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สารนิพนธ์ “ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิร ันในฐานะผู ้สืบสาน

วัฒนธรรมญี่ปุ่น” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างเกอิชากับ

โออิรัน โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับเกอิชาและโออิรันทั้งฉบับภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ ในด้านประวัติความเป็นมา ด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่ต้องฝึกฝน รวมไปถึงด้าน

ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีเฉพาะในหมู่เกอิชากับโออิรัน  

 ผลการศึกษาพบว่า ศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เกอิชากับโออิรันต้องฝึกฝนนั้น ไม่แตกต่างกันมาก

นัก แต่ในด้านของการประกอบอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เกอิชาขายเพียงศิลปะ ในขณะที่
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วัฒนธรรมญี่ปุ่นมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหญิงขายบริการ ความเข้าใจผิดนี้ไม่ได้มีแค่ในหมู่ชาวต่างชาติ

เพียงเท่านั้น แม้แต่ในหมูค่นญี่ปุ่น สถานะของทั้งสองอาชีพก็ยังคลุมเครือจนยากจะแยกความแตกต่าง

มาจนถึงปัจจุบัน โดยความแตกต่างระหว่างทั้งสองอาชีพสามารถสังเกตได้จากการแต่งกายภายนอก 

อาทิ การผูกโอบิ ลวดลายและสีสันของกิโมโนที่สวมใส่ รวมไปถึงรูปแบบทรงผม  

กล่าวได้ว่า เกอิชากับโออิรันเป็นอาชีพที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี ใน

ระหว่างช่วงเวลานั้นพวกเธอได้สร้างสรรค์ประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะขึ้นมามากมาย เช่น ธรรม-

เนียมทาฟันสีดำโอะฮะกุโร การแต่งหน้าสีขาว อันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะในหมู่เกอิชา ทางด้านของโออิ-

รันเองก็มีพิธีมิสุอาเงะที่เป็นพิธีสำคัญที่ใช้ตัดสินว่าใครจะได้เป็นชายคนแรกของเธอ เป็นต้น ประเพณี

และวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและความพิเศษระหว่างเกอิชากับโออิรัน 
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ความยาวนานของประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นถึงความ

ลึกซึ้งของสิ่งที่หยั่งรากลึกในสังคมญี่ปุ่น แต่ละวันที่ผันผ่านย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลง แต่ยุคย่อมก่อเกิด

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม แต่ละสมัยย่อมให้กำเนิดสิ่งโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ หนึ่งในศิลปวัฒนธรรม

ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ พิธีชงชา การดื่มชาเป็นวัฒนธรรมจากประเทศจีนที่เผยแพร่เข้ามาในญี่ปุ่น โดย

พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญนำมาดัดแปลงให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น ในอดีตการดื่มชาเป็นที่นิยมกันใน

หมู่นักรบ ขุนนาง ตลอดจนพ่อค้าชาวเมืองที่ร่ำรวยเท่านั้น แต่ต่อมาท่าน “เซ็น โนะ ริคิว” (Sen no Rikyu) ได้

ทำให้พิธีชงชากลายเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และมีแบบแผนอย่างในปัจจุบัน โดยตัดรูปแบบการเลี้ยงชาที่ฟุ่มเฟือย

ออกไป เน้นความเรียบง่าย จริงใจ เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ด้วยจิตใจที่สงบและบริสุทธิ์  โดยมีหลักของ

ศาสนาพุทธนิกายเซนเข้ามาด้วย ในห้องที่ประกอบพิธีชงชาจะตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีการจัดวางดอกไม้และ

ภาพแขวนผนังเพื่อให้รู้สึกถึงฤดูกาล ณ ขณะนั้น ทุกครั้งก่อนที่จะดื่มชา จะเริ่มจากการรับประทานขนมเพียง

อย่างเดียวก่อน และเมื่อดื่มชาหมดถ้วยจะต้องมีเสียงเพื่อแสดงให้เห็นว่า “ดื่มหมดแล้ว” แต่ละฤดูก็จะมี

กรรมวิธีในการชงชาที่แตกต่างกันไป ในแต่ละปีก็มีถ้วยชงชาที่ใช้ประจำปีนั้น ๆ โดยถ้วยชงชาในแต่ละปีนั้น

ยึดถือตามปีนักษัตร ดังนั้น ถ้วยชงชานักษัตรแต่ละปีก็จะใช้ได้ 1 ครั้ง ในรอบ 12 ปี แสดงถึงสัจธรรมของวัน

เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป (Tutsushi, 2561) พิธีชงชาแบบญี่ปุ่นคือเสน่ห์อันเรียบง่าย ขั้นตอนในการชงชาไม่อาจ

ใช้เพียงการจดจำเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยความคุ้นเคยที่ฝึกปรืออย่างเป็นประจำ จึงสามารถชงชาได้อย่างสงบ

และงดงาม เป้าหมายของการชงชาแต่ละครั้งคือการรับรองแขก ตัวผู้ชงชาจำต้องระลึกไว้เสมอว่า “ครั้งเดียวใน

ชีวิต” เพื่อให้การชงชาออกมาดีที่สุด เพราะในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดจีรัง วันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พบกัน 

นอกจากพิธีชงชาแล้ว ญี่ปุ่นยังมีศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การจัดดอกไม้ การเขียนอักษร การ

เล่นดนตรี การร่ายรำ 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามจะคงอยู่ได้ ไม่อาจอาศัยเพียงคำบอกเล่าหรือลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่

จำต้องอาศัยบุคคลเพื่อสืบสาน ถ่ายทอด และดำรงความงดงามนั้นไว้ “เกอิชา” คืออาชีพหนึ่งของสตรีญี่ปุ่นที่

นับได้ว่าเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริง รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกระดับเกอิชาเป็นตัวแทนของศิลปะและ
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วัฒนธรรมญี่ปุ่น เกอิชามาจากตัวอักษรญี่ปุ่น 芸者 (Geisha) 芸 (gei) แปลว่า ศิลปะ และ 者 (sha) แปลว่า 

ผู้ที่... เมื่อนำตัวอักษรทั้งสองมารวมกันก็จะได้ความหมายว่า “ผู้ที่มีศิลปะ” เกอิชาเป็นผู้ที่ชำนาญทางด้าน

ศิลปะและให้ความเพลิดเพลินแก่แขกโดยไม่ขายบริการ อาชีพนี้มีต้นกำเนิดที่เมืองเกียวโตราวคริสต์ศตวรรษที่ 

17 (ยุคเอโดะ) เกอิชามีอยู่แพร่หลายอย่างมาก ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ19 อาชีพเกอิชาพัฒนามาจาก 

“ไทโคะโมะชิ” หรือ “โฮกัง” ซึ่งคล้ายกับพวกตลกหลวงในราชสำนัก เกอิชาในสมัยแรกล้วนเป็นผู้ชาย เพราะ

สังคมในสมัยนั้นเป็นสังคมชายเป็นใหญ่ งานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติจึงถูกผู้ชายยึดอาชีพไว้เป็นหลัก 

ส่วนผู้หญิงที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันนั้น จะเรียกกันว่า “อนนะ เกชะ” หรือเกอิชาหญิง การที่เกอิชาหญิงเป็นที่

นิยมมากกว่าทำให้เกอิชาชายลดน้อยลงจนไม่เหลือผู้ชายประกอบอาชีพเกอิชาอีก การจะเป็นเกอิชาต้องอาศัย

ระยะเวลาและความอดทน เกอิชาต้องได้รับการฝึกอบรมตั้งแต่เด็ก ๆ ในอดีตผู้ที่จะมาเป็นเกอิชามีทั้งผู้ที่สมัคร

ใจและผู้ที่สำนักเกอิชาซื้อตัวมาจากครอบครัวที่ยากจนแล้วนำมาเลี้ยงดู โดยจะเริ่มฝึกฝนจากการทำงานบ้าน

ทั่วไปและคอยติดตามรับใช้เกอิชารุ่นพ่ี พอโตขึ้นจะได้ร่ำเรียนศิลปะหลากหลายแขนง เช่น การเล่นดนตรี การ

ขับร้อง การร่ายรำ พิธีชงชา การจัดดอกไม้ เป็นต้น เด็กที่อยู่ในช่วงฝึกหัดการเป็นเกอิชาจะถูกเรียกว่า “ไม-

โกะ” จนกระทั่งฝึกฝนเรียนรู้ทักษะจนอายุได้ 21 ปี ไมโกะที่ผ่านการฝึกฝนจนได้มาตรฐานแล้ว สามารถสอบ

เลื่อนขั้นเป็นเกอิชาเต็มตัวได้ เกอิชามักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหญิงขายบริการ โดยความเข้าใจผิดนี้เกิดจากตอนที่

กองทัพอเมริกันเข้ามายึดญี่ปุ่น สมัยนั้นมีซ่องโสเภณีเกิดขึ้นจำนวนมาก โสเภณีเหล่านั้นมักเรียกตนเองว่า 

เกอิชา จึงสร้างความรู้แบบผิด ๆ เกี่ยวกับเกอิชาให้แก่ชาวต่างชาติมาจนถึงปัจจุบัน 

โสเภณีเป็นอาชีพที่ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างยาวนานในญี่ปุ่น โสเภณีมีอยู่มากในสมัยเคโช (ค.ศ. 1596 – 

1614) แต่ถูกบันทึกอย่างเป็นกิจจะลักษณะในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยเอโดะ (ค.ศ. 1600 – 1868) ที่

การขายบริการทางเพศเป็นเรื่องถูกกฎหมาย โสเภณีเป็นอาชีพที่มีอยู่หลายระดับ หญิงขายบริการทั่วไปจะ

เรียกกันว่า “ยูโจ” ในขณะที่หญิงขายบริการระดับสูงสุดจะเรียกว่า “โออิรัน” หรือ “ทะยู” ชื่อเต็มของโออิรัน

คือ “おいらの所の姉さん” (Oira no tokoro no nee-san) มีความหมายว่า “พ่ีสาวของเรา” โดยโออิ-

รันถือเป็นผู้นำของดอกไม้ทั้งปวง เพราะอยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพหญิงขายบริการ โออิรันมีท่วงท่าการเดินที่

สง่างาม มีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์หลายแขนง การจะเป็นโออิรันจำต้องร่ำเรียนอย่างหนัก ศึกษาบทกวี 

ร้องเพลงไพเราะ สามารถร่ายรำได้งดงาม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเพื่อสร้างความสุขและความบันเทิงแก่แขก 

หญิงสาวในหอนางโลมมีที่มาหลากหลาย บางคนถูกพ่อแม่ขายให้ “โอะกาซัง” หรือเจ้าของหอนางโลมตั้งแต่

เด็ก เด็กเหล่านี้จะถูกเรียกว่า “คามุโระ” ทำหน้าที่ดูแลยูโจ รวมไปถึงการทำความสะอาด คามุโระที่มีหน้าตา
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สะสวยจะได้ร่ำเรียนศิลปะเพ่ือขึ้นเป็นหญิงงามของหอนางโลม เรียกกันว่า “ชินโซ” เมื่ออายุประมาณ 13 – 15 

ปี จะต้องเข้าพิธี “มิสึอาเงะ” ซึ่งเป็นพิธีประมูลความบริสุทธิ์และกลายเป็นยูโจเต็มตัว ในหอนางโลมแต่ละแห่ง

จะมีโออิรันได้เพียงหนึ่งคน เป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดและเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางศิลปะ ผู้ชายที่ชื่นชอบ

เธอจำต้องติดต่อผ่านโอะกาซังเพื่อนัดพบอย่างน้อย 3 ครั้ง แล้วโออิรันจะผู้ตัดสินใจเองว่าจะรับหรือปฏิเสธ

ลูกค้าคนนั้น โออิรันมีความภาคภูมิใจอย่างมากในอาชีพของเธอ เพราะการจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพ เธอ

ต้องผ่านความยากลำบากในการฝึกฝนมามากมาย 

เกอิชามักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหญิงขายบริการ เกอิชาไม่ได้ขายร่างกาย เกอิชาขายเพียงความงามและ

ศิลปะเพ่ือให้ความบันเทิงแก่แขกเท่านั้น ในขณะที่โออิรันไม่เพียงขายเรือนร่างเพียงอย่างเดียว แต่ยังขายศิลปะ

ด้วยเช่นกัน สิ่งที่เหมือนกันคือพวกเธอต่างมีความภูมิใจอาชีพ เพราะการฝึกฝนในศิลปะแต่ละแขนงจนสามารถ

ประกอบอาชีพได้ ไม่ใช่เรื ่องง่าย กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรัน นอกจากหน้าที่ในการ

ประกอบอาชีพ ยังสามารถสังเกตได้จากการแต่งกาย เช่น การผูกโอบิหรือผ้าคาดเอว ทรงผม กิโมโน เป็นต้น 

เรื ่องที่เกอิชาในฐานะผู ้สืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ ่นมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหญิงขายบริการ ไม่ได้มีแค่ในหมู่

ชาวต่างชาติเพียงเท่านั้น แม้แต่คนญี่ปุ่นเอง สถานะของทั้งสองอาชีพก็ยังคลุมเครือกันจนยากจะแยกความ

แตกต่าง การศึกษานี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเกอิชากับโออิรัน ศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เกอิชากับโออิ-

รันต้องฝึกฝน เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของทั้งสองอาชีพ รวมไปถึงสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะ

อันเป็นเอกลักษณ์ของเกอิชากับโออิรัน และเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับท้ังสองอาชีพที่มีมาตั้งแต่อดีต 

 

1.2 คำถามวิจัย 

1.2.1 วัฒนธรรมเฉพาะที่บ่งบอกความเป็นเกอิชากับโออิรันคืออะไร 

1.2.2 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างเกอิชากับโออิรันมีอะไรบ้าง 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของเกอิชากับโออิรัน 

1.3.2 เพ่ือศึกษาศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เกอิชากับโออิรันต้องฝึกฝน 

1.3.3 เพ่ือศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมที่มีเฉพาะในหมู่เกอิชากับโออิรัน 

1.3.4 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างเกอิชากับโออิรัน 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      1.4.1 รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในด้านประวัติศาสตร์  ด้านศิลปะแขนงต่าง 

ๆ รวมไปถึงด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

      1.4.2 เผยแพร่บทความวิจัยด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกอิกับโออิรัน เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด

เกี่ยวกับทั้งสองอาชีพที่มีมาตั้งแต่อดีต 

 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบสานวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น” ผู้ศึกษาได้จำกัดขอบเขตของการศึกษา ในช่วงศตวรรษที่ 17 - 20 โดยมุ่งเน้นศึกษาศิลปะแขนงต่าง ๆ 

ที่เกอิชากับโออิรันต้องฝึกฝน และลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรัน โดยศึกษาจากเอกสารภาษาไทย 

เอกสารภาษาต่างประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

1.6 วิธีการศึกษา 

1.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเกอิชาและโออิรัน 

1.6.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเกอิชากับโออิรัน ศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เกอิชา 

กับโออิรันต้องฝึกฝน และลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกความเป็นเกอิชากับโออิรัน 

1.6.3 เปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรัน 

1.6.4 เรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบบทความวิจัย 
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บทที่ 2  

แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสารที่ใช้เป็นกรอบความคิดที่ใช้วิจัย ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกอิชา และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง

กับโออิรัน 

2.1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกอิชา 

อิวาซากิ มิเนโกะ (2547) เขียนหนังสือ “ชีวิตเกอิชา” โดยอิงชีวประวัติของตนเอง ได้รับความร่วมมือ

จาก แรนดี้ บราวน์ ในการถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ต่อมาแปลเป็นภาษาไทยโดย เฉิดฉวี แสงจันทร์ 

ชีวประวัติเรื่องนี้เป็นผลจากการที่  อิวาซากิ มิเนโกะ พบว่าในนวนิยายเรื่อง “Memoirs of a Geisha" ของ 

อาร์เธอร์ โกลเด้น ที่โด่งดังจนได้รับการแปลหลายภาษาทั่วโลก มีเนื้อหาบางตอนที่ไม่ถูกต้องจนทำให้ผู้อ่าน

เข้าใจผิดเกี่ยวกับอาชีพเกอิชา เธอจึงตัดสินใจถ่ายทอดชีวิตการเป็นเกอิชาของตนเอง เธอในวัยเพียงสามขวบ

ถูกขอมาเลี้ยงให้เป็นผู้สืบทอดกิจการของสำนักเกอิชา ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี ได้รับการศึกษาเล่าเรียนวิชาการ

ต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกฝนเพื่อเป็นเกอิชา เช่น การร่ายรำ การเขียนอักษร การแต่งกายและวิธีการปฏิบัติหน้าที่ 

จนเป็นเกอิชาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและยังเป็นผู้สืบทอดกิจการสำนักเกอิชาแห่งหนึ่งในกิอง  แต่สุดท้ายก็

อำลาอาชีพเกอิชาด้วยวัยเพียง 29 ปี 

ณัฐภัทร แววสอน (2557) เขียนสารนิพนธ์ “ข้อเปรียบเทียบระหว่างภาพยนตร์ Memoirs of a 

Geisha กับวิถีชีวิตและการฝึกฝนที่จะเป็นเกอิชาที่แท้จริง” อธิบายว่า เกอิชาเป็นอาชีพหนึ่งของสตรีญี่ปุ่นใน

สมัยก่อน เป็นผู้ชำนาญทางศิลปะ และให้ความเพลิดเพลินแก่แขก อาชีพเกอิชานั้นพัฒนามาจากกลุ่มคนที่รู้จัก

กันในชื่อ “โดบุชู” หรือสหายของไดเมียว ทำหน้าที่ปรนนิบัติโดยสร้างความบันเทิงและให้คำปรึกษาแก่ไดเมียว 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดบุชูเริ่มมีบทบาทมากขึ้นและรู้จักกันในชื่อใหม่ว่า “โอโทะกิชู” หรือ “ฮานะชิชู” ต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 17 จึงมีความสำคัญต่อไดเมียวน้อยลง กลายเป็นผู้สร้างความบันเทิงเพียงอย่างเดียว รู้จักกัน

ในชื่อใหม่ว่า “โฮคัน” หรือ “ไทโคะโมชิ” ทำหน้าที่คล้ายตลกหลวงในราชสำนัก ญี่ปุ่นในสมัยนี้ บ้านเมืองมี

ความสงบสุข ประชาชนกินดีอยู่ดี อาชีพกลางคืนจึงรุ่งเรืองเฟื่องฟู เริ่มปรากฏเกอิชาเพศหญิงและได้รับความ

นิยมอย่างสูง เกอิชาเพศชายก็ลดจำนวนลงไปอย่างมาก ในสมัยเมจินับเป็นยุคทองของเกอิชา พวกเธอได้รับ

ความนิยมเหนือโสเภณีและมีสำนักเกอิชาอยู่ทั่วประเทศ ช่วงที่ญี่ปุ่นทำสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลสั่งปิด

กิจการแหล่งบันเทิง สำนักเกอิชาจำต้องปิดกิจการชั่วคราว เกอิชาบางส่วนถูกเกณฑ์ไปทำงานในโรงงานผลิต

อาวุธสงคราม หลังสงครามสิ้นสุด กองทัพอเมริกันที่เข้ามายึดญี่ปุ่นสั่งให้เปิดกิจการสถานบันเทิงขึ้นใหม่ ธุรกิจ
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เกอิชาจึงเริ่มฟื้นตัว ซ่องโสเภณีเกิดขึ้นจำนวนมากเพื่อรองรับทหารอเมริกัน โสเภณีเหล่านั้นมักเรียกตนเองว่า 

เกอิชา จึงสร้างความรู้แบบผิด ๆ เกี่ยวกับเกอิชาให้แก่ชาวต่างชาติ สถานภาพและหน้าที่ของเกอิชาและโสเภณี

คลุมเครือมาตลอด จนกระทั่งปี 1957 รัฐบาลจึงประกาศยกเลิกสถานภาพถูกกฎหมายของอาชีพโสเภณี การ

เป็นเกอิชาไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพนี้ต้องได้รับการดูตัวจากเจ้าสำนักเกอิชาที่เรียกกันว่า “โอกาซัง” 

หรือคุณแม่เสียก่อน เมื่อโอกาซังรับเด็กหญิงเข้าสู่สำนักแล้ว เด็กคนนั้นจะได้รับมอบหมายให้เป็น “ชิโคมิ” หรือ

เด็กรับใช้ มีหน้าที่หลักคือ การทำความสะอาด คอยอำนวยความสะดวกแก่เกอิชาตั้งแต่ตอนไปทำงานที่โอจา -

ยะจนเลิกงาน การเฝ้าติดตามเกอิชา เด็กหญิงจะได้เรียนรู้สำเนียงการพูดและสำนวนแบบบทกวี การแต่งกาย

