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เรื�องราวของอซิโูมะ คางรูะเรื�องราวของอซิโูมะ คางรูะ



ลกัษณะเดน่ของอซิโูมะ คางรูะคางรูะ คอือะไร?คางรูะ คอือะไร?
เป็นการแสดงเพื�อชาํระสถานที�ทําการแสดงคางรูะใหส้ะอาดบรสิทุธิ� และเป็นพธิกีารรา่ยรําโดย
ถอืโทรโิมโนะ (อปุกรณ)์ ไวใ้นมอืและไมส่วมหนา้กาก รา่ยรําโดยถอืโทรโิมโนะตา่งๆ ไวแ้ละ
ไมส่วมหนา้กาก ชจิสิะซึ�งประกอบดว้ยการแสดง 7 รายการ แตร่ายการแสดงนั�นจะแตกตา่งกนั
ไปตามพื�นที�

ในประเทศญี�ปุ่ นมคีวามเชื�อตั �งแตโ่บราณมาวา่ ทกุสิ�งใน
ธรรมชาต ิฯลฯ เชน่ กอ้นหนิหรอืตน้ไม ้ฯลฯ ลว้นมเีทพเจา้
ประทบัอยู ่ดงันั�น ผูค้นจงึไดทํ้าใหจ้ติใจซึ�งมคีวามรูส้กึรว่ม
เป็นหนึ�งเดยีวกบัธรรมชาตนัิ�น เกดิเป็นรปูธรรมขึ�น และให ้
ความสําคญักบัการรับรูถ้งึความงามเหลา่นั�นสบืเนื�องมา

กลา่วกนัวา่คําวา่ "คางรูะ" เดมิทหีมายความถงึเทศกาล
ซึ�งจัดขึ�นที� "คามกิรูะ" ที�มคีวามหมายวา่ 
"สถานที�ซ ึ�งอญัเชญิเทพเจา้มาประทบั" มขีอ้สรปุหนึ�งวา่ 
คําเต็มคอื "คามกิรูะ-โกโตะ" ไดเ้พี�ยนเสยีงและถอดคําวา่
โกโตะ ออกไปรวมถงึเพี�ยนเสยีงอกีครั �งเป็นคําวา่ 
"คงักรูะ" และ "คางรูะ" ในที�สดุ

ยคุสมยัของตํานานเกี�ยวกบัเทพเจา้ในอดตีอนัไกลโพน้
กลา่ววา่ อามาเตราส ึเทพเจา้แหง่พระอาทติยไ์ดข้งัตวัเอง
อยูใ่นถํ�าหนิอาเมะ โนะ อวิาโตะ โลกมนุษยจ์งึตกอยูใ่น
ความมดืมนและเกดิภยัพบิตัมิากมายขึ�น กลา่วกนัวา่ตอน
ที�ทกุคนลําบาก มเีทพเจา้หญงิแหง่ศลิปะ อาเมะ โนะ อซูู
เมะ ไดม้ารา่ยรําอยา่งแปลกๆ น่าสนใจหนา้ถํ�าหนิ จน
สามารถเชญิเทพเจา้อามาเตราสอึอกมาภายนอกได ้
สําเร็จ และโลกไดก้ลบัสูค่วามสวา่งไสวอกีครั �งหนึ�ง

กลา่วกนัวา่นี�คอืจดุเริ�มตน้ของคางรูะ - รา่ยรําเพื�อให ้
เทพเจา้ไดเ้พลดิเพลนิ -

จังหวดัชมิาเนะเป็นพื�นที�ซ ึ�งมกีารแสดงคางรูะอยา่งเฟื�อง
ฟเูมื�อเทยีบกบัในระดบัประเทศ ในปัจจบุนัไดม้กีลุม่การ
แสดงคางรูะภายในจังหวดัมากกวา่ 200 กลุม่ การแสดงคา
งรูะภายในจังหวดักม็ลีกัษณะเดน่เฉพาะไมเ่หมอืนที�ใด 
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะพื�นที�ของ อซิโูมะ, อวิาม,ิ โอกิ

การแสดงคางรูะของพื�นที�อซิโูมะนั�นเรยีกวา่ "อซิโูมะ คา
งรูะ" ซึ�งมลีกัษณะเดน่ที�สดุที�ประกอบดว้ยโครงสรา้งสาม
สว่นคอื "ชจิสิะ" "ชกิซิมับะ" และ "ชนิโน"

การแสดงอซิโูมะ คางรูะ ที�มมีาตั �งแตโ่บราณนั�นมซีาดะ 
ชนิโน (สมบตัทิางวฒันธรรมพื�นถิ�นสําคญัที�จับตอ้งไมไ่ด ้
ซึ�งถกูกําหนดโดยรัฐบาลประเทศญี�ปุ่ น / มรดกภมูปัิญญา
ทางวฒันธรรมซึ�งถกูกําหนดโดยยเูนสโก) ซึ�งจัดขึ�นที�ศาล
เจา้ซาดะ-จนิจะ (คาชมิะ-โจ, มทัสเึอะ-ช)ิ

"ชจิสิะ" ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของโครงสรา้งสามสว่นในอซิู
โมะ คางรูะ นั�น เป็นการแสดงเพื�อชาํระสถานที�ทําการ
แสดงคางรูะ ใหส้ะอาดบรสิทุธิ� และเป็นพธิกีารรา่ยรําโดย
ถอื โทรโิมโนะ (อปุกรณ)์ ไวใ้นมอืและไมส่วมหนา้กาก

กลา่วกนัวา่ "ชกิซิมับะ" และ "ชนิโน" นั�นเพิ�งถกูเพิ�มเขา้
มาในยคุสมยั เอโดะ (ค.ศ.1603-1868) มกีารกลา่วตอ่กนั
มาวา่ ในปีเคอโิจ (ค.ศ.1596-1615) ซึ�งเป็นจดุเริ�มตน้ของ
ยคุสมยัใหมนั่�น ไดม้ผีูท้ี�ประกอบพธิใีนศาลเจา้ (ชนิโชก)ุ 
ของศาลเจา้ซาดะไดไ้ปศกึษาการแสดงละครโนของเกยีว
โต และกลบัมาเพิ�มเตมิในการแสดงคางรูะแบบดั �งเดมิ คโูร
ซาวะ เซกไิซ นักปราชญล์ทัธขิงจื�อของแควน้มทัสเึอะได ้
บนัทกึวา่มกีารแสดง "ชนิโน" ที�ในเมอืงดา้นลา่งปราสาท
มทัสเึอะไวใ้นบนัทกึ [ไคกทิสดึนั]" (ปีโจโอที� 2 (ค.ศ.
1653)) จงึแสดงใหเ้ห็นวา่อยา่งนอ้ย "ชนิโน" ไดม้ตีั �งแต่
ชว่งเริ�มตน้ของยคุสมยัเอโดะแลว้ ซาดะ ชนิโนไดส้ง่
อทิธพิลอยา่งมากตอ่การแสดงคางรูะของพื�นที�อซิโูมะ และ
การแสดงคางรูะจงึไดป้ระกอบขึ�นจากโครงสรา้งสามสว่น
ดงักลา่ว

อยา่งไรกต็ามการแสดงอซิโูมะ คางรูะนั�นไดม้ปีระวตัทิี�
ยาวนานและม ี"โกเงยีว" ฯลฯ ซึ�งไดแ้สดงมาตั �งแตก่อ่น
เกดิซาดะ ชนิโนแลว้

จากการแสดงอซิโูมะ คางรูะที�เกดิขึ�นในลกัษณะนี� เมื�อ
ถงึฤดใูบไมร้ว่งของทกุปี จงึไดม้พีธิกีารในพื�นที� บชูาถวาย
เทพเจา้ประจําทอ้งถิ�น และในบางพื�นที�กจ็ะมกีารแสดง 
"โยคางรูะ" ที�ทําการรา่ยรําจนถงึกลางดกึ

ชโิอ-กโิยเมะ
ชาํระสถานที�และผูค้นใหส้ะอาดบรสิทุธิ�ดว้ย
เกลอืซึ�งมคีวามหมายถงึ 
"ความสะอาดบรสิทุธิ�"

ภายในเมอืงอซิโูมะไดส้บืทอดการรา่ยรํา
โดยเด็กผูห้ญงิ 4 คนตอ่เนื�องกนัมา

นักแสดงรา่ยรํา 4 คน แถวหนา้ถอืซสู ุ(กระดิ�ง) กบัเฮอ ิ(ไมต้ดิ
กระดาษสําหรับชาํระปัดเป่า) สว่นแถวหลงัถอืดาบ ทําการรา่ยรํา 
เป็นรายการแสดงชาํระสถานที�แสดงคางรูะใหส้ะอาดบรสิทุธิ�

ภายในเมอืงอซิโูมะ หลงัจากสวดบทสวด (โนรโิตะ) และอา่นชื�อ
เทพเจา้ 30 องคท์ี�ผลดักนัปกป้องรักษาผูค้นในแตล่ะวนัแลว้ จะ
เขยา่อปุกรณท์ี�เรยีกวา่ "เทงไก (กลด)" ขึ�นลง เพื�ออญัเชญิ
เทพเจา้

