
ย้อนรอยชีวติชาววงั
สมยัเฮอนั

ยคุก่อนประวติัศาสตร์และยคุ
โบราณ

(8,000 ปีก่อนคริสตกาล –
ศตวรรษท่ี 11)

สมยัโจมน   8,000 – 300 ปีก่อนคริสตกาล

สมยัยะโยะอิ    300 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ.300

สมยัสุสานโบราณ ค.ศ.350-538

สมยันาระ   ค.ศ.710-794

สมยัเฮอนั ค.ศ.794 – 1185 

ยคุกลาง
(ศตวรรษท่ี 12-16)

สมยัคามะคุระ    ค.ศ. 1185-1333 ก่อตั้งอาณาจกัรสุโขทยั (ค.ศ. 1238)

สมยัมุโระมะฉิ    ค.ศ. 1336-1573 ก่อตั้งกรุงศรีอยธุยา (ค.ศ. 1350)

ยคุใหม่กลาง
(ศตวรรษท่ี 16-กลางศตวรรษท่ี 

19)

สมยัอะซึจิโมะโมะยะมะ ค.ศ. 1573-1603 เสียกรุงคร้ังท่ี ๑ (ค.ศ. 1548)

สมยัเอโดะ ค.ศ. 1603-1868 ก่อตั้งกรุงธนบุรี (ค.ศ. 1767)
ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ (ค.ศ. 1782)

ยคุใหม่-ปัจจุบนั
(กลางศตวรรษท่ี 19-ปัจจุบนั)

สมยัเมจิ   ค.ศ. 1868-1912 รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๕

สมยัไทโช   ค.ศ. 1912-1926 รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี ๖

สมยัโชวะ   ค.ศ. 1926-1989 เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย  
(ค.ศ. 1932)

สมยัเฮเซ ค.ศ.1989-ปัจจุบนั

ฉบับภาษาไทย

ทราบหรือไม่ว่า..นวนิยายเร่ืองยาวเร่ืองแรกของโลกกถ็ือก าเนิดขึน้ในสมยันี้ !
   ต านานเกนจิ 源氏物語  ผลงานของ มุราซากิ ชิคิบุ นางขา้หลวง
ในราชส านกัญ่ีปุ่ นสมยัเฮออนั ซ่ึงมีชีวิตอยูใ่นตน้ศตวรรษท่ี 11  จึงถือ
ไดว้า่เป็นนวนิยายเร่ืองยาวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 
   ต านานเกนจิ เป็นเร่ืองราวชีวิตในราชส านกัของขุนนางและเจา้นาย
ชั้นสูง โดยมีตวัเอกช่ือ ฮิคารุ เกนจิ ในเร่ืองกล่าวถึงความสมัพนัธ์ของฮิ
คารุ เกนจิกับหญิงสาวมากมาย ต่างลักษณะกันไป เป็นเร่ืองราวท่ี
สะท้อนให้เห็นการด าเนินชีวิต แนวคิด วฒันธรรม ประเพณี ธรรม
เนียมปฏิบติั การเมือง ของชนชั้ นสูงในสมยัเฮอนัได้เป็นอย่างดี มี
ทั้งหมด 54 บท
   ท่ีน ามาจดัแสดงเป็นบทคดัลอกจากราชวงศ์ บรรดาขุนนาง และ
นกับวชต่างๆช่วยกนัคดัลอกทั้ง 54 บท โดยมี ฟยุนุากะ เป็นผูร้วบรวม 
ซ่ึงไดเ้ขียนอธิบายเพ่ิมเติมไวด้ว้ย

   อกัษรฮิรางานะ เกิดจากการน าอกัษรมงัโยชู(อกัษรจีนท่ีใช้
เขียนแทนเสียงในภาษาญ่ีปุ่น) มาเขียนแบบหวดัๆโดยยอ่ใหง่้าย
ข้ึน แต่เดิมผูช้ายจะใชอ้กัษรคนัจิ ส่วนผูห้ญิงจะใชอ้กัษรฮิรางา
นะ ซ่ึงในยุคแรกยงัไม่ได้ก าหนดเป็นลักษณะตายตวั แต่ถูก
ก าหนดเป็นรูปแบบท่ีใชก้นัในทุกวนัน้ีหลงัสมยัคามะคุระ 
   เม่ือตวัอกัษรญ่ีปุ่นเกิดข้ึน การเขียนถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ต่างๆก็ลึกซ้ึงข้ึน บทกลอน นิทาน ตลอดจนวรรณคดีท่ีเขียน
โดยใชอ้กัษรญ่ีปุ่นก็เฟ่ืองฟแูละไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 
นกัประพนัธ์หญิงผูเ้ป็นต านานหลายคนจึงไดถื้อก าเนิดข้ึน หน่ึง
ในนั้นก็คือ มุราซากิ ชิคิบุ เจา้ของผลงาน “ต านานเกนจิ”

