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บทนํา  
  

Geisha, a Life เปนเร่ืองเลาประสบการณชีวิตเกอิชาในชวงทศวรรษ 1960-1970 ของมิเนะโกะ   

อิวะซะกิ (Mineko Iwasaki) อดีตเกอิชาผูโดงดังที่สุดคนหนึ่งในกิอนโคบุ (Gion Kobu) นครเกียวโตของ

ญ่ีปุน มิเนะโกะเลาเร่ืองประสบการณชีวิตสวนตัวของตนเอง ต้ังแตชีวิตครอบครัวของเธอที่สืบเชื้อสายขุน

นางตระกูลฟุจิวะระ (Fujiwara) ประสบการณการเขาฝกฝนศิลปะ และไดกลายเปนเกอิชาที่ประสบ

ความสําเร็จ จนกระทั่งแตงงานและอําลาชีวิตเกอิชาดวยตัวเธอเองในวัย 29 ป ตลอดเร่ืองเลาประสบการณ

ชีวิตเกอิชาของเธอนั้น มิเนะโกะไดเลาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ

เกอิชาไวอยางละเอียดเปนจํานวนมาก การเลาเร่ืองประสบการณชีวิตและวัฒนธรรมเกอิชาของมิเนะโกะนี้ 

ถือไดวาเปนการนําเสนอตัวตนและอัตลักษณของเกอิชาจากยานกิอน โคบุออกสูสาธารณะเปนคร้ังแรก 

 

Geisha, a Life เปนเร่ืองเลาประสบการณชีวิตของมิเนะโกะ อิวะซะกิ ซึ่งถูกนําเสนอในลักษณะที่

เปนปฏิกิริยาตอบโต (Counter narrative) กับภาพแทนแบบฉบับเหมารวมซึ่งถูกสรางข้ึนในวาทกรรมบุรพ

คดีนิยม (Orientalist discourse) ของชาวตะวันตก2โดยเฉพาะอยางยิ่งในนวนิยายเร่ือง Memoirs of a 

Geisha3 ของนักเขียนชายชาวอเมริกันอารเธอร โกลเดน (Arthur Golden) ภาพของเกอิชาสวนหนึ่งที่ถูก

                                                 
1 ปรับปรุงจากวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตสาขาวรรณคดีเปรียบเทียบหัวขอ ภาพแทนตัวละครและวัฒนธรรม

เกอิชาใน เมมัวรส ออฟ อะ เกอิชา และ เกอิชา, อะ ไลฟ  
* อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 เอ็ดเวิรด ซาอีด (Edward Said) ที่วา ภาพแทนของความเปนตะวันออกหรือโลกตะวันออกนั้นเปนส่ิงที่ถูก

ประกอบสรางขึ้นในรูปของวาทกรรมที่วาดวย “ความเปนอื่น” (the Other) นอกเหนือหรือตรงขามกับความเปนตะวันตก ดู

รายละเอียดใน Edward Said, Orientalism (New York: Vintage, 1978). 
3 เหตุที่มิเนะโกะ อิวะวซะกิ ออกมาเลาเร่ืองของตัวเธอนี้ สืบมาเนื่องจากวา มิเนะโกะ (ซึ่งในขณะนั้นไดอําลาชีวิต

เกอิชาแลว) ไดเปดโอกาสใหอาเธอร โกลเดนสัมภาษณขอมูลเก่ียวกับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของเกอิชาในชวงที่เขากําลัง

เรียบเรียงขอมูลเพื่อเขียนนวนิยาย แตมิเนะโกะเห็นวาส่ิงที่โกลเดนนําเสนอในนวนิยายของเขามีความแตกตางจากขอมูลที่

เธอไดเลาใหเขาฟงอยางมาก รวมทั้ง โกลเดนยังไดอางถึงชื่อของมิเนะโกะ อิวะซะกิในกิตติกรรมประกาศดวย จึงทําใหมิ

เนะโกะถูกประณามอยางรุนแรงจากชุมชนเกอิชาในกิอน โคบุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Anne Allison, “Memoirs of the 

Orient” Journal of Japanese Studies, Vol. 27, No. 2 (Summer, 2001), p. 390. 
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นําเสนอมีลักษณะที่สอดคลองกับภาพแทนแบบฉบับเหมารวม (stereotype) ของผูหญิงในวัฒนธรรม

ตะวันออก ภาพของเกอิชาในงานของโกลเดนถูกนําเสนอใหเปนผูหญิงที่ประกอบอาชีพอันเกี่ยวของกับ

เร่ืองกามกิจ4 และเปนวัตถุทางเพศของผูชาย (sex object of male desire) มิเนะโกะไดวิพากษวา 

ภาพลักษณของเกอิชาที่โกลเดนนําเสนอนั้นแผกเพี้ยนจากที่เธอไดเลาใหเขาฟงอยางมาก เกอิชากลายเปน

ของผูหญิงหากินที่เหลวแหลกไรคาไมตางจากโสเภณี มากกวาที่จะนําเสนอภาพของเกอิชาอยางที่พึง

กระทําอยางเหมาะสมเพียงพอ5 ดวยเหตุนี้ มิเนะโกะ อิวะซะกิจึงไดใชประสบการณของเธอเองถายทอด

ออกมาเปนเร่ืองเลาของคนในวัฒนธรรมเพื่อการแสดงอัตลักษณของเกอิชาและโตกลับวาทกรรมภาพแทน

ของตะวันตกไปพรอมกัน แตการกาวออกมาจากจารีตด้ังเดิมของมิเนะโกะมิไดเปนเพียงการโตแยงตอการ

สรางนิยามความหมายใหกับ “ความเปนอ่ืน” ของชาวตะวันตกอยางเดียว ทวาในขณะเดียวกัน ยังเปนการ

ประกอบสรางและใหนิยามความหมายตอตัวตน (self-making) ผานตีความประสบการณของตนเอง

ออกมาเปนเร่ืองเลาอีกดวย เร่ืองเลาของมิเนะโกะเปนส่ิงที่สรางอัตลักษณเกอิชารวมทั้งตัวตนของเธอเองใน

ฐานะที่เปนเจาของเจาของวัฒนธรรม โดยเนนอํานาจการนําเสนอจากความเปนขนานแทที่จากมุมมองของ

ผูที่เคยมีประสบการณจริงในการดํารงชีวิตอยูในชุมชนและเคยประกอบอาชีพในฐานะเกอิชา  

 

การนําเสนออัตลักษณเกอิชาของมิเนะโกะใหคุณคากับเกอิชาในฐานะที่เปนศิลปนผูมีความ

ชํานาญทักษะทางศิลปะประชาติของญ่ีปุนอยางยิ่ง  ภาพของวัฒนธรรมประเพณีเกอิชาในเร่ืองเลาของมิ-

เนะโกะจึงถูกนําไปเช่ือมโยงกับนัยของความงามสงาและสุนทรียภาพที่ผูกพนกับวิถีชีวิตของเกอิชาญ่ีปุน 

โดยนําเสนอผานทางการประกอบสราง “เรือนรางเกอิชา” (Representation of geisha’s body) ที่มาจาก

สวนหนึ่งของประสบการณของเธอเอง เรือนรางของเกอิชาที่ถูกนําเสนอควบคูไปกับความงดงามและนัย

ความหมายที่ผูกพันกับสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมของญ่ีปุนผานเร่ืองเลาประสบการณ จึงเปนสวนหนึ่งใน

การนําเสนอภาพแทนอัตลักษณของเกอิชา หรือกลาวอักนัยหนึ่งก็คือ เร่ืองเลาชีวิตเกอิชาที่ถูกเรียบเรียง

ออกมาจากเสียงของคนในวัฒนธรรมจึงเหมือนเปน “ราง” ของประสบการณ (body of experience) ที่

                                                 
4ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับภาพแทนแบบฉบับเหมารวมของผูหญิงตะวันออก (exotic oriental women) 

รวมถึงเกอิชาในความคิดของตะวันตกไดใน Sheridan Prasso, The Asian Mystique: Dragon Ladies, Geisha Girls, & 

Our Fantasies of the Exotic Orient, (New York: PublicAffairs, 2005), p. xiii. 
5 “In his [Golden’s] hands, it is more tawdry and smutty than cultured and refined; the book is a 

"potboiler" where geisha appear as prostitutes-more a fantasy of Western men than an accurate 

representation of Japanese geisha.” Velisarios Kattoulas, "A Woman Scorned," Far Eastern Economic 

Review, 22 June (2000), pp. 65, 67. อางถึงใน Anne Allison, “Memoirs of the Orient” Journal of Japanese 

Studies, Vol. 27, No. 2 (Summer, 2001), p. 391. 
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นําหนาที่สรางภาพแทน “เรือนราง” ซึ่งมาจากประสบการณของผูเลา (experienced body) เพื่อ

นําเสนออัตลักษณทางวัฒนธรรมและตัวตนของผูเลาไปพรอมกันนั่นเอง  

  

 
“ราง” ของเรื่องเลา: ประสบการณชีวิต ความเปนขนานแท และอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 

