสามเหล่ียมเปรียบเสมือนกับ

รูปร่างของภูเขา ซึ่งคนญี่ปุ่นสมัยโบราณพยายามท่ีจะใส่พลังแห่งการสร้างสรรค์ของภูเขาใหญ่ใน

ธรรมชาติ เข้าไปในตัวของข้าวปั้นท่ีมีลักษณะเหมือนภูเขา พวกเขาจึงเรียกช่ือข้าวปั้นรูปแบบนี้ว่า 

“โอะมุสุบ”ิ83 ดังนั้นจึงเช่ือว่าเมื่อกินข้าวปั้นโอะมุสุบเิข้าไปจะสามารถท าให้ฟื้นพลังได้นั่นเอง 

 

                                            
83 Hara, "Aspects of Shinto in Japanese Communication," 91. 
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- ส่วนผสมท่ีใส่ในน้ าร้อนให้เทพแห่งความเหม็นคือ “เกลือหนอนแห้ง” 
เกลือเป็นส่ิงบริสุทธิ์ ในความเช่ือของศาสนาชินโตจะใช้เกลือในการท าพิธีช าระล้างจิต

วิญญาณให้บริสุทธิ์ เมื่อร่างกายและจิตใจของเราแปดเป้ือนส่ิงสกปรกหรือมลทินต่าง ๆ จะมีการท าพิธี

ช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าพิธี “ฮาราเอะ” (Harae) โดยส่วนมากจะใช้ “น้ า” หรือ 

“เกลือ” ในการท าพิธี นอกจากนั้นยังมีการใช้ไม้คทาศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า “ฮาราอิกุชิ” (Harai-gushi) ท่ี

เป็นคทาส่วนปลายผูกติดด้วยกระดาษ “ชิเดะ” เป็นพู่ ร่วมใช้ในการประกอบพิธีฮาราเอะอีกด้วย 

ดังนั้นการท่ีผสมเกลือหนอนแห้งลงไปในน้ าท่ีจะใช้ช าระล้างร่างกายให้กับเทพแห่งความ

เหม็นจึงอาจเป็นการเสริมพลังในการช าระล้างมลทินต่าง ๆ ให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 168 รูปของ "ฮาราอิกุชิ" 
ที่มา: “Harai-gushi,” accessed June 9, 2017, available from 

http://www.printsofjapan.com/Image2/Nikko_haraigushi_Fg2_cropped.jpg 

 

- เทพแห่งความเน่าเหม็นมาใช้บริการอาบน้ าท่ีโรงอาบน้ าอะบุระยะ 

 
ภาพที่ 169 เทพแห่งความเหม็นขณะก าลังอาบน้ าร้อน 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
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เทพแห่งความเหม็น แสดงถึง ส่ิงสกปรกและการแปดเปื้อนมลทิน ดังนั้นท่านจึง
จ าเป็นต้องมาอาบน้ าร้อนเพื่อเป็นการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์นั่นเอง 
 

- ยูบาบารู้ตัวว่าแท้จริงแล้วเทพแห่งความเหม็นนั้นคือเทพแห่งแม่น้ าท่ีต้องกลายมาเป็นเทพ
แห่งความเหม็นเพราะขยะท่ีมนุษย์ท้ิงลงไปในแม่น้ า 

 

ภาพท่ี 170 ขยะท่ีอยู่ในตัวเทพแห่งความเหม็น 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
ข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติท่ีชัดเจนของมิยาซากิ 

มนุษย์ท่ีไม่มีจิตส านึกเกี่ยวกับการปกป้องรักษาส่ิงแวดล้อมท้ิงขยะมากมายลงไปในแหล่งน้ า ท าให้
แม่น้ าท่ีบริสุทธิ์ท่ีเคยหล่อเล้ียงทุกชีวิตในระบบนิเวศน์บริเวณนั้นกลายเปล่ียนไปเป็นน้ าเน่าเหม็น ไม่
สามารถมีส่ิงมีชีวิตใดสามารถด ารงชีพอยู่ได้ เปรียบได้กับเทพแห่งแม่น้ าท่ี สะอาดบริสุทธิ์ต้องมา
กลายเป็นเทพแห่งความเหม็นด้วยน้ ามือของพวกมนุษย์ 

 
- ขณะท่ีเซ็น (จิฮิโระ) พยายามดึงเศษขยะออกจากตัวเทพแห่งความเหม็น ทุกคนท่ีอยู่ในโรง

อาบน้ าต่างก็ช่วยเหลือกันอย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในโรงอาบน้ าท่ีไม่ค่อยชอบ
หน้าเซ็นท่ีเป็นมนุษย์ หรือแม้แต่พวกเทพต่าง ๆ ท่ีมาใช้บริการโรงอาบน้ า ก็ลุกขึ้นมาให้
ก าลังใจเซ็นกันถ้วนหน้า 

 
ภาพที่ 171 ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือเทพแห่งความเหม็น 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
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ในประเทศญี่ปุ่นมีแนวความคิดท่ีเรียกว่า “วะ” หรือการสอดประสานกลมกลืนเป็นหนึ่ง

เดียวกัน ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนส่วนรวม ส าคัญมากกว่าพฤติกรรมส่วนบุคคล ดังนั้นเมื่อมี

เหตุการณ์ท่ีจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา คนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นมักจะร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันแก้ไข

วิกฤติต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ เช่นเดียวกับในเรื่องนี้ท่ีทุกคนร่วมใจกันช่วยเหลือเทพแห่ง

ความเหม็นให้กลับกลายมาเป็นเทพแห่งแม่น้ าท่ีสะอาดบริสุทธิ์เหมือนเดิมอีกครั้ง 

 

- จิฮิโระมองออกไปนอกระเบียงเห็นเมืองอยู่กลางทะเล ลินจึงบอกว่าซักวันหนึ่งจะย้ายไปอยู่
เมืองนั้นให้ได้ 

 

ภาพที่ 172 จิฮิโระมองเห็นเมืองกลางทะเลจากริมระเบียง 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 
ในจุดนี้ เมืองท่ีจิฮิโระมองเห็นนั้นอาจหมายถึงดินแดนโตโคโยะ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีคะมิ  

ต่าง ๆ และจิตวิญญาณของบรรพบุรุษอาศัยอยู่ ในสมัยโบราณคนญี่ปุ่นจะมองว่าโตโคโยะเป็นดินแดน

แห่งความเยาว์ท่ีเป็นนิรันดร์ อายุท่ียืนนาน และดินแดนแห่งความมั่งค่ังร่ ารวย ท่ีอยู่เหนือพื้นทะเล 

นอกจากนั้นโตโคโยะยังแสดงนัยยะถึงดินแดนแห่งความตาย โมโตโอริ โนรินางะ (Motoori 

Norinaga) นักนิรุกติศาสตร์ท่ีส าคัญคนหนึ่งของญี่ปุ่นให้ความเห็นว่า ดินแดนโตโคโยะมีความหมาย

กว้าง ๆ แสดงถึงสถานท่ีท่ีอยู่ห่างไกลและไม่สามารถเดินทางไปได้ง่าย ๆ และเขายังแบ่งโตโคโยะ

ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) โตโคโยะท่ีเป็นโลกแห่งความมืด (a dark world Tokoyo) 2) ดินแดน

โตโคโยะท่ีผู้ท่ีอยู่จะไม่มีวันแก่ และ 3) โตโคโยะท่ีอยู่ไกลออกไปในท้องทะเล84 

                                            
84  Nishioka Kazuhiko, Tokoyo, accessed June 24, 2017, available from 

http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=1465 
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- ในส่วนของทางเข้าอ่างอาบน้ าจะมีการใช้เชือก “ชิเมะนะวะ” กั้นไว้ 

 
ภาพที่ 173 เชือกชิเมะนะวะที่กั้นอยู่ที่ทางเข้าอ่างอาบน้ า 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ชิเมะนะวะเป็นเกลียวเชือกท ามาจากเส้นใยธรรมชาติ เปรียบเสมือนจุดช้ีเขตแดนท่ี

ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ ในท่ีนี้ก็คือส่วนของห้องอาบน้ าของเหล่าเทพนั่นเอง 

 

- โบถูกยูบาบาเล้ียงไว้แต่ในห้องเพราะกลัวว่าถ้าให้ออกไปข้างนอกจะติดเช้ือโรคและป่วย เมื่อ
เห็นเลือดท่ีเป้ือนมือของจิฮิโระ จึงตกใจกลัวและร้องไห้ออกมาทันที 

 

ภาพที่ 174 จิฮิโระโชว์เลือดที่เปื้อนมือให้โบดู 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ข้อนี้แสดงแนวคิดเรื่องส่ิงแปดเป้ือนหรือมลทิน (Kegare) ในความเช่ือของศาสนาชินโต 

ซึ่งเลือดถือเป็นมลทินทางโลกประเภทหนึ่ง ดังนั้นโบท่ีถูกเล้ียงให้อยู่แต่ในห้องและกลัวส่ิงสกปรก กลัว

ป่วย เมื่อเห็นเลือดจึงร้องไห้ตกใจกลัว 
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- จิฮิโระเอาดังโงะท่ีได้มาจากเทพแม่น้ าให้ฮาคุกินเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ และเมื่อกินเข้าไป
แล้วฮาคุจึงได้ส ารอกบางอย่างออกมานั่นคือตราประทับของเซนิบา และตัวแมลงค าสาปร้าย
ของยูบาบาท่ีเสกเข้าไปในตัวฮาคุเพื่อใช้ควบคุมเขาให้ท าตามค าส่ังของยูบาบา 

 
ภาพที่ 175 จิฮิโระน าดังโงะให้ฮาคุกิน และส ารอกออกมาเป็นแมลงประหลาด 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ดังโงะท่ีจิฮิโระให้ฮาคุกินนั้นเป็นดังโงะท่ีได้มาจากเทพแห่งแม่น้ า ท าให้มีพลังของเทพอยู่

สามารถช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้กับฮาคุได้ แสดงความเช่ือเรื่องพลังของคะมิ นอกจากนั้นจะเห็น

ว่าตัวแมลงท่ีฮาคุส ารอกออกมาก็ถือเป็นการช าระล้างเอามลทินท่ีแปดเปื้อนจิตใจเขาออกมาได้ด้วย

