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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการขึ้นสู่อ านาจของผู้ที่ขึ้นเป็นเซงโงะกุไดเมียว
และศึกษาปรากฏการณ์การล้มล้างอ านาจผู้อยู่ในสถานะสูงกว่าหรือปรากฏการณ์ “เกะโกะกุโจ” เพ่ือ
ตอบค าถามน าวิจัยว่า ผู้ที่ขึ้นสู่อ านาจเป็นเซงโงะกุไดเมียวมีการจัดการไม่ให้เกิดเกะโกะกุโจจาก
ลูกน้องใต้ปกครองอย่างไร การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ เอกสารชั้นรองที่ เป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น และใช้เอกสารชั้นต้นมาประกอบการอธิบายในบางส่วนของวิทยานิพนธ์ 

เป้าหมายการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ตระกูลโมริในสมัยที่โมริ โมะโตะนะริเป็นหัวหน้าตระกูล  
ตระกูลโมริเป็นเซงโงะกุไดเมียวที่มีอ านาจมากแต่ไม่ได้มีสถานะที่มาจากการแต่งตั้งของส่วนกลาง แ ต่
สามารถพัฒนาอ านาจขึ้นมาเป็นผู้ปกครองอิสระในช่วงสมัยเซงโงะกุ และป้องกันการเกิดเกะโกะกุโจ
จากตระกูลอิโนะอุเอะซึ่งเป็นลูกน้องใต้ปกครองได ้

ผลของการศึกษาพบว่า โมริ โมะโตะนะริขึ้นสู่อ านาจในฐานะผู้เป็นนายได้โดย 1) การใช้
สิทธิการเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งหัวหน้าตระกูลจากการเป็นลูกชายคนรองและการเสียชีวิตของอดีต
หัวหน้าตระกูลทั้งหมด 2) การเข้าร่วมศึกต่างๆ อันน ามาซึ่งบารมีที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงทรัพยากรทั้งลูกน้อง
และที่ดินที่มากขึ้น 3) การผูกมิตรกับนักรบอ่ืนๆ โดยใช้ความสัมพันธ์ทางบุคคล เช่น ส่งลูกชายไปเป็น
ลูกบุญธรรม ส่งลูกสาวไปเป็นตัวประกันทางการเมือง 4) การสนับสนุนจากลูกน้องและการยอมรับ
จากลูกน้องในฐานะคนกลางของกลุ่ม 

ส่วนตระกูลอิโนะอุเอะนั้นเป็นลูกน้องของตระกูลโมริจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 1) 
ตระกูลอิโนะอุเอะสาบานว่าจะรับใช้เนื่องจากได้รับที่ดินจากตระกูลโมริ 2) ล าดับการนั่งของตระกูลอิ
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โนะอุเอะที่อยู่รวมกับลูกน้องคนอ่ืนๆ และอยู่ต่ ากว่าตระกูลโมริ 3) ตระกูลอิโนะอุเอะร่วมลงชื่อพร้อม
ลูกน้องคนส าคัญอ่ืนๆ เพ่ือเชิญให้โมริ โมะโตะนะริเป็นหัวหน้าตระกูล 

เนื่องด้วยอิทธิพลของตระกูลอิโนะอุเอะที่ยากเกินควบคุมและความประพฤติของพวก
เขาถือได้ว่าไม่เคารพผู้เป็นนาย โมริ โมะโตะนะริจึงก าจัดตระกูลอิโนะอุเอะและสร้างความชอบธรรม
ในการลงโทษนั้นด้วยการ 1) ประกาศความผิดและการกระท าที่ไม่สมควรของตระกูลอิโนะอุเอะ
นับตั้งแต่อดีต 2) ส่งจดหมายไปยังนักรบที่มีอ านาจใหญ่กว่าให้รับรองและเห็นชอบกับการลงโทษนี้ 3) 
ออกเอกสารให้ลูกน้องคนอื่นๆ ลงนามยอมรับการลงโทษนี้ในภายหลัง 4) อ้างอิงเหตุการณ์เกะโกะกุโจ
ในอดีตที่เกิดขึ้นกับตระกูลอ่ืนที่อยู่ในสถานะผู้เป็นนาย เพ่ือเน้นย้ าว่าสิ่งที่ตระกูลอิโนะอุเอะท านั้นเข้า
ข่ายการล้มล้างอ านาจและหากปล่อยไว้ตระกูลโมริอาจถูกล้มล้างได้เช่นกัน  

การป้องกันการเกิดเกะโกะกุโจจากตระกูลอิโนะอุเอะท าให้ตระกูลโมริก าจัดกลุ่มคนที่
เป็นภัยต่อความม่ันคงและอ านาจของตระกูลโมริไปได้ รวมถึงยังสร้างอ านาจเด็ดขาดเหนือกลุ่มลูกน้อง
ที่เหลืออยู่ ซึ่งกลุ่มลูกน้องย่อมเป็นฐานก าลังส าคัญในการท าศึกเพ่ือขยายดินแดนหรือป้องกันการ
รุกรานจากนักรบอ่ืนๆ ในช่วงสมัยแห่งการสู้รบนี้ 

 
ค าส าคัญ: เซงโงะกุไดเมียว, การข้ึนสู่อ านาจ, เกะโกะกุโจ, การล้มอ านาจ 
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ABSTRACT 
 

 How Sengoku daimyō, powerful feudal lords during the Warring-States 
Period in Japan from 1467 to 1567, rose to power and prevented Gekokujō, or the 
overthrowing or surpassing of superiors, was studied. The case study of this research 
is Mori clan who was the Sengoku Daimyo of great power and could prevent the 
rebellion from his own retainer, Inoeu clan. 
 Results were that Mōri could attain power by inheriting clan leadership 
roles, fighting and heroism in battle, personal association with warriors from their 
class and superior classes, and the support, promotion, and respect of retainers as 
arbitrator for vassal groups. 
 Documents indicated that the Inoue, a samurai clan, served as Mōri 
vassals. This was proven by references to Inoue loyalty in exchange for gifts of land 
from the Mōri, the head of the Inoue joining other vassals in inferior positions to the 
Mōri, and accepting Mōri Motonari, a prominent daimyo, as clan head.  
 The Inoue were too powerful to be controlled among Mōri vassals. The 
Mōri criticized their unruly behavior, informed superior class warriors and sought 
approval for their subjugation, had other vassals sign as witnesses to the situation, 
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and mentioned Gekokujō occurring in other clans, to suggest that the Inoue were like 
those who overthrew masters. 
 The Mōri were motivated to eliminate rivals for their power or anyone 
altering vassal obedience, thereby gaining absolute power over vassals. When 
retainers were controlled and united, their military resources helped consolidate 
Sengoku-daimyō power during the era of conflict.  

 
Keywords: Sengoku daimyō, Rise to power, Gekokujō, Rebellion from below. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ขอขอบคุณ
อาจารย์ ดร. ปิยววรณ อัศวราชันย์ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษา สละเวลาให้ค าชี้แนะ และคอยช่วยเหลือ
เป็นก าลังใจตลอดเวลาที่ท าวิทยานิพนธ์นี้  ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.นิภาพร รัชตพัฒนกุล และรอง
ศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญที่กรุณารับหน้าที่เป็นประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และให้
ค าแนะน าอันมีค่ายิ่งต่องานวิจัยนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาทุกท่านที่มอบความรู้
และคอยให้ค าแนะน าในด้านต่างๆ 

 ขอขอบคุณมูลนิธิเจแปนฟาวน์เดชั่นที่สนับสนุนทุนในการเดินทางไปเก็บข้อมูลส าหรับ
การท าวิทยานิพนธ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท าให้มีโอกาสได้เข้าสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ขอขอบคุณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  Owada Tetsuo รองศาสตราจารย์ Ike Susumu รองศาสตราจารย์ 
Akiyama Nobutaka ที่กรุณาสละเวลาให้ได้เข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางเบื้องต้นในการท าวิจัย
เรื่องเซงโงะกุไดเมียว อีกทั้งขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ Uejima Susumu ที่กรุณารับข้าพเจ้าเป็น
นักศึกษาในการดูแลในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ขอขอบคุณคุณ 
Matsui Naoto นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่กรุณาสอนการอ่านเอกสารชั้นต้น
และแนะน าเอกสารต่างๆ ให้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 สุดท้าย ขอขอบคุณครอบครัวและเพ่ือนพ่ีน้องที่คอยช่วยเหลือ เข้าใจ และเป็นก าลังใจ
มาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 
ช่วงสมัยเซงโงะกุเป็นช่วงสมัยที่เกิดการสู้รบไปทั่วทั้งญี่ปุ่นราว ค.ศ. 1467-1573 ซึ่งเป็น

ช่วงหนึ่งร้อยปีก่อนสิ้นสุดสมัยมุโระมะชิ (ค.ศ. 1336-1573) ที่อ านาจส่วนกลางอ่อนแอ นักรบในส่วน
ท้องถิ่นต่างพัฒนาอ านาจขึ้นมาปกครองตนเองและเกิดความระส่ าระสายไปทั่วญี่ปุ่นต่อเนื่องยาวนาน
กว่าร้อยปี เริ่มต้นจากการสู้รบในเกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงในขณะนั้นเพ่ือแย่งชิงต าแหน่งโชกุนโดยมี
เหล่านักรบที่รับต าแหน่งส าคัญในรัฐบาลทหารเป็นแกนหลัก ผลสืบเนื่องของศึกครั้งนี้ส่งผลให้เกิด
ความวุ่นวายในส่วนท้องถิ่น คนในท้องถิ่นที่มีก าลังอาวุธมากพอต่างลุกขึ้นมาต่อต้านคนของรัฐบาล
และเกิดการโค่นล้มอ านาจจากใครก็ตามขอแค่มีก าลังและความสามารถทางการทหาร ดังนั้น 
บ้านเมืองจึงตกอยู่ในสภาพของการสู้รบกันเองทั้งในแคว้น1และระหว่างแคว้นเพ่ือแย่งชิงสิทธิในการ
ครอบครองดินแดนและอ านาจในการปกครอง รวมถึงรุกรานเพ่ือขยายอาณาเขตของตนออกไป 
ดังเช่นที่ทะเกะดะ ชิงเงน (武田信玄) เซงโงะกุไดเมียว2ที่มีอ านาจคนหนึ่งระบุไว้ใน “โคฌูฮัท์ซ
โตะโนะฌิดะอิ3” (甲州法度之次第) ซึ่งเป็นกฎหมายบังคับใช้ในพ้ืนที่ (分国法) ภายใต้การปกครอง
ของเขาว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงแห่งสงคราม ละทิ้งทุกอย่างแล้วต้องจัดเตรียมอาวุธให้พร้อมไว้ 4  กล่าว
อีกนัยได้ว่า เป็นช่วงสมัยที่ประสบความส าเร็จได้โดยใช้ก าลังอาวุธ (小和田哲男, 1993, pp.14-15) 

                                           
1 แคว้น (国) พ้ืนที่ในอาณาเขตหนึ่งๆ ตามระบบการแบ่งเขตการปกครองแบบริท์ซุเรียวซึ่ง

เป็นระบบที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยเฮอันเพ่ือหมายรวมอ านาจสู่จักรพรรดิด้วยการบริหารปกครองเป็น
กระทรวง (省) และมีการแบ่งเขตญี่ปุ่นออกเป็นแคว้น (国) มณฑล (郡) โดยส่งผู้ว่าการพลเรือน
ประจ าแคว้นหรือโคะกุฌิ (国司) และประจ ามณฑลหรือกุนฌิ (郡司) ไปปกครอง เซงโงะกุไดเมียวคน
หนึ่งอาจมีอาณาเขตการปกครอง (領国) หลายแคว้นจากการขยายดินแดนออกไปในบริเวณใกล้เคียง 

2 ดูความหมายของค าว่า “เซงโงะกุไดเมียว” ได้ในข้อ 1.8 นิยามศัพท์ 
3 เขียนขึ้น ค.ศ. 1547, อ้างจาก 武光誠, ２０１２,『地図・年表・図解でみる日本の

歴史〈上〉』, p.123. 
4「いまは天下が戦国であるから、すべてのことをなげうって武具を準備してお

くことが必要である」, อ้างถึงใน 小和田哲男,１９９３,『戦国武将』, p.3. 
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ภาพที่ 1.1 อาณาเขตการปกครองของเซงโงะกุไดเมียวบางตระกูลในช่วง ค.ศ. 1520 
ที่มา: “Figure 5.2 Japan, 1520”. โดย Streich, 2010, The Failure of the Balance of 
power: Warring States Japan, 1467-1590, p.128. 

 

 
ภาพที่ 1.2 อาณาเขตการปกครองของเซงโงะกุไดเมียวบางตระกูลในช่วง ค.ศ. 1550 
ที่มา: “Figure 5.3 Japan, 1550”. โดย Streich, 2010, The Failure of the Balance of 
power: Warring States Japan, 1467-1590, p.129.  



3 
 

 

 
ภาพที่ 1.3 อาณาเขตการปกครองของเซงโงะกุไดเมียวบางตระกูลในช่วง ค.ศ. 1560 
ที่มา: “Figure 5.4 Japan, 1561”. โดย Philip A. Streich, 2010, The Failure of the Balance 
of power: Warring States Japan, 1467-1590, p.130. 

 
สมัยเซงโงะกุนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนถ่ายอ านาจและการสู้รบของเหล่าเซงโงะ

กุไดเมียวอยู่ตลอดเวลา ดังเช่นที่ภาพ 1.1-1.3 ข้างต้น แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของขนาดอาณา
เขตภายใต้การปกครองและการเปลี่ยนถ่ายอ านาจของเซงโงะกุไดเมียวบางตระกูลที่มีอ านาจในช่วง 
ค.ศ. 1520-1560 จากการสู้รบแย่งชิงและรุกรานขยายดินแดนระหว่างกันของเซงโงะกุไดเมียว เซงโงะ
กุไดเมียวที่เคยมีอ านาจจะถูกล้มล้างจากคนอ่ืนได้เสมอหากอ่อนแอลง แม้แต่ฌุโงะไดเมียว5 (守護大

名) ที่เคยมีอ านาจในช่วงสมัยสงครามโอนิน6(応仁の乱) (ค.ศ. 1467-1477) ก็สูญเสียดินแดนของตน
ให้กับไดเมียวอ่ืนที่ขึ้นมามีอ านาจแทน (Streich, 2010, p.128) เช่น ตระกูลยะมะนะ (บ่งชี้อาณาเขต

                                           
5  ดูความหมายจากค าว่า “ฌุโงะ” ในข้อ 1.8 นิยามศัพท์ 

 6 การสู้รบที่เกิดจากการแย่งชิงต าแหน่งโชกุนของผู้สืบทอดตระกูลอะฌิกะงะโดยที่ต่างฝ่าย
ต่างมีนักรบที่มีอิทธิพลหนุนหลัง ได้แก่ ตระกูลโฮะโซะกะวะ (細川) และตระกูลยะมะนะ (山名) อีก
ทั้งยังเกิดความวุ่นวายจากความขัดแย้งกันเองภายในตระกูลของนักรบที่ด ารงต าแหน่งส าคัญภายใน
รัฐบาลด้วย สงครามนี้ท าให้สิทธิอ านาจในการปกครองของโชกุนตระกูลอะฌิกะงะเสื่อมลงจากการที่
ไม่สามารถหยุดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเกียวโตได้, อ้างจาก Streich, The Failure of the Balance 
of Power: Warring States Japan, 1467-1590. (New Jersey, 2010). p.5.  
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ด้วยสีเหลือง) ที่มีแคว้นในครอบครองใน ค.ศ. 1520 (ภาพที่ 1.1) เมื่อเข้าสู่ ค.ศ. 1550 (ภาพที่ 1.2) ก็
สูญเสียดินแดนให้กับตระกูลอะมะโกะ (สีชมพู) หรือตระกูลโฮะโซะกะวะ (สีเขียว) ที่ครอบครองหลาย
แคว้นไปจนถึงช่วง ค.ศ. 1550 แต่เมื่อเข้าสู่ช่วง ค.ศ. 1560 (ภาพที่ 1.3) ดินแดนที่เคยเป็นของตนกลับ
กลายเป็นของตระกูลมิโยะฌิแทน หรือตระกูลโมริ (สีเหลืองในภาพที่ 1.3) กลับขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง
แคว้นของตระกูลโออุชิ (สีน้ าตาล) ใน ค.ศ. 1560 ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ครองแคว้นใด 

แม้ช่วงสมัยเซงโงะกุจะเป็นช่วงสมัยที่นักวิชาการประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นรุ่นก่อนช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 มองว่าเป็นยุคมืด (暗黒時代) (上島有, 1976, p.9) แต่ก็เป็นช่วงรอยต่อที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงมากมายที่แหวกขนบเดิมที่เคยมีมาอันแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการสลายตัวของ
ความเป็นยุคกลาง7และการปรับตัวของสภาพสังคม เห็นได้จากการขึ้นมามีบทบาทของชนชั้นล่าง (上
島有, 1976, p.10) เช่น สามัญชนอย่างชาวนารวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศยกเลิกหนี้สิน
หรือที่เรียกว่าการเรียกร้องประกาศโทะกุเซเร8 (徳政令) นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่คนในแคว้นยะมะฌิ
โระ (山城) รวมตัวกันขับไล่กองทัพตระกูลฮะทะเกะยะมะ (畠山) ที่ต่อสู้กันให้ออกจากทางตอนใต้
ของแคว้นใน ค.ศ. 1485 หรือที่เรียกว่า คุนิอิกกิ (国一揆)   และชาวพุทธแคว้นคะงะ (加賀) รวมตัว
กันต่อต้านและสังหารฌุโงะไดเมียวผู้ปกครองของตนใน ค.ศ. 1488 หรือที่เรียกว่า อิกโกอิกกิ (一向

一揆)   รวมถึงในบรรดาเซงโงะกุไดเมียวที่สู้รบจนขึ้นมามีอ านาจเป็นผู้ปกครองดินแดนในส่วนท้องถิ่น

                                           
7 สมัยคะมะกุระ (ค.ศ.1185-1333) และสมัยมุโระมะชิ (ค.ศ.1336-1573) เป็นยุคกลางของ

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงและการสู้รบท าให้เกิดการรวมตัวของชาวบ้านเป็นชุมชนทั้งใน
เมืองหลวงเกียวโตและท้องถิ่น เช่น การรวมตัวของชาวบ้านรอบเมืองหลวงเพ่ือต่อต้านกลุ่มก่อจลาจล
จากท้องถิ่น การเป็นเจ้าของที่ดินและเป็นหัวหน้าชาวนา กล่าวคือ เริ่มมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใน
รูปแบบที่พร้อมจะพัฒนาเป็นชุมชนที่แข็งแกร่ง  

8 เริ่มต้นครั้งแรกในสมัยคะมะกุระ เนื่องจากรัฐบาลทหารขาดเสถียรภาพเพราะผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการรุกรานของมองโกล จึงออกกฎหมายยกเลิกหนี้สินหรือโทะกุเซเร (徳政令) 
ให้แก่บรรดานักรบ ส่วนโทะกุเซเรในสมัยมุโระมะชินี้ รัฐบาลออกประกาศให้เมื่อกลุ่มชาวนาในท้องถิ่น 
(โดะอิกกิ; 土一揆) ออกมาเรียกร้อง ประท้วง และก่อจลาจลเนื่องจากภาวะบีบคั้นด้านเศรษฐกิจ 
ภายหลังกลุ่มชาวนาเหล่านี้จะถือโอกาสทุกครั้งที่เปลี่ยนสมัยโชกุน ออกมาเรียกร้องประกาศดังกล่าว 
โดยบุกเข้ามาก่อจลาจลในเมืองหลวง การประกาศโทะกุเซเรในสมัยมุโระมะชินี้ถือเป็นการลดภาระหนี้
ที่ โชกุนตระกูลอะฌิ กะงะกู้ ยืมจากเจ้ าหนี้ อีกด้วย , อ้างถึงใน Hall&Toyoda, Japan in the 
Muromachi Age. (University of California Press, 1977). p.26. 
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นั้น มีเซงโงะกุไดเมียวจ านวนหนึ่งไม่ได้มีสถานะที่มาจากชนชั้นปกครอง แต่เป็นชนชั้นที่แต่เดิมอยู่ใต้
บังคับบัญชาที่สามารถตั้งตนขึ้นมามีอ านาจในฐานะผู้ปกครองดินแดนได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่ยกมาข้างต้น
นั้นอิเกะงะมิ ฮิโระโกะ (池上裕子, 1995, p.33) ได้กล่าวว่าเป็นเหตุการณ์ที่สื่อถึงปรากฏการณ์ 
“เกะโกะกุโจ9” (下剋上) หรือการล้มล้างและแย่งชิงอ านาจจากผู้มีสถานะสูงกว่าโดยผู้มีสถานะต่ า
กว่าในช่วงสมัยเซงโงะกุได้เป็นอย่างด ี

ปรากฏการณ์เกะโกะกุโจนั้น นักวิชาการญี่ปุ่นเห็นตรงกันว่าเป็นลักษณะเฉพาะของช่วง
สมัยนี้ เช่น อุเอะจิมะ อะริมะ (上島有, 1976, pp. 8-9) กล่าวว่า “เกะโกะกุโจ” เป็นค าที่พบได้บ่อย
ในบันทกึต่างๆ ที่เขียนขึ้นในช่วงสมัยเซงโงะกุ และเป็นค าที่ใช้อธิบายและท าความเข้าใจความสัมพันธ์
การเปลี่ยนแปลงสิทธิอ านาจของรัฐบาลทหารมุโระมะชิได้ เช่น การที่ตระกูลฌุโงะที่เป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแทนโชกุนหรือที่เรียกว่า “คันเร (管領)” ถืออ านาจเหนือโชกุนจนปลดโชกุนออกจากต าแหน่ง
ได้  อะซะโอะ นะโอะฮิโระและมาริอุส บี แจนเซน (Asao&Jansen, 1981, p.251) มองว่า “เกะโกะ
กุโจ” นี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านาย-ลูกน้องได้เนื่องจากการยึดผลประโยชน์
ของตนเองมากกว่าการภักดีต่อนายเหนือหัว ส่วนโอะวะดะ เทะท์ซุโอะ (小和田哲男) (1993, p.17) 
ให้ทรรศนะไว้ว่า “เกะโกะกุโจ” เป็นค าส าคัญที่แสดงถึงปรากฏการณ์ในช่วงสมัยเซงโงะกุ อันสืบ
เนื่องจากการที่ผู้มีก าลังอาวุธกลายเป็นผู้มีอ านาจที่แท้จริง ดังนั้น แม้จะมีต าแหน่งหน้าที่สถานะเป็น
นายเหนือหัวหรือมีสถานะทางสังคมสูงกว่าก็ตาม แต่หากไร้ก าลังอาวุธก็มีสิทธิถูกล้มล้างจากผู้มี
สถานะต่ ากว่าได้ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งรักษาการณ์แทนฌุโงะ (守護) หรือที่เรียกว่าฌุโงะดะอิ10 (守護

代) ซึ่งประจ าการอยู่ในท้องถิ่นลุกขึ้นมาต่อต้านอ านาจการปกครองและท าการล้มล้างอ านาจของฌุ
โงะซึ่งถือเป็นหัวหน้าและเป็นผู้รับอ านาจการบริหารจากอ านาจส่วนกลางอย่างรัฐบาลทหารโดยตรง  

                                           
 9 เกะโกะกุโจ เป็นค าเชิงลบที่ชนชั้นปกครองใช้สื่อถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น คือ ปรากฏการณ์
ที่ผู้อยู่ในสถานะ/ชนชั้นต่ ากว่าต่อต้านผู้ที่อยู่ในสถานะ/ชนชั้นที่สูงกว่า หรือคนระดับล่างก้าวขึ้นสู่
สถานะท่ีสูงขึ้นในขณะที่คนระดับสูงตกต่ าลง เช่น นักรบต่อต้านอ านาจจักรพรรดิ ข้าราชการในรัฐบาล
ทหารต่อต้านโชกุน ชาวนาต่อต้านการกดขี่ของเจ้าที่ดินหรือรัฐบาลทหาร  ซึ่งล้วนเป็นการแหวกขน
บกฎเกณฑ์ที่เคยมีมาแต่เดิมอันน าไปสู่ความวุ่นวายในสังคมทุกระดับชั้น และถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางชนชั้นที่พลิกกลับความสัมพันธ์แบบนายบ่าวเพราะผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการกระด้างกระเดื้องต่อผู้
เป็นนาย(池上裕子編, 1995, p.97; ไทด์แมนน์ เออี, 2522, p.97) 

10 ดูความหมายของค าว่า “ฌุโงะดะอิ” ได้ในข้อ 1.8 นิยามศัพท์ 
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กล่าวได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงจากผู้อยู่ในสถานะต่ ากว่านี้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นของ
สังคม น าไปสู่การเรียกขานปรากฏการณ์เกะโกะกุโจอันเป็นลักษณะส าคัญของช่วงสมัยเซงโงะกุ 

อย่างไรก็ตาม เซงโงะกุไดเมียวเป็นบุคคลที่มีบทบาทในช่วงสมัยนี้จึงย่อมสะท้อนให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมืองการปกครองและทางสังคมของช่วงสมัยเซงโงะกุได้ดี อีกทั้ง เซง
โงะกุไดเมียวเองยังเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เกะโกะกุโจ ไม่ว่าทั้งในฐานะลูกน้องที่ล้ม
เจ้านายและตั้งตนขึ้นเป็นเจ้านายแทน หรือในฐานะเจ้านายที่ป้องกันการเกิดเกะโกะกุโจจากลูกน้อง
ซึ่งอยู่ในสถานะต่ ากว่าและสามารถก้าวสู่การเป็นเซงโงะกุไดเมียวที่มีอ านาจได้    

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาและทบทวนข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเซงโงะกุไดเมียวเพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์เกะโกะกุโจซึ่งเป็นลักษณะส าคัญในช่วงสมัยเซงโงะกุ  เซงโงะกุไดเมียวที่น ามา
เป็นกรณีศึกษาคือตระกูลโมริในสมัยของโมริ โมะโตะนะริ โดยศึกษาว่าโมริ โมะโตะนะริขึ้นสู่อ านาจใน
ฐานะ “โจ” หรือ “ผู้มีสถานะสูงกว่า” อย่างไร จากนั้น จะศึกษาตระกูลอิโนะอุเอะซึ่งเป็นลูกน้องของ
ตระกูลโมริว่าเป็น “เกะ” หรือ “ผู้มีสถานะต่ ากว่า” อย่างไร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตระกูลทั้งสองในฐานะเจ้านายและลูกน้องในปรากฏการณเ์กะโกะกุโจ สุดท้ายจึงศึกษาว่าโมริ โมะโตะ
นะริมีวิธีการป้องกันปรากฏการณ์ “เกะโกะกุโจ” จากตระกูลอิโนะอุเอะอย่างไร 

การศึกษาในประเด็นดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะท าให้เข้าใจปรากฏการณ์เกะโกะกุโจ
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งจะน าไปสู่การเข้าใจลักษณะส าคัญของช่วงสมัยเซงโงะกุแล้ว การศึกษา
ตระกูลโมริยังเป็นการเพ่ิมเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับช่วงสมัยเซงโงะกุในส่วนท้องถิ่น อันน าไปสู่การเพ่ิม
องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงสมัยเซงโงะกุในแวดวงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาใน
ประเทศไทยได้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน  

 
1.2 ค าถามน าวิจัย 

 
ผู้ที่จะขึ้นสู่อ านาจเป็นเซงโงะกุไดเมียวมีการจัดการไม่ให้เกิดเกะโกะกุโจหรือการล้ม

อ านาจจากลูกน้องอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาการขึ้นสู่อ านาจของผู้ที่ขึ้นเป็นเซงโงะกุไดเมียว 
1.3.2 เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์เกะโกะกุโจ จากมุมมองผู้เป็นนายในการป้องกันการเกิด

เกะโกะกุโจจากลูกน้องใต้ปกครอง 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 การป้องกันเกะโกะกุโจหรือการล้มอ านาจจากลูกน้องใต้ปกครองเป็นหนึ่งในวิธีสร้าง
อ านาจเพ่ือขึ้นสู่การเป็นเซงโงะกุไดเมียวได้  
 

1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) แล้วน าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิ เคราะห์  (Descriptive 
Analysis) โดยเน้นค้นคว้าข้อมูลที่เป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Source) จากต ารา วารสาร และสื่อสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม การวิจัย
นี้อ้างอิงข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) บางส่วนจากเอกสารโบราณ11 (โคะมงโจะ; 古文書) ได้แก่ 

1) ดะอินิฮงโคะมงโจะชุดที่ 8 ฉบับเอกสารตระกูลโมริ (大日本古文書―家わけ第八

：毛利家文書)  

2) ฮะกิฮังบะท์ซุรันโระกุ เอกสารเกี่ยวกับลูกน้องตระกูลโมริ (萩藩閥閲録) 

  
1.6 ขอบเขตการวิจัย 

 
1.6.1 ขอบเขตด้านเวลา 
ช่วงสมัยเซงโงะกุในการวิจัยนี้คือ ช่วง ค.ศ. 1467-1550 จากการส ารวจต าราวิชาการ

พบว่า ช่วงเวลาที่ก าหนดว่าเป็นช่วงสมัยเซงโงะกุมีหลากหลาย เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ส าคัญ
ทับซ้อนกันและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากมาย ต าราส่วนใหญ่จึงไม่ระบุปีเริ่มต้นที่ชัดเจน
และยังก าหนดปีสิ้นสุดของช่วงสมัยนี้แตกต่างกันไป  หากกล่าวอย่างกว้างๆ ให้ครอบคลุมทุกกรณี 
ช่วงสมัยเซงโงะกุคือ ช่วงเวลาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 15 ไปจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 จาก
ขอบเขตดังกล่าวหากยึดการแบ่งสมัยตามฐานที่มั่นทางการเมือง (政権の所在地) แล้ว จะครอบคลุม 

                                           
11 เอกสารโบราณมีลักษณะเป็นจดหมายโต้ตอบโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสื่อสารกับผู้รับสาร 
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3 สมัยด้วยกัน คือ สมัยมุโระมะชิ (ค.ศ. 1336-1573) สมัยอะท์ซุชิโมะโมะยะมะ (ค.ศ. 1573-1600) 
ไปจนถึงต้นสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1615)  

จุดเริ่มต้นของช่วงสมัยเซงโงะกุจากที่ส ารวจพบทั้งหมดยังอยู่ในขอบเขตของสมัยมุโระ
มะชิ  โดยมักเริ่มที่ช่วงสงครามโอนิน คือ ค.ศ. 1467-1477 ในขณะเดียวกันก็มีบางต าราก าหนด
จุดเริ่มต้นแตกต่างออกไป คือ หลังจากสงครามโอนินสิ้นสุดไปแล้ว คือ ช่วงทศวรรษ 1480 เช่น ซะโต 
อะกิระ (佐藤昭, 1981, p.4) เริ่มที่ ค.ศ. 148812 หรือ อุเอะจิมะ อะริมะ (上島有馬, 1976, p.174) 
เริ่มที่ ค.ศ. 149313  

ส่วนจุดสิ้นสุดของช่วงสมัยเซงโงะกุ มีทั้งที่สิ้นสุดในสมัยมุโระมะชิ สมัยอะท์ซุชิโมะโมะ
ยะมะ ไปจนถึงสมัยเอโดะ นักประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่เลือกในสมัยมุโระมะชิคือ ค.ศ. 156814

ในขณะที่นักวิชาการบางกลุ่ม เช่น นะกะฮะระ เคจิ ยะมะมุระ โคโซ รวมถึงนักประวัติศาสตร์ชาว
อเมริกันอย่างจอห์น ดับบลิว ฮอลล์ (Streich, 2010, p.6) ก าหนดจุดสิ้นสุดไว้ในสมัยอะท์ซุชิโมะโมะ
ยะมะคือ ค.ศ. 159015 

งานวิจัยนี้ ก าหนดจุดเริ่มต้นช่วงสมัยเซงโงะกุตามเอกสารส่วนใหญ่คือ เริ่มต้นในช่วง
สงครามโอนิน (ค.ศ. 1467-1477) เนื่องจากเริ่มเกิดความวุ่นวายในเกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงจากการ
ต่อสู้กันเพ่ือชิงต าแหน่งโชกุน ในขณะเดียวกันท้องถิ่นเริ่มมีปรากฏการณ์เกะโกะกุโจเกิดขึ้น ส่วน
จุดสิ้นสุดช่วงสมัยคือ ค.ศ. 1573 เนื่องจากเป็นปีที่รัฐบาลทหารมุโระมะชิโดยโชกุนตระกูลอะฌิกะงะ
สิ้นสุดลงจากการที่โชกุนอะฌิกะงะ โยะฌิอะกิถูกเนรเทศออกจากเกียวโต นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ

                                           
12 ปีที่กลุ่มชาวนาชาวพุทธนิกายสุขาวดี (一向一揆) แห่งแคว้นคะงะลุกขึ้นต่อต้านและล้ม

ล้างฌุโงะที่ปกครองแคว้นตนได้ส าเร็จ 
13 เกิดเหตุการณ์ต่อสู้แย่งชิงต าแหน่งโชกุนอีกครั้งโดยมีตระกูลโฮะโซะกะวะเป็นผู้กุมอ านาจ

โดยภายหลังตระกูลโออุชิและตระกูลมิโยะฌิขึ้นมามีอ านาจแทน เป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อไปจนถึงโชกุน
คนที่ 15 อะฌิกะงะ โยะฌิอะกิ (足利義明) ที่ไปขอความช่วยเหลือจากโอะดะ โนะบุนะงะให้มา
สนับสนุนตนเอง 

14 ปีที่โอะดะ โนะบุนะงะบุกยึดเกียวโตเป็นฐานที่มั่นและหมายรวมญี่ปุ่นที่ขณะนั้นแตกเป็น
แคว้นอิสระให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของตน 

15 ปีที่โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะฌิมีชัยเหนือตระกูลโฮโจ (北条) ซึ่งเป็นเซงโงะกุไดเมียวที่มี
อ านาจในแถบคันโตและถือเป็นแคว้นสุดท้ายที่ยังไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อเขา 
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ช่วงเวลาที่จอห์น ดับบลิว ฮอลล์ (Hall, 1961, p.318)16 ได้ระบุไว้จากการจัดแบ่งไดเมียวคือ เซงโงะกุ
ไดเมียว ปรากฏขึ้นก่อน ค.ศ. 1500 ไปจนถึงทศวรรษท่ี 1570 

อย่างไรก็ตาม ขอบเขตด้านเวลาในงานวิจัยนี้มิได้ครอบคลุมจนหมดช่วงสมัยเซงโงะกุ
ข้างต้น แต่จะก าหนดให้แคบลงโดยมีเป้าหมายการวิจัยเป็นเกณฑ์ตามข้อ 1.6.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  
1.6.2.ขอบเขตด้านเนื้อหา  

เซงโงะกุไดเมียวที่ท าการศึกษาคือ ตระกูลโมริ (毛利氏) ในสมัยการปกครองของโมริ 
โมะโตะนะริ (毛利元就) ซึ่งปกครองบริเวณตะวันตกตอนใต้ของญี่ปุ่นหรือแถบชูโงะกุ เนื่องจากโมริ 
โมะโตะนะริเป็นผู้น าตระกูลโมริให้ก้าวสู่การเป็นเซงโงะกุไดเมียวที่ขึ้นมามีอ านาจปกครองดินแดนใน
ท้องถิ่นในช่วงสมัยเซงโงะกุ ค.ศ.1467-1573 

ตระกูลโมริอยู่ในกลุ่มเซงโงะกุไดเมียวที่มีอ านาจ 23 ตระกูล17ตามที่จอร์จ บี แซนซัม 
(Sansom, 1961, p.248) ได้ระบุไว้ว่าเป็นตระกูลที่มีอ านาจโดดเด่นและเป็นตระกูลที่ตรงกับกลุ่มที่
ฟิลลิป เอ สเตรช (Philip A. Streich) คัดกรองว่าตรงกับเงื่อนไขส าคัญ 3 ประการ18ของการเป็น 
“มหาอ านาจ (Great Power)” ของแจ็ค เอส เลวี่ (Jack S. Levy) (อ้างถึงใน Streich, 2010, p.107) 

ดังนั้น เซงโงะกุไดเมียวตระกูลโมริจึงถือเป็นไดเมียวที่มีอ านาจมากโดยไม่ได้มีที่มาจาก
การเป็นฌุโงะไดเมียวหรือฌุโงะดะอิหรือต าแหน่งที่มีความชอบธรรมทางอ านาจในการปกครอง อีกทั้ง

                                           

16 จอห์น ดับบลิว ฮอลล์ ได้ศึกษางานของนักประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่นหลายท่าน  เช่น นะกะ
ฮะระ เคะอิจิ ซะโต ชินอิชิ โทะโยะดะ ทะเกะฌิ อิโต ทะซะบุโร และนะกะมุระ คิชิจิ และได้แบ่ง
ประเภทไดเมียวออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ฌุโงะไดเมียว (守護大名) ปรากฏกลางศตวรรษที่ 14 ไป
จนถึงช่วงสงครามโอนินและช่วงทศวรรษ 1490 2) เซงโงะกุไดเมียว (戦国大名) ปรากฏก่อน ค.ศ. 
1500 ไปจนถึงทศวรรษที่ 1570 3) โฌะกุโฮไดเมียว (職豊大名) บ่งชี้ถึงไดเมียวที่เป็นพันธมิตรหรือ
สวามิภักดิ์ภายใต้การปกครองของโอะดะ โนะบุนะงะและโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะฌิซึ่งปรากฏถึงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 4) คินเซะอิไดเมียว (近世大名) ปรากฏในสมัยเอโดะที่ปกครองโดยโชกุน
โทะกุงะวะไปจนถึงสิ้นสุดคริสต์ศตวรรษที่ 17  
 17 ดูรายละเอียดในบทที่ 2 ข้อ 2.6 สถานะท่ีมาของเซงโงะกุไดเมียว 

18 ดูรายละเอียดในบทที่ 2 ข้อ 2.6 สถานะท่ีมาของเซงโงะกุไดเมียว 
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ยังสามารถผ่านพ้นการเกิดปรากฏการณ์เกะโกะกุโจจากผู้อยู่ในสถานะต่ ากว่าคือตระกูลอิโนะอุเอะ จน
พัฒนาอ านาจไปสู่จุดที่สูงขึ้นต่อไปได้  

การวิจัยนี้จึงเน้นศึกษาตระกูลโมริในสมัยของโมริ โมะโตะนะริโดยพิจารณาว่า โมริ 
โมะโตะนะริขึ้นสู่ความเป็น “ผู้มีสถานะสูงกว่า” (หรือ “โจ”) อย่างไร และป้องกันการเกิดเกะโกะกุโจ
จาก “ผู้มีสถานะต่ ากว่า” (หรือ “เกะ”) ซึ่งในท่ีนี้คือลูกน้องตระกูลอิโนะอุเอะอย่างไร 

  
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1.7.1 ท าให้เข้าใจการข้ึนสู่อ านาจของผู้ที่ขึ้นเป็นเซงโงะกุไดเมียว 

1.7.2 ท าให้เข้าใจปรากฏการณ์และวิธีป้องกันการเกิดเกะโกะกุโจของผู้ที่พัฒนาอ านาจ
ขึ้นเป็นเซงโงะกุไดเมียว  