เมื่อพิจารณาในแงของรูปแบบ กลาวไดวา Geisha, a Life ของมิเนะโกะ อิวะซะกิ เปนการเลาเร่ือง

ประสบการณเพื่อนําเสนอภาพแทนของวิถีชีวิตพรอมกับสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของเกอิชาใน

ลักษณะที่เปนอัตชาติพันธุนิพนธ (autoethnography)6 งานเขียนในรูปแบบดังกลาวนี้ เปนการเลาเร่ือง

แบบผสมผสานระหวางการเลาเร่ืองประสบการณชีวิต ประสบการณทางวัฒนธรรม และการนําเสนอภาพ

แทนของชุมชนตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่ผูเลาดํารงชีวิตหรืออาศัยอยูหรือเคยมีประสบการณจริงใน

วัฒนธรรมเหลานั้น การนําเสนอดวยรูปแบบการเลาเร่ืองในลักษณะเชนนี้เปนวิถีทางหนึ่งใหผูเลาในฐานะที่

เปนเจาของประสบการณชีวิตและเจาของวัฒนธรรมสามารถที่จะนําเสนออัตลักษณของตนเองได พรอม

กับเปนปฏิกิริยาตอตานกับวาทกรรมภาพแทนของตะวันตกที่มีวัฒนธรรมของตนเอง การเลาเร่ืองใน

ลักษณะที่เปนอัตชาติพันธุนิพนธจึงเปนสวนหนึ่งในการสรางตัวตนของผูเลาเพื่อเรียกคืนความทรงจํา

รวมทั้งตัวตนอัตลักษณที่ถูกปฏิเสธในการสรางภาพแทนเหมารวมของตะวันตก  

 

การเลาเร่ืองและสรางภาพแทนจากมุมมองของมิเนะโกะในฐานะที่เปนเจาของประสบการณและ

เจาของวัฒนธรรมซ่ึงนําเสนออัตลักษณและตัวตนของเกอิชาไดเขาไปปรับเปล่ียนความหมายของเกอิชา

และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของในความเขาใจของชาวตะวันตก รวมทั้งภาพที่ถูกนําเสนอในนวนิยาย Memoirs 

of a Geisha7 ใหกลายเปนศิลปนผูฝกฝนและแบกรับภาระในการถายทอดศิลปะประจําชาติของญ่ีปุน การ

                                                 
6 แมร่ี หลุยส แพรตต (Mary Louise Pratt) กลาววา การเลาเร่ืองในรูปแบบที่เรียกวา “อัตชาติพันธุนิพนธ” เปน

การนําเสนอตัวตนอัตลักษณในลักษณะที่เปนการตอบโตหรือเปน “ปฏิวาทะ” (dialogue) จากเสียงของเจาของวัฒนธรรม 

ตอความเปนตะวันตกที่นําเสนอวัฒนธรรมของตนเองมากอน ผานการประกอบสรางและเรียบเรียงในลักษณะที่เปนวาท

กรรมความรูในแบบชาติพันธุนิพนธตะวันตก “an autoethnographic text […] a text in which people undertake to 

describe themselves in ways that engage with representations others have made of them. […] 

autoethnographic texts are representations that the so-defined others construct in response to or in 

dialogue with those texts [ethnographic texts].” Mary Louise Pratt, “Arts of the Contact Zone,” Profession 91 

(New York: MLA, 1991), pp. 33-40. 
7 ที่กลาวเชนนี้เพราะสืบเนื่องมาจากวา นวนิยายเร่ือง Memoirs of a Geisha ของ อาเธอร โกลเดนนั้น เปน

ปรากฏการณที่มีความสําคัญซ่ึงสรางกระแสความนิยมเก่ียวกับเกอิชาและความเปนญี่ปุนอยางลนหลาม นวนิยายของ

โกลเดนไดสอดแทรกเกร็ดความรูทางวัฒนธรรมและธรรมเนียมตางๆ ของเกอิชาไวเปนจํานวนมาก จนมีผูกลาววา เปนนว
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เลาเร่ืองของมิเนะโกะนําเสนออัตลักษณของเกอิชาญ่ีปุนในดานของความงามและสุนทรียภาพไปพรอมกับ

ดึงเอาบริบททางศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตรโดยละเอียดลึกซ้ึงแทรกเขามาอยูตลอดเวลาระหวาง

นําเสนอเร่ืองเลา โดยที่แงมุมและเกร็ดเล็กเกร็ดนอยทางวัฒนธรรมนั้นถูกนําเสนอจากประสบการณที่ตัวผู

เลาไดสัมผัสดวยตนเองหรือรับรูผานเร่ืองเลาของผูคนตางๆ ในสังคมที่แวดลอมอยูทั้งส้ิน ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับในเร่ืองเลาของชาวตะวันตกจะเห็นไดวา การนําเสนอภาพของวัฒนธรรมเกอิชาเร่ืองเลา

ของมิเนะโกะในฐานะเจาของประสบการณและเจาของวัฒนธรรมนั้น กระทําไดอยางละเอียดและลึกซ้ึง

กวาในงานเขียนของตะวันตกมาก การเลาเร่ืองราวประสบการณชีวิตและวัฒนธรรมอยางละเอียดถี่ถวนใน

ทุกแงมุมตลอดชีวิตของการฝกฝนและประกอบอาชีพเกอิชานั้นยังเปนการสรางและยืนยัน “ความเปน

ขนานแท” (authenticity) ใหกับทั้งตัวเธอและเร่ืองเลาของเธอดวย ทั้งนี้ การที่เร่ืองเลาของมิเนะโกะ อิวะ-

ซะกิ ถูกหยิบยกออกมาจากสวนหนึ่งของประสบการณชีวิตจริง ก็เทากับวาทําใหประเพณีและวัฒนธรรม

ของเกอิชาซ่ึงเชื่อมโยงกับประสบการณชีวิตจริงของตัวผูเลาเองนั้นไดกลายเปนส่ิงที่มีชีวิต (living) และ

สะทอนใหเห็นความเปล่ียนแปลงไมไดหยุดนิ่งไปดวย 

 

เร่ืองเลาของมิเนะโกะไดสรางความชอบธรรมและยืนยันสถานภาพของความจริง รวมทั้ง ความ

เปนขนานแทของภาพวฒันธรรมที่มาจากประสบการณของผูเลาดวยการสอดแทรกภาพถายทีแ่สดงถงึฉาก

ชีวิต บุคคลสําคัญ รวมทั้งสถานที่ตางๆ ที่มิเนะโกะกลาวถึงในเร่ืองเลา ในเร่ืองเลากลาวถึงบุคคลผูมี

ความสําคัญตอชีวิตเกอิชาของมิเนะโกะไวเปนจํานวนมาก ภาพถายจึงเปนเหมือนหลักฐานเชิงประจักษ

และทําหนาที่เลาเร่ืองประสบการณชีวิตในดานตางๆ รวมทั้งเปนสวนสําคัญในการนําเสนอโลกของมิ-

เนะโกะในฐานะเกอิชาที่เธอพยายามนําเสนอไปดวย ภาพถายตางๆ เลาเร่ืองชีวิตของมิเนะโกะ ที่อาศัยอยู

รวมกับสมาชิกบุคคลตางๆ ที่มีความสําคัญกับประสบการณของเธอ ทั้งในครอบครัวครอบครัวทานากะ 

ครอบครัวของสํานักอิวะซะกิ รวมไปถึงเหตุการณสําคัญๆ ในขณะที่เธอฝกฝนและประกอบอาชีพในฐานะ

เกอิชา เชน ภาพของตัวมิเนะโกะเองท่ีแตงองคทรงเคร่ืองกิโมโนครบชุด ภาพถายของเธอในวันที่ไดบรรลุสู

การเปนเกโกะเต็มข้ัน ภาพถายระหวางปฏิบัติหนาที่เกอิชาของตัวเธอเองในงานเล้ียงและโรงน้ําชาตางๆ 

รวมไปถึงเหตุการณที่มิเนะโกะไดรวมในการแสดงและพิธีชงชาประจําปในงานประจําป มิยาโกะโอโดะริ 

(Miyako Odori) หรือรวมแสดงในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ ดังนั้น ภาพถายเหลานี้จึงทําหนาที่เหมือนเปน

อีกสวนหนึ่งของเร่ืองเลาและบันทึกประสบการณชีวิตซึ่งยืนยันนัยของความจริงแทในเร่ืองเลาที่มิเนะโกะ

กําลังเสนออยูดวย 

 

                                                                                                                                                       
นิยายที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในดานขอมูลความรูทางวัฒนธรรม “Though a novel, this popular book is 

widely perceived to be historically and ethnographically correct.” Anne Allison, “Memoirs of the Orient”, p. 

