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บทที่ 1
บทนา

1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คะวะบะตะ ยะซุนะริ (1899 - 1972) เป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล
สาขาวรรณกรรมในปีค.ศ. 1968 ส่งผลให้วรรณกรรมของญี่ปุ่นได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ในระดับสากล วรรณกรรมของคะวะบะตะเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ได้รับ
การแปลเป็นภาษาต่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งภาษาไทย อาทิ ระบาเร่1 (伊豆の踊子,
1926) เมืองหิมะ2 (雪国, 1935-1937, 1947) กระเรียนพันตัว3 (千羽鶴, 1949-1952) เสียง
แห่งขุนเขา4 (山の音, 1949-1954) ทะเลสาบ5 (みづうみ, 1955) วิมานมายา6 (眠れ
る美女,1961) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมหลังสงคราม7 ล้วนแต่เป็นผลงานชิ้นส้าคัญไม่ว่าจะ
เป็น เสียงแห่งขุนเขา กระเรียนพันตัว วิมานมายา กรุงเก่า ทะเลสาบ

1

ฉบับแปลภาษาไทย: ยาสึนาริ คาวาบาตะ, ระบ้าเร่และรวมเรื่องสั้นชั้นเยี่ยม, แปลโดย วัฒนา พัฒนพงศ์ (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์ดอก
หญ้า, 2531)
2
ฉบับแปลภาษาไทย: ยะสุนาริ คาวาบาตะ, เหมันตคาม, แปลโดย ฉุน ประภาวิวัฒน (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์แพร่พิทยา, 2515)
ยาสึนาริ คาวาบาตะ, เมืองหิมะ, พิมพ์ครั้งที่ 2, แปลโดย วัฒนา พัฒนพงศ์ (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์ดอกหญ้า, 2529)
3
ฉบับแปลภาษาไทย: ยาสึนาริ คาวาบาตะ, กระเรียนพันตัว, แปลโดย วัฒนา พัฒนพงศ์ (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์ดอกหญ้า, 2529)
ยาสุนาริ คาวาบาตะ, กระเรียนพันตัวและนางระบ้าอิซึ, แปลโดย ยุพเรศ วินัยธร (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์รวม
ทรรศน์, 2535)
4
ฉบับแปลภาษาไทย: ยาสุนาริ คาวาบาตะ, เสียงแห่งขุนเขา, พิมพ์ครั้งที่ 2, แปลโดย อมราวดี (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์ดวงกมล,
2521)
5
ฉบับแปลภาษาไทย: ยาสุนาริ คาวาบาตะ, ทะเลสาบ, พิมพ์ครั้งที่ 2, แปลโดย ยุพเรศ วินยั ธร (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์
รวมทรรศน์,2533)
6
ฉบับแปลภาษาไทย: ยาสึนาริ คาวาบาตะ, วิมานมายา, แปลโดย วันเพ็ญ บงกชสถิตย์ (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์ดอกหญ้า, 2530)
7
วรรณกรรมหลังสงครามโดยทั่วไปหมายถึง วรรณกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง 30 ปี นับตั้งแต่ปีค.ศ.1945 ซึ่งเป็นปีที่สงครามโลกครั้งที่สอง
สิ้นสุดลง
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เมื่ อ กล่ า วถึ ง นั กเขี ย นที่ ชื่อ “คะวะบะตะ ยะซุ น ะริ ” แล้ ว คนอ่า นโดยทั่ ว ไปมัก จะนึ ก ถึ ง
ภาพลักษณ์ของ “นักเขียนที่มีความเป็นญี่ปุ่น” (日本的作家) หรือ “นักเขียนแห่งความงาม
ตามแบบขนบดั้งเดิม ” （伝統美の作家）แม้ในประเทศญี่ปุ่นเองก็ยังคงมีภ าพลั กษณ์
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากค้ากล่าวในหนังสือแนะน้าวรรณกรรมคะวะบะตะเบื้องต้นฉบับ
พกพาที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2004 ที่เขียนไว้ว่า “คะวะบะตะเชิญชวนคุณเดินทางสู่โลกแห่งญี่ปุ่นอัน
งดงามและสั ม ผั ส จิ ตวิ ญ ญาณดั งกล่ า ว” 「川端に誘われて、あなたは美し
い日本とその心の旅人になる」(『文豪ナビ

川端康成』

2004:20）ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์นี้ได้อย่างเด่นชัด เราจะพบเห็นภาพลักษณ์ของคะวะบะ
ตะที่มีลักษณะเป็นภาพเหมารวม (stereotype) เช่นนี้ตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต หรือในแบบเรียนมาจนกระทั่งทุกวันนี้ อาจกล่าวได้ว่าในวงการวิจัยศึกษาวรรณกรรมคะ
วะบะตะในญี่ ปุ่ น ที่ ผ่ า นมามี ค วามเกี่ ยวโยงกั บ ปรากฏการณ์ ดัง กล่ า วด้ ว ยเช่น เดี ย วกั น กล่ าวคื อ
ปรากฏการณ์ที่คะวะบะตะได้รับการยกย่องและยอมรับเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน ได้ด้าเนินมาพร้อม
กับกรอบประเมินคุณค่าที่อุบัติขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950 ที่กล่าวว่าคะวะบะตะเป็น “นักเขียนที่มี
ความเป็นญี่ปุ่นตามแบบขนบดั้งเดิม”（仁平2011)
เป็นที่น่าสังเกตว่าในเมืองไทยเองมีงานแปลวรรณกรรมของคะวะบะตะ ยะซุนะริ มานานกว่า
สี่สิบปี หลายเรื่องมีการตีพิมพ์ซ้า แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มผู้อ่านที่สนใจและติดตามผลงานของเขาอยู่เป็น
จ้านวนไม่น้อย อย่างไรก็ดี กลับพบว่าการศึกษาวิจัยวรรณกรรมของคะวะบะตะยังมีอยู่น้อย ปิยะจิต
ทาแดง (2536: 78-87) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมของคะวะบะตะ ยะซุนะริ ใน
ประเทศไทย ได้ศึกษาชีวิตของคะวะบะตะ และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับผลงานของ
นักเขียน รวมถึงวิเคราะห์ลักษณะลีลาและการใช้จินตภาพในงานเขียนของคะวะบะตะอันท้าให้ผู้อ่าน

3
เกิดความเข้าใจงานเขียนของเขาได้อย่างลึกซึ้งขึ้นในแง่มุมหนึ่ง ผู้เขียนได้ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับสิ่ง
งดงามตามทัศนะของคะวะบะตะที่ปรากฏในงานเขียนของเขาหกประการ อันได้แก่ “ความรัก ”
“ธรรมชาติ” “หญิงสาว” “การเดินทาง” “งานศิลปะ” และ “ศีลธรรม” โดยกล่าวถึงความรักที่พบ
ในงานเขียนของคะวะบะตะว่า “คะวะบะตะกล่าวยกย่องความรักที่บริสุทธิ์ว่าเป็นความงาม เป็นความ
รักที่ไม่หวังการตอบแทนและไม่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ” หรือ กล่าวถึงเรื่อง “ศีลธรรม” ที่ปรากฏ
ในงานของคะวะบะตะว่า “ศีลธรรมเป็นสิ่งงดงามอย่างหนึ่งของชีวิต การแสวงหาสิ่งอื่นใดมาทดแทน
สิ่งที่ขาด มาดับความทุกข์ ความเศร้าหมองแห่งจิตใจนั้น ทุกวิถีทางนั้นต้องตั้งอยู่บนความถูกต้อง ไม่
ผิดศีลธรรม หากท้าไม่ถูกต้องแล้ว สิ่งที่แสวงหามานั้นจะกลายเป็นบาปมหันต์ส ร้างความทุกข์ร้อนให้
ทั้งตัวเองและผู้อื่น ” เป็นต้น ผู้เขียนกล่าวสรุปว่า คะวะบะตะใช้สิ่งงดงามหกอย่างนี้มากเพื่อที่จะสื่อ
ออกมาให้เห็นชัดว่าความงามคืออะไร
ในบทความวิจัยของนันท์ชญา มหาขันธ์ (2549: 28-46) กล่าวถึงงานเขียนของคะวะบะตะ
ภายหลังสงครามว่า แสดงให้เห็นถึงการหวนกลับไปนิยมศิลปวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นโบราณและแนวคิด
แบบตะวันออก คะวะบะตะได้รับการยกย่องจากความสามารถในการถ่ายทอดจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น
และปรัชญาแบบตะวันออก แม้ว่าชีวิตของเขาจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกก็ตาม แต่ด้วย
ส้านึกอันแรงกล้าที่ว่าตนเองเป็นชาวตะวั นออกที่ฝังอยู่ในสายเลือด รวมทั้งความซาบซึ้งในมรดกทาง
วัฒนธรรมญี่ปุ่นประกอบกับความสนใจในปรัชญาทางพุทธศาสนา โลกทัศน์ ชีวทัศน์แบบตะวันออก
ล้วนกล่อมเกลาให้คะวะบะตะกลายเป็นบุคคลพิเศษผู้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้สู่งานด้าน
วรรณกรรมได้อย่ างงดงาม บทความวิจัยนี้ สรุปผลโลกทัศน์ ชีว ทัศน์แบบตะวันออกที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของเขาได้ดังต่อไปนี้ ค่านิยม โลกทัศน์ทางสังคม และวัฒนธรรม ประกอบด้วย ค่านิยมยก
ย่องผู้อาวุโส ค่านิยมยกย่องผู้คงแก่เรียน และค่านิยมดูถูกผู้มีอาชีพให้ความบันเทิง ชีวทัศน์ที่ว่าชีวิต
เป็ น ทุกข์ โดยเนื่ องมาจากการพลั ดพราก สั งขาร ความรัก ค่านิยมที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมทาง
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ธรรมชาติ แบ่งเป็นสองประเด็นคือ สีแดงกับชาวตะวันออก และสีแดงขาวกับชาวญี่ปุ่น และประเด็น
สุดท้าย ทรรศนะต่อความเงียบ (ความสงบ)
จากงานวิจัยข้างต้นได้น้าไปสู่การตั้งค้าถามว่า วรรณกรรมของคะวะบะตะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานเขียนในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้นสะท้อนให้เห็นถึง “ลักษณะเด่นของโลกทัศน์ ชีวทัศน์
ค่านิยม และปรัชญาในการด้ารงชีวิตของชาวตะวันออก” หรือน้าเสนอ “ความงามของวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น” ที่เชื่อมโยงกับ “ความเป็นโลกตะวันออก” เพียงแง่เดียวหรือ และสิ่งงดงามตามทัศนะของคะ
วะบะตะดังกล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือศีลธรรมมีเพียงมิติเดียวเช่นนั้นหรือ
หากพิจารณาผลงานของคะวะบะตะโดยเฉพาะนวนิยายในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อาทิ
เสียงแห่ งขุนเขา วิมานมายา พบว่าเป็นเรื่องที่เน้นการเล่าเรื่องแบบอัตวิสัยผ่านความคิดอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละคร ผ่านสายตาของตัวละครเอกชาย และใช้รูปแบบการน้าเสนอเรื่องโดยใช้เทคนิค
กระแสส้านึก การบันทึกความคิดของตัวละครเพื่อค้นหาชีวิตในรูปของความคิด ความฝัน ความทรงจ้า
ซึ่งเป็น การน้าเสนอความจริงอีกรู ปแบบหนึ่ง กล่าวคือ สภาวะจิตใจของตัวละครผ่ านสายตาหรือ
ปรากฏผ่านจิตส้านึกที่ซ่อนอยู่ในใจตัวละคร เรื่องเล่าไม่เน้นเหตุการณ์หรือการพัฒนาความขัดแย้ง มี
การน้ าเสนอเหตุ การณ์ ที่ไ ม่ต่ อเนื่ องด้ว ยการเล่ าผ่ านความคิด ที่ ไม่ ปะติด ปะต่อ ของตั ว ละครหรื อ
โครงสร้างของเรื่องที่จงใจแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ท้าให้ผู้อ่านต้องเชื่อมโยง ท้าความเข้าใจซ้้า
และสร้างความหมายเอง มีความคลุมเครือที่ปฏิเสธการแยกออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจน ผู้วิจัยมองว่า
การที่คะวะบะตะน้ากลวิธีการประพันธ์ดังกล่าวมาใช้ในงานเขียนหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น ไม่ได้
ท้าเพียงเพื่อน้าเสนอภาพแทน “ความงามแบบญี่ปุ่นตามขนบดั้งเดิม ” แต่หากน้าบริบททางสังคมใน
ยุ ค หลั งสงครามของญี่ ปุ่ น มาพิ จ ารณาประกอบด้ ว ยแล้ ว ในแง่ ห นึ่ง อาจกล่ าวได้ ว่า คะวะบะตะ
พยายามน้าเสนอวิกฤตทางสังคมของญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกในรูปแบบหนึ่ง
จากการศึกษาเบื้องต้ น ผู้วิจัยพบว่า ประเด็นเรื่องความเป็นชายในงานวรรณกรรมของคะ
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วะบะตะยังไม่มีการศึกษามากนัก ในงานเขียนยุคหลังสงครามโลกของคะวะบะตะจะพบตัวละครชาย
ที่มีลักษณะบกพร่องและล้มเหลว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชาย ตัวละครชายที่ไม่
สามารถสวมบทบาทความเป็นพ่อ ไม่สามารถเป็นผู้น้าครอบครัว หรือไม่สามารถ แสดงความเป็นชาย
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมได้ อาทิ เอะงุชิ ตัวละครเอกชายซึ่งเป็นชายชราวัย 67 ในเรื่อง วิมานมายา
ที่ใกล้ห มดสมรรถภาพทางเพศหาความส้าราญด้วยการนอนหลับเคียงข้างโสเภณีนิทราที่เป็นสาว
พรหมจรรย์ ความบกพร่องของตัวละครเอกชายดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความอัปลักษณ์ของตัวตน
หรือความเป็นชายที่อาจก้าลังประสบภาวะวิกฤต ซึ่งท้าให้พวกเขาไม่สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์
ความเป็นชายของตนได้อย่างสมบูรณ์ และเมื่อมีพื้นที่ให้แสดงออกถึงความเป็นชายน้อยลงเรื่อยๆ ตัว
ละครเอกชายในเรื่องจึงต้องเผชิญหน้ากับปัญหาด้านอัตลักษณ์ เมื่อไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความ
คาดหวังของสังคม พวกเขาจึงต้องเลือกแสดงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตดังกล่ าว มี
วิธีการต่อรองความเป็นชายแบบเดิมเพื่อยืนยันความมีตัวตน ซึ่งบางครั้งสะท้อนผ่านความปรารถนาใน
รูปที่บิดเบี้ยว หรือแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิด
ของตน และใช้ความรุนแรงในการท้าร้ายร่างกายตนเองและผู้อื่น ความปรารถนาในรูปที่บิดเบี้ยวถูก
น้าเสนอผ่านความปรารถนาในความสัมพันธ์ที่มีลักษณะต้องห้ามที่ถูกกดทับไว้ในระดับจิตไร้ส้านึก
และน้ามาซึ่งภาวะความขัดแย้งในตัวตนของตัวละครเอกชาย ความบกพร่องหรือความขาดดังกล่าว
เป็นสิ่งที่สะท้อนบาดแผลทางจิตใจของตัวละครด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาประเด็นความเป็น
ชายในวรรณกรรมยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองของคะวะบะตะ ยะซุนะริ โดยมุ่งวิเคราะห์ภาพความ
เป็นชายที่บกพร่องล้มเหลว และเพื่อศึกษาวิธีการต่อรองที่ตัวละครชายในงานวรรณกรรมเหล่านี้ใช้
เพื่อจัดการกับความเป็นชายที่บกพร่องของตน
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1.2 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์และแนวคิดเรื่อง
ความเป็นชาย
1.2.1 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์
การศึกษาวิจัย ประเด็น อัตลั กษณ์ในงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาอัตลั กษณ์ของผู้ ช ายญี่ปุ่นที่
เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 จนถึงทศวรรษ 1960 โดยศึกษาผ่านตัวบทวรรณกรรมของคะวะบะตะ ยะซุนะ
ริซึ่งเป็นนักเขียนคนส้าคัญในประวัติศาสตร์วรรณกรรมญี่ปุ่น คะวะบะตะน้าเสนอจุดเปลี่ยนทางสังคม
ที่ส้าคัญผ่านงานเขียนของเขาได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากยุคที่ประเทศญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงคราม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากยุคเกษตรกรรมสู่ยุคมหาอ้านาจทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมซึ่งครั้งหนึ่งให้ความส้าคัญกับครอบครัว รัฐ สู่สังคมมวลชนที่ให้ความส้าคัญกับวัตถุและวิถีการ
ด้ารงชีวิตแบบตะวันตก
โรเจอร์ ดี อับราฮัม (Roger D. Abraham) กล่าวถึงความหมายของอัตลักษณ์ว่าเป็นการตั้ง
ค้าถามว่าเราคือใคร เราต่างจากคนอื่นอย่างไร เป็นการตั้งค้าถามเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจก
บุคคลกับผู้อื่น อัตลักษณ์มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมความเป็น
ปัจเจก โดยอาศัยเรื่องเล่าในแต่ละสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบสร้างความหมายเราและผู้อื่น
อัตลักษณ์หมายถึงแนวคิดและวิถีชีวิตของปัจเจกบุคคล อัตลักษณ์จึงกลายเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน
มากกว่าที่จะถูกก้าหนดความหมายเพียงหนึ่งเดียว การศึกษาประเด็นเรื่องอัตลักษณ์จึงเป็นการศึกษา
เรื่องสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ ซึ่งมีบริบททางสังคมที่มีลั กษณะเฉพาะแตกต่างกันไป
การศึกษาประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ยังหมายถึงการศึ กษาประเด็นเรื่องของการสืบทอดวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลายไว้ด้วยกัน อับราฮัมน้าเสนอการศึกษาประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ผ่านการศึกษาภาพ
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เหมารวม และประเด็นเรื่องความแตกต่าง กล่าวคือ การศึกษาเรื่องความแตกต่างหรือลักษณะเฉพาะ
เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ต่างๆ ทัว่ โลก การศึกษาประเด็นเรื่องอัตลักษณ์จึงย่อมเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาเรื่องภาพเหมารวม (stereotype) ที่ผู้อื่นมีต่อผู้คนในสังคมนั้นๆ ด้วย นอกจากนี้ใน
ปัจจุบัน ปัจเจกบุคคลมีสิทธิ์ในการเลือกสิ่งต่างๆ เพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ส่วนตนมากขึ้น ในทางกลับกัน
วิกฤตอัตลักษณ์เกิดขึ้นเมื่อปัจเจกไม่สามารถมองหาสิ่งที่มาเติมเต็มความเป็นตัวเองได้ โดยเฉพาะ
ความรู้สึกล้มเหลวในชีวิต เมื่อไม่สามารถหาสิ่งที่มาเติมเต็มความต้องการส่วนตนในสังคมปัจจุบัน
มนุษย์จึงรู้สึกว่าไม่มีตัวตนอยู่ในสังคมและจะพยายามประกอบสร้างตัวตนเพื่อให้รู้ สึกถึงการด้ารงอยู่
(sense of being) โดยบางทีอาจจ้าเป็นต้องหยิบยืมอัตลักษณ์ของผู้อื่นมาแทนที่ตนเอง การสร้าง
ความรู้สึกการด้ารงอยู่บ่งบอกว่า ความกลัวที่สังคมจะไม่ยอมรับท้าให้มนุษย์ไม่สามารถแสดงออกถึง
ความเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง ปัจเจกจึงอาจจ้าเป็นต้องเลือกในสิ่ งที่คนอื่นให้การยอมรับ เป็นต้น
(Abrahams, 2010: 198-199, 211)
นอกจากนี้ มีนักวิชาการที่น้าเสนอประเด็นเรื่องอัตลักษณ์และการต่อรองในสังคมยุคโลกาภิ
วัตน์ไว้ว่า การศึกษาประเด็นเรื่องอัตลักษณ์นี้เป็นการศึกษาการตระหนักรู้และวิธีการที่ผู้คนรู้สึกและ
แสดงออกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ การศึกษาอัตลักษณ์เป็นการศึกษาวิธีการที่ปัจเจกบุคคลต่อสู้กับความ
ต้องการของตนเองและสังคม และการแสดงออกเกี่ยวกับอัตลักษณ์เป็นการแสดงออกผ่านปฏิบัติการ
ทางสังคมและมีโครงสร้างทางสังคมคอยก้ากับอีกชั้นหนึ่ง อัตลักษณ์คือกระบวนการหนึ่งของปัจเจก
ในการต่อรองความต้องการส่วนตน และในการรับมือกับความต้องการของสังคมที่ท้าให้มนุษย์มีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไม่สิ้นสุด ปัจเจกจึงมีการต่อรองกับความคาดหวังที่เกิดขึ้นใน
สังคมยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา
เมื่อปัจเจกเผชิญ ดังนั้น อัตลักษณ์จึงเป็นการศึกษาว่าตัวตนของปัจเจกมีการต่อรองแบบใด
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เมื่อความหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียว ปัจเจกบุคคลจึงแสวงหา
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ตัวตนผ่านประสบการณ์ และปฏิบัติการทางสังคมที่ท้าให้มีความรู้สึกว่าสามารถด้าเนินชีวิตต่อไปได้ใน
สังคม ในบางครั้งก็จ้าต้องท้าการโต้กลับมายาคติ ค่านิยม วาทกรรมที่ท้าให้รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งกับอัต
ลักษณ์ซึ่งมีความหลากหลายในสังคม ในขณะเดียวกัน สังคมที่มีการสืบต่อจารีตหรือค่านิยมอย่าง
เคร่งครัด เป็นการยากที่ปัจเจกจะโต้กลับอุดมการณ์บางอย่างที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเชื่อถือ จึงมีความ
พยายามในการต่อรองให้ตัวตนสามารถด้ารงอยู่ท่ามกลางบริบทสังคมที่มีอุดมการณ์และวาทกรรมมี
อ้านาจเหนือได้ แมคคอลล์ และซิมมอนส์ )McCall and Simmons) ได้กล่าวว่า การต่อรองคือการ
ปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับผู้อื่น เป็นวิธีที่ปัจเจกบุคคลสร้างมุมมองเฉพาะขึ้นมาในการใช้เป็นวิถีแห่งการ
ทบทวนตนเองและผู้อื่นที่ตนมีปฏิสัมพันธ์ด้วย สเตล่า ติง โตเหม่ย )Stella Ting-Toomey) กล่าวว่า
แนวคิดเรื่องการต่อรองคือรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์อย่างหนึ่ง เมื่อปัจเจกบุคคลด้ารงอยู่ในสังคมที่มี
ความหลากหลายก็มักจะพยายามที่จะแสดงออก นิยาม และปรับแต่งความเป็นตัวตน (Frenk, 2011)
สนอว่า อัตลักษณ์กล่าวโดยสรุป อับราฮัมเถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาจ้าเพาะและเป็นผลผลิตของ
วาทกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัฒนธรรม อัตลักษณ์เกี่ยวข้องทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม
การศึกษาประเด็นเรื่องอัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องภาพเหมารวมที่ผู้อื่นมีต่อคนในสังคมนั้น
การเมืองเรื่องอัตลักษณ์จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อให้ปัจเจกมีการต่อรอง ตอบโต้ เพื่อให้ถูกมองเห็น
และรับรู้ว่าท้าไมเราถึงไม่เหมือนกับคนอื่นหรือแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นอย่างไร เฟรงค์เสนอว่าอัต
ลักษณ์เป็นการศึกษาว่าตัวตนของปัจเจกมีการต่อรองแบบใด เมื่อปัจเจกเผชิญกับการเปลี่ยนแปล ง
ทางสังคม ในบางครั้งบุคคลผู้นั้นจึงจ้าต้องโต้กลับมายาคติ วาทกรรม และค่านิยมที่ท้าให้ตนรู้สึกไม่
เป็นส่วนหนึ่งกับอัตลักษณ์ที่ปรากฏในสังคม เมื่อปัจเจกยากที่จะโต้กลับอุดมการณ์บางอย่างที่ผู้คน
ส่วนใหญ่เชื่อถือในสังคมที่มีค่านิยมหรือจารีตที่มีการสืบต่ออย่างเคร่งครั ด จึงพยายามต่อรองให้ตัวตน
สามารถด้ารงอยู่ท่ามกลางบริบทสังคมที่มีอุดมการณ์และวาทกรรมมีอ้านาจเหนือกว่า
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สจวร์ต ฮอล ฮอล อ้าง)ถึงใน วูดวาร์ด , 2002 : 51ได้กล่าวถึงประเด็นการสร้างอัตลักษณ์ไว้ (
ดังนี้ อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่คลุมเครือ ไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์ตามที่มีปฏิ บัติการทางวัฒนธรรมด้วยการสร้าง
ภาพแทนจากสื่อภาพยนตร์ อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ยังไม่จบสิ้น และก้าลังอยู่ในกระบวนการผลิตในวงจร
การสร้างภาพแทนเสมอ
ฮอลได้เสนอแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้สองแนวคิด แนวคิดแรกคือ วัฒนธรรมที่
ตร์และบรรพบุรษร่วมกันจะยึดโยงอยู่ในสิ่งเดียวกัน และอ มีอยู่ร่วมกัน หมายถึงผู้ที่มีประวัติศาส ัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมสะท้อนประสบการณ์ในอดีตและรหัสทางวัฒธรรมร่วมกัน ท้าให้ประชาชนเป็น
ประชาชนกลุ่มเดี่ยวกันมีความเป็นหนึ่งเดี่ยวกัน แนวคิดที่สองคืออัตลักษณ์หมายถึงสิ่งที่ก้าลังเป็นอยู่
และก้าลังจะเป็น ตามแนวคิดดังกล่าวท้าให้เราสามารถรับรู้ความแตกต่างในเชิงลึกซึ่งประกอบสร้างสิ่ง
ที่เ ราเป็ น จริ ง ๆ จึ ง ไม่ อ าจกล่ าวได้ ว่ า อั ต ลั ก ษณ์ มี เ พี ย งอั ต ลั ก ษณ์เ ดี ย ว หรื อ มี ป ระสบการณ์ เ ดี ย ว
แนวคิดดังกล่าวเป็นผลให้เกิดบรรทัดฐานและการปฏิบัติการเชิงอ้านาจทางวัฒนธรรม
นวคิ ด ของฮอลประกอบด้ ว ยการผลิ ต หรื อ การสร้ า ง สนามต่ อ สู้ ท างวั ฒ นธรรมตามแ
(production)

การบริโภค )consumption) กฏระเบียบ (regulationการสร้างภาพตัวแทนทาง (

) วั ฒ นธรรม representation ) และ อั ต ลั ก ษณ์ (identityฮอลมองว่ า ภาพตั ว แทนมี ก ารก่ อ รู ป (
ลังกายภาพความสัมพันธ์กับอ้านาจ ไม่ใช่อ้านาจในความหมายของการใช้ก้า (physical coersion)
แต่คืออ้านาจของภาพตัวแทน )power of representationที่ต้องพิจารณาถึงอ้านาจในการก้าหนด (
) และจัดหมวดหมู่classifyรวมถึงอ้านาจในการอธิบายความหมายโลกรอบตัว และการแสดงออกซึ่ง (
) อ้านาจเชิงสัญลักษณ์exercise of symbolic powerที่กล่าวมานี้ฮอลถือว่าป็นความสัมพันธ์เชิง (
อ้านาจในขอบเขตของภาพตัวแทน
1.2.2 แนวคิดเรื่องความเป็นชาย
การศึ ก ษาความเป็ น ชายในโลกตะวั น ตกนั้ น ย้ อ นไปถึ ง การศึ ก ษาของซิ ก มุ น ด์ ฟรอยด์
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(Sigmund Freud, 1856-1939) และอัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfred Adler, 1870-1937) ที่สนใจความ
เป็นชายในเชิงจิตวิทยาพัฒนาการ จนระยะหลังการศึกษาได้ขยายตัวไปสู่ความเป็นชายที่หลากหลาย
ในแง่ ป ฏิบั ติ การของความเป็ น ชายในเชิง ปัจ เจกบุ คคล เชิง รวมหมู่ และเชิ ง โครงสร้า ง และการ
ผสมผสานระหว่างความเป็นชาย อ้านาจ สถานภาพทางสังคมและความรุนแรง รวมถึงการศึกษา
ปฏิสั มพัน ธ์ร ะหว่างเพศสถานะกับ หน่ว ยอื่นๆ ในสั งคม เช่น วัยรุ่น ชนชั้น ความพิการ ชาติพันธุ์
สัญชาติ อาชีพ ศาสนา และเพศวิถี (Hearn, 2007, 390: 393) นอกจากนี้นักวิชาการสายสตรีนิยม
ทอดด์ ดับบลิว รีเซอร์ (Todd W. Reeser) มองว่าความเป็นชายคืออุดมการณ์อย่างหนึ่งที่ป ระกอบ
ขึ้นจากองค์ประกอบ 4 ประการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ หนึ่ง ภาพลักษณ์ (image) คือ
ภาพภายนอกหรือลักษณะที่เด่นชัดในระดับที่ตื้นที่สุด ดังเช่น การแสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพ
ทั้งเรือนร่างและการแต่งกาย เป็นต้น องค์ประกอบที่สอง ต้านานหรือเรื่องเล่ า (myth) ที่ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นจนท้าให้ความเป็นชายกลายเป็นลักษณะสากล อาทิ เรื่องเล่าเชิงข้อพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างความน่าเชื่อถือในการรับรองความเป็นชายที่ผูกติดกับเพศชาย เช่น การอ้าง
ถึงฮอร์โมน กลไกร่างกาย เพื่อตอกย้้าว่าเพศชายกับความเป็นชายเป็นสิ่งเดียวกัน และทั้งภาพลักษณ์
และเรื่องเล่าดังกล่าวได้ผสานกันจนกลายเป็นองค์ประกอบที่สามคือวาทกรรม (discourse) ที่ผลิตซ้้า
จากทั้งสถาบันในสังคมและในระดับปัจเจกบุคคล ดังเช่น วาทกรรมความเป็นชายที่ถูกผลิตสร้างจาก
รัฐผ่านแบบเรียนที่วางรูปแบบวิถีเพศของผู้ช ายที่ จะต้องมีความเข้มแข็งเพื่อให้ เป็นก้าลั งหลักของ
ครอบครัวหรือของชาติ วาทกรรมจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ต้องเกิดจากองค์ประกอบที่สี่ คือ การแสดงออก
หรือปฏิบัติ (perform/act) เพราะผู้ชายที่ปรารถนาความเป็นชายต้องแสดงออกตามภาพลักษณ์หรือ
วาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมา (Reeser, 2010, 21-24)
ไมเคิล คิมเมล (Michael Kimmel) และเอมี่ อรอนสัน (Amy Aronson) น้าเสนอแนวทางใน
การศึกษาความเป็นชายผ่านองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ หนึ่ง ความเป็นชายขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม
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เฉพาะในแต่ละสังคม สอง ความเป็นชายขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหรือเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ เนื่องจาก
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัยส่งผลต่อการนิยามความเป็นชายที่แตกต่างกันออกไป
สาม ความเป็นชายขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของชีวิต กล่าวคือ ความเป็นชายเปลี่ยนแปลงไปตามการเรียนรู้
ทางสั งคม การก้า วข้า มจากเด็ กสู่ วัย ผู้ ใหญ่เป็ นส่ ว นพิสู จน์แ ละสร้างความเป็น ชาย กล่ าวคื อจาก
เด็กผู้ ช ายที่เคยอาศัย อยู่ กับ ครอบครัว บทบาทความเป็นชายก็เปลี่ ยนไปเมื่อเติบโตขึ้นได้ออกไป
แต่งงานเป็นหัวหน้าครอบครัว ลักษณะของชายโสดกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วอาจมีความแตกต่างกัน
เนื่องจากความคาดหวังของสังคมในบทบาทของผู้ชายที่แตกต่างกัน สี่ ความเป็นชายเกี่ยวข้องกับชน
ชั้น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ อายุ วิถีทางเพศ และภูมิภาคท้องถิ่นที่อยู่อาศัย เนื่องด้วยปัจจัยเหล่านี้ การ
แสดงออกความเป็นชายย่อมแตกต่างกัน รวมถึงสังคมอาจปฏิบัติต่อผู้ชายแตกต่างกันด้วย
จากปัจจัยดังกล่าวท้าให้เห็นว่าความเป็นชายไม่ได้มีความหมายที่ ตายตัวเป็นหนึ่งเดียวหรือ
เป็นสากลในทุกสังคมหรือทุกยุคสมัย หากแต่มีลักษณะที่แตกต่างหลากหลายและไม่แน่นอนตายตัว
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม ยุคสมัย ตลอดจนช่วงวัยของปัจเจกบุคคลในการขานรับปรับใช้
หรือต่อรองกับความเป็นชายในแต่ละรูปแบบ ดังนั้นการศึกษาความเป็นชายจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์
ถึงบริบทซึ่งมีส่วนในการประกอบสร้างความเป็นชาย (Kimmel, 2004, 504-505)
อาร์. ดับบลิว. คอนเนลล์ (R. W. Connell) ผู้ริเริ่มนิยามและบุกเบิกงานวิจัยที่เกี่ยวกับความ
เป็นชายแบบอ้านาจน้า (Hegemonic Masculinity) ได้อธิบายไว้ใน Masculinities (2005) หนังสือ
เล่มส้าคัญของเขาว่า ความเป็นชายแบบมีอ้านาจน้าหมายถึง การประกอบเข้าด้วยกันของปฏิบัติการ
เชิงเพศสถานะ ซึ่งให้ค้าตอบที่ยอมรับกันได้ในช่วงเวลานั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาความชอบธรรมของ
ปิตาธิปไตยและการประกอบเข้าด้วยกันของการปฏิบัติการดังกล่าวยังถูกใช้เพื่อด้ารงรักษาสถานะที่
เหนือกว่าของผู้ชายและการตกเป็นเบี้ยล่างของผู้หญิงเอาไว้ โดยไม่จ้าเป็นว่าผู้ที่เป็นตัวแทนของความ
เป็นชายแบบมีอ้านาจน้านั้นจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีอ้า นาจมากที่สุดในสังคมเสมอไป ประเด็นส้าคัญที่
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คอนเนลล์เน้นย้้าก็คือความเป็นชายแบบอ้านาจน้าเป็นเรื่องของการได้รับการยอมรับในช่วงเวลานั้นๆ
และเมื่อเงื่อนไขที่รักษาอ้านาจปิตาธิปไตยเปลี่ยนไป ฐานรากของความเหนือกว่าของความเป็นชาย
แบบนั้นๆ ก็จะถูกบ่อนเซาะไปด้วย (Cornell, 2005, 77)
ฟอร์ดและลียง (Ford and Lyons) กล่าวถึงแนวคิดเรื่องความเป็นชายแบบอ้านาจน้าว่าเป็น
ความพยายามของคอนเนลล์ในการที่จะให้วิธีคิดอีกแบบหนึ่งต่อเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศภาวะและ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชายกับอ้านาจ คอนแนลล์นิยามความเป็นชายแบบอ้านาจน้าว่าคือ
รูปแบบการปฏิบัติทางเพศภาวะซึ่งก่อตัวขึ้นเพื่อการตอบค้าถามต่อปัญหาเกี่ยวกับการมีอ้านาจของ
ระบบปิตาธิปไตย ซึ่งยืนยันต้าแหน่งที่เหนือกว่าของผู้ชายและต้าแหน่งที่ต่้ากว่าของผู้หญิง ความคิด
ดังกล่าวนี้ มองว่าความสั มพันธ์ที่สร้างระเบียบแห่ งเพศภาวะมาจากสองลั กษณะ คือ หนึ่ง การใช้
อ้านาจกดขี่ข่มเหงจากฝ่ายหนึ่ง และ สอง ขบวนการสร้างอ้านาจและท้าให้อีกฝ่ายหนึ่งถูกเบียดขับ
ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์จะมีรูปแบบของความเป็นชายลักษณะหนึ่งถูกให้คุณค่าเหนือกว่าแบบ
อื่นๆ ถึงแม้ว่าคอนแนลล์ จะเห็นความสอดคล้องกันบางอย่างระหว่างอุดมคติทางวัฒนธรรมและ
อ้านาจเชิงสถาบัน แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีอ้านาจในการก้าหนดความคิดเรื่องความเป็นชาย
แบบอ้านาจน้าจะเป็นคนที่มีอ้านาจมากที่สุด จากประเด็นนี้จะเห็นว่าความเป็นชายแบบอ้านาจน้าจะ
เป็นเรื่องที่ไม่ปกติแต่เป็นเรื่องของบรรทัดฐานซึ่งก่อตัวอยู่ในการแสดงความเป็นผู้ช าย ความเป็นชาย
แบบอ้านาจน้าต้องการให้ผู้ชายวางต้าแหน่งตัวเองสัมพันธ์กับสิ่งนี้และมันก็สร้างความชอบธรรมให้กับ
ผู้ชายในการกดทับผู้หญิง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อุดมการณ์ที่ชี้น้าอาจจะไม่สอดคล้องกับการมีชีวิตอยู่
ของผู้ชาย แต่ก็เป็นอุดมการณ์ที่ผู้ชายส่วนใหญ่อยากจะเห็น ภายใต้ระเบียบของเพศภาวะ ตามมุมมอง
เรื่องความเป็นชายแบบอ้านาจน้า คอนแนลล์ได้ชี้ให้เห็นความเป็นชายที่อยู่ชายขอบและถูกกดทับ ซึ่ง
เกี่ย วโยงกับ ความเป็น ชายแบบอ้านาจน้า คอนแนลล์อธิบายว่ากระบวนการเป็นชายขอบคือสิ่งที่
สัมพันธ์กับกระบวนการสร้างอ้านาจที่มาจากความเป็นชายแบบชี้น้าของกลุ่มคนที่มีอ้านาจ ความเป็น
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ชายที่ถูกกดทับจะสัมพันธ์กับการตีตราว่าเป็นคนเบี่ยงเบน เช่น เกย์ ในขณะที่ความเป็นชายแบบชาย
ขอบจะถูกอธิบายในเรื่องของชนชั้น สีผิวและเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเป็นชายที่ถูกกดทับหรือมี
ค่าต่้าคือสิ่งที่ใช้ท้าทายความหมายของความเป็ นชายที่เป็นอุดมคติทางสังคม ความเป็นชายที่ไม่ได้รับ
การยอมรับ จะมีความส้าคัญน้อยกว่าความเป็นชายแบบอุดมคติ คอนแนลล์ท้าให้เราเข้าใจว่าสิ่ ง
เหล่ า นี้ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ตายตั ว แต่ เ ป็ น เรื่ อ งของการปฏิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานการณ์ เ ฉพาะโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556: ออนไลน์)
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาเรื่ อ งความเป็ น ชายที่ ผ่ า นมาจึ ง ตกอยู่ ใ ต้ วิ ธี คิ ด แบบ “สารั ต ถะนิ ย ม”
(Essentialism) ซึ่งมองดูความจริงเกี่ยวกับเพศภาวะของมนุษย์ผ่านเงื่อนไขทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น
อวัยวะเพศ ฮอร์โมนเพศ ระบบการท้างานของร่างกายที่ส่งผลต่ออารมณ์ ทางเพศ รวมไปถึงเชื่อว่า
“สัญชาตญาณทางเพศ” (Sexual Instinct) เป็นสาเหตุที่ท้าให้มนุษย์เพศชายและเพศหญิงแสดง
พฤติกรรม อารมณ์ และตัวตนทางเพศไม่เหมือนกัน ความรู้ทางชีววิทยากลายเป็นค้าตอบในตัวเองที่
ท้าให้การศึกษาความเป็นชายวนเวียนอยู่กับเรื่องเพศสรีระ ในแวดวงวิชาการด้านเพศภาวะและเพศ
วิถีศึกษาซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา บ่อเกิดความคิดเรื่องความเป็นชายไม่ได้อิงอยู่กับเหตุผล
ทางวิ ทยาศาสตร์ เท่ านั้ น แต่ยั งสั มพั นธ์ กับ อุด มการณ์ ทางสั งคมและกฎระเบีย บที่ ใช้ ควบคุ มการ
แสดงออกทางเพศ ความหมายและอุดมการณ์เรื่องความเป็นชายจึงมี เงื่อนไขที่มาจากประวัติศาสตร์
ในแต่ละยุคสมัย และสัมพันธ์กับวิธีคิดเรื่องเพศที่สังคมต่างๆใช้อธิบายไม่เหมือนกัน ความเป็นชาย
ไม่ใช่สิ่งสากล แต่เป็นเรื่องของคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายและอาจมีความซับซ้อนเกิน
กว่าความรู้แบบวิทยาศาสตร์จะเข้าใจได้ การทบทวนกระบวนทัศน์และวิธีคิดที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความจริงเกี่ยวกับเพศภาวะชาย และความเป็นชาย จ้าเป็นต้องตั้งค้าถามเกี่ยวกับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการนิยามว่าใครคือเพศชาย ผู้ชาย และอะไรคือความเป็นชาย ในเวลาเดียวกัน ก็
ต้องตั้งค้าถามว่าการจัดจ้าแนกเพศออกเป็น “เพศชาย” และ “เพศหญิง” เป็นสิ่งสากลที่พบเห็นได้
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ทุกสั งคมหรื อ ไม่ เราจ้ าเป็ น ต้อ งมองหาการเปลี่ ยนแปลงและการผสานเข้า หากันของอุด มการณ์
ความคิดเรื่ องเพศแบบต่างๆที่สั มพันธ์กับอ้านาจ ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของรัฐชาติส มัยใหม่ ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม วัฒนธรรมบริโภค และอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีผลต่อการสร้างกฎระเบียบ
ต่างๆที่สัมพันธ์กับการแสดงพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ เพราะสิ่งเหล่านี้ด้าเนินไปด้วยความขัดแย
และการต่อรองที่บุคคลเป็นผู้เลือกรับความหมายเกี่ยวกับเพศในแบบต่างๆ
ซึ่งเป็นบทบาทตรงข้ามกับผู้หญิงอย่างสิ้นเชิง การมองความเป็นชายผ่านความมีเอกลักษณ์
เชิงเดี่ยวในลักษณะนี้เป็นผลมาจากทฤษฎี “บทบาททางเพศ” (Sex Role Theory) (Kimmel 1987,
Connell 2005) และน้าไปสู่การสร้างมายาคติว่าผู้ชาย เพศชาย เป็นเพศที่แข็งแรง และจะต้องแสดง
อ้านาจเหนือกว่าผู้หญิงเพศหญิง มายาคติดังกล่าวส่งผลให้การศึกษาความเป็นชายมุ่งที่จะตอบโจทย์
ความไม่เท่าเทียมทางเพศและอ้านาจที่ผู้ชายใช้ควบคุมสังคม สมมุติฐานเรื่องเพศตรงข้ามและอ้านาจ
ที่ไม่ เท่า กัน ระหว่ างชายหญิงได้บ ดบังความเข้า ใจเรื่อ งความเป็นชายในมิติ อื่นๆ และมองไม่ เห็ น
คุณลักษณะเฉพาะที่เพศชายสามารถแสดงออกได้มากกว่าความเข้มแข็งอดทน เช่น ผู้ชายแสดงความ
อ่อนโยนหรือความปรวนแปรทางอารมณ์ การมองไม่เห็นความซับซ้อนและความหลากหลายในความ
เป็นชายมาจากอคติที่เชื่อว่า “ผู้ชาย” จะต้องไม่อ่อนแอและอ่อนหวานเหมือนผู้หญิง อคติและมายา
คตินี้ มีอิทธิพลท้าให้การศึกษาความเป็นชายวนเวีย นอยู่กับเรื่องเพศขั้งตรงข้ามและการแบ่งแยก
พรมแดน “ความเป็นชาย”ออกจาก “ความเป็นหญิง” อย่างสิ้นเชิง ภายใต้มายาคติเรื่องความเป็น
ชาย ที่มีเอกลักษณ์และความคงที่ในเพศสรีระและเพศภาวะ คือการสร้างบรรทัดฐานแบบรักต่างเพศ
(Heteronormativity) กล่าวคือ ผู้ชายจะกลายเป็นศูนย์กลางของการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศที่
ต้องตอบสนองการสร้างครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ของผู้ชายก็ต้อง
เป็นไปตามอุดมการณ์ครอบครัว คือ มีประเวณีกับเพศหญิง เป็นหัวหน้าครอบครัว และเลี้ยงดูภรรยา
และบุตร พื้นที่ทางสังคมของผู้ชายภายใต้มายาคตินี้ คือพื้นที่สาธารณะที่ผู้ชายจะออกไปท้างานนอก
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บ้านและเป็นผู้แบกรับภาระทางเศรษฐกิจ สิ่งนี้ตอบสนองระบบทุนนิยมสมัยใหม่ที่ต้องการแรงงานที่
แข็งแรงอดทนท้างานให้คุ้มค่ากับ ค่าแรงที่จ่ายไป มายาคตินี้ท้าให้ผู้ชายกลายเป็นคนรักต่างเพศที่
จะต้องมีอารมณ์ปรารถนาทางเพศกับผู้ หญิงเท่านั้น ถ้าผู้ชายคนใดแสดงอารมณ์ทางเพศและมีการ
เสพสั งวาทกับคนเพศเดียวกัน ก็จ ะถูกมองว่าไม่ใช่ผู้ช าย
มาก