พลังของเทพแม่น้ านั่นเอง แสดงแนวคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ได้อีกด้วย 

 

- เมื่อจิฮิโระจัดการเหยียบแมลงค าสาปร้ายของยูบาบาจนตาย คามาจิรีบบอกกับจิฮิโระว่า 
“เจ้านั่นมันเป็นส่ิงช่ัวร้าย ประสานมือสิ เซ็น !” แล้วเขาก็ท าการเอามือมาผ่าให้มือ ท่ี
ประสานกันอยู่ของจิฮิโระให้แยกออกจากกัน 

 
ภาพที่ 176 การละเล่นโบราณท่ีเรียกว่า "เอ็นกะโจะ" 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
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ท่าทางท่ีจิฮิโระและคามาจิท าเรียกว่า “เอ็นกะโจะ” เป็นประเพณีพื้นบ้านโบราณของ

ญี่ปุ่นอย่างหนึ่งคล้ายการละเล่น โดยฝ่ายหนึ่งจะประสานนิ้วชี้และนิ้วโป้งของท้ัง 2 มือเข้าด้วยกัน และ

ให้อีกฝ่ายหนึ่งใช้มือผ่าให้นิ้วท่ีประสานกันอยู่แยกออกจากกัน โดยเอ็นกะโจะจะท าเพื่อช่วยในการ

ป้องกันส่ิงสกปรก ช่ัวร้ายท่ีมาแปดเป้ือนร่างกายของเรา ถือเป็นความเช่ือหนึ่งท่ีเช่ือมโยงกับแนวคิด

การช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ 

 
- จิฮิโระน าดังโงะเทพแม่น้ าส่วนท่ีเหลือให้กับวิญญาณไร้หน้ากิน จากนั้นเขาจึงส ารอกเอาส่ิง

สกปรกออกมาแล้วอาละวาด สุดท้ายก็ส ารอกเอาทุกคนท่ีกินเข้าไปออกมาจนหมด และเหลือ
เพียงร่างด้ังเดิมของเขาเอง 

 
ภาพที่ 177 วิญญาณไร้หน้ากินดังโงะเทพแม่น้ าเข้าไปจึงส ารอกสิ่งที่กินเข้าไปออกมาหมด 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

แน่นอนว่าจุดนี้ก็แสดงเรื่องเกี่ยวกับพลังของดังโงะเทพคะมิ และเรื่องการช าระล้างส่ิง

สกปรกหรือมลทินต่าง ๆ ให้จิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์เช่นเดียวกัน วิญญาณไร้หน้าท่ีดูเหมือนจะไร้

ตัวตนไม่มีใครเหลียวแล ต้องการจะสร้างตัวตนให้กับตัวเองโดยการใช้ทองมาล่อเหล่าพนักงานโรง

อาบน้ า และสุดท้ายก็จับพวกนั้นกินและกลายร่างสร้างเป็นอัตลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเอง พอได้รับพลัง

จากดังโงะของเทพแห่งแม่น้ าบริสุทธิ์ จึงได้ส ารอกเอาส่ิงปฏิกูลมัวหมองต่าง ๆ ออกมาหมด รวมถึงร่าง

ของพวกท่ีเขากินเข้าไปออกมาด้วย จนสุดท้ายเหลือเพียงร่างเดิมของตนเองท่ีไม่มีพิษภัย 
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- เซนิบามอบท่ีรัดผมซึ่งท าจากเส้นใยจากธรรมชาติให้แก่จิฮิโระเพื่อเป็นเครื่องรางปกป้อง
อันตรายต่าง ๆ 

 

ภาพที่ 178 ที่รัดผมซึ่งท าจากเส้นใยจากธรรมชาติ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

ข้อนี้สามารถเช่ือมโยงได้กับแนวคิดเรื่องพลังแห่งการสร้างสรรค์ (Musubi) ท่ีรัดผมอันนี้
ถูกถักทอขึ้นมาจากเส้นใยจากธรรมชาติท่ีมีเหล่าผองเพื่อนตัวน้อยของจิฮิโระช่วยกันท าขึ้นมาให้ มุสุบิ
นั้นมีความหมายรวมถึงการถักทอ การเช่ือมโยง บิดร้อยเป็นปม ขาดออกจากกัน และต่อเข้าด้วยกัน
ใหม่ นอกจากนั้นมุสุบิยังเป็นความผูกพันระหว่างกันของทุกสรรพส่ิง ระหว่างเทพเจ้า มนุษย์ ส่ิงของ 
ธรรมชาติ น้ า อาหาร ทุกส่ิงท่ีกินเข้าไปสลายสู่ร่างกาย เข้าไปเกี่ยวพันกันและกัน 
 
 

- จิฮิโระนึกขึ้นได้ถึงอดีตว่าตัวเองเคยตกลงไปในแม่น้ า แต่เหมือนมีคนมาช่วยชีวิตพาขึ้นฝ่ัง
ขึ้นมาได้ เธอจึงบอกว่าคนท่ีช่วยเธอไว้ก็คือฮาคุ ซึ่งท่ีจริงแล้วฮาคุก็คือเทพแม่น้ า “โคฮาคุ” 
หรือ “นิกิฮายามะ โคฮาคุนุชิ” 

ข้อนี้แสดงแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติรวมไปถึงความเช่ือเรื่องคะมิ คนญี่ปุ่น

เช่ือว่าในธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ล้วนแล้วแต่มีเทพคะมิสิงสถิตอยู่ หรือบางความเช่ือก็คิดว่าธรรมชาติ

เหล่านั้นเป็นเทพเจ้าในตัวของมันเอง เช่น ฮาคุ ท้ายท่ีสุดก็สามารถระลึกถึงตัวตนท่ีแท้จริงว่าตัวเองคือ

เทพ “นิกิฮายามะ โคฮาคุนุชิ”หรือคือแม่น้ าโคฮาคุท่ีจิฮิโระเคยพลัดตกลงไปเมื่อสมัยเป็นเด็กเล็ก และ

เคยช่วยชีวิตเธอไว้ 
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จากการวิเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ ของเรื่อง Spirited Away ในเนื้อเรื่อง และแก่นของ

เรื่องแล้ว ได้ข้อสรุปดังตารางต่อไปนี้ 

 แนวคิด จ านวนคร้ังที่พบ 

1 แนวคิดพ้ืนฐานเร่ืองธรรมชาติในวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 4 
2 แนวคิดเร่ือง “คะมิ” 9 

3 แนวคิดเร่ืองสิ่งดีและสิ่งร้าย 2 

4 แนวคิดเร่ืองการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธ์ิ 6 
5 แนวคิดเร่ืองหัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจ 1 

6 แนวคิดเร่ืองการสอดประสานกลมกลืน 1 

7 แนวคิดเร่ืองพลังแห่งการสร้างสรรค์ 2 
8 แนวความคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย 4 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจ านวนครั้งของแนวคิดต่าง ๆ ท่ีพบในเรื่อง Spirited Away 

 

 
ภาพที่ 179 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับธรรมชาติในเรื่อง Spirited Away 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
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ภาพที่ 180 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่อง "คะมิ" ในเรื่อง Spirited Away 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
 

 
ภาพที่ 181 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่องสิ่งดีและสิ่งร้ายในเรื่อง Spirited Away 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 



 171 
 

 

 
ภาพที่ 182 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธ์ิในเรื่อง Spirited Away 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
 

 
ภาพที่ 183 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่องหัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจในเรื่อง Spirited Away 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
 

 
ภาพที่ 184 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่องการสอดประสานกลมกลืนในเรื่อง Spirited Away 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
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ภาพที่ 185 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่องพลังแห่งการสร้างสรรค์ในเรื่อง Spirited Away 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 

 

 
ภาพที่ 186 ภาพแสดงจุดที่พบแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตายในเรื่อง Spirited Away 
ที่มา: Hayao Miyazaki, director, Spirited Away [DVD]. 
 

ในเรื่อง Spirited Away หากลองวิเคราะห์ดูแล้ว แก่นความคิดหลักของเรื่องจะไม่ได้พูด
ถึงแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติโดยตรง แต่จะพูดถึงเรื่องการค้นหาอัตลักษณ์หรือตัวตนท่ีหายไปในโลกท่ี
เปล่ียนแปลงเป็นสังคมแบบทุนนิยมและบริโภคนิยม ทุกคนต่างเข้าสู่ระบบการท างานเพื่อแลกกับเงิน
มาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันจนบางทีก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป แต่มิยาซากิจะใช้เทคนิคการ
เล่าเรื่องผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผูกพันใกล้ชิดกับคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก นั่นคือใช้เรื่องของ
ความเช่ือเกี่ยวกับเทพเจ้าและภูตผีวิญญาณต่าง ๆ ในศาสนาชินโต โดยสร้างโลกแห่งวิญญาณแทนการ
เข้าสู่ระบบโลกแบบทุนนิยมของจิฮิโระซึ่งเดิมทีเป็นเพียงเด็กน้อยท่ีไม่ค่อยเอาไหน ต้องมาเจอกับส่ิงท่ี
ไม่คุ้นเคย จนเกือบสูญเสียตัวตนของเธอไป  

นอกจากนั้นยังมีการน าเอาแนวคิดอื่น ๆ มาใช้ภายในเรื่องอีก จากผลการวิเคราะห์จะ
เห็นว่า เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับคะมิจะถูกน ามาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก มีการใช้มากท่ีสุดถึง 9 ครั้ง และ
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อีกประเด็นหนึ่งท่ีถูกหยิบยกมาใช้มากไม่แพ้กันก็คือ แนวคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ 
ซึ่งจะพบเห็นได้ 8 ครั้ง มีการสอดแทรกแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติให้เห็นพอสมควร และยังมี
การพูดถึงโลกอีกโลกหนึ่งอยู่ด้วย 

โดยสรุปแล้วในเรื่อง Spirited Away มีการน าแนวคิดเรื่องคะมิซึ่งเป็นส่ิงคุ้นเคยของคน
ญี่ปุ่น มาใช้ในการเล่าเรื่องเพื่อเป็นการเปรียบเปรยสะท้อนให้เห็นแก่นความคิดหลักของเรื่องท่ี     
มิยาซากิต้องการน าเสนอให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่ายและแยบยล นอกจากนั้นยังมีการสอดแทรกประเด็น
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเอาไว้อีกด้วย  
 

2. วิเคราะห์การน าเอาแนวคิดต่าง ๆ มาใช้ในการออกแบบฉากและตัวละคร 

2.1 วิเคราะห์การออกแบบฉากและสถานที่ 

การวิเคราะห์ฉากและสถานท่ี จะเน้นไปท่ีการหาแนวคิดท่ีแฝงอยู่ในการออกแบบ 
ท้ังแนวคิดท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและแนวคิดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีมาของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในฉาก
นั้น ๆ โดยฉากในเรื่อง Spirited Away จะมีฉากท่ีส าคัญ 4 ท่ี ได้แก่ อุโมงค์ทางเข้าโลกแห่งวิญญาณ 
ย่านร้านอาหารลึกลับ โรงอาบน้ าอะบุระยะ และ บ้านของเซนิบา 

2.1.1 อุโมงค์ทางเข้าโลกแห่งวิญญาณ 

 
ภาพที่ 187 ภาพร่างอุโมงค์ทางเข้าโลกแห่งวิญญาณ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 26. 
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ภาพที่ 188 ภาพหินแกะสลักหน้าตาเหมือนมนุษย์ ท่ียืนอยู่หน้าทางเข้าอุโมงค์ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 27. 