ของเกอิชา ขนบธรรมเนียม รวมไปถึงความเป็นไปในคาริวไก1 เมื่อถึงเวลาอันสมควรจะถูกนำไปฝากตัวกับพ่อ

ครูแม่ครูของศิลปะแขนงต่าง ๆ ตามธรรมเนียมโบราณจะเริ่มนำเด็กไปเข้าเรียนในวันที่ 6 -6-6 หรือวันที่ 6 

เดือนมิถุนายน ของปีที่อายุ 6 ขวบ เชื่อว่า เด็กที่ได้ฝึกในวันนั้นจะเรียนรู้ได้เร็วและแตกฉานในวิชา เด็กหญิง

ต้องสอบเข้าเพื่อเป็น “ไมโกะ” หรือเกอิชาฝึกหัด โดยทดสอบว่า สามารถฟ้อนรำแบบ “อาเคโนไบ” และ 

“เกียวไม” ต่อผู้เชี่ยวชาญก่อน หลังจากทดสอบผ่านแล้วแต่ละสำนักจะจัดงานเปิดตัวไมโกะอย่างอลังการ แต่

ก่อนงานเปิดตัวเด็กสาวจะต้องเป็น “มินะไร” หรือไมโกะฝึกหัดเสียก่อน เมื่อเป็นไมโกะเต็มตัวจะต้องเข้าพิธี 

“ซากาซึกิโกโต” ซึ่งเป็นพิธีผูกพันเป็นพี่น้องกับเกอิชารุ่นพี่ที่ได้รับเลือกเป็น “โอเนะซัง” หรือพี่สาวของไมโกะ 

โดยโอเนะซังจะคอยเป็นแบบอย่างและเป็นที่ปรึกษาแก่น้องสาว ตามปกติเกอิชาจะทำงานในเวลากลางคืน 

ดังนั้น ในเวลากลางวัน ไมโกะและเกอิชายังต้องไปโรงเรียนเพื่อฝึกฝนวิชาชีพเกอิชาอันเป็นวิชาที่เรียนรู้กันไม่

จบสิ้น รวมทั้งภาษาต่างประเทศด้วย กล่าวถึงภาพยนตร์ Memoirs of a Geisha เมื่อเปรียบเทียบกับเกอิชาที่

แท้จริงแล้ว พบว่ามีหลายจุดที่แตกต่างกัน ประการแรก ภาพยนตร์ Memoirs of a Geisha เสนอมุมมองด้าน

สังคมญี่ปุ่นในครอบครัวที่ยากจนเพียงด้านเดียว โดยการขายลูกสาวให้กับสำนักเกอิชาเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายใน

ครอบครัว แตกต่างจากการเข้าสู่บทบาทเกอิชาที่แท้จริง ที่ไม่ใช่เพียงครอบครัวมีความขัดสนทางการเงิน

เท่านั้น บางครอบครัวเพียงต้องการให้ลูกสาวได้รับการฝึกอบรมศิลปะโบราณของญี่ปุ่นและมีอาชีพรองรับใน

อนาคต ในอีกกรณีหนึ่ง สำนักเกอิชาอาจเป็นผู้ติดต่อขอซื้อตัวจากครอบครัวเอง ประการที่สอง ภาพยนตร์  

Memoirs of a Geisha ไม่ได้นำเสนอข้ันตอนสู่การเป็นเกอิชาที่แท้จริงทั้งหมด เช่น การแต่งหน้า การใส่กิโมโน 

การคำนับ การเรียนรู้ศิลปะแขนงต่าง ๆ อย่างละเอียด ซึ่งอาจทำให้ผู้คนเข้าใจผิดได้ว่าการจะเป็นเกอิชาไม่ใช่

เรื่องยาก ประการสุดท้าย ภาพยนตร์ Memoirs of a Geisha นำเสนอเฉพาะความรุ่งเรืองของเกอิชาในยุค

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ว่าเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด แต่ในความเป็นจริง เกอิชาได้รับความนิยมสูงสุด

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

 
1 โลกของดอกไม้และต้นหลิว ใช้เรียกชุมชนที่เกอิชาทำงานและใช้ชีวิตอยู่ 
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เอกนรี พรปรีดา (2558) เขียนหนังสือ “เกอิชา ดอกไม้ในโลกต้นหลิว” อธิบายถึงความเข้าใจผิด

เกี่ยวกับอาชีพเกอิชาว่า ช่วงที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาญี่ปุ่นเพ่ือเปิดสัมพันธ์ทางการค้านั้น ชาวอเมริกันรู้จักเกอิชา

แล้ว แต่มักเข้าใจผิดว่าพวกเธอคือหญิงขายบริการ ความเข้าใจผิด ๆ นี้ถูกนำไปถ่ายทอดต่อ ๆ กันไปทั่วโลก 

จนเข้าใจกันโดยปริยายว่าหญิงขายบริการที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกว่า เกอิชา อีกสิ่งที่ทำให้เกอิชาถูกเข้าใจผิดคือ

สภาพสังคมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาวะเศรษฐกิจล่มสลาย ส่งผลให้ผู้หญิงต้องออกทำงานหาเงินจุนเจือ

ครอบครัว ซึ่งส่วนมากต้องกลายเป็นหญิงขายบริการให้แก่ชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติมักถามหาเกอิชาตามที่ได้

ยินมา แต่อุปสรรคทางภาษาทำให้ไม่สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างเกอิชากับหญิงขายบริการได้  หญิง

ขายบริการจึงสมอ้างว่าพวกเธอเป็นเกอิชาอย่างเลี่ยงไม่ได้ ภายหลังการสมอ้างนี้ยังเป็นไปเพ่ือยกระดับความมี

เกียรติในอาชีพ แท้จริงแล้วเกอิชาเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีหน้าที่สืบทอดศิลปะแขนงต่าง ๆ การแสดงของเกอิชา

แสดงเพื่อความบันเทิงของแขกที่แสวงหาความสุขทางศิลปะเท่านั้น เกอิชามีจุดสังเกตที่แตกต่างกับหญิงขาย

บริการอยู่หลายประการ ที่เห็นได้ชัดคือเกอิชาจะสวมชุดกิโมโนโดยคาดโอบิ (Obi) หรือผ้าคาดเอวโดยผูกเงื่อน

ไว้ด้านหลังเช่นเดียวกับผู้หญิงญี่ปุ่นทั่วไป ในขณะที่หญิงขายบริการจะผูกเงื่อนไว้ด้านหน้า เนื่องจากต้องถอดโอ

บิอยู่บ่อยครั้งตามอาชีพ 

Sakowako.yum (2558) เขียนบทความ “12 Facts You Probably Didn’t Know About Geisha” 

กล่าวถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเกอิชาว่า “เกอิชา” (芸者) เป็นคำเดียวกันกับ “เกอิโกะ” (芸子) และ “เกอิกิ” 

(芸妓) คำเหล่านี้จะมีตัวอักษร “芸” แปลว่า ความบันเทิงหรือบางสิ่งที่ต้องใช้ทักษะ ความเฉลียวฉลาด และ

ความคิด “者” แปลว่า คนหรือสิ่งของ “子” แปลว่า เด็ก “妓” หมายถึง ผู้หญิงที่ให้ความบันเทิงในงานเลี้ยง

ด้วยดนตรีหรือการร้องเพลงแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม โดยคำศัพท์ทั้งหมดหมายถึง ผู้หญิงที่ให้ความบันเทิงแก่แขกด้วย

การเต้นรำ การแสดงดนตรีญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และการร้องเพลงในงานเลี้ยง ในสมัยเอโดะที่เกียวโตและโอ-

ซาก้ามีเกอิชาที่เป็นผู้ชายอยู่ เกอิชา หมายถึง “โฮกัง” และเกอิโกะ หมายถึง “ผู้หญิง” โฮกังมีหน้าที่ให้ความ

บันเทงิแก่แขกช่วยเหลือเกอิโกะกับไมโกะ ต่อมาในสมัยเมจิ เกอิชาได้กลายเป็นคำของผู้หญิง เรียกผู้ฝึกหัดเพ่ือ

เป็นเกอิชาว่า “ไมโกะ” โดยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเกอิชากับไมโกะได้ที่การแต่งกาย เกอิชาจะมี 

“ชิมาดะมาเกะ” (島田髷) ส่วนไมโกะจะมี “โมโมะวาเระ” (桃割れ) รวมไปถึงการสวมใส่กิโมโน โดยเกอิชา

จะใส่ชุดกิโมโนสึเมะโซเดะ (詰袖) ที่ไม่มีช่องเปิดด้านหลัง ในขณะที่ไมโกะจะใส่ชุดกิโมโนฮิคิซูริ (引きずり) 

ที่มีชายเสื้อบุนวมยาวมาก สิ่งที่เหมือนกันคือทั้งเกอิชาและไมโกะจะทาหน้าสีขาวด้วย “โอชิโรอิ” (白粉) ใน

สมัยโบราณเกอิชาจะทาฟันสีดำ ธรรมเนียมนี้เรียกว่า “โอะฮะกุโร” (お歯黒) ไม่ใช่เพียงแค่ในหมู่เกอิชาที่

นิยม ประเพณีนี้ยังนิยมในหมู่ผู้หญิงทั่วไปด้วย สิ่งนี้สื่อถึงความงามในลักษณะหนึ่ง การจะใช้บริการเกอิชา

จำต้องติดต่อผ่าน “โอคิยะ” (置屋) หากต้องการติดต่อเพ่ือให้เกอิชามาที่งานเลี้ยงของตนจะต้องติดต่อ “เรียว
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เท” (料亭) ซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นสูงที่มีห้องส่วนตัวขนาดใหญ่ ถ้าเป็นลูกค้าที่คุ้นเคยกันดีสามารถติดต่อ

เกอิชาได้โดยตรง เกอิชามีผู้อุปถัมภ์ เรียกว่า “ดันนะ” (旦那) เป็นผู้มั่งคั่งที่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ

เกอิชาได้ โดยต้องจ่ายและดูแลเกอิชาไปตลอดชีวิตของเธอ โดยการอุปถัมภ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์  

Japan Info (2561) เขียนบทความ “วัฒนธรรมในการแต่งหน้าสีขาวของเกอิชา” อธิบายว่า 

วัฒนธรรมนี้มีที่มาจากประเทศจีน เข้ามามีอิทธิพลในญี่ปุ่นสมัยเฮอัน (ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185) โดยหญิงขาย

บริการในจีนจะแต่งหน้าสีขาวเป็นชั้นหนา ด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้หน้าดูสวยขึ้นเมื่อแสงส่องมากระทบ

ใบหน้า และยังช่วยให้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น อีกหนึ่งความจริงที่เกอิชายังคงทาหน้า

ขาวมาจนถึงปัจจุบันคือ คนญี่ปุ่นชื่นชอบผิวสีขาวแบบคนยุโรป ความนิยมในการทำให้ผิวขาวนี้เริ่มขึ้นหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีการนำเข้าเครื่องสำอางจากตะวันตก แม้ในปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ใช้เพ่ือ

บำรุงผิวให้ขาว แต่การแต่งหน้าสีขาวของเกอิชายังคงดำรงอยู่ 

ปณิตา โอศิริ (2562) เขียนบทความวิจัย “เกอิชาในสังคมญี่ปุ่นหลังสมัยเมจิจนถึงปี 2019” กล่าวว่า 

“เกอิชา” เป็นศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น  คำว่า 芸 (gei) แปลว่า ศิลปะ และ 者 

(sha) แปลว่า บุคคล คำว่า 芸者 (Geisha) จึงแปลว่า บุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะ เกอิชาสมัยแรกล้วน

เป็นผู้ชาย รู้จักกันในนาม “ฮานะชิชู” ทำหน้าที่ปรนนิบัติรับใช้ไดเมียวเพื่อสร้างความบันเทิงรวมไปถึงการให้

คำปรึกษาต่าง ๆ ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ฮานะชิชูมีบทบาทลดลงเป็นเพียงผู้ให้ความบันเทิงเท่านั้น รู้จักกัน

ในชื่อใหม่ว่า “โฮคัน” ทำหน้าที่คล้ายผู้ให้ความบันเทิงในราชสำนัก มีการนำอุปกรณ์มาประกอบการเล่าเรื่อง

จนถูกเรียกว่า “ไทโกะโมะชิ” แปลว่า คนสะพายกลอง ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 เริ่มปรากฏเกอิชาที่เป็น

ผู้หญิง การที่เกอิชาเพศหญิงได้รับความนิยมมากกว่า ทำให้เกอิชาเพศชายหมดไป สถานที่ที ่เกอิชาอยู่จะ

เรียกว่า โรงน้ำชา โดยหน้าที่หลักของเกอิชาคือสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชาย โดยการร้องเพลง เต้นรำ และเล่น

เครื่องดนตรี รวมไปถึงต้องมีความสามารถในการสนทนา และมีความเชี่ยวชาญในการจัดดอกไม้ การชงชา 

หรือการเขียนอักษร เนื่องจากเกอิชามักได้รับการว่าจ้างให้ไปบริการในงานเจรจาธุรกิจสำคัญ  การรักษา

ความลับจึงถือเป็นจรรยาบรรณสูงสุดข้อหนึ่ง การฝึกฝนเพื่อเป็นเกอิชาเริ่มตั้งแต่ยังเด็ก โดยจะรับเด็กที่หลง

ทางจากครอบครัวที่ย้ายถิ่นเพราะภัยสงคราม เด็กที่ถูกรับมาฝึกฝนจะเรียกว่า “ไมโกะ” เริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุ

ประมาณ 15 - 18 ปี เมื่ออายุ 21 ปี จึงได้เป็นเกอิชา เมื่ออาชีพเกอิชาได้รับความสนใจมากข้ึน การฝึกฝนจึงไม่

จำเป็นต้องผ่านการเป็นไมโกะ แต่ต้องผ่านการฝึกฝนก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 1 ปี คริสต์ศตวรรษที่ 18 

เกอิชาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้ความบันเทิงและผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอย่างจริง จัง รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้ง

หน่วยงานที่เรียกว่า “เคนบัง” เพื่อออกกฎระเบียบและควบคุมความประพฤติของเกอิชาและผู้มาใช้บริการ

เกอิชา รวมไปถึงการจัดเก็บภาษีจากเกอิชา เกอิชาสามารถมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายที่พึงใจได้ โดยลูกค้า
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ต้องยินยอมเป็นผู้อุปถัมภ์เกอิชาอย่างถูกต้องตามหลักประเพณี เรียกผู้อุปถัมภ์หรือสามีที่ถูกต้องในสังคมเกอิชา

ว่า “ดันนะ” ในสมัยก่อนปฏิรูปเมจิ (สมัยเอโดะ) ด้วยรูปแบบสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดขงจื๊อที่ลิดรอน

สิทธิสตรี ภรรยาต้องเป็นสตรีในอุดมคติ ดูแลบ้าน และซื่อสัตย์ต่อสามี ในขณะที่สามีสามารถแสวงหาความสุข

จากสตรีอื่นหรือโสเภณีได้ จึงมีการสร้างสถานบริการขึ้น เมื่อสถานให้บริการได้รับความนิยมมากขึ้น อาชีพ

โสเภณีจึงได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพเป็น “ยูโจ” แต่เมื่อเข้าศตวรรษที่ 17 เริ่มมีเกอิชาหญิงเกิดขึ้น

และเป็นที่นิยมมาก จนหลายคนเริ่มที่จะทำงานเป็นเกอิชาแทนโสเภณี เกอิชาจึงถูกห้ามไม่ให้ขายบริการทาง

เพศ เพ่ือปกป้องธุรกิจของยูโจ ต่อมาในสมัยปฏิรูปเมจิ ประเทศญี่ปุ่นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุก ๆ 

ด้าน เกอิชาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติ คณะปฏิวัติได้รวมตัวกันในโรงน้ำชาในเมืองเกจิออนและเมืองปอนโดโซ 

เกอิชาที่ทำหน้าที่ในขณะนั้นไม่ยอมพูดสิ่งที่พวกเธอได้ยิน และปกป้องรายชื่อของนักปฏิวัติทุกคน หลังการ

ปฏิวัติสำเร็จ เกอิชาจึงได้รับการอุปถัมภ์อย่างดีจากเบื้องบน ต่อมาในสมัยเมจิ การเข้ามาของวัฒนธรรม

ตะวันตกทำให้การใส่ชุดกิโมโนถูกลดความสำคัญลง มีเพียงเกอิชาเท่านั้นที่สวมใส่เพื่อทำงาน รัฐบาลญี่ปุ่นจึง

ยกระดับเกอิชาเป็นตัวแทนของศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ให้เกอิชาคงประเพณีและเอกลักษณ์ของสังคมแบบ

ดั้งเดิมของญี่ปุ่น ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสมัยใหม่ เกอิชายังคงความดั้งเดิมของการเป็นเกอิชา

เฉพาะในเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจึงจะแต่งกายเหมือนหญิงสาวทั่วไป สมัยนี้เป็น

สมัยที่รัฐบาลพยายามเปลี่ยนแปลงประเทศตามแบบตะวันตก มีการพยายามส่งเสริมความเท่าเทียมของชาย

และหญิงโดยให้มีการศึกษาภาคบังคับ ส่งผลให้การจะมาเป็นไมโกะได้นั้นต้องผ่านการศึกษาภาคบังคับก่อน 

แตกต่างจากสมัยเอโดะที่ไมโกะจะทำงานร่วมกับเกอิชาตั้งแต่เด็ก เกอิชาจึงมีความเฉลียวฉลาดและเป็นที่นิยม

ในหมู่นักการเมืองและทหารชั้นสูง 

 

2.1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโออิรัน 

อสิรยา (2556) เขียนบทความ “โออิรัน หญิงงามเมืองชั้นสูงแห่งย่านราตรี” อธิบายเกี่ยวกับโออิรันว่า 

โออิรันเป็นคำเรียกหญิงขายบริการประเภทหนึ่งของญี่ปุ่นในอดีต  แตกต่างจากหญิงขายบริการทั่วไป (ยูโจ) 

เพราะไม่ได้ขายเพียงเรือนร่าง แต่ยังมีความสามารถด้านศิลปะทุกแขนงเพ่ือมอบความบันเทิงแก่แขกด้วย ต่าง

จากเกอิชาที่ขายศิลปะเพียงอย่างเดียว โออิรันเกิดขึ้นในยุคเอโดะ มีการแบ่งระดับของโออิรัน ดังนี้ ตำแหน่ง

สูงสุดจะถูกเรียกว่า ทะยู รองลงมาคือ โคชิ ซาชิคิโมจิ เฮยาโมจิ ทสึโบเนะ ฮาชิ ตามลำดับ เมื่อโออิรันอายุ

ประมาณ 13 - 14 ปี จะมีการจัดพิธีมาสุอาเงะเพื่อประมูลพรหมจรรย์ แตกต่างจากพิธีมาสุอาเงะของเกอิชาที่

อาจไม่มีการสานสัมพันธ์ เครื่องแต่งกายของโออิรันจะเน้นสีสันฉูดฉาดและความหรูหรา การแต่งกายนี้เองที่

ช่วยแบ่งระดับของโออิรัน แต่สิ่งที่เหมือนกันในโออิรันทุกระดับคือ การไม่สวมถุงเท้าและผูกโอบิไว้ด้านหน้า 
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Sakowako.yum (2558) เขียนบทความ “20 Facts You Did Not Know About Oiran” บอกเล่า

ความจริงเกี่ยวกับโออิรันไว้ทั้งหมด 20 ข้อ โดยสรุปได้ว่า โออิรันคือตำแหน่งที่สูงที่สุดในบรรดาหญิงที่ประกอบ

อ า ช ี พ ข า ย บ ร ิ ก า ร  ค ำ ว ่ า  “ โ อ อ ิ ร ั น ” ย ่ อ ม า จ า ก ป ร ะ โ ย ค  “ Oira no tokoro no nee-san” 

(おいらの所の姉さん) โดยประโยคนี้มีท่ีมาจากเด็กรับใช้ของโออิรัน แปลได้ว่า พ่ีสาวของบ้านเรา โออิรัน

ทำงานที่ Yoshiwara yuukaku ไม่ใช่ที่ Harimise ที่เป็นสถานที่ที่ยูโจทำงานอยู่ โดยสถานที่นั้น ลูกค้าจะเป็นผู้

เลือกยูโจที่พวกเขาต้องการจากยูโจที่เข้าแถวกันหลังลูกกรง ในการรับบริการจากโออิรัน ลูกค้าจะต้องใช้โรงน้ำ

ชาเป็นสื่อกลาง โดยต้องจ่ายเงินจำนวนมากล่วงหน้า ซึ่งเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าพวกเขามีเงินมากพอที่จะเ รียกใช้

บริการจากโออิรัน เมื่อโออิรันออกไปทำงาน พวกเธอจะเดินไปพร้อมกับคามุโระ 2และชินโซ3ของเธอ สิ่งนี้