393. 
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นอกจากนี้ การสอดแทรกภาพถายซ่ึงเช่ือมโยงกับประสบการณในดานตางๆ ของมิเนะโกะ ยังทํา

ใหบุคคลตางๆ ที่เธอเลาถึงไมไดปรากฏในระดับที่เปนเพียงแคตัวละครในเร่ืองเลา แตกลายเปนบุคคลจริงๆ 

(real life) ที่เกี่ยวของหรือเปนสวนหน่ึงในประสบการณของผูเลา ภาพของความทรงจําที่เลาถึงบรรดา

บุคคลที่นําเสนอผานเร่ืองเลาเหลานี้ ในแงหนึ่งเหมือนเปนการทําใหตัวตนของบุคคลเหลานั้นปรากฏอยูใน

ตัวตนอัตลักษณที่นําเสนอผานประสบการณชีวิตในเร่ืองเลาของเธอ ยิ่งไปกวานั้น การที่เ ร่ืองราว

ประสบการณชีวิตจริงของมิเนะโกะ ยังเช่ือมโยงกับการนําเสนอเร่ืองราวทางวัฒนธรรมของเกอิชารวมไปถึง

วัฒนธรรมญ่ีปุน ก็ยอมเปนการแสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมที่เธอนําเสนอในเร่ืองเลานั้นเปนส่ิงที่ซึมทราบมา

จากประสบการณชีวิต วัฒนธรรมตางๆ จึงกลายเปนส่ิงมีชีวิตที่เธอไดเรียนรูสัมผัสดวยตัวเองไปโดยปริยาย

ดวย 

 

การเลาเร่ืองของมิเนะโกะทําใหเธอเปนตัวแทนของเกอิชาญ่ีปุนที่กาวออกมาจากมานประเพณีเพื่อ

นําเสนออัตลักษณของตนเอง รวมทั้งยังเปนการสรางความเปนขนานแทและการสรางความชอบธรรมใน

ฐานะที่เปนเจาของวัฒนธรรมไปพรอมกันดวย การเรียกคืนอํานาจในการเลาเร่ืองจากความเปนตะวันตก

ใหกลับมาสูตัวผูเลาที่เปนเจาของประสบการณ กลาวคือ การนําเสนอเร่ืองเลาประสบการณชีวิตของเกอิชา

ในงานของมิเนะโกะเปนไปในลักษณะของการทํางานรวมกัน (collaboration) ระหวางตัวผูเลาเจาของ

วัฒนธรรมและผูเรียบเรียงซ่ึงทําหนาที่ในการถายทอดภาษาหรือซึ่งเรียกวา “โกสตไรทเตอร” (ghostwriter) 

ภาพแทนของเกอิชาดังที่ถูกนําเสนอจึงถูกดัดแปลงผานมุมมองของความเปนตะวันตกไปแลวในระดับหนึ่ง 

ลักษณะเชนนี้ปรากฏกระทั่งในนวนิยายเร่ือง Memoirs of a Geisha ที่ใชการเลาในลักษณะที่เปน

อัตชีวประวัติสมมติ (pseudo-memoirs) ที่อุปโลกนวาเปนชีวิตจริงของเกอิชาคนหนึ่ง ในนวนิยายเร่ือง 

Memoirs of a Geisha ไดมีการสมมติตัวละครที่เปนนักวิชาการผูเรียบเรียงประวัติชีวิตของตัวละครเอกไว

และมีบทบาทสําคัญในตอนตนเร่ืองดวย8 แตการนําเสนอประสบการณของมิเนะโกะในเร่ือง Geisha, a 

                                                 
8  ในตอนตนของนวนิยายเร่ือง Memoirs of a Geisha ไดมีการแทรกสวนที่เปน “บันทึกของผูแปล” (Translator’s 

Notes) ไวดวย โดยใหนักวิชาการชาวตะวันตกนามวาจาค็อบ ฮอรฮูส (Jacob Haarhuis) เปนผูทําหนาที่นี้ จาค็อบสราง

ความชอบธรรมในการเลาเร่ืองโดยอางอํานาจของการเปนนักวิชาการ การเปนผูเช่ียวชาญเก่ียวกับวัฒนธรรมตะวันออกให

จาค็อบสามารถอางไดวาเขาเขาใจในส่ิงที่ซายูริผูเปนชาวญี่ปุนเองอธิบายไมได หรือมองไมเห็น ดังที่จาค็อบเปรียบซายูริ

วาเหมือนกับกระตายที่กระโดดไปมาอยูในทุง ไมสามารถที่จะมองชีวิตและประสบการณของตนเองไดรอบดานลึกซ้ึง

เพียงพอ  

Autobiography, if there really is such a thing, is like asking a rabbit to tell us what he looks 

like hopping through the grasses of the field. How would he know? If we want to hear about the 

field, on the other hand, no one is in better circumstance to tell us […] the rabbit was in no 

position to observe. […] she [Sayuri] does elucidate for us the very secret world in which she lived 

– the rabbit in the field, if you will.  
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Life นั้น แมวาในทางหนึ่งจะถูกเรียบเรียงโดย แรนดี บราวน (Rande Brown) ในฐานะที่เปนผูเขียนรวม

หรือเปน “โกสตไรตเตอร” ก็ตาม แตภายในสวนของเนื้อหาของเร่ืองเลาไมปรากฏผูเรียบเรียงหรือผูเขียน

รวมชาวตะวันตกไวในสวนใดของเนื้อหาสาระของหนังสือเลย เชนนี้จึงกลาวไดวา การนําเสนอเร่ืองราว

ประสบการณชีวิตเกอิชาของมิเนะโกะจึงเปนความพยายามที่จะทําใหส่ิงที่เธอเลามีความใกลเคียงกับ

ความเปนจริงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ไปพรอมกับการลดบทบาทของความเปนตะวันตกที่จะเขามา

ครอบงําการนําเสนอประสบการณชีวิตของเธอ 

 

การใหความสําคัญกับบทบาทการนําเสนอเร่ืองเลาประสบการณของตนเองไปพรอมกับลด

บทบาทของผูเรียบเรียง จึงทําใหตัวเธอเองกลายเปนเจาของวัฒนธรรมที่นําเสนอโลกของเกอิชาตอผูอาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตะวันตก ดังเชนที่เห็นไดจากชวงทายบทนําของ Geisha, a Life ซึ่งมีคํากลาวของมิ

เนะโกะ อิวะซะกิเปนประโยคสั้นๆ วา “Please, journey with me now into the extraordinary world of 

Gion Kobu”9 ทําใหการเลาเร่ืองของมิเนะโกะเสมือนเปนการเดินทางเขาไปยังโลกของเกอิชาที่มิเนะโกะทํา

หนาที่เปนผูนําพาผูอานเขาไปดวยตนเอง คลายกับการเปนทูตวัฒนธรรม เสียงที่กลาวในลักษณะเชนนี้ใน

แงหนึ่งเหมือนเปนการเชื้อเชิญและขณะเดียวกันก็ดูคลายกับการออกคําส่ังในทีดวย ทําใหมิเนะโกะดํารง

อยูหรือปรากฏตัว (presence) และทําหนาที่ควบคุมการสรางภาพแทนของเกอิชาอยูทุกเมื่อเชื่อขณะที่

ผูอานถูกชักนําเขาไปในพื้นที่ของวัฒนธรรมอันวิจิตรพิสดารของเกอิชา ในโลกแหงนี้ ผูอานจะไดสัมผัสกับ

ประเพณีพิธีกรรมในชีวิตขอเกอิชาเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนพิธีกรรมการแตงกายที่มีความสลับซับซอน 

ข้ันตอนในการเรียนรูศิลปะการรายรําและเลนดนตรีในแบบญ่ีปุน รวมไปถึงความสุขุมคัมภีรภาพของพิธีชง

ชา เปนตน การที่มิเนะโกะวางตนเองในฐานะที่เปนผูนําผูอานเขาสูโลกของเกอิชาผานประสบการณของตัว

เธอเองยังเปนกลวิธีหนึ่งที่มิเนะโกะใชเพื่อจัดการแกไขส่ิงที่ถูกนําเสนอโดยชาวตะวันตกไดพรอมกันดวย 

ดังที่มิเนะโกะไดอาศัยเร่ืองราวของเธอเพื่อแกไขมุมมองของชาวตะวันตกที่มีตอผูหญิงที่ประกอบอาชีพ

เดียวกับเธอ “There is much mystery and misunderstanding about what it means to be a geisha 

or, in my case, a geiko. I hope my story will help explain what it is really like and also serve as a 

record of this unique component’s cultural history.”10  

 

การนําเสนออัตลักษณของเกอิชาจากเสียงของเจาของวัฒนธรรมที่พยายามทําใหภาพของเกอิชา

เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมและสุนทรียภาพของญ่ีปุน ภาพของเกอิชาที่มิเนะโกะพยายามนําเสนอจึง

เช่ือมโยงกับมิติทางดวยศิลปวัฒนธรรมอยางยิ่ง เกอิชาไมไดถูกนําเสนออยางมีนัยเกี่ยวของกับเร่ืองเพศ

                                                                                                                                                       
Arthur Golden, Memoirs of a Geisha (New York: Vintage, 1997), pp. v-vi. 

