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คำ�นิยม

เคยมีคนบอกว่า อะไรก็ตามที่แบ่งตัวเองออกตามฤดูกาลมักให้รสกวี

เสมอ

หนังสือเล่มนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน

ผมเคยร่วมพธิชีงชามาสองคร้ัง แต่ละคร้ังประทบัใจกบัความประณตีบรรจง 

และรายละเอียดพิถีพิถันที่ปรากฏอยู่ในนั้น ไม่ใช่เพียงในสิ่งที่เป็นพิธีกรรม 

ทว่าหมายรวมถึงสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตด้วย  พิธีชงชาของชาวญี่ปุ่นไม่ใช่แค่การดื่มชา 

ไม่ใช่เพียงการรักษาประเพณีเก่าแก่ยาวนานเอาไว้เท่านั้น ทว่ายังรักษาไว้ซ่ึง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ได้ร่วมอยู่ในวงดื่มชานั้นด้วย 

ผมชอบความขมทว่าหอมกรุ่นของชาที่ตัดกันอย่างลงตัวกับรสหวานของ

ขนมอันมีส่วนผสมมาจากธรรมชาติ  พิธีชงชาน�าเรากลับสู่ผืนดินอันย่ิงใหญ่ของ

โลก ความครัดเคร่งในพิธีชงชาคือการขัดเกลาตัวเองให้เล็กจ้อย พร้อมซึมซับ 

รับรู้ถึงรสละเอียดสะอ้านแห่งความงามของจักรวาลที่หมุนวนอยู่ในถ้วยชาเล็กๆ

ผมจึงดีใจที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เล่มที่คนไทยคนหนึ่งพาเราเข้าสู่โลกแห่ง

วัตรปฏิบัติอันเก่าแก่ เข้าไปในโลกนั้นอย่างถ่อมตัว ช่างรู้สึกรู้สา ละเอียดประณีต 

และซึมซับรับรู้ ผ่านภาษาของคนรุ่นใหม่ที่สละสลวย คล้ายได้ฟังเด็กหนุ่มคน

หนึ่งเล่าให้เราฟังอย่างตื่นเต้นถึงสิ่งที่เขาได้รับรู้

สี่ฤดูกาลในหนังสือเล่มนี้ จะพาเราไปพบกับพิธีชงชาโดยละเอียด 

และอย่างที่ใครคนหนึ่งบอกไว้ -- อะไรก็ตามที่แบ่งตัวเองออกเป็นฤดูกาล, 

มักให้รสกวีเสมอ

หนังสือเล่มนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน

                 

	 โตมร	ศุขปรีชา



ชาเขียว หรือที่เรียกกันว่า มัทฉะ ถือเป็นเคร่ืองดื่มประจ�าชาติของญี่ปุ่น 

(แม้ว่าชาจะถือก�าเนิดที่ประเทศจีนก็ตาม)  เม่ือหลายปีก่อน กระแสชาเขียว 

ถั่งโถมเข้าสู่ประเทศไทยอย่างรุนแรง ไม่เฉพาะชาเขียวพร้อมดื่มเท่านั้นที่มีวาง

ขายเกลื่อนกลาด แต่สินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดต่างก็น�าชาเขียวไปเป็นส่วน

ผสมเพื่อสร้างจุดขาย มีแม้กระทั่งผ้าอนามัยผสมชาเขียว!  แต่กระแสชาเขียวก็

อยู่ในเมืองไทยได้ไม่นานเพราะบ้านเราไม่ได้มีวัฒนธรรมการดื่มชาเหมือนกับ

อังกฤษ จีน หรือญี่ปุ่น

ชาวญี่ปุ่นดื่มชากันอย่างแพร่หลายและมีพิธีกรรมการชงชาที่ละเอียดอ่อน

จนต้องร�่าเรียนกันอย่างจริงจัง  การชงชาและการดื่มชาในญี่ปุ่นจึงไม่ได้เป็นเพียง

การสังสรรค์หรือพักผ่อนหย่อนใจอย่างที่ใครหลายคนคิด  พิธีชงชาได้สะท้อนทั้ง

ประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ และตัวตนของคนญี่ปุ่นออกมาอย่างไม่น่าเชื่อ 