 
ตรงส่วนของอุโมงค์ทางเข้าโลกแห่งวิญญาณนี้ ถูกออกแบบให้

เป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งวิญญาณ โดยก่อนท่ีครอบครัวของจิฮิโระจะมาถึงท่ีหน้า
ทางเข้าอุโมงค์นี้จะพบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีบ่งบอกว่าก าลังจะเข้าถึงเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ เช่น โทริอิโบราณ
ท่ีอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ และศาลเจ้าเล็ก ๆ ท่ีเรียงรายอยู่ริมทาง จนมาถึงหน้าอุโมงค์ท่ีมีหินแกะสลักรูป
คล้ายคนยืนเฝ้าประตูอุโมงค์อยู่ 

หากลองวิเคราะห์ตรงส่วนของหินแกะรูปคนนี้ดู จะพบว่าหินนี้
จะมีลักษณะของหน้าท่ีคล้ายคลึงกับ “โคมะอินุ” ท่ียืนเฝ้าเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เช่น เขตของศาลเจ้าชินโต 
หรือเขตของวัดทางพุทธศาสนา แต่หินรูปคนนี้จะมีหน้าอยู่ 2 ด้านคือ หน้าท่ีหันเข้าหาป่าซึ่งเป็นทางท่ี
ครอบครัวของจิฮิโระเดินทางเข้ามา และอีกด้านคือหน้าท่ีหันเข้าหาตัวอุโมงค์ จากในแบบร่างของหินนี้ 
(ภาพท่ี 172) ถูกเขียนไว้ว่า ความจริงแล้วไม่ใช่หินรูปคนแต่เป็นรูปมนุษย์กบ ท าให้สามารถวิเคราะห์
ได้ถึงความเช่ือหนึ่งเกี่ยวกับกบท่ีว่า กบเป็นสัตว์ท่ีมีพลังเช่ือมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของ
วิญญาณได้ ซึ่งตรงกับจุดท่ีหินนี้ยืนอยู่พอดี นอกจากนั้นยังส่ือเป็นนัยยะถึงพวกพนักงานโรงอาบน้ าท่ี
เป็นมนุษย์กบได้อีกด้วย 

ตัวอาคารทางเข้าอุโมงค์ออกแบบมาให้ไปในทิศทางเดียวกับ
ตัวของโรงอาบน้ า โดยดึงเอาองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของโรงอาบน้ า ท้ังผนังทาสีแดง หน้าต่างกระจก
แบบเล่ือนบานใหญ่เรียงติดกันเป็นแนว ระเบียงไม้ และหลังคากระเบื้อง มาประกอบเข้ากันใหม่ให้
เป็นตัวอาคารทางเข้านี้ ส่วนด้านในเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ลักษณะเหมือน
โบสถ์คริสต์ผสมกับสถานีรถไฟ ตรงจุดนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่ามิยาซากิต้องการให้จุดเช่ือมต่อระหว่างโลก
มนุษย์กับโลกของวิญญาณเป็นเหมือนจุดเช่ือมระหว่างวัฒนธรรม 2 ฝ่ัง โดยแทนด้วยลักษณะรูปแบบ
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ของสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานกัน และเมื่อเข้ามาแล้วก็เปรียบเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นการเดินทาง
ครั้งใหม่จึงออกแบบให้เป็นเหมือนสถานีรถไฟนั่นเอง 
 

2.1.2 ย่านร้านอาหารลึกลับ 

 
ภาพที่ 189 ภาพร่างของย่านร้านอาหารลึกลับเวลาปกติ และเวลาท่ีวิญญาณออกมา 

ท่ีมา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 36-37. 

 

ในย่านร้านอาหารลึกลับนี้นั้นจะเห็นร้านอาหารมากมายประดับประดาไป
ด้วยป้ายไฟ และโคมไฟสีแดงสวยงาม แสดงให้เห็นว่าโลกของวิญญาณ เหล่าเทพและวิญญาณต่าง ๆ 
ใช้ชีวิตไม่แตกต่างจากมนุษย์ปกติท่ัวไปจากภาพร่างของย่านร้านอาหารลึกลับ (ภาพท่ี 173) จะเห็นว่า
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ในเวลากลางวันย่านนี้จะดูร้างและไร้ผู้คน แต่พอตกกลางคืนมีการจุดโคมไฟ ย่านนี้ก็จะคึกคักเต็มไป
ด้วยภูตผี เทพเจ้า และวิญญาณต่าง ๆ มากมายเดินหาซื้อของกินกัน 

จุดหนึ่งท่ีน่าสนใจของการออกแบบย่านร้านอาหารนี้ก็คือ โคมไฟกระดาษท่ี
ใช้ตกแต่งตลอดทางเดินของย่านร้านอาหารนี้ แสดงให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับโคมไฟ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของการช้ีทางให้แก่ดวงวิญญาณท่ีจากไปสู่โลกแห่งวิญญาณ สะท้อนความเช่ือเรื่องชีวิตหลังความตาย 
ของคนญี่ปุ่น เมื่อจุดโคมไฟหลังเวลาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า จะท าให้โลกมนุษย์เช่ือมโยงเข้าสู่โลกแห่ง
วิญญาณ และจะท าให้สามารถเห็นภูตและวิญญาณต่าง ๆ มากมายภายในเมืองได้ 
 

2.1.3 โรงอาบน้ าอะบุระยะ 

 
ภาพที่ 190 ภาพร่างโรงอาบน้ าอะบุระยะ 

ท่ีมา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 28-29. 

 

โรงอาบน้ าอะบุระยะเป็นสถานท่ีหลักของเรื่อง Spirited 
Away นี้ ด้านตัวอาคารถูกออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น แต่มีการประยุกต์ให้เหมาะกับ
รูปแบบการใช้งาน เพราะภายในโรงอาบน้ าแห่งนี้จะแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อยู่หลายส่วน เช่น ห้อง
อาบน้ าซึ่งเป็นส่วนหลักของอาคารนี้ ห้องต้มน้ าของคามาจิซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุด ห้องพักของพนักงาน
ต่าง ๆ จะอยู่ในส่วนของระเบียงไม้ติดกระจกท่ีมีอยู่โดยรอบของอาคาร และส่วนของห้องท างานของ 
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ยูบาบาท่ีจะอยู่ช้ันบนสุดของอาคารหลังนี้ จะเห็นว่าทุกอย่างจะเป็นระบบปิด ท างานหมุนเวียนกันเป็น
ระบบภายในตัวอาคารหลังเดียว และสามารถระบายของเสียลงในทะเล และทางปล่องควัน 

 การออกแบบโรงอาบน้ านี้สะท้อนให้เห็นถึงระบบการท างาน
ในรูปแบบบริษัทหรือโรงงานในสังคมยุคปัจจุบัน ท่ีเมื่อถึงเวลาพนักงานก็ต้องมาตอกบัตรเข้าท างานไป
วัน ๆ บางคนก็ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายภายในกรอบนี้ แต่บางคนก็มีเป้าหมายว่าจะไปในจุดท่ีดีกว่า 
เช่น ลิน ท่ีมีความใฝ่ฝันว่าซักวันหนึ่งจะย้ายไปอยู่เมืองท่ีอยู่ไกลออกไปในทะเล  

แต่โรงอาบน้ าแห่งนี้ก็สามารถแสดงถึงแนวความคิดท่ีเป็นหลัก
ใหญ่อย่างหนึ่งของศาสนาชินโตได้เช่นเดียวกัน นั่นคือ เรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ 
(Purification) ซึ่งการอาบน้ าเป็นการช าระล้างร่างกายท่ีสกปรก เป็นสัญลักษณ์เปรียบเสมือนการ
ช าระล้างมลทินท่ีแปดเป้ือนจิตใจของเรา จิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นนั้นสามารถแปดเป้ือนมลทินต่าง ๆ 
ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นพวกเขาจึงเคร่งครัดในเรื่องของการท าพิธีช าระล้างส่ิงสกปรกหรือมลทินต่าง ๆ 
เป็นอย่างมาก เขาเช่ือว่าชีวิตทุกชีวิตในจักรวาลแห่งนี้ล้วนแล้วแต่ถือก าเนิดมาจากน้ า และเราสามารถ
ใช้น้ าในการช าระล้างส่ิงช่ัวร้ายและบาปต่าง ๆ ได้ ส าหรับพิธีกรรมท่ีใช้ช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์
จะเรียกว่า “ฮาราอ”ิ (Harai) และการช าระล้างด้วยน้ าจะเรียกว่า “มิโซงิ” (Misogi)85 

 

 
ภาพที่ 191 ภาพการท ามิโซงิในพิธีฮาราอิ 
ที่มา: “Misogi 禊: The Purification of Okinawa Kenpo,” accessed June 10, 2017, available from 
https://kenpo97219.files.wordpress.com/2013/12/shinto-misogi.jpg 
 

สรุปผลวิเคราะห์การออกแบบฉากและสถานที ่

ในการออกแบบฉากเรื่อง Spirited Away นั้นจะเน้นไปท่ีตึกและอาคารท่ีมีรูปลักษณ์
แปลกตา แต่ดูคุ้นเคย กล่าวคือเป็นการออกสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่แต่จะดึงเอาองค์ประกอบของ