9 Mineko Iwasaki, Geisha, a Life (New York: Washington Square Press, 2002), p. 4. 
10 Ibid., p. 4. 
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และกามกิจหรือการคาประเวณีในญ่ีปุนอยางที่ตะวันตกมักเขาใจกัน ทวาเกอิชามีบทบาทสําคัญซึ่งดํารง

อยูในสังคมญ่ีปุน เกอิชาเปนผูสืบสานวัฒนธรรม เปนรอยตอของความงดงามทางวัฒนธรรมจากอดีตจวบ

จนปจจุบัน “[…] I exist in the world apart, a special realm whose mission and identity depended 

on preserving the time-honored traditions of the past.”11 วัฒนธรรมของเกอิชาและวัฒนธรรมญ่ีปุน

ในดานที่มิเนะโกะพยายามเชิดชูหรือใหคุณคา จึงถูกนําเสนอออกมาในลักษณะที่แสดงใหเห็นความทรง

เกียรติ และอุดมไปดวยคุณคาทางสุนทรียะอันละเมียดละไมในแบบญ่ีปุนที่มีความเฉพาะเจาะจงไมเหมือน

ใคร และภาพของเกอิชาเนนอาชีพของผูหญิงที่ไดรับการฝกฝนทางศิลปะอยางเปนพิเศษ และอุทิศชีวิต

ใหกับความเปนศิลปน  

 

  In the country of Japan, an island nation in East Asia, there are special 

districts, known as karyukai, that are dedicated to the enjoyment of aesthetic pleasure. 

These are the community where the professionally trained female artists known as 

geisha live and work. 

  Karyukai means “the flower and willow world.” Each geisha is like a flower 

beautiful in her own way, and like a willow tree, gracious, flexible, and strong.12 

 

การเรียกชุมชนของเกอิชาวาเปน “โลกแหงดอกไมและตนหลิว” ทําใหพื้นที่ชุมชนของเกอิชาที่ถูกนําเสนอ

ผานการเปรียบเปรยนี้มีความหมายในดานของความงดงาม และมีความคงทนถาวรตราบกระทั่งยังมี

บทบาทเร่ือยมาจนถึงยุคปจจุบันไมวาญ่ีปุนจะมีพัฒนาการไปสูความเปนสมัยใหมในแบบตะวันตกมาก

เพียงใดแลวก็ตาม13 การใชความเปรียบในลักษณะเชนนี้ทําใหเกอิชาซ่ึงอาศัยอยู ณ พื้นที่แหงดังกลาวก็มี

ความงดงามเฉกเชนบุปผาและสุภาพนอบนอมแตในขณะเดียวกันเหนียวแนนแข็งแกรงดุจตนหลิว14 

ภาพลักษณในดานนี้จึงเปนการนิยามใหมที่แตกตางไปจากภาพเหมารวมของชาวตะวันตกที่สรางใหเกอิชา

เปนผูหญิงญ่ีปุนที่สยบยอม (Submissive) หรือเปนเพียงเคร่ืองสนองความปรารถนาทางเพศของผูชาย 
                                                 

11 Ibid., p. 3. 
12 Ibid., p. 1. 
13 Lesley Downer, "The City Geisha and Their Role in Modern Japan: Anomaly or artistes," in The 

Courtesan's Arts: Cross-Cultural Perspectives, Martha Feldman and Bonnie Gordon, eds. (New York: Oxford 

University Press, 2006), pp. 223–242. 
14 ดวยเหตุนี้ ยานชุมชนเกอิชาที่เต็มไปดวยโอกิยะ หรือสํานักเกอิชา และโรงละครตางๆ ในเมืองเกียวโตจึงถูก

เรียกวา “นครบุปผา” หรือ “ฮานะมาชิ” (Hanamachi) และกลายมาเปนสถานท่ีทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงแหง

หนึ่งของญี่ปุนในปจจุบัน ดูรายละเอียดใน Kyoko Aihara, Geisha: a Living Tradition (London: Carlton Books, 

2005), pp. 10-27. 
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 อยางไรก็ตาม แมในแงหนึ่งการเลาเร่ืองที่มาจากประสบการณชีวิตของมิเนะโกะถูกนําเสนอที่มี

พันธกิจในการตอบโตกับวาทกรรมของตะวันตก รวมทั้งเปนการสรางอัตลักษณของเกอิชาที่มาจากมุมมอง

เจาของวัฒนธรรม ทวาในขณะที่มิเนะโกะนําเสนอตัวตนของเธอในฐานะที่เปนตัวแทนของชุมชนเกอิชา

กิอน โคบุที่เลาเร่ืองวัฒนธรรมของตนเองออกสูสาธารณะนั้น เธอก็แสดงใหเห็นมิติของความเปล่ียนแปลง

ในวัฒนธรรมของเกอิชาเองดวยเชนกัน ดังที่มิเนะโกะชี้ใหเห็นวาการออกมาเลาเร่ืองของตัวเธอเองน้ันเปน

ส่ิงแตกตางไปจากจารีตของเกอิชารุนเกา  และพรอมกันนั้น ก็นําเสนอดวยวานัยที่แทจริงของจารีตการเก็บ

งําความลับทางวัฒนธรรมของเกอิชาไมใหคนนอกไดรูนั้น หาไดเปนส่ิงตองหามหรือแฝงเรนดวยอํานาจ

หรือเร่ืองกามวิสัยดังที่ตะวันตกมักเขาใจกันไม แตเปนการรักษานัยแหงความลับของวัฒนธรรมเปนแบบ

ลักษณทางประเพณีและความศักด์ิสิทธิ์ของอาชีพเกอิชาของเธออันเปนที่รับรูเฉพาะกลุมเทานั้นระหวางผูที่

เหมาะสมที่จะเปนเกอิชาไดเทานั้น  

 

No woman in the three hundred-year history of the Karyukai has ever come 

forward in public to tell her story. We have been constrained by unwritten not to do so, 

by the robes of tradition, and by the sanctity of our exclusive calling. 

But I feel it is time to speak out. I want you to know what it really like to live the 

life of a geisha, a life filled with extraordinary professional demands and richly glorious 

rewards.15 

 

แมในดานหนึ่ง พันธะหนาที่ของการเปนเกอิชาคือการเก็บงําความลับทางวัฒนธรรม แตการนําเสนอตัวตน

ของเกอิชาในกรณีของมิเนะโกะก็ไดสะทอนใหเห็นความเปล่ียนแปลงในตัวของเกอิชาจากตัวเธอที่ไม

เหมือนกับคนรุนเกา เปนการนําเสนอตัวตนของเกอิชาที่ยุคสมัยที่กําลังมีการปรับตัวและกาวไปสูความเปน

สมัยใหม เพื่อที่วาความเปนเกอิชาจะยังไดรับการธํารงรักษาใหดํารงอยูในสังคมญ่ีปุนไดตอไป โดยที่

ประเพณีอันเกาแกที่ไดรับการสืบสานจึงยังคงเปนส่ิงที่มีชีวิต และก็สามารถคงรากฐานของมรดกของความ

เปนญ่ีปุนในแบบเกา ทวาขณะเดียวกันก็มีการปรับตัวสูความเปนญ่ีปุนใหมควบคูไปพรอมกันไดดวย  

 

การนําเสนอตัวตนและอัตลักษณเกอิชาของมิเนะโกะเพื่อใชในการตอรองกับอํานาจการนิยามโดย

โลกตะวันตกนั้นถูกนําเสนอในสองลักษณะ มีทั้งสวนที่ เปนประสบการณในระดับปจเจกบุคคล 

(individuality) และในระดับที่เปนประสบการณในระดับชุมชน (community) ซึ่งเช่ือมโยงกับสํานึกของ

ความเปนกลุมในแบบญ่ีปุน อัตลักษณและตัวตนในทั้งสองลักษณะนี้จะถูกผลัดเปล่ียนเพื่อใชในการ
                                                 

15 Ibid., p. 1. 
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นําเสนอภาพของเกอิชาจากแงมุมที่แตกตางกัน ลักษณะแรก เปนการแสดงตนในลักษณะปจเจกของตัว

เธอเองที่ ไมเหมือนกับเกอิชาคนอ่ืนๆ เหมือนเปนการสรางตัวตนในฐานะที่ เปนเกอิชาที่มีความ

เฉพาะเจาะจงไมเหมือนใคร ลักษณะของตัวตนและอัตลักษณในดานของความเปนปจเจกนี้เปนสวนหนึ่งที่

แสดงใหเห็นถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของญ่ีปุนที่มีความเปล่ียนแปลงไปในขณะเดียวกัน และลักษณะที่

สอง มิเนะโกะมีตัวตนอีกดานหนึ่งที่รวมอยูกับผูอ่ืนในฐานะที่เปนเปนสมาชิกหนึ่งในชุมชนและ อัตลักษณ

ของเกอิชาดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในลักษณะหลังนี้ เปนวิธีการที่มิเนะโกะใชกลาวถึงขอครหาบางอยาง

เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเกอิชาและวัฒนธรรมญ่ีปุน การที่ตัวตนของมิเนะโกะมีลักษณะสองมิติ ทั้งใน

ลักษณะที่เปนปจเจกและที่เ ช่ือมโยงกับชุมชนนี้ แสดงใหเห็นวาภายในชุมชนเกอิชาเองก็มีความ

หลากหลาย มีหลายส่ิงหลายอยางที่ตัวเองมิเนะโกะเองไมไดมีประสบการณในลักษณะเดียวกัน โดยนัยนี้ 

สังคมของเกอิชาจึงเปนส่ิงที่ไมสามารถมองในลักษณะเหมารวมได การจําแนกตัวตนออกเปนสองภาคหรือ

สองลักษณะดังกลาว จึงเปนกระบวนวิธีในการนําเสนอตัวตนและอัตลักษณของเกอิชาเพื่อโตแยงกับวาท

กรรมของตะวันตกที่มีตอเกอิชามีลักษณะเหมารวม โดยช้ีใหเห็นวาประสบการณของเกอิชาแตละคนนั้นก็มี

ลักษณะที่แตกตางกันไป 

 

นอกจากนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเสนอตัวตนและอัตลักษณในดานที่อางอิงสัมพันธกับสังคม

และชุมชน ซึ่งเลาถึงบุคคลตางๆ ที่มีความสําคัญในชีวิตเกอิชาของเธอ การยอนเลาถึงประสบการณของ

ตนเองโดยมีความทรงจํารําลึกถึงผูคนในสังคมและวัฒนธรรมของเธอนั้น เปนเร่ืองเลาประสบการณที่เต็ม

ไปดวยภาพชีวิตของผูคนในชุมชน ทําใหประสบการณของเธอเองดํารงอยูในลักษณะที่เปนความทรงจํา

รวมของชุมชน (lived communal experience) ที่ปะติดปะตอจากประสบการณของผูคนในสังคมและ

วัฒนธรรมของเธอ การเลาเร่ืองที่อางอิงถึงประสบการณของผูคนรอบขางในลักษณะนี้ สะทอนใหเห็นการ

สรางสํานึกของตัวตนในแบบญ่ีปุน ในลักษณะที่เปนกลุม หรือองครวม ในภาษาญ่ีปุนเรียกวา “อะมะเอะ” 

(Amae)16 ซึ่งเนนการดํารงอยูของตัวตนในแบบสัมพันธหรืออิง (dependent) กับตัวตนของบุคคลอ่ืนใน

สังกัดของตนเองซ่ึงมีสํานึกบางอยางรวมกัน ในเร่ืองเลาประสบการณของมิเนะโกะจึงเต็มไปดวย

ประสบการณของผูคนตางๆ ที่มีความสําคัญและที่เธอมีความเชื่อมโยงสัมพันธดวย การอางอิงหรือเลาถึง

ประสบการณที่ไดพบเจอรวมทั้ง เลาถึงประวัติบุคคลตางๆ จึงเปนการทําใหความทรงจําที่มีตอบุคคล

เหลานี้ไหลเวียนดํารงอยูเปนสวนหนึ่งในตัวตนของเธอ ดังนั้นการเลาเร่ืองของมิเนะโกะจึงเปนมากกวาการ

ตอบโตกับวาทกรรมของตะวันตกเพียงอยางเดียว แตยังเปนการนําเสนอเก็บรวบรวมตัวตนที่ประกอบข้ึน

จากประสบการณและความทรงจําหลายสวนสัมพันธกัน โดยหลอมรวมเอาการดํารงอยูของประสบการณ

และตัวตนบุคคลเหลานี้เขามาไวเปนสวนหนึ่งของตนเองดวย 

                                                 
16 ดูใน Takeo Doi, The Anatomy of Dependence (Tokyo: Kodansha International, 2001).  
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เรือนรางเกอิชา: กายาแหงความวิจิตร และประสบการณชีวิตของศิลปน 
 
 นอกเหนือจากการสรางเร่ืองเลาประสบการณแลว ภาพของเรือนรางที่ถูกนําเสนอในเร่ืองเลาก็เปน

อีกส่ิงหนึ่งที่ถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการสรางตัวตนและอัตลักษณของเกอิชา โดยที่เร่ืองเลานั้นเปนส่ิงที่

สรางและใหความหมายตอเรือนรางของเกอิชาใหปรากฏออกมา แทนที่จะเลาถึงเรือนรางของเกอิชาใน

ลักษณะที่เชื่อมโยงกับนัยของกําหนัดทางกามารมณซึ่งสอดคลองกับภาพแทนของเกอิชาในกรอบคิดของ

ตะวันตกสราง แตมิเนะโกะไดใชเร่ืองเลาของเธอใหความหมายอีกชุดหนึ่งตอเรือนรางของเกอิชา โดยนําไป

เช่ือมโยงกับมิติของความละเอียดลออและความงดงามทางวัฒนธรรมอยางเปนเอกลักษณของเกอิชา

ญ่ีปุน เรือนรางของเกอิชาเปนสวนหนึ่งในการนําเสนอภาพแทนอัตลักษณของเกอิชาญ่ีปุน แงมุมตางๆ ทาง

วัฒนธรรมที่ถูกดึงเขามานั้นไดรับการสาธยายโดยละเอียดอยางมาก ความสามารถในการเลาเร่ือง

วัฒนธรรมของตนเองในระดับลึกซ้ึงนั้น ยิ่งเปนการยืนยันฐานะของความเปนเจาของวัฒนธรรมของตัวมิ

เนะโกะเองอยางเห็นไดชัด  

 

 โดยท่ัวไปแลว ภาพของเกอิชาที่พบเห็นโดยสวนใหญจะปรากฏอยูในชุดกิโมโนอันถือไดวาเปนชุด

แตงกายประจําชาติของญ่ีปุน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากในเร่ือง Memoirs of a Geisha ของอาเธอร โกลเดน 

พบวา เรือนรางของเกอิชามักถูกนําเสนอใหเปนส่ิงยั่วเยาเรากามารมณที่ถูกหมคลุมซุกซอนไวภายใตเคร่ือง

แตงกายอันงดงาม แตการเลาถึงเรือนรางเกอิชาในเร่ือง Geisha, a Life ของมิเนะโกะไมใครนําเสนอใน

ลักษณะที่เปนเรือนรางทางกายภาพของสตรีในลักษณะดังกลาว แตกลับเนนไปที่บริบททางวัฒนธรรม

รวมทั้งสุนทรียภาพของเส้ือผาอาภรณรวมทั้งเคร่ืองประดับในฐานะที่เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของ

ญ่ีปุน∗  ในภาษาญี่ปุนมีสํานวนกลาววา “kimono no utsukushisa wa nihonjin no kokoro desu” 

หมายความวา “ความงามวิจิตรงามสงาชุดกิโมโน คือ หัวใจของของชาวญ่ีปุน” การเลาถึงเรือนรางของ

เกอิชาจึงถูกนําเสนอผานชุดกิโมโนโดยเนนใหเห็นความสําคัญในบริบททางวัฒนธรรมของญ่ีปุนผาน

ประสบการณและเรือนรางของมิเนะโกะเอง รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความผูกพันเหนียวแนนระหวาง

ประสบการณของผูเลากับชุดกิโมโนจนราวกับเปนสวนหนึ่งของกันและกันอยางแยกไมออก17 ทั้งนี้ เมื่อ

เร่ืองเลาของมิเนะโกะเปนส่ิงที่พยายามยืนยันความเปนขนานแทในฐานะเจาของวัฒนธรรมและเจาของ

ประสบการณของเธอเอง การเลาถึงบริบททางวัฒนธรรมเกี่ยวกับชุดกิโมโนและเรือนรางผานประสบการณ

                                                 
∗ ดูเพิ่มเติมใน Ofra Goldstein-Gidoni, “Kimono and the Construction of Gendered and Cultural 

Identities,” Ethnology, 38, 4 (Autumn, 1999): 352. 
17 Ibid., p. 353. 
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ของตัวเธอเองเพื่อประกอบสราง “รางเกอิชา” (geisha body) จึงเปนการเลาถึงอยางมีนัยสําคัญและ

กระทําในระดับที่ละเอียดลึกซ้ึงอยางยิ่งกวาในเร่ือง Memoirs of a Geisha มาก18 

 

การเลาถึงชุดกิโมโนในเร่ือง Geisha, a Life นั้นถูกนําเสนอในลักษณะที่ใหคุณคาและรายละเอียด

อยางยิ่ง ทั้งในแงของความงดงามอยางเปนศิลปะ และในแงของความผูกพันกับอาชีพเกอิชาและวิถีชีวิต

ทางวัฒนธรรมของญ่ีปุน ความหมายของเกอิชาซึ่งเปนอาชีพศิลปนแขนงหนึ่งจึงไดรับการขับเนนใหมีความ

เช่ือมโยงสัมพันธกับความงามและสุนทรียภาพผานการเลาถึงอาภรณวัตถุที่ราวกับเปนสวนหนึ่งของเรือน

