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บทคัดย่อ

	 ในเทศกาลต่างๆ	ของประเทศญี่ปุ่นนั้นมัก

จะมีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอ	ซึ่งนอกเหนือจาก

การเข้าไปเพ่ือเพ่ิมสีสันในฐานะที่ดนตรีเป็นศิลปะที่

ส�าคัญในการสร้างบรรยากาศในเทศกาลต่างๆแล้ว	

ดนตรียังมีบทบาทและหน้าที่อื่นๆ	 ต่อชุมชนและ

สังคมที่ปรากฏเทศกาลต่างๆ	นั้นอีกด้วย	การศึกษา

ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงลักษณะ

ทางดนตรีในเทศกาลอะซะกุสะคันนง		ตลอดจนเพื่อ

ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของดนตรีที่มีต่อเทศกาล

และชุมชนอะซะกุสะน้ี	 โดยใช้กระบวนการทาง

มานุษยวิทยาการดนตรี	 (Ethnomusicology)	ทั้ง

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	การเก็บข้อมูลภาค

สนาม	และการสัมภาษณ์ข้อมูลบุคคลเพิ่มเติม

	 จากการศึกษาพบว่า	 ในเทศกาลอะซะ

กุสะคันนงมีดนตรีเข ้าไปเกี่ยวข้องเช ่นเดียวกับ

เทศกาลขบวนแห่และรถลากในพื้นที่ อ่ืนๆ	 ทั้ง

บทเพลงและดนตรีบรรเลงประกอบ	 เคร่ืองดนตรี

ที่ ใช ้ประกอบด้วยกลอง	 (ไทโกะ)	 ขนาดต่างๆ	

ขลุ ่ย	 (ทะเคะบุเอะ)	 และ	 ฆ้อง	 (อะตะริคะเนะ) 

อีกทั้งมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมนาฏศิลป์ที่มี

การร่ายร�าและเต้นร�าในรูปแบบต่างๆ	ผู้ที่บรรเลง

มีทั้งชายและหญิง	 ทั้งเยาวชนและผู ้ใหญ่	 การ

บรรเลงมีทั้งบรรเลงดนตรีล้วนๆ	ขับร้องล้วนๆ	หรือ

ผสมผสานกัน	 บทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญของดนตรี

ในเทศกาลอะซะกุสะคันนงที่ส�าคัญคือ	นอกจาก

สร้างสีสันและเพิ่มความสนุกสนานเร้าใจแล้ว	ยัง

แฝงไว้ซ่ึงการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

บทบาทและหน้าท่ีของดนตรีในเทศกาลอะซะกุสะคันนง
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นั้นๆ	 ด้วยการที่ต ้องใช้ความสามัคคีในการฝึก

ซ้อมดนตรีร่วมกัน	 ทั้งยังช่วยสืบสานวัฒนธรรม

ดนตรีประจ�าชาติจากคนรุ ่นเก่าสู ่คนรุ ่นใหม่ด้วย	

ที่ส�าคัญการที่ชุมชนอะซะกุสะมีเทศกาลน้ีเป็น

ประจ�าทุกปี	 ยังมีส่วนช่วยให้ผู ้คนในชุมชนท่ีไป

ท�างานต่างถิ่นได้กลับมาบ้านเกิดเพ่ือพบปะพูด

คุย	 และท�าให ้เยาวชนที่ ไปอาศัยอยู ่ต ่างถ่ินได  ้

กลับมารู้จักกัน	อันเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างความ

เข้มแข็งกับชุมชนโดยมีดนตรีเป็นเครื่องมือ

	 วัฒนธรรมดนตรี ใน เทศกาลอะซะกุ

สะ	 นับว ่ามีบทบาทมากกว ่าความบันเทิงและ

การสร้างสีสันให้เทศกาล	 แต่ยังมีส่วนช่วยสร้าง

ความเข้มแข็งและสืบสานวัฒนธรรมดนตรีของ

ญี่ปุ ่นให้คงอยู ่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย	 ซึ่งจะเห็น

ได ้ว ่าแม้ประเทศญ่ีปุ ่นจะมีความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีค่อนข้างมาก	 แต่ในสังคมญี่ปุ ่นเองก็

ไม่ละเลยที่จะให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมที่เป็น

อัตลักษณ์ประจ�าชาติ ท่ีส�าคัญต่างๆ	 โดยมีการ

ผสมผสานหลายส่วนท้ังประเพณีและศิลปะต่างๆ 

ดังเช่นวัฒนธรรมทางดนตรีที่ปรากฏในเทศกาล 

อะซะกุสะคันนงนี้	
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Abstract

	 In	any	Japanese	festival,	music	is	al-

ways	involved.	This	is	not	only	because	mu-

sic	provides	the	attendees	with	a	lot	of	joy	

and	fun	in	the	festival	itself,	but	the	music	

also	plays	important	roles	and	duties	in	the	

community	as	well.	The	objective	of	 this	

study	was	to	investigate	the	characteristics	

of	Asakusa	music,	as	well	as	 to	study	the	

roles	and	function	of	this	kind	of	music	 in	

the	community.	Various	methods	were	em-

ployed,	including	ethnomusicology,	study	of	

the	pertinent	literature,	field	data	gathering,	

and	interviewing	people	in	the	community. 

	 The	Asakusa	Kannon	Festival	has	

music	 components	 just	 as	 in	 other	 re-

gions,	both	 in	 terms	of	 lyrics	and	music.	

The	musical	 instruments	 are	 comprised	

of	Taiko	 (Drums	of	various	sizes),	Takebue	

(Flutes)	and	Atari-Kane	 (Gong).	Other	 than	

music,	Asakusa	also	has	various	 types	of	

dance	which	can	be	performed	by	males,	

females,	children,	older	people,	and	so	on.		

Other	than	providing	 joy	and	fun,	another	

object	of	the	Asakusa	Kannon	Festival	is	to	

create	team	building	among	the	people	in	

the	community	via	performing	as	well	as	

practicing	this	type	of	music.	Moreover,	the	
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Asakusa	Kannon	Festival	also	provides	an	

opportunity	for	the	older	generation	to	pass	

on	the	national	tradition	and	culture	to	the	

younger	generation.		In	addition,	the	Asaku-

sa	Kannon	Festival	helps	to	bring	back	those	

that	work	far	away	from	the	community	to	

the	community	by	joining	the	festival.		This	

is	perhaps	the	most	important	strength	that	

the	Asakusa	Kannon	Festival	 gives	 to	 the	

community.	

	 The	 tradition	 and	 culture	of	 the	

Asakusa	Kannon	Festival	are	 far	more	 im-

portant	 than	 just	 being	 an	 entertaining	

event;	 it	also	builds	strength	 for	 the	com-

munity	and	passes	on	 the	 tradition	 from	

one	 generation	 to	another.	 Even	 though	

Japan	today	has	far	more	advancements	in	

technology	compared	to	many	countries	in	

the	world,	 it	has	never	 ignored	the	 impor-

tance	of	 the	tradition	and	culture	of	 their	

own	national	identity	in	various	types	of	arts	

and	performances,	as	can	be	seen	with	the	

Asakusa	Kannon	Festival.	
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญ
	 “อะซะกุสะ	 (Asakusa,	浅草)”	นับเป็น

พื้นที่ที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง

ของโตเกียวมาเป็นระยะเวลานาน	 โดยปรากฏ

หลักฐานของสถานท่ีแห ่งนี้มาตั้ งแต ่สมัยก ่อน

สงครามโลกคร้ังที่	 2	 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น 

อะซะกุสะถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของสถานเริงรมย์

ยามค�่าคืนที่โดดเด่นที่สุดในโตเกียว	และอาจกล่าว

ได้ว่านับเป็นย่านสถานเริงรมย์เพียงย่านเดียวใน

โตเกียวที่ผู ้คนรู ้จักกันมากที่สุดในขณะนั้นก็ว่าได้	

(พวงนิล	ค�าปังสุ์,	 (แปล).	2549,	น.	167)	อย่างไร

ก็ตามในอีกมุมหนึ่งของอะซะกุสะที่ผู้คนทั่วไปรู้จัก

กันดีอีกแง่หนึ่งก็คือ	 การเป็นพื้นที่ตั้งของสถานที่

ส�าคัญทางศาสนาและความเชื่อ	 เพราะเป็นที่ตั้งของ	

“วัดเซ็นโซจิ	 (หรือวัดอะซะกุสะ)”	 ซึ่งเป็นวัดที่มี

ความศักด์ิสิทธิ์และอยู่คู่โตเกียวมานานเช่นกัน	และ

วัดแห่งน้ีได้ท�าให้อะซะกุสะมีบทบาทในฐานะการ

เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของญ่ีปุ่นใน

เวลาต่อมา	ทั้งนี้เนื่องจากวัดเซ็นโซจิหรือวัดอะซะกุ

สะเป็นที่ประดิษฐานของ	“องค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่

กวนอิม”	ที่ค้นพบในแม่น�้า	“ซุมิดะ”	ซึ่งเป็นแม่น�้าที่

อยู่ใกล้กับย่านอะซะกุสะ	และแม่น�้านี้ยังเป็นแม่น�้า

ที่มีความส�าคัญในการคมนาคมของโตเกียวเรื่อยมา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ท�าให้อะซะกุสะกลายเป็น