แถมผู้เข้าร่วมพิธีชงชายังได้ดื่มด�่าปรัชญาชีวิตกรุ่นกลิ่นมัทฉะใหม่สดอีกด้วย 

หากอยากท�าความรู้จักญี่ปุ่นในแง่มุมใหม่และยังไม่พร้อมเดินทางไปเรียน

ชงชากับส�านักใด  “มากกว่าชา” จะช่วยให้ผู้อ่านที่สนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้าใจ

ประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นได้ลึกซ้ึงกว่าที่เคย ผ่านพิธีกรรมชงชาอันเคร่งครัดทว่า

ละเมียดละไม

 นานมีบุ๊คส์

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



ส�าหรับคนทั่วไป ชาอาจเป็นเพียงเคร่ืองด่ืมชนิดหนึ่ง แต่ที่ญี่ปุ ่น ชามี

ความหมายมากกว่านั้น  หนังสือเล่มนี้จะพาท่านผู้อ่านเข้าสู่โลกแห่งพิธีชงชา

ญี่ปุ่น ผ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา และปรัชญา ซ่ึงผมเชื่อว่า

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว ท่านผู้อ่านจะเข้าใจประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นแน่นอน

หนังสือเล่มนี้มิได้เกิดข้ึนจากความรู้สึกอยากเขียน แต่เกิดจากความ

ปรารถนาอันแรงกล้าว่าจะต้องเขียน  ผมอยากเป็นนกัเขียนมาตลอด แต่ไม่เคยคดิ 

มาก่อนว่าหนังสือเล่มแรกที่ได้ตีพิมพ์จะเป็นแนวสารคดี เพราะผมมักจินตนาการ

ว่าหนังสือของตนเองที่วางอยู่ในร้านหนังสือจะต้องเป็นนวนิยาย  ก่อนหน้านี้ผม

เคยพยายามเขียนนวนิยายและเร่ืองสั้น แต่ยังไม่ส�าเร็จ จนลองเขียนเกี่ยวกับ

ประสบการณ์และความรู้ด้านการชงชาญี่ปุ่นดู ในที่สุดจึงได้ต้นฉบับหนังสือเล่มนี้

ออกมา

“มากกว่าชา” เปรียบเสมือนสมุดบันทึกช่วงปีสุดท้ายที่ผมใช้ชีวิตอยู่ใน

ประเทศญี่ปุ่น  เดิมทีผมไม่ได้ดื่มชาเป็นประจ�าหรือดื่มเป็นบ้าเป็นหลัง สาเหตุที่

ผมสมัครเรียนพิธีชงชาของส�านักอุระเซนเกะคือ ต้องการความรู้มาเปิดร้านชาใน

เมืองไทย (ความฝันอันดับสองถัดจากเป็นนักเขียน)  ผมอยู่ญี่ปุ่นมาแล้วราว 8 ปี

ก่อนเรียนชงชา เรียกได้ว่าพอรู้จักประเทศญี่ปุ่นในระดับหนึ่ง แต่ไม่คิดว่าการ

เรียนชงชาที่ส�านักอุระเซนเกะจะเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผม เปรียบดังการมองญี่ปุ่น

ด้วยเลนส์อันใหม่  ผมเห็นความเชื่อมโยงต่างๆ ระหว่างประวัติศาสตร์ ศาสนา 

และปรัชญา ที่สอดแทรกอยู่ในมารยาท การปฏิบัติตน วัฒนธรรม และความเชื่อ

ต่างๆ ซ่ึงอธิบายได้ว่าเหตุใดประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นจึงเป็นดังที่เราเห็นและ

รู้จักในปัจจุบัน

คำ�นำ�ผู้เขียน



ผมขอขอบคุณพ่อแม่ บุคคลอันเป็นที่รักย่ิงและมีพระคุณ ผู้สนับสนุนผม

เร่ือยมา ต้องขอบคุณน้องชายที่ตามไปเรียนที่ญี่ปุ่น คอยเป็นเพื่อนพูดคุยและ

ปรึกษาหารือมาโดยตลอด รวมทั้งเพื่อนๆ ครู อาจารย์ และรุ่นพี่ พี่บี ศิษย์เก่า

จุฬาฯ - - ไซตามะ ที่คอยกระตุ้นให้ผมจับปากกามาเขียน  สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ

ส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ที่จัดโครงการประกวดคร้ังนี้ข้ึน งานเขียนของมือสมัครเล่น

อย่างผมจึงได้มีโอกาสตีพิมพ์

ภูพิงค์	มะโน

กันยายน	2560
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บทที่หนึ่ง�ฤดูใบไม้ผลิ
第一章 春



9 เมษายน ค.ศ. 2014
ผมเบียดตัวออกมาจากสถานีอันคลาคล่�าไปด้วยฝูงชน  แม้จะเป็นต้นฤดู

ใบไม้ผลิ ดอกซากุระก�าลังบาน แต่อากาศยามบ่ายก็เร่ิมร้อนระอุ โดยเฉพาะใน

สถานที่ที่มีคนมากๆ อย่างเช่นสถานีรถไฟอุระวะตอนบ่ายวันนั้น 

ผมใช้มือซ้ายกระชับสายสะพายกระเป๋าที่ก�าลังจะตกจากไหล่ ขณะที่ 

มือขวาถือโทรศัพท์ท่ีผมคอยเหลือบดูจีพีเอสเป็นระยะ  โรงแรมอุระวะรอยัลไพนส์

อยู่ห่างจากสถานีราวเจ็ดร้อยเมตร  เม่ือออกจากประตูทางออกของสถานีด้าน

ทิศตะวันตกแล้ว ผมก็เดินลัดผ่านห้างอิเซตันขนาดใหญ่ ตรงไปสู่ย่านที่แออัดไป 

ด้วยร้านค้าและร้านอาหาร  ขณะน้ันเป็นเวลาบ่ายโมงเศษ พนักงานออฟฟิศ 

ชายหญิงในชุดสูทต่างเดินเข้าออกร้านโน้นร้านนี้  หญิงวัยกลางคนที่ดูแล้วน่าจะ

เป็นแม่บ้านออกมาจ่ายตลาด ข่ีจักรยานแบบคุณป้าผ่านหน้าผมไป  เด็กสาว

มัธยมปลายพากันเข้าร้านอาหารจานด่วนราคาถูก  ผมเดินผ่านตรอกแห่งนั้นจน

ไปสิ้นสุดที่ถนนใหญ่ แล้วจึงรอข้ามทางม้าลายพร้อมกับคนอ่ืนๆ  เดินเลียบถนน

ไปได้สักพัก สัญญาณบนจอโทรศัพท์ก็บ่งบอกว่าผมเข้าใกล้จุดหมายปลายทางแล้ว 

และน่ัน ข้างหน้าผม ปรากฏอาคารสูงหลายสิบชั้นสีน้�าตาลอ่อน โรงแรมอุระวะ

 
วิถีแห่งชา
茶の道



มากกว่าชา 13

รอยัลไพนส์นั่นเอง 

ผมเดินเข้าไปในล็อบบีโรงแรมด้วยอาการประหม่าเนื่องจากเป็นการมา 

คร้ังแรก  จากประตูทางเข้าไปจนถึงล็อบบีมีภัตตาคารและคาเฟสไตล์ฝร่ัง 

ผมช�าเลืองมองไปข้างในแต่ก็ไม่เห็นสิ่งใดนอกจากผู้คนหนาแน่น สังเกตดู 

ส่วนใหญ่เป็นหญิงวัยกลางคนข้ึนไป  ผู้หญิงเหล่านี้คือแม่บ้านญี่ปุ่นที่มักออกมา 

จับกลุ่มเสวนากับเพื่อนแม่บ้านด้วยกันเม่ือธุระการงานภายในบ้านเสร็จสิ้น

เรียบร้อยแล้ว 

ผมเดินต่อไปจนถึงโถงล็อบบี ทีแรกตั้งใจจะเข้าไปถามพนักงานว่าห้อง 

ที่ผมต้องการไปอยู่ชั้นไหน แต่ ณ ทางเข้าโถงล็อบบีนั่นเอง ปรากฏป้ายสีขาว 

ขนาดใหญ่ตั้งอย่างเด่นชัด บนนั้นมีตัวอักษรเขียนด้วยพู่กันญี่ปุ่นฉวัดเฉวียน

ชดช้อยสวยงาม มองปราดเดียวก็รู้ความหมายทั้งหมด  บนป้ายบอกไว้ว่า 

ผู้ลงทะเบียนเรียนพิธีชงชากับสำานักอุระเซนเกะ	โปรดขึ้นไปยังชั้น	8

ผมเดินผ่านเคาน์เตอร์โรงแรมไปโดยไม่หยุด พนักงานชายในชุดสูทสีด�า 