เรียกว่า “Oiran douchuu” (花魁道中) ในการรับบริการจากโออิรัน ลูกค้าจะต้องพบโออิรันอย่างน้อย 3 

ครั้ง ในการพบกันครั้งแรกเกอิชาจะนั่งห่างจากลูกค้าโดยไม่กิน ไม่ดื่ม และไม่พูดอะไรเลย โดยลูกค้าจะต้อง

แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของเขา ในเวลานี้เองจะเป็นช่วงที่โออิรันตัดสินใจว่าลูกค้าคู่ควรกับบริการของเธอ

หรือไม่ ในการพบกันครั้งที่ 2 โออิรันจะนั่งใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น แต่ยังคงไม่ดื่ม ไม่กิน และไม่พูดคุ ย ในการพบ

กันครั้งที่ 3 ลูกค้าจะกลายเป็น “นาจิมิ” หมายถึง ลูกค้าที่คุ้นเคย และจะได้รับถาดและตะเกียบที่มีชื่อของตน

ติดอยู่ ลูกค้าต้องจ่าย “นาจิมิกิน” หรือเงินสำหรับจ่ายค่าบริการของโออิรัน จากการที่โออิรันสามารถเลือก

ลูกค้าท่ีจะรับบริการจากพวกเธอได้สามารถกล่าวได้ว่า โออิรันมีสถานะที่สูงกว่าลูกค้า แต่สถานะของโออิรันจะ

สูงกว่าลูกค้าเฉพาะใน Yoshiwara yuukaku เท่านั้น เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการโออิรันจำเป็นต้องติดต่อผา่น

บุคคลที่เรียกกันว่า “ยาริเตะ” ก่อนจะมาเป็นโออิรันจะต้องเริ่มจากการเป็นคามุโระ เลื่อนขั้นไปเป็นฟุริ โซเดะ

ชินโซ และกลายเป็นโออิรันในที่สุด เพ่ือที่จะกลายเป็นโออิรันจำเป็นต้องศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ตอนเป็นคามุโระ 

สิ่งที่ต้องเรียนได้แก่ การเขียนอักษร การชงชา บทกวี ไอโกะ (เกมกระดานดั้งเดิมแบบญี่ปุ่น) และชามิเซ็น 

(เครื่องดนตรีญี่ปุ่นดั้งเดิม) ดังนั้น กว่าจะเป็นโออิรันจึงต้องใช้ระยะเวลานาน รวมไปถึงเงินจำนวนมากอีกด้วย 

ทรงผมของโออิรันเรียกว่า “Datehyougo” (伊達兵庫) พวกเธอจะใส่คันซาชิ 3 ชิ้นแต่ละด้านของศีรษะ 

รวม 6 ชิ้น คันซาชิทำจากปะการัง 2 ชิ้น และทำจากกระดองเต่า 3 ชิ้น ผมจะถูกถักเป็นปมด้านบนสองข้างที่

 
2 เด็กหญิงอายุประมาณ 10 ขวบ มีหน้าที่ทำงานบ้านให้กับโออิรัน 
3 เด็กหญิงที่อายุมากกว่าคามุโระ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บันโดชินโซ (番頭新造) เป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์

พอจะเป็นยูโจ ทำหน้าที่ดูแลโออิรัน ฟุริโซเดะชินโซ (振袖新造) เป็นเด็กฝึกยูโจอายุประมาณ 15 - 16 ปี โดยยังไม่รบัลูกค้า 

พวกเธอจะกลายเป็นโออิรันในอนาคต โทเมโซเดะชินโซ (留袖新造) พวกเธอไม่อาจเป็นยูโจระดับสูง และไทโกะชินโซ 

(太鼓新造) เป็นยูโจที่มีลูกค้าไม่มากสำหรับงานบริการทางเพศ แต่สามารถให้ความบันเทิงกับลูกค้าได้ดี 
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ด้านข้างของศีรษะ รองเท้าท่ีโออิรันสวมใส่คือเกตะสีดำที่เรียกว่า “ซัมไมบะเกตะ” (三枚歯下駄) ในระหว่าง

โออิรันดูชู เดินในสไตล์ “ฮาจิมนจิ” (八文字) 

Tai sakura Okiya (2560) เขียนบทความ “เกอิชา นาฏนารี : เกอิชาและโออิรัน” อธิบายลักษณะที่

แตกต่างระหว่างเกอิชาและโออิรัน ดังนี้ 

1. กิโมโน เกอิชาจะแต่งกายเรียบง่าย ในขณะที่โออิรันต้องแต่งกายให้หรูหราเพื่อดึงดูดความสนใจจากแขก 

โดยสวมกิโมโนที่มีการสร้างลายจากแผ่นทองหรือดิ้นทองผสมผสานกับสีสันฉูดฉาด การผูกเงื่อนโอบิก็แตกต่าง

กันคือ เกอิชาจะผูกไว้ด้านหลัง ส่วนโออิรันจะผูกไว้ทางด้านหน้า 

2. ทรงผม เกอิชาจะทำผมหรือสวมวิกที่เรียบง่าย ในขณะที่โออิรันมักทำผมหรือสวมวิกที่อลังการพร้อม

เครื่องประดับ  

3. รองเท้า ทั้งเกอิชาและโออิรันจะสวมรองเท้าไม้ ต่างกันที่เกอิชาจะสวมรองเท้าไม้ที่ไม่ต่างจากแบบทั่วไป 

ส่วนโออิรันจะสวมรองเท้าที่สูงราว 15 เซนติเมตร เพื่อความโดดเด่นและให้แขกสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อ

อยู่ท่ามกลางผู้คน 

4. เท้า เกอิชาจะสวมถุงเท้าเสมอ แต่โออิรันจะไม่สวมถุงเท้าแม้จะเป็นฤดูหนาวก็ตาม 

Anitime (2562) เขียนบทความ “โออิรัน บุปผางามผู้ขายร่างกายและศาสตร์ศิลป์” กล่าวว่า  โออิรัน

เป็นผู้หญิงแห่งความสุขหรือโสเภณีชั้นสูงในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1600 – 1868) แตกต่างจากโสเภณีทั่วไปตาม

ท้องถนนที่ถูกเรียกว่า “ยูโจ” คำว่า “โออิรัน” มาจากวลีภาษาญี่ปุ่น “โออิระโนะโทโคโระโนะเนะซัง” แปลว่า 

พี่สาวของฉัน โออิรันขายทั้งศิลปะและเรือนร่าง การจะเป็นโออิรันจะต้องได้รับการศึกษาในทักษะต่าง ๆ ทั้ง

วิธีการเขียน พิธีชงชา แต่งบทกวี เล่นเครื่องดนตรีญี่ปุ่น และเล่นโกะ พวกเธอได้รับความนิยมอย่างมากในซ่อง

โยชิวาระและย่านบันเทิงของเอโดะ โดยพวกเธอจะให้ความบันเทิงแก่ลูกค้าในห้องนั่งเล่นที่ได้รับการตกแต่ง

อย่างดีเพ่ือสนองความต้องการส่วนตัวของท่านชายทั้งหลาย การฝึกหัดของโออิรันนั้นเริ่มจากการถูกส่งตัวให้ไป

อยู่ในสำนักโออิรันตั้งแต่อายุประมาณ 5 ปี โดยเข้าไปทำหน้าที่เป็นเด็กรับใช้ของโออิรัน เด็กเหล่านี้จะถูก

เรียกว่า “คามุโระ” เมื่อคามุโระอายุประมาณ 9 - 10 ปี ก็จะเรียกว่า “ชินโซ” หรือโออิรันฝึกหัด จนกระทั่งชิน

โซอายุได้ 13 - 14 ปี ก็จะถูกแม่เล้าจับทำพิธี “มิสุอาเงะ” ซึ่งพิธีนี้เป็นการประมูลว่าใครจะได้เป็นชายคนแรก

ของเธอ เพื่อที่จะทำให้เธอกลายเป็นโออิรันโดยสมบูรณ์ โออิรันเป็นอาชีพที่มีลำดับชั้น เริ่มตั้งแต่  ฮาชิ ทสึโบ-

เนะ เฮยาโมจิ ซาชิคิโมจิ โคชิ และตำแหน่งสูงสุดของโออิรันคือ ทะยู ความพิเศษของผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้คือ 

พวกเธอสามารถเลือกหรือปฏิเสธแขกได้ สถานะสูงส่งทำให้ทะยูมีค่าตัวสูง และยังสามารถได้รับการไถ่ตัวจาก

เจ้าเมืองเพื่อไปเป็นเมียน้อยได้อีกด้วย การจะเรียกโออิรันให้มารับใช้  ลูกค้าต้องเรียกผ่านโรงน้ำชาที่เป็น

ตัวกลาง พวกเขาต้องพิสูจน์ว่าพวกเขามีเงินเพียงพอที่จะใช้บริการโออิรัน เมื่อขอเชิญโออิรันผ่านทางโรงน้ำชา
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เรียบร้อยแล้วต้องฝากเงินก้อนไว้หนึ่งก้อน แล้วเมื่อถึงวันนัด ทางร้านจะจัดขบวนแห่โออิรันไปส่งถึงที่ เรียกว่า 

“โออิรันโดจู” ซึ่งเป็นขบวนแห่ที่โออิรันจะแต่งตัวในชุดที่ดีที่สุดเพ่ือไปรับลูกค้าและนำพวกเขาไปที่โรงน้ำชา ใน

การรับบริการของโออิรัน ลูกค้าจะต้องพบเธออย่างน้อย 3 ครั้ง โดยครั้งแรกคือการสร้างความประทับใจ โออิ-

รันจะนั่งมองอยู่บนเวทีเฉย ๆ ครั้งที่สองจะลงมานั่งข้างล่างด้วย แต่ยังคงไม่ทำอะไร ครั้งที่สาม ลูกค้าจะ

กลายเป็น “นาจิมิ” แปลว่า ลูกค้าที่คุ้นเคย โออิรันจะมอบชุดอาหารที่สลักชื่อของเธอไว้ที่เครื่องชามและ

ตะเกียบแก่นาจิมิ หลังจากนั้นลูกค้าจะต้องจ่ายเงินสำหรับค่าบริการของโออิรันไว้ในซองใส่เงิน  เมื่อครบ

กระบวนการถึงจะเข้าห้องกับโออิรันได้ 

JP Smart (2563) ได้เขียนบทความ “Japanese Oiran : Differences with Geisha and Where 

to Experience” กล่าวถึงโออิรันว่า มีผู้คนมากมายคิดว่า โออิรัน คือ เกอิชา เพียงเพราะพวกเธอใส่กิโมโน

เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันไม่มีโออิรันเหลืออยู่แล้ว เหลือแต่เพียงเกอิชาและไมโกะเท่านั้น ในสมัยเอ-

โดะรัฐบาลได้รับรอง “ยูคาคุ” ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมโสเภณีในสมัยนั้นไว้ โดยยูคาคุที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ณ 

ตอนนั้น ได้แก่ “โยชิวาระยูคาคุ” ที่โตเกียว “ชิมาบาระยูคาคุ” ที่เกียวโต และ “ชินมาจิยูคาคุ” ที่โอซาก้า ตอน

แรกโสเภณีถูกแบ่งเป็น 2 ระดับคือ “ทะยู” และ “ฮาชิโจโระ” แต่เมื่อจำนวนโสเภณีเพ่ิมข้ึนก็มีการแบ่งระดับที่

เพ่ิมข้ึน ได้แก่ “ทะยู” “โคชิ” “สึโบเนะ” “คิริมิเซโจโร” ภายหลังจึงเรียก “โออิรัน” แทนทะยู แรกเริ่มทะยูถูก

เรียกว่า “เคเซ” ซึ่งเป็นคำท่ีมาจากจีน มีความหมายว่า หญิงสาวที่สวยจนทำให้เสียเงินจนปราสาทเอียง เพราะ

ต้องใช้เงินจำนวนมากในการรับบริการจึงอาจพูดได้ว่า การรับบริการจากโออิรันเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของ

สมัยนั้น มีหลายทฤษฎีที่พูดถึงการหันมาเรียกโออิรันแทนทะยู แต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมาจาก

การที่ “คามุโระ” หรือโสเภณีฝึกหัดเรียกโสเภณีรุ่นพี่ว่า “おいらの姉さん” (oira no nesan) นอกจากนี้ 

เด็กรับใช้ของโสเภณีจะเรียกว่า “ชินโซ” ส่วนพนักงานชายที่ทำงานประจำวันจะเรียกว่า “เกนัน” กระบวนการ

ที่โออิรันต้อนรับแขกเรียกว่า “โออิรันโดชู” เมื่อแขกมาถึงยูโคคุก็จะเข้าไปที่ร้านที่เรียกว่า “อาเกยะ” เพ่ือเรียก

โออิรัน ในระหว่างที่รอนั้นก็จะสนุกสนานไปกับการชมงานของเกอิชาและเพลิดเพลินไปกับการดื่มแอลกอฮอล์ 

โออิรันจะมารับแขกและเชิญไปท่ี “กิโร” หรือสถานที่ที่โออิรันใช้ให้บริการแขก 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกอิชา ผู้วิจัยพบว่า สาเหตุที่เกอิชาถูกเข้าใจผิดว่า

เป็นหญิงขายบริการมีด้วยกัน 2 สาเหตุ สาเหตุแรกมาจากนวนิยายชื่อดังเรื่อง “Memoirs of a Geisha” ที่ส่ง

ต่อความเข้าใจผิดนี้ให้แพร่หลายในหมู่ชาวต่างชาติตามที่อิวาซากิ  มิเนโกะ (2547) และณัฐภัทร แววสอน 

(2557) อธิบายไว้ ตามที่เอกนรี พรปรีดา (2558) กล่าวไว้อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากสภาพสังคมญี่ปุ ่นหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 สภาวะเศรษฐกิจล่มสลาย ส่งผลให้ผู้หญิงต้องขายบริการให้แก่ชาวต่างชาติเพื่อจุนเจือ

ครอบครัว ชาวต่างชาติมักถามหาเกอิชาตามที่ได้ยินมา แต่อุปสรรคทางภาษาทำให้ไม่สามารถอธิบายความ
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แตกต่างระหว่างเกอิชากับหญิงขายบริการได้ หญิงขายบริการจึงสมอ้างว่าพวกเธอเป็นเกอิชาอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

เกอิชาเป็นอาชีพที่มีเกียรติ การฝึกฝนที่ยากลำบากได้สร้างประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะในอาชีพของพวกเธอ 

อาทิ ธรรมเนียมทาฟันสีดำโอะฮะกุโร การแต่งหน้าสีขาว ดังที ่ปรากฏในบทความของ Sakowako.yum 

(2558) และ Japan Info (2561) แม้เกอิชาจะไม่ขายบริการแต่สามารถมีผู้อุปถัมภ์หรือสามีที่ถูกต้องในสังคม

เกอิชาได้ ดังบทความวิจัยของปณิตา โอศิริ (2562)  

ส่วนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโออิรัน ผู้วิจัยพบว่า โออิรันหรือทะยูเป็นลำดับขั้น

สูงสุดในอาชีพหญิงขายบริการ ดังบทความของอสิรยา (2556) ลูกค้าท่ีต้องการรับบริการจากโออิรันจำเป็นต้อง

ติดต่อกับโออิรันอย่างน้อย 3 ครั้ง ในครั้งที่ 3 ลูกค้าคนนั้นจะกลายเป็นนาจิมิหรือลูกค้าที่คุ้นเคย โดยในแต่ละ

ครั้งลูกค้าจำต้องแสดงความมั่งคั่งของตนให้โออิรันได้เห็น ดังบทความของ Sakowako.yum (2558) โออิรัน

มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเกอิชา Tai sakura Okiya (2560) ได้เขียนบทความอธิบายความแตกต่างระหว่างโออิรัน

กับเกอิชาที่สามารถสังเกตได้จากการแต่งกาย ได้แก่ กิโมโน ทรงผม รองเท้า และถุงเท้า นอกจากโออิรันจะ

ขายเรือนร่างแล้ว พวกเธอยังขายศิลปะอีกด้วย พวกเธอจึงต้องเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ทั้งวิธีการเขียน พิธีชงชา 

แต่งบทกวี เล่นเครื่องดนตรีญี่ปุ่น และเล่นโกะ ในการให้บริการลูกค้าครั้งแรก โออิรันจะต้องเข้าพิธีมิสุอาเงะ

เพ่ือประมูลว่าใครจะได้เป็นชายคนแรกของเธอ ดังปรากฏในบทความของ Anitime (2562) มีทฤษฎีที่กล่าวถึง

ทีม่าของคำว่า “โออิรัน” ว่ามาจากวลีภาษาญี่ปุ่น “おいらの姉さん” (oira no nesan) ที่คามุโระใช้เรียก

โออิรัน 

การฝึกฝนเพ่ือเป็นเกอิชาและโออิรันไม่ใช่เรื่องง่าย พวกเธอจำต้องอาศัยระยะเวลาและแรงกายแรงใจ

เป็นอย่างมาก แม้ทั้งสองอาชีพมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอาชีพเดียวกัน แต่ทั้งเกอิชาและโออิรันต่างสร้างสรรค์

วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงประสงค์จะศึกษา “ข้อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่น” เพื่อแสดงให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์และความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมของทั้งสองอาชีพ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่ออาชีพเกอิชาและโออิรัน อีก

ประการหนึ่งคือ เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับเกอิชาและโออิรันให้กว้างขวางต่อไป 
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2.2 กรอบการศึกษาและการวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

2.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

การวิจัยเรื่อง “ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบสานวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น” จะมุ่งศึกษาวัฒนธรรมเฉพาะที่บ่งบอกความเป็นเกอิชากับโออิรัน เพื่อนำไปสู่การเปรียบเทียบความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองอาชีพ โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

2.3.1 กำหนดหัวข้อวิจัย เรื่อง ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบ

สานวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพ่ือนำไปสู่ที่มาและความสำคัญของคำถามวิจัยและวัตถุประสงค์ 

2.3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเกอิชากับโออิรัน 

ศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่ต้องฝึกฝน รวมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่มีเฉพาะในทั้งสองอาชีพ 

2.3.3 วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นนำไปเปรียบเทียบความแตกต่างด้าน

วัฒนธรรมระหว่างเกอิชากับโออิรัน 

2.3.4 สรุปผลการวิจัยตามกรอบการศึกษาและการวิเคราะห์ 

2.3.5 จัดทำรายงานวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ 

ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

เกอิชา โออิรัน 

ศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เกอิชาต้องฝึกฝน 

ประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะของเกอิชา 

ประวัติความเป็นมาของเกอิชา 

เปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่โออิรันต้องฝึกฝน 

ประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะของโออิรัน 

ประวัติความเป็นมาของโออิรัน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน (10เดือน) 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง          
2. เก็บรวบรวมข้อมูล          

3. วิเคราะห์ข้อมูล          

4. สรุปผลการวิจัย          

5. จัดทำรายงานวิจัยสมบูรณ์          
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บทที่ 3  

เกอิชากับโออิรัน 

 

หากกล่าวถึงอาชีพเก่าแก่ของสตรีญี่ปุ่นในสมัยโบราณคงไม่อาจลืมอาชีพที่อยู่คู่ชนชั้นสูงอย่างเกอิชา

กับโออิรันไปได้ หากเกอิชาเปรียบดั่งศิลปินเอกที่รังสรรค์ปั้นแต่งงานศิลปะผ่านศาสตร์ต่าง ๆ โออิรันเองก็เป็น

ศิลปินผู้ถ่ายทอดความงามผ่านทางเรือนร่าง เกอิชากับโออิรันต่างมีหน้าที่มอบความสุขและความบันเทิงแก่

แขก โดยผู้ที่จะมาเป็นแขกของพวกเธอได้จะต้องเป็นชนชั้นสูงในสังคมเท่านั้น ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติความ

เป็นมา ศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่ต้องฝึกฝน รวมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่มีเฉพาะในหมู่เกอิชากับโออิรัน 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภูมิหลังของทั้งสองอาชีพมากยิ่งข้ึน 

 

3.1 เกอิชา 

3.1.1 ประวัติความเป็นมาของเกอิชา 

เกอิชาเป็นอาชีพหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี เกอิชาเป็นผู้ชำนาญทั้งศาสตร์และ

ศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นการขับร้อง การเล่นดนตรี การร่ายรำ รวมถึงการพูดคุยในเรื่องจิปาถะต่าง ๆ ไปจนถึงเรื่องที่

อาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเพื่อให้ความ

เพลิดเพลินแก่แขก  

อาชีพเกอิชานั้นพัฒนามาจากกลุ่มคนที่รู ้จักกันในชื่อ “โดบุชู” หรือสหายของไดเมียว ทำหน้าที่