ศูนย์รวมจิตใจของผู ้คนทั้งในและนอกชุมชนโดย

รอบที่เลื่อมใสศรัทธาและเดินทางมาสักการะบูชา

องค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมดังกล่าว	และความ

ศรัทธานี้ค่อยๆ	ขยายวงกว้างออกไป		จากเหตุผลดัง

กล่าวอะซะกุสะจึงค่อยๆ	พัฒนาเปลี่ยนตนเองจาก

ศูนย์กลางแห่งสถานบันเทิงยามค�่าคืนมาเป็นเป็น

ชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางสังคม	ประวัติศาสตร์	

และวัฒนธรรมจวบจนถึงปัจจุบัน	 (พวงนิล	ค�าปังสุ์,	

(แปล).	2549,	น.	168)		

	 ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพ

และความศรัทธาต่อองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

ท่ีถูกค้นพบโดย	2	พี่น้องชาวประมงและคหบดีผู้น�า

ชุมชนอีก	1	คนที่ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้าง

สถานท่ีประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม	

ชาวอะซะกุสะจึงได้มีการจัดงานเทศกาลเพ่ือระลึก

ถึง	 2	พี่น้องชาวประมงผู ้พบองค์โพธิสัตว์เจ้าแม่

กวนอิม	และคหบดีผู้น�าชุมชนท่ีได้ให้การสนับสนุน

ในการสร้างวัดอะซะกุสะในการประดิษฐานองค์

โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมดังกล่าว	 โดยได้มีการจัด

เทศกาลข้ึนเป็นประจ�าทุกปี	 ซ่ึงเรียกเทศกาลดัง

กล่าวนี้ว่า	“เทศกาลอะซะกุสะคันนง	 (หรือเทศกาล	

3	 ศาลเจ้า)”	 โดยเทศกาลดังกล่าวนี้นอกเหนือ

จากจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทั้ง	3	คนดังกล่าวแล้ว	 เทศกาลนี้ยังมีส่วน

ส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่างๆ	

ในอะซะกุสะอีกทางหนึ่ง	 เนื่องจากทุกชุมชนในย่าน 

อะซะกุสะจะมีกิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกันหลากหลาย

กิจกรรม		 ท้ังการน�าขบวนแห่และรถลากเข้ามาร่วม

ในเทศกาล	 ท่ีส�าคัญญาติพี่น้องท่ีไปอาศัยหรือไป

ท�างานหรือเรียนหนังสือในต่างถ่ินก็จะเดินทางกลับ

มาร่วมงานที่อะซะกุสะอย่างพร้อมเพรียงกัน	 เพื่อ

ร่วมกิจกรรมและเตรียมการในการเข้าร่วมเทศกาล

ดังกล่าวอีกด้วย

	 สิ่ งหนึ่ ง ท่ี ถือ ได ้ ว ่ า 	 มี ความส� าคัญใน 

เทศกาลอะซะกุสะคันนง	คือ	การน�าดนตรีเข้าไป

เก่ียวข้อง	 ซ่ึงนอกจากดนตรีจะเป็นองค์ประกอบท่ี

ส�าคัญที่มีส่วนในการช่วยสร้างสีสันและบรรยากาศ

ในเทศกาลอะซะกุสะคันนงแล้ว	ดนตรียังสามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์และโครงสร้างทาง

สังคมของญี่ปุ่นโดยผ่านภาพสะท้อนในชุมชนอะซะ-

กุสะที่น่าสนใจอีกหลายประการ	ดังนั้นการศึกษา

คร้ังนี้จะท�าให้เห็นถึงลักษะทางดนตรี	 ตลอดจน
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บทบาทและหน้าที่ของดนตรีที่มีต่อสังคมที่อันจะก่อ

ให้เกิดประโยชน์ในแง่มุมต่างๆต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 2.1	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของ 

อะซะกุสะและการเกิดเทศกาลอะซะกุสะคันนง

	 2.2	 เพื่อศึกษาลักษณะ	 บทบาท	 และ

หน้าที่ของดนตรีในเทศกาลอะซะกุสะคันนง

3. วิธีการศึกษา
	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาดนตรีและ

บริบทที่เกี่ยวข้องแบบข้ามวัฒนธรรม	ดังนั้นจึงเริ่ม

การศึกษาด้วยการศึกษาข้อมูลขั้นต้น	 (Primary	

Data)	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 (Literature	

Review)	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งจากเอกสาร	หนังสือ	ต�ารา	

และข้อมูลสารสนเทศจากระบบเครือข่ายออนไลน์

ทั้งที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ท่ีศึกษาและบริบททางด้าน

ดนตรีญี่ปุ่น	จากนั้นจึงลงพื้นที่ภาคสนามในสถานท่ี 

จริง	 (Fieldwork	Observation)	 ในงานเทศกาล 

อะซะกุสะคันนงในย่านอะซะกุสะ	 ประเทศญี่ปุ ่น	

ในเดือนพฤษภาคมปี	พ.ศ.	2556	 เพ่ือเก็บรวบรวม

ข้อมูลและน�าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงจนได้ข้อมูล

ที่ต้องการ	 (Secondary	Data	 )	 ให้เป็นหมวดหมู่

ตามแนวทางที่วางไว้ตามวัตถุประสงค์	จากนั้นจึงน�า

ข้อมูลทั้งหมดมาสรุป	วิเคราะห์ตามแนวคิดที่ทฤษฎี

ที่ใช้ในการศึกษา	และอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์

ที่วางไว้ต่อไป	

4. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ 
	 การศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้

ในการศึกษาประกอบด้วย

	 4.1	 แนวคิดทางมานุษยวิทยาการดนตรี	

(Ethnomusicology)	 เป็นแนวคิดในการศึกษา

ดนตรีข้ามวัฒนธรรมหรือดนตรีท่ีแตกต่างจากเขต

วัฒนธรรมดนตรีของผู้ศึกษา	โดยการศึกษาจะลงพื้น

ที่จริง	 โดยเน้นการเก็บรวมรวมข้อมูลความเชื่อม

โยงในบริบททางด้านดนตรีที่เกี่ยวข้องกับสังคมและ

วัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ	 โดยเฉพาะบทบาทและ

หน้าที่ของดนตรีในเทศกาลอะซะกุสะคันนงนี้	 ซึ่ง

การศึกษาครั้งนี้ได้ลงเก็บข้อมูลทางด้านดนตรีและ

บริบทท่ีเก่ียวข้องในอะซะกุสะ	 โดยเฉพาะท่ีบริเวณ

วัดเซ็นโซจิ		รวมถึงได้บันทึกข้อมูลภาพและเสียงเพื่อ

ลดข้อจ�ากัดด้านระยะเวลาและน�ามาศึกษาวิเคราะห์

เพิ่มเติมที่ประเทศไทย	อย่างไรก็ตามแม้การศึกษา

ครั้งนี้ไม่สามารถเข้าไปศึกษาแบบมีส่วนร่วม	 (Par-

ticipatory	Studies)	 ได้	 เนื่องจากข้อจ�ากัดหลาย

ประการของประเพณีและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี	 แต่

อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะ

ส่วนของของผู้ร่วมในปรากฏการณ์ดังกล่าว

	 4 .2	 แนวคิดทฤษฏี โครงสร ้ างหน ้าที	่

(Functional	Approach)	 เป็นหลักคิดที่ใช้ศึกษา

บทบาทและหน้าที่ของสิ่งที่มีอิทธิพลหรือความ

ส�าคัญต่อชุมชนหรือปรากฏการณ์ทางสังคมหรือ

ความส�าคัญของชุมชนที่มีต ่อสิ่งเหล ่านั้น	 เพื่อ

สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกันและกันท่ีจะ

ก่อให้เกิดการเห็นโครงสร้างทางสังคมท่ีมีความเช่ือม

โยงกันระหว่างกัน	และน�าพาให้สังคม	ปรากฏการณ์	

หรือ	อัตลักษณ์นั้นสามารถด�ารงอยู่ได้	 ซ่ึงในท่ีนี่คือ

การศึกษาถึงบทบาทและหน้าท่ีของดนตรีท่ีมีต่อ 

เทศกาลอะซะกุสะคันนง	 เพื่อให้เห็นว่าดนตรีมี

ความส�าคัญ	มีบทบาทและหน้าที่	 และมีส่วนท�าให้ 

เทศกาลอะซะกุสะคันนงนี้ด�ารงอยู่ได้อย่างไรบ้าง

	 4.3	แนวคิดทฤษฏีเชิงประวัติศาสตร์ย้อน

รอย	 (Historical	Approach)	 เป็นหลักคิดในการ
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ศึกษาประวัติศาสตร์เพ่ือค้นหาสาเหตุและบริบทที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา	ทั้งในลักษณะ