ราง การใหคุณคากับรายละเอียดตางๆ ของชุดกิโมโนซ่ึงเปนความวิจิตรที่พาดพันอยูบนรางของเกอิชา

ในทางหนึ่งจึงเปนการใหคุณคากับความงามของเกอิชาดวย กลาวคือ ในแงหนึ่ง มิติของความงามของ

กิโมโนในเร่ืองเลาของมิเนโกะนั้น ทําใหเรือนรางของเกอิชากลายเปนส่ิงที่มีคุณคาและแสดงถึงแบบลักษณ

ของความงามอยางเปนศิลปะของญ่ีปุน เรือนรางของเกอิชาเปนงานวิจิตรศิลปซึ่งโอบหุมดวยชุดซึ่งถูกถัก

ทอและสรางข้ึนดวยวัตถุดิบชั้นเลิศ และถูกสรางข้ึนดวยฝมืออันประณีตทีละตัวดวยฝมือของผูสรางที่มี

ความชํานาญในทักษะวิชาชีพของตนเอง กิโมโนแตละตัวจึงมีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนเอกเพียง

หนึ่งเดียว อยางที่ไมมีส่ิงใดเทียบเสมอได “Made from some of the finest and most expensive 

textiles in the world, kimono embody beauty as we understand it. Each kimono is one-of-kind 

work of art that its owner has taken has taken an active in creating.”19 โดยนัยนี้ เรือนรางของ

เกอิชาที่กอปรดวยเคร่ืองทรงกิโมโนที่มีความแตกตางกันไปในแตละตัว จึงมีลักษณะคลายกับอัตลักษณ

ของเกอิชาที่มิเนะโกะพยายามนําเสนอ คือในขณะที่ดานหนึ่งสะทอนความงดงามวิจิตรที่เปนแบบลักษณ

ของความเปนญ่ีปุน และในขณะเดียวกันกิโมโนแตละตัวก็มีความเปนเอกหรือเปนปจเจกในแบบของตัวเอง

ดวย 

 

ชุดกิโมโนบนเรือนรางถูกเลาถึงในฐานะที่เปนสวนสําคัญของวิถีชีวิตของเกอิชา รวมทั้งผนวกแนบ

เปนองครวมเรือนรางของเกอิชาผูสวมใสราวกับเปนสวนหนึ่งของกันและกันอยางแยกไมออกจกลายเปน

เรือนรางของเกอิชาไปดวย∗ นัยของความวิจิตรและความศักด์ิสิทธิ์ทางวัฒนธรรมของชุดกิโมโนที่หมคลุม

                                                 
18 ทั้งนี้เนื่องจากวา ในเร่ือง Memoirs of a Geisha นําเสนอภาพของเกอิชาบนเรือนรางของเกอิชาใหเปนเพียง

วัตถุที่มีความงดงามละเอียดละออ และมีราคาคางวดสูง ทวากลับใหบริบทความหมายทางวัฒนธรรมไวไมมากนักเม่ือ

เทียบกับ Geisha, a Life 
19 Mineko Iwasaki, Geisha, a Life, p. 66. 
∗ “[…] the kimono spirit is so deeply rooted in Japanese culture that when a woman puts on 

kimono it becomes part of her body.” ดูใน Ofra Goldstein-Gidoni, “ Kimono and the Construction of 

Gendered and Cultural Identities,”  Ethnology, p. 354. 
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รางจึงถูกดึงเขามาใชในการสงเสริมบทบาทของเกอิชาในฐานะศิลปน กิโมโนเปนสัญลักษณแหงการอุทิศ

ตนเพื่อรองรับความละเมียดละไม รวมทั้งความศักด์ิสิทธิ์แหงอาชีพนี้ “Kimonos, the costume of our 

profession, are sacred to us. They are the emblems of our calling.”20 ไมเพียงเทานั้น กิโมโนยังมี

คุณประโยชนตออาชีพเกอิชาอยางมาก เพราะเม่ือพิจารณาในเชิงหนาที่แลวก็พบวา รูปทรงของกิโมโนก็มี

สวนชวยปรับแตงใหทาทางของเกอิชาใหมีมารยาทเรียบรอย หรือไมก็ชวยใหทวงทาของการรายรํานั้นมี

ความพล้ิวไหวงดงาม  

 

The tube-like fit of the kimono dictates a distinctive way of walking, cultivated in 

all well-bred women, exaggerated in the dancer. Knees slightly bent, toes come off the 

ground in a silent pigeon-toed shuffle that prevents the front fold of the kimono from 

opening and indecorously revealing a glimpse of angle or leg. The upper half of the 

body is held still.21 

 

การเลาถึงหนาที่ของกิโมโนในลักษณะขางตนทําใหความงดงามบนผืนผาแพรพรรณและความงดงามของ

กิริยาทาทางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ความงามของกิโมโนจะเฉิดฉายมีชีวิตก็ตอเมื่อปรากฏอยูบนราง

ของผูสวมใส และในขณะเดียวกันเรือนรางของเกอิชาเองก็ยอมตองปรากฏรวมกับกิโมโนเสมอ ทั้งเรือนราง

และกิโมโนจึงถูกเช่ือมโยงใหมีความผูกพันและมีพันธะรวมกันอยางแยกกันไมได การเลาถึงเคร่ืองแตงกาย

โดยเนนใหเห็นในดานของความผูกพันเขากับอาชีพ จึงทําใหนัยของความศักด์ิสิทธิ์อยางเฉพาะเจาะจงของ

ทั้งชุดกิโมโนและอาชีพของเกอิชาเปนสวนหนึ่งของกันและกันไปโดยปริยาย 

 

เร่ืองเลาที่มีตอเรือนรางและชุดกิโมโนของมิเนะโกะนั้น ไมเพียงนําเสนอในแงของความงามและ

หนาที่แตอยางเดียว แตความผูกพันระหวางเกอิชากับชุดกิโมโน ยังครอบคุลมไปถึงประเพณีและวิถีชีวิตใน

แบบญ่ีปุนดวย กลาวคือ ในฐานะที่เกอิชาเปนหนึ่งในสัญลักษณของความงดงามทางวัฒนธรรมของญ่ีปุน 

วิถีชีวิตของเกอิชาและความเปนญ่ีปุนของชุดกิโมโนที่ถูกนําเสนอใหมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตทาง

วัฒนธรรมของญ่ีปุนไปโดยปริยาย ชุดกิโมโนเปนทั้งงานศิลปะที่สะทอนใหเห็นความเปล่ียนแปลงของ

ฤดูกาลในธรรมชาติ ซึ่งทําใหการเลือกสวมใสกิโมโนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกก็ถือวาเปน

ศิลปะในการดํารงชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งดวย การสวมใสกิโมโนนั้นจะมีมีความสอดคลองหรือเปนเครื่อง

สะทอนฤดูกาลของญ่ีปุนในแบบญ่ีปุนโบราณคือมี 28 ฤดูกาล โดยที่ในแตละฤดูกาลมีสัญลักษณประจํา

ของในตัวเอง “There is an art to matching the choice of kimono to the situation in which it is 

                                                 
20 Mineko Iwasaki, Geisha, a Life, p. 66. 
21 Ibid., pp. 83-84. 
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worn. Seasonal appropriateness is paramount. The canons traditional Japanese taste divide 

the year into twenty-eight seasons, each of which has its own symbols.”22 การนําเสนอเร่ืองเลา

เกี่ยวกับเคร่ืองแตงกายบนเรือนรางที่เนนความสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมรอบตัว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแบงฤดูกาลในลักษณะที่แตกตางจากในปจจุบันที่มีเพียงส่ีฤดูกาลเชนนี้ ในแง

หนึ่งจึงกลายเปนส่ิงที่ทําใหเรือนรางของเกอิชาเปนส่ิงที่ไมแยกออกจากโลกทัศนของชาวญ่ีปุนที่มีตอ

ธรรมชาติ∗ การเลาถึงเรือนรางของเกอิชาในลักษณะดังกลาวนี้จึงแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณดานหนึ่งขอ

เกอิชาซึ่งเช่ือมโยงกับความเปนศิลปะและผันแปรไปตามธรรมชาติตางๆ ที่ผูกพันกับการดํารงชีวิตในวิถี

ของญ่ีปุนโดยรวมไปดวย  

 

ในทางกลับกัน ขณะที่ความงดงามวิจิตรของเคร่ืองแตงกายของเกอิชาไมไดมีความสําคัญแตเพียง

อาชีพของเกอิชาเทานั้น แตการสวมใสชุดกิโมโนเองก็มีความสําคัญตอวงการหัตถศิลปของญ่ีปุนดวย 

กลาวคือ ชุดกิโมโนเปนส่ิงที่ถูกสรางข้ึนโดยความสามารถของชางฝมือในแขนงตางๆ อันถือไดวาเปนศิลปน

ผูสรางสรรคงานศิลปะดวยเชนกัน รางกายของเกอิชามีพันธะหนาที่ในการนําเอาความสามารถทางศิลปะ

