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บทคัดย่อ
โมโมทาโร่ หรือ 桃太郎 เป็นนิทานพื้นบ้านชื่อดังทีข่ องญี่ปนุ่ ทีร่ ู้จกั กันอย่างแพร่หลายทัง้ ในญี่ปนุ่ และ
ต่างประเทศ บทความนี้มุ่งนำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของนิทานพื้นบ้านเรื่อง “โมโมทาโร่” จาก
แหล่งข้อมูลออนไลน์ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดโอกายะมะ บทความนี้
สรุปความเป็นมาและความสำคัญของนิท านเรื่องนี้ไว้ 3 ประเด็ น ได้แก่ 1) ชื่อตัวละครสำคัญ “โมโมทาโร่ ”
มาจากชื่อผลไม้ของเทพ “โอคามุซึมิโนะกามิ” （大神実命=Ookamutsuminokami）ในตำนานเทพโคจิกิ
2) เค้า โครงของนิ ทานเรื่ องนี้ มาจากตำนานยัก ษ์อุร ะแห่งเมืองคิบิ （温羅伝説=URADENSETSU) และ
3) เมืองคิบิคือจังหวัดโอกายาในปัจจุบนั ได้นำนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” มาเป็นจุดขายด้ า นการท่อ งเที่ย ว
ในฐานะเมืองวัฒนธรรมอันเป็นต้นกำเนิดของ “โมโมทาโร่” ดังคำกล่าวว่า “หากพูดถึงจังหวัดโอกายะมะก็ต้ อ ง
นึกถึงโมโมทาโร่ และหากพูดโมโมทาโร่ก็นกึ ถึงจังหวัดโอกายะมะ”
คำสำคัญ โมโมทาโร่, โคจิกิ, ตำนานอุระ, คิบิ, จังหวัดโอกายามะ
Abstract
MOMOTARO (桃太郎), a Japanese folk tale, has been well-known in Japan and
abroad for a long time. This paper presented the background as well as the significance of
the tale based on data collected from online sources as well as websites with information of
Okayama Prefecture. The paper concluded three significances including 1) the name of the
main character, “Momotaro”, originated from the name of the fruit possessed by a Japanese
god named Ookamutsuminokami existing in Kojiki, an ancient Japanese literature; 2) the
background of the folk tale was based on the story of Giant Ura of an ancient Japanese
kingdom named Kibi (温羅伝説=URADENSETSU); and 3). The Kingdom of Kibi covered most of
what is today Okayama Prefecture. Therefore, Okayama Prefecture makes use of Momotaro
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to promote tourism in the prefecture as a Japanese cultural town where the folk tale of
Momotaro originated through its advertising message, “When talking about Okayama
Prefecture, Momotaro always comes to one’s mind. When one talks about Momotaro,
Okayama Prefecture always comes to one’s mind, too.”
Keywords: MOMOTARO (桃太郎), Kojiki, Ura myth, Kibi, Okayama Prefecture
บทนำ
“โมโมทาโร่” (桃太郎 Momotaro) เป็นนิทานพื้นบ้าน 1 ใน 5 เรื่องของญี่ปนุ่ ทีม่ ีชื่อเสียงและได้รับ
ความนิยมอย่างมากจนถึงปัจจุบัน กล่าวถึงเด็กชายผู้ถือกำเนิดจากผลท้อ โดยไม่ปรากฏชื่อผูเ้ ขียน สันนิษฐานว่า
อาจเขียนในสมัยมุโรมาจิ (ค.ศ.1336-1573) หรือก่อนหน้านัน้ คือ สมัยคามาคุระ (ค.ศ.1185-1333) แต่ ไ ด้ รั บ
ความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสมัยเอโดะ (ค.ศ.1603-1868) ที่ญี่ปุ่นปิดประเทศเพื่อบ่มเพาะ
วัฒนธรรมของตน ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมพ่อค้าในสมัยเอโดะทำให้นทิ านเรื่องนี้แพร่หลายไปสู่ สามั ญ ชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนำเรือ่ งราวของโมโมทาโร่ไปทำเป็นหนังสือและภาพม้วน แต่งแต้ม สีสั นให้ ง ดงามเพื่ อ
เพิ่มอรรถรสในการอ่านและชมภาพ นิทานเรือ่ งนีแ้ พร่หลายยิง่ ขึ้นในสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868-1912) เมื่ อ ใช้ เ ป็น
ส่วนหนึ่งของตำราเรียนในระดับประถมศึกษา (Blue Signal, 2015 : https://www.westjr.co.jp)
ในเบื้องต้น ผู้เขียนบทความเข้าใจว่านิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” มีตน้ กำเนิดอยู่ทเี่ มืองโอกายามะจริง
เมื่อสังเกตว่า ชื่อเมืองเก่าของจังหวัด คือ “คิบิ” จึงค้นหาความเชื่อมโยงนีจ้ าก บทความ “ต้นกำเนิดโมโมทาโร่
กับนิทานพื้นบ้าน-กำเนิดโมโมทาโร่” (桃太郎の起源と昔話・桃太郎の誕生 Momotaro no kigen
to Mukashibanashi Momotarotanjou) กล่าวถึงที่มาของตำนานพื้นบ้านเรือ่ งนี้ จนกลายเป็นเส้ น ทางการ
ท่องเที่ยวสายโมโมทาโร่โอกายามะ ที่จังหวัดโอกายามะใช้เป็นการโฆษณาการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การ
ค้นคว้าทำให้ทราบว่า “โมโมทาโร่ไม่ได้มีอยู่จริง แต่เป็น การเทียบเคียงตัวละครนีก้ ับคิบสิ ึฮโิ คะโนะมิโคะโตะ 吉
備津彦命 (Kibitsuhikonomikoto) และนำเค้าโครงเรื่ องมาจากตำนานยัก ษ์อุระ” เท่านั้น ดั งปรากฏใน
บทความเรื่อง “การต่อสู้ระหว่างเทพเจ้าแห่งยักษ์กับโมโมทาโร่ในประวัติศาสตร์ยคุ โบราณ” (古代史に実在
した鬼神と桃太郎の戦い Kodaishi ni jitsuzai shita kishin to Momotaro notatakai) แ ต่ ก า ร
เทียบเคียงตัวละคร ที่นำมาสร้างเป็นนิทานพื้นบ้านทีโ่ ด่งจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั และจากความโด่ง นั้ นจึง ถู ก
นำมาแทนทีต่ ำนานของเมืองและสร้างความโดดเด่นของนิทาน ตัวละครจนพัฒนามีเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว
ของจังหวัดโอกายามะ (Blue Signal, 2015: https://www.westjr.co.jp)
ความแพร่หลายของนิทานพื้นบ้านเรื่อง “โมโมทาโร่” ทำให้มีผู้ศกึ ษานิทานพื้นบ้านเรื่องนีใ้ นประเด็น
ต่างๆ ที่น่าสนใจคือ นาโฮะโกะ คะฮาระ (Nahoko Kahara) จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ ผู้เขียนบทความเรื่ อ ง
“การสร้างตำนานจากถิน่ กำเนิด-ตำนานโมโมทาโร่กับคิบิจใิ นจังหวัดโอกายามะ” ระบุว่าเมื องคิ บิ จิใ นจัง หวั ด
โอกายามะเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชาติและเป็นทีร่ ู้จักกันในนามเมืองอันเป็นสถานที่ ตั้ง ของ
นิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” แต่เมื่อเทียบเคียงนิทานพื้นบ้านเรื่ องนี้กับเนื้อหาในตำนานยักษ์อุระ พบว่ามี
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เรื่องราวตรงกับเหตุการณ์ที่คิบสิ ึฮโิ คะโนะมิโคะโตะเดินทางไปปราบยักษ์ และวิเคราะห์ป ระเด็ นที่ น่า สนใจไว้
ดังนี้ 1) “โมโมทาโร่” ไม่ใช่ตำนานของจังหวัดโอยากายามะ เป็นแต่เพียงตัวละครทีถ่ ูกสร้างขึน้ โดยเทีย บเคี ยง
กับคิบิสึ ฮิโคะโนะมิโคะโตะ ในตำนานยักษ์ อุระเท่า นั้น เพราะที่เ มืองคิบิ จิในจัง หวัดโอกายามะ ไม่มี สิ่งใดที่
เกี่ยวข้องกับโมโมทาโร่เลย มีแต่สิ่งที่เกีย่ วข้องกับคิบิสึฮโิ คะโนะมิโคะโตะเท่านั้น 2) นิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่”
มีประโยชน์ด้านการท่องเทีย่ ว เพราะใช้สร้างเป็นเส้นทางท่องเที่ยว “ตามรอยโมโมทาโร่ ” 3) นิ ท านพื้ น บ้า น
“โมโมทาโร่” ไม่เป็นที่ยอมรับในเชิงวรรณคดี เพราะในป้ายอธิบายสถานทีท่ ่องเที่ยวไม่มี ก ารกล่ า วถึ ง ตำนาน
โมโมทาโร่เลย (Nahoko Kahara, 2011: https://waseda.repo.nii.ac.jp/)
ซอง คาเน (Son Kanei) จากมหาวิทยาลัยคันเซกักคุอิน เป็นอีกผู้หนึ่งทีส่ นใจศึ ก ษานิท านพื้ นบ้า น
“โมโมทาโร่” ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทัว่ ญี่ปุ่น ได้เขียนบทความเรื่อง “การทบทวนการเผยแพร่ต ำนาน
โมโมทาโร่ในพื้นที่ต่างๆ: กรณีศึกษาที่เมืองคิบิสึ จังหวัดโอกายามะ” โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเค้ า
โครงเรื่อง “โมโมมาโร่” ที่มาจากตำนานอุระ ว่าสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมื อ ง ซึ่ ง อาจ
บิดเบือนไปตามยุคสมัย หรือวัตถุประสงค์ ณ ช่วงเวลานัน้ (Son Kanei, 2019: http://hes.official.jp/)
วัตถุประสงค์ของบทความ
การทบทวนวรรณกรรมต่ างๆ ที่ก ล่า วถึงนิ ทานพื้ นบ้า นเรื่ องนี้ ทำให้ท ราบว่า “โมโมทาโร่ ” มี
ความหมายมากไปกว่าการเป็นนิทานพื้นบ้าน แต่ยงั สะท้อนให้เห็นเรือ่ งราวในประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญต่อ
ชาวญี่ปุ่นในปัจจุบนั ด้วย จึงนำนิทานพื้นบ้านภาษาญี่ปนุ่ พร้อมทัง้ บทแปลภาษาไทยของผู้เขียนบทความนี้ม า
พิมพ์ไว้การนำเสนอเรื่องของ “โมโมทาโร่” ใน 3 ประเด็น ต่อไปนี้
1. ที่มาของชื่อโมโมทาโร่ มาจากผลท้อของเทพเจ้าใน โคจิกิ ตำนานเก่าแก่ทสี่ ุดของญี่ปุ่น
2. ที่มาของตัวละคร (โมโมทาโร่ ยักษ์ สมุนทั้งสาม ได้แก่ สุนัข ลิง ไก่ฟ้า) ที่เชื่อมโยงกับตำนานยั ก ษ์
แห่งเมืองอุระ ทำให้สันนิษฐานว่า นิทานเรื่องนีม้ ีเค้าโครงความเป็นจริงในประว้ติศาสตร์
3. การใช้ประโยชน์จากนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” กับการจัดการท่องเทีย่ วของจังหวั ด โอกายามะ
ในฐานะที่เป็นเมืองวัฒนธรรมอันเป็นต้นกำเนิดของนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่”
นิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” ใน โคจิกิ ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น
桃太郎 昔話
むかしむかし、ある所に、おじいさんとおばあさんが住んでいました。二人には子供
がいなかったので、さびしく暮らしていました。毎日、おじいさんは山へ柴刈りに、お
ばあさんは川へ洗濯に行きました。
ある日のこと、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きな桃が、どんぶら
こどんぶらこと流れて来ました。おばあさんはその桃を拾って、家に帰りました。
おじいさんが夕方家に帰ってから、おばあさんさんが桃を切ろうとすると、桃が二つ
に割れて、中から大きな男の子が生まれました。おじいさんとおばあさんはとても喜ん
で、その子に桃太郎と名前をつけて、大切に育てました。桃太郎はだんだん大きくなっ
て、大変強くなりました。
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そのころ、桃太郎の村には、鬼が島に住んでいる鬼がやって来て、人を殺したり、物
を盗んだりいろいろな悪いことをしていました。そこで、桃太郎は鬼を征伐しようと思
って、おじいさんとおばあさんに話しました。二人はとても喜んで、おばあさんは桃太
郎にきび団子を作ってやりました。
桃太郎がしたくをして、少し行くと、犬が来ました。
「桃太郎さん、桃太郎さん、どこへ行くのですか。」
「鬼が島に、鬼を征伐しにいくところです。」
「お腰につけたものは何ですか。」
「日本一のきび団子です。」
「一つ、わたしにください。」
「ついて来るなら、やりましょう。」
「それでは、家来になって行きましょう。」
桃太郎が犬を連れて、少し行くと、猿と雉が来ました。猿と雉もおいしいきび団子をも
らって、家来になりました。
鬼が島では、鬼たちは桃太郎が来たのを見て大騒ぎしていました。「大変だ。大変
だ。強い桃太郎がやって来る。」
鬼たちは、急いで鉄の門を閉めてしまいました。そして、大勢集まって、出入口を守
っています。桃太郎は門の中へ入ることができないので、困っていました。すると、雉
が飛んで行って、中に入って、内側から門を開けました。そこで、桃太郎は家来たちと
門の中に入りました。
鬼たちは大騒ぎです。雉は鬼たちつっついています。猿はひっかきます。犬はかみつ
いています。そして、桃太郎は刀を取って、大きい鬼に向かって行きます。
鬼たちは必死に戦いましたが、桃太郎に勝てませんでした。
「わたしたちの負けです。許してください。」
鬼たちはあやまりました。そして、大事な宝物を桃太郎に渡しました。
「もう、これからは決して悪いことしません。」
「それでは、許してやろう。」
桃太郎は宝物を船に積みました。そして、犬と猿と雉を連れて、おじいさんとおばあ
さんの住んでいる村に帰りました。
おじいさんとおばあさんは、桃太郎のことをとても心配していました。けれども、桃
太郎が珍しい土産をたくさん持って、無事に帰って来たので、大喜びました。
めでだし、めでだし。
( ที่มา:中級前半用日本語読解教材「読み」への挑戦：日本の昔話 P.58-60)

บทแปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น
กาลครั้งนานมาแล้ว ณ สถานทีแ่ ห่งหนึง่ ตากับยายคู่หนึง่ อาศัยอยูต่ ามลำพัง เพราะไม่มีบุตร จึงใช้ ชี วิต
อย่างเงียบเหงา ในแต่ละวัน ตาขึ้นไปตัดฟืนบนภูเขา ส่วนยายไปซักผ้าทีล่ ำธาร
วันหนึ่งขณะที่ยายกำลังซักผ้าอยู่ทลี่ ำธาร ลูกท้อผลใหญ่ได้ลอยตุ๊บป่อง ใกล้เข้ามาถึงยาย ยายกล่ า วว่ า
“นี่คือสิ่งที่วิเศษยิง่ นัก” แล้วเก็บเอาลูกท้อผลใหญ่นั้นกลับบ้านไป
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ตอนเย็นวันนัน้ เมื่อตากลับมาถึงบ้าน ยายเตรียมผ่าลูกท้อมารับประทาน ขณะทีก่ ำลังจะผ่ าลู ก ท้อ นั้น
จู่ๆ ลูกท้อก็ปริแตกออกเป็นสองส่วน และมีเด็กผูช้ ายตัวน้อยโผล่ออกมา ตากับยายดีใจมาก ตั้งชื่อให้เด็กน้อยว่า
“โมโมทาโร่” พร้อมกับเลี้ยงดูอย่างทนุถนอม โมโมทาโร่เติบโตขึน้ เรื่อยๆ จนกลายเป็นคนทีแ่ ข็งแกร่ง
ในช่วงนั้น มียักษ์จากเกาะโอนิกะชิมะเข้ามาทีห่ มู่บา้ นของโมโมทาโร่ ยักษ์ทำเรื่องชัว่ ร้ า ยต่ างๆ นานา
ทั้งฆ่าคน ทั้งลักขโมยสิ่งของ ทำให้โมโมทาโร่อยากจะไปปราบยักษ์ จึงนำเรือ่ งไปปรึกษาตากับ ยาย เมื่ อ ได้ ยิ น
ดังนั้น ทั้งสองก็ดีใจมาก ยายได้ทำคิบดิ ังโกะให้โมโมทาโร่ใช้เป็นเสบียงระหว่างการเดินทาง
เมื่อโมโมทาโร่เตรียมตัวพร้อมแล้ว จึงเริ่มออกเดินทาง สักครู่ตอ่ มา เขาได้เจอกับสุนขั สุนัขถามขึน้ ว่า
สุนัข
“โมโมทาโร่ โมโมทาโร่ จะไปที่ไหน”
โมโมทาโร่ “กำลังจะไปปราบยักษ์ที่เกาะโอนิกะชิมะ”
สุนัข
“แล้วของที่คาดอยูท่ ี่เอวนัน้ คืออะไร”
โมโมทาโร่ “อ๋อ นี่คือ คิบิดังโกะที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่น”
สุนัข
“ขอให้ข้าสักลูกหนึง่ จะได้ไหม”
โมโมทาโร่ “หากไปกับข้า ก็จะมอบให้”
สุนัขจึงกลายเป็นสมุนของโมโมทาโร่และเดินทางไปด้วยกัน เมื่อเดินทางไปได้สักครู่ ก็พบเจอลิงกับไก่ฟา้
ลิงและไก่ฟ้าได้รับคิบิดังโกะ จึงกลายเป็นสมุนของโมโมทาโร่และร่วมกันเดินทางไปยังเกาะโอนิกะชิมะ เมื่อพวก
ยักษ์เห็นโมโมทาโร่ ก็ตกใจมาก พูดขึ้นว่า “แย่แล้ว แย่แล้ว โมโมทาโร่ผู้แข็งแกร่งมาถึงแล้ว” พวกยักษ์ปิดประตู
เหล็กอันใหญ่อย่างรวดเร็ว แล้วรวมตัวกันปกป้องประตูทางเข้า-ออก ทำให้โมโมทาโร่กั บ สมุ น ตกที่ นั่ง ลำบาก
เพราะเข้าไปด้านในไม่ได้ ทันใดนัน้ ไก่ฟ้าได้บินขึ้นฟ้า เข้าไปด้านใน แล้วเปิดประตูออกมา พวกโมโมทาโร่จงึ เข้า
ไปด้านในได้
พวกยักษ์เอะอะโวยวายกัน มาก เมื่อบรรดาสมุนโมโมทาโร่เข้าจูโ่ จม ไก่ฟ้าเข้าไปจิก ลิงเข้าไปข่วน สุ นัข
เข้าไปกัด และโมโมทาโร่ยกดาบพุง่ ไปหาพญายักษ์ บรรดายักษ์ต่อสู้อย่างสุดชีวิต แต่เอาชนะโมโมทาโร่ไม่ได้
ยักษ์
“ข้าแพ้แล้ว ให้อภัยพวกข้าด้วยเถิด”
บรรดายักษ์ขอโทษและยกทรัพย์สมบัติให้แก่โมโมทาโร่
โมโมทาโร่ “จากนี้ต่อไป หากไม่ทำเรื่องชั่วร้าย ข้าจะยอมให้อภัย”
ต่อจากนั้น โมโมทาโร่ได้ขนทรัพย์สมบัติ ลงเรือ พาบรรดาสมุน ได้แก่ สุนัข ลิง และไก่ฟ้า กลับไปยั ง
หมู่บ้านที่ตายายอาศัยอยู่ ตากับยายกำลังเป็นห่วงโมโมทาโร่อยู่ เมื่อเห็นโมโมทาโร่กลับมาอย่างปลอดภัยพร้อม
กับทรัพย์สมบัติมากมายก็ดีใจเป็นอย่างมาก
ที่มา: ตำราการอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางระดับต้น: นิทานพืน้ บ้าน สำนักพิมพ์คุโรดะ หน้า 58-60.
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จากนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” สู่การท่องเที่ยวเมืองโอกายามะ
1. ที่มาของชื่อ “โมโมทาโร่”
โมโมทาโร่ (桃太郎 Momotaro) เป็ นภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วยคำศัพท์ 2 คำ ได้แก่ 桃 (もも
Momo) หมายถึง ลูกท้อ กับ 太郎 (たろう Tarou) หมายถึง เด็กผู้ชาย เมื่อนำ 2 คำนี้มาประกอบกัน จะได้
คำว่า 桃太郎 (Momotaro) หมายถึง เด็กผู้ชายทีถ่ ือกำเนิดจากลูกท้อ มีความเกี่ยวข้องกับตำนานของญี่ปนุ่
1.1 โมโมทาโร่กับตำนานเทพของญี่ปุ่น
ลู ก ท้ อ เป็ น ผลไม้ ใ นตำนานเทพของญี่ ปุ่ น (神話=Shinwa) ปรากฏอยู่ ใ นบั น ทึ ก ท าง
ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ของญี่ปนุ่ ชือ่ โคจิกิ (古事記=Kojiki) ในเรื่องกำเนิดท้องฟ้าและแผ่นโลก กั บ มรณภูมิ
(โคจิกิ ตำนานเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น: 1978, 6-12) โดยมีเรือ่ งย่อดังนี้
เทพผู้ให้กำเนิดแก่หมู่เกาะญี่ปุ่น ได้แก่ เทพอิซานามิกับเทพอิซานางิ เมื่อได้สร้างเกาะทั้งแปดของ
หมู่เกาะญี่ปุ่นเสร็จ แล้ว ได้ให้กำเนิดแก่เหล่าทวยเทพ เช่น เทพเจ้าแห่งบ้าน เทพเจ้าแห่งท้องทะเล เทพเจ้าแห่ง
แม่น้ำ เทพเจ้าแห่งลม เทพเจ้าแห่งภูเขา เทพเจ้าแห่งท้องทุง่ เทพเจ้าองค์สดุ ท้ายทีเ่ ทพอิซานามิได้ให้กำเนิด คือ
เทพเจ้าแห่งไฟ ผู้ทำให้เทพอิซานามิถกู ไฟลวกอย่างทรมาน แล้วถูกส่งไปยังมรณภูมิ (黄泉国 Yominokuni)
คือ ภูมิแห่งความตาย
เทพอิซานางิเศร้าโศกเสียใจทีเ่ ทพอิซานามิจากไป จึงร้องไห้จนน้ำตาไหลนองไปทัว่ พื้น เกิดเป็น
ทะเลสาบใหญ่ เมื่อเวลาผ่านไป เทพอิซานางิยังไม่คลายความคิดถึงเทพอิซานามิ จึงตามไปยังมรณภูมิ เมื่อไปถึง