ปรนนิบัติโดยสร้างความบันเทิงและให้คำปรึกษาแก่ไดเมียว ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดบุชูเริ่มมีบทบาทมากขึ้น

และรู้จักกันในชื่อใหม่ว่า “โอโทะกิชู” หรือ “ฮานะชิชู” ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 จึงมีความสำคัญต่อไดเมียว

น้อยลง กลายเป็นผู้สร้างความบันเทิงเพียงอย่างเดียว รู้จักกันในชื่อใหม่ว่า “โฮคัน” หรือ “ไทโคะโมชิ” ทำ

หน้าที่คล้ายตลกหลวงในราชสำนัก  

แรกเริ่มเกอิชาล้วนเป็นผู้ชาย ทำหน้าที่มอบความบันเทิงแก่แขกใน “ยูคาคุ” หรือย่านเริงรมย์ เพ่ือฆ่า

เวลาก่อนที่แขกจะได้พบกับนางโลม หญิงคนแรกที่เรียกตัวเองว่าเกอิชาคือนางโลมคนหนึ่ง มีนามว่า “คิคุยะ” 

โด่งดังมากในช่วง ค.ศ. 1750 ในด้านการขับร้องและเล่นซามิเซ็น4 เธอประสบความสำเร็จจากการเล่นซามิเซ็น

มากกว่าการขายเรือนร่าง ทำให้นางโลมหลายคนเริ่มหันมาเป็นเกอิชามากขึ้น จนในช่วง ค.ศ.1760 - 1770 

เกอิชาหญิงก็เริ่มปรากฏตัวในยูคาคุ เมื่อเกอิชาหญิงได้รับความนิยมมากกว่าเกอิชาชาย ภายหลังเกอิชาชายจึง

 
4 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  
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ลดจำนวนลงไปอย่างมาก เกอิชาทีท่ำงานในยูคาคุนั้นจะถูกห้ามไม่ให้มีความสัมพันธ์ทางกายใด ๆ กับแขก ทั้งนี้

เพ่ือไม่ให้กระทบกับกิจการของนางโลม นอกจากนีท้างส่วนกลางยังจัดตั้ง “เคนบัง” หรือผู้ตรวจการเฉพาะเพ่ือ

ลงทะเบียนเกอิชาและออกกฎระเบียบการแต่งกายให้แตกต่างจากนางโลม เพ่ือแสดงเจตจำนงว่าพวกเธอจะไม่

ขายศิลปะทางเรือนร่างเด็ดขาด เมื่อความต้องการในการใช้บริการเกอิชามากขึ้น จากตอนแรกที่ทำงานในยูคา-

คุก็มีการจัดตั้งย่านของตัวเองขึ้นมา เรียกว่า “ฮานะมาจิ” หรือเมืองดอกไม้ โดยฮานะมาจิแห่งแรกอยู่ที่ตำบลกิ

อง เมืองเกียวโต มีการตั้งสำนักเกอิชา ที่เรียกว่า “โอคิยะ” ขึ้นมา (Fongnam, 2560, น. 17-18) 

  “ชิโคมิ” เป็นชื่อเรียกเด็กหญิงที่เพ่ิงเข้ามาในโอคิยะใหม่ ๆ พวกเธอจะอยู่ในสถานะเด็กฝึกหัด และอยู่

ในสถานะนี้จนกว่าจะสอบวิชานาฏศิลป์เบื้องต้นผ่าน ในตอนเช้าชิโคมิต้องตื่นก่อนทุกคนในโอคิยะเพื่อทำงาน

บ้าน ต่อจากนั้นจึงไปเข้าเรียนที่คาบุเรนโจตามที่โอคิยะจัดให้ เช่น การเล่นดนตรี การขับร้อง การร่ายรำ การ

จัดดอกไม้ รวมไปถึงมารยาทญี่ปุ่น พอถึงเวลาเลิกเรียนในช่วงเย็น พวกเธอต้องจัดเตรียมของให้ไมโกะรุ่นพ่ี

เตรียมตัวออกไปทำงาน ในระหว่างนี้ชิโคมิไม่อาจนอนหลับ พวกเธอต้องเฝ้าคอยให้เหล่าพ่ีสาวกลับมาที่โอคิยะ 

เพ่ือช่วยล้างแป้งผลัดหน้าสีขาวทางด้านหลังในส่วนที่พ่ีสาวเช็ดไม่ถึง ตลอดเวลาที่อยู่ในโอคิยะ ชิโคมิต้องเรียนรู้

ทุกสิ่งอย่าง ทั้งการใส่หรือการพับกิโมโน การปฏิบัติตัว ลุกนั่ง ยืน เดิน รวมไปถึงภาษาพูดอย่างเกียวโต  ใน

ระหว่างที่เป็นชิโคมิจะไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งหน้าหรือทำผมแบบไมโกะ ชิโคมิจะสวมใส่กิโมโนแบบโคมน 

เพ่ือให้ร่างกายชินกับกิโมโน ในปัจจุบัน เด็กสาวที่จะเป็นชิโคมิต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐานก่อน โดยระยะเวลาในการเป็นชิโคมิจะกินเวลา 6 เดือน – 1 ปี หรือจนกว่าชิโคมิจะสอบนาฏศิลป์

เบื้องต้นผ่าน เมื่อสอบผ่านโอคิยะจะกำหนดวัน “มิเสะดาชิ” เพ่ือเลื่อนขั้นให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กิโมโนแบบโคมน 

ที่มา : Fongnam, 2560 
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ก่อนวันมิเสะดาชิ 1 เดือน ชิโคมิจะเลื่อนขั้นเป็น “มินะไร” คอยติดตามเกอิชาไปยัง “โอซาชิคิ” เพ่ือ

ไปเฝ้าดูและเรียนรู้การทำงานของเกอิชา โดยมินะไรจะมี “โอเนะซัง” หรือเกอิชาพี่สาวคอยให้คำแนะนำไป

ตลอดช่วงของการเป็นไมโกะหรือตลอดชีวิตของพวกเธอ โดยจะมีพิธีฝากฝังที่โอกาซังเป็นผู้ฝากฝังให้ทั้งคู่เป็น

พ่ีสาวน้องสาวกัน มินะไรจะแต่งหน้าและใส่กิโมโนคล้ายไมโกะ แต่โอบิจะสั้นกว่า เรียกว่า “ฮันดาระโอบิ” ส่วน

ทรงผม เรียกว่า “โมโมวาเระ” โดยปักปิ่นแบบดอกไม้ห้อยระย้าเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การแต่งกายแบบมินะไร 

ที่มา : Fongnam, 2560 

 

มิเสะดาชิเป็นพิธีกรรมที่ไมโกะทุกคนต้องเข้าร่วม ก่อนวันมิเสะดาชิ โอคิยะจะส่ง “ซาชิกามิ” ไปทั่วฮา-

นะมาจิ เพ่ือประกาศว่าจะมีไมโกะคนใหม่ ในวันมิเสะดาชิ โอคิยะของไมโกะจะประดับประดาไปด้วยกระดาษ

คำอวยพรและป้ายชื่อของไมโกะ รวมถึงภาพมงคล เรียกกระดาษเหล่านี้ว่า “โมคุโรคุ” โดยจะแขวนไว้ในคืน

ก่อนพิธีเสมอ ในวันพิธี ไมโกะจะทำผมทรง “มิเสะดาชิวาเระโนบุ” แต่งหน้าสีขาวที่เรียกกันว่า “โอชิโรอิ” 

เพราะในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้า การแต่งหน้าสีขาวจะไม่ทำให้หน้ากลืนไปกับฉาก โดยจะทาแป้งสีขาวทั่วทั้ง

ใบหน้าและลำคอ แต่จะเว้นช่วงต้นคอไว้เพื่อเพิ่มความเย้ายวนน่าค้นหา ต้นคอด้านหลังจะทาแป้งเป็นรูปซี่ไม้ 3 

ซี่ ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นเลขมงคล สื่อถึงความบริสุทธิ์ล้ำค่า ส่วนกิโมโนจะสวมใส่กิโมโน “คุโระ-

มนทสึกิฮิคิทสึริ” ซึ่งเป็นกิโมโนแบบทางการสีดำ ประดับลวดลายมงคลและตราของโอคิยะที่สังกัด ผูกดาราบิโอ
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บิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังจากพิธีมิเสะดาชิจะมีการทำพิธี “ซันซันคุโดะ” เพ่ืออวยพรให้ไมโกะมีความสุขและ

ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 การใส่กิโมโนคุโระมนทสกึิฮิคิทสรึิแบบไมโกะ 

ที่มา : Fongnam, 2560 

 

เมื่อไมโกะเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาและความสามารถพร้อมแล้วสำหรับการเป็นเกอิชา โอกาซังจะ

กำหนดวันพิธี “เอริคาเอะ” ขึ้นมา โดยก่อนวันพิธี 1 เดือน ไมโกะต้องเปลี่ยนไปทำทรงผม “ยักโกชิมาดะ” 2 

สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงทำทรงผม “ซัคโคว” อีก 2 สัปดาห์ เพ่ือประกาศให้ผู้คนในฮานะมาจิและแขกของโอคิ-

ยะรู้ว่าจะมีเกอิชาคนใหม่ (Fongnam, 2560, น. 62) คืนสุดท้ายก่อนวันพิธี ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับไมโกะจะมา

รวมกันเพื่อร่วมอวยพรและรำลึกความหลังไปด้วยกัน หลังจากนั้นจะมีการจัดพิธี “ดันปะทสึชิกิ” หรือพิธีตัดผม 

อันเป็นพิธีที่เปรียบเหมือนการละทิ้งชีวิตเก่าในฐานะเด็กสาว ไปสู่ชีวิตใหม่ในฐานะศิลปิน เมื่อถึงวันพิธีเอริคา-

เอะ โอคิยะของเกอิชาคนใหม่จะประดับไปด้วยโมคุโรคุ ไมโกะจะสวมวิกผมทรง “ทากะชิมาดะ” ใส่กิโมโน “คุ-

โรมนทสึคิฮิคิริซึริ” แบบหญิงแต่งงานแล้ว เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ เกอิชาจะต้องเลือกว่าจะเป็น “จิกา-

ตะ” เกอิชาที่เล่นดนตรีและร้องเพลงเพียงอย่างเดียว หรือ “ทาจิกาตะ” เกอิชาที่ทั้งร้องเพลง เล่นดนตรี และ

ร่ายรำ ส่วนใหญ่เกอิชาจะเลือกเป็นทาจิกาตะ เพราะเวลาแสดงจะได้อยู่กลางเวทีจึงง่ายต่อการก้าวหน้าและมี

ชื ่อเสียงในอาชีพ การรำของเกอิชาทาจิกาตะจะไม่ใช้สีหน้าในการเล่าเรื ่อง แต่จะใช้ลักษณะท่าทางการ

เคลื่อนไหวของกิโมโนและอุปกรณ์การแสดงในการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ โดยมากผู้ที่เป็นจิกาตะเกอิชามักไม่ได้
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เป็นจิกาตะมาตั้งแต่แรก แต่มักเป็นทาจิกาตะที่อายุมากแล้ว ไม่แข็งแรงเหมือนสมัยสาว ๆ จึงอยากหลบมา

แสดงอยู่ฉากหลังแทน ผันตัวไปเป็นจิกาตะ จิกาตะเกอิชาจำเป็นต้องเล่นเครื่องดนตรีญี่ปุ่นดั้งเดิมให้คล่องแคล่ว

ทุกชนิด รวมถึงต้องสามารถร้องเพลงญี่ปุ่นโบราณได้ทุกเพลง ในวันเอริคาเอะจะมีการทำซันซันคุโดะอีกครั้ง 

หลังเสร็จสิ้นพิธีต้องเดินไปรอบ ๆ ฮานะมาจิ เพื่อประกาศว่ามีเกอิชาคนใหม่และฝากตัว โดยมี “โอโตโกะชิ” 

เป็นผู้ช่วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 การใส่กิโมโนคุโรมนทสึคฮิิคิริซรึิแบบเกอิชา 

ที่มา : Fongnam, 2560 
 

ในสมัยเมจินับเป็นยุคทองของเกอิชา พวกเธอได้รับความนิยมเหนือโสเภณีและมีสำนักเกอิชาอยู่ทั่ว

ประเทศ ช่วงที่ญี่ปุ่นทำสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลสั่งปิดกิจการแหล่งบันเทิง สำนักเกอิชาจำต้องปิดกิจการ

ชั่วคราว เกอิชาบางส่วนถูกเกณฑ์ไปทำงานในโรงงานผลิตอาวุธสงคราม หลังสงครามสิ้นสุด กองทัพอเมริกันที่

เข้ามายึดญี่ปุ่นสั่งให้เปิดกิจการสถานบันเทิงขึ้นใหม่ ธุรกิจเกอิชาจึงเริ่มฟื้นตัว ซ่องโสเภณีเกิดขึ้นจำนวนมาก

เพื่อรองรับทหารอเมริกัน โสเภณีเหล่านั้นมักเรียกตนเองว่า เกอิชา จึงสร้างความรู้แบบผิด ๆ เกี่ยวกับเกอิชา

ให้แก่ชาวต่างชาติ สถานภาพและหน้าที่ของเกอิชาและโสเภณีคลุมเครือมาตลอด จนกระท่ังปี 1957 รัฐบาลจึง

ประกาศยกเลิกสถานภาพถูกกฎหมายของอาชีพโสเภณี การเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกทำให้การใส่ชุด

กิโมโนถูกลดความสำคัญลง มีเพียงเกอิชาเท่านั้นที่สวมใส่เพื่อทำงาน รัฐบาลญี่ปุ ่นจึงยกระดับเกอิชาเป็ น

ตัวแทนของศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ให้เกอิชาคงประเพณีและเอกลักษณ์ของสังคมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น 
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ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสมัยใหม่ ในปัจจุบันผู้ที่ประกอบอาชีพเกอิชายังมีอยู่แต่ลดน้อยลงมากเมื่อ

เทียบกับในอดีต โดยย่านฮานะมาจิเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลกิอง จังหวัดเกียวโต  

 

3.1.2 ศิลปะแขนงต่าง ๆ ท่ีเกอิชาต้องฝึกฝน 

3.1.2.1 การร่ายรำ      

เคียวไม คือการร่ายรำแบบเกียวโต พัฒนามาจากการรำของนางรำในราชสำนักที่เน้นความสง่างาม

อ่อนช้อยมากกว่าความสนุกสนาน เป็นการร่ายรำที่ใช้ภาษากายและการเคลื่อนไหวของเสื้อผ้ามากกว่าการ

แสดงออกทางสีหน้า (Fongnam, 2560, น. 106) ดังนั้น ในการแสดงนี้ไมโกะและเกอิชาจะไม่ยิ้มระหว่างแสดง  

โดยในแต่ละฮานะมาจิ เคียวไมจะถูกดัดแปลงเพื่อสร้างเอกลักษณ์ในย่านของตัวเอง 
      

3.1.2.2 การขับร้อง 

เกอิชาจำต้องจดจำเนื้อร้องและทำนองเพลงให้ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้การแสดงออกมาสมบูรณ์แบบ

ที่สุด Fongnam (2560, น. 109-113) อธิบายถึงเพลงที่เหล่าเกอิชาและไมโกะมักใช้ในการแสดงตามโอกาส

ต่าง ๆ ไว้ดังนี้  

• กิอง โคอุตะ เป็นเพลงที่นิยมมากในทุกฮานะมาจิ เนื้อเพลงกล่าวถึงฤดูกาลต่าง ๆ ในเกียวโต ความ

สนุกสนานในโอซาชิคิ และความงามของไมโกะ  

• โรคุเด็น คุซุชิ เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมเสมอ  เนื้อเพลงแตกต่างไปตามฮานะมาจิ แต่หลัก ๆ 

จะกล่าวถึงผีเสื้อหนุ่มที่ลังเลว่าจะชิมน้ำหวานจากดอกไม้ดอกใดด ี

• ฮารุซาเมะ แปลว่า ฝนในฤดูใบไม้ผลิ กล่าวถึงโสเภณีคนหนึ่งที่ไถ่ตัวเป็นอิสระ นั่งรอคนรักมารับอยู่

ท่ามกลางสายฝนในฤดูใบไม้ผลิ 

• นัตสึ วะ โฮตารุ แปลว่า หิ่งห้อยในฤดูร้อน เพลงนี้จะแสดงในช่วงมิถุนายน – กันยายน ในเนื้อเพลง

เล่าถึงหิ่งห้อยและเทศกาลฤดูร้อน โดยมีความหมายซ่อนอยู ่อีกนัยคือหิ่งห้อยที่นอกจากจะเป็น

สัญลักษณ์ของฤดูร้อน ยังหมายถึงรักที่ไม่ได้พูดออกไป 

• โฮตารุการิ แปลว่า จับหิ่งห้อย เพลงนี้มักใช้แสดงสลับกับ นัตสึ วะ โฮตารุ ในบางครั้ง 

• คุโรคามิ การแสดงเพลงนี้อนุญาตให้ผู้แสดงที่แสดงได้มีเพียงเกอิชาและไมโกะที่อยู่ในช่วงทำผมทรงซัค

โควเท่านั้น เนื้อเพลงเป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมของสาวงามที่ถูกบีบให้ทิ้งความรักที่มีต่อโชกุน 

เธอต้องผ่านแต่ละวันคืนไปอย่างยากลำบาก จนวันหนึ่งในคืนที่หิมะตก เธอก็จากไปด้วยความตาย 
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• ฮานะกาสะ เดิมเป็นการรำแบบพ้ืนบ้านเน้นการเคลื่อนไหวสนุกสนาน นิยมรำในฤดูร้อน แต่เมื่อฮานะ-

มาจินำมาใช้ จึงปรับจังหวะเพลงให้ช้าลงเป็นเท่าตัว 

• เคียวโนะชิกิ แปลว่า สี่ฤดูแห่งเกียวโต เล่าถึงฤดูกาล 4 ฤดูที่ผันผ่านในเกียวโต ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิไป

จนถึงฤดูหนาว โดยแต่ละฮานะมาจิก็จะใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงแตกต่างกันไป 

• โมมิจิ โนะ ฮาชิ ใช้แสดงในฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น บรรยายเกี่ยวกับความงามของโมมิจิที่เปลี่ยนสีและร่วง

โรยปกคลุมพ้ืนดิน ทุกฮานะมาจิจะใช้พัดคู่เป็นอุปกรณ์เหมือนกัน 

• โมมิจิ อุริ แปลว่า ขายใบโมมิจิ เนื้อเพลงเล่าถึงอาชีพเก่าแก่ที่ เก็บใบโมมิจิมาขาย รวมถึงความงดงาม

ในฤดูใบไม้ร่วง จึงใช้แสดงเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง 

• อุเมะ นิ โมะ ฮารุ แปลว่า ฤดูใบไม้ผลิและดอกบ๊วย การแสดงนี้ไม่ได้แสดงกันตลอดทั้งปี แสดงเฉพาะ

ในช่วงกุมภาพันธ์ ในตอนที ่ดอกบ๊วยบานเต็มที ่ไปจนถึงช ่วงเมษายน ทุกฮานะมาจิจะใช ้พัด

ประกอบการแสดง 

• วาชิ งะ ไซโชว เนื้อเพลงเกี่ยวกับชีวิตของหญิงสาวในหมู่บ้านเล็ก ๆ ตามชื่อเพลงที่แปลว่า แผ่นดินของ

ฉัน บรรยายถึงวันในแต่ละวัน การทำงานในหมู่บ้าน เพลงนี้มักจะทำให้แขกหวนระลึกถึงความสงบใน

บ้านเกิด 

• ยูงุเระ แปลว่า ช่วงเวลาสนธยา เนื้อเพลงกล่าวถึงยามสนธยาในฤดูร้ อน ภาพระยิบระยับของดวง

อาทิตย์ที่ส่องสะท้อนกับแม่น้ำคาโมกาวะ โดยอุปกรณ์ประกอบการแสดงมักเป็นพัด หรือบางครั้งก็ใช้

พัดกลมอุจิวะแทนเพ่ือความหลากหลาย 

• ฮิเมะซันจะ เนื้อเพลงเป็นเรื่องราวขององค์หญิงพ่ีน้องสามคนที่หลงรักเจ้าชายคนเดียวกัน เจ้าหญิงทั้ง

สามองค์ทะเลาะกันจนน้องสาวคนเล็กสุดฆ่าตัวตาย และครอบครัวของทั้งสามก็อับอายกับการกระทำ

ขององค์หญิงสององค์โตที่ยังมีชีวิตอยู่ 

• โกโซะ โนะ โอนิวะ เนื้อเพลงเกี่ยวกับราชวงศ์ที่ออกมาชมดอกไม้บานในอุทยานของพระราชวังหลวง 

รวมถึงบรรยายถึงความสนุกและความบันเทิงต่าง ๆ ที่จัดขึ้นระหว่างนั้น ทุกฮานะมาจิจะใช้พัด