 
1.8 นิยามศัพท์ 
 ช่วงสมัยเซงโงะกุ หมายถึง ค.ศ. 1467-1573 เป็นสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของ
รัฐบาลทหารมุโระมะชิของโชกุนตระกูลอะฌิกะงะ และเกิดสงครามกลางเมืองที่กลุ่มนักรบสู้รบกันทั้ง
ในเกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงขณะนั้นและในท้องถิ่น เนื่องจากการแย่งชิงอ านาจของฌุโงะไดเมียวที่
สลับสับเปลี่ยนขึ้นมามีอ านาจในรัฐบาลทหารโดยสนับสนุนทายาทตระกูลอะฌิกะงะที่มีสิทธิขึ้นเป็นโช
กุนในเกียวโต รวมถึงเกิดการสู้รบเพ่ือป้องกันการรุกรานและแย่งชิงอ านาจเหนืออาณาเขตการ
ปกครองระหว่างเซงโงะกไุดเมียวในแต่ละส่วนของท้องถิ่น 
 เซงโงะกุไดเมียว หมายถึง ผู้มีอ านาจปกครองดินแดนในช่วงสมัยเซงโงะกุอันเป็นช่วง
สมัยที่เกิดการสู้รบทั่วประเทศญี่ปุ่น พวกเขาตั้งตนขึ้นสู่อ านาจในฐานะผู้มีอ านาจสูงสุดในการบริหาร
ปกครองอาณาเขตของตนทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจ รวมถึงมีก าลังอาวุธในการขยายดินแดน
หรือปกป้องอาณาเขตของตนจากเซงโงะกไุดเมียวอื่นๆ (รายละเอียดดูเพิ่มเติมในบทท่ี 2) 
 ฌุโงะ หมายถึง ต าแหน่งทางราชการที่มีมาตั้งแต่ปลายสมัยเฮอัน แต่เริ่มมีความส าคัญ
ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลในสมัยคะมะกุระ มีหน้าที่คล้ายต ารวจคอยตรวจตราดูแลความเรียบร้อย
ในส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งนี้กลายเป็นที่พ่ึงพิงและฐานอ านาจส่วนท้องถิ่นให้กับรัฐบาลทหารในสมัยมุโระ
มะชิ เมื่อนักรบที่มีพ้ืนที่ในปกครองมากหรือที่เรียกว่าไดเมียว ได้รับการแต่งตั้งเป็นฌุโงะจากรัฐบาล
ทหาร หรือเมื่อฌุโงะมีพ้ืนที่ในครอบครองมากจะเรียกว่า ฌุโงะไดเมียว (รายละเอียดดูเพ่ิมเติมในบทที่ 
2) 



11 
 

 

 ฌุโงะดะอิ หมายถึง ตัวแทนของฌุโงะหรือนักรบที่ท าหน้ารักษาการณ์แทนฌุโงะใน
แคว้นนั้นๆ เนื่องจากในสมัยมุโระมะชิ โชกุนจะให้ฌุโงะเข้ามาพักอยู่ที่เมืองหลวงเพ่ือป้องกันการซ่อง
สุมก าลังหรืออิทธิพลในแคว้นและเป็นการคานอ านาจของฌุโงะที่มีมากขึ้น ฌุโงะจึงแต่งตั้งตัวแทนของ
ตนในแคว้นขึ้นมาซึ่งก็คือฌุโงะดะอิ (รายละเอียดดูเพิ่มเติมในบทท่ี 2) 
 โคะกุจิน หมายถึง คนในพ้ืนที่ที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นนั้นๆ โดยมีที่มาจากการเป็นหัวหน้า
ชาวนาหรือมีที่มาจากคนที่ได้รับที่ดินหรือการแต่งตั้งจากส่วนกลางให้เข้าไปดูแลในท้องที่นั้น แล้วอยู่
ประจ าพ้ืนทีจ่นกลายเป็นคนในท้องที่นั้นไป (รายละเอียดดูเพิ่มเติมในบทท่ี 2) 
 เกะโกะกุโจ หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ผู้อยู่ในสถานะ/ชนชั้นต่ ากว่าต่อต้านผู้ที่อยู่ใน
สถานะ/ชนชั้นที่สูงกว่า หรือคนระดับล่างก้าวขึ้นสู่สถานะที่สูงขึ้นในขณะที่คนระดับสูงตกต่ าลง ซึ่งเป็น
การแหวกขนบกฎเกณฑ์ที่เคยมีมาแต่เดิม ค าว่า “เกะ” มีความหมายว่า “ล่าง” ส่วนค าว่า “โจ” มี
ความหมายว่า “บน” ซึ่งในงานวิจัยนี้จะหมายถึง “ผู้อยู่ในสถานะต่ ากว่า” หรือ “ลูกน้อง” และ “ผู้ที่
อยู่ในสถานะสูงกว่า” หรือ “เจ้านาย” ตามล าดับ (รายละเอียดดูเพิ่มเติมในบทท่ี 2) 
 
1.9 ข้อตกลงเบื้องต้น 

 
1.9.1 การถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย  
การวิจัยนี้ใช้ระบบการถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ผศ.ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ ผศ.สุชาดา สัตยพงศ์ ผศ.เสาวลักษณ์ สุริยะ
วงศ์ไพศาล) อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ (ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน) และอาจารย์ภาควิชา
ภาษาไทย (ผศ.ดุษฎีพร ช านิโรคศานต์) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ค า
บางค าท่ีมีใช้แพร่หลายอยู่แล้ว จะใช้ตามความนิยม เช่น โชกุน ซามูไร ไดเมียว เฮอัน ฮิโรชิม่า 

 
1.9.2 ชื่อคนญี่ปุ่น 

ในงานวิจัยนี้เขียนชื่อชาวญี่ปุ่นตามแบบญี่ปุ่น คือ ขึ้นต้นด้วยนามสกุล และตามด้วยชื่อ 
เช่น โอะดะ โนะบุนะงะ หมายถึง นามสกุลโอะดะ ชื่อโนะบุนะงะ 
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1.10 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการส ารวจเอกสารและต าราภาษาไทย พบว่า มีการกล่าวถึงปรากฏการณ์เกะโกะ
กุโจในลักษณะการแหวกขนบขึ้นมาของผู้มีสถานะต่ ากว่าและเข้ามามีบทบาททางการเมืองการ
ปกครองในช่วงสมัยเซงโงะกุ ดังต่อไปนี้  

ในงานของพรรณี ฉัตรพลรักษ์และปรียา อิงคาภิรมย์ โฮริเอะ (2532, น. 33) กล่าวถึง 
ชนชั้นใหม่ซึ่งไม่มีสกุลรุนชาติหรืออะไรติดตัวมาได้ตั้งตนขึ้นมาจนมีอ านาจในการปกครอง ในขณะที่
งานของเพ็ญศรี กาญจโนมัย (2530, น.166) ได้ใช้ค าว่าชนชั้นต่ าโดยชี้ชัดลงไปที่สามัญชนหรือกลุ่ม
เจ้าของที่ดินเล็กๆ ที่มีสิทธิเสรีภาพขึ้นมาและเกิดผู้ปกครองที่ไม่ได้มาจากชนชั้นสูงหรือชนชั้นเจ้านาย
ดังเช่นในสมัยคะมะกุระ ซึ่งสอดคล้องกับสุทธพร รัตนกุล (2551, น.79) และเขียน ธีระวิทย์ (2511, 
น.25) ที่เลือกกล่าวถึงการขึ้นมามีบทบาททางการเมืองและทางสังคมของสามัญชนและชนชั้นต่ า 
ตามล าดับ โดยสุทธพร รัตนกุลเจาะจงไปที่กลุ่มชาวนาซึ่งรวมตัวกับผู้น าทางศาสนานิกายสุขาวดี19ที่
ลุกขึ้นต่อต้านไดเมียวในแคว้นตนแล้วขึ้นมาปกครองบริหารเสียเอง ส่วนเขียน ธีระวิทย์เสริมว่าชนชั้น
ต่ ามีฐานะท่ีดีขึ้นหรือก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้จากการอาสาเข้ามาเป็นทหารของไดเมียว 

นอกจากนี้ ในต าราที่ผลิตโดยส านักข่าวสารสนเทศญี่ปุ่น (2503, น.77) ได้กล่าวถึงชน
ชั้นคนงานบางคนที่ได้ขึ้นเป็นขุนศึกด้วยความสามารถของตน ส่วนดวงธิดา ราเมศวร์ (2537, น.86, 
2555, น.103-104) ก็กล่าวไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์เกะโกะกุโจว่าคนใน
ตระกูลเล็กๆ ที่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของตระกูลใหญ่จะถือโอกาสสร้างเขตอ านาจใหม่และตั้งตนขึ้น
เป็นไดเมียว  

ส่วนเอกสารงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับช่วงสมัยเซงโงะกุและเซงโงะกุได
เมียว จากการสืบค้นและส ารวจพบว่ามีจ านวนน้อยมากที่กล่าวถึงในเชิงลึก โดยงานที่กล่าวถึงค่อนข้าง
ละเอียดเมื่อเทียบกับงานอ่ืนๆ พบทั้งหมด 4 เล่ม คือ 

 

                                           
19 เรียกว่า “อิกโกอิกกิ” (一向一揆) มาจากความเชื่อของพุทธศาสนานิกายสุขาวดีแท้  (浄

土真宗) ที่ให้มีศรัทธาแรงกล้าต่อพระอมิตาภะเพียงองค์เดียวก็จะสามารถไปสู่ดินแดนสุขาวดีเพ่ือ
นิพพานได้ เป็นแนวคิดที่ง่ายต่อการปฏิบัติทั้งกับสตรีและสามัญชนจึงค่อนข้างแพร่หลายมาตั้งแต่
ปลายสมัยเฮอัน 
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1) งานของยศไกร ส.ตันสกุล เรื่อง ญี่ปุ่นยุคเซ็นโกคุ: JAPAN SENGOKU (2557) 

2) งานของดวงธิดา ราเมศวร์ เรื่อง ประวัติอารยธรรมอาเซีย ญี่ปุ่น (2555)20 

3) งานวิจัยของพรรณี ฉัตรพลรักษ์และปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ เรื่อง เจ็ดศตวรรษ
แห่งการครองอ านาจของนักรบญี่ปุ่น (2532) 

4) งานของสตีเฟ่น เทิร์นบูล (แปลโดยภิรมย์ พุทธรัตน์) เรื่อง ซามูไร นักรบชนชั้นของ
ญี่ปุ่น (2530) 

งานของยศไกร ส.ตันสกุลเป็นเอกสารภาษาไทยที่กล่าวถึงช่วงสมัยเซงโงะกุและเซงโงะกุ
ไดเมียวค่อนข้างละเอียดที่สุด โดยไม่ได้เน้นเฉพาะความขัดแย้งในส่วนกลาง แต่มีการกล่าวถึงนักรบใน
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยบอกเล่าเหตุการณ์การต่อสู้ส าคัญๆ ที่มีโอะดะ โนะบุนะงะเป็นคู่ศึกและบอกเล่า
ประวัติย่อๆ  ของนักรบที่โดดเด่นในส่วนท้องถิ่นในท้ายเล่ม ส่วนตระกูลโมริและโมริ โมะโตะนะริถูก
กล่าวถึงว่าเป็นขุนศึกที่เก่งกล้าในภูมิภาคชูโงะกุ (ภูมิภาคฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน) 
และเป็นผู้ควบคุมกองทัพเรืออันแข็งแกร่ง รวมถึงเป็นพันธมิตรกับวัดฮงกันจิซึ่งเป็นกลุ่มพระนักรบที่
ตระกูลโอะดะต้องการก าราบ กล่าวได้ว่า ตระกูลโมริถูกกล่าวถึงในฐานะคู่ศึกของตระกูลโอดะใน
เอกสารนี้ อย่างไรก็ตาม แม้เป็นงานที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนักรบและสงครามในช่วงเซงโงะกุ แต่ก็
มิได้กล่าวถึงตระกูลโมริโดยตรง รวมถึงมิได้กล่าวถึงปรากฏการณ์เกะโกะกุโจ ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้จะ
เพ่ิมเติมส่วนดังกล่าวเพ่ือให้เห็นภาพของช่วงสมัยเซงโงะกุชัดเจนขึ้น 

งานของดวงธิดา ราเมศวร์ให้ภาพสงครามในเกียวโตที่ค่อนข้างละเอียดกว่างานอ่ืนๆ 
โดยกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างตระกูลโฮะโซะกะวะและตระกูลยะมะนะ21ในตอนแรกที่น าไปสู่

                                           
20 เนื้อหาปรับปรุงเพ่ิมเติมจาก ดวงธิดา ราเมศวร์, “ญี่ปุ่น อารยธรรมแบบชาวเกาะสู่ความ

เป็นมหาอ านาจ” อารยธรรมคู่ขนานแห่งอาเซีย ญี่ปุ่น-เกาหลี-เวียดนาม (กรุงเทพฯ: มายิก, 2537)
หน้า 14-110. 
 21 ตระกูลยะมะนะเป็นตระกูลที่ได้รับการขนานนามว่า “ท่านผู้มีหกในสิบส่วน” (六分の一

殿) เพราะเป็นฌุโงะที่ได้สิทธิ (守護職) ครอบครอง 11 แคว้นจากทั้งหมด 66 แคว้นในช่วงต้นสมัยมุ
โระมะชิ (ค.ศ. 1336-1400) ต่อมามีอ านาจมากขึ้น เมื่อน าทัพตามค าสั่งของโชกุนไปจับกุมอุเอะซุงิ 
เซนชู  (上杉禅宗) ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการแทนโชกุนในแถบคันโตหรือเรียกว่าคันโตคันเร (関東管領) แต่
ก่อการกบฎต่อรัฐบาลทหารมุโระมะชิในคะมะกุระ  
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สงครามโอนิน ต่อมาจึงกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างตระกูลโฮะโซะกะวะผู้ด ารงต าแหน่งคันเรและโช
กุนตระกูลอะฌิกะงะในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 15 

งานของพรรณี ฉัตรพลรักษ์และปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะจะกล่าวถึงประวัติความ
เป็นมาและวิธีปกครองดินแดนของไดเมียวตระกูลอิมะกะวะผู้ ขึ้นปกครองแคว้นแถบคันโตว่า สืบ
สถานะฌุโงะมาตั้งแต่สมัยคะมะกุระและบริหารอาณาเขตใต้การปกครองด้วยการใช้กฎหมายที่บัญญัติ
ขึ้นเอง การส ารวจที่ดินเพ่ือจัดเก็บภาษี และการให้ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ เช่น พิมพ์เหรียญ 
พัฒนาการเกษตร  

ส่วนงานของสตีเฟ่น เทิร์นบูลจะเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างไดเมียวตระกูลอิมะกะวะ 
ตระกูลโอะดะ และตระกูลโทะกุงะวะที่ท าให้เห็นภาพการต่อสู้และความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
ตระกูลโอดะและตระกูลโทกุงะวะ รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายและโค่นล้มอ านาจตระกูลอิมะกะวะโดย
ตระกูลโทะกุงะวะที่ร่วมมือกับตระกูลโอดะในภายหลัง 

นอกเหนือจากเอกสารข้างต้นที่ยกมาแล้วนั้น เอกสารและต าราภาษาไทยส่วนใหญ่
กล่าวถึงช่วงสมัยเซงโงะกุหรือเซงโงะกุไดเมียวอย่างพอสังเขป หากจะมีการกล่าวถึงเซงโงะกุไดเมียวก็
มักเน้นไปที่ไดเมียว3 คนหรือสามนักรบผู้รวมแผ่นดิน ได้แก่ โอะดะโนะบุนะงะ โทะโยะโตะมิ  ฮิ
เดะโยะฌิ และโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ  อีกทั้ง มักกล่าวถึงสภาพเมืองหลวงเกียวโตหรือส่วนกลางไม่ว่า
จะเป็นรัฐบาลทหาร สงครามในเกียวโต โดยไม่ได้ให้ภาพในส่วนท้องถิ่นเท่าใดนัก รวมถึงไม่ได้ลง
รายละเอียดในเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์เกะโกะกุโจอันเป็นลักษณะส าคัญของช่วงสมัยนี้   เอกสาร
เหล่านั้นให้ภาพคร่าวๆ ว่าผู้อยู่ในสถานะต่ ากว่าหรือชนชั้นผู้น้อยกระท าการล้มล้างอ านาจผู้อยู่ใน
สถานะสูงกว่าส าเร็จ แต่ไม่มีเอกสารใดกล่าวถึงช่วงสมัยเซงโงะกุหรือเซงโงะกุไดเมียวโดยมุ่งเน้น
อธิบายปรากฏการณ์เกะโกะกุโจอย่างชัดเจน และไม่มีเอกสารใดกล่าวถึงมุมมองของ “ผู้ที่อยู่ใน
สถานะสูงกว่า” ในกระบวนการเกะโกะกุโจ ซึ่งเป็นประเด็นศึกษาในงานวิจัยนี้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น วิทยานิพนธ์นี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์
เกะโกะกุโจ โดยยกตระกูลโมริ ซึ่งเป็นตระกูลเซงโงะกุไดเมียวที่สามารถป้องกันการเกิดเกะโกะกุโจได้
ส าเร็จขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา การศึกษานี้นอกจากท าให้เข้าใจปรากฏการณ์เกะโกะกุโจซึ่งน าไปสู่ความ
เข้าใจประวัติศาสตร์ช่วงสมัยเซงโงะกุได้ชัดเจนขึ้นแล้ว ยังท าให้เห็นภาพช่วงสมัยเซงโงะกุกว้างขึ้น
เพราะเป็นการศึกษานักรบที่มีบทบาทในส่วนท้องถิ่นของช่วงสมัยเซงโงะกุซึ่งไม่ได้จ ากัดอยู่แค่
ส่วนกลางหรือสามนักรบผู้รวมชาติเท่านั้น 

 
 งานวิจัยนี้จะเริ่มต้นด้วยการอธิบายที่มาของปรากฏการณ์เกะโกะกุโจ และสถานการณ์
ทางการเมืองในช่วงสมัยเซงโงะกุในบทที่ 2 เพ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนเมืองหลวงและ
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ท้องถิ่น และเชื่อมโยงว่าน าไปสู่การเกิดเกะโกะกุโจได้อย่างไร รวมถึงจะอธิบายเกี่ยวกับเซงโงะกุได
เมียวและสถานะที่มาของเซงโงะกุไดเมียว เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถานะที่มาของตระกูลโมริซึ่งอยู่ใน
สถานะ “โจ” หรือผู้มีสถานะสูงกว่าในปรากฏการณ์เกะโกะกุโจในงานวิจัยนี้ จากนั้น ในบทที่ 3 จึงจะ
อธิบายเกี่ยวกับการเริ่มต้นสู่อ านาจในสถานะ “โจ” ของโมริ โมะโตะนะริผู้ซึ่งเป็นเซงโงะกุไดเมียวใน
เวลาต่อมา ส่วนบทที่ 4 จะกล่าวถึงตระกูลอิโนะอุเอะซึ่งเป็นผู้อยู่ ในสถานะ “เกะ” หรือลูกน้องของ
ตระกูลโมริว่า เป็นลูกน้องของตระกูลโมริอย่างไร หลังจากนั้นจึงศึกษาถึงการป้องกันเกะโกะกุโจของ
โมะโตะนะริหรือการล้มล้างอ านาจตระกูลอิโนะอุเอะว่ามีที่มาและมีวิธีการอย่างไร เพ่ือตอบค าถาม
งานวิจัยของวิทยานิพนธ์นี้ สุดท้าย จึงเข้าสู่การสรุปเนื้อหาในบทท่ี 5  
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บทที่ 2 
ปรากฏการณ์เกะโกะกุโจและการเมืองการปกครองในสมัยมุโระมะชถิึงช่วงสมัยเซงโงะก ุ

 
 ในบทนี้จะเริ่มอธิบายที่มาและพัฒนาการของปรากฏการณ์เกะโกะกุโจ จากนั้ นจะ

อธิบายสภาพการเมืองการปกครองโดยย้อนไปในสมัยเริ่มต้นของนักรบคือ สมัยคะมะกุระ (ค.ศ. 
1185-1333) ว่าเป็นที่มาของการก่อตั้งรัฐบาลทหารในสมัยมุโระมะชิจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงสมัยเซงโงะกุ 
เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอ านาจในเกียวโตและสถานการณ์ในส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดกลุ่มผู้
มีอ านาจใหม่ในท้องถิ่นขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะชี้ให้เห็นการเกิดปรากฏการณ์เกะโกะกุโจ 
รวมถึงท าให้เห็นกลุ่มคนต่างชนชั้นที่พัฒนาไปสู่การเป็นเซงโงะกุไดเมียว  

 จากนั้น จึงอธิบายเกี่ยวกับเซงโงะกุไดเมียวและสถานะที่มาของกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งจะท า
ให้เห็นภาพการเคลื่อนย้ายของชนชั้นอันน าไปสู่การขึ้นมามีอ านาจเหนือผู้อยู่ในสถานะสูงกว่าตาม
ปรากฏการณ์ “เกะโกะกุโจ” ด้วย 
 
2.1 ปรากฏการณ์เกะกุโกะโจ: ที่มาและพัฒนาการ 

 
ค าว่าเกะโกะกุโจมีรากฐานมาจากความเชื่อที่รับมาจากประเทศจีน นั่นคือความสัมพันธ์

ของธาตุทั้งห้าหรือทฤษฎีธาตุทั้งห้า (五行思想；五行説) โดยเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นและเป็นที่คุ้นเคย
ผ่านศาสตร์องเมียว22โดยเฉพาะในต าราของศาสตร์องเมียวในสมัยเฮอัน ศาสตร์ดังกล่าวมีความเชื่อว่า 
ธาตุทั้งห้าคือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง และน้ าก่อก าเนิดทุกสิ่งในโลก ด้วยเหตุที่แต่ละธาตุมีคุณสมบัติ23ที่

                                           
22 ศาสตร์ที่อ้างอิงความสัมพันธ์และความสมดุลระหว่างธาตุทั้งห้า มีรากฐานจากโหราศาสตร์

และลัทธิเต๋าในประเทศจีน โดยเชื่อว่าสรรพสิ่งประกอบด้วยธาตุทั้งห้า คือ ไม้ ดิน น้ า ไฟ และทอง 
ธาตุทั้งห้ามีพลังเป็นบวกหรือลบที่สามารถสร้างความรุ่งเรืองจากความสมดุลกันระหว่างธาตุ หรือ
ก่อให้เกิดหายนะจากการต่อต้านหักล้างกันระหว่างธาตุทั้งห้า ศาสตร์องเมียวจึงใช้หลักความเชื่อ
ดังกล่าวเป็นพ้ืนฐาน น ามาท านายเรื่องทิศ พยากรณ์ดินฟ้าอากาศ ลางบอกเหตุ หรือรักษาโรค เป็นต้น 
(福尾猛市郎,1976, p.797) 

23 ไม้ ยืดหยุ่นได้เหมือนกับพืชพันธุ์ ไฟ เกิดขึ้นรวดเร็วเหมือนเปลวไฟหรือความร้อน ดิน ให้
ความอุดมสมบูรณ์ ทอง ระยิบระยับและโปร่งแสง น้ า ไหลลงเบื้องล่าง (黒木賢一, 2006, p.94) 
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ต่างกันไปจึงน าไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมกันหรือหักล้างกันระหว่างธาตุทั้งห้า24 ดังภาพที่ 2.1 
โดยค าว่าเกะโกะกุโจนี้มีที่มาจากแนวคิดหักล้างกัน (五行相剋) (横井清, 1970, pp.297-298) 

การหักล้างกันระหว่างธาตุทั้งห้าคือ เกิดการเคลื่อนไหวที่ต้านกันและเป็นวงจรต่อกันไป 
กล่าวคือ ไม้ดูดสารอาหารจากดินไป ดินสามารถสกัดกั้นการไหลของน้ า น้ าสามารถดับไฟ ไฟละลาย
ทอง และทองตัดไม้ได้  เช่น ไม้สามารถหักล้างดินด้วยการดึงสารอาหารจากดิน ท าให้ความสมดุลของ
ดินเสียไป ส่วนไม้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถหักล้างได้ด้วยทอง เป็นต้น ความสัมพันธ์แบบหักล้าง
ระหว่างธาตุทั้งห้าจึงเกิดข้ึนเป็นวงจร (黒木賢一, 2006, p.97) 

 

 
เส้นทึบแสดงถึงการส่งเสริมกัน 
เส้นประแสดงถึงการหักล้างกัน 

ภาพที่ 2.1 การส่งเสริมและหักล้างกันระหว่างธาตุทั้งห้า 
ที่มา: “（図７）時令の枠組と五行相生と相剋説”. โดย 黒木賢一,2006,「東洋における気の

思想」『大阪経大論集』, p.97. 
 
เมื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างธาตุทั้งห้าซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับตัว

มนุษย์ จึงเกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้น เช่น สามี-ภรรยา เจ้านาย-ลูกน้อง จากนั้น
จึงเกิดความเชื่อมโยงสู่ความสัมพันธ์แบบเหนือกว่า (ต าแหน่งบน) และต่ ากว่า (ต าแหน่งล่าง) และ

                                           
24 การเคลื่อนตัวของธาตุหนึ่งจะส่งผลต่ออีกธาตุหนึ่งเป็นวงจรกันไป กรณีของแนวคิดส่งเสริม

กันระหว่างธาตุทั้งห้าเป็นดังนี้ เมื่อไม้เผาไหม้จะเกิดเป็นไฟ เมื่อไฟเป็นเถ้าถ่านจะกลายเป็นดิน ภายใน
ดินมีทอง เมื่อทองละลายกลายเป็นน้ า และน้ าท าให้เกิดไม้ (พืชพันธุ์) (黒木賢一, 2006, p.96) 
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เชื่อมโยงกับหลักการชนะ-แพ้ จึงน าไปสู่ต้นก าเนิดของค าว่า “เกะโกะกุโจ” (ล่างล้มบน) กล่าวคือ ผู้
ชี้น าหรือผู้ชนะซึ่งอยู่ในต าแหน่งบนหรือสถานะสูงกว่าคือ เจ้านาย สามี ฯลฯ ส่วนผู้ที่เป็นผู้ตามหรือ
ผู้รับใช้หรือผู้แพ้ซึ่งอยู่ในต าแหน่งล่างหรือสถานะต่ ากว่า คือ ลูกน้อง ภรรยา ฯลฯ ความสัมพันธ์แบบ
หักล้างระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองจึงเกิดขึ้น (福尾猛市郎, 1969, pp.174-175; 福尾猛市郎, 1976, 
p.797)  กล่าวคือ การที่ผู้อยู่ในต าแหน่งบนชนะหรืออยู่เหนือกว่าผู้อยู่ในต าแหน่งล่างนั้น ถือเป็นเรื่อง
ธรรมดาหรือพึงเกิดได้ แต่หากผู้อยู่ในต าแหน่งล่างหรือผู้อยู่ในสถานะต่ ากว่าชนะผู้อยู่ในต าแหน่งบน
จะถูกมองเป็นความวุ่นวาย ดังนั้น จึงเกิดการใช้ค าว่า “เกะโกะกุโจ” ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองด้านการปกครองและสังคมด้านชนชั้นขึ้นมา โดยเริ่มปรากฏใช้ในช่วงสมัยคะมะกุระ แล้ว
มาพบการใช้มากที่สุดในช่วงสมัยเซงโงะกุ  

ในช่วงแรก เกะโกะกุโจมีความหมายที่ไม่ดีและมีนัยของลางร้าย ต่อมา เมื่อเข้าสู่ปลาย
สมัยเฮอันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางความหมายโดยน าไปยึดโยงกับเรื่องกรรมว่า ปรากฏการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างกฎแห่งกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีนัยว่า
เป็นเรื่องผิดท านองคลองธรรมหรือศีลธรรมจรรยาอยู่เช่นเดิม (横井清, 1970, p.298)  กล่าวคือ เป็น
ค าเชิงลบที่ใช้กล่าวต าหนิเนื่องจากถือว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดความวุ่นวายในสังคม ด้วยเหตุที่ว่าหากมอง
จากมุมมองของผู้ที่อยู่ในสถานะสูงกว่า (หรือ “โจ”) แล้ว ผู้ที่อยู่ในสถานะต่ ากว่า (หรือ “เกะ”) คือผู้ที่
ปฏิเสธและท าลายกฎระเบียบดั้งเดิมอันน าไปสู่หายนะ (渡部武, 1958, pp.115-116) 

เมื่อเข้าสู่สมัยคะมะกุระ เริ่มมีการใช้ค าว่าเกะโกะกุโจ โดยไม่อิงกับศาสตร์องเมียว นั่น
คือการเริ่มตระหนักถึงเรื่องชนชั้นว่า แต่ละบุคคลหรือกลุ่มของตนมีสถานะที่ต่างจากบุคคลอ่ืนหรือ
กลุ่มอ่ืน จึงน าไปสู่แนวคิดเรื่องสถานะสูงกว่าหรือต่ ากว่าได้ และต่อมาในสมัยมุโระมะชิ มีการใช้ค านี้
ในการกล่าวถึงบุคคลสองกลุ่มในลักษณะต้านอ านาจกัน เช่น  ราชวงศ์กับนักรบ ซึ่งหมายความว่ามี
การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนสถานะสูงกว่าและสถานะต่ ากว่า (上下差) 
เกิดขึ้นแล้ว  และพฤติกรรมที่ผู้อยู่ในสถานะต่ ากว่าต้านอ านาจผู้อยู่ในสถานะสูงกว่านั้น ถูกมองว่าเป็น
สิ่งผิดศีลธรรมหรือไม่เหมาะสม (福尾猛市郎,1976, pp.801-802) 

อ ย่ า ง ไร ก็ ต าม  ฟุ กุ โอ ะ  ท ะ เก ะ อิ จิ โร (福尾猛市郎, 1976, pp.802-804) นั ก
ประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเกะโกะกุโจได้วิเคราะห์ปรากฏการณ์เกะโกะกุโจออกเป็นสองลักษณะคือ 
1) เกี่ยวข้องกับเรื่องศีลธรรม นั่นคือ เกะโกะกุโจเป็นเรื่องผิดท านองคลองธรรม อันส่งผลต่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในสังคม อย่างไรก็ตาม เกะโกะกุโจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นไปตาม
พรหมลิขิตหรือกรรม 2) ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับเรื่องศีลธรรมหรือค่านิยมเกี่ยวกับชนชั้นที่สูงกว่าหรือต่ า
กว่า แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นในปลายยุค
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กลาง กล่าวคือ เกะโกะกุโจเป็นเรื่องของเวลาหรือยุคสมัยที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทาง
ประวัติศาสตร์  

กล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์เกะโกะกุโจกลายเป็นประเด็นทางสังคมมากที่สุดในช่วงสมัยมุ
โระมะชิและเซงโงะกุ ไม่ว่าจะเป็นการที่ฌุโงะมีอ านาจเหนือโชกุนในรัฐบาลกลาง ฌุโงะไดเมียวขึ้นมามี
อ านาจและตั้งตนปกครองแคว้นเองโดยอิสระและกลายเป็นเซงโงะกุไดเมียว อีกทั้งกลุ่มใต้ปกครอง
ต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบของนักรบหรือชาวนาติดที่ดินต่อต้านผู้อยู่ในสถานะสูงกว่า รวมถึงกลุ่มฐาน
ล่างของชนชั้นอย่างชาวนาหรือโคะกุจินก็ได้ต่อต้านผู้เป็นนายแล้วเกิดการต่อสู้เพ่ือตั้งตนขึ้น (米田豊, 
1995, p.66) ผู้ที่อยู่ในสถานะสูงกว่าหรือผู้ปกครองในช่วงสมัยนี้จึงล้วนเผชิญกับการท้าทายทาง
อ านาจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ด้วยกันทั้งสิ้น 

 
2.2 การเมืองการปกครองก่อนเข้าสู่ช่วงสมัยเซงโงะกุ 
 

 ช่วงสมัยเซงโงะกุ (ค.ศ.1467-1573) เป็นช่วงเวลาที่ทับซ้อนอยู่ในสมัยมุโระมะชิ (ค.ศ.
1336-1573) ที่นักรบมีอ านาจในการปกครองประเทศ หากกล่าวถึงสมัยที่นักรบมีบทบาทในด้าน
การเมืองการปกครองนั้น สมัยคะมะกุระ (ค.ศ. 1185-1333) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองโดย
นักรบ จึงขอกล่าวถึงสมัยคะมะกุระพอสังเขปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจว่าสภาพการเมืองการปกครองใน
สมัยนี้น าพาไปสู่การเมืองการปกครองในสมัยมุโระมะชิอย่างไร 

 สมัยคะมะกุระนับเป็นการเริ่มต้นยุคกลางของญี่ปุ่นและเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองเริ่ม
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง จากเดิมที่จักรพรรดิเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดโดยปกครองผ่านขุนนางใน
ราชส านัก  กลายเป็นระบบที่ตระกูลนักรบเป็นผู้บริหารปกครองประเทศ นักรบผู้มีอ านาจสูงสุด
เรียกว่า “เซะอิตะอิโชกุน” หรือ “โชกุน”  ที่ปกครองผ่านรัฐบาลทหารหรือ “บาคุฝุ” แม้ในระยะแรก
ยังเป็นการปกครองแบบคู่ขนาน กล่าวคือ จักรพรรดิยังคงมีอ านาจปกครองบ้านเมืองผ่านเจ้าหน้าที่
ของราชส านักในส่วนท้องถิ่นอยู่ แต่ต่อมาอ านาจจักรพรรดิเริ่มอ่อนแอลงทั้งใน ค.ศ. 1221 จาก 
“เหตุการณ์โจคิว” (โจคิวโนะรัน) และใน ค.ศ. 1336 ที่ผู้น านักรบตระกูลอะฌิกะงะยึดอ านาจจาก
จักรพรรดิโกะไดโกะแล้วตั้งรัฐบาลทหารชุดใหม่ขึ้น ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่สมัยมุโระมะชิที่ปกครองโดยโช
กุนตระกูลอะฌิกะงะ  
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 เหตุการณ์โจคิว (ค.ศ. 1221) นั้น เกิดขึ้นหลังจากที่โชกุนคนแรกในสมัยคะมะกุระ มิ
นะโมะโตะ โยะริโตะโมะ25เสียชีวิตลง ตระกูลโฮโจน าโดยโฮโจ มะซะโกะ ภรรยาของโยะริโตะโมะเข้า
มามีอ านาจในรัฐบาลทหารในฐานะผู้ส าเร็จราชการแทนโชกุน (執権) จักรพรรดิโกะโทบะต้องการกู้
พระราชอ านาจคืน แต่ไม่ส าเร็จ การพ่ายแพ้นี้ท าให้ตระกูลโฮโจเข้ายึดทรัพย์สินของคนในราชส านักที่
ร่วมกับจักรพรรดิแล้วน ามาแบ่งสรรปันส่วนให้คนของตน (พิมพัฒน์ ดิษยบุตร, 2548, น.50) อีกทั้งยัง
ตั้งหน่วยบัญชาการ (探題) คุมราชส านักเรียกว่า “โระกุฮะระทันดะอิ” (六波羅探題)  

 ภายหลังจากเหตุการณ์โจคิว จักรพรรดิโกะไดโกะทวงสิทธิอ านาจในการปกครองคืนจน
มาส าเร็จใน ค.ศ. 1333-1336 เมื่อได้พระราชอ านาจคืนมาจึงออกกฎหมายที่เรียกว่าปฎิรูปเคมมุ (建
武) อันเป็นความพยายามที่จะแก้ไขระบบให้คืนอ านาจสู่ราชส านักดังเดิม เช่น แจกจ่ายที่ดินให้กับขุน
นางในราชส านัก ไม่ให้ความส าคัญกับเหล่านักรบ สุดท้ายจึงถูกต่อต้านจากอะฌิกะงะ ทะกะอุจิจน
ต้องหนีไปยังนาราและตั้งราชส านักขึ้นที่นั่น ทะกะอุจิจึงตั้งรัฐบาลทหารที่มุโระมะชิในเกียวโตและ
หนุนจักรพรรดิอีกสายหนึ่งคือจักรพรรดิโคเมียวขึ้นครองราชย์ ญี่ปุ่นจึงมีราชส านัก 2 แห่งคือ ราช
ส านักเหนือ (เกียวโต) และราชส านักใต้ (โยะฌิโนะในนารา) เรียกว่า “ราชวงศ์เหนือใต้” หรือ 
“นัมโบะกุโช” (南北朝) (ค.ศ. 1336-1397) ซึ่งความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์เหนือใต้นี้สิ้นสุดลงใน
สมัยการปกครองของโชกุนล าดับที่ 3 อะฌิกะงะ โยะฌิมิท์ซุ 

                                           
25 มินะโมะโตะ โยะริโตะโมะ (源頼朝) ปราบชนะตระกูลทะอิระได้ส าเร็จใน ค.ศ. 1185 

ได้รับพระราชทานต าแหน่งส าคัญๆ จากจักรพรรดิ ได้แก่ ต าแหน่งโซท์ซุอิบุฌิ (総追捕使) ต าแหน่ง
โซฌุโงะ (総守護) ต าแหน่งโซจิโต (総地頭) และต าแหน่งเซะอิทะอิโชกุน (征夷大将軍) แต่ยังคงยึด
คะมะกุระอันเป็นเขตอ านาจเดิมของตนเป็นฐานที่มั่นทางการเมืองไม่ได้เข้าไปรับต าแหน่งขุนนางใน
เมืองหลวงเกียวโต  จากการจัดตั้งสภาสภาบริหาร (มันโดะโกะโระ ; 政所)  สภานักรบ (ซามูไร
โดะโกะโระ; 侍所) และศาลทหาร (มงชูโจ; 問注所) และต าแหน่งพระราชทานที่ได้รับ ท าให้มีอ านาจ
อันชอบธรรมในการแต่งตั้งคนในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทหารไปตามท้องถิ่น เช่น ฌุโงะและจิโต 
ซึ่งแต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือให้คอยช่วยเหลือการท างานของเจ้าหน้าที่จากราชส านักที่มีอยู่เดิม อันส่งผลให้
ศูนย์กลางการปกครองมาอยู่ที่คะมะกุระไปโดยปริยาย, อ้างจาก พิมพัฒน์ ดิษยบุตร, วิธีในการสร้าง
ความชอบธรรมของพวกผู้น านักรบสมัยคะมะกุระ: การส ารวจองค์ความรู้และประเด็นศึกษา  
(กรุ งเทพฯ: สารนิพนธ์ปริญญ ามหาบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาประวัติ ศาสตร์  คณ ะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548) น.81. 
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 จากเหตุการณ์ข้างต้น การที่ตระกูลโฮโจ ผู้ส าเร็จราชการแทนโชกุนในสมัยคะมะกุระ
ลดทอนอ านาจจักรพรรดิโกะโทบะในราชส านักและแต่งตั้งหน่วยงานขึ้นมาควบคุมราชส านักใน
เหตุการณ์โจคิว รวมถึงการที่นักรบตระกูลอะฌิกะงะล้มอ านาจจักรพรรดิโกะไดโกะและตั้ งรัฐบาล
ทหารขึ้นมาที่มุโระมะชินั้น นับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เกะโกะกุโจรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ ชนชั้นนักรบที่
เคยอยู่ใต้อ านาจของจักรพรรดิได้ต่อต้านและขึ้นมามีอ านาจควบคุมจักรพรรดิซึ่งอยู่ในสถานะสูงกว่า 