ซึ่งเป็นเรื่องเสื่อมเสียทางสั งคมอย่าง

ดังนั้น การกดทับ ให้ เพศชายด้ารงอยู่ในเพศภาวะ ผู้ ชาย และ เพศวิถีรักต่างเพศ จึงเป็น

กฎระเบียบที่เคร่งครัดและเป็นศีล ธรรมที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง และผู้ชายกับ
ผู้ชาย พฤติกรรมและตัวตนทางเพศของผู้ชายจึงเป็นเป้าหมายของการจัดระเบียบว่าอะไรคืออารมณ์
เพศที่ปกติและไม่ปกติ นั่นคือ ผู้ชายจะต้องด้ารงตนอยู่ในความเข้มแข็งและเป็นรักต่างเพศที่จะต้อง
แต่งงานกับผู้หญิง เพื่อสร้างครอบครัวและผลิตทายาทให้ออกไปเป็นแรงงานในระบบทุนนิยมต่อไป
เหนือกว่าความเป็นหญิง และแยกผู้หญิงออกจากปริมณฑลของผู้ชาย ดังนั้น ความอ่อนแอ
และอ่อนหวานที่ถูกเชื่อว่าเป็นคุณลักษณะของผู้หญิงจะถูกรังเกียจและถูกกีดกันออกจากพื้นที่ความ
เป็นชาย การแยกส่วนดังกล่าวนี้คือมาตรฐานความเป็นชายที่เป็นอุดมคติ อย่างไรก็ตาม การศึกษา
เรื่องความซับซ้อนและความไม่คงที่ของการแสดงความเป็นชายยังเป็นสิ่งท้าทายต่อมายาคติเดิมๆ ที่
ผูกผู้ชายไว้กับความเป็นชายแบบรักต่างเพศ เราจ้าเป็นต้องแยกบรรทัดฐานรักต่างเพศออกไปจาก
ความเป็นชาย เพื่อที่จะมองผู้ชาย ในฐานะเป็นผู้แสดงบทบาททางเพศที่หลากหลาย ผู้ชายสามารถ
แสดงตัวตนและอารมณ์ทางเพศได้มากกว่ารักต่างเพศ เมื่อเข้าใจในแนวนี้ เราก็จะพบว่าความเป็นชาย
เป็นสิ่งที่มีพลวัต และเป็นกระบวนการต่อเติมเสริมแต่งของบุคคลที่จะเลือกหยิบคุณค่าความเป็ นชาย
แบบต่างๆ มาใช้ในชีวิตประจ้าวันและภายใต้สถานการณ์ทางสังคมที่ต่างกัน
คอร์นวอลล์และลินดีสฟาร์น (1994) ตั้งข้อสังเกตว่า การศึกษาความเป็นชายไม่จ้าเป็นต้องใช้
แนวคิดเรื่องระบบปิตาธิปไตย หรือสังคมชายเป็นใหญ่มาเป็นแนวทางวิเคราะห์ เพราะผู้ชายยังคงมี
ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจกับคนเพศเดียวกันด้วย ไม่เฉพาะการสร้างสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกับผู้หญิง

16
เท่านั้น ในสังคมระหว่างผู้ชายด้วยกันก็เป็นสิ่งส้าคัญที่จะท้าความเข้าใจว่าผู้ชายกดขี่กีดกันหรือใช้
อ้า นาจกั บ ผู้ ช ายคนอื่น อย่ างไร

การศึ กษาในแนวนี้ ไม่ ค่อ ยได้ รับ ความนิย มเท่ ากั บการศึก ษา

ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างชายกับ หญิ งภายใต้วิธีคิดแบบสตรีนิยม หรือวิธีคิดแบบบรรทัดฐานรักต่า ง
เพศ ประเด็นนี้ถูกยกขึ้นมาในการศึกษาของ สก็อต เฟเบียส คีสลิ่ง (2005) โดยเขาโต้แย้งว่าสังคม
ผู้ชายเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียม ผู้ชายไม่ได้มีเอกภาพในเนื้อเดียวกันที่เรามักจะทึกทั กเอาเองว่า
ผู้ ช ายก็ คื อ ผู้ ช ายมี ค วามเข้ ม แข็ ง อดทนกล้ า หาญ แต่ สิ่ ง เหล่ า สวนทางการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ พ บเห็ น ใน
ชีวิตประจ้าวัน การศึกษาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ชายให้ท้าให้เห็นภาพที่ต่างไปจากกระบวน
ทัศน์แบบสตรีนิยม กล่าวคือ ในสังคมผู้ชาย (homosocial) เต็มไปด้วยการต่ อรองแข่งขันในเชิง
ความหมาย ผู้ชายไม่ได้เป็นปึกแผ่น ไม่มีความสามัคคีและไม่มีเอกลักษณ์เดียว สังคมผู้ชายเต็มไปด้วย
การรื้อสร้างความหมายของความเป็นชายตลอดเวลา และผู้ชายก็จะมองผู้ชายคนอื่นในฐานะเป็น
กระจกสะท้อนความเป็นชายของตัวเอง
ดังนั้น การศึกษาความเป็นชาย จึงมิ ใช่การตอกย้้าถึงเพศภาวะชายและเพศวิถีรักต่างเพศที่
ผู้ชายมีอ้านาจเหนือกว่าผู้หญิง หากแต่เป็นการตั้งค้าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ้านาจที่ผู้ชายมีต่อ
คนอื่นๆโดยไม่จ้าเป็นต้องอยู่ภายใต้เพศตรงข้ามและบรรทัดฐานรักต่างเพศ เมื่อมองความเป็นชายใน
แนวนี้เราก็จ ะเห็น ว่าความเป็ นชาย ไม่ได้ผูกติดกับเพศภาวะ เพศวิถีและเพศสรีระ แต่ด้ารงอยู่ใน
ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การศึกษาความเป็นชายต้องท้าความเข้าใจว่า
อะไรคือผู้ชาย การตระหนักรู้ถึงความเป็นชายและ อารมณ์แบบผู้ชาย ทั้งสามส่วนนี้มีความเชื่อมโยง
กัน ผู้ชายจะด้ารงตนในสังคมในฐานะผู้เลือกความหมายเกี่ยวกับความเป็นชายมาใช้กับตนและแสดง
พฤติกรรมทางเพศไปตามความหมายเหล่านั้น การแสดงออกถึงความเป็นชายนี้มีความส้าคัญมาก
เพราะผู้ชายจะค่อยๆพัฒนาความคิดเรื่องความเป็นชายจากประสบการณ์ของตัวเอง วิธีการนี้คือการ
ตระหนักรู้ว่าอะไรคือความเป็นชาย ผู้ชายจะมีวิธีการบางอย่างเพื่อท้าให้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีความ
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เป็นชาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทาง ค้าพูด การแต่งกาย สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่ช่วยให้ความเป็น
ชายจับต้องได้ มองเห็นได้ ส้าหรับอารมณ์แบบผู้ชายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างความเป็ น
ชาย เมื่อผู้ชายตระหนักว่าตนเองคือใคร เขาก็จะด้ารงตนอยู่ในความหมายความเป็นชายและแสดง
อารมณ์ให้สอดคล้องกับความหมายนั้น สิ่งที่ไวท์เฮดอธิบายนี้ชี้ให้เห็นว่าตัวตนความเป็นผู้ชายไม่ได้
เกิดขึ้นจากปัจจัยทางชีววิทยาแต่เกิดขึ้นบนกระบวนการทางสังคมและปฏิบัติการที่บุคคลเลือกใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ การทบทวนความหมายของความเป็นชาย ยังท้าให้เห็นว่า เพศชาย ผู้ชาย ความ
เป็นชาย ไม่ได้ด้ารงอยู่เป็นด้านตรงข้ามกับ เพศหญิง ผู้หญิง ความเป็นหญิง ตามสมมุติฐานของทฤษฎี
เพศศาสตร์และบทบาททางเพศ ความเป็นชายเป็นสิ่งที่ซับซ้อน มีทั้งความเป็นชายตามอุดมคติรักต่าง
เพศและสวนทางกับอุดมคตินั้น ความเป็นชายไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นแก่นแท้ตามธรรมชาติหรือ
ความเป็นปกติวิสัยของการเป็นผู้ชายในสังคม แต่ความเป็นชายเป็นพยานหลักฐานของความสัมพันธ์
เชิงอ้านาจที่ก่อตัวขึ้นบนวิธีคิดเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีที่แต่ละสังคมจะนิยามและสร้างกฎเกณฑ์
แตกต่างกัน ในประเด็นนี้คอนเนลล์ (2005) อธิบายว่าผู้ชายที่ได้ประโยชน์และมีสิทธิพิเศษในสังคม
แบบปิตาธิปไตยนั้น ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายทุกคนจะประสบความส้าเร็จในการเข้าถึงอ้านาจทาง
สังคม ความรู้สึกว่าตนเองมีอ้านาจจึงเป็นเพียงประสบการณ์ของผู้ชายที่มาจากชนชั้นสูงหรือชนชั้น
ปกครอง ดังนั้นความเป็นชายจึงไม่ได้เท่ากับการมีอ้านาจ ตามสมมุติฐานของทฤษฎีสตรีนิยมหรือจิต
เวชศาสตร์ หากแต่ความเป็นชายเป็นพื้นที่ที่ผู้ชาย (รวมทั้งผู้หญิง) จากชนชั้นต่างๆเข้ามาบริหาร
ตัวตนของตัวเองภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ ความเป็นชายจะถูกสร้างขึ้นให้เป็นรูปเป็นร่างภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ และความหมายใหม่เกี่ยวกับความเป็นชายก็จะถูกสร้างขึ้นมาท้าทายความหมาย
เก่าๆ เมื่อมองความเป็นชายว่าเป็นสิ่งที่ไร้เอกภาพและพร้อมที่จะเปลี่ยนสภาพได้ตลอดเวลา เราก็จะ
เห็นความเป็นชายที่ไม่ผูกติดกับเพศชายและผู้ชายเท่านั้น รวมทั้งไม่ผูกติดกับอุดมการณ์แบบรักต่าง
เพศและระบบปิตาธิปไตย
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จากความเข้าใจเรื่องความเป็นชายที่มีเอกภาพคงที่ ไปสู่การมองความเป็นชายที่หลากหลาย
(Multiple Masculinities) มิใช่การเปลี่ยนวิธีการท้าความเข้าใจเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีของผู้ชาย
เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการมองความเป็นชายในฐานะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเงื่อนไข
ทางชีววิทยา ทฤษฎีเพศคู่ตรงข้าม และอุดมการณ์รักต่างเพศ เท่าที่ผ่านมาการศึกษาความเป็นชาย
มักจะน้าเงื่อนไขเหล่านี้มาเป็นตัวตั้งและเชื่อไปตามนั้นว่า ความเป็นชายคือสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายของ
เพศชายตั้งแต่ก้าเนิด เชื่อว่าผู้ชายเกิดมามีเพศวิถีแบบรักต่างเพศในสายเลือด และเชื่อว่าความเป็น
ชายเป็นด้านตรงข้ามกับความเป็นหญิง เมื่อการศึกษาความเป็นชายเริ่มต้นด้วยความเชื่อเหล่านี้ก็จะ
น้าไปสู่การตอกย้้าว่าผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงตามธรรมชาติ มีอ้านาจเหนือกว่าผู้หญิง และจะต้อง
แสดงอารมณ์ปรารถนาทางเพศต่อเพศตรงข้ามเพียงอย่างเดียว ความเชื่อเหล่านี้ได้มองข้ามความ
ซับซ้อนและความหลากหลายของความเป็นชายที่ถูกสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงอ้านาจที่
ต้องเข้าใจจากบริบททางประวัติศาสตร์มากกว่าจะตัดสินจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (นฤพนธ์ ด้วง
วิเศษ, 2556)
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ในงานวิจัยนี้จะทบทวนอัตลักษณ์ความเป็นชายที่เ กิดขึ้นใน
บริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงยุค
ทศวรรษ 1960 ผ่านวรรณกรรมหลังสงครามโลกของคะวะบะ ยะซุนะริ

1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.3.1 วิเคราะห์วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายในวรรณกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สองของคะ
วะบะตะ ยะซุนะริ
1.3.2 ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับวรรณกรรม
ดังกล่าว
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1.4 สมมติฐานในการวิจัย
อุดมคติความเป็นชายในสังคมญี่ปุ่นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมีแนวคิดเรื่องบูชิโด ซึ่ง
ก้าหนดให้ผู้ชายต้องเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว มีหน้าที่ต่อรัฐ กล่าวคือ ผู้ชายต้องเป็นทหารและพลีชีพเพื่อ
ชาติ ต้อ งมีห น้ า ที่ต่อครอบครั ว กล่ าวคื อมีห น้า ที่เป็นพ่อ และผู้ น้ าครอบครัว เมื่ อญี่ปุ่นพ่ ายแพ้ใ น
สงครามโลกครั้ ง ที่ส องและถู กยึ ด ครองโดยสหรัฐ อเมริกาส่ งผลกระทบท้า ให้ เ กิดวิ กฤตอัตลั กษณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตลักษณ์ความเป็นชาย วรรณกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สองของคะวะบะตะ
น้าเสนอวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายผ่านตัวละครชายที่บกพร่องและล้มเหลวเพราะไม่สามารถสวม
บทบาทความเป็นพ่อ ไม่สามารถเป็นผู้น้าในครอบครัวหรือแสดงความเป็นชายให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สังคมได้ ตัวละครชายดังกล่าวมีวิธีการต่อรองกับความเป็นชายแบบเดิมเพื่อยืนยันความมีตัวตน ซึ่ง
บางครั้งสะท้อนผ่านความปรารถนาในรูปที่บิดเบี้ยวหรือแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น
ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนและใช้ความรุนแรงในการท้าร้ายร่างกายตนเองและผู้อื่น
ในขณะเดียวกันวรรณกรรมดังกล่าวประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายแบบใหม่ผ่านตัวละครชายที่
มีความกังวลต่อบทบาทและสถานะทางเพศของตน
1.5 ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เลือกวิเคราะห์นวนิยายขนาดยาวสามเรื่องและนวนิยายขนาดสั้นหนึ่งเรื่องที่เป็น
ผลงานส้าคัญในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองของคะวะบะตะ ยะซุนะริ ได้แก่
1.5.1 เสียงแห่งขุนเขา 『山の音』 (1954)
1.5.2 นิทราเทวี『眠れる美女』 (1961)
1.5.3 แขนข้างเดียว 『片腕』 (1964)
1.5.4 ดอกแดนดิไลออน 『たんぽぽ』 (1968)
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1.6 วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยโดยด้าเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.6.1 รวบรวมข้อ มู ล วรรณกรรมหลั ง สงครามของคะวะบะตะ ยะซุ นะริ แ ละงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง
1.6.2 ศึกษาแนวคิดเรื่องความเป็นชายในบริบทสังคมญี่ปุ่นเพื่อน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ตัวบท
1.6.3 ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับความเป็นชายใน
ประเทศญี่ปุ่นยุคหลังสงคราม
1.6.4 สรุปผลการวิเคราะห์ในงานวิจัยและน้าเสนอผลงานเป็นรูปเล่ม

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 ท้าให้เข้าใจแนวคิดเรื่องความเป็นชายในสังคมญี่ปุ่นจากการวิเคราะห์ ภาพความเป็น
ชายที่ปรากฏในวรรณกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สองของคะวะบะตะ ยะซุนะริ
1.7.2 เป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ในสังคมไทย

1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัย “คะวะบะตะ ยะซุนะริ ลักษณะการใช้ลีลาและจินตภาพ” (2536) ของปิยะจิต ทา
แดง ได้ ท้ า การศึ ก ษาโดยแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 หั ว ข้ อ ได้ แ ก่ หนึ่ ง การศึ ก ษาชี วิ ต ของคะวะบะตะ
ประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของคะวะบะตะที่มีลักษณะต่างออกไปจากนักเขียนร่วมสมัยหลายคน มีส่วน
ท้าให้การแสดงออกของเขาต่างไปจากคนอื่น สอง การศึกษาผลงานคะวะบะตะในเรื่องรูปแบบและ
แก่นเรื่อง และ สาม การศึกษาศิลปการเขียนของคะวะบะตะที่ใช้จินตภาพ และการใช้ต่างกาลเทศะ
นั้น คะวะบะตะใช้เป็นเทคนิคในการสร้างอารมณ์ร่วมระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน จากการศึกษาดังกล่าว
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พบว่าคะวะบะตะใช้จินตภาพนี้เป็นการน้าเสนอที่เน้นในด้านอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าที่จะเน้นใน
ด้านรายละเอียดของเนื้อเรื่อง อย่างไรก็ดี ปิยะจิตมิได้เน้นการวิเคราะห์ตัวบทอย่างละเอียด ดังนั้น
การศึก ษาวรรณกรรมหลั งสงครามของคะวะบะตะจึงเป็นการต่อยอดจากการวิจัยดั งกล่ า ว เพื่ อ
น้าเสนอให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมของสังคมผ่านวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชาย
ในนวนิยายของคะวะบะตะในช่วงทศวรรษ 1950 และทศวรรษ 1960
บทความวิ จั ย เรื่ อ ง "มองโลกผ่ า นตะวั น ออกผ่ า นวรรณกรรมของคะวะบะตะ ยะสึ น าริ "
(2549) ของนันท์ชญา มหาขันธ์ น้าเสนอโลกทัศน์ ชีวทัศน์แบบตะวันออกที่ปรากฏในวรรณกรรมของ
คะวะบะตะดังต่อไปนี้คือ ค่านิยมและโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมประกอบด้วยค่านิยมยกย่องผู้
อาวุโส ค่านิยมยกย่องผู้คงแก่เรียน และค่านิยมดูถูกผู้มีอาชีพให้ความบันเทิง ชีวทัศน์ที่ว่าชีวิตเป็นทุกข์
โดยเนื่ องมาจากการพลั ดพราก สั งขาร ความรัก ค่านิยมที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
แบ่งเป็นสองประเด็นคือ สีแดงกับชาวตะวันออก และสีแดงขาวกับชาวญี่ปุ่น และประเด็นสุดท้าย
ทรรศนะต่อความเงียบ (ความสงบ) ทั้งนี้ได้กล่าวว่าคะวะบะตะได้รับการยกย่องจากความสามารถใน
การถ่ายทอดจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่นและปรัชญาแบบตะวันออก แม้ว่าชีวิตของเขาจะได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมตะวันตกก็ตาม แต่ด้วยส้านึกอันแรงกล้าที่ว่าตนเองเป็นชาวตะวันออกที่ฝังอยู่ในสายเลือด
รวมทั้งความซาบซึ้งในมรดกทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นประกอบกับความสนใจในปรัชญาทางพุทธศาสนา
และโลกทัศน์ ชีวทัศน์แบบตะวันออก ล้วนกล่อมเกลาให้คะวะบะตะกลายเป็นบุคคลพิเศษผู้สามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้สู่งานด้านวรรณกรรมได้อย่างงดงาม
บทความวิจัยเรื่อง “ความเป็นพ่อในวรรณกรรมคะวะบะตะ” (2004) ของฮะโตะริ เท็ตท์สึยะ
(羽鳥徹哉) น้าเสนอภาพความเป็นพ่อในวรรณกรรมของคะวะบะตะ โดยกล่าวว่าผู้อ่านจะพบ
ตัวละครชายที่พยายามหลีกหนีจากการเป็นพ่อหรือมีอารมณ์ความรู้สึกที่ห่างไกลจากความเป็นพ่อ
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สภาพจิตใจของตัวละครชายดังกล่าวปรากฏอยู่ในงานเขียนของคะวะบะตะจ้านวนไม่น้อยทีเดียว
แม้ว่าตัวละครพยายามที่จะสวมบทบาทเป็นพ่อหรือหัวหน้าครอบครัวแต่ก็มีความหวาดกลัวต่อสถานะ
ดังกล่าวอยู่ลึกๆ ภายในจิตใจด้วย คะวะบะตะพยายามสร้างตัวละครที่มีความเป็นพ่อภายใต้ความย้อน
แย้งนั้น ดังที่ปรากฏอยู่ในนวนิยายเรื่อง เสียงแห่งขุนเขา และ ในชีวิตของคนคนหนึ่ง ฮะโตะริอธิบาย
ภาพความเป็นพ่อในงานวรรณกรรมของคะวะบะตะโดยเชื่อมโยงกับประวัติชีวิตส่วนตัวของผู้เขียนโดย
กล่าวสรุปไว้ในตอนท้ายว่า คะวะบะตะต้องเผชิญกับชีวิตที่ก้าพร้าพ่อแม่ ปู่ย่าตายายล้มหายตายจาก
และสูญเสียบ้านไปตั้งแต่เยาว์วัย ด้วยเหตุนี้ความรู้สึกของลูกที่สูญเสี ยที่พึ่งพิง ความรู้สึกโหยหาคนที่
คอยคุ้มครองดูแลเช่นผู้เป็นแม่นั้นจึงกลายเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ที่คงอยู่กับคะวะบะตะตลอดทั้งชีวิต
ในทางกลับกัน คะวะบะตะก็ประสบความส้าเร็จในการแสวงหาวิถีชีวิตแบบปัจเจกบุคคล ยืนหยัดด้วย
ตนเองและอดทนต่อความโดดเดี่ยวแม้จะไม่มีคนคอยคุ้ มครองดูแลก็ตาม ทว่าการมีชีวิตในฐานะพ่อ
การมีลูกและเลี้ยงดูครอบครัว การมีชีวิตด้ารงตนในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือทางสังคมนับเป็นเรื่องที่
ยากล้าบากมากทีเดียวส้าหรับคะวะบะตะ
งานวิจัย “A Study on the Formation of KAWABATA Yasunari’s Conception of
‘Makai’ (Hell)” (2014) ของ ริ เซเกะอิท์ซึ （李聖傑) น้าเสนอการวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
“โลกียะ” （魔界)「Makai」ที่ปรากฏในวรรณกรรมหลังสงครามของคะวะบะตะ ผู้เขียน
ชี้ให้เห็นว่า วรรณกรรมของคะวะบะตะมีความเปลี่ยนแปลงมากหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงคราม จุดเด่น
ในงานวรรณกรรมหลังสงครามของคะวะบะตะก็คือ “โลกียะ” （魔界) ผู้เขียนส้ารวจประเด็น
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างคะวะบะตะกับสงคราม ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการศึกษาไม่มากนัก และ
วิเคราะห์ความหมายของ “โลกียะ” （魔界) ที่ปรากฏในงานเขียนช่วงหลังสงครามของคะวะบะ
ตะ ผู้เขียนมองว่า จุดประสงค์ของการสร้าง “โลกียะ” （魔界) ส้าหรับคะวะบะตะ คือ การขีด
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เขียนภาพของกิเลส ซึ่งหมายถึงความปรารถนา ความชั่วร้าย ความมืดด้าที่อยู่ก้นบึ้งในจิตใจมนุษย์
และเล่าเรื่ องความรู้สึ ก พฤติกรรมของมนุษย์ออกมาอย่างที่มันเป็น และผู้ เขียนยังตั้งข้อสังเกตที่
น่ าสนใจเป็ น อย่ างยิ่ งว่า สงคราม คือ จุดเริ่มต้นของ “โลกียะ”（魔界) จากการค้นคว้าและ
วิเคราะห์ หลั กฐานต่างๆ อย่ างละเอียด งานวิจัยของริจึงชี้ให้เห็นแง่มุมทางประวัติศาสตร์ แง่มุม
ความคิดทางสังคมของคะวะบะตะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ศึกษางานต่อไป
งานวิจัยเรื่อง “Method of Kawabata Yasunari: 20th century modernism and the
construction of discourse “Japan” (2011) ของ นิเฮ มะซะโตะ เป็นการศึกษาวรรณกรรมของ
คะวะบะตะในแง่ของภาษาที่ใช้ในงานเขียนโดยวิเคราะห์ตัวบทงานเขียนตั้งแต่ยุคแรกไปจนถึงยุคหลัง
นอกจากนี้ยังศึกษาภูมิหลังความเป็นมาของการวิเคราะห์งานเขียนในช่วงหลังสงครามของคะวะบะตะ
ที่มักจะถูกผูกโยงเข้ากับ ความเป็น “ญี่ปุ่น” “ขนบดั้งเดิม” โดยหยิบยกวาทกรรมตั้งแต่ช่วงปลาย
ทศวรรษ 1940 จนถึงทศวรรษ 1960 มา จากการศึกษาพบว่าวิธีการคิดของคะวะบะตะที่มักเกี่ยวโยง
กับความเป็น “ตะวันออก” นั้นมีรากฐานมาจากเจตคติแบบคตินิยมสมัยใหม่ ดังเช่น ในนวนิยายเรื่อง
เสียงแห่งขุนเขา น้าเสนอการรับรู้หรือวิธีการคิดของตัวละครเอกที่แสดงให้เห็น “ความคลาดเคลื่อน”
“ความไม่ปะติดปะต่อกัน” ในขณะที่รอยปริของระบบความหมายก็ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจ
กล่ า วได้ ว่ า นี่ เ ป็ น การทดลองปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามแนวคิ ด คติ นิ ย มสมั ย ใหม่ ที่ ท้ า ให้ ก ระบวนทั ศ น์ ก าร
แสดงออกถึงตัวตนในวรรณกรรมสมัยใหม่นั้นสั่นคลอน งานวิจัยของนิเฮช่วยชี้ให้เห็นถึงมุมมองใหม่ใน
การวิเคราะห์วรรณกรรมของคะวะบะตะ โดยสามารถน้าไปต่อยอดศึกษาวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็น
ชายในงานวรรณกรรมหลังสงครามโลกของคะวะบะตะ
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1.9 ข้อตกลงเบื้องต้น
1.9.1 อักษรภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ 『
1.9.2 อักษรโรมะจิที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ [

』คือชื่อนวนิยาย

] หลังอักษรภาษาญี่ปุ่นคือวิธีอ่านค้าหรือ

ข้อความภาษาญี่ปุ่นนั้น
1.9.3 ค้า ข้อความหรือตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ (

) คือรายละเอียดที่ต้องการ

อธิบายเพิ่มเติม
1.9.4 ค้าหรือข้อความภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฎในงานวิจัยนี้จะใช้อักษรภาษาญี่ปุ่นและมีอักษร
โรมันซึ่งเป็นวิธีอ่านก้ากับไว้ในวงเล็บด้านหลัง หากมีการใช้ค้าหรือข้อความนั้นอีกอาจใช้วิธีการเขียน
แบบเดิมหรื อเขีย นด้ว ยอักษรโรมันเท่านั้น ยกเว้นชื่อตัว ละครที่ผู้ วิจัยจะถอดเสี ยงหรือแปลเป็น
ภาษาไทยโดยไม่ใช้อักษรภาษาญี่ปุ่นก้ากับเนื่องจากมีตัวละครปรากฎเป็นจ้านวนมาก

1.9.5 ในการถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยนั้น ผู้วิจัยใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นซึ่ง
เป็นผลงานวิจัยในพ.ศ.2530 ของอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ ผศ.ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ, ผศ.
สุชาดา สัตยพงศ์, ผศ. เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบันคือ ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร สุริยะ
วงศ์ไพศาล) อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คือ ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชา
ภาษาไทย คือ ผศ. ดุษฎีพร ช้านิโรคศานต์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก้าหนดการ
ถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมัน (อักษรโรมะจิ) เป็นอักษรไทยซึ่งขออธิบายโดยสังเขป
ดังนี้
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สระ
อักษรโรมะจิ

อักษรไทย

(สระเสียงสั้น, สระเสียงยาว)
a, aa

อะ , อา

i , ii

อิ , อี

u , uu

อุ , อู

e , ee

เอะ , เอ

o , oo

โอะ , โอ

-ya , -yaa

เอียะ , เอีย

-yu , -yuu

อิว , อีว

-yo , -yoo

เอิยว , เอียว

พยัญชนะ
อักษรโรมะจิ

อักษรไทย

p เมื่อเกิดต้นค้า

พ

เมื่อเกิดที่อื่นๆ

ป

b

บ

m

ม

f

ฟ

w

ว

t เมื่อเกิดต้นค้า

ท

เมื่อเกิดที่อื่นๆ

ต

*ts

ท์ซ

ch

ช
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d

ด

n

น

n (ที่ เป็ น พยั ญ ชนะก่ อ พยางค์ ท้า หน้ าที่ ค ล้ า ย
ตัวสะกด)
เมื่อเกิดหน้า p, b, m

ม

เมื่อเกิดหน้า k, g, w

ง

เมื่อเกิดที่อื่นๆ

น

n’ (ท้าหน้าที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยสระ)

น

s

ซ

*sh

ฌ

*z

ส

j

จ

r

ร

y

ย

k เมื่อเกิดต้นค้า

ค

เมื่อเกิดที่อื่นๆ

ก

g เมื่อเกิดต้นค้า

ก

เมื่อเกิดที่อื่นๆ

ง

(* คือส่วนที่ผู้อ่านทั่วไปอาจยังไม่คุ้นเคยนัก)
อนึ่งค้าบางค้าที่ใช้แพร่หลายแล้วยังคงใช้ตามความนิยมเช่นเดิม เช่น โตเกียว โอซากา บูชิโด เป็นต้น

บทที่ 2
เส้นทางวรรณกรรมของคะวะบะตะและความเป็นชายในสังคมญี่ปุ่น

2.1 คะวะบะตะ: ชีวิตและผลงาน
งานเขี ย นของคะวะบะตะส่ ว นมากนั้นสะท้อนถึง ความเปล่ าเปลี่ ยวเดียวดายอันเป็นโลก
ส่วนตัวของคะวะบะตะซึ่งยากแก่การเข้าใจ มีนักวิชาการจ้านวนไม่น้อยที่วิเคราะห์และตีความงาน
เขียนของเขาโดยผูกโยงเข้ากับชีวประวัติของเขา ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงชีวิตและผลงานของคะวะบะ
ตะเพื่อน้าไปสู่ความเข้าใจในงานเขียนของเขาต่อไป
2.1.1 ปมชีวิตเด็กกาพร้า ความโดดเดี่ยวในวัยเยาว์
คะวะบะตะ ยะซุนะริ (14 มิถุนายน ค.ศ. 1899 - 16 เมษายน ค.ศ. 1972) เป็นนักเขียน
นวนิยาย เรื่องสั้นและนักวิจารณ์วรรณกรรมชาวญี่ปุ่น คะวะบะตะเกิดที่เมืองโอซากาในปี ค.ศ. 1899
พ่อซึ่งเป็นแพทย์ป่วยเป็นวัณโรคและเสียชีวิตเมื่อคะวะบะตะอายุไม่ถึงสองขวบ ปีต่อมาแม่ก็จากไปอีก
คนด้วยโรคเดียวกัน คะวะบะตะเติบโตขึ้นมาโดยการเลี้ยงดูของปู่และย่าในเมืองโอซากา ขณะที่พี่สาว
อีกคนได้ป้ารับไปเลี้ยง ย่ามาจากไปเมื่อคะวะบะตะเข้าเรียนชั้นประถม เมื่ออายุได้สิบปีพี่สาวคนเดียว
ก็เกิดล้มป่วยตายไป เหลือเพียงปู่ที่เป็นญาติใกล้ชิดคนสุดท้ายซึ่งได้ล้มป่วยและเสียชีวิตลงตอนเขาอายุ
สิบห้าปี คะวะบะตะต้องเผชิญกับการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปทีละคนตั้งแต่วัยเยาว์หลังจากปู่
ของเขาจากไป คะวะบะตะย้ายเข้าไปอยู่หอพักในโรงเรียนจนจบมัธยมต้นแล้วเดินทางสู่โตเกียวเพื่อ
เรียนต่อระดับมัธยมปลายโดยพักอยู่กับครอบครัวของญาติ จากนั้นคะวะบะตะได้เข้าศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียล (東京帝国大学）ในคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี
อังกฤษในปี ค.ศ.1920 และได้เปลี่ยนไปเรียนสาขาวรรณคดีญี่ปุ่นในปีต่อมา เขาได้เขียนวิทยานิพนธ์
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เรื่อง ประวัตินวนิยายญี่ปุ่น 『日本小説史小論』 และจบการศึกษาในปี ค.ศ.1924 เมื่อ
อายุยี่สิบห้าปี
การมีชีวิตที่โดดเดี่ยวอ้างว้างจากการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวท้าให้คะวะบะตะหันเข้าหา
หนังสือตั้งแต่สมัยประถม และประสบการณ์อันขมขื่นที่เกิดจากความผิดหวังในความรัก (สมัยเรียน
มหาวิทยาลัยเขาได้หลงรักสาวอายุราวสิบหกปีที่ท้างานเป็นพนักงานบริการในคาเฟ่แห่งหนึ่งชื่อ อิโต
ฮะท์ซุโยะ (伊藤初代）ถึงขนาดขอแต่งงานแต่ถูกฝ่ายหญิงปฏิเสธและหนีหายจากไปในที่สุด
ความทรงจ้าต่อเหตุการณ์ครั้งนี้มีผลกระทบต่อจิตใจของคะวะบะตะและงานเขียนของเขาหลายเรื่อง)
ท้าให้เขามุ่งมั่นที่จะเป็นนักเขียน ในปี ค.ศ.1926 คะวะบะตะตัดสิ นใจอยู่กินกับมะท์ซุบะยะฌิ ฮิ
เดะโกะ (松林秀子）โดยไม่ได้แต่งงานและไม่มีบุตร เมื่อคะวะบะตะอายุสี่สิบสี่ปีในปี ค.ศ.
1943 เขาได้รับลูกหลานฝ่ายญาติทางแม่มาเลี้ยงดูเป็นบุตรสาวบุญธรรม หลังสงคราม ฐานะนักเขียน
ของคะวะบะตะก้าวหน้าอย่างยิ่ง ทั้งได้รับเลือกเป็นประธานสมาคมนักเขียนแห่งญี่ปุ่น เดินทางไป
ต่างประเทศในฐานะตัวแทนของญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับงานเขียนของสมาคมต่างๆ และในปี
ค.ศ. 1968 คะวะบะตะเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ซึ่งเป็นนักเขียน
รางวัลโนเบลคนที่ 64 ด้วยเหตุนี้งานเขียนของเขาจึงได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากมาย
ทว่าในช่วงบั้นปลายชีวิต คะวะบะตะป่วยเป็นโรคปอดอักเสบต้องเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
และเกิดติดนิสัยการใช้ยานอนหลับ เพียงสามปีเศษหลังจากได้รับรางวัลโนเบล คะวะบะตะได้กระท้า
อัตวินิบาตกรรมในอพาร์ตเมนต์ของเขาด้วยการเปิดแก๊สรมจนเต็มห้อง โดยไม่มีจดหมายหรือข้อความ
ใดๆ ทิ้งไว้ ในวันที่ 16 เมษายน 1972
จากการที่คะวะบะตะเป็นเด็กก้าพร้าท้าให้ชีวิตของเขาประสบกับความโดดเดี่ยวตั้งแต่เยาว์วัย
ด้วยการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปทีละคน จนกระทั่งเมื่อญาติที่เหลือคนสุดท้ายคือปู่ของเขาจาก
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ไป คะวะบะตะจ้าต้องเผชิญกับโชคชะตาแต่เพียงล้าพัง ความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง （孤児根
性) นี้ได้กลายเป็นรากฐานในงานวรรณกรรมของเขาซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด
2.1.2 ผลงานยุคต้นกับกลุ่มผลงานจากชีวิตจริง
งานเขีย นในยุ คแรกของคะวะบะตะ อาทิ บันทึกวัยสิบหก 『十六歳の日記』
เป็นบทบันทึกประสบการณ์รายละเอียดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันขณะเฝ้าไข้ปู่ เขียนขึ้นในปี ค.ศ.1914 คะ
วะบะตะได้บ รรยายความรู้ สึกของตัวเขาเอง บทสนทนาระหว่างเขากับปู่ และความทุกข์ทรมาน
เจ็บปวดของปู่ ซึ่งเรื่องนี้ได้น้าออกตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วถึงสิบกว่าปีในปี ค.ศ. 1925
นอกจากนี้ ยั งมีนวนิ ยายขนาดสั้ นเรื่อง นางระบาอิสุ 『伊豆の踊り子』 ซึ่งเป็นบันทึก
ความทรงจ้าของเหตุการณ์เมื่อคะวะบะตะเดินทางไปเที่ยวที่แหลมอิสุ เมื่อคะวะบะตะอายุสิบเก้าปี
เขาได้มีโอกาสท่องเที่ยวตามล้าพังที่แหลมอิสุและได้ร่วมเดินทางไปกับคณะนักแสดงเร่ร่อนกลุ่ มหนึ่ง
ความประทับใจในบรรยากาศและธรรมชาติที่งดงามท้าให้เขาหวนกลับไปที่แหลมอิสุอีกครั้งในอีกสอง
ปีต่อมาเมื่อผิดหวังในความรัก หลังจากกลับมาถึงโตเกียว เขาเริ่มลงมือเขียนนวนิยายขนาดสั้นที่ชื่อ
นางระบาอิสุ โดยใช้ภาพความทรงจ้าและความประทับใจในการเดินทาง กลายเป็นนวนิยายซึ่งสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่เขาขึ้นมาในทันที เรื่องราวของ “ผม” เด็กหนุ่มก้าพร้า เรียนชั้นมัธยมในโตเกียวได้
เดินทางมาเที่ยวแหลมอิสุเพียงล้าพัง ระหว่างการเดินทางได้พบกับคณะนักแสดงเร่ร่อนกลุ่มหนึ่ง โดย
มีส าวน้ อยในคณะนั กแสดงคนหนึ่ งชื่อ คะโอะรุ ซึ่งเป็นตัว ละครส้ าคั ญที่ท้าให้ “ผม” รู้สึ กว่าการ
เดินทางกลับโตเกียวมิได้ว่างเปล่าและโดดเดี่ยวอีกต่อไป
ในช่ว งก่อนเกิ ดสงครามโลกครั้งที่ ส อง คะวะบะตะใช้ ชีวิตเรี ยนรู้อ ยู่ในถิ่น บันเทิง ของคน
ยากจนคลุกคลี อยู่กับเกอิชา โดยเฉพาะในย่านอะสะกุส ะในโตเกียว สลับกับการเดินทางไปสถาน
พักผ่อนบนเกาะที่ห่างไกลเป็นครั้งคราว ผู้หญิงเกอิชาและฉากธรรมชาติของเมืองพักผ่อนจึงกลายเป็น
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ประเด็นส้าคัญในงานเขียนหลายชิ้น นวนิยายเรื่อง เมืองหิมะ 『雪国』 เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่ง
ที่ท้าให้คะวะบะตะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เขาใช้ฉากหมู่บ้านน้้าพุร้อนและมีตัวละครเป็นเกอิชา คะวะบะ
ตะเขียนเรื่องนี้ในปี ค.ศ. 1935 และแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งแม้จะตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วจนได้ฉบับที่มี
เนื้อหาสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1948
กล่าวโดยสรุป ผลงานชิ้นส้าคัญในยุคแรกของคะวะบะตะจัดอยู่ในกลุ่มผลงานจากชีวิตจริง
น้ า เสนอเรื่ อ งราวในชี วิ ต จริ ง ของเขา ซึ่ ง ท้ า การถ่ า ยทอดอารมณ์ ความทรงจ้ า เกี่ ย วกั บ คนหรื อ
เหตุการณ์ที่ได้พบ ส่วนใหญ่จะน้าเสนอในรูปของบันทึก เช่น บันทึกเหตุการณ์ส่วนตัวในชีวิต หรือ
บันทึกจากความทรงจ้าในการเดินทาง ซึ่งจัดเป็นนวนิยายที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน
2.1.3 ผลงานยุคต้นกับนวนิยายแนวคตินิยมสมัยใหม่
คติ นิ ย มสมั ย ใหม่ (Modernism) เป็ น ความเคลื่ อ นไหวทางภู มิ ปั ญ ญา (intellectual
movement) ที่เปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการมองโลกที่ส้าคัญ มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ ยนแปลง
ความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่ขยายไปทั่วโลกเนื่องจากมีการเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็ว
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น ด้านปรั ช ญา จิ ตวิทยา ศิล ปะ วรรณคดี ฯลฯ วรรณกรรมแนวคตินิยมสมัยใหม่
(Modernist Literature) เป็นวรรณกรรมในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์วรรษที่ 20 ที่
ได้รับผลกระทบจากความรู้และการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญา จิตวิทยา
ศิลปะ ฯลฯ รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ท้าให้ความสัมพันธ์ของคน
ยุคนี้เปลี่ยนแปลงไป ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท้าให้นักเขียนและศิลปินจ้านวนหนึ่งตั้งค้าถามต่อ
ความเป็นจริง และเห็นว่าความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปในโลกสมัยใหม่มีผลต่อการน้าเสนอรูปแบบงาน
เขียน กล่าวคือ พวกเขาเริ่มเห็นว่าการเขียนแนวสัจนิยมที่ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาของเหตุการณ์
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และเอกภาพของโครงเรื่อง รวมถึงการน้าเสนอเหตุการณ์ตามล้าดับเวลาที่แสดงนัยของการเสนอภาพ
สังคมที่สมบูรณ์ เป็นเหตุเป็นผล และมีเอกภาพนั้น ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง คตินิยมสมัยใหม่จึง
แสดงให้เห็นภาวะวิกฤตของการน้าเสนอภาพ (Crisis of Representation) นักเขียนได้แสวงหากลวิธี
ในการน้าเสนอภาพแนวใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามที่พวกเขาเข้าใจ ลักษณะที่โดดเด่น
ของงานแนวนี้คือ เป็ นงานที่เน้น ความคิด ความทรงจ้า ความรู้สึ ก และอารมณ์ของตัวละคร โดย
พัฒนาด้วยการใช้เทคนิค “กระแสส้ านึก” (Stream of Consciousness) และบทพูดเดี่ยวในใจ
(Interior Monologue) เป็นการส้ารวจความคิดเพื่อท้าความเข้าใจและตระหนักในตนเอง (สรณัฐ ไต
ลังคะ, 2550: 1,14)
ความเคลื่อนไหวของคตินิยมสมัยใหม่นี้ ได้ส่งอิทธิพลต่อประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยจะเห็นได้
ชัดเจนในยุคต้นโชวะ (ค.ศ. 1926-1989) และในระยะนี้ “กลุ่มอารมณ์ความรู้สึกแนวใหม่ ” ที่มีคะ
วะบะตะเป็ น หนึ่ งในผู้ ร่ ว มก่ อตั้ ง ก็ มี บทบาทส้ า คั ญยิ่ ง ถื อเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของวรรณกรรมคตินิ ย ม
สมัยใหม่ในญี่ปุ่น
การก่อตั้ง “กลุ่มอารมณ์ความรู้สึกแนวใหม่”
เส้นทางสู่การเป็นนักเขียนของคะวะบะตะเริ่มเด่นชัดในช่วงเรียนมหาวิทยาลัย เมื่อ
คะวะบะตะสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียว คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดีอังกฤษในปี ค.ศ. 1920
เขาได้เข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนออกวารสารทางวรรณกรรมที่มีชื่อว่า “ฌินฌิโช” 「新思潮」 คะ
วะบะตะเริ่มมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยเริ่มจากงานเขียนชิ้นแรกเรื่อง โฌกนซะอิอิกเกะอิ
『招魂祭一景』ผลงานของคะวะบะตะได้ รั บ ค้ า วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากนั ก เขี ย นมากมาย
รวมถึง คิ กุ จิ คั ง (菊池寛）ซึ่ งเป็ น นัก เขี ยนที่ มี ชื่อ เสี ย งในขณะนั้น และเป็ นเจ้ า ของนิ ตยสาร
วรรณกรรมฉบับหนึ่ง คิกุจิ คังเป็นผู้หนึ่งที่ให้การยอมรับผลงานของคะวะบะตะ และด้วยการสนับสนุน
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ของคิกุจิท้าให้คะวะบะตะได้รู้จักกับนักเขียนคนอื่นๆ คะวะบะตะเริ่มแน่วแน่สู่เส้นทางของการเป็น
นักเขียน เขาตัดสินใจเปลี่ยนจากการเรียนในภาควิชาวรรณคดีอังกฤษไปเรียนในภาควิชาวรรณคดี
ญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1921 และในปีถัดมาเขาเริ่มแปลงานวรรณกรรมของนักเขียนชาวรัสเซีย อาทิ อันตอน
เชคอฟ (Anton Chekhov) และเริ่มเขียนบทวิจารณ์ว รรณกรรมลงในวารสารเป็นตอนๆ อย่า ง
ต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 1924 ซึ่งมีอายุได้ 25 ปี เขาได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว หลังจาก
ส้าเร็จการศึกษา คะวะบะตะกับโยะโกะมิท์ซุ ริอิชิ (横光利一） คะตะโอะกะ เท็ปเปะอิ (片
岡鉄兵） นะกะงะวะ โยอิชิ (中河与一)โคะโต คน (今東光） และนักเขียนหนุ่มคน
อื่ น ๆ ได้ ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง กลุ่ ม นั ก เขี ย นที่ เ รี ย กว่ า "กลุ่ ม อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก แนวใหม่ " (新感
覚,Shinkankakuha) นักเขียนกลุ่มนี้ได้ก่อตั้งวารสารทางวรรณกรรมชื่อว่า "ยุคสมัยแห่งวรรณกรรม"
「文芸時代」(Bungei Jidai, 1924-1927) ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนักเขียนชาว
ยุ โ รปที่มุ่งผลิ ตงานวรรณกรรมที่แสดงออกให้ เห็ นถึงการสั มผั ส รับรู้อารมณ์ความรู้สึ กในแนวใหม่
แนวคิ ด ของนั ก เขี ย นกลุ่ ม นี้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากกระแสความเคลื่ อ นไหวทางศิ ล ปะในยุ โ รปหลั ง
สงครามโลกครั้ งที่หนึ่ งคือ คติดาดา (Dadaism) และคติเหนือจริง (Surrealism) ที่ใช้ศิล ปะเป็น
เครื่องมือในการต่อต้านสังคมและกฎเกณฑ์ความงามของศิลปะแบบเดิมๆ ต่อต้านการน้าเสนอภาพ
แบบขนบ น้าเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะขึ้นจากวัสดุ และมีวิธีคิดที่หลากหลาย ไม่จ้ากัดอยู่ใน
กรอบเดิมๆ อันรวมไปถึงเรื่องของความงามหรือสุนทรียภาพของผลงานก็ถูกสร้างความหมายใหม่ขึ้น
ลักษณะเด่นของ “กลุ่มอารมณ์ความรู้สึกแนวใหม่” คือ การปฏิเสธรูปแบบการเขียน
แนวสัจนิยมที่เรียกว่าอัตนิยาย หรือ I-Novel (私小説 ) [Shishōsetsu, Watakushi shōsetsu]
อัตนิย าย คือประเภทของวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่อันเป็นรูปแบบที่พัฒ นาจากวรรณกรรมแนว
ธรรมชาตินิยม (自然主義) ในขณะที่งานเขียนแนวธรรมชาตินิยมส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการ
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สารภาพหรื อการเปิ ดโปงตัว ตนที่ แท้ จริ ง นวนิย ายแนวอั ตนิ ยายประพั นธ์ ขึ้น จากเรื่อ งราวที่เ ป็ น
ประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ตัวอย่างนวนิยายแนวอัตนิยาย เช่น งานเขียนของ ฌิงะ นะโอะยะ (志
賀直哉1883-1971) จะเน้นการบรรยายถึงความรู้สึกภายในและสภาวะจิตใจของผู้เขียนต่อสิ่งที่
ได้พบเห็นซึ่งเป็นประเด็นส้าคัญที่สุด นวนิยายแนวอัตนิยายสร้างขึ้นจากมุมมองที่ว่าสิ่งรอบตัวและ
ตัวตนของเราเองเป็นศิลปะเน้นการบรรยายสภาวะจิตใจภายในเป็นหลัก “กลุ่มอารมณ์ความรู้สึกแนว
ใหม่” แสวงหากลวิธีในการน้าเสนอเรื่องแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในโลกสมัยใหม่
เน้น การเขียนแนวอัตวิสั ยที่มุ่งประเด็นในเรื่องของความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความทรงจ้าผ่าน
กระแสส้านึกของตัวละครมากกว่าความเป็นเหตุเป็นผลของเรื่องราวหรือเหตุการณ์
นอกจากการเคลื่ อ นไหวทางวรรณกรรมแล้ ว ในปี ค.ศ. 1926 “กลุ่ ม อารมณ์
ความรู้สึกแนวใหม่” ซึ่งน้าโดย คะวะบะตะ ยะซุนะริ โยะโกะมิท์ซุ ริอิชิ คะตะโอะกะ เท็ปเปะอิ คิ
ชิดะ คุนิโอะ ร่วมกับคินุงะสะ เทอิโนะสุเกะ8 ผู้ก้ากับภาพยนตร์ได้ก่อตั้ง “สมาพันธ์ภาพยนตร์กลุ่ม
อารมณ์ความรู้สึกแนวใหม่ ” ขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตภาพยนตร์ศิลปะบริสุทธิ์โดยไม่ค้านึงถึง
เรื่องผลประโยชน์ ในปีเดียวกันนี้ภาพยนตร์เรื่อง A Page of Madness『狂った一頁』
[Kurutta Ippeiji] ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวทดลองเรื่องแรกของญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นจากบทภาพยนตร์ที่
เขียนขึ้นโดยคะวะบะตะ เรื่อง A Page of Madness 『狂った一頁』 [Kurutta Ippeiji]
เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่สมัครท้างานเป็นนักการภารโรงในโรงพยาบาลจิตเวชที่ภรรยาของเขา
ได้รับการรักษาอยู่ ชายคนนั้นท้างานเพื่อคอยเฝ้าดูแลภรรยาที่เกิดความผิดปกติทางจิตอันเนื่องมาจาก
การกระท้ารุนแรงของเขาต่อภรรยา วันหนึ่งลูกสาวไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลเพื่อบอกข่าวการแต่งงาน
ของเธอแล้วพบว่าพ่อท้างานเป็นนักการอยู่ที่นั่น เขาพยายามลักลอบพาภรรยากลับบ้านแต่ก็ล้มเหลว