ทราบหรือไม่ว่าความสัมพนัธ์ไทย-ญีปุ่่ นเร่ิมตั้งแต่สมัยอยุธยา!
   ในสมยัของโชกุนโทกุกาวะอิเอยาสุ (ค.ศ.1601) ไดมี้การส่งสารกระชบั
มิตรไปยงัแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต ้ และไดเ้ร่ิมท าการ
คา้ขายทางเรืออยา่งจริงจงัในปี ค.ศ. 1604 ซ่ึงสินคา้ท่ีคา้ขายแลกเปล่ียนกนั
ไดแ้ก่ เคร่ืองเงิน หนงักวาง หนงัปลาฉลาม เป็นตน้ เส้นทางเดินเรือจะไป
ทาง ไตห้วนั หมู่เกาะฟิลิปปินส์ คาบสมุทรอินโดจีน ลงไปจนถึงหมู่เกาะ
มะละกา ซ่ึงตามเส้นทางเหล่านั้นก็จะตั้งเมืองส าหรับคนญ่ีปุ่นไวด้ว้ย แต่
การคา้ขายทางเรือนั้นไดถู้กประกาศยกเลิกไปในปี ค.ศ. 1635

เรือสยาม โครงสร้างของตวัเรือและผา้ใบ น าตน้แบบมาจากเรือส าเภาของจีน
มาใช้ ในส่วนโครงสร้างหางเรือ หางเสือ และใบเรือตรงหัวเรือนั้นได้น า
วิทยาการจากเรือโอเรออนของยโุรปมาประยกุตใ์ช ้เป็นเรือแบบตะวนัตกท่ีน า
ทั้งศิลปะแบบตะวนัตกและตะวนัออกมาผสมผสานกนั

Since 2009, the Center for International Research and Education at Chiba University and the National Museum of Japanese History have been organizing an 
educational program for short-term exchange students of Chiba University. These worksheets were written by the students, based on lectures that made 
use of the Museumʼ s exhibitions. The content of the worksheets reflects the studentsʼ understanding of the exhibits and their accomplishments over a 
year-long study.

千葉大学・国立歴史民俗博物館　短期留学生プロジェクト
International Student Project, Chiba University and National Museum of Japanese History  



   สมัยเฮอนั (Heian) ค.ศ. 794-1185
   เป็นยคุท่ีต่อเน่ืองมาจากยคุนารา สมยัเฮอนั
เร่ิมตน้ข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 8 หลงัจากมี
ก า ร ย้ า ย เ มื อ ง ห ล ว ง จ า ก เ ฮ โ จ เ คี ย ว 
(Heijoukyou) หรือเมืองนาระและบริเวณ
ใกลเ้คียงในปัจจุบนั  ไปยงั เฮอนัเคียว

(Heiankyou) หรือจงัหวดัเกียวโตในปัจจุบนั  เฮอนั (平安 Heian แปลวา่ ความสงบสันติ ซ่ึง
ในช่วงน้ีนับเป็นยุคทองของประเทศญ่ีปุ่น ศิลปะและวัฒนธรรมรวมไปถึงพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด มีการพฒันาปรับปรุงวฒันธรรมต่างๆท่ีไดรั้บอิทธิพลจากประเทศจีนใน
สมยัราชวงศ์ถงั และลทัธิเต๋า จนกลายเป็นวฒันธรรมแบบเฉพาะตวัของญ่ีปุ่นสืบเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบนั

ทราบหรือไม่ว่าเช้ือพระวงศ์ในสมัยเฮอนัอยู่บ้านแบบไหน?
   รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นในยคุน้ีคือ สถาปัตยกรรมแบบชิน
เด็ง (寝殿造 Shinden-zukuri ซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัส าหรับบรรดาเช้ือ
พระวงศต์่างๆ  โดยเรือนหลกัซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องเจา้บา้นจะหันหนา้ไป
ทางทิศใตซ่ึ้งเป็นทิศมงคลตามคติแบบจีน และมีเรือนต่อขายไปทาง
ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก และทิศเหนือ เรือนทางทิศเหนือนั้นจะ
จัดให้เป็นท่ีพกัของภรรยาหลวงเสมอ  ใต้ถุนเรือนมีโรงรถและ 
สะพานท่ีทอดไปยงัเรือนตกปลาซ่ึงสร้างเหนือล าธารหรือสระน ้ า 
โดยทั้ งหมดเ ช่ือมกับเ รือนหลักด้วยทางเ ดินท่ี มีหลังคาคลุม   
ดา้นหน้าเป็นสวนท่ีประกอบดว้ยสระน ้ า เกาะ เนินเขาจ าลอง และ
สะพาน      

