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ดร.ณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตลอด
เวลาที่ผู้เขียนใช้ชีวิตเรียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 8 

ปีนั้น ผู้เขียนสัมผัสถึงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง

ของคนญี่ปุ่นกับชาหรือที่เรียกว่า “โอฉ่ะ” (Ocha : お茶) ไม่ว่าจะเป็น

พิธีชงชาท่ีมีพิธีรีตองอย่างเคร่งครัด หรือการใช้ชามารับแขกส�าคัญ

ทีม่าเยอืนหรอืไม่ว่าจะลกึซึง้ไปถึงการใช้เรือ่งราวเก่ียวกับชาไปในการ

ใช้ภาษา เป็นส�านวน เช่น เวลาจะชวนใครไปคุยด้วยข้างนอก หรือว่า

เวลาจะจีบ เกี้ยวคนที่เราสนใจอยากจะรู้จัก คนญี่ปุ่นก็มีส�านวนที่ว่า  

“ไปดื่มน�้าชากันไหม (Ocha demo nomi ni ikimasenka: お茶でも飲

みに行きませんか。)” ซึง่ถ้าเป็นคนไทย เพือ่นชวนไปกินชา คงจะสงสยั

น่าดูว่า ท�าไมต้องชวนไปกินชาเป็นแน่ ท�าไมชาถึงมีความส�าคัญใน

สังคมญี่ปุ่น เราลองมาดูเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กันครับ

วัฒนธรรมการชงชา (ดื่มชา) ของญี่ปุ่นนั้น คนญี่ปุ่นได้รับมา

จากประเทศจีนมาตั้งแต่โบราณกาล โดยมีความเชื่อว่า ใบชาน่าจะ

เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นสมัยราชวงศ์ถัง (toudai: 唐代) (618年～ 907