 อย่างไรก็ตาม แม้โชกุนตระกูลอะฌิกะงะจะขึ้นมาปกครองในฐานะรัฐบาลกลาง แต่กลับ
มีอ านาจการปกครองที่แท้จริงอยู่เพียงไม่กี่สมัย โดยมีอ านาจรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยการปกครองของโช
กุนล าดับที่  3 อะฌิกะงะ โยะฌิมิท์ซุ  (ปกครอง ค.ศ.1368-1394) ซึ่ งได้รับการขนานนามว่า 
“จักรพรรดิไดโจ” (太政天皇) อีกทั้งยังด าเนินการค้าขายกับจีนในนามของกษัตริย์ของประเทศ (国
王) และโชกุนล าดับที่ 6 อะฌิกะงะ โยะฌิโนะริ (ปกครอง ค.ศ. 1429-1441) ซึ่งปกครองด้วยความ
เด็ดขาดเพราะต้องการลดทอนอ านาจนักรบในรัฐบาลทหารจนน าไปสู่การถูกลอบสังหาร อันเป็นหนึ่ง
ในความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจภายในรัฐบาลทหารในสมัยมุโระมะชิ 
 
2.3 การเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลทหารและความวุ่นวายในเมืองหลวง 

 
 ช่วงต้นสมัยมุโระมะชินั้น หน่วยงานต่างๆ ภายใต้รัฐบาลทหารยังคงมีหน่วยงานส าคัญที่
สืบต่อมาจากสมัยคะมะกุระ เช่น สภาบริหาร (มันโดะโกะโระ; 政所) สภานักรบ (ซามูไรโดะโกะโระ; 
侍所) และศาลทหาร (มงชูโจ; 問注所) แต่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ไปจากเดิม เช่น ศาล
ทหารหรือมงชูโจเปลี่ยนเป็นหน่วยงานที่เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับที่ดิน สภานักรบหรือซามูไร
โดะโกะโระกลายเป็นหน่วยงานภายใต้สภาบริหารหรือมันโดะโกะโระ (Kuwayama, 1977, p.56) 
อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนหรือต าแหน่งภายในมากมาย แต่ตัวหน่วยงานก็ยังคง
อยู่ควบคู่ไปกับรัฐบาลทหารจนสิ้นสมัย  
 ช่วงต้นสมัยมุโระมะชิโดยโชกุนอะฌิกะงะ ทะกะอุจิ (ปกครอง ค.ศ.1338-1358) เกิด
ต าแหน่งส าคัญขึ้นคือ ต าแหน่งคันเร (管領) ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นคนกลางและคอยประสานงานแก้ไขความ
ขัดแย้งขององค์กรภายในรัฐบาลทหาร ผู้ที่จะขึ้นมาด ารงต าแหน่งคันเรนี้ จะต้องเป็นลูกน้องหรือญาติ
สนิทของโชกุน และเป็นฌุโงะที่ปกครองหลายแคว้น ซึ่งเป็นคนจาก 3 ตระกูลหรือที่เรียกว่า “ซังคันเร 
(三管領)” (คันเรทั้งสาม) ได้แก่ ฌิบะ (斯波) โฮะโซะกะวะ (細川) และฮะตะเกะยะมะ (畠山) 
คันเรพัฒนาอ านาจมากยิ่งขึ้นจากการมีหน่วยงานและสภาเป็นของตนเอง (a council of senior 
vasals; 重臣会議) ซึ่งมีหน้าที่ปรึกษาหารือและตัดสินใจเรื่องส าคัญๆ ทางการเมือง รวมถึง เป็น
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เสมือนโฆษกของเหล่าฌุโงะ แม้เป็นหน่วยงานที่ช่วยเสริมสร้างนโยบายของรัฐบาลทหาร แต่ใน
ขณะเดียวกนักก็ลายเป็นหน่วยงานที่คอยจ ากัดอ านาจโชกุนอีกทางหนึ่งด้วย (Sato, 1977, p.50) 
 การบริหารงานโดยคันเรนี้เป็นลักษณะเด่นของรูปแบบการปกครองไปจนกระทั่งเข้าสู่
สมัยของโชกุนล าดับที่ 6 คืออะฌิกะงะ โยะฌิโนะริ (ปกครอง ค.ศ. 1429-1441) ซึ่งต้องการลด
บทบาทของคันเรและรวมอ านาจไว้ที่ตนเองจึงใช้อ านาจปกครองบริหารผ่านกลุ่มข้าราชการหรือบุ
เกียวนินฌู (Corps of Administrators; 奉行人衆) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอ านาจในสภาบริหารหรือ
มันโดะโกะโระ (Admisnistration Office; 政所) ลักษณะดังกล่าวด าเนินต่อมาจนกระทั่งภายหลัง
สงครามโอนิน (ค.ศ. 1467-1477)  
 ส่วนสภานักรบหรือซามูไรโดะโกะโระ (侍所) นั้น ผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับผู้บังคับบัญชา 
(侍所の長官・所司・頭人) จะเป็นของคนในตระกูลอิท์ซฌิกิ (一色) ตระกูลยะมะนะ (山名) 
ตระกูลอะกะมะท์ซุ (赤松) และตระกูลเคียวโกะกุ (京極) ซึ่งรวมเรียกว่า “ฌิฌิกิ” (四職) (児玉幸

多,1990, p.83) นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นเสมือนศูนย์บัญชาการทหารประจ าท้องที่
นั้นๆ เพ่ิมขึ้นมา ได้แก่ รัฐบาลทหารที่คะมะกุระ (鎌倉府) และรัฐบาลทหารที่แคว้นอิสุ (บริเวณ
จังหวัดชิสุโอะกะในปัจจุบัน) โดยส่งคนในตระกูลอะฌิกะงะที่เป็นเสมือนตัวแทนโชกุนไปประจ าแต่ละ
ที่ เรียกตัวแทนโชกุนที่ประจ าในแต่ละที่ว่าคะมะกุระคุโบ (鎌倉公方) และโฮะริโกะฌิคุโบ (堀越公

方) ตามล าดับ รัฐบาลทหารที่คะมะกุระมีต าแหน่งคันเรเช่นเดียวกัน เรียกว่าคันโตคันเร (関東管領) 
 กลุ่มตระกูลที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ และบริหารปกครองผ่านหน่วยงานในรัฐบาลทหาร
เหล่านี้ เป็นต าแหน่งที่สืบทอดทางสายเลือด ซะโต ฌินอิชิ (Sato, 1977, pp.50-51) ให้ทรรศนะ
เกี่ยวกับลักษณะส าคัญของรัฐบาลทหารในสมัยมุโระมะชิไว้ว่า มีการแบ่งแยกออกเป็นฝักฝ่าย และ
รวมตัวกันจนมีอ านาจมากพอจนบางครั้งต่อต้านค าสั่งผู้บังคับบัญชา กล่าวได้ว่า เป็นช่วงเวลาที่
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ในสถานะต าแหน่งหน้าที่ระดับเดียวกันแข็งแกร่งกว่าความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในระดับเจ้านาย-ลูกน้อง 
 นับจากหมดสมัยโชกุนล าดับที่ 3 อะฌิกะงะ โยฌิมิท์ซุ สภาพบ้านเมืองไม่มีเสถียรภาพ
เท่าใดนัก กอปรกับเกิดภัยพิบัติน้ าท่วมและแห้งแล้งจนเกิดภาวะอดอยากแร้นแค้น อีกทั้งยังเกิดกบฎ
ขึ้นหลายครั้ง เช่น การกระด้างกระเดื่องจากคะมะกุระคุโบ การประท้วงและก่อจลาจลจากชาวเมือง
และชาวนาในท้องที่ซึ่งเรียกว่าโดะอิกกิ (土一揆) นอกจากนี้ เหตุการณ์หนึ่งที่เป็นแสดงให้เห็นถึงการ
ไร้เสถียรภาพและความวุ่นวายในรัฐบาลทหารได้ดีคือ เหตุการณ์คะกิท์ซุ (嘉吉の乱) ใน ค.ศ. 1441 
ที่โชกุนล าดับที่ 6 อะฌิกะงะ โยะฌิโนะริถูกลอบสังหารจากผู้ใต้บังคับบัญชาของตน เหตุการณ์นี้
นับเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในเกียวโตด้วยเช่นกัน และท าให้เกียวโตกลายเป็นพ้ืนที่ที่ถูกโจมตี
จากภายนอก เช่น จากกลุ่มชาวนาหรือคนส่งสินค้าจากท้องถิ่นที่รวมตัวกันเข้ามาก่อจลาจล  โดยใน
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ระยะแรกเกิดจากภาวะบีบคั้นด้านเศรษฐกิจจึงออกมาเรียกร้องการประกาศยกเลิกหนี้สิน (徳政令) 
แต่ภายหลังกลุ่มชาวนาเหล่านี้ถือโอกาสเข้ามาก่อความวุ่นวายทุกครั้งที่ เปลี่ยนสมัยโชกุน ทั้ง
ปล้นสะดมภ์และเผาสัญญากู้ยืมเงินที่ท าไว้กับ โดะโซ (土倉) ซึ่งหมายถึงกลุ่มพ่อค้าหรือนายหน้าเงินกู้ 
ส่งผลให้ชาวบ้านในเมืองหลวงและโดะโซรวมตัวกัน (มะชิกุมิ; 町組み) เพ่ือป้องกันตนเองและระวังภัย
ต่างๆ มากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลทหารอ่อนแอจนไม่สามารถคุ้มกันหรือควบคุมให้การจลาจลสงบลงได้ 
(Hayashiya, 1977, pp.28-30)  ความวุ่นวายดังกล่าวด าเนินเรื่อยมาตามท้องที่รอบและในเกียวโต 
จนกระท่ังเข้าสู่ช่วงสงครามโอนิน 

 สงครามโอนินเริ่มต้นจากช่วงสมัยภายใต้การปกครองของโชกุนล าดับที่ 8 อะฌิกะงะ 
โยะฌิมะซะ (ปกครอง ค.ศ.1449-1473) เกิดความขัดแย้งที่น าไปสู่สงครามกลางเมืองระหว่างผู้มีสิทธิ
สืบทอดต าแหน่งโชกุนต่อจากโชกุนโยะฌิมะซะ ได้แก่ อะฌิกะงะ โยะฌิมิ (義視) น้องชายของโยะฌิ
มะซะ และอะฌิกะงะ โยะฌิฮิซะ (義尚) ลูกชายของโยะฌิมะซะ โดยตระกูลฌุโงะที่ด ารงต าแหน่ง
ส าคัญและมีอิทธิพลในรัฐบาลเข้ามามีบทบาทเพ่ือแย่งชิงผลประโยชน์ในการต่อสู้ครั้งนี้ ได้แก่ ตระกูล
ยะมะนะน าโดยยะมะนะ โซเสน (山名宗全) ตระกูลโฮะโซะกะวะน าโดยโฮะโซะกะวะ คะท์ซุโมะโตะ 
(細川勝元) ในขณะเดียวกันก็เกิดความขัดแย้งในเรื่องต าแหน่งคันเรระหว่างตระกูลฮะตะเกะยะมะ
และตระกูลฌิบะร่วมด้วย ศึกกลางเมืองหลวงครั้งนี้จึงแบ่งออกเป็นฝ่ายกองทัพตะวันออกและฝ่าย
กองทัพตะวันตก โดยมีตระกูลนักรบในรัฐบาลทหารเป็นแกนน าส าคัญดังที่สรุปไว้ในตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1  
 
ความขัดแย้งภายในรัฐบาลทหารในสงครามโอนิน 

 ฝ่ายตะวันออก ฝ่ายตะวันตก 

ทายาทโชกุน โยะฌิมิ น้องชายของโยฌิมะซะ โยะฌิฮิซะ ลูกชายของโยะฌิมะซะ 

ฌุโงะที่ด ารง
ต าแหน่งส าคัญใน

รัฐบาลทหาร 

โฮะโซะกะวะ คะท์ซุโมะโตะ 

ฮะตะเกะยะมะ มะซะนะงะ 

ฌิบะ โยะฌิโตะฌิ 

ยะมะนะ โซเสน 

ฮะตะเกะยะมะ โยะฌินะริ 
ฌิบะ โยะฌิกะโดะ 

 
 อย่างไรก็ตาม ทายาทของโชกุนไม่ได้อยู่ประจ าฝ่ายตนเองในภายหลัง เพราะมีเหตุ
ขัดแย้งกับนักรบในฝ่ายของตน ท าให้โยะฌิมิที่เดิมอยู่ฝ่ายกองทัพตะวันออกย้ายมาอยู่กับฝ่ายตะวันตก 
ส่วนโยะฌิ ฮิซะย้ายมาอยู่ฝ่ายกองทัพตะวันออก โดยเหล่าฌุ โงะก็ยังคงสู้รบต่อไปเพ่ือช่วงชิง
ผลประโยชน์สูงสุดในรัฐบาลทหาร การต่อสู้ครั้งนี้คลี่คลายลงหลังจากผู้น าหลักของทั้งสองฝ่ายอย่างยะ
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มะนะ โซเสนและโฮะโซะกะวะ คะท์ซุโมะโตะได้เสียชีวิตใน ค.ศ. 1473 สงครามโอนินจึงจบลงในอีก 4 
ปีต่อมา 

 ทว่า แม้สงครามโอนินจะจบลงแล้ว ตระกูลฮะตะเกะยะมะยังคงสู้รบกันต่อโดยมี
ศูนย์กลางอยู่ที่แคว้นยะมะฌิโระใกล้กับเกียวโต ผลจากสงครามโอนินอันยาวนั้นท าให้ชาวบ้านบอบช้ า
มากพอและไม่ต้องการให้แคว้นของตนเป็นพ้ืนที่สู้รบอีก ค.ศ. 1485 ชาวบ้านจึงรวมตัวกันขับไล่
กองทัพฮะตะเกะยะมะทั้งสองฝ่ายออกไปได้ส าเร็จ กลุ่มที่ต่อต้านกองทัพนักรบนี้เรียกว่า “คุนิอิกกิ” (
国一揆) และถือเป็นปรากฏการณ์ที่ชนชั้นผู้น้อยต่อต้านผู้อยู่ในสถานะสูงกว่าได้ส าเร็จ (児玉幸多, 
1990, p.103)  

 ความขัดแย้งและการช่วงชิงอ านาจเหนือต าแหน่งโชกุนยังคงด าเนินต่อไปในเกียวโต 
ตระกูลฌุโงะที่ขึ้นมามีอ านาจอยู่ไม่ขาดแต่ขัดแย้งกันเองภายในคือ ตระกูลโฮะโซะกะวะ กล่าวได้ว่า 
ในช่วง ค.ศ. 1493-1549 เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลทหารวุ่นวายจากการสู้รบกันเองของตระกูลนี้ โดยต่าง
ฝ่ายต่างสนับสนุนทายาทตระกูลอะฌิกะงะให้ขึ้นมาเป็นโชกุนเพื่อเป็นฉากหน้าที่จะน าอ านาจสิทธิขาด
ในรัฐบาลทหารมาสู่ฝ่ายตนได้และยังแย่งชิงต าแหน่งหัวหน้าตระกูลกันด้วย 

ต่อมาใน ค.ศ. 1549 หลังจากหัวหน้าตระกูลโฮะโซะกะวะถูกสังหารโดยตระกูลมิ
โยะฌิ (三好) นักรบจากท้องถิ่นที่เคยเข้ามาสนับสนุนตระกูลโฮะโซะกะวะ ตระกูลมิโยะฌิขับไล่คน
ตระกูลโฮะโซะกะวะซึ่งถือเป็นหัวหน้าของตนออกไปแล้วขึ้นคุมรัฐบาลทหารเอง แต่ต่อมา เขาถูกล้ม
อ านาจจากคนตระกูลมะท์ซุนะงะ (松永) ซึ่งเป็นลูกน้องในบังคับบัญชาขึ้นมากุมอ านาจแทนใน ค.ศ. 
1568 จนกระทั่งโชกุนล าดับที่ 15 อะฌิกะงะ โยะฌิอะกิไดส้่งจดหมายขอความช่วยเหลือจากนักรบใน
ท้องถิ่นให้มาช่วยเหลือตน สุดท้ายโอะดะ โนะบุนะงะก็ตอบรับและเดินทัพเข้าเกียวโต แต่โนะบุนะงะ
ไม่ได้สนใจท าตามค าสั่งของโชกุนโยะฌิอะกิหลังจากจัดการตระกูลมิโยะฌิหรือมะท์ซุนะงะได้  เขา
ปฏิเสธต าแหน่งที่โชกุนแต่งตั้งให้ มิหน าซ้ ายังออกกฎหมายควบคุมโชกุนด้วย (พิพาดา ยังเจริญ, 
2546, น.161) ด้วยเหตุนั้น โชกุนโยะฌิอะกิจึงเพียรติดต่อและขอความช่วยเหลือจากนักรบอ่ืนๆ เช่น 
ตระกูลทะเกดะ อะสะอิ อะซะกุระ รวมถึงวัดเอเรียกุแห่งเขาฮิเอ วัดฮงกันจิแห่งเขาอิฌิยะมะ (児玉幸

多, 1990, p.213) แต่ไม่ส าเร็จ จนในที่สุดเมื่อโนะบุนะงะเห็นว่าโยะฌิอะกิเป็นอุปสรรคต่อการรวม
ชาติของตน เขาจึงเนรเทศโชกุนออกไปจากเมืองหลวงใน ค.ศ. 1573 อันถือเป็นการสิ้นสุดของรัฐบาล
ทหารโดยโชกุนตระกูลอาชิคางะ 
 กล่าวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจภายในรัฐบาลทหารเกิดจากการขัดแย้งใน
ต าแหน่งโชกุน รวมถึงความขัดแย้งของนักรบที่มีบทบาทส าคัญในรัฐบาลทหารที่มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเอง จนบานปลายกลายเป็นสงครามในเกียวโต ซึ่งนาธาน เอ็น เลโอนาร์ด 
(Leonrd, 1968, p.103) ให้ทรรศนะไว้ว่า สงครามโอนินนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสู้รบที่ไม่ได้มีการ
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กล่าวอ้างใดๆ ว่าเป็นการท าเพ่ือจักรพรรดิหรือเพ่ือโชกุน แต่เป็นการต่อสู้เพ่ือแย่งชิงผลประโยชน์
ระหว่างกลุ่มตระกูลนักรบ ภายหลังจบสงคราม โชกุนกลายเป็นหุ่นเชิดไร้อ านาจให้กับไดเมียวจาก
ท้องถิ่นท่ีขึ้นมาควบคุมเมืองหลวงไว้ได้ไม่ว่าใครก็ตาม 
 การเกิดความขัดแย้งและสงครามภายในเมืองหลวงนั้น ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในส่วน
ท้องถิ่นด้วย เนื่องจากเหล่านักรบในท้องถิ่นที่ปกครองแคว้นต่างๆ ต้องเลือกฝ่ายเพ่ือยกก าลังพลจาก
ท้องถิ่นเข้าสนับสนุน รวมถึงสู้รบแย่งชิงอ านาจกันเอง และเมื่ออ านาจของโชกุนตระกูลอะฌิกะงะ
อ่อนแอลงรวมถึงสถาบันส่วนกลางอย่างรัฐบาลทหารไม่มั่นคงอีกต่อไป เหล่าคนในท้องถิ่นทั้ง
ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองจึงต้องปรับตัวไปจนถึงพัฒนาอ านาจขึ้นมาเพ่ือให้อยู่รอดในช่วงสมัยแห่ง
สงคราม 
 
2.4 บทบาทของกลุ่มคนในส่วนท้องถิ่น 

 
 2.4.1 ผู้ปกครองในส่วนท้องถิ่น 

 ลักษณะเด่นของระบบการปกครองโดยโชกุนตระกูลอะฌิกะงะคือ การผูกสัมพันธ์ และ
ใช้ฌุโงะเป็นฐานอ านาจเนื่องจากโชกุนตระกูลอะฌิกะงะนั้นไม่มีฐานก าลังทหารของตนเองที่มากพอ 
เขาจึงอิงอ านาจกับเหล่าฌุโงะให้ได้มากที่สุดเพ่ือให้เกื้อหนุนการบริหารปกครองทั้งในส่วนกลางและ
ท้องถิ่น ฌุโงะจึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของโชกุนที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งเป็นข้าราชการระดับสูงและเป็นผู้ว่า
การทางทหารส่วนท้องถิ่น โชกุนเป็นผู้มีอ านาจเหนือตระกูลฌุโงะเหล่านี้ ในฐานะผู้น าสูงสุด การ
แต่งตั้งฌุโงะเหล่านี้ออกไปปกครองส่วนท้องถิ่น เท่ากับว่าฌุโงะเหล่านี้เป็นผู้บริหารปกครองประเทศ
ในนามของโชกุน (Sato, 1977, p.45) 

 ในสมัยคะมะกุระ ฌุโงะมีบทบาทในท้องถิ่นจากการที่โชกุนมินะโมะโตะ โยะริโตะโมะ
แต่งตั้งไปประจ าตามแคว้นต่างๆ เพ่ือคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ให้เกิดความขัดแย้งใน
ท้องถิ่น นับว่าเป็นฐานอ านาจทางการเมืองของโชกุนในสมัยนั้น โดยฌุโงะจะได้รับสิทธิในการ
ครอบครองที่ดินและมีนักรบเข้ามาอยู่ใต้สังกัดมากขึ้นจึงถือว่ามีฐานด้านเศรษฐกิจและก าลังทหาร  
ต าแหน่งฌุโงะนี้สืบทอดต่อมาในสมัยมุโระมะชิ จากกฎหมายเคมมุ (建武式目) ที่โชกุนล าดับที่ 1 
อะฌิกะงะ ทะกะอุจิประกาศใช้ภายหลังขึ้นสู่อ านาจใน ค.ศ. 1336 ชี้ให้เห็นว่า ต าแหน่งฌุโงะได้รับ
การแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล (使務) เช่นเดียวกับโครงสร้างเดิมในสมัย
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คะมะกุระ โดยดูจากความซื่อสัตย์ภักดีในสนามรบในการให้ที่ดินเป็นรางวัลตอบแทน26 (Varley, 
1967, p.35) 
 ใน ค.ศ. 1392 มีตระกูลฌุโงะอยู่ประมาณ 20 ตระกูลซึ่งมีอาณาเขตการปกครองอยู่ใน 
45 แคว้นโดยขึ้นตรงกับรัฐบาลทหารส่วนกลางที่เกียวโต ส่วนอีก 21 แคว้นแบ่งเป็น 10 แคว้นทาง
ตะวันออกจะอยู่ภายใต้การดูแลของคะมะกุระคุโบหรือรัฐบาลทหารของตัวแทนโชกุนที่คะมะกุระ และ
อีก 11 แคว้นทางใต้หรือภูมิภาคคิวชูจะขึ้นตรงกับตัวแทนโชกุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองใน
บริเวณนั้นๆ (Sato, 1977, p.45) 
 โชกุนใช้การแต่งตั้งฌุโงะนี้เป็นการผูกพันธมิตรกับตระกูลนักรบที่มีอ านาจในท้องถิ่นเพ่ือ
ท าให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นคนของรัฐบาลทหาร แต่เมื่อเวลาผ่านไป โชกุนก็ไม่อยู่ในสถานะที่จะควบคุม
การขยายอ านาจในท้องถิ่นของฌุโงะไว้ได้ และสถานะของฌุโงะก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นเจ้าที่ดิน กล่าวคือ 
ในช่วงระยะต้นสมัยมุโระมะชิ (ช่วงสมัยราชวงศ์เหนือใต้ ค.ศ. 1336-1397) ฌุโงะเริ่มแสวงหาฐาน
อ านาจในท้องถิ่น ท าให้เปลี่ยนจากการเป็นแค่ฌุโงะหรือผู้ว่าการทหารของรัฐบาล กลายเป็นเจ้าที่ดิน
ในท้องถิ่นหรือเรียกว่า “ฌุโงะไดเมียว” (Kawai, 1977, pp.66, 68) ซึ่งการขยายอ านาจนี้ ฌุโงะได
เมียวยังคงต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลทหารอยู่ เช่นเดียวกับที่พอล เอช วาเลย์ (Varley, 
1967, p.34) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับฌุโงะไดเมียวไว้ว่า ฌุโงะไดเมียวเป็นชื่อเรียกที่แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามที่จะสร้างการปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระของฌุโงะ แต่ในทางปฏิบัตินั้นท าไม่ได้ 
เพราะในการจะเสริมสร้างอ านาจที่ตนมี เหล่าฌุโงะไดเมียวก็ต้องอาศัยบทบาทหน้าที่ของความเป็นฌุ
โงะจากรัฐบาลในการสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเองอยู่ดี กล่าวคือ ในขณะที่พยายามแยกตัวเป็นอิสระ 
พวกเขาก็ยังต้องพ่ึงพาอ านาจจากส่วนกลาง  

 มิยะกะวะ มิท์ซุรุ (Miyagawa, 1977, pp.89-91) ให้ทรรศนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ
อ านาจที่ฌุโงะพึงกระท าได้จาก 2 บทบาทท่ีมีอยู่ก็คือ  

                                           

26 “Assignment as constable will be made on the basis of faithful service in 
battle. With grants of award in the estates, the constable will be an official as of 
old”, อ้างจาก Sato Shinichi&Ikeuchi Yoshisuke, Chusei Hosei Shiryoushu, II, 5., กล่าวถึงใน 
Varley, Paul H, The Onin War: History Of Its Origins And Background With A Selective 
Translation Of The Chronicle Of Onin. (New York: Columbia University Press, 1967) 
p.35. 
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 1) การเป็นเจ้าของที่ดินในลักษณะเดียวกับที่ขุนนางหรือวัด ซึ่งเสมือนเป็นเจ้าของที่ดิน
เอกชนหรือที่เรียกว่าโฌเอน27 ที่ดินของฌุโงะนั้นอยู่กระจัดกระจายในหลายแคว้นและมักอยู่ห่างไกล
จากแคว้นที่ตนดูแล สิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินนี้จะเรียกว่า “ฌิกิ” (職) ดังเช่นที่พอล เอช วาเลย์ 
(Varley, 1967, p.35) ได้ยกตัวอย่างฌุโงะไดเมียวตระกูลโอะงะซะวะระแห่งแคว้นฌินะโนะมีที่ดินอยู่ 
19 แห่ง แต่กระจัดกระจายอยู่ใน 6 แคว้น 

 2) การเป็นผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าการทหารซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลทหาร
ดูแลความสงบเรียบร้อยในแคว้นที่รัฐบาลมอบหมาย โดยแคว้นที่ดูแลอาจมีหลายแคว้นและไม่ได้อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกัน 
 บทบาทแรก เนื่องจากที่ดินที่ฌุโงะเป็นเจ้าของอยู่กระจัดกระจายกันไป วิธีที่ฌุโงะ
น ามาใช้ในการบริหารดินแดนของตนเหล่านี้ คือ ระบบโซเรียว (惣領制) หรือระบบการเป็นหัวหน้า
ตระกูลที่มอบหมายเครือญาติหรือสายตระกูลให้เป็นผู้ดูแลที่ดินนั้นๆ ซึ่งจะกลายเป็นมรดกตกทอดใน
สายตระกูลนั้นๆ ไป แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป พบว่าระบบโซเรียวเริ่มใช้ไม่ได้ผล เพราะสายตระกูลที่
ได้รับมอบหมายให้ดูแลที่ดินนั้นๆ พัฒนากลายเป็นเจ้าของที่ดินและบริหารปกครองดินแดนนั้นเสียเอง 
ซึ่งนักประวัติศาสตร์เรียก เจ้าของที่ดินในท้องที่ว่า “โคะกุจินเรียวฌุ” (国人領主)  
 ส่วนบทบาทที่ 2 ฌุโงะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแต่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลทหารให้มี
หน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นั้นๆ อาณาเขตท่ีดินภายในแคว้นนั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคนใน
ท้องที่หรือโคะกุจิน การที่ฌุโงะจะขยายการควบคุมที่ดินในแคว้นได้ จึงต้องอาศัยอ านาจจากรัฐบาล

                                           
27 ระบบการรวมที่ดินเป็นไร่นาแปลงใหญ่ เกิดขึ้นราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 8 หลังจากราช

ส านักออกพระราชบัญญัติบุกเบิกจับจองที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ได้ใน ค.ศ. 743 แต่ต้องเสียภาษีเป็นข้าว
ให้รัฐบาล เจ้าของซึ่งเป็นผู้บุกเบิกที่ดินได้จึงเริ่มน าที่ดินที่บุกเบิกได้มารวมกันเป็นแปลงใหญ่และมีวิธี
เลี่ยงภาษี เช่น ยกที่ดินให้เป็นศาสนสมบัติหรือยกให้อยู่ในความดูแลของขุนนางที่มีอิทธิพลในราช
ส านัก ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10  โฌเอนที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของผู้มีอ านาจจึงเป็นอิสระจาก
ผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาล นับว่าเป็นการบั่นทอนการรวมอ านาจเข้าสู่ ศูนย์กลางในทาง
เศรษฐกิจ  ในโฌเอนหนึ่งๆ จะประกอบด้วยบุคคลในระดับต่างๆ ต่อไปนี้ 1) ผู้ท าการเพาะปลูก 
(Shomin) 2) ผู้จัดการโฌเอน (Ryoshu, Shoke, Shokan) มีหน้าที่บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
3) ผู้พิทักษ์ (Ryoke) ขุนนางในราชส านักที่คอยปกป้องโฌเอนในความดูแลของตน 4) ผู้อุปถัมภ์ 
(Honke) ส่วนใหญ่ผู้พิทักษ์จะอาศัยบารมีโดยใช้ชื่อของผู้อุปถัมภ์นี้มาปกป้องโฌเอน, อ้างจาก พิพาดา 
ยังเจริญ, ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น (กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539) น.68-70. 
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ทหารอีกทอดหนึ่งด้วยการให้สิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินแก่คนในท้องถิ่นเพ่ือผูกมิตรและท าให้พวก
เขาเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาของตนได ้
 ด้วยหน้าที่ของฌุโงะในฐานะผู้ว่าการทหารของแคว้นที่สามารถใช้อ านาจในนามรัฐบาล
ทหารได้เช่นนี้ จึงท าให้ฌุโงะสามารถขยายขอบเขตอ านาจเหนือแคว้นนั้นๆ ได้ กล่าวคือ มีสิทธิอ านาจ
ในการตัดสินคดีเกี่ยวกับที่ดิน จับกุมและลงโทษผู้ที่เพาะปลูกผิดกฎหมาย จัดระบบฮันเซ (半斉) ซึ่ง
เป็นการเรียกเก็บครึ่งหนึ่งของรายได้ในโฌเอนนั้นให้เข้าเป็นงบประมาณทางการทหาร และยังมี
อ านาจที่รัฐบาลทหารรับต่อมาจากราชส านักอีกทอดหนึ่ ง คือการเรียกเก็บภาษีทันเซน (段銭) เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้โชกุนหรือจักรพรรดิ เช่นเดียวกับที่คะวะอิ มะซะฮะรุ (Kawai, 
1977, p.74) ได้กล่าวถึงสิทธิหน้าที่ของฌุโงะไว้ว่า มีอ านาจกระท าได้ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลทหาร 
เช่น การส่งตัวแทนไปตรวจตราการโอนที่ดิน การตัดสินกรณีพิพาทเหนือที่ดินแทนรัฐบาล การมีสิทธิ
ให้ที่ดินที่ได้จากการยึดมายามสงครามเป็นรางวัลแก่นักรบในแคว้น  ทั้งหมดนี้นอกจากท าให้ฌุโงะมี
โอกาสเปลี่ยนนักรบในท้องถิ่นให้เป็นลูกน้องของตนเอง (ฮิกัง ; 被官) แล้ว ยังเป็นการเร่งให้ระบบโฌ
เอนเสื่อมลง และเพ่ิมอ านาจทางทหารในท้องถิ่นให้ตัวฌุโงะเอง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแคว้นในการดูแลให้
กลายเป็นอาณาเขตภายใต้การปกครองของตนเอง (เรียวโกะกุ ; 領国) ไปโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้ท า
ให้ฌุโงะมีลักษณะของการเป็นเจ้าที่ดินอยู่ด้วยจึงมีค าเรียกฌุโงะเกิดขึ้นใหม่คือ “ฌุโงะไดเมียว” 
 อ านาจของฌุโงะที่มีมากขึ้นในท้องถิ่นนี้เอง ท าให้ในช่วง ค.ศ. 1392-1441 ในสมัย
ของโชกุนล าดับที่ 6 อะฌิกะงะ โยะฌิโนะริ โชกุนสั่งการให้ฌุโงะเข้ามาพ านักในเกียวโตเพ่ือเป็นการ
ช่วยปฏิบัติราชการและเป็นการคานอ านาจฌุโงะไม่ให้มีมากเกินไปในท้องถิ่น หากฌุโงะกลับไปยัง
แคว้นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิดเทียบเท่าการเป็นกบฎ   
 ด้วยเหตุดังกล่าว ฌุโงะจึงไม่สามารถประจ าอยู่ในท้องที่เพ่ือดูแลแคว้นที่ได้รับมอบหมาย
ได้ พวกเขาจึงใช้วิธีแต่งตั้งลูกน้องหรือเครือญาติที่ไว้ใจเป็นตัวแทนบริหารปกครองแคว้นในยามที่ตน
ไม่อยู่ในพ้ืนที่นั้น ตัวแทนดังกล่าวเรียกว่า ฌุโงะดะอิ (守護代) ฌุโงะดะอิจึงเป็นเหมือนวิธีที่ฌุโงะใช้
ควบคุมแคว้นและรักษาผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งทางเศรษฐกิจและอ านาจทางการเมืองในแคว้นต่างๆ 
ซึ่งอยู่ห่างกัน (Varley, 1967, p.45)  ส่วนในยามที่เกิดสงครามในเมืองหลวง ด้วยความกังวลต่อ
สงครามกอปรกับการต้องพักอาศัยอยู่ในเกียวโต ฌุโงะจึงปล่อยให้ฌุโงะดะอิเป็นฝ่ายจัดการเรื่องใน
ท้องถิ่นทั้งหมด (児玉幸多, 1990, p.145) อันน าไปสู่สาเหตุที่ท าให้ฌุโงะดะอิมีอิทธิพลในท้องถิ่นมาก
จนสามารถโค่นล้มอ านาจผู้เป็นนายแต่เดิมอย่างฌุโงะไดเมียวลงได้และตั้งตนขึ้นเป็นผู้ปกครองแคว้น
อย่างเป็นอิสระต่อไป 
 แม้ว่าฌุโงะไดเมียวต้องการกลับไปยังท้องที่ของตนเพ่ือรักษาอ านาจและผลประโยชน์
ต่างๆ แต่ในอีกด้านหนึ่ง การอยู่ในเกียวโตก็ส่งผลดีแก่ตัวฌุโงะเอง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมืองคือ 
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การมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองส่วนกลาง และด้านเศรษฐกิจคือ การได้รับผลประโยชน์จากการ
ติดต่อธุรกิจกับกลุ่มพ่อค้าในเมืองหรือโดะโซ รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมจากขุนนางในราช
ส านักหรือพระนิกายเซน (Kawai, 1977, pp.70-72)  
 ภายหลังจาก ค.ศ. 1441 เมื่อรัฐบาลทหารอ่อนแอลง การอยู่ในเมืองหลวงก็ไม่ได้ให้ผล
ประโยชน์อะไรกับตัวฌุโงะ รวมถึงเกิดความขัดแย้งในตระกูลฌุโงะเองจากการที่โชกุนอะฌิกะงะ 
โยะฌิโนะริยุแยงให้เกิดความแตกแยกภายในเพ่ือบั่นทอนอ านาจและความเป็นเอกภาพในตระกูลฌุ
โงะ เช่น ถอดถอนต าแหน่งหัวหน้าตระกูลจากผู้มีสิทธิขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลไปให้คนอ่ืนในตระกูล 
ความเป็นพันธมิตรระหว่างฌุโงะจึงเริ่มอ่อนแอลง  
 เมื่อเข้าสู่ช่วงสงครามโอนิน เหล่าฌุโงะก็ยิ่งเกิดความขัดแย้งและแตกแยกกันทั้งในเมือง
หลวงและตามแคว้น เนื่องจากความขัดแย้งเรื่องผู้สืบทอดต าแหน่งโชกุนท าให้เกิดการแบ่งฝ่ายและฌุ
โงะซึ่งมีก าลังทหารเหล่านี้ต้องเลือกที่จะอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ให้ผลประโยชน์แก่ตน  อีกทั้งเหล่าฌุโงะ
ต่างเรียกร้องก าลังพลและเสบียงอาหารจากแคว้นในครอบครองของตนในท้องถิ่น  ท าให้ชาวบ้าน
เดือดร้อนและขัดสนจนรวมตัวกันต่อต้าน ไปจนถึงการขัดแย้งกับลูกน้องใต้ปกครองในท้องถิ่นเอง
เพราะคิดเห็นไม่ตรงกันในการสนับสนุนทัพใหญ่ในเมืองหลวง เมื่อสงครามคลี่คลายลง ฌุโงะบางกลุ่ม
จึงพบว่า อ านาจการปกครองเหนือแคว้นของตนได้เสื่อมลงแล้ว (児玉幸多, 1990, p.103)  

 
 2.4.2 ผู้ใต้ปกครองในส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาลทหารสมัยมุโระมะชินี้คือ การที่โชกุนอาศัยอ านาจ
ของฌุโงะในการดูแลบริหารแคว้นต่างๆ แต่ในการบริหารส่วนท้องถิ่นของฌุโงะ ฌุโงะเองก็ต้องอาศัย
ความจงรักภักดีของคนในท้องถิ่นหรือโคะกุจิน เป็นส าคัญ  
 โคะกุจินเป็นค าเรียกโดยรวมของจิโต28 (地頭) โดะโง29 (土豪) รวมไปถึงเจ้าที่ดิน30 (領
主) และหัวหน้าหมู่บ้าน31  จึงเป็นค าเรียกที่หมายถึงคนในท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือแยกความแตกต่างจากฌุ
โงะและลูกน้องของฌุโงะท่ีถือว่าเป็นคนนอกท่ีเข้ามาภายในแคว้นในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทหาร 

                                           
28 เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่ถูกส่งมาดูแล้วความเรียบร้อยภายในที่ดินเอกชน (โฌเอน; 荘園) 

และที่ดินรัฐบาลในท้องถิ่น (โคะกุงะเรียว ; 国衙領) เริ่มมีบทบาทตั้งแต่สมัยคะมะกุระพร้อมๆ กับ
ต าแหน่งฌุโงะ จิโตมีการสืบทอดที่ดินในพ้ืนที่สู่ลูกหลานจนกลายเป็นคนในท้องถิ่นนั้นไป อย่างไรก็
ตาม โชกุนในสมัยมุโระมะชิมีนโนบายลดทอนอ านาจในส่วนท้องถิ่นของจิโตกอปรกับระบบโฌเอน
เสื่อมไป จึงท าให้บทบาทของจิโตลดลงไปด้วย (Jansen, 1995, p.92) 
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 โคะกุจินที่มีที่ดินในครอบครองจะใช้วิธีบริหารลักษณะเดียวกับฌุโงะคือ ระบบโซเรียว 
และการแบ่งที่ดินให้กับสายตระกูลย่อย เมื่อคนในสายตระกูลกลายเป็นหัวหน้าหรือตัวแทนคนใน
หมู่บ้าน ย่อมหมายความว่า ระบบโซเรียวท าให้โคะกุจินบริหารดินแดนของตนและควบคุมชาวนาใน
หมู่บ้านผ่านเครือญาติที่กลายเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นนั้น (Miyagawa, 1977, p.94) แต่การบริหาร
ระบบโซเรียวนี้ท าให้เกิดการแตกสายตระกูลและตั้งตัวเป็นเอกเทศจนยากแก่การที่หัวหน้าตระกูลจะ
ควบคุมได้ ต่อมาจึงมีการเปลี่ยนกฎการสืบทอดมรดกด้วยการให้ที่ดินนั้นแก่ลูกชายคนโตที่จะขึ้นเป็น
หัวหน้าตระกูล และให้ลูกคนอ่ืนเป็นผู้สนับสนุนหัวหน้าตระกูลในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา แม้จะ
แก้ปัญหาการตั้งตัวเป็นเอกเทศของสายตระกูลย่อยได้ แต่กลับท าให้สายตระกูลย่อยไม่มีอ านาจในการ
ต่อกรกับปัญหาต่างๆ รวมถึงการควบคุมคนของตนทั้งลูกน้องและกลุ่มชาวนา  
 การรวมกลุ่มหรือเข้ากลุ่มโคะกุจินที่เรียกว่า “โคะกุจินอิกกิ” (国人一揆) แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มจะเข้ามาไกล่
เกลี่ยและช่วยตัดสินปัญหานั้น โคะกุจินยังร่วมมือกันหากโดนเอาเปรียบจากคนนอกและร่วมกัน
ต่อต้านแมอี้กฝ่ายจะเป็นโชกุนหรือฌุโงะก็ตาม 
 โคะกุจินที่ อ่อนแอจะแสวงหาการคุ้มกันจากโคะกุจินที่แข็งแกร่งกว่า เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอาไว้ เช่น การรักษาที่ดินของตน ลักษณะดังกล่าวท าให้จ านวนโคะกุจินที่เป็น
อิสระลดน้อยลงเพราะยินยอมเข้าไปอยู่ภายใต้การปกครองของโคะกุจินที่มีอ านาจมากกว่า โคะกุจินที่
มีอ านาจมากกว่าจึงมีฐานก าลังเพ่ิมมากขึ้นและนั่นเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาการที่ท าให้โคะกุจินกลาย
เป็นเซงโงะกุไดเมียวต่อไป 
 คะวะอิ มะซะฮะรุ (อ้างใน, Miyagawa, 1977, pp.100-101) กล่าวว่า โคะกุจินที่
พัฒนาอ านาจต่อไปได้เหล่านั้น มาจากโคะกุจิน 3 กลุ่มด้วยกันคือ 1) หัวหน้าตระกูลที่แข็งแกร่งซึ่งสาย
ตระกูลย่อยเข้าเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาเพ่ือต้องการการคุ้มกัน 2) ผู้มีอ านาจทางการเมืองซึ่งเป็นที่

                                           
29 ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น หัวหน้าชาวนา 

 30 อาจอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้น แต่ไม่มีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารจัดการหมู่บ้าน หรือไม่
เข้ารวมกับกลุ่มชุมชนในหมู่บ้าน สถานะของเจ้าที่ดินจึงขึ้นอยู่กับอ านาจในการควบคุมและเรียกเก็บ
รายได้จากชาวนา 
 31 เป็นสมาชิกในหมู่บ้านที่พ่ึงพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ แต่สถานะทางการเมืองขึ้นอยู่กับ
บทบาทในฐานะหัวหน้าและตัวแทนสภาหมู่บ้านหรือกลุ่มชาวนา 
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พ่ึงพิงในฐานะผู้ตัดสินถูกผิดเมื่อโคะกุจินมีเรื่องขัดแย้งกันเอง 3) สมาชิกในกลุ่มโคะกุจินหรือโคะกุจิน
อิกกิทีค่่อยๆ ขึ้นมามีบทบาทในฐานะผู้น าหรือผู้ปกป้องกลุ่ม  
 ส่วนโดะโงนั้น ถือเป็นหัวหน้าชาวนา บางครั้ง โดะโงขัดแย้งกับโคะกุจินและชาวนาเอง 
โดะโงจึงมีทั้งกลุ่มที่ต่อต้านโคะกุจินและกลุ่มที่เข้าหาโคะกุจินเพ่ือเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชา การคุม
โดะโงเหล่านี้ได้ย่อมเป็นการควบคุมชนชั้นชาวนาด้วย เพราะโดะโงเป็นตัวแทนรักษากฎและเก็บภาษี 
รวมถึงยังเป็นก าลังทหารเสริมในยามสงครามไปพร้อมๆ กัน  
 ส่วนกลุ่มชาวนาสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เมียวฌุ ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของที่
นาของตน และเฮียกุโฌซึ่งเป็นชาวนาที่ต้องเช่าที่นาของผู้อ่ืนท านา ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.2 ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 15 ชาวนาเริ่มรวมตัวกันหรือเรียกว่าโดะอิกกิ (土一揆) เพ่ือต่อต้านกลุ่มอ านาจ
ต่างๆ เช่น ฌุโงะ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางชนชั้นขึ้นมาในชุมชนหมู่บ้าน กล่าวคือ ชาวนา
ระดับสูงหรือเมียวฌุผันตัวมาเป็นเจ้าของที่ดินขนาดเล็กหรือโฌเรียวฌุ (小領主) ซึ่งเข้าข้างชนชั้นที่
เป็นเจ้าที่ดิน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มชาวนาเองในที่สุด 
 
ตารางที่ 2.2  
 
สถานภาพของชาวนา 

สถานะทางเศรษฐกิจ สถานะในโฌเอน สถานะทางสังคมการเมือง 

ผู้เพาะปลูก และ/หรือ 
เจ้าของที่นา 

เมียวฌุ (ผู้เป็นเจ้าของที่นา) เทียบเท่าซามูไร 

ผู้เพาะปลูก และ/หรือ  

ผู้เช่าที่นา 
เฮียกุโฌ (ชาวนา) เทียบเท่าชาวนา 

ที่ ม า : Table 2 Class Structure in Kamikuze-no-sho, 1458 โด ย  Keiji Nagahara, 1977, 
“Village Communities and Daimyo Power”, Japan in Muromachi Age, p.110.  
 