ของพัฒนาการและการเปรียบเทียบข้อมูล	 โดยใน

งานชิ้นนี้น�ามาใช้เพื่อการศึกษาประวัติความเป็นมา

ของพ้ืนที่ที่ศึกษาคือย่านอะซะกุสะ	รวมถึงประวัติ

ความเป็นมาของเทศกาลอะซะกุสะคันนง	เพื่อเป็น

พื้นฐานการเชื่อมโยงเข้าสู่การศึกษาถึงบทบาทและ

หน้าที่ของดนตรีในเทศกาลอะซะกุสะคันนงและ

บริบทที่เกี่ยวข้องต่อไป	และทั้งน้ีเพื่อเป็นการการ

เชื่อมโยงข้อมูลและค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมใน

การเก็บข้อมูลร่วมด้วยอีกส่วนหนึ่งอีกด้วย

5. ผลการศึกษา
	 การศึกษาครั้งนี้ได้น�าเสนอผลการศึกษา

แยกออกเป็น	5	ส่วน	 	ทั้งนี้เพื่อการท�าความเข้าใจ

อย่างเป็นล�าดับขั้น	 	อันจะน�าไปสู่การศึกษาหาค�า

ตอบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ได้ต่อไป	

ซึ่งประกอบด้วย	ประวัติความเป็นมาของอะซะ- 

กุสะ	ประวัติความเป็นมาของเทศกาลอะซะกุสะ

คันนง	ดนตรีที่ปรากฏในเทศกาลอะซะกุสะคันนง	

บทเพลงที่ใช้บรรเลง	และ	บทบาทและหน้าท่ีของ

ดนตรีในเทศกาลอะซะกุสะคันนง	 ดังรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

 5.1 ประวัติความเป็นมาของอะซะกุสะ

	 “อะซะกุสะ	(Asakusa, 浅草)”	เป็นพื้นที่

ส�าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ส�าคัญ

ของโตเกียว	 ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน

มาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่	 2	 (พวงนิล	

ค�าปังสุ์,	 (แปล).	2549,	น.	167)	 	และในปัจจุบัน 

อะซะกุสะนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความส�าคัญ

และเป็นท่ีรู้จักกันโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยวทั้งชาว

ญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ	ในฐานะที่อะซะกุสะเป็น

ที่ตั้งของสถานที่ส�าคัญทางศาสนาและความเชื่อ	คือ	

“วัดเซ็นโซจิ”	หรือท่ีรู้จักกันดีว่า	“วัดอะซะกุสะ” 

นั่นเอง

	 ปัจจุบันแม้อะซะกุสะจะเป็นแหล่งท่อง

เท่ียวที่มีความโดดเด่นในเชิงประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 	ตั้งแต่อดีตท่ี

ผ่านมาอะซะกุสะเคยเป็นย่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

กลางคืนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยกลางทศวรรษที่	

18	 (พวงนิล	ค�าปังสุ์,	 (แปล).	2549,	น.	167)	 	 ซ่ึง

ขณะนั้นอะซะกุสะถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางและเป็น

แหล่งก�าเนิดวัฒนธรรมและศูนย์กลางความบันเทิง

หลายอย่างด้วยกัน	 	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการละคร		

อาหารการกิน		วรรณคดี		และแหล่งท่องเที่ยวยาม

ราตรี	ก่อนท่ีจะปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสภาพทาง

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคแต่ละ

สมัย	จนพัฒนาปรับตัวมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

	 ในความเป ็นจริง	 แม ้การเริ่มต ้นเป ็น

ศูนย์กลางความบันเทิงของอะซะกุสะจะเด่นชัดใน

ช่วงกลางทศวรรษที่	18	ที่ผ่านมา	แต่หากย้อนไปใน

อดีตก่อนหน้านั้นต้ังแต่ประมาณช่วงทศวรรษท่ี	16	

แล้ว	อะซะกุสะยังเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของการ

อพยพของผู้คนจากต่างถิ่น	และผู้คนเหล่านั้นต่างได้

เข้ามาพักอาศัยและท�าให้อะซะกุสะเริ่มเป็นสถาน

ท่ีท่ีมีช่ือเสียงในแง่ของการเป็นแหล่งท่องเท่ียว

กลางคืนของผู้ชายในช่วงเวลาดังกล่าว	 แล้วจึงได้

ค่อยๆ	ปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม

การแสดงแขนงหนึ่งที่เรียกว่า	 “ละครคาบูกิ”	 ซึ่ง

ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมการแสดงท่ีเก่ียวข้องกับ 

ดนตรี	การร่ายร�า	และศิลปะต่างๆ	ของญี่ปุ่นที่ยังคง

ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน	 (พวงนิล	ค�าปังสุ์,	

(แปล).	2549,	น.	167)	พร้อมๆ	กับการปรับเปลี่ยน
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สถานภาพเชิงพื้นที่เป็นศูนย์กลางของคลังอาหารที่

ส�าคัญของเมืองเอโดะ	 (ชื่อเรียกของโตเกียวในสมัย

นั้น)	อีกด้วย	 เพราะอะซะกุสะตั้งอยู่ติดกับ	“แม่น�้า

ซุมิดะ”	ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก

ที่ส�าคัญของชุมชนเมืองเอโดะในสมัยนั้น	ท�าให้เกิด

ความเหมาะสมต่อการเป็นสถานีค้าขายสินค้าและ

สถานที่จัดการในการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆ	รวมถึง

ยังเป็นที่ตั้งของคลังข้าวของโชกุนในสมัยนั้น	และนี่

อาจเป็นเหตุผลที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้อะซะ- 

กุสะเริ่มมีการขยายตัวเมืองออกไปยังบริเวณใกล้

เคียงโดยรอบ	ทั้งย่านคันดะ	นิฮมบะชิ	และอุเอะโนะ 

ภาพที่ 1	สภาพบรรยากาศในบริเวณวัดเซ็นโซจิในช่วงเทศกาลอะซะกุสะคันนง

(โดย	ผู้เขียน)

	 ส�าหรับ	“วัดเซ็นโซจิ”	หรือ	“วัดอะซะกุ

สะ”	 ได้ปรากฏต�านานที่เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาว่า	

สถานที่แห่งนี้เกิดจากการที่	 2	พี่น้องชาวพื้นถิ่นที่

เป็นชาวประมง	คือ	“Hinokuma	Hamanari”	และ	

“Hinokuma	Takenari”	ซึ่งเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่

ในย่านอะซะกุสะได้ออกไปหาปลาในแม่น�้าซุมิดะ

ตามปกติเช่นทุกวัน	จนวันหน่ึงได้ทอดแหไปได้รูป

ปั้นเล็กๆช้ินหนึ่งขึ้นมาจากแม่น�้าซุมิดะ	 เมื่อน�าขึ้น

มาดูปรากฏว่าสิ่งที่ทอดแหได้ในคร้ังนั้นคือ	 “องค์

พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม”	 เมื่อกลับมายังหมู่บ้าน

ในย่านอะซะกุสะจึงได้น�ามามอบให้กับคหบดีซึ่ง

เป็นหัวหน้าชุมชน	 คือ	 “Hajino	 Takatomo” 

จากนั้นด ้ วยความศรัทธาของหัวหน ้ าชุมชน 

และผู้คนในชุมชน	 จึงได้มีการสร้างวัดขึ้นมาเพื่อ

เป็นท่ีประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิน

ที่	 2	พี่น้องชาวประมงได้พบจากแม่น�้าซุมิดะดัง

กล่าวในราวคริสต์ศักราช	628	และหลังจากนั้นยังมี

ปรากฏการณ์ที่เป็นต�านานเล่าเพิ่มเติมว่า	หลังจาก

ที่พบองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมได้ไม่นาน	ก็

ปรากฏมีมังกรสีทองเลื้อยลงมาจากสวรรค์ท่ีบริเวณ

ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมดังกล่าว

ด้วย	 เมื่อความทราบออกไปนอกชุมชน	 จึงเป็นที่

เลื่องลือเล่าขานและท�าให้มีโชกุนและซามูไรจาก

สถานที่ต่างๆ	 เดินทางมาเคารพสักการบูชาองค์
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พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ีอย่างไม่ขาดสาย

เร่ือยมา	 (พวงนิล	ค�าปังสุ์,	 (แปล).	2549,	น.	168)	