8

Teinosuke Kinugasa (1896-1982) ผู้ก้ากับภาพยนตร์และนักแสดงชาวญี่ปนุ่
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และกลับไปด้าเนินชีวิตตามปกติอีกครั้ง ความโดดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการก้ากับที่รวบรวม
น้าเอาเทคนิคภาพยนตร์หลากหลายเท่าที่ท้าได้ในสมัยนั้นมาสร้างเป็นภาพหลอนของผู้ที่มีอาการป่วย
ทางจิ ต

เนื้ อ หาเรื่ องราว รวมทั้ง การก้ ากั บภาพบางส่ ว นของภาพยนตร์เ รื่อ งนี้ มัก จะถูก น้า ไป

เปรียบเทียบกับภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง The Cabinet of Dr Caligari (1920) หนังเปิดฉากด้วย
ภาพของสายฝนที่กระหน่้าอยู่ในความมืดสลับกับภาพล้อรถยนต์ขณะก้าลังแล่นไป จากนั้นภาพในฉาก
เปิดเรื่องก็จะย้อนทวนมากลับมาอีกครั้งเพื่อแสดงถึงความหมกมุ่นในสิ่งเดิม ราวกับอาการย้้าคิดย้้าท้า
ของผู้มีความผิดปกติทางจิต จากนั้นหนังจะพาคนดูไปติดตามพฤติกรรมของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่ง
นั้น เริ่มตั้งแต่หญิงสาวในชุดด้าผู้หลงใหลในการร่ายร้า กลุ่มผู้ป่วยชายและหญิงที่ส่งเสียงกรีดร้องอย่าง
คลุ้มคลั่ง รวมถึงภรรยาของชายชราที่ตกอยู่ในอาการหวาดผวาและวิตกอยู่ตลอดเวลา หนังตัดสลับ
เหตุการณ์ในปัจจุบันกับเรื่องราวในอดีตที่เป็นสาเหตุให้เธอต้องมารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้
โดยผู้ชมจะได้เห็นเธอน้าทารกน้อยซึ่งเป็นเลือ ดเนื้อเชื้อไขของตัวเองไปถ่วงน้้าก่อนจะพยายามฆ่าตัว
ตาย หนั ง ขั บ เน้ น มโนทั ศ น์ ข องตั ว ละครผู้ ต กอยู่ ใ นอาการวิ ก ลจริ ต ให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจน จาก
ประสบการณ์การท้างานเขียนบทภาพยนตร์ให้กับหนังทดลองเรื่องแรกของญี่ปุ่นนี้ ท้าให้คะวะบะตะ
ได้รู้จักกับสื่อใหม่ที่เรียกว่าภาพยนตร์และคงมีอิทธิพลต่องานเขียนของคะวะบะตะในเวลาต่อมาไม่
มากก็น้อย
จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่างานเขียนของคะวะบะตะในยุคแรกและยุคก่อนสงคราม
จัดอยู่ในกลุ่มผลงานจากชีวิตจริงที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เรื่องเล่าสะท้อนสภาพชีวิต
ส่วนตัวของผู้ประพันธ์เอง และอาจกล่าวได้ว่าตัวละครเอกชายที่ปรากฏในเรื่องเป็นเสมือนตัวแทนของ
ผู้เขียน ในขณะเดียวกันคะวะบะตะก็มีผลงานแนวทดลองที่เน้นการเขียนแนวอัตวิสัยที่เน้นความคิด
อารมณ์ความรู้ สึก ความทรงจ้า ผ่านกระแสส้านึกของตัว ละครมากกว่าความเป็นเหตุเป็นผลของ
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ นอกจากนี้ คะวะบะตะยังได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะภาพยนตร์แนวทดลอง
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ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่อยู่ในความเคลื่อนไหวกระบวนใหญ่ของคตินิยมสมัยใหม่อีกด้วย
2.1.4 ผลงานยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ผลงานของคะวะบะตะเป็นที่ยอมรับของคนทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ โดยเฉพาะงานเขียน
ในช่วงวัยห้าสิบซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานชิ้นส้าคัญ ในปี ค.ศ. 1968 คะวะบะตะในวัย 69 ปีได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ คะวะบะตะได้
กล่าวสุนทรพจน์แสดงเจตนาอันแน่วแน่ว่าจะอุทิศชีวิตที่เหลือให้กับ การสรรเสริญความงดงามของ
ประเทศญี่ปุ่น ความงดงามที่สัมผัสได้ในธรรมชาติตามฤดูกาล จิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นที่หลอมรวม
เป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติมาตั้งแต่อดีตกาล ส้าหรับคนญี่ปุ่นแล้ว ธรรมชาติก็สะท้อนให้เห็นถึง
มโนทัศน์เรื่องความตายด้วยเช่นกัน กล่าวคือทั้งชีวิตและความตายคือการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติ หรือการกลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเอง
หากพิจารณาจากบริบทสังคมญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว วันที่ 15 สิงหาคม
1945 เป็นวันที่ญี่ปุ่ นประกาศความพ่ายแพ้และยอมจ้านนต่อประเทศสัมพันธมิตรหลังผ่านการท้า
สงครามมานานนับสิบปี บ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง ถนนหนทางได้ถูกท้าลายไปมากมาย ชาวญี่ปุ่น
ได้ประจักษ์กับความหายนะของชาติบ้านเมืองที่เกิดจากภัยสงคราม ความหายนะที่เกิดจากระเบิด
ปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิ ระบบทหารนิยมได้ถูกท้าลายลง ทหารอเมริกันได้เข้ายึด
ครองญี่ปุ่นภายใต้การน้าของนายพลแมคอาร์เธอร์ จักรพรรดิที่ทรงมีฐานะเป็นเทพเจ้าถูกบังคับให้
ประกาศว่าเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ระบบการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้รักชาติถูกยกเลิก และระบอบ
ประชาธิปไตยได้รับการปลูกฝังแทนที่ ผลของการพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น
ในใจชาวญี่ปุ่ น การที่ต้องปราชัย ในสงครามและยอมรับความพ่ายแพ้ส ร้างความโศกเศร้าแต่ใน
ขณะเดียวกันก็น้าพาความยินดีที่ตนได้รับสิทธิเสรีที่พึงมี หลังจากพ่ายแพ้ในสงครามมหาเอเชียบูรพา
ญี่ปุ่น ต้องตกอยู่ ภายใต้การยึ ดครองของสหรัฐอเมริกาจนถึงปี ค.ศ.1951 ในปีนี้ญี่ปุ่นได้ท้าสั ญญา
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สันติภาพกับอเมริกาและประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรอื่นๆ จึงท้าให้หลุดพ้นจากสภาพการยึดครองหลัง
การพ่ายแพ้สงคราม ส้าหรับด้านเศรษฐกิจ การเกิดสงครามเกาหลี ในปี ค.ศ. 1950 มีส่วนท้าให้
อุตสาหกรรมญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้น เพราะสหรัฐได้ใช้ญี่ปุ่นเป็นแหล่งผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสงคราม
เมื่อสงครามเกาหลี สงบลงในปี ค.ศ.1953 ชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นเริ่มมั่นคง ความยากจน
แร้นแค้น สภาพสับสนวุ่นวายหลังสงครามแทบไม่มีเหลือให้เห็น อาจกล่าวได้ว่าจากจุดนี้เองที่ท้าให้
ญี่ปุ่นเติบโตและก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในด้าน
วัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องส้านึกค่านิยม ขอบเขตของวัฒนธรรมเปลี่ยนจากกลุ่มใหญ่มาเป็น
กลุ่มเล็ก จากกลุ่มเล็กสู่ปัจเจกชน ความสนใจลดขอบเขตลงมาสู่ที่แคบลง ในส่วนลึกของส้านึกนี้มี
ความรู้สึกต่อต้านต่อการก่อตัวของสังคมที่เป็นระบบด้วย
หากพิจารณาประเด็นเรื่องความเป็นชายภายใต้บริบทดังกล่าว อาจอนุมานได้ว่าความเป็น
ชายกระแสหลัก หรือที่เรียกว่าความเป็นชายแบบอ้านาจน้า (Hegemonic Masculinity) หรือความ
เป็นชายที่ถูกชี้น้าและถูกควบคุมจากบรรทัดฐานของรักต่างเพศ ความเป็นชายในแนวนี้สนใจความมี
อ้านาจที่เหนือกว่าความเป็นหญิง และแยกผู้หญิงออกจากปริมณฑลของผู้ชาย ดังนั้น ความอ่อนแอ
และอ่อนหวานที่ถูกเชื่อว่าเป็นคุณลักษณะของผู้หญิงจะถูกรังเกียจและถูกกีดกันออกจากพื้นที่ความ
เป็นชาย การแยกส่วนดังกล่าวนี้คือมาตรฐานความเป็นชายที่เป็นอุดมคติ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556)
ความเป็นชายแบบอ้านาจน้าก้าลังถูกสั่นคลอนและถูกลดทอนความส้าคัญโดยกระแสเรียกร้องสิทธิ
เพื่อความเท่าเทียมต่างๆ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ความเป็น
ชายจึงไม่ได้มีเอกภาพเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากแต่มีความหลากหลายและมีความหมายหลายๆ
อย่างตามประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มคน นอกจากนั้นความเป็นชายก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงอ้านาจ
แบบปิตาธิปไตย หากแต่ความเป็นชายอาจถูกใช้เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ทางสั งคมในลั กษณะใด
ลักษณะหนึ่ง
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ผู้วิจัยมองว่า วรรณกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สองของคะวะบะตะพยายามน้าเสนอวิกฤตอัต
ลักษณ์ความเป็นชายผ่านตัวละครชายที่บกพร่องและล้มเหลว เพราะไม่สามารถสวมบทบาทความเป็น
พ่อ ไม่สามารถเป็นผู้น้าครอบครัวหรือแสดงความเป็นชายให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมได้ อาทิ เอะงุชิ
ตัวละครเอกชายซึ่งเป็นชายชราวัย 67 ในเรื่อง นิทราเทวี ใกล้หมดสมรรถภาพทางเพศหาความ
ส้าราญด้วยการนอนหลับเคียงข้างโสเภณีนิทราที่เป็นสาวพรหมจรรย์ ลักษณะของตัวละครเอกชายใน
วรรณกรรมหลังสงครามของคะวะบะตะจะมีลักษณะร่วมคล้ายคลึงกันคือมีความโดดเดี่ยวเดียวดาย มี
ความแปลกแยกจากสังคม และมีความขัดแย้งภายในจิตใจที่เกิดจากความรู้สึ กผิ ดบาปจากความ
ปรารถนาที่ต้องการขัดขืนต่อสภาพแวดล้อม หรือขัดต่อความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอง ตัวละครจะ
พยายามดิ้น รนเพื่อ ตระหนั กถึ งตั ว ตนที่แ ท้จ ริงของตนเอง หรือไม่ส ามารถตระหนั กได้ถึง ความที่
ต้องการที่แท้จริงของตนเองซึ่งส่วนใหญ่วางอยู่บนรากฐานในเรื่องของเพศ ความรัก และครอบครัว
ความบกพร่องของตัวละครเอกชายดังกล่าว แสดงถึงภาพความเป็นชายที่ก้าลังประสบภาวะวิกฤต ซึ่ง
ท้าให้พวกเขาไม่สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชายของตนได้อย่างสมบูรณ์ การเป็นผู้ชายที่
มีตัวตนอันสับสนโดยไม่สามารถประสานอัตลักษณ์ของตนเข้ากับสังคมได้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
ทางจิตใจในการเลือกที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อมีพื้นที่ให้แสดงออกถึงความเป็นชาย
น้อยลงเรื่อยๆ ตัวละครเอกชายในเรื่องจึงต้องเผชิญหน้ากับปัญหาด้านอัตลั กษณ์ เมื่อไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังของสังคม พวกเขาจึงต้องเลือกแสดงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อรับมือกับ
ภาวะวิกฤตดังกล่าว มีวิธีการต่อรองความเป็นชายแบบเดิมเพื่อยืนยันความมีตัวตน ซึ่งบางครั้งสะท้อน
ผ่านความปรารถนาในรูปที่บิดเบี้ยวหรือแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น ไม่สามารถ
ควบคุมความรู้ สึกนึ กคิดของตน หรือใช้ความรุนแรงในการท้าร้ายร่างกายตนเองและผู้ อื่น ความ
ปรารถนาในรูปที่บิดเบี้ยวถูกน้าเสนอผ่านความปรารถนาในความสัมพันธ์ที่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งถูก
กดทับไว้ในระดับจิตไร้ส้านึก และน้ามาซึ่งภาวะความขัดแย้งในตัวตนของตัวละครเอกชาย ความ
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บกพร่องดังกล่าว เป็นสิ่งที่สะท้อนบาดแผลทางจิตใจของตัวละครด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาประเด็นความเป็นชายในวรรณกรรมยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองของ
คะวะบะตะ ยะซุนะริ โดยมุ่งวิเคราะห์ภาพความเป็นชายที่บกพร่องอันเป็นผลกระทบสืบเนื่องจากการ
พ่ายแพ้สงครามที่สะท้อนผ่านงานวรรณกรรม และเพื่อศึกษาวิธีการต่อรองที่ตัวละครชายในงาน
วรรณกรรมเหล่านี้ใช้เพื่อจัดการกับความเป็นชายที่บกพร่องของตน
หากมองในแง่ของกลวิธีที่ใช้ในการประพันธ์ ผลงานของคะวะบะตะ โดยเฉพาะนวนิยายใน
ยุคหลังสงครามโลก อาทิ เสียงแห่งขุนเขา นิทราเทวี ทะเลสาบ มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากผลงาน
ในยุคต้นอย่างชัดเจน โดยเน้นการเล่าเรื่องแบบอัตวิสัยผ่านความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของตัว
ละครผ่านสายตาของตัวละครเอกชาย ใช้กลวิธีการน้าเสนอเรื่องโดยใช้เทคนิคกระแสส้านึกหรือการ
บันทึกความคิดของตัวละครในรูปแบบของความฝัน ความทรงจ้า ซึ่งเป็นการน้าเสนอความจริงอีก
รูปแบบหนึ่ง ผ่านสายตาหรือปรากฏในจิตส้านึกที่ซ่อนอยู่ในใจตัวละคร เรื่องเล่าไม่เน้นเหตุการณ์หรือ
การพั ฒ นาความขั ด แย้ ง มี ก ารน้ า เสนอเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ งจากการเล่ า ผ่ า นความคิ ด ที่ ไ ม่
ปะติดปะต่อของตัวละครหรือโครงสร้างของเรื่ องที่จงใจแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ท้าให้ผู้อ่านต้อง
เชื่อมโยง ท้าความเข้าใจซ้้าและสร้างความหมายเอง มีความคลุมเครือที่ปฏิเสธการแยกออกเป็นสอง
ขั้วอย่างชัดเจน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าการเลือกใช้กลวิธีการประพันธ์ดังกล่าว เน้นย้้าว่าคะวะบะตะ
ให้ ความส้าคัญกับ วิธีการมองโลกเช่นนั้น และมีความสอดคล้ องการน้าเสนอภาพความเป็นชายที่
บกพร่องดังที่กล่าวมา
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2.2 แนวคิดความเป็นชายในสังคมญี่ปุ่น
ในอดีต ความเป็นชายและความเป็นหญิงถูกเชื่อมโยงผ่านทางเพศสรีระ เรื่องเพศถูกมองว่า
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เพศชายคือผู้ผลิตสร้างความเป็นชาย ส่วนเพศหญิงคือผู้ผลิตสร้างความ
เป็นหญิง ความเป็นชายคือผู้ที่มีอวัยวะเพศชาย มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง การแสดงออกจะต้องมีความ
เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ การมองเพศในลักษณะดังกล่าวท้าให้เกิดมายาคติในการมองเพศที่ผูกติด
ตายตัว อย่างไรก็ดีในทศวรรษ 1960 ได้เกิดกระแสความเคลื่อนไหวของนักสตรีนิยมศึกษา โดย
น้าเสนอการแบ่งเพศเชิงสรีร ะและกับเพศสถานะที่เกิดขึ้นจากการประกอบสร้างทางสังคม ไม่ได้
เกิดขึ้น โดยธรรมชาติ กล่าวคือ เพศเป็นสิ่ งที่เกิดขึ้นในภายหลั งจากการกล่อมเกลาทางวัฒ นธรรม
การเมือง และสภาพแวดล้อม การแสดงออกของผู้ชายไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เป็นการเรียนรู้ทาง
สังคม ในหัว ข้อย่อยนี้ ผู้วิจัย วิเคราะห์ส ภาพสั งคมและวัฒ นธรรมในแต่ล ะยุคสมัยซึ่งมีส่ ว นในการ
ประกอบสร้างความเป็นชายเพื่อแสดงให้เห็นการสืบเนื่องแนวคิดเรื่องความเป็นชายในสังคมญี่ปุ่น
2.2.1 อุดมคติความเป็นชายกับแนวคิดบูชิโด
แนวคิดบูชิโด
ค้าว่า “บูชิโด” (武士道) เป็นค้าที่พบครั้งแรกในยุคเอโดะตอนต้น ประกอบด้วย
ค้าญี่ปุ่นสองค้าคือ ค้าว่า “บูชิ” （武士) ซึ่งแปลว่านักรบ และ “โด” （道) ซึ่งแปลว่าทาง
หรือวิถี เมื่อน้ามาประกอบกันจึง มีความหมายว่า “วิถีแห่งนักรบ” ซึ่งหมายถึงชนชั้นซามูไรของญี่ปุ่น
บูชิโดเป็นปรัชญาและวิถีปฏิบัติของซามูไรที่ยึดถือและสืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคเอโดะ
สมัยการปกครองของตระกูลโทะกุงะวะ นับตั้ งแต่คริส ต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงที่
บ้านเมืองสงบไร้สงคราม จึงท้าให้ซามูไรในยุคนี้ต้องสูญเสียหน้าที่ทางการทหารไปทีละน้อย และ หัน
มาท้างานเป็นข้าราชส้านัก หรือข้าราชการ แทนที่การเป็นนักรบ เมื่อสิ้นสมัยการปกครองของ โทะกุ
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งะวะ ซามูไรกลายเป็นข้าราชการชนชั้นสูงรับใช้เจ้านายของพวกเขา ซึ่งเรียกว่าไดเมียว (ต้าแหน่งเจ้า
เมืองผู้ปกครองแคว้นรองจากโชกุน ) การประมวลหลักการบูชิโดได้ก้าเนิดขึ้นอย่าง เป็นทางการจึงท้า
ให้พันธะที่เกิดขึ้นระหว่างซามูไรกับเจ้านายมีเพิ่มมากขึ้น ในช่วงนี้ซามูไรจะให้ความ ส้าคัญต่อค้าสอน
ของปราชญ์ขงจื้อและเม่งจื้อเป็นอย่างมาก ต้าราของปราชญ์ทั้งสองเป็นที่ต้องการของ ชนชั้นซามูไรที่
มีการศึกษา แนวคิดบูชิโดเป็นเรื่องของอุดมคติหรืออุดมการณ์ ถือเป็นหลักการและวิถีของซามูไรที่ยึด
หลักความจงรักภักดี การเสียสละ ความอ่อนน้อม และเกียรติยศ เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน บู ชิโด
มีจุดก้าเนิดจากการผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนา นิกายเซน ค้าสอนของขงจื้อและศรัทธาใน
ลั ท ธิ ชิ น โต ศาสนาพุ ท ธนิ ก ายเซนช่ ว ยก่ อ ร่ า ง สร้ า งมาตรฐานแห่ ง พฤติ ก รรมของพวกเขาขึ้ น มา
โดยเฉพาะพฤติกรรมการเอาชนะความกลัวตายและเรื่องของวิธีการท้าให้จิตใจสงบ ลัทธิชินโตบูชา
บรรพบุรุษและนับถือจักรพรรดิดุจเทพเจ้า ซามูไรจึงจงรักภักดีต่อจักรพรรดิและเจ้านาย มีความเชื่อว่า
แผ่นดินญี่ปุ่นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น ที่สถิตของเทพและวิญญาณของบรรพบุรุษ ซามูไรจึงมี
ความรักชาติและศรัทธาที่จะปกป้องแผ่นดิน บทบาทของลัทธิขงจื้อเน้นคุณธรรม ความสัมพั นธ์ห้า
ประการระหว่างเจ้ านายกับ ลูกน้อง พ่อกับลูก สามีกับภรรยา พี่กับน้อง และเพื่อนกับเพื่อน เน้น
ความส้าคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อ ผู้ปกครองซึ่งคือความจงรักภักดีที่ซามูไรต้องการแสดงต่อ
เจ้านายของเขา นอกจากนี้ ความยุติธรรมถือ เป็นหลักการส้าคัญอันหนึ่งของซามูไร ซามูไรเชื่อว่า
ความจริงใจและความซื่อสัตย์ท้าให้ชีวิตมีคุณค่า ซามูไรจึงมีสัจจะวาจาเป็นศักดิ์ศรีแห่งตนซามูไรที่
ยึดถือและปฏิบัติตามแนวคิดบูชิโดโดยครบ ถ้ว นนับเป็นนักรบที่แท้จริง ต่อมาในสมัยปฏิรูปของ
จักรพรรดิเมจิ นักรบซามูไรเริ่มสลายตัว แม้ในสมัยต่อมานักรบซามูไรจะหายไป แต่ปรัชญาบูชิโดยัง
ด้ารงอยู่ในสังคมญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจงรักภักดีต่อชาติของนักบินหน่วยคะมิกะเซะ (神
風) ซึ่งมีความหมายว่า ลมแห่งเทวะ หรือเรียกว่ากองก้าลังจู่โจมพิเศษ (特別攻撃隊) ในช่วง
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ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง นักบินหน่วยคะมิกะเซะส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย มีอายุอยู่
ในช่วง 20 ปี ความรักชาติ และความปรารถนาที่จะน้าเกียรติยศมาสู่วงศ์ตระกูลของตนเองเป็น
แรงจูงใจที่ท้าให้ นักศึกษาเหล่านี้เข้าร่วมเป็นนักบินพลีชีพของกองทัพด้วยการสละชีพ เพื่อแผ่นดิน
เกิด และเพื่อพิสูจน์คุณค่าของความเป็นลูกผู้ชาย
หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นถูกสลายตัวและเกิดนักรบรุ่นใหม่คือนัก
ธุรกิจที่ยึดถือแนวคิดบูชิโดและท้างานให้บริษัทด้วยความจงรักภักดีซามูไรสายพันธุ์ใหม่จะอุทิศตนและ
เวลาให้แก่องค์กรเสียยิ่งกว่าครอบครัวของตน ความภักดีต่อองค์กรจึงเป็นหลักการส้าคัญและเป็นแก่น
ของ แนวคิดบูชิโด ดังที่กล่าวมาข้างต้นแนวคิดบูชิโด ก้าเนิดจากระบบศักดินาอันมีลักษณะเฉพาะ
ของญี่ปุ่น แนวคิดบูชิโดในความหมายอย่างแคบหมายถึง วิธีการคิดของนักรบที่ว่าต้องหมั่นฝึกฝนทั้ง
ศิลปะ อักษร และศิลปะการทหาร (文武両道) ต้องเป็นผู้มีวัฒนธรรมอ่านออกเขียนได้ และต้อง
มีความรับผิดชอบ เต็มตัวด้วยชีวิตของตน ส่วนบูชิโดในความหมายอย่างกว้าง หมายถึงปรัชญา
ความคิดอันมีลักษณะเฉพาะตัวของญี่ปุ่นที่แสดงให้เห็นวิธีการคิดดังกล่าวอยู่ในสามัญส้านึกของคน
ญี่ปุ่น
2.2.2 บทบาทของเพศชายกับระบบครอบครัวญี่ปุ่น
ฟุคุทาเคะ ทาดาจิได้กล่าวไว้ว่า ในปี ค.ศ. 1868 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาให้ทันสมัย
ของญี่ปุ่นนั้น เป็นช่วงทิ้งห่างจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษและการปฏิวัติของฝรั่งเศสเป็น
เวลาเกือบ 1 ศตวรรษ การปฏิวัติเมจิเป็นผลที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันร่ว ม 100
ปีระหว่างประวัติศาสตร์โลกกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ความทันสมัยที่ผิดแบบไปของญี่ปุ่นเช่นนี้ อาจ
กล่าวได้ว่ามาจากแรงกดดันของความแตกต่างที่เด่นชัด ในการปฏิรูปเมจิ ผู้กระท้าการก็คือกลุ่มซามูไร
ชั้นต่้ากับกลุ่มแคว้นต่างๆ ร่วมกันท้าการเคลื่อนไหวเพื่อการนี้ แม้ว่ าพวกเขาจะรู้สึกเสียศักดิ์ศรีของ
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ญี่ปุ่นในการเปลี่ยนนโยบายจากการไล่ฝรั่งออกไปเป็นมุ่งเน้นการเปิดประเทศแทน รวมไปถึงการที่
กลุ่มซามูไรชั้นต่้าจะพยายามท้าลายโครงสร้างสังคมศักดินาก็ตาม แต่พวกเขาก็ติดลักษณะนิสัยแบบ
ศักดินาดั้งเดิม กล่าวคือ พวกเขานั้นได้ฟื้นฟูระบบการปกครองสังคมแบบประเพณีภายใต้ระเบียบ
สั งคมใหม่โ ดยสั ญชาตญาณ เมื่อ พิจ ารณาแล้ ว การปฏิรูป เมจิก็เ หมือ นกั บการฟื้น อ้า นาจของการ
ปกครองโดยจักรพรรดินั่นเอง การพัฒนาความทันสมัยของญี่ปุ่นนั้นมีจุดมุ่งหมายสามประการ คือ
เพื่อป้องกันประเทศ เพื่อแก้ไขสนธิสัญญาและเพื่อ “เศรษฐกิจรุ่งเรือง กองก้าลังทหารเข้มแข็ง ” เมื่อ
เป็นเช่นนี้ ในด้านหนึ่ง อุตสาหกรรมจึงได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเต็มที่ เพราะได้รับเทคนิควิทยาการอัน
ทันสมัยจากอารยธรรมตะวันตก นั่นคือ “การเปิดโลกกว้างและการให้การศึกษาแก่ประชาชน” เพื่อ
“เศรษฐกิจรุ่งเรือง กองก้าลังทหารเข้มแข็ง” นั่นเอง แต่ในเวลาเดียวกัน ประชาชนก็ได้รับการสั่งสอน
ให้ บู ช าจั ก รพรรดิ ด้ ว ยกายและใจ ขณะที่ เ ชิ ด ชู เ ทคนิ ค วิ ท ยาการจากตะวั น ตกก็ จ ะเน้ น ศี ล ธรรม
ตะวันออกควบคู่กันไปด้วย ความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีได้เผยแพร่อบรมแก่ประชาชนไป
ทั่วประเทศ จึงหมายความว่าจิตส้านึกในสิทธิข องพลเมืองของประชาชนซึ่งน่าจะมาพร้อมกับความ
ทันสมัยนั้นกับถูกปิดกั้น ตรงกันข้ามความคิด “ประเทศของเทพเจ้า” ซึ่งอนุรักษ์ระบบครอบครัวแบบ
ศักดินาไว้ และโฆษณาชวนเชื่อถึงลักษณะความเป็นเลิศของ “จักรวรรดิญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่” ในฐานะ “รัฐ
แบบครอบครัว” กลับได้รับการส่งเสริมแทน ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ในชนบทห่างไกลที่ไม่
รู้ถึงการพัฒนาความทันสมัยของประเทศก็ได้รับการสั่งสอนให้ภาคภูมิใจในลักษณะพิเศษของชนชาติ
ญี่ปุ่น ความคิดในการเสียสละและพลีชีพซึ่งได้ถูกสอนอย่างฝังหัวมาในสมัยศักดินานั้น บัดนี้ถูกปรับให้
มุ่งรับใช้จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่แทน แต่แน่นอนว่าจิตส้านึกส่วนบุคคลกับจิตใจรักชาตินี้ไม่ได้ไปในแนว
เดียวกันเสมอไป เพราะเหตุที่ว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าใจเลยว่าชุมชนเล็กๆ ที่ตนอาศัยอยู่นั้นสัมพันธ์
กับชุมชนประชาชาติได้อย่างไร ดังนั้น ความรู้สึกรักชาติจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสะพานเชื่อมทดแทน
ส่วนที่หายไปนั้น
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นอกจากนี้ ฟุคุทาเคะยังได้กล่าวถึงระบบครอบครัวญี่ปุ่น “อิเอะ”9 ซึ่งมีความเกี่ยวพันอย่าง
มากกับ การเปลี่ยนสั งคมเป็นอุตสาหกรรมนับแต่ยุคเมจิเป็นต้นมา ค้าศัพท์ที่เรียกว่า “อิเอะ” นี้มี
ความหมายกว้างกว่าครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัว แต่ยังกินความถึงบ้าน
และทรัพย์สินของบ้าน วิถีทางการผลิต งานอาชีพของครอบครัว สุสานบรรพบุรุษด้วย และเป็นหน่วย
สังคมเดิมที่ยืนยงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีสถานะทางชนชั้นที่แน่นอนภายในเมืองและหมู่บ้าน
เป็นระบบที่มีความส้าคัญมากกว่าบุคคลแต่ละคนที่ประกอบเป็นสมาชิกครอบครัว เมื่อเป็นเช่นนี้ท้าให้
พิจารณาได้ว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่ส มาชิกครอบครัวทุกคนจะต้องเสี ยสละเพื่อครอบครัวโดยไม่คิดถึง
ตนเอง เมื่อระบบอีเอะมีความส้าคัญต่อระบบการสืบสายโดยตรงเช่นนี้ พ่อบ้าน (家長) ซึ่งเป็นผู้รับ
ช่ ว งต่ อ นั้ น ย่ อ มมี อ้ า นาจและเป็ น อ้ า นาจสิ ท ธิ์ ข าด สาเหตุ ที่ พ่ อ บ้ า นมี อ้ า นาจสิ ท ธิ์ ข าดเช่ น นี้ ก็
เนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ ประการ เช่น จะต้องดูแลทรัพย์สินของครอบครัวโดยไม่ถือเป็นทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล ต้องเป็นใจกลางในการท้าพิธีไหว้บรรพบุรุษ เป็นผู้น้าของครอบครั ว พร้อมทั้งรับช่วงงาน
อาชีพ รายได้ที่ได้จ ากงานอาชีพทั้งหมดของครอบครัวจะเข้ากระเป๋าพ่อบ้าน พ่อบ้านจะเป็นผู้ก้า
รายได้ทั้งหมดจากกิจการของครอบครัว ดังนั้น เขาจะเป็นผู้มีอ้านาจทั้งหมดในเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้าน
ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ต้าแหน่งพ่อบ้านจึงปรากฏออกมาเป็นอ้านาจที่มีอยู่ 2 ประการ คือ ในเรื่องการ
ผลิตและในเรื่องรายจ่าย
คนญี่ปุ่นก่อนสงครามได้รับการหล่อหลอมจากระบบครอบครัว “อิเอะ” ดังกล่าว เด็กที่เกิดใน
ครอบครั วญี่ปุ่น จะได้รั บการอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติตัว ตามสถานภาพของตนตั้งแต่แรก กล่าวคือ

ความคิดพื้นฐานของระบบครอบครัวญีป่ ุ่นก็คือ เมื่อลูกชายคนโตแต่งงานจะรับเจ้าสาวเข้ามาอยู่ในครอบครัวตน(ในกรณีที่มีแต่ลูกสาว
การแต่งงานจะรับเจ้าบ่าวเข้ามา) คู่บ่าวสาวใหม่จะใช้ชวี ิตอยูก่ ับพ่อแม่และปู่ยา่ ในครัวเรือนเดียวกัน ความสัมพันธ์ที่เป็นใจกลางของ
ระบบครอบครัวเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาเท่านัน้ แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูกที่ใช้ระบบการ
สืบสายโดยตรง (Stem Family) โดยมีผู้น้าครอบครัวก็คือ พ่อบ้านเป็นผู้มีสิทธิข์ าด ครอบครัวจึงเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมใน
โครงสร้างสังคมญี่ปุ่น
9
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พี่ชายคนโตจะต้องเป็นทายาทสืบตระกูลครอบครัวต่อ น้องชายคนที่ 2 และ 3 จะต้องออกจาก
ครอบครัวไปเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ ส่วนลูกสาวจะต้องแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวอื่น ความคิดที่ว่า
“เพื่อประโยชน์ของครอบครัว ” นี้ถึงแม้จะมีความแตกต่างทางความหมายซึ่งขึ้นกับชนชั้นก็ตาม แต่ก็
เป็นความคิดโดยทั่วไปที่ครอบคลุมอยู่ในวิถีชีวิตของครอบครัว ภายในครอบครัวมีการคาดหวังถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตามให้เป็นไปตามระเบียบตามสถานภาพ และมีการควบคุมห้ามความปรารถนาส่วน
บุคคลที่ล้าขอบเขตที่ครอบครัวอนุญาตหรือไม่ก็จะได้รับการข่มขู่ลงโทษจากครอบครัว และหากมีเรื่อง
ขัดแย้งต่อพ่อบ้าน ก็จ้าต้องยอมตาม ซึ่งเป็นการบังคับโดยอาศัยความกตัญญูซึ่งเป็นแกนกลางของ
ศีลธรรมในครอบครัว จากการที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามโดดเด็ดขาดนี้เอง ความกลมเกลียวภายใน
ครอบครัวที่มีพ่อบ้านเป็นศูนย์กลางเช่นนี้ จึงท้าให้ครอบครัวมีความมั่นคงอยู่ได้ ลักษณะของคนญี่ปุ่น
และการด้าเนินชีวิตก่อนสงครามที่ถูกบ่มเพาะมาเช่นนี้ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่ามีลักษณะพิเศษที่โดดเด่น
คือการเชิดชูวัฒนธรรม และการเคารพนบนอบต่ออ้านาจ พฤติกรรมของคนญี่ปุ่นไม่ได้ถูกควบคุมจาก
จิตส้านึกภายใน หรือการตัดสินใจด้วยเหตุผล แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกควบคุมจากวัฒนธรรมและ
อ้านาจ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ขาดลักษณะความเป็นตัวของตัวเอง ดังนั้น ลักษณะสังคมญี่ปุ่นก็คือการอยู่
อย่างสมานฉันท์ และเคารพต่อสถานภาพนั่นเอง จุดเริ่มต้นของคุณธรรมประจ้าแบบคนญี่ปุ่นก็คือ
การกดความเป็นตัวตนของตนลงและปฏิบัติเพื่อครอบครัวของตน ท้าตามค้าสั่งของพ่อบ้าน และถ้า
เป็นไปได้ท้างานให้ประสบความส้าเร็จเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดา ดังนั้น ด้วยระบบความคิด
เช่นนี้ในรัฐแบบครอบครัว ข้าราษฎรจึงต้องปฏิบัติตามพระประสงค์ของจักรพรรดิ และเป็นพันธะ
หน้าที่ที่จะต้องตอบแทนบุญคุณของจักรพรรดิด้วยความจริงใจ ความจงรักภักดีและความกตัญญูจึง
ถูกรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
วันที่ 15 สิงหาคม 1945 เป็นวันที่ญี่ปุ่นประกาศความพ่ายแพ้และยอมจ้านนต่อประเทศ
สัมพันธมิตรหลังผ่านการท้าสงครามมานานนับสิบปี บ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง ถนนหนทางได้ถูก
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ท้าลายไปมากมาย ชาวญี่ปุ่นได้ประจักษ์กับความหายนะของชาติบ้านเมืองที่เกิด จากภัยสงคราม
ความหายนะที่เกิดจากระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิ ระบบทหารนิยมได้ถูกท้าลาย
ลง ทหารอเมริกันได้เข้ายึดครองญี่ปุ่นภายใต้การน้าของนายพลแมคอาร์เธอร์ จักรพรรดิที่ทรงมี
ฐานะเป็นเทพเจ้าถูกบังคับให้ประกาศว่าเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ระบบการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้รัก
ชาติถูกยกเลิกและระบอบประชาธิปไตยได้รับการปลูกฝังแทนที่ ผลของการพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้ได้
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งขึ้น ในใจชาวญี่ปุ่น การที่ต้องปราชัยในสงครามและยอมรับความพ่ายแพ้
ดังกล่าวสร้างความโศกเศร้าและขณะเดียวกันก็น้าพาความยินดีที่ตนได้ รับสิทธิเสรีที่พึงมี หลังจาก
พ่ายแพ้ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นต้องตกอยู่ภายใต้การยึดครองของสหรัฐอเมริกาจนถึงปีค.ศ.
1951 ในปีนี้ญี่ปุ่นได้ท้าสัญญาสันติภาพกับอเมริกาและประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรอื่นๆ จึงท้าให้หลุดพ้น
จากสภาพการยึดครองหลังการพ่ายแพ้สงคราม ส้าหรับด้านเศรษฐกิจ การเกิดสงครามเกาหลีในปี
ค.ศ. 1950 ท้าให้อุตสาหกรรมญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้น เพราะสหรัฐได้ใช้ญี่ปุ่นเป็นแหล่งผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในสงคราม เมื่อสงครามเกาหลีสงบลงในปีค.ศ.1953 ชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นเริ่มมั่นคง
ความยากจนแร้นแค้น สภาพสับสนวุ่นวายหลังสงครามแทบไม่มีเหลือให้เห็น อาจกล่าวได้ว่าจากจุดนี้
ท้าให้ญี่ปุ่น เติบโตและก้าวสู่ ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ทางด้านวัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านส้านึกค่านิยม ขอบเขตของวัฒนธรรมเปลี่ยนจากกลุ่ม
ใหญ่มาเป็นกลุ่มเล็ก จากกลุ่มเล็กสู่ปัจเจกชน ความสนใจลดขอบเขตลงมาสู่ที่แคบลง ในส่วนลึกของ
ส้านึกนี้มีความรู้สึกต่อต้านต่อการก่อตัวของสังคมที่เป็นระบบด้วย
ญี่ปุ่นภายหลังสงครามสิ้นสุดใหม่ๆ ได้เริ่มต้นจากสถานการณ์ในด้านตรงข้าม ซึ่งก็คือการรับ
เอาระบอบประชาธิปไตยเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากภายใน
แต่ในสถานการณ์ ภ ายใต้การถูกยึ ดครองนี้ ระบอบประชาธิปไตยซึ่ งเป็น ระบบค่านิย มใหม่ ได้ถู ก
น้าเสนอเข้ามาโดย GHQ (กองบัญชาฝ่ายยึดครอง) นั่นคือประชาธิปไตยถูกยัดเยียดให้จากเบื้องบน จึง
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สามารถเรียกได้ว่าญี่ปุ่นภายหลังสงครามถูกใช้เป็นสนามทดลองระบอบประชาธิปไตย เมื่อเป็นดังนี้
ญี่ปุ่นจึงได้รับเอาระบอบประชาธิไตยเข้ามาโดยค้าบัญชาจากเบื้องบน รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนแปลง
ความคิดเรื่องอ้านาจสิทธิ์ขาดของจักรพรรดิ โดยให้จักรพรรดิเป็นเพี ยงสัญลักษณ์ของสถาบันเท่านั้น
จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้จึงเป็นการเพิ่มเติมการแก้ไขจุดส้าคัญๆ ครั้งใหญ่ในโครงสร้างของประเทศ
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ระบบครอบครัวแบบศักดินาซึ่งเคยเป็นความภาคภูมิใจของจักรวรรดิ
ญี่ปุ่นก็ได้รับการยกเลิกไปตามกฎหมายพร้อมกันกับความเป็นชาติ อันเป็นการฟื้นระบบกฎหมายแพ่ง
ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นหลักการของระบบครอบครัวเดี่ยวที่ทันสมัย ระบบอิเอะได้ถูกยกเลิกไป ฐานะความเป็น
ผู้น้าของฝ่ายชายไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไป ระบบครอบครัวจึงประกอบขึ้นด้วยความเห็นชอบจาก
ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ความเสมอภาคของชายหญิง นี้ได้รับการประกันจากการเพิ่มสิทธิเลือกตั้ง
ทั่วไปในปี ค.ศ.1946
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีนัยส้าคัญต่อ “สถานภาพครอบครัว ” ครอบครัวญี่ปุ่นโดยทั่วไป
ไม่ใช่ครอบครัวแบบอ้านาจนิยมอีกต่อไป การเปลี่ยนจากการใช้ศัพท์ โคะชุ 戸主 (แปลว่าเจ้าบ้าน
หรือหัวหน้าครอบครัว) เป็น เซตะอินุชิ 世帯主 (แปลว่าหัวหน้าครัวเรือน) นี้เกี่ยวพันไปถึงการ
พังทลายตัวลงของสถานภาพที่เหนือกว่าโดยทั่วไปของพ่อบ้าน (家長) และ พ่อ（父親) รวมทั้ง
ผู้ชายด้วย ในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวที่เป็นผู้ชายเป็นฝ่ายได้เปรียบในความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อลูก กลายเป็นครอบครัว ที่มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในความสัมพันธ์ระหว่างสามี
ภรรยา
2.2.3 ญี่ปุ่นกับสงครามโลกครั้งที่สอง: ความเป็นชายกับความเป็นชาติ
ญี่ปุ่นมีฐานะและบทบาทที่ส้าคัญในสังคมโลกเรื่อยมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน หากย้อนกลับไปมองญี่ปุ่นในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่สมัยเมจิ (ค.ศ.1868 –
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1912) จนกระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ประเทศญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลง
หลายประการ กล่าวคือในตอนกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจาก
การเป็นอาณานิคมของตะวันตกและมีความเจริญเท่าเทียมกับประเทศตะวันตกจนกลายเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม มีความเข้มแข็งทางทหาร และได้กลายเป็นประเทศที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองใน
กลางศตวรรษที่ 20 ในขณะที่ญี่ปุ่นปรับปรุงประเทศตอนต้นสมัยเมจิ ญี่ปุ่นมีค้าขวัญว่า “ฟุโกะกุเคียว
เฮะอิ”（富国強兵) อันเป็นนโยบายหลักของรัฐในสมัยเมจิที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ และความ
เข้มแข็งทางการทหารเพื่อสร้างรัฐชาติที่ร่้ารวยและเข้มแข็ง ญี่ปุ่นประสบความส้าเร็จในการพัฒนา
ประเทศแบบตะวันตกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จากนั้นญี่ปุ่นสนใจที่จะขยายอ้านาจไป
ยังประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงคือ เกาหลีและจีน ซึ่งเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น เหล็กและเหล็กกล้า ผู้น้าสมัยเมจิจึงพัฒนาอุตสาหกรรมทางทหาร ผลิตเรือรบและอาวุธ รัฐบาล
ประกาศยกเลิกชนชั้นซามูไรและให้มีการเกณฑ์ทหารแทน นโยบายเหล่านี้เห็นได้อย่างชัดเจนตั้ งแต่ปี
ค.ศ. 1873 โดยรัฐบาลได้น้าการเกณฑ์ทหารและฝึกซ้อมทหารแบบตะวันตกมาใช้ ต่อมารัฐบาลได้ให้
ความส้ า คัญ อย่ า งยิ่ ง ต่อ การปรั บ ปรุ งกองทัพ ให้ มีประสิ ท ธิภ าพในการรบทั้ง ภายในและภายนอก
ประเทศจนท้าให้สามารถรบชนะจีนในปี ค.ศ. 1894-1895 และท้าสงครามกับรัสเซียซึ่งขณะนั้น
พยายามจะขยายอิทธิพลมาทางตะวันออกในปี ค.ศ. 1904-1905 ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะและได้ขยาย
อ้านาจเข้าไปในเกาหลีอย่างเต็มที่และผนวกเกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นในปีค .ศ. 1910 ชัยชนะของ
ญี่ปุ่นในสงครามรัสเซียซึ่งเป็นประเทศตะวันตกครั้งนี้ ท้า ให้ฐานะของญี่ปุ่นในสังคมโลกเปลี่ยนไป
ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศมหาอ้านาจทางทหาร รุกรานประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ยังผลให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง
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กล่ า วถึ ง สาเหตุต่ างๆ ที่ เป็ นปั จจั ยผลั กดั นให้ ญี่ ปุ่น ก่ อ