ยาโอโตเมะ คนัโจ / โนรโิตะ / คามโิอโรชิ

ชจิสิะ

ชนิโน

เป็นการเพิ�มเพลงเฉลมิฉลองของ
ละครโนเขา้มาในการแสดงคางรูะ 
เดมิประกอบไปดว้ยสามสิ�งคอื 
"โอกนิะ (ชายชรา)" "ชโิตเสะ (อาย ุ
1,000 ปี)" และ "ซมับะโซ (รายการ
ที� 3)" แตใ่นสามสิ�งนี� "ซมับะโซ" ซึ�
งเป็นการรา่ยรําโดยเด็กๆ จะไดรั้
บความนยิมอยา่งมาก

ชกิซิมับะ

มรีายการแสดงจํานวนมากซึ�งเป็นการรา่ยรําที�ใชตํ้านานเกี�ยวกบัเทพเจา้ หรอืประวตัคิวามเป็นมาของ
ศาลเจา้ซึ�งบนัทกึอยูใ่น [โคจกิ]ิ และ [นฮิง โชก]ิ บนัทกึโบราณของญี�ปุ่ น มาเป็นหวัขอ้ในการแสดง 
และใชพ้ื�นที�อซิโูมะเป็นฉาก เชน่ "คนูยิซูรู"ิ หรอื "ยามาตะ โนะ โอโรจ"ิ "ฮโินมซิาก"ิ ฯลฯ

ชโิฮเกง

ประวตัขิองอซิโูมะ คางูระ

พิธีการแสดงคางูระซึ่งเป็นการบูชาถวายเทพเจ้า จึงได้มี
เฉพาะผู้ที่ประกอบพิธีในศาลเจ้าซึ่งทำาการรับใช้เทพเจ้า ฯลฯ 
เท่าน้ันเป็นผู้ร่ายรำา แต่ทว่าช่วงเร่ิมต้นของยุคสมัยเมจิ (ประมาณ 
ค.ศ. 1870) ได้ห้ามผู้ที่ประกอบพิธีในศาลเจ้าทำาการแสดง 
คางูระ ดังนั้นผู้คนในบางพื้นที่จึงได้สืบทอดการแสดงนี้มา 
การแสดงคางูระ ร่ายรำาโดยผู้คนในท้องถิ่น จึงเป็นการร่ายรำาใน
เทศกาลของศาลเจ้า เพื่อให้เทพเจ้าประจำาท้องถิ่นช่วยปกป้อง
พื้นที่นั้นๆ
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โมะ คางรูะ นั�น เป็นการแสดงเพื�อชาํระสถานที�ทําการ
แสดงคางรูะ ใหส้ะอาดบรสิทุธิ� และเป็นพธิกีารรา่ยรําโดย
ถอื โทรโิมโนะ (อปุกรณ)์ ไวใ้นมอืและไมส่วมหนา้กาก

กลา่วกนัวา่ "ชกิซิมับะ" และ "ชนิโน" นั�นเพิ�งถกูเพิ�มเขา้
มาในยคุสมยั เอโดะ (ค.ศ.1603-1868) มกีารกลา่วตอ่กนั
มาวา่ ในปีเคอโิจ (ค.ศ.1596-1615) ซึ�งเป็นจดุเริ�มตน้ของ
ยคุสมยัใหมนั่�น ไดม้ผีูท้ี�ประกอบพธิใีนศาลเจา้ (ชนิโชก)ุ 
ของศาลเจา้ซาดะไดไ้ปศกึษาการแสดงละครโนของเกยีว
โต และกลบัมาเพิ�มเตมิในการแสดงคางรูะแบบดั �งเดมิ คโูร
ซาวะ เซกไิซ นักปราชญล์ทัธขิงจื�อของแควน้มทัสเึอะได ้
บนัทกึวา่มกีารแสดง "ชนิโน" ที�ในเมอืงดา้นลา่งปราสาท
มทัสเึอะไวใ้นบนัทกึ [ไคกทิสดึนั]" (ปีโจโอที� 2 (ค.ศ.
1653)) จงึแสดงใหเ้ห็นวา่อยา่งนอ้ย "ชนิโน" ไดม้ตีั �งแต่
ชว่งเริ�มตน้ของยคุสมยัเอโดะแลว้ ซาดะ ชนิโนไดส้ง่
อทิธพิลอยา่งมากตอ่การแสดงคางรูะของพื�นที�อซิโูมะ และ
การแสดงคางรูะจงึไดป้ระกอบขึ�นจากโครงสรา้งสามสว่น
ดงักลา่ว

อยา่งไรกต็ามการแสดงอซิโูมะ คางรูะนั�นไดม้ปีระวตัทิี�
ยาวนานและม ี"โกเงยีว" ฯลฯ ซึ�งไดแ้สดงมาตั �งแตก่อ่น
เกดิซาดะ ชนิโนแลว้

จากการแสดงอซิโูมะ คางรูะที�เกดิขึ�นในลกัษณะนี� เมื�อ
ถงึฤดใูบไมร้ว่งของทกุปี จงึไดม้พีธิกีารในพื�นที� บชูาถวาย
เทพเจา้ประจําทอ้งถิ�น และในบางพื�นที�กจ็ะมกีารแสดง 
"โยคางรูะ" ที�ทําการรา่ยรําจนถงึกลางดกึ

ชโิอ-กโิยเมะ
ชาํระสถานที�และผูค้นใหส้ะอาดบรสิทุธิ�ดว้ย
เกลอืซึ�งมคีวามหมายถงึ 
"ความสะอาดบรสิทุธิ�"

ภายในเมอืงอซิโูมะไดส้บืทอดการรา่ยรํา
โดยเด็กผูห้ญงิ 4 คนตอ่เนื�องกนัมา

นักแสดงรา่ยรํา 4 คน แถวหนา้ถอืซสู ุ(กระดิ�ง) กบัเฮอ ิ(ไมต้ดิ
กระดาษสําหรับชาํระปัดเป่า) สว่นแถวหลงัถอืดาบ ทําการรา่ยรํา 
เป็นรายการแสดงชาํระสถานที�แสดงคางรูะใหส้ะอาดบรสิทุธิ�

ภายในเมอืงอซิโูมะ หลงัจากสวดบทสวด (โนรโิตะ) และอา่นชื�อ
เทพเจา้ 30 องคท์ี�ผลดักนัปกป้องรักษาผูค้นในแตล่ะวนัแลว้ จะ
เขยา่อปุกรณท์ี�เรยีกวา่ "เทงไก (กลด)" ขึ�นลง เพื�ออญัเชญิ
เทพเจา้

ยาโอโตเมะ คนัโจ / โนรโิตะ / คามโิอโรชิ

ชจิสิะ

ชนิโน

เป็นการเพิ�มเพลงเฉลมิฉลองของ
ละครโนเขา้มาในการแสดงคางรูะ 
เดมิประกอบไปดว้ยสามสิ�งคอื 
"โอกนิะ (ชายชรา)" "ชโิตเสะ (อาย ุ
1,000 ปี)" และ "ซมับะโซ (รายการ
ที� 3)" แตใ่นสามสิ�งนี� "ซมับะโซ" ซึ�
งเป็นการรา่ยรําโดยเด็กๆ จะไดรั้
บความนยิมอยา่งมาก

ชกิซิมับะ

มรีายการแสดงจํานวนมากซึ�งเป็นการรา่ยรําที�ใชตํ้านานเกี�ยวกบัเทพเจา้ หรอืประวตัคิวามเป็นมาของ
ศาลเจา้ซึ�งบนัทกึอยูใ่น [โคจกิ]ิ และ [นฮิง โชก]ิ บนัทกึโบราณของญี�ปุ่ น มาเป็นหวัขอ้ในการแสดง 
และใชพ้ื�นที�อซิโูมะเป็นฉาก เชน่ "คนูยิซูรู"ิ หรอื "ยามาตะ โนะ โอโรจ"ิ "ฮโินมซิาก"ิ ฯลฯ

ชโิฮเกง

ประวตัขิองอซิโูมะ คางูระ

コラム入る



แนะนํารายการแสดงอซูิโมะ คางรูะแนะนํารายการแสดงอซูิโมะ คางรูะ

การแสดงคางรูะซึ�งมเีบื�องหลงัเป็นตํานานเกี�ยวกบัเทพเจา้ 
"อาเมะ โนะ อวิาโตะ"

เป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัเมื�ออามาเตราส ึโอมกิาม ิเทพเจา้แหง่
พระอาทติยไ์ดข้งัตวัเองอยูใ่นถํ�าหนิอาเมะ โนะ อวิาโตะ โลก
มนุษยจ์งึตกอยูใ่นความมดืมนและเกดิภยัพบิตัมิากมายขึ�น 
บรรดาเทพเจา้ทั �งหลาย (ยาโอโยโรส)ุ ที�กําลงักลุม้ใจจงึได ้
ปรกึษากนั และไดต้กลงใหร้า่ยรําคางรูะ เพื�อเชญิเทพเจา้อา
มาเตราส ึโอมกิามอิอกมาภายนอก เทพเจา้คาซงูะ ไดเมยีว
จนิ ที�ตอ้งเป็นผูไ้ปหาตน้ซากาก ิเพื�อนํามาใชใ้นการแสดงคา
งรูะ จงึปลอมเป็น ชบิาโซ มุง่ไปยงัภเูขาอาเมะ โนะ คางู
ยามะ และนําตน้ซากากกิลบัมาโดยพลการ