ตลอดจนผู้คนทั่วไปที่ทราบข่าวจากทั่วทุกสารทิศ

จากเกาะฮอนชูซึ่งเป็นที่ตั้งของอะซะกุสะและเกาะ

ใกล้เคียง	ก็ต่างเดินทางมาสักการะอย่างไม่ขาดสาย

ตั้งแต่บัดนั้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบัน	

	 ต่อมาเมื่อย่านอะซะกุสะมีการขยายตัว

มากขึ้น	พื้นที่ทางริมแม่น�้าซุมิดะที่เคยเป็นที่ตั้งของ

ย่านสถานีการค้าและคลังสินค้าต่างๆ	จึงได้เริ่มปรับ

เปลี่ยนเป็นสถานที่ต้ังของบ้านพักอาศัยของผู้คนท่ี

มีการขยายตัวออกมาจากพื้นท่ีเดิม	ท�าให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่ีเคยเป็นที่ย่านขนส่งสินค้า

มาเป็นย่านที่พักอาศัย	และระหว่างปีคริสต์ศักราช	

1970	 -	1980	 ได้มีการรณรงค์ให้ส่งเสริมให้พ้ืนที่

บริเวณแม่น�้าซุมิดะกลับมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่

ส�าคัญอีกครั้ง	จึงมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ริมแม่น�้า

ใหม่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้งตามไปด้วย	

โดยเฉพาะในช่วงที่มีดอกซากุระเบ่งบานจะมีความ

สวยงามมาก	การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจึงท�าให้ย่าน 

อะซะกุสะมีความโดดเด่นในเชิงการเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวทางธรรมชาติควบคู่ไปกับการเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกคร้ัง	 (พวง

นิล	ค�าปังสุ์,	 (แปล).	2549,	น.	168)	 	และสถานที่

แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญของประเทศ

ญี่ปุ่นท�าให้มีรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่ว

โลกเดินทางมาสักการบูชาหรือเข้าท่องเที่ยวอีกเป็น

จ�านวนมากในแต่ละปี

 5.2 ประวัติความเป็นมาของเทศกาล 

อะซะกุสะคันนง

	 เทศกาลอะซะกุสะคันนง	 เกิดจากความ

ต้องการของผู ้คนในย่านอะซะกุสะตั้งแต่ในอดีต

ที่มีความประสงค์จะแสดงความศรัทธาต่อองค์

โพธิสัตว์เข้าแม่กวนอิมที่ค้นพบ	และต้องการแสดง

ความขอบคุณและร�าลึกถึงบุญคุณของ	 2	พี่น้อง

ชาวประมงที่ค้นพบองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวน- 

อิม	และผู้น�าชุมชนที่เคยให้การสนับสนุนการสร้าง

สถานที่ประดิษฐานขององค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่

กวนอิมท่ี	2	พี่น้องชาวประมงดังกล่าวได้ค้นพบ	จน

ท�าให้สถานที่สักการบูชาดังกล่าวกลายมาเป็นสถาน

ท่ีส�าคัญในปัจจุบัน	คือ	“วัดเซ็นโซจิ”	 โดยผู้คนทั้ง

ชุมชนถือว่าการท่ีอะซะกุสะสามารถผ่านยุคสมัย

และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	มาได้ด้วยดีตั้งแต่อดีต

มาจนถึงปัจจุบันนั้น	ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ 

และสังคม	สภาวะสงคราม	การเปลี่ยนแปลงจาก

การเมือง	และจากปัจจัยอื่นๆ	ก็ตาม	เพราะการค้นพบ

องค์โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนี้	และท�าให้อะซะกุสะ 

กลายเป็นเป็นชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง	กลายมาเป็น 

สถานทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์และแหล่งท่องเทีย่ว 

ท่ีส�าคัญใจกลางเมืองหลวงจวบจนปัจจุบัน	 ผู ้คน

ในอะซะกุสะจึงได้จัดงานเทศกาลอะซะกุสะคันนง 

ขึ้นเป็นประจ�าทุกปีเพื่อเป็นการร�าลึกถึงเรื่องราว

และความศรัทธาดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

	 เทศกาลอะซะกุสะคันนงประกอบด้วย

กิจกรรมต่างๆ	มากมาย	แต่จุดท่ีน่าสนใจและเป็น

เอกลักษณ์ที่ส�าคัญคือขบวนแห่และรถลากของ 

อะซะกุสะ	 โดยเฉพาะขบวนหามเก้ียว	 (神輿 ,	

Mikoshi)	 ซ่ึงเป็นพาหนะของเทพประจ�าศาลเจ้า

ท่ีอันเชิญมาประทับเพื่อเดินทางไปยังท่ีต่างๆ	ตาม

หมู่บ้านหรือเขตพื้นที่รอบๆ	สถานที่ศักดิ์สิทธ์ินั้นๆ	

(ฮัตโตริ	 ยูกิโอะ,	 อชิดะ	 ฮิโรมิ	 และ	 ยามาโมโตะ	 

เซอิจิโร,	(2554),	น.	140)	และขบวนแห่และรถลาก 

ในเทศกาลอะซะกุสะคันนงนี้ถือได้ว่ามีความยิ่งใหญ่

ที่สุดติดอันดับ	1	ใน	3	ของประเทศญี่ปุ่นด้วย



การศึกษาเปรียบเทียบการดำารงอยู่ของดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่นระหว่างเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอคินาวา

59jsn Journal Vol.5 No.1 (Apr. 2015)

	 เทศกาลอะซะกุสะคันนงจะจัดขึ้นในช่วง

เดือนพฤษภาคมของทุกปี	ภายในงานจะมีการเฉลิม

ฉลองและกิจกรรมต่างๆ	มากมายที่จัดขึ้นทั่วท้ัง

บริเวณวัดเซ็นโซจิและในละแวกของชุมชนต่างๆ	

ทั่วทั้งเขตอะซะกุสะ	รวมทั้งยังมีการประดับประดา

บ้านเรือนและท�าความสะอาดให้ดูแลสวยงาม	รวม

ถึงการเดินทางกลับมายังบ้านเกิดของลูกหลานที่

เดินทางไปท�างานหรือเรียนหนังสือที่ต่างถิ่น	ที่จะ

ร่วมกลับมาร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของชุมชน	ทั้งยังมี

จุดประสงค์ที่ส�าคัญในการกลับมาเพื่อสักการบูชา

องค์โพธิ์สัตย์เจ้าแม่กวนอิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ	 ท่ี

ประดิษฐาน	ณ	บริเวณวัดเซ็นโซจิและในละแวกของ

ชุมชนต่างๆ	ที่ตั้งอยู่โดยรอบวัดเซ็นโซจิ

ภาพที่ 2	ขบวนแห่เกี้ยวในเทศกาลอะซะกุสะคันนงที่หามโดยผู้หญิง

(โดย	ผู้เขียน)

ภาพที่ 3	ขบวนแห่เกี้ยวของอะซะกุสะคันนงที่หามโดยเด็กๆ	ในชุมชน

(โดย	ผู้เขียน)
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 5.3 ดนตรีที่ปรากฏในเทศกาลอะซะกุสะ

คันนง

	 ดนตรีที่ปรากฏในเทศกาลอะซะกุสะคันนง 

นั้น	 จะมีลักษณะเป็นวงดนตรีเล็กๆ	ที่นั่งบรรเลง 

อยู่รวมกันในรถที่สามารถเคลื่อนย้ายด้วยการลาก

และการเข็นจากแรงคนไปตามเส้นทางของขบวน

แห่ในเทศกาลอะซะกุสะคันนง	รถดังกล่าวสร้างด้วย

ไม้	มีหลังคาเพื่อกันแดดกันฝนให้กับนักดนตรี	และ

มีล้อเลื่อนเพ่ือช่วยให้สะดวกต่อการเคลื่อนขบวน	

รอบๆ	รถนักดนตรีมีการประดับประดาด้วยโคมไฟ

สีแดงโดยอาจมีการใช้โคมไฟสีอื่นมาผสมผสานบ้าง	

รวมถึงยังมีการตกแต่งด้วยวัสดุอื่นๆ	 เพื่อเพิ่มความ

สวยงามอีกมากมาย	เช่น	ไม้ไผ่	ดอกไม้	และยังใช้ผ้า

ที่เป็นสีเข้มพันโดยรอบของรถนักดนตรีไว้เพ่ือความ

สวยงามอีกส่วนหนึ่งด้วย	

	 ภายในรถนักดนตรีจะประกอบด้วยนัก

ดนตรีจ�านวน	9	คนนั่งบรรเลงอยู่ด้านใน	โดยแบ่งที่

นั่งของนักดนตรีในรถออกเป็น	3	แถว	แถวละ	3	คน	

โดยแถวแรกจะเป็นที่นั่งของผู้บรรเลงกลองไทโกะ

ขนาดต่างๆ	ส่วนแถวท่ี	2	 เป็นท่ีนั่งของนักดนตรีชุด

ที่	2	ที่บรรเลงกลองไทโกะขนาดต่างๆ	เช่นกัน	แต่จะ

เป็นนักดนตรีส�ารองที่จะคอยผลัดเปล่ียนหมุนเวียน

การบรรเลงกลองกับนักดนตรีในแถวแรก	 ส่วน

แถวท่ี	3	จะเป็นท่ีนั่งของผู้บรรเลง	“ทะเคะบุเอะ”	