年) ในช่วงราวสมยันาระ (Nara-jidai: 奈良時代) (710年 ～794年) หรอื

ช่วงต้นสมยัเฮองั (Heian-jidai: 平安時代) (794年～ 1185年) ของญีปุ่น่ 

เชื่อว่าผู้ที่น�าชาเข้ามา คือ ทูตญี่ปุ่นที่ถูกส่งตัวไปเจริญสัมพันธไมตรี

กับราชวงศ์ถัง หรือทูตนี้จะเรียกว่า เคนโตชิ (Kentoushi: 遣唐使) หรือ

ไม่กเ็ป็นพระทีไ่ปเดนิทางไปเรยีนพทุธศาสนาทีจ่นี (Ryugakusou: 留

学僧) โดยแรกเร่ิมเดิมทีที่ชาเข้ามาในญี่ปุ่น กลุ่มคนในสมัยนั้นที่มี

โอกาสจะลิ้มลอง จะเป็นเพียงแค่กลุ่มคนชั้นสูงระดับราชนิกูลหรือ

กลุ่มพระเท่านั้น โดยพัฒนาการต่อๆ มาของชาในประเทศญี่ปุ่น ถูก

สืบสานโดยกลุ่มพระเรื่อยมา 

ในเวลาต่อมา ชาได้รบัความส�าคญั และแพร่หลายอย่างมาก

ในสังคมญี่ปุ่น จากการถูกน�าเข้ามาเกี่ยวพันกับชนชั้นนักรบ ระดับ

จอมทัพหรือโชกุน (Shougun: 将軍) ในสมัยคามากูระ (Kamakura-

jidai: 鎌倉時代) (1185年 ～ 1333年) โดยพระนามว่า เมียวอัง เอไซ 

(Myouan Eisai: 明菴栄西) หรือพระเอไซ ได้น�ำชำมำใช้เป็นยำในกำร

รักษำอำกำรติดเหล้ำให้แก่โชกุนมินำโมโตะ โนะ ซำเนโตโมะ (Mina-

moto no Sanetomo: 源実朝) ในปี 1214 ซึ่งพระเอไซถือว่ำเป็นผู้ที่

ท�ำให้ชำทวีควำมส�ำคัญในญีปุ่น่เป็นอย่ำงมำก ถอืว่ำเป็นบดิำแห่งชำ

ของญีปุ่น่ โดยพระเอไซเป็นพระทีไ่ปศกึษำพระพทุธศำสนำนกิำยเซน

ที่จีน ได้รับฟังเรื่องควำมนิยมในกำรดื่มชำภำยในวัดในจีน เมื่อเวลำ

กลับญี่ปุ่น จึงได้น�ำเมล็ด และต้นอ่อนของชำกลับมำด้วย มำศึกษำ

สรรพคุณของชำ รวมถงึได้เขยีนต�ำรำเกีย่วกบัสรรพคุณของใบชำ และ

กำรดื่มชำในชื่อว่ำ “คิซซำโยโจกิ” (Kissayoujouki : 喫茶養生記) ที่

หมำยควำมว่ำ บนัทกึกำรรกัษำสขุภำพด้วยกำรด่ืมชำ นบัว่ำเป็นต�ำรำ

ที่เกี่ยวกับชำเป็นเล่มแรกของญี่ปุ่น นอกจำกนั้นพระเอไซยังได้น�ำชำ

มำใช้ในฐำนะเป็นยำ และได้น�ำไปใช้เป็นยำบ�ำบดัให้กบัโชกนุมนิำโม

โตะในที่สุด จนท�ำให้ใบชำเป็นที่แพร่หลำยในญี่ปุ่นในเวลำต่อมำ

รูปหล่อพระเอไซ บิดาแห่งชาญี่ปุ่น ชูต้นชามือซ้าย และถือเมล็ดชาไว้ใน

มือขวา ในเมืองแห่งการปลูกชา เมืองชิมาดะ ในจังหวัดชิซูโอกะ

https://blog.goo.ne.jp/plus-nao/e/5416decb83ec45d4169a9168354116dd

ไปดื่ม “ชา” กันไหม (ตอนที่ 1)



57TPA news

สนุกกับภำษำ

September 2018 ●  No. 261

ต�ารา “คิซซาโยโจกิ” บันทึกการรักษาสุขภาพด้วยการดื่มชา

โดยพระเอไซ ในสมัยคามากูระ

http://www.marukyu-koyamaen.co.jp/about-tea/know-history.html

จำกนัน้กำรดืม่ชำก็สืบสำนควำมส�ำคญัเรือ่ยมำในสังคมญีปุ่น่ 

โดยเฉพำะในหมู่ชนชั้นสูง พัฒนำเรื่อยมำจำกชนชั้นนักรบ พระ มำ

จนถึงกลุ่มหมอ (ที่ไม่ใช่พระ) ที่หันมำเรียนรู้เรื่องชำ และด่ืมชำ มำ

จนถงึกลุม่พ่อค้ำทีร่�ำ่รวย และแพร่ควำมนยิมมำถงึชำวบ้ำนทัว่ไป โดย

ในสมัยมูโรมำจิ (Muromachi-jidai : 室町時代) (1336年 ～ 1573年) 

กำรดื่มชำที่เป็นเรื่องของชนชั้นสูง ชนชั้นปกครองหรือนักรบ เป็นเรื่อง

ไฮโซ ภำชนะที่ใช้ในกำรดื่มชำก็เป็นสินค้ำรำคำแพงที่น�ำเข้ำจำกจีน  

ที่เรียกว่ำ “คำรำโมโนะ” (Karamono : 唐物) ได้ถูกปรับปรุงให้เป็น

วฒันธรรมพืน้ๆ โดยใช้ถ้วยชำม ภำชนะในกำรชง และดืม่ชำทีธ่รรมดำ

สำมัญ ไม่ได้สวยงำมวิจิตร หรือในบำงครั้งก็เป็นถ้วยชำมที่ปั้นขึ้นเอง 

โดยมีรูปทรงที่ไม่สมบูรณ์แบบเสียด้วยซ�้ำ ที่เรียกว่ำ “วำบิฉ่ะ” (Wab-

icha : 侘茶) ซึง่ “วำบ”ิ มคีวำมหมำยว่ำ ควำมวงัเวง ควำมยำกไร้ ควำม

ล�ำบำก โดย วำบิฉ่ะ หมำยถึง ควำมงำม (ของชำ) ที่สัมผัสได้ในควำม

ไม่สมบรูณ์แบบ โดยเป็นแนวคดิของพระในนกิำยเซนนำมว่ำ “มรูำตะ 

จูโก” (Murarta Jyukou : 村田珠光) เป็นผู้วำงรำกฐำนขึ้น

พระมูราตะ จูโก (Murarta Jyukou : 村田珠光)