ประกอบการแสดง 

• อุจิฉะ เพลงนี้เป็นเพลงที่หาดูได้ยากมาก เนื่องจากท่ารำ สำเนียงการร้อง  และการเล่นซามิเซ็นยาก

มาก จึงใช้แสดงแค่ในพิธีทางการหรือต่อหน้าแขกที่ร่ำรวยมาก ๆ เท่านั้น เนื้อเพลงกล่าวถึงความ

เทิดทูนที่มีต่อใบชาและการชงชา แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการดื่มชาของชาวญี่ปุ ่นได้เป็นอย่างดี 

อุปกรณ์ประกอบในเพลงนี้ จะใช้ผ้าสีแดงผืนเล็ก ๆ สำหรับพิธีชงชาหรือท่ีเรียกว่า “ชาคิน”  
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• มัตสึ สึคุชิ แปลว่า หวีไม้สน ต้นสนเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความกล้าหาญ รวมถึงปณิธาน

อันแรงกล้า เนื้อเพลงเล่าถึงหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในป่าสน คิดถึงซามูไรคนรักของเธอที่ไปออก

รบในสงคราม ถึงจะหายไปนานและมีเพียงข่าวความเจ้าชู้ของคนรักมาเข้าหู แต่เธอก็ยังหยัดยืนไม่ไหว

หวั่นในตัวคนรักเหมือนดั่งต้นสนที่ยืนตระหง่านท้าลมท้าฝน เพลงนี้ใช้แสดงในพิธีมงคลอย่างงาน

แต่งงาน แสดงในศาลเจ้า หรืองานฉลอง 

 

3.1.2.3 การเล่นดนตรี 

ไม่ว่าเกอิชาจะเลือกเป็นจิกาตะหรือทาจิกาตะ พวกเธอล้วนต้องศึกษาร่ำเรียนการเล่นดนตรีทั้งสิ้น แม้

ทาจกิาตะอาจไม่เก่งเท่าจิกาตะ แต่การเล่นดนตรีพ้ืนฐานล้วนสามารถเล่นได้ เครื่องดนตรีที่ใช้แสดงบ่อย ได้แก่ 

• ซามิเซ็น เครื่องดนตรีชนิดเครื่องสาย ประกอบด้วยสาย 3 สาย เป็นเครื่องดนตรียอดนิยมในทุกฮานะ-

มาจิ บางครั้งแค่มีซามิเซ็นเครื่องเดียวก็สามารถเปิดการแสดงได้แล้ว อีกท้ังเพลงส่วนใหญ่ที่ใช้ประกอบ

เคียวไมก็ถูกแต่งข้ึนสำหรับให้ซามิเซ็นเล่นอีกด้วย (หมายเลข 2) 

• ทสึซึมิ กลองเล็กรูปร่างคล้ายนาฬิกาทราย ขึงหนังเอาไว้ด้านบนและด้านล่าง ทสึซึมิแตกต่างจากกลอง

ชนิดอื่นตรงที่ถ้าหากอยากจะปรับโทนเสียงในการตีจะทำได้โดยดึงเชือกที่ขึงอยู่ทั้ง  6 มุมก่อนจะตี 

กลอง ทสึซึมิมี 2 ประเภทคือ ทสึซึมิเล็ก (โคทสึซึมิ) และทสึซึมิใหญ่ (โอทสึซึมิ) 

• โคทสึซึมิ คือทสึซึมิขนาดเล็ก วิธีเล่นคือจะวางโคทสึซึมิเอาไว้บนบ่า มือหนึ่งจับเชือก อีกมือหนึ่งตี 

(หมายเลข 3) 

• โอทสึซึมิ คือทสึซึมิขนาดใหญ่ วิธีเล่นคล้ายโคทสึซึมิ แต่โอทสึซึมิมีเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากลองด้าน

หนึ่งจะใหญ่กว่าอีกด้านหนึ่ง เสียงที่ออกมาจงึทุ้มและลึกกว่า (หมายเลข 5) 

• ชิเมะไทโกะ ในที่นี้ไม่ใช่ไทโกะลูกใหญ่ที่ใช้ตีในงานเทศกาล แม้จะหน้าตาคล้ายกัน แต่รูปร่างเล็กลงมา

เท่าทสึซึมิ และใช้วิธีนั่งตี ไม่ยืนเหมือนไทโกะปกต ิ(หมายเลข 4) 

• ฟุเอะ ฟุเอะคือขลุ่ยที่ทำมาจากไม้ไผ่ จะให้เสียงโหยหวนมากกว่าขลุ่ยทั่วไป ฟุเอะมี 3 ชนิด ดังนี้ 

1. ชาคุฮาจิ แปลตรงตัวว่า “1 ชาคุ กับอีก 8” หมายถึงความยาวของชาคุฮาจิที่มี 1 ชาคุ (30.30 

เซนติเมตร) กับอีก 0.8 ชาคุ (24.24 เซนติเมตร) รวมเป็น 54.54 เซนติเมตร สลักเจาะรูทั้งหมด 5 จุด 

ชาคุฮาจิเข้ามาในญี่ปุ่นตั้งแต่ในศตวรรษที่ 6 เสน่ห์ของชาคุฮาจิอยู่ที่เสียงลมที่แทรกอยู่ในเสียงตัวโน้ต 

ทำให้เวลาเป่าจะมีกลิ่นอายความเศร้าอยู่ในน้ำเสียง (หมายเลข 8) 
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2. ชิโนะบุเอะ ขลุ่ยไม้ไผ่ที่มีลักษณะคล้ายขลุ่ยจีน มักจะใช้เล่นในเพลงประเภทนากาอุตะ โดยจะมี

เสียงที่สูงกว่าและมีเสียงลมแทรกน้อยกว่าชาคุฮาจิ นิยมใช้เล่นในการแสดงละครโนและละครคาบุกิ 

(หมายเลข 6) 

3. โยโกบุเอะ หน้าตาเหมือนชิโนะบุเอะ เพียงแต่จะสั้นกว่า ขลุ่ยชนิดนี้ ให้เสียงที่แหลมเล็กและสูงกว่า

ชิโนะบุเอะ (หมายเลข 7) 

• โกโตะ เครื่องดนตรีชนิดสาย ประกอบด้วย 13 สาย เป็นเครื่องดนตรีที่มาจากจีน (กู่เจิ้ง) เข้ามาใน

ญี่ปุ่นตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 7 (หมายเลข 1) 

• โคคิว เป็นซอญี่ปุ่น หน้าตาเหมือนซามิเซ็นแต่ขนาดเล็กกว่า และใช้ไม้สีเพื่อให้เกิดเสียง เครื่องดนตรี

ชนิดนี้เคยถูกมองว่ามีเพียงนางโลมที่เล่นได้ ดังนั้นเกอิชาจึงไม่นิยมเล่น แต่ต่อมาในมิยากาว่าโจมีการ

เรียนการสอนโคคิว จึงกลายเป็นเครื่องดนตรีขึ้นชื่อในมิยากาว่าโจ (หมายเลข 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 5 เครื่องดนตรีที่เกอิชาต้องฝึกฝน 

ที่มา : Fongnam, 2560 
 

3.1.2.4 การจัดดอกไม้ (อิเคะบานะ) 

เกอิชาเป็นศิลปินผู้เข้าใจความงามอย่างลึกซึ้ง การจัดดอกไม้เองก็เป็นศาสตร์ความงามที่สร้างสรรค์

จากธรรมชาติที่มีอยู่ จึงเป็นหนึ่งในศิลปะที่เกอิชาจำต้องเรียนรู้ “อิเคะบานะ” หรือการจัดดอกไม้มาจากการ

รวมคำว่า “อิเคะ” และ “บานะ” เข้าด้วยกัน (Hicks, 2561) จึงเน้นความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติ

เป็นหลัก เหมือนวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นที่เรียบง่าย โดยใช้ดอกไม้จำนวนไม่มาก จัดความสมดุลในแจกันและ
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รูปทรงต่าง ๆ การจัดดอกไม้มักจะจัดดอกไม้รวมกับกิ่งไม้ ใบไม้ รากไม้ หรือต้นหญ้า เพ่ือคงความเป็นธรรมชาติ

มากที่สุด และเพ่ือให้ดอกไม้ดูมีชีวิตชีวาแม้ว่าจะถูกตัดออกมาจากต้นแล้ว 

 

3.1.2.5 พิธีชงชา 

พิธีชงชา หรือที่เรียกว่า “ชะโด” คือวิถีแห่งชาของชาวญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นพิธีกรรม

ที่ทรงคุณค่า หยั่งรากลึกลงในศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พิธีชงชาเป็น

พิธีที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิต หัวใจสำคัญของพิธีชงชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือดื่มชา

เท่านั้น แต่อยู่ที ่สุนทรียภาพในการลิ ้มรสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และจิตใจ (JNTO, 2562) การดื่มชาเป็น

วัฒนธรรมจากประเทศจีนที่เผยแพร่เข้ามาในญี่ปุ่น โดยพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญนำมาดัดแปลงให้เข้ากับ

วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น ในอดีตการดื่มชาเป็นที่นิยมกันในหมู่นักรบ ขุนนาง ตลอดจนพ่อค้าชาวเมืองที่ร่ำรวย

เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เกอิชาจึงต้องเรียนรู้กรรมวิธีในการชงชา เพราะชนชั้นที่กล่าวถึงในข้างต้นล้วนเป็นแขกที่มัก

เข้ามาใช้บริการอยู่เสมอ 
 

3.1.2.6 การเขียนอักษร หรือการเขียนพู่กัน 

“โชะโด” หรือการเขียนพู่กันเข้ามายังญี่ปุ่นพร้อมกับตัวอักษรคันจิ เป็นหนึ่งในศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่น

ที่ใช้พู่กันและหมึกในการเขียนตัวอักษร การเขียนพู่กันญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากจีนพร้อม ๆ กับการเข้า

มาของพระพุทธศาสนานิกายเซน แต่เมื่อมีการประดิษฐ์ตัวอักษรคานะ5 การเขียนพู่กันก็ค่อย ๆ กลายเป็น

รูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่น (Yokoyama, 2562) การเขียนโชะโดต้องอาศัยความประณีต

วิจิตรในการเขียน จึงนับเป็นหนึ่งในศาสตร์และศิลป์ที่งดงามและทรงคุณค่าอีกหนึ่งศาสตร์ที่ผู้เป็นเกอิชาต้อง

เรียนรู้ 

 

3.1.3 ประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะของเกอิชา 

3.1.3.1 ประเพณีที่สืบสานผ่านพิธีกรรม 

เกอิชาเป็นอาชีพที่สตรีญี่ปุ่นในอดีตนิยมจึงก่อเกิดประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมายาวนาน ผ่านทาง

พิธีกรรมต่าง ๆ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในสายอาชีพนี้ อันได้แก่ 

• พิธีมิเสะดาชิ “มิเสะดาชิ” แปลตรงตัวว่า การเยี่ยมร้าน เป็นพิธีที่กรรมที่ไมโกะทุกคนต้องเคยเข้าร่วม 

เพราะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากเด็กสาวธรรมดาไปเป็นเกอิชาฝึกหัดหรือไมโกะ ก่อนวันมิเสะดาชิทาง

 
5 คาตาคานะและฮิรางานะ 
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โอคิยะจะทำการส่ง "ซาชิกามิ" ไปให้ทั่วฮานะมาจิ เพ่ือประกาศว่าจะมีไมโกะคนใหม่แล้ว โดยโอคิยะ

จะเริ่มประกาศตั้งแต่ช่วงที่เด็กสาวคนนั้นยังเป็นมินะไร เมื่อถึงวันมิเสะดาชิ โอคิยะของไมโกะคนนั้น

จะประดับประดาด้วยกระดาษท่ีเขียนอักษรด้วยหมึกสีดำแดงเป็นคำอวยพร และป้ายชื่อของไมโกะคน

ใหม ่รวมถึงภาพมงคล กระดาษเหล่านี้เรียกว่า "โมคุโรคุ" 

• พิธีซันซันคุโดะ เป็นพิธีที่ทำหลังจากมิเสะดาชิ “ซันซันคุโดะ” แปลตรงตัวได้ว่า สาม-สาม-เก้าครั้ง คือ 

“การแลกจอกสามครั้ง” เป็นการแลกจอกระหว่างตัวไมโกะคนใหม่กับโอกาซัง อาจารย์ และเกอิชา

พี่สาว ไมโกะจะดื่มสาเก 3 จิบ จากจอก 3 จอก โอกาซัง อาจารย์ และเกอิชาพี่สาวก็จะดื่มสาเก 3 

จอก 3 ครั้งจากจอกนี้เช่นกัน นัยยะของพิธีนี้คือเพื่ออวยพรให้ไมโกะมีความสุข ประสบความสำเร็จ 

และเกิดปัญญาในอาชีพการงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงความกลมเกลียวแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์

ระหว่างไมโกะกับสำนัก เมื่อพิธีนี้เสร็จสิ้น เด็กสาวคนนี้จะถือเป็นไมโกะโดยสมบูรณ์ 

• พิธีเอริคาเอะ พิธีของวันนี้จะคล้าย ๆ วันมิเสะดาชิ มีการทำซันซันคุโดะอีกครั้ง เมื่อเสร็จพิธีในร้านก็

ต้องเดินไปรอบ ๆ ฮานะมาจิ โดยเริ่มขอบคุณอาจารย์ก่อนแล้วจึงเข้าโอชายะต่าง ๆ กับโอโตโกะชิอีก

ครั้ง เพ่ือบอกทุกคนให้รับรู้ว่าขณะนี้มีเกอิชาคนใหม่แล้วและเพื่อฝากตัว ถ้าหากฮานะมาจินั้นมีพื้นที่

กว้างขวางก็อาจจะไม่สามารถจบพิธีภายในวันเดียวได้ หากมีพิธีวันที่สอง เกอิชาคนใหม่ไม่จำเป็นต้อง

แต่งตัวเต็มยศเหมือนวันแรกแต่จะใส่เพียงกิโมโนแบบโฮมนงิหรือกิโมโนแบบสุภาพ สีอ่อน เธอจะไม่

แต่งหน้า หรือแต่งอ่อน ๆ แล้วเดินไปรอบ ๆ ฮานะมาจิกับโอโดโกะ เพ่ือทักทายตามโอชายะอีกครั้ง 

• พิธีดันปะทสึชิกิ หรือพิธีตัดผม ในพิธีโอกาซังจะนำผ้ามาคลุมไหล่ไมโกะและเป็นคนถอดเครื่องประดับ

ผมบนศีรษะของไมโกะออก คนต่อมาคือเกอิชาพี่สาวจะตัดโมโตอิ (ด้ายเงินที่เอาไว้ตรึงผมให้อยู่ทรง) 

จากนั้นแขกจะตามเข้ามาเพื่อตัดปอยผมเล็ก ๆ เมื่อตัดเสร็จโอกาซังจะเข้ามาอีกครั้งเพื่อตัดปอยผม 

และรวบมวยผมง่าย ๆ ให้เธอใหม่เป็นอันเสร็จพิธี สำหรับไมโกะแล้วพิธีนี้เปรียบเหมือนการละทิ้งชีวิต

เก่าในฐานะเด็กสาวไปสู้ชีวิตการเป็นเกอิชาเต็มตัว 

• พิธีมิสึอาเกะ หรือการประมูลพรหมจรรย์ โลกของเกอิชาที่กำเนิดมาจากหอนางโลมก็ได้รับเอาพิธีนี้มา

เช่นกัน หลังจากผ่านการฝึกอันยาวนานในช่วงปีแรก ถึงเวลาที่จี่ไซไมโกะจะเปลี่ยนสถานะเป็นโอคี่ไม-

โกะ ทางโอคิยะก็จะทำการจัดให้มีการประมูลพรหมจรรย์ ในพิธีประมูลมีเงื่อนไขคือ ผู้ที่ประมูลความ

สาวของไมโกะได้ จะห้ามมีความสัมพันธ์ใด ๆ หลังจากนั้นกับไมโกะคนดังกล่าวอีกเป็นครั้งที่ 2 เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ทั้งผู้ประมูลและไมโกะคนนั้นมีความผูกพันกันมากไป จนกระทั่งปี ค.ศ. 1959 รัฐบาล
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ญี่ปุ่นต้องการให้เกอิชาเป็นศิลปินผู้สืบทอดศิลปะญี่ปุ่นที่ควรจะอยู่ในฐานะผู้หญิงที่บริสุทธิ์  พิธีนี้จึงถูก

ยกเลิกไป  

• พิธีฮิคิอิไว เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพ่ือให้เกอิชาได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของเธอเป็นครั้งสุดท้าย ไม่

ว่าจะเป็นโอกาซัง เกอิชาพี่สาว หรือครูบาอาจารย์ที่อบรมเลี้ยงดูกันมา ในวันพิธีทุกคนจะมารวมกนัที่

โอคิยะ เกอิชาเจ้าของพิธี จะขอบคุณทุกคน ก่อนจะให้กล่องข้าวแก่ทางโอคิยะ ซึ่งสีของข้าวในกล่อง

สามารถบอกถึงเจตจำนงในภายภาคหน้าของเธอคนนั้นได้ หากข้าวในกล่องเป็นข้าวขาว หมายถึงเธอ

จะไม่กลับเข้ามาในฮานะมาจิเพื่อเดินบนเส้นทางนี้อีกแล้ว หากข้าวในกล่องเป็นข้าวแดงหรือถั่วแดง

แปลว่า ในภายภาคหน้าหากมีโอกาสอีกสักครั้ง เธอก็จะกลับมาในโลกใบนี้อีก กล่าวได้ว่าพิธีนี้คือการ

อำลาต่ออาชีพเกอิชานั่นเอง 

 

3.1.3.2 วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ 

การเปลี่ยนผ่านของกาลเวลาย่อมก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาเสมอ หรือบางครั้งสิ่งที่เคยมีมาก่อนก็ยิ่ง

หยั่งรากลึกลงไปยิ่งขึ้น เหมือนดั่งวัฒนธรรมของเกอิชาที่ถูกสร้างสรรค์ปั้นแต่งและดำรงรักษาไว้ วัฒนธรรมที่

โดดเด่นอันสะท้อนถึงความงามของเกอิชา มีดังนี้ 

• โอชิโรอิ หรือการทาหน้าสีขาว วัฒนธรรมนี้มีที่มาจากประเทศจีน เข้ามามีอิทธิพลในญี่ปุ่นสมัยเฮอัน 

(ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185) โดยหญิงขายบริการในจีนจะแต่งหน้าสีขาวเป็นชั้นหนา ด้วยความเชื่อที่ว่า

จะทำให้หน้าดูสวยขึ้นเมื่อแสงส่องมากระทบใบหน้า และยังช่วยให้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าได้

อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้า การทาหน้าสีขาวจะทำให้ใบหน้าไม่กลืนไปกับฉาก 

โดยจะทาแป้งสีขาวทั่วทั้งใบหน้าและลำคอ แต่จะเว้นช่วงต้นคอไว้เพื่อเพิ่มความเย้ายวนน่าค้นหา

เหมือนว่ากำลังใส่หน้ากากอยู่ โดยต้นคอด้านหลังจะทาแป้งเป็นรูปซี่ไม้ 3 ซี่ ตามความเชื่อของคน

ญี่ปุ่นที่ถือว่าเลข 3 เป็นเลขมงคล สื่อถึงความบริสุทธิ์ล้ำค่า  

• โอะฮะกุโร หรือการทาฟันให้เป็นสีดำ วัฒนธรรมนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่เกอิชาเท่านั้น แต่ยังนิยมกัน

ทั่วไปในหมู่ผู้หญิงญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วเพื่อบ่งบอกสถานะสมรส และอีกเหตุผลคือเพ่ือ

ความสวยงาม การทาฟันสีดำเป็นสัญลักษณ์ของความงามและวุฒิภาวะ ใครก็ตามที่มีมัน โดยเฉพาะ

ผู้หญิงจะถือว่ามีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าเป็นการป้องกันฟันผุและปัญหาเหงือกอ่ืน ๆ โดยใช้ขี้ผึ้ง

หรือหมึกในการทา จนเข้าสู่ปลายศตวรรษที่ 19 การทาฟันสีดำถือเป็นเรื่องผิด เพราะเป็นช่วงที่ญี่ปุ่น

ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก (MAGURO, 2562) ในปัจจุบัน สามารถพบเห็น
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วัฒนธรรมโอฮากุโระได้ที่ฮานามาจิ ซึ่งเป็นเขตเกอิชาของญี่ปุ่น ซึ่งไมโกะจะทาฟันสีดำก่อนจะได้รับ

การแต่งตั้งเป็นเกอิชาหรือในช่วงเทศกาล  

 