จ�านวน	1	คน	และ	“อะตะริคะเนะ”	จ�านวน	1	คน	

และอีก	 1	หนึ่งจะเป็นนักดนตรีท่ีจะช่วยบรรเลง

ทะเคะบุเอะที่จะคอยสลับเปลี่ยนการบรรเลงกับนัก

ดนตรีที่เป่าขลุ่ยทะเคะบุเอะอีกคนที่อยู่ข้างกัน	โดย

ทั้งนี้จะเห็นว่าการใช้เครื่องดนตรีในเทศกาลขบวน

แห่และรถลากของอะซะกุสะนั้น	 เคร่ืองดนตรีท่ีใช้

จะแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ		คือ

ภาพที่ 4	รถนักดนตรีในขบวนแห่ในเทศกาลอะซะกุสะคันนง

(โดย	ผู้เขียน)
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	 1)	 เครื่องดนตรีประเภทบรรเลงท�านอง	

จะมีเครื่องดนตรีบรรเลงเพียงชิ้นเดียว	นั้นคือ	ขลุ่ย

ทะเคะบุเอะ	 (竹笛,Takebue)	 	ซึ่งจะเป็นเครื่อง

ดนตรีที่ท�าจากไม่ไผ่	มีรูส�าหรับเปิดปิดเสียง	6-7	รู 

และเป็นเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียวในวงที่จะท�า

หน้าที่หลักในการบรรเลงท�านองเพลงของขบวนแห่

และรถลาก	ส�าหรับเครื่องดนตรีชนิดนี้นอกเหนือ

จากจะปรากฏในวงดนตรีในเทศกาลอะซะกุสะ 

คันนงแล้ว	 ยังปรากฏในการบรรเลงดนตรีของ	

“เทศกาลคันดะบะยะชิ	 (神田囃子,	 Kandaba-

yashi)”	 ในเขตคันดะของกรุงโตเกียวอีกด้วย	 (Wil-

liam	P.malm.	(1959).p.	58)	แต่ทั้งนี้การบรรเลง

ขลุ่ยทะเคะบุเอะโดยส่วนใหญ่จะบรรเลงเป็นบท

เพลงสั้นๆ	ซ�้าไปซ�้ามา	ทั้งเพลงพื้นเมืองและเพลง

ประจ�าชาติที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันดี	 เช่น	 เพลงซากุระ	

หรือ	อะคะทองโบ	นอกจากนี้ในระยะหลังมีการน�า

เพลงสมัยใหม่	 เช่น	 เพลงประกอบการ์ตูนหรือเพลง

สมัยนิยมเข้ามาบรรเลงบ้างก็มีปรากฏ	 เช่น	 เพลง

ประกอบการ์ตูนเรื่องโปเกม่อน	เป็นต้น

	 2)	 เครื่องดนตรีประเภทบรรเลงให้จังหวะ	

นับเป็นเครื่องดนตรีที่มีความส�าคัญมากและอาจ

กล่าวได้ว่าในการท�าหน้าที่บรรเลงจะมีบทบาท

มากกว่าเครื่องดนตรีประเภทบรรเลงท�านองอีก

ด้วย	 ซ่ึงประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีประเภทกลอง	2	

ลักษณะ	กล่าวคือ	มีทั้งที่เป็นกลองไทโกะ	 (太鼓,	

Taiko)	จ�านวน	2	ใบ	ซึ่งกลองชนิดนี้ใช้หนังกวางขึง

เป็นหน้ากลองแล้วใช้ห่วงเจาะรอบๆ	หน้ากลองแล้ว

ขึงด้วยสายป่านเพื่อควบคุมความตึงหย่อนอีกครั้ง	

(William	P.malm,	(1959),	p.	57)	และ	กลองโคะ-

ไดโกะ	(小太鼓,	Kodaiko)	จ�านวน	1	ใบ	ซึ่งแม้จะ

เป็นกลองที่มีลักษณะขึงด้วยหนังทั้ง	2	ด้าน	แต่เวลา

บรรเลงในขบวนเทศกาลจะบรรเลงเพียงด้านเดียว

ด้วยการวางกลองตามรูปภาพประกอบท่ี	5	 ซ่ึงหาก

จะเปรียบเทียบบทบาทและหน้าท่ีของกลองท้ัง	2	

ชนิดนี้	กลองไทโกะจะบรรเลงเป็นจังหวะที่ละเอียด

และถี่กว่า	ส่วนกลองไทโกะขนาดเล็กที่มีเพียง	1	ใบ

นั้น	จะบรรเลงเป็นท�านองท่ีห่างกว่าโดยเน้นคล้ายๆ

กับบรรเลงท�านองของเสียงตกในแต่ละห้องเพลง

เป็นหลัก	ซึ่งกลองทั้ง	 2	ประเภทนี้จัดเป็นเครื่อง

ดนตรีหลักที่พบได้ในวงดนตรีพ้ืนเมืองหรือตาม

เทศกาลตามชุมชนต่างๆของญี่ปุ่นท่ีมีดนตรีบรรเลง

ได้โดยท่ัวไป	 (Stanley	 Sadie,	 1980,	 p.	 543)	

นอกจากนี้กลองชนิดต่างๆ	จะใช้เป็นเครื่องดนตรี

หลักในเทศกาลพื้นบ้านต่างๆ	แล้ว	ยังเป็นเครื่อง

ดนตรีหลักที่มีความส�าคัญยิ่งที่ปรากฏในดนตรีราช

ส�านักอย่างดนตรีกางาคุ	 (雅楽,	Gagaku)	ด้วยเช่น

กัน	(Gagaku	Music	Society	of	Tenri	University, 

(2006).	pp.	2-3)

ภาพที่ 5	ต�าแหน่งการจัดวางกลองชนิดต่างๆในรถนักดนตรีในเทศกาลอะซะกุสะคันนง

(โดย	ผู้เขียน)
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	 และนอกจากน้ียังมีเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง

ประกอบจังหวะที่เป็นเครื่องโลหะทองเหลือง	 (金, 

Kin)	 อีก	1	ชิ้น	 ซ่ึงเป็นเครื่องดนตรีที่มักพบได้ตาม

เทศกาลดนตรีพื้นบ้านทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น	โดยใช้ 

วิธีการบรรเลงด้วยการตี	ทั้งการตีลงในแผ่นโลหะ

กลมๆ	โดยตรงและการเคาะในสันด้านในของขอบ

ของเครื่องดนตรีชนิดนี้	นั่นคือเครื่องดนตรีที่เรียกว่า	

“อะตะริคะเนะ	(当り鉦,	Atarikane)”	โดยใช้ไม้ตีที่

เป็นไม้เนื้อแข็ง	โดยส่วนที่เคาะกับตัวเครื่องดนตรีจะ

ท�าจากกระดูก	 เครื่องดนตรีชนิดนี้จัดอยู่ในตระกูล

เครื่องโลหะที่ได ้รับอิทธิพลมาจากเครื่องดนตรี

โบราณประเภทระฆังของญี่ปุ่นท่ีรับอิทธิพลมาจาก

จีนผ่านเกาหลีอีกทอดหนึ่ง	 (William	P.malm.	

(1959).p.	84)

ภาพที่ 6	การบรรเลงอะตะริคะเนะและการบรรเลงขลุ่ย

(โดย	ผู้เขียน)

	 ส�าหรับท่าทางในการบรรเลงเครื่องดนตรี

ในเทศกาลอะซะกุสะคันนง	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง

ดนตรีชนิดใดก็ตามแต่	 	ผู้บรรเลงจะท�าหน้าที่ด้วย

ความส�ารวมและบรรเลงด้วยความตั้งใจ	 ส่วนผู ้

บรรเลงดนตรีส�ารองหากอยู่ในช่วงที่ตนเองหยุดพัก

การบรรเลงแต่ยังมีนักดนตรีคนอ่ืนท�าหน้าที่บรรเลง

อยู่นั้น	ก็จะนั่งบนรถด้วยความเรียบร้อยและส�ารวม	

ซ่ึงเป็นมารยาททางด้านดนตรีที่เน้นความสงบนิ่ง

ในการบรรเลงดนตรีประจ�าชาติญี่ปุ่นเช่นเดียวกับ

ดนตรีกางาคุที่เน้นความสงบ	 	ความสง่างาม	และ

ความพร้อมเพรียงเรียบร้อยของนักดนตรีไปพร้อม

กันกับความสง่างามของดนตรี	 (นภดล	 	ทิพยรัตน์,	

(2550),	น.30)

 5.4 บทเพลงที่ใช้บรรเลง

	 แม้อิทธิพลทางดนตรีของประเทศจีนและ

เกาหลีจะส่งผลต่ออัตลักษณ์ทางดนตรีของญี่ปุ่นมา

ตั้งแต่อดีตก็ตาม	(นภดล		ทิพยรัตน์,	(2550).	น.	30)	