ของชางฝมือเหลานี้ไปเผยแพรตอสายตาสาธารณชน เรือนรางของเกอิชากลายเปนส่ิงที่ถายสะทอนฝมือ

และความชํานิชํานาญในอาชีพของบรรดาชางศิลปผูอยูเบ้ืองหลังรายละเอียดของความวิจิตรตางๆ 

ทั้งหลายเหลานี้ การปฏิบัติงานของเกอิชาในโรงน้ําชาหรือการแสดงตางๆ นํามาซึ่งคาตอบแทนที่กลับไปสู

บรรดาชางฝมือ และชุดกิโมโนก็เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สําคัญตอเมืองเกียวโตที่เปนยานชุมชนเกอิชา

อยางมาก  

 

The kimono business is one of the most important industries in Kyoto. […] 

Imagine how many kimono the maiko and geiko of Gion Kobu and the other four 

karyukai collectively order every year? The livelihoods of thousands of artisans from 

dyers of Yuzen silk to the designers of hair ornaments, depend on these orders. The 

customers who frequent Gion Kobu may not buy Kimono themselves, but a large 

                                                 
22 Ibid., p. 66. 
∗ โนริโอะ ยามานากะ (Norio Yamanka) กลาววา ความผูกพันกลมกลืนที่มีตอธรรมชาติซึ่งสะทอนอยูบน

ลวดลายของกิโมโนนั้น ถือวาเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งของญี่ปุน “[...] Japanese culture prizes love, 

admires beauty, respects courtesy, and fosters harmony with nature. This harmony, regarded by the 

Japanese as a unique characteristic of their culture.” ใน Norio Yamanaka, The Book of Kimono (Tokyo, 1986). 

อางถึงใน Ofra Goldstein-Gidoni, “Kimono and the Construction of Gendered and Cultural Identities,” 

Ethnology, p. 354. 
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percentage of money they leave behind goes to the direct support of these 

craftspeople. In this way, I always felt we were a vital force in keeping these traditional 

industries alive. 

I didn’t think of kimono in terms of money. They were an essential component 

of my craft, and the finer the kimono I was wearing better I was fulfilling the obligations 

of my job. Customers come to Gion Kobu to enjoy the appearance of the Maiko and 

geiko as well as their artistic accomplishments. And no matter how accomplished one 

may be, the hard work is no avail if one doesn’t have the proper clothes in which to 

appear in public.23 

 

การที่มิเนะโกะพยายามช้ีใหเห็นถึงนัยความเปนศิลปนของเกอิชา และใหความสําคัญต้ังแตในระดับของ

การสรางสรรคเคร่ืองแตงกายยอมเปนการแสดงถึงคุณคาอันสอดพองกันของทั้งตัวเกอิชาเองและชุดที่

เกอิชาสวมใส เกอิชาถือไดวาเปนผูมีความชํานาญการทางศิลปะ เชนเดียวกันชางศิลปผูสรางสรรคเคร่ือง

แตงกายก็เปนผูมีทักษะฝมือในแขนงของตนเอง ซึ่งตองอาศัยน้ําพักน้ําแรงและความสามารถเชิงศิลป

ดวยกันทั้งคู นอกจากนี้ มิเนะโกะยังไมไดใหความสําคัญกับชุดกิโมโนเพียงแตในแงของมูลคาเทานั้น ทวา

เหนือส่ิงอ่ืนใด ภาพของเรือนรางที่มาจากประสบการณชีวิตของเธอกลับแสดงใหเห็นถึงตัวตนของบรรดา

ชางศิลปตางๆ ที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการแตงแตมเขียนลายอยางวิจิตรบรรจง การนําเสนอเรือนรางของ

เกอิชาในแงนี้ จึงทําใหบุคคลผูอยูเบ้ืองหลังความวิจิตรงดงามเหลานี้ไมถูกละเลย เรือนรางของเกอิชาไดรับ

บทบาทสําคัญในการนําเสนอความวิจิตรงดงามมาจากน้ําพักน้ําแรงและความสามารถของศิลปนในแขนง

ตางๆ เหมือนเปน “ชุมนุมชางศิลป” ในลักษณะหนึ่งไปโดยปริยาย รวมทั้งยังเปนการ “ตอลมหายใจ” ใหกับ

วงการศิลปะหัตถศิลปของญ่ีปุนใหสามารถดํารงชีวิตอยูสืบตอไปในยุคที่มีความเปล่ียนแปลงไดอีกดวย 

 

เร่ืองเลาที่นําเสนอความเชื่อมโยงระหวางชุดกิโมโนกับวิถีชีวิตของความเปนญ่ีปุน ยังไดใหคุณคาที่

ไมเพียงแตในฐานะของอาชีพเกอิชาเทานั้น แตยังใหคุณคาในฐานะที่เปนความเปนญ่ีปุนดวย ทั้งในดาน

ของความงามอยางในอุดมคติและในดานที่ยืนยันความงามของเกอิชาในฐานะที่เปนแบบลักษณหนึ่งของ

ความงดงามในแบบญ่ีปุน การที่เกอิชาสวมเคร่ืองแตงกายและองคประกอบตางๆ อยางเสร็จสมบูรณนั้น 

จะถือไดวาเปนกลายเปนส่ิงที่มีความงดงามเทียบเคียงไดกับแบบลักษณของความงามอยางเปนอุดมคติ

ของสตรีญ่ีปุนอันสืบเนื่องมาแตโบราณไดทีเดียว ดังที่เชนที่เปรียบวาเมื่อเกอิชาสวมชุดแตงองคจนครบ

เคร่ืองแลวนั้นจะงดงามดุจเจาหญิงในยุคเฮอัน24 รวมทั้งยังเปนการใหคุณคาตอเกอิชาในดานที่เปยมไป

                                                 
23 Mineko Iwasaki, Geisha, a Life, pp. 235 - 236. 
24 ยุคเฮอัน (Heian period, ค.ศ. 794-1185) เปนยุคที่ไดชื่อวาเปนยุคทองของศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุน  
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ดวยความสูงศักด์ิสงางาม เช่ือมโยงกับนัยทางวัฒนธรรมราชสํานัก ซึ่งตางจากการมองวาเกอิชาเปนเพียง

หญิงงามเมืองประเภทหน่ึงดังที่เขาใจกันในโลกตะวันตก การกลาวเทียบเคียงในลักษณะนี้ จึงทําใหนัยของ

ความงามของเกอิชามีความเชื่อมโยงกับมิติทางประวัติศาสตรของญ่ีปุน เกอิชาเปนสวนหนึ่งของ

สัญลักษณของความงามในแบบญ่ีปุนที่มีบทบาทสําคัญในการสืบสานความเกาแกทางศิลปวัฒนธรรม 

คุณคาทางความงามของเรือนรางเกอิชาในชุดกิโมโนนั้นจึงทําใหเรือนรางเกอิชาในขณะที่แตงกายสมบูรณ

แลวอุดมไปดวยคุณคาของความงามเกาแกในแบบญ่ีปุนดวย 

 

A maiko in full costume closely approximates the Japanese ideal of feminine 

beauty. 

She has the classic looks of Heian princess, as though she might have 

stepped out of an eleventh-century scroll painting. Her face is perfect oval. Her skin is 

white and flawless, her hair black as a raven wing. Her brows are half moons, her 

mouth a delicate rosebud. Her neck is long and sensuous, her figure gently rounded.25 

 

ดังจะเห็นไดวา ขอความขางตน มิเนะโกะไดนําเสนอเกี่ยวกับนัยของการทาแปงบริเวณหลังของตนคอ

เกอิชาซึ่งถือไดวาเปนปฏิวาทะตอส่ิงที่ชาวตะวันตกมักเช่ือกันวา การเวนพื้นที่หลังคอของเกอิชามี

จุดประสงคเพื่อลอสายตาและกระตุนอารมณกําหนัดของผูชาย26 ย้ําวาการทาแปงที่บริเวณดานหลังของ

ตนคอ เปนเพื่อความงามทางสุนทรียภาพ ทําใหตนคอดูยาวระหงโปรงบางมากกวาที่จะมีจุดประสงคเพื่อ

                                                 
25 Ibid., p. 140. 
26 การมองในลักษณะเชนนี้ปรากโอยางชัดเจนในนวนิยายของโกลเดน ดังที่เขาบรรยายความหมายของการเวน

พื้นที่บริเวณตนคอของเกอิชาไววา  

I must tell you about necks in Japan, if you don’t know it; namely, that Japanese men, as 

a rule, feel about a woman’s neck and throat the same way that men in the West might feel about 

a woman’s legs. This is why geisha wear the collars of their kimono so low in the back that first few 

bumps of the spine are visible; I suppose it’s like woman in Paris wearing short skirt. Auntie 

painted the back of Hatsumomo’s neck a design call sanbon-ashi ‘three legs.’ It makes a very 

dramatic picture, for you feel as you’re looking at the bare skin of the neck through little tapering 

points of white fence. It was years before understood the erotic effect it has on men; but in a way, 

it’s like a woman peering  In fact, geisha leaves a tiny margin of skin bare all around the hairline, 

[…] When a man sits beside her and see makeup like a mask, he becomes that much more aware 

of the bare skin beneath. 