ประตูหินซึ่งเป็นทางเข้ามรณภูมิ ได้ร้องเรียกเทพอิซานามิผเู้ ป็นทีร่ ักให้ออกมาพบ แต่เทพอิซานามิที่ ใ ช้ ชีวิ ต อยู่
ในมรณภูมิ กิน อาหารของดินแดนนี้ จนกลายเป็นพลเมืองของมรณภูมิไปแล้ว จึงไม่อาจกลับไปอยู่กับเทพ
อิซานามิได้ดังเดิม แต่นางเห็นแก่ความตัง้ ใจของเทพอิซานางิ จึงจะไปร้องขอต่อเทพผู้เป็นใหญ่ในดินแดนนี้ โดย
ขอให้เทพอิซานางิยืนรออยู่กอ่ นและโปรดอย่ามองรูปร่างของนาง
เทพอิซานามิหายไปในความมืดแห่งเมืองมรณะภูมิอยู่นาน จนกระทั่งเทพอิซานางิคิดว่านาง
ไม่รักษาสัญญาแล้ว จึงเปิดปากถ้ำเดินเข้าไปข้างใน มองเห็นร่างของเทพอิซานามินอนทอดยาวบนพื้ น ร่ า งนั้น
เน่าเฟะมีหนอนชอนไชเต็มไปหมด ช่างเป็น ภาพที่น่าเกลียดน่า กลัว ทำให้เทพอิซานางิวิ่งหนีไปอย่างลืมตั ว
เทพอิซานามิโกรธแค้นมากที่เทพอิซ านางิไม่รักษาสัญญาและได้เห็นร่า งอันน่าอับอายของตน จึงสั่งให้เหล่ า
ปีศาจไล่ต ามจับเทพอิซานางิไปจนถึงเนินเขา ซึ่งเป็ นที่แบ่งเขตระหว่ างมนุษยภูมิกับมรณภูมิ (黄泉平坂
Yomutsuhirasaka)
บริเวณดังกล่าวนัน้ มีตน้ ท้อใหญ่ทมี่ ผี ลสีแดงอยูเ่ ต็มไปหมด เทพอิซานางิเด็ดผลท้อลูกหนึ่งปาเข้า
ไปยังเหล่าปีศาจที่ไล่ตามมา เมื่อปาผลท้อโดนปีศาจหนึ่งตน ท้อผลนั้นได้แบ่งออกเป็นสองลูก แล้ ว กระเด็ นไป
กระทบกับปีศาจตนอื่น อีกเป็นทอดๆ ราวกับลูกโซ่ เหล่าปีศาจหวาดกลัวและวิ่งหนีหายไปหมด เมื่อเทพอิซานางิ
รอดพ้นจากอันตราย จึงกล่าวกับผลท้อว่า “ขอบคุณที่ได้ช่วยข้าพเจ้าในวันนี้ ต่อไปในวันข้างหน้าถ้ามีมนุษย์
คนใดตกอยู่ ในอัน ตรายก็ ขอได้ โปรดช่ว ยเขาเหล่า นั้น ให้เหมื อนกั บที่ ช่ว ยข้ าพเจ้า ในวัน นี้ด้ ว ยเถิ ด ”
ต่อ จากนั้ น เทพอิ ซานางิได้ ตั้ง ชื่อ ต้น ท้อ ว่า “โอคามุ ซึมิ โนะกามิ ” (大神実命 Ookamutsuminokami)
หมายถึง ผลไม้แห่งเทพ (โคจิกิ ตำนานเก่าแก่ที่สุดของญีป่ ุ่น: 1978, 11)
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เรื่องเล่าตามตำนานเทพข้างต้ นสะท้อนถึงความเชื่ อในเทพเจ้า จึงนำลูกท้อซึ่งเป็นผลไม้ใ น
ตำนานเทพมาเป็นตัวดำเนินเรื่องในนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” เด็กชายที่เกิดจากลูก ท้ อเปรี ย บได้ กั บทารก
ที่เทพเจ้าประทานมาให้ จึงเป็นตัวแทนของเทพเจ้าในการสร้างความสงบสุขและความเอื้อเฟือ้ เผือ่ แผ่แก่ม นุษ ย์
ทั้งปวง สังเกตได้จาก 1) การส่งเด็กให้มาเกิดกับตายายที่ไม่มีบุตร ทำให้ตายายไม่เหงาและมีความสุข 2) เมื่ อ
โมโมทาโร่โตขึ้นและทราบว่า ยักษ์มารังควานคนในหมู่บ้าน ทั้งลักทรัพย์และสังหารผู้คน เขาอยากจะช่วยเหลือ
คนในหมู่บ้านให้พ้นทุกข์ จึงอาสาไปปราบยักษ์ เมื่อได้ชัยชนะก็นำทรัพย์สมบัตินนั้ กลับมายังหมู่บ้านอีกครั้ง
การผูกเรื่องและกำหนดลักษณะนิสัยของตัวละครเช่นนี้ น่าจะมาจากคำกล่าวของเทพอิซ านางิ
ในตำนานเทพของญี่ปุ่นที่ว่า “ต่อไปในวันข้างหน้า ถ้ามีมนุษย์คนใดตกอยู่ในอันตราย ก็ขอได้โปรดช่วยเขา
เหล่านั้นให้เหมือนกับที่ชว่ ยข้าพเจ้าในวันนีด้ ้วยเถิด” จึงสันนิษฐานว่า การสร้างให้ตัวละครหลัก ของเรื่ อ งเกิ ด
จากลูกท้อเป็นเพราะต้องการสื่อให้ชาวญีป่ ุ่นมั่นใจว่า เทพเจ้าจะปกปักรักษาผูท้ ำความดีอยู่เสมอ โมโมทาโร่ จึง
เป็นเสมือนตัวแทนของเทพบนสวรรค์ทจี่ ุติลงมาในโลก เพื่อช่วยผู้คนที่เดือดร้อนได้พ้นทุกข์ เห็น ได้ จากรู ป ปั้น
เด็กน้อยร่าเริงแจ่มใส ที่โผล่ออกมาจากลูกท้อ ตามศาลเจ้าโมโมทาโร่หลายแห่งในประเทศญี่ปนุ่
1.2 “โมโมทาโร่” กับตำนานเรือ่ งอื่นของญี่ปนุ่
ตัวอักษรภาษาญี่ปนุ่ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโมโมทาโร่และการเดินทางไปปราบยักษ์ มีความเชื่อมโยงกับ
ตำนานเรื่องอืน่ ของญี่ปุ่นด้วย สังเกตได้จากตัวละคร สถานที่ และเสบียงของโมโมทาโร่ ดังต่อไปนี้
1.2.1 ตัวละคร ได้แก่ โมโมทาโร่ (桃太郎 Momotaro) เด็กชายที่เกิดจากผลท้อ ผู้เ ดิ น ทาง
ไปปราบยักษ์ ยัก ษ์ (鬼 Oni) ที่รั งแกผู้คนในหมู่บ้ านของโมโมทาโร่ ลู กสมุ นของโมโมทาโร่ (家来 Kerai)
ประกอบด้วยสุนัข 犬 (Inu) ลิง 猿 (Saru) และไก่ฟ้า 雉 (Kiji)
1.2.2 ชื่อสถานที่ คือ เกาะยักษ์ (鬼ヶ島 Onigashima) ที่อยู่อาศัยของพวกยักษ์
1.2.3 เสบียงของโมโมทาโร่ คือ คิบิดนั โกะ (きび団子 Kibidango) ขนมโมจิปนั้ กลม
หากพิจารณาตัวอักษรภาษาญี่ปนุ่ ในนิทานพื้นบ้านเรื่อง “โมโมทาโร่” จะสั ง เกตเห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างนิทานพื้นบ้านเรือ่ งนีก้ ับตำนานเรื่องยักษ์อุระแห่งเมืองคิบิ ที่สันนิษฐานว่าได้เค้ า โครงมาจาก
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ดังจะได้กล่าวต่อไป
2. ตำนานเรื่องยักษ์อุระแห่งเมืองคิบิ 温羅伝説 Uradensetsu
ตำนานเรื่องยักษ์อรุ ะแห่งเมืองคิบิ หรือ 温羅伝説 (Uradensetsu) เป็นเรื่องของ อุระ ( 温羅 Ura)
ที่เรียกกันว่า “ยักษ์” เพราะมีรปู ร่างสูงใหญ่ประมาณ 4 เมตร มีดวงตาเป็นประกายคล้ายหมาป่าหรือสิงโต และ
มีหนวดเครารกรุงรัง กล่าวกันว่า เป็นโอรสของจักรพรรดิแพ็กเจแห่งเกาหลี อุระได้เดินทางข้า มน้ำ ข้า มทะเล
