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ผู้่�
อ่านท่่�เคุยู่ม่าเยืู่อนญ่�ปีุ่นคุงได้้สังเก่ต้เห็น “โนะเรน” ท่่�ท่างเข้าออก่ร้านคุ้า 

รา้นอาหาร ด้ั�งเด้มิ่ของญ่�ปีุน่หลายู่ต้อ่หลายู่หน แต้อ่าจไม่ร่่ว้า่ม่นัเรยู่่ก่วา่อะไร 

ม่่ไว้ท่ำไม่ก่ัน 

หาก่จะต้อ้งเรยู่่ก่เจ้าโนะเรนน่�เป็ีนภาษาไท่ยู่ คุำว่า “มา่น” อาจจะใช้ิได้ใ้นระดั้บัหนึ�ง 

เพราะหนึ�งในหนา้ท่่�หลาก่หลายู่ของโนะเรน คุอื “การเป็ีนมา่นบง้ตั้าระหัว่างนอกร�านกบ้

ในร�าน” แต้แ่ท่จ้รงิแลว้โนะเรนม่คุ่วาม่หม่ายู่ท่่�สำคุญัก่วา่นั�นม่าก่ม่ายู่ สำหรบััเจา้ของรา้น

โนะเรนคุือ แบัรนด้์ ยู่่�ห้อท่่�บัรรพบัุรุษ และล่ก่หลานส่งท่อด้ และรัก่ษาก่ันม่ารุ่นแล้วรุ่นเล่า 

สำหรับัพนัก่งานขายู่ โนะเรนคืุอ ข้อม่่ลสำคัุญท่่�ร้านต้้องก่ารถ่ืายู่ท่อด้ให้ล่ก่คุ้าในช่ิวง 

ไม่ก่่่�วนิาท่เ่ม่ื�อเขาเดิ้นผ่า่นหน้าร้าน และเมื่�อโนะเรนถืก่่ยู่ก่ม่าปีระดั้บัท่่�หนา้ปีระต้ร้่าน ยู่งัเปีน็

เคุรื�องหม่ายู่บัอก่ด้้วยู่ว่า “ร้านเปีิด้ท่ำก่ารอยู่่่” เม่ื�อม่องจาก่มุ่ม่ของสถืาปีัต้ยู่ก่รรม่ โนะเรน

ยู่ังเปี็นต้ัวแบ่ังเขต้ด้้านนอก่ก่ับัด้้านใน หรือแบ่ังเขต้ห้องในบัางคุรั�ง ด่้ไซเนอร์ชิื�อดั้งผ้่่หนึ�ง

ป็ระต่ไป็สู่่�ควิามเข้าใจ “ญี่่�ปุ่่�น”

“โนะเรน”

กนิฎฐา มัตสูุ่โอุะ

บัอก่ว่า โนะเรนม่่บัท่บัาท่ช่ิวยู่ท่ำให้พื�นท่่�

ด่้ไม่่อึด้อัด้ลงตั้วด่้ ด้ังนั�น ในคุวาม่หม่ายู่

ท่ั�งหม่ด้ขา้งต้น้ “โนะเรน” จงึไม่ใ่ชิเ่พยู่่งม่า่น

ธีรรม่ด้าเท่า่นั�น เขานยิู่าม่มั่นวา่เปีน็ “ปีระต้่

ไปีส่่คุวาม่เข้าใจ ‘ญ่�ปีุ่น’ ” 

ศพัท่ค์ุำวา่ “โนะเรน” นั�น สนันษิฐาน

วา่เผ่ยู่แพรเ่ขา้ม่าในญ่�ปีุน่ในสม่ยัู่คุาม่าคุรุะ 

(ราวคุริสต้ศ์ต้วรรษท่่� 12) พระเซนเรยู่่ก่มั่นวา่ 

“นงเรน” (暖簾) ใช้ิสำหรับัก่ันลม่หนาว 

 โนะเรนสั�นข้างร้านขนม่ซึ�งเปี็นร้านแม่่ สื�อว่า
เปี็นท่างเข้าร้านน�ำชิา
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”

โนะเรน	 ไม�ใชิ�เพั่ย์งม�านธ์รรมดา 

เท�านั�น	 เขุานิย์ามมันว�า	 เปั็นปัระต ่

ไปัส่�ความเขุ�าใจ	‘ญ่�ปัุ�น’