โอยามาซมู ิโนะ มโิกโตะ เทพเจา้แหง่ภเูขา เมื�อรูส้กึตวัวา่
ตน้ซากากหิายไป กไ็ดส้ะกดรอยตาม หลงัจากผลดักนัหนี
และสะกดรอยตามหลายครั�ง ในที�สดุกส็ามารถจับผูท้ี�เอาตน้
ซากากไิปได ้

แตท่วา่ เมื�อเทพเจา้โอยามาซมู ิโนะ มโิกโตะทราบวา่ผูท้ี�
ถกูจับแทจ้รงิแลว้คอืเทพเจา้คาซงูะ ไดเมยีวจนิ กร็บีคกุเขา่
ขอโทษในทนัท ีพรอ้มกบัยกตน้ซากากใิห ้เทพเจา้โอยามา
ซมู ิโนะ มโิกโตะจงึ
ไดรั้บการประทาน
ดาบจากเทพเจา้ คา
ซงูะ ไดเมยีวจนิทด
แทน เพื�อคอยระงับ
เหตรุา้ยของโลก

เทพเจา้ซซูาโนโอะ โนะ มโิกโตะ ถกูขบัไลอ่อกมาจากทากามะ 
กะ ฮาระ เนื�องจากโทษฐานที�ใชค้วามรนุแรง ตอนที�ลงมายงัตน้นํ�า
ของแมนํ่�าฮอิ-ิกาวะ ในอซิโูมะ โนะ คนูนัิ�น ไดพ้บกบัคูส่ามภีรรยาวยั
ชรา (เทนาซจู ิ/ อาชนิาซจู)ิ และเจา้หญงิอนิาตะ-ฮเิมะ ที�กําลงั
ครํ�าครวญโศกเศรา้อยู ่เมื�อฟังเรื�องราวแลว้พบวา่ ลกูสาว 8 คนของ
ทั �งสองถกูงยูกัษ์ยามาตะ โนะ โอโรจกินิไปปีละ 1 คน จนกระทั�ง
เวลานี�เหลอืเพยีงเจา้หญงิอนิาตะ-ฮเิมะคนเดยีวเทา่นั�น งยูกัษ์ยา
มาตะ โนะ โอโรจนัิ�นเป็นสตัวป์ระหลาดน่ากลวั ม ี8 หวัในลําตวั
เดยีว เลื�อยคลานไปมาอยูบ่นภเูขาและหบุเขา 8 ลกู

ดงันั�น เทพเจา้ซซูาโนโอะ โนะ มโิกโตะจงึสญัญาวา่จะปราบงู
ยกัษ์ให ้โดยมเีงื�อนไขวา่ตอ้งยกเจา้หญงิอนิาตะ-ฮเิมะ
ใหเ้ป็นภรรยา จากนั�นกไ็ดล้อ่ลวงงยูกัษ์ยามาตะ โนะ โอโรจดิว้ย
เหลา้พษิ และเมื�องยูกัษ์เมาจงึสําเร็จโทษดว้ยดาบ กลา่วกนัวา่ดาบ
อาเมะ โนะ มรูากโูมะ โนะ ซรูงู ิซ ึ�งพบจากหางของงยูกัษ์ที�แพล้ม้
ลงคอื ดาบคซูานาง ิโนะ ซรูงู ิซึ�งเป็นหนึ�งในไตรราชกกธุภณัฑข์อง
จักรพรรดญิี�ปุ่ นที�สบืทอดมาถงึปัจจบุนั

เป็นเรื�องราวตอนที�ฮโิกฮาร ุเทพเจา้ชั�วรา้ยซึ�ง
รกุรานมาจากเทนจกิ ุ(ประเทศอนิเดยีในปัจจบุนั) 
นํากองทพัทหารขนาดใหญจํ่านวนมาก (จรูา-งนุ) 
เขา้มารกุราน แตเ่ทพเจา้ฮโินมซิาก ิไดเมยีวจนิ 
พยายามขบัไลอ่อกไปและปกป้อ อซิโูมะ โนะ คนู ิ
ดว้ยธนูและศรที�ตนเองถนัด

ภเูขาซซูกูะ โนะ ยามะ ในอเิสะ โนะ คนู ิ(จังหวดัมเิอะ ในปัจจบุนั) มปีีศาจ
อาศยัอยู ่จักรพรรดใินเวลานั�นไดย้นิเรื�องราวที�ปีศาจสรา้งความชั�วรา้ยบนโลก 
จงึไดส้ั�งใหน้ายพลซากาโนอเูอะ ทามรูามาโระ โชงนุออกไปปราบ นายพลจงึ
ไดไ้ปยงัอเิสะ โนะ คนู ิและเรยีกชาวบา้นออกมาสอบถามรายละเอยีดสภาพ
ของภเูขา ชาวบา้นเมื�อทราบวา่จะชว่ยปราบปีศาจให ้จงึไดบ้อกและแนะนําเสน้
ทางบนภเูขาให ้เมื�อขึ�นไปถงึภเูขาปีศาจกป็รากฏตวัออกมา หลงัจากที�ตา่ง
ฝ่ายไดป้ระกาศชื�อของตนแลว้จงึไดป้ระลองดาบกนั ในที�สดุปีศาจกถ็กูฟัน 
และนายพลไดร้า่ยรําพรอ้มกบัถอืหวัของปีศาจในตอนจบ

เทพเจา้ 2 องคท์ี�ถกูสง่ไปจากทากามะ กะ ฮาระ คอื เทพเจา้ทา
เกมกิาซจู ิโนะ คาม ิและเทพเจา้ฟทุสนูึช ิโนะ คาม ิบบีบงัคบัให ้
เทพเจา้โอกนูนูิช ิโนะ คาม ิยกแผน่ดนิใหเ้ทพเจา้โอกนูนูิช ิโนะ 
คาม ิและเทพเจา้โคโตชโิรนูช ิโนะ คาม ิผูเ้ป็นลกูยอมตกลง แต่
เทพเจา้ทาเกมนิากาตะ โนะ คาม ิซึ�งเป็นลกูอกีคนที�มอีารมณ์
รนุแรง เลอืกที�จะเผชญิหนา้ทดสอบพละกําลงักนั เทพเจา้ทาเกมิ
นากาตะ โนะ คาม ิซึ�งพา่ยแพใ้นที�สดุจงึยนิยอมยกแผน่ดนิให ้และ
ทําใหค้วามสงบสนัตมิาเยอืนยงัพื�นที�ชนิชซูวูะ (จังหวดันางาโนะ)

ไฮไลตข์องการแสดงคอื การตอ่สูท้ี�รนุแรงระหวา่งเทพเจา้ 2 
องคผ์ูเ้ป็นทตู กบัเทพเจา้ทาเกมนิากาตะ โนะ คามทิี�ไมย่อมยก
ประเทศญี�ปุ่ นให ้

จะขอแนะนำารายการแสดงที�เสมอืนเป็นตวัแทนของอซิโูมะ คางรูะสกัเล็กนอ้ย (ชื�อรายการแสดงหรอืบคุคลที�ปรากฏในเรื�อง, ราย
ละเอยีดเรื�องราว จะแตกตา่งกนัไปเล็กนอ้ยตามกลุม่การแสดงหรอืรายการแสดง)

ยามะ โนะ คาม ิ(เทพเจา้แหง่ภูเูขา) 

โคจนิ 

คยีเ์วริด์ก็คอื ซากาก ิ! 

ตำานานเกี�ยวกบัเทพเจา้ เรื�องราวการยกแผน่ดนิให ้(คนูยิซูรู)ิ

การแสดงคางรูะที�เชื�อมระหวา่งชจิสิะ และชนิโน จะทราบถงึที�มาของการใชก้ ิ�งใบซากากิ
ในพธิกีรรมเกี�ยวกบัเทพเจา้หรอืการแสดงคางรูะ

เป็นการแสดงคางรูะที�ใช ้"ตำานานเกี�ยวกบัเทพเจา้ เรื�องราวการยกแผน่ดนิให ้(คนูยิซูรู)ิ" จาก "โคจกิ"ิ / "นฮิง โชก"ิ
มาเป็นหวัขอ้ในการแสดง

ซอ่นตวัเอง
อย ู่ในถ ้ ำาห นิ

จริงๆ แล้ว
เป็นทูตของ
เทพเจ้าอามาเตราสึนะ!

คืน
ต้นซากากิมาซะ !

บรรดาเทพเจา้ท ั ง้หลายท ีก่ ำาลงักล ุม้ใจ

เดินทางมาจากทากามะ กะ ฮาระเพื่อขอให้ยกประเทศญี่ปุ่นให้

ทดสอบพละกำาลังกัน

แสดงคางูระ
เพื่อเชิญให้ออกมากันเถอะ

ต้นซากากิ !