สงครามโลกครั้งที่สองในมหาสมุทรแปซิฟิกไว้ โดยแบ่งเป็นปัจจัยส้าคัญหลักๆ สองประการ กล่าวคือ
ปัจจัยพื้นฐาน ( Fundamental Courses) และปัจจัยปัจจุบัน (Immediate Courses) ปัจจัยพื้นฐาน
ประกอบด้วยลัทธิชาตินิยม ลัทธิจักรวรรดินิยม ความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตย การขึ้นมามี
อ้านาจของฝ่ายขวา และทหารเข้ามามีบทบาททางการเมือง ปัจจัยปัจจุบันประกอบด้วย เหตุการณ์
ทางการเมืองระหว่างประเทศ ความกดดันที่ญี่ปุ่นได้รับจากประเทศตะวันตก และความพยายามของ
ญี่ปุ่นที่จะรักษาผลประโยชน์ในจีน การสร้างชาติที่ร่้ารวยและเข้มแข็งตามนโยบาย “ฟุโกะกุเคียว
เฮะอิ”（富国強兵) ให้เป็นจริงได้นั้น ผู้น้าจ้าเป็นต้องปลูกฝังลัทธิชาตินิยม (nationalism) ใน
หมู่ประชาชน ลัทธิชาตินิยมเป็นปัจจัยผลักดันให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่ก่อสงครามโลกครั้งที่สองซึ่ง
มีองค์ประกอบที่ส้าคัญดังต่อไปนี้คือ
1. ความคิดเกี่ยวกับโคะกุตะอิ （国体）[Kokutai]เป็นความคิดหลักที่ส้าคัญของลัทธิ
ชาตินิยมญี่ปุ่น ความคิดที่ชาวญี่ปุ่นจะต้องมุ่งรักษาและป้องกันประเทศญี่ปุ่นอันมีองค์จักรพรรดิเป็น
ประมุข โดยมองว่าเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ มีจักรพรรดิเป็นหัวหน้าครอบครัว ชาวญี่ปุ่นจะต้อง
รักษาครอบครัวหรือประเทศของตนไว้ให้เข้มแข็ง ความคิดนี้มีอิทธิพลอย่างมากในสมัยเมจิและก่อน
สงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลได้ตอกย้้าความคิดนี้เสมอมา
2. สถาบันจักรพรรดิ เป็นสถาบันการปกครองที่ส้าคัญของประเทศญี่ปุ่นมาหลายพันปี ฐานะ
และบทบาทของสถาบันจักรพรรดิมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในประวัติศาสตร์อันยาวนานของญี่ปุ่ น
ในสมัยเมจิ สถาบันจักรพรรดิได้รับการฟื้นฟูและน้ามาสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ประเทศญี่ปุ่นที่
เผชิญหน้ากับปัญหาทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัญหาภายในประเทศคือ การสร้างชาติ
ที่เข้มแข็งและร่้ารวย ปัญหาภายนอกประเทศคือ การเผชิญหน้ากับการขยายตัวของลัทธิจั กรวรรดิ
นิยมของชาติตะวันตก ผู้น้าเมจิได้เน้นความส้าคัญของสถาบันจักรพรรดิเพื่อสร้างความชอบธรรม
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ให้กับรัฐบาลของตนและเพื่อสร้างความกลมเกลียวภายในประเทศเพื่อพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจาก
จักรวรรดินิ ย มและมีความเจริ ญทัดเทียมประเทศตะวันตก รัฐ บาลมีบทบาทส้ าคัญในการเน้นถึง
บทบาทและอ้านาจทางการเมือง การทหาร การศึกษา และทางศาสนาของสถาบันจักรพรรดิ ส้าหรับ
ในทางการเมืองนั้ น เนื่ องจากผู้ น้ า เมจิได้ปรับ ปรุงประเทศตามแบบตะวันตกและน้ ารูปแบบการ
ปกครองประชาธิปไตยมาใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจึงได้ส่ง อิโต ฮิโระบุมิ （伊藤博文)
ไปศึกษารูปแบบรัฐธรรมนูญ ในประเทศตะวันตก ด้วยความช่วยเหลือของนักกฎหมาย อิโตได้ร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้น โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงลัทธิอนุรักษ์นิยมและย้้าถึงอ้านาจของจักรพรรดิ
มีข้อความหลายข้อกล่าวถึงอ้านาจของจักรพรรดิดังนี้
บทที่ 1: จักรพรรดิ
1. ประเทศญี่ปุ่นจะถูกปกครองโดยจักรพรรดิที่สืบเชื้อสายโดยต่อเนื่องกันมาหลายพันปี
2. สถาบันจักรพรรดิจะสืบต่อเนื่องกันโดยบุตรชาย….
………………………………….
4. จักรพรรดิเป็นหัวหน้าของประเทศมีอ้านาจในการปกครองและใช้อ้านาจนั้นตามรัฐธรรมนูญ
5. จักรพรรดิใช้อ้านาจในการร่างกฎหมายโดยความยินยอมของสภา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ให้อ้านาจจักรพรรดิเฉพาะด้านพลเรือนแต่เพียงด้านเดียว แต่ยังให้
อ้านาจทางทหารแก่พระองค์อีกด้ว ย โดยให้พระองค์เป็นผู้ บัญชาการกองทัพและมีอ้านาจในการ
ประกาศสงคราม สงบศึกและลงนามในสนธิสัญญา แม้ว่ารัฐธรรมนูญเมจิจะเป็นกฎหมายสูงสุ ดในการ
ปกครองประเทศตามระบอบประชาธิ ป ไตย แต่ ยั ง คงให้ ค วามส้ า คั ญ แก่ ค่ า นิ ย มแบบเก่ า เช่ น
ความส้าคัญของจักรพรรดิ การสืบเชื้อสายโดยตรงของพระองค์จากเทพีแห่งดวงอาทิตย์ และความ
จงรั กภักดีของประชาชนที่มีต่อพระองค์ และชาติ นอกจากด้านการเมืองแล้ ว ในด้านการศึกษา
รัฐบาลพยายามปลูกฝังค่านิยมแบบขงจื๊อ ความจงรักภักดีต่อสถาบันจักรพรรดิถูกตอกย้้าตลอดเวลา
ในโรงเรียนทุกเช้านักเรียนจะร้องเพลงชาติ เคารพพระบรมฉายาลักษณ์ของจักรพรรดิ และยังได้รับ
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การตอกย้้าในต้าราเรียนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเน้นถึงสถาบันจักรพรรดิและความส้าคัญของ
สถาบันนี้ในการปกครองของประเทศ โดยสรุปกล่าวได้ว่าลัทธิชาตินิยมของญี่ปุ่นมีความเข้มข้นและ
ฝังรากลึกทุกระดับของสังคม ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้น้าประเทศ ปัญญาชน ทหาร และประชาชน พลัง
ผลักดันดังกล่าวนี้ท้าให้ญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าเป็นมหาอ้านาจทางทหาร และ
ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในช่วงสมัยเมจิปีค.ศ. 1872 จนถึงปีค.ศ. 1945 ที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงคราม มีการก่อตั้งโรงเรียน
เตรียมทหาร （陸軍幼年学校）[Rikugun Yonengakko]

ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ้าชาย

ล้วน มีจุดมุ่งหมายฝึกเยาวชนอายุระหว่าง 13 ถึง 15 ปี โรงเรียนเตรียมทหารดังกล่าวได้รับความ
นิยมในหมู่วัยรุ่นชายเป็นอย่างมาก ลักษณะความเป็นชายที่แข็งแกร่ง มีอ้านาจ เป็นสิ่งที่ผู้คนชื่นชม
ยกย่อง สงครามกับกองทัพผูกติดอย่างเหนียวแน่นกับภาพลักษณ์ความเป็นชายแบบญี่ปุ่น “ความอุก
อาจ” “พละก้าลัง” “ความเด็ดเดี่ยว” เป็นคุณสมบัติของความเป็นชายที่พึงมี
จากบริ บ ทดั ง กล่ า วข้ า งต้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า ภาพลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ชายแบบญี่ ปุ่ น มี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับความเป็นทหาร การสู้รบและอ้านาจ กล่าวคือความเป็นชายที่ถูกผูกติดกับ
ความแข็งแกร่งและอ้านาจ กองทัพมีบทบาทอย่างมากในการประกอบสร้างความเป็นชายในสังคม
ญี่ปุ่ น สมัย ใหม่ การรั บ ราชการทหารที่จ้า กัดเฉพาะผู้ ช ายและกี ดกัน ผู้ ห ญิง ออกไปเกิ ดขึ้นได้โ ดย
ปราศจากข้อถกเถียงใดๆ นั้น เนื่องจากการผลิตซ้้าวาทกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าที่ท้าให้เรานึกว่าเรื่อง
เช่นนั้นเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาตาม “ธรรมชาติ” ส้าหรับผู้ชายในสมัยนั้น การเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
ถือกันว่าเป็นเสมือนการได้เข้าร่วมพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น “ผู้ชายเต็มตัว” （一人
前の男)（吉田2002: 61 อ้างถึงใน 中村2015:35）และในการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
กลุ่มผู้ชายจะถูกจัดล้าดับชั้นตามสภาพร่างกายของแต่ละคน และกลุ่มคนที่มีลักษณะทางเพศสรีระที่
ผิดปกติ เช่น คนที่ตัวเตี้ย คนที่มีร่างกายอ่อนแอขี้โรค หรือคนที่มีเพศก้ากวม ซึ่งหมายถึง บุคคลที่เกิด
มาพร้อมกับสรีระทางเพศหรืออวัยวะสืบพันธุ์ที่ก้ากวม คืออาจมีลักษณะที่ไม่ตรงกับเพศชายหรือหญิง
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หรือมีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งสองเพศ เป็นต้น จะถูกกีดกันออกไป ด้วยเหตุนี้นายทหารจึงเปรียบเหมือน
ภาพแทนของ “ยอดบุรุษ” （男の中の男) และในนิตยสารส้าหรับเยาวชน นายทหารก็จะ
ถูกน้าเสนอเป็นภาพของชายตามแบบอุดมคติส้าหรับเยาวชน (内田2012:51,121 อ้างถึงใน 中
村2015:35) โดยสรุปแล้ว แนวคิดความเป็นชายในสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
มีลักษณะโดดเด่นในการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายแบบอ้านาจน้า โดยเฉพาะความเป็นชายที่ผูก
โยงกับอุดมการณ์ชาตินิยม จะเห็นได้ว่า รัฐให้ความส้าคัญกับหน่วยของครอบครัวด้วยการสร้างระบบ
ครอบครัวขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการผลิตประชากรที่มีคุณสมบัติอย่างที่รัฐต้องการ โดยสร้างบทบาท
ให้ผู้ชายคือพ่อ ให้อ้านาจเด็ดขาดกับพ่อซึ่งเป็นผู้น้าครอบครัว และสนับสนุนบทบาทของแม่ในการเป็น
ภรรยาและแม่ที่ดีเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของรัฐ อุดมคติความเป็นชายแบบญี่ปุ่นจึงมี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับระบบครอบครัว ซึ่งก้าหนดบทบาทให้ผู้ชายที่จะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว
มีความแข็งแกร่งและมีอ้านาจ และกองทัพก็มีบทบาทอย่างมากในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความ
เป็นชายในสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
ในบทต่ อ ไป ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ วิ ก ฤตอั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ชายในฐานะพ่ อ ซึ่ ง เป็ น หั ว หน้ า
ครอบครัว ในบริบทยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งการพ่ายแพ้สงครามได้สั่นคลอนความเป็นชาย
แบบอ้านาจน้า เพื่อแสดงให้เห็นวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายของตัวละครในนวนิยายแต่ละเรื่อง
ตามล้าดับ

บทที่ 3
วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชาย: ปัญหาเรื่องความเป็นพ่อ

เมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ส อง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ
ระบบครอบครัว ที่ให้อ้านาจแก่พ่อซึ่งเป็นหั วหน้าครอบครัวอย่างเต็มที่ในสมัยก่อนสงครามนั้นได้
พังทลายลงภายใต้การยึดครองของสหรัฐอเมริกา ประกอบกับระบอบประชาธิปไตยที่อเมริกาน้าเข้า
มาเผยแพร่ มีการปฏิรูปกฎหมายต่างๆ เพื่อให้หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ลักษณะของครอบครัว
ได้ เ ปลี่ ย นจากรู ป แบบของครอบครั ว ใหญ่ ใ นสั ง คมเกษตรกรรมไปเป็ น ครอบครั ว เดี่ ย วในสั ง คม
อุตสาหกรรม ภาพลั กษณ์ของพ่อที่เคยเข้มแข็งเปลี่ยนแปลงไป การเข้าท้างานในบริษัทและรับ
เงินเดือนเป็นรายเดือนมีมากขึ้น คนที่ท้างานรับเงินเดือนเรียกว่า “ซาราลีแมน” (Salaryman) สามี
หรือพ่อบ้านจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในที่ท้างานนอกบ้าน ภรรยาท้าหน้าที่ดูแลบ้านและการศึกษาของ
ลูก สามีจะมอบเงิน เดือนทั้งหมดให้ภ รรยา อ้านาจในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัว ตกอยู่ในมือ
ภรรยา สถานภาพของสามีจึ งตกต่้า พ่อบ้ านกลายเป็ นพ่อและสามีที่อยู่ในวงล้ อมของครอบครั ว
ตรงกัน ข้ามกับ สมัย ก่อนที่ครอบครัว จะอยู่ในความดูแลของพ่อบ้าน อีก ทั้งระบบครอบครัว ที่เคย
เข้มงวดเมื่อก่อนสงครามก็เริ่มหย่อนยานลง เช่น การที่ลูกชายคนโตจะต้องสืบทอดอาชีพครอบครัว
พ่อมีอ้านาจสูงสุด ทุกคนต้องเชื่อฟังพ่อ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ค่อยๆ เลือนหายไป ผู้คนเริ่มเป็นอิสระจาก
ระบบที่เคยเข้มงวด ค่านิยมในเรื่องความอดกลั้นต่อความต้องการของตนเองที่แสดงออกมาในรูปแบบ
ของความพยายาม ความขยันขันแข็ง ความเอาจริงเอาจังเริ่มเสื่อมลง (มณฑา พิมพ์ทอง, 2547: 5-6)
การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างและความคิดในเรื่องครอบครัวภายหลังสงครามโลกครั้งที่
สองเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญอย่างยิ่งในสังคมญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงที่สั่นคลอนความเป็นชาย
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แบบดั้งเดิมหรือความเป็นชายในแบบอ้านาจน้านี้ ได้ถูกน้ามาเขียนไว้ในนวนิยายของคะวะบะตะในยุค
หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง เนื้ อ หาของงานเขี ย นดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพครอบครั ว ที่
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งชั ด เจน ความเปลี่ ย นแปลงนี้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด วิ ก ฤตอั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ชาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตลักษณ์ความเป็นชายในฐานะพ่อซึ่งเป็นผู้น้าของครอบครัว

3.1 ปัญหาเรื่องความเป็นพ่อ
การศึกษาความเป็นชายผ่านมุมมองเพศสถานะที่อาจเชื่อมโยงกับความเป็นพ่อในวรรณกรรม
ญี่ปุ่ น โดยเฉพาะในวรรณกรรมของคะวะบะตะนั้น เป็นประเด็นที่มีผู้ ส นใจศึกษาไม่มากนัก เช่น
บทความวิจัยเรื่อง “ความเป็นพ่อในวรรณกรรมของคะวะบะตะ” ของ ฮะโตะริ เท็ตท์สึยะ (Hatori
Tetsuya) ทีศ่ ึกษาภาพลักษณ์ความเป็นพ่อในวรรณกรรมของคะวะบะตะ โดยกล่าวถึงลักษณะของตัว
ละครชายที่ผู้อ่านจะพบในวรรณกรรมของคะวะบะตะว่า เป็นตัวละครที่พยายามหลีกหนีจากการเป็น
พ่อหรือมีภาวะอารมณ์ที่ห่างเหินจากความเป็นพ่อ สภาวะจิตใจของตัวละครชายดังกล่าว ปรากฏอยู่
ในงานเขียนของคะวะบะตะจ้านวนไม่น้อยทีเดียว แม้ว่าตัวละครจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามใน
การสวมบทบาทเป็ น พ่อหรื อหั ว หน้าครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันก็มีความหวาดกลัว ต่อสถานะ
ดังกล่าวอยู่ลึกๆ ภายในใจด้วยเช่นกัน ดังเช่น ตัวละครเอกชายในนวนิยายเรื่อง เสียงแห่งขุนเขา และ
ในชีวิตของคนคนหนึ่ง10 ฮะโตริได้อธิบายภาพลักษณ์ของความเป็นพ่อในงานวรรณกรรมของคะวะบะ
ตะโดยอิงกับชีวประวัติของผู้เขียนเป็นหลัก กล่าวคือ คะวะบะตะต้องเผชิญกับชีวิตที่ก้าพร้าพ่อแม่
ปู่ย่าตายายล้มหายตายจาก และสูญเสียบ้านไปตั้งแต่เยาว์วัย ด้วยเหตุนี้ พื้นฐานอารมณ์ของคะวะบะ
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ในชีวิตของคนคนหนึ่ง 『ある人の生のなかに』 (1955-1957,1964) เป็นเรื่องราวของครอบครัวมิกิ ชายวัย 48 ปี นักเขียนนวนิยายที่อาศัยอยู่ในโตเกียวกับ
ภรรยา ลูกสองคนและน้องสาว ครอบครัวนี้แตกต่างจากครอบครัวอื่นตรงที่มิกิรับเลี้ยงดูคนวัยหนุ่มสาวที่เป็นลูกของเพื่อนหรือญาติด้วย เช่น เคอิจิ ลูกชายของมิจิดะเพื่อนสมัยเรียน
ของมิกิ ในอดีตมิจิดะเคยมองมิกิเป็นคู่แข่งและร่้าลือกันว่ามิจิดะฆ่าตัวตาย เพราะมิกิ คนรักของมิจิดะ (แม่ของเคอิจิ) ก็ฆ่าตัวตายด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้มิกิจึงรับเลี้ยงช่วยเหลือเรื่อง
ค่าเล่าเรียนและส่งเสียจนเคอิจิจบมหาวิทยาลัย เคอิจิแอบหมั้นหมายกับน้องสาวของมิกิแต่ต้องล้มเลิกเป็นไปเพราะเคอิจิเกิดความผิดปกติทางจิต เป็นต้น หนุ่มสาวที่มาอาศัยอยู่
กับครอบครัวของมิกิล้วนแต่มีภูมิหลังเป็นเด็กก้าพร้าหรือมีเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความตายและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอดีตของมิกิ
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ตะจึงประกอบด้วยความรู้สึกของลูกซึ่งสูญเสียที่พึ่งพิง และมีความรู้สึกโหยหาคนที่คอยคุ้มครองดูแล
เช่น ผู้เป็นแม่ ในทางกลับกัน คะวะบะตะก็ค้นพบการมีวิถีชีวิตแบบปัจเจกชน การยืนหยัดด้วยตนเอง
และความอดทนต่อสภาพที่โดดเดี่ยวด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ การมีบทบาทในฐานะพ่อ การมีลูกและการ
เลี้ยงดูครอบครัว รวมถึงการท้างานเพื่อช่วยเหลือสังคมในชีวิตจริงนั้น กลับเป็นสิ่งที่คะวะบะตะท้าด้วย
ความยากล้าบาก(羽鳥2004) อย่างไรก็ดี งานวิจัยของฮะโตะริไม่ได้กล่าวถึงมโนทัศน์เรื่องความเป็น
ชายและความเป็นพ่ออย่างชัดเจนในมิติที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทสังคมญี่ปุ่น
การศึกษาความเป็นชายในวรรณกรรมของคะวะบะตะในบทนี้จึงเลือกศึกษานวนิยายที่เป็น
ผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคมญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ตัวบทที่ผู้วิจัยเลือก
น้ามาศึกษาในที่นี้คือนวนิยายเรื่อง เสียงแห่งขุนเขา (1949-1954) และ นิทราเทวี (1960-1961)
ของคะวะบะตะ ยะซุ น ะริ 11 โดยศึก ษาปมปัญ หาหรือ วิก ฤตตัว ละครเอกชาย เพื่ อ ชี้ใ ห้ เ ห็ น ภาวะ
สั่นคลอนของความเป็นชายในลักษณะอ้านาจน้า (Hegemonic Masculinity) ซึ่งมีลักษณะสัมพันธ์
กับเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมญี่ปุ่นภายหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้ง
ที่สอง และเพื่อชี้ให้เห็นมายาคติ12 เรื่องความสมบูรณ์ของครอบครัวและวาทกรรมความเป็นพ่อที่ผูก
โยงอยู่กับความเป็นชาย กล่าวคือ เราอาจมองเห็นความเป็นชายแบบฉบับที่มีอ้านาจปิตาธิปไตยโดย
สมบูรณ์ในฐานะผู้น้าครอบครัว อันเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นและฝังรากลึกอยู่ในสังคมญี่ปุ่น ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสองเรื่องนี้ ได้ชัดเจนขึ้นผ่านการเล่าเรื่องราวจากมุมมองของตัวละครชายที่
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ต้นฉบับนวนิยายเรื่อง เสียงแห่งขุนเขา 『山の音』[Yama no Oto] นิทราเทวี 『眠れる美女』[Nemureru Bijo] ที่อ้างอิงไว้ในบทนี้มาจาก “รวมผลงาน
ของคะวะบะตะ ยะซุนะริ” 『川端康成全集』 เล่มที่ 12 และ 18 ฉบับส้านักพิมพ์ฌนิ โชฌะ （新潮社) ซึ่งตีพิมพ์ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1980 ส่วนค้าแปลภาษาไทยของ
เรื่องแปลโดยผู้วิจัยเอง
12
นพพรได้อธิบายค้านิยาม มายาคติ ของโรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) ในขั้นต้นไว้ว่า มายาคติเป็นผลผลิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนและชนชั้น การที่สังคม
วัฒนธรรมเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงโดยหยิบยื่นความหมาย คุณค่าต่างๆ ทั้งด้านดีและด้านร้ายให้แก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งท้าให้สิ่งนั้นกลายสถานะเป็นมายาคติ และวาทะของมายาคติสามารถ
แฝงอยู่ในวัตถุและปรากฏการณ์มากมาย ดังที่กล่าวว่า “มายาคติ (Myth) หมายถึง การสื่อความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่าเป็น
ธรรมชาติ หรืออาจกล่าวให้ถึงที่สุดได้ว่า เป็นกระบวนการของการลวงให้หลงอย่างหนึ่ง แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่ามายาคติเป็นการหลอกลวงแบบปั้นน้้าเป็นตัวหรือเป็นการโฆษณา
ชวนเชื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริง มายาคตินั้นมิได้ปิดบังอ้าพรางสิ่งใดทั้งสิ้น ทุกอย่างปรากฏต่อหน้าต่อตาเราอย่างเปิดเผย แต่เราต่างหากที่คุ้นเคยกับมันเสียจนไม่ทันสังเกตว่ามันเป็นสิ่ง
ประกอบสร้างทางวัฒนธรรม เรานั่นเองที่หลงไปคิดว่าค่านิยมที่เรายึดถืออยู่นั้นเป็นธรรมชาติ หรือเป็นไปตามสามัญส้านึก”, (นพพร ประชากุล, 2555, 4)
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ย่างสู่วัยชราในฐานะพ่อและหัวหน้าครอบครัวภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

3.2 ความเป็นชายกับมายาคติเรื่องความสมบูรณ์ของครอบครัวในเสียงแห่งขุนเขา
นวนิยายขนาดยาวเรื่อง เสียงแห่งขุนเขา ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารวรรณกรรมคะอิโสบุนเง
「改造文藝」[Kaizo Bungei] ฉบับเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1949 จากนั้นตีพิมพ์ต่อเนื่อง
เป็ น ตอนๆ ในนิ ตยสารวรรณกรรมต่างๆ และสิ้ นสุ ดลงในนิตยสารวรรณกรรมโอรุโ ยะมิโ มะโนะ
「オール読物」[Ooru Yomimono] ฉบับเดือนเมษายนปี ค.ศ. 1954 นวนิยายเรื่อง
เสียงแห่งขุนเขา นับเป็นผลงานเด่นในยุคหลังสงครามโลกที่น้าชื่อเสียงมาให้คะวะบะตะเป็นอย่างมาก
เสียงแห่งขุนเขา เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ความรักที่มีความก้้ากึ่ง
และหมิ่นเหม่ทางศีลธรรม เรื่องนี้ได้ก้าหนดให้เมืองคามาคุระอันเป็นถิ่นที่อยู่ของคะวะบะตะในช่วงบั้น
ปลายชีวิต เป็นสถานที่ด้าเนินเรื่อง เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่ง ตัวละครเอก ฌิงโงเป็นชายชราที่ไม่สู้
จะมีความรักความห่วงใยในตัวลูกๆ มากนัก เขาแอบหลงใหลลูกสะใภ้ของตัวเอง ฌิงโง วัย 62 ปี มี
ภรรยาชื่อยะสุโกะ อายุ 63 ปี มีลูกชายชื่อฌูอิชิซึ่งเคยผ่านสงครามมา ฌูอิชิมีภรรยาชื่อคิขุโกะ ทั้งสี่คน
อาศัยอยู่ที่บ้านในคามาคุระ คืนวันหนึ่งในหน้าร้อน ฌิงโงได้ยินเสียงค้ารามของภูเขา เขาเคยได้ยิน
เสียงเช่นนี้มาก่อนเมื่อตอนที่พี่สาวของยะสุโกะก้าลังจะตาย ฌิงโงเคยหลงรักพี่สาวของยะสุโกะซึ่งเป็น
คนสวยมาก เมื่อฟุซาโกะลูกสาวของเขาที่เกิดจากยะสุโกะและหลานสาวสองคนที่เป็นลูกของฟุซาโกะ
ไม่ส วยเหมือนพี่ส าวของยะสุ โ กะดังที่ฌิงโงคาดหวังไว้ เขาจึงหั นไปมองหาความงามจากคิขุโ กะ
ลูกสะใภ้แทน ฌิงโงต้องต่อสู้กับความคิดที่ว่าเขาไม่ได้รักลูกสะใภ้ฉันท์ชู้สาวแต่เขากลับฝันถึงหญิงสาว
หลายคน จนเขาสงสัยว่าเขาพยายามจะคิดโยงสาวๆ เหล่านั้นไปเป็นตัวคิขุโกะ ส่วนฌูอิชิลูกชายก็มี
ความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เป็นแม่หม้ายสงคราม คิขุโกะตัดสินใจท้าแท้งเพราะไม่ต้องการมีลูกในขณะที่
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ฌูอิชิยังนอกใจมีผู้หญิงอื่นอยู่ ผู้หญิงที่ฌูอิชิมีความสัมพันธ์ด้วยก็ตั้งท้อง ฌูอิชิบังคับให้ท้าแท้งแต่เธอไม่
ยอมและประกาศว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกของฌูอิชิแล้วก็แยกทางกับฌูอิชิในที่สุด ส่วนฟุซาโกะผู้เป็นลูก
สาวก็ล้มเหลวในชีวิตแต่งงานและพาลูกสาวสองคนกลับมาพึ่งฌิงโงโดยไม่ได้หย่ากับสามี ความสัมพันธ์
ของฌิงโงกับภรรยาเองก็จืดชืด
นวนิ ย ายเรื่ อ งนี้ น้ าเสนอให้ เห็ นประเด็ น ความสั มพัน ธ์อัน ละเอียดอ่อนซับซ้ อนของคนใน
ครอบครัวช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเริ่มเล่าเรื่องราวตั้งแต่ฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคม ปี
ค.ศ.1949 จนถึงฤดูใบไม้ร่วงของเดือนกันยายนปี ค.ศ.1950 มีเมืองคามาคุระอันเป็นถิ่นที่อยู่ของคะ
วะบะตะในช่วงบั้นปลายชีวิตเป็นสถานที่ด้าเนินเรื่อง เรื่องเล่าผ่านมุมมองของตัวละครเอกซึ่งเป็นชาย
ชรา ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแนวกระแสส้านึก ซึ่งเป็นการมองแบบอัตวิสัยผ่านความคิด อารมณ์และ
ความรู้สึกของตัวละคร เรื่อง เสียงแห่งขุนเขา นี้ เป็นตัวบทที่มีงานศึกษาวิจัยเป็นจ้านวนมาก โดย
งานวิจัยและบทวิจารณ์ส่วนใหญ่มุ่งวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของ “ครอบครัว” ในยุคหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง ดังที่ฮาเซงะวะ กล่าวว่า “นวนิยายเรื่องนี้บรรยายถึงความผูกพันทั้งทางกายภาพและจิตใจ
ระหว่างชายหญิงโดยใช้ครอบครัวเป็นรากฐาน” และเป็นผลงานที่สะท้อนภาวะหลังสงคราม (การพ่าย
แพ้สงคราม) ของญี่ปุ่น(長谷川1980) นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจัยที่วิเคราะห์แก่นหลักของเรื่อง
คือ มโนทัศน์เกี่ยวกับ “ความตาย” “ชีวิต” และ“เพศ” รวมถึงการศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์
โดยวิเคราะห์ผ่านอนุภาคหรือองค์ประกอบย่อย (Motif) ที่ปรากฏในเรื่อง อาทิ “ความฝัน” “เสียง”
“ธรรมชาติ” และการวิเคราะห์ตัวละครต่างๆ โดยเฉพาะฌิงโง ตัวละครเอกของเรื่อง (川嶋1979;
鶴田 1988) อย่างไรก็ดี การศึกษาเรื่องความเป็นชายในบริบทสังคมญี่ปุ่นที่ปรากฏในวรรณกรรม
ดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีผู้ศึกษาอย่างจริงจังไม่มากนัก
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3.2.1 ความล่มสลายของระบบครอบครัวกับความเป็นพ่อ
หากพิจ ารณาบริบททางสังคมในช่วงเวลาที่เริ่มเล่ าเรื่อง คือ ปี ค.ศ. 1949 ความคิดเรื่อง
ระบบครอบครัวญี่ปุ่นที่ก้าหนดให้ผู้ชายมีหน้าที่ต่อครอบครัว โดยมีหน้าที่เป็นพ่อและผู้น้าครอบครัวได้
เดินทางมาถึงจุดเปลี่ ยนผ่าน 13 กล่าวคือ ระบบครอบครัวญี่ปุ่นที่มีความเกี่ยวพันอย่างมากกับการ
เปลี่ยนสังคมเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งถูกก้าหนดขึ้นตั้งแต่ยุคเมจิในปี ค.ศ. 1898 เป็นต้นมานั้น ได้ถูก
ยกเลิกไปในปี ค.ศ.1947 ซึง่ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกที่มี
นัยส้าคัญ
ลักษณะของคนญี่ปุ่นและการด้าเนินชีวิตช่วงก่อนสงครามได้รับการหล่อหลอมจากระบบ
ครอบครั ว ความคิดที่ครอบง้าวิถีชีวิตของครอบครัวญี่ปุ่น คือการท้าเพื่อประโยชน์ของครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวจะปฏิบัติตัวตามสถานภาพของตน โดยจ้าเป็นต้องควบคุมความปรารถนาส่วน
บุคคลไว้ หากมีเรื่องขัดแย้งต่อพ่อบ้านก็ต้องยอมตามโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็นการบังคับด้วยหลักความ
กตัญญูอันเป็นแกนกลางของศีลธรรมในครอบครัว พฤติกรรมของคนญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่จึงถูกควบคุม
จากความสัมพันธ์เชิงอ้านาจเช่นนี้ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การกดความเป็นตัวตนของตนลง การปฏิบัติ
เพื่อครอบครัว การเชื่อฟังท้าตามค้าสั่งของพ่อบ้านหรือหัวหน้าครอบครัวเหล่านี้ ถือเป็นคุณลักษณะ
13

ฟุคุทาเกะได้อธิบายระบบครอบครัวญี่ปุ่น (家制度) ไว้วา่ “ความคิดพื้นฐานของระบบครอบครัวญี่ปุ่นก็คือ เมื่อลูกชายคนโต
แต่งงานจะรับเจ้าสาวเข้ามาอยู่ในครอบครัวตน (ในกรณีที่มีแต่ลูกสาว การแต่งงานจะรับเจ้าบ่าวเข้ามา) คู่บ่าวสาวใหม่จะใช้ชีวิตอยู่กับ
พ่อแม่และปู่ย่าในครัวเรือนเดียวกัน ความสัมพันธ์ที่เป็นใจกลางของระบบครอบครัวเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามี
ภรรยาเท่านั้น แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูกที่ใช้ระบบการสืบสายโดยตรง (Stem Family) โดยมีผู้นา้ ครอบครัวก็คือ พ่อบ้าน
เป็นผู้มีสิทธิ์ขาด ครอบครัวจึงเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมในโครงสร้างสังคมญี่ปุ่น” และ “ค้าศัพท์ที่เรียกว่า “IE อีเอะ” นี้มีความหมาย
กว้างกว่าครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัว แต่ยังกินความถึงบ้านและทรัพย์สินของบ้าน วิถีทางการผลิต งาน
อาชีพของครอบครัว สุสานบรรพบุรุษด้วย และเป็นหน่วยสังคมเดิมที่ยืนยงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีสถานะทางชนชั้นที่แน่นอน
ภายในเมืองและหมู่บ้าน เป็นระบบทีม่ ีความส้าคัญมากกว่าบุคคลแต่ละคนที่ประกอบเป็นสมาชิกครอบครัว และเมื่อเป็นเช่นนี้ท้าให้
พิจารณาได้ว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่สมาชิกครอบครัวทุกคนจะต้องเสียสละเพื่อครอบครัวโดยไม่คิดถึงตนเอง เมื่อระบบอิเอะมีความส้าคัญต่อ
ระบบการสืบสายโดยตรงเช่นนี้ พ่อบ้านซึ่งเป็นผู้รับช่วงต่อนั้นย่อมมีอ้านาจและเป็นอ้านาจสิทธิ์ขาด” (ฟุคุทาเกะ ทาดาจิ, 2543, 22-25)
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ของคนญี่ปุ่นตามบรรทัดฐานของสังคมที่ถูกบ่มเพาะมายาวนาน ความกลมเกลียวภายในครอบครัวที่มี
พ่อบ้านเป็นศูนย์กลางเช่นนี้ ท้าให้ครอบครัวมีความมั่นคงอยู่ได้
ทว่าหลังสงครามสิ้นสุดลง ญี่ปุ่นประกาศความพ่ายแพ้และยอมจ้านนต่อประเทศสัมพันธมิตร
ในวันที่ 15 สิงหาคม 1945 ญี่ปุ่นประสบกับความหายนะของบ้านเมืองที่เกิดจากภัยสงคราม ความ
หายนะที่เกิดจากระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิ กองทัพอเมริกาเข้ายึดครองญี่ปุ่น
ระบบการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้รักชาติถูกยกเลิกไป และระบอบประชาธิปไตยได้รับการปลูกฝังแทนที่
หลังจากพ่ายแพ้ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นต้องตกอยู่ภายใต้การยึดครองของสหรัฐอเมริกา
จนถึงปี ค.ศ.1951 ภายใต้การถูกยึดครองนี้ระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบบค่านิยมใหม่ได้ถู ก
น้าเสนอเข้ามาโดย GHQ (กองบัญชาฝ่ายยึดครอง) ญี่ปุ่นได้รับเอาระบอบประชาธิปไตยเข้ามา รวมทั้ง
ได้รั บการเปลี่ย นแปลงความคิดในเรื่องอ้านาจสิทธิ์ขาดของจักรพรรดิ โดยให้ จักรพรรดิเป็นเพียง
สัญลักษณ์ของสถาบันเท่านั้น ระบบครอบครัวได้ถูกยกเลิกไป กล่าวคือ ระบบครอบครัวที่ให้ อ้านาจ
แก่พ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างเต็มที่ก่อนสงครามได้รับผลกระทบด้วยระบอบประชาธิปไตยที่
สหรัฐอเมริกาน้าเข้ามา ท้าให้ฐานะความเป็นผู้น้าของฝ่ายชายตกต่้าลง นอกจากนี้ยังได้มีการปฏิรูป
กฎหมายเพิ่มสิทธิเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ.1946 ความคิดในเรื่องความเสมอภาคระหว่ างชายหญิง
เผยแพร่เข้ามาในช่วงหลังสงคราม และอาจกล่าวได้ว่า ผลของการพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้ได้ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้นในใจชาวญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน การที่ต้องยอมรับความพ่ายแพ้สร้างความเศร้าสลดและใน
ขณะเดียวกันก็น้าพาความยินดีที่ตนได้รับสิทธิเสรีที่พึงมี
การเปลี่ยนแปลงนี้มีนัยส้าคัญคือ จิตส้านึกของสถานภาพครอบครัวที่เปลี่ยนไป ซึ่งจิตส้านึกที่
เปลี่ยนไปนี้จะเกี่ยวพันถึงอ้านาจที่ตกต่้าลงของหัวหน้าครอบครัว การพังทลายตัวลงของสถานภาพที่
เหนือกว่าโดยทั่วไปของพ่อบ้าน พ่อ รวมทั้งผู้ชาย ในกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลให้ผู้ชายที่เคยเป็น
ฝ่ายได้เปรียบในความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างพ่อลูก กลายเป็นครอบครัวที่มีความเสมอภาค
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ระหว่างหญิงชายของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา อาจกล่าวได้ว่า นับแต่ช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง ความเป็นชายในลักษณะอ้านาจน้า (Hegemonic Masculinity) กล่าวคือ ความเป็นชายที่
ถูกชี้น้ าและถูกควบคุมจากบรรทัดฐานของความรักต่างเพศ ความเป็นชายในแนวนี้สนใจความมี
อ้านาจที่เหนือกว่าความเป็นหญิงและแยกผู้หญิงออกจากปริมณฑลของผู้ชาย ดังนั้นความอ่อนแอและ
อ่อนหวานที่ถูกเชื่อว่าเป็นคุณลักษณะของผู้หญิงจะถูกรังเกียจและถูกกีดกันออกจากพื้นที่ความเป็น
ชาย การแยกส่วนดังกล่าวนี้คือมาตรฐานความเป็นชายที่เป็นอุดมคติ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556)
ความเป็นชายแบบอ้านาจน้านี้สัมพันธ์กับเงื่อนไขทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละยุคสมัยในสังคมญี่ปุ่นก้าลังถูกสั่นคลอนและถูกลดทอนความส้าคัญ โดยกระแสเรียกร้องสิทธิ
เพื่อความเท่าเทียมต่างๆ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม
3.2.2 การทบทวนความเป็นพ่อของฌิงโง: ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกชาย
ในฉากเปิดเรื่อง เสียงแห่งขุนเขา ผู้อ่านจะพบว่าตัวละครเอกฌิงโงก้าลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับความทรงจ้าของตนเอง ฌิงโงพยายามจะนึกชื่อสาวใช้ที่เพิ่งลาออกไปแต่ก็นึกไม่ออก ฌูอิ
ชิลูกชายและคนในบ้านรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะลูกชายที่ดูเหมือนเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและ
เข้าใจฌิงโงมากที่สุด ดังที่กล่าวว่า

尾形信吾は少し眉を寄せ、少し口をあけて、なにか
を考へてゐる風だつた。
他人には、考へてゐると見えないかもしれぬ。悲し
んでゐるやうに見える。
息子の修一は気づいてゐたが、いつものことで気に
はかけなかつた。
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息子には、父がなにか考へていると言ふよりも、も
つと正確にわかつて
ゐた。なにかを思ひ出さうとしてゐるのだ。
父は帽子を脱いで、右指につまんだまま膝におい
た。修一は黙ってその
帽子を取ると、電車の荷物棚にのせた。(