3.2 โออิรัน 

3.2.1 ประวัติความเป็นมาของโออิรัน 

หากกล่าวถึงอาชีพที่เก่าแก่ท่ีสุดในโลก คงหนีไม่พ้นอาชีพหญิงขายบริการหรือที่เรียกกันว่า โสเภณี ใน

ญี่ปุ่น อาชีพนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกช่วงปลายศตวรรษที่ 10 – 11 ในยุคสมัยนั้น โสเภณีสามารถแบ่งได้หลาย

ระดับ มีตั้งแต่โสเภณีที่รับแขกทั่วไปไปจนถึงโสเภณีชั้นสูงที่คอยให้ความบันเทิงในงานเลี้ยงของขุนนางเท่านั้น 

โออิรันคืออาชีพที่พัฒนามาจากโสเภณ ีเพียงแตพ่วกเธอไม่ได้ขายเพียงศิลปะทางเรือนร่าง แต่ยังขายศิลปะผ่าน

ทางการแสดงต่าง ๆ เพื่อมอบความบนัเทิงแก่แขกของพวกเธอ 

โสเภณีมีอยู่มากในสมัยเคโชราว ค.ศ. 1596 – 1614 แต่ถูกบันทึกอย่างเป็นกิจจะลักษณะในหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์สมัยเอโดะประมาณ ค.ศ. 1600 – 1868 ที่การขายบริการทางเพศเป็นเรื่องถูกกฎหมาย 

โสเภณีเป็นอาชีพที่มีอยู่หลายระดับ โดยโสเภณีทั่วไปจะเรียกกันว่า “ยูโจ” ในขณะที่โสเภณีชั้นสูงจะเรียกว่า 

“ทะยู” หรือ“โออิรัน” คำว่าโออิรันมาจากวลี “おいらの所の姉さん” มีความหมายว่า “พี่สาวของเรา” 

โดยคำว่า โออิรัน แปลว่า ผู้อยู่ปลายหน้าสุดของดอกไม้ ซึ่งจะใช้เรียกโสเภณีชั้นสูงสุดที่อยู่ในโยชิวาระเท่านั้น 

จึงนับได้ว่าโออิรันเป็นผู้นำของหมู่ดอกไม้ทั้งปวง  

“ยูคาคุ” หรือย่านเริงรมย์ คือสถานที่ทำงานของโออิรัน การฝึกฝนเพื่อเป็นโออิรันมักเริ่มตั้งแต่อายุยัง

น้อย เด็กหญิงบางคนอายเุพียง 5 – 6 ปีเท่านั้น โดยเด็กหญิงส่วนใหญ่มักถูกครอบครัวขายเข้ามาในหอนางโลม

เพื่อนำเงินไปดำรงชีวิต ทันทีที่เด็กหญิงถูกขายเข้ามาในหอนางโลม จะมีการทำสัญญาระหว่างนายหน้ากับพ่อ

แม่ของเด็กหญิง สัญญาฉบับแรกคือ “ใบรับรองการตัดสัมพันธ์กับบุพการี” เมื่อเซ็นสัญญา เด็กจะถูกตัดออก

จากตระกูลเดิม และกลายเป็นบุตรบุญธรรมของหอนางโลม อีกฉบับหนึ่งคือ “สัญญาการทำงานเป็นบ่าวรับใช้

และกินอยู่ในหอนางโลม” เป็นสัญญาการทำงานว่าเด็กหญิงจะอยู่ในฐานะบ่าวรับใช้และนางโลมฝึกหัด สัญญา

นี้มีอายุ 10 ปี โดยหอนางโลมจะรอจนเด็กหญิงเติบโตเต็มที ่และเริ ่มขายพวกเธอเมื ่ออายุครบ 15  ปี 

(Fongnam, 2563, น. 98) 

 เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ถูกขายเข้ามาในหอนางโลมจะถูกเรียกว่า “คามุโระ” เด็กหญิงจะถูกส่งไป

รับใช้นางโลมชั้นสูงและเรียกนางโลมนางนั้นว่า “อาเน่โจโร” หรือนางโลมพี่สาว นางโลมพี่สาวจะเป็นผู้สอน

มารยาทต่าง ๆ เพ่ือเตรียมตัวเด็กหญิงให้เป็นนางโลมในอนาคต คามุโระมีหน้าที่ติดตามนางโลมพ่ีสาวอย่างเชื่อ
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ฟังและเคารพ รวมไปถึงทำงานจิปาถะต่าง ๆ อย่างงานบ้าน คามุโระจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดื่มสาเกและแขกไม่

มีสิทธิ์แตะต้องร่างกายของคามุโระ หากทำผิดกฎจะถูกเชิญออกจากโยชิวาระ คามุโระท่ีฉลาดหลักแหลมและมี

แววจะถูกเรียกว่า “ฮิคโคมิคามุโระ” โดยผู้ที่ได้รับเลือกไม่จำเป็นต้องรับใช้นางโลมพี่สาวและจะถูกรับเลี้ยงใน

ฐานะบุตรบุญธรรมของเจ้าของหอนางโลม ซึ่งฮิคโคมิคามุ โระจะได้รับการศึกษาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน

ศาสตร์นั้น ๆ โดยเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 การแต่งกายแบบคามโุระ 

ที่มา : Fongnam, 2560 
 

คามุโระจะเลื่อนขั้นเป็น “ชินโซ” เมื่ออายุประมาณ 13 - 14 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีประจำเดือนครั้งแรก 

โดยก่อนจะจัดพิธีเลื่อนขั้นเป็นชินโซนั้น ทางหอนางโลมจะต้องสอบถามความเห็นของนางโลมพี่สาว หากนาง

โลมพี่สาวเห็นพ้อง ทางหอนางโลมจึงจะกำหนดวันเปิดตัวชินโซที่เรียกว่า “ชินโซดาชิ” และในช่วงเวลา 10 วัน

ก่อนวันชินโซดาชิ คามุโระจะต้องย้อมฟันสีดำหรือ “โอะฮะกุโร” เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อแขก คล้ายยก

ย่องว่าแขกเป็นสามี นอกจากนี้ทางหอนางโลมจะเตรียม “โซบะคิริ” หรือโซบะแบบตัดเส้นไว้เสิร์ฟให้หอนาง

โลมอื่นที่คุ้นเคยกัน เพ่ือประกาศว่าจะมีดอกไม้ดอกใหม่มาประดับโยชิวาระแล้ว ในระหว่างนั้นนางโลมพี่สาวจะ

เป็นผู้ตระเตรียมของใช้และออกค่าใช้จ่ายให้ ของใช้ต่าง ๆ ได้แก่ กิโมโน พัดประจำตัว กล้องยาสูบประจำตัว 

และของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ คามุโระที่เลื่อนขั้นเป็นชินโซใหม่ ๆ เรียกว่า “ฟุริโซเดะชินโซ” เธอจะสวมชุดกิโมโน

แบบ “ฟุริโซเดะ” ที่มีชายแขนยาว ก่อนวันชินโซดาชิทางหอนางโลมจะเรียกตัวนายหน้าที่ขายเด็กหญิงกลับมา 



35 
 

 
 

เพื่อเปลี่ยนสัญญารับใช้เป็นสัญญาจ้าง และให้เงิน “มิโนะชิโระคิน” หรือเงินค่าร่างกายแก่นายหน้า ฟุริโซเดะ

ชินโซยังคงต้องติดตามและรับใช้นางโลมพี่สาว เมื่อฟุริโซเดะชินโซอายุ 17 – 18 ปี จะเปลี่ยนมาสวมใส่ “โท-

เมะโซเดะ” หรือกิโมโนชายแขนสั้น พวกเธอจะถูกเรียกว่า “โทเมะโซเดะชินโซ” โดยต้องผ่านพิธี “มิทสึอา-

เกะ” และ “สึคิดาชิ” จึงจะสามารถรับแขกได้ ชินโซอีกประเภทคือ “เก็นโดชินโซ” พวกเธอมีหน้าที่เป็น

ผู้จัดการหอนางโลม หลังจากเก็นโดชินโซใช้หนี้หอนางโลมหมด พวกเธอจะผันตัวไปเป็น “ยาริเตะ” จึงมักเรียก

เก็นโดชินโซว่า ยาริเตะฝึกหัด ซึ่งผู้ที่จะเป็นเก็นโดชินโซนั้นต้องเป็นผู้ที่ถูกหอนางโลมทาบทามเพราะมีแวว

เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7 การแต่งกายแบบชินโซ 

ที่มา : Fongnam, 2560 
 

Fongnam (2563, น. 117-132) ได้อธิบายระดับชั้นของนางโลมหลายระดับ โดยนางโลมระดบัสูงสุด 

เรียกว่า “ทะยู” ผู้เป็นทะยูจำต้องมีความงามอันโดดเด่น มีความฉลาดรอบรู้ มีความแตกฉานในศิลปะและกวี 

สามารถต่อกลอนวากะได้ฉะฉาน ด้วยเหตุนี้เอง ทะยูจึงได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดในทุกด้าน ทั้งกลอนวากะ การ

จัดดอกไม้ พิธีชงชา วรรณกรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อรับรองแขกชั้นสูงอย่างเศรษฐีหรือไดเมียวเท่านั้น 

แรกเริ่มค่าตัวของทะยูอยู่ท่ี 3.7 เรียว ต่อมาจึงขึ้นสูงถึง 9.7 เรียว โดยระดับชั้นทะยูนี้หายไปในปีโฮเรกิ6  

 
6 ช่วงเดือนตุลาคม ค.ศ. 1751 – มิถุนายน ค.ศ. 1764 
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ภาพที่ 8 การแต่งกายแบบทะย ู

ที่มา : Fongnam, 2560 

 

“โคชิโจะโร” เป็นระดับชั้นรองลงมาจากทะยู พวกเธอต้องนั่งรอแขกอยู่ที่ฮาริมิเสะ ต่างจากทะยูที่ไม่

จำเป็นต้องออกมานั่งรอเพื่อเรียกแขก ค่าตัวของโคชิโจะโรอยู่ที่ 2.5 เรียว จนในปี ค.ศ.  1743 ค่าตัวของพวก

เธอก็เพ่ิมข้ึนมาจนถึง 6 เรียว 

นางโลมระดับ “ฮาชิโจะโร” อยู่ในโยชิวาระเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ โดยชื่อของพวกเธอมาจากลำดับการ

นั่งในฮาริมิเสะยุคแรก ๆ ลำดับการนั่งจะยึดตามระดับของนางโลม นางโลมระดับสูงจะได้นั่งตรงกลาง  ขณะที่

นางโลมระดับต่ำจะได้นั่งท้ายแถว ดังนั้น ฮาชิโจะโร จึงแปลว่า ผู้หญิงท้ายแถว 

“ทสึโบเนะโจะโร” หรือ “ทสึโบเนะ” มีที่มาจากชื่อของตัวเอกในนิทานพื้นบ้านที่หนีออกจากบ้านหวัง

ผจญโลกกว้าง แต่ด้วยความลำบากจึงต้องผันตัวมาเป็นโสเภณี แรกเริ่มค่าตัวของทสึโบเนะโจะโรอยู่ที่ 2 เรียว 

แต่เมื่อมีระดับชั้นซันฉะโจะโรมาแทนที่ ก็ถูกลดค่าตัวลงเหลือ 1.5 เรียว เวลาผ่านไประดับชั้นทสึโบเนะโจะโร

ถูกลดระดับลงไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นนางโลมระดับต่ำสุด 

ในปีคัมบุนที่ 8 (ค.ศ. 1668) รัฐบาลได้ทำการกวาดต้อน “ยูนะ” หรือสาวสระผมเข้ามาในโยชิวาระ ซึ่ง

ยูนะถือเป็นโสเภณีผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้เติบโตในโยชิวาระ กิริยาและมารยาทจึงไม่เรียบร้อย ที่โยชิวาระ

จะเรียกยูนะว่า “ซังฉะ” ที่แปลว่า ชาผง เพราะรับประทานได้ง่ายเพียงแค่เติมน้ำร้อนลงไป เหมือนกับยูนะที่ไม่

เคยปฏิเสธลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครก็ตาม พอเวลาผ่านไป ซังฉะจึงกลายเป็นหนึ่งในระดับชั้นของนางโลม 
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โดยมีค่าตัว 2 เรียว เท่า ๆ กับทสึโบเนะโจะโร ในช่วงปีเคียวโฮ ความนิยมของซังฉะเพ่ิมขึ้นมาก ขณะที่ความ

นิยมของทะยูกับโคชิโจะโรลดลงจนหายไปในปีโฮเรกิ หลังจากปีโฮเรกิ ซังฉะก็กลายเป็นนางโลมระดับสูงสุด 

นางโลมระดับต่ำสุดคือ “คิริมิเสะโจะโร”  แปลว่า นางโลมในห้องเล็ก ๆ คิริมิเสะโจะโรจะไม่อยู่ในหอ

นางโลม แต่จะทำงานอยู่ที่บริเวณคาชิ ค่าตัวของพวกเธอมีราคาเพียงแค่ 100 มงเท่านั้น 

หลังปี ค.ศ. 1800 ระดับชั้นของนางโลมเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง แบ่งเป็น 6 ระดับ ตามลำดับ 

ดังนี้ โยบิดาชิ จูซัง สึเคะมาวาชิ ซาชิกิโมจิ เฮยะโมจิ และคิริมิเสะโจะโร โดยสามลำดับแรกพัฒนามาจากซังฉะ 

สองลำดับถัดมาพัฒนามาจากอุเมฉะโจะโร ส่วนคิริมิเสะโจะโรคือระดับชั้นที่มีมาแต่เดิม 

“โยบิดาชิ” หรือ “โยบิดาชิจูซัง” คือนางโลมระดับสูงสุด สามารถเรียกได้ว่าเป็นยอดนางงามแห่งบุป-

ผา เพราะจากนางโลม 5,000 คนในโยชิวาระ มีโยบิดาชิอยู่เพียง 5 คนเท่านั้น การใช้บริการโยบิชิต้องจองผ่าน

ฮิคิเตะชายะเท่านั้น หลังจากแขกได้รับเทียบเชิญ พวกเธอจะจัดขบวนที่เรียกว่า “โออิรันโดจู” เดินไปหาแขกที่

ฮิคิเตะชายะ การแต่งกายของโยบิดาชิจะมีความสวยงามอลังการ โดยจะสวม “อุจิคาเคะ” หรือกิโมโนชั้นนอก

ปักดิ้นทองเป็นลายดอกไม้หรือสัตว์มงคล และประดับปิ่นมากมายที่ทรงผม พวกเธอจะมีห้องส่วนตัวขนาด 12 

เสื่อทาทาม ิ(19 ตารางเมตร) โดยค่าตัวของโยบิดาชิจะอยู่ที่ประมาณ 1 เรียว 3 บุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9 การแต่งกายแบบโยบดิาชิ 

ที่มา : Fongnam, 2560 
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เช่นเดียวกับโยบิดาชิ การใช้บริการ “จูซัง” จะต้องจองผ่านฮิคิเตะชายะเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการ

เดินขบวนโออิรันโดจูเหมือนกัน จูซังจะสวมอูจิคาเคะปักดิ้นทองเพียงแต่ไม่หรูหราเท่าโยบิดาชิ พวกเธอจะมี

ห้องส่วนตัวขนาด 8 เสื่อทาทามิ (13 ตารางเมตร) โดยค่าตัวของจูซังจะอยู่ที่ 1 เรียวหรือ 4 บุ 

“สึเคะมาวาชิ” คือนางโลมระดับต่ำที่สุด พวกเธอจะนั่งรอรับแขกอยู่ในฮาริมิเสะ นางโลมระดับนี้จะไม่

มีห้องส่วนตัว แต่จะนอนรวมกันในห้องขนาดใหญ่ที่มีความกว้างประมาณ 20 เสื่ อทาทามิ (33 ตารางเมตร) 
และไม่มีชินโซหรือคามุโระคอยรับใช้ สึเคะมาวาชิไม่สามารถสวมอุจิคาเคะและไม่ได้รับอนุญาตให้เดินขบวน

โออิรันโดจู ค่าตัวของพวกเธอจะอยู่ที่ 2 บุ  

“ซาชิกิโมจิ” จะอยู่ในหอนางโลมชั้นกลาง มีห้องส่วนตัวขนาดเล็กสำหรับรับแขกโดยเฉพาะ โดยพวก

เธอจะต้องรอแขกท่ีฮาริมิเสะ ความเป็นอยู่ของนางโลมระดับชั้นนี้ไม่แตกต่างจากสึเคะมาวาชิมากนัก ค่าตัวของ

ซาชิกิโมจิอยู่ที่ 1 บุ 

นางโลมระดับชั้น “เฮยะโมจิ” จะอยู่ในหอนางโลมชั้นกลางอย่างชูมิเสะและหอนางโลมชั้นล่างอย่างโค

มิเสะ โดยพวกเธอต้องรอรับแขกอยู่ที่ฮาริมิเสะ ใช้ห้องร่วมกับนางโลมคนอ่ืนเวลาที่ต้องรับแขก ค่าตัวของพวก

เธอจะอยู่ที่ 2 ชู ต่อคืน 

 ในปีเมจิที่ 33 (ค.ศ. 1900) รัฐบาลได้ออกกฎการควบคุมดูแลการค้าประเวณี กำหนดอายุของนาง

โลมให้เป็น 18 ปีขึ้นไป และสามารถลาออกจากอาชีพได้ ส่งผลให้มีหญิงสาวเลิกเป็นนางโลมจำนวนมาก ต่อมา

ในปีไทโชที่ 15 (ค.ศ. 1926) นางโลมเริ่มมีสวัสดิการมากขึ้นที่ครอบคลุมไปถึงการฟ้องร้องได้เมื่อได้รับความไม่

เป็นธรรรม ทางหอนางโลมจึงไม่สามารถบีบบังคับและทำอะไรรุนแรงต่อนางโลมได้ดังเช่นที่ผ่านมา  ทำให้พ่อ

เล้าแม่เล้าจำนวนมากหันมาทำการค้าใต้ดิน หญิงสาวจำนวนมากจึงถูกขายและถูกบังคับให้ค้าประเวณีอย่างผิด

กฎหมาย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางการญี่ปุ่นได้ก่อตั้งองค์การค้าประเวณี “โคคุไซชินเซ็นเคียวไค” หรือ 

“RAA” เพ่ือจัดหาหญิงสาวอายุประมาณ 11 – 22 ปีมาเป็นหญิงบำเรอช่วยปลดปล่อยความใคร่ให้ทหารญี่ปุ่น

ที่ประจำการอยู่ตามประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้มีหญิงบำเรอเสียชีวิตกว่าหมื่นคนจากการทารุณกรรมทางเพศ การ

ตกเลือด และการฆ่าตัวตาย  

โยชิวาระท่ีใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นบอบช้ำอย่างหนักจากการถูกโจมตีทางอากาศและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จน

เกือบจะรกร้าง ต่อมากลางเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 ทางการญี่ปุ่นได้เปิดซ่องแห่งแรกที่โยชิวาระเพื่อรองรับ

ทหารอเมริกันที่จะเข้ามาเพราะข้อตกลงสงบสุข เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ทหารอเมริกันกระทำทารุณต่อสตรี

และเด็กหญิงจำนวนมากดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นที่โอกินาวา รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเปิดรับ “คนนอกชนชั้น” หรือ “บุ -
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ราคามิน7” มาทำงานเป็นหญิงรองรับอารมณ์ให้ทหารอเมริกัน เพราะเชื่อว่า คนสกปรกย่อมเหมาะกับงาน

สกปรก 

ต่อมาในปีโชวะที ่ 21 (ค.ศ. 1946) หลังสงครามทั้งหมดสิ้นสุดลง กองบัญชาการใหญ่กองกำลัง

สัมพันธมิตรได้ออกระเบียบสั่งห้ามไม่ให้มีการค้าประเวณี เหล่าผู้ประกอบการในโยชิวาระจึงเปลี่ยนรูปแบบ

ธุรกิจให้เป็นร้านอาหารและบาร์แทน จนในเดือนพฤษภาคม ปีโชวะที่ 31 (ค.ศ. 1956) รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออก

กฎหมายป้องกันการค้าประเวณีอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้การค้าประเวณีเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ย่านเริงรมย์ทั่ว

ประเทศจึงต้องปิดตัวลง เป็นเหตุให้ผู้ประกอบอาชีพโออิรันหายไปจากญี่ปุ่น 

 

3.2.2 ศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่โออิรันต้องฝึกฝน 

3.2.2.1 กลอน  

โออิรันคือจุดสูงสุดของอาชีพนางโลม เป็นผู้นำของมวลหมู่ดอกไม้ทั้งปวง พวกเธอจึงต้องเป็นเอกในทุก

ด้าน หนึ่งในสิ่งที่จำต้องเชี่ยวชาญคือการต่อกลอน เนื่องด้วยแขกที่จะใช้บริการพวกเธอได้ล้วนแล้วแต่เป็นชน