ไลต่าม

ข้าไม่ยอม !

พวกเรายอม
ยกประเทศญ ีป่ ุน่ให ้



แนะนํารายการแสดงอซูิโมะ คางรูะแนะนํารายการแสดงอซูิโมะ คางรูะ

การแสดงคางรูะซึ�งมเีบื�องหลงัเป็นตํานานเกี�ยวกบัเทพเจา้ 
"อาเมะ โนะ อวิาโตะ"

เป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัเมื�ออามาเตราส ึโอมกิาม ิเทพเจา้แหง่
พระอาทติยไ์ดข้งัตวัเองอยูใ่นถํ�าหนิอาเมะ โนะ อวิาโตะ โลก
มนุษยจ์งึตกอยูใ่นความมดืมนและเกดิภยัพบิตัมิากมายขึ�น 
บรรดาเทพเจา้ทั �งหลาย (ยาโอโยโรส)ุ ที�กําลงักลุม้ใจจงึได ้
ปรกึษากนั และไดต้กลงใหร้า่ยรําคางรูะ เพื�อเชญิเทพเจา้อา
มาเตราส ึโอมกิามอิอกมาภายนอก เทพเจา้คาซงูะ ไดเมยีว
จนิ ที�ตอ้งเป็นผูไ้ปหาตน้ซากาก ิเพื�อนํามาใชใ้นการแสดงคา
งรูะ จงึปลอมเป็น ชบิาโซ มุง่ไปยงัภเูขาอาเมะ โนะ คางู
ยามะ และนําตน้ซากากกิลบัมาโดยพลการ

โอยามาซมู ิโนะ มโิกโตะ เทพเจา้แหง่ภเูขา เมื�อรูส้กึตวัวา่
ตน้ซากากหิายไป กไ็ดส้ะกดรอยตาม หลงัจากผลดักนัหนี
และสะกดรอยตามหลายครั�ง ในที�สดุกส็ามารถจับผูท้ี�เอาตน้
ซากากไิปได ้

แตท่วา่ เมื�อเทพเจา้โอยามาซมู ิโนะ มโิกโตะทราบวา่ผูท้ี�
ถกูจับแทจ้รงิแลว้คอืเทพเจา้คาซงูะ ไดเมยีวจนิ กร็บีคกุเขา่
ขอโทษในทนัท ีพรอ้มกบัยกตน้ซากากใิห ้เทพเจา้โอยามา
ซมู ิโนะ มโิกโตะจงึ
ไดรั้บการประทาน
ดาบจากเทพเจา้ คา
ซงูะ ไดเมยีวจนิทด
แทน เพื�อคอยระงับ
เหตรุา้ยของโลก

เทพเจา้ซซูาโนโอะ โนะ มโิกโตะ ถกูขบัไลอ่อกมาจากทากามะ 
กะ ฮาระ เนื�องจากโทษฐานที�ใชค้วามรนุแรง ตอนที�ลงมายงัตน้นํ�า
ของแมนํ่�าฮอิ-ิกาวะ ในอซิโูมะ โนะ คนูนัิ�น ไดพ้บกบัคูส่ามภีรรยาวยั
ชรา (เทนาซจู ิ/ อาชนิาซจู)ิ และเจา้หญงิอนิาตะ-ฮเิมะ ที�กําลงั
ครํ�าครวญโศกเศรา้อยู ่เมื�อฟังเรื�องราวแลว้พบวา่ ลกูสาว 8 คนของ
ทั �งสองถกูงยูกัษ์ยามาตะ โนะ โอโรจกินิไปปีละ 1 คน จนกระทั�ง
เวลานี�เหลอืเพยีงเจา้หญงิอนิาตะ-ฮเิมะคนเดยีวเทา่นั�น งยูกัษ์ยา
มาตะ โนะ โอโรจนัิ�นเป็นสตัวป์ระหลาดน่ากลวั ม ี8 หวัในลําตวั
เดยีว เลื�อยคลานไปมาอยูบ่นภเูขาและหบุเขา 8 ลกู

ดงันั�น เทพเจา้ซซูาโนโอะ โนะ มโิกโตะจงึสญัญาวา่จะปราบงู
ยกัษ์ให ้โดยมเีงื�อนไขวา่ตอ้งยกเจา้หญงิอนิาตะ-ฮเิมะ
ใหเ้ป็นภรรยา จากนั�นกไ็ดล้อ่ลวงงยูกัษ์ยามาตะ โนะ โอโรจดิว้ย
เหลา้พษิ และเมื�องยูกัษ์เมาจงึสําเร็จโทษดว้ยดาบ กลา่วกนัวา่ดาบ
อาเมะ โนะ มรูากโูมะ โนะ ซรูงู ิซ ึ�งพบจากหางของงยูกัษ์ที�แพล้ม้
ลงคอื ดาบคซูานาง ิโนะ ซรูงู ิซึ�งเป็นหนึ�งในไตรราชกกธุภณัฑข์อง
จักรพรรดญิี�ปุ่ นที�สบืทอดมาถงึปัจจบุนั

เป็นเรื�องราวตอนที�ฮโิกฮาร ุเทพเจา้ชั�วรา้ยซึ�ง
รกุรานมาจากเทนจกิ ุ(ประเทศอนิเดยีในปัจจบุนั) 
นํากองทพัทหารขนาดใหญจํ่านวนมาก (จรูา-งนุ) 
เขา้มารกุราน แตเ่ทพเจา้ฮโินมซิาก ิไดเมยีวจนิ 
พยายามขบัไลอ่อกไปและปกป้อ อซิโูมะ โนะ คนู ิ
ดว้ยธนูและศรที�ตนเองถนัด

ภเูขาซซูกูะ โนะ ยามะ ในอเิสะ โนะ คนู ิ(จังหวดัมเิอะ ในปัจจบุนั) มปีีศาจ
อาศยัอยู ่จักรพรรดใินเวลานั�นไดย้นิเรื�องราวที�ปีศาจสรา้งความชั�วรา้ยบนโลก 
จงึไดส้ั�งใหน้ายพลซากาโนอเูอะ ทามรูามาโระ โชงนุออกไปปราบ นายพลจงึ
ไดไ้ปยงัอเิสะ โนะ คนู ิและเรยีกชาวบา้นออกมาสอบถามรายละเอยีดสภาพ
ของภเูขา ชาวบา้นเมื�อทราบวา่จะชว่ยปราบปีศาจให ้จงึไดบ้อกและแนะนําเสน้
ทางบนภเูขาให ้เมื�อขึ�นไปถงึภเูขาปีศาจกป็รากฏตวัออกมา หลงัจากที�ตา่ง
ฝ่ายไดป้ระกาศชื�อของตนแลว้จงึไดป้ระลองดาบกนั ในที�สดุปีศาจกถ็กูฟัน 
และนายพลไดร้า่ยรําพรอ้มกบัถอืหวัของปีศาจในตอนจบ

เทพเจา้ 2 องคท์ี�ถกูสง่ไปจากทากามะ กะ ฮาระ คอื เทพเจา้ทา
เกมกิาซจู ิโนะ คาม ิและเทพเจา้ฟทุสนูึช ิโนะ คาม ิบบีบงัคบัให ้
เทพเจา้โอกนูนูิช ิโนะ คาม ิยกแผน่ดนิใหเ้ทพเจา้โอกนูนูิช ิโนะ 
คาม ิและเทพเจา้โคโตชโิรนูช ิโนะ คาม ิผูเ้ป็นลกูยอมตกลง แต่
เทพเจา้ทาเกมนิากาตะ โนะ คาม ิซึ�งเป็นลกูอกีคนที�มอีารมณ์
รนุแรง เลอืกที�จะเผชญิหนา้ทดสอบพละกําลงักนั เทพเจา้ทาเกมิ
นากาตะ โนะ คาม ิซึ�งพา่ยแพใ้นที�สดุจงึยนิยอมยกแผน่ดนิให ้และ
ทําใหค้วามสงบสนัตมิาเยอืนยงัพื�นที�ชนิชซูวูะ (จังหวดันางาโนะ)

ไฮไลตข์องการแสดงคอื การตอ่สูท้ี�รนุแรงระหวา่งเทพเจา้ 2 
องคผ์ูเ้ป็นทตู กบัเทพเจา้ทาเกมนิากาตะ โนะ คามทิี�ไมย่อมยก
ประเทศญี�ปุ่ นให ้

ยาโตะ (แปดหวั) 

ทามรูะ 

ฮโินมซิาก ิ

เทพเจา้ซซูาโนโอะ โนะ มโิกโตะ VS งยูกัษ์์ยามาตะ โนะ โอโรจ ิ!! 

บคุคลผูม้ชี ื�อเสยีงปรากฏตวัในฐานะนายพล (เซอ ิไท โชงนุ) ! 

ปกป้อง "ดนิแดนศกัดิ�สทิธิ�ที�ซ ึ�งพระอาทติยต์ก" ! 