                                            
85 Hara, "Aspects of Shinto in Japanese Communication," 91. 
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ส่ิงท่ีคุ้นเคยอยู่แล้วมาใช้ และมีการผสมผสานรูปแบบท่ีเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลง
ตัว และยังสามารถสะท้อนการผสานเช่ือมโยงกันระหว่างโลก 2 โลกเข้าหากันได้อีกด้วย  

แนวคิดแฝงท่ีปรากฏให้เห็นจากออกแบบสถานท่ีก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงหลักความ
เช่ือของศาสนาชินโต โดยเฉพาะเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์และเรื่องชีวิตหลังความตาย
หรือโลกแห่งวิญญาณ ซึ่งเป็นเรื่องคุ้นเคยของคนญี่ปุ่น 

  

2.2 วิเคราะห์การออกแบบตัวละคร 

การออกแบบตัวละครของเรื่อง Spirited Away แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 

2.2.1 ตัวละครที่เป็นมนุษย ์

ในเรื่อง Spirited Away จะมีตัวละครท่ีเป็นมนุษยือยู่เพียง 3 
คนเท่านั้น นั่นคือจิฮิโระ ตัวเอกของเรื่อง และพ่อกับแม่ของเธอ โดยการวาดจะเน้นเอกลักษณ์ของ
ลายเส้นแบบเรียบง่าย และคุ้นเคย เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของฮายาโอะ มิยาซากิ และสตูดิโอจิบลิ การ
ออกแบบบุคลิกท่าท่าของตัวละครก็สะท้อนตัวตนของแต่ละคนออกมาได้เป็นอย่างดี 

 

จิฮิโระ  

 
ภาพที่ 192 ตัวอย่างภาพร่างของจิฮิโระ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 53. 
  Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 118. 
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ฮายาโอะ มิยาซากิจงใจออกแบบให้จิฮิโระเป็นเด็กผู้หญิงท่ีธรรมดา ไม่ได้มีหน้าตาสะสวย 
และมีบุคลิกท่ีขี้แยไม่มั่นใจในตัวเอง นั่นเป็นเพราะเธอเป็นตัวแทนของคนธรรมดา ท่ีจะค่อย ๆ ปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมใหม่ท่ีต้องเผชิญ และแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยตัวของเธอเอง จนเธอเติบใหญ่ 

แนวคิดส าคัญท่ีสะท้อนให้เห็นในตัวของจิฮิโระก็คือเรื่อง “หัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจ” 
หรือ “มะโกโคโระ” ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า จิฮิโระมีความมุ่งมั่นท่ีจะปรับตัวใช้ชีวิตในดินแดนท่ีแปลก
ประหลาดและไม่คุ้นเคย เพื่อหวังว่าซักวันหนึ่งต้องช่วยพ่อและแม่ท่ีถูกสาปเป็นหมูออกมาให้ได้ โดย
เธอท างานด้วยความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์ สังเกตจากตอนท่ีวิญญาณไร้หน้าเสกทองซึ่งเป็นของมี
ค่ามากให้เธอ แต่เธอกลับปฏิเสธ เพราะไม่ใช่ส่ิงท่ีเธอควรจะได้ ถือเป็นการท าลายความเช่ือมั่นใน
ความคิดแบบทุนนิยมของวิญญาณไร้หน้าท่ีคิดว่าเงินทองจะสามารถซื้อทุกอย่างได้ 
 
พ่อและแม่ของจิฮิโระ 

 
ภาพที่ 193 ตัวอย่างภาพร่างพ่อและแม่ของจิฮิโระ 

ท่ีมา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 56-57. 

 
พ่อและแม่ของจิฮิโระมีบทบาทน้อยแต่ถือว่ามีความส าคัญในระดับหนึ่ง เพราะถูก

ออกแบบมาให้เป็นสัญลักษณ์แทนผู้คนท่ีมีความคิดลุ่มหลงไปกับระบอบทุนนิยม เขาท้ังคู่หลงเข้ามายัง
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ดินแดนต่างถิ่น เห็นอาหารน่าอร่อยจึงตรงเข้าไปกินด้วยความไม่ลังเล นึกเพียงแต่ว่ามีเงินแล้วสามารถ
ท าอะไรก็ได้ สุดท้ายเงินก็ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ในเหตุการณ์นี้ เขาท้ังคู่ถูกสาปกลายเป็นหมูท่ี
ตะกละตะกลามตามนิสัยของพวกเขาเอง 

 

2.2.2 ตัวละครที่เป็นแม่มด 

ในเรื่อง Spirited Away มีตัวละครท่ีเป็นแม่มดอยู่ด้วย ซึ่งแม่

มดอาจเป็นลักษณะของตัวละครท่ีได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดทางตะวันตก แต่หากเทียบให้ใกล้เคียง

กับความเช่ือทางศาสนาชินโตอาจเช่ือมโยงถึงแม่มดหมอผี หรือผู้ท่ีสามารถส่ือสารกับวิญญาณได้ 

(Shaman) 

ยูบาบาและเซนิบา 

 
ภาพที่ 194 ตัวอย่างภาพร่างยูบาบาและเซนิบา 

ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 21. 

 Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 104-105. 
 
ยูบาบาและเซนิบาถูกออกแบบมาให้เป็นบุคลิกท่ีเป็นคู่ตรงข้ามกัน โดยยูบาบาจะเป็นฝ่ัง

ด้านความช่ัวร้าย เธอบ้าอ านาจ มีความโลภ และวัตถุนิยม สังเกตจากห้องของเธอท่ีเต็มไปด้วยข้าว
ของเครื่องใช้ และของตกแต่งราคาแพง ส่วนเซนิบาอยู่ฝ่ังของความดีงาม เธอใช้ชีวิตเรียบง่าย เป็นคน
มีเหตุมีผล และใจดี มีเมตตาต่อผู้อื่น  
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การท่ีออกแบบท้ัง 2 คนนี้ให้มีลักษณะท่ีตรงข้ามกันแบบนี้ สามารถมองได้ว่ามิยาซากิ
ต้องการให้ผู้ชมเกิดการเปรียบเทียบให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิตท้ัง 2 แบบท่ีตรงกันข้ามกันอย่าง
ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของเขาต่อระบอบทุนนิยมท่ีเข้ามาเติบโตท่ีญี่ปุ่นจนท าให้คน
ส่วนใหญ่หลงลืมรากเหง้าและตัวตนด้ังเดิมท่ีเคยมีชีวิตท่ีเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ  

 

2.2.3 ตัวละครที่เป็นภูตผี วิญญาณ และเทพเจ้า 

กลุ่มของตัวละครท่ีเป็นภูตผี วิญญาณ และเทพเจ้านั้น มีความ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในแง่ของท่ีมาของการออกแบบ เพราะมีการน าเอาความเช่ือเรื่องคะมิและภูตผี
จากต านานความเช่ือโบราณมาใช้ในการออกแบบ 
ฮาค ุ

 
ภาพที่ 195 ตัวอย่างภาพร่างฮาคุในร่างคนและร่างมังกร 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 86. 

  Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 148. 
 

ฮาคุเป็นตัวละครท่ีโดดเด่นอีกตัวหนึ่ง เป็นเด็กหนุ่มท่ีคอยช่วยเหลือจิฮิโระในขณะท่ีอยู่
โลกของวิญญาณ แท้ท่ีจริงแล้วเขาเป็นเทพแห่งแม่น้ า “โคฮาคุ” ท่ีช่ือ “นิกิฮายามะ โคฮาคุนุชิ”  

การออกแบบตัวละครฮาคุนั้น มิยาซากิใช้แนวความคิดเรื่อง “คะมิ” ท่ีเป็นเรื่องคุ้นเคยดี
ของคนญี่ปุ่น เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และมักถูกน ามาใช้ในศิลปะทุกแขนงของญี่ปุ่น ในท่ีนี้เขา
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ออกแบบให้ฮาคุเป็นเทพแห่งแม่น้ า โดยมีรูปลักษณ์เป็นมังกรขาว ซึ่งในต านานเทพญี่ปุ่นก็มีพูดถึงเทพ
แห่งแม่น้ าอยู่หลายองค์ เช่น “คุระโอะคามิ” (Kuraokami) เป็นเทพแห่งล าธารในหุบเขา ท่ีมีลักษณะ
เป็นมังกรตัวสีขาว เป็นหนึ่งในเทพท่ีเกิดจากโลหิตของเทพแห่งไฟท่ีติดอยู่บนดาบของเทพอิซานางิ86 
หรือ “มิซุจิ” (Mizuchi) ซึ่งเป็นเทพแห่งแม่น้ า ท่ีมีลักษณะเป็นมังกรเช่นเดียวกัน คาดว่าการออกแบบ
ตัวฮาคุในร่างมังกรน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพ 2 องค์นี้ 

 

 
ภาพที่ 196 ภาพวาดของคุระโอะคามิ โดยโอกาตะ เก็คโค (1895-1920) 
ที่มา: “Japanese dragon,” accessed June 10, 2017, available from 
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Japanese%20dragon 

 
ภาพที่ 197 ภาพวาด “มิซุจิ” ในสมัยเอโดะโดยเคไซ เอเซ็น (1790–1848) 
ที่มา: “Mizuchi,” accessed June 10, 2017, available from https://ukiyo-e.org/image/mfa/sc222501 
                                            

86 อรรถยา สุวรรณระดา, เรียนรูต้ านานเทพญี่ปุ่นจากวรรณกรรมโคะจิกิ, 29. 