川端

1980a,p.243)
โอะงะตะ ฌิงโงขมวดคิ้วเข้าหากันเล็กน้อย อ้าปากเล็กน้อย ท้าท่าเหมือนก้าลังครุ่นคิดอะไร
อยู่ส้าหรับคนอื่นอาจจะไม่ได้มองว่าเขาก้าลังครุ่นคิดอยู่ แต่ดูเหมือนก้าลังโศกเศร้า
ฌูอิชิ ลูกชายสังเกตเห็นแต่ไม่ได้ใส่ใจเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติ
ลูกชายเข้าใจอาการของพ่อได้ถูกต้องกว่าด้วยซ้้า พ่อไม่ได้ก้าลังครุ่นคิดอะไรอยู่ แต่พยายาม
นึกอะไรบางอย่างให้ออกต่างหาก
พ่อถอดหมวกออกวางลงบนตักทั้งที่นิ้วมือขวาจับค้างอยู่ ฌูอิชิหยิบหมวกใบนั้นมาอย่าง
เงียบๆ แล้ววางบนหิ้งวางของในขบวนรถไฟ
การบรรยายภาพของพ่อและลูกในชีวิตประจ้าวันของฉากเปิดเรื่องนี้ อาจกล่าวได้ว่าผู้เขียน
ต้องการสื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของพ่อและลูกชายในเรื่องที่เป็นแกนหลักส้าคัญ ฌูอิชิลูกชายกับฌิงโง
ผู้เป็นพ่อท้างานที่เดียวกัน นั่งรถไฟเดินทางไปกลับคามาคุระ-โตเกียวด้วยกันทุกวัน ฌูอิชิเป็นคนคอย
ท้าหน้าที่บอกบทให้กับฌิงโง คอยสังเกตพฤติกรรมของพ่อ ฌูอิชิปฏิบัติต่อพ่ออย่างเอาใจใส่และรู้ดีว่า
พ่อก้าลังเผชิญอยู่กับความหวาดกลัวที่ตกอยู่ในภาวะใกล้สูญเสียความทรงจ้า
「いや、お父さんの一生について、ちょっと考へて
みてゐたんですね。」と
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修一はなにか毒を吐くやうにつぶやいた。
「一生について？

一生のなにについて？」と信吾

はたづねた。
「漠然とですが、強いて結論をもとめると、成功だ
つたか、失敗だつたか
といふやうなことになるんでせうか。」と修一は言
つた。
「わかるものか、そんなことが……。」と信吾は突き
返しておいて、（略）
「うん。平凡人の生涯は、今年もまあ生きて、正月
の田作や数の子にめぐ

りあつたと考へられるね。ずゐ

ぶん人が死んでるぢやないか。」
「それはさうです。」
「ところが、親の生涯の成功か失敗かは、子供の結
婚の成功か失敗かにもよ るらしいんで、これには弱つた
ね。」
「お父さんの実感ですか。」 (川端1980a,p.347-348)
“ผมก้าลังคิดเรื่องชีวิตของคุณพ่อน่ะครับ” ฌูอิชิเปรยขึ้นมาอย่างเหน็บแนม
“ชีวิตของพ่อเหรอ นึกถึงเรื่องอะไรในชีวิตพ่อล่ะ” ฌิงโงเอ่ยถาม
“ไม่ได้จ้าเพาะเจาะจงหรอกครับ แต่ถ้าจะให้ผมสรุปคือ คุณพ่อประสบความส้าเร็จหรือ
ล้มเหลว ประมาณนั้นมังครับ”
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“เรื่องอย่างนั้นใครจะไปรู้” ฌิงโงสวนกลับ […]
“อืม ส้าหรับชีวิตสามัญชนคนธรรมดา ปีนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้กินอาหารวันขึ้นปีใหม่อย่างปลา
ตัวเล็กต้มกับไข่ปลาแฮริ่งก็นับว่าดีแล้ว คนตายไปเยอะแล้ว จริงไหมล่ะ”
“ก็จริงครับ”
“แต่การที่ชีวิตของคนเป็นพ่อแม่จะประสบความส้าเร็จหรือเปล่า ดูเหมือนว่ามันคงต้อง
ขึ้นอยู่กับความส้าเร็จหรือล้มเหลวในชีวิตแต่งงานของลูกๆ ด้วย ตรงจุดนี้พ่อท้าได้ไม่ดีนัก”
“คุณพ่อรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ เหรอครับ”

ในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาส้าคัญที่ครอบครัวญี่ปุ่นจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ฌูอิชิลูก
ชายซึ่งปกติจะไม่ค่อยดื่มเหล้าเวลาอยู่บ้าน ก็ดื่มถ้วยแล้วถ้วยเล่าดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจพ่อหรือคนอื่นใน
ครอบครัว สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปจากปกติ ฌิงโงทราบมาก่อนว่าฌูอิชิเคยไปเมาที่บ้านพักของเมีย
เก็บ และเคี่ย วเข็ญเพื่อนหญิงของเธอให้ร้องเพลงให้เขาฟังจนท้าให้ ผู้ห ญิงคนนั้นร้องไห้ จากบท
สนทนาข้างต้น เมื่อฌูอิชิถามความเห็นของพ่อเกี่ยวกับ “ชีวิตของพ่อ” จะเห็นได้ว่าฌิงโงแสดงความ
คลางแคลงใจกับบทบาทในฐานะพ่อหรือความเป็นพ่อของตนเอง ดังที่เขาตอบว่า “แต่การที่ชีวิตคน
เป็นพ่อแม่จะประสบความส้าเร็จหรือเปล่า เหมือนว่ามันคงต้องขึ้นอยู่กับความส้าเร็จหรือล้มเหลวใน
ชีวิตแต่งงานของลูกๆ ด้วย ตรงจุดนี้พ่อท้าได้ไม่ดีนัก” และบทสนทนานี้ยังสะท้อนให้เห็นว่ าการที่ตัว
ละครเอก คือฌิงโง ต้องปะทะกับความคาดหวังของสังคมที่มีต่อสถาบันครอบครัว เพราะครอบครัว
เป็นพื้นที่หลักของการผลิตซ้้าบรรทัดฐานและบทบาทเพศสถานะ ครอบครัวเดี่ยวประกอบด้วยชาย
หญิงที่แต่งงานกันและลูกที่ยังอยู่ในปกครอง มีการแบ่งงานกันท้าของหญิงชายที่จะส่งต่อผ่ านรุ่นสู่รุ่น
พ่อจะเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว ส่วนฝ่ายหญิงจะรับผิดชอบการดูแลบ้าน ส่วนในกรณีที่ครอบครัวนั้นมี
ลูกชาย หน้าที่ส้าคัญของพ่อตามความคาดหวังของสังคมคือการท้าหน้าที่เป็นต้นแบบให้แก่ลูก อาจ
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มองได้ว่าบรรทัดฐานของสังคมกระแสหลักนี้มีอิทธิพลเหนือตัวละครอย่างฌิ งโง ค้าถามของฌูอิชิลูก
ชายจึงมีความส้าคัญซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการตั้งค้าถามต่อครรลองของความเป็นพ่อ นอกจากนี้ค้าพูด
ของลูกชายที่ตั้งค้าถามเกี่ยวกับชีวิตของพ่อและตอกย้้าในตอนท้ายว่า “คุณพ่อรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
เหรอครับ” นั้น เผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกที่เ ปลี่ยนไป รวมถึงทัศนคติที่แตกต่างกัน
ระหว่างพ่อและลูกชาย
นอกจากสถานภาพของพ่อที่เคยมีอ้านาจสูงสุด เป็นที่เคารพของภรรยาและลูกในยุคก่อน
สงครามจะตกต่้าลงแล้ว ประเด็นที่ส้าคัญในเรื่อง เสียงแห่งขุนเขา คือความสัมพันธ์ของชายหญิงที่
เชื่อมโยงกับการแต่งงานและการสร้างครอบครัวท้าให้ผู้ชายต้องเผชิญหน้ากับความคาดหวังที่เกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่ของสามีและพ่อ ผู้ เขียนก้าหนดให้ ตัวละครฌูอิชิ ผู้ เป็นลู กชายซึ่งแต่งงานแล้ว ไปมี
ความสัมพันธ์ที่หมิ่นเหม่ศีลธรรมกับแม่หม้ายสงคราม ในแง่หนึ่งคือการน้าเสนอภาพของตัวละครที่
หลีกเลี่ยงการท้าหน้าที่สามีที่ดี นอกจากนี้ การที่ฌูอิชิสนับสนุนให้คิขุโกะซึ่งเป็นภรรยาและคินุโกะซึ่ง
เป็นเมียเก็บที่ตั้งท้องในเวลาไล่เลี่ยกันให้ท้าแท้งเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความพยายามปฏิเสธ
หลีกหนีบทบาทของพ่อหรือความเป็นพ่อด้วย การตั้งค้าถามของฌูอิชิต่อชีวิตของพ่อในวันขึ้นปีใหม่
ซึ่งถือเป็นวันที่ครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันในฉากนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความสับสนและความขัดแย้ง
ภายในจิตใจจากการตระหนักถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความต้องการส่วนตน ในขณะที่สังคมยังคง
คาดหวังให้ผู้ชายสืบทอดความเป็นพ่อ
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3.2.3 การปฏิเสธบทบาทการเป็นพ่อและสามี

「菊子だつて、自由ですよ。ほんたうに自由なんで
すよ。兵隊でも囚人で

もありやしない。」と修一はい

どみかかるやうに吐き出した。
「自分の女房が自由とはなんだ。お前は菊子にも、
そんなことを言つてゐる のか。」
「菊子には、お父さんから言つてやつて下さい。」
(川端1980a,p.530)

“คิขุโ กะเองก็มีอิส ระนะครับ มีอิส ระจริงๆ ไม่ได้เป็นทหารหรือนักโทษซักหน่อย” ฌูอิชิ
โพล่งออกมาต่อหน้า
“ที่บอกว่าเมียตัวเองมีอิสระน่ะหมายความว่ายังไง แกพูดอย่างนั้นกับคิขุโกะด้วยหรือ”
“คุณพ่อช่วยบอกคิขุโกะด้วยก็แล้วกันครับ”

แม้ฌูอิชิกับพ่อจะใกล้ชิดกัน แต่ทั้งคู่ก็ไม่อาจสื่อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้ เพราะพ่อเป็น
ส่วนหนึ่งของความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้ชายในการท้าหน้าที่ตามเพศสถานะ แต่ฌูอิชิเลือกใช้ชีวิต
ตามความต้องการของตนเอง การที่ฌูอิชิกล่าวถึงภรรยาของตนว่ามี “อิสระ” ต่อหน้าพ่อนั้นอาจ
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของฌูอิชิเองที่ต้องการมีชีวิตที่เป็ นอิสระ ในขณะที่ฌูอิชิก็ตระหนักดี
ว่าการไม่ได้ท้าหน้าที่ของสามีและพ่อที่ดีอาจก่อให้เกิดความผิดหวัง ค้าพูดและพฤติกรรมของตัวละคร
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ชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ซึ่งผูกโยงอยู่กับเพศสถานะได้สร้างความกดดันให้กับผู้ชายและเป็นสาเหตุของ
การปฏิเสธที่จะท้าหน้าที่สามีและพ่อเพื่อสืบทอดค่านิยมดั้งเดิมของครอบครัวญี่ปุ่นในสังคม

3.3.ความเป็นชายกับความไร้สมรรถภาพใน นิทราเทวี
นวนิยายเรื่อง นิทราเทวี เป็นเรื่องราวประสบการณ์แปลกของเอะงุชิ ชายชราวัย 67 ที่ใกล้
หมดสมรรถภาพทางเพศ เอะงุชิได้เข้าไปใช้บริการบ้านนางนิทรา นอนหลับเคียงข้างโสเภณีนิทราซึ่ง
เป็นเด็กสาวพรหมจรรย์ที่เปลือยกายหลับสนิทหกคนเป็นเวลาห้าคืน เด็กสาวพรหมจรรย์ถูกท้าให้หลับ
สนิทราวกับไม่มีวันตื่น ไม่มีทางรู้สึกตัวรับรู้สิ่งใด เรือนร่างอันงดงามของเด็ กสาวปลุกเร้าให้เอะงุชิได้
ย้อนกลั บ ไปในอดีตวัยหนุ่ มอีกครั้ง และในขณะเดียวกันเรือนร่างเด็กสาวก็คอยตอกย้้าให้ เอะงุชิ
ตระหนักถึงความอัปลักษณ์ของวัยชราและความตายที่คืบคลานเข้ามา ในแต่ละค่้าคืนเอะงุชิได้นอน
หลับเคียงข้างนางนิทรา เรื่องราวต่างๆในอดีตค่อยไหลรินออกมาจากความทรงจ้า เรื่องราวด้าเนินไป
ในรูปแบบการพรรณนาความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจิตใจอันโดด
เดี่ยวของเอะงุชิ การหาความส้าราญเช่นนี้ต่างจากการหาความส้าราญในรูปแบบทั่วไป และในคืนที่
สองที่บ้านนางนิทราแห่งนี้ เองุชิค้นพบว่าโสเภณีที่นอนหลับเคียงข้างเป็นสาวพรหมจรรย์ ณ บ้านนาง
นิทราแห่งนี้ เอะงุชิได้หวนร้าลึกความทรงจ้ากับหญิงสาวที่เคยมีความสัมพันธ์ด้วยและเรื่องราวของลูก
สาวที่เกิดขึ้นในอดีต
นิทราเทวี 『眠れる美女』[Nemurerubijo]

ประพันธ์ขึ้นในปีค .ศ .1960-

196114 ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารวรรณกรรมฌินโช 「新潮」จัดเป็นงานเขียนในช่วงบั้น
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“ “วิมานมายา” (Nemureru Bijo) เป็นนวนิยายที่ประพันธ์ในปี ๑๙๖๐ - ๑๙๖๑ ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมญี่ปุ่นก้าลังประสบกับปัญหา
มากมาย เช่นการต่อต้านการต่อสนธิสญ
ั ญาร่วมกันป้องกันระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกา (Ampo Toso) ที่มกี ารต่อต้านกันทั่วประเทศ
ฝ่ายขวาจัดได้ขู่สังหารฟูกาซาว่าชิชิโร่ ที่ได้ประพันธ์เรื่องที่หมิ่นสถาบันจักรพรรดิ นายกรัฐมนตรีถูกท้าร้ายร่างกาย อาซานุมะ
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ปลายและเป็นผลงานเด่นอีกชิ้นหนึ่งของคาวาบาตะ ในยุคที่เรื่องนี้ได้ตีพิมพ์ออกมาครั้งแรก มีบท
วิจารณ์กล่าวไว้ว่า เพศวิถีในเรื่องนี้ไม่ได้ถูกน้ามาใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ หรือการปลดปล่อย “
”างใดแต่อย่(三島1967)และประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงมากที่สุดในบทวิจารณ์ยุคหลังคือ
เพศแม่หรือความเป็นแม่ แนวโน้มในการวิจารณ์มุ่งไปสู่การตีความในเชิงสัญลักษณ์เสียเป็นส่วนใหญ่
อาทิ ต เป็นการการหวนกลับสู่ครรภ์มารดา ณ บ้านนางนิทราแห่งนี้ ส้าหรับเองุชิคือ การต่ออายุชีวิ “
หยุดพักระหว่างทางที่นับวันจะเข้าใกล้ความตายมากขึ้นเรื่อยๆ ” (鶴田1987) หรือ ชายชราที่“
หมกมุ่นเรื่องเพศยามรู้สึกหวาดกลัวและรังเกียจความตายที่ย่างกรายเข้ามาทุกขณะปรารถนาที่จะยึด
”ติดกับชีวิตและมุ่งมั่นที่จะหวนคืนสู่ต้นก้าเนิดแห่งชีวิต (原善1996) เป็นต้น ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ
ตัวละครเอกได้เล่าในตอนท้ายของเรื่องว่า แต่จากการศึกษาวิเคราะห์ ”ผู้หญิงคนแรกของผมคือแม่ “
การ“ผู้วิจัยเห็นว่าการหวนร้าลึกอดีตหรือการย้อนความทรงจ้าของเองุชินั้นไม่ได้มีความหมายเพียงแค่
ทว่าหากวิเคร ”ต การหวนคืนสู่ ต้นก้าเนิดแห่งชีวิ “หรือ ”หวนกลับสู่ ครรภ์มารดา าะห์ลึ กลงไปใน
รายละเอียดแล้วจะพบว่าการหวนร้าลึกอดีตหรือการย้อนความทรงจ้าของเอะงุชิที่บ้านนางนิทราแห่ง
นี้มีความหมายมากกว่านั้น ผู้วิจัยจะวิเคราะห์กลไกของ และความหมายของ ”กฎต้องห้ามในบ้านลับ“
ปสู่การท้าความเขซึ่งเป็นองค์ประกอบส้าคัญในเรื่องเพื่อน้าไ ”สาวพรหมจรรย์“้าใจความเป็นชายซึ่ง
อันที่จริงแล้วผูกโยงอยู่กับความเป็นพ่อของเอะงุชิตัวละครเอกในเรื่อง นิทราเทวี นี้

เลขาธิการพรรคสังคมนิยมถูกวัยรุ่นขวาจัดลอบสังหารตอนปราศรัยที่สวนฮิบิย่า
เป็นต้น
ซึ่งล้วนเป็นเหตุการณ์ร้ายคุกคาม
เสถียรภาพของสังคมญี่ปุ่น งานประพันธ์ของคาวาบาตะชิ้นนีจ้ ึงเป็นการแสวงหาความกลมกลืนของคนกับสังคมในโลกวรรณกรรมที่
ทั้งคนและฉากนั้นผิดจากสังคมธรรมดา” (อาทร ฟุ้งธรรมสาร, 2530)
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3.3.1 กฎต้องห้ามในบ้านลับ: ความสัมพันธ์ระหว่างชายชรากับเด็กสาว

たちの悪いいたづらはなさらないで下さいませよ、
眠ってゐる女の子の口に
指を入れようとなさつたりすることもいけません
よ、と宿の女は江口老人に
念を押した。(川端1980b,p.135)

กรุณาอย่าท้าอะไรที่ไม่ดี ห้ามสอดนิ้วเข้าไปในปากของเด็กสาวที่หลับอยู่อะไรแบบนั้นด้วย
นะคะ หญิงประจ้าบ้านพักแรมกล่าวย้้ากับชายชราเอะงุชิ

เรื่องเปิดฉากขึ้นด้วยค้าพูดของหญิงประจ้าบ้านพักแรม ซึ่งชี้ให้เห็นถึงเจตนาของผู้เขียนที่
ต้องการบ่งบอกความส้าคัญของ “กฎต้องห้าม” ที่หญิงประจ้าบ้านพักแรมเอ่ยขึ้น หญิงประจ้าบ้านพัก
แรมซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนพูดถึงแขกที่มาเยือนบ้านลับแห่งนี้ว่ามีแต่ “แขกที่ไว้ใจได้” ซึ่งในที่นี้คือ
ชายชราที่หมดความเป็นชายหรือไร้สมรรถภาพทางเพศนั่นเอง ท้าให้เกิดค้าถามขึ้นว่าหากแขกที่มา
เยือนล้วนแต่เป็น “แขกที่ไว้ใจได้” ดังเช่นที่หญิงวัยกลางคนพู ดแล้ว “กฎต้องห้าม” ในบ้านมีความ
จ้าเป็นหรือมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ในเรื่องเอะงุชิยืนยันว่าตนเองต่างจากแขกคนอื่น เขาไม่ใช่ “แขก
ที่ไว้ใจได้” และอยู่ในสภาพที่สามารถฝ่าฝืนกฎได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุนี้อาจมองได้ว่า “กฎต้องห้าม” นั้น
ปกติ มี ไ ว้ เ พื่ อ ห้ า มปรามพฤติ ก รรมทางเพศของแขกวั ย ชราคนอื่ น ที่ ไ ร้ ส มรรถภาพทางเพศ แต่
ส้าหรับเอะงุชิ “กฎต้องห้าม” กลับท้าหน้าที่ปลุกเร้าสิ่งที่ซ่อนลึกอยู่ภายในจิตใจ กล่าวคือการปลุก
จิตส้านึกของการฝ่าฝืนหรือการล่วงละเมิดให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
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この家に来て侮蔑や屈辱を受けた老人どもの復讐
を、江口は今、この眠らせ

られてゐる女奴隷の上に行

ふのだ。この家の禁制をやぶるのだ。二度とこの 家に来
られないのはわかつてゐる。むしろ娘の目をさまさせる
ために江口を あらくあつかつた。 (川端1980b,p.165)
ตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องท้าอะไรต่อทาสสาวผู้ถูกท้าให้สลบไสลเป็นการแก้แ ค้นแทนชาย
ชราที่มาบ้านนี้และต้องได้รับความขมขื่นดูถูกเหยียดหยาม เขาจะละเมิดกฎของบ้านนี้ เขารู้
ดีว่าอาจจะมาที่นี่ไม่ได้อีกต่อไป เอะงุชิปฏิบัติด้วยความรุนแรงเพื่อปลุกหญิงสาวให้ตื่น แต่
ทันใดนั้นเขาก็ต้องถอยออกมาเพราะได้พบหลักฐานอันเด่นชัดว่าเป็นสาวพรหมจรรย์
ในคืนที่สองเอะงุชิตั้งใจจะฝ่าฝืนกฎและล่วงเกินเด็กสาว แต่ต้องหยุกชะงักและตกใจที่พบว่า
เด็กสาวที่หลับเคียงข้างเป็นสาวพรหมจรรย์ จากปฏิกิริยาที่ไม่ธรรมดาของเอะงุชินี้แสดงให้เห็นถึง
ความตระหนกตกใจต่ออะไรบางอย่างที่ซ่อนลึกอยู่ภายใน ซึ่งโดยปกติอาจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือ
ตระหนักรู้ได้ในชีวิตประจ้าวัน ค้าถามที่ตามมาคือเพราะเหตุใดข้อเท็จจริงที่เอะงุชิค้นพบว่าโสเภณีเป็น
สาวพรหมจรรย์ นี้จึ งน้ าความสั่ น คลอนมาสู่ จิตใจของเอะงุชิ ความรู้สึกของเอะงุชิเปลี่ ยนแปลงไป
หลังจากเอะงุชิค้นพบข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังข้อความที่ว่า “อายุเท่านี้แต่ยังเป็นโสเภณีที่สาวบริสุทธิ์
เธอจะเป็นอะไรได้นะถ้าไม่ใช่โสเภณี เขาบอกตัวเองเช่นนั้นหลังจากพายุพัดผ่านไปแล้ว ความรู้สึกที่
เขามีต่อเด็กสาวและต่อตนเองก็เปลี่ ยนไป และคงไม่ห วนคืนมาดังเดิมอีก ” เอะงุชิเริ่มครุ่นคิดถึง
ความสัมพันธ์ของผู้กระท้าการล่วงละเมิดและผู้ถูกล่วงละเมิด
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「それぢや、年寄りに出来る、いちばんの悪事はな
んだらう。」

「この家には、悪はありませ

ん。」と女は若い声を低めながら江口を気押す

やうに

言つた。
「悪はないか。」と老人はつぶやいた。女の黒
いひとみは落ち着いてゐた。 「もし娘の首を絞め殺さう
となさるのも、赤子の手をねぢるやうなものです けれど
……。」(川端1980b,p.197-198)
“อะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คนแก่จะท้าได้นะ”
“ในบ้านนี้ไม่มีสิ่งที่เลวร้ายค่ะ” เธอลดเสียงลงขณะพูดด้วยท่าทีแกมบังคับเอะงุชิอยู่ในตัว
“ไม่มีความเลวร้ายหรือ” เอะงุชิพึมพ้า ดวงตาสีด้าขลับของเธอสงบนิ่ง “ถ้าคุณจะลองบีบคอเด็กสาว
มันก็เหมือนกับคุณก้าลังบิดแขนของทารก”
ในคืนแรกเอะงุชิกล่าวว่าแม้ตัวเองจะไม่ใช่ “แขกที่ไว้ใจได้” แต่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์
ปรารถนาของตนได้ ในคืนที่สองเมื่อหญิงประจ้าบ้านพักแรมย้้า “กฎต้องห้าม” อีก เอะงุชิกลับมี
ปฏิกิริยาที่ตอบโต้รุนแรงขึ้น จากบทสนทนาของเอะงุชิกับหญิงประจ้าบ้านพักแรมข้างต้นแสดงให้เ ห็น
ถึงความสั่นคลอนของจิตใจของเอะงุชิที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ ในคืนที่สี่ เขาได้พูดถึงการฝ่าฝืน “กฎ
ข้อห้าม” ที่รุนแรงที่สุด คือการล่วงละเมิดชีวิต แสดงให้เห็นว่าส้านึกในเรื่องความชั่วหรือความเลวร้าย
ในตัวเอะงุชินั้นได้ทวีความรุ นแรงจนถึงขีดสุด โดยสะท้อนผ่านค้า พูดของหญิงประจ้าบ้านพักแรม
ออกมาอย่างชัดเจน
ในคืนที่สามเอะงุชิแสดงความหวาดกลัวและเปรียบบ้านหลังนี้เหมือน “บ้านผีสิง” แต่ในคืน
สุดท้ายเอะงุชิกลับพูดขึ้นมาเองว่า “อยากจะคุยกับผี ” และบอกอีกว่า “ฉันมีผีสิงอยู่ในตัว เธอก็มี
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เหมือนกัน” ค้าว่า “ผี” ที่เอะงุชิกล่าวถึงนี้อาจหมายถึงวิญญาณของชายชราฟุคุระซึ่งเป็นเพื่อนของ
เอะงุชิที่เสียชีวิตลง หรืออาจหมายถึงความตายของหญิงสาวผิวด้าคล้้าในตอนจบของเรื่อง แต่ก็อาจ
ตีความได้ว่า “ผี” ในที่นี้อาจหมายถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งในยามปกติไม่สามารถปรากฏตัว
ออกมาได้ หรือเราไม่สามารถมองเห็นหรือรู้สึกได้ “ผี” จึงไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นตัวตนในโลกต่างมิติ
หากแต่เป็นสัญลักษณ์แทนส่วนลึกใต้จิตส้านึกของมนุษย์หรือในตัวเอะงุชิเอง
3.3.2 ความหมายของ “สาวพรหมจรรย์” : ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาว
กฎต้องห้ ามในบ้ านลั บ กระตุ้ นสิ่ งที่ ซ่อนลึ ก อยู่ภ ายในเอะงุชิ สิ่ งนั้นเกี่ยวพั นอย่างมากกั บ
ความหมายของ "สาวพรหมจรรย์" ซึ่งเกี่ยวข้องกับ "ความทรงจ้า" ในอดีตของเอะงุชิ จากการศึกษา
พบว่า “สาวพรหมจรรย์” นี้แทนคุณค่าความเป็นหญิงที่ตัวละครเอกชายให้ความส้าคัญอย่างยิ่ง
3.3.2.1 “ตราบาป” ในใจ
この家の女に「なれてゐる」と言はれるほど娘の身
は老人どもにもてあそば れながらも、きむすめでゐる。
それは老人どもが衰へてゐるからでもある し、娘が深く
眠らせられてゐるからでもあるが、この妖婦じみた娘は
この後

どのやうな一生の転変をたどつてゆくのだらう

かと、江口には親心に似た

思ひが沸いて来た。江口も

すでに老いたしるしだ。娘はただ金がほしさで

眠つて

ゐるだけにちがひない。しかし金を払う老人どもにとつ
ては、この

やうな娘のそばに横たはることは、この世

ならぬよろこびなのにちがひな

い。娘が決して目をさ

まさないために、年寄りの客は老衰の劣等感に恥ぢる こ

71
とがなく、女についての妄想や追憶も限りなく自由に許
されることなのだ らう。

目をさましてゐる女により

も高く払って惜しまぬのもそのためなの

だらうか。眠

らせられた娘がどんな老人であつたかいつさい知らぬの
も老人

の心安さなのだらう。老人の方でも娘の暮らし

の事情や人柄などはなにも

わからない。それらを感じ

る手がかりの、どんなものを着てゐるのかさへ

わから

ぬやうになつてゐる。老人どもにとつてあとのわづらは
しさがない

といふ、そんななまやさしい理由だけでは

あるまい。深い闇の底のあやしい 明りであらう。

(川端

1980b,p.167)

ยิ่งเป็นเรือนร่างของเด็กสาวที่ “รู้งาน” ตามค้าบอกของหญิงประจ้าบ้านพักแรม ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ให้ความอภิรมย์แก่เหล่าชายชราแต่ก็เป็นสาวบริสุทธิ์ นั่นคงเพราะเหล่าชายชราเสื่อมสภาพและ
เด็กสาวก็ถูกท้าให้หลับลึก ทว่าชีวิตของเด็กสาวพราวเสน่ห์ผู้นี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต่อจากนี้
เอะงุชิเกิดความรู้สึกเหมือนพ่อที่ห่วงลูกเช่นนั้นขึ้นมา อาการนี้บ่งบอกว่าตัวเอะงุชิเองก็กลายเป็นคน
แก่ไปเสียแล้ว เด็กสาวมานอนหลับใหลอยู่อย่างนี้ก็คงเพราะต้องการเงินเป็นแน่แท้ ส้าหรับชายชราผู้
จ่ายเงิน การนอนเคียงข้างเด็กสาวเช่นนี้นับเป็นความสุขที่หาไม่ได้ในโลกนี้ เนื่องจากเด็กสาวหลับสนิท
ไม่มีทางตื่น แขกสูงวัยเหล่านี้เลยไม่ต้องรู้สึกอับอายมีปมด้อยในเรื่องความชราภาพของตน พวกเขามี
อิสระที่จะจมอยู่กับ ความฝันและความทรงจ้าถึงสตรีอย่างไร้ขอบเขต นั่นเป็นเหตุผ ลที่พวกเขาไม่
เสียดายเงินจ้านวนมากกว่าเงินที่จ่ายให้หญิงที่ตื่นอยู่กระมัง ชายชราก็คงอุ่นใจด้วยว่าเด็กสาวที่ถูกท้า
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ให้สลบไสลเหล่านี้จะไม่มีทางรู้สิ่งใดเกี่ยวกับเขาเลย และเขาเองก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเด็กสาวทั้ง
สภาพความเป็นอยู่และนิสัยใจคอ กระทั่งเสื้อผ้าที่ใส่ที่จะเป็นหลักฐานแสดงถึงสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เห็น
เลย มันคงไม่ใช่แค่เหตุผลง่ายๆ ว่าเพื่อป้องกันความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง แต่คงเป็นแสงที่น่า
ฉงนในก้นบึ้งแห่งความมืดมิด
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าในคืนที่สองเอะงุชิตกตะลึงที่ค้นพบว่าหญิงสาวที่หลับใหลอยู่
เป็นสาวพรหมจรรย์และความรู้สึกต่อหญิงสาวเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้น เอะงุชิเริ่มครุ่นคิดถึงชีวิต
จริงของหญิงสาว โดยความรู้ สึกที่เกิดขึ้นมีลั กษณะคล้ายกับความรู้สึกของพ่อที่มีต่อลูก เอะงุชิยัง
กล่าวถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวกับชายชราโดยผูกโยงเข้ากับปัจจัยเรื่องเงิน โดยบอก
ว่าเหตุผลที่หญิงสาวหลับใหลอยู่ที่บ้านนี้มาจากความต้องการทางการเงิ น และจากข้อความที่ว่า “เขา
เองก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเด็กสาวทั้งสภาพความเป็นอยู่และนิสัยใจคอ กระทั่งเสื้อผ้าที่ใส่ที่จะเป็น
หลักฐานแสดงถึงสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เห็นเลย” แสดงให้เห็นว่าเอะงุชิเริ่มค้านึงถึงชีวิตจริงของหญิงสาว
ในฐานะปัจเจกบุคคลมากกว่าจะมองเรือนร่างที่แน่นิ่งเป็นเสมือนวัตถุสิ่งของที่อยู่เบื้องหน้า ในคืน
เดียวกันนั้นเอง เอะงุชิได้กล่าวถึงลักษณะความสัมพันธ์ของชายชราและหญิงสาวที่บ้านนางนิทราแห่ง
นี้ ว่ า “ชายชราที่ จ่ า ยเงิ น เพื่ อ การสั ง เวยตั ว ของเด็ ก สาวไม่ มี ค วามรู้ สึ ก บาปบ้ า งเลยหรื อ หรื อ ว่ า
ความรู้สึกบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ มีส่วนช่วยเพิ่มรสชาติให้กับความหฤหรรษ์นั้น ”(川端1980b, p.170)
เด็กสาวถูกบรรยายว่าเป็น “เครื่องสังเวย” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็น “เหยื่อ” หรือ “ผู้ถูกกระท้า”
ในขณะที่ชายชราเป็น “ผู้กระท้า” โดยเชื่อมโยงพฤติกรรมของชายชราที่ซื้อบริการหญิงสาวเข้ากับ
“ความรู้สึกบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ ” หรือความรู้สึกผิดบาป อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่เอะงุชิ
กล่าวโทษพฤติกรรมของชายชราคนอื่น ตัวเอะงุชิเองกลับ “ลืมตัวใช้เท้าของเขาคล้าหานิ้วเท้าของเด็ก
สาวราวกับลืมไปแล้วด้วยว่าเด็กสาวเป็นเครื่องสังเวย เพราะนั่นเป็นส่วนเดียวที่เขายังไม่ได้สัมผัส ”
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(川端1980b,p.170) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค้าพูดกับพฤติกรรมของเอะงุชินั้นไม่สอดคล้องกัน ซ้้ายัง
เป็นไปในทางตรงกันข้าม
「つまらない人情をお出しにならないで、眠つてゐ
る子とだけおつきあひ

なさつておいた方がよろしいぢ

やございませんか。あの子はだんなさまとお

やすみ

したことを、まるで知らないんですから、なんの面倒も
起きやうがあ りません。」
「しかし、僕の方はおぼえてゐるよ。もし道ででも出会
つたら……。」

「まあ。声でもおかけになるおつもり

ですか。それはおやめになつて下さ

い。罪なことぢや

ありませんか。」
「罪なこと……？」江口老人は女の言葉をくりかへし
た「さうでございますよ。」(川端1980b,p.179)
“ดิฉันว่าคุณอย่าไปเกิดความรู้สึกอะไรที่ไม่เป็นเรื่อง ให้แกเป็นคู่นอนก็แล้วกัน แกไม่รู้ด้วย
ซ้้าไปว่าแกนอนอยู่กับใคร แกไม่ก่อปัญหาให้คุณหรอก”
“แต่ผมจ้าเธอได้นี่ ถ้าบังเอิญเจอกันที่ท้องถนนล่ะ”
“คุณหมายความว่าคุณจะทักแกหรือคะ กรุณาอย่าท้าอย่างนั้นเลยค่ะ มันจะบาปเปล่าๆ”
“บาปงั้นเหรอ”
“ค่ะ บาปแน่นอน”
ในตอนจบของคืนที่สอง เอะงุชิคุยกับหญิงประจ้าบ้านพักแรมแห่งนี้ จากบทสนทนาดังกล่าว
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สะท้อนให้เห็นส้านึกในเรื่องบาปของเอะงุชิ ขณะที่เอะงุชิวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของชายชราที่ซื้อ
บริการหญิงสาวที่บ้านนางนิทราแห่งนี้ว่าเป็นเรื่องบาป แต่เอะงุชิกลับไม่เห็นว่าหากบังเอิญเจอหญิง
สาวที่หลับใหลอยู่นี้บนท้องถนนแล้วทักทายไปจะเป็น “บาป” จุดนี้สะท้อนว่าส้านึกในเรื่องบาปของ
เอะงุชินั้นไม่ได้ยืนอยู่บนบรรทัดฐานทางสังคม หากแต่เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนตัว เมื่อเรื่อง
ด้าเนินต่อไป ส้านึกบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของเองุชิก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ และส้านึกบาปดังกล่าว
นี้เกี่ยวโยงกับความทรงจ้าในอดีตที่เกี่ยวข้องกับลูกสาวคนเล็กของเอะงุชิ
3.3.3 ความล้มเหลวในฐานะผู้นาครอบครัว
3.3.3.1 การตระหนักถึงความผิดพลาดของความเป็นพ่อ
江口老人には、今も乳吞児の匂ひのする孫がある。
その孫の姿が浮かんで来 た。三人の娘たちはそれぞれか
たづいて、それぞれ孫を産んでゐるが、孫た

ちの乳

臭かつた時ばかりではなく、乳呑児だつた娘たちを抱い
たことも忘れ てゐはしない。それらの肉親の赤んぼの乳
臭い匂ひが、江口自身を責めるや うに、ふつとよみがへ
つて来たのだらうか。いや、眠つた娘をあはれむ江口 の
心の匂ひであらう。(川端1980b,p.146)
อันที่จริงแล้วปัจจุบันนี้เองุชิชายชราก็มีหลานวัยแบเบาะที่มีกลิ่นน้้านม เขานึกภาพหลาน ลูก
สาวทั้งสามคนของเขาแต่งงานและมีลูกหมดแล้ว ไม่ใช่แค่กลิ่นน้้านมของหลานๆ แต่เขาไม่
เคยลืมวันเวลาที่โอบอุ้มลูกสาวครั้งที่ยังเป็นเด็กทารก เป็นไปได้ไหมว่ากลิ่นน้้านมจากเด็ก
ทารกหวนกลับมาเพื่อต้าหนิเขา ไม่หรอก คงเป็นกลิ่นจากความรู้สึกสงสารที่เขามีต่อเด็กสาว
ที่หลับใหลอยู่
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ประสบการณ์ในคืนแรกที่บ้านนางนิทรา เอะงุชิได้กลิ่นน้้านมจากกลิ่นกายของเด็กสาวที่นอน
เคียงข้าง ท้าให้เขาหวนระลึกถึงชู้รักเกอิชา นางรู้ว่าเขามีลูกและแต่งงานแล้วและขยะแขยงกลิ่นน้้านม
ที่เป็นกลิ่นประจ้าตัวทารกที่ติดตัวเขามา เป็นที่น่าสังเกตว่าความทรงจ้าแรกที่เอะงุชิหวนนึกถึงที่บ้าน
ลับแห่งนี้เป็นความทรงจ้าที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาว เอะงุชินึกถึงหลานของตัวเอง
และย้อนนึกถึงลูกสาวของตนเมื่อครั้งยังเป็นทารก และที่ส้าคัญคือความทรงจ้านั้นหวนย้อนกลับมาใน
ลักษณะที่เป็น “การต้าหนิ” ความทรงจ้าต่างๆ ในอดีตของเอะงุชิที่ล้วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับ
ผู้หญิงได้รินไหลออกมาที่บ้านลับแห่งนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางศีลธรรม หรือ
อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรน้ามาพูดถึงหรือไม่สามารถพูดถึงได้ โดยเฉพาะความทรงจ้าที่
เกี่ยวข้องกับลูกสาวคนเล็กนั้นอาจมองได้ว่าเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นและฝังลึกอยู่ในความทรงจ้าของเอะงุชิมา
ตลอด

江口は娘の手をあてた目の奥に、いくつかの花の幻
が浮かんでは消え、消え ては浮かぶのにまかせながら、
娘を嫁にやつたあとしばらく、よその娘まで

が可愛

くなつて気にかかつた日々の感情がよみがへつてゐた。
この娘もそん な時のよその娘の一人であるかのやうに思
へて来る。老人は手をはなした

が、娘の手はじつと江

口の目の上にのつてゐた。江口の三人の娘のうちで、 椿
寺の散り椿を見たのは末の娘だけであるし、末つ子をう
ちから出す半月ほ ど前の別れの旅であつたし、この椿の
花の幻がもつとも強かつた。殊に末娘 は結婚するのに苦
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しい痛みもあつた。二人の若者が末娘をあらそつたばか
り

でなく、そのあらそひのなかで末娘はきむすめでな

くなつてゐた。江口は末 娘の気もちを新しくするために
旅へ誘ひ出したのでもあつた。
ลึกลงไปในดวงตาที่ทาบทามไว้ด้วยมือของเด็กสาวนั้น ภาพของดอกไม้ดอกแล้วดอกเล่าก็
ปรากฎให้เห็นและเลือนหายสลับกันไป เขานึกถึงความรู้สึกหลังจากที่ลูกสาวแต่งงานไปแล้ว
เขาเกิดความเอ็นดูเป็นห่วงเป็นใยเด็กสาวคนอื่นแทน เด็กสาวในค่้าคืนนี้ก็ไม่ต่างจากเด็กสาว
คนหนึ่งในตอนนั้น เขาปล่อยมือของเด็กสาวแล้วแต่มือยังพาดอยู่บนดวงตาของเขา ในบรรดา
ลูกสาวสามคนของเขา มีเพียงลูกสาวคนเล็กคนเดียวที่ได้เห็นดอกคามีเลียร่วงโรยที่วัดท์ซึบะกิ
นั่นเป็นการเดินทางท่องเที่ยวล้าพังกับลูกสาวคนเล็กเพื่อเป็นการอ้าลาสองสัปดาห์ก่อนที่ลูก
สาวจะออกเรือน ภาพของของดอกคามีเลียยังคงติดตาเขาอยู่อย่างแจ่มชัดที่สุด การสมรส
ของลูกสาวคนเล็กนั้นมีเรื่องที่เจ็บปวดขมขื่นอยู่ด้วย ชายหนุ่มสองคนแย่งชิงตัวลูกสาวจนท้า
ให้ลูกสาวคนเล็กของเขาสูญเสียพรหมจรรย์ไป ด้วยเหตุนี้เอะงุชิจึงชวนให้ลูกเดินทางเพื่อ
เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อให้จิตใจของลูกสาวคนเล็กสดชื่นขึ้น (川端1980b,p.172)
ความทรงจ้าที่เกี่ยวกับลูกสาวคนเล็กของเอะงุชิคือการเดินทางไปเกียวโตกับลูกสาวก่อนที่ลูก
สาวจะแต่ ง งาน การเดิ น ทางในครั้ ง นั้ น ท้ า ให้ เ อะงุ ชิ นึ ก ถึ ง เรื่ อ งราวของลู ก สาวคนเล็ ก ที่ สู ญ เสี ย
พรหมจรรย์ไปก่อนแต่งงาน และเอะงุชินึกสงสารลูกสาว ดังที่กล่าวว่าการสมรสของลูกสาวนั้นเป็น
ความ “เจ็บปวดขมขื่น ” จากข้อความนี้จะเห็นได้ว่าในสายตาของเอะงุชิในฐานะพ่อ การที่ลูกสาว
สูญเสียพรหมจรรย์นั้นเป็น ”เรื่องที่เจ็บปวดขมขื่น ” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เอะงุชิให้ความส้าคัญกับ
“พรหมจรรย์” ของหญิงสาวซึ่งแสดงคุณค่าความเป็นหญิง ในแง่หนึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอะงุ ชิเป็นบุรุษ
เพศที่ยังคงยึดติดอยู่กับค่านิยมดั้งเดิม
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「どう思ひになります。よろしいんでせうか。」と
妻は一膝乗り出して来た。

「娘はそのことを婚約の相

手に話したのか。打ちあけたのか。」と江口は声が

鋭

くなつた。「さあ。それは聞いてゐません。私もびつく
りしたものですから……。娘
ゐる方

にたづねてみませうか。」

が無難だといふのが、世間の大人たちの考への

やうですね。でも、娘の性

質や気持ちにもよります

わ。かくしておいたために、娘がひとりでひどく苦

し

み通すことだつてありますでせう。」 「第一、娘の婚約
を、親が認めるかどうか、まだきまつてやしないぢやな
い

か。」(川端1980b,p.174)
“คุณว่าอย่างไร เห็นตามนั้นหรือคะ" ภรรยาของเขาถามขึ้นขณะที่เขยิบเข้าใกล้
“ลูกบอกคนที่แกหมั้นด้วยรึเปล่า สารภาพไปหรือเปล่า” เขาถามด้วยเสียงฉุนเฉียว
“เออ ฉันก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้ ตัวฉันเองก็ตกใจเต็มที จะให้ฉันถามดูไหม”
“ไม่ต้อง"
“ดูเหมือนว่าพวกผู้ใหญ่ในสังคมมักจะคิดว่าไม่สมควรเล่าความผิดพลาดแบบนั้นให้คนที่ก้าลัง

จะแต่งงานด้วยฟังหรือเงียบไว้ปลอดภัยกว่า แต่ฉันว่ามันขึ้นอยู่กับนิสัยและความรู้สึก ของเด็กคนนั้น
ด้วยการที่ปิดเป็นความลับไม่ได้เล่าให้ฟังอาจท้าให้ลูกสาวทรมานแสนสาหัส โดยล้าพังไปตลอดชีวิต
ก็เป็นได้”
“แต่พ่อแม่ยังไม่ได้ยอมรับเรื่องหมั้นของลูก เรายังไม่ได้ตกลงใจที่จะอนุญาตแกนะ”
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ข้างต้นคือบทสนทนาระหว่างเอะงุชิกับภรรยาซึ่งน้าเสนอประเด็นส้าคัญในเรื่อง ตลอดเรื่อง
ผู้อ่านรับรู้เรื่องราวผ่านมุมมองของเองุชิ แต่ในฉากนี้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพของตัวละครเอะงุชิ
ผ่านมุมมองของภรรยา ภรรยาผู้ซึ่งมีบทบาทเป็นแม่เป็นคนเล่าเรื่อง “ความผิดพลาด” ที่เกิดขึ้นกับลูก
สาวให้เอะงุชิฟัง เอะงุชิแสดงปฏิกิริยาออกมาในทางลบและวิตกกังวลแต่เพียงว่าลูกสาวได้เล่าเรื่องที่
เธอสูญเสียพรหมจรรย์ หรือพูดถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ให้ชายหนุ่มที่จะแต่งงานด้วยรับรู้หรือเปล่า
และในความเป็นจริงเอะงุชิไม่คิดที่จะเอ่ยปากถามลูกโดยตรง ในขณะที่ภรรยาผู้เป็นแม่แสดงความเป็น
ห่ ว งต่ อ ความรู้ สึ ก ของตั ว ลู ก สาวมากกว่ า อาจตี ค วามได้ ว่ า ค้ า พู ด ของภรรยาในที่ นี้ เ ป็ น การ
วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของคนที่เป็น “พวกผู้ใหญ่ในสังคม”（世間の大人たち） ซึ่ง
รวมถึงเอะงุชิในฐานะพ่อที่ไม่แสดงท่าทีอันใดที่จะยอมรับ “ความผิดพลาดแบบนั้น” （さうい
ふまちがひ） ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวและหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกับลูกสาว เอะงุชิในสายตาของ
ภรรยาจึงไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวที่เป็นที่พึ่งได้
3.3.3.2 ภาพของพ่อในความทรงจา
母は江口が十七の冬のの夜に死んだ。父と江口とは
母の右左の手を握つて