มายังดินแดนคิบิ (温羅伝説 Uradensetsu) ของญี่ ปุ่น แล้วสร้างปราสาทบนเขาที่ชื่อว่า คิโนโจ ( 鬼ノ城
Kinojou) ต่อจากนั้น ได้ค อยปล้น สะดมเรื อส่งเครื่ องบรรณาการจากเมือ งต่างๆ มายังราชสำนักยามาโตะ
ตลอดจนลักพาตัวหญิงสาวและเด็กไปยังปราสาทของตน เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผคู้ นในเมืองหลวง
ด้ว ยเหตุ นี้ จั กรพรรดิสุ จิน (崇神天皇 SujinTenno) จัก รพรรดิ ลำดั บที่ สิ บของญี่ ปุ่น จึ งทรง
มอบหมายให้คิบิ สึฮิโคะโนะมิโคะโตะ (吉備津彦命 Kibitsuhikonomikoto) พระโอรสในจักรพรรดิโคเร
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จากนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” สู่การท่องเที่ยวเมืองโอกายามะ
(孝霊天皇 KoreiTenno) จักรพรรดิลำดับทีเ่ จ็ดของญี่ปุ่น ไปปราบยักษ์อุระทีป่ ราสาทบนเขา โดยมีผู้ ติ ด ตาม
3 คน ได้ แก่ อิ นุค ะอิ เบะโนะ อิน คะอิท ะเกะรุ ( 犬飼部 犬飼健 Inukaibeno Inukaikeru) ซารุค ะอิ
เบะโนะ ซาซากิโมะริฮึโกะ (猿飼部 楽々森彦 Sarukaibeno Sasakimorihiko) และโทริไคอิเบะโนะ โทะ
เมะตะมะโอะมิ (鳥飼部 留玉臣 Torikaibeno Tometamaomi)
การปราบยักษ์ในครัง้ นี้ คิบิสฮึ ิโคะโนะมิโคะโตะใช้ธนูเป็นอาวุธยิงลูกศรขึน้ สูฟ่ ้า พุ่งเป้าไปยังยักษ์อุ ร ะ
ในปราสาทบนเขา อุระพยายามใช้หนิ ก้อนใหญ่ทุ่มลงมาทำลายลูกศร ทำให้ลูกศรตกลงมายังพื้นบ้าง ตกทะเล
ไปบ้าง คิบิสึฮิโคะโนะมิโคะโตะจึงต้องคิดหาวิธียงิ ธนูใหม่ โดยใช้ลูกศร 2 ดอก ยิงออกมาพร้อมกันในคราวเดีย ว
จนประสบความสำเร็จในทีส่ ุด เมื่อศรดอกหนึ่งปักที่ตาด้านซ้ายของอุระ ทำให้เลือดพุ่งไหลเหมือนสายน้ ำ อุ ร ะ
แปลงกายเป็นไก่ฟ้าบินหนีขึ้นไปบนภูเขา คิบิสึฮโิ คะโนะมิโคะโตะจึงแปลงกายเป็นเหยี่ยวไล่ตามไป เมื่ออุระเห็น
ลำธารจึงแปลงกายเป็นปลาคาร์พหนีลงน้ำเพือ่ หนีเหยี่ยว คิบิสึฮโิ คะโนะมิโคะโตะจึงแปลงเป็น นกกาน้ำ ไล่ จับ
ปลาคาร์พ ในท้ายทีส่ ุด คิบิสฮึ ิโคะโนะมิโคะโตะสามารถเอาชนะอุระได้ จึงตัดศีรษะของอุระมาเสียบประจานไว้
ที่หน้าหมู่บ้าน
ต่อมา เกิดเรื่องประหลาดขึ้น เมื่อมีเสียงร้องดังออกมาจากศีรษะของอุระ คิบิสึฮิโคะโนะมิโคะโตะจึ ง
สั่งให้อินุคะอิเบะโนะ อินคะอิทะเกะรุ ผู้ติดตามคนแรก กัดกินเนือ้ ที่ศีรษะให้หมดจนเหลือแต่กระโหลก แต่เสียง
ดังครวญครางนั้นยังไม่หายไป จึงนำกะโหลกฝังลงไปในดิน แม้เวลาผ่านไปนานถึง 13 ปี แต่เสียงครวญครางนัน้
ยังดังอยู่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันหนึง่ คิบิสึฮิโคะโนะมิโคะโตะได้ฝันไปว่า อุระลุกยืนขึ้นแล้วพูดว่า “หากให้
ภรรยาและธิดาของข้าใช้หม้อใบนีป้ รุงอาหารมาให้แก่ข้า ข้าจะยกโทษให้ และต่อไปหม้อ ใบนี้จ ะได้ ใ ช้ ท ำนาย
โชคชะตาของโลก” เมื่อคิบิสึฮโิ คะโนะมิโคะโตะทำตามคำขอร้องของอุระ เสียงร้องครวญครางดังกล่าวก็หายไป
คิบิสึฮิโคะโนะมิโคะโตะได้ปกครองเมืองคิบิสแึ ละมีอายุยนื นานถึง 281 ปี (cultural-experience.blogspot,
2020: https://cultural-experience.blogspot.com)
3. จาก “ตำนานยักษ์อุระแห่งเมืองคิบ”ิ สู่การสร้างนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่”
หากนำเรื่องราวใน “ตำนานยักษ์อุระแห่งเมืองคิบิ” มาเปรียบเทียบกับนิทานพืน้ บ้าน “โมโมทาโร่”
พบได้ว่า ทั้งสองเรื่องมีความคล้ายคลึงกัน อย่างมาก ดังนี้
1. ตัวเอกของเรื่อง ได้แก่ คิบิ สึฮิโคะโนะมิ โคะโตะ และ โมโมทาโร่ ต่า งมีภารกิจเดีย วกัน คือ การ
เดินทางไปปราบคนไม่ดี
2. ตัวร้ายของเรื่อง คือ ยักษ์ อุระ-โอรสของจักรพรรดิแพ็คเจแห่งเกาหลี มีรูปร่างสู ง ใหญ่ ไว้ ห น วด
เครารุงรัง ชาวญี่ปุ่นจึงเรียกขานว่า ยักษ์ อุระมีพฤติกรรมเหมือนกันกับยักษ์ในนิทาน “โมโมทาโร่”
3. ผู้ติดตามตัวเอกของเรื่อง มีจำนวนเท่ากัน คือ 3 ต่างกันตรงที่ผู้ตดิ ตามคิบสิ ึฮโิ คะโนะมิโคะโตะเป็น
คน ส่ วนสมุ นของโมโมทาโร่เป็น สัตว์ และมีข้อน่ าสัง เกตว่ า ตัวอั กษรคันจิ ตัวแรกในชื่ อของผู้ติด ตามคิบิสึ
ฮิโคะโนะมิโคะโตะ เป็นตัวเดียวกัน กับชื่อเรียกสมุนของโมโมทาโร่ ดังนี้
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3.1 犬飼部 犬飼健 (Inukaibeno Inukaitakeru)
→ 犬 (Inu) คือ สุน ัข
3.2 猿飼部 楽々森彦 (Sarukaibeno Sasakimorihiko) → 猿 (Saru) คือ ลิง
3.3 鳥飼部 留玉臣 (Torikaibeno Tometamaomi)
→ 鳥 (Tori) คือ นก
4. แผนที่แสดงสถานที่สำคัญ “โมโมทาโร่” มีความเรียบง่ายกว่า “ตำนานยักษ์อุร ะแห่ ง เมื องคิ บิ ”
จึงกล่าวถึงการเดินทางไปปราบคนไม่ดีที่ “เกาะยักษ์” เพียงแห่งเดียว ขณะที่ “ตำนานยักษ์อุระแห่งเมื อ งคิ บิ ”
มีรายละเอียดมากกว่า เช่น เมืองคิบิ (吉備の国 KibinoKuni คิบิโนะคุนิ) ปราสาทบนเขาของยักษ์อุ ร ะ ( 鬼
ノ城 Kinojou คิโนโจ) สถานที่คิบิสึฮิโคะโนะมิ โคะโตะยืน ยิงธนู (吉備津神社 Kibitsujinja คิบิสึจิน จา)
แม่น้ำที่ยักษ์อุระแปลงเป็นปลาคาร์พและต่อสูก้ ับคิบิสึฮโิ คะโนะมิ (血水川 Chisuigawa ชิสุอิกาวะ) จึ ง ได้ น ำ
สถานที่ต่างๆ มาจำลองเป็น “แผนที่แสดงการต่อสูข้ องคิบสิ ึฮโิ คะโนะมิโคะโตะกับอุระ” ดังนี้