 กลุ่มคนในท้องถิ่นเหล่านี้ปรับตัวเรื่อยมาจนมีอ านาจพอที่จะต่อต้านผู้ปกครอง ดังเช่นที่คะซะ
ฮะระ คะซุโอะ (笠原一男, 1975, p.100) กล่าวว่า เมื่อสงครามโอนินเข้าสู่ ค.ศ. 1474 คนในหมู่บ้าน
และคนในท้องถิ่นก็รวมตัวกันต่อต้านฌุโงะประจ าแคว้นของตนที่สู้รบอยู่ในเกียวโต เพราะส่วนหนึ่งไม่
พอใจที่ต้องส่งก าลังไปสนับสนุนการรบในเมืองหลวง การต่อต้านอ านาจผู้ปกครองจากคนในท้องถิ่นนี้ 
นอกจากชาวบ้านและชาวนาจะรวมกลุ่มกันแล้ว กลุ่มที่พบมากในช่วงสมัยเซงโงะกุนี้คือ โคะกุจิน รวม
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ถึงฌุโงะดะอิ ที่สามารถล้มอ านาจผู้ปกครองดั้งเดิมอย่างฌุโงะได้ ดังเห็นได้จากตารางที่ 2.3 แสดง
ตัวอย่างกลุ่มท่ีล้มอ านาจฌุโงะ 
 
ตารางที่ 2.3  
 
ตระกูลฌุโงะบางตระกูลที่ถูกล้มล้าง 

ปี (ค.ศ.) ตระกูลฌุโงะ ผู้ล้มอ านาจ แคว้น (จังหวัดปัจจุบัน) 

1498 อิท์ซฌิกิ (一色) โคะกุจิน ทังโงะ (เกียวโต) 

1502 ทะเกะดะ (武田) กลุ่มโคะกุจิน วะกะซะ (ฟุกุอิ) 

1507 อุเอะซุงิ (上杉) ฌุโงะดะอิ  เอะชิโงะ (นิอิงะตะ) 

1516 มิอุระ (三浦) โฮโจ โซอุน ซะงะมิ (คะนะงะวะ) 

1517 ทะเกะดะ (武田) โคะกุจิน  
(โมริและโยะฌิกะวะ) 

อะกิ (ฮิโรชิม่า) 

1518 โทะกิ (土岐) ไซโต โดซัง มิโนะ (กิฟุ) 

1519 โฮะโซะกะวะ (細川) มิโยะฌิ ยุกินะงะ อะวะ (เฮียวโกะ) 
ที่มา: บางส่วนจาก「守護家の崩壊一覧」โดย 笠原一男, 1975,『図説日本の歴史〈８〉戦

国の世』藤木久志編, p.123. 
 

 กลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น โคะกุจินสามารถล้มล้างอ านาจฌุโงะลงและบางกลุ่มก็พัฒนา
อ านาจจนขึ้นปกครองแคว้นในฐานะเซงโงะกุไดเมียวต่อไปได้ ซึ่งตระกูลโมริเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโคะ
กุจินที่ล้มอ านาจฌุโงะตระกูลทะเกะดะลงในศึกอะริตะ32 ค.ศ. 1517 แม้จะเป็นการท าศึกภายใต้ค าสั่ง
ของตระกูลโออุชิซึ่งเป็นตระกุลฌุโงะไดเมียวที่มีอิทธิพลในแถบนั้น แต่การต่อสู้ครั้งนั้นนักรบโดยรอบ
เริ่มตระหนักในความน่าหวั่นเกรงของตระกูลโมริ (三卿伝編纂所, 1974, p.67) และการที่อ านาจเก่า
อันชอบธรรมอย่างฌุโงะไดเมียวตระกูลทะเกะดะล่มสลายลงนี้ ชี้ให้เห็นถึงปรากฎการณ์เกะโกะกุโจได้
เช่นกัน 

                                           
32 ดูรายละเอียดศึกอะริตะได้ในบทที่ 3 ข้อ 3.2 ศึกอะริตะ ศึกแรกของโมะโตะนะริ 
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 จากรายละเอียดเกี่ยวกับความวุ่นวายในเมืองหลวงและรัฐบาลทหาร รวมถึงบทบาทของ
กลุ่มคนในส่วนท้องถิ่นที่ได้กล่าวไปทั้งหมดข้างต้น สามารถสรุปสภาพการเมืองการปกครองในช่วง
สมัยเซงโงะกไุด้ว่า  
 1) ความไม่มั่นคงและการไร้เสถียรภาพของรัฐบาลทหาร เพราะมีความขัดแย้งและการ
แย่งชิงอ านาจระหว่างฌุโงะไดเมียว เช่น ความขัดแย้งเรื่องผู้ขึ้นด ารงต าแหน่งโชกุน การแย่งชิง
ต าแหน่งคันเร และความขัดแย้งภายในของตระกูลฌุโงะ ส่งผลให้สถาบันส่วนกลางไร้เอกภาพ เกิดการ
แบ่งแยกออกเป็นฝักฝ่าย เช่น การแบ่งเป็นฝ่ายตะวันออกและฝ่ายตะวันออกในสงครามโอนินจนบาน
ปลายไปสู่สงครามอ่ืนๆ  ความขัดแย้งเหล่านั้นได้น าไปสู่ความแตกแยกทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น 
รวมถึงท าให้เกิดความหละหลวมในการควบคุมส่วนท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ การที่นักรบตระกูลฌุโงะ
ไดเมียวลอบสังหารโชกุนในเหตุการณ์คะกิท์ซุ ค.ศ. 1441 และการที่โชกุนตระกูลอะฌิกะงะคนสุดท้าย
ถูกนักรบเนรเทศออกไปจากเมืองหลวงนั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงการเสื่อมอ านาจของผู้เป็นนายสูงสุด
อย่างโชกุนที่ไม่สามารถควบคุมคนในปกครองของตนได ้ 

 2) เมื่อการปกครองจากสถาบันส่วนกลางหละหลวมและไร้เสถียรภาพ การรวมตัวกัน
ของกลุ่มคนเพ่ือให้อยู่รอดในภาวะสงครามอันวุ่นวายจึงเกิดขึ้น และเพ่ือให้มีอ านาจมากพอในการ
ต่อรองกับอ านาจที่ใหญ่กว่า จนกลายเป็นอ านาจที่สามารถต่อต้านค าสั่งผู้อยู่ในสถานะสูงกว่าหรือผู้
เป็นนายได้ เช่น การรวมตัวกันของตระกูลนักรบในรัฐบาลทหารที่มีอ านาจในทางปฏิบัติเหนือโชกุน 
การรวมตัวกันของโคะกุจินเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ การรวมกันของคนในท้องถิ่นหรือโคะกุจินเพ่ือ
ต่อต้านฌุโงะ การรวมตัวของคนในแคว้นยะมะฌิโระเพ่ือขับไล่ฌุโงะตระกูลฮะตะเกะยะมะ การ
รวมตัวกันของชาวนาในท้องที่เพ่ือเข้ามาก่อจลาจลและบีบคั้นให้รัฐบาลทหารยกเลิกหนี้สินให้ตน การ
รวมตัวกันนี้เป็นไปตามที่ที่ซะโต ฌินอิชิ (Sato, 1977, pp.50-51) ได้ให้ทรรศนะไว้ว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่อยู่ในสถานะระดับเดียวกันจะแข็งแกร่งกว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระดับ
เจ้านาย-ลูกน้อง อีกนัยหนึ่ง ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการควบคุมจากสถาบันส่วนกลางอันส่งผล
ให้เกิดการรวมตัวขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความไร้เสถียรภาพดังกล่าว 
 3) นอกจากการรวมตัวของกลุ่มคนเพ่ือความอยู่รอดแล้ว การไม่มีเสถียรภาพในสถาบัน
ส่วนกลางยังส่งผลให้เกิดกลุ่มคนที่เป็นเสมือนตัวแทนอ านาจที่แท้จริง เช่น คันเรที่ท าหน้าที่แทนโชกุน 
ฌุโงะดะอิที่ท าหน้าที่แทนฌุโงะไดเมียว ซึ่งกลุ่มคนที่มีสถานะเป็นเหมือนตัวแทนอ านาจที่แท้จริงนี้ 
กลายเป็นกลุ่มคนที่สามารถสั่งสมอ านาจของตนเอง จนสามารถต่อต้านหรือล้มล้างอ านาจดั้งเดิมอย่าง
ผู้เป็นนายได้   
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 การไม่มีเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงข้างต้น จึงกลายเป็นช่องทางและเปิดโอกาสให้
กลุ่มคนที่อยู่ในสถานะต่ ากว่าต่อต้านจนกระทั่งน าไปสู่การล้มล้างคนที่อยู่ในสถานะสูงกว่า ซึ่งก็คือการ
เกิดปรากฏการณ์เกะโกะกุโจนั่นเอง  

 นอกจากนี้ การที่ปรากฏการณ์เกะโกะกุโจเป็นลักษณะเด่นของสมัยมุโระมะชิโดยเฉพาะ
ช่วงสมัยเซงโงะกุขึ้นมาได้ ก็เพราะการขึ้นมามีบทบาทของกลุ่มคนจากชนชั้นระดับล่างซึ่งไม่เคย
ปรากฏมาก่อนในอดีต เช่น การรวมกลุ่มของชาวนา ชาวบ้านธรรมดา รวมไปถึงโคะกุจินเพ่ือต่อต้าน
อ านาจที่สูงกว่า ซึ่งเป็นเสมือนปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากขนบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง  
 กลุ่มคนดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์เกะโกะกุโจได้ดี พวกเขา
สามารถพัฒนาอ านาจขึ้นมาเป็นผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 ได้ซึ่งนักประวัติศาสตร์เรียกกลุ่มอ านาจใหม่นี้ว่า “เซงโงะกุไดเมียว”  
 
2.5 เซงโงะกุไดเมียว 

 
 ค าว่าเซงโงะกุไดเมียว มาจากการรวมค าว่า “เซงโงะกุ” ซึ่งหมายถึงช่วงสมัยเซงโงะกุ 
กับค าว่า “ไดเมียว” ซึ่งมาจากการรวมกันของค าสองค าคือ ค าว่า “ได” (大) ที่แปลว่า “ใหญ่” และ
ค าว่า “เมียว” (名) ที่แปลว่า “ชื่อ” ซึ่งลดทอนมาจากค าเต็มๆ ว่า “เมียวเดน” (名田) หมายถึง “ชื่อ
ของที่นา” หรือ “ที่นาที่มีเจ้าของ” เนื่องจากที่นาหรือที่ดินจะเรียกตามชื่อของผู้บุกเบิกได้ เมื่อ “ได” 
และ “เมียว” มารวมกันจึงหมายถึงผู้ที่มีที่นาในครอบครองมาก ส่วนผู้ที่มีที่นาน้อยกว่าจะเรียกว่า โฌ
เมียว (小名) (Brinkley& Kikuchi, 1915, p.253; Shimizu, 1988, p.1; 朝尾直弘, 1996, p.646) 
 เซงโงะกุไดเมียวหรือค าเรียกที่นักประวัติศาสตร์ใช้เรียกผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง
สมัยเซงโงะกุนี้ เป็นผู้ปกครองที่พัฒนามาจากคนหลายกลุ่ม โดยต่างมีลักษณะส าคัญของอาณาเขตใต้
การปกครองร่วมกันดังนี้ ดังนี้ (Miyagawa, 1977, pp.101-104)  
 1) การมี อิสระอย่างสมบู รณ์ ในด้านการเกษตรและการทหารอัน เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงระบบการถือครองที่ดินจากระบบโฌเอนสู่ระบบชิเกียว (知行) ในระบบชิเกียวนี้ เซงโงะ
กุไดเมียวมีอ านาจสูงสุดในอาณาเขตการปกครองของตนและมีอ านาจเหนือดินแดนที่ตนได้มอบหมาย
ให้ลูกน้องใต้บังคับบัญชาด้วย โดยลูกน้องห้ามขายที่ดินท่ีได้รับจากเซงโงะกุไดเมียวโดยเด็ดขาด  
 2) การควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาโดยระบบโยะริโอะยะโยะริโกะ (寄り親寄り子) ที่มา
แทนระบบโซเรียว กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาของเซงโงะกุไดเมียวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มที่มี
ที่ดิน ได้แก่ เครือญาติ (อิชิมง) ลูกน้องที่สืบต าแหน่งตามสายเลือด (ฟุดะอิ) คนนอก (โทะซะมะ) 
และโคะกุจิน ส่วนกลุ่มที่ 2 คือพลทหารระดับล่างซึ่งส่วนใหญ่มาจากโดะโง อาจอยู่ใต้บังคับบัญชาของ

http://www.amazon.co.jp/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=%E6%9C%9D%E5%B0%BE%20%E7%9B%B4%E5%BC%98&search-alias=books-jp&sort=relevancerank
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เซงโงะกุไดเมียวโดยตรงหรือเป็นคนในบังคับบัญชาของลูกน้องเซงโงะกุไดเมียวอีกทอดหนึ่ง เช่น 
ทหารรักษาม้า (อุมะมะวะริ) ทหารเดินเท้า (อะฌิกะรุ) เซงโงะกุไดเมียวจะสร้างความสัมพันธ์แบบโยะ
ริโอะยะโยะริโกะเมื่อมอบที่ดินให้กับลูกน้องที่ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวพันเป็นคนในตระกูล เมื่อคนๆ นั้น
ได้รับที่ดินแล้วจะถือว่าอยู่ใต้บังบัญชา จากนั้นจึงแต่งตั้งให้เป็นทหารและอยู่ในความดูแลของลูกน้อง
ระดับสูงกว่าอีกทอดหนึ่ง 
 3) การพัฒนาชนิดภาษี แต่เดิม สถาบันส่วนกลางจะมีการเรียกเก็บภาษีเป็นกรณีพิเศษ
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ส่วนรวม เรียกว่าภาษีทันเซน (段銭) ภาษีทันเซนเรียกเก็บโดยวัดจากพ้ืนที่ของ
หลวง (国衙領) ในอาณาเขตนั้นๆ เมื่อพ้ืนที่ของหลวงเริ่มมีน้อยลง การเรียกเก็บภาษีนี้จึงไม่ค่อยเป็น
ผล เซงโงะกุไดเมียวจึงปรับให้มีการเรียกเก็บภาษีนี้เพียงครั้งเดียวต่อปีและเรียกใหม่ว่าภาษีเนงกุ (年
貢) โดยคิดภาษีจากผลผลิตที่ได้ในพ้ืนที่นั้นๆ หากเรียกเก็บเป็นเงินจะเรียกว่าระบบคันดะกะ (貫高) 
หากเรียกเก็บเป็นข้าวจะเรียกว่า ระบบบุงมะอิ (文米) 
 เซงโงะกุไดเมียวยังเป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารอาณาเขตใต้การปกครองของตน
อย่างเป็นอิสระ ดังเช่นที่อิฌิโมะดะ ทะดะฌิ (อ้างถึงใน 長野栄夫, 1989, p.247) นักประวัติศาสตร์
ญี่ปุ่นรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคโบราณและยุคกลางได้กล่าวถึง
การจัดระเบียบการปกครองตนเองภายในอาณาเขตของเซงโงะกุไดเมียว (領国独立国家) ว่ามี 4 
ประการคือ 1) การมีอ านาจสั่งการทางทหารสูงสุด 2) การควบคุมการบริหารจัดการและสิทธิทางการ
ศาลเพ่ือตัดสินคดี 3) การบังคับใช้สิทธิออกกฎหมายที่ไม่ผูกติดกับอ านาจหรือกฎหมายที่สูงกว่า 4) 
การสร้างสิทธิอ านาจรัฐด้วยการสร้างระบบราชการที่สืบทอดต าแหน่งตามสายเลือด  ซึ่งเรื่องของ
อ านาจสั่งการสูงสุดนี้ คุโระดะ โมะโตะกิ (黒田基樹, 2012, p.99) กล่าวถึงเช่นกันว่า เซงโงะกุได
เมียวเป็นผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครองสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว ส่วนโคดะมะ โคตะ (児玉幸太, 
1990, p.146) ชี้ให้เห็นเรื่องอิสระในการออกกฏหมายว่า เซงโงะกุไดเมียวเป็นผู้ปกครองดินแดนหรือผู้
ตั้งตนเป็นอิสระจากรัฐบาลทหารหรือโชกุน แล้วบริหารปกครองด้วยอ านาจของตนเองและด้วยอ านาจ
กฎหมายที่ตนเป็นผู้ออกประกาศใช้เอง โดยโคดะมะ โคตะยังได้อ้างอิงค าประกาศจากกฎหมาย “อิมะ
งะวะกะนะโมะกุโระกุ33” (今川仮名目録) ความว่า “ในตอนนี้ที่สิทธิอ านาจของโชกุนสูญเสื่อมลง 
เราต้องออกกฎหมายของอาณาเขตในปกครองและบริหารปกครองด้วยก าลังของเราเอง”  

                                           
33 กฎหมายบังคับใช้ภายในอาณาเขตการปกครอง (分国法) ของไดเมียวอิมะงะวะ โยะฌิ

โมะโตะ (今川義元) ซึ่งมีอ านาจในแคว้นแถบคันโต ประกาศใช้ใน ค.ศ. 1553 
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 นอกจากนี้ นะกะฮะระ เคะอิจิ (Nakahara, 1977, p.123) ยังกล่าวอีกว่า เซงโงะกุได
เมียวสร้างความชอบธรรมให้กับกฎหมายของตนด้วยการระบุให้สิทธิประโยชน์แก่คนในหมู่บ้าน ท าตัว
เป็นคนกลางคอยประสานงานหรือประนีประนอมให้คนในพ้ืนที่นั้นๆ หากเกิดกรณีขัดแย้งกัน 
ความส าเร็จในการปกครองของเซงโงะกุไดเมียวส่วนหนึ่งนั้น จึงมาจากการเข้าไปปรับระบบต่างๆ ที่มี
อยู่ก่อนแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนให้ราบรื่นขึ้น เช่น การปกครองตนเองในหมู่บ้านหรือท้องที่นั้น เมื่อกลุ่มคน
เหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น เซงโงะกุไดเมียวจึงด ารงอยู่ในฐานะผู้ปกครองสูงสุดได้อย่างเป็น
ธรรม 
 เซงโงะกุไดเมียวยังต้องแสวงหาสิ่งที่จะท าให้อ านาจของตนอยู่รอดในสมัยแห่งสงคราม 
ไม่ว่าจะด้วยการบริหารปกครองเหล่านักรบ พ่อค้า และชาวนาในอาณาเขตของตนให้ดี จึงมีการสร้าง
ระบบกลุ่มนักรบใต้การปกครองหรือคะฌินดัง (家臣団) ควบคุมดูแลพ่อค้าช่างฝีมือ (商工業者の統

制) สร้างเมืองรอบปราสาท (城下町) พัฒนาเหมืองแร่ จัดเตรียมการคมนาคม (武光誠, 2012, 
p.122) รวมถึงใช้งานทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐกิจในอาณาเขตเพ่ือการสู้รบทั้งจากการรุกรานและ
การป้องกัน (Shimizu, 1988, p.3) ซึ่งสตีเฟ่น อาร์ เทิร์นบูล (Turnbull, 1996, p.49) กล่าวไว้ใน
ลักษณะเดียวกันว่าเมื่อขึ้นสู่อ านาจแล้ว เซงโงะกุไดเมียวจะค านึงถึงเศรษฐกิจเช่นเดียวกับด้าน
การทหารเพ่ือเสริมสร้างอ านาจให้แข็งแกร่ง 
 การสู้รบขยายดินแดนและชัยชนะในสงครามเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในช่วงสมัยนี้ เซงโงะกุได
เมียวมีอิสระในการใช้อ านาจทั้งการป้องกันข้าศึกและการแสวงหาดินแดนเพ่ิมโดยไม่มีใครหยุดยั้งได้ 
(Turnbull, 1996, p.50) พวกเขายังต้องป้องกันการโค่นล้มอ านาจจากไดเมียวอ่ืนๆ หรือแม้แต่จาก
ลูกน้องที่ต้องการก้าวขึ้นสู่อ านาจสูงสุดโดยใช้ทุกวิถีทางแม้แต่การทรยศหักหลัง ผู้เป็นลูกน้องจะ
จงรักภักดีก็ต่อเมื่อได้รับผลประโยชน์เพียงพอจากการยอมภักดีต่อนายของตน (Schirokauer, 1993, 
p.114) ซึ่งในประเด็นนี้ ซุงิยะมะ ฮิโระฌิ (杉山博, 1971, p.408) อธิบายว่า การที่ลูกน้องเปลี่ยนไป
หาเจ้านายคนใหม่รวมถึงต่อต้านหรือท าร้ายผู้เป็นเจ้านายนั้นเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไป เนื่องจากผู้เป็น
นายไม่สามารถดูแลหรือให้สิ่งตอบแทนความภักดีของลูกน้องได้อย่างเพียงพอ ลักษณะดังกล่าวจึง
น าไปสู่การเกิดปรากฏการณ์เกะโกะกุโจได้ 
 อย่างไรก็ตาม เซงโงะกุไดเมียวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ มีสถานะที่มาแตกต่างกัน พวกเขา
มีพัฒนาการของการตั้งตนขึ้นสู่อ านาจมาจากคนกลุ่มใด และมีใครที่ก้าวขึ้นเป็นเซงโงกะไดเมียวที่มี
อ านาจมาก จึงขอทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเพ่ือพิจารณาว่ามีการ
จัดแบ่งกลุ่มเซงโงะกุไดเมียวอย่างไร และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถานะที่มาของตระกูลโมริซึ่งเป็น
เป้าหมายการวิจัยครั้งนี้ 
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2.6 สถานะท่ีมาของเซงโงะกุไดเมียว 
 

 จากการส ารวจต าราวิชาการทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น พบว่ามีการจัด
แบ่งกลุ่มเซงโงะกุไดเมียวออกเป็น 2 รูปแบบคือ การจัดแบ่งตามภูมิภาคหรือบริเวณเขตพ้ืนที่ที่เซงโงะ
กุไดเมียวมีอ านาจปกครอง และการจัดแบ่งตามสถานะที่มาก่อนขึ้นเป็นเซงโงะกุไดเมียว โดย
ยกตัวอย่างตระกูลที่โดดเด่นในแต่ละกลุ่ม แต่ไม่ได้กล่าวอ้างถึงทุกตระกูลของเซงโงะกุไดเมียว 
สันนิษฐานว่าเนื่องจากจ านวนเซงโงะกุไดเมียวไม่คงที่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจในดินแดน
และระหว่างดินแดนตลอดช่วงสมัยเซงโงะกุ 

 จอร์จ บี แซนซัม (Sansom, 1961, p.248) ได้กล่าวถึงจ านวนของไดเมียวในช่วงสมัยนี้
ไว้ว่า ภายหลังจากสงครามโอนิน การเปลี่ยนถ่ายอ านาจหรือการล้มล้างยึดครองขยายเขตแดน
ระหว่างไดเมียวนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จ านวนเขตแดนและตระกูลไดเมียวที่ขึ้นเป็น
ผู้ปกครองจึงไม่สามารถระบุเป็นจ านวนที่ชัดเจนได้  อย่างไรก็ตาม จ านวนคร่าวๆ ของไดเมียวในช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีประมาณ 200-300 ตระกูล โดยภายหลัง ค.ศ. 
1500 ลดลงน้อยกว่า 100 ตระกูล ในจ านวนนี้ ไดเมียวที่ถือได้ว่าเป็นระดับแถวหน้า ครอบครองหลาย
แคว้น และมีค่าพอที่จะเป็นพันธมิตรหรือน่าเกรงขามหากคิดเป็นศัตรูมีคร่าวๆ รวม 23 ตระกูล โดย
แซนซัมจัดแบ่งเซงโงะกุไดเมียวออกเป็นกลุ่มตามภูมิภาคหรือบริเวณเขตพ้ืนที่ที่มีอ านาจ ดังนี้  

1) บริเวณตอนเหนือ (Northern) 4 ตระกูล ได้แก่ ยูกิ (結城) นัมบุ (南部) ดะเตะ (伊
達) อะฌินะ (芦名) 

2) บริเวณตะวันออก (Eastern) 2 ตระกูล ได้แก่ โฮโจ (北条) ซะโตะมิ (里見) 
3) บริเวณฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) 1 ตระกูล ได้แก่ อิมะงะวะ (今川) 
4) บริเวณตะวันตกตอนเหนือ (North Western) 4 ตระกูล ได้แก่ อุเอะซุงิ (上杉) ทะ

เกะดะ (武田) อะซะกุระ (朝倉) ไซโต (斉藤) 
5) บริเวณเมืองหลวง (Home) 1 ตระกูล ได้แก่ โฮะโซะกะวะ (細川) 
6) บริเวณชิโกะกุ (Shikoku) 1 ตระกูล ได้แก่ โชโซะกะเบะ (長宗我部) 
7) บริเวณตะวันตกตอนใต้ (Chuugoku) 5 ตระกูล ได้แก่ โออุชิ (大内) โมริ (毛利) 

อะมะโกะ (尼子) ยะมะนะ (山名) อุกิตะ (宇喜多) 
8) บริเวณคิวชู (Kyuushuu) 5 ตระกูล ได้แก่ ริวโสจิ (竜造寺) อะริมะ (有馬) โอมุระ 

(大村) โอโตะโมะ (大友) ชิมะท์ซุ (島津)  

 ซะโต อะกิระ (佐藤明, 1981, p.31) นักประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นใช้เกณฑ์การแบ่งแบบ
เดียวกับแซมซัมคือ ใช้การจัดแบ่งตามพ้ืนที่ แต่ซะโตใช้การแบ่งพ้ืนที่ที่กว้างกว่า ท าให้การจัดกลุ่มตรง
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กับแซมซัมแค่บริเวณชิโกะกุ (四国地方) ส่วนบริเวณคิวชู (九州地方) เพ่ิมมา 1 ตระกูล ได้แก่ 
ตระกูลมะท์ซุอุระ (松浦) ส่วนบริเวณอ่ืนจะแตกต่างออกไปดังนี้   

1) ภูมิภาคโทโฮะกุ (東北地方) 6 ตระกูล ได้แก่ นัมบุ (南部) อะกิตะ (秋田)  โมะงะ
มิ (最上) ดะเตะ (伊達) โซมะ (相馬) และอะฌินะ(芦名) 

2) ภูมิภาคคันโต (関東地方) 2 ตระกูล ได้แก่ อุเอะซุงิ (上杉) และโฮโจ (北条) 
3) ภูมิภาคชูบุ (中部地方) 5 ตระกูล ได้แก่ ทะเกะดะ (武田) อิมะงะวะ (今川) ไซโต (

斉藤) โอะดะ (織田) และมะท์ซุดะอิระ (松平) 
4) ภูมิภาคโฮะกุริกุ (北陸地方) 2 ตระกูล ได้แก่ อะซะกุระ (朝倉) และอะสะอิ (浅

井) 
5) ภูมิภาคซังอิน (山陰地方) 5 ตระกูล ได้แก่ อะมะโกะ (尼子) อุกิตะ (宇喜田) โมริ 

(毛利) โคะบะยะกะวะ (小早川) และโออุชิ (大内) 

 ในขณะที่ โอะวะดะ เทท์ซุ โอะ (小和田哲男, 1993, pp.24-29; 2009, pp.13-16) 
จัดแบ่งเซงโงะกุไดเมียวด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างออกไป คือ ใช้เกณฑ์จากสถานะที่มาก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็น
เซงโงะกุไดเมียว จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่มและยกตัวอย่างตระกูลในแต่ละกลุ่มไว้ ดังนี้ 
 1) ฌุโงะไดเมียว (守護大名) ที่พัฒนามาเป็นเซงโงะกุไดเมียว เช่น ตระกูลโออุชิ (大内) 
ตระกูลทะเกดะ (武田) ตระกูลชิมะท์ซุ (島津) 

 2) ฌุโงะดะอิ (守護代) ซึ่งเป็นลูกน้องระดับสูงของฌุโงะไดเมียว แต่ท าการล้มล้างผู้เป็น
นาย (主君) แล้วขึ้นเป็นเซงโงะกุไดเมียว เช่น ตระกูลอุเอะซุงิ (上杉) ตระกูลซุเอะ (陶) ตระกูลอะ
มะโกะ (尼子) 
 3) ผู้น ากลุ่มคนในท้องถิ่นหรือโคะกุจิน (国人) ที่พัฒนามาเป็นเซงโงะกุไดเมียว เช่น 
ตระกูลดะเตะ (伊達) ตระกูลอะสะอิ (浅井) ตระกูลโมริ (毛利) 

 วิธีการจัดแบ่งเช่นนี้ค่อนข้างสอดคล้องกับการจัดแบ่งของทะเกะมิท์ซุ มะโกะโตะ (武光

誠, 2012, p.123) ที่จัดแบ่งจากสถานะและที่มาก่อนขึ้นมาเป็นเซงโงะกุไดเมียว แต่มีจุดที่ขัดแย้งและ
เพ่ิมเติม ดังนี้  
 ตระกูลที่ทะเกะมิท์ซุ มะโกะโตะจัดแบ่งขัดแย้งกับโอะวะดะ เทท์ซุโอะมี 1 ตระกูลคือ 
ตระกูลอะมะโกะ (尼子) ซึ่งทะเกะมิท์ซุ มะโกะโตะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 (ฌุโงะไดเมียว) ในขณะที่โอะ
วะดะ เทท์ซุโอะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 (ฌุโงะดะอิ) ส่วนตระกูลที่เพ่ิมเติมขึ้นมาในแต่ละกลุ่มนั้น ได้แก่ 
ตระกูลอิมะงะวะ (今川) ทะเกะดะ (武田) และโอโตะโมะ (大友) จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 (ฌุโงะไดเมียว) 
ตระกูลอะซะกุระ (朝倉) และโอะดะ (織田) จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 (ฌุโงะดะอิ) ตระกูลริวโสจิ (竜造寺) 
โชโซะกะเบะ (長宗我部) และโทะกุงะวะ (徳川) จัดอยู่ในกลุ่มท่ี 3 (โคะกุจิน) 
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 นอกจากนี้ ทะเกะมิท์ซุ มะโกะโตะยังเพ่ิมกลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถานะ
หรือที่มาก่อนขึ้นเป็นเซงโงะกุไดเมียวนอกเหนือไปจาก 3 กลุ่มแรก ตระกูลที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ 
ตระกูลโฮโจ (北条) ตระกูลมิโยะฌิ (三好) และตระกูลไซโต (斉藤) 
 ตระกูลโฮโจและตระกูลไซโตที่จัดอยู่ในกลุ่มอ่ืนๆ นี้ เป็นตระกูลที่ซะโต อะกิระ (佐藤明, 
1981, p.30) เรียกว่า ชนชั้นต่ า (低い身分) และ โคะดะมะ โคตะ (児玉幸太, 1990, p.146) ได้
กล่าวว่าเป็นพวกคนนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแต่แย่งชิงดินแดนมาเป็นของตนได้ส าเร็จ (国取り) 

เช่นเดียวกับที่คุวะตะ ทะกะโอะ (桑田忠親, 1975, pp.29-30) ได้จัดให้ตระกูลโฮโจและตระกูลไซโต
อยู่ในอีกกลุ่มที่เรียกว่า“สามบุรุษเกะโกะกุโจ” (下剋上三男) ซึ่งเขาได้เพ่ิมคนของตระกูลมิโยะฌิชื่อ
มะท์ซุนะงะ ฮิซะฮิเดะ (松永久秀) ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี้ด้วย  
 นอกจากนี้แล้ว คุวะตะ ทะกะโอะยังจัดแบ่งกลุ่มเซงโงะกุไดเมียวแตกต่างออกไป ดังนี้ 
ตระกูลที่เพ่ิมมาในกลุ่มที่ 1 (ฌุโงะไดเมียว) คือ ตระกูลโรกกะกุ (六角) ส่วนการจัดแบ่งกลุ่มเซงโงะกุ
ไดเมียวที่แตกต่างไปนั้นหากยึดถือตามการจัดแบ่งตามสถานะที่มาของโอะวะดะ เทะท์ซุโอะแล้ว อาจ
กล่าวได้ว่ากลุ่มที่เพ่ิมเติมมาของคุวะตะ ทะกะโอะนี้ เป็นการแบ่งย่อยกลุ่มที่ 3 (โคะกุจิน) ให้ละเอียด
ลงไปอีก กลุ่มย่อยดังกล่าว คือ กลุ่มที่เป็นผู้ ว่าการพลเรือน (国司) ซึ่งมีด้วยกัน 3 ตระกูล ได้แก่ 
ตระกูลคิตะบะตะเกะ (北畠)  ตระกูลอะเนะโกจิ (姉小路) และตระกูลอิจิโจ (一条) กลุ่มที่เป็นจิโต (
地頭) ได้แก่ ตระกูลโมริ (毛利) และกลุ่มที่เป็นโดะโงหรือผู้มีอิทธิพลในท้องที่  (土豪) ได้แก่ ตระกูล
มะท์ซุดะอิระ (松平) ตระกูลอะสะอิ (浅井) และตระกูลโชโซะกะเบะ (長宗我部) 
 โดยสรุปกล่าวได้ว่า มีการจัดแบ่ง 2 รูปแบบ คือ จัดแบ่งกลุ่มตามบริเวณพ้ืนที่ที่เซงโงะกุ
ไดเมียวครอบครองและ จัดแบ่งตามสถานะที่มาก่อนขึ้นเป็นเซงโงะกุไดเมียว หากน ารายชื่อตระกูลเซง
โงะกุไดเมียวทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นมารวบรวมและจัดแบ่งเป็นกลุ่มจากสถานะท่ีมา จะเป็นดังตาราง
ที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4 

 

สถานะท่ีมาของเซงโงะกุไดเมียว 

สถานะท่ีมา ตระกูล บริเวณที่ปกครอง34 

กลุ่มที่ (1) 
ฌุโงะไดเมียว 
守護大名 

ชิมะท์ซุ (島津) * 
คิวชู (Kyuushuu) 
แคว้นซะท์ซุมะ (薩摩) 