ゐた。

結核で長わづらひの母

の腕は骨だけだつたが、握る力は江口の指が

痛いほ

ど強かつた。その指の冷たさが江口の肩までしみて来
る。足をさすつ

てゐた看護婦がそつと立つて行つた。

医者に電話をかけるためだらう。

「由夫、由夫

……。」と母は切れ切れに呼んだ。江口はすぐに察し
て母の

あへぐ胸をやはらかくなでたとたんに、母は多
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量の血を吐いた。血は鼻から もぶくぶくあふれた。息が
途絶えた。血は枕もとのガアゼや手拭でふききれ なかつ
た。

「由

夫、お前の襦袢の袖で拭け。」と父は言つて、「看護婦
さん、看護婦さ

ん、洗面器と水……。うん、さうだ、新

しい枕と、寝間着と、それから敷 布も……。」
江口老人が「最初の女は母だ。」などと思へば、あのや
うな母の死にざまが

浮かんで来るのは当然だつた。

(川端1980b,p.223)
แม่ของเอะงุชิสิ้นชีวิตลงในคืนวันหนึ่งของฤดูหนาวเมื่อเขาอายุได้สิบเจ็ดปี พ่อและเอะงุชิจับ
มือสองข้างของแม่ไว้ แม่เป็นวัณโรคมานานเต็มทีจนแขนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก แต่แรงบีบ
ของแม่แน่นเสียจนนิ้วของเอะงุชิเจ็บร้าวไปหมด ความเย็นเยียบจากนิ้วมือของแม่แผ่ซ่านไป
ถึงไหล่ของเขา พยาบาลที่คอยบีบนวดเท้าแม่เดินจากไปอย่างเงียบๆ คงจะออกไปโทรเรียก
หมอ
“โยฌิโอะ โยฌิโอะ” แม่ร้องเรียกเขาด้วยเสียงที่ขาดเป็นห้วงๆ เอะงุชิรับรู้และลูบหน้าอกที่
เจ็บปวดนั้นเบาๆ ทันใดนั้นแม่ก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดกองใหญ่ เลือดไหลทะลักออกมา
จากจมูกด้วย แม่สิ้นใจแล้ว ผ้าก็อซและผ้าเช็ดตัวที่อยู่บนหมอนก็ไม่เพียงพอที่จะซับเลือดนั้น
ได้
“ใช้แขนเสื้อของแกเช็ดสิ โยฌิโอะ” พ่อของเขาร้องบอก “คุณพยาบาล คุณพยาบาล เอาอ่าง
กับน้้ามาทีแล้วเอาหมอนใบใหม่ เสื้อนอนและผ้าปูที่นอนมาด้วย”
เมื่อเอะงุชิช ายชรานึกได้ว่า “ผู้ หญิงคนแรกคือแม่ ” ก็ย่อมเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องนึกถึง
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สภาพการตายของแม่เช่นนั้นด้วย (川端1980b,p.223)
ในคืนที่ห้าซึ่งเป็นคืนสุดท้ายที่บ้านนางนิทรา เอะงุชินึกย้อนถึง"ผู้หญิงคนแรก" ในชีวิตซึ่งก็คือ
แม่และความตายของแม่ ประเด็นส้าคัญที่มักถูกมองข้ามในฉากนี้ คือตัวตนของพ่อที่ปรากฏในฉาก
การตายของแม่ ซึ่ง เป็ น การปรากฏตัว หรื อเป็น การเล่ าถึ งพ่ อของเอะงุ ชิ เพี ยงครั้ งเดีย วในเรื่อ งนี้
ค้าถามที่ตามมาคือ เพราะเหตุใดจึงต้องมีการบรรยายภาพของพ่อในฉากการตายของแม่ซึ่งเป็นฉาก
ส้าคัญในเรื่อง และตัวตนของพ่อที่ถูกเล่านั้นมีความหมายหรือความส้าคัญอย่างไร การบรรยายภาพ
ของพ่ อด้ว ยค้า สั่ งที่ ว่า “ใช้ แขนเสื้ อ ของแกเช็ดสิ โยฌิโ อะ” อาจเป็น การสะท้ อนให้ เห็ นถึง ความ
พยายามในการรักษาภาพลักษณ์ของพ่อที่แข็งกร้าวและมีภาวะผู้น้าสูงตามแบบฉบับของชายญี่ปุ่น ใน
ยามวิกฤตที่พ่อเผชิญหน้ากับความตายของแม่และรู้ว่าไม่สามารถควบคุมอะไรได้
ดังที่กล่าวไปแล้วข้า งต้น บาปในใจของเอะงุชินั้นซ่อนลึกอยู่ในความทรงจ้า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความทรงจ้าเกี่ยวกับลูกสาวคนเล็ก เอะงุชิไม่แสดงท่าทียอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับลูกสาว
ซึ่งก็คือการที่ลู กสาวสู ญเสีย พรหมจรรย์ก่อนแต่งงาน เอะงุชิไม่ยอมรับความผิ ดพลาดหรือความ
ล้มเหลวของตนเองในฐานะพ่อที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวได้ ในขณะเดียวกันความรู้สึก
ผิดบาปในใจที่ถูกกดทับไว้ไม่สามารถแสดงออกมาได้ในชีวิตประจ้าวัน ความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นใน
อดีตจะบรรเทาได้เพียงหันกลับไปจ้องมองอดีตที่มืดมิด เพราะนั่นเป็นกระบวนการเดียวที่จะช่วยให้ตั ว
ละครเช่นเอะงุชิด้ารงชีวิตอยู่ต่อไปได้ เมื่อนอนหลับเคียงข้างเด็กสาว ณ บ้านนางนิทราแห่งนี้ เอะงุชิ
ตระหนักถึงความล้มเหลวของตนเองในฐานะพ่อที่ไม่สามารถปกป้องลูกได้ ส้าหรับเอะงุชิ ชายชราผู้ที่
ใกล้หมดสมรรถภาพทางเพศและความตายก็คืบคลานเข้ามาทุกขณะ การเผชิญหน้าและตระหนักถึง
ความบกพร่องหรือความอ่อนแอไร้สมรรถภาพของตนเองในฐานะพ่อจึงเปรียบเสมือนการเดินทางสู่
ชีวิตที่เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้ง
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ผู้ วิ จั ย มองว่ า วรรณกรรมหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องของคะวะบะตะ พยายามน้ า เสนอ
วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายผ่านตัวละครชายที่บกพร่องและล้มเหลวเพราะไม่สามารถสวมบทบาท
ความเป็นพ่อ ไม่สามารถเป็นผู้น้าครอบครัว หรือแสดงความเป็นชายให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมได้
อาทิ ฌิงโงในนวนิยายเรื่อง เสียงแห่งขุนเขา หรือ เอะงุชิ ตัวละครเอกชายที่เป็นชายชราวัย 67 ใน
เรื่อง นิทราเทวี ที่ใกล้หมดสมรรถภาพทางเพศและแสวงหาความสุขด้วยการนอนหลับเคียงข้างโสเภณี
นิทราที่เป็นสาวพรหมจรรย์ ความบกพร่องของตัวละครเอกชายดังกล่าวแสดงถึงความอัปลักษณ์ของ
ตัวตนหรือความเป็นชายที่ก้าลังประสบภาวะวิกฤตซึ่งท้าให้พวกเขาไม่สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์
ความเป็นชายของตนได้ อย่างสมบูรณ์ เมื่อมีพื้นที่ให้แสดงออกถึงความเป็นชายน้อยลงเรื่อยๆ ตัว
ละครเอกชายในเรื่องจึงต้องเผชิญหน้ากับปัญหาด้านอัตลักษณ์เมื่อไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความ
คาดหวังของสังคม พวกเขาจึงต้องเลือกแสดงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตดังกล่าว มี
วิธีการต่อรองความเป็นชายแบบเดิมเพื่อยืนยันความมีตัวตน ซึ่งบางครั้งสะท้อนผ่านความปรารถนาใน
รู ป ที่ บิ ดเบี้ ย ว หรื อแสดงออกในรู ป แบบพฤติ กรรมที่ ผิ ดปกติ ความปรารถนาในรูป ที่บิด เบี้ย วถู ก
น้าเสนอผ่านความปรารถนาในความสัมพันธ์ที่มีลักษณะต้องห้ามที่ถูกกดทับไว้ในระดับจิตไร้ส้านึก
และน้ามาซึ่งภาวะความขัดแย้งในตัวตนของตัวละครเอกชาย ความบกพร่องหรือความขาดดังกล่าว
เป็นสิ่งที่สะท้อนบาดแผลทางจิตใจของตัวละครด้วยเช่นกัน
ลั ก ษณะความเป็ น ชายที่ ป รากฏในวรรณกรรมของคะวะบะตะ โดยเฉพาะในยุ ค หลั ง
สงครามโลกครั้งที่สองนั้นไม่ได้มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ใช้เพื่อยืนยันความมีตัวตนในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งซึ่งต่างจากอุดมคติความเป็นชายแบบเดิมที่เป็นแบบอ้านาจน้าหรือเป็นเครื่องยืนยัน
อ้านาจแบบปิตาธิปไตย ลักษณะความเป็นชายที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของความเป็นชายแบบอุดมคติ แต่
สะท้ อนความบกพร่ องหรื อ ความเปราะบางของความเป็น ชาย ซึ่งน้ า ไปสู่ ก ารตั้งค้ าถามเกี่ย วกั บ
ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจที่ผู้ชายมีต่อคนอื่นๆ ซึ่งไม่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และน้าไปสู่ความ
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เข้าใจเรื่องการมองความเป็นชายที่หลากหลาย การทบทวนความหมายของความเป็นชายและการ
ตระหนั กรู้ ถึงความเป็ น ชาย และอาจมองเห็ นการเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ใ นการมองความเป็นชาย
ดังกล่าวปรากฏผ่านวรรณกรรมของคะวะบะตะ

บทที่ 4
วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายกับความโดดเดี่ยว

ในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิกฤตความเป็นชายที่ปรากฎในวรรณกรรมดังกล่าวโดยมุ่ง
วิเคราะห์ความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกของตัวละครเอกชายในเรื่อง แขนข้างเดียว และ ดอกแดนดิไล
ออน ว่ามีความหมายอย่างไรและสัมพันธ์กับความเป็นชายอย่างไร จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวละครชายและหญิงสาวนั้นมีบทบาทในการกระตุ้นความทรงจ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ
ผู้หญิงในอดีตของตัวละครชายและน้าพาตัวละครสู่การตระหนักรู้ถึงความโดดเดี่ยวของตนเองในที่สุด
ความโดดเดี่ยวของตัวละครชายในที่นี้สื่อถึงความรู้สึกแปลกแยกที่เกิดจากความยากล้าบากในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยเฉพาะความสัมพันธ์ชายหญิง ที่มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ
รวมถึงการตั้งค้าถามต่อกลไกการท้างานของสามัญส้านึกในตัวมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของสังคม
กระแสหลัก เมื่อสังคมไม่เปิดโอกาสให้ตัวละครได้แสดงออกถึงความเป็นชายในแบบของตน ตัว
ละครชายในเรื่องจึงเป็นเสมือนตัวแทนเสียงของชนกลุ่มน้อยในสังคม(Minority) ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ภายในของผู้ชายที่มีความสับสนขัดแย้งในตัวเองต่อความไม่เป็นชายของตน หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่าเป็นวิกฤตของความเป็นชายในฐานะปัจเจกบุคคลอย่างชัดเจน

4.1 ความเป็นชายกับความโดดเดี่ยวใน แขนข้างเดียว
แขนข้างเดียว （片腕) ของคะวะบะตะ ยะซุนะริเป็นนวนิยายขนาดสั้นที่ได้รับการตีพิมพ์
ครั้งแรกในนิตยสารวรรณกรรมฌินโช（新潮) แบ่งเป็นห้าตอนตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับละตอน
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ตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปี ค.ศ. 1963 และจบสมบูรณ์ในเดือนมกราคมปีค.ศ.196415 จัดเป็นงานเขียน
ในช่ว งบั้ น ปลายและเป็ น ผลงานที่ โ ดดเด่นอี กชิ้นหนึ่งของคะวะบะตะ

แขนข้า งเดีย ว น้า เสนอ

เรื่องราวประสบการณ์อันแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในค่้าคืนหนึ่งโดยเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละคร
เอกชายที่ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือ “ฉัน” (私) เรื่องเปิดฉากด้วยถ้อยค้าของหญิงสาวคนหนึ่งที่ให้
ฉันยืมแขนข้างหนึ่งของเธอ หญิงสาวถอดแขนข้างขวาให้ฉันยืมกลับบ้านเป็นเวลาหนึ่งคืน ฉันซุกแขน
ข้างนั้นไว้ในเสื้อโค้ตกันฝนเดินลับๆ ล่อๆ ผ่านท้องถนนในเมืองยามค่้าคืนกลับไปยังอพาร์ตเมนต์ของ
ตัวเอง เมื่อมาถึงห้องพักที่โดดเดี่ยวล้าพังของฉัน ฉันได้ใช้เวลาสนทนากับแขนของหญิงสาวในค่้าคืน
นั้น แขนของหญิงสาวท้าให้ฉันหวนนึกถึงหญิงสาวเจ้าของแขนและย้อนระลึ กถึงความทรงจ้าเกี่ยวกับ
ผู้ ห ญิงในอดีตที่เคยมีความสั ม พัน ธ์ทางกายด้ว ย ในขณะที่ เหม่อมองดูแขนของหญิงสาว ฉันถอด
แขนขวาของตัวเองออกแล้วน้าแขนของหญิงสาวสวมเข้าแทนที่โดยไม่รู้สึกตัว แต่ทันทีที่รู้สึกว่าเลือดไม่
ไหลเวียน ฉันกลับรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาและมองเห็นแขนของตนเองที่หล่นอยู่ข้างตัวเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
ขยะแขยง ต่อมาเมื่อฉันรู้สึกว่าเลือดเริ่มไหลเวียนผ่านสัมผัสมือซ้ายที่โอบจับหัวไหล่อยู่จึงหลับใหลไป
ในที่สุด ห้องที่โดดเดี่ยวอันอับชื้นของฉันเลือนหายไป ฉันหลับลึกและรู้สึกได้ว่าตัวตนของฉันหายไป
ในชั่วขณะหนึ่ง แต่ทันใดนั้นฉันก็ตกใจตื่นขึ้นมาด้วยเสียงร้องตะโกนของตัวเอง มีสิ่งประหลาดแตะ
ท้องด้านข้างอยู่ นั่นคือแขนของฉันเอง ทันทีที่ฉันเหลือบเห็นแขนของตัวเองหล่นอยู่บนเตียง ฉันก็
กระชากแขนของหญิงสาวออกแล้วสวมแขนของตัวเองกลับคืนสู่สภาพเดิม ในตอนจบฉันลนลานเก็บ
แขนของหญิงสาวมาสวมกอดไว้แน่นด้วยความรู้สึกเศร้าสลด

15

อนึ่งไม่มีการตีพิมพ์ลงในนิตยสารวรรณกรรมดังกล่าวหนึ่งครั้งในฉบับเดือนธันวาคมปีค.ศ.1963 และต่อมาในปีค.ศ.1965 ได้มีการ
ตีพิมพ์รวมเล่มชุดรวมเรื่องสั้น แขนข้างเดียว โดยส้านักพิมพ์ฌินโชฌะ（新潮社) ซึ่งในฉบับรวมเล่มนี้มีการแก้ไขต้นฉบับเพิ่มเติม
เล็กน้อย อายุของตัวละครเอกที่ระบุไว้ในต้นฉบับแรกว่า "สามสิบสามปี" นั้นได้ถูกลบออกไป
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แขนข้างเดียว เรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครเอกชายคือ “ฉัน” กับหญิงสาวและแขนของหญิงสาว
ดังกล่าวนับเป็นแนวเรื่องเหนือจริง ผู้เขียนน้าเสนอโดยใช้รูปแบบการประพันธ์แนวเซอร์เรียลลิสม์
(Surrealism) งานประพันธ์แนวนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวเหนือธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่ในความฝันออกมา
แนวคิดดังกล่าวเน้นจินตนาการอันเป็นส่วนส้าคัญในการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดภายใน ตัวตน
ภายใน หรือจิตไร้ส้านึกที่ถูกเก็บกดไว้ออกมาอย่างเสรีโดยปราศจากการควบคุมของเหตุผล อาจกล่าว
ได้ว่างานเขียนแนวนี้เป็นการสร้างสรรค์จ ากโลกภายในของผู้เขียนและโลกที่อยู่เหนือขนบกฎเกณฑ์
ในช่วงเวลาที่ แขนข้างเดียว ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกนั้นเป็นยุคสมัยที่ผลงานของ “นักเขียนหน้าใหม่
กลุ่มที่ 3”16 （第三の新人) และนักเขียนสตรีก้าลังโดดเด่นเป็นที่จับตามองอยู่ ผลงาน
ของคะวะบะตะเรื่องนี้จึงไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ยะมะโมะโตะ เคนกิชิ นักวิจารณ์วรรณกรรม
ได้เขียนบทวิจารณ์ลงในหนังสือพิมพ์โตเกียวชิมบุนกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ ว่า “คะวะบะตะสร้างภาพลักษณ์
ของผู้หญิงในอุดมคติอันสมบูรณ์แบบไว้กับแขนข้างเดียวนี้ ในเรื่องไม่บ่งบอกนัย ของการกระท้าที่ล่วง
ละเมิดหรือการท้าผิดศีลธรรม แต่นั่นยิ่งกลับท้าให้กลิ่นอายของการฝ่าฝืนศีลธรรมรุนแรงชัดเจน ผมคิด
ว่าหุบเหวแห่งจิตใจอันโดดเดี่ยวที่สร้างภาพลวงตาแบบนี้ขึ้นมาได้นั้นมันช่างน่าสะพรึงกลัว ” （山
本健吉, 1963） และ มิชิมะ ยุคิโอะ นักเขียนคนส้าคัญของญี่ปุ่น ได้เขียนบทวิจารณ์ถึงเรื่อง
แขนข้างเดียว นี้ในวาระตีพิมพ์ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊คในปี ค.ศ. 1967 ใน “ภาคผนวก”ที่รวมอยู่ท้ายเล่ม
ว่า “การเปลี่ยนสลับแขนหรือการยืมแขนของหญิงสาวนั้นไม่เพียงก่อให้เกิดการสนทนาสื่อสารขึ้นเป็น
ครั้งแรก มันช่วยให้ “ฉัน” สามารถสร้าง “สัมพันธภาพ” แบบนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้ แขนข้างเดียว
จึงเป็นเรื่องราวของการโหยหา “สัมพันธภาพ” ในลักษณะดังกล่าวซึ่งถูกเล่าด้วยรายละเอียดที่ทับ

16

“ “นักเขียนหน้าใหม่กลุ่มที่ 3” จะสืบทอดความคิดในเรื่อง “การแสวงหาความสัมพันธ์” ในวรรณกรรมหลังสงครามของญี่ปุ่น
นักเขียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ ได้แก่ ยะซุโอะกะ โฌตะโร โคะจิมะ โนะบุโอะ โยะฌิยุกิ จุนโนะซุเกะ และเอ็นโด ฌูซะกุ ยะซุโอะกะ
โฌตะโร” (มณฑา พิมพ์ทอง, 2547, หน้า 224)

86
ซ้อนเน้นอารมณ์ความรู้สึกอันงดงาม” มิชิมะชี้ให้เห็นว่า แขนข้างเดียว เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการโหย
หาสัมพันธภาพในอุดมคติ （三島由紀夫 1967）
ในงานด้านวิจัย มีนักวิจัยหลายท่านที่มุ่งศึกษาตัวบทโดยเน้นการวิเคราะห์บทบาทของตัว
ละครหญิงสาวและแขนของหญิงสาวและพบว่าเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึง “สภาพจิตใจและชะตา
กรรมของสาวพรหมจรรย์ ”（羽鳥徹哉1978） และ “การสู ญเสี ยความบริสุ ท ธิ์ของสาว
พรหมจรรย์” ซึ่งเป็นการตีความโดยโยงเข้ากับความหมายในเชิงสัญลักษณ์ว่าการเปลี่ยนสลับแขนใน
ที่นี้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ （鶴田欣也1981） นอกจากนี้มีผู้ศึกษาวิจัยลักษณะเฉพาะ
ของตัว ละครเอกชายและพบว่าเรื่ องนี้แสดงให้ เห็ นถึง “Fetishism หรือความปรารถนาทางเพศ
รูปแบบหนึ่งของผู้ชาย”（大久保喬樹1983）และเป็น “เรื่องราวของมนุษย์ที่บกพร่องมี
รสนิยมชอบชิ้นส่วน”（原善1985）เป็นต้น งานวิจัยในยุคหลังมีการศึกษาประเด็นเรื่องอัต
ลักษณ์หรือตัวตนของ “ฉัน” ดังทีม่ ีการวิเคราะห์ไว้ว่า “ภาพของ “ฉัน" ที่โอบกอดแขนข้างเดียวนั้นคือ
ภาพของ “ฉัน” ที่กอดรัดอีกตัวตนหนึ่งที่อ้างว้างโดดเดี่ยวไม่มีทางรอดพ้นจากความทุกข์ตลอดกาล”
（福田淳子1999） และ แขนข้างเดียว เป็นเรื่องราวของ "ความกลัวต่อความรู้สึกบกพร่อง
ในตัว ตนหรื อการรื้ อสร้ างตัว ตน"（後藤聡子

1999） การศึกษาวิจัยดังกล่ าวน้าเสนอ

ภาพลักษณ์ของ “ฉัน” ในฐานะผู้มีความผิดปกติในการรับรู้ตัวตน แต่ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า
“ความผิดปกติ” “ความกลัว” “ความโดดเดี่ยว” ของตัวละครเอกชายที่ปรากฏในเรื่องนั้นคืออะไร
จากการทบทวนงานที่ ศึ ก ษา แขนข้ า งเดี ย ว ข้ า งต้ น พบว่ า ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาที่ พิ จ ารณา
นวนิยายขนาดสั้นเรื่องนี้ในประเด็นความเป็นชายและการเชื่อมโยงความเป็นชายที่ปรากฏในเรื่องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในช่วงทศวรรษ 1960

บทวิจารณ์ของมิชิมะในยุคแรกได้เปิด

มุมมองที่น่าขบคิดไว้ในประเด็นของการโหยหาสัมพันธภาพในอุดมคติ ทั้งนี้การศึกษาวิเคราะห์ที่ผ่าน
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มาไม่ได้ลงในรายละเอียดว่าสัมพันธภาพในอุดมคติที่ว่านั้นเป็นอย่างไร ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวละครเอกชายกับหญิงสาวและแขนข้างเดียวของหญิงสาวที่ปรากฏในเรื่องมีความหมายเกี่ยวข้องกับ
ความโดดเดี่ยวของตัวละครเอกชายอย่างไร และความโดดเดี่ยวของตัวละครเอกชายสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับความเป็นชายและสะท้อนวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายอย่างไร ในบทนี้จึงมุ่งศึกษา แขนข้างเดียว
ในประเด็นเหล่านี้ซึ่งนับเป็นการวิเคราะห์ต่อยอดในประเด็นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยจะวิเคราะห์เนื้อหาตัว
บทพร้อมทั้งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นบริบททางสังคมของญี่ปุ่นในยุคทศวรรษ 1960 มาประกอบ
วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป ความโดดเดี่ยวของตัว ละครเอกชายในเรื่อง แขนข้างเดียว สื่อถึงความ
ยากล้ าบากในการสร้ า งความสั ม พั นธ์ กั บ ผู้ อื่น โดยเฉพาะความสั ม พั น ธ์ ช ายหญิ ง ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ ตัวละครตระหนักรู้วิกฤตความเป็นชายนี้ด้วยการรับ รู้ตัวตนภายในที่ถูกเก็บ
กดไว้ผ่านตัวตนของผู้อื่นซึ่งท้าหน้าที่เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้บุคคลได้เห็นตนเอง
4.1.1 สัมพันธภาพระหว่าง “ฉัน” กับหญิงสาว
ในเรื่องไม่ปรากฏค้าอธิบายว่าเหตุใดฉันจึงยืมแขนข้างเดียวของหญิงสาว แต่อาจกล่าวสรุปได้
ว่าเหตุผลไม่ใช่เพียงแค่เพราะฉัน “มีรสนิยมชอบชิ้นส่วน”（原善1985） หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ ฉันไม่ได้ปรารถนาแขนของหญิงสาวในฐานะที่เป็นวัตถุทางเพศ ดังที่ผู้อ่านจะเห็นได้จากถ้อยค้า
ของฉันที่บรรยายไว้ในเรื่องว่าการยืมแขนข้างเดียวเป็นเรื่องจริงจังส้าหรับฉันไม่ใช่ "เรื่องเล่นๆ" (い
たづら)

และมีนัยส้าคัญที่เกี่ยวโยงกับอัตลักษณ์หรือตัวตนของฉัน อัตลักษณ์เฉพาะนี้สะท้อน

ผ่านความทรงจ้าของฉันที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับผู้หญิงในอดีต

กล่าวคือแขนของหญิงสาวท้า

หน้าที่กระตุ้นเร้าความทรงจ้าส่วนตัวของฉันที่ถูกเก็บกดไว้ให้ปรากฏออกมา
เรื่องเปิดฉากด้วยค้าพูดของหญิงสาวว่า “ฉันให้คุณยืมแขนข้างเดียวหนึ่งคืนนะ” （片腕
を一晩お貸ししてもいいわ） ผู้ วิ จั ย มองว่ า การที่ ผู้ ป ระพั น ธ์ เ ลื อ กถ้ อ ยค้ า ของ
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หญิงสาวที่เสนอให้ฉันยืมแขนข้างเดียวในฉากตอนต้นเรื่องนี้ สื่อให้เห็นสถานภาพของหญิงสาวว่ามิได้
เป็นผู้ถูกกระท้า (passive) หากแต่เป็นผู้กระท้า (active) และการกระท้าของหญิงสาวเป็นไปด้วย
ความเต็มใจมากกว่าเป็นการถูกบังคับ หรือตกเป็นเหยื่อ ดังนั้นค้าพูดและพฤติกรรมของหญิงสาว
ดังกล่าวจึงสะท้อนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวกับ “ฉัน” ว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้ให้ -ผู้รับ
มากกว่าจะเป็นลักษณะของผู้กระท้าและผู้ถูกกระท้า ในแง่หนึ่งหากพิ จารณาแนวคิดเรื่องสังคมชาย
เป็นใหญ่ที่ก้าหนดให้ผู้หญิงเป็นผู้รับหรือผู้ถูกกระท้า (passive) และก้าหนดให้ผู้ชายเป็นผู้กระท้า
(active) จะเห็นได้ว่าต้าแหน่งแห่งที่ของ “ฉัน” และหญิงสาวในเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามบทบาทของ
ชายหญิงที่ถูกสังคมก้าหนดไว้ตั้งแต่แรกและเป็นไปในลักษณะตรงกันข้าม อย่างไรก็ดีเงื่อนไขที่ท้าให้
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ฉัน” กับหญิงสาวที่มีลักษณะเฉพาะเช่นนี้เกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพสังคมที่
มีโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ้านาจของชายหญิงที่เป็นอยู่นั่นเอง

左片腕になつた娘は指輪を抜き取ることがむずかし
い。「婚約指輪ぢやない の？」と私は言つた。
「さうぢやないの。母の形見なの。」
「あたしの婚約指輪とみられるでせうけれど、それ
でもいいと思つて、はめ てゐるんです。」と娘は言つ
た。
「いつたんかうして指につけると、はづすのは、母
と離れてしまふやうでさ びしいんです。」
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私は娘の指から指輪を抜き取つた。 (川端1981,p.547)17
การถอดแหวนท้าได้ยากส้าหรับหญิงสาวผู้เหลือแขนซ้ายเพียงข้างเดียว “นั่นแหวนแต่งงาน
ใช่มั้ย” ฉันเอ่ยถาม
“เปล่า แหวนดูต่างหน้าแม่ต่างหาก”
“คนอื่นคงมองว่าเป็นแหวนหมั้นของฉัน แต่ก็สวมไว้ไม่ได้แคร์อะไร” หญิงสาวตอบ
“พอสวมไว้ที่นิ้วอย่างนี้แล้ว จะถอดออกทีก็รู้สึกเหงาเหมือนต้องห่างจากแม่ไป”
ฉันถอดแหวนจากนิ้วของหญิงสาว

ฉากข้างต้นเป็นฉากที่ “ฉัน” ถอดแหวนสลับข้างตามค้าร้องขอของหญิงสาว มีผู้วิเคราะห์ฉาก
นี้ไว้ว่าเปรียบเสมือน “พิธีกรรมสืบทอดชีวิต (วิญญาณ) หรือสืบสายโลหิตจากแม่สู่ลูกสาว จากหญิง
สาวสู่แขนข้างเดียว”（福田淳子1999）และมีบทวิเคราะห์ที่กล่าวถึงฉากนี้ว่า “ตอนหญิง
สาวมอบแขนให้ฉัน หญิงสาวให้สวมแหวนอันเป็นของดูต่างหน้าแม่ที่นิ้วนางของแขนข้างนั้น นั่นแสดง
นัยว่า “ฉัน” ได้พรากพรหมจรรย์ของหญิงสาวแล้ว เป็น “คืนแรก” ในวันแต่งงานที่แปลกประหลาด
อย่างแท้จริง” โดยการตีความนี้อยู่บนสมมติฐานที่ว่าการสลับเปลี่ยนแขนของหญิงสาวกับแขนของฉัน
นั้นสื่อถึงการร่วมเพศ และแขนของหญิงสาวไม่ใช่ตัวแทนของหญิงสาวแต่เป็นสัญลักษณ์ของอวัยวะ
เพศหญิง （石原千秋 2010）ผู้วิจัยมองว่าควรพิเคราะห์ความหมายของถ้อยค้าในตัวบทให้
ถี่ถ้วนก่อนที่จะโยงความหมายในระดับสัญลักษณ์ดังกล่าว เพราะแหวนในที่นี้เขียนบรรยายไว้ว่าคือ
“ของดูต่างหน้าแม่” （母の形見） แหวนจึงเป็นสิ่งที่มีความหมายในแง่ที่เชื่อมโยงกับความ
ทรงจ้าเกี่ยวกับแม่และการตายของแม่ นอกจากนี้พฤติกรรมของหญิ งสาวที่บรรยายในตอนต้นเรื่องนี้
17

ต้นฉบับเรื่องสั้น แขนข้างเดียว ทีอ่ ้างอิงไว้ในบทความนี้มาจาก “รวมผลงานของคะวะบะตะ ยะซุนะริ” 『川端康成全集』เล่มที่
8 ฉบับส้านักพิมพ์ฌินโชฌะ （新潮社) ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1981 ส่วนค้าแปลภาษาไทยของเรื่อง แขนข้างเดียว แปลโดยผู้วิจยั เอง
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เช่น การที่หญิงสาวให้ฉันช่วย ”ถอด” แหวนที่เป็น“ของดูต่างหน้าแม่” และให้ฉันเป็นคนท้าหน้าที่
สลับแหวนจากมือข้างซ้ายสู่มือข้างขวา หลังจากสลับแหวนแล้วยังให้ค้าแนะน้ากับฉันอีกว่า “ลองสลับ
เปลี่ยนแขนอะไรท้านองนั้นดูด้วย” พฤติกรรมเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของหญิงสาวที่มี
ต่อฉันและหมายรวมถึงการยินยอมให้ฉันแทรกแซงเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัว ตอนที่ร่้าลาแขนของตัวเอง
หญิ ง สาวสั ม ผั ส แขน “ราวกั บ ถ่ า ยเทจิ ต ใจ” （心を移すやうに) ไปยั ง แขนข้ า งนั้ น
ขณะนั้น ฉันรู้สึกได้ว่าสิ่งที่สถิตอยู่ใน “แขนข้างเดียว” ที่จะน้ากลับไปด้วยคืนนี้คือ “จิตใจ” ของหญิง
สาวนั่นเอง และการที่ฉันกล่าวค้าว่า “ขอบคุณ” ถึงสามครั้งในตอนต้นเรื่องเป็นการแสดงความรู้สึก
ขอบคุณต่อหญิงสาวและในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับหญิง
สาวที่มีความเชื่อมโยงกันทางจิตใจมากกว่าความสัมพันธ์แบบเพศตรงข้ามทั่วไปอีกด้วย
ดังที่กล่าวมาข้างต้น การที่หญิงสาวให้ยืมแขนข้างหนึ่งของเธอนั้นเป็นการกระท้าที่ยืนอยู่บน
ความไว้วางใจที่หญิงสาวมีต่อฉัน นอกจากนี้การที่ให้ฉันเป็นคนสลับแหวน “ของดูต่างหน้าแม่” อัน
เป็นสัญลักษณ์แทนความทรงจ้าส่วนตัวของหญิงสาวไปไว้ที่แขนข้างขวาและยังเอ่ยปากชวนให้ลอง
สลับกับแขนของฉันในภายหลังนั้นมีนัยส้าคัญ กล่าวคือการสลับเปลี่ยน （つけ替へ）แขน
ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้นั้นไม่ได้สื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์ดังที่เคยมีผู้วิเคราะห์ไว้ในงานวิจัยที่ผ่านมา หากแต่
เป็นการสลับเปลี่ยนไปสู่พื้นที่ความทรงจ้าส่วนตัวของฉันด้วยความช่วยเหลือของหญิงสาว หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือพฤติกรรมต่างๆ ของหญิงสาวในตอนต้นเรื่องนี้มีบทบาทช่วยกระตุ้นความทรงจ้าในอดีต
ของฉันที่ถูกเก็บกดไว้อยู่ในเบื้องลึกของจิตใจ “การถอดแหวนท้าได้ยากส้าหรับหญิงสาวผู้เหลือแขน
ซ้ายเพียงข้างเดียว” สะท้อนให้เห็นภาพของสภาวะที่ยากล้าบากในการช่วยตัวตนที่บกพร่องให้หลุด
พ้นได้ด้วยตนเอง ดังนั้นฉันจึงปรารถนา “แขนข้างเดียว” ไม่ใช่เพื่อตอบสนองความปรารถนาในฐานะ
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ที่เป็นวัตถุทางเพศ แต่เพื่อน้าพาไปสู่การตระหนักรู้อะไรบางอย่างซึ่งก็คือตัวตนภายในและความโดด
เดี่ยวของตัวฉันเอง

4.1.2 ห้องที่โดดเดี่ยว: ความเป็นชายในแบบของ “ฉัน”
การยืมแขนข้างเดียวส้าหรับฉันไม่ใช่เพราะฉันมีรสนิยมชอบชิ้นส่วน หากแต่เป็นเรื่องที่มี
ความส้าคัญอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของฉัน

ตัวตนของฉันเชื่อมโยงกับความทรงจ้าส่วนตัวอัน

เป็นปมเหตุที่ท้าให้เกิดความโดดเดี่ยว

私のいつもの孤独の部屋であるが、孤独といふこと
は、なにかがゐることで はないのか。娘の片腕と帰つた
今夜は、つひぞなく私は孤独ではないが、さ うすると、
部屋にこもつてゐる私の孤独が私をおびやかすのだつ
た。

(川端1981,p.553)
ห้องที่โดดเดี่ยวเป็นปกติ แต่ความโดดเดี่ยวที่ว่าหมายถึงการมีอยู่ของอะไรบางอย่างมิใช่ หรือ
ค่้ า คื น นี้ ฉั น กลั บ มาพร้ อ มแขนของหญิ ง สาวและไม่ รู้ สึ ก โดดเดี่ ย วอี ก ต่ อ ไป ทั น ใดนั้ น
ความโดดเดี่ยวของฉันที่เก็บตัวอยู่ในห้องก็คุกคามฉัน

จากฉากข้างต้น ในค่้าคืนเดียวกันหลังจากที่ฉันได้ยืมแขนของหญิงสาวและน้าแขนของหญิง
สาวกลับมาที่ห้องพักของตัวเองในอพารต์เมนต์ที่อาศัยอยู่ ฉันได้สนทนากับแขนของหญิงสาวและ
ย้อนนึกถึงประสบการณ์กับผู้หญิงที่เคยมีความสัมพันธ์ด้วยในอดีตภายใน “ห้องที่โดดเดี่ยวล้าพังเป็น
ปกติ” ของฉัน จากค้าบรรยายข้างต้นที่กล่าวว่า “ความโดดเดี่ยวที่ว่าหมายถึงการมีอยู่ของอะไร
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บางอย่างมิใช่หรือ” ชี้ให้เห็นว่านิยามความโดดเดี่ยวส้าหรับฉันนั้นแตกต่างจากความหมายทั่วไป มี
ผู้วิจัยที่ได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้ว่าความโดดเดี่ยวหมายถึง “การมีอยู่ของตัวตนโดยล้าพัง ” กล่าวคือ
“แม้ว่าการเชื่อมต่อกันทางจิตใจหรือการปลูกถ่ายทางกายภาพจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆ
กระนั้นก็ตามก็ไม่มีทางเป็นไปได้ที่ตัวตนของเราจะหลอมรวมผสมผสานหรือเปลี่ยนสลับกับตัวตนของ
ผู้อื่น ณ จุดนี้จึงมีแต่ "ตัวตนโดยล้าพัง" เท่านั้น”（浅井眞男 1959） แต่ความโดดเดี่ยวใน
ห้องของฉันในที่นี้คือ “การมีอยู่ของอะไรบางอย่าง” หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือการมีปฏิสัมพันธ์
กับบางสิ่งที่ตามองไม่เห็นหรือไม่สามารถสัมผัสตัวตนได้อย่างแน่ชัด

โดยทั่วไป “ห้อง” เป็นสิ่งที่

แบ่งกั้นพื้นที่ภายนอกกับภายในให้แยกออกจากกัน อาจกล่าวได้ว่าพื้น ที่ภายนอกนี้หมายถึงพื้นที่
สาธารณะ(Public Space) ส่วนพื้นที่ภายในคือพื้นที่ส่วนตัว (Private Space) และหากพิจารณาใน
แง่มุมของบทบาทตามเพศภาวะ ที่ระบุว่าต้าแหน่งหรือพื้นที่ทางสังคมใดเป็นพื้นที่ของหญิงและชาย
เช่น สังคมชายเป็นใหญ่ก้าหนดบทบาหญิงชายที่ท้าให้ผู้หญิงอยู่ในพื้นที่ครัวเรือนหรือพื้นที่ส่วนตัว
ส่วนผู้ชายอยู่ในพื้นที่สาธารณะนั้น จะเห็นได้ว่าพื้นที่ ”ห้อง” ในบริบทนี้มีความแตกต่างจากกรอบ
ความคิดทั่วไปดังกล่าว กล่าวคือ “ห้อง” อันโดดเดี่ยวนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับความทรงจ้า
ของฉันในฐานะที่เป็นเพศชาย รวมถึงเป็นพื้นที่ทางจิตใจที่แบ่งกั้นระยะห่างระหว่างตัวตนของฉันกับ
ผู้อื่นในระดับปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุนี้เมื่อแขนของหญิงสาวซึ่งเป็นเสมือนบุคคลอื่นและเป็นตัวแทน
ของเพศหญิงเข้ามาในห้องหรือพื้นที่ส่วนตัวของฉัน

ความโดดเดี่ยวที่เป็นตัวก้าหนดขอบเขตและ

ครอบง้าห้ องของฉันอยู่ จึงแสดงปฎิกริยาว่าถูก “คุกคาม” ราวกับกลไกป้องกันตนเองท้างานดังที่
บรรยายว่า “ความโดดเดี่ยวของฉันที่เก็บตัวอยู่ในห้องก็คุกคามฉัน ” ทั้งนี้ความรู้สึกถูกคุกคามที่
เกิดขึ้นจากการที่แขนของหญิงสาวรุกล้้าเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของฉันหรือปฏิกริยาป้องกันตนเองนี้
เกิดขึ้นได้เพราะมีการก้าหนดขอบเขตพื้นที่ของฉันไว้อยู่ก่อนแล้ว “ความโดดเดี่ยวของฉันที่เก็บตัวอยู่
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ในห้อง” จึงพยายามรักษาพื้นที่ส่วนตัวนี้ด้วยการแบ่งกั้นขอบเขตของตัวฉันกับผู้อื่นรวมถึงระยะห่าง
ของความสัมพันธ์แบบชายหญิง
นอกจากนี้ตัวละครหลักที่ปรากฏในเรื่องไม่มีชื่อและไม่มีรายละเอียดอื่นใดทั้งอายุ อาชีพการ
งานและชีวิตครอบครัว ผู้อ่านจะทราบแต่เพียงว่าตัวละครเอก “ฉัน” เป็นผู้ช ายและอาศัยอยู่ใน
“อพารต์เมนต์” แห่งหนึ่งในเมืองใหญ่ หากพิจารณาจากบริบทสังคมในยุคทศวรรษ 1960 ที่เรื่อง
แขนข้างเดียว นี้ได้รับการตีพิมพ์ หลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945
ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ ห็ น เด่ น ชั ดคื อ ญี่ ปุ่ น ได้ ก ลายเป็ น มหาอ้ า นาจทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมญี่ ปุ่ น
กลายเป็นสังคมมวลชน18 สังคมอุตสาหกรรมแทนที่สังคมเกษตรกรรม การเข้าท้างานในบริษัทมีมาก
ขึ้นจนเกิดค้าเรียกคนที่ท้างานรับเงินเดือนว่ามนุษย์เงินเดือน (salary man) มณฑา พิมพ์ทองได้
กล่าวไว้ว่า “ในช่วงระหว่างปี 1960 ถึง 1970 มีการรับเอารูปแบบการด้ารงชีวิตแบบอเมริกันเข้ามา
ประชาชนเริ่มเข้าไปอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์คอมเพลกซ์มากขึ้น ” (มณฑา พิมพ์ทอง, 2547, หน้า 6)
พื้ น ที่ ส่ ว นตั ว เช่ น ห้ อ งใน “อพารต์ เ มนต์ ” ที่ “ฉั น ”อาศั ย อยู่ นั้ น ก็ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ภาพวิ ถี ชี วิ ต ที่
เปลี่ยนแปลงไปและความโดดเดี่ยวของผู้ชายในสังคมเมืองที่เป็นสังคมมวลชนเต็มไปด้วยผู้คน ในแง่
หนึ่ง “ฉัน” จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของมวลชนนิรนามที่ไม่มีความแตกต่างกันในหมู่ชนกลุ่มใหญ่ของ
สังคม และอาจกล่าวได้ว่าสภาพสังคมเมืองดังกล่าวยิ่งตอกย้้าให้เห็ นถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยก
ของ “ฉัน” ในฐานะปัจเจกชนและผู้ชายคนหนึ่ง

18

“สังคมญี่ปุ่นปัจจุบันก้าลังเปลี่ยนเป็นสังคมมวลชน ผู้คนที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมมวลชนนี้แม้จะเป็นผู้ที่ตัดขาดจากสังคมชุมชนใน
ชนบทเหมือนๆ กันก็ตาม แต่ด้วยความแตกต่างทางด้านถิ่นก้าเนิด อาชีพ ชนชัน้ ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นมวลชนที่ไม่มีสายใยจะผูกพันได้
เลย มวลชนเหล่านี้อยู่ในสภาพที่ไม่มีลกั ษณะแบบชุมชนทีจ่ ะป้องกันพวกเขาจากความโดดเดี่ยวไร้อ้านาจ” (ฟุคุทาเคะ ทาดาจิ, 2543,
หน้า 110)
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4.1.3 นัยแห่งการจ้องมอง: ความเป็นชายที่ถูกกดทับ
หลังจากแยกทางกับหญิงสาว ฉันเดินกลับท่ามกลางหมอกหนาปกคลุมเมืองในยามค่้าคืนโดย
“ถือสิ่ งที่ส้ าคัญไว้อยู่ ในมือ ” （だいじなものをかかへて)ซ่อนอยู่ใต้เสื้ อฝน ฉัน
เดินผ่านถนนในยามค่้าคืนที่ “วิสัยทัศน์ในการมองไม่ชัดเจน”（見通しがきかない）
และเข้าไปในห้องด้วยความรู้สึกว่า “ความโดดเดี่ยวของฉันที่เก็บตัวอยู่ในห้องคุกคามฉัน” （部屋
にこもつてゐる私の孤独が私をおびやかす）
「なにかこはがつていらつしやるの？」と娘の腕は
言つたやうだつた。「だ れかゐるの？」／「ええつ？な
にかゐさうに思へるの？」／「匂ひがする