พัด้เขา้ม่าในโบัสถื์วิหาร โนะเรนในสม่ัยู่นั�น 

ยู่ังคุงเป็ีนเพ่ยู่งผ้่าเร่ยู่บั ๆ ไม่่ม่่ลวด้ลายู่ 

หลังจาก่นั�น บัรรด้าขุนนางนัก่รบัก็่พาก่ัน

เลยู่่นแบับัด้้วยู่ก่ารยู้่อม่ผ้่าพร้อม่ปีระท่บััต้รา 

ปีระจำต้ระก่่ล (ม่ง) ของต้นขึ�นม่าใชิ้ 

แท่้จริงแล้ว ญ่�ปีุ่นม่่ สิ� งท่่�คุล้ายู่

โนะเรนใชิ้ก่ันม่าต้ั�งแต้่สมั่ยู่ยู่าโยู่ะอิ (ราว 

3-10 ศต้วรรษก่อ่นคุรสิต้ก์่าล) ม่ห่ลกั่ฐานว่า 

ผ่่้คุนใชิ้ฟัางหญ้าคุะยู่ะ หรือไม่่ก่็ฟัางข้าว

สานเปี็นเสื�อมุ่ชิิโระหรือใชิ้ไม่้ไผ่่สานท่ำ

ฉาก่สุด้าเระก่ั�น เพื�อก่ันฝุ่่นคุวันก่ันต้าม่

ปีระต่้หน้าต้่าง และในภาพวาด้สม่ัยู่เฮอัน 

(คุ.ศ. 794-1185) ก่็พบัภาพของโนะเรน 

ท่่�ใก่ล้เคุ่ยู่งกั่บัโนะเรนท่่�ใช้ิก่ันแพร่หลายู่ 

ในปีัจจุบััน ต้าม่ท่่�ปีระท่ับัของราชิวงศ์ ฉาก่

คุิโจ และม่ิสุ ก่ั�นห้องก่็เปี็นโนะเรนชินิด้หนึ�ง 

เร่ยู่ก่ก่ันท่ั�วไปีว่า “ท่าเรมุ่ชิิ” 