 183 
 

 

คามาจิ 

 
ภาพที่ 198 ภาพวาดคามาจิในสตอรี่บอร์ด 
ที่มา: “Kamaji,” accessed June 10, 2017, available from 

https://pbs.twimg.com/media/ChKMneyWYAEH47n.jpg:large 

 
คามาจิเป็นภูตท่ีออกแบบมาจากแมงชนิดหนึ่ง นั่นคือแมงมุม โดยคามาจิจะมี 6 แขน

และขา 2 ข้าง ซึ่งเท่ากับจ านวนขาของแมงมุมท่ีมี 8 ขาพอดี ส่วนหนวดท่ีดูรุงรังของเขามีลักษณะ
คล้ายปากของแมงมุม และแว่นด ารูปทรงกลมก็เป็นเหมือนตาของแมงมุมนั่นเอง 

ในความเช่ือโบราณของญี่ปุ่นมักมองแมงมุมเป็นปีศาจช่ัวร้าย เช่น ต านานของ “ทซึจิกู
โมะ” (Tsuchigumo) ท่ีเป็นปีศาจแมงมุม หน้าเป็นยักษ์ ร่างกายเป็นเสือ มีแขนขาเหมือนแมงมุม 
และสวมชุดของยักษ์อีกด้วย มันอาศัยอยู่ในภูเขา และจับผู้ท่ีเดินทางผ่านบริเวณนั้นกินเป็นอาหาร  

แต่ยังมีความเช่ืออื่นอีกท่ีว่าแมงมุมเป็นท้ังส่ิงดีและส่ิงร้ายในตัวเอง โดยจะเช่ือว่าหากเห็น
แมงมุมในตอนเช้าจะถือว่าโชคดี และห้ามฆ่ามัน ในทางตรงกันข้ามหากพบแมงมุมในตอนกลางคืนจะ
ถือว่าเป็นลางร้ายและให้รีบก าจัดมันในทันที  

ดังนั้นการออกแบบคามาจิอาจเป็นการดึงเอาความเช่ือส่วนท่ีดีของแมงมุมมาใช้ เพราะ
คามาจิถือเป็นอีกหนึ่งคนส าคัญท่ีให้ความช่วยเหลือแก่จิฮิโระมาต้ังแต่ตอนต้นเรื่องจนถึงตอนสุดท้าย 
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ภาพที่ 199 ภาพวาด“ทซึจิกูโมะ” จากส่วนหน่ึงในม้วนคัมภีร์ “ทซึจิกูโมะโซชิ” 
ที่มา: Meredith Hale, “Japanese Monster Art and the Magical World of Harry Potter,” accessed 
June 10, 2017, available from http://meredithhaleart.blogspot.com/2011/04/japanese-monster-
art-and-magical-world.html 

 
ลิน 

 
ภาพที่ 200 ตัวอย่างภาพร่างลิน 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 120. 
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ลินเป็นพนักงานสาวท่ีท างานท่ีโรงอาบน้ าอะบุระยะ ภายนอกเธอดูไม่ค่อยแตกต่างจาก
พวกภูตทากสักเท่าไหร่ เพียงแต่ลินจะดูปราดเปรียว และคล่องแคล่วมากกว่า โดย     มิยาซากิ
ออกแบบให้ลินเป็นภูตจ้ิงจอกขาว (shirogitsune)87 ซึ่งเป็นสุนัขจ้ิงจอกแบบท่ีอยู่ในศาลเจ้าอินาริ88 
ดังนั้นหน้าตาของลินจึงดูโฉบเฉี่ยวคล้ายสุนัขจ้ิงจอก และหน้าท่ีของลินอย่างหนึ่งก็คือการเป็นพี่เล้ียง
คอยดูแลและสอนงานให้กับจิฮิโระ ก็เปรียบเสมือนเทพสุนักจ้ิงจอกท่ีศาลเจ้าอินาริ ท่ีคอยปกป้องดูแล
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลไร่นาให้เหล่าเกษตรกร และเป็นเหมือนผู้ส่งสารของเทพเจ้า อินาริอีกด้วย 
นอกจากนั้นยังมีความเช่ือว่ายิ่งภูตจ้ิงจอกมีหางมากเท่าไร ก็จะฉลาดหลักแหลมและทรงอ านาจมาก
เท่านั้น ดังนั้น จึงมีผู้บูชาปิศาจจ้ิงจอกเสมือนเทพ 

 

 
ภาพที่ 201 ภาพจิ้งจอกเก้าหางในร่างของหญิงสาว วาดโดย “ซายุเมะ ทาจิบานะ” (1892-1970) 

ที่มา: “Shirogitsune,” accessed June 10, 2017, available from 

http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/02/32/f63c7e7f87517838511df183baa71676.jpg 

 
 

                                            
87 Miyazaki, The Art of Spirited Away, 23. 
88 ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริ ซ่ึงเป็นเทพแห่งการกสิกรรม ตัง้อยู่ในเขตฟุชิมิ นครเกียวโต 

ประเทศญีปุ่่น สิง่ที่โดดเด่นคอืโทริอิสแีดงที่เรยีงรายตอ่กันเป็นอุโมงค ์และมีโคมะอินุเป็นเทพสุนัขจิง้จอก 
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สุสุวาตาริ 

 
ภาพที่ 202 ภาพสุสุวาตาริได้รับอาหารเป็นขนม 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 95. 

 
สุสุวาตาริเป็นตัวละครท่ีเคยปรากฏมาแล้วในเรื่อง My Neighbor Totoro ในฐานะ  

“มัคคุโระ คุโระสุเกะ” ซึ่งในเรื่องโตโตโร่นั้น มัคคุโระ คุโระสุเกะจะเป็นภูตตัวเล็ก ๆ สีด า ท่ีจะเข้ามา
สิงสถิตในบ้านเมื่อเราไม่ท าความสะอาดบ้านอย่างสม่ าเสมอ แต่คราวนี้ในเรื่อง Spirited Away       
สุสุวาตาริจะเป็นเวทมนตร์ของคามาจิท่ีเสกเขม่าของถ่านหินเพื่อให้มาช่วยงาน  

การออกแบบสุสุวาตาริเป็นแบบท่ีเรียบง่ายแต่ได้ประสิทธิภาพ กล่าวคือสุสุวาตาริเป็นตัว
ละครยอดนิยมตัวหนึ่งของสตูดิโอจิบลิก็ว่าได้ ลักษณะของเจ้าตัวกลม ๆ ด า ๆ ขนปุย ๆ ตากลมโตสี
ขาว มีความน่ารักในความเรียบง่ายท าให้ถูกใจคนดูเป็นอย่างมาก  
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ภูตกบ 

 
ภาพที่ 203 ภาพร่างภูตกบต่าง ๆ 

ท่ีมา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 22. 

 
การออกแบบภูตกบนั้น แต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น อะโอะกาเอะรุ จะมี

รูปลักษณ์เหมือนกบท่ัวไปตัวสีเขียว เพียงแต่จะเดิน 2 ขาเหมือนคน ส่วนอะนิยะคุ ชิชิยะคุ และบันได
กาเอะรุ จะมีการผสมผสานลักษณะของมนุษย์เข้าไปด้วยจนเกิดเป็นครึ่งคนครึ่งกบ  

การท่ีน ากบมาใช้เป็นต้นแบบของพนักงานชายโรงอาบน้ าแห่งนี้นั่นก็เป็นเพราะ กบเป็น
สัตว์ที่สามารถพบได้ท่ัวไปตามแหล่งน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ และยังมีความเช่ือเกี่ยวกับกบอีกมากมาย เช่น 
เช่ือว่ากบมีพลังท่ีเช่ือมโยงระหว่างโลกมนุษย์และโลกหลังความตาย คนเอเชียโบราณมักจะน าหยกรูป
กบไปใส่ไว้ในปากผู้ล่วงลับ เพื่อให้เขาสามารถผ่านไปยังโลกแห่งวิญญาณได้อย่างปลอดภัย ประเพณีนี้
เช่ือว่าจะท าให้วิญญาณผู้ตายสามารถส่ือสารกับผู้เป็นท่ีรักท่ียังมีชีวิตอยู่ได้ด้วย นอกจากนั้นในประเทศ
ญี่ปุ่น กบยังเป็นสัญลักษณ์แทนความโชคดี โดยเฉพาะนักเดินทาง เพราะค าว่า “กบ” ออกเสียงว่า 
“คาเอะรุ” ซึ่งไปพ้องเสียงกับค าว่า “กลับ” ซึ่งออกเสียงว่า “คาเอะรุ” เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงส่ือ
ความหมายถึงเดินทางแล้วสามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง89 

 

                                            
89 Avia, Animal Symbolism: Symbolic Meaning of the Frog, accessed June 26, 2017, available 

from http://www.whats-your-sign.com/animal-symbolism-frog.html 
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ภูตทาก 

 
ภาพที่ 204 ภาพร่างภูตทากต่าง ๆ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 23. 

 
การออกแบบพนักงานหญิงของโรงอาบน้ าให้เป็นภูตหอยทากนั้น อาจเป็นเพราะทากเป็น

สัตว์ท่ีพบได้มากในพื้นท่ีเปียกช้ืน ท่าทางท่ีเช่ืองช้าและดูใจเย็น น่าจะเหมาะกับงานบริการและดูแล
ลูกค้า นอกจากนั้นทากหรือหอยทากยังนิยมน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และการ
เยียวยารักษาอีกด้วย ในเมืองทาคายามะ (Takayama) เช่ือว่าหากกินทากหรือกบเขียวสด ๆ จะช่วย
รักษาโรคหืดหอบได้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 189 
 

 

วิญญาณไร้หน้า 

 
ภาพที่ 205 ภาพร่างด้ังเดิมของวิญญาณไร้หน้า 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 47. 

 
วิญญาณไร้หน้าเป็นตัวละครท่ีแสดงถึงตัวตนของคนประเภทหนึ่งในสังคมท่ีโดดเด่ียว

เดียวดายท่ามกลางกระแสการด าเนินชีวิตในระบบทุนนิยม การท่ีเขาเสกทองให้กับพวกพนักงานโรง
อาบน้ าก็เป็นการแสดงถึงการสร้างตัวตนให้เป็นท่ีสนใจและยอมรับจากผู้อื่นโดยการใช้เงินนั่นเอง 
สุดท้ายเขากลืนกินคนอื่นเข้าไปและได้รับเอาบุคลิกท่าทางของคนเหล่านั้นมาก็เปรียบเสมือนการไหล
ไปตามกระแสสังคม ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง แต่เมื่อมาเจอกับจิฮิโระท่ีเป็นเพียงคนเดียวท่ีมีความ
จริงใจและไม่สนใจสมบัติจอมปลอมเหล่านั้น ท าให้วิญญาณไร้หน้าเกิดการเรียนรู้ใหม่  และ
เปล่ียนแปลงตัวเองได้ในท่ีสุด 

ส่วนท่ีเป็นหน้ากากถูกออกแบบมาให้แทนการไม่มีตัวตนท่ีเป็นปัจเจก คือภายใต้หน้ากาก
จะเป็นอย่างไรก็ได้ แสดงถึงการไร้อัตลักษณ์ส่วนบุคคล ส่วนร่างท่ีมีลักษณะกึ่งโปร่งใสไรรูปทรงท่ี
แน่นอนก็ส่ือถึงการพร้อมท่ีเปล่ียนตัวเองเป็นอะไรก็ได้ตามกระแสสังคม 
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เทพคาสุกะ 

 
ภาพที่ 206 ภาพร่างเทพคาสุกะ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 25. 