เรือนต่อขยายเรือนหลกั

เรือนตกปลา ทางเดินมุงหลงัคา

 หอ้งแบบชินเด็งนอกจากจะใชส้ าหรับพกัอาศยัแลว้ ยงัสามารถใชจ้ดังานพิธีต่างๆไดด้ว้ย โดยท่ีพ้ืนไมก้วา้งๆจะถูกกั้นเป็นห้องตามขนาด
การใชง้านดว้ยม่านไมไ้ผ ่ม่านท่ีท าจากผา้ไหม ฉากกั้นหอ้งแบบต่างๆ  หรือประตูเล่ือนแบบญ่ีปุ่น ซ่ึงมกัจะเนน้ความสวยงามเป็นหลกั ส่วน
บริเวณเรือนหลกัหรือชายคาโดยรอบจดัวางเคร่ืองเรือนจ าพวกตู ้หรือชั้นวางของขนาดสองชั้น เพ่ือประโยชน์ใชส้อยและเพ่ือการตกแต่ง 
หอ้งท่ีจดัแสดงอยูเ่ป็นการจ าลองพิธีเกมปุคุ(พิธีการกา้วจากการเป็นเด็กชายไปสู่การเป็นผูใ้หญ่) ของเจา้นายชั้นสูงในสมยัเฮอนั
ลองทายกนัดูซิวา่แต่ละช้ินท่ีจดัแสดงอยูน้ี่มีไวท้ าอะไรบา้ง? 1. ม่านกั้นห้องขนาด 3 ฟุตญ่ีปุ่น แบบเคล่ือนยา้ยได ้

2. ม่านกั้นห้องขนาด 4 ฟุตญ่ีปุ่น แบบเคล่ือนยา้ยได้
3. ชั้นวางของขนาดสองชั้น ชั้นล่างเป็นตูแ้บบสอง
บานพบั
4. กล่องไม ้ส าหรับใส่อุปกรณ์ตดัผม หรือเส้ือผา้
5. อ่างน ้ า ท่ีมีดา้มจบัซ้ายขวา ดา้นละสองดา้ม
6. โคมไฟ ส าหรับใชภ้ายในห้อง
7. เส่ือ หรือเบาะรองนัง่ ท าจากพืชตระกูลกก
8. ม่านกั้นห้อง ใชแ้ทนผนงัในการกั้นห้อง
9. ท่ีเทา้แขน หรือพิงตวัขณะนัง่พกัผอ่น
10. แท่นวางกระจก
11. กล่องแบบจีน ส าหรับใส่หวหีรือของจุกจิก 
12. กล่องส าหรับเก็บหมวกแสดงยศขนุนาง
13. กล่องเก็บเส้ือผา้ ใส่เคร่ืองเคร่ืองหอมลงไปดว้ย
14. กล่องส าหรับเก็บกระจกเงา
15. ภาชนะโลหะใส่น ้ าส าหรับสระผม (น ้าซาวขา้ว)
16. อุปกรณ์ส าหรับอบผา้ให้หอม
17. กระโถนบว้นน ้ าลาย
18. ชั้นวางของขนาดสองชั้น แบบไม่มีบานประตู
19. เตาผงิแบบใชถ่้าน ส าหรับใชใ้นฤดูหนาว*หมายเหตุ 1ฟุตญ่ีปุ่นยาวประมาณ 30.3 ซ.ม. 