เป็นการแสดงคางรูะที�ใชต้ำานานเกี�ยวกบัเทพเจา้ เรื�องราวการปราบงยูกัษ์์ยามาตะ โนะ โอโรจิ
ซึ�งเป็นที�รูจั้กกนัดมีาเป็นหวัขอ้ในการแสดง

ไฮไลตอ์ยูท่ี�การเคลื�อนไหวที�ตลกของชาวบา้น

มกัจะเป็นการรา่ยรำาลำาดบัสดุทา้ยของการแสดงโยคางรูะ หรอืเรยีกอกีชื�อหนึ�งวา่ "เทพเจา้ฮโิกฮาร ุตอนรุง่สาง"

ชิ้ง...

พบกันที่
ถนนโออุ-มิจิ

บางครั้งนะ...ช่วยเหลือ ปราบปีศาจ

แต่งงานในภูายหลัง

ลูกสาว
จะถูก
กิน...

ขับไล่

ช่วยเหลือ
พ่อ-แม่-ลูกปราบ

พยายามรุกเข้ามาแต่...



ข ั�นตอนต ั�งแตเ่ร ิ�มจนกระท ั�งทาํหนา้กากคางรูะเสร็จ
หนา้กากคางรูะ ซึ�งเป็นสญัลกัษณข์องการแสดงอซิโูมะ คางรูะถกูทําขึ�นมาอยา่งไรกนั? ตรงนี�จะขอแนะนําขั �นตอนการทําหนา้กากคางรูะ 

เทพเจา้โอยามาซมู ิโนะ มโิกโตะ ซึ�งปรากฏตวัในรายการแสดง "ยามะ โนะ คาม ิ(เทพเจา้แหง่ภเูขา)"
<เอื�อเฟื�อใหส้มัภาษณ:์ คณุ ซงูติาน ิชเิงร ุ/ ชา่งแกะสลกัซงูติาน ิโคโบ>

หนา้กากของการแสดงอซิโูมะ คางรูะนั�นทําจากไม ้เนื�องจากหนา้กาก
คางรูะมขีนาดใหญ ่สว่นใหญจ่งึเลอืกไมค้ริ ิไมค้ริมินํี�าหนักเบา และแทบ
ไมม่ยีางไมซ้ ึ�งเป็นสาเหตขุองริ�วรอยหรอืสไีมเ่รยีบเสมอกนั จงึเป็นวสัดุ
ที�เหมาะสมในการทําหนา้กากคางรูะซึ�งตอ้งใชง้านเป็นระยะเวลา
ยาวนาน

ลําดบัแรก ตดัวสัดไุมค้ริทิี�เตรยีมไวอ้อกมาเป็นโครงรา่งหนา้กากคา
งรูะ ครา่วๆเนื�องจาก "เทพเจา้แหง่ภเูขา" จะแกะสลกัลกึนูนใหด้มูมีติ ิจงึ
ตอ้งคํานงึถงึความหนาดว้ยพอสมควร

การแกะหยาบถอืเป็นขั �นตอนสําคญัที�สดุในกระบวนการทําหนา้กาก
คางรูะ คงจะไมเ่ป็นการกลา่วจนเกนิไปวา่ 
"การแกะหยาบเป็นตวักําหนดผลงานทั �งหมด" แบง่สดัสว่นตําแหน่งของ
ตา, จมกู หรอืปากอยา่งด ีและแกะสลกัในทเีดยีว

ในการแสดงออกของสว่นแกม้หรอืหนา้ผาก ฯลฯ จะตอ้งใชเ้ทคนคิ
ฝีมอืเขา้มาเสรมิกบัประสบการณข์องชา่งแกะสลกั

ชา่งจะใชส้ ิ�วและมดีแกะสลกัจํานวนกวา่ 20 ดา้ม เพื�อรังสรรคเ์ป็น
โครงรา่งของหนา้กากคางรูะ โดยใชส้ ิ�วเหลาสว่นที�แกะชิ�นใหญอ่อกที
เดยีวมากๆ และใชม้ดีแกะสลกัคอ่ยๆ แกะสว่นรายละเอยีดเล็กๆ

ขั �นตอนที� 1 "ตดัไม"้

ผสมโกฟนุ*1 และสารนกิาวะ*2 เป็นส ีและนํามาทาเป็นสรีองพื�น
แลว้กม็าถงึขั �นตอนการลงส ีจะใช ้3 สคีอื "สดํีา, สแีดง และสนํี�าตาล

ออ่น" ในเทพเจา้แหง่ภเูขา สดํีาใชห้มกึ สแีดงใชเ้บงการะ*3 สว่นสี
นํ�าตาลออ่นจะใชอ้วิา เอโนง*ุ4 หรอืบางครั �งอาจจะใชส้ทีี�ไดจ้ากชา
แดง ฯลฯ แทนอวิา เอโนง ุผสมสารนกิาวะในสแีตล่ะตวั และคอ่ยๆ ทา
ไลโ่ทนสอียา่งละเอยีดระหวา่งหนวดเคราและรอยยน่บนใบหนา้

คอ่ยๆ แกะผวิหนา้ของหนา้กากคางรูะที�แกะหยาบแลว้ตอ่ อยา่ง
ละเอยีดดว้ยมดีแกะสลกัหรอืมดีเล็ก เพื�อใหเ้สร็จเป็นรปูรา่งรวม
ทั �งหมด ถดัมา เจาะรบูรเิวณตา, ปาก และจมกู

ลําดบัสดุทา้ย เก็บรายละเอยีดผวิหนา้ใหเ้รยีบดว้ยกระดาษทราย 
สมยักอ่น จะเก็บรายละเอยีดผวิหนา้ดว้ยหญา้โทกสูะที�นํามาทําให ้
แหง้

เมื�อเก็บผวิหนา้เสร็จ กต็ดิโลหะที�บรเิวณดวงตาทั �งสองขา้งและปาก

จะใชข้นของหางมา้ซึ�งยาวและทนทาน ทําหนวดเคราและคิ�ว เจาะรู
ดว้ยเหล็กเจาะหรอืสวา่น ตดิหนวดและ
ขนดว้ยกาว ปรับความยาวหรอืปรมิาณ
ของหนวดและขน ตามตําแแหน่งที�ตดิ

อนึ�ง ขนของมา้ไมเ่พยีงแคใ่ชทํ้า
หนา้กากคางรูะ แตจ่ะใชทํ้าวกิผมชางู
มะดว้ย

คณุ ซูงติาน ิชเิงรุ -- ความรูส้กึที�มตีอ่หนา้กากคางรูะ --
ผมเตบิโตมาโดยเห็นอซิโูมะ คางรูะตั �งแตเ่ด็ก และใชช้วีติรว่มกบัอซิโูมะ คางรูะเสมอมา
ยคุสมยันี� มอีปุกรณท์ี�สะดวกตา่งๆ มากมาย เชน่ อปุกรณเ์ครื�องมอืไฟฟ้า ฯลฯ ซึ�งชว่ยการทํางานตั �งแตก่ารตดัไม ้

จนถงึแกะสลกัหนา้กาก ทําใหส้ะดวกสบายขึ�นกวา่สมยักอ่นอยา่งมาก แตเ่หลา่บรรพชนสมยัโบราณไดส้รา้งสรรค์
หนา้กากคางรูะที�แสนวเิศษเอาไวจํ้านวนมาก ในยคุสมยัที�ไมม่เีครื�องไมเ้ครื�องมอืพรอ้มเหมอืนเชน่ปัจจบุนันี�

ปกตแิลว้ สิ�งของตา่งๆ จะคอ่ยๆ เสื�อมลงเมื�อกาลเวลาผา่นไป แตท่วา่ หนา้กากคางรูะที�เหลา่บรรพชนไดส้รา้งสรรค์
ไวน้ี� ยิ�งใชห้รอืยิ�งเกา่ กลบัคอ่ยๆ ดยีิ�งขึ�น แปลกมากจรงิๆ

ผมจงึไดพ้ยายามสรา้งสรรคห์นา้กากคางรูะโดยใชว้สัดธุรรมชาตใิหม้ากที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปได ้เพื�อใหใ้กลเ้คยีงกั
บหนา้กากคางรูะที�ย ิ�งเกา่ก็ยิ�งดแีละวเิศษเชน่นั�น แมเ้พยีงเล็กนอ้ยกย็งัด ีผมคดิวา่นี�เป็นการเรยีนรูต้ลอดชวีติจรงิๆ

การบรรเลงดนตรี

อปุกรณสํ์าหรับถอื "โทรโิมโนะ"

การบรรเลงดนตร ี/ อปุกรณ ์/ เครื�องแตง่กาย
สิ�งที�ขาดไมไ่ดใ้นการแสดงคางรูะก็คอื ดนตรแีละเครื�องแตง่กายที�หรหูราตระการตา รวมถงึหนา้กาก