พ่อคุ้าแม่่คุ้าในเก่่ยู่วโต้ และเม่ือง

ซาไก่ เริ�ม่นำเอาโนะเรนม่าใช้ิก่นัแพร่หลายู่

ในสมั่ยู่มุ่โระ ม่าจิ (คุ.ศ.1336-1573) เม่ื�อ

พวก่เขาท่ำก่ารคุ้ากั่บัต้่างปีระเท่ศ จำเป็ีน

ต้้องม่่เคุรื�องหม่ายู่ร้าน โลโก่้ หรือภาพวาด้

สินคุ้าของร้านจึงถื่ก่นำม่าเปี็นเคุรื�องหม่ายู่

ของโนะเรนแท่นต้ัวหนังสือ เนื�องจาก่อัต้รา

ก่ารอ่านเข่ยู่นได้้ของคุนทั่�วไปียัู่งไม่่ส่งนัก่ 

และจดุ้น่�เองท่่�ท่ำให้โนะเรนเพิ�ม่คุวาม่สำคัุญ 

ในฐานะของสื�อโฆษณาสินคุ้าด้้วยู่ 

เม่ื�อสงคุราม่ภายู่ในสงบั ผ่่คุ้นท่ำม่า

หาก่ินได้้คุล่องแคุล่ว ภายู่ใต้้ก่ารปีก่คุรอง

ของโชิกุ่น ต้ระก่่ลโท่กุ่ก่าว่าในสมั่ยู่เอโด้ะ 

(คุ.ศ.1603-1868) ก่รุงเอโด้ะ จึงก่ลายู่เปี็น 

ศ่นย์ู่ก่ลางก่ารคุ้าท่่�ม่่พ่อคุ้าแม่่คุ้าม่ารวม่ตั้วกั่น 

จาก่ทุ่ก่สารท่ิศ พวก่เขาจำต้้องปีระก่าศต้น

ใหเ้ป็ีนท่่�ร่จั้ก่แพร่หลายู่ แต้ก่ต่้างกั่บัร้านอื�น

อยู่่างไร คุ้าขายู่อะไร โนะเรน จึงก่ลายู่เปี็น

แบัรนด้บ์ัอก่คุวาม่เปีน็ม่าของรา้น เปีน็ปีา้ยู่

โฆษณาสินคุ้าของร้านไปีโด้ยู่ปีริยู่ายู่ ร้าน

ใด้ท่่�ม่่ปีระวัต้ิเก่่าแก่่ม่่ชิื�อเส่ยู่งก่็ม่่ล่ก่หลาน

หรอืพนกั่งานเก่า่แก่ม่่าขอ “แบ่ังโนะเรน” ไปี

เปีดิ้รา้นเปีดิ้สาขาเพิ�ม่ ระบับัก่ารใชิโ้นะเรน 

 โนะเรนร้านน�ำชิาเก่่าแก่่ Minotake ยู่่าน Gion เชิ่นก่ัน ช่ิวงเท่ศก่าลปีใีหม่ ่รา้นน�ำชิา Ichiriki-tei เอาม่า่น Tare-maku ม่าปีระด้บัั
หน้าโนะเรนส่น�ำต้าลของร้านอ่ก่ท่่หนึ�ง 

 โนะเรนส่ม่่วงม่่ต้ัวอัก่ษรบัอก่ชิื�อร้าน
น�ำชิา Tomiyo เก่่าแก่่ยู่่าน 

 โนะเรนร้านขนม่เก่่าแก่่อ่ก่แห่งหนึ�ง
ม่องจาก่ด้้านในร้าน
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โนะเรน	จ่งกล็าย์เปัน็

แบรนด์บอกความ

เปั็นมาขุองร�าน

ของร้านแม่่กั่บัร้านล่ก่ และร้านในเคุรือท่่�

แยู่ก่ต้ัวออก่ม่าจึงเก่ิด้ขึ�น 

นับัแต้่นั�นเปี็นต้้นม่า โนะเรนจึง

ก่ลายู่เปี็นส่วนหนึ�งของท่ัศน่ยู่ภาพของ

ญ่�ปีุ่น ม่่โนะเรนท่่�รัก่ษาสัญลัก่ษณ์ดั้�งเด้ิม่

และโนะเรนท่่�ผ่สานเอาด้่ไซน์ใหม่่ ๆ ส่สัน

ใหม่่ ๆ เข้าม่าเสริม่ “คุวาม่เปี็นญ่�ปีุ่น” ให้

หลาก่หลายู่ขึ�นจนถืึงทุ่ก่วันน่� 

ผ่่้ เข่ยู่นเปี็นคุนหนึ�งท่่�ชิอบัเด้ินด้่

โนะเรนม่าแต้ไ่หนแต่้ไร ท่กุ่คุรั�งท่่�ไปีเก่ยู่่วโต้

จะพยู่ายู่าม่ม่องหาโนะเรนแปีลก่ต้าเสม่อ 

โด้ยู่เฉพาะโนะเรนของรา้นน�ำชิา (โอจะยู่ะ) 