                    เตาผงิ (19) จะจดัแสดงเฉพาะในฤดูหนาว ฤดูร้อนจะเปล่ียนเป็นเคร่ืองดนตรีโคโตะแทน

  ชายหนุ่มในราชวงศ์ชั้ นสูงจะแต่งกายด้วย
เคร่ืองแบบเต็มยศท่ีเรียกว่า Sokutai (束帯) ใน
งานท่ีเป็นพิธีการ โดยเคร่ืองแบบของขนุนางฝ่าย
ทหารและ ฝ่ายพล เ รือนจะแตกต่ างกันใน
รายละ เ อี ยด เ ล็ กน้อย  ท่ี เ ห็ น ในภาพ เ ป็น
เคร่ืองแบบของฝ่ายพลเรือน ในส่วนของเคร่ือง
แต่งกายในชีวิตประจ าวนัทัว่ไปฝ่ายชายจะแต่ง
กายด้วยชุดท่ี เ รียกว่า  Noshi 直衣 และ 
Kariginu 狩衣  ซ่ึงรูปร่างและวสัดุท่ีใชต้ดัเยบ็
จะแตกต่างกนัตามฐานะและอายขุองผูส้วมใส่   
   ส าหรับชุดพิธีการของฝ่ายหญิงนั้ นเป็นชุด
กิโมโนท่ีเรียกวา่ Junihitoe 十二単

เคร่ืองแบบเตม็ยศของขนุนางฝ่ายพลเรือน เคร่ืองแต่งกายชุดล าลองในชีวิตประวนั 

Noshi

Michoudai （御帳）เป็นเตียงส าหรับจกัรพรรดิ หรือราชวงศ์ ซ่ึงไดรั้บ
การออกแบบไวส้ าหรับป้องกันความหนาวเยน็ในฤดูหนาวและหลบ
เล่ียงจากสายตาผูอ่ื้น ในตอนกลางวนัจะถูกใชเ้ป็นท่ีนัง่ ท่ีมุมทั้งส่ีจะมี
เสาอยู่สามตน้  ส่วนของหลงัคาด้านบนเป็นม่านผา้ไหมโปร่งแสง มี
ม่านท่ีหอ้ยลงมาจากดา้นบนอยูร่อบทั้งส่ีดา้น และม่านท่ีเปิดดา้นขา้งอยู่
ด้วย  ด้านในมีเส่ือท่ีเรียกว่าจิชิคิ (地敷jishiki) สองผืนปูในแนวทิศ
เหนือ-ใต ้เตียงในลกัษณะน้ี เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงปลายสมยัโคะฟุน(古墳

時代)  แต่ปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นอยา่งท่ีเห็นน้ีในสมยัเฮอนั 

ชุดกิโมโนในฤดูร้อน

*หมายเหตุ เส้ือผา้จะเปล่ียนตามฤดูกาล ดงัน้ี 
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤภาคม  เป็นฤดูร้อน และตั้งแต่ตน้เดือนตุลาคม เป็นฤดูหนาว

   เจา้สตัวห์นา้ตาประหลาดตวัสีทองท่ีก าลงัอา้ปากอยูท่างขวามือน้ี
มีช่ือเรียกวา่ ชิชิ 獅子

   ส่วนตวัสีเงินทางซา้ยมือท่ีปิดปากอยู ่เรียกวา่ โคะมะอินุ (狛犬)

เช่ือวา่ทั้งสองตวัน้ีจะช่วยขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายต่างๆออกไป

รู้ไหมตวัอะไรเอ่ย?

ทราบหรือไม่ว่าคร้ังหน่ึงพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองบนดินแดนอาทติย์อุทยั!
   ถึงแมว้า่บรรดาชนชั้นสูงหรือขุนนางต่างๆจะใชชี้วิตหรูหรา มีความเป็นอยู่ท่ี
สุขสบาย ร่ืนเริงกบังานเทศกาลตลอดปี และเพลิดเพลินวฒันธรรมอนังดงาม
แลว้นั้น ในอีกดา้นหน่ึงความเช่ือทางศาสนาก็ฝังแน่นอยูใ่นวิถีชีวิต โดยเฉพาะ
ความเช่ือเก่ียวกบัภพน้ีและภพหนา้ ท่ีวา่มนุษยเ์ราเม่ือตายไปแลว้ จะข้ึนสวรรค์
หรือตกนรกนั้นก็ข้ึนอยูก่บักรรมในชาติก่อน และยงัเช่ือในเร่ืองการเวยีนวา่ยตาย
เกิด ค าเทศนาเก่ียวกับแดนสุขาวดีเป็นท่ีแพร่หลายมาก ม้วนภาพถ่ายถอด
เร่ืองราวเก่ียวกบันรก ว่าการจะไดข้ึ้นสวรรค์หรือตอ้งกลายเป็นสังภเวสีก็สุด
แลว้แต่บาปกรรมท่ีท าในชาติน้ี เป็นการสอนให้เช่ือเร่ืองเวรกรรมและให้ท า
ความดีตามหลกัพทุธศาสนา