http://www.chinabaike.com/z/shenghuo/wh/860862.html

ในเวลำต่อมำ ในช่วงสมัยมูโรมำจิ ที่มีช่วงยุคที่เกิดสงครำม

ภำยในมำกมำยขึน้ในประเทศญีปุ่น่นัน้ ได้มผีูไ้ด้สบืสำนกำรชงชำตำม

แนวคิดของพระจูโก คือ “พระทำเกโนะ โจโอ” (Takeno Jouou : 武野

紹鴎) ซึ่งดั้งเดิมเป็นพ่อค้ำขำยอำวุธ และหนังสัตว์ที่มั่งคั่งในสมัยนั้น 

และได้ออกผนวชเป็นพระในนิกำยเซนในวัย 31 ปี ได้ศึกษำแนวคิด

กำรชงชำของพระมรูำตะ จโูก จนกลำยเป็นปรำชญ์ทำงด้ำนกำรชงชำ

อนัดบัหนึง่ในสมยันัน้ กระทัง่ในรำวปลำยสมยัมโูรมำจ ิถงึช่วงต้นสมยั

อำซึจิโมโมยำมะ (Azuchimomoyama-jidai : 安土桃山時代)  (1573

年～1603年) ได้มีลูกศิษย์กำรชงชำของพระมูรำตะ จูโก ที่มีช่ือว่ำ 

“เซน โนะ ริกิว” (Sen no Rikyu : 千利休 ) โดยดั้งเดิม เซน โนะ ริกิว 

เป็นลูกชำยตระกูลพ่อค้ำที่มั่งคั่ง ได้สนใจศึกษำกำรชงชำตั้งแต่อำยุ 

16 ปี จนได้กลำยเป็นศิษย์เอกของพระมูรำตะ จูโก ตอนอำยุเพียง 18 ปี 

เก่งฉกำจ และมีพรสวรรค์ในเรื่องกำรชงชำถึงขั้นสำมำรถจัดพิธีชงชำ

อย่ำงเป็นทำงกำรได้ตั้งแต่อำยุ 23 ปี และยังได้รับมอบหมำยให้เป็น

คนดแูลเรือ่งชำ รวมถงึดแูลกำรปลกูชำในพืน้ทีเ่ฉพำะไว้ปลกูชำให้กบั

จอมพลนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศำสตร์ญี่ปุ่นถึงสองคน คือ “โอดะ 

โนบูนำงะ” (Oda Nobunaga : 織田信長) และ “โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ” 

(Toyotomi Hideyoshi : 豊臣秀吉) 

เซน โนะ ริกิว เป็นปรมำจำรย์ด้ำนกำรชงชำที่ยิ่งใหญ่ อีกทั้ง

เป็นผูส้ร้ำงแบบแผนทีช่ดัเจนให้กบัวฒันธรรมกำรชงชำจนเกดิเป็นพธิี

ชงชำหรือ “ฉ่ะโนะยุ” (Cha no yu : 茶の湯) หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่ำ 

“ซำโด” (Sadou : 茶道) หรอืวถิแีห่งชำ อย่ำงเป็นมำตรฐำนขึน้ จนกลำย

เป็นวัฒนธรรมที่ส�ำคัญสิ่งหนึ่งของชำวญี่ปุ่น ซึ่งลูกหลำน และศิษย์

ของ เซน โนะ ริกิว ก็ได้สืบสำนวัฒนธรรมกำรชงชำ หรือวิถีแห่งชำที่ 

เซน โนะ ริกิว ได้วำงรำกฐำนเอำไว้จนปัจจุบัน ซึ่งประวัติศำสตร์ของ

วัฒนธรรมกำรชงชำที่ได้กล่ำวมำนี้ได้หยั่งรำกลึกเข้ำไปในวัฒนธรรม 

และแนวคิด รวมถึงชีวิตประจ�ำวันในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะแนวคิดที่

เชื่อเรื่องควำมสวยงำมที่อยู่ในควำมเรียบง่ำย ควำมไม่สมบูรณ์แบบ 

ควำมไม่คงทน ที่ได้รำกฐำนมำจำกวัฒนธรรมกำรชงชำ ที่เรียกว่ำ 

“วำบิ ซำบิ” (Wabi-Sabi : 侘・寂)

พระทาเกโนะ โจโอ (Takeno Jouou : 武野紹鴎)  (ซ้าย) และ 

เซน โนะ ริกิว (Sen no Rikyu : 千利休 ) (ขวา)

https://blog.goo.ne.jp/sanae-0717/e/9bf7e3af5c767dc708914c820a1b5440

 

ท่ำนผู้อ่ำนคงได้เห็นถึงพัฒนำกำร ประวัติศำสตร์ และควำม

ส�ำคัญของวัฒนธรรมกำรชงชำของชำวญี่ปุ่นกันแล้ว ไว้ตอนหน้ำเรำ

มำท�ำควำมรูจ้กักบัชำประเภทต่ำงๆ กนัครบั พบกนัใหม่ในตอนต่อไป
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