ทะเกะดะ (武田) * 

ตะวันตกตอนเหนือ (North Western) 
ภูมิภาคชูบุ (中部地方) 
แคว้นวะงะซะ (若狭)  
แคว้นคะอิ (甲斐) 

ยะมะนะ (山名) * 

ตะวันตกตอนใต้ (Chuugoku)  
ภูมิภาคคิงกิ (近畿地方) 
แคว้นทะจิมะ (但馬) 
แคว้นอินะบะ (因幡) 

โฮะโซะกะวะ (細川) * 
เมืองหลวง (畿内)  
แคว้นทังโงะ (丹後) 

อิมะงะวะ (今川) * 

ฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern 
Seaboard) 
ภูมิภาคชูบุ (中部地方) 
แคว้นซุรุงะ (駿河) 

โออุชิ (大内) * 

ตะวันตกตอนใต้ (Chuugoku) 
ภูมิภาคซังอิน 山陰地方 

แคว้นซุโอ (周防) 

 

                                           
34 อ้างอิงภูมิภาคและบริเวณที่มีอ านาจปกครองจากการจัดกลุ่มของจอร์จ บี แซนซัมและซะ

โต อะกิระ ส่วนแคว้นที่มีอ านาจอ้างจาก 泉秀樹（監修）2012,『４７都道府県「戦国武将」辞

典』, ＰＨＰ文庫 แ ล ะ「戦国大名家一覧」สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่  30 ก รก ฎ า ค ม  2556, จ า ก
http://www2.harimaya.com/sengoku/sen_1ran.html 
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ) 

 

สถานะท่ีมาของเซงโงะกุไดเมียว 

สถานะท่ีมา ตระกูล บริเวณที่ปกครอง 

กลุ่มที่ (1) 
ฌุโงะไดเมียว 
守護大名 

โอโตะโมะ (大友) * 
คิวชู (Kyuushuu) 
แคว้นบุงโงะ (豊後) 

โรกกะกุ (六角) แคว้นโอมิ (近江) 

อุเอะซุงิ (上杉) *, ** 

ตะวันตกตอนเหนือ (North Western)  
ภูมิภาคคันโต (関東地方) 
แคว้นเอะชิโงะ (越後) 

ดะเตะ (伊達) * 

ตอนเหนือ (Northern) 
ภูมิภาคโทโฮะกุ (東北地方) 
แคว้นมุท์ซุ (陸奥) 

อะมะโกะ (尼子) *, ** 
ตะวันตกตอนใต้ (Chuugoku) 
แคว้นอิสุโมะ (出雲) 

กลุ่มที่ (2) 
ฌุโงะดะอิ 
守護代 

อะซะกุระ (朝倉) * 

ตะวันตกตอนเหนือ (North Western) 
ภูมิภาคโฮะกุริกุ (北陸地方) 
แคว้นเอะชิเสน (越前) 

ซุเอะ (陶) แคว้นซุโอ (周防) 

โอะดะ (織田) 
ภูมิภาคชูบุ (中部地方) 
แคว้นโอะวะริ (尾張) 

อุเอะซุงิ (上杉)*, ** 

ตะวันตกตอนเหนือ  (North Western)  
ภูมิภาคคันโต (関東地方) 
แคว้นเอะชิโงะ (越後) 

อะมะโกะ (尼子) *, ** 

ตะวันตกตอนใต้ (Chuugoku) 
ภูมิภาคซังอิน (山陰地方) 
แคว้นอิสุโมะ (出雲) 
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ) 

 

สถานะท่ีมาของเซงโงะกุไดเมียว 

สถานะท่ีมา ตระกูล บริเวณที่ปกครอง 

 
กลุ่มที ่(3) 

โคะกุจิน 

国人 

โคะกุฌิ 
国司 

คิตะบะตะเกะ (北畠) แคว้นอิเสะ (伊勢) 

อะเนะโกจิ (姉小路) แคว้นฮิดะ (飛騨)  

อิจิโจ (一条) แคว้นโทะซะ (土佐) 

จิโต 
地頭 

โมริ (毛利) * 

ตะวันตกตอนใต้ (Chuugoku) 
ภูมิภาคซังอิน (山陰地方) 
แคว้นอะกิ (安芸) 

โดะโง 

土豪 

อะสะอิ (浅井) 
ภูมิภาคโฮะกุริกุ (北陸地方) 
แคว้นโอมิ (近江) 

มะท์ซุดะอิระหรือโทะกุงะวะ  
(松平・徳川) 

ภูมิภาคชูบุ (中部地方) 
แคว้นมิกะวะ (三河) 

โชโซะกะเบะ (長宗我部) * 
ชิโกะก ุ(Shikoku) 
แคว้นโทะซะ (土佐) 

 ริวโสจิ (竜造寺) * 
คิวชู (Kyuushuu) 
แคว้นฮิเสน (肥前) 

ยูกิ (結城) * 
ตอนเหนือ (Northern) 
แคว้นฌิโมซะ (下総) 

นัมบุ (南部) * 
ตอนเหนือ (Northern) 
แคว้นมุท์ซุ (陸奥) 

อะฌินะ (芦名) * ตอนเหนือ (Northern) 

ซะโตะมิ (里見) * ตะวันออก (Eastern) 

อะริมะ (有馬)  * คิวชู (Kyuushuu) 

โอมุระ (大村) * คิวชู (Kyuushuu) 

อุกิตะ (宇喜多) * 
ตะวันตกตอนใต้ (Chuugoku) 
แคว้นบิเสน (備前) 
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ) 

 

สถานะท่ีมาของเซงโงะกุไดเมียว 

สถานะท่ีมา ตระกูล บริเวณที่ปกครอง 

กลุ่มที่ (4) 

อ่ืนๆ 

ไซโต (斉藤) * 

ตะวันตกตอนเหนือ  (North Western) 
ภูมิภาคชูบุ (中部地方) 
แคว้นมิโนะ (美濃) 

โฮโจ (北条) * 

ตะวันออก (Eastern) 
ภูมิภาคคันโต (関東地方) 
แคว้นซะงะมิ (相模) 

มิโยะฌิ (三好) แคว้นคะวะจิ (河内) 

มะท์ซุนะงะ (松永) 
ภูมิภาคคิงกิ (近畿地方) 
แคว้นยะมะโตะ (大和) 

*ตระกูลที่ปรากฎในรายการของจอร์จ บี แซนซัม (ไดเมียวที่อ านาจในช่วงหลัง ค.ศ. 1500) 
** ตระกูลที่เอกสารงานวิจัยข้างต้นระบุสถานะที่มาก่อนขึ้นสู่อ านาจไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม 
เป็นตระกูลเซงโงะกุไดเมียวที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการวิจัย  

 
 จากตารางข้างต้น เซงโงะกุไดเมียวที่ไม่มีสถานะที่มาจากการเป็นฌุโงะหรือฌุโงะดะอิ
และเป็นเซงโงะกุไดเมียวที่มีอ านาจ (อ้างอิงจากงานของจอร์จ บี แซนซัม) จึงมี 12 ตระกูล ดังนี้ 

1) นัมบุ (南部) ปกครองบริเวณตอนเหนือ (Northern)  
2) ยูกิ (結城) ปกครองบริเวณตอนเหนือ (Northern)  
3) อะฌินะ (芦名) ปกครองบริเวณตอนเหนือ (Northern) 
4) ซะโตะมิ (里見) ปกครองบริเวณบริเวณตะวันออก (Eastern) 
5) โฮโจ (北条) ปกครองบริวเวณตะวันออก (Eastern) 
6) ไซโต (斉藤) ปกครองบริเวณตะวันตกตอนเหนือ  (North Western) 
7) โมริ (毛利) ปกครองบริเวณตะวันตกตอนใต้ (Chuugoku)  
8) อุกิตะ (宇喜多) ปกครองบริเวณตะวันตกตอนใต้ (Chuugoku) 
9) โชโซะกะเบะ (長宗我部) ปกครองบริเวณชิโกะกุ (Shikoku) 
10)  ริวโสจิ (竜造寺) ปกครองบริเวณคิวชู (Kyuushuu) 
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11)  อะริมะ (有馬)  ปกครองบริเวณคิวชู (Kyuushuu) 
12)  โอมุระ (大村) ปกครองบริเวณคิวชู (Kyuushuu) 

 จาก 12 ตระกูลนี้น ามาคัดกรองโดยเลือกให้ตรงกับเงื่อนไขส าคัญ 3 ประการจากค า
จ ากัดความการเป็น “มหาอ านาจ (Great Power)” ของแจ็ค เอส เลวี่ (Jack S. Levy) (อ้างถึงใน 
Streich, 2010, p.107) คือ 1) พ้ืนที่ครอบครองเกินกว่า 8,000 ตารางกิโลเมตร 2) จ านวนครั้งของ
การสู้ศึกอันรวมถึงการต้องมีก าลังทหารที่เพียงพอและการต้องท าศึกรุกรานแคว้นอ่ืน 3) การเป็น
พันธมิตรกับแคว้นอ่ืน (อย่างน้อย 10 ปี) และการไม่ถูกโดดเดี่ยว จะคงเหลือ 3 ตระกูลที่เป็น
มหาอ านาจและไม่ได้มีที่มาจากการเป็นฌุโงะหรือฌุโงะดะอิ ได้แก่ 
 1) ตระกูลโฮโจ 

2) ตระกูลโมริ 
3) ตระกูลโชโซะกะเบะ 

 เซงโงะกุไดเมียวที่มีสถานะที่มาจากการเป็นฌุโงะไดเมียว (กลุ่มที่ 1) หรือฌุโงะดะอิ 
(กลุ่มที่ 2) ย่อมมีอ านาจอย่างชอบธรรมอยู่แล้วในการขึ้นเป็นผู้ปกครองหรือผู้อยู่ในสถานะสูงกว่า 
รวมถึงมีอ านาจอันชอบธรรมที่จะปกครองและก าราบผู้อยู่ในสถานะต่ ากว่าได้ดีกว่า ในขณะที่กลุ่มเซง
โงะกุไดเมียวที่ไม่ได้มีที่มาจาก 2 กลุ่มข้างต้นจ าต้องอาศัยการสร้างอ านาจที่ต่างออกไป 

 
 ผู้วิจัยเห็นว่าการเลือกเป้าหมายการวิจัยเป็นเซงโงะกุไดเมียวกลุ่มหลังนี้จะสามารถ

อธิบายการข้ึนสู่อ านาจในสถานะผู้เป็นนายหรือ “โจ” ที่ไม่ได้มาจากการเป็นผู้ปกครองอย่างชอบธรรม
ได้ โดยตระกูลที่จะท าการศึกษาในงานวิจัยนี้คือตระกูลโมริ ส่วนตระกูลโฮโจนั้นเนื่องจากชาติก า เนิด
เกี่ยวกับต้นตระกูล (โฮโจ โซอุน) ไม่เป็นที่ปรากฏชัดเจนและมีข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับชาติ
ก าเนิดรวมถึงแคว้นที่เกิดของเขา (上島有, 1976, p.185; 小和田哲男, 2009, p.17) ซึ่งนับเป็น

อุปสรรคในการวิจัย อีกทั้งไม่ปรากฏเอกสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นใดที่กล่าวถึงตระกูล โฮโจใน
มุมมองของการเป็นผู้ป้องกันการเกิดเกะโกะกุโจเช่นเดียวกับตระกูลโชโซกะเบะ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึง
มุ่งศึกษาตระกูลโมริ เพราะนอกจากน ามาอธิบายปรากฏการณ์เกะโกะกุโจที่เป็นลักษณะส าคัญของ
ช่วงสมัยเซงโงะกุได้แล้ว ยังเป็นกรณีศึกษาได้อย่างดีเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดเกะโกะกุโจจากผู้อยู่
ในสถานะต่ ากว่าหรือลูกน้องไว้ได้ และพัฒนาอ านาจจนกลายเป็นเซงโงะกุไดเมียวที่มีอ านาจมากต่อไป 
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บทที่ 3 

จุดเริ่มต้นสู่อ านาจเซงโงะกุไดเมียวของโมริ โมะโตะนะริ 
 

จากบทที่ 2 ตามการคัดกรองของจอร์จ บี แซนซัม และฟิลลิป เอ สเตรชที่ใช้ค านิยาม
ของแจ็ค เอส เลวี่ จะเห็นว่าตระกูลโมริเป็นตระกูลเซงโงะกุไดเมียวที่มีอ านาจมากตระกูลหนึ่ง นัก
ประวัติศาสตร์หลายคน35ชี้ว่าตระกูลโมริภายใต้การน าของโมริ โมะโตะนะริเป็นช่วงที่ข้ึนสู่การเป็นเซง
โงะกุไดเมียว กล่าวคือ เขามีฐานอ านาจทั้งที่ดินและคนอยู่ในอาณาเขตของตนเองภายในแคว้นอะกิ (
安芸国) (ปัจจุบันคือบริเวณเมืองอะกิทะกะตะ (安芸高田市) จังหวัดฮิโรชิม่า) โดยเริ่มสร้างอ านาจ
จากการเป็นโคะกุจินหรือเจ้าที่ดินเล็กๆ กอปรกับการล่มสลายของนักรบผู้มีอ านาจเก่าๆ ในบริเวณนั้น 
เช่น ตระกูลทะเกะดะ (武田) ตระกูลทะกะฮะฌิ (高橋) ตระกูลโออุชิ (大内) ตระกูลอะมะโกะ (尼子

) ท าให้เขาแผ่ขยายอาณาเขตออกไปจนครอบคลุมบริเวณญี่ปุ่นตะวันตก (ภูมิภาคชูโงะกุในปัจจุบัน) 
เกือบทั้งหมดได้ในช่วง ค.ศ. 1555-1560  

งานวิจัยในบทนี้จะศึกษาความเป็นมาของตระกูลโมริ และช่วงเวลาที่โมริ โมะโตะนะ
ริเริ่มก่อร่างสร้างอ านาจก่อนก้าวขึ้นสู่การเป็นเซงโงะกุไดเมียว เพ่ือให้เห็นภาพการสร้างอ านาจในช่วง
เริ่มต้นของเขาไปจนถึงช่วง ค.ศ. 1550 ซึ่งแม้จะยังไม่ได้เป็นเซงโงะกุไดเมียว แต่เป็นช่วงเวลาที่นัก
ประวัติศาสตร์มองว่าเขาสร้างอ านาจต่อกลุ่มคนของตนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ โมริ โมะโตะนะริ
ได้อยู่ในสถานะผู้เป็นนายหรือ “โจ” ซึ่งมีกลุ่มลูกน้องใต้บังคับบัญชาหรือ “เกะ” ในปกครองแล้ว 
ช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น จะท าให้เห็นว่าเส้นทางของโมริ โมะโตะนะริก่อนขึ้นสู่อ านาจของเซงโงะกุได

                                           
35 มุระตะ ชูโซ (村田修三, 1964, p.1) กล่าวว่าช่วง ค.ศ. 1555 ที่ตระกูลโมริรวมแคว้นซุ

โอะและแคว้นนะงะโตะซึ่งเป็นอาณาเขตเดิมของตระกูลโออุชิได้ คือ ช่วงที่ เขากลายเป็นเซงโงะกุได
เมียว คุระชิเงะ เจฟฟรี (Kurashige, 2011, p.27) แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า แม้ตระกูล
โมริจะครอบครองดินแดนบริเวณปราสาทโคะโอะริยะมะได้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 แต่เขาขึ้นสู่อ านาจที่
แท้จริงหลังจากเอาชนะตระกูลซุเอะและตระกูลโออุชิได้ใน ค.ศ. 1555 ในขณะที่คะวะโนะ เคะอิชิ (河
野恵一, 2001, p.96) ชี้ถึงช่วงที่นานกว่าคือ ช่วง ค.ศ. 1560 เพราะเป็นช่วงที่ตระกูลโมริล้มตระกูล
อะโมะโงะได้หลังจากล้มตระกูลโออุชิ อันเป็นช่วงส าคัญที่ตระกูลโมริขึ้นสู่ต าแหน่งเซงโงะกุไดเมียว 
อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่า ช่วงเวลาที่ตระกูลโมริขึ้นเป็นเซงโงะกุไดเมียวที่แท้จริงคือช่วง  ค.ศ.1555-
1560 โดยมีศึกกับตระกูลโออุชิและตระกูลอะมะโกะเป็นปัจจัยส าคัญ 
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เมียวเป็นอย่างไร และโมริ โมะโตะนะริก้าวขึ้นสู่การเป็น “ผู้เป็นนาย”  หรือ “ผู้ปกครอง” หรือ “ผู้อยู่
ในสถานะสูงกว่า” ได้อย่างไร 

 
3.1 ตระกูลโมริก่อนถึงสมัยของโมะโตะนะริแห่งแคว้นอะกิ 

 
3.1.1 จากจิโตสู่กลุ่มโคะกุจิน  
ชื่อตระกูล “โมริ (毛利)” ของโมะโตะนะรินั้นมีที่มาจากชื่อเรียกโฌเอน หรือ โฌเอนโมริ 

(毛利荘) ในแคว้นซะงะมิ (相模国) (ปัจจุบันคือเมืองอะท์ซุงิในจังหวัดคะนะงะวะ) แต่หากสืบย้อนไป 
จะพบว่าบรรพบุรุษของ “โมริ” แต่เดิมคือ ตระกูลโอเอะ (大江) โดยโอเอะ ฮิโระโมะโตะ (大江廣元)  
เป็นข้าราชการในรัฐบาลทหารคะมะกุระ เขาได้รับต าแหน่งส าคัญและท างานจนได้รับมอบโฌเอนใน
หลายพื้นท่ีจากโชกุน (石川和朋, 2008, น.5, 12) หนึ่งในโฌเอนเหล่านั้นคือ โฌเอนโมริแคว้นซะงะมิ 

 โอเอะ ฮิโระโมะโตะส่งมอบโฌเอนโมริต่อให้กับหนึ่งในบุตรชายของเขาคือ ซุเอะมิท์ซุ (
季光) ในสมัยของซุเอะมิท์ซุนี้เองที่เขาเปลี่ยนชื่อตระกูลเป็น “โมริ” ตามชื่อโฌเอนที่ตนดูแล จึงกล่าว
ได้ว่า โอเอะ ซุเอะมิท์ซุ คือต้นตระกูล “โมริ” ที่โมะโตะนะริใช้ต่อมา  ส่วนการเข้ามายังแคว้นอะกินั้น 
สืบเนื่องจากหลานชายของซุเอะมิท์ซุคือ โมริ โทะกิจิกะ (時親) ได้ย้ายเข้ามายังต าบลโยะฌิดะ (吉田

町) แคว้นอะกิ (安芸国) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตนมีสิทธิ (ฌิกิ) ครอบครองในฐานะจิโตใน ค.ศ. 1336 (ช่วงต้น
สมัยมุโระมะชิ) (Kurashige, 2011, p.53) ตระกูลโมริจึงเข้ามามีบทบาทในแคว้นอะกินับจากนั้น 

 

 
ภาพที่ 3.1 ต าบลโยะฌิดะซึ่งอยู่ในเมืองอะกิทะกะตะ จังหวัดฮิโรชิม่าในปัจจุบัน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก「吉田庄・毛利一族関係図」โดย 池享, 2009, 『知将・毛利元就―国人

領主から戦国大名へ―』, p.25 
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ตระกูลโมริสืบทอดต าแหน่งจิโตต่อกันมาทางสายเลือดจนกลายเป็นคนในพื้นที่นั้นซึ่งต่าง
จากพวกฌุโงะที่มักเป็นคนนอกพ้ืนที่หรือคนที่รัฐบาลกลางส่งมาดูแล เพ่ือแบ่งแยกให้ชัดเจนระหว่าง
คนนอกและคนในพ้ืนที่ นักประวัติศาสตร์เรียกคนที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีนั้นๆ ว่า “โคะกุจิน”  

 

เอกสาร36ที่ 1 พันธสัญญารวมกลุ่มโคะกุจินทีป่รากฏชื่อตระกูลโมริห้าคนร่วมลงนาม 

 

 
 
ใน ค.ศ. 1404 พบเอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของเหล่าโคะ

กุจินหรือเรียกว่า “โคะกุจินอิกกิ” (国人一揆) ดังเห็นได้จากเอกสารพันธสัญญาร่วมลงนามรับ
ข้อตกลงของกลุ่มโคะกุจิน (จากนี้ไปจะเรียกว่า เอกสารที่ 1) ลักษณะของโคะกุจินอิกกิคือ การมี

                                           
36 “เอกสาร” ในที่นี้ หมายถึง เอกสารชั้นต้นที่มีลักษณะคล้ายจดหมาย ถูกเขียนขึ้นเพ่ือ

ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารโดยเกี่ยวข้องกับตระกูลโมริทั้งหมด นับตั้งแต่ตระกูลโมริใน
สมัยคะมะกุระไปจนถึงตระกูลโมริในสมัยเอโดะ  จากนี้ไปจะเรียกเอกสารชั้นต้นที่ใช้อ้างอิงในวิทยา
พนธ์เล่มนี้ว่า “เอกสาร” ซึ่งสามารถดูข้อมูลบรรณานุกรมได้จากรายการอ้างอิง ทั้งนี้ เอกสารที่น ามา
อ้างอิงในเนื้อหานี้ ผู้วิจัยได้ตัดมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและปรับแต่งเพ่ือให้สะดวกต่อการ
อ้างอิงหรือจัดวางในหน้ากระดาษ ส าหรับฉบับเต็มของเอกสารนั้นๆ สามารถดูได้จากภาคผนวก 
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ผู้ปกครองหลายคน ไม่มีใครมีอ านาจโดดเด่นหรือเป็นผู้ตัดสินเด็ดขาด ซึ่งเป็นการควบคุมการใช้อ านาจ
สิทธิขาดของใครคนใดคนหนึ่ง (村田修三, 1964, p.1) อีกทั้ง การรวมกลุ่มเกิดขึ้นเพ่ือต้องการหยุด
ความขัดแย้งระหว่างกัน (村井良助, 2012, p.169) และเพ่ือต่อรองอ านาจกับคนที่สูงกว่า เช่น คน
จากรัฐบาลกลาง หรือฌุโงะไดเมียว คนในกลุ่มจึงรอมชอม ปรึกษาหารือ และคานอ านาจกันและกัน
ด้วย จากเอกสารที่ 1 โคะกุจินที่ลงนามมีจ านวน 33 คน ในจ านวนนั้นมีคนจากตระกูลโมริอยู่ 5 คน  

ต่อมา ค.ศ. 1512  ปรากฏการลงนามในเอกสารลักษณะเดียวกันโดยโคะกุจินทั้งหมด 9 

คน (岸田裕之, 2014, น . 18-23) หนึ่งในนั้นมีคนจากตระกูลโมริเพียงคนเดียว37คือ โมริ โอะกิ

โมะโตะ (毛利興元) พ่ีชายของโมะโตะนะริ และเป็นหัวหน้าตระกูลโมริในขณะนั้น  ส่วนอีก 8 คน 
ได้แก่ ตระกูลอะมะโนะ  (天野) ฮิระกะ (平賀) ทะเกะฮะระ (竹原) โคะบะยะกะวะ (小早川) อะโซ 
(阿曾) โนมะ  (野間) คิกกะวะ (吉川) และทะกะฮะฌิ (高橋) ซึ่งถือเป็นโคะกุจินที่มีอ านาจในบริเวณ
แคว้นอะกิ (岸田裕之, 2014, น. 4)  โมริ โอะกิโมะโตะถือเป็นผู้ริเริ่มสร้างสัมพันธ์อย่างจริงจังกับโคะ
กุจินอ่ืนที่มีอ านาจ กล่าวได้ว่า พ่ีชายของโมะโตะนะริเป็นผู้วางรากฐานความสัมพันธ์กับกลุ่มโคะกุจิน
หรือโคะกุจินอิกกิไว้ให้ (安芸高田市吉田歴史民俗資料館, 2005, p.9) 

ต่อมา ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลโมริและกลุ่มโคะกุจินได้แนบแน่นขึ้นและเป็น
ประโยชน์ต่อตระกูลโมริยิ่งขึ้นในสมัยของโมะโตะนะริ เริ่มจากใน ค.ศ. 1534 โมะโตะนะริได้ให้ลูกสาว
คนโตแต่งงานกับลูกชายตระกูลฌิฌิโดะ (宍戸) ซึ่งเป็นโคะกุจินส าคัญในแคว้นอะกิขณะนั้น ค.ศ. 
1544 โมะโตะนะริส่งลูกชายคนที่ 3 ทะกะกะเงะ (隆景) ไปเป็นลูกบุญธรรมของตระกูลโคะบะยะ
กะวะ และ ค.ศ. 1547 ส่งลูกคนที่ 2 โมะโตะฮะรุ (元春) ไปเป็นลูกบุญธรรมของตระกูลคิกกะวะ ซึ่ง
ต่อมาลูกชายทั้งสองคนได้ขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลของตระกูลโคะบะยะกะวะและตระกูลคิกกะวะ
ตามล าดับ38 น าไปสู่อ านาจที่เพิ่มมากขึ้นและมั่นคงขึ้นของตระกูลโมริ (小和田哲男, 2009, p.262) 

                                           
37 สาเหตุที่ลงนามเพียงแค่คนเดียวเพราะช่วงเวลานั้น การรวมอ านาจด้วยระบบโซเรียว

เข้มแข็งขึ้นมาก หัวหน้าตระกูล (โซเรียว ; 惣領; 宗家) หรือลูกชายคนโต (嫡子) จึงมีอ านาจเด่นชัด
และมีสิทธิขาดเหนือสายตระกูลย่อย (庶子; 分家) อื่นๆ ที่กลายเป็นลูกน้องในสังกัดหัวหน้าตระกูลไป
โดยปริยาย  

38 เมื่อลูกชายคนที่ 2 และคนที่ 3 ของโมะโตะนะริได้ขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลของตระกูลคิก
กะวะ และโคะบะยะกะวะ การควบคุมบริหารจึงเป็นระบบมากขึ้นเพราะโมะโตะนะริสามารถควบคุม
ตระกูลอ่ืนได้โดยตรงผ่านลูกชายของตนเอง ระบบนี้จึงเรียกว่า “โมริเรียวเซน” (สองแม่น้ าของโมริ; 
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กล่าวโดยสรุป ตระกูลโมริมาเติบโตขึ้นในแคว้นอะกิด้วยสถานะจิโต และอยู่ติดพ้ืนที่ใน
ฐานะโคะกุจินเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดการรวมกลุ่มโคะกุจินหรือโคะกุจินอิกกิขึ้นเพ่ือลดทอนความ
ขัดแย้งทางอ านาจทั้งจากโคะกุจินด้วยกันเอง และจากอ านาจที่สูงกว่า เช่น รัฐบาลกลาง ฌุโงะ รวมถึง
กลุ่มนักรบที่มีอ านาจมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานั้นตระกูลอะมะโกะและตระกูลโออุชิซึ่งถือ
เป็นตระกูลนักรบที่มีอ านาจก าลังขัดแย้งกันโดยมีแคว้นอะกิอยู่คั่นกลางในเชิงภูมิศาสตร์ 
 

3.1.2 การพึ่งพิงอ านาจที่ใหญ่กว่า 

สืบเนื่องจากสงครามโอนิน (応仁の乱)39 ในเกียวโตที่ส่งผลให้เหล่านักรบแบ่งออกเป็น

ฝักฝ่าย แม้แต่ในส่วนภูมิภาคเองก็ต้องเลือกที่จะส่งก าลังพลเข้าช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ในช่วงเวลานั้น  
(ช่วง ค.ศ. 1440-1475) ตระกูลโมริยังไม่ได้มีอ านาจในพ้ืนที่เทียบเท่านักรบตระกูลใหญ่ๆ อย่าง
ตระกูลโออุชิหรือตระกูลอะมะโกะ  ในช่วงแรก ตระกูลโมริได้เข้าร่วมกับฝ่ายตะวันออกซ่ึงน าโดยคันเร
ตระกูลโฮะโซะกะวะ แต่ต่อมาตระกูลโมริเปลี่ยนมาเข้ากับฝ่ายตะวันตกซึ่งน าโดยตระกูลยะมะนะ 
เนื่องจากหัวหน้าตระกูลโมริตอนนั้นกลับไปอยู่ที่แคว้นอะกิและท างานรับใช้ตระกูลโออุชิซึ่งอยู่ฝ่าย

ตะวันตก  การเปลี่ยนฝ่ายในครั้งนี้ปรากฏในเอกสาร ค.ศ. 147140ว่าหัวหน้าตระกูลโมริได้รับจดหมาย

ขอบคุณจากตระกูลอะฌิกะงะซึ่งเป็นว่าที่โชกุนของฝ่ายตะวันตก (安芸高田市吉田歴史民俗資料

館, 2005, p.6) 
กล่าวได้ว่า  ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 15 ตระกูลโมริแห่งแคว้นอะกิยังไม่มีอ านาจ

มากนัก โดยยังพ่ึงพิงและท างานภายใต้สังกัดตระกูลโออุชิที่มีอิทธิพลเนื่องจากเป็นตระกูลฌุโงะได
เมียวที่ปกครองแถบนั้น 

ช่วง ค.ศ. 1508 โออุชิ โยะฌิโอกิ ติดต่อกับอะฌิกะงะ โยฌิตะเนะ (足利義植) ซึ่ง
เป็นโชกุนอยู่ในเวลานั้น ให้ยอมรับตนเป็นฌุโงะเพ่ือแสดงถึงการเป็นผู้มีอ านาจอันชอบธรรมในพ้ืนที่
ของเขา ด้วยเหตุนั้น โยะฌิโอกิจึงใช้เวลาไปกับการแสดงความภักดีที่เกียวโต ส่งผลให้การควบคุม
ท้องถิ่นหละหลวม ปัญหานี้มักเกิดขึ้นกับฌุโงะที่ต้องไปอยู่ที่เกียวโตส่งผลให้พวกคนในท้องถิ่นสะสม

                                           
毛利両川)  เนื่องจากอักษรคันจิที่ประกอบเป็นชื่อตระกูลคิกกะวะและโคะบะยะกะวะมีความหมาย
ว่า แม่น้ า ซึ่งอ่านว่า คะวะ หรือ เซน ในภาษาญี่ปุ่น 

39 ดูรายละเอียดความขัดแย้งของสงครามโอนินได้ในบทที่ 2  
40 เอกสารชั้นต้น  東京大学史料編纂所「一四四：（文明四年）二月九日：足利義

視御内書」『大日本古文書家わけ第八（毛利家文書之一）』 
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อ านาจได้ เมื่อผู้ปกครองไม่ได้อยู่ควบคุมในท้องถิ่น ช่วงเวลาดังกล่าวจึงท าให้นักรบในท้องถิ่นอย่าง
ตระกูลโมริผูกสัมพันธ์กับนักรบท้องถิ่นตระกูลอ่ืนๆ ให้มาอยู่รวมกลุ่มกับตนได้ ซึ่งจ านวนหนึ่งเป็น
ลูกน้องเก่าของตระกูลโออุชิด้วย (Kurashige, 2011, p.56) 

 

 
       สีน้ าตาล คือ พื้นที่ของตระกูลโออุชิ 
       สีม่วง คือ พื้นที่ของตระกูลอะมะโกะ 

ภาพที่ 3.2 แผนที่แสดงอาณาเขตของนักรบที่มีอ านาจในช่วง ค.ศ.1532- 1555 
ที่มา:「天文年間の中国地方勢力図」โดย 清原伸一, 2005,『週刊ビジュアル日本の歴史

：戦乱の世９』第７９号, p.368 
 

เมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษที่ 1520 ซึ่งเป็นช่วงที่โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลแล้ว ใน
ระยะแรก โมะโตะนะริยังไม่มีอ านาจเด็ดขาด เขายังคงถูกขนาบด้วย 2 ตระกูลที่มีอิทธิพลอย่างตระกูล

โออุชิและตระกูลอะมะโกะ41 ดังเห็นได้จากภาพที่ 3.2 ตระกูลโมริอยู่รอดได้ส่วนหนึ่งด้วยการพ่ึงพิง

ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง โดยการผูกสัมพันธ์เป็นพี่น้องร่วมสาบานหรือการส่งลูกของตนให้ไปใช้ชีวิตอยู่ใน
พ้ืนที่ของอีกฝ่ายหนึ่งในฐานะลูกบุญธรรม ซึ่งในความเป็นจริงคือการไปเป็นตัวประกัน เช่น ช่วง ค.ศ. 
1523 ก่อนที่โมะโตะนะริจะขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลนั้น ตระกูลโมริผูกสัมพันธ์กับตระกูลอะมะโกะ 
เนื่องจากตระกูลอะมะโกะต้องการขยายอาณาเขตการปกครอง จึงชักชวนโคะกุจินในแต่ละพ้ืนที่ให้
เข้าร่วมกับตน ทว่า หลังจากโมะโตะนะริล่วงรู้ว่าตระกูลอะมะโกะอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนน้องชาย

                                           
41 ตระกูลอะมะโกะเป็นตระกูลฌุโงะที่ฐานอ านาจหลักอยู่ในแคว้นอิสุโมะและแคว้นอิวะมิ 

(บริเวณจังหวัดชิมะเนะในปัจจุบัน) ส่วนตระกูลโออุชิเป็นตระกูลฌุโงะที่มีอ านาจในภูมิภาคชูโงะกุ โดย
ฐานอ านาจหลักอยู่ที่แคว้นซุโอ (บริเวณจังหวัดยะมะกุชิในปัจจุบัน)  
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ต่างแม่ให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าตระกูลแทนตน42 โมะโตะนะริจึงได้ตัดสินใจเลือกพ่ึงพิงตระกูลโออุชิ
จนกระทั่ง ค.ศ. 1531 โมะโตะนะริกลับมาผูกสัมพันธ์เป็นพ่ีน้องร่วมสาบานกับหลานชายของหัวหน้า
ตระกูลอะมะโกะ อะมะโกะ ท์ซุเนะฮิซะ เพราะอีกฝ่ายต้องการสงบศึกชั่วคราว แต่ไม่นานนัก โมริ 
โมะโตะนะริก็กลับมาอยู่ฝ่ายตระกูลโออุชิอีกครั้งด้วยการเลือกส่งลูกชายคนโต โมริ ทะกะโมะโตะไป
เป็นตัวประกันแก่หัวหน้าตระกูลโออุชิ โออุชิ โยะฌิโอะกิ (大内義興) 

การที่ตระกูลโมริอยู่ใต้อาณัติตระกูลโออุชินี้เอง ท าให้โมะโตะนะริซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ดูแล
ในฐานะผู้ปกครองของโคะมะท์ซุมะรุหลานชายวัย 2 ปีที่ก าลังขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล ได้ออกทัพแรก
ของเขาในศึกอะริตะ 

 
3.2 ศึกอะริตะ ศึกแรกของโมะโตะนะริ 
 

ศึกอะริตะ (有田合戦) เริ่มขึ้นใน ค.ศ. 1512 โดยเกิดความขัดแย้งระหว่างโออุชิ โยะฌิ
โอะกิกับตระกูลทะเกะดะ (武田) ตระกูลทะเกะดะเป็นตระกูลฌุโงะปกครองบริเวณแคว้นอะกิและมี
ความสัมพันธ์สนิทสนมกับตระกูลโออุชิจากการที่ลูกสาวบุญธรรมของตระกูลโออุชิแต่งงานกับหัวหน้า
ตระกูลทะเกะดะ ในช่วงนั้นโยะฌิโอะกิต้องเข้าไปท างานให้กับโชกุนในเกียวโต แต่ภายในแคว้นกลับ
เกิดการความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง เขาจึงมอบหมายให้ตระกูลทะเกะดะเข้าไปดูแลพ้ืนที่ของตนแต่
หลังจากปราบกลุ่มที่ก่อความวุ่นวายให้โยะฌิโอะกิส าเร็จ ตระกูลทะเกะดะกลับคิดเอาใจออกห่างโดย
แสดงเจตจ านงชัดเจนด้วยการหย่าร้างกับลูกสาวบุญธรรมตระกูลโออุชิ เขาคิดตั้งตนเป็นเอกเทศและ
ยึดพ้ืนที่ของตระกูลโออุชิเสียรวมถึงรุกรานนักรบตระกูลอ่ืนๆ เมื่อทางโออุชิ โยฌิโอะกิซึ่งเป็นหัวหน้า
ตระกูลโออุชิรู้เรื่องการคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อตนของตระกูลทะเกะดะ เขาจึงคิดก าจัดตระกูลทะเกะดะ
โดยขอความร่วมมือจากตระกูลโมริด้วย (三卿伝編纂所, 1974, pp.65-67) 

โมริ โอะกิโมะโตะ พ่ีชายของโมะโตะนะริและเป็นหัวหน้าตระกูลโมริในขณะนั้นตอบรับ
ตระกูลโออุชิด้วยการเข้าร่วมรบ และช่วยเหลือโคะกุจินตระกูลคิกกะวะไว้ได้จากการถูกตระกูลทะเกะ
ดะรุกราน แต่แล้ว โอะกิโมะโตะกลับป่วยเสียชีวิตใน ค.ศ. 1516 ผู้ที่รับสืบทอดต าแหน่งหัวหน้า
ตระกูลโมริต่อคือ โคะมะท์ซุมะรุ ลูกชายของเขาซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายของโมะโตะนะริ ตัวโมะโตะ
นะริที่ได้สูญเสียพ่ีชายที่เป็นสายเลือดเดียวกันเพียงคนเดียวไป จึงคอยช่วยเหลือหลานชายอย่างเต็มที่
ในฐานะผู้ปกครองของโคะมะท์ซุมะรุ 

                                           
42 ดูรายละเอียดได้ในข้อ 3.3 การสืบทอดต าแหน่งหัวหน้าตระกูลของโมะโตะนะริ 
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ส่วนทางตระกูลทะเกะดะได้รุกรานมาจนถึงบริเวณอะริตะซึ่งเป็นพ้ืนที่อยู่ระหว่างบริเวณ
ที่ตั้งปราสาทโคะโอะริยะมะของหัวหน้าตระกูลโมริและบริเวณที่ตั้ งปราสาทของตัวโมะโตะนะริเอง  
ตระกูลทะเกะดะเดินทัพต่อหมายขยายอ านาจเหนืออาณาเขตของตระกูลโมริ  ตระกูลโมริภายใต้การ
น าของโคะมะท์ซุมะรุจึงเข้ารบ ส่วนโมะโตะนะริได้เข้าเสริมทัพในฐานะลูกน้องใต้สังกัดของโคะมะท์ซุ
มะรุ โดยเป็นทัพหน้าร่วมมือกับโคะกุจินตระกูลคิกกะวะและน าลูกน้องของตระกูลโมริ เช่น ตระกูลฟุกุ
ฮะระ ตระกูลฌิจิ ตระกูลอิโนะอุเอะเข้าไปบุกโจมตีฝ่ายตระกูลทะเกะดะ (池享, 2009, pp.35-37) 