ตลอดจนเริ่มมีอิทธิพลดนตรีตะวันตกเข้ามามากข้ึน

หลังจากท่ีญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศ	 ท้ังในเครื่องด้าน

ดนตรี		วิธีการบรรเลง	ระบบเสียง	และบริบทที่เกี่ยว

ข้องอื่นๆ	แต่หากวิเคราะห์ถึงระบบเสียงดนตรีโดย

ทั่วไปของประเทศญี่ปุ่นแล้วจะพบว่า	ดนตรีญี่ปุ่นจะ

ประกอบด้วยเสียงทั้งหมด	12	เสียง	ซึ่งแม้มีลักษณะ

คล้ายกับระบบบันไดเสียงโครมาติคในดนตรีตะวัน

ตก	 แต่ในประวัติความเป็นมาพบว่าอิทธิพลของ

เสียงดนตรี	12	เสียงดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นอิทธิพลจาก
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ดนตรีตะวันตกแต่อย่างใด	แต่กลับเป็นอิทธิพลทาง

ดนตรีที่ญี่ปุ่นเชื่อมโยงรับมาจากจีนต้ังแต่ก่อนสมัย

ทศวรรษที่	6	(เฉลิมศักดิ์	พิกุลศรี,	(2544),	น.	208)	

	 ส�าหรับบทเพลงของประเทศญ่ีปุ่นด้ังเดิม

โดยเฉพาะเพลงพื้นบ้านนั้นจะมีเอกลักษณ์ที่เป็น

แบบแผนของตัวเอง	ตามปกติเพลงทั่วไปของญี่ปุ่น

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทเพลงที่ใช้บันไดเสียง	12	เสียง

ที่มีเสียงหลัก	5	 เสียง	ยกเว้นดนตรีกางาคุที่จะเป็น

ดนตรทีีใ่ช้บนัไดเสียงทีม่เีสยีงหลกั	7	เสยีง	(เฉลมิศักดิ์ 

พิกุลศรี,	 (2544),	 น.	 209)	 แต่ในระยะหลังท่ีมี

อิทธิพลของดนตรีตะวันตกเข้ามาในสังคมญี่ปุ่นมาก

ขึ้นกว่าในอดีต	ท�าให้เกิดบทเพลงที่มีการใช้บันได

ที่มีเสียงเสียงหลัก	7	 เสียงมากขึ้นตามไปด้วย	และ

ท่วงท�านองส่วนใหญ่ของบทเพลงญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ

เพลงพื้นเมืองดั้งเดิมก็จะเป็นแบบจังหวะคู ่	 คือ	

2	 จังหวะ	 และ	 4	 จังหวะเท่านั้น	 ซ่ึงในช่วงสมัย

ปฏิรูปเมจิ	 เริ่มมีอิทธิพลของดนตรีตะวันตกเข้ามามี

บทบาทในดนตรีญี่ปุ่นมากขึ้น	และได้ส่งผลต่อความ

เป็นแปลงในสังคีตลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้านและ

ดนตรีประจ�าชาติของญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก	 (ไอกาวา 

ทสึงุโมโตะ	และ	คณะ.	(2549).น.	247)	แม้ในระยะ

หลังแม้จะมีบทเพลงของญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลดนตรี

จากตะวันตกบ้าง	 แต่บทเพลงส่วนใหญ่ที่น�ามา

บรรเลงในเทศกาลต่างๆ	ของญ่ีปุ่น	รวมถึงเทศกาล 

อะซะกุสะคันนงน้ีก็จะยังคงเป็นเพลงดั้งเดิมของ

ญี่ปุ ่นเป็นหลัก	 แม้บางครั้งจะมีการบรรเลงเพลง

สมัยนิยมของญี่ปุ่นบ้างก็ตาม	แต่ก็เป็นการบรรเลง 

ที่คละเคล้ากันไป

ภาพที่	7	เพลง	Tokyo	Ondo

ที่มา	http://www.academia.edu/3716107/Folk_music_from_local_to_national_to_global

	 ส�าหรับบทเพลงหนึ่งที่มักจะพบโดยทั่วไป

ในเทศกาลต่างๆ	ที่เป็นของพื้นเมืองและตามชุมชน

ต่างๆ	 โดยเฉพาะในเขตคันโต	 (ภูมิภาคตะวันออก

ของญี่ปุ่น)	ก็คือเพลง	Tokyo	Ondo	ซึ่งไม่ว่าจะเป็น

เทศกาลร�าวงญ่ีปุ่น	 (盆踊り,	Bonodori)	หรือใน

เทศกาลขบวนแห่และรถลากต่างๆ	ก็จะมีเพลงเหล่า

นี้เข้าไปปรากฏเสมอ	วิธีการบรรเลงจะบรรเลงซ�้าไป

มาสลับสับเปลี่ยนกับการหยุดพักหรือการบรรเลง

เพลงอื่นๆ	ซึ่งเมื่อผู้เป่าขลุ่ยทะเคะบุเอะคนแรกหยุด

พัก	ผู้เป่าขลุ่ยทะเคะบุเอะคนท่ี	2	 ก็จะมาบรรเลง
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สลับสับเปล่ียนต่อไป	 โดยบทบาทและหน้าที่ของ

บทเพลงลักษณะนี้	นอกจากจะเป็นบทเพลงที่ร้อง

เล่นกันตามความศรัทธาและความเชื่อทางศาสนา

ของผู้คนที่ศรัทธาในศาสนาชินโตหรือศาสนาพุทธ

แล้ว	 เพลงน้ียังมีจุดประสงค์หลักในการท�าหน้าที่

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างชาว

ญี่ปุ่นในภูมิภพปัจจุบันกับวิญาณ	สิ่งศักดิ์สิทธิ์	หรือ

อ�านาจล้ีลับเหนือธรรมชาติตามความเชื่อของชาว

ญี่ปุ่นอีกหน้าที่หนึ่งด้วย	(ดวงใจ		อมาตยกุล,	2533,	

น.	57)

	 อย่างไรก็ตามจากการลงพ้ืนที่ศึกษาใน

ครั้งน้ีและจากประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรม

ในเทศกาลร�าวงญี่ปุ ่น	 ทั้งขณะที่ผู ้เขียนเคยเป็น

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิบะในประเทศญี่ปุ ่นเมื่อ

ช่วงปี	พ.ศ.	2546	 -	2548	และการได้มีส่วนร่วม

ในเทศกาลร�าวงญี่ปุ่นท่ีจัดขึ้นโดยสมาคมชาวญ่ีปุ่น

ในประเทศไทยเม่ือเดินธันวาคม	พ.ศ.	2557	ที่ผ่าน

มานั้นพบว่า	 แม้บทเพลงดังกล่าวจะเป็นบทเพลง

ที่ประกอบพิธีการต่างๆ	 ตามประเพณีและความ

เช่ือของชาวญี่ปุ ่น	 แต่เมื่อมีการบรรเลงประกอบ

เทศกาลและกิจกรรมต่างๆ	แล้ว	บทเพลงนี้กลับไม่

ได้แสดงอารมณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นพิธีการหรือ

รูปแบบพิธีกรรมที่เป็นแบบแผนมากนัก	 ในทางตรง

กันข้ามกลับเป็นบทเพลงที่ให้ความสนุกสนานและ

มีท่วงท�านองเพลงเชิญชวนท�าให้เกิดการมีส่วนร่วม

จากผู้คนในภาคส่วนในกิจกรรมต่างๆ	 เหล่าน้ันได้

เป็นอย่างดี

 5.5 บทบาทและหน้าที่ของดนตรีใน 

เทศกาลอะซะกุสะคันนง

	 แม้บทบาทและสถานภาพของดนตรีที่มี

ต่อสังคมโดยทั่วไป	 จะเริ่มต้นจากการเป็นเครื่อง

มือสื่อสารระหว่างมนุษย์กับอ�านาจลี้ลับเหนือ

ธรรมชาติในการประกอบพิธีกรรมต่างๆมาแต่ใน

อดีต	และค่อยๆ	พัฒนาเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนทั้ง

บทบาท	รูปแบบ	และสถานภาพมาเป็นดนตรีเพื่อ

ความบันเทิงในปัจจุบันก็ตาม	แต่บทบาทส่วนใหญ่

ของดนตรีส่วนใหญ่ในสมัยปัจจุบันก็ยังคงเป็นเรื่อง

ของความบันเทิงเป็นหลัก	 รวมถึงยังมีส่วนส�าคัญ

ในการสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนานและ

ความครื้นเครงในส่วนที่ดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องอีก

ส่วนหนึ่งด้วย

	 ส�าหรับการศึกษาในครั้งนี้พบว่า	 เทศกาล

การขบวนแห่และรถลากของอะซะกุสะนั้น	ดนตรีได้

เข้าไปมีบทบาทในเทศกาลดังกล่าวในหลายมิติท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม	 ซ่ึงสามารถวิเคราะห์แยกออก