ในการแสดงอซิโูมะ คางรูะนั�นจะใชเ้ครื�องดนตรตีา่งๆ ประกอบดว้ยโด (กลองไทโกะใหญ)่, ชเิม-ไดโกะ
(กลองไทโกะเล็ก), ฟเูอะ (ขลุย่), เทเบยีวช ิ(ฉาบทองสมัฤทธิ�ใหจั้งหวะ), โอซซูมู ิ(กลองใหญ)่ และ โคซซูมู ิ
(กลองเล็ก) สําหรับชจิสิะจะใชโ้ด, ชเิม-ไดโกะ, ฟเูอะ และเทเบยีวช ิแตสํ่าหรับชกิซิมับะจะใชโ้อซซูมู ิและโคซู
ซมูแิทนโด นอกจากนี�ในการแสดงคางรูะ-โนมกัจะใชช้เิม-ไดโกะ, ฟเูอะ และเทเบยีวช ิแตบ่างรายการแสดงจะ
มเีพิ�มโดเขา้มา จะสามารถชมอทิธพิลของละครโนจากการใชโ้อซซูมู ิ/ โคซซูมูนิี�ได ้

อปุกรณท์ี�ถอืไวใ้นมอืจะแตกตา่งไปตามรายการแสดง

เรื�องราวการปราบงยูกัษ์ยามาตะ โนะ โอโรจ ิซึ�งมเีรื�องราวเกดิขึ�นในพื�นที�อซิโูมะ เป็นรายการแสดงที�เป็น
ตวัแทนของอซิโูมะ คางรูะ ซึ�งคุน้เคยกนัด ีอยา่งไรก็ตาม ในการแสดงอซิโูมะ คางรูะ งยูกัษ์ยามาตะ โนะ โอ
โรจจิะปรากฏตวัในรปูรา่งตา่งๆ ภายในเมอืงอซิโูมะมกัจะเป็นรปูแบบง ู"โทกาเง-จะ" ที�มแีขน-ขาและหาง การ
แสดงโอก-ูอชี ิคางรูะ ซึ�งมศีนูยก์ลางอยูใ่นเขตอชี-ิงนุ มรีปูแบบง ู"มาก-ูจะ" ซึ�งคลา้ยๆ กบัการเชดิสงิโตแบบ
ญี�ปุ่ น และซาดะ ชนิโนในเมอืงมทัสเึอะ-ชเิป็นรปูแบบงยูกัษ์ "ทาจ-ิโอโรจ"ิ อนัเป็นเอกลกัษณซ์ึ�งปรากฏตวัใน
ทา่ยนื สบืทอดตอ่กนัมา อนึ�ง หนา้กากที�ใชก้บังยูกัษ์ในซาดะ ชนิโนนั�น จะวาดรปูดวงตา 16 ดวงเพื�อแสดงถงึ
หวัทั �งแปด

เรยีกวา่ "คางรูะ-เมง" นักแสดงจะสามารถสวมบทบาทเป็นเทพเจา้หรอื
ปีศาจที�ปรากฏในเรื�องราว ไดอ้ยา่งแนบเนยีนดว้ยการสวมหนา้กาก และผูช้ม
กส็ามารถเพลดิเพลนิกบัทา่ทางที�มพีลงันั�นได ้สามารถสงัเกตลกัษณะเดน่
ของพื�นที�ไดจ้ากหนา้กากดว้ยเชน่กนั อยา่งเชน่การแสดงอซิโูมะ คางรูะจะ
แกะสลกัหนา้กากขึ�นจากไม ้สว่นอกีทางหนึ�งการแสดงอวิาม ิคางรูะ ซึ�ง
ทําการรา่ยรําในบรเิวณทศิตะวนัตกของจังหวดัชมิาเนะ (พื�นที� อวิาม)ิ จะทํา
หนา้กากดว้ยกระดาษญี�ปุ่ นเซกชิ-ูวาชิ

นักแสดงจะสวมมงกฎุหรอื
หมวกเอโบช ิบนศรีษะ เจา้หญงิ
จะสวมมงกฎุ นอกจากนี� นั
กแสดงสว่นมากจะสวมวกิผมที�
เรยีกวา่ชางมูะ ขา้งใตม้งกฎุหรอื
หมวกนั�น หรอืบางครั �งก็จะใชผ้ ้
าคาดศรีษะ เครื�องแตง่กาย ท่
อนบนจะสวมจฮิายะ ทอ่นลา่ง
จะสวมซาชบิากามะหรอืโอกจู ิ
โดยใชผ้า้ที�มลีวดลายแบบคิ
นรัง

โด (กลองไทโกะใหญ)่

เฮอ ิ(ไมต้ดิกระดาษสําหรับชาํระปัดเป่า)

คาตานะ (ดาบ)
ยมู ิ(ธนู)

โอง ิ(พัดคลี�) กิ�งใบซากากิ
ซสู ุ(กระดิ�ง)

ซรูซิาโอะ (เบ็ดตกปลา)

ชเิม-ไดโกะ (กลองไทโกะเล็ก) ฟเูอะ (ขลุย่) เทเบยีวช ิ(ฉาบใหจั้งหวะ) ซซูมู ิ(กลองเล็ก)

โอฮาระ ชนิโชก ุคางรูะ

โอกอูชี ิชนิโชก ุคางรูะ

ซาดะ ชนิโน

โทกาเง-จะ โทกาเง-จะ

คารากาวะ คางรูะ

มาก-ูจะ

งยูกัษ์ทาจ-ิโอโรจิ

อากทัสกึะ คางรูะ

โชจนิ-จาโด

งยูกัษ์ยามาตะ โนะ โอโรจใินรปูรา่งตา่งๆ

หนา้กาก
เครื�องแตง่กาย

ขั �นตอนที� 2 "แกะหยาบ (อาราโบร)ิ"

ขั �นตอนที� 3 "เกบ็งาน"

ขั �นตอนที� 5 "ตดิหนวดและขน" ์ เสร็จสมบรูณ์

ขั �นตอนที� 4 "ลงส ี(ไซชกิ)ิ"

*1 สีขาวซึ�งทําจากการเผาผง
เปลอืกหอย

*2 กาวเจลาตนิ (นกิาวะ) ซึ�งตม้
หนังสตัว ์ ฯลฯ ดว้ยนํ�า, ทําให ้
แหง้และแข็ง จากนั�นนํามา
ละลายดว้ยนํ�าเป็นของเหลว

*3 สแีดงที�ใชไ้อเอริน์ออกไซดเ์ป็น
สว่นประกอบหลกั

*4 สทีี�ทําจากการบดหนิแร่



ข ั�นตอนต ั�งแตเ่ร ิ�มจนกระท ั�งทาํหนา้กากคางรูะเสร็จ
หนา้กากคางรูะ ซึ�งเป็นสญัลกัษณข์องการแสดงอซิโูมะ คางรูะถกูทําขึ�นมาอยา่งไรกนั? ตรงนี�จะขอแนะนําขั �นตอนการทําหนา้กากคางรูะ 

เทพเจา้โอยามาซมู ิโนะ มโิกโตะ ซึ�งปรากฏตวัในรายการแสดง "ยามะ โนะ คาม ิ(เทพเจา้แหง่ภเูขา)"
<เอื�อเฟื�อใหส้มัภาษณ:์ คณุ ซงูติาน ิชเิงร ุ/ ชา่งแกะสลกัซงูติาน ิโคโบ>

หนา้กากของการแสดงอซิโูมะ คางรูะนั�นทําจากไม ้เนื�องจากหนา้กาก
คางรูะมขีนาดใหญ ่สว่นใหญจ่งึเลอืกไมค้ริ ิไมค้ริมินํี�าหนักเบา และแทบ
ไมม่ยีางไมซ้ ึ�งเป็นสาเหตขุองริ�วรอยหรอืสไีมเ่รยีบเสมอกนั จงึเป็นวสัดุ
ที�เหมาะสมในการทําหนา้กากคางรูะซึ�งตอ้งใชง้านเป็นระยะเวลา
ยาวนาน

ลําดบัแรก ตดัวสัดไุมค้ริทิี�เตรยีมไวอ้อกมาเป็นโครงรา่งหนา้กากคา
งรูะ ครา่วๆเนื�องจาก "เทพเจา้แหง่ภเูขา" จะแกะสลกัลกึนูนใหด้มูมีติ ิจงึ
ตอ้งคํานงึถงึความหนาดว้ยพอสมควร

การแกะหยาบถอืเป็นขั �นตอนสําคญัที�สดุในกระบวนการทําหนา้กาก
คางรูะ คงจะไมเ่ป็นการกลา่วจนเกนิไปวา่ 
"การแกะหยาบเป็นตวักําหนดผลงานทั �งหมด" แบง่สดัสว่นตําแหน่งของ
ตา, จมกู หรอืปากอยา่งด ีและแกะสลกัในทเีดยีว

ในการแสดงออกของสว่นแกม้หรอืหนา้ผาก ฯลฯ จะตอ้งใชเ้ทคนคิ
ฝีมอืเขา้มาเสรมิกบัประสบการณข์องชา่งแกะสลกั