หรอืสงัก่ดั้ของบัรรด้าเก่อชิิา (โอะคุยิู่ะ) รวม่ท่ั�ง 

ร้านอาหารใหญ่น้อยู่ท่ั�วไปี 

แม้่จะไม่่ม่ข้่อบังัคัุบัท่่�เป็ีนลายู่ลัก่ษณ์ 

อัก่ษรเก่่�ยู่วกั่บัส่ของโนะเรนก็่ต้าม่ ชิ่างท่ำ 

โนะเรนในโต้เก่่ยู่วบัอก่ว่าพ่อคุ้าแม่่คุ้าใน

โต้เก่่ยู่วมั่ก่จะเลือก่ใช้ิส่ต่้างกั่นไปีต้าม่

วงก่ารธุีรกิ่จของต้น ส่หลัก่ ๆ ท่่�ใช้ิ ได้้แก่ ่

สคุ่ราม่ สข่าว สน่�ำต้าล และสฟ่ัา้สด้รวม่ 4 ส่ 

ด้้วยู่ก่ัน ส่คุราม่เปี็นส่ท่่�ใช้ิกั่นม่าก่ท่่�สุด้ใน

สมั่ยู่เอโด้ะ ร้านอาหาร และเคุรื�องอุปีโภคุ

บัริโภคุนิยู่ม่ใช้ิกั่นเปี็นหลัก่เชิ่นเด่้ยู่วกั่บั

ร้านกิ่โม่โนก็่ใชิ้ส่คุราม่ เพราะส่คุราม่ช่ิวยู่

ปี้องก่ันแม่ลงก่ัด้เนื�อผ่้า โนะเรนส่ขาวนิยู่ม่

ใชิก้่บััรา้นขนม่ รา้นขายู่ยู่า โนะเรนสน่�ำต้าล

ใช้ิก่ับัร้านขายู่บัุหร่� และโนะเรนส่ฟั้าใชิ้ก่ับั

รา้นน�ำชิา สถืานบันัเทิ่ง เพราะเป็ีนส่ท่่�สด้ใส 

สสั่นของโนะเรนยู่า่นก่อิงในเก่่ยู่วโต้ 

ด้่ เหม่ือนจะไม่่ต้รงกั่บัก่ฎด้้านบันของ

โต้เก่่ยู่ว ร้านน�ำชิาเก่่าแก่่สาม่แห่งท่่�น่�ใชิ้

โนะเรนส่ม่่วงเข้ม่ หรือส่น�ำต้าล ร้านอาหาร

หลายู่แห่งใช้ิส่ขาว ร้านขนม่ม่่ทั่�งส่คุราม่ 

และบัางร้านส่แด้ง ม่่อัก่ษรภาษาจ่นหรือ 

ไม่่ก่็โลโก่้ร้านปีระท่ับัต้รงก่ลาง ฯลฯ 

ลองม่าด้ข่นาด้ และชินดิ้ของโนะเรน 

ก่นับัา้ง โนะเรนแบ่ังต้าม่ขนาด้เป็ีน 2 ปีระเภท่ 

 โนะเรนร้านอาหารยู่่าน Gion ท่่�ม่่ Gei-maiko 
เข้าออก่ปีระจำ

 ร้านพัด้เก่่าแก่่ในเก่่ยู่วโต้ใชิ้ท่ั�ง Naga-noren และ Mizuhiki-noren 

 รถืเร่ขายู่ของก่็ม่่โนะเรนบัอก่ชิื�อร้านเชิ่นก่ัน

 ร้านอาหารเพิ�งเปีดิ้ใหม่ยู่่า่น Kibune ก่ใ็ชิโ้นเรน 

ท่่�หน้าท่างเข้าเชิ่นก่ัน

เปี็น “โนะเรนสั�น” (ฮังโนะเรน) ก่ับั “โนะเรน

ยู่าว” (นางาโนะเรน) ยู่าวราว 1 เม่ต้ร 13 

เซนต้ิเม่ต้ร ซึ�งถืือเปี็นขนาด้ม่าต้รฐาน หาก่

แบั่งต้าม่ก่ารใชิ้งาน ก่็จะได้้โนะเรนหลายู่

ปีระเภท่ด้้วยู่ก่ัน ได้้แก่่ “โนะเรนสำหรับั

ก่ันแด้ด้” (ฮิโยู่เคุโนะเรน) เปี็นผ่้าหนึ�งผ่ืน

ก่ันลม่ก่ันแด้ด้ “โนะเรนปีระด้ับั” (ม่ิซุฮิคิุ

โนะเรน) ใชิ้คุ่่ก่ับัโนะเรนโลโก่้ร้าน “โนะเรน

ห้องแต้่งต้ัวด้ารา” (ก่ัก่กุ่ยู่ะโนะเรน) ด้ารา 

ละคุรคุาบุักิ่ดั้ง ๆ จะแขวนโนะเรนปีระจำ

ต้ัวไว้หน้าห้องแต่้งตั้วด้้านหลังโรงละคุร 

เปี็นสัญลัก่ษณ์ว่าต้นเองม่าเปิีด้ก่ารแสด้ง

อยู่่่ “โนะเรนเชิือก่” (นาวะโนะเรน) ใชิ้ต้าม่

ร้านเหล้า ร้านอาหารทั่�วไปี ว่ากั่นว่าเชืิอก่

ใชิ้ก่ันแม่ลงวันได้้ด้่ เปี็นต้้น 

คุราวหน้าเม่ื�อผ่่อ่้านม่าญ่�ปีุน่ อยู่่าลืม่ 

ม่องหาโนะเรนนานาแบับัก่ันด้่สัก่คุรั�ง หรือ

จะสั�งท่ำโนะเรนไว้ใช้ิส่วนตั้วสัก่ผื่นก็่ด้่ไม่่

น้อยู่เลยู่ TPA
news