Arthur Golden, Memoirs of a Geisha, p. 66.  
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กระตุนอารมณและสายตาของผูชาย “… she [Mother Sakaguchi] covered the area with white 

makeup, leaving three vertical stripes on the back of my neck unpainted to accentuate its 

length and fragility.”27 

 

การใหความหมายในเชิงบริบททางวัฒนธรรมโดยละเอียดตอชุดกิโมโนนั้นก็เพื่อที่วาในทางหนึ่ง

เธอไดนําเอาความหมายตางๆ เหลานั้น เขามาเปนสวนหนึ่งในการประกอบสรางตัวตนในฐานะเกอิชาของ

ตนเอง โดยการเลาถึงพิธีกรรมของการแตงกายที่กระทําและประทับลงบนรางของเธอ เร่ืองเลาที่มีตอเรือน

รางไดเปล่ียนมิเนะโกะจากผูหญิงธรรมดาคนหนึ่งใหกลายเปนเกอิชาในเคร่ืองทรงงามหรูวิจิตร อยาง

ละเอียด มิเนะโกะบรรยายฉากการแตงองคทรงเครื่องกิโมโนทุกข้ันตอนไวสองคร้ังดวยกัน อันไดแก  คร้ัง

แรกในฐานะที่เปนมินะไร (Minarai) (คือในชวงฝกงานหนึ่งเดือนกอนจะไดทํางานในฐานะไมโกะ) และใน

วาระ “มิเซดาชิ” (Misedashi) คร้ังแรกที่เร่ิมปฏิบัติงานในฐานะไมโกะ การอธิบายข้ันตอนของการแตงตัว

จึงเปนเหมือนเปนการเปล่ียนตนเองใหกลายเปนเกอิชาข้ึน (self-transformation) โดยกระทําไปพรอมกับ

พิธีกรรมของการถายทอดฐานะของความเปนเกอิชา และถือวาเปน “ปฐมฤกษ” (initiation) ของการทํางาน

ในฐานะที่เปนศิลปน การเลาถึงพิธีกรรมของการแตงกายในชุดกิโมโนของเธอเปนเหมือนการสรางตัวตนให

เปนองครางทางศิลปะและวัฒนธรรม มิเนะโกะเลาถึงรายละเอียดตางๆ จากประสบการณที่ตนเองเปนผูได

เขาผานพิธีกรรมดวยตนเอง การเลาถึงข้ันตอนการแตงกายของมิแนะโกะที่พยายามสาธยายถึงลายปกอัน

วิจิตรบรรจง ที่เห็นรายละเอียดในทุกๆ สายเสน รวมทั้ง สีสันขององคประกอบตางๆ นั้นลวนแลวแตมี

เร่ืองราวและความหมายในเชิงวัฒนธรรมในตัวเอง รวมทั้งยังใชบงบอกสถานะและลําดับข้ันของผูสวมใส 

เชนที่มิเนะโกะกลาวถึงวา สวนปกเส้ือหรือที่เรียกวา “เอริ” (eri) นั้น จะใชจําแนกลําดับข้ันและวฒุภิาวะของ

เกอิชา เกอิชาฝกหัดที่เรียกวาไมโกะ (maiko) จะแนบปกเส้ือสีแดงที่คอกิโมโน เนื่องจากสีแดงเปนสีที่แสดง

ถึงความเปนเด็กในวัฒนธรรมของเกอิชาญ่ีปุน ในขณะท่ี เกโกะ (geiko) หรือเกอิชาเต็มตัวจะสวมปกเสื้อ

เปนสีขาว เมื่อไมโกะไดกาวข้ึนเปนเกโกะก็มีพิธี “กลับปกเส้ือ” ซึ่งเปนเครื่องหมายของความชํานาญ

ตลอดจนประสบการณในทางศิลปะของเกอิชาผูนั้น เปนตน  

 

A maiko resemble features a distinctive collar (eri) that is hand-sewn onto the 

nagajuban for each wearing. These red collers tell a story in and of themselves. They 

are made from silk that has been finely embroidered with white, silver, and gold 

thread. The younger one is the less dense the embroidery and the more visible of the 

red silk. As one matures, the appliqué becomes heavier until little red (a symbol of 

childhood) can be seen. The progression continues until the day one “turns one’s 
                                                 

27 Mineko Iwasaki, Geisha, a Life, p. 152. 
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collar” from maiko to geiko and begins to wear a white collar instead of a red one. […] 

That first collar, the one I wore on my misedashi, was decorated with a “Prince Genji’s 

Carriage” motif done in silver and gold thread.28 

 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง มิเนะโกะเลาถึงปกเส้ือของเธอที่ปกเปนลวดลายรถทรงของเจาชายเกน็จ ิซึง่เปนอนภุาค

หนึ่งในวรรณคดีเร่ืองสําคัญของญ่ีปุน การที่ปกเส้ือของเธอปกดวยลวดลายรถมางดงามดังกลาวในโอกาส

ปฐมฤกษแหงการทํางานในชีวิตเกอิชาของเธอเองนั้น ยิ่งเปนส่ิงที่ยืนยันถึงนัยของความสูงสง วิจิตร และ

เนิบชาสงางามในแบบญ่ีปุนอยางยิ่ง29 เพื่อสอดรับกับการที่เธอกําลังจะออกปฏิบัติงานในในฐานะเกอิชา

เปนคร้ังแรก  

 
สรุป 
 

ทั้งเร่ืองเลาประสบการณ และภาพแทนเรือนรางของเกอิชา มีความสัมพันธซึ่งกันและกันในฐานะที่

เปนสวนหนึ่งในการนําเสนออัตลักษณของเกอิชาผานทางประสบการณจริงของเจาของวัฒนธรรม Geisha, 

a Life เลาเร่ืองจากมุมมองของผูที่เคยผานประสบการณในอาชีพเกอิชารวมทั้งเปนเจาของวัฒนธรรม การ

สรางอัตลักษณของเกอิชาผานการเลาเร่ืองประสบการณของตนเองนี้ เปนการคืนเสียงและอํานาจการ

นําเสนอภาพแทนของเกอิชากลับสูผูที่เปนเจาของวัฒนธรรม การเลาเร่ืองของมิเนะโกะมีพันธกิจในการ

นําเสนอตัวตนและอัตลักษณของเกอิชาออกสูสาธารณะ โดยเนนใหเห็นความผูกพันแนนแฟนกับวิถีชีวิต

ทางวัฒนธรรมในแบบญ่ีปุนอันอุดมไปดวยความงาม ไมเพียงเทานั้น เร่ืองเลาของมิเนะโกะยังสะทอนให

เห็นถึงตัวตนในสองลักษณะ ทั้งในระกับปจเจกบุคคล และในระดับที่สัมพันธกับผูอ่ืนในกลุมหรือสังกัดของ

ตนเองในแบบญ่ีปุนดวย 

 

นอกจากนี้ เร่ืองเลาของมิเนะโกะยังนําเสนอภาพทางวัฒนธรรมของเกอิชาในลักษณะที่มี

รายละเอียดซับซอนและถ่ีถวนดังที่แสดงใหเห็นผานการนําเสนอภาพแทนเรือนรางของเกอิชา ซึ่งแสดงให

เห็นถึงความผูกพันระหวางประสบการณและการดํารงชีวิตทามกลางวัฒนธรรมเหลานั้นดวยตนเองของผู

เลา ภาพวัฒนธรรมของเกอิชาที่เลาผานภาพแทนเรือนรางไดเขาไปปรับเปลี่ยนความหมายของของเกอิชา

                                                 
28 Ibid., p. 152. 
29 ทั้งนี้เนื่องจากวา รถทรงของเจาชายเก็นจิซึ่งเปนพาหนะของชนชั้นสูงของญี่ปุนในสมัยกอน มักถูกนํามาเปน

ความเปรียบถึงความเนิบชาและสงางามสมฐานะของผูคนในราชสํานัก ในภาพจิตรกรรมตางๆ แสดงใหเห็นวา รถทรงใน

ลักษณะนี้มักไดรับการตกแตงอยางวิจิตรงดงาม และเทียมดวยวัว จึงทําใหมีลีลาการเคล่ือนไหวอยางเชื่องชา ทวาดูขรึม

สงาไปในขณะเดียวกัน 
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ในลักษณะที่แตกตางจากนัยทางเพศและกามารมณดังที่เขาใจกันในโลกตะวันตก แตพยายามนําเสนอใน

ดานที่เชื่อมโยงกับมิติของความงามและสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตในแบบญ่ีปุน ส่ิงตางๆ 

เหลานี้ ลวนถูกนํามาเปนองคประกอบในการสรางภาพแทนของเกอิชาและใหคุณคาตออาชีพนี้ในฐานะที่

เปนศิลปนผูอุทิศตนในการแบกรับและสืบสานศิลปะประจําชาติของญ่ีปุน  
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