 

ช่ือ “คาสุกะ” เป็นช่ือของศาลเจ้าชินโตท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งในจังหวัดนารา ประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งท่ีนั่นมีประเพณีการเต้นระบ าท่ีมีมาต้ังแต่สมัยเอโดะ (1603-1868) ซึ่งนางร าจะใส่หน้ากาก
ผ้าท่ีเขียนสัญลักษณ์รูปทรงเรียบง่ายต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า “โซเม็ง” (Zoumen)90 ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับตัว
เทพคาสุกะในเรื่องนี้ 

 

 
ภาพที่ 207 ภาพนักแสดงระบ าสวมหน้ากากโซเม็ง 
ที่มา: Fernando Cid Lucas, “The old and "mysterious" Anma mask of Bugaku,” accessed June 

10, 2017, available from http://www.la-ratonera.net/?p=1770  

                                            
90  Hayao Miyazaki, Turning Point : 1997-2008, trans. Beth Cary and Frederik L. Schodt 

(Sanfrancisco, CA: VIZ Media LLC, 2014), 318. 
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เทพโอโทริ 

 
ภาพที่ 208 ภาพร่างเทพโอโทร ิ
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 24. 

 
เทพโอโทริเป็นตัวละครท่ีถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่าย กล่าวคือรูปลักษณ์เป็นเหมือนนก 

ไก่หรือเป็ดตัวใหญ่ธรรมดา ๆ แต่วาดออกมาได้น่ารักมาก นับเป็นอีกหนึ่งตัวละครท่ีได้รับความนิยม
จากผู้ชมเป็นอย่างสูงแม้จะเป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้น  

นกหรือไก่ถือเป็นสัตว์ท่ีมีบทบาทในความเช่ือของศาสนาชินโตอยู่ไม่น้อย ท่ีเห็นชัดเจนก็
คือ ตัวโทริอิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาชินโตอย่างหนึ่งท่ีส าคัญ ช่ือ “โทริอิ” นั้นมีความหมายว่า “ท่ี
ท่ีมีนกอยู่” ซึ่งมาจากความเช่ือท่ีว่านกเป็นสัตว์ท่ีเกี่ยวข้องกับโลกหลังความตาย ตามบันทึกในคัมภีร์
โคะจิคิและนิฮอนโชคิ ท่ีกล่าวถึงพิธีศพของ ยามาโตะ ทาเครุ โอรสในจักรพรรดิ  เคโกในต านาน ว่า
เมื่อทาเครุส้ินชีพิตักษัยแล้ว ได้ปรากฎร่างนกสีขาวและบินไปเลือกสถานท่ีฝังศพของตนเอง ด้วยเหตุนี้ 
สถานท่ีฝังศพของเขาจึงถูกเรียกว่า ชิระโทะริ มิซะซะงิ ซึ่งมีความหมายว่า สุสานนกสีขาว91 

 
 

 
 
 

                                            
91  Wikipedia, Yamato Takeru, accessed June 26, 2017, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yamato_Takeru 
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เทพอุชิโอน ิ

 
ภาพที่ 209 ภาพเทพอุชิโอนิ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 98. 

 

อุชิโอนิในความเช่ือของญี่ปุ่นเป็นอสูรท่ีมีส่วนหัวคล้ายวัว มีเขา ซึ่งจะมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย เช่น ปีศาจท่ีมีหัวเป็นวัวแต่ตัวคล้ายแมงมุมหรือปูท่ีปรากฏตัวตามชายหาดและคอยดักท า
ร้ายชาวประมง ตามความเช่ือของจังหวัดชิมาเนะ (Shimane Prefecture) นอกจากนั้นยังสามารถ
พบอุชิโอนิ ท่ีเป็นรูปปั้นในวัด “เนโกโรจิ” (Negoroji Temple) ในเมืองทาคามัตสึ (Takamatsu) 
จังหวัดคางาวะ (Kagawa Prefecture) ท่ีมีลักษณะเป็นสัตว์ประหลาดยืนสองขา ตากลมโต มีเขี้ยว
ยาวใหญ่ มีพังผืดท่ีใต้แขนเหมือนกระรอกบิน และตัวเป็นเกร็ดคล้ายปลา ซึ่งถูกอธิบายว่าปีศาจตนนี้
เข้ามารุกรานโจมตีท่ีนี่เมื่อประมาณ 400 ปีก่อน และถูกก าจัดโดยนักยิงธนูฝีมือดีนามว่า “ยามาดะ คุ
รันโดะ ทาคากิโยะ” (Yamada Kurando Takakiyo) และมอบเขาของมันให้แก่วัดแห่งนี้ 

เทพอุชิโอนิก็ได้น าเอาองค์ประกอบหลักของตัวอุชิโอนิในต านานมาใช้ในการออกแบบ
รูปลักษณ์ท่ีเหมือนปีศาจน่ากลัว ตากลมโต มีเข้ียวแหลมยาว และมีเขาท่ีโดดเด่น 

 

 
ภาพที่ 210 ภาพวาดอุชิโอนิตามความเชื่อของจังหวัดชิมาเนะ 
ที่มา: Wikipedia, “Suuhi Ushioni,” accessed June 10, 2017, available from 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Suuhi_Ushioni.jpg 
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ภาพที่ 211 รูปปั้นอุชิโอนิที่ต้ังอยู่ในวัดเนโกโรจิจังหวัดคางาวะ 
ที่มา: “Ushi-Oni,” accessed June 10, 2017, available from http://img-

cdn.jg.jugem.jp/72b/1381135/20110817_2216405.jpg 

 
เทพโอนามะ 

 
ภาพที่ 212 ภาพร่างเทพโอนามะ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 25. 

 
เทพโอนามะดูจากลักษณะแล้วน่าจะได้ต้นแบบมาจาก “นามะฮาเกะซามะ” 

(Namahage-sama) ยักษ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดอาคิตะ (Akita Prefecture) คนในสมัยก่อน
เช่ือว่านามาฮาเกะหรือยักษ์พวกนี้จะถูกเทพเจ้าป่าเจ้าเขาส่งลงมาเพื่อให้ปัดเป่าก าจัดส่ิงช่ัวร้ายให้กับ
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คนในหมู่บ้าน ซึ่งในปัจจุบันจะมีเทศกาลนามะฮาเกะท่ีจะให้ชายหนุ่มในหมู่บ้านสวมหน้ากากยักษ์และ
คลุมตัวด้วยเส้ือฟาง (มิโนะ) ถือมีดกับกระบองแล้ววิ่งไปตามหมู่บ้านเพื่อหลอกเด็กท่ีไม่เช่ือฟังพ่อแม่ 
แต่เมื่อพวกเขาได้รับการต้อนรับท่ีอบอุ่น พวกเขาจะออกจากบ้านไปและจะอวยพรให้คนในบ้านมี
สุขภาพดี และมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์92 

ในการออกแบบเทพโอนะมานั้น จะมีการปรับเปล่ียนจากต้นแบบนามะฮาเกะซามะอยู่
บ้างตรงท่ีเส้ือคลุมของพวกเขาจะไม่ใช้เป็นเส้ือคลุมฟาง แต่จะเป็นเส้ือคลุมท่ีท าจากใบไม้แทน แต่
ลักษณะโดยรวมยังคงเห็นเป็นเทพยักษ์นามะฮาเกะอย่างชัดเจน 

 

 

ภาพที่ 213 ภาพของคนที่แต่งกายเป็น "นามะฮาเกะซามะ" 
ที่มา: Yagi Usui, “Legend of the Namahage,” accessed June 10, 2017, available from 
http://hauntedjapan.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
92 Japan National Tourism Organization, On New Year's Eve, Strange Deities Holding Cooking 

Knives Go around Visiting Homes in Oga, accessed June 26, 2017, available from 
https://www.jnto.go.jp/eng/spot/festival/oganamahage.html 
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เทพแห่งแม่น้ า 

 
ภาพที่ 214 ภาพร่างเทพแห่งแม่น้ าในร่างของเทพแห่งความเหม็น และร่างที่แท้จริง 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 44. 
  Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 46. 

 
การออกแบบเทพแม่น้ าในร่างของเทพแห่งความเหม็นจะใช้วิธีส่ือให้เห็นในรูปลักษณ์ของ

ก้อนโคลนตมเน่าเหม็น มีน้ าเน่าผุดออกมาจากตัวตลอดเวลา เป็นภาพลักษณ์ท่ีชวนสะอิดสะเอียน
อย่างแท้จริง การเคล่ือนท่ีอย่างเช่ืองช้าด้วยวิธีการคลานแบบหนอนท าให้ยิ่งดูน่ารังเกียจมากยิ่งขึ้น แต่
ถึงรูปลักษณ์ภายนอกจะน่าเกลียดสักเพียงใด แต่เมื่อเห็นจิฮิโระติดอยู่ในโคลนตมเขาก็รีบช่วยดึงเธอ
ออกมาทันที แสดงให้เห็นถึงจิตใจท่ีดีงาม 

ส่วนร่างท่ีแท้จริงของเทพแห่งแม่น้ าจะออกแบบให้เป็นเทพมังกรเช่นเดียวกับฮาคุ แต่จะ
เพิ่มความแตกต่างเข้าไปโดยวาดให้มีส่วนหัวเป็นเหมือนหน้ากากไม้ลักษณะคล้ายคนแก่ แสดงถึงการ
เป็นเทพท่ีอยู่คู่กับโลกใบนี้มานาน และปรากฏกายออกมาพร้อมสายฝน 
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เทพโอชิระ 

 
ภาพที่ 215 ภาพร่างเทพโอชิระ 
ที่มา: Hayao Miyazaki, The Art of Spirited Away (San Francisco, CA: VIZ Media LLC, 2002), 24. 