ที่เคาน์เตอร์โค้งค�านับขณะผมเดินผ่าน และพอพ้นจากบริเวณโถงล็อบบีก็เข้าสู่

โถงลิฟต์ที่มีลิฟต์อยู่ 4 ตัว  ผมกดเครื่องหมายลูกศรขึ้น แล้วยืนรอ 

ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น 2 เดือน ขณะที่อากาศยังหนาวจัดจนแทบเหลือ 

0 องศาในเดือนมกราคม  ผมหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตภายในอพาร์ตเมนต์ที่เขต 

ซะกุระ จังหวัดไซตะมะ โดยมีฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสีความร้อนจ่ออยู่ที่ปลายเท้า 

ณ เวลานั้นผมตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ 

ปี ค.ศ. 2014 เป็นปีสุดท้ายที่ผมจะใช้ชีวิตอยู่ในแดนอาทิตย์อุทัย  แม้ใจหนึ่งจะ 

รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปใช้ชีวิตต่อในอังกฤษ แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกโหวงๆ อยู่ในอก 

ที่สุดท้ายแล้วจ�าต้องจากสถานที่ที่อยู่มาถึง 9 ปี 

ในช่วงก่อนเรียนจบมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 นั่นเองที่ผมใฝ่ฝันว่าอยาก 

เปิดร้านชาท่ีเมืองไทย แม้จะยังไม่มีก�าหนดในขณะน้ันว่าจะได้เปิดเม่ือไร แต่เพราะ

เป็นคนชอบอ่าน ชอบขวนขวายหาข้อมูล ผมจึงอยากเก็บเกี่ยวองค์ความรู้เร่ือง

ชาที่ญี่ปุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ก่อนเดินทางกลับเมืองไทย

คิดได้เช่นนั้นแล้ว ผมก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต  สิ่งที่ผมต้องการใน 
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ตอนน้ันมีเพียงความรู้ความช�านาญของประเทศญ่ีปุ่น ต้องการส่ิงท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

ที่เมืองไทยยังไม่มี แต่เม่ือสืบเสาะลึกลงไปผมก็จมดิ่งสู่โลกแห่งเคร่ืองดื่มที่ 

เรียกว่าชามากย่ิงข้ึน  ผมเจอค�าอยู่ค�าหนึ่ง ค�านี้ประกอบด้วยอักษรคันจิ 2 ตัว 

ตัวหน่ึงแปลว่าชา อีกตัวหนึ่งแปลว่าวิถีทาง รวมกันแล้วคันจิ 2 ตัวนี้อ่านว่า ซะโด 

(茶道) หรือ ฉะโด แล้วแต่ส�าเนียงของคนพูด1 หากแปลตรงตัวอย่างง่ายๆ 

ค�าค�านี้หมายถึงวิถีแห่งชา ทว่าในภาษาไทย คนไทยอย่างพวกเรารู้จัก ซะโด 

ในนามของ พิธีชงชาญี่ปุ่น

สมัยเรียนมัธยมปลายท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกักกุเงในเขตเซตากายะ 

ของกรุงโตเกียว ตอนเดินทางจากอพาร์ตเมนต์ไปโรงเรียน ผมจะเจอป้าย ซะโด 

ติดอยู่ที่หัวมุมถนนสุดท้ายก่อนถึงโรงเรียน  ขณะนั้นสิ่งที่อยู่ในหัวผมก็คือ วิถี

แห่งชาอย่างนั้นรึ  วิถีอะไร  ก็แค่ชาท�าไมต้องเรียน...