わ。」／

「匂ひね？僕の匂ひだらう。暗がりに僕の大きい影が薄
ぼんやり 立つてゐやしないか。よく見てくれよ。僕の影
が僕の帰りを待つてゐたかも しれない。」／「あまい匂
いですのよ。」／

「ああ、泰山木の花の匂ひだ よ。」

と私は明るく言つた。私の不潔な陰湿な孤独の匂ひでな
くてよかつ

た。（略）／私は闇に少し目がなれた。真

暗だつたところで、どこになにか あるかは、毎晩のなじ
みでわかつてゐる。／「あたしに明りをつけさせて下 さ
い。」娘の腕が思ひがけないことを言つた。「はじめて
うかがつた部屋で

すもの。」／

「どうぞ。それはあ

りがたい。僕以外のものがこの部屋の明

りをつけて

くれるのは、まつたくはじめてだ。」(川端1981,p.553-554)
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“คุณหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่เหรอคะ” เหมือนแขนของหญิงสาวกล่าวเช่นนั้น “มีใครอยู่
เหรอ?”
“หึม? คิดว่าน่าจะมีอะไรอย่างนั้นเหรอ?”
“ฉันได้กลิ่นค่ะ”
“กลิ่นเหรอ? คงเป็นกลิ่นของผมเห็นเงาใหญ่ของผมยืนอยู่อย่างเลือนรางในความมืดบ้าง หรื อ
เปล่า คุณสังเกตดูดีๆ หน่อยสิ เงาของผมอาจจะรอคอยการกลับมาของผมอยู่ก็ได้”
“กลิ่นหอมนะคะ”
“อ๋อ กลิ่นหอมของดอกแมกโนเลียดอกใหญ่น่ะ” ฉันตอบด้วยน้้าเสียงที่เริงร่า ดีที่ไม่ได้ กลิ่น
ความโดดเดี่ยวที่สกปรกอับชื้นของฉัน ตาฉันเริ่มคุ้นชินกับความมืดขึ้นมาเล็กน้อย ท่ามกลาง
ความมืดมิดนั้น ฉันรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนด้วยความเคยชินเป็นประจ้าทุกคืน
“ให้ฉันเป็นคนเปิดไฟนะคะ” แขนของหญิงสาวเอ่ยเรื่องที่เหนือความคาดคิด “ก็เป็นครั้ง แรก
ที่มาห้องนี้น่ะค่ะ”
“เชิญครั บ รู้ สึ กขอบคุณเลยครับ ยังไม่เคยมีใครเปิดไฟห้ องนี้นอกจากผมเลย นี่เป็นครั้ง
แรก”
บทสนทนาข้างต้นระหว่างฉันกับแขนของหญิงสาวเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลับมาถึงห้องของฉัน แขน
ของหญิงสาวจู่ๆ ก็เอ่ยปากพูดขึ้นมาหลังจากนิ่งเงียบมาตลอดทาง แขนของหญิ งสาวเข้ามาในห้อง
แล้วถามฉันว่า “คุณหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่เหรอคะ” และต่อด้วย “ฉันได้กลิ่นค่ะ” ซึ่ง “กลิ่น”
เป็นเรื่องของประสาทสัมผัสทางจมูก แสดงถึงการรับรู้ทางกลิ่นที่เป็นหนึ่งในห้าของประสาทสัมผัส
ของมนุ ษ ย์ น อกเหนื อ ไปจากการมองเห็ น การได้ ยิ น การรู้ ร ส และการสั ม ผั ส ทางผิ ว หนั ง ใน
ขณะเดียวกันฉันกลับบอกให้แขนของหญิงสาวมองหา “เงาของผม” และให้ “สังเกตดูดีๆ” ซึ่งจุดนี้
เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่า ฉันให้ความส้าคัญกับการรับรู้ทางสายตาหรือการจ้องมอง และ “เงา
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ของผม” ในที่นี้ก็คือตัวตนอีกตัวตนหนึ่งนั่นเอง ถ้อยค้าของฉัน ดังกล่าวเป็นค้าพูดที่กล่าวกับแขนของ
หญิงสาวแต่ก็เป็นค้าพูดที่แสดงออกถึงการรับรู้ของฉันที่เฝ้ามองดูเงาของตนเองหรือตัวตนอีกตัวตน
หนึ่งด้วยเช่นกัน และจากค้าบรรยายที่ว่า “กลิ่นความโดดเดี่ยวที่สกปรกอับชื้นของฉัน ” （私の
不潔で陰湿な孤独の匂ひ) ซึ่งค้าว่า “สกปรก” “อับชื้น” ที่ใช้เป็นค้าขยายความโดด
เดี่ยวของฉันนั้นล้วนแต่มีนัยทางลบและบ่งบอกถึงความรู้สึกรังเกียจต่อความโดดเดี่ยวของตัวฉันเอง
ด้วย ในทางกลับกันเราจะสังเกตได้ว่าค้าพูดของแขนหญิงสาวใช้ค้าที่มีนัยบวกหรือเป็นไปในเชิงรุกซึ่ง
ตรงกันข้ามกับถ้อยค้าของฉันที่มีนัยทางลบและเป็นไปในเชิงรับ เช่ น “กลิ่นหอมนะคะ” “ให้ฉันเป็น
คนเปิดไฟนะคะ” การที่แขนหญิงสาวเสนอตัวขอเป็นคนเปิดไฟห้องของฉันเป็น “เรื่องที่เหนือความ
คาดคิด” ส้าหรับฉัน เพราะนอกจากฉันแล้ว แขนของหญิงสาวเป็นคนแรกที่เปิดไฟ “ห้องที่โดดเดี่ยว
ล้าพังเป็นปกติ” นี้
นอกจากนี้มีฉากที่ฉันดึงม่านในห้องแล้วมองเห็นใบหน้าของตัวเองที่ “มองดูอ่อนเยาว์กว่า
ใบหน้าปกติ” สะท้อนอยู่บนหน้าต่างกระจก กระนั้นฉันก็ไม่รีรอที่จะดึงม่านปิดและ “ใบหน้าฉันก็
หายไป” อาจกล่าวได้ว่าฉันมีความรู้สึกรังเกียจและปฏิเสธที่จะมองดูตัวฉันในอดีตเฉกเช่นเดียวกับ
“กลิ่นความโดดเดี่ยวที่สกปรกอับชื้นของฉัน”

「窓があいてゐる。」と私は気がついた。ガラス戸
はしまつてゐるが、カア テンがあいてゐる。「なにかが
のぞくの？」と娘の片腕が言つた。
ら、人間だね。」

「のぞくとした
「人間がの

ぞいても、あたしのことは見えないわ。のぞき見するも
のがある としたら、あなたの御自分でせう。」
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「自分…？自分てなんだ。自分はどこにあ
るの？」

「自分は遠くにあるの。」娘の片腕

はなぐさめの歌のやうに、「遠くの自分

をもとめ

て、人間は歩いてゆくのよ。」
「行き着けるの？」
「自分は遠くにあるのよ。」(川端1981,p.556-557)
“หน้าต่างเปิดอยู่” ฉันรู้สึกตัว ประตูกระจกปิดแต่ม่านเปิดอยู่ “มีอะไรแอบมองอยู่เหรอ”
แขนหญิงสาวกล่าว “ก็คงเป็นมนุษย์ที่แอบมอง” “ถึงมนุษย์จะแอบมองก็มองไม่เห็นฉัน
หรอก ถ้าจะมีใครแอบมองก็คงเป็นตัวคุณเองนั่น แหละ” “ตัวเอง? ตัวเองหมายถึงอะไรกัน
ตัว เองอยู่ ไหนเหรอ?” “ตัว เองอยู่ไกลโพ้น ” แขนหญิงสาวเอ่ยราวกับเสี ยงเพลงที่ปลอบ
ประโลม “มนุษย์เดินไปเพื่อตามหาตัวเองที่อยู่ไกลโพ้น ” “ไปถึงไหมนะ” “ตัว เองอยู่ไกล
โพ้น”

แม้ว่าแขนของหญิงสาวในเรื่องจะเป็นเสมือนวัตถุที่ถูกฉันจับจ้อง แต่ในขณะเดียวกันแขนของ
หญิงสาวก็เป็นสิ่งที่ตามองไม่เห็นและเชื่อมโยงกับความทรงจ้าในอดีตของฉัน ดังค้าพูดของแขนของ
หญิงสาวที่กล่าวว่า "ถึงมนุษย์จะมองดูฉัน แต่ไม่มีใครมองเห็นฉันหรอก" （人間がのぞい
ても、あたしのことは見えないわ) ระหว่างที่ฉันใช้เวลาพูดคุยกับแขนของ
หญิงสาวตามล้าพังที่ห้องของฉันในอพารต์เมนต์ ความทรงจ้าในอดีตที่ฝังลึกอยู่ภายในก็ถูกกระตุ้นและ
น้าพาฉันไปสู่การเป็นผู้เฝ้ามองดูตัวเองในอดีต ดังเช่นตัวอย่างหนึ่งที่เล่าเรื่องความทรงจ้าเกี่ยวกับ
หญิงสาวที่พร้อมมอบกายให้กับฉันไว้ว่า
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「いいわ。いいわ。」
私は思ひ出した。私に身をまかせようと覚悟を
きめた、ある娘の声に似てゐ るのだ。片腕を貸してくれ
た娘ほどには、その娘は美しくなかつた。そして 異常で
あつたかもしれない。
「いいわ。」とその娘は目をあけたまま私を見つめ
た。私は娘の上目ぶたを さすつて、閉じさせようとし
た。(川端1981,p.560)
“ได้สิ” เสียงนี้ท้าให้ฉันนึกถึง เสียงคล้ายเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งที่ตัดสินใจมอบกายให้กับ
ฉัน หญิงสาวคนนั้นไม่สวยเท่าหญิงสาวที่ให้ฉันยืมแขน แล้วเธอคนนั้นก็อาจจะผิดปกติด้วย
“ได้สิ” หญิงสาวลืมตาค้างและจ้องมองฉัน ฉันพยายามปิดเปลือกตาของหญิงสาวลง

ระหว่างที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันนั้น ฉัน นึกถึงภาพที่ “หญิงสาวลืมตาค้างและจ้องมอง
ฉัน” และ “ฉันพยายามปิดเปลือกตาของหญิงสาวลง” “หญิงสาวลืมตายกตัวท่อนบนขึ้น ฉันใช้แขน
ของฉันผลักตัวของเธอล้มนอนลง” ข้อสังเกตต่อเนื้อหาดังกล่าวนี้ เราจะเห็นได้ว่าฉันที่มองดูหญิงสาว
อยู่นั้นรู้สึกตัวว่าก้าลัง “ถูกจ้องมอง” โดยหญิงสาว ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ของฉันที่กลายเป็น
สิ่งที่ถูกจับจ้อง ปกติสิ่งที่ถูกจับจ้องมักจะไม่รู้ตัวว่าถูกจับจ้องอยู่ การจับจ้องจึงแฝงนัยของอ้านาจ
กล่าวคือผู้จับจ้องจะมีอ้านาจเหนือกว่าสิ่งที่ถูกจับจ้อง การที่ฉันรับรู้ว่าตัวเองกลายเป็นผู้ถูกมองโดย
หญิงสาวนั้น อาจจะกล่าวได้ว่าฉันรับรู้เข้าใจตัวตนของฉันได้ผ่านสายตาของหญิงสาว หลังจากนั้น
ต้าแหน่งของผู้จ้องมองและผู้ถูกจ้องมองได้เปลี่ยนสลับกัน กล่าวคือแขนของหญิงสาวกลายเป็นผู้จ้อง

99
มองและฉันกลายเป็นผู้ถูกจ้องมอง ดั งจะเห็นได้จากฉากที่บรรยายว่า “แขนของหญิงสาวมองดูฉัน
เปลี่ยนชุด ฉันรู้สึกเขินอายที่ถูกจ้องมองอยู่”
นอกจากนี้ความโดดเดี่ยวคือ “การมีอยู่ของอะไรบางอย่าง” ดังที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเกี่ยวข้อง
กับตัวตนหรือลักษณะของผู้หญิงที่ปรากฏในเรื่อง แขนข้างเดียว ด้วยเช่นกัน ดังเช่นฉากที่ฉันเดินทาง
กลับ อพาร์ตเมนต์พร้อมกับแขนของหญิงสาว หลังจากที่แยกทางกับหญิงสาว ระหว่างทางฉัน
มองเห็น “หญิงสาวในชุดสีแดงอมเหลือง” （朱色の服の若い女) นั่งอยู่ในรถที่แล่นผ่าน
ไป ทันใดนั้นฉันก็พลันนึกถึงหญิงสาวที่ให้ยืมแขนเมื่อครู่ ฉันรู้สึกไปเองว่า “หญิงสาวในชุดสีแดงอม
เหลือง” รู้ว่าฉันก้าลังถือแขนของหญิงสาวอยู่และ “มองเห็นความลับของฉันทะลุปรุโปร่ง” ราวกับว่า
หญิงสาวสามารถล่วงรู้ความลับที่อยู่ในใจฉันได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าภาพของผู้หญิงที่ฉันพบเจอระหว่าง
เดินทางกลับอพาร์ตเมนต์นั้นมีตัวตนที่คลุมเครือและเชื่อมโยงกับความทรงจ้าในอดีตอันใกล้ที่เพิ่ง
เกิดขึ้น เช่นการนึกถึงตัวตนของหญิงสาวที่เพิ่งให้ยืมแขนข้างหนึ่งของเธอ และประเด็นส้าคัญคือตัวตน
ของผู้หญิงที่น้าเสนอในที่นี้ท้าหน้าที่เป็นพาหะน้าพาความรู้สึกหวาดหวั่นมาให้ฉันอย่างเห็นได้ชัด

ความรู้สึกหวาดกลัวและความรู้สึกถูกคุกคามเกิดขึ้นเมื่อแขนหญิงสาวเข้ามาในห้องของฉัน
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ฉันสนทนาและใช้เวลาร่วมกับแขนหญิงสาวและนึกย้อนถึงความทรงจ้าที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้หญิงในอดีต ฉันนึกย้อนถึงความทรงจ้าเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่พร้อม
มอบกายให้กับฉัน ฉันนึกถึงภาพของหญิงสาวระหว่างที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันว่า “หญิงสาวลืม
ตาค้างและจ้องมองฉัน ” และ “ฉันพยายามปิดเปลือกตาของหญิงสาวลง” “หญิงสาวลืมตายกตัว
ท่อนบนขึ้น ฉันใช้แขนของฉันผลักตัวของเธอล้มนอนลง” จากเนื้อหาดังกล่าวนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าฉัน
ผู้ จ้ อ งมองหญิ ง สาวอยู่ นั้ น รู้ สึ ก ตั ว ว่ า หญิ ง สาวก้ า ลั ง “จ้ อ งมองฉั น ” อยู่ ด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง เป็ น การ
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แสดงออกถึงการรับรู้ของฉันที่กลายเป็นวัตถุที่ถูกจับจ้อง การจ้องมองแฝงนัยของอ้านาจกล่าวคือเป็น
การแสดงถึงอ้านาจที่เหนือกว่าและการครอบง้าที่ผู้ชายมีต่อผู้หญิง การที่ฉันรับรู้ว่าตัวเองกลายเป็น ผู้
ถูกจับ จ้องโดยหญิงสาวนั้น อาจกล่าวได้ว่าฉันรับรู้เข้าใจตัว ตนของฉันได้ผ่ านสายตาของหญิงสาว
หลั งจากที่ฉัน หวนนึ กถึงความทรงจ้าดังกล่ าว ต้าแหน่งแห่ งที่ของผู้จ้องมองและผู้ ถูกจ้องมองก็ได้
เปลี่ยนสลับกัน กล่าวคือแขนของหญิงสาวกลายเป็นผู้จ้องมองและฉันกลายเป็นผู้ถูกจ้ องมอง ดังจะ
เห็นได้จากฉากที่บรรยายว่า
娘の片腕は私が着替へるのを見てゐた。私は見られ
てゐるはにかみを感じ

た。この自分の部屋で寝間着に

着かへるところを女に見られたことはなかつ た。

(川端

1981,p.563)
แขนของหญิงสาวมองดูฉันเปลี่ยนชุด ฉันรู้สึกเขินอายที่ถูกจ้องมองอยู่ ฉันไม่เคยถูกผู้หญิง
คนไหนจ้องมองตอนเปลี่ยนชุดนอนในห้องของตัวเองห้องนี้มาก่อน

ฉันไม่ได้เป็นผู้จ้องมองแต่กลายเป็นวัตถุแห่งการจ้องมองของแขนหญิงสาว อาจกล่าวได้ว่า
ภาพความเป็นชายของ “ฉัน” ถูกลดค่าให้กลายเป็นวัตถุทางเพศ เรือนร่างของ “ฉัน” ซึ่งเป็นผู้ชาย
กลายเป็นวัตถุแห่งการจ้องมองไม่ต่างจากแขนหญิงสาว
ตัวตนของหญิงสาวและแขนหญิงสาวมีบทบาทช่วยกระตุ้นให้ฉันย้อนนึกถึงความทรงจ้าใน
อดีตความสัมพันธ์กับแขนหญิงสาวช่วยปลดปล่อยฉันจากอารมณ์ความรู้สึกในทางลบที่มีมาตั้งแต่ใน
อดีต ในตอนท้ายเรื่องเมื่อฉันสลับเปลี่ยนแขนของตัวเองกับหญิงสาวได้ส้าเร็จและหลับใหลไป "ห้องที่
โดดเดี่ยวอับชื้นของฉัน" （私の陰湿な孤独の部屋) หรือ "เลือดที่สกปรกเปรอะ

101
เปื้ อ นในตั ว ผู้ ช ายอย่ างฉัน "

（私のやうな男の汚濁の血）ก็ เลื อนหายไปได้

ชั่วขณะ อาจกล่าวได้ว่าการสลับเปลี่ยนแขนนี้ไม่ได้สื่อถึงการร่วมเพศระหว่างชายหญิงดังที่งานวิจัยที่
ผ่านมาได้กล่าวไว้ หากแต่เป็นการสานสัมพันธ์ที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการปลดปล่อยและให้อิสระแก่
ความเป็นชายแบบชายรักหญิงทั่วไป

「ああつ。」私は自分の叫びで飛び起きた。ベッド
からころがり落ちるやう におりて、三足四足よろめい
た。／ふと目がさめると、不気味なものが横腹

にさは

つてゐたのだ。私の右腕だ。／私はよろめく足を踏みこ
たへて、
ベッドに落ちてゐる私の右腕を見た。呼吸がとま
り、血が逆流し、全身が戦

慄した。私の右腕が目につ

いたのは瞬間だつた。次の瞬間には、娘の腕を肩 からも
ぎ取り、私の右腕ととつけかへてゐた。魔の発作の殺人
だつた。／私 はベッドの前に膝をつき、ベッドに胸を落
して、今つけたばかりの自分の右 腕で、狂はしい心臓の
上をなでさすつてゐた。／動悸がしづまつてゆくにつ れ
て、自分のなかよりも深いところからかなしみが噴きあ
がつて来た。／

「娘の腕は…？」私は顔をあげた。／

娘の片腕はベッドの裾に投げ捨てられ

てゐた。はねの

けた毛布のみだれのなかに、手のひらを上向けて投げ捨
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てら れてゐた。のばした指先きも動いてゐない。薄暗い
明りにほの白い。／「あ

あ。」／私はあわてて娘の

片腕を拾ふと、胸にかたく抱きしめた。生命の冷 えてゆ
く、いたいけな愛児を抱きしめるやうに、娘の片腕を抱
きしめた。娘 の指を唇にくはへた。のばした娘の爪の裏
と指先きとのあひだから、女の露 が出るなら…。(川端
1981,p.572-573)
“อ๊ะ” เสียงตะโกนของตัวเองท้าให้ฉันลุกขึ้น ฉันโซซัดโซเซกลิ้งลงมาจากเตียงนอน
พอลืมตาตื่นดูก็เห็นสิ่งประหลาดสัมผัสหน้าท้องด้านข้างอยู่ แขนขวาของฉันเอง ฉันพยายาม
ทรงตัวแล้วมองไปยังแขนขวาของฉันที่หล่นอยู่บ นเตียงนอน ลมหายใจหยุดชั่วขณะ เลือด
ไหลย้อนกลับ สั่น เทาไปหมดทั้งตัว เพียงชั่ว ขณะที่มองเห็นแขนของตัวเอง ทันใดนั้นฉันก็
กระชากแขนของหญิงสาวออกแล้วเอาแขนขวาของฉันใส่เข้าไปแทนที่ เป็นฆาตกรในชั่ว
พริบตา ฉันนั่งคุกเข่าอยู่หน้าเตียงเอนตัวลงบนเตียงแล้วใช้มือลูบหัวใจที่เต้นรัวด้วยแขนขวา
ของตัวเองที่เพิ่งใส่ เมื่อการเต้นของชีพจรค่อยๆ สงบลง ความรู้สึกเศร้าสลดที่อยู่ลึกลงไป
ภายในก็ปรากฏขึ้น “แขนของหญิงสาวล่ะ?” ฉันเงยหน้าขึ้น แขนของหญิงสาวถูกโยนทิ้งอยู่
ข้างเตียง ถูกโยนทิ้งอยู่บนผ้าห่มที่กองอยู่ในสภาพที่ฝ่ามือหงายขึ้น ปลายนิ้วมือไม่ขยับ เห็น
เป็นสีขาวจางๆ ท่ามกลางความมืดสลัว “อา” ฉันลนลานเก็บแขนของหญิงสาวมากอดไว้
แน่น กอดแขนข้างนั้นราวกับกอดลูกอันเป็นที่รักที่ชีวิตก้าลังจะมอดดับลง ฉันเอานิ้วมา คาบ
ไว้ที่ปาก ปรารถนาที่จะได้สัมผัสหยดน้้าค้างของหญิงสาวที่จะไหลออกมาระหว่างปลาย นิ้ ว
กับเล็บที่ไว้ยาวของหญิงสาว
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อย่ างไรก็ดี ในตอนจบฉั น ถอดแขนของหญิ งสาวทิ้ง และลนลานเก็ บแขนของหญิง สาวมา
สวมกอดไว้แน่นด้วย “ความรู้สึกเศร้าสลดจากส่วนที่อยู่ลึกลงไปภายในตนเอง” จากข้อความดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าการผ่านประสบการณ์ความรู้สึกที่ “ตัวฉันหายไป” และได้มองเห็น “แขนอันน่า
ขยะแขยง” ของตัวเองที่ถูกถอดออกนั้น ท้าให้ฉันตระหนักถึงตัวตนภายในของฉัน ฉันยอมรับตัวตน
ของตนเองได้โดยการยืมมุมมองของผู้อื่น ภาพของฉันที่กอดแขนของหญิงสาวที่ดูเหมือนเด็กทารกที่
ชีวิตก้าลังจะมอดดับลงในตอนจบนั้นสะท้อนให้เห็นว่าฉันตระหนักรู้ถึงความเป็นชายที่อ่อนแอของ
ตนเองและพร้อมแบกรับความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นไปด้วยเช่นกัน
4.1.4 สังคมเมืองกับภาวะไร้ซึ่งอานาจของเพศชาย
ภาพเสนอ “ความเป็นชาย” ที่ปรากฏใน แขนข้างเดียว แตกต่างจากการน้าเสนอความเป็น
ชายแบบอุดมคติหรือความเป็นชายแบบมีอ้านาจน้า ความเป็นชายนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้มายาคติว่าผู้ชาย
หรือเพศชายเป็นเพศที่แข็งแรงและต้องแสดงอ้านาจเหนือกว่าผู้ หญิงหรือเพศหญิง ความโดดเดี่ยว
ของตัวละครเอกชายในเรื่องนี้จึงสื่อถึงความยากล้าบากในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ชายหญิงที่มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ กล่าวคือ “ฉัน” ไม่ใช่ผู้ชายแบบที่จะ
กลายเป็นศูนย์กลางของการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศที่ต้องตอบสนองการสร้างครอบครัวหรือการมี
เพศสัมพันธ์ของผู้ชายต้องเป็นไปตามอุดมการณ์ครอบครัว “ฉัน” มีความปรารถนาและโหยหา
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบที่ต่างออกไป ในขณะเดียวกันตัวตนภายในของฉันก็ปฏิเสธความสัมพันธ์
กับผู้หญิงที่เป็นคนอื่นและมองว่าผู้หญิงเป็นสิ่งแปลกปลอม หากพิจารณาจากบริบททางสังคมในยุค
สมัยดังกล่าวด้วยแล้วอาจตีความได้ว่าความเป็นชายของ “ฉัน”ที่น้าเสนอใน แขนข้างเดียว นี้เป็นภาพ
สะท้อนวิกฤตความเป็นชายแบบหนึ่งในสังคมที่ก้า หนดบทบาทเพศชายและคาดหวังให้เพศชายมี
หน้าที่เป็นเพศที่มีอ้านาจเหนือกว่าและจิตส้านึกที่ว่าผู้ชายย่อมเป็นผู้น้าในการสร้างความสัมพันธ์กับ
เพศตรงข้าม(และเป็นผู้หาเลี้ยงนั้น)หมายรวมถึงความรับผิดชอบที่ตามมา ดังเช่นที่ “ฉัน” กล่าวไว้ว่า
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การยืมแขนหญิงสาวมานั้นเป็นเรื่องจริงจังไม่ใช่ “เรื่องเล่นๆ” จิตส้านึกดังกล่าวคือความเป็นชายที่
ผูกพันกับหน้าที่ความรับผิดชอบนี้เป็นสาเหตุส้าคัญประการหนึ่งที่อธิบายสภาพปัญหาของเพศชายได้
ทั้งหมดไม่ว่าจะในเรื่องความรัก การแต่งงาน การฆ่าตัวตาย และการตายด้วยการท้างานหนักเกินไป
（飯野智子2018）ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าวิกฤตความเป็นชายของ “ฉัน” ในที่นี้ ยังสะท้อน
ความความสับสนไม่แน่ใจในตนเองเนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและอาจเกิดค้าถามว่า
บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้ชายคืออะไร

4.2 ความเป็นชายกับความวิกลจริตใน ดอกแดนดิไลออน
『たんぽぽ』 [Tanpopo] หรือ ดอกแดนดิไลออน เป็นนวนิยายขนาดยาวเรื่อง
สุดท้ายของคะวะบะตะที่เขียนขึ้นในช่วงปีค .ศ. 1964 ถึงปีค.ศ. 1968 ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสาร
วรรณกรรมฌินโช （新潮) แต่คะวะบะตะได้จบชีวิตลงในปีค .ศ. 1972 เสียก่อนที่จะเสร็จ
สมบูรณ์
ดอกแดนดิไลออน เป็นนวนิยายที่บอกเล่าเรื่องราววันหนึ่งในฤดูหนาวของเดือนกุมภาพันธ์
หญิงสาวคนหนึ่งนามว่าคิสะกิ อิเนะโกะ （木崎稲子) ในวัยยี่สิบสองปีถูกแม่ของหญิงสาวและ
ชายคนรั กนามว่าฮิซะโนะ （久野)น้ าตัว ส่ งโรงพยาบาลจิตเวชอิ กุตะที่ตั้งอยู่ในเขตวัด โจโกจิ
（常光寺) ในเมืองอิกุตะ （生田町) เนื่องจากป่วยด้วยโรคประหลาดที่มีชื่อเรียกว่า
“ภาวะมองไม่เห็น ร่างกายคน” （人体欠視症) ภาวะดังกล่าวปรากฏขึ้นครั้งแรกขณะที่อิ
เนะโกะอยู่กับชายคนรัก จู่ๆ หญิงสาวก็มองไม่เห็นร่างกายของชายคนรักตรงหน้าแต่สิ่งที่มองเห็น
แทนอยู่เบื้องหน้ าคือรุ้งกินน้้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หญิงสาวไม่ส ามารถมองเห็นสิ่งที่คนปกติทั่วไป
มองเห็นแต่กลับมองเห็นในสิ่งที่คนปกติไม่สามารถมองเห็นได้ อาการป่วยของหญิงสาวดังกล่าวมี
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สาเหตุจากความรักที่สุดโต่งและเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อในอดีตซึ่งเคยเป็นทหารระดับนายพันของ
กองก้าลังทหารบกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เรื่องด้าเนินไปด้วยบทสนทนาระหว่างตัวละครสอง
ตัวคือแม่และฮิซะโนะชายคนรักของอิเนะโกะ ระหว่างทางเดินกลับจากโรงพยาบาลจิตเวชหลังจากน้า
ตัวอิเนะโกะไปส่ง ทั้งคู่เดินไปตามทางริมฝั่งแม่น้าอิกุตะที่มีดอกแดนดิไลออนสีเหลืองบานพลางพูดคุย
ถึงอิเนะโกะด้วยความกังวล ฮิซะโนะไม่เห็นด้วยกับการส่งตัวอิเนะโกะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่
แรกและยืนยันว่าอยากจะพากลับมาแล้วแต่งงานเพื่อรักษาอิเนะโกะให้หายจากโรคดังกล่าว แต่แม่
ของอิเนะโกะได้ยินเรื่องราวจากหมอในโตเกียวว่ามีหญิงสาวที่เป็นโรค “ภาวะมองไม่เห็นร่างกายคน”
เดียวกันนี้เพิ่งคลอดลูกแล้วบีบคอฆ่าทารกลูกของตัวเองตายไปจึงตัดสินใจส่งลูกสาวเข้าโรงพยาบาล
เพื่อรับการรักษาก่อน ระหว่างทางแม่และฮิซะโนะได้ยินเสียงระฆังบอกเวลาบ่ายสามโมงดังมาจาก
วัดโจโกจิที่คาดว่าอิเนะโกะเป็นผู้ตีระฆังดังกล่าว แม่ของอิเนะโกะหวนนึกถึงภาพของลูกสาวในอดีต
สมัยเรียนอยู่มัธยมต้นชั้นปีที่หนึ่ง อิเนะโกะตีระฆังที่วัดมิอิ （三井寺) ขณะเดินทางไปเที่ยว
ด้วยกันสามคนทั้งครอบครัว และแม่ของอิเนะโกะยังย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่พ่อของอิเนะโกะเสียชีวิต
เมื่อเวลาผ่านไปได้สามปีหลังจากนั้น อุบัติเหตุการตายของพ่อเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางขี่ม้า ไปยัง
แหลมอิซุฝั่งตะวันตก ครั้งนั้นอิเนะโกะในวัยนักเรียนมัธยมปลายก็เดินทางไปกับพ่อด้วยและได้เห็น
ภาพพ่อที่นั่งอยู่บนหลังม้าเสียหลักพลัดตกหน้าผาไปต่อหน้าต่อตา ความรู้สึกเศร้าสลดที่ต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจิตใจของอิเนะโกะเป็นอย่างมากและกลายเป็นบาดแผลลึกในจิตใจ
เมื่อเรื่องด้าเนินไป แม่ของอิเนะโกะและฮิซะโนะตัดสินใจพักค้างแรมที่โรงแรมในเมืองอิกุตะ
ตามค้าขอของฮิซะโนะที่ต้องการจะไปเยือนโรงพยาบาลอิกุตะอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น บทสนทนาด้าเนิน
ต่อเนื่องตลอดระหว่างมื้ออาหารและหลังอาบน้้าจนถึงเวลาเข้านอน ทั้งคู่นอนอยู่คนละห้องโดยมีเพียง
ประตูเลื่อนเพียงบานเดียวที่กั้นอยู่ ระหว่างนั้นแม่ของอิเนะโกะและฮิซะโนะก็คุยแลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็ นเรื่ อง “ภาวะมองไม่เห็ น ร่ างกายคน” ของอิเนะโกะรวมถึงเรื่องความรักระหว่างชายหญิง
ขณะที่แม่ของอิเนะโกะถอดโอบิหรือสายรัดเอวชุดกิโมโนเพื่อเตรียมตัวเข้านอน จู่ๆ ก็เกิดความรู้สึก
ต่อฮิซะโนะที่นอนอยู่ห้องข้างๆ ในฐานะเพศชาย และย้อนนึกถึงชีวิตสามีภรรยาในอดีตของตนกับสามี
ที่ตายไป สามีเคยเป็นทหารกองทัพบกระดับนายพันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและได้รับบาดเจ็บ
จากสงครามจนสูญเสียขาข้างขวาไปกลายเป็นขาเทียมตกอยู่ในภาวะไร้สมรรถภาพทางเพศ ในเวลา
เดียวกันนั้นเองฮิซะโนะก็นึกถึงภาพของอิเนะโกะที่นอนหลับอยู่ที่โรงพยาบาล ระหว่างที่ฮิซะโนะ
เหม่อมองดูหลอดไฟบนเพดาน ภาพ“รุ้งกินน้้าสีชมพูที่มีรูปโค้งเหมือนคันธนู ” ซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่อิ
เนะโกะเคยเห็นอยู่เบื้องหน้าแทนที่ร่างกายของฮิซะโนะก็ปรากฏขึ้นแล้วฮิซะโนะก็หวนนึกถึงความรัก
ระหว่างเขากับอิเนะโกะ
ในหัวข้อนี้จะศึกษาวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายในเรื่องที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวละคร
ชายและหญิงสาวที่ถูกตัดสินว่าวิกลจริต โดยวิเคราะห์เนื้อหาตัวบทพร้อมทั้งอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง
เช่นบริบททางสังคมของญี่ปุ่นในยุคทศวรรษ 1960 มาประกอบการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป

4.2.1 ความหมายของพื้นที่ “โรงพยาบาลบ้า”
คะวะบะตะน้าเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับ “ความวิปลาส” （狂気) ในงานเขียนจ้านวนมาก
นับตั้งแต่ยุคทศวรรษ 1920 สมัยที่คะวะบะตะและเพื่อนกลุ่มนักเขียนหนุ่มได้ก่อตั้ง “กลุ่มอารมณ์
ความรู้สึกแนวใหม่ ” （新感覚派）จวบจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และมีหลาย
เรื่องที่ใช้โรงพยาบาลจิตเวชเป็นฉากของเรื่องซึ่งมีบทบาทส้าคัญ ในเรื่อง อาทิ เรื่อง 『狂った
一頁』 [Kurutta Ippeiji] (1926), 『針と硝子と霧』 [Hari to Garasu to Kiri]
(1930), 『母の読める』 [Haha no Yomeru] (1939),『川のある下町の
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話』 [Kawa no aru Shitamachi no Hanashi] (1953) โรงพยาบาลจิตเวชที่ปรากฏในเรื่อง
เหล่านี้ท้าหน้าที่เป็นสถานที่กักขังคนวิกลจริตและเป็นจุดจบแห่งโศกนาฏกรรมโดยการเนรเทศคน
วิกลจริตเหล่านี้ออกจากขอบเขตของเรื่องเล่าไปในตอนท้ายเรื่อง ซึ่ง แตกต่างจากนวนิยายเรื่อง ดอก
แดนดิ ไลออน ที่ “โรงพยาบาลบ้ า ” （気ちがひ病院）เป็ นจุ ดเริ่ม ต้น ของเรื่อ ง ดั ง ที่
ผู้เขียนเปิดเรื่องโดยการบรรยายภาพของ “โรงพยาบาลบ้า” ไว้ว่า
生田町の岸には、たんぽぽが多い。川岸にたんぽぽ
の多いことが、生田町の 性格をあらはしてゐる。たんぽ
ぽの花が咲いた春のやうな町である。三万五 千ほどの人
口のうちに、八十歳以上の高齢者が三百九十四人ゐる。
この生田町にふさはしくないものが、一つある。気
ちがひ病院である。しか し、ふさはしくなささうなとこ
ろにあるのが、気ちがひ病院としてはいいの かもしれな
い。この静かでおだやかで古びた町を、気ちがひ病院の
場所にえ らんだ人は、知恵者であらうか。(川端1980b,p.439)
มีดอกแดนดิไลออนอยู่มากมายตรงริมฝั่งในเมืองอิกุตะ ดอกแดนดิไลออนมากมายที่บานอยู่
ริมฝั่งแม่น้านี้บ่งบอกอัตลักษณ์ของเมืองอิกุตะ เมืองที่เปรียบเสมือนฤดูใบไม้ผลิที่ดอกแดนดิ
ไล

ออนบาน เมืองนี้มีประชากรราวสามหมื่นห้าพันคนและในจ้านวนนั้นมีผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน
แปดสิบปีอยู่สามร้อยเก้าสิบสี่คน
มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมาะสมกับเมืองอิกุตะแห่งนี้ นั่นคือโรงพยาบาลบ้า แต่การตั้งอยู่ในสถานที่ที่
ดูไม่น่าจะเหมาะนี้อาจเป็นการดีส้าหรับโรงพยาบาลบ้าก็ได้ คนที่เลื อกเมืองเก่าแก่เงียบสงบ
แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลบ้าคงเป็นผู้ทรงภูมิปัญญากระมัง
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จากบทบรรยายในตอนต้นเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า “โรงพยาบาลบ้า” ไม่ได้ถูกน้าเสนอในภาพของ
สถานที่จองจ้ากักขังที่ดูแปลกแยก แม้ว่า“โรงพยาบาลบ้า” จะเป็น “สิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเมือง” ทว่า
ผู้เขียนก็ไม่ได้เน้นย้้าความหมายเชิงลบของสถานที่โดยตัวมันเอง ในทางกลับกันผู้เขียนน้าเสนอภาพ
ของเมืองอิกุตะอันเป็นที่ตั้งของ “โรงพยาบาลบ้า” นี้ว่าเป็น “เมืองเก่าแก่เงียบสงบ” “มีดอกแดนดิไล
ออนมากมายบานอยู่ริมฝั่งแม่น้า ” เสมือนโลกในอุดมคติ ประกอบกับเมืองอิกุ ตะนี้เป็นเมืองสมมติที่
ผู้เขียนแต่งขึ้นไม่มีอยู่จริงจึงขับเน้นให้เห็นภาพของเมืองในจินตนาการเด่นชัดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ฉาก
ของเรื่องคือเมืองอิกุตะซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยและมีผู้สูงวัยอาศัยอยู่จ้านวนมากนี้ยังสะท้อนให้
เห็นภาพของเมืองเล็กในชนบทหรือความเป็นชายขอบที่มีลักษณะเป็นคู่ตรงข้ามกับเมืองใหญ่หรือ
ความเป็นศูนย์กลางอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่าผู้เขียนใช้กลวิธีน้าเสนอพื้นที่ของ “โรงพยาบาลบ้า” ใน
ลั ก ษณะดั ง กล่ า วเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คู่ ต รงข้ า มของสิ่ ง ต่ า งๆ เช่ น ในเมื อ งกั บ ชนบท ความเป็ น
ศูนย์กลางกับชายขอบ ผู้ชายกับผู้หญิง ความปกติกับความผิดปกติ ชีวิตกับความตาย นั้นต่างร่วม
ก้าหนดความหมายซึ่งกันและกัน
อย่างไรก็ดี ในตอนต้นเรื่องผู้เล่าบรรยายภาพการน้าส่ง ตัวหญิงสาวเข้า “โรงพยาบาลบ้า ”
ด้วยการใช้ค้าที่มีนัยเชิงลบ เช่น เป็นการ “ทิ้งขว้าง” （放り捨てた)