 
เทพโอชิระเป็นเทพท่ีออกแบบมาจากหัวไชเท้าซึ่งส่วนหัวของท่านจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็น

หัวไชเท้าท่ีมีรากแยกออกเป็น 2 ทาง ช่ือโอชิระแปลว่า “สีขาว” ซึ่งหมายถึงตัวท่านท่ีมีสีขาวซีดท้ังตัว 
ท าให้หมวกรูปชามคว่ าสีแดงดูโดดเด่นขึ้นมา 

หัวไชเท้าเป็นพืชท่ีมีต้นก าเนิดจากพื้นท่ีบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน และเข้ามาสู่ประเทศ
ญี่ปุ่นราว ๆ ศตวรรษท่ี 3 หรือ 4 และได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยเอโดะจนได้จัดให้เป็น 1 ใน 
“อาหารสีขาว 3 อย่าง” ซึ่งประกอบด้วย ข้าว เต้าหู้ และหัวไชเท้า ซึ่งอาหารญี่ปุ่นมักจะมีของ 3 
อย่างนี้ประกอบอยู่เสมอ 

หัวไชเท้าสามารถน ามารับประทานได้ทุกส่วน ถือว่าเป็นพืชผักท่ีมีประโยชน์มาก 
นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติเป็นยา ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหาร และยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน
โรค และช่วยต่อต้านมะเร็งอีกด้วย ดังนั้นหัวไชเท้าจึงนับว่าเป็นพืชท่ีมีความผูกพันกับคนญี่ปุ่นมาก เรา
สามารถเห็นพิธีกรรมทางศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับหัวไชเท้าได้ เช่นท่ีวัด “ซัมโบจิ” (Sanbou-ji Temple) 
จังหวัดเกียวโต ซึ่งเป็นวัดทางพุทธศาสนา จะมีพิธีท่ีเรียกว่า “ยะคุ โอโตชิ โนะ ไดคงดาคิ” (Yaku 
Otoshi no Daikondaki) ซึ่งเป็นการปรุงหัวไชเท้าเป็นอาหารเพื่อใช้ช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ 
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สรุปผลวิเคราะห์การออกแบบตัวละคร 

การออกแบบตัวละครในเรื่อง Spirited Away นั้น เน้นการใช้ลายเส้นเรียบง่าย ไม่
ซับซ้อน โดยเฉพาะลักษณะของใบหน้าของตัวละครจะลดทอนรายละเอียดลงจนเป็นรูปแบบเฉพาะตัว
ของตัวละครในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิท่ีมีความน่ารักและลงตัว นอกจากนั้นในเรื่องยังมี
ตัวละครท่ีเป็นตัวประกอบมากมายท าให้เราได้เห็นการออกแบบท่ีหลากหลาย และน่าสนใจมาก ตัว
ละครท่ีเป็นมนุษย์จะมีการวาดท่ีใช้สัดส่วนสมจริงหรือใกล้เคียงตามกายวิภาคมนุษย์ ยกเว้นยูบาบา
และเซนิบาท่ีจะเป็นสัดส่วนท่ีเกินจริง โดยส่วนของศีรษะจะโตกว่าปกติมาก ส่วนเหล่าเทพและภูตต่าง 
ๆ จะเป็นสัดส่วนแบบการ์ตูนตามการออกแบบของแต่ละตัว แต่จะเน้นไปท่ีความน่ารัก เช่นวาดตาให้
กลมโตกว่าปกติ หรือท าให้ส่วนของล าตัวดูอ้วนกลมน่ารัก เป็นต้น 

แนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบตัวละครนั้นจะเน้นไปท่ีการดึงเอาตัวละครท่ีปรากฏในความ
เช่ือเรื่อง “คะมิ” ของศาสนาชินโตมาใช้ นอกจากนั้นก็มีการน าความเช่ือหรือนิทานพื้นบ้านของแต่ละ
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อีกด้วย เช่น ยักษ์ของจังหวัดอาคิตะ หรือพวกปีศาจในต านานอย่างเช่น อุชิโอนิ 
เป็นต้น 

ในส่วนของตัวเอกของเรื่องอย่างจิฮิโระก็ถูกออกแบบให้มีหลักธรรมค าสอนพื้นฐานในการ
ด าเนินชีวิตของศาสนาชินโตท่ีส าคัญนั่นคือ “หัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจ” หรือ “มะโกโคโระ” 
นั่นเอง 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย  

 

ภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท้ังด้านการออกแบบ

ฉากและตัวละคร และเนื้อหาท่ีมักจะมีการแฝงแนวคิดท่ีท าให้ผู้ชม โดยเฉพาะผู้ชมท่ีเป็นคนญี่ปุ่นรู้สึก

ซาบซึ้งและเข้าถึงส่ิงท่ีเขาต้องการส่ือสารได้ง่าย โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ ท่ีเป็นส่ิงท่ีผูกพัน

กับคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแนวคิดของศาสนาชินโตก็ถือว่าฝังรากลึกอยู่ในชีวิตประจ าวัน

ของคนญี่ปุ่นอีกด้วย 

การท่ีภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องหนึ่งจะประสบความส าเร็จได้นั้น อาจต้องอาศัยปัจจัย

หลายอย่าง ท้ังการเขียนบท เนื้อหา แนวคิด เทคนิคการด าเนินเรื่อง การออกแบบฉากและตัวละคร 

และ ดนตรีประกอบ เป็นต้น ซึ่งภาพยนตร์ของมิยาซากิ สามารถท าในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาได้

เป็นอย่างดี โดยเฉพาะแนวคิดท่ีแฝงอยู่ในเรื่อง และการออกแบบฉากและตัวละคร 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ โดยผู้วิจัยได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด และมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ท่ี

ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการตีความเรื่องความเช่ือเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่น และ

กระบวนการการน าเสนอความเช่ือนั้นออกมาเป็นภาพและเรื่องราว 

 

1. สรุปและอภิปรายผล 

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นจะมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงเข้ากับศาสนา

ชินโตอย่างแนบชิด กล่าวคือ หลักคิดและความเช่ือต่าง ๆ ของศาสนาชินโตล้วนแล้วแต่มีท่ีมาจากวิธี

คิดและมุมมองของคนญี่ปุ่นท่ีมีต่อธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่ ท้ังความเช่ือเรื่อง “คะมิ” ซึ่งเป็นหลักคิดใหญ่

ของศาสนาชินโต ก็เกิดจากความรัก ช่ืนชม หรือแม้แต่ความเกรงกลัวต่อพลังของธรรมชาติ ท่ีให้ท้ัง

คุณและโทษแก่มนุษย์ได้ หรือหลักคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ ก็เป็นการใช้พลังจาก

ธรรมชาติเพื่อการขัดเกลาจิตใจ นอกจากนั้นแนวความคิดท่ีท าให้ชาติญี่ปุ่นรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว
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หรือท่ีเรียกว่า “วะ” ก็มีท่ีมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันในการท าการเกษตรกรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงท า

การยกแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและหลักคิดความเช่ือของศาสนาชินโตท่ีส าคัญมาเป็นหลักในการ

วิเคราะห์ภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ ว่ามีการน าแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ภายใน

เรื่องมากน้อยเท่าใด และได้ข้อสรุปตามแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนครั้งของแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติที่พบในภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ 

 

จากแผนภูมิจะเห็นว่าโดยรวมแล้ว ภาพยนตร์เรื่อง Princess Mononoke จะมีการน า

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้เยอะกว่าเรื่อง Spirited Away นั่นเป็นเพราะแก่นหลักของเรื่อง 

Princess Mononoke จะพูดเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างเข้มข้นชัดเจน เน้นให้เห็นถึงแนวคิดพื้นฐาน

เกี่ยวกับการมองธรรมชาติของคนญี่ปุ่น ว่าธรรมชาติเป็นเพื่อนของมนุษย์ ไม่ใช่ทาสรับใช้ มนุษย์และ

ธรรมชาติไม่ได้มีรากฐานท่ีแตกต่างกัน และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินั้นสอดประสาน

กลมกลืนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนั้นยังเน้นเรื่องความเช่ือเกี่ยวกับ “คะมิ” โดยจะ

น าเสนอผ่านรูปแบบของสงครามระหว่างเหล่าคะมิกับพวกมนุษย์ แนวความคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้ายก็
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แนวคิดเ ก่ียวกับธรรมชาติที่ พบในภาพยนตร์แอนิเมชั นของ
ฮายาโอะ มิยาซากิ

Princess Mononoke Spirited Away
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ปรากฏให้เห็นหลายจุดในเรื่องนี้  แสดงให้เห็นทัศนคติของคนญี่ปุ่นท่ีเช่ือว่าส่ิงร้ายจะเกิดขึ้นมา

เพียงช่ัวคราว และท้ังส่ิงดีและส่ิงร้ายท่ีเกิดขึ้นมาจะท าให้ชีวิตของเราเจริญเติบโตและก้าวไปข้างหน้า  

ส่วนเรื่อง Spirited Away ถึงแม้แก่นหลักของเรื่องจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ

โดยตรง แต่ก็มีการแฝงแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติภายในเรื่องอยู่หลายส่วนโดยเฉพาะเรื่องการ

ออกแบบตัวละครท่ีจะดึงเอาความเช่ือเรื่องคะมิของศาสนาชินโตมาใช้ และตัวสถานท่ีโรงอาบน้ าก็

ออกแบบโดยใช้แนวคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์อีกด้วย  

ต่อจากนี้จะเป็นการสรุปเทคนิคการน าเอาแนวคิดแต่ละข้อ มาใช้น าเสนอในภาพยนตร์

แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ  

1. แนวคิดพื้นฐานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ 
เรื่องแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาตินั้นมิยาซากิจะน าเสนอผ่านรูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครท่ีเป็นมนุษย์และคะมิท่ีเป็นตัวแทนของธรรมชาติ จะเห็นท้ังความรัก

ความเคารพในธรรมชาติ และความเกรงกลัวธรรมชาติด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นแนวคิดเหล่านั้นยัง

สะท้อนออกมาจากแก่นหลักของเรื่องท่ีพูดถึงเรื่องการหาวิธีท่ีมนุษย์และธรรมชาติจะสามารถอยู่