ไม่นึกไม่ฝันเลยว่า 5 ปีหลังจากนั้นผมจะคลิกเข้าไปสมัครเรียนซะโด 

หลังจากรอลิฟต์อยู่ราวนาทีเศษ ประตูลิฟต์ก็เปิดออก ผมก้าวเข้าไปและ

กดปุ่มชั้น 8  ประตูลิฟต์ปิดลงโดยมีผมโดยสารอยู่ในนั้นเพียงคนเดียว  ผมเร่ิม

รู้สึกประหม่าข้ึนมาอีกเมื่อคิดว่าต้องมาเรียนสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปะและพิธีการ

มารยาทแบบญ่ีปุ่น ซ่ึงข้ึนช่ือว่ายาก มากรายละเอียด และต้องทุ่มเทแรงใจแรงกาย

ฝึกฝนเป็นอย่างสูง  แม้ขณะนั้นจะอยู่ญี่ปุ่นมา 8 ปีแล้ว แต่ผมก็ยังรู้สึกอิดออด 

ไม่สิ เรียกว่าเพราะอยู่ญี่ปุ่นมาแล้วถึง 8 ปี จึงรู้ว่าการเรียนพิธีมารยาทดั้งเดิม

แบบญี่ปุ่นยากเพียงใด ก็เลยรู้สึกอิดออดที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ต่างหาก 

ประตูลิฟต์เปิด ผมก้าวออกไป  ไล่นับตัวอักษรสีทองบนบานประตูสีครีม

อ่อนไปเร่ือยๆ จนกระทั่งหยุดอยู่หน้าห้องหมายเลข 803  ประตูห้องแง้มนิดๆ 

เพราะมีรองเท้ายางขัดไว้ตรงช่องว่างระหว่างบานประตู  เสียงพูดคุยภาษาญี่ปุ่น

ดังลอดออกมา  ผมยกมือขึ้นเคาะ

“ไฮ ไฮ อิรัสไช”2  เสียงผู้หญิงญี่ปุ่นเสียงหนึ่งพูดขึ้น  ผมผลักบานประตู

1 แถบคันโต (กรุงโตเกียวและปริมณฑล) ออกเสียงว่า ซะโด แต่แถบคันไซ (บริเวณเกียวโต เมืองหลวงเก่า) 
 ออกเสียงว่า ฉะโด
2 เป็นคำาเชิญให้เข้ามา หมายความว่ายินดีต้อนรับ
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ภายในห้องแบบญี่ปุ่นสว่างไสว  เมื่อเดินจากประตูเข้าไปจะพบยกพื้นและ

ที่วางรองเท้า เป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไปในบ้านญี่ปุ่น  พื้นที่ส่วนนี้เรียกว่าเก็งคัง 

(玄関) เป็นส่วนรับแขก 

ถัดออกไปจากเก็งคังมีห้องญี่ปุ่นอยู่ 2 ห้อง ห้องแรกมีขนาดประมาณ 

หกเสื่อ3 ส่วนอีกห้องมีขนาดใหญ่กว่า คือประมาณสิบสองเสื่อ  ถัดจากห้องญี่ปุ่น

ไปเป็นโถงทางเดินไม้ที่ปลายด้านหนึ่งถูกดัดแปลงเป็นชั้นวางของและก๊อกน้�า

ส�าหรับล้างอุปกรณ์ชงชา 

ในห้องขนาดหกเสื่อมีผู้หญิงญี่ปุ่นอยู่ในนั้น 3 คน ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็น 

คุณน้าคุณป้าวัยกลางคน  หลังจากถอดรองเท้าแล้วผมก็อ้อยอ่ิงอยู่ที่เก็งคัง

เพราะไม่รู้ว่าต้องท�าอย่างไรต่อไป พอดีกับที่ผู้หญิงญี่ปุ่นวัยราวเจ็ดสิบในชุด

กิโมโนสีเขียวอ่อน ย้อมผมสีม่วงและท�าทรงผมเปิดหน้าผาก เดินเข้ามาหาผม

ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม 

“อิรัสไช อิรัสไช”  แกส่งเสียงทักผม

“คนนิชิวะ”  ผมทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่น 

“คุณภูพิงค์ใช่ไหมคะ”  หญิงวัยเจ็ดสิบในชุดกิโมโนถาม

“ครับ”  ผมตอบ  ในใจก็นึกสงสัยว่าแกรู้ได้อย่างไร เพราะนักเรียนน่าจะมี

หลายคน...

“พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งจังนะ  ตอนแรกพอรู้ว่าจะมีคนต่างชาติมาเรียนก็นึก 

เอ...จะพูดญี่ปุ่นได้ไหมนะ จะเป็นคนหน้าตาแบบไหน มาจากไหนกันนะ ฮ่าๆ 

เอาละ ตอนนี้ขอแนะน�าตัวเองอย่างเป็นทางการก่อนก็แล้วกัน ฮะจิเมะมะชิเตะ 

ดิฉันชื่อโคะจิมะ เป็นอาจารย์ชงชาของคุณค่ะ”  ฮะจิเมะมะชิเตะคือค�าทักทาย

อย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น ใช้ในโอกาสเจอกันเป็นครั้งแรก 

“ฮะจิเมะมะชิเตะ ภูพิงค์ครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ”  ผมตอบ

พร้อมรอยยิ้มแล้วก้มหัวค�านับ 

อาจารย์ชงชาของผมคนนี้อายุมากแล้วแต่ก็ยังพูดเร็วปร๋ือ ดูท่าแล้ว

3 หมายถึงเส่ือทะทะมิ ซ่ึงมีขนาดมาตรฐานคือ 910 x 1,820 มม. คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 1.6 ตร.ม.
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อาจารย์ไม่น่าจะดุสักเท่าไรนะ ผมคิดอย่างโล่งใจ 

“ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเช่นกันค่ะ!”  อาจารย์โคะจิมะตอบ จากนั้นก็ 

หันหน้าไปด้านหลังแล้วตะโกนเรียก  “สึซึกิ มานี่เร็ว นักเรียนใหม่มาอีกคนแล้ว”

ผู้หญิงญี่ปุ่นวัยกลางคนเดินออกมา  เธอสวมชุดกิโมโนสีเลือดหมู ดูแล้ว

น่าจะอยู่ในวัยปลายสี่สิบถึงต้นห้าสิบ  “ฮะจิเมะมะชิเตะ สึซึกิค่ะ”

ผมกล่าวทักทายตอบคุณสึซึกิ 

“คุณสึซึกิเป็นผู้ช่วยของดิฉันเองค่ะ”  อาจารย์โคะจิมะอธิบาย  “เอาละ 

คุณภูพิงค์ รบกวนเข้าไปรอในห้องน้ีนะคะ รอทุกคนมาจนถึงบ่ายโมงคร่ึงแล้วจึง

จะเริ่มค่ะ” 

ผมเดินเข้าไปในห้องญี่ปุ่นขนาดหกเสื่อ เอ่ยทักผู้หญิงญี่ปุ่นรุ่นคุณน้า 

คุณป้าอีก 3 คน จากนั้นจึงจัดการน�าอุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนบอกให้เตรียมไว้ 

ออกมา  อุปกรณ์ที่ว่าน้ีเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่ผู้เรียนซะโดจะต้องมี ประกอบไป