รูปที่ 1 แผนที่แสดงภูเ ขา แม่น้ำ และศาลเจ้าในตำนานยักษ์อุระแห่งเมืองคิบิ
ที่มา: https://www.asukanet.gr.jp/tobira/momotaro/momotaro.html
การเที ยบเคียงตั วละคร สถานที่ และเหตุ การณ์ ทำให้สรุ ปว่า “โมโมทาโร่” ได้ เค้าโครงมาจาก
“ตำนานยักษ์อุระแห่งเมืองคิบิ” (Japan heritage Portal site, 2021: https://momotaro-ura.jp) เมืองคิบิ
คือ จังหวัดโอกายามะในปัจจุบนั ด้วยเหตุนี้ จังหวัดโอกายามะจึงนำนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” ที่โด่งดังมาผูก
เข้ากับการท่องเที่ยว เป็นการเล่าขานว่า จังหวัดโอกายามะเป็น เมืองวัฒนธรรมทีเ่ ป็นต้นกำเนิดของนิทาน
พื้นบ้าน “โมโมทาโร่” จึงสร้างเส้นทางการเดินทาง “ตามรอยโมโมทาโร่” ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
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จากนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” สู่การท่องเที่ยวเมืองโอกายามะ

4. นิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” กับเส้นทางสู่จังหวัดโอกายามะ
จังหวัดโอกายามะตัง้ อยู่ทางตะวันตกของเกาะฮอนชู ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดทตโตริ ทิศตะวั น ออก
ติดต่อกับ จังหวัดเฮียวโงะ ทิ ศใต้ติดต่ อกับทะเลเซโตะในซึ่งกั้น ระหว่างจั งหวัดโอกายามะกับจังหวั ดคางาวะ
(เกาะชิโกกุ) และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดฮิโรชิมะ

รูปที่2 แผนที่แสดงทีต่ ั้งของจังหวัดโอกายามะ
ที่มา : Japan heritage Portal site, 2021: https://momotaro-ura.jp
เมื่อกล่าวถึงจังหวัดโอกายามะ คนญี่ปุ่นมักพูดถึงนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” เช่น อิจิคะวะ ชุนสุเกะ
ผู้เขียนเรื่อง “โมโมทาโร่ในโอกายามะ” (おかやまの桃太郎 Momotaro in Okayama) กล่าวว่า จั ง หวั ด
โอกายามะมีความเชื่อมโยงกับนิทานพืน้ บ้าน “โมโมทาโร่” หลายประเด็น เช่น เมืองเก่าของจังหวัดโอกายามะ
ชื่อ “คิบิ” 「吉備」พ้องเสียงกับคำว่า “คิบ”ิ 「黍」เป็นข้าวฟ่างที่ใช้ทำขนมคิบิดังโกะลูกท้อ ซึ่งเป็นสินค้า
ของฝากอั นขึ้น ชื่อของโอกายามะ (Blue Signal, 2015: https://www.westjr.co.jp) และหากพิจารณา
รายละเอียดของสถานที่ทอ่ งเทีย่ วในจังหวัดโอกายามะ จะเห็นความเชื่อมโยงกับเรื่องราวใน “ตำนานยักษ์ อุ ร ะ
แห่งเมืองคิบิ” ดังที่ปรากฏในแผนทีแ่ สดงแหล่งท่องเทีย่ วตามรอยนิทานพืน้ บ้าน “โมโมทาโร่”
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แผนที่แสดงแหล่งท่องเทีย่ วตามรอยนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่”