เป็นประเด็นต่างๆ	 ท้ังท่ีเก่ียวข้องกับดนตรีโดยตรง

และเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมได้ดังต่อไปนี้

	 1)	บทบาทด้านความบันเทิง	 เป็นบทบาท

และหน้าท่ีของดนตรีในเทศกาลขบวนแห่และรถ

ลากของอะซะกุสะเช่นเดียวกับบทบาทของดนตรี

ในเทศกาลลักษณะนี้ในเมืองอื่นๆทั่วไป	 	 และอาจ

ถือได้ว่าเป็นบทบาทและหน้าท่ีหลักของดนตรีโดย

ท่ัวไปท่ีทุกคนรู ้จักกันดีก็ว่าได้	 โดยดนตรีจะช่วย

สร้างความบันเทิงและสีสันให้เกิดความครึกครื้น

สนุกสนาน	ด้วยท�านองและจังหวะที่รวมเร็วกระชับ		

สร้างบรรยากาศที่ดีในงานเทศกาลอะซะกุสะคันนง		

อีกทั้งยังช่วยสร้างตลอด	2	ข้างทางที่มีขบวนผ่าน

ไปเกิดความครึกครื้นสนุกสนานไม่เงียบเหงาตามไป

ด้วย

	 2)	บทบาทด้านการสืบสานและอนุรักษ์

ดนตรปีระจ�าชาตขิองญีปุ่น่		นบัเป็นอกีหนึง่บทบาทที่

มีความส�าคัญยิ่งของดนตรีท่ีมีต่อเทศกาลอะซะกุสะ 

คันนง	 เนื่องจากนักดนตรีที่เข้ามาร่วมบรรเลงในวง

ดนตรีแต่ละวงนั้น	 จะประกอบด้วยเยาวชนตั้งแต่

ระดับประถมศึกษาจนถึงคนวัยท�างาน	 ซ่ึงแต่ละ

ชุมชนที่เข้าร่วมในงานเทศกาลอะซะกุสะคันนงจะมี
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กระบวนการและวิธีถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรี

เพื่อเตรียมการร่วมกิจกรรมในแต่ละปีที่เหมือนกัน

อยู่ประการหนึ่ง	นั้นคือการฝึกสอนและถ่ายทอดให้

กับเยาวชนรุ่นใหม่ต้ังแต่วัยเด็ก	ดนตรีที่ปรากฏใน

เทศกาลอะซะกุสะคันนงดังกล่าว	 จึงมีส่วนช่วยใน

การสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมดนตรีประจ�าชาติ

ของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีไปพร้อมกัน	 เพราะทุกครั้งที่

ใกล้จะถึงช่วงเวลาที่จะมีเทศกาลดังกล่าว	จะมีการ

รวมตัวของนักดนตรีในชุมชนและเชิญชวนผู้สนใจ 

โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานในชุมชน 

นั้นๆ	มาร่วมฝึกหัดเตรียมความพร้อมทางด้านดนตรี 

เพื่อร่วมกิจกรรมบรรเลงดนตรีในเทศกาลดังกล่าว		

การเตรียมการด้านการฝึกซ ้อมดนตรีเพื่อการ

บรรเลงในเทศกาลอะซะกุสะคันนงนี้	จึงนับเป็นการ

สืบสานและอนุรักษ์ดนตรีประจ�าชาติของญ่ีปุ่นให้

เรียนรู้กันแบบรุ่นต่อรุ่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

	 3)	บทบาทด้านการสร้างความเข้มแข็งและ

ความสามัคคีของชุมชน	บทบาทของดนตรีในด้านนี้

ของดนตรีในเทศกาลอะซะกุสะคันนง	แม้ว่าจะเป็น

บทบาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านดนตรีโดยตรง	แต่นับ

ว่ามีบทบาทที่ส�าคัญไม่แพ้ด้านอื่นๆ	 เน่ืองจากเป็น

บทบาทที่เป็นการเชื่อมโยงดนตรีเข้ามารับใช้ชุมชน

และสังคมอย่างแท้จริง	 เพราะสภาพทางสังคม

ญ่ีปุ่นในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นมักจะท�าให้ผู้คนอยู่ใน

ความตึงเครียดและชาวญี่ปุ ่นเองก็มีกรอบในการ

ด�าเนินชีวิตที่มักจะไม่ค่อยเปิดรับหรือเชื่อมไมตรี

กับผู้คนแปลกหน้าหรือต่างกลุ่มกันเท่าไร	แต่เม่ือ

ต้องการร่วมกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกัน

มายาวนานอย่างกิจกรรมในเทศกาลขบวนแห่และ

รถลากของอะซะกุสะ	ซึ่งหมายรวมถึงการเตรียม 

ความพร้อมทางด้านดนตรีในเทศกาลดังกล่าว 

ด้วยแล้วนั้น	 	ผู้คนก็ต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการ

ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมด้านดนตรี	จึงท�าให้

ผู้คนในชุมชนต่างบ้านต่างเรือนและต่างคนต่างวัย

ได้มาพบปะและปะทะสังสรรค์ระหว่างกัน	 	ท�าให้

เกิดความรัก	 ความผูกพัน	 ความสามัคคี	 เพื่อจะ

ท�าให้วงดนตรี	 (หรือแม้แต่ขบวนแห่หรือรถลากของ 

ชุมชน)	ของกลุ่มตนออกสู่สาธารณะชนด้วยความ 

สวยงามและความพร้อมเพรียงกันมากที่สุด

	 4)	 บทบาทด้านการสะท้อนภาพลักษณ์

และอัตลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ ่น	 	 ซึ่งดนตรีใน

เทศกาลขบวนแห่และรถลากของอะซะกุสะนี้

นอกจากจะเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยตรง

ผ่านดนตรีที่เป็นดนตรีประจ�าชาติญี่ปุ่น	 (日本の伝

統音楽,	Japanese	Traditional	Music)	แล้ว		รูป

แบบดนตรีในเทศกาลขบวนแห่และรถลากยังแฝงไว้

ซึ่งวิธีการคิดแบบญี่ปุ่นหลายประการด้วยกัน	กล่าว

คือ	 ในการบรรเลงดนตรีประกอบในเทศกาลดัง

กล่าวนั้น	อาจต้องมีการบรรเลงต่อเนื่องเป็นระยะ

เวลานานเพื่อให้บรรยากาศและสีสันของเทศกาล

เป็นไปอย่างครื้นเครง	คึกคัก	และสนุกสนาน	แต่หาก

ใช้นักดนตรีบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเพียงคน

เดียวตลอดเวลาก็อาจท�าให้เกิดความเมื่อยล้าหรือ

การบรรเลงอาจสะดุดลงได้	ดังนั้นจึงมีการเตรียม 

ความพร้อมโดยมีการส�ารองนักดนตรีที่เล่นเครื่อง

ดนตรีชนิดเดียวกันอยู่ในรถดนตรีและคอยท�าหน้าที่

บรรเลงสลับกันอย่างไม่สะดุด	 และนักดนตรีทุก

คนไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือผู ้ช่วยเล่นส�ารองก็จะ

อยู่ในรถนักดนตรีคันเดียวกันนั้นท้ังหมด	 (Kishibe	

Shiego,	 (1984),	p.	87	 )	 ซ่ึงเป็นการสะท้อนเรื่อง

ของ	“กรอบ”	 ในการด�าเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นได้

เป็นอย่างดีที่จะเน้นความมีระเบียบภายใต้กรอบ

และขอบเขตของตนเอง	ดังนั้นบทบาทและหน้าท่ี

ของดนตรีในมุมดังกล่าวนี้จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีจะฉาย

ภาพและสะท้อนภาพลักษณ์และบุคลิกของสังคม

และคนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
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6. สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ
	 ประเทศญ่ีปุน่เป็นประเทศทีม่ปีระวตัศิาสตร์ 