ศึกครั้งนี้ท าให้ชื่อของโมะโตะนะริเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการเข้าร่วมรบกับตระกูลโออุชิ
เพ่ือล้มตระกูลทะเกะดะซึ่งเป็นตระกูลฌุโงะเก่าแก่ได้ใน ค.ศ. 1517 แม้ตระกูลโมริจะสูญเสียคนส าคัญ
อย่างโมริ โอะกิโมะโตะไป แต่ความน่าเกรงขามของตระกูลโมริก็มิได้ลดลงไป เพราะพวกเขาสามารถ
ปกป้องอาณาเขตของตนไว้ได้ และไล่ต้อนตระกูลทะเกะดะจนพบกับความพ่ายแพ้ ผลจากการศึกครั้ง
นี้ท าให้ตระกูลโมริขยายพ้ืนที่ออกไปครอบคลุมบริเวณที่ตระกูลทะเกะดะมีอิทธิพลอยู่แต่เดิม และเป็น
ที่ตระหนักแก่นักรบอ่ืนๆ ว่าแม้สิ้นสมัยของโมริ โอะกิโมะโตะไปแล้ว ตระกูลโมริก็ยังเข้มแข็ง โดย
ตัวโมะโตะนะริเองยังได้รับจดหมายขอบคุณที่ได้ร่วมรบในศึกครั้งนี้จากนักรบตระกูลอ่ืนๆ ด้วย 
โมะโตะนะริจึงเริ่มเป็นที่จับตามองอย่างระแวดระวังของนักรบในบริเวณใกล้เคียงในฐานะอ านาจใหม่
ที่มาแทนที่ตระกูลทะเกะดะ และมีความน่าเกรงขามจากการที่สยบศึกอันวุ่นวายในแคว้นไว้ได้ 

 
3.3 การสืบทอดต าแหน่งหัวหน้าตระกูลของโมะโตะนะริ 

 
หัวหน้าตระกูลเรียกอีกอย่างว่า “โซเรียว” ระบบโซเรียวคือ การสืบทอดตระกูลโดยมอบ

สิทธิสืบทอดมรดกและการปกครองตระกูลให้แก่ลูกชายคนโต ครอบครัวของลูกชายคนโตที่ได้รับ
ต าแหน่งหัวหน้าตระกูลจะเรียกว่า “โซเกะ (宗家)” หรือ “ฮงเกะ (本家)” ลูกชายคนโตถือเป็น
ประมุขใหญ่ของตระกูลเรียกว่า โซเรียว ในขณะที่ลูกชายล าดับอ่ืนๆ นั้นจะถือเป็นสายตระกูลย่อยที่
เรียกว่า “โฌะเกะ (庶家)” หรือ “บุงเกะ” (分家) 

ในสมัยคะมะกุระ ระบบโซเรียว จะมีการแบ่งมรดกให้แก่ลูกทุกคน โดยลูกชายคนโต
ได้รับส่วนแบ่งมากที่สุดและได้สิทธิปกครองสมาชิกในตระกูลต่อไปในฐานะหัวหน้าตระกูล (โซเรียว) 
ส่วนลูกคนอ่ืนๆ จะแยกออกไปตั้งสายตระกูลย่อยของตน ลักษณะการแบ่งมรดกเช่นนี้เรียกว่า การสืบ
ทอดมรดกแบบแบ่งส่วน (分割相続) อย่างไรก็ตาม แม้แยกออกมาเป็นสายตระกูลย่อยแล้ว ก็มักอยู่
ใต้ปกครองของโซเรียวอยู่ (佐藤進一, 1971, p.186) แต่ก็สามารถเป็นเอกเทศจากตระกูลหลักได้แม้
ไม่สมบูรณ์ก็ตาม ทว่า เมื่อเข้าสู่สมัยมุโระมะชิ ในบางตระกูล ลูกหลายคนสละมรดกที่ได้รับให้แก่ลูก
ชายคนโตเพียงคนเดียวเพ่ือให้ตระกูลด ารงอยู่อย่างมั่นคงและด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ลูกชายคนโตก็
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จะกลายเป็นหัวหน้าตระกูลหรือโซเรียวต่อไป (Lu, 1997, pp.169-170) โดยลูกคนอ่ืนๆ จะได้รับการ
ช่วยเหลือจากโซเรียวและเข้าเป็นลูกน้องในสังกัดโดยปริยาย  การที่โซเรียวได้รับมรดกทั้งหมดเพียง
คนเดียวจะเรียกว่า การสืบทอดมรดกแบบเดี่ยว (単独相続) อย่างไรก็ตาม ลูกชายที่เป็นโซเรียวไม่
จ าเป็นต้องเป็นลูกชายคนโตเสมอไป หากเป็นคนที่เหมาะสมก็สามารถได้รับการเลือกขึ้นมาเป็นโซ
เรียวได้ (池上裕子, 1995, p.86) 

กรณีของโมริ โมะโตะนะริ เขาไม่มีสิทธิขึ้นเป็นโซเรียวหรือหัวหน้าตระกูลตั้งแต่แรก 
เนื่องจากเป็นลูกชายคนรองของหัวหน้าตระกูลรุ่นก่อน โมริ ฮิโระโมะโตะ และเมื่อพ่ีชาย โมริ โอะกิ
โมะโตะของโมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลแล้ว คนที่ได้รับต าแหน่งคนต่อมาก็คือ โคะมะท์ซุมะรุ 
ลูกชายของพ่ีชาย อย่างไรก็ตาม โมะโตะนะริได้ขึ้นเป็นโซเรียวหรือหัวหน้าตระกูลโมริต่อจาก
หลานชาย โดยมีที่มาดังนี้ 

โมริ โมะโตะนะริเกิดวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1497 ชื่อในวัยเด็กคือ โฌจุมะรุ (松寿) เป็น
ลูกชายคนที่ 2 ของโมริ ฮิโระโมโตะใน ค.ศ. 1500 ฮิโระโมะโตะผู้เป็นพ่อมอบต าแหน่งหัวหน้าตระกูล
และมอบปราสาทโคะโอะริยะมะ (郡山城) ซึ่งถือเป็นปราสาทของหัวหน้าตระกูลให้แก่โอะกิโมะโตะ 
ลูกชายคนโตหรือพ่ีชายของโมะโตะนะริ ส่วนตัวของฮิโระโมะโตะพร้อมกับโมะโตะนะริในวัย 3 ปีย้าย
ไปอยูท่ีป่ราสาทซะรุกะเกะ (猿掛城) บริเวณทะจิฮิ (多治比) ในแคว้นเดียวกัน 

 

 
ภาพที่ 3.3 ปราสาทโคะโอะริยะมะและปราสาทซะรุกะเกะ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก 「安芸の城郭・政治勢力図」โดย 池享, 2009, 『知将・毛利元就―国人

領主から戦国大名へ―』, p.37 
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ต่อมา ค.ศ. 1516 โอะกิโมโตะเสียชีวิตลงโดยมอบต าแหน่งหัวหน้าตระกูลต่อให้ลูกชาย
วัย 2 ปี คือโคมะท์ซุมะรุ ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายของโมะโตะนะริ แต่โคมะท์ซุมะรุกลับเสียชีวิตลงใน 
ค.ศ. 1523 ด้วยวัยเพียง 9 ปี จึงท าให้ต าแหน่งหัวหน้าตระกูลโมริว่างลง ด้วยเหตุดังกล่าว โมะโตะนะริ
จึงเข้ามาพัวพันกับการเข้ารับต าแหน่งหัวหน้าตระกูลคนต่อไป  

ช่วงที่ต าแหน่งหัวหน้าตระกูลว่างลงนี้ ลูกน้องภายใต้ปกครองของตระกูลโมริแบ่ง
ออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งสนับสนุนให้โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล ฝ่ายนี้น าโดยตระกูลฟุกุฮะ

ระ43 (福原) ซึ่งเป็นญาติทางฝั่งแม่ของโมะโตะนะริ ชิกเก็น (執権)44ที่มีชื่อว่าฌิจิ ฮิโระโยะฌิ (志道

広良) ซึ่งเป็นลูกน้องเก่าแก่ท างานให้ตระกูลโมริมานาน และตระกูลอิโนะอุเอะ (井上) ซึ่งมีอ านาจใน
กลุ่มลูกน้องของโมะโตะนะริ (秋山伸隆, 2010, p.167) โดยนักประวัติศาสตร์อะกิยะมะ โนะบุตะกะ 
(秋山伸隆) ให้ทรรศนะว่า ตระกูลอิโนะอุเอะเป็นหนึ่งในก าลังส าคัญที่ผลักดันให้โมะโตะนะริขึ้นเป็น
หัวหน้าตระกูล  ส่วนลูกน้องอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น คะท์ซุระ ฮิโระซุมิ (桂広澄) ซะกะ ฮิโระฮิเดะ (坂広秀) 
วะตะนะเบะ ซุงุรุ (渡辺勝) หนุนอะอิโอ โมะโตะท์ซุนะ (相合元綱) น้องชายต่างมารดาของโมะโตะ
นะริให้ขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลอย่างลับๆ โดยฝ่ายหลังนี้อิงอ านาจตระกูลอะมะโกะ ทางตระกูลอะ
มะโกะเองสนับสนุนเพราะคิดว่าหากท าส าเร็จ ย่อมมีอ านาจเหนือตระกูลโมริได้โดยง่าย (石川和朋, 
2008, น.36)  

ภายหลัง เมื่อโมะโตะนะริได้ล่วงรู้แผนการว่า เหล่าลูกน้องคนส าคัญคิดหนุนโมะโตะท์ซุ
นะน้องชายต่างแม่ให้ขึ้นมา เขาจึงฆ่าน้องชายพร้อมกับลูกน้องเหล่านั้นเสีย โมะโตะนะริขึ้นเป็น
หัวหน้าตระกูลด้วยการสนับสนุนของลูกน้องเก่าแก่  ดังเห็นได้จากเอกสารที่ 2 ซึ่งเป็นจดหมายเชิญ
โมะโตะนะริให้ขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล (จากนี้ไปจะเรียกว่า เอกสารที่ 2)  
  

                                           
43 แม่ผู้ให้ก าเนิดโมะโตะนะริมาจากตระกูลฟุกุฮะระ แต่เสียชีวิตในขณะที่โมะโตะนะริอายุได้ 

5 ปี จากนั้น เขาได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เลี้ยง 
44 ผู้ท าหน้าที่เป็นเสมือนเลขาของตระกูลโมริและคอยดูแลเรื่องภายในบ้าน (家務) ของ

ตระกูลโมริ นอกจากนี้ ฌิจิ ฮิโระโยะฌิยังเป็นที่ปรึกษาคอยดูแลโมะโตะนะริในตอนที่โมะโตะนะริ
สาบานตนเข้าเป็นลูกน้องภายใต้ตระกูลโมริในสมัยที่โอะกิโมะโตะ (พ่ีชายของโมะโตะนะริ) เป็น
หัวหน้าตระกูลอีกด้วย (池享, 2009, p.28) 
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เอกสารที ่2 จดหมายเชิญจากลูกน้องทีส่นับสนุนให้โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล 
 

 
 
 เอกสารนี้แสดงให้เห็นว่า โมะโตะนะริได้รับการสนับสนุนจากลูกน้องกลุ่มหนึ่ง ซ่ึงน าโดย
ลูกน้องเก่าแก่ที่เกี่ยวพันทางสายเลือด คือ ฟุกุฮะระ ฮิโระโตะฌิ (福原廣俊) ให้ขึ้นมาด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าตระกูลต่อจากโคมะท์ซุมะรุผู้เป็นหลานชาย (ลูกของโอะกิโมะโตะซึ่งเป็นพ่ีชายของโมะโตนะริ) 
เหล่าลูกน้องลงนามว่าจะคอยช่วยเหลือและภักดีกับเขา เอกสารนี้ยังได้ระบุว่า ขอให้โมะโตะนะริย้าย
จากปราสาทซะรุกะเกะที่ทะจะฮิมายังปราสาทโคะโอะริยะมะ ซึ่งเป็นปราทสาทที่หัวหน้าตระกูลโมริ
รุ่นก่อนๆ อาศัยอยู่  โมริ โมะโตะนะริจึงเข้าสู่ปราสาทโคะโอะริยะมะในฐานะหัวหน้าตระกูลในวันที่ 
10 สิงหาคม ค.ศ. 1523 ในวัย 27 ปี กล่าวได้ว่า ลูกน้องมีบทบาทส าคัญที่ผลักดันให้โมะโตะนะริขึ้นสู่
ต าแหน่งหัวหน้าตระกูล 
 
3.4 การล้มอ านาจตระกูลทะกะฮะฌิ 

 

ตระกูลทะกะฮะฌิ (高橋) ถือเป็นโคะกุจินที่มีอ านาจในแคว้นอะกิ โดยมีฐานที่มั่นอยู่
บริเวณทางตอนเหนือของแคว้นอะกิติดกับแคว้นอิวะมิ (จังหวัดชิมะเนะ) ตระกูลทะกะฮะฌิจึงมี
สถานะเป็นเสมือนคนกลางเชื่อมระหว่างโคกุจินของแคว้นอะกิและแคว้นอิวะมิไปโดยปริยาย อีกทั้ง 
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ตระกูลทะกะฮะฌิอยู่บริเวณเส้นพรมแดนระหว่างอ านาจของตระกูลโออุชิกับอ านาจของฝ่ายรัฐบาล45

ซึ่งขัดแย้งกันอยู่ในช่วงนั้น ตระกูลทะกะฮะฌิพ่ึงพิงอ านาจของตระกูลโออุชิอยู่  ตระกูลทะกะฮะฌิจึง
คอยรับค าสั่งจากตระกูลโออุชิเพ่ือสั่งการด้านการทหารต่อไปยัง  “คุนิฌู” (国衆連合) หรือกลุ่ม
พันธมิตรระหว่างโคะกุจิน ซึ่งตระกูลทะกะฮะฌิมีฐานะเป็นหัวหน้า (เมฌุ; 明主) อยู่ อีกทั้งยังแนะน า
คนที่ภักดีในกลุ่มให้แก่ตระกูลโออุชิ หรือน าที่ดินซึ่งเป็นรางวัลส่งมอบให้คนในกลุ่ม เป็นต้น (岸田裕之

, 2014, p.ii) 
คุนิฌูคือ ค าเรียกหนึ่งของกลุ่มโคะกุจิน หมายถึง กลุ่มคนที่เป็นคนในพ้ืนที่นั้นๆ แล้วมา

รวมกลุ่มกัน โดยมีการส่งก าลังทหารไปช่วยนักรบที่มีอ านาจในพ้ืนที่ คุนิฌูในพ้ืนที่หนึ่งอาจมารวมตัว
กับคุนิฌูอีกพ้ืนที่หนึ่งในลักษณะเป็นพันธมิตรกัน เพ่ือต่อรองอ านาจของส่วนกลางหรือผู้ที่มีอ านาจ
มากกว่า และหลีกเลี่ยงการแทรกแซงจากนักรบที่มีอิทธิพลเหนือกว่าในบริเวณเดียวกัน นอกจากนี้ คุ
นิฌูเป็นความสัมพันธ์แนวราบอย่างเท่าเทียม (対等な横の関係) จึงต่างช่วยเหลือกันและกันในกลุ่ม 
กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับกลุ่มของตนในท้องที่มากกว่าค าสั่งของคนนอกอย่างรัฐบาลทหารหรือ
จากฌุโงะ (岸田裕之, 2007, น.18)  

ความสัมพันธ์ของตระกูลทะกะฮะฌิกับตระกูลโมรินั้น นอกจากร่วมคุนิฌูหรือโคะกุจิน
อิกกิด้วยกันแล้ว ลูกสาวของหัวหน้าตระกูลทะกะฮะฌิ ได้แต่งงานเข้ามาเป็นภรรยาของโมริ โอะกิ
โมะโตะ (พ่ีชายโมะโตะนะริ) และลูกสาวของโมะโตะนะริเองก็ไปอยู่กับตระกูลทะกะฮะฌิในฐานะตัว
ประกันทางการเมือง (安芸高田市吉田歴史民俗資料館, 2005, p.29) นอกจากนี้ แม่เลี้ยงของ
โมะโตะนะริก็มาจากตระกูลทะกะฮะฌิ เธอเป็นผู้ดูแลเขาหลังจากที่พ่อและแม่ที่แท้จริงเสียชีวิตจากไป  
กล่าวได้ว่า ตระกูลโมริค่อนข้างให้ความย าเกรงตระกูลทะกะฮะฌิอยู่ไม่น้อย และต่างฝ่ายต่างพ่ึงพา
อ านาจกันและกันอยู่มากซึ่งในสมัยที่โมริ โอะกิโมะโตะเป็นหัวหน้าตระกูลนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตระกูลโมริ ตระกูลทะกะฮะฌิ รวมไปถึงตระกูลคิกกะวะแข็งแกร่งมากเพราะมีการผูกสัมพันธ์ด้วยการ
แต่งงานข้ามตระกูลกันดังท่ีกล่าวไปแล้ว 

หลังจากที่โมะโตะนะริขึ้นสืบทอดตระกูลใน ค.ศ. 1523 เหตุการณ์ที่ส่งผลให้อ านาจของ
เขาเริ่มมากขึ้นในพ้ืนที่คือ การล้มอ านาจตระกูลทะกะฮะฌินี้เอง เนื่องจากตระกูลทะกะฮะฌิเป็น
เสมือนหัวหน้ากลุ่มคุนิฌู แม้ตระกูลทะกะฮะฌิอยู่ภายใต้อ านาจของตระกูลโออุชิ แต่ต่อมาไปเข้ากับ
ทางฝ่ายตระกูลอะมะโกะโดยหันหลังให้ตระกูลโออุชิในช่วงที่โออุชิ โยะฌิโอกิ หัวหน้าตระกูลโออุชิ

                                           
45 ตระกูลโฮะโซกะวะ (細川) ซึ่งเป็นตระกูลคันเร (管領) คือผู้ถืออ านาจสูงสุดในรัฐบาลอยู่

ในขณะนั้น 
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ป่วยหนักและใกล้เสียชีวิต โมะโตะนะริจึงร่วมกับตระกูลโออุชิเพ่ือล้มตระกูลทะกะฮะฌิเสีย ซึ่งคะวะอิ 
มะซะฮะรุ (河合正治, 2014, p.138) แสดงทรรศนะว่า โมะโตะนะริเองต้องการก าจัดตระกูลทะกะ
ฮะฌิเช่นกัน เพราะเกรงว่าตระกูลทะกะฮะฌิจะเข้ามาแทรกแซงเรื่องภายในตระกูลโมริอีก อย่างที่เคย
เข้ามาแทรกแซงเรื่องภายในช่วงที่โคมะท์ซุมะรุ หลานชายของโมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลแล้ว
ครั้งหนึ่ง 

โมะโตะนะริและลูกน้องของตระกูลโออุชิร่วมกันบุกไปที่ปราสาทมะท์ซุโอะ (松尾城) 
ของทะกะฮะฌิ  ฮิโระอะท์ซุ (高橋廣厚)  ลูกของฮิโระอะท์ซุหนีไปที่แคว้นอิวะมิ  โมะโตะนะริตามไป
จนอีกฝ่ายท าการคว้านท้องตนเองเพ่ือรับความพ่ายแพ้ในที่สุด (安芸高田市吉田歴史民俗資料館, 
2005, p.29) 

หลังจากที่โมะโตะนะริร่วมกับคนของตระกูลโออุชิล้มตระกูลทะกะฮะฌิ ใน ค.ศ. 1530
เขาได้ส่งจดหมายแสดงเจตจ านงต่อตระกูลโออุชิว่า ต้องการที่ดินเดิมของตระกูลทะกะฮะฌิ (安芸高

田市吉田歴史民俗資料館, 2005, p.26) ทางตระกูลโออุชิยินยอม ด้วยเหตุนี้ เขาจึงได้ที่ดิน เหมือง
แร่เหล็ก และส่งคนของตนออกไปดูแล 

 

 
ภาพที่ 3.4 อาณาเขตของตระกูลโมริในช่วง ค.ศ. 1523-1540 
ที่มา: ดัดแปลงจาก 「毛利氏の勢力の推移」โดย 毛利元就展企画委員会, 1997, 『「毛利元

就展」―その時代と至宝―』, p.257 

 

กล่าวได้ว่า การล้มตระกูลทะกะฮะฌิเป็นการขยายอาณาเขตและอ านาจออกไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นอิวะมิ (池享, 2009, pp.45-46) อีกทั้งตัวของทะกะฮะฌิ ฮิโระอะท์ซุ (高
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橋広厚) หัวหน้าตระกูลทะกะฮะฌิมีสถานะเป็นเสมือนหัวหน้าคุนิฌูหรือหัวหน้ากลุ่มพันธมิตรระหว่าง
โคะกุจินด้วยกัน ตัวโมะโตะนะริที่ล้มตระกูลนี้ได้จึงได้รับสถานะเป็นผู้ชี้น ากลุ่มและเชื่อมสัมพันธ์
กับโคะกุจินทางแคว้นอิวะมิไปโดยปริยาย ชัยชนะครั้งนี้ยังท าให้ตระกูลโมริที่น าโดยโมะโตะนะริเริ่ม
เป็นที่จับตามองของเหล่านักรบในบริเวณข้างเคียง 

 
3.5 ศึกโคะโอะริยะมะ  

 

ช่วงที่โมริ โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลนั้น ความขัดแย้งระหว่างสองตระกูลใหญ่
ในแถบภูมิภาคชูโงะกุระหว่างตระกูลอะมะโกะและตระกูลโออุชิได้เกิดขึ้นแล้ว ด้วยเหตุที่แคว้นอะกิ
เป็นบริเวณกันชนของสองตระกูลดังกล่าว  จึงมีเหตุให้โมะโตะนะริต้องเลือกฝักฝ่ายอยู่บ่อยครั้ง   

ภายหลัง ค.ศ. 1523 หลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลโมริและตระกูลอะมะโกะ
ย่ าแย่ลงไปอันเนื่องมาจากการที่ตระกูลอะมะโกะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์แย่งชิงผู้สืบทอดต าแหน่ง
หัวหน้าตระกูลโมริ  โมะโตะนะริได้ท าสัญญาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับอะมะโกะ ฮะรุฮิซะ (尼子晴久) 
หลานชายหัวหน้าตระกูลอะมะโกะ (อะมะโกะ ท์ซุเนะฮิซะ; 尼子経久) ใน ค.ศ. 1531 ซึ่งถือเป็นการ
รื้อฟ้ืนความสัมพันธ์ และเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ทางตระกูลอะมะโกะยังมีเรื่องขัดแย้งภายใน
แคว้นเอง การผูกมิตรนี้จึงเป็นเสมือนการขอสงบศึกรวมถึงการขอความร่วมมือหากเกิดศึก (池享, 
2009, p.46) แต่ต่อมา เมื่อตระกูลโออุชิบีบให้โมะโตะนะริต้องเลือกฝ่าย โดยเสนอให้โมะโตะนะริส่ง
ตัวลูกชายคนโตไปอยู่กับหัวหน้าตระกูลโออุชิในขณะนั้น  โมะโตะนะริจึงได้เลือกผูกมิตรกับตระกูลโออุ
ชิด้วยการส่งลูกชายคนโตไปเป็นตัวประกันใน ค.ศ. 1537 เพ่ือสร้างรากฐานให้ตระกูลมั่นคง (泉秀樹, 
2012, p.336) การเลือกฝั่งตระกูลโออุชินี้ส่งผลให้ทางตระกูลอะมะโกะไม่พอใจและมองว่าเป็นการหัก
หน้าที่เคยท าสัญญาเป็นพ่ีน้องร่วมสาบานกันไว้ กอปรกับช่วงนั้นตระกูลอะมะโกะอยู่ในช่วงเปลี่ยน
หัวหน้าตระกูลและได้รับค าสั่งจากโชกุนให้ขึ้นไปท างานที่เกียวโต ทางตระกูลอะมะโกะจึงคิดว่าควร
ก าราบตระกูลโมริให้เรียบร้อยเสียก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง  ตระกูลอะมะโกะจึงส่งก าลัง
ทหารน าโดยอะมะโกะ ฮะรุฮิซะมาบุกตระกูลโมริถึงบริเวณปราสาทโคะโอะริยะมะใน ค.ศ.1540 (清
原伸一, 2005, p.368) 

กองทัพอะมะโกะมีก าลังทหารพร้อมกว่าสามหมื่นนาย ในขณะที่ทางโมะโตะนะรินั้นมี
ทหารที่รวมก าลังจากชาวนาและพ่อค้าแล้วไม่ถึงสี่พันนาย  หลังจากฝ่ายตระกูลอะมะโกะปิดล้อม
ปราสาทหวังให้ทางตระกูลโมริปราชัยจากการขาดแคลนเสบียงและความหิวโหยอยู่นานกว่าสี่เดือน 
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ทางตระกูลโออุชิก็ส่งก าลังมาช่วยน าโดยซุเอะ ทะกะฟุสะ46 (陶隆房) การต่อสู้จึงเริ่มเปิดฉากขึ้นและ
จบลงที่ความพ่ายแพ้ของฝ่ายอะมะโกะจนต้องถอยทัพกลับไปยังแคว้นของตน  (清原伸一, 2005, 
p.370) กล่าวได้ว่า ศึกครั้งนี้เป็นศึกที่สร้างชื่อให้กับโมะโตะนะริ เพราะสามารถป้องกันการรุกรานและ
ท าให้กองทัพตระกูลอะมะโกะซ่ึงเป็นนักรบที่มีอ านาจล่าถอยกลับไปได้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อฝ่ายตระกูลอะมะโกะล่าถอยไปแล้ว ทางฝ่ายตระกูลโออุชิได้วางแผน
เพ่ือรุกต่อยังถิ่นของตระกูลอะมะโกะ ซึ่งครั้งนี้ฝ่ายตระกูลอะมะโกะได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายตระกูลโออุ
ชิ ผลของการแพ้ครั้งนี้สั่นคลอนความมั่นคงภายในของตระกูลโออุชิมากพอสมควร อันน าพาไปสู่การ
คิดก่อเกะโกะกุโจหรือล้มอ านาจหัวหน้าตระกูลโออุชิโดยซุเอะ ทะกะฟุสะซึ่งเป็นลูกน้อง และเขาก็ท า
ส าเร็จในเวลาต่อมา โดยในช่วงระยะเวลาที่ซุเอะ ทะกะฟุสะคิดล้มล้างอ านาจนี้ โมะโตะนะริได้รับรู้
ด้วย เนื่องจากทะกะฟุสะเขียนจดหมายขอให้โมะโตะนะริอยู่ฝ่ายตนหากเกิดการสู้รบหรือล้มหัวหน้า
ตระกูลโออุชิ โออุชิ โยะฌิทะกะขึ้น (池享, 2009, p.71; 河合正治, 2014, p.177) อิเกะ สุสุมุ นัก
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแสดงทรรศนะไว้ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทางโมะโตะนะริเองได้เห็นถึงภัย
จากการที่ลูกน้องคนสนิทคิดล้มอ านาจผู้เป็นนาย กล่าวคือ โมะโตะนะริได้ตระหนักถึงปรากฏการณ์
เกะโกะกุโจนั่นเอง 

 

3.6 การเป็นตัวกลางให้กลุ่มลูกน้อง 
 
เมื่อเข้าสู่สมัยของโมะโตะนะริ ลูกน้องระดับสูงจะมีการรับคนเข้ามาเป็นลูกน้องของ

ตนเองอีกต่อหนึ่งหรือที่เรียกว่าฮิกัง ซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างลูกน้องระดับสูงด้วยกันขึ้น (
松浦義則, 1984, p.130) เช่น ลูกน้อง (ฮิกัง) ในสังกัดขอยืมเงินจากนายของตน แต่เมื่อไม่มีจ่าย กลับ
หนีไปหาเจ้านายคนใหม่ซึ่งเป็นลูกน้องระดับสูงในสังกัดโมะโตะนะริเช่นเดียวกัน โมะโตะนะริจึง
แก้ปัญหาโดยตั้งกฎว่า ต้องส่งตัวลูกน้องของผู้อื่นคืนนายเดิม  

เอกสารที่ 3 เอกสารพันธสัญญาที่กลุ่มลูกน้องร่วมลงนามยอมรับกฎ (จากนี้ไปจะ
เรียกว่า เอกสารที่ 3) เป็นเอกสารที่เขียนขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างลูกน้องของ
โมะโตะนะริ และปรากฏการลงนามจากลูกน้องของโมะโตะนะริจ านวน 32 คนใน ค.ศ. 1532 โดย
ระบุท้ายเอกสารว่า ตระกูลโมริจะท าหน้าที่เป็นคนกลางคอยไกล่เกลี่ยในฐานะผู้ประนีประนอมหาก
เกิดปัญหา 
  
                                           

46 ชื่อในภายหลังคือ ซุเอะ ฮะรุกะตะ (陶春賀)  
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เอกสารที่ 3 พันธสัญญาที่กลุ่มลูกน้องร่วมลงนามยอมรับกฎ (ส่วนเนื้อหา) 
 

 
 

เอกสารนี้ชี้ให้เห็นว่า มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในชนชั้นใต้ปกครอง ทางออกของการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งนั้น ลูกน้องจ าต้องพ่ึงพาอ านาจของโมะโตะนะริจึงต้องมีการท าพันธสัญญานี้ขึ้น 
โดยมีโมะโตะนะริเป็นผู้ประนีประนอม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้น้ าในที่นา และการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของลูกน้องซึ่งอยู่ใต้สังกัดลูกน้องระดับสูงของโมะโตะนะริอีกชั้นหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
มุระตะ ชูโซ (村田修三, 1964, p.3) นักประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นได้กล่าวว่า ลูกน้องเหล่านั้นเชื่อฟังและ
เคารพโมะโตะนะริ เพราะเขาเป็นคนกลางที่ช่วยคานอ านาจระหว่างลูกน้องระดับสูงเอาไว้ การเชื่อ
ฟังโมะโตะนะริจึงเป็นการท าเพ่ือรักษาให้ระบบลูกน้องนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เกิดปัญหาให้
เดือดร้อนกัน กล่าวได้ว่า โมะโตะนะริเป็นตัวกลางคอยไกล่เกลี่ยปัญหาให้ลูกน้อง และนับว่าเป็นการ
เริ่มต้นระบบกลุ่มลูกน้องขึ้นโดยโมะโตะนะริเองก็ใส่ใจกับเรื่องการควบคุมดูแลกลุ่มลูกน้อง เพราะ
ความขัดแย้งกันเองระหว่างลูกน้องใต้ปกครองน าไปสู่การสั่นคลอนอ านาจและเอกภาพของตระกูล จน
อาจน าไปสู่ปัญหาที่เกิดการรวมตัวกันเป็นฝักฝ่ายเพ่ือต่อต้านอ านาจของผู้เป็นนายและบานปลายเป็น
การโค่นล้มอ านาจเจ้านายได้ในที่สุด 

นอกจากนี้ เอกสารที่ 3 ในส่วนลงนาม ยังปรากฏชื่อตระกูลอิโนะอุเอะมากถึง 9 คนซึ่ง
ถือเป็นสัดส่วนที่มากกว่าตระกูลอ่ืนๆ อาจกล่าวได้ว่าตระกูลนี้มีบทบาทในกลุ่มลูกน้องของตระกูลโมริ  
และตระกูลอิโนะอุเอะนี้เองที่เป็นลูกน้องที่โมะโตะนะริตัดสินใจก าจัดทิ้งก่อนที่ตระกูลอิโนะอุเอะจะ
เข้มแข็งจนสามารถท าเกะโกะกุโจไดซ้ึ่งรายละเอียดจะกล่าวถึงในบทที่ 4  
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เอกสารที่ 3 พันธสัญญาที่กลุ่มลูกน้องร่วมลงนามยอมรับกฎ (ส่วนลงนาม) 
 

 
  
กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาเส้นทางการขึ้นสู่อ านาจของโมะโตะนะริ ท าให้เห็นได้ว่าแม้

ความสามารถในการรบหรือก าลังในการท าศึกจะเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญดังเช่นที่ โมะโตะนะริรบชนะใน
ศึกต่างๆ จนสร้างความตระหนักถึงตัวตนของเขาแก่ผู้อ่ืน แต่การจะขึ้นสู่สถานะผู้เป็นนาย หรือ “โจ” 
นั้น ก็ต้องสั่งสมอ านาจผ่านปัจจัยอื่นอีกด้วย เช่น  การพึ่งพิงอ านาจของตระกูลนักรบที่ยิ่งใหญ่กว่าโดย
ใช้วิธีผูกสัมพันธ์ผ่านตัวบุคคลหรือการรวมกลุ่มกับโคะกุจินด้วยกันเอง ไปจนถึงการได้รับการยอมรับ
จากลูกน้อง เช่น การได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล การยอมรับให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
แก้ปัญหาให้แก่ลูกน้องของตนเอง ซึ่งกลุ่มลูกน้องนี้ย่อมเป็นก าลังส าคัญให้กับตระกูลต่อไป 

อย่างไรก็ตาม โมริ โมะโตะนะริก็ได้พบกับปัญหาที่นักรบผู้มีอ านาจในช่วงสมัยนี้ได้
ประสบ นั่นคือ การหมายล้มอ านาจของตนจากผู้เป็นลูกน้อง ซึ่งโมะโตะนะริในฐานะ “โจ” หรือ “ผู้
อยู่ในสถานะสูงกว่า” จัดการกับ “ตระกูลอิโนะอุเอะ” ซึ่งเป็นลูกน้อง หรือ “เกะ” ที่โมะโตะนะริมอง
ว่าคิดจะล้มอ านาจเขาอย่างไร จะอธิบายรายละเอียดในบทต่อไป 
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บทที่ 4 
การป้องกันเกะโกะกโุจจากลูกน้องตระกูลอโินะอุเอะ 

 
ผู้ที่ก้าวขึ้นสู่การเป็นเซงโงะกุไดเมียวจ านวนหนึ่ง มีที่มาจากการโค่นล้มอ านาจที่สูงกว่า

ตนแล้วก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ปกครองสูงสุดในอาณาเขตนั้นๆ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวคือ การที่ “เกะ” 
ล้ม “โจ”  ในทางกลับกัน ผู้ที่ก้าวขึ้นเป็นเซงโงะกุไดเมียวซึ่งอยู่ในสถานะของ “โจ” ก็ย่อมต้อง
ตระหนักในปรากฏการณ์นี้ว่าตนเองอาจถูกโค่นล้มได้จากคนใต้บังคับบัญชา โมริ โมะโตะนะริเองก็
เป็นเช่นนั้น    

บทนี้จะกล่าวถึงการป้องกันการล้มอ านาจของโมะโตะนะริจากตระกูลอิโนะอุเอะ ก่อนที่
โมะโตะนะริจะก้าวขึ้นสู่การเป็นเซงโงะกุไดเมียวในช่วง ค.ศ. 1555-1560 เหตุการณ์นี้ส าคัญมาก
พอที่จะยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา เพราะนอกจากท าให้เห็นปรากฏการณ์  “เกะโกะกุโจ” อันเป็น
ลักษณะเฉพาะของช่วงสมัยเซงโงะกุได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น กล่าวคือ เป็นการมองเกะโกะกุโจใน
มุมของ “โจ” หรือผู้เป็นนายแล้ว เหตุการณ์นี้ยังนับเป็นบันไดส าคัญท าให้ตระกูลโมริสร้างการ
ปกครองต่อกลุ่มลูกน้องของตนได้ (河野恵一, 2001, p.92) ซึ่งเป็นรากฐานก าลังไปสู่อ านาจที่ยิ่งใหญ่
ขึ้นในทศวรรษต่อไป  

ในบทนี้ ก่อนอื่นจะอธิบายเกี่ยวกับตระกูลอิโนะอุเอะเพ่ือชี้ให้เห็นว่ามีสถานะเป็นลูกน้อง
ของตระกูลโมริ จากนั้นจึงพิจารณาว่า ผู้ที่ขึ้นมาเป็นเซงโงะกุไดเมียวที่มีอ านาจมากได้ในเวลาต่อมา
อย่างโมะโตะนะรินั้น มีวิธีการในการจัดการอย่างไรต่อ “เกะ” อย่างตระกูลอิโนะอุเอะที่เขามองว่ามี
โอกาสที่จะล้มล้างอ านาจตน   

  

4.1 ตระกูลอิโนะอุเอะ ลูกน้องของตระกูลโมริ 
 

กลุ่มลูกน้องของตระกูลโมริหรือ“คะฌินดัง” (家臣団) แบ่งออกอย่างกว้างๆ เป็น 4 
กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มที่เป็นเครือญาติกัน เรียกว่า อิชิมง (一門) (หรือคะฌู (家中)) สายตระกูลย่อย
หรือโฌะเกะ (庶家) เองก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อลูกชายคนโตได้รับสิทธิการขึ้นเป็น
หัวหน้าตระกูล ลูกชายคนอ่ืนๆ (庶子) ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้าตระกูลและกลายเป็น
ลูกน้องระดับอิชิมงไปโดยปริยาย แต่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากลูกน้องอ่ืนๆ อิชิมงจึงมีสถานะเป็น
เหมือนลูกน้องระดับสูง (重臣) (小和田哲男, 2012,p.61) เช่น ตระกูลฟุกุฮะระ ตระกูลฌิจิ 

2) กลุ่มฟุดะอิ (譜代) เป็นลูกน้องโดยตรงที่อาจมีสายเลือดเดียวกันโดยเกี่ยวพันเป็น
ญาติห่างๆ หรือเป็นกลุ่มท่ีท างานรับใช้มานาน เช่น ตระกูลอิโนะอุเอะ   
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3) กลุ่มโทะซะมะ (外様) เป็นลูกน้องเก่าของนักรบตระกูลอ่ืนๆ  
4) กลุ่มคุนิฌู (国衆) ซึ่งมีสถานะเป็นฟุดะอิ โทะซะมะ หรือเป็นเอกเทศและเทียบเท่า

ตัวโมะโตะนะริก็ได้ เช่น ตระกูลทะกะฮะฌิในอดีต (清原伸一, 2005, p.341) 
นอกจากนี้แล้ว ลูกน้องในแต่ละกลุ่มของโมะโตะนะรินั้น ยังมีคนของตนเองหรือกล่าวได้

ว่า ลูกน้องระดับสูง เช่น อิชิมงหรือฟุดะอินั้น จะมีลูกน้องของตนเองต่อลงไปอีกชั้นหนึ่ง (陪臣) (村田

修三, 1964, pp.3, 6) โดยหลักแล้ว หน้าที่ของลูกน้องคือ การท างานให้ (奉公) เช่น ส่งก าลังทหาร

เข้าร่วมรบ ในขณะที่หน้าที่ของเจ้านายต่อลูกน้องคือ การรับประกันที่จะคุ้มครองหรือการมอบที่ดินให้ 

ดังนั้น หากผู้เป็นนายไม่มีก าลังอาวุธที่จะคุ้มกันได้ ความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงบุญคุณนี้ก็จบสิ้นลงอย่าง

ง่ายดาย (小和田哲男, 1993, p.18)  

ทางด้านของตระกูลอิโนะอุเอะ ต้นตระกูลอิโนะอุเอะก่อนเข้าสู่แคว้นอะกิคือ อดีตฌุโงะ
แห่งฌินะโนะ (信濃) (บริเวณจังหวัดนะงะโนะในปัจจุบัน) เมื่อย้ายเข้ามาแคว้นอะกิใน ค.ศ. 1392 ก็
กลายเป็นโคะกุจินและเป็นเจ้าที่ดิน (เรียวฌุ ; 領主) เล็กๆ โดยมีพ้ืนที่อยู่บริเวณตอนเหนือของ
แคว้นอะกิ ด้วยเหตุที่มีพ้ืนที่ติดกับตระกูลโมริจึงเข้ามาอยู่ในปกครองและกลายเป็นลูกน้องระดับฟุ
ดะอิในที่สุด (山本大, 1981, p.180) ในบรรดาเรียวฌุเล็กๆ ที่กลายมาเป็นลูกน้องระดับฟุดะอิของโม
รินั้น ตระกูลอิโนะอุเอะถือว่ามีอ านาจมากที่สุด (河合正治, 1984, p.7)    

 

4.1.1 ท างานรับใช้ตระกูลโมริ 
ตั้งแต่สมัยที่โมริ โมะโตะนะริยังเด็ก หลังจากท่ีเขาสูญเสียพ่อแม่และอาศัยอยู่ในปราสาท