ร่วมกันได้อย่างสันติ 

2. แนวคิดเรื่องพระเจ้า “คะมิ” 
ในส่วนของแนวคิดเรื่องคะมิ มิยาซากิน าเสนอออกมาในภาพยนตร์ของเขาผ่าน

รูปแบบของส่ิงท่ีมีอยู่จริงบนโลก ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเช่ือ อย่างเช่นในเรื่อง Princess Mononoke 

นั้น เรื่องราวจะด าเนินอยู่ในโลกท่ีมีเทพต่าง ๆ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ หรือในเรื่อง Spirited 

Away ก็มีโลกของวิญญาณท่ีมีเทพต่าง ๆ อยู่จริง นอกจากนั้นในเรื่อง Spirited Away ยังโดดเด่น

เรื่องการออกแบบตัวละครท่ีมีท่ีมาจากความเช่ือเรื่องคะมิ มิยาซากิน าความเช่ือหรือต านานในแต่ละ

ท้องถิ่นมาใช้ออกแบบตัวละครท่ีเป็นเทพต่าง ๆ นอกจากจะท าให้ตัวละครมีความน่าสนใจ ยังท าให้

เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย 

3. แนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้าย 
แนวคิดเรื่องส่ิงดีและส่ิงร้ายจะน ามาใช้กับบุคลิกของตัวละคร ท่ีสะท้อนให้เห็น

ทัศนคติของคนญี่ปุ่นว่า การท่ีคนคนหนึ่งมีกระท าท่ีช่ัวร้าย นั่นเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือปัจจัย

ภายนอกเท่านั้น จิตใจเบ้ืองลึกของเขาท่ีแท้จริงแล้วเป็นคนดีและบริสุทธิ์ อย่างเช่นตัวละครเอโบชิท่ีดู

เหมือนเป็นคนช่ัวร้าย แต่ก็ท าเพื่อความอยู่รอดของพวกพ้อง เป็นต้น 
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4. แนวคิดเรื่องการช าระล้างจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ 
แนวคิดนี้ถือเป็นหลักใหญ่ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นดังนั้นมิยาซากิจึงดึง

มาใช้ในภาพยนตร์ของเขาอย่างชัดเจน โดยใช้วิธีแสดงผ่านความเช่ือของตัวละคร และพลังพิเศษของ

น้ าท่ีสามารถปัดเป่าค าสาปร้ายได้ นอกจากนั้นยังใช้การออกแบบสถานท่ีท่ี ส่ือถึงการช าระล้างได้เป็น

อย่างดีในเชิงสัญลักษณ์นั่นก็คือโรงอาบน้ านั่นเอง 

5. แนวคิดเรื่องหัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจ (Magokoro) 
เรื่องหัวใจแห่งความซื่อสัตย์จริงใจหรือ “มะโกโคโระ” นั้นมิยาซากิน ามาใช้ในการ

ออกแบบลักษณะนิสัยของตัวละครหลักของท้ัง 2 เรื่อง คือ ตัวของอะชิทากะ และตัวของจิฮิโระ ซึ่ง

คนญี่ปุ่นถือว่า “มะโกโคโระ” เป็นแก่นแท้ของเทพคะมิท้ังหลาย รวมถึงเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในใจ

มนุษย์ด้วย ดังนั้นตัวเอกท้ัง 2 จึงมีบุคลิกท่ีซื่อตรงและจริงใจกับทุกคน 

6. แนวคิดเรื่องการสอดประสานกลมกลืน 
เรื่องการสอดประสานกลมกลืนหรือ “วะ” จะถูกน ามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

สามัคคีกลมเกลียวในหมู่พวกพ้อง หรือการร่วมแรงร่วมใจกันท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดให้ประสบผลส าเร็จลุล่วง 

ภายในภาพยนตร์ของมิยาซากิก็จะพบเห็นอยู่หลายจุดเพราะเรื่องความสามัคคีกลมเกลียวจะสามารถ

ท าให้ผู้ชมเกิดความฮึกเหิมในใจและลุ้นไปกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นตอนท่ีทุกคนในโรง

อาบน้ าร่วมใจกันดึงเอาขยะออกมาจากตัวเทพแห่งความเหม็นจนท่านสามารถคืนร่างกลายเป็นเทพ

แม่น้ าได้ในท่ีสุด 

7. แนวคิดเรื่องพลังแห่งการสร้างสรรค์ (Musubi) 
แนวความคิดเรื่องพลังแห่งการสร้างสรรค์หรือ “มุสุบิ” เป็นแนวคิดท่ีใหญ่และมี

ความหมายท่ีกว้างมาก  หมายถึงพลังของการเกิด เจริญเติบโตของชีวิตและจิตวิญญาณ การก าเนิด

ของพลังงาน พลังของการสืบเผ่าพันธุ์  ความสามัคคีของผู้คน ความอุดมสมบูรณ์ และความ

เจริญรุ่งเรืองมั่งค่ัง และยังมีความหมายรวมถึงการถักทอ การเช่ือมโยง บิดร้อยเป็นปม ขาดออกจาก

กัน และต่อเข้าด้วยกันใหม่ นอกจากนั้นมุสุบิยังเป็นความผูกพันระหว่างกันของทุกสรรพส่ิง ระหว่าง

เทพเจ้า มนุษย์ ส่ิงของ ธรรมชาติ น้ า อาหาร ทุกส่ิงท่ีกินเข้าไปสลายสู่ร่างกาย เข้าไปเกี่ยวพันกันและ

กัน ท าให้เมื่อวิเคราะห์จากในเนื้อเรื่องของภาพยนตร์แล้ว อาจกล่าวได้ว่าเกือบทุกส่ิงมีแนวคิดเกี่ยวกับ

มุสุบแิฝงอยู่  
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8. แนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย 
ในแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตายนั้นจะเช่ือว่ามีโลกอีกโลกหนึ่งอยู่ ซึ่งจะพูดง่าย ๆ 

ว่าเป็นโลกแห่งวิญญาณและเหล่าเทพก็ว่าได้ (Tokoyo) มิยาซากิใช้ความเช่ือนี้มาสร้างฉากใน

ภาพยนตร์ของเขาโดยท าให้เช่ือได้ว่าความเช่ือเกี่ยวกับโลกแห่งวิญญาณนั้นมีอยู่จริงบนโลก ท้ังในเรื่อง 

Princess Mononoke และ Spirited Away ผู้ชมจะสามารถคล้อยตามและเข้าถึงแนวความคิดนี้ได้

อย่างง่ายดายเพราะเป็นเรื่องท่ีคุ้นเคยและเป็นความเช่ือท่ีมีอยู่ในทุกวัฒนธรรมอยู่แล้ว 

โดยสรุปแล้วฮายาโอะ มิยาซากิน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติต่าง ๆ รวมท้ังความเช่ือ

และหลักคิดในศาสนาชินโตมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันของเขาอยู่เสมอ โดย

เรื่องท่ีผู้วิจัยน ามาใช้วิเคราะห์ 2 เรื่อง คือ Princess Mononoke และ Spirited Away ก็เป็นเรื่องท่ี

แสดงให้เห็นแนวคิดต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างชัดเจน โดยมิยาซากิใช้หลักความเช่ือและแนวคิดเหล่านั้น

มาตีความหมายและปรับเปล่ียนให้เป็นองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของภาพยนตร์ของเขา ท้ังในส่วน

ของแก่นของเรื่อง บทสนทนา การออกแบบตัวละคร หรือการออกแบบฉากและสถานท่ี รวมไปถึง  

นัยยะหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีแฝงอยู่ภายในเรื่อง  

ในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั้น ผู้คนจะมีความผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก หลัก

คิดของศาสนาชินโตเองก็ฝังรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณและอยู่ในวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่แล้ว จึ งท าให้

ภาพยนตร์ของมิยาซากิสามารถส่ือสารกับผู้ชมชาวญี่ปุ่นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั้นส าหรับผู้ชมท่ี

เป็นคนต่างชาติเอง เมื่อได้สัมผัสกับแนวคิดหรือวัฒนธรรมท่ีแตกต่างก็จะรู้สึกตื่นตาต่ืนใจ ถือเป็นเรื่อง

ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

 

2. ข้อเสนอแนะ 

ในงานวิจัยช้ินนี้เป็นการวิเคราะห์หาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่นท่ี

ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ ผู้ก ากับท่ีเป็นผู้ก่อต้ังสตูดิโอจิบลิ แต่

ความจริงแล้วในสตูดิโอจิบลิยังมีผู้ก ากับท่ีมากฝีมือท่านอื่นอยู่อีก เช่น อิซาโอะ ทาคาฮาตะ ซึ่งก ากับ

ภาพยนตร์เอาไว้อยู่หลายเรื่อง และมีบางเรื่องท่ีน่าสนใจสามารถน ามาวิเคราะห์หาแนวคิดต่าง ๆ 

เหล่านี้ได้เช่นกัน ดังนั้นหากมีผู้ท่ีมีความสนใจในประเด็นท่ีก าลังศึกษาอยู่นี้ ก็สามารถน าเอารูปแบบ

และวิธีวิจัยนี้ไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ และจะได้เห็นมุมมองท่ีกว้างมากยิ่งขึ้น 
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3. ข้อจ ากัดงานวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงแนวความคิดของวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว และมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นวิธีคิดและ
มุมมองบางอย่างจะสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ยาก เช่นเรื่องความเช่ือทางศาสนา เป็นต้น ดังนั้น
การวิจัยนี้จึงมีข้อจ ากัดตรงท่ีแนวคิดบางอย่างเราอาจไม่ได้เข้าใจได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และ
ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการวิจัยได้  
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รายการอ้า งอิง 

รายการอ้างอิง 
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ประว ัติผู้เขียน 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ประติมล บุญประจักษ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 8 มิถุนายน 2526 
สถานที่เกิด พระนครศรีอยุธยา 

วุฒิการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
ที่อยู่ปัจจุบัน 37/186 ม.ปริญลักษณ์ไลท์ สามัคคี ซ.สามัคคี 58/10 ต.ท่าทราย อ.เมือง         

จ.นนทบุรี 11000 
รางวัลที่ได้รับ Excellent Work งาน ASIA GRAPH 2008 in Tokyo 
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