ด้วยอุปกรณ์ 5 อย่าง คือ 

เซนสุ พัดญี่ปุ่นส�าหรับแบ่งอาณาเขตของตนเอง 

ไคฉิ กระดาษสาสีขาวส�าหรับวางขนม

โยจ ิไม้ส�าหรับกินขนม ส่วนใหญ่ท�าจากเงินหรือพลาสติก 

ฟุขุสะ ผ้าไหมสีแดงส�าหรับผู้หญิงและสีม่วงส�าหรับผู้ชายส�าหรับเช็ด

อุปกรณ์ชงชา 

โคะบุขุสะ ผ้าไหมสี่เหล่ียมจัตุรัสลวดลายญี่ปุ่นส�าหรับรองก้นถ้วยชา

เวลายกชาเสิร์ฟ 

อุปกรณ์ทั้ง 4 อย่างนี้ใส่รวมในถุงผ้า เรียกว่า ฟุขุสะบะสะมิ  หากเป็น

อุปกรณ์ของผู้หญิงจะมีสีสันสดใส เช่น สีส้ม สีชมพู สีแดง แต่ถ้าเป็นของผู้ชาย 

สีจะอยู่ในโทนเคร่งขรึม อย่างสีน้�าเงิน สีน้�าตาล สีเขียวแก่

เมื่อรอสมาชิกเดินทางมาครบก็เป็นเวลาบ่ายโมงคร่ึงพอดี เรามีพิธีเปิด

กันอย่างเรียบง่าย กล่าวคือนักเรียนทั้งหมดซ่ึงมีอยู่เพียง 6 คนเข้ามานั่งใน 

ห้องญ่ีปุ่นขนาดสิบสองเส่ือ (และผมก็เพ่ิงสังเกตว่าตนเองเป็นผู้ชายเพียงคนเดียว 

คงเพราะเหตุนี้เอง อาจารย์โคะจิมะจึงรู้ว่าผมคือใครทันทีที่พบกัน)  อาจารย์ 
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โคะจิมะกับคุณสึซึกิผู้ช่วยนั่งอยู่ทางขวามือ และมีชายญี่ปุ่นสวมชุดสูทสีด�านั่งอยู่

ตรงหน้าโทะโคะโนะมะ4  ซ่ึงอาจารย์โคะจิมะแนะน�าว่าคือคุณยะมะดะ เป็นผู้ดูแล

ส�านักชงชาอุระเซนเกะภายในจังหวัดไซตามะทั้งหมด 

เม่ือได้รับการแนะน�าตัวอย่างสั้นๆ แล้ว คุณยะมะดะก็กล่าวขอบคุณทุกคน

ที่สมัครเรียนซะโดกับทางส�านัก จากนั้นก็พูดถึงความส�าคัญของซะโดในแง่ของ 

วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น  การกล่าวทักทายนี้ใช้เวลาไม่นาน 

ราวห้านาทีก็เสร็จสิ้น และเม่ือฝากฝังเราทุกคนไว้กับอาจารย์โคะจิมะแล้ว 

คุณยะมะดะก็ขอตัวเดินทางกลับ 

ช่างกล่าวเปิดพิธีได้รวบรัด ได้ใจความ และกระชับเสียจริง!  ผมคิดกับ

ตนเอง

“เอาละ”  อาจารย์โคะจิมะเอ่ยเม่ือคุณยะมะดะกลับไปแล้ว ส่วนผมใจเต้น

ต้ึกต้ัก ต่ืนเต้นว่าวันแรกจะได้เรียนอะไร  “บทเรียนแรกของวันน้ีจะเป็นมารยาทญ่ีปุ่น 

ขั้นพื้นฐาน หลายท่านคงเคยฝึกกันมาบ้างแล้ว แต่บางท่านก็อาจจะยังไม่เคย...”

ผมอมยิ้ม  ผมนี่ไงยังไม่เคย

“...เป็นมารยาทที่เราต้องเรียนรู้ เพราะมารยาทสองอย่างนี้จะเกี่ยวเนื่อง

ไปถึงพิธีชงชาในบทเรียนถัดไป มารยาทที่ว่าประกอบไปด้วยโอะจิงิ5 และการเปิด

ฟุสุมะ6”

จากนั้นอาจารย์โคะจิมะก็สอนโอะจิงิและการเปิดฟุสุมะที่ถูกต้อง 

สาเหตุท่ีต้องเรียนวิธีการเปิดฟุสุมะเน่ืองจากโดยท่ัวไปแล้วห้องท่ีประกอบ

พิธีชงชาจะเป็นห้องญี่ปุ่น ปูพื้นด้วยเสื่อทะทะมิ ขนาดห้องมีตั้งแต่สี่เสื่อคร่ึง  

หกเสื่อ แปดเสื่อ สิบเสื่อ หรือสิบสองเสื่อ แตกต่างกันไปตามความนิยมชมชอบ 

ของเจ้าของห้อง มารยาทในการเปิดและปิดฟุสุมะที่ถูกต้องจะท�าให้ดูมีระเบียบ

แบบแผนมากกว่าการเปิดปิดตามใจตนเอง อีกท้ังแสดงให้เห็นถึงพื้นเพของผู้ที่

4 床の間 ยกพื้นในห้องญี่ปุ่น ส�าหรับวางหรือแขวนของประดับตกแต่ง
5 การค�านับแบบญี่ปุ่น ในที่นี้หมายถึงการค�านับในท่านั่ง
6 ประตูห้องญี่ปุ่น ท�าด้วยโครงไม้เป็นรูปตารางสี่เหลี่ยม กรุด้วยกระดาษสาสีขาวโปร่งแสง
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เปิดประตูได้ว่าได้รับการอบรมสั่งสอนเร่ืองมารยาทมาเป็นอย่างดี  แต่ปัจจุบันนี้