ชา่งจะใชส้ ิ�วและมดีแกะสลกัจํานวนกวา่ 20 ดา้ม เพื�อรังสรรคเ์ป็น
โครงรา่งของหนา้กากคางรูะ โดยใชส้ ิ�วเหลาสว่นที�แกะชิ�นใหญอ่อกที
เดยีวมากๆ และใชม้ดีแกะสลกัคอ่ยๆ แกะสว่นรายละเอยีดเล็กๆ

ขั �นตอนที� 1 "ตดัไม"้

ผสมโกฟนุ*1 และสารนกิาวะ*2 เป็นส ีและนํามาทาเป็นสรีองพื�น
แลว้กม็าถงึขั �นตอนการลงส ีจะใช ้3 สคีอื "สดํีา, สแีดง และสนํี�าตาล

ออ่น" ในเทพเจา้แหง่ภเูขา สดํีาใชห้มกึ สแีดงใชเ้บงการะ*3 สว่นสี
นํ�าตาลออ่นจะใชอ้วิา เอโนง*ุ4 หรอืบางครั �งอาจจะใชส้ทีี�ไดจ้ากชา
แดง ฯลฯ แทนอวิา เอโนง ุผสมสารนกิาวะในสแีตล่ะตวั และคอ่ยๆ ทา
ไลโ่ทนสอียา่งละเอยีดระหวา่งหนวดเคราและรอยยน่บนใบหนา้

คอ่ยๆ แกะผวิหนา้ของหนา้กากคางรูะที�แกะหยาบแลว้ตอ่ อยา่ง
ละเอยีดดว้ยมดีแกะสลกัหรอืมดีเล็ก เพื�อใหเ้สร็จเป็นรปูรา่งรวม
ทั �งหมด ถดัมา เจาะรบูรเิวณตา, ปาก และจมกู

ลําดบัสดุทา้ย เก็บรายละเอยีดผวิหนา้ใหเ้รยีบดว้ยกระดาษทราย 
สมยักอ่น จะเก็บรายละเอยีดผวิหนา้ดว้ยหญา้โทกสูะที�นํามาทําให ้
แหง้

เมื�อเก็บผวิหนา้เสร็จ กต็ดิโลหะที�บรเิวณดวงตาทั �งสองขา้งและปาก

จะใชข้นของหางมา้ซึ�งยาวและทนทาน ทําหนวดเคราและคิ�ว เจาะรู
ดว้ยเหล็กเจาะหรอืสวา่น ตดิหนวดและ
ขนดว้ยกาว ปรับความยาวหรอืปรมิาณ
ของหนวดและขน ตามตําแแหน่งที�ตดิ

อนึ�ง ขนของมา้ไมเ่พยีงแคใ่ชทํ้า
หนา้กากคางรูะ แตจ่ะใชทํ้าวกิผมชางู
มะดว้ย

คณุ ซูงติาน ิชเิงรุ -- ความรูส้กึที�มตีอ่หนา้กากคางรูะ --
ผมเตบิโตมาโดยเห็นอซิโูมะ คางรูะตั �งแตเ่ด็ก และใชช้วีติรว่มกบัอซิโูมะ คางรูะเสมอมา
ยคุสมยันี� มอีปุกรณท์ี�สะดวกตา่งๆ มากมาย เชน่ อปุกรณเ์ครื�องมอืไฟฟ้า ฯลฯ ซึ�งชว่ยการทํางานตั �งแตก่ารตดัไม ้

จนถงึแกะสลกัหนา้กาก ทําใหส้ะดวกสบายขึ�นกวา่สมยักอ่นอยา่งมาก แตเ่หลา่บรรพชนสมยัโบราณไดส้รา้งสรรค์
หนา้กากคางรูะที�แสนวเิศษเอาไวจํ้านวนมาก ในยคุสมยัที�ไมม่เีครื�องไมเ้ครื�องมอืพรอ้มเหมอืนเชน่ปัจจบุนันี�

ปกตแิลว้ สิ�งของตา่งๆ จะคอ่ยๆ เสื�อมลงเมื�อกาลเวลาผา่นไป แตท่วา่ หนา้กากคางรูะที�เหลา่บรรพชนไดส้รา้งสรรค์
ไวน้ี� ยิ�งใชห้รอืยิ�งเกา่ กลบัคอ่ยๆ ดยีิ�งขึ�น แปลกมากจรงิๆ

ผมจงึไดพ้ยายามสรา้งสรรคห์นา้กากคางรูะโดยใชว้สัดธุรรมชาตใิหม้ากที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปได ้เพื�อใหใ้กลเ้คยีงกั
บหนา้กากคางรูะที�ย ิ�งเกา่ก็ยิ�งดแีละวเิศษเชน่นั�น แมเ้พยีงเล็กนอ้ยกย็งัด ีผมคดิวา่นี�เป็นการเรยีนรูต้ลอดชวีติจรงิๆ

การบรรเลงดนตรี

อปุกรณสํ์าหรับถอื "โทรโิมโนะ"

การบรรเลงดนตร ี/ อปุกรณ ์/ เครื�องแตง่กาย
สิ�งที�ขาดไมไ่ดใ้นการแสดงคางรูะก็คอื ดนตรแีละเครื�องแตง่กายที�หรหูราตระการตา รวมถงึหนา้กาก

ในการแสดงอซิโูมะ คางรูะนั�นจะใชเ้ครื�องดนตรตีา่งๆ ประกอบดว้ยโด (กลองไทโกะใหญ)่, ชเิม-ไดโกะ
(กลองไทโกะเล็ก), ฟเูอะ (ขลุย่), เทเบยีวช ิ(ฉาบทองสมัฤทธิ�ใหจั้งหวะ), โอซซูมู ิ(กลองใหญ)่ และ โคซซูมู ิ
(กลองเล็ก) สําหรับชจิสิะจะใชโ้ด, ชเิม-ไดโกะ, ฟเูอะ และเทเบยีวช ิแตสํ่าหรับชกิซิมับะจะใชโ้อซซูมู ิและโคซู
ซมูแิทนโด นอกจากนี�ในการแสดงคางรูะ-โนมกัจะใชช้เิม-ไดโกะ, ฟเูอะ และเทเบยีวช ิแตบ่างรายการแสดงจะ
มเีพิ�มโดเขา้มา จะสามารถชมอทิธพิลของละครโนจากการใชโ้อซซูมู ิ/ โคซซูมูนิี�ได ้

อปุกรณท์ี�ถอืไวใ้นมอืจะแตกตา่งไปตามรายการแสดง

เรื�องราวการปราบงยูกัษ์ยามาตะ โนะ โอโรจ ิซึ�งมเีรื�องราวเกดิขึ�นในพื�นที�อซิโูมะ เป็นรายการแสดงที�เป็น
ตวัแทนของอซิโูมะ คางรูะ ซึ�งคุน้เคยกนัด ีอยา่งไรก็ตาม ในการแสดงอซิโูมะ คางรูะ งยูกัษ์ยามาตะ โนะ โอ
โรจจิะปรากฏตวัในรปูรา่งตา่งๆ ภายในเมอืงอซิโูมะมกัจะเป็นรปูแบบง ู"โทกาเง-จะ" ที�มแีขน-ขาและหาง การ
แสดงโอก-ูอชี ิคางรูะ ซึ�งมศีนูยก์ลางอยูใ่นเขตอชี-ิงนุ มรีปูแบบง ู"มาก-ูจะ" ซึ�งคลา้ยๆ กบัการเชดิสงิโตแบบ
ญี�ปุ่ น และซาดะ ชนิโนในเมอืงมทัสเึอะ-ชเิป็นรปูแบบงยูกัษ์ "ทาจ-ิโอโรจ"ิ อนัเป็นเอกลกัษณซ์ึ�งปรากฏตวัใน
ทา่ยนื สบืทอดตอ่กนัมา อนึ�ง หนา้กากที�ใชก้บังยูกัษ์ในซาดะ ชนิโนนั�น จะวาดรปูดวงตา 16 ดวงเพื�อแสดงถงึ
หวัทั �งแปด

เรยีกวา่ "คางรูะ-เมง" นักแสดงจะสามารถสวมบทบาทเป็นเทพเจา้หรอื
ปีศาจที�ปรากฏในเรื�องราว ไดอ้ยา่งแนบเนยีนดว้ยการสวมหนา้กาก และผูช้ม
กส็ามารถเพลดิเพลนิกบัทา่ทางที�มพีลงันั�นได ้สามารถสงัเกตลกัษณะเดน่
ของพื�นที�ไดจ้ากหนา้กากดว้ยเชน่กนั อยา่งเชน่การแสดงอซิโูมะ คางรูะจะ
แกะสลกัหนา้กากขึ�นจากไม ้สว่นอกีทางหนึ�งการแสดงอวิาม ิคางรูะ ซึ�ง
ทําการรา่ยรําในบรเิวณทศิตะวนัตกของจังหวดัชมิาเนะ (พื�นที� อวิาม)ิ จะทํา
หนา้กากดว้ยกระดาษญี�ปุ่ นเซกชิ-ูวาชิ