ชั้นสูงที่มีวิชาความรู้ กลอนหลัก ๆ ที่โออิรันต้องศึกษา มีดังนี้ 

• กลอนไฮไก หรือกลอนไฮกุ มีจำนวนพยางค์เพียง 17 พยางค์ มักมีคำที่แสดงถึงฤดูกาล อาจเป็นพืช 

สัตว์ หรือสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวกับฤดูนั้น 

• กลอนเซ็นริว มีจำนวนพยางค์ 17 พยางค์เหมือนกลอนไฮไก แต่ไม่มีคำแสดงฤดูกาล เป็นกลอนที่เน้น

ความสนุกสนาน สามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างอิสระ 

• กลอนเคียวกะ มีจำนวนพยางค์ 31 พยางค์ นิยมเล่นคำเพ่ือความสนุกสนาน มักเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน 

บางครั้งก็มีการเสียดสีสังคม 

 

 
7 คล้ายวรรณะจัณฑาลในอินเดีย หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. สตรีชาวไอนุ คนพ้ืนเมืองของเกาะญี่ปุ่น 
2. ศิลปินเร่ร่อน 
3. อดีตอาชญากร 
4. หญิงท่ีอยู่กินฉันสามีกับพ่ีน้องท้องเดียวกัน 
5. คนท่ีมีอาชีพสกปรก เช่น คนฆ่าสัตว์ สัปเหร่อ โสเภณี 
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3.2.2.2 การเล่นดนตรี 

เหล่านางโลมมักเรียนเครื่องดนตรีที่เล่นแล้วแสดงถึงความสง่างาม โดยเฉพาะโออิรันที่ทำหน้าที่มอบ

ความบันเทิงแก่แขกชนชั้นสูง ภาพลักษณ์ที่ดูงดงามสูงส่งจึงสำคัญ เครื่องดนตรีที่พวกเธอร่ำเรียน มีดังนี้ 

• โกโตะ เครื่องดนตรีชนิดสาย มี 13 สาย ตัวเครื่องยาว 180 เซนติเมตร วิธีดีดใช้เพียง 3 นิ้ว ได้แก่ 

นิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง 

• โคคิว หรือซอญี่ปุ่น หน้าตาคล้ายซามิเซ็นแต่มีขนาดเล็กกว่า เครื่องดนตรีชนิดนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่อง

ดนตรีของนางโลม เพราะเกอิชาจะไม่เล่นโคคิว 

• ซามิเซ็น เครื่องดนตรีชนิดเครื่องสาย มี 3 สาย ใช้แผ่นไม้ที่เรียกว่า “บาจิ” ในการดีด 

• ทสึซึมิ กลองขนาดเล็กรูปร่างคล้ายนาฬิกาทราย มีแผ่นหนังขึงไว้ที่ด้านบนและด้านล่าง มีเสียงสูง 

• ชิเมะไทโกะ กลองไทโกะขนาดเล็ก เสียงทุ้มต่ำ 

 

3.2.2.3 การทำเครื่องหอม 

“โคโด” หรือศาสตร์เครื่องหอมญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสามศาสตร์ที่ผู้หญิงญี่ปุ่นควรเรียนรู้ โออิรัน เองก็

จำต้องศึกษาศาสตร์นี้ด้วยเช่นกัน ศาสตร์เรื่องเครื่องหอมนี้มีมาตั้งแต่ยุคมุโรมาจิ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่พิธีชงชา

และอิเคบานะถือกำเนิดขึ้น  เครื่องหอมถูกแบ่งเป็น 6 ชนิด ได้แก่ หวาน ขม เค็ม เผ็ดร้อน เปรี้ยว และไร้กลิ่น 

การสูดดมกลิ่นที่ได้จากความพิถีพิถันในการปรุงกลิ่นถือเป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่ง ทำให้มีการสร้างสรรค์

เกมขึ้นมาจากศาสตร์โคโด ชื่อว่า “คุมิโกะ” (AME.DAMA, 2563) วิธีเล่นคือให้ผู้เล่นร่วมทายกลิ่นที่ปรุงขึ้น โดย

จะใช้มือป้องบริเวณขอบถ้วยแล้วดม เพ่ือเลี่ยงการสูดดมกลิ่นที่แรงเกินไป และส่งวนไปรอบห้องจนครบทุกคน 

หลังจากนั้นก็ให้คิดและเขียนคำตอบว่า เป็นกลิ่นของอะไร หรือเปรียบเทียบกับโคลง กลอน หรือวรรณคดีของ

ญี่ปุ่นว่ากลิ่นที่ได้ดมนั้นมีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร 

 

3.2.2.4 การเดินหมาก 

“โกะ” หรือหมากล้อม คือเกมกระดานที่เหล่านางโลมต้องเรียนรู้ไว้ ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่มอบความ

บันเทิงให้แก่ลูกค้า การเดินหมากนี้ไม่อาจอาศัยเพียงการรู้กฎกติกาการเล่นเท่านั้น ยังต้องอาศัยไหวพริบและ

ความหลักแหลมเพ่ือล้อมหมากของฝ่ายตรงข้ามให้สำเร็จ หมากล้อมเผยแพร่มาสู่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคอาซุกะ 

นาระ และเฮอัน เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ขุนนาง ต่อมาในยุคคามากุระ และมุโรมาจิก็ได้แพร่หลายไปสู่เหล่า

ซามูไรและพ่อค้า โดยยุคทองของเกมหมากล้อมนี้เป็นช่วงปลายยุคเอโดะ ว่ากันว่าเกมหมากล้อมได้รับการ
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พัฒนาโดยความช่วยเหลือจากโชกุนและไดเมียว (FUN! JAPAN Team, 2562) ซ่ึงนับเป็นชนชั้นสูงในอดีต โออิ

รันจึงจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องศึกษากลยุทธ์การเดินหมากให้แตกฉานและเชี่ยวชาญเพ่ือรับใช้แขกเหล่านี้ 
 

นอกเหนือจากศิลปะที่กล่าวไปข้างต้น ศิลปะที่โออิรันต้องฝึกฝนนั้นไม่แตกต่างไปจากสิ่งที่เกอิชาต้อง

เรียนรู้ เช่น พิธีชงชา การจัดดอกไม้ การร่ายรำ การขับร้อง การวาดภาพ เป็นต้น จากสิ่งต่าง ๆ ที่เหล่านางโลม

ต้องเรียนรู้ ศาสตร์ใดที่นางโลมคนไหนมีแววว่าจะเชี่ยวชาญ ทางหอนางโลมจะสนับสนุนให้พวกเธอได้เรียน

ศาสตร์นั้นเพียงศาสตร์เดียว แต่มีนางโลมบางคนที่ได้รับการสนับสนุนให้ร่ำเรียนศาสตร์ทุกแขนงเช่นกัน 

 

3.2.3 ประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะของโออิรัน 

3.2.3.1 ประเพณีที่สืบสานผ่านพิธีกรรม 

ประวัติศาสตร์ของอาชีพโสเภณีนับว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในญี่ปุ่นเองก็ปรากฏอาชีพ

นี้ขึ้นตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน เหล่าโสเภณีหรือนางโลมได้สร้างพิธีกรรมเฉพาะที่มีเพียงในหมู่พวกเธอข้ึนมา ดังนี้ 

• พิธีมิสึอาเกะ เป็นพิธีกรรมที่ชินโซจะรับแขกครั้งแรกผ่านการประมูลพรหมจรรย์ ซึ่งทางหอนางโลมจะ

เป็นผู้คัดเลือกชินโซที่พร้อมมาประกอบพิธี รวมไปถึงการคัดเลือกแขกด้วย โดยแขกที่จะมาเข้าร่วมพิธี

มิสึอาเกะต้องเป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี เพราะถือว่ามีประสบการณ์กับหญิงสาวมากพอ 

• พิธีสึคิดาชิ เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในฐานะนางโลม ทางหอนางโลมจะจัดพิธีนี ้อย่างยิ่งใหญ่ โดย

ประกาศไปตามฮิคิเตะชายะ และหุงข้าวแดงแจกจ่ายไปตามโยชิวาระเพื่อฉลองให้กับชินโซที่กำลังจะ

กลายเป็นนางโลม 

 

3.2.3.2 วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ 

เหล่านางโลมมีวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความงามเช่นเดียวกับเกอิชาและสตรีญี่ปุ่นสมัยโบราณ

อย่างโอชิโรอิหรือการทาหน้าสีขาวที่เพิ่มความโดดเด่นยามต้องทำการแสดงในเวลากลางคืน และโอะฮะกุโร

หรือการทาฟันสีดำที่เป็นค่านิยมความงามในสมัยโบราณ และเป็นการให้เกียรติแขกว่าเป็นสามีของเธอ เพราะ

ในสมัยโบราณนั้น สตรีที่ออกเรือนแล้วจะต้องย้อมฟันสีดำเพื่อแสดงสถานะสมรส  นอกจากนี้นางโลมชั้นสูง

อย่างโออิรันยังมีวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเอง คือ การเดินขบวน “โออิรันโดจู” โดยในวันเดินขบวนนโออิรันจะ

แต่งตัวด้วยชุดที่ดีที่สุดอย่างสมเกียรติในฐานะนางโลมชั้นสูง เพ่ือไปรับแขกและนำแขกกลับมาที่โรงน้ำชา  
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3.3 สรุปท้ายบท 

ยุคสมัยของเกอิชาเริ่มต้นขึ้นในเกียวโต เกอิชามีอยู่แพร่หลายอย่างมาก ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 

และ 19 แรกเริ่มเกอิชาล้วนเป็นผู้ชาย ต่อมาจึงปรากฏเกอิชาหญิง ส่งผลให้ความนิยมของเกอิชาชายลดลง ใน

สมัยนั้นมีการจัดตั้งเคนบังเพื่อลงทะเบียนเกอิชาและออกกฎระเบียบการแต่งกายให้แตกต่างจากนางโลม มีการ

จัดตั้งย่านฮานะมาจิของเกอิชาขึ้นมา เด็กสาวที่เข้ามาฝึกฝนเพื่อเป็นเกอิชา เรียกว่า ชิโคมิ หน้าที่ของชิโคมิคือ

ทำงานบ้านต่าง ๆ คอยดูแลเหล่าพี่สาวในโอคิยะ รวมไปถึงการศึกษาเล่าเรียนตามที่ทางโอคิยะจัดไว้ให้  เมื่อชิ-

โคมิสอบผ่านนาฏศิลป์เบื้องต้น โอคิยะจะกำหนดวันมิเสะดาชิขึ้น ก่อนวันมิเสะดาชิ 1 เดือน ชิโคมิจะเลื่อนขั้น

เป็นมินะไร หลังผ่านพิธีมิเสะดาชิจะต้องทำพิธีซันซันคุโดะ จึงนับว่าเปลี่ยนผ่านไปสู่ลำดับขั้นของการไมโกะ

อย่างสมบูรณ์ เมื่อไมโกะมีประสบการณ์การทำงานที่เพียงพอ จะต้องผ่านพิธีเอริคาเอะเพื่อก้าวไปสู่การเป็น

เกอิชา ภายหลังอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกทำให้การใส่ชุดกิโมโนถูกลดความสำคัญลง มีเพียงเกอิชา

เท่านั้นที่สวมใส่อยู่ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงยกระดับเกอิชาเป็นตัวแทนของศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้เกอิชาคง

ประเพณีและเอกลักษณ์ของสังคมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น เพื่อเป็นเกอิชา หญิงสาวต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนที่

จำต้องอาศัยความอดทนต่อความยากลำบากและอุปสรรคนานับประการ พวกเธอต้องเรียนรู้ศิลปะแขนงต่าง ๆ 

ทั้งการขับร้อง การร่ายรำ การเล่นเครื่องดนตรี การเขียนอักษร รวมไปถึงพิธีชงชา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแสดง

ให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของอาชีพเกอิชา ผู้เป็นตัวแทนแห่งศิลปะของแดนอาทิตย์อุทัย เกอิชาเป็นอาชีพที่มี

ประวัติความเป็นมายาวนานจึงสร้างสรรค์ประเพณีและวัฒนธรรมอันพิเศษเฉพาะไว้มากมาย ประเพณีอัน

งดงามได้ถูกถ่ายทอดและสืบสานผ่านทางพิธีกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมิเสะดาชิ พิธีซันซันคุโดะ พิธีฮิคิอิไว 

นอกจากนี้เกอิชายังมีวัฒนธรรมอันน่าทึ่งอย่างวัฒนธรรมโอชิโรอิที่เกิดขึ้นเพ่ือเสริมความงามของพวกเธอให้โดด

เด่นยิ่งขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงยามค่ำคืนที่ไม่มีไฟฟ้า อีกหนึ่งวัฒนธรรมอันน่าหลงใหลไม่

แพ้กันคือวัฒนธรรมโอะฮะกุโรที่แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีการดำรงรักษาไว้ กล่าวได้ว่าเกอิชาคือผู้สืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง 

หนึ่งในอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคืออาชีพหญิงขายบริการหรือโสเภณี ในญี่ปุ่นเองก็ปรากฏอาชีพนี้มา

นานหลายร้อยปี โดยโสเภณีในญี่ปุ่นถูกแบ่งเป็นหลายระดับ โสเภณีทั่วไปเรียกว่า ยูโจ ในขณะที่โสเภณีชั้นสูง

เรียกว่า ทะยู หรือ โออิรัน การฝึกฝนเพื่อเป็นโออิรันมักเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อเข้ามาในหอนางโลมเด็กหญิง

จะมีสถานะเป็นคามุโระทำหน้าที่รับใช้นางโลมชั้นสูงและทำงานจิปาถะต่าง ๆ เมื่ออายุประมาณ 13 - 14 ปี คา

มุโระจะเลื่อนขั้นเป็นชินโซ ทางหอนางโลมจะกำหนดวันชินโซดาชิเพ่ือเปิดตัว ชินโซแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

ฟุริโซเดะชินโซ โทเมะโซเดะชินโซ และเก็นโดชินโซ ในยูคาคุแบ่งนางโลมได้หลายระดับ โดยนางโลมระดับ

สูงสุด เรียกว่า ทะยู รองลงมาคือนางโลมระดับโคชิโจะโร ฮาชิโจะโร ทสึโบเนะโจะโร ซังฉะ และคิริมิเสะโจะโร 
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ตามลำดับ หลังปี ค.ศ. 1800 ระดับชั้นของนางโลมเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง แบ่งเป็น 6 ระดับตามลำดับ 

ดังนี้ โยบิดาชิ จูซัง สึเคะมาวาชิ ซาชิกิโมจิ เฮยะโมจิ และคิริมิเสะโจะโร ตามลำดับ ช่วงสงครามทำให้โยชิวาระ

เสื่อมโทรมลงไปอย่างมาก ทางการญ่ีปุ่นจึงตัดสินใจเปิดซ่องแห่งแรกที่โยชิวาระเพื่อรองรับทหารอเมริกันที่จะ

เข้ามา โดยเปิดรับบุราคามินมาทำงานเป็นหญิงรองรับอารมณ์ให้ทหารอเมริกัน หลังสงครามสิ้นสุดลง ในเดือน

พฤษภาคม ปีโชวะที่ 31 รัฐบาลญี่ปุ ่นจึงออกกฎหมายป้องกันการค้าประเวณีอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้ย่าน

เริงรมย์ทั่วประเทศต้องปิดตัวลง เช่นเดียวกับเกอิชา กว่าที่หญิงสาวคนหนึ่งจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพนาง

โลม เธอจะต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย ศิลปะที่โออิรันต้องร่ำเรียน ได้แก่ การร่ายรำ 

การขับร้อง การจัดดอกไม้ และการชงชา รวมไปถึงการทำเครื่องหอม การเดินหมาก และการต่อกลอน โออิรัน

มีประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาผ่านทางพิธีกรรมอย่างพิธีมิสึอาเกะที่เป็นพิธีประมูลพรหมจรรย์ของชินโซ และ

พิธีสึคิดาชิที ่ชินโซใช้เปิดตัวครั ้งแรกในฐานะนางโลม นอกจากนี้ โออิรันยังมีวัฒนธรรมเฉพาะอย่างการ

เดินขบวนโออิรันโดจู โอชิโรอิหรือการทาหน้าสีขาว รวมไปถึงโอะฮะกุโรหรือการทาฟันสีดำ ประเพณีและ

วัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เติบโตงอกงามไปพร้อม ๆ กับประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของ เหล่านางโลม แม้

ปัจจุบันอาชีพนี้จะหายไปจากสังคมญี่ปุ่น แต่เรื่องราวของเหล่านางโลมระดับชั้นต่าง ๆ ยังคงดำรงอยู่ในหน้า

ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นตลอดกาล 
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บทที่ 4  

ความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรัน 

 

เกอิชากับโออิรันเป็นสองอาชีพที่มักถูกเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าคืออาชีพเดียวกัน ไม่เพียงชาวต่างชาติ

เท่านั้นแต่ในหมู่คนญี่ปุ่นความแตกต่างของทั้งสองอาชีพนี้ก็ยังมีความคลุมเครืออยู่  อย่างที่ทราบกันดีว่าหนา้ที่

ที่โออิรันปรนนิบัติต่อแขกครอบคลุมไปถึงการขายบริการทางเพศ ในขณะที่เกอิชามอบความบันเทิงแก่แขก

ผ่านทางศิลปะและการแสดงเท่านั้น เมื่อความเข้าใจผิดถูกส่งต่อไปเรื่อย ๆ ย่อมลดทอนความเป็นเอกลักษณ์ที่

แต่ละอาชีพมี ในบทนี้จะเปรียบเทียบความแตกต่างของเกอิชากับโออิรันในด้านการประกอบอาชีพ ด้านการ

แต่งกาย ด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่ต้องฝึกฝน และด้านประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่าง

ของทั้งสองอาชีพและนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเกอิชากับโออิรัน 

 

4.1 ด้านการประกอบอาชีพ 

 การที่เกอิชาได้รับการยกย่องให้เป็นตัวแทนแห่งศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสืบเนื่องมาจากหน้าที่ของ

เธอที่ปฏิบัติต่อแขก เกอิชานับเป็นศิลปินที่เก่งกาจ โดยเธอจะมอบความสุขและความบันเทิงแก่แขกผ่าน

ทางการแสดงอย่างการร่ายรำ การขับร้อง การเล่นดนตรี การจัดดอกไม้ พิธีชงชา และการเขียนอักษร กล่าวได้

ว่าเกอิชาคือผู้ขายศิลปะอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน สิ่งที่เกอิชาทำได้ โออิรันเองก็สามารถทำได้ เพ่ือ

ปรนนิบัติแขกอย่างดีที่สุด พวกเธอต้องเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ สิ่งที่พวกเธอร่ำเรียนเพิ่มเติมจากสิ่งที่

เกอิชาเรียนรู้ ได้แก่ การต่อกลอน การเดินหมาก และการทำเครื่องหอม เกอิชาอาจเป็นศิลปินผู้ขายงานศิลปะ 

แต่โออิรันไม่เพียงขายศิลปะทางการแสดง หน้าที่ของพวกเธอครอบคลุมไปถึงการขายศิลปะทางเรือนร่าง  

ดังนั้น หากเกอิชาคือศิลปินผู้เชี่ยวชาญในศิลปะ โออิรันก็คือศิลปินผู้เป็นเอกด้านร่างกาย โดยผู้ที่จะมาเป็น

ลูกค้าของทั้งเกอิชาและโออิรันได้ต้องเป็นชนชั้นสูงในสังคมท้ังสิ้น  

 

4.2 ด้านการแต่งกาย 

 ในยุคแรกการแต่งกายของโออิรันนั้นเรียบง่าย โออิรันจะไม่ประดับปิ่นปักผมมากมาย สวมใส่กิโมโนผ้า

ไหมย้อมลายธรรมดา ผูกโอบิเส้นเล็กเอาไว้ที่ด้านหลัง เช่นเดียวกับเกอิชาที่เน้นความเรียบง่ายในการแต่งกาย 

เกอิชากับโออิรันมีลักษณะการแต่งกายแตกต่างกันอย่างชัดเจนในยุคหลัง โออิรันจะแต่งกายหรูหรามากกว่า

เกอิชา โออิรันจะสวม “อุจิคาเคะ” หรือกิโมโนชั้นนอกปักดิ้นทองเป็นลายดอกไม้หรือสัตว์มงคลบ่งบอกความ

เป็นนางโลมชั้นสูง ทำผมทรง “โยโกะเฮียวโงะ” ที่เป็นทรงผมที่มีเพียงนางโลมเท่านั้นที่ทำเพื่อเพิ่มความโดด
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เด่นและอลังการโดยปักปิ่นอย่างน้อย 16 อัน ในยุคนี้ โออิรันจะเปลี่ยนมาผูกโอบิทางด้านหน้าเพ่ือความสะดวก