รูปที่3 แผนที่แสดงเส้นทางการท่องเทีย่ วตามรอยโมโมทาโร่
ที่มา: https://waseda.repo.nii.ac.jp/
นิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” ได้เค้าโครงเรื่องมาจาก “ตำนานยักษ์อุระแห่ งเมืองคิบิ” ชื่อสถานที่
ท่องเที่ยวแต่ละแห่งจึงเป็นสถานทีใ่ นตำนานอุระซึ่งยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั จังหวัดโอกายามะได้นำเอา
เรื่องราวใน “ตำนานยักษ์อรุ ะแห่งเมืองคิบ”ิ กับนิทานพืน้ บ้าน “โมโมทาโร่” มาเชือ่ มโยงกัน สร้างเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวตามรอยนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” ในที่นี้ แบ่งสถานทีท่ ่องเที่ยวในแผนทีอ่ อกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. สถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ หรือสร้างขึน้ เพื่อเป็นเกียรติแก่คิบสิ ึฮิโคะโนะมิโคะโตะ ได้แก่ หมายเลข
①②③

2. สถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุระ ได้แก่ หมายเลข ④ ⑤ ⑥
3. สถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่างคิบสิ ึฮโิ คะโนะมิโคะโตะกับอุระ ได้แก่ หมายเลข ⑦
⑧⑨⑩

สถานที่ท่องเที่ยวตามรอยนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่”
1. ศาลเจ้าคิบิสึ (吉備津神社 Kibitsujinja คิบิสึจนิ จะ) ตั้งอยู่ที่เมืองคิบสิ ึ โอกายามะ สร้างขึ้ น ณ
บริเวณที่คิบิสึฮโิ คะโนะมิโคะโตะยืนยิงธนูต่อสู้กับอุระ จนสามารถปราบยักษ์อุระได้สำเร็จ เป็นศาลเจ้า ที่ส ร้า ง
อุทิ ศถวายแก่ คิบิ สึ ฮิโคะโนะมิโคะโตะ สถาปั ตยกรรมที่โ ดดเด่น คื อหลังคาและทางเดิน เข้า สู่ตั วศาลเจ้ า
ที่ด้านหน้าบริเวณทางเข้าศาลเจ้า มีหินสำหรับวางลูกธนู เรียกว่า ยาคิอิวะ (矢置岩 Yaokiiwa) ซึ่ ง ทุ ก วั นที่
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3 มกราคมจะมีการยิงธนูขึ้นฟ้าไปทั้ง 6 ทิศ ศาลเจ้าคิบสิ ึ ได้รับการขึน้ ทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ ในปี 1952
(Japan heritage Portal site, 2021 : https://momotaro-ura.jp)

2. ศาลเจ้าคิบิสึฮิโคะบิสึ (吉備津彦神社 Kibitsuhikojinja คิบิสึฮิโคะบิสึจินจะ) ตัง้ อยู่ที่เมืองอิจิ
โนะมิยะ โอกายามะ เป็นศาลเจ้าทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ อุทิศถวายแก่คิบิสฮึ ิโคะโนะมิโคะโตะ เหมื อ นกั บ ศาลเจ้ าคิ บิ สึ
ศาลเจ้าแห่งนีเ้ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ทอี่ ุระมาเข้าฝันคิบิสฮึ ิโคะโนะมิโคะโตะ บอกให้ภรรยาและธิดาของตนปรุง
อาหารมอบให้แก่เขา แล้วจะหยุดร้องครวญคราง รวมทั้งจะทำนายโชคชะตาของเมืองให้ด้วย จึงมีการสร้า ง
แท่นบูชาและนำกระโหลกศีรษะของอุระมาเก็บไว้ที่ใต้แท่นบูชานี้
แท่นประกอบพิธีบชู า (御釜殿 Okamaden โอคามะเด็น) ที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีลกั ษณะเป็นหม้อหุงข้าว
บริเวณฐานเป็นเตา 8 เบ้า ขนาด 2.4 เมตร สำหรับจุดไฟ ด้านบนมีหม้อใช้ทำพิธีทำนายโชคชะตา ผู้ ป ระกอบ
พิธใี นศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสตรี ทำนายโชคชะตาจากเสียงที่ดังครวญครางออกมาจากหม้อ (Japan heritage
Portal site, 2021: https://momotaro-ura.jp)
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3. หลุมฝังศพนากายามะฉะอุสยุ ามะ (中山茶臼山古墳 Nakayamachausuyamakohun นาคา
ยามะฉะอุสุยามะโคะหุน) ตั้งอยู่ที่เมืองคิบิสึ โอกายามะ เป็นหลุมศพของคิบสิ ึฮโิ คะบิสึ มีลักษณะเป็นรูปกุญแจ
ยาว 120 เซนติเมตร สร้างขึน้ ใกล้กับบริเวณคิบโิ นะนากายามะ เมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 3-4 ปัจจุบนั
อยู่ในการดูแลของสำนักพระราชวัง (Yoshiro Kondo, 1986 : https://www.city.okayama.jp)

4. ปราสาทยักษ์ (鬼ノ城 Kinojou คิโนโจ) ตั้งอยู่ที่เมืองคุโรโอะ โซจะโอคุซากะ ปราสาทของยั ก ษ์
อุระแห่งนี้สร้างบนเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร มีกำแพงหินล้อมรอบปราสาท ยาวประมาณ
2.8 กิโลเมตร ภายในปราสาทมีพื้นที่ประมาณ 300,000 ตารางเมตร (Japan heritage Portal site, 2021:
https://momotaro-ura.jp)