และพัฒนาการมาเป็นระยะเวลาช้านาน	 ผ่าน

กระบวนเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจาก

ปัจจัยต่างๆ	ทั้งภายนอกและภายในประเทศมาเป็น

ระยะ	แต่ด้วยความที่เป็นชนชาติที่มีกระบวนการ

สืบทอดทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง

และยาวนาน	ประกอบกับญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่มี

ระบบโครงสร้างและการขัดเกลาทางสังคมที่ดี	 จึง

ท�าให้อัตลักษณ์ความเป็นญ่ีปุ่นยังคงด�ารงอยู่ได้มา

จนถึงปัจจุบัน	 การศึกษาเรื่องบทบาทและหน้าที่

ของดนตรีในเทศกาลอะซะกุสะคันนงจึงเป็นกรณี

ศึกษาถึงเรื่องดังกล่าวนี้ได้เช่นกัน

	 เทศกาลอะซะกุสะคันนงนั้น	ยังเป็นภาพ

สะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป ็นตัวแทน

ของความเป ็นญี่ปุ ่นได ้อีกมุมมองหนึ่ง	 เพราะ

เป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่เก่าแก่

ท่ีได้ผ่านเร่ืองราวต่างๆ	 ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน

ในแง่ต่างๆ	มากมาย	 โดยเฉพาะการสะท้อนภาพ

การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท่ีด�ารงกันมา

อย่างยาวนาน	และยังเป็นเทศกาลท่ีรวมเอาศิลปะ

และวัฒนธรรมด้านต่างๆ	 เข้าไว้ด้วยกันอย่างผสม

กลมกลืน	 ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็ง

ของผู้คนและโครงสร้างทางสังคมของที่นี่	 รวมถึง

ยังมีศิลปะทางด้านดนตรีที่ได้เข้ามามีส่วนรับใช้

สังคมในเทศกาลอะซะกุสะคันนงท่ีสามารถสะท้อน

ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้หลายแง่มุมเช่นกัน	

	 การที่มีดนตรีเข้ามารับใช้สังคมในเทศกาล

ดังกล่าวนี้	 เห็นได้ว่าดนตรีไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม

เฉพาะด้านการให้ความบันเทิงเท่านั้น	 แต่หาก

พิจารณาลงไปจะพบว่ายังมีนัยแฝงของบทบาท

และหน้าที่ของดนตรีนอกเหนือจากความบันเทิงอีก

หลายประการด้วยกัน	 เช่น	การสร้างความเช่ือมโยง

ระหว่างคนต่างกลุ่ม	ต่างถิ่น	และต่างวัย	 เพราะใน

กระบวนการบรรเลงดนตรีนั้นจะต้องมีการเตรียม 

การทั้งวางต�าแหน่งนักดนตรี	 การฝึกซ้อมร่วมกัน 

การจัดหาครูอาจารย์หรือผู ้มีประสบการณ์มา

ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักดนตรีรุ่นใหม่ๆ	 โดยมี

ผู้คนหลากหลายวัยเข้ามาเกี่ยวข้อง	บรรเลงดนตรี

ร่วมกันนั้นก็ยังมีหลากหลายลักษณะท่ีต้องท�าความ

เข้าใจเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน	และการบรรเลง

ต้องมาฝึกซ้อมร่วมกันเป็นระยะเวลานาน	ด้วย

เหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้เกิดความผูกพัน	 ความ

คุ้นเคย	และความรักความสามัคคี	 และก่อก�าเนิด

เป็นบ่อเกิดของความเข้มแข็งของชุมชนจากการมี

ปฏิสัมพันธ์ต่างๆ	เหล่านี้ร่วมกันตามไปด้วย

ภาพที่	8	วงดนตรีของเยาวชนในงานเทศกาล

อะซะกุสะคันนง	(โดย	ผู้เขียน)
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		 ท่ามกลางสภาวะท่ีประเทศญี่ปุ่นมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมที่เข้ามาผ่านจากกลุ่มคน

ต่างๆ	ทั่วโลกที่เข้ามาอาศัยในประเทศญี่ปุ่น	 ไม่ว่า

จะมาเพียงชั่วคราวหรือมาพักอาศัยในระยะเวลา

ยาวนาน	ไม่ว่าจะเข้ามาเพ่ือการท่องเที่ยว	 เพ่ือการ

ศึกษา	 การประกอบอาชีพ	 หรือเข้ามาประกอบ

ธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น	 ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายถ่ายเทและการผสมผสานทางวัฒนธรรม

ระหว่างกันทั้งสิ้น	 โดยเฉพาะวัฒนธรรมจากชาติ

ตะวันตกที่ได้เข้ามามีบทบาทในเกือบทุกภูมิภาคทั่ว

โลก	ซึ่งกระแสวัฒนธรรมทางด้านดนตรีโดยทั่วไปก็

เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกอิทธิพลเป็นดนตรีตะวันตกเข้ามา

ครอบง�า	และมีอิทธิพลเหนือบทบาทดนตรีประจ�า

ชาติของหลายๆ	ประเทศรวมถึงญี่ปุ่นด้วย	แต่การ

ที่ชาวญี่ปุ่นทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าได้

กลับมารวมงานเทศกาลอะซะกุสะคันนงด้วยกัน	

โดยเฉพาะเยาวชนที่ต้องผิดชอบทางด้านดนตรีจาก

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่	 ก็ท�าให้เกิดการซึมซับความ

เป็นดนตรีพ้ืนเมืองของท้องถิ่นหรือดนตรีดั้งเดิม

ของตนเองไปด้วย	แม้ว่าเมื่อเทียบจ�านวนเยาวชน

ที่มีโอกาสสัมผัสกับดนตรีในเทศกาลดังกล่าวนี้กับ

เยาวชนทั้งประเทศแล้ว	 เยาวชนที่มีโอกาสเข้าร่วม

ในเทศกาลนี้อาจจะยังมีจ�านวนน้อยกว่ากลุ่มคนที่

ไม่ได้สัมผัสดนตรีด้ังเดิมแบบนี้อยู่เป็นจ�านานมาก

ก็ตาม	แต่อย่างน้อยเยาวชนกลุ่มเล็กๆ	 น้ีก็จะเป็น

ก�าลังส�าคัญในการเป็นต้นแบบในการสร้างกลุ่มที่

เป็นผู้สืบทอดและชี้น�าให้กับเยาวชนหรือกลุ่มคน

รุ่นต่อๆ	 ไปให้เข้าใจอัตลักษณ์ทางสังคม	ความเช่ือ	

ความศรัทธา	 คุณค่าของดนตรี	 และความส�านึก

รักในบ้านเกิดของตนเอง	 โดยผ่านกระบวนการ

สืบทอดและท�าซ�้าในลักษณะนี้ไปเป็นประจ�าทุกๆ	

ปี	 และและคงจะยากที่จะท�าให้ดนตรีแบบฉบับ

ดั้งเดิมของญี่ปุ่นลักษณะนี้สูญหายไปจากวัฒนธรรม

ของอะซะกุสะ	ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและผสม

ผสานระหว่างกันของวัฒนธรรมที่หลากหลาย	ที่

เริ่มมีการถ่ายเทระหว่างกันในแทบทุกสังคมรวมถึง

สังคมชาวญี่ปุ่นด้วย

	 นอกจากนี้จากการวิเคราะห์รูปแบบดนตรี

ในรถนักดนตรีของเทศกาลขบวนแห่และรถลาก

ของอะซะกุสะยังจะพบว่า	มีการเตรียมการต่างๆ

ที่น ่าสนใจไว้เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะการเตรียม

การของนักดนตรีส�ารองที่อาจจะต้องบรรเลงผลัด

เปลี่ยนกับนักดนตรีอีกชุดหนึ่งท่ีอาจต้องบรรเลง

เป็นระยะเวลานาน	 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นภาพสะท้อน

การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจ

จะเกิดขึ้นหรืออาจเรียกว่าเป็น	 “การมองและแก้

ปัญหาในอนาคต”	 ในแบบญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีเช่น

กัน	ซึ่งนับเป็นการสะท้อนวิธีคิดแบบญี่ปุ ่นที่ผ่าน

เร่ืองราวต่างๆ	 ทางวัฒนธรรมทางด้านดนตรีใน 

เทศกาลบขบวนแห่และรถลากนี้ได้เป็นอย่างดีอีก

มุมมองหนึ่ง	 เพราะหากจะต้องหยุดบรรเลงแล้ว

ให้นักดนตรีเปลี่ยนหน้าที่การบรรเลงกันโดยที่ต้อง

หยุดการบรรเลงหรือการบรรเลงต้องสะดุดลงแล้ว	

ก็จะเกิดความไม่กลมกลืนและไม่ไพเราะเกิดข้ึนได้

กับกระบวนการด�าเนินงานทั้งระบบ

	 จะสังเกตได้ว่าวิถีชีวิตในมุมต่างๆ	 ของ

ญี่ปุ่นนั้นทุกอย่างมีกระบวนการและวิธีการท�างานที่

เป็นระบบ		ค�านึงถึงผลเสียและผลดีต่างๆ	ที่จะตาม

มา	และยังสอดแทรกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ	 เหล่า

นั้นไว้ในกระบวนการอีกด้วย	ที่น่าสนใจคือการแก้

ปัญหาหรือการมองเผื่ออนาคตนั้นถูกวางระบบไว้

ให้กลมกลืนกับวิถีที่เป็นไปอย่างเรียบง่าย	 โดยที่ไม่

ท�าให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือรอยต่อท่ีสะดุดด้วย

เช่นกัน	ซึ่งวิธีการดังกล่าวหากเราสามารถน�ามาปรับ

ใช้กบัวิธกีารท�างาน	การด�ารงชวีติ	หรอืวธิคิีดในเรือ่ง 

อื่นๆ	ก็น่าจะส่งผลดีต่อกระบวนการท�างานต่างๆ	ได้

เป็นอย่างดีไม่น้อย
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