นักแสดงจะสวมมงกฎุหรอื
หมวกเอโบช ิบนศรีษะ เจา้หญงิ
จะสวมมงกฎุ นอกจากนี� นั
กแสดงสว่นมากจะสวมวกิผมที�
เรยีกวา่ชางมูะ ขา้งใตม้งกฎุหรอื
หมวกนั�น หรอืบางครั �งก็จะใชผ้ ้
าคาดศรีษะ เครื�องแตง่กาย ท่
อนบนจะสวมจฮิายะ ทอ่นลา่ง
จะสวมซาชบิากามะหรอืโอกจู ิ
โดยใชผ้า้ที�มลีวดลายแบบคิ
นรัง

โด (กลองไทโกะใหญ)่

เฮอ ิ(ไมต้ดิกระดาษสําหรับชาํระปัดเป่า)

คาตานะ (ดาบ)
ยมู ิ(ธนู)

โอง ิ(พัดคลี�) กิ�งใบซากากิ
ซสู ุ(กระดิ�ง)

ซรูซิาโอะ (เบ็ดตกปลา)

ชเิม-ไดโกะ (กลองไทโกะเล็ก) ฟเูอะ (ขลุย่) เทเบยีวช ิ(ฉาบใหจั้งหวะ) ซซูมู ิ(กลองเล็ก)

โอฮาระ ชนิโชก ุคางรูะ

โอกอูชี ิชนิโชก ุคางรูะ

ซาดะ ชนิโน

โทกาเง-จะ โทกาเง-จะ

คารากาวะ คางรูะ

มาก-ูจะ

งยูกัษ์ทาจ-ิโอโรจิ

อากทัสกึะ คางรูะ

โชจนิ-จาโด

งยูกัษ์ยามาตะ โนะ โอโรจใินรปูรา่งตา่งๆ

หนา้กาก
เครื�องแตง่กาย

ขั �นตอนที� 2 "แกะหยาบ (อาราโบร)ิ"

ขั �นตอนที� 3 "เกบ็งาน"

ขั �นตอนที� 5 "ตดิหนวดและขน" ์ เสร็จสมบรูณ์

ขั �นตอนที� 4 "ลงส ี(ไซชกิ)ิ"

*1 สีขาวซึ�งทําจากการเผาผง
เปลอืกหอย

*2 กาวเจลาตนิ (นกิาวะ) ซึ�งตม้
หนังสตัว ์ ฯลฯ ดว้ยนํ�า, ทําให ้
แหง้และแข็ง จากนั�นนํามา
ละลายดว้ยนํ�าเป็นของเหลว

*3 สแีดงที�ใชไ้อเอริน์ออกไซดเ์ป็น
สว่นประกอบหลกั

*4 สทีี�ทําจากการบดหนิแร่
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Q&A เพื�อใหเ้พลดิเพลนิกบัการแสดงอซิโูมะ คางรูะไดม้ากขึ�น
◇ใครๆ กส็ามารถชมการแสดงคางรูะโดยไมเ่กี�ยวขอ้งกบัความเชื�อทางศาสนา ฯลฯ ก็ไดห้รอืไม่

ใครๆ ก็สามารถชมได ้เดมินั�นเป็นพธิกีรรมเกี�ยวกบัเทพเจา้ แตปั่จจบุนัใครๆ กส็ามารถเขา้ชมไดอ้ยา่งเป็นกนัเอง

◇จะสามารถชมไดท้ี�ใดบา้ง?
สามารถชมไดท้ี�พธิบีชูาถวายในเทศกาลของศาลเจา้ตามทอ้งถิ�น หรอื อเีวน้ท,์ งานจัดแสดง ฯลฯ
จะม ี"งานจัดแสดงสมบตัทิางวฒันธรรมที�จับตอ้งไมไ่ดเ้มอืง อซิโูมะ" จัดขึ�นในฤดใูบไมร้ว่งของทกุปีโดยคณะกรรมการสมบตัิ

ทางวฒันธรรมที�จับตอ้งไมไ่ดเ้มอืง อซิโูมะ ซึ�งเป็นการรวมกลุม่การแสดง คางรูะทั �งหมดเขา้ดว้ยกนั กําหนดการจัดแสดงของงาน
จัดแสดงสมบตัทิางวฒันธรรมที�จับตอ้งไมไ่ด ้หรอืพธิบีชูาถวายของแตล่ะกลุม่ ฯลฯ นั�นจะแจง้ไวบ้นเว็บไซตข์องเมอืงอซิโูมะ

◇โปรดบอกระยะเวลาของการแสดงครา่วๆ และอยากทราบวา่สามารถลกุออกจากที�นั�งระหวา่งการแสดงไดห้รอืไม?่
1 รายการแสดงมกัจะมรีะยะเวลาราวๆ 30-45 นาท ี1 กลุม่การแสดงมกัจะทําการแสดงในโถง ฯลฯ 1-2 รายการแสดง ถา้เป็น

ไปได ้อาจจะลกุออกจากที�นั�งระหวา่งเปลี�ยนรายการแสดงน่าจะเหมาะสมกวา่

◇ควรจะทําเชน่ใด เพื�อใหรู้จั้กการแสดงคางรูะลกึซึ�งยิ�งขึ�น?
 หากคณุไดอ้า่น "นฮิง โชก"ิ หรอื "โคจกิ"ิ ที�กลา่วกนัวา่เป็นบนัทกึประวตัศิาสตรท์ี�เกา่แกท่ี�สดุของญี�ปุ่ น จะสามารถเพลดิเพลนิ

กบัการแสดงคางรูะไดล้กึซึ�งยิ�งขึ�น ลําดบัแรก หากเริ�มจากทําความคุน้เคยดว้ยหนังสอืการต์นู (มงังะ) ฯลฯ กอ็าจจะไมย่ากเกนิ
ไป

◇ผูท้ี�รา่ยรําคางรูะคอืใคร? จําเป็นตอ้งมคีณุสมบตัใิดหรอืไม?่
ผูท้ี�มสีว่นรว่มในการแสดงคางรูะของชมุชนกค็อืบคุคลทั�วไปในทอ้งถิ�น ซึ�งทําหนา้ที�รักษาและสบืทอดการรา่ยรํามาอยา่งตอ่

เนื�อง โดยถอืเป็นภารกจิที�ตอ้งรักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีของทอ้งถิ�นสบืมา นอกจากนี� บางกลุม่การแสดงยงัมกีารแสดงคางรูะ
ของเด็กๆ ดว้ย เด็กๆ ทั �งหลายกไ็ดส้มัผัสกบัเรื�องราวตํานานเกี�ยวกบัเทพเจา้ญี�ปุ่ นอยา่งเป็นธรรมชาตดิว้ยเชน่กนั

[เอกสารอา้งองิ] [อซิโูมะ คางรูะ] ผูแ้ตง่ อชิซิกูะ ทากาโตช ิ(คณะกรรมการการศกึษาเมอืงอซิโูมะ, ค.ศ. 2001)
[คางรูะของชมิาเนะ -ศลิปะและพธิกีรรม-] บรรณาธกิารโดยพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรอ์ซิโูมะยคุโบราณ ซึ�งกอ่ตั �งโดยจังหวดัชมิาเนะ (สํานักพมิพน์ฮิง ชาชนิ ฉุปปัง ค.ศ. 2010)
[50 ปีที�ยา่งกา้วของคณะกรรมการสมบตัทิางวฒันธรรมที�จับตอ้งไมไ่ดเ้มอืงอซิโูมะ] คณะกรรมการสมบตัทิางวฒันธรรมที�จับตอ้งไมไ่ดเ้มอืงอซิโูมะ (ค.ศ. 2016)

[เอื�อเฟื�อภาพถา่ย] สมาคมผูอ้นุรักษ์การแสดงคางรูะของศาลเจา้อจิโิมร ิ/ คางรูะ-กาตะ สมาคมอนุรักษ์โอโดจ ิคางรูะ / สมาคมอนุรักษ์อากทัสกึะ คางรูะ ชางริ ิ/ สมาคมอนุรักษ์โซโตโซโนะ คางรูะ /
สมาคมอนุรักษ์อนูาเตะ คางรูะ / สมาคมผูอ้นุรักษ์มมิกิ ุคางรูะ / สมาคมอนุรักษ์อาง ุชนิโน / คารากาวะ คางรูะของสมาคมชาวเมอืงคารากาวะ / สมาคมผูอ้นุรักษ์ซาดะ ชนิโน /
สมาคมผูอ้นุรักษ์โอฮาระ ชนิโชก ุคางรูะ / สมาคมผูอ้นุรักษ์โอกอูชี ิชนิโชก ุคางรูะ / ศนูยว์ฒันธรรมยคุโบราณจังหวดัชมิาเนะ / คาชมิะ มจิิ

[เอื�อเฟื�อความรว่มมอื] ซงูติาน ิชเิงร ุ/ ซงูติาน ิยกู ิ/ ฟจูฮิาระ ฮโิรโอะ / คณะกรรมการสมบตัทิางวฒันธรรมที�จับตอ้งไมไ่ดเ้มอืงอซิโูมะ

โครงการในรปูแบบรว่มกนัจัดงาน / ผูจั้ดงาน JAPAN CULTURAL EXPO / ปีเรวะที� 2 (ค.ศ. 2020)