5. ถ้ำหินยักษ์โอนิโนะอิวะยะ (鬼の岩屋 Oninoiwaya โอนิโนะอิวะยะ) ตั้งอยู่ที่เมืองอิวะยะ โซฉะ
เป็นถ้ำหินขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทยักษ์ (คิโนโจ) ซึ่งห่างจากปราสาทยักษ์ (คิโนโจ)
ประมาณ 3 กิ โลเมตร กล่ าวกั น ว่ า เป็ น ที่ อ าศั ย ของยั กษ์ อุร ะ (Japan heritage Portal site, 2021:
https://momotaro-ura.jp)
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6. หม้อยักษ์โอนิโนะคามะ (鬼の釜 Oninokama โอนิโนะคามะ) ตั้งอยู่ที่เมืองนิอยิ ามะ โซฉะ เป็ น
หม้อเหล็กขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 185 เซนติเมตร ความลึก 105 เซนติเมตร) ตั้งอยู่ระหว่างขึ้นไปยั ง
ปราสาทยักษ์ (คิโนโจ) กล่าวกันว่าอุระเป็นผู้ใช้หม้อใบนี้ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวั ฒ นธรรมที่
สำคัญของเมืองโซฉะ เมื่อปี 1964 (Japan heritage Portal site, 2021: https://momotaro-ura.jp)

7. บริเวณที่ลู กธนูข องคิบิ สึฮิโคะโนะมิโคะโตะร่ว งหล่น ลงมาจากการต่ อสู้กับ ยักษ์อุ ระ ( 矢喰宮
Yaguinomiya ยากุโนะมิยะ) ตั้งอยู่ที่เมืองทากะสึกะ โอกายามะ ด้านในมีหิ นก้อนใหญ่ 4 ก้อน กล่าวกันว่ า
อุระได้โยนก้อนหินเหล่านีล้ งมาจากปราสาท ตอนที่ต่อสู้กับคิบิสฮึ ิโคะโนะมิโคะโตะ (Japan heritage Portal
site, 2021: https://momotaro-ura.jp)

8. ศาลเจ้าโคอิกู (鯉喰神社 Koigujinja โคอิกูจนิ จะ) ตั้งอยู่ที่เมืองชิยะเบะ คุระชิคิ เป็นศาลเจ้าที่
สร้างขึ้นเพื่อระบุสถานทีซ่ ึ่งอุระที่แปลงกายเป็นปลาคาร์พ ด้ถูกคิบสิ ึฮโิ คะโนะมิโคะโตะที่แปลงกายเป็นนกกาน้ำ
คาบจับตัวไว้ได้ และถูกสังหารในที่สุด (Japan heritage Portal site, 2021: https://momotaro-ura.jp)
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9. โบราณสถานทาเทะซึคิ (楯築遺跡 Tatetsukiiseiki) ตั้งอยู่ทเี่ มืองชิยะเบะ คุระชิคิ เป็ น เนิ นฝั ง
ศพ ยาวประมาณ 80 เมตร มีหลุมศพทีใ่ หญ่สุดในสมัยยาโยอิ (300-250 B.C.) ประดิษฐานอยู่ สถานที่ แห่ ง นี้มี
ร่องรอยของหิน 5 ก้อนใหญ่ ที่สร้างเป็นเกราะกำบังการต่อสู้ของคิบิสึฮโิ คะโนะมิโคะโตะ ด้านในมี ก้อ นหินที่ มี
ลักษณะเหมือนเต่า สถานทีน่ ี้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นแหล่งบ่งชี้ร่องรอยประวัติศาสตร์ข องชาติ ในปี 1981
(Japan heritage Portal site, 2021: https://momotaro-ura.jp)

10. แม่น้ำสายเลือด (血吸川 Chisuigawa จิสุอิกาวะ) เป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิด มาจากคิ โ นะโจซั น
(ปราสาทยักษ์) ที่ไหลไปยังเมืองทากะสึกะ โอกายามะ รวมความยาว 4.8 กิโลเมตร กล่าวกั น ว่า แม่ น้ ำแห่ง นี้
เป็นสีเลือด เนื่องจากเลือดของอุระ จากบาดแผลในการต่อสูก้ ับคิบิสึฮโิ คะโนะมิโคะโตะ ได้หยดลงและไหลมาสู่
แม่น้ำแห่งนี้ (Japan heritage Portal site, 2021: https://momotaro-ura.jp)

บทส่งท้าย
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวละคร สถานที่ และเหตุการณ์ พบได้ว่า นิทานพืน้ บ้าน “โมโมทาโร่ ” มี
เค้าโครงมาจาก “ตำนานยักษ์อุระแห่งคิบ”ิ ดังนั้น ที่ตั้งของจังหวัดคิบิในอดีต หรือจังหวัดโอกายะมาในปัจจุบนั
จึงใช้ประโยชน์จากนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร”ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มาเชื่อมโยงกับ “ตำนานยัก ษ์ อุร ะแห่ง คิ บิ ”
โดยนำเอาสถานที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตำนานดังกล่าว มาจัดทำเส้นทางท่องเทีย่ ว เพื่ออธิบายว่าจังหวัดโอกายามะมี
ความสำคัญทางวัฒนธรรม ในฐานะเมืองต้นกำเนิดของนิทานพืน้ บ้าน “โมโมทาโร่” ด้วยเหตุ นี้ จึ ง ย้ า ยสถาน
ที่ตั้ง รูปปั้นโมโมทาโร่ (桃太郎像 Momotarozou) ซึ่งเล่าเรื่องตอนที่โมโมทาโร่กับลูกสมุนกำลังจะเดิ นทาง
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ไปปราบยักษ์ ณ บริเวณประตูฝั่งตะวันออก หน้าสถานีรถไฟเจอาร์โอกายามะ (JR Okayama) ตั้ ง แต่ ปี 1960
ไปประดับที่หน้าประตูทางเข้าหลักของสนามบินโอกายามะโมโมทาโร่ (Okayama Momotaro Airport) ใน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2021 เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ประสัมพันธ์จังหวัดโอกายามะ สถานทีเ่ กิด “ตำนานยักษ์อุ ร ะ
แห่งคิบิ” ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของนิทานพืน้ บ้าน “โมโมทาโร่” (article/1123976:https://www.sanyonews.jp)

รูปปั้นโมโมทาโร่กับลูกสมุน
หน้าสถานีรถไฟเจอาร์โอกายามะ (อดีต)

รูปปั้นโมโมทาโร่กับลูกสมุน
หน้าประตูทางเข้าหลัก สนามบินโอกายามะโมโมทาโร่

จังหวัดโอกายามะพยายามเชือ่ มโยงนิทานพื้นบ้าน “โมโมทาโร่” ให้เป็นส่วนหนึง่ ของจังหวัด เช่น การ
นำชื่อ “โมโมทาโร่” ไปเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสนามบิน การส่งเสริมให้ “คิบิดังโงะ” เป็นสินค้าทีร่ ะลึกของจังหวัด
เพื่อเน้นย้ำคำกล่าวทีว่ ่า “ถ้าพูดโมโมทาโร่ก็นกึ ถึงโอกายามะ ถ้าพูดโอกายามะก็นึกถึงโมโมทาโร่”
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