ในการถอดและใส่ ตรงข้ามกบัความงามอันหรูหราคือความงามอันเรียบง่ายของเกอิชา ในเวลาทำงานเกอิชาจะ

สวมกิโมโนชายแขนสั้นหรือ “ฮิคิซึริโคโซเดะ” ที่มีลวดลายไม่มากแบบหญิงที่แต่งงานแล้ว ผูกโอบิอาเกะไว้ทาง

ด้านหน้า และผูกโอบิที่มีความยาว 4 เมตรไว้ทางด้านหลัง อีกหนึ่งสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสองอ าชีพนี้ คือ

ความสูงของรองเท้าเกี๊ยะ รองเท้าเกี๊ยะของเกอิชาจะมีความสูงไม่มาก ในขณะที่รองเท้าเกี๊ยะของโออิรันนั้นมี

ความสูงมากถึง 18 เซนติเมตร 

 

4.3 ด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่ต้องฝึกฝน 

 เกอิชาคือศิลปินผู้เป็นเอก เป็นตัวแทนแห่งศิลปะญี่ปุ่น เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมอันทรงเกียรติ สิ่งที่

พวกเธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการร่ายรำ การขับร้อง การเล่นดนตรี การจัดดอกไม้ 

การชงชา การเขียนอักษร รวมไปถึงกิริยามารยาทและสำเนียงการพูดแบบเกียวโต  กล่าวได้ว่ากว่าที่เด็กสาว

ธรรมดาคนหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นเกอิชาเต็มตัว เธอจะต้องผ่านการฝึกฝนและอดทนต่อความยากลำบาก ฝ่าฟัน

ทุกอุปสรรค ขัดเกลาตนเองให้เป็นผู้ชำนาญในศาสตร์และศิลป์เหล่านั้น เพ่ือสร้างความสุขและความประทับใจ

แก่แขกของเธออย่างดีที่สุด ในขณะเดียวกัน โออิรันคือตัวแทนแห่งศิลปะทางเรือนร่าง เป็นผู้นำแห่งมวลหมู่

ดอกไม้ทั้งปวง บรรดาแขกที่พวกเธอต้องรับใช้ล้วนแล้วแต่เป็นชนชั้นสูงในสังคมไม่ต่างจากเกอิชา ดังนั้น สิ่งที่

เกอิชาสามารถทำได้ โออิรันย่อมต้องเรียนรู้  นอกจากนี้ โออิรันยังเรียนรู้สิ่งที่ต่างไปจากเกอิชาอย่างการต่อ

กลอน การเดินหมาก และการทำเครื่องหอม หากเกอิชามีสำเนียงการพูดแบบเกียวโต โออิรันเองก็มีสำเนียง

การพูดอันเป็นเอกลักษณ์อย่างสำเนียงโยชิวาระ สำหรับทั้งสองอาชีพนี้สำเนียงการพูดก็นับเป็นศิลปะเช่นกัน  

  

4.4 ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

หนึ่งในอาชีพที่เก่าแก่ของสตรีญี่ปุ่นคือเกอิชากับโออิรัน ทั้งสองอาชีพได้ดำรงอยู่ในญี่ปุ่นมาหลายร้อย

ปีผ่านช่วงเวลาที่รุ ่งโรจน์และเสื่อมโทรม ในระยะเวลาอันยาวนานได้ก่อกำเนิดประเพณีและวัฒนธรรมอัน

งดงามขึ้น วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาทั้งเกอิชากับโออิรัน ได้แก่ โอชิโรอิ และโอะฮะกุโร โดยทั้งสองวัฒนธรรมนี้

เป็นค่านิยมความงามของสตรีญี่ปุ ่นในสมัยโบราณ นอกจากวัฒนธรรมที่มีร่วมกัน โออิรันยังมีวัฒนธรรม

เฉพาะที่เกิดขึ้นจากการทำงานอย่างการเดินขบวนโออิรันโดจู กล่าวถึงประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาของทั้งสอง

อาชีพ เกอิชามีประเพณีอันแสดงถึงความรุ่งเรืองในสายอาชีพมากมาย โดยประเพณีเหล่านี้ล้วนได้รับการสืบ

ทอดผ่านทางพิธีกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พิธีมิเสะดาชิ พิธีซันซันคุโดะ พิธีเอริคาเอะ พิธีดันปะทสึชิกิ พิธีมิสึอาเกะ 

และพิธีฮิคิอิไว โออิรันเองก็มีพิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในหมู่นางโลมอย่างพิธีมิสึอาเกะและพิธีสึคิดาชิ โดย
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พิธีมิสึอาเกะของทั้งเกอิชาและโออิรันคือพิธีที่เหล่าลูกค้าใช้ประมูลพรหมจรรย์ของเด็กสาว จนกระท่ังในป ีค.ศ. 

1959 รัฐบาลได้ประกาศให้เกอิชาเป็นตัวแทนของศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พิธีกรรมนี้จึงหายไปจากสาย

อาชีพเกอิชา เหลือเพียงในสายอาชีพของนางโลมเท่านั้นที่ยังคงดำรงอยู่ 
 

4.5 สรุปท้ายบท 

 เกอิชามักถูกเข้าใจผิดว่าขายเรือนร่างร่วมกับศิลปะ แท้ที่จริงพวกเธอขายเพียงศิลปะผ่านการแสดง

เพียงเท่านั้น ความเข้าใจผิดนี้ได้สร้างจุดด่างพร้อยในอาชีพของพวกเธอ แน่นอนว่าการขายบริการทางเพศไม่ใช่

เรื่องผิด แตใ่ครเลยจะชอบที่ถูกเข้าใจผิด ในขณะที่เกอิชาเป็นศิลปินผู้สืบสานวัฒนธรรมประจำชาติ โออิรันก็คือ

ผู้ชำนาญศิลป์ โออิรันไม่เพียงสืบทอดเจตจำนงแห่งความงามผ่านทางการแสดง พวกเธอยังขายศิลปะผ่านทาง

เรือนร่างอีกด้วย สิ่งนี้คือความแตกต่างทางด้านการประกอบอาชีพ  

ภาพลักษณ์ภายนอกท่ีปรากฏก็สามารถบ่งบอกได้เช่นกันว่า ใครคือเกอิชา ใครคือโออิรัน ลักษณะการ

แต่งกายของโออิรันนับได้ว่าหรูหรากว่าโออิรันมากนัก โออิรันจะประดับผมด้วยปิ่นมากมาย แต่งกายด้วย

กิโมโนปักดิ้นทองอลังการ ผูกโอบิอันงดงามไว้ด้านหน้า และสวมเกี๊ยะที่มีขนาดความสูงกว่า 18 เซนติเมตร 

เปรียบเทียบกับเกอิชาที่ประดับปิ่นปักผมน้อยชิ้น สวมใส่กิโมโนที่มีลวดลายไม่มาก ผูกโอบิไว้ทางด้านหลังอย่าง

ประณีต และสวมเก๊ียะท่ีมีความสูงพียงเล็กน้อย ในด้านของการแต่งกายนี้เองท่ีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  

ผู้ที่จะมาเป็นแขกของเกอิชากับโออิรันจะต้องเป็นชนชั้นสูงเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือแขกของพวกเธอ

ต้องมีฐานะเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกที่เกอิชากับโออิรันต้องฝึกฝนและเรียนรู้ ศิลปะการแสดงต่าง ๆ ให้

เชี่ยวชาญเพ่ือปรนนิบัติแขกของพวกเธอ ศิลปะท่ีพวกเธอต้องเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่การเล่นดนตรีหรือการขับร้อง

เพียงเท่านั้น ยังรวมไปถึงศิลปะการพูดอีกด้วย เกอิชาต้องเรียนรู้การพูดสำเนียงเกียวโต ส่วนโออิรันต้องเรียนรู้

การพูดสำเนียงโยชิวาระ สำเนียงการพูดแต่ละแบบสะท้อนให้เห็นเสน่ห์ของทั้งสองอาชีพได้เป็นอย่างดี  

เกอิชากับโออิรันเป็นอาชีพของสตรีที่อยู่คู่กับชาวญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน จึงไม่แปลกที่ พวกเธอจะ

สร้างสรรคป์ระเพณีและวัฒนธรรมมากมาย วัฒนธรรมที่แสดงถึงค่านิยมความงามอย่างโอชิโรอิและโอะฮะกุโร 

ซึ่งโอะฮะกุโรนั้นไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่เกอิชากับโออิรันเท่านั้น แต่สตรีญี่ปุ่นทุกคนยังนิยมการทาฟันสีดำเช่นกัน 

การเดินขบวนโออิรันโดจูเองก็นับเป็นหนึ่งในวัฒนธรรรมที่มีเอกลักษณ์ของนางโลมชั้นสูง มีเพียงโออิรันเท่านั้น

ที่สามารถเดินขบวนโออิรันโดจูเพื่อรับแขกของพวกเธอ แม้แต่เกอิชาก็ไม่ปรากฏวัฒนธรรมเช่นนี้ พิธีกรรม

สะท้อนถึงประเพณี มีพิธีกรรมหนึ่งที่ใช้ประมูลความบริสุทธิ์ของเด็กสาว โดยทั้งสองอาชีพจะเรียกพิธีกรรมนี้ว่า 

มิสึอาเกะ ซึ่งภายหลังทางฝั่งเกอิชาได้ยกเลิกพิธีกรรมนี้ไป อีกหนึ่งพิธีกรรมที่โออิรันปฏิบัติสืบต่อกันมาคือ

พิธีสึคิดาชิ นอกจากพิธีมิสึอาเกะ เกอิชาได้สืบทอดพิธีกรรมต่อกันมาอย่างมากมาย อาทิ พิธีมิเสะดาชิ พิธี

ซันซันคุโดะ พิธีเอริคาเอะ กล่าวได้ว่าสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่มรวยทางประเพณีและวัฒนธรรม 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

  

บทความวิจัย “ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบสานวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเกอิชากับโออิรัน ศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เกอิชากับโออิ-

รันต้องฝึกฝน ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีเฉพาะในหมู่เกอิชากับโออิรัน และเปรียบเทียบความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมระหว่างเกอิชากับโออิรัน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

รวมถึงข้อเสนอแนะการวิจัยได้ ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื ่อง ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบสาน

วัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

เกอิชากับโออิรันคือสองอาชีพที่สตรีญี่ปุ่นนิยมในสมัยโบราณ เดิมเกอิชาล้วนเป็นผู้ชาย แต่ต่อมามีนาง

โลมคนหนึ่งผันตัวมาเป็นเกอิชาหญิงและได้รับความนิยมอย่างมาก เกอิชาชายจึงค่อย ๆ หายไปจากสังคมญี่ปุ่น 

ก่อนที่เด็กหญิงจะก้าวขึ้นสู่การเป็นเกอิชาซึ่งเป็นจุดสูงสุดของอาชีพ เด็กหญิงจะต้องเริ่มจากการเป็นชิโคมิ  

เรียนรู้ศิลปะแขนงต่าง ๆ มารยาทที่พึงปฏิบัติ รวมไปถึงสำเนียงการพูดแบบเกียวโต เมื่อถึงเวลาเด็กหญิง

จะต้องเข้าร่วมพิธีมิเสะดาชิ โดยก่อนหน้าพิธี 1 เดือน พวกเธอจะอยู่ในฐานะมินะไรคอยติดตามเกอิชาพี่สาว

เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน หลังผ่านพิธีมิเสะดาชิ เด็กหญิงจะกลายเป็นไมโกะ จนเมื่อไมโกะพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานเต็มตัว จะมีการจัดพิธีเอริคาเอะเพื่อเลื่อนขั้นไปเป็นเกอิชา หน้าที่ของเกอิชาคือการมอบความ

บันเทิงแก่แขกผ่านศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่ตอนเป็นชิโคมิ อาทิ การเล่นดนตรี การร่ายรำ 

พิธีชงชา วันเวลาผันผ่านไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบัน เกอิชายังคงแต่งกายงดงามด้วยกิโมโนเสมอ จึงถูกยกระดับ

ให้เป็นตัวแทนของศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ ขณะเดียวกัน โออิรันคือลำดับชั้นสูงสุดของ

อาชีพนางโลม เส้นทางสู่จุดสูงสุดของสายอาชีพนางโลมเองก็ไม่เรียบง่ายเช่นเดียวกับเกอิชา พวกเธอต้องผ่าน

การฝึกฝนศิลปะการแสดงแขนงต่าง ๆ เช่นกัน สิ่งที่เกอิชาทำได้ โออิรันย่อมต้องสามารถทำได้ ความพิเศษใน

สายอาชีพนางโลมคือพวกเธอขายงานศิลปะทางเรือนร่างร่วมด้วย ลำดับชั้นของนางโลมแบ่งตามลำดับได้ ดังนี้ 

ทะยู โคชิโจะโร ฮาชิโจะโร ทสึโบเนะโจะโร ซังฉะ และคิริมิเสะโจะโร และเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หลังปี 

ค.ศ. 1800 แบ่งเป็น 6 ระดับตามลำดับ ดังนี้ โยบิดาชิ จูซัง สึเคะมาวาชิ ซาชิกิโมจิ เฮยะโมจิ และคิริมิเสะโจะ-
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โร ตามลำดับ ซ่ึงนางโลมระดับสูงสุดที่ทำงานอยู่ในยูคาคุจะเรียกกันว่า โออิรัน ผู้ที่จะมาเป็นแขกของเกอิชากับ

โออิรันได้ต้องเป็นชนชั้นสูงในสังคมท่ีมีทรัพย์สินมากพอ สามารถจ่ายค่าบริการของพวกเธอได้ 

ทุกอาชีพย่อมมีเอกลักษณ์ในตัวเอง เกอิชากับโออิรันก็เช่นกัน แม้จะมีเส้นคาบเกี่ยวในด้านศิลปะที่ต้อง

ฝึกฝนอย่างการเล่นดนตรี การขับร้อง การร่ายรำ เป็นต้น แต่ในด้านของการประกอบอาชีพกลับมีความ

แตกต่างกันอย่างชัดเจน เกอิชาคือศิลปินผู้ขายศิลปะผ่านการแสดง ในขณะที่โออิรันขายศิลปะผ่านทางการ

แสดงและเรือนร่าง สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างทั้งสองอาชีพยังรวมไปถึงการแต่งกาย และ

ประเพณีและวัฒนธรรมอีกด้วย ในด้านการแต่งกาย เกอิชาจะแต่งกายด้วยกิโมโนเรียบง่าย ประดับปิ่นปักผมไม่

มาก สวมเกี๊ยะส้นไม่สูง ส่วนโออิรันจะมีการแต่งกายที่โดดเด่นและหรูหรากว่า โดยจะสวมกิโมโนปักดิ้นทอง 

ทรงผมจะประดับปิ่นปักผมหลายชิ้น และสวมรองเท้าที่มีความสูงมากกว่า ที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือการผูกโอบิ 

โออิรันจะผูกไว้ทางด้านหน้า ขณะที่เกอิชาจะผูกไว้ทางด้านหลัง ในด้านประเพณีและวัฒนธรรม สิ่งที่ปฏิบัติสืบ

ต่อกันมาไม่ต่างกันคือวัฒนธรรมโอชิโรอิและวัฒนธรรมโอะฮะกุโร อันเป็นหนึ่งในค่านิยมความงามของสตรี

ญี่ปุ่นในสมัยโบราณ เกอิชากับโออิรันต่างมีประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดผ่านทางพิธีกรรมต่าง ๆ โดยมี

พิธีกรรมหนึ่งที่ทั้งสองอาชีพยึดถืออย่างมิสึอาเกะ แต่ภายหลังเกอิชาไปยกเลิกประเพณีนี้ไป แม้แต่สำเนียงการ

พูดก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละอาชีพ โดยเกอิชาจะมีสำเนียงการพูดแบบเกียวโต ต่างจากโออิรันที่

มีสำเนียงการพูดแบบโยชิวาระ กล่าวได้ว่าทั้งเกอิชาและโออิรันต่างก็เป็นอาชีพที่มีเอกลักษณ์และมีเกียรติใน

ตัวเอง 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื ่อง ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู ้สืบสาน

วัฒนธรรมญี่ปุ่น ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นที่ควรอภิปราย ดังนี้ 

5.2.1 ความสำคัญของศิลปะต่อชนชั้นสูง 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าผู้ที่เป็นแขกของเกอิชากับโออิรันล้วนเป็นชนชั้นสูงในสังคมทั้งสิ้น ที่เป็น

เช่นนั้น สืบเนื่องมาจากการเข้าถึงศิลปะแขนงต่าง ๆ ในสมัยนั้น อาทิ การจัดดอกไม้ พิธีชงชา การเขียนอักษร 

ต้องอาศัยทุนทรัพย์จำนวนมหาศาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางและชนชั้นสูงที่เต็มเปี่ยมไปด้วย

ความมั่งคั่งและเพียบพร้อมไปด้วยปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างรอบด้าน โดยเหล่าขุนนางและชนชั้นสูงในอดีต

จะต้องมีความรอบรู ้ในศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีว ิต  (มิโคล, 2564) ศิลปะในสมัยนั ้นจึงไม่ใช่เพียง

สุนทรียศาสตร์ทั่วไปแต่ยังเป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงฐานะและค่านิยมอย่างหนึ่งในหมู่ชนชั้นหนึ่งของสังคม จึงเป็นเรื่อง

ปกตขิองการใช้บริการเกอิชากับโออิรัน ผู้เป็นศิลปินที่ถ่ายทอดความงามของศิลปะทั้งปวง 
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5.2.2 เกอิชากับโออิรัน และสังคมชายเป็นใหญ่ (ปิตาธิปไตย) 

สังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมชายเป็นใหญ่เข้มข้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคเอโดะ ในยุคนี้

สถานะของผู้หญิงตกอยู่ใต้อาณัติของผู้ชายโดยสมบูรณ์ ระบบโชกุนโทกุงาวะได้รับเอาความเชื่อในลัทธิขงจื๊อ

และพุทธศาสนานิกายเซ็นเข้ามาผสมผสานกับศาสนาชินโต เกิดเป็นค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับผู้ชายอย่าง 

“ผู้ชายอยู่นอก ผู้หญิงอยู่ใน” หรือ “ผู้ชายอยู่หน้า ผู้หญิงอยู่หลัง” ส่งผลให้ผู้หญิงตกอยู่ใต้อำนาจของผู้ชาย

ตั้งแต่เกิดจนตาย ตอนเป็นเด็กอยู่ใต้อำนาจของพ่อ พอแต่งงานอยู่ใต้อำนาจของสามี และเมื่อแก่ตัวลงก็อยู่ใต้

อำนาจของลูกชายคนโต (ญีปุ่่นโดยสังเขป, 2558) ค่านิยมเหล่านี้ได้ลดทอนคุณค่าและอิสรภาพของชีวิตผู้หญิง

หลาย ๆ คน ไม่เว้นแม้กระทั่งเกอิชากับโออิรัน ในครอบครัวที่ยากจน เด็กสาวหลายคนถูกครอบครัวขายเพ่ือ

แลกกับเงินไปดำเนินชีวิต นอกจากอิสรภาพของพวกเธอจะถูกจำกัด สถานะของพวกเธอยังถือเป็นลูกหนี้ที่ต้อง

ทำงานเพ่ือไถ่ตัวเองอีกด้วย ด้วยบทบาทหน้าที่ของพวกเธอคือการสร้างความบันเทิงแก่แขก โดยเฉพาะโออิรัน

ที่ขายเรือนร่างร่วมกับศิลปะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่แขกทุกคนที่จะให้เกียรติพวกเธออย่างเท่าเทียม  ส่งผลให้

บางครั้งพวกเธออาจถูกมองเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งมากกว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความ

ทุกข์ทรมานทีเ่กอิชากับโออิรันถูกสังคมปิตาธิปไตยกดทับ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื ่อง ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบสาน

วัฒนธรรมญี่ปุ่น ผู้วิจัยได้ค้นคว้าหาข้อมูลส่วนใหญ่จากอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความผันผวนสูง สืบ

เนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้การเดินทางยากลำบาก ทำให้ผู้วิจัยจำเป็นต้อง

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ในบางหัวข้ออาจมีเนื้อหาที่ไม่

ครอบคลุมและตกหล่นประเด็นสำคัญ ผู ้ว ิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการสืบค้นข้อมูลในกรณีที่

สถานการณ์โรคติดเชื้อดังกล่าวดีขึ ้น โดยควรสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายยิ่งขึ ้นอย่างหอสมุดใน

มหาวิทยาลัย หรือห้องสมุดชุมชน เพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งนำไปสู่ข้อมูลที่ถูกต้องและ

ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เพ่ือให้บทความวิจัยออกมาสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
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