ซะรุกะเกะที่ทะจิฮิ รวมถึงต้องอยู่ห่างจากพ่ีชาย (โอะกิโมะโตะ) ซึ่งเป็นหัวหน้าตระกูลและอยู่ที่
ปราสาทโคะโอะริยะมะ คนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปกครองคอยดูแล (後見人) โมะโตะนะริในตอนนั้นคือ คน
จากตระกูลอิโนะอุเอะชื่อว่า อิโนะอุเอะ โมะโตะโมะริ (井上元盛) แม้ต่อมา โมะโตะโมะริจะเอา
เปรียบแย่งชิงที่ดินของโมะโตะนะริมาในภายหลัง แต่การที่เขาได้รับหน้าที่เป็นผู้ปกครองของโมะโตะ
นะรินั้น ชี้ให้เห็นว่าคนตระกูลอิโนะอุเอะมีบทบาทส าคัญต่อตระกูลโมริมากพอ (加藤益幹, 1984, 
p.153; 河合正治, 2014, p.111) 

ในสมัยของโมริ โอะกิโมะโตะ (พ่ีชายโมะโตะนะริ) เขาได้แบ่งที่ดินส่วนหนึ่งมอบให้คนใน
ตระกูลอิโนะอุเอะ และแต่งตั้งให้ตระกูลอิโนะอุเอะเป็นดะอิคัง (代官) คือเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหมู่บ้าน
นั้นในพ้ืนที่ (岸田裕之, 2014, น. 26)  ในช่วงแรกก่อนที่โมะโตะนะริจะขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล เขา
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ต้องท าศึกเพ่ือช่วยโคะมะท์ซุมะรุ หลานชายซึ่งเพ่ิงขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลในช่วงนั้น หนึ่งในศึกนั้นคือ

ศึกอะริตะ47ซึ่งถือเป็นการออกศึกครั้งแรกของโมะโตะนะริ ศึกส าคัญครั้งนี้ปรากฏชื่อตระกูลอิโนะ

อุเอะเข้าร่วมด้วยในฐานะลูกน้องของตระกูลโมริ (三卿伝編纂所, 1974, p.67)  ต่อมา เมื่อโมะโตะ
นะริขึ้นสืบทอดตระกูลต่อใน ค.ศ. 1523 คนของตระกูลอิโนะอุเอะได้รับค าสั่งจากฌิจิ ฮิโระโยะฌิ (志
道広良) ซึ่งเป็นชิกเก็นหรือเลขาของตระกูลโมรวิ่า ให้ไปอยู่รับใช้โมะโตะนะร ิ

ตระกูลฌิจินั้นเป็นสายตระกูลย่อยหรือโฌะเกะของตระกูลโมริ จึงเป็นลูกน้องระดับอิ
ชิมงเก่าแก่และช่วยงานบริหารมานาน เช่น การวางนโยบายการปกครอง ดูแลเรื่องภายในบ้าน ฌิจิ ฮิ
โระโยะฌินี้ท างานให้ตระกูลโมริมาตั้งแต่สมัยพ่อของโมะโตะนะริ มาจนสมัยพ่ีชาย หลานชาย และ
จนกระทั่ งสมัยของโมะโตะนะริ เอง (山本大, 1981, pp.185-186) เขาเป็น เสมือนที่ปรึกษา
ให้กับโมะโตะนะริก่อนขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล และฮิโระโยะฌิก็เป็นหนึ่งในสิบห้าคนที่ลงนามสนับสนุน
ให้โมะโตะนะริข้ึนเป็นหัวหน้าตระกูล 

คิชิดะ ยูยะ (岸田裕之, 2014, น. 26) นักประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแสดงทรรศนะว่า การที่
เลขาตระกูลซึ่งเป็นลูกน้องเก่าแก่ได้มอบหมายให้คนตระกูลอิโนะอุเอะไปดูแลรับใช้โมะโตะนะริย่อม
ชี้ให้เห็นว่า คนตระกูลอิโนะอุเอะเป็นบุคคลส าคัญมากพอสมควร  

นอกจากนี้  คนในตระกูลอิโนะอุเอะชื่อว่า อิโนะอุเอะ โมะโตะอะริ (井上元在) เป็น
หนึ่งในสามคนที่ช่วยโมะโตะนะริท างานบริหาร (奉行) ซึ่งพ่อของอิโนะอุเอะ โมะโตะอะริเองก็เป็น
หนึ่งในคนสนิทที่มีความสามารถและท างานให้โมะโตะนะริมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนขึ้นเป็นหัวหน้า
ตระกูล  และเป็นหนึ่งในสิบห้าคนที่ลงนามสนับสนุนโมะโตะนะริให้ขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลใน ค.ศ. 
1523 (加藤益幹, 1984, pp.152-153)  
 

4.1.2 ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราประจ าตระกูล 

 
ภาพที่ 4.1 ตราประจ าตระกูลโมริ  “อิจิโมะจิซังเส” หรือ “อิจิโมะจิมิท์ซุโบะฌิ” (一文字三星)  
ที่มา:「安芸：毛利氏」โดย 池上裕子, 1995,『クロニック戦国全史』, p.720 

 

                                           
47 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 ข้อ 3.2 ศึกอะริตะ ศึกแรกของโมะโตะนะริ 
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ตราประจ าตระกูล (家紋；家章) เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการสังกัดกับตระกูลใด
ตระกูลหนึ่ง และใช้แยกแยะฝ่ายตนออกจากอีกฝ่าย แรกเริ่มเดิมที ตราประจ าตระกูลถูกใช้เป็นลาย
ประดับเพ่ือความสวยงามส าหรับประดับบนเสื้อผ้าของพวกขุนนางในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 11 เมื่อเข้า
สู่สมัยคะมะกุระ พวกนักรบใช้ตราประจ าตระกูลเพ่ือแยกแยะศัตรูหรือมิตรในยามศึกโดยนิยมติดลง
บนธงที่ใช้บ่งชี้ขอบเขตกองทัพของตนในสนามรบ และเริ่มใช้กันแพร่หลายในช่วงตอนกลางของสมัย (
池上裕子, 1995, p.360) เมื่อเข้าสู่สมัยมุโระมะชิ เกิดตราประจ าตระกูลลายใหม่เพ่ิมมากขึ้น เพราะ
มีความขัดแย้งและแตกแยกกันเองภายในตระกูลมากมาย คนตระกูลเดียวกันเกิดแบ่งเป็นหลายฝ่าย 
ย่อมต้องใช้สัญลักษณ์แทนกลุ่มตนให้ต่างกัน เพ่ือไม่ให้สับสนโดยเฉพาะในยามสงคราม (佐藤進一, 
1971, p.190) 

ตระกูลอิโนะอุเอะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราประจ าตระกูลของโมริได้  เอกสารที่ 4 ซึ่งเป็น

จดหมายที่ฮิโระโมะโตะ (พ่อของโมะโตะนะริ) ส่งให้กับตระกูลอิโนะอุเอะ (จากนี้ไปจะเรียกว่า เอกสาร

ที่ 4) ว่า มอบตราประจ าตระกูลให้ใช้ได้ตามท่ีร้องขอมา  

 

เอกสารที่ 4 จดหมายอนุญาตให้ตระกูลอิโนะอุเอะใช้ตราประจ าตระกูลโมริ 

 
 

การให้ตระกูลอิโนะอุเอะใช้ตราประจ าตระกูลของตระกูลโมรินี้ ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ
ของตระกูลอิโนะอุเอะต่อตระกูลโมริได้ นับว่าตระกูลอิโนะอุเอะมีสถานะเทียบเท่ากับโฌะเกะหรือสาย
ตระกูลย่อยของตระกูลโมริ โฌะเกะมักเข้าสังกัดเป็นลูกน้องระดับอิชิมงซึ่งได้รับการปฏิบัติพิเศษกว่า
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ลูกน้องระดับอ่ืนและมีสถานะเป็นลูกน้องระดับสูง (重臣) ดังนั้น การที่ตระกูลอิโนะอุเอะซึ่งเป็น
ลูกน้องระดับฟุดะอิขอรับตราประจ าตระกูลโมริและได้รับมานั้น อีกนัยหนึ่งจึงหมายถึงการได้รับการ
ยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล การถือเป็นพวกพ้องที่ไว้วางใจ และเป็นพันธมิตรร่วมต่อสู้ด้วยกันใน
ยามศึก รวมไปถึงการมีสถานะเป็นลูกน้องระดับสูง 

 
4.1.3 ลงนามยอมรับกฎเกณฑ์และยอมให้โมะโตะนะริเป็นผู้ประนีประนอม 
ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดไว้ในบทที่ 3  แล้วว่า ใน ค.ศ. 1532 ได้มีการร่างเอกสารพันธ

สัญญา48ขึ้นเพ่ือให้กลุ่มลูกน้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงยอมรับการจัดการปัญหาต่างๆ จากโมะโตะ
นะริ ซึ่งมีกลุ่มลูกน้อง 32 คนลงนามยอมรับให้โมะโตะนะริท าหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย
ตัดสินข้อพิพาทนั้น เอกสารดังกล่าวพบว่า จากรายชื่อลูกน้องที่ลงนามทั้งหมด ปรากฏคนจากตระกูล
อิโนะอุเอะถึง 9 คน ในขณะที่คนจากตระกูลอ่ืนๆ มี 1-3 คน ดังตารางที่ 4.1 ซึ่งสามารถสันนิษฐานได้
ว่าตระกูลอิโนะอุเอะมีบทบาทและตัวตนในกลุ่มลูกน้องหรือคะฌินดังของตระกูลโมริภายใต้การ
ปกครองของโมะโตะนะริอยู่มาก 

 

ตารางที่ 4.1  
 
ชื่อตระกูลอิโนะอุเอะ 9 คน 

 
ที่มา: 矢田俊文「中世史部会戦国期の社会諸階層と領主権力」『本史研究』, p.90. 

                                           
48 ดูรายละเอียดของเอกสารที่ 3 ไดใ้นบทที่ 3 
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นอกจากนี้ การที่ลูกน้องระดับสูงของโมะโตะนะริมีลูกน้องในสังกัดของตนเองอีกชั้นหนึ่ง
นั้น น าไปสู่การรวมกลุ่ม (อิกกิ) ในกลุ่มลูกน้องและแยกเป็นฝักฝ่าย คนที่อ านาจน้อยก็เข้าไปพ่ึงพิงคน
ที่อ านาจมากกว่า ซึ่งย่อมท าให้เกิดลูกน้องที่มีอ านาจมากขึ้นมาอย่างตระกูลอิโนะอุเอะ (松浦義則, 
1984, p.130) 

กล่าวโดยสรุป การที่คนในตระกูลอิโนะอุเอะเป็นผู้ดูแลในฐานะผู้ปกครองของโมะโตะนะ
ริในวัยเยาว์ เข้าร่วมรบในศึกอะริตะซึ่งเป็นศึกครั้งแรกภายใต้ สังกัดของตระกูลโมริ รวมถึงได้รับ
มอบหมายให้ไปอยู่รับใช้โมะโตะนะริที่ปราสาท แสดงให้เห็นถึงสถานะของตระกูลอิโนะอุเอะว่า เป็น
ลูกน้องของตระกูลโมริซึ่งถือว่าเป็น “เกะ” หรือผู้อยู่ในสถานะต่ ากว่า ในขณะเดียวกัน การได้รับ
อนุญาตให้ใช้ตราประจ าตระกูล การเป็นหนึ่งในคนที่ลงนามให้โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล และ
จากจ านวนคนที่มีมากกว่าคนจากตระกูลอ่ืนๆ พอจะสันนิษฐานได้ว่าตระกูลอิโนะอุเอะเป็น “เกะ” ที่
ค่อนข้างมีบทบาทและอ านาจในกลุ่มลูกน้องของโมะโตะนะริ ซึ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าตระกูลอิโนะอุเอะใน
สมัยของโมะโตะนะริคือ อิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะ  

  
4.2 อิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะ หัวหน้าตระกูลอิโนะอุเอะ 

 

อิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะเป็นบุตรของอิโนะอุเอะ มิท์ซุกะเนะ (井上光兼) ซึ่งเป็น
หัวหน้าตระกูลอิโนะอุเอะรุ่นก่อน สมัยของมิท์ซุกะเนะนั้น เขาเป็นโคะกุจินซึ่งมีที่ดินอยู่ทางตอนเหนือ
ของแคว้นอะกิ และเข้าเป็นลูกน้องตระกูลโมริในช่วง ค.ศ. 1467 (池上裕子, 1995, p.156) ส่วนใน
สมัยที่อิโนะอุเอะ โมโตะกะเนะเป็นหัวหน้าตระกูลนั้น ตระกูลอิโนะอุเอะมีอ านาจในหมู่ลูกน้องของ
โมะโตะนะริ เนื่องจากตัวของโมะโตะกะเนะมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้า
ตระกูลโมริ (阿部猛, 1990, p.117) หลังจากที่โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าแล้ว โมะโตะกะเนะได้เข้า
ไปท างานใหโ้มะโตะนะริในปราสาทโคะโอะริยะมะ  

 

4.2.1 สาบานว่าจะรับใช้ตระกูลโมริ 
ค.ศ. 1499 ในขณะที่โมริ โมะโตะนะริอายุ 13 ปี และยังอยู่ที่ปราสาทซะรุกะเกะใน

ฐานะสายตระกูลย่อยหรือโฌะเกะ อิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะได้รับที่ดินมาจากโมริ ฮิโระโมะโตะซึ่ง
เป็นพ่อของโมะโตะนะริ เขาจึงเขียนจดหมายส่งถึงตระกูลโมริดังปรากฏในเอกสารที่ 5 ซึ่งเป็น
จดหมายที่อิโนะอุเอะโมะโตะกะเนะกล่าวว่าจะท างานให้ตระกูลโมริ (จากนี้ไปจะเรียกว่า เอกสารที่ 5) 
เอกสารนี้แสดงให้เห็นถึงการยอมท างานในฐานะลูกน้องของตระกูลโมริเนื่องจากได้รับที่ดินมา อิโนะอุ
เอะ โมะโตะกะเนะเขียนจดหมายเพ่ือบอกความดังกล่าวและส่งให้กับลูกน้องคนสนิทของหัวหน้า
ตระกูลโมริในขณะนั้น 
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เอกสารที่ 5 จดหมายสาบานตนจากอิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะ 

 

 
 

4.2.2 ร่วมลงนามยอมรับโมริ โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล 
ดังได้กล่าวแล้วว่า ตระกูลอิโนะอุเอะท างานรับใช้ตระกูลโมริมาตั้งแต่รุ่นพ่อและพ่ีชาย

ของโมะโตะนะริ ช่วงที่เกิดความขัดแย้งเรื่องผู้สืบทอดต าแหน่งหัวหน้าตระกูลโมริในช่วงทศวรรษ 
152049 ตระกูลอิโนะอุเอะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่สนับสนุนให้โมริ โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลโมริ
คนต่อไป จากนั้น ลูกน้องเก่าแก่ในตระกูลโมริจึงร่วมกันส่งจดหมายเพ่ือเชิญให้โมะโตะนะริที่ขณะนั้น
อยู่ที่ปราสาทซะรุกะเกะในฐานะสายตระกูลย่อยขึ้นมาเป็นหัวหน้าตระกูล และย้ายไปอาศัยที่ปราสาท
โคะโอะริยะมะ ในเนื้อหาจดหมาย นอกจากกล่าวถึงการจากไปก่อนวัยอันควรของโคะมะท์ซุมะรุ 
หัวหน้าตระกูลรุ่นก่อนซึ่งเป็นหลานชายของโมะโตะนะริ ยังระบุถึงตัวโมะโตะนะริโดยกล่าวว่าจะ
สนับสนุนโมะโตะนะริ พร้อมลงนามลูกน้องทั้ง 15 คน 
  

                                           
49 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 ข้อ 3.3 การสืบทอดต าแหน่งหัวหน้าตระกูลของโมะโตะนะริ 
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เอกสารที ่2 จดหมายเชิญจากลูกน้องทีส่นับสนุนให้ 
โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล (ส่วนลงนาม) 

 

 
   

จากเอกสารที่ 2 ซึ่งเป็นจดหมายเชิญโมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลนี้แสดงถึง
อ านาจของตระกูลอิโนะอุเอะ เพราะจากลูกน้องที่ลงนามจ านวน 15 คน มีคนจากตระกูลอิโนะอุเอะ
ถึง 5 คนด้วยกัน ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วนับว่าเยอะกว่าตระกูลอ่ืนๆ  และหนึ่งในห้าคนก็คืออิโนะอุ
เอะ โมะโตะกะเนะ  นอกจากนี้ นักประวัติศาสตร์อะกิยะมะ โนะบุตะกะสันนิษฐานไว้ว่า คนที่ตัดสิน
ว่าโมะโตะนะริจะได้สืบทอดต าแหน่งหัวหน้าตระกูลต่อไปหรือไม่นั้นคือ อิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะ (秋
山伸隆, 2010, p.167) จึงกล่าวได้ว่า ตัวอิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะและตระกูลอิโนะอุเอะเป็นส่วน
ส าคัญในการผลักดันโมะโตะนะริให้ขึ้นสู่สถานะผู้เป็นนาย แม้ตระกูลอิโนะอุเอะและตัวโมะโตะกะเนะ
จะเป็นลูกน้องของโมะโตะนะริ แต่โมะโตะนะริให้ความเกรงใจต่อคนกลุ่มนี้เพราะนับได้ว่าเป็นผู้มี
บุญคุณ 
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เอกสารที่ 6 บันทึกการเข้ารับต าแหน่งหัวหน้าตระกูลของโมริ โมะโตะนะริ 
 

 
 

อีกท้ังเอกสารที่ 6 ซึ่งเป็นบันทึกการรับเข้าต าแหน่งหัวหน้าตระกูลของโมะโตะนะรินั้น มี
ส่วนที่กล่าวถึงอิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะโดยตรงด้วย ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เดินทางมายังปราสาทซะ
รุกะเกะเพ่ือเชิญเขาไปรับต าแหน่งหัวหน้าตระกูลโมริ (安芸高田市吉田歴史民俗資料館, 2005, 
p.24) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าตัวของอิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะมีความส าคัญพอ อีกท้ังชื่ออ่ืนๆ ที่โมะโตะนะริ
กล่าวถึงว่าเดินทางมารับตนไปเป็นหัวหน้าตระกูลในเอกสารฉบับนี้ เช่น ตระกูลวะตะนะเบะ ตระกูลฌิ
จิ รวมไปถึงตระกูลฌิฌิโด ล้วนเป็นลูกน้องเก่าแก่ท่ีท างานอยู่ในสังกัดตระกูลโมริมานานทั้งสิ้น  

นอกจากนี้ กลุ่มลูกน้องหรือคะฌินดังของตระกูลโมรินั้น ในยามที่เข้ามาหาโมโตะนะริที่
ปราสาทเพ่ือพูดคุยหรือรายงานตัวในช่วงเวลาส าคัญๆ จะมีล าดับการนั่งที่ก าหนดไว้แล้ว จากภาพที่ 
4.2 ภาพต าแหน่งการนั่งของโมะโตะนะริและลูกน้อง ซึ่งเป็นภาพที่วาดขึ้นโดยจ าลองต าแหน่งการนั่ง
ของโมริ โมะโตะนะริและลูกน้องที่อยู่ในสังกัดของเขา จะพบว่าบุคคลที่มีชื่อเขียนก ากับไว้ว่าคืออิโนะอุ
เอะ โมะโตะกะเนะนั้น (ภาพที่ 4.3) นั่งอยู่ที่ปลายแถวหรือด้านล่างซ้ายสุดของภาพโดยมีโมริ โมะโตะ
นะริซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดนั่งอยู่ตรงกลางแถวบนสุด จากต าแหน่งที่นั่งที่ปรากฏในรูปดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าตระกูลอิโนะอุเอะถือเป็นหนึ่งในลูกน้องของโมะโตะนะริ 
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ภาพที่ 4.2 ต าแหน่งการนั่งของโมริ โมะโตะนะริและลูกน้อง 
ที่มา: 「毛利元就座備図」โดย 清原伸一『週刊ビジュアル日本の歴史：戦乱の世９』

第７９号, p.341 

 

 
ภาพที่ 4.3 หัวหน้าตระกูลอิโนะอุเอะ อิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะ หนึ่งในลูกน้องของโมริ โมะโตะนะริ 
ที่มา: 「毛利元就座備図」โดย清原伸一『週刊ビジュアル日本の歴史：戦乱の世９』

第７９号, p.341 
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เรื่องล าดับการนั่งนี้ ในเวลาที่เข้าร่วมพิธีหรือเข้าพบโมะโตะนะรินั้น ตระกูลอิโนะอุเอะ
ไม่ได้นั่งตามล าดับที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือนักรบจะมีธรรมเนียมการนั่งโดย
ขึ้นอยู่กับต าแหน่งและสถานะ แต่ตระกูลอิโนะอุเอะนั่งในต าแหน่งที่สูงกว่าความเป็นจริง โดยเขานั่งใน
ต าแหน่งที่สูงกว่าตระกูลวะตะนะเบะ (毛利元就卿伝, 1974, p.146) ซ่ึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่โมะโตะ
นะริใช้กล่าวอ้างการลงโทษเพ่ือล้มอ านาจตระกูลนี้ในภายหลังด้วย 

โดยสรุปแล้ว แม้ว่าตระกูลอิโนะอุเอะซึ่งน าโดยอิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะจะเป็นลูกน้อง
ของตระกูลโมริที่ดูเหมือนจะเป็นก าลังส าคัญให้แก่โมะโตะนะริ ทั้งร่วมศึก ช่วยงานปกครอง และ
ผลักดันให้โมะโตะนะริเป็นหัวหน้าตระกูล แตในมุมมองของโมะโตะนะรินั้น กลับรู้สึกถึงอ านาจที่มาก
เกินไปจนท าให้ไม่เกิดความเป็นเอกภาพในกลุ่มลูกน้องของเขา (池享, 2009 ,p.75) ด้วยเหตุนี้ ใน 
ค.ศ. 1550 จึงเกิดเหตุการณ์สังหารตระกูลอิโนะอุเอะขึ้น 

 

4.3 การล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ  
 
ตระกูลอิโนะอุเอะเป็นลูกน้องที่อยู่ใต้สังกัดตระกูลโมริ เห็นได้จากที่หัวหน้าตระกูลอิโนะ

อุเอะ โมะโตะกะเนะแสดงเจตจ านงที่จะท างานรับใช้ตระกูลโมริต่อไปตามเอกสารที่ 5 จดหมาย
สาบานตนจากอิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะ รวมถึงภาพต าแหน่งการนั่งของโมะโตะนะริและลูกน้อง ก็
แสดงให้เห็นว่าตัวโมะโตะกะเนะอยู่ในแถวของลูกน้องที่ต่ ากว่าโมะโตะนะริ อีกทั้งยังปรากฏชื่อคน
ตระกูลอิโนะอุเอะที่ท างานบริหารไปจนถึงร่วมออกศึกใต้สังกัดของตระกูลโมริดังที่กล่าวไปแล้ว 

อย่างไรก็ตาม การที่ตระกูลอิโนะอุเอะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราประจ าตระกูลโมริ ทั้งๆ ที่
เป็นลูกน้องระดับฟุดะอิที่ไม่ได้ร่วมสายเลือดเดียวกัน หรือการที่คนตระกูลอิโนะอุเอะร่วมลงนาม
สนับสนุนการขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลของโมะโตะนะริ รวมไปถึงการที่อิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะ
เดินทางไปพร้อมกับลูกน้องเก่าแก่ของตระกูลโมริเพ่ือไปรับตัวโมะโตะนะริที่ขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลไป
ยังปราสาทโคะโอะริยะมะนั้น ชี้ให้ เห็นถึงความส าคัญของตระกูลอิโนะอุเอะได้พอสมควร ใน
ขณะเดียวกัน จ านวนคนจากตระกูลอิโนะอุเอะที่ร่วมลงนามในเอกสารที่ 3 พันธสัญญาที่เหล่าลูกน้อง
ร่วมลงนามยอมรับกฎระหว่างลูกน้องด้วยกันโดยมีโมะโตะนะริเป็นคนกลางนั้น ก็พบว่ามีสัดส่วน
มากกว่าตระกูลอ่ืนๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับทรรศนะของคะวะอิ มะซะฮะรุ (河合正治, 1984, p.7) 
ที่ว่า ตระกูลอิโนะอุเอะมีอ านาจมากที่สุดในลูกน้องระดับฟุดะอิ โดยคิฌิดะ ยูยะ (岸田裕之, 2007, 
p.15) นักประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นก็แสดงทรรศนะไปทิศทางเดียวกันว่า ตระกูลอิโนะอุเอะมีอิทธิพลในกลุ่ม
ลูกน้องของโมะโตะนะริ อีกท้ังมีลูกน้องใต้สังกัด (陪臣) อยู่มากเกินกว่าร้อยคน 

ความส าคัญและอิทธิพลที่มีมากของตระกูลอิโนะอุเอะนี้เองที่น าไปสู่หายนะของตระกูล 
นักประวัติศาสตร์อะซะโอะ นะโอะฮิโระ (朝尾直弘, 1994, pp.48-49) แสดงทรรศนะว่าโมริ 
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โมะโตะนะริกล่าวถึงการกระท าที่ตระกูลอิโนะอุเอะไม่เคารพหรือไม่ท าตามค าสั่งของโมะโตะนะริ  
และโมะโตะนะริมองว่าการกระท าดังกล่าวเข้าข่ายการท าเกะโกะกุโจ จึงตัดสินใจลงโทษด้วยการ
สังหาร กอปรกับโมะตะนะริได้เห็นการเปลี่ยนถ่ายอ านาจจากตระกูลโออุชิสู่มือของตระกูลซุเอะซึ่งเป็น
ลูกน้องคนสนิทของตระกูลโออุชิ คะวะอิ มะซะฮะรุ (河合正治, 2014, p.133) กล่าวในท านอง
เดียวกันว่า ตระกูลอิโนะอุเอะท าตามอ าเภอใจ เพิกเฉยต่อค าสั่งของโมะโตะนะริ และไม่ปฏิบัติหน้าที่
การงานเพราะพวกเขามองว่า โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลเช่นทุกวันนี้ได้ก็เพราะการสนับสนุน
ของพวกเขา ในขณะที่คะโต มะซุมิกิ (加藤益幹, 1984, p.150) มองว่า โมะโตะนะริจ าเป็นต้องแสดง
ให้เห็นถึงอ านาจที่สูงกว่า  ด้วยเหตุที่ตระกูลอิโนะอุเอะกลายเป็นศูนย์กลางกลุ่มลูกน้องหลังจากเป็น
คนสนับสนุนการขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลของโมะโตะนะริ  คนตระกูลอิโนะอุเอะก็ถือท าตามอ าเภอใจ
หลายครั้ง ซึ่งนับเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมกลุ่มลูกน้องของโมะโตะนะริ ซึ่งสอดคล้องกับที่คิฌิดะ ยู
ยะ (岸田裕之, 2014, p.67) กล่าวว่าลูกน้องบางกลุ่มผูกพันธมิตรและพ่ึงพิงกับตระกูลอิโนะอุเอะ 
หากใครต่อต้านก็จะถูกกดดันให้เข้าร่วมด้วย ซึ่งคนที่เปลี่ยนไปเข้าฝ่ายตระกูลอิโนะอุเอะนั้นเพ่ิมมาก
ขึ้น หากปล่อยไว้ย่อมส่งผลต่อความมั่นคง 

 

เอกสารที่ 7 จดหมายท่ีโมริ โมะโตะนะริกล่าวถึงตระกูลอิโนะอุเอะแย่งชิงที่ดินไป 
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นอกจากนี้ อะกิยะมะ โนะบุตะกะ (秋山伸隆, 2010, p.167) แสดงทรรศนะว่าโมะโตะ
นะริอดทนและมีความคับแค้นใจมาตลอดต่อพฤติกรรมของตระกูลอิโนะอุเอะ โดยเอกสารที่ 7 ซึ่งเป็น
จดหมายที่โมริ โมะโตะนะริส่งติดต่อกับลูกชาย เขาได้กล่าวถึงที่ดินซึ่งตระกูลอิโนะอุเอะแย่งชิงไป 
ชี้ให้เห็นว่าโมะโตะนะริยังคงจ าเหตุการณ์ที่ถูกตระกูลอิโนะอุเอะแย่งชิงที่ดินของตนไปได้ในวัยเด็กยาม
ตนไร้ที่พ่ึง 

ภายหลังจากที่แม่ผู้ให้ก าเนิดเสียชีวิตเมื่อโมะโตะนะริอายุ 5 ปี พ่อก็เสียชีวิตเมื่อเขาอายุ
ได้ 10 ปี ในช่วงนั้น ผู้ที่พ่ึงได้อย่างพ่ีชายของเขาซึ่งเป็นหัวหน้าตระกูลจ าต้องเข้าไปท างานในเกียวโต
ตามค าสั่งของโชกุนอะฌิกะงะ โยะฌิตะเนะ50 จึงท าให้พ่ีชายห่างจากโมะโตะนะริซึ่งยังอยู่ในแคว้นอะ
กิ  ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองคอยดูแลโมะโตะนะริ (後見人の家老) คืออิโนะอุเอะ โมะโตะโมะริ (井
上元盛) ได้ยึดที่ดินของโมะโตะนะริแล้วไล่เขาออกไปจากปราสาทซะรุกะเกะ อย่างไรก็ตาม เมื่ออิโนะ
อุเอะ โมะโตะโมะริตายไป ทางตระกูลอิโนะอุเอะก็คืนที่ดินกลับมาให้ (石川和朋, 2008, p.33; 毛利

元就卿伝, 1974, p.59) เรื่องการรุกรานและแย่งที่ดินนี้ก็เป็นหนึ่งในความผิดที่ถูกประกาศไว้ใน
เอกสารที่ 8 เอกสารประกาศความผิดตระกูลอิโนะอุเอะ ซึ่งระบุถึงความผิดและการกระท าอ่ืนๆ ของ
ตระกูลอิโนะอุเอะที่โมะโตะนะริมองว่าไม่เหมาะสม  
  

                                           
50 อะฌิกะงะ โยะฌิตะเนะด ารงต าแหน่งโชกุน 2 สมัย ครั้งแรกคือช่วง ค.ศ. 1490 -1493 

ในช่วงเวลาดังกล่าว คันเรตระกูลโฮะโซะกะวะขัดแย้งกันเองและเลือกหนุนว่าที่โชกุนจากตระกูลอะฌิ
กะงะคนละฝ่าย หลังจากโยะฌิตะเนะขึ้นเป็นโชกุนได้ไม่นาน โฮะโซะกะวะ มะซะโมะโตะ (細川正元) 
ซึ่งด ารงต าแหน่งคันเรในตอนนั้นได้ถอดโยะฌิตะเนะออกจากต าแหน่ง และแต่งตั้งให้อะฌิกะงะ โยะฌิ
สุมิ (足利義澄) ขึ้นแทนเป็นโชกุนคนที่ 11 (ด ารงต าแหน่ง ค.ศ. 1495-1508) (Berry, 1982, p.19) 
แต่ต่อมา โยะฌิตะเนะสามารถกลับคืนสู่ต าแหน่งโชกุนได้อีกครั้งด้วยการผลักดันของโฮะโซกะวะ ทะ
กะกุนิ (細川高国) และตระกูลโออุชิ โดยอยู่ในต าแหน่งช่วง ค.ศ. 1508-1521 
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เอกสารที่ 8 เอกสารประกาศความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะ 
 

 
 
ความผิดของอิโนะอุเอะตามท่ีระบุไว้ในเอกสารคือ 

- ตระกูลอิโนะอุเอะไม่มารายงานตัวเมื่อโมะโตะนะริเรียกใช้ อีกทั้งยังเกียจคร้านไม่มา
เข้าร่วมงานพิธี 

- ตระกูลอิโนะอุเอะไม่เก็บภาษีมาให้ 
- ตระกูลอิโนะอุเอะไม่ส่งก าลังทหารมาให้เมื่อโมะโตะนะริต้องการและเรียกใช้  
- ตระกูลอิโนะอุเอะไม่ส่งคนมาช่วยเมื่อตระกูลโมริต้องการแรงงานสร้างปราสาท 

- ตระกูลอิโนะอุเอะรุกรานที่ดินของพวกพ้อง วัด และศาลเจ้า 

- ตระกูลอิโนะอุเอะเข้าข้างลูกน้องของตนและตัดสินความให้ลูกน้องตนเองชนะเสมอ
โดยไม่รับฟังเหตุผล 

- ตระกูลอิโนะอุเอะนั่งในต าแหน่งที่สูงกว่าระดับต าแหน่งตามจริงเมื่อเข้าร่วมพิธี  

- ตระกูลอิโนะอุเอะปล่อยให้คนของตนสร้างความเดือดร้อนแก่คนอ่ืน 

 

นักประวัติศาสตร์คิชิดะ ยูยะ (岸田裕之, 2014, pp.66-68) ตีความเอกสารที่โมะโตะ
นะริเขียนแจกแจงความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะว่า โมะโตะนะริเขียนขึ้นเพ่ือสร้างความชอบธรรมใน
การท าลายตระกูลอิโนะอุเอะซึ่งค่อนข้างมีอ านาจในกลุ่มลูกน้องของโมะโตะนะริ การออกเอกสาร
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ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า ตัวโมะโตะนะริยอมรับว่าตระกูลอิโนะอุเอะมีอิทธิผลเหนือลูกน้องคนอ่ืนๆ 
ในปกครองและบ่อนท าลายฐานอ านาจของโมะโตะนะริต่อลูกน้องใต้สังกัด 

 

เอกสารที่ 9 จดหมายแจกแจงความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะ (ท้ายจดหมาย) 
 

 
 

ความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะทั้งหมดนี้ โมะโตะนะริได้เขียนเป็นจดหมายส่งให้แก่ทาง
ตระกูลโออุชิด้วย ชื่อของโออุชิ โยะฌิตะกะ (大内義隆) ซึ่งเป็นหัวหน้าตระกูลโออุชิและถือว่าอยู่ใน
สถานะสูงกว่าโมะโตะนะริในขณะนั้น ปรากฏในท้ายเอกสารที่ 9 ซึ่งเป็นจดหมายแจกแจงความผิด
ของตระกูลอิโนะอุเอะ (จากนี้ไปจะเรียกว่า เอกสารที่ 9) ในจดหมายฉบับนี้ใช้ค าเรียกโยะฌิตะกะว่า 
“โอะยะกะตะซะมะ (御屋形様)” ซึ่งหมายถึงอาจารย์หรือผู้ที่ได้รับการเคารพ และเนื้อความยังระบุ
ไว้ว่า ขอให้ทางตระกูลโออุชิช่วยพิจารณาเรื่องนี้และเห็นชอบให้ลงโทษตระกูลอิโนะอุเอะด้วย กล่าวได้
ว่า ในช่วงเวลานั้น แม้โมริ โมะโตะนะริจะกระท าการลงโทษลูกน้อง เขาก็ยังต้องพ่ึงพิงอ านาจของ
ตระกูลโออุชิอยู่ ส่วนเนื้อหาจดหมายได้อธิบายการกระท าของตระกูลอิโนะอุเอะที่ไม่เหมาะสมตลอด
มานับตั้งแตพ่ี่ชายของโมะโตะนะริเสียชีวิตไปนับเป็นเวลา 30 ปี 
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เอกสารที่ 9 จดหมายแจกแจงความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะ (ต้นจดหมาย) 

 

 
 

อย่างไรก็ตาม จดหมายฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงโออุชิ โยะฌิตะกะโดยตรง แต่ส่งไปยังโอะสะกิ (
尾崎) ซึ่งเป็นสถานที่พักของสตรีที่มีเชื้อสายตระกูลโออุชิชื่อว่า โอะท์ซุโบะเนะ (御局) ภรรยาของ
ลูกชายคนโตของโมะโตะนะริ (โมริ ทะกะโมะโตะ) ดังเห็นได้จากส่วนต้นจดหมายของเอกสารที่ 9 
จดหมายแจกแจงความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะ เอกสารนี้ แสดงให้เห็นว่า โมะโตะนะริต้องการดึง
ตระกูลโออุชิให้มาเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้อ านาจที่ใหญ่กว่าตนสร้างความชอบธรรมในการลงโทษตระกูลอิ
โนะอุเอะ  

จากเนื้อความของจดหมายแจกแจงความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะดังกล่าว โมะโตะนะริ
ยังได้อ้างถึงปรากฏการณ์เกะโกะกุโจที่เกิดขึ้นกับตระกูลอ่ืนๆ ดังเห็นได้จากส่วนเนื้อหาเอกสารที่ 9
จดหมายแจกแจงความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะ โมะโตะนะริกล่าวว่า การกระท าของตระกูลอิโนะ
อุเอะนี้หากปล่อยไปจะเป็นปัญหาใหญ่ในภายภาคหน้า ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นแล้วต่อฌุโงะไดเมียว
ตระกูลยะมะนะ (山名) ที่มีตระกูลคะกิยะ (垣屋) เป็นลูกน้องในสังกัด และฌุโงะไดเมียวตระกูลอะ
กะมะท์ซุ (赤松) ที่มีตระกูลอุระงะมิ (浦上) ท างานใต้สังกัดในฐานะฌุโงะดะอิ (渡邊大門, 2011, 
p.199; 小和田哲男, 2009, p.243) 
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เอกสารที่ 9 จดหมายแจกแจงความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะ (ส่วนเนื้อหา) 
 

 
 

ลูกน้องของทั้งสองตระกูลที่โมะโตะนะริยกขึ้นมากล่าวถึงนี้มีลักษณะเหมือนกันคือ  1) 
ต่างเป็นลูกน้องระดับสูงและมีบทบาทส าคัญต่อตระกูลที่เป็นนายและ 2) พัฒนาตนเองขึ้นมาแทนที่
ตระกูลที่เป็นนายในช่วงที่ผู้เป็นนายเสื่อมอ านาจลง 

โมะโตะนะริอ้างชื่อสองตระกูลดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือเน้นย้ าให้เห็นถึงพฤติกรรมของตระกูล
อ่ืนๆ ที่ลูกน้องใต้ปกครองขึ้นมาแทนที่ผู้เป็นนาย ซึ่งเป็นการกระด้างกระเดื่องต่อตระกูลที่เป็นนาย
และเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควร เพ่ือเชื่อมโยงกับการกระท าของตระกูลอิโนะอุเอะที่มีต่อตนผู้เป็นนาย
นั้นว่า ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกัน กล่าวได้ว่า โมะโตะนะริเน้นย้ าความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะ โดย
กล่าวอ้างถึงปรากฏการณ์เกะโกะกุโจที่เกิดขึ้นในอดีต 

ด้วยเหตุนี้ ตระกูลอิโนะอุเอะจ านวน 30 คนจึงถูกสังหารในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1550
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าเช่นนี้อีกในอนาคต ตัวของอิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะซึ่งเป็นหัวหน้า
ตระกูลอิโนะอุเอะนั้นท าการฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกชาย นะริซุมิ (就澄) ณ ที่พักของตนเมื่อโมะโตะ
นะริส่งทหารไปบุกจับตัว ส่วนครอบครัวของอิโนะอุเอะ โมะโตะโมะริผู้ที่เคยแย่งชิงที่ ดินที่ทะจิฮิของ
โมะโตะนะริในวัยเด็กไปนั้น โดนสังหารทั้งหมด (池享, 2009, p.71)  