บ้านญี่ปุ่นที่สร้างข้ึนใหม่จ�านวนมากไม่มีห้องญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นไม่น้อยจึงชินกับการ 

เปิดประตูห้องแบบยุโรป  ดังนั้น การสอนวิธีการเปิดฟุสุมะที่ถูกต้องจึงจ�าเป็น

ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปแล้วว่า ห้องชาจะถูกก้ันจากห้องอ่ืนๆ โดยฟุสุมุะ และพิธี 

ชงชาญี่ปุ่นแทบทั้งหมดมักจะจัดในห้องแบบญี่ปุ่นนั่นเอง

การเปิดฟุสุมะที่ถูกต้อง ก่อนอ่ืนต้องสังเกตว่าประตูจะเล่ือนจากทางไหน

ไปทางไหน  หากประตูเล่ือนจากขวาไปซ้าย ให้ใช้มือขวาเปิดประตูให้มีช่องว่าง

พอสอดน้ิวเข้าไปได้ จากนั้นจึงใช้มือขวาผลักบานประตูให้เลื่อนเปิดมาถึงบริเวณ

กลางล�าตัวของเรา จากนั้นใช้มือซ้ายเล่ือนบานประตูไปทางซ้ายจนสุด  การปิด 

ฟุสุมะก็ท�าเช่นเดียวกัน เพียงแต่ย้อนล�าดับจากท้ายสุดไปยังจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง 

มารยาทอย่างที่สองที่ต้องเรียนคือ โอะจิงิ หรือการโค้งค�านับแบบญี่ปุ่น

สาเหตุที่ต้องเรียนโอะจิงิ ถ้าตอบแบบก�าปั้นทุบดินก็คือ เพราะคนญี่ปุ่น

เป็นชนชาติที่มีมารยาท ถ่อมตัว เจอใครหรือเจออะไรก็ขอค�านับไว้ก่อน แม้แต่

ต้นไม้ใบหญ้าหรือสุนัขบางทียังเติมค�าน�าหน้าว่า คุณ เข้าไปเลย 

แต่หากอธิบายแบบมีหลักการก็ขอตอบว่า ในพิธีชงชาญ่ีปุ่น ความสัมพันธ์

ระหว่างแขกและเจ้าบ้านถือเป็นเร่ืองส�าคัญที่สุด  การตระเตรียมงานเล้ียงน้�าชา 

1 คร้ังให้แก่แขก ทางเจ้าบ้านจะต้องเตรียมอุปกรณ์มากมายซ่ึงต้องใช้เวลา 

และความอดทน  แม้แต่ขนาดของก้อนถ่านก็ยังต้องตระเตรียมไว้ก่อนว่าหาก 

แขกเดินทางกลับ ไฟก็จะต้องมอดพอดี  ด้วยเหตุนี้ เมื่อแขกมาเยือน เจ้าบ้านก็ 

ต้องค�านับเพื่อให้เกียรติ ในขณะที่ฝ่ายแขกจะนิ่งเสียก็กระไรอยู่ ในเมื่อเจ้าบ้าน 

เป็นธุระจัดการต้อนรับด้วยงานเล้ียงน้�าชาถึงเพียงน้ี  การค�านับเจ้าบ้านก็เป็น 

มารยาทที่สมควรท�า เพราะแสดงให้เห็นถึงความซาบซ้ึงใจ  อีกประการหนึ่ง จะ 

สังเกตได้ว่าทั้งเจ้าบ้านและแขกจะแสดงความเคารพอยู่เสมอในพิธีชงชาญี่ปุ่น 

ทั้งการค�านับคะเคะจิขุ7 หรือเม่ือจะรับถ้วยชาจากเจ้าบ้านมาดื่มก็ต้องค�านับ 

7 掛け軸 ป้ายกระดาษสาที่มักเขียนค�าหรือคติพจน์ของศาสนาพุทธนิกายเซน แขวนไว้บน 

 โทะโคะโนะมะในห้องญี่ปุ่น