อย่างไรก็ตาม ชื่อตระกูลอิโนะอุเอะก็ไม่ได้หายไปจากประวัติศาสตร์ เพราะตระกูลอิโนะ
อุเอะบางคนรอดพ้นการสังหารครั้งนี้ไปได้ รวมถึงโมะโตะนะริเองได้ละเว้นบางคนที่แสดงความภักดี
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และท างานให้มาโดยตลอด เขาได้แต่งตั้งให้อิโนะอุเอะ โมะโตะมิท์ซุ (井上元光) หรือชื่อเดิมคือ
โมะโตะอะริ (元在) ซึ่งเป็นสามีของน้องสาวขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลอิโนะอุเอะต่อไป (岸田裕之, 
2014, p.66) ดังปรากฏชื่อในส่วนลงนามของเอกสารที่ 10 เอกสารพันธสัญญาที่ลูกน้องลงนาม
ยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (จากนี้ไปจะเรียกว่า เอกสารที่10) 

 

เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ส่วนลงนาม) 
 

 
 

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ โมะโตะนะริสร้างสิทธิ์ขาดในฐานะผู้เป็นนายได้  (主君の絶対権) 
แม้โมะโตะนะริยังคงลักษณะเป็นผู้ประนีประนอมในการแก้ปัญหาระหว่างลูกน้องเอาไว้  แต่เขาเริ่มมี
อ านาจสิทธิขาดในการตัดสินเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างลูกน้อง อีกทั้งยังเริ่มควบคุมเรื่องต่างๆ ได้
มากขึ้น เช่น สิทธิการใช้น้ าจะขึ้นอยู่กับการตัดสินของโมะโตะนะริ  การออกค าสั่งให้มีการส ารวจ
ประชากร การก าหนดจ านวนอาวุธที่ลูกน้องครอบครอง สิทธิในการริบที่ดินของลูกน้อง เป็นต้น (村田

修三, 1964, p.3) เหตุการณ์นี้จึงท าให้โมะโตะนะริมีอ านาจทางการทหารเหนือลูกน้องและเกิดล าดับ
ชั้นที่ชัดเจนขึ้นในพื้นที่การปกครองของโมะโตะนะริ 

 

4.4 ผลสืบเนื่อง 
 

หลังจากประกาศลงโทษตระกูลอิโนะอุเอะ โมริ โมะโตะนะริได้ประกาศว่าตนมีสิทธิท า
โทษลูกน้องของเขา โดยร่างเอกสารที่ 10 ขึ้นมา และให้ลูกน้องลงนามในวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 
1550 จากเอกสารนี้ พบว่าจ านวนลูกน้องที่ลงนามยอมรับเพ่ิมขึ้นเป็น 238 คน ซึ่งเท่ากับว่าอิทธิพล
ของโมะโตะนะริภายในกลุ่มลูกน้องได้ขยายออกไป  ที่ส าคัญ สถานะของโมะโตะนะริมีอ านาจเด็ดขาด
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มากขึ้นคือ เปลี่ยนจากผู้ประนีประนอมคอยไกล่เกลี่ยปัญหาให้ลูกน้อง เป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาดในการ
ตัดสินแต่เพียงผู้เดียว (裁定者) (河野恵一, 2001, น. p.92) เนื้อหาเอกสารกล่าวว่า การลงโทษ
ตระกูลอิโนะอุเอะนั้นถูกต้องแล้ว และเหล่าลูกน้องทั้งหมดที่ลงนามในเอกสารนี้สาบานว่าจะภักดีต่อ
โมะโตะนะริต่อไปในภายภาคหน้า (菊池浩幸, 2001, pp.12-15) อีกทั้งยังระบุว่า โมะโตะนะริมีสิทธิ
ขาดที่จะลงโทษคนที่ไม่ท าตามกฎ และตัวโมะโตะนะริจะเป็นผู้จัดการปัญหายามเกิดข้อขัดแย้งภายใน
กลุ่มลูกน้อง (Kurashige, 2011, pp.61-62)  

 

เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ส่วนเนื้อหา) 
 

 
 
จากเอกสารที่ 10 ซึ่งเป็นเอกสารพันธสัญญาที่ลูกน้องร่วมลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้าง

ตระกูลอิโนะอุเอะ กล่าวว่า ลูกน้องทุกคนยอมรับการลงโทษตระกูลอิโนะอุเอะผู้ที่ไม่ให้ความส าคัญ
กับโมะโตะนะริ51 และยอมรับว่าโมะโตะนะริมีสิทธิลงโทษ (成敗) รวมถึงหากเกิดการวิวาทระหว่าง

                                           
51 หัวหน้าตระกูลโมริจะหมายรวมถึงลูกชายคนโต โมริ ทะกะโมะโตะ ซึ่งด ารงต าแหน่ง

หัวหน้าตระกูลโมริในขณะนั้นด้วย แม้ตัวโมะโตะนะริได้ส่งมอบต าแหน่งหัวหน้าตระกูลให้ลูกชาย ทะ
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กลุ่มลูกน้อง โมริคือผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียวซึ่งหมายถึง กลุ่มลูกน้องยอมรับตัวโมะโตะนะริในฐานะ
ผู้ปกครองผู้ถืออ านาจเด็ดขาดซึ่งน าไปสู่อ านาจทางการทหารที่เพ่ิมข้ึนด้วย 

กล่าวได้ว่า โมะโตะนะริได้แสดงอ านาจในการปกครองที่เด็ดขาดขึ้นต่อลูกน้องของตน 
แสดงสิทธิขาดในการลงโทษจากการล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ และจัดระบบกลุ่มลูกน้อง (池上裕子, 
1995, p.28; 岸田裕之, 2014, p.69) โดยปรับแก้กฎต่างๆ เช่น หากมีความขัดแย้งกัน ห้ามผู้อ่ืนเข้า
ไปช่วยเหลือรวมถึงห้ามมิให้จับอาวุธหรือน าก าลังออกไปต่อสู้กันเอง ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ความ
ขัดแย้งขยายวงกว้างออกไป และเป็นการป้องกันการแบ่งฝักฝ่ายในการแย่งอ านาจหรือผลประโยชน์
ระหว่างกัน จะได้ไม่เกิดการซ่องสุมก าลังจนน าไปสู่การมีอิทธิพลหรืออ านาจที่มากจนไม่เชื่อฟังผู้เป็น
นายสูงสุดอย่างโมะโตะนะริ  รวมถึงเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่น าไปสู่การกระด้างกระเดื่อง
ดังเช่นกรณตีระกูลอิโนะอุเอะ (岸田裕之, 2014, p.70) 

  

จากการพิจารณาเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการที่โมริ โมะโตะนะริล้มล้าง
ตระกูลอิโนะอุเอะ ท าให้ทราบถึงวิธีการป้องกันเกะโกะกุโจของตระกูลโมริว่า แม้โมะโตะนะริจะ
ตระหนักถึงภัยอันตรายจากตระกูลอิโนะอุเอะที่เข้มแข็งมากขึ้น และต้องการก าจัดทิ้งก็ตาม แต่
โมะโตะนะริก็ต้องสร้างความชอบธรรมในการก าจัดลูกน้องโดยออกประกาศกล่าวอ้างถึงการท าอันไม่
สมควรทั้งในอดีตและปัจจุบันของตระกูลอิโนะอุเอะเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากตระกูลที่มีสถานะสูง
กว่า หรือ “โจ” ว่าการก าจัดลูกน้องของตนนั้นเป็นความถูกต้องชอบธรรม และในขณะเดียวกัน 
โมะโตะนะริก็ให้ลูกน้องหรือผู้อยู่ในสถานะ “เกะ” เช่นเดียวกับตระกูลที่ถูกก าจัดยอมรับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นด้วยการลงนามในภายหลัง นอกจากนี้ โมะโตะนะริก็ใช้วิธีการประกาศความผิดโดยอ้างถึง
ปรากฏการณ์เกะโกะกุโจที่เคยเกิดขึ้นกับตระกูลอ่ืนที่อยู่ในสถานะผู้เป็นนายหรือ “โจ” เพ่ือเน้นย้ าว่า
หากปล่อยตระกูลอิโนะอุเอะไว้ ตนเองก็จะถูกล้มล้างเช่นกัน  
  

                                           
กะโมะโตะใน ค.ศ. 1546 แล้ว แต่อ านาจที่แท้จริงในการปกครองนั้น ยังคงอยู่ที่โมะโตะนะริ เนื่องจาก
ตัวทะกะโมะโตะยังคงให้บิดาอยู่เบื้องหน้า โดยไม่ยอมให้บิดาถอนตัวจากการท าหน้าที่หัวหน้าตระกูล 
โมะโตะนะริจึงยังคงเป็นคนบริหารควบคุมในเชิงปฏิบัติ 
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บทที่ 5 
สรุป 

 
ปรากฏการณ์เกะโกะกุโจเป็นการเกิดขึ้นของอ านาจใหม่ที่ล้มล้างอ านาจเดิม และเป็น

ปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าหากมีก าลังที่แท้จริง ก็สามารถขึ้นมามีอ านาจเหนือผู้ที่อยู่ในสถานะสูง
กว่าได้ ปรากฏการณ์การณ์ดังกล่าวปรากฏให้เห็นบ้างและมีการใช้ค านี้มาตั้งแต่สมัยเฮอัน อย่างไรก็
ตาม แนวคิดของค าได้พัฒนาเรื่อยมาจนน ามาใช้เป็นค าอธิบายช่วงสมัยเซงโงะกุ เนื่องจากในช่วงสมัย
นี้ได้เกิดการเคลื่อนไหวทางชนชั้นทั้งด้านการเมืองการปกครองและทางสังคม โดยปรากฏการณ์
เกะโกะกุโจนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะตามทรรศนะของฟุกุโอะ ทะเกะอิจิโร52คือ1) การเกิดขึ้นของ
ปรากฏการณ์เกะโกะกุโจ เป็นเรื่องผิดท านองคลองธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
2) การเกิดขึ้นของเกะโกะกุโจเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  

การปรากฏขึ้นของเซงโงะกุไดเมียวเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยดังกล่าว ตัว
เซงโงะกุไดเมียวบางกลุ่มขึ้นสู่อ านาจได้จากการล้มล้างอ านาจดั้งเดิมหรือผู้อยู่ในสถานะสูงกว่าหรือ 
“โจ” ในขณะที่บางกลุ่มสามารถป้องกันการเกิดเกะโกะกุโจจากลูกน้องหรือ “เกะ” และพัฒนาอ านาจ
ต่อมาจนกลายเป็นเซงโงะกุไดเมียวได้ดังเช่นกรณีของ โมริ โมะโตะนะริ 

โมริ โมะโตะนะริเป็นเซงโงะกุไดเมียวที่ไม่ได้มีที่มาจากต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง
ชอบธรรมจากส่วนกลางอย่างฌุโงะไดเมียวหรือฌุโงะดะอิ แม้กระนั้น จากการที่เขาได้ครอบครอง
อาณาเขตกว้างใหญ่อย่างภูมิภาคชูโงะกุไปจนถึงคิวชูตอนเหนือ การเป็นพันธมิตรกับผู้ครองแคว้นอ่ืนๆ 
และการท าศึกเพ่ือรักษาหรือขยายดินแดนนั้น53 ท าให้ชื่อของเขาปรากฏในกลุ่มเซงโงะกุไดเมียวที่โดด
เด่น และมีอ านาจมากในช่วงสมัยเซงโงะกุ แต่โมะโตะนะริก็เผชิญกับปรากฏการณ์เกะโกะกุโจ และ
สามารถผ่านพ้นมาได้จนพัฒนาอ านาจและก้าวขึ้นสู่การเป็นเซงโงะกุไดเมียวต่อไป 

การเริ่มต้นสู่อ านาจของโมริ โมะโตะนะริในสถานะผู้เป็นนายหรือ “โจ” นั้น ส่วนหนึ่งมา
จากการที่ตัวของโมะโตะนะริได้รับสิทธิการเป็นโซเรียวหรือหัวหน้าตระกูล อันเนื่องมาจากการเสียชีวิต
ของหัวหน้าตระกูลรุ่นก่อน คือโมริ โอะกิโมะโตะผู้เป็นพ่ีชาย และโคะมะท์ซุมะรุผู้เป็นหลานชายที่จาก

                                           
52 ดูรายละเอียดปรากฏการณ์เกะโกะกุโจได้ในบทที่ 2 ข้อ 2.1 
53 อ้างอิงจากเงื่อนไขส าคัญ 3 ประการจากค าจ ากัดความการเป็น “มหาอ านาจ (Great 

Power)” ของแจ็ค เอส เลวี่ (Jack S. Levy) ดูรายละเอียดในบทที่ 2 ข้อ 2.6 สถานะที่มาของเซงโงะ
กุไดเมียว 
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ไปก่อนวัยอันควรอันส่งผลให้ไม่มีทายาทสืบทอดต าแหน่งหัวหน้าตระกูลโมริ ก่อนที่โมะโตะนะริจะขึ้น
เป็นหัวหน้าตระกูลนั้น สิ่งที่สร้างอ านาจให้เขาคือ การท าศึก เช่น การร่วมท าศึกอะริตะล้มล้างตระกูล
ทะเกะดะใน ค.ศ. 1512-1517 ซึ่งโมะโตะนะริเข้าร่วมศึกนี้ในฐานะทัพเสริมตามหน้าที่ของโฌะเกะใน
สมัยที่โคะมะท์ซุมะรุ หลานชายเป็นหัวหน้าตระกูลโมริ การที่ตระกูลโมริพ่ึงพิงตระกูลโออุชิอยู่ใน
ขณะนั้นจึงนับเป็นการท าตามอ านาจที่ใหญ่กว่าอีกชั้นหนึ่ง ผลจากศึกนี้ท าให้ชื่อของโมะโตะนะริเริ่ม
เป็นที่รู้จัก รวมถึงรักษาชื่อเสียงและตัวตนของตระกูลไว้ได้แม้จะเสียเสาหลักอย่างโมริ อะกิโมะโตะ 
พ่ีชายของโมะโตะนะริไป 

หลังจากโมะโตะนะริขึ้นสู่ต าแหน่งหัวหน้าตระกูลแล้ว การท าศึกก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่
สร้างอ านาจให้แก่เขา ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมศึกล้มตระกูลทะกะฮะฌิในช่วง ค.ศ . 1530 และ
ศึกโคะโอะริยะมะในช่วง ค.ศ. 1540 ผลจากศึกนี้ท าให้ โมะโตะนะริได้พ้ืนที่ในปกครองเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากได้รับที่ดินเก่าและลูกน้องเก่าของตระกูลทะกะฮะฌิ เป็นรางวัลตอบแทนจากตระกูลโออุชิที่
เป็นผู้สั่งการขอให้ตระกูลโมริเข้าร่วมรบ ส่วนศึกโคะโอะริยะมะนั้น สืบเนื่องมาจากตระกูลอะมะโกะ
ต้องการท าศึกกับตระกูลโออุชิ กอปรกับเห็นท่าทีของโมะโตะนะริเปลี่ยนไปเข้าฝ่ายตระกูลโออุชิ 
ตระกูลอะมะโกะจึงยกทัพมารุกราน แต่กลับพ่ายแพ้ให้แก่โมะโตะนะริ ผลจากศึกนี้ท าให้โมะโตะนะริ
เป็นที่รู้จักและน่าเกรงขามมากขึ้น  

นอกจากโมะโตะนะริจะเลือกการพ่ึงพิงอ านาจที่ใหญ่กว่าอย่างตระกูลโออุชิ เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นคงทางอ านาจให้กับตระกูลแล้ว ในขณะเดียวกัน เขาก็สร้างอ านาจให้เสถียรภาพด้วย
การพ่ึงพิงโคะกุจินด้วยกัน โมะโตะนะริยังเพ่ิมความแน่นแฟ้นของโคะกุจินอิกกิหรือกลุ่มโคะกุจินให้
มากขึ้น ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ผ่านลูกของตนเอง เช่น การส่งลูกสาวไปเป็นตัวประกันทาง
การเมืองโดยให้ลูกสาวแต่งงานกับลูกชายตระกูลฌิฌิโด การส่งโมริ โมะโตะฮะรุซึ่งเป็นลูกชายคนรอง
ไปเป็นลูกบุญธรรมตระกูลคิกกะวะ หรือการส่งโมริ ทะกะกะเงะซึ่งเป็นลูกชายคนที่สามไปเป็น
ลูกบุญธรรมของตระกูลโคะบะยะกะวะ 

นอกจากนี้แล้ว โมะโตะนะริยังมีกลุ่มผู้ใต้บังบัญชาที่เป็นส่วนส าคัญผลักดันให้โมะโตะนะ
ริขึ้นมาสู่อ านาจในสถานะ “โจ” ลูกน้องคนส าคัญๆ เช่น ตระกูลฌิจิ ตระกูลฟุกุฮะระ ตระกูลอิโนะอุ
เอะ ร่วมกันสนับสนุนโมะโตะนะริและลงนามเชิญให้มาเป็นหัวหน้าตระกูลโมริคนต่อไป  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอ านาจของโมะโตะนะริยังไม่เด็ดขาดเหนือกลุ่มลูกน้องในช่วงแรก 
แต่เขาก็ได้รับการยอมรับให้เป็นคนกลางซึ่งมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอมระหว่างลูกน้องที่เกิดการ
ขัดแย้งกัน  

กล่าวโดยสรุป โมริ โมะโตะนะริขึ้นสู่อ านาจในสถานะผู้เป็นนายหรือ ผู้อยู่ในสถานะสูง
กว่าหรือ “โจ” โดยเริ่มต้นจากการขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลหรือโซเรียวของตระกูลโมริก่อน โดยอาศัย
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การสนับสนุนจากลูกน้องเป็นหลัก จากนั้นเขาสร้างอ านาจโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่ว่า
จะเป็นการผูกสัมพันธ์กลุ่มโคะกุจินที่พ่ีชายเป็นคนริเริ่มให้มั่นคงขึ้นด้วยการใช้สายเลือดตนเองเข้าไป
เป็นลูกสะใภ้หรือลูกบุญธรรม การพึ่งพิงอ านาจที่ใหญ่กว่า เช่น ตระกูลโออุชิ ซึ่งหลายครั้งน ามาซึ่งการ
ท าศึกของเขา และการท าศึกชนะในแต่ละครั้งก็ส่งผลต่ออ านาจที่ค่อยๆ เพ่ิมข้ึน  

ส่วนตระกูลอิโนะอุเอะนั้น กล่าวได้ว่าเป็นลูกน้องที่ส าคัญและมีบทบาทต่อการขึ้นสู่
อ านาจของโมะโตะนะริ ตระกูลนี้เป็นลูกน้องใต้สังกัดของโมะโตะนะริซึ่งพิจารณาจากการที่คนใน
ตระกูลอิโนะอุเอะได้รับที่ดินจากอดีตหัวหน้าตระกูลโมริอันเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์แบบเจ้านาย
และลูกน้อง โดยตัวของอิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะซึ่งเป็นหัวหน้าตระกูลอิโนะอุเอะนั้น ได้สาบานว่าจะ
รับใช้ตระกูลโมริหลังจากได้รับที่ดินจากโมริ ฮิโระโมะโตะ (พ่อของโมะโตะนะริ) ในขณะเดียวกัน คน
จากตระกูลอิโนะอุเอะยังช่วยงานบริหารและเข้ารบในศึกอะริตะร่วมกับโมะโตะนะริในฐานะลูกน้อง
ของตระกูลโมริด้วย อีกท้ัง ต าแหน่งที่นั่งของอิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะในการเข้าพบโมริ โมะโตะนะริ
นั้นก็อยู่รั้งปลายแถวซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสถานะลูกน้องอย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตระกูลอิโนะอุเอะจะเป็นลูกน้องใต้สังกัดของตระกูลโมริ แต่พวกเขา
ก็เป็นลูกน้องที่มีบทบาทส าคัญและถือว่ามีอ านาจในระดับฟุดะอิ โดยพิจารณาจากการที่คนตระกูลอิ
โนะอุเอะดูแลโมะโตะนะในวัยเยาว์ในฐานะผู้ปกครอง ต่อมา เมื่อโมะโตะนะริมีสิทธิขึ้นเป็นหัวหน้า
ตระกูล ตัวของอิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะซึ่งเป็นหัวหน้าตระกูลอิโนะอุเอะในขณะนั้นก็มีบทบาทส าคัญ
ด้วยการเดินทางมาเชิญและร่วมลงนามสนับสนุนให้โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลโมริคนต่อไป 
เมื่อโมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลแล้ว คนในตระกูลอิโนะอุเอะก็ได้รับมอบหมายจากตระกูลฌิจิ
ซึ่งเป็นลูกน้องเก่าแก่ระดับสูงให้มาช่วยดูแลโมโตะนะริที่ปราสาทโคะโอะริยะมะด้วย 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนจ านวนคนของตระกูลอิโนะอุเอะที่มากกว่าลูกน้อง
ตระกูลอ่ืนๆ ในครั้งลงนามสนับสนุนโมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล และในครั้งลงนามยอมรับให้
โมะโตะนะริเป็นตัวกลางคอยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างลูกน้องด้วยกันนั้น ก็บ่งบอกถึงตัวตนหรือ
ความส าคัญที่ตระกูลอิโนะอุเอะมีผลผลักดันสร้างอ านาจให้โมะโตะนะริได้ รวมถึงแสดงถึงการมี
อิทธิพลกว่าลูกน้องคนอื่นๆ อีกทั้ง การได้รับอนุญาตให้ใช้ตราประจ าตระกูลของตระกูลโมริ ก็เป็นการ
ชี้ให้เห็นว่า ตระกูลอิโนะอุเอะได้รับการยอมรับจากหัวหน้าตระกูลโมริและเป็นตระกูลที่มีความส าคัญ
เทียบเท่าลูกน้องระดับสูงซึ่งเป็นสายตระกูลย่อยหรือระดับอิชิมง 

กล่าวโดยสรุป ตระกูลอิโนะอุเอะยอมรับสถานะลูกน้องใต้ปกครองหรือ “เกะ” หรือ
ลูกน้องใต้บังคับบัญชาของตระกูลโมริ  ตระกูลนี้ เป็นลูกน้องที่มีความส าคัญจากการเป็นกลุ่มคนที่ให้
การสนับสนุนโมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลโมริ บทบาทส าคัญดังกล่าวน ามาซึ่งอิทธิพลเหนือ
ลูกน้องอ่ืนๆ ใต้สังกัดของโมะโตะนะริ รวมถึงการเพิกเฉยต่อหน้าที่ในฐานะลูกน้อง และท าตาม
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อ าเภอใจโดยไม่สนใจค าสั่งของโมะโตะนะริ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมอันไม่สมควรกระท าต่อโมะโตะนะริผู้
เป็นนาย ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้โมะโตะนะริคิดล้มล้างอ านาจตระกูลอิโนะอุเอะ  

ในขณะเดียวกัน โมะโตะนะริตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีปรากฏการณ์
เกะโกะกุโจเกิดขึ้น เขารับรู้ว่าตระกูลซุเอะลูกน้องคนส าคัญของตระกูลโออุชิคิดล้มล้างโออุชิ โยฌิตะ
กะผู้เป็นนาย รวมถึงการรับรู้เรื่องตระกูลคะกิยะและตระกูลอุระงะมิซึ่งเป็นลูกน้องระดับสูงคนส าคัญ
ของตระกูลยะมะนะและตระกูลอะกะมะท์ซุ ตามล าดับ แต่พัฒนาอ านาจเหนือตระกูลผู้เป็นนายได้ 
เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้โมะโตะนะริเริ่มนึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองจากตระกูลอิโนะอุเอะ เขา
จึงล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะเสียใน ค.ศ. 1500 เพ่ือสร้างอ านาจที่เด็ดขาดเหนือลูกน้อง และเพ่ือรักษา
ความเป็นเอกภาพภายในตระกูล รวมทั้งเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดเกะโกะกุโจในภายภาคหน้า 

การป้องกันการเกิดเกะโกะกุโจจากตระกูลอิโนะอุเอะนั้น โมริ โมะโตะนะริใช้วิธีลงโทษ
ด้วยการสังหาร โดยมีการประกาศความผิดหรือการกระท าอันมิชอบของตระกูลอิโนะอุเอะทีไ่ม่ท าตาม
หน้าที่ในฐานะลูกน้อง ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการลงโทษ โมะโตะนะ
ริยังได้ส่งจดหมายแจกแจงความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะไปยังตระกูลโออุชิเพ่ือให้เห็นชอบและอ้าง
ความชอบธรรมในการสังหารตระกูลอิโนะอุเอะ กล่าวได้ว่า โมะโตะนะริอ้างอิงอ านาจที่ใหญ่กว่าใน
การลงโทษลูกน้องครั้งนี้ ในขณะเดียวกัน เขาก็สร้างความชอบธรรมในการสังหารตระกูลอิโนะอุเอะ
เหนือกลุ่มลูกน้อง ด้วยการให้ลูกน้องลงนามในเอกสารพันธสัญญาที่ เขียนขึ้นภายหลังจากเกิด
เหตุการณ์สังหารตระกุลอิโนะอุเอะแล้ว เนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวว่า ทุกคนยอมรับการลงโทษตระกูลอิ
โนะอุเอะที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ โมะโตะนะริยังอ้างถึงปรากฏการณ์เกะโกะกุโจในอดีตจากกรณีตระกูล
คะกิยะและตระกูลอุระงะมิ โดยน ามาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของตระกูลอิโนะอุเอะอันเป็นเสมือน
การเชื่อมโยงว่า สิ่งที่ตระกูลอิโนะอุเอะท าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการน าไปสู่การก่อเกะโกะกุโจ ซึ่ง
เกะโกะกุโจเป็นสิ่งที่ไม่สมควรให้เกิดขึ้น และเป็นสิ่งผิดท านองคลองธรรม จึงสมควรที่ตระกูลอิโนะ
อุเอะจะได้รับการลงโทษ กล่าวได้ว่า โมะโตะนะริตระหนักถึงปรากฏการณ์เกะโกะกุโจและน ามาอ้าง
ความชอบธรรมในการล้มอ านาจลูกน้องเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเกะโกะกุโจต่อตนเอง 

การป้องกันเกะโกะกุโจจากตระกูลอิโนะอุเอะได้ส าเร็จนี้ แน่นอนว่าเป็นการก าจัดกลุ่ม
คนที่โมริ โมะโตะนะริคิดว่ากระด้างกระเดื่องและจะเป็นภัยต่ออ านาจของเขา อีกทั้งหลังจากก าจัด
ตระกูลอิโนะอุเอะแล้ว การออกเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้ลูกน้องยอมรับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นนั้น ยังแสดงให้เห็นถึงอ านาจเด็ดขาดที่เพ่ิมมากขึ้นต่อลูกน้อง กลุ่มลูกน้องเหล่านี้ถือเป็นส่วน
ส าคัญในการสร้างเอกภาพและความมั่นคงภายในตระกูล รวมถึงยังเป็นก าลังส าคัญทางการทหารใน
การพัฒนาอ านาจของโมะโตะนะริต่อไป จนกลายเป็นเซงโงะกุไดเมียวผู้มีอ านาจที่ปกครองภูมิภาคชู
โงะกุในเวลาต่อมา 
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รายชื่อแคว้นเทียบกับจังหวัดญี่ปุ่นในปัจจุบัน  
 

หมายเลข54 แคว้น (国) จังหวัด (県) 

1 โอซุม ิ(大隈) คะโงะฌิมะ (鹿児島) 
2 ซะท์ซุมะ (薩摩) คะโงะฌิมะ (鹿児島) 

3 ฮิวงะ (日向) มิยะง ิ(宮崎) 

4 บุเสน (豊前) โออิตะ (大分) 
5 บุงโงะ (豊後) โออิตะ (大分) 

6 ชิกุเสน (筑前) ฟุกุโอะกะ (福岡) 

7 ชิกุโงะ (筑後) ฟุกุโอะกะ (福岡) 
8 ฮิเสน (肥前) ซะงะ (佐賀) 

9 ฮิโงะ (肥後) คุมะโมะโตะ (熊本) 

10 อิก ิ(壱岐) นะงะซะก ิ(長崎) 

11 ท์ซุฌิมะ (対馬) นะงะซะก ิ(長崎) 

12 อิโยะ (伊予) เอะฮิเมะ (愛媛) 
13 โทะซะ (土佐) โคชิ (高知) 

14 อะวะ (阿波) โทะกุฌิมะ (徳島) 
15 ซะนุก ิ(讃岐) คะงะวะ (香川) 

16 ซุโอ (周防) ยะมะกุชิ (山口) 

17 นะงะโตะ (長門) ยะมะกุชิ (山口) 
18 อะก ิ(安芸) ฮิโรชิม่า (広島) 

19 อิวะมิ (石見) ชิมะเนะ (島根) 

20 บิงโงะ (備後) ฮิโรชิม่า (広島) 
21 อิสุโมะ (出雲) ชิมะเนะ(島根) 

22 บิชู (備中) โอะกะยะมะ (岡山) 

                                           
54 หมายเลขท่ีปรากฏในแผนที่ 
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หมายเลข แคว้น (国) จังหวัด (県) 

23 บิเสน (備前) โอะกะยะมะ (岡山) 

24 มิมะซะกะ (美作) โอะกะยะมะ (岡山) 

25 โฮกิ (伯耆) ทตโตะร ิ(鳥取) 
26 อะวะจิ (淡路) เฮียวโงะ (兵庫) 

27 ฮะริมะ (播磨) เฮียวโงะ (兵庫) 

28 ทะจิมะ (但馬) เฮียวโงะ (兵庫) 

29 อินะบะ (因幡) ทตโตะร ิ(鳥取) 

30 โอะกิ (隠岐) ทตโตะร ิ(島根) 

31 ทังโงะ (丹後) เกียวโต (京都) 

32 ทัมบะ (丹波) เกียวโต (京都) 

33 เซทซุ (摂津) โอซาก้า (大阪) 

34 อิสุมิ (和泉) โอซาก้า (大阪) 

35 คะวะชิ (河内) โอซาก้า (大阪) 

36 คิอิ (紀伊) วะกะยะมะ (和歌山) 

37 ยะมะโตะ (大和) นารา (奈良) 

38 ยะมะฌิโระ (山城) เกียวโต (京都) 

39 วะกะซะ (若狭) ฟุกุอิ (福井) 

40 โอมิ (近江) ฌิงะ (滋賀) 

41 อิงะ (伊賀) มิเอะ (三重) 

42 อิเซะ (伊勢) มิเอะ (三重) 

43 ฌิมะ (志摩) มิเอะ (三重) 

44 โอะวะริ (尾張) ไอจิ (愛知) 

45 มิโนะ (美濃) กิฟุ (岐阜) 

46 เอะชิเสน (越前) อิฌิกะวะ (石川) 

47 คะงะ (加賀) อิฌิกะวะตอนใต้ (石川南部) 
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หมายเลข แคว้น (国) จังหวัด (県) 

48 โนะโตะ (能登) อิฌิกะวะ (石川) 

49 เอทชู (越中) โทะยะมะ (富山) 

50 ฮิดะ (飛騨) กิฟุ (岐阜) 

51 มิกะวะ (三河) ไอจิ (愛知) 

52 โทโตมิ (遠江) ชิสุโอกะ (静岡) 

53 ซุรุงะ (駿河) ชิสุโอกะ (静岡) 

54 อิสุ (伊豆) ชิสุโอกะ (静岡) 

55 ซะงะมิ (相模) คะนะงะวะ (神奈川) 

56 คะอ ิ(甲斐) ยะมะนะฌ ิ(山梨) 

57 ฌินะโนะ (信濃) นะงะโนะ (長野) 

58 มุซะฌิ (武蔵) โตเกียว ไซตามะ (東京埼玉) 

59 อะวะ (安房) จิบะตอนใต ้(千葉南部) 

60 คะสุซะ (上総) จิบะตอนกลางและใต้ (千葉中南部) 

61 ฌิโมซะ (下総) จิบะตอนเหนือ (千葉北部) 

62 ฮิตะชิ (常陸) อิบะระงิ (茨城) 

63 ฌิโมะท์ซุเกะ (下野) โทะชิงิ (栃木) 

64 โคสุเกะ (上野) กุนมะ (群馬) 

65 เอะชิโงะ (越後) นิอิงะตะ (新潟) 

66 ซะโดะ (佐渡) นิอิงะตะ (新潟) 

67 เดะวะ (出羽) อะกิตะ ยะมะกะตะ (秋田山形) 

68 มุท์ซุ (陸奥) 
อะโอะโมะริ ฟุกุฌิมะ มิยะงิ อิวะเตะ 

(青森 福島 宮城 岩手) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก「戦国時代・安土桃山時代新旧地名対応表」สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2556, จาก http://www.sengokujidai.net/sengokumap.html และ 日本史広辞典編集委員

会, 2000, 『日本史要覧』, pp.62-27 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารชั้นต้นฉบับเต็มที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ 

 

 เอกสารช้ันต้นที่ปรากฏในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ในบทที่ 3 และ 4 ผู้วิจัยจ าเป็นต้องตัด
แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อง่ายต่อการอ้างอิงและจัดวางในหน้ากระดาษ ส่วนฉบับเต็มของเอกสารช้ันต้น
ทั้งหมดนั้น ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมไว้ในภาคผนวกนี้ โดยเรียงตามล าดับที่ปรากฏในเนื้อหาตั้งแต่
เอกสารที่ 1-10 แต่ละเอกสารมีล าดับการอ่านแบบญี่ปุ่นคือ อ่านจากขวาไปซ้าย 

 รายการเอกสารชั้นต้นทั้ง 10 ฉบับมีดังนี้ 
 

เอกสารที่ 1 พันธสัญญารวมกลุ่มโคะกุจินที่ปรากฏชื่อตระกูลโมริห้าคนร่วมลงนาม  

 東京大学史料編纂所「二四：応永十一年九月廿三日：安芸国諸城主連署

契機状」『大日本古文書家わけ第八（毛利家文書之一）』１９９７年、

東京大学出版会 

เอกสารที่ 2 จดหมายเชิญจากลูกน้องที่สนับสนุนให้โมะโตะนะริข้ึนเป็นหัวหน้าตระกูล 
 東京大学史料編纂所「二四八：（大永三年）七月廿五日：福原廣俊外十

四名連書状」『大日本古文書家わけ第八（毛利家文書之一）』１９９７

年、東京大学出版会 

เอกสารที่ 3 พันธสัญญาที่กลุ่มลูกน้องร่วมลงนามยอมรับกฎ  

 東京大学史料編纂所「三九六：享禄五年七月十三日：福原廣俊以下家臣

連署起請文」『大日本古文書家わけ第八（毛利家文書之二）』１９９７

年、東京大学出版会 

เอกสารที่ 4 จดหมายอนุญาตให้ตระกูลอิโนะอุเอะใช้ตราประจ าตระกูลโมริ 
 山口県文書館『萩藩閥閲録第三巻、九十三、』１９７０年、山口県文書

館 

เอกสารที่ 5 จดหมายสาบานตนจากอิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะ 
 東京大学史料編纂所「一六五：明応八年正月廿三日：井上元兼誓状」

『大日本古文書家わけ第八（毛利家文書之一）』１９９７年、東京大学

出版会 

เอกสารที่ 6 บันทึกการเข้ารับต าแหน่งหัวหน้าตระกูลของโมริ โมะโตะนะริ 
 東京大学史料編纂所「二四六：大永三年月日：毛利元就郡山入城日記」

『大日本古文書家わけ第八（毛利家文書之一）』１９９７年、東京大学

出版会 

เอกสารที่ 7 จดหมายที่โมริ โมะโตะนะริกล่าวถึงตระกูลอิโนะอุเอะแย่งชิงที่ดินไป 
 東京大学史料編纂所「四二〇：弘治四年八月 日：毛利元就書状写」

『大日本古文書家わけ第八（毛利家文書之二）』１９９７年、東京大学

出版会  
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เอกสารที่ 8 เอกสารประกาศความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะ 
 東京大学史料編纂所「三九九：（年月日未詳）：井上衆罪状書」『大日

本古文書家わけ第八（毛利家文書之二）』１９９７年、東京大学出版会 

เอกสารที่ 9 จดหมายแจกแจงความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะ 
 東京大学史料編纂所「三九八：（年未詳）八月四日：毛利元就井上衆罪

状書」『大日本古文書家わけ第八（毛利家文書之二）』１９９７年、東

京大学出版会  

เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ 
 東京大学史料編纂所「四〇一：天文十九年七月廿日：福原貞俊以下家臣

連署起請文」『大日本古文書家わけ第八（毛利家文書之二）』１９９７

年、東京大学出版会
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เอกสารที ่1 พันธสัญญารวมกลุ่มโคะกุจินที่ปรากฏชื่อตระกูลโมริห้าคนร่วมลงนาม 

 

 

 

 



99 
 

 

เอกสารที ่1 พันธสัญญารวมกลุ่มโคะกุจินที่ปรากฏชื่อตระกูลโมริห้าคนร่วมลงนาม (ต่อ)  
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เอกสารที ่2 จดหมายเชิญจากลูกน้องที่สนับสนุนให้โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล 
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เอกสารที ่2 จดหมายเชิญจากลูกน้องที่สนับสนุนให้โมะโตะนะริขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูล (ต่อ) 
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เอกสารที่ 3 พันธสัญญาที่กลุ่มลูกน้องร่วมลงนามยอมรับกฎ 
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เอกสารที่ 3 พันธสัญญาที่กลุ่มลูกน้องร่วมลงนามยอมรับกฎ (ต่อ) 
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เอกสารที่ 4 จดหมายอนุญาตให้ตระกูลอิโนะอุเอะใช้ตราประจ าตระกูลโมริ 
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เอกสารที่ 5 จดหมายสาบานตนจากอิโนะอุเอะ โมะโตะกะเนะ 
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เอกสารที่ 6 บันทึกการเข้ารับต าแหน่งหัวหน้าตระกูลของโมริ โมะโตะนะริ 
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เอกสารที่ 7 จดหมายท่ีโมริ โมะโตะนะริกล่าวถึงตระกูลอิโนะอุเอะแย่งชิงที่ดินไป 
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เอกสารที่ 7 จดหมายท่ีโมริ โมะโตะนะริกล่าวถึงตระกูลอิโนะอุเอะแย่งชิงที่ดินไป (ต่อ) 
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เอกสารที่ 8 เอกสารประกาศความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะ 
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เอกสารที่ 9 จดหมายแจกแจงความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะ   
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เอกสารที่ 9 จดหมายแจกแจงความผิดของตระกูลอิโนะอุเอะ (ต่อ) 
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เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ 
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เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ต่อ) 
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เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ต่อ) 
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เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ต่อ) 
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เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ต่อ) 
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เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ต่อ)  
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เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ต่อ) 
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เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ต่อ) 
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เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ต่อ) 
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เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ต่อ) 
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เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ต่อ) 
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เอกสารที่ 10 พันธสัญญาที่ลูกน้องลงนามยอมรับกฎหลังล้มล้างตระกูลอิโนะอุเอะ (ต่อ) 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวปฐมาภรณ์ วรศิริ 
วันเดือนปีเกิด 3 กรกฎาคม 2529 
วุฒิการศึกษา 
ทุนการศึกษา 

2552: อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2556: ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเจแปนฟาวน์เดชั่น (JAPAN 
FOUNDATION) 
2558: ทุนเพ่ือการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นส าหรับนักเรียน
โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน โดยองค์การ
สนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) 

 
ประสบการณ์ท างาน 2552-2554: นักภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น บริษัทเอเชีย 

ออนไลน์ พอร์ทัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
2554-2555: บรรณาธิการหนังสือแปล สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
2559: อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

  

  
 