“กักขัง” （閉

じこめた) “การแยกกัก” （隔離) ภาพของ “โรงพยาบาลบ้า ” จึงเป็นพื้นที่ที่ถูกขับ
เน้ น ว่ า มี ค วามผิ ด แผกแตกต่ า งจาก “สั ง คมภายนอก” （そとの世間) นอกจากนี้
“โรงพยาบาลบ้า” ไม่ได้ท้าหน้าที่เป็นสถานที่ส้าหรับรักษาเยียวยา หากแต่เป็นสถานที่กักกันบุคคลที่
ก่อความ “ปั่นป่วนการด้าเนินชีวิตตามวิถีของสังคม” (社会生活をみだす) “คนบ้า” (
狂人) จึ ง ไม่ ต่ า งจากอาชญากรเนื่ อ งจากถู ก ปฏิ บั ติ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั น ด้ ว ยเหตุ นี้ ภ าพของ
“โรงพยาบาลบ้า ” ในเรื่องจึงเป็นภาพของสถานที่ที่แสดงนัยปิดกั้นและกีดกันแบ่งแยกด้วยเช่นกัน
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เบื้องหลังความรู้สึกนึกคิดที่มอง “คนบ้า” และ “อาชญากร” ด้วยสายตาแบบเดียวกันนี้คือจิตส้านึกที่
ต้องการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมไว้โดยพยายามก้าจัดบุคคลที่ก่อความ “ปั่นป่วนการด้าเนิน
ชีวิตตามวิถีของสั งคม” (社会生活をみだす) ออกไป จิตส้านึกทางสั งคมดังกล่ าวคือ
“สามัญส้านึก” ที่ถูกปลูกฝังอยู่ในตัวบุคคลและสิ่งนี้ผูกโยงกับอ้านาจ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าประเด็น
ส้าคัญในเรื่อง ดอกแดนดิไลออน นี้ไม่ได้เน้นที่การกระท้าการกักขังหรือโศกนาฏกรรมของการถูก
กระท้าการกักขัง แต่มุ่งประเด็นไปยัง “สามัญส้านึก” ที่ครอบง้าอยู่ภายในบุคคลอันเป็นกลไกที่ท้างาน
สนับสนุนความคิดเรื่องการกักขังนั่นเอง
อย่างไรก็ดี ค้าถามที่ตามมาคือเหตุใดผู้เขียนถึงน้าเสนอโรงพยาบาลจิตเวชในฐานะพื้นที่กักขัง
อัน เป็ นสิ่ งที่อยู่ ในความคิดของผู้ คนเช่นนี้ หากพิจารณาจากบริบททางสั งคมในยุคนั้นแล้ว จะพบ
ข้อเท็จ จริ งที่น่ าสนใจ กล่ าวคือในช่ว งกลางยุคทศวรรษ 1960 ที่นวนิยายเรื่องนี้ได้เริ่มตีพิมพ์ล ง
นิตยสารวรรณกรรมนับเป็นยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู ญี่ปุ่นมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก
（高度経済成長) มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกที่กรุงโตเกียวในปี ค.ศ. 1964 และ
อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่เกิดกระแสความคิดชาตินิยมแบบใหม่ด้วย เบื้องหลังความคิดที่มุ่งฟื้นฟู
พัฒนาประเทศนี้ครอบคลุมไปด้วยบรรยากาศที่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มคนชายขอบถูกกดขี่กดทับหรือ
ถูกกีดกันออกไป ในเดือนมีนาคมปีค.ศ. 1964 เกิดเหตุการณ์คดีไรเชาเออร์ (Edwin O. Reischauer)
ทูตสหรัฐอเมริกาประจ้าประเทศญี่ปุ่นถูกแทงบาดเจ็บโดยผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต เหตุการณ์จริงที่
เกิดขึ้นครั้งนี้ส่งผลกระทบให้บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตถูกมองว่าเป็นตัวคุกคามการด้าเนินชีวิต
ของคนในสังคมและตกเป็นเป้าของการควบคุมกักขังอย่างเป็นทางการ คนในสังคมไม่ยอมรับรู้ความ
หลากหลายของคนกลุ่ มนี้ เช่น การไม่พยายามแยกแยะความแตกต่างระหว่างคนโรคจิตและโรค
ประสาท แต่มองคนกลุ่มนี้ในภาพเหมารวมว่าเป็น “คนผิดปกติ” （異常者) เหมือนกันหมด
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และเชื่อมโยงผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตเข้ากับอาชญากรรมอีกด้วย การที่คะวะบะตะน้าเสนอเรื่อง
ความวิกลจริตในเรื่อง ดอกแดนดิไลออน ซึ่งเริ่มเขียนขึ้นในปีค.ศ. 1964 นี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่าง
ใด หากแต่เป็นการบันทึกบรรยากาศของยุคสมัยและตั้งค้าถามต่อสังคมในแง่หนึ่ง
4.2.2 อานาจความเป็นชายกับเสียงที่หายไป
ลักษณะเด่นที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้ คือกลวิธีการน้าเสนอเรื่องราวของหญิงสาวที่ประสบ
กับ “ภาวะมองไม่เห็นร่างกายคน” ผ่านบทสนทนาของแม่ของหญิงสาวและชายหนุ่มผู้ซึ่งเป็นคนรัก
ของหญิงสาว ฮะโตะริ เท็ตท์สึยะ วิเคราะห์ไว้ว่าแม้ว่าค้าพูดของแม่ของอิเนะโกะที่ยืนกรานว่าการ
จองจ้าเป็นสิ่งจ้าเป็นในการรักษาลูกสาว กระทั่งค้าอธิบายเกี่ยวกับอาการหรือกระบวนการที่เกิดภาวะ
ดังกล่าวนั้นจะมีจุดที่ไม่สอดคล้องกันหลายจุด แต่มีสิ่งหนึ่งที่ตอกย้้าชัดเจนคืออิเนะโกะไม่เหมือนกับ
แม่หรือฮิซะโนะ อิเนะโกะมองไม่เห็นสิ่งที่น่าจะมองเห็นแต่กลับเห็นสิ่งที่ไม่น่าจะมองเห็น ดังเช่นภาพ
ของ “รุ้งกินน้้า” ที่ฮิซะโนะเล่าให้ฟัง กล่าวคือ มันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าอิเนะโกะและ “พวกเรา” (แม่
ของอิเนะโกะกับฮิซะโนะ) ไม่ได้มีโ ลกทัศน์ร่ว มกัน และสิ่ งนี้น้าพามาซึ่งความรู้สึ กหวาดกลั ว ต่ออิ
เนะโกะจนท้าให้เกิดความคิดที่ว่าอิเนะโกะคือ “คนวิปลาส” （気ちがひ) ดังจะเห็นได้จากค้า
ว่า “ความน่าสะพรึงกลัว” （おそろしさ) ที่แม่กล่าวซ้้าอยู่บ่อยๆ ส้าหรับแม่แล้วอิเนะโกะผู้
ที่มองไม่เห็นสิ่งที่ปกติน่าจะมองเห็นนั้นคือตัวตนที่ “น่าสะพรึงกลัว” （おそろしい)เพราะ
อยู่พ้นขอบเขตความเข้าใจของแม่ การที่อิเนะโกะกับ “พวกเรา” ไม่ได้มี “สามัญส้านึก” ร่วมกันเป็น
สิ่งเดียวที่สนับสนุนการจองจ้ากักขังตัวอิเนะโกะ (羽鳥 1999)
ผู้วิจัยมองว่าหากพิจารณาจากกลวิธีการเล่าเรื่องที่ผู้เขียนเลือกน้ามาใช้นี้จะเห็นได้ว่าการเล่า
เรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกตัดสินว่าวิกลจริตผ่านมุมมองของแม่และชายคนรักยั งมีประเด็นที่ควร
ค้านึ งถึงมากกว่านั้ น นั่ น คือการน้ าเสนอมุมมองของแม่และชายคนรักซึ่งเป็นคนในครอบครัว ที่มี
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ความสัมพัน ธ์ทางสายเลื อดหรื อมีความสั มพันธ์ใกล้ชิดนี้น่าจะเป็นการสะท้อนมุมมองจากภายใน
มากกว่ามุมมองจากภายนอกหรือความเข้าใจของคนทั่วไปในสังคม กล่าวคือผู้เขียนอาจต้องการเน้น
ย้้าว่า ความวิปลาสหรือภาวะวิปริต อาการแปรปรวนภายในที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่อยู่ภายในสังคม อยู่ใน
คนที่ใกล้ตัวเราและอยู่ในตัวเราเอง โดยในภาวะปกติอาจแฝงตัวอยู่ในภาพความรัก ความดีงาม แต่ใน
ภาวะวิกฤตของความเปลี่ยนแปลง ความวิปลาสที่ซ่อนอยู่ก็จะปรากฏออกมา และอาจกล่าวได้ว่า
“พวกเรา” กระทั่งคนใกล้ชิดรอบตัวก็ถูกโครงสร้างของระบบอ้านาจครอบง้าความคิดอยู่โดยไม่รู้ตัว
ผู้อ่านจะได้ยินเพียงเสียงของแม่และคนรักที่เล่าถึงเรื่องราวของอิเนะโกะในอดีตซึ่งท้าให้ตัวละครอิ
เนะโกะกลายเป็ นตัว ตนที่อยู่ ในความทรงจ้าเท่านั้น “เสี ย ง” ของหญิงสาวซึ่งควรเป็นผู้ บอกเล่ า
เรื่องราวด้วยตนเองนั้นหายไปเปรียบเสมือนผู้ไร้เสียง สภาวะการไร้เสียงนี้เป็นผลจากการที่ถูกท้าให้
เสียงของตนเองหายไปจากความเข้าใจของคนทั่วไปในสังคม ซึ่งสภาวะการไร้เสียงนี้อาจหมายถึงการ
ไร้ซึ่งสถานะและตัวตน หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นสภาวะไร้ซึ่งอ้านาจ
ในอีกด้านหนึ่ง ผู้เขียนน้าเสนอตัวละครชายที่ไม่อาจแสดงอ้านาจได้ในฐานะผู้ชายที่มีหน้าที่
ในการปกป้องคุ้มครองหรือควบคุมผู้หญิงผ่านความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่มีความผิดปกติ ฮิซะโนะ
แสดงออกถึงความวิตกกังวลอันสืบเนื่องจากการมองไม่เห็นตัวตนของอิเนะโกะ ดังจะเห็นได้จากค้าพูด
ของฮิซะโนะ อาทิ 「病院の丘は見えるが、稲子さんは見えない。
…僕は病院にもどつて確かめて来たい。」( ผ ม ม อ ง เ ห็ น เ นิ น เ ข า ที่
โรงพยาบาลตั้งอยู่แต่มองไม่เห็นอิเนะโกะ ผมอยากกลับไปตรวจสอบให้แน่ใจ)「そこに存在
するものが見えないといふのが、僕はこのごろこはくな
つちやつて」(ในระยะหลังนี้การมองไม่เห็นตัวตนของสิ่ งที่อยู่ตรงนั้นมันท้าให้ผมรู้สึกกลัว)
อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่ท้าให้ฮิซะโนะมองไม่เห็นตัวตนของอิเนะโกะในที่นี้เชื่อมโยงกับสายตาของฮิซะโนะ
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เองที่มีอคติต่อ “คนบ้า” （狂人) กล่าวคือฮิซะโนะไม่อยากมองหรือรับรู้ว่าอิเนะโกะถูกกักขังอยู่
ในพื้นที่เดียวกันกับ “คนบ้า” การปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงดังกล่าวท้าให้ฮิซะโนะ “มองไม่เห็น”
ตัวตนของอิเนะโกะ ในตอนหนึ่งฮิซะโนะได้กล่าวถึงภาวะมองไม่เห็นร่างกายคนของอิเนะโกะไว้ว่า
人体欠視症なんて、自分のある部分を見まいとす
る、人生のある部分を見ま

いとする、さういふ病気ぢ

やないでせうか。心の深く傷ついたところが、盲 ひにな
つてゐるんぢやないでせうか。(川端,1980b,p.467)
ภาวะมองไม่เห็นร่างกายคนคือการหลีกเลี่ยงที่จะมองส่วนหนึ่งของตัวเอง หลีกเลี่ยงที่จะมอง
ส่วนหนึ่งของชีวิต มันคืออาการป่วยแบบนั้นไม่ใช่หรือครับ ส่วนที่เป็นบาดแผลลึกอยู่ในใจก็
กลายเป็นมืดมิดมองไม่เห็น
หากพิจารณาจากค้าพูดข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่ฮิซะโนะพูดนั้นเป็นเหมือนกระจกสะท้อน
กลับมาที่ตัวฮิซะโนะเอง กล่าวคือการที่ฮิซะโนะมองไม่เห็นตัวตนของอิเนะโกะคือการหลีกเลี่ยงที่จะ
มอง “ส่วนหนึ่ง” ของอิเนะโกะซึ่งก็คือ “ความวิปลาส” นั่นเอง ท่าทีของฮิซะโนะที่ปฏิเสธไม่ยอมรับ
“ความวิปลาส” ของอิเนะโกะนี้คือความพยายามที่จะกักขังอิเนะโกะให้อยู่ในโลกแห่ง “สามัญส้านึก”
ที่คนในสังคมมีร่วมกัน การที่ฮิซะโนะแสดงความมุ่งมั่นที่จะน้าตัวอิเนะโกะออกมาจากโรงพยาบาลบ้า
นั้น โดยผิวเผินอาจดูเหมือนเป็นการพยายามปลดปล่อยอิเนะโกะให้เป็นอิสระ แต่แท้จริงแล้วมาจาก
ความคิดที่ต้องการกดทับ “ความผิดปกติ” ให้กลับมาเป็น “ความปกติ” ดังเดิม
หากพิจารณาบริบทที่มีโรงพยาบาลจิตเวชเป็นฉากของเรื่อง ผู้เขียนอาจพยายามตั้งค้าถามต่อ
พรมแดนที่ท้าหน้าที่สร้างเส้นแบ่งแยกระหว่างความปกติและความผิดปกติของสังคมโดยผูกโยงความ
เป็นชายเข้ากับชุดความคิด เหล่านี้ ค้าพูดของคนบ้าเป็นสิ่งที่ไร้สาระและไร้ความหมายส้าหรับคนใน
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สังคมที่เรียกตัวเองว่า “ปกติ” คนบ้าจึงไม่สามารถพูดได้หรือไม่อาจถูกรับฟังได้ การไม่มีโอกาสพูด
และการถูกน้าเสนอตัวตนผ่านการสนทนาโดยผู้อื่นท้าให้หญิงสาวในเรื่องถูกปฏิบัติราวกับว่าเป็นวัตถุที่
ไร้ความสามารถในการแสดงความเห็นหรือความต้องการของตนเอง ในแง่หนึ่ง “ภาวะมองไม่เห็น
ร่างกายคน” ของอิเนะโกะเชื่อมโยงกับสภาวะไร้ซึ่งตัวตนหรืออ้านาจ “เสียง” ของอิเนะโกะที่หายไป
ในเรื่องเปรียบเสมือนเสียงของความไร้เหตุผลที่ไม่มีทางได้ยินตราบเท่าที่เหตุผลยังเป็นเครื่องมือหลักที่
ครอบง้าความคิดเราอยู่ สภาวะการไร้เสียงเช่นนี้จึงขับเน้นความเป็นชายในมิติของอ้านาจ การ
ครอบง้าและความเหลื่อมล้้าระหว่างเพศที่เหนือกว่า และความพยายามที่จะควบคุมอัตลักษณ์ความ
เป็นชายให้เกิดความคงที่และมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นความวิตกกังวลต่อความไม่
มั่นคงในความเป็นชายของตัวละครชายด้วยเช่นกัน
4.2.3 “ภาวะมองไม่เห็นร่างกายคน”กับอุดมคติของความรัก
ในสายตาแม่ ข องอิ เ นะโกะ “ภาวะมองไม่ เ ห็ น ร่ า งกายคน” （人体欠視症) ที่ อิ
เนะโกะเป็น อยู่ นั้น คือ “ความวิป ลาส” ที่แท้จริง ดังค้าพูดที่กล่ าวว่ามันคือ “โรคที่เรียกว่าอาการ
วิปลาส เป็นสัญลักษณ์ของความวิปลาส” （きちがひのしるしで、きちがひ
といふ病ひ) ในขณะที่ฮิซะโนะ คนรักของอิเนะโกะพูดโต้ตอบว่าเป็น “แค่โรคประสาทอ่อนๆ
เท่านั้น” （軽い神経症に過ぎません) แม้ว่าผู้เขียนไม่ได้ระบุชัดเจนว่าภาวะดัง
กล่าวคืออะไร แต่จากค้าพูดของฮิซะโนะที่กล่าวว่า “ภาวะมองไม่เห็นร่างกายคนคือการหลีกเลี่ยงที่จะ
มองส่วนหนึ่งของตัวเอง หลีกเลี่ยงที่จะมองส่วนหนึ่งของชีวิต มันคืออาการป่วยแบบนั้นไม่ใช่หรือครับ
ส่วนที่เป็นบาดแผลลึกอยู่ในใจก็กลายเป็นมืดมิดมองไม่เห็น” บอกใบ้ให้รู้ว่าภาวะของอิเนะโกะนั้นเกิด
จากบาดแผลในจิตใจซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดความผิดปกติที่สมองส่วนหนึ่งจึงท้าให้มองไม่เห็น “ส่วน
หนึ่ง” ของร่างกายคน นอกจากนี้ฮิซะโนะยังอธิบายว่าภาวะนี้มีสาเหตุจาก “ความรักนั่นเองครับ เป็น
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ความรักที่เรียกได้ว่าบริสุทธิ์ล้นเหลือของผู้หญิง ” (愛なんです。純潔過ぎるほど
の女の愛なんです) “ความรั ก ที่ สุ ด โต่ ง เกิ น ขอบเขต” （過度の、極度
の、愛) อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า“ภาวะมองไม่เห็นร่างกายคน” คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมี
ความปรารถนารุนแรงที่ไม่อยากสูญเสียความรักอัน “บริสุทธิ์ล้นเหลือ” ไปและสิ่งที่ตามมาคือการใช้
จินตนาการท้าให้มองเห็นอีกโลกหนึ่งที่อยู่เหนือโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งส่งผลให้เกิดความบกพร่อง
ในการมองเห็นภาพ “ส่ วนหนึ่ง” ของบุคคลที่ทุ่มเทความรักให้ อย่างไรก็ดีผู้วิจัยมองว่าสิ่งที่ควร
ค้านึงถึงในที่นี้คือถ้อยค้าดังกล่าวเป็นการตีความของฮิ ซะโนะซึ่งเป็นการสะท้อนความคิดหรือมุมมอง
ของฮิซะโนะเองต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดแล้ว “ภาวะมองไม่เห็น
ร่างกายคน”หรืออาการที่อิเนะโกะมองไม่เห็นร่างกายส่วนหนึ่งนั้นเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นครั้งคราว
ขณะที่อิเนะโกะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับฮิซะโนะ ในทางกลับกันตอนที่อิเนะโกะมองไม่เห็นร่างกาย
ส่วนหนึ่งของฮิซะโนะแล้วเห็นภาพ“รูปโค้งเหมือนรุ้งกินน้้าสีชมพู” (桃色の虹のような
弓形)ปรากฏอยู่เบื้องหน้าร่างกายของฮิซะโนะนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกขณะที่ทั้งสองอยู่ด้วยกัน
ในห้องแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศ
「きれいですわ。」稲子は夢うつつのやうに言つ
た。「久野さんて、こんな

方なのね。わかったわ。」
「こんな方つ

て、どんな？」
「今あたしが見てゐるやうな。」
「どう見えてゐるのか、僕にはわからな
い。」

「久野さんにはわからなく

115
ていいの。久野さんが御自分を見てらつしやるの ぢやな
く、あたしが久野さんを見て、こんな方だと思つて
ゐるんですも の。」
「稲子さん、そんな虹のやうなものが見え
たのは、はじめて？僕のゐる時で なくて

も。」

「はじめて。」と稲子は素直に言つた。「はじめて
よ。」

稲子が常の稲子

でなくなつてゐるかと、久野には思はれ出した。常の稲
子を 呼びもどさねばならぬ。このやうな幻視を長くつづ
けさせておいては、稲子 がどうなるだらうか。
「こんな久野さんとあんなことをしてはいけないの
だわ。」と稲子はひとり ごとのやうに言つた。そして頬
にはにかみを浮かべた。
(川端 1980b,p.575-576)
“สวยจังค่ะ” อิเนะโกะเอ่ยขึ้นราวกับตกอยู่ในภวังค์ “คุณฮิซะโนะเป็นคนแบบนี้นี่เอง เข้าใจ
ละ”
“คนแบบนี้คือแบบไหน?”
“อย่างที่ฉันเห็นอยู่ตอนนี้”
“ผมไม่รู้ว่าคุณมองเห็นเป็นยังไง”
“คุณฮิซะโนะไม่ต้องรู้หรอก ฉันมองดูคุณฮิซะโนะแล้วก้าลังคิดว่าคุณเป็นคนแบบนี้ ไม่ใช่คุณ
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ก้าลังดูตัวคุณเอง”
“คุณอิเนะโกะ ภาพเหมือนรุ้งกินน้้าที่ว่านี่เห็นครั้งแรกเหรอ? ไม่เฉพาะแค่เวลาที่ผมอยู่”
“ครั้งแรก” อิเนะโกะตอบตรงไปตรงมา “ครั้งแรกนะ”
ฮิซะโนะเริ่มคิดว่าอิเนะโกะไม่ใช่อิเนะโกะปกติคนเดิม ต้องเรียกอิเนะโกะปกติคนเดิมกลับมา
ถ้าปล่อยให้เห็นภาพหลอนแบบนี้ไว้นานๆ ต่อไปอิเนะโกะจะเป็นอย่างไร
“จะท้าเรื่องพรรค์นั้นกับคุณฮิซะโนะที่เป็นคนแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะ ” อิเนะโกะพูดพึมพ้าอยู่คน
เดียว แล้วแก้มก็แดงระเรื่อขึ้นด้วยความเขินอาย
จากบทสนทนาข้างต้นในตอนท้ายเรื่องฮิซะโนะหวนนึกถึงอดีตตอนที่อิเนะโกะเห็นภาพ “รูป
โค้งเหมือนรุ้งกินน้้าสีชมพู”ปรากฏอยู่เบื้องหน้าร่างกายของฮิซะโนะ การที่อิเนะโกะมองเห็น “รูปโค้ง
เหมือนรุ้งกินน้้าสีชมพู” แทนที่ร่างกายชายคนรักแล้วพูดเป็นนัยว่าคงจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับฮิ
ซะโนะที่เป็น “คนแบบนี้” ไม่ได้แล้ว “รุ้งกินน้้าสีชมพู ” ในที่นี้อาจสื่อถึ งอุดมคติของความรักหรือ
ความรักแบบโรแมนติกที่ผูกติดกับฮิซะโนะ กิดเด็นส์กล่าวว่าคุณลักษณะประการหนึ่งของความรัก
แบบโรแมนติกคือความรักอันสูงส่ง (Sublime love) ที่อาจไม่จ้าเป็นต้องถือเอาความต้องการทางเพศ
(Erotic compulsion) หรือความปรารถนาอันร้อนแรงเป็นสรณะเสมอไป เป็นความรักที่ขยายมิติของ
การสะท้อนคิดของความรู้สึกอันสูงส่งออกไปอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งแยกมิติทางเพศออกจากความ
รั กโดยละเอาไว้ใ นฐานที่ เข้ าใจ แต่ แม้ว่ าความรั กโรแมนติ กจะโอบรับ เอามิติ ของการปลดปล่ อ ย
(Liberating) ของความรักแบบพิศวาสเข้าไว้ แต่กลับแยกความหมายของความรักออกจากเรื่องราว
ทางเพศ (Giddens, 1992:40 อ้างถึงใน ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี , 2554: 27) ทว่าส้าหรับนักสตรี
นิ ย มแล้ ว ความรั ก แบบโรแมนติ ก กลั บ มิ ใ ช่ สิ่ ง พึ ง ปรารถนาส้ า หรั บ ผู้ ห ญิ ง ความรั ก โรแมนติ ก
เปรียบเสมือนโซ่ตรวนประเภทหนึ่ง กล่าวคือ โซ่ตรวนแห่งความรัก (Chains of love) บ่งบอกถึง
พัน ธนาการที่ความรั กกระท้าต่อผู้ ห ญิง กดทับพวกเธอเอาไว้ และท้าให้ผู้ ห ญิงขาดไร้ซึ่งสิทธิที่จะ
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ตัดสินใจอย่างเป็นเอกเทศเกี่ยวกับชะตากรรมของตนเองหรือเข้าใจตนเองอย่างเป็นอิสระนอกกรอบ
ของครอบครัว เมีย และแม่ ความรักโรแมนติกเป็นระบบทาสประเภทหนึ่ง อุดมการณ์ของความรักโร
แมนติกที่เริ่มด้วยความสัมพันธ์แบบพิศวาสปรารถนาในระยะสั้นกลับจะน้าไปสู่ความสัมพันธ์แบบ
พึ่งพาที่ไม่เท่าเทียมกันในระยะยาว (de Beauvoir, 1982 อ้างถึงใน ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี , 2554:
39)
ด้วยเหตุนี้อาจกล่าวได้ว่าความรักโรแมนติกนั้นเกี่ยวโยงกั บเพศวิถีและมีมิติที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ทางอ้านาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย ภาพ“รุ้งกินน้้าสีชมพู” ที่อิเนะโกะ
เห็นเป็นภาพสะท้อนความเข้าใจในตัวชายคนรักต่ออุดมคติความรักของฮิซะโนะ ดังจะเห็นได้จาก
ค้าพูดของฮิซะโนะที่ยืนกรานตั้งแต่ต้นเรื่องว่า “ผมอยากจะรักษาภาวะมองไม่เห็นร่างกายคนของคุณอิ
เนะโกะให้หายด้วยการแต่งงาน ผมเชื่อว่าท้าให้หายได้ ” （僕は稲子さんの人体欠
視症を、結婚によつて治したくて、治せると信じて）
ส้าหรั บ ฮิซะโนะแล้ ว ความรั กมีพื้น ฐานมาจากมโนทัศน์ว่าด้ว ยการท้าให้ ได้มาซึ่งความรักเพื่อการ
ครอบครองอันน้าไปสู่การครอบง้าของเพศชายเหนือเพศหญิง กล่าวคือความคิดที่เกี่ยวกับความรักที่
ลงเอยด้วยการแต่งงานนั้นเชื่อมโยงกับต้าแหน่งแห่งที่ของผู้หญิงในพื้นที่ส่วนตัวคือบ้านและความ
คาดหวังต่อผู้หญิงในฐานะเมียและแม่ ผู้หญิงอาจต้องจ้านนอยู่ภายในบ้าน ทนอยู่ในความสัมพันธ์ของ
ชีวิตคู่และครอบครั ว ที่กดทับ อิส รภาพของตนเอง การแต่งงานจึงเป็นเรื่องความสั มพันธ์ของการ
ครอบครองและถูกครอบครอง อิเนะโกะมองเห็นอุดมการณ์ความรักในความสัมพันธ์ดังกล่าวในตัว
ของฮิซะโนะสะท้อนผ่านภาพ“รุ้งกินน้้าสีชมพู” ถ้อยค้าของอิเนะโกะที่แสดงถึงการรับรู้ตัวตนของฮิ
ซะโนะและอุดมคติความรักท้าให้ฮิซะโนะเกิดความรู้สึกว่าอิเนะโกะไม่ใช่ “อิเนะโกะปกติคนเดิม”อีก
ต่อไป การที่ฮิซะโนะพูดถึงภาพ“รุ้งกินน้้าสีชมพู” ว่าเป็น “ภาพหลอน”（幻視) และมองว่าเป็น
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ภัยคุกคามนั้น ในแง่หนึ่งก็เป็นการเผยให้เห็นถึงความวิตกกังวลต่อการสูญเสียการครอบครองหญิงคน
รักไป ประกอบกับ “ภาวะการมองไม่เห็ นร่างกายคน” ของอิเนะโกะเริ่มต้นจากการมองไม่เห็ น
ร่างกายของฮิซะโนะด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าตัวตนของฮิซะโนะที่ผูกโยงกับอุดมการณ์ความรัก ที่
มีไว้เพื่อควบคุมเพศวิถีของผู้หญิ งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับจากอิเนะโกะและนั่นได้สร้างความ
สั่นคลอนต่ออ้านาจของฮิซะโนะในฐานะเพศชาย ค้าถามที่ตามมาคืออุดมคติความรักของตัวละคร
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมของญี่ปุ่นในยุคนั้นอย่างไร
4.2.4 เพศศึกษาในญี่ปุ่นยุคทศวรรษ 1960: คุณค่าของความบริสุทธิ์
สังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากประเทศที่ประสบความ
หายนะจากสงครามกลายเป็นประเทศมหาอ้านาจทางเศรษฐกิจ ในยุคทศวรรษ 1960 สังคมเมือง
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมท้าให้เกิดการขยายตัวของเมือ ง
มาตรฐานการครองชีพสู งขึ้น ประชากรจากชนบทอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองเป็นจ้านวนมาก
เพราะในสังคมเมืองมีความเจริญ มีการคมนาคมขนส่งที่ดีมีสิ่งอ้านวยความสะดวกสบาย ความเจริญ
ดังกล่าวส่งผลให้การด้ารงชีวิตของคนญี่ปุ่นเปลี่ยนไป ประชาชนเลือกใช้วิถีชีวิตแบบตะวันตก ตั้งแต่
ช่วงปลายยุคทศวรรษ 1950 คนหันมานิยมใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของการด้ารงชีวิตแบบ
ใหม่ คือ โทรทัศน์ ขาวด้า เครื่ องซักผ้ า และตู้เย็ น （三種の神器) ผู้ คนพยายามแสวงหา
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ และต่อมาในช่วงกลางยุคทศวรรษ 1960 โทรทัศน์สี เครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ หรือที่เรียกว่า 3C (ย่อมาจาก Color Cooler Car) ก็ได้รับความนิยมแพร่หลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโทรทัศน์สีได้รับความนิยมอย่างมากในปี 1964 ซึ่งตรงกับปีที่มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกครั้ง
แรกที่กรุงโตเกียว

119
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การศึกษามีบทบาทอย่างมากในการน้าพาประเทศญี่ปุ่นก้าวสู่
ประเทศมหาอ้านาจทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการศึกษาสร้างโอกาสในการมีงานที่ดีและเลื่อนชั้นทาง
สังคมได้ ท้าให้ประชาชนมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น สังคมญี่ปุ่นกลายเป็นสังคมมวลชนคนชั้นกลาง
ลักษณะของชนชั้นกลางคือมีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย มีบ้านเป็นของตนเองและสามารถส่ง
เสียลูกเรียนถึงระดับมหาวิทยาลัยได้ ขนาดของครอบครัวก็มีขนาดเล็กลงจากครอบครัวขยายที่มีคน
อาศัยร่วมกันหลายรุ่นก็เปลี่ยนมาเป็นครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูก ในครอบครัวเดี่ยวนี้
ภรรยาจะมีบทบาทอย่างมากในการดูแลครอบครัวซึ่งมาควบคู่กับความคาดหวังของสังคมที่เรียกร้อง
ให้ผู้หญิงท้าหน้าที่ภรรยาและแม่ที่ดี การศึกษาทั้งในสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัวจึงเป็น
ปัจ จัย ส้าคัญในการสร้างคนหรื อแรงงานของสังคมโดยการฝึกหั ดปลูกฝังนิสัยตั้งแต่เล็กให้มีความ
เรียบร้อย มีแบบแผน มีความอดทนอดกลั้น ตามคุณสมบัติที่พึงมีภายใต้เงื่อนไขที่สังคมก้าหนดเพื่อ
สร้างความกลมเกลียวในสังคม
ดังที่กล่าวข้างต้น ยุคทศวรรษ 1960 เป็นช่วงเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจและผู้คนหันมาใช้วิถีชีวิตแบบตะวันตก ในยุคนี้ถือเป็นยุคหลังสงครามที่เกิดความสับสนทาง
ศีลธรรม มีการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการปลดปล่อยทางเพศซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการปฏิวัติทาง
เพศในอเมริกา (ที่ยอมรับรูปแบบความสัมพันธ์อื่นนอกเหนือจากความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศตาม
ขนบ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การคุมก้าเนิดและการแพร่หลายของยาคุมก้าเนิดท้าให้การผลิต
ลูกกลายเป็นทางเลือก เป็นต้น) ช่วงนี้นับเป็นช่วงเวลาส้าคัญที่เป็นจุดปะทะระหว่างการรักษาความ
บริ สุ ทธิ์ทางเพศและการปลดปล่ อยทางเพศ (藤井2008:

14) หลั งสงครามโลกนับ ตั้งแต่ ปี

ค.ศ.1946 เป็นต้นมา สถาบันสังคมศึกษาแห่งกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นได้ออกนโยบายส่งเสริมการ
สอนเพศศึ ก ษาว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความบริ สุ ท ธิ์ ห รื อ การถื อ พรหมจรรย์ （純潔教育）
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[Junketsu Kyouiku] โดยเฉพาะในยุคทศวรรษ 1960 มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ต้าราคู่มือเพศศึกษา
ดังกล่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ “เรื่องของผู้ชายกับผู้หญิง―เพื่อคนหนุ่มสาว”(1962) “วิธีคิดที่
ถูกต้องว่าด้วยเรื่องเพศ, ปัญหาเรื่องเพศของวัยหนุ่ม” (1964) การสอนเพศศึกษาว่าด้วยการรักษา
ความบริสุทธ์นี้มีความเกี่ยวเนื่องกับมาตรการส่งเสริมการศึกษาในครอบครัวและนโยบายอนามัยแม่
และเด็กของรัฐ “การถือพรหมจรรย์” (純潔) [Junketsu] หมายถึง “การงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์
จนกระทั่งแต่งงานและหลังแต่งงานก็จะไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นยกเว้นคู่ครอง และ “เพศศึกษาว่าด้วย
การถือพรหมจรรย์ ” (純潔教育)คือการสอนเจตคติที่ดีงามในเรื่องเพศ (ศีลธรรมทางเพศ)
กล่าวคือยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสเท่านั้น และยับยั้งชั่งใจเรื่องเพศสัมพันธ์ไว้ก่อนจะถึง
เวลานั้น “เพศศึกษาว่าด้วยการถือพรหมจรรย์ ” จึงเชื่อมโยงกับประเด็นเหล่านี้ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง
ภาพลักษณ์ของครอบครัวที่มีสุขภาวะดีและมีความสุข ประการที่สอง หลักการที่ว่าความรักเท่ากับ
การแต่งงานและการแต่งงานเท่ากั บการมีเพศสัมพันธ์ ประการที่สาม เพศวิถีบ่งบอกถึงความเป็น
มนุษย์และเชื่อมโยงกับลักษณะเฉพาะของคน ประการที่สี่ ความเป็นแม่ และประการที่ห้า แนวคิด
เรื่องการพัฒนาคุณภาพทางพันธุกรรมของประชากรมนุษย์ （優生思想) (池谷2001: 274275) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า “เพศศึกษาว่าด้วยการถือพรหมจรรย์ ” ที่สอนว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงานหรือนอกสมรสเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง การสอนเรื่องคุณค่าทางศีลธรรมที่เน้นความบริสุทธิ์ทาง
เพศของชายและหญิงก่อนแต่งงานและความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวหลังแต่งงานนี้ ท้าให้การแต่งงาน
เป็นเหมือนเครื่องชี้วัดความบริสุทธิ์ทางเพศและเป็นความสัมพันธ์ที่มีความชอบธรรมและมีคุณค่า
ในขณะที่รูปแบบความสัมพันธ์ที่อยู่นอกเหนือไปจากนั้นจัดเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมและน้าไปสู่การท้าลาย
ระเบี ยบของสังคม ความรักที่ดูเหมือนเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ แท้จริงแล้วถูกก้ากับโดย
อ้านาจของรัฐที่สร้างบรรทัดฐานทางสังคมเพื่อท้าให้คนในสังคมมีความรักอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สังคม
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ก้าหนด รวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก เช่น กิจกรรมทางเพศ การแสดงออกทาง
ความรักก็ต้องเป็นไปในทางที่ดีงามตามกรอบที่สังคมก้าหนด จะเห็นได้ว่าเรื่องอุดมคติความรักหรือ
“รั กที่บ ริ สุทธิ์ ” ไม่ได้เป็น สิ่ งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหากแต่เป็นสิ่ งที่ถูกประกอบสร้างจากระบอบ
ปิตาธิปไตยหรือแนวคิดชายเป็นใหญ่ เพื่อให้ผู้หญิงตระหนักในความส้าคัญของความรักและยอมท้า
ตามในเรื่องเพศด้วยความรัก ผู้หญิงจึงเป็นฝ่ายที่ถูกกระท้าและได้รับผลกระทบดังกล่าว
หากพิจารณาจากบริบททางสังคมดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าอุดมคติความรักของตัว
ละครเอกชายใน ดอกแดนดิไลออน คือผลผลิตทางสังคมในยุคนั้น ค้าว่า “ความรัก” (愛)ที่ตัวละคร
เน้ น ย้้ า ตลอดเรื่ อ งจึ ง สะท้ อ นจิ ต ส้ า นึ ก ที่ ถู ก บ่ ม เพาะมา เป็ น อุ ด มการณ์ ท างสั ง คมที่ แ ทรกซึ ม จน
กลายเป็นสามัญส้านึกของคนในสังคม เช่น รูปแบบความสัมพันธ์ที่ถูกต้องคือการแต่งงาน การมีผัว
เดียวเมียเดียว ซึ่งมาจากบรรทัดฐานเรื่องความรักที่รัฐและสังคมสร้างขึ้น
ผู้เขียนน้าเสนอความคิดเรื่องอุดมคติความรักผ่านตัวละครเอกชายเพื่อสะท้อนให้ เห็นสามัญ
ส้านึกที่ปลูกฝังอยู่ในตัวมนุษย์ มนุษย์ทั้งชายหญิงเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการความรักเหมือนกันแต่
สถานะหรือเงื่อนไขทางสังคม เช่น รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและอื่นๆ ท้าให้ความเป็นชาย
และความเป็นหญิงของมนุษย์ถูกควบคุม ในตอนท้ายของเรื่อง ในฉากที่แม่และคนรักของลูกสาวนอน
สนทนากันอยู่คนละห้องโดยมีประตูเลื่อนกั้นนั้น ผู้เขียนบรรยายแฝงนัยถึงความรู้สึกทางเพศของแม่ที่
เกิดขึ้นต่อคนรักของลูกสาวขณะปลดโอบิออก ในขณะเดียวกันคนรักของลูกสาวที่นอนอยู่ข้างห้อง
กลับนึกถึงเรื่องราวความรักระหว่างตัวเขาและหญิงสาวเมื่อเห็นภาพ “รุ้งสีชมพู” ที่หญิงสาวเคยเห็น
ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขา ผู้เขียนอาจจะต้องการน้าเสนอภาพที่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิงเพื่อ
พูดถึงมายาคติเรื่องความสั มพันธ์ อาทิ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่บอกว่าพ่อ -ลูกสาว แม่ยายลูกเขยเป็ นสิ่ งต้องห้ าม หากโอบิ ของแม่เปรียบได้กับ พันธนาการของสังคม การปลดโอบิออกอาจ
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หมายถึงการปลดปล่ อยความปรารถนาทางเพศที่ถูกกดทับไว้ห รือการหลุ ดพ้นเงื่อนไขของสั งคม
ผู้เขียนอาจพยายามสะท้อนให้เห็นว่าอุดมคติความรักคือมายาคติเรื่องความสัมพันธ์ ดังเช่น ความคิด
และพฤติกรรมของตัวละครชายในเรื่องที่ถูกก้ากับด้วยอุดมการณ์ความรักอันเป็นสิ่งประกอบสร้างทาง
สังคม ตัวละครชายยึดติดกับอุดมคติความรักที่ผูกโยงกับการแต่งงาน (ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะของ
การครอบครองและถูกครองครอง) เพราะน้ามาซึ่งอ้านาจของชายที่เหนือกว่าหญิง จึงเป็นเหตุผลที่ท้า
ให้ตัวละครแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะน้าตัวหญิงสาวคนรักออกจากโรงพยาบาลบ้าและปรารถนาที่
จะรั ก ษาภาวะผิ ด ปกติ ข องหญิ ง สาวด้ ว ย “การแต่ ง งาน” การที่ ห ญิ ง สาวถู ก น้ า ตั ว ส่ ง และอยู่ ใ น
โรงพยาบาลบ้านั้นจึงก่อให้เกิดวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายเนื่องจากตัวละครตกอยู่ในภาวะการ
สูญเสียการครอบครอง ในขณะที่ความปรารถนาทางเพศของตัวละครหญิงที่เบี่ยงเบนออกนอกกรอบ
ของสังคมอาจหมายถึงการก้าวล่วงละเมิดพรมแดนที่สร้างขึ้นโดยสามัญส้านึกหรือกรอบความคิดที่
ปลูกฝังอยู่ในตัวเรา ดังเช่น ตัวละครแม่ที่แสดงออกถึงความปรารถนาทางเพศต่อชายคนรักของลูกสาว
ในโลกวรรณกรรมของคะวะบะตะนั้นความวิกลจริตไม่ได้ถูกน้า มาใช้เป็นเครื่องมือในการตอกย้้าความ
อัปลักษณ์หรือโศกนาฏกรรมของผู้หญิงแต่เป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์แบบหนึ่ง （ある種の
純粋さ) （石川 2001:76）การน้าเสนอความวิกลจริตในเรื่องนี้คงเพื่อเตือนว่าสิ่งที่เราคิด
ว่าไร้เหตุผลก็อาจเปลี่ยนเป็นมีเหตุผลได้เช่นกัน ต่างมีความสัมพันธ์และก้าหนดความหมายซึ่งกันและ
กัน ดังนั้นสิ่งที่เป็นความผิดปกติในกรอบความคิดหนึ่งอาจเป็นสิ่งส้าคัญในการพัฒนามโนทัศน์ใหม่
หรือกรอบการมองโลกแบบใหม่
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ในบทที่ 4 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายที่เกิดขึ้นจากปมปัญหาของตัว
ละครชายในมิติของปัจเจกซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมญี่ปุ่นด้วย เนื่องจากเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับ
ความรักหรือความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงในนวนิยายที่ศึกษาเกิดขึ้นท่ามกลางบริบททางสังคมที่
อยู่ในช่วงที่มีความเปลี่ย นแปลง กล่ าวคือ ทศวรรษ 1960 เป็นช่วงเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นมีความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจหลังจากการพ่ายแพ้สงครามผ่านไป 15 ปี จากสังคมเกษตรกรรมได้เปลี่ยน
มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมสังคมญี่ปุ่นและกลายเป็นสังคมมวลชน มีการอพยพของประชาการจาก
ชนบทสู่เมืองใหญ่ท้าให้มีการขยายตัวของเมือง ชนชั้นกลางมีบทบาทมากขึ้นและมีอ้านาจในสังคม
วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเป็นแบบตะวันตก สิ่งที่ตามมาคือการปะทะสังสรรค์กันระหว่างค่านิยม
ดั้งเดิมและค่านิ ยมสมัยใหม่ที่ได้รับ อิทธิพลจากวัฒ นธรรมตะวันตก ใน แขนข้างเดียว ผู้เขียนได้
น้าเสนอภาพของตัวละครชายที่โดดเดี่ยวแปลกแยกในสังคมเมืองอันสืบเนื่องจากปัญหาในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง และใน ดอก
แดนดิไลออน การแสดงออกถึงพฤติกรรมความคิดของตัวละครชายน้าเสนอชุดคุณค่าหรืออุดมคติใน
ความรั กที่ ชี้ใ ห้ เ ห็ น ว่า สามัญ ส้ า นึ กหรือ กรอบความคิด ที่สั งคมก้ ากับ อยู่ นั้น มีบ ทบาทอย่ างมากใน
กระบวนการสร้ างอัตลั กษณ์ความเป็นชาย วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายในเรื่องนี้จึงสั มพันธ์กับ
อุดมการณ์ที่ไหลเวียนอยู่ในสังคม

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
วิทยานิพนธ์เรื่องวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายในวรรณกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สองของ
คะวะบะตะ ยะซุนะริ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายในวรรณกรรมหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองของคะวะบะตะ ยะซุนะริ โดยศึกษานวนิยายจ้านวน 4 เรื่อง ได้แก่ นวนิยาย
เรื่อง เสียงแห่งขุนเขา 『山の音』（1954） นวนิยายเรื่อง นิทราเทวี『眠れる美
女』（1961）นวนิยายขนาดสั้นเรื่อง แขนข้างเดียว『片腕』（1964）และนวนิยาย
เรื่ อ ง ดอกแดนดิ ไ ลออน『たんぽぽ』（1968）และศึ ก ษาบริ บ ททางสั ง คมและ
วัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมดังกล่าว การศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 3 บทคือ แนวคิดความเป็น
ชายในสังคมญี่ปุ่น วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายในฐานะพ่อหรือผู้น้าครอบครัว วิกฤตอัตลักษณ์
ความเป็นชายในฐานะปัจเจกบุคคล
จากการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ความเป็นชายตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกสัมพันธ์กับระบบ
ครอบครัวและการสร้างชาติ คนญี่ปุ่นก่อนสงครามได้รับการหล่อหลอมจากระบบครอบครัว เด็กที่
เกิดในครอบครัวญี่ปุ่นตั้งแต่แรกจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติตัวตามสถานภาพของตนภายใน
ครอบครัว มีการคาดหวังถึงการประพฤติปฏิบัติตามให้เป็นไปตามระเบียบตามสถานภาพของแต่ละ
บุคคล อีกทั้งยังมีการควบคุมและห้ามความปรารถนาส่วนบุคคลซึ่งล้้าขอบเขตที่ครอบครัวอนุญาต
หรื อ ไม่ ก็จ ะได้ รั บ การลงโทษจากครอบครั ว ความกลมเกลี ย วภายในครอบครั ว ที่ มี พ่ อ บ้า นเป็ น
ศูนย์กลางเช่นนี้ท้าให้ครอบครัวมีเสถียรภาพและอยู่ได้อย่างมั่นคง ก่อนสงคราม ลักษณะของคนญี่ปุ่น
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และการด้าเนินชีวิตถูกบ่มเพาะมาเช่นนี้ พฤติกรรมของคนญี่ปุ่นไม่ได้ถูกควบคุมจากจิตส้านึกภายใน
หรือการตัดสินใจด้วยเหตุผล แต่โดยส่วนใหญ่แล้วถูกควบคุมจากวัฒนธรรมและอ้านาจของสังคม
ดังนั้นลักษณะสังคมญี่ปุ่นคือการอยู่อย่างสมานฉันท์ มีความเคารพต่อสถานภาพ การกดความเป็น
ตัวตนของตนลงและปฏิบัติเพื่อครอบครัวของตน ระบบความคิดทั้งหมดข้างต้นสัมพันธ์กับ ความคิด
เกี่ ย วกั บ โคะกุ ต ะอิ （国体,Kokutai）ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด หลั ก ที่ ส้ า คั ญ ของลั ท ธิ ช าติ นิ ย มญี่ ปุ่ น
กล่าวคือเป็นแนวคิดที่ชาวญี่ปุ่นจะต้องมุ่งรักษาป้องกันประเทศอันมีองค์จักรพรรดิเป็นประมุข โดย
มองว่าประเทศเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ซึ่งมีจักรพรรดิเป็นหัวหน้าครอบครัว ชาวญี่ปุ่นจะต้องรักษา
ครอบครัวหรือประเทศของตนไว้ให้เข้มแข็ง รัฐบาลได้ตอกย้้าความคิดนี้เสมอมาจึงส่งผลให้ความคิดนี้
มีอิทธิพลอย่างมากในสมัยเมจิและยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ดังจะเห็นได้จากการก่อตั้งโรงเรียน
เตรียมทหาร （陸軍幼年学校, Rikugun Yonengakko） ส้าหรับเยาวชนตั้งแต่ช่วงสมัย
เมจิในปีค.ศ. 1872 จนกระทั่งปีค.ศ. 1945 ซึ่งเป็นปีที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงคราม กองทัพจึงมีบทบาทอย่าง
มากในการประกอบสร้างความเป็นชายในสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่ การเข้ารับการเกณฑ์ทหารคือการ
สร้างอัตลักษณ์ความเป็น “ผู้ชายเต็มตัว” เมื่อเข้ารับการเกณฑ์ทหารแล้ว กลุ่มผู้ชายจะถูกจัดล้าดับ
ชั้นตามสภาพร่างกายของแต่ละคน ส้าหรับกลุ่มคนที่มีเพศสรีระที่ผิดปกติ เช่น คนที่ตัวเตี้ย คนที่มี
ร่างกายอ่อนแอขี้โรค หรือคนที่มีเพศก้ากวม (ซึ่งหมายถึงบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับสรีระทางเพศหรือ
อวัยวะสืบพันธุ์ที่ก้ากวม คืออาจมีลักษณะที่ไม่ตรงกับเพศชายหรือหญิง หรือมีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งสอง
เพศ เป็นต้น) จะถูกกีดกันออกไป หากพิจารณาจากบริบทดังกล่าว ก็แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ความ
เป็ น ชายในยุ ค ก่อนสงครามโลกครั้ง ที่ส องสั ม พันธ์ กับความเป็น พ่อหรือผู้ น้าครอบครัว ที่มีอ้ านาจ
เด็ดขาด ความเป็นทหาร การสู้รบและอ้านาจ เป็นอย่างมาก กล่าวคือ อัตลักษณ์ความเป็นชายถูกผูก
ติดกับความแข็งแกร่งและอ้านาจ และอาจกล่าวได้ว่าคุณสมบัติความเป็นชายดังกล่าวคือ ความเป็น
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ชายกระแสหลักหรือที่เรียกว่าความเป็นชายแบบอ้านาจน้า (Hegemonic Masculinity) ซึ่งถูกชี้น้า
และถูกควบคุมจากบรรทัดฐานของสังคม ลักษณะความเป็นชายนี้สนใจการครอบง้า การมีอ้านาจ
และสถานะที่เหนือกว่าเพศหญิง มีการจ้ากัดขอบเขตและแยกผู้ หญิงออกจากปริมณฑลของผู้ชาย
ความอ่อนแอที่ถูกเชื่อว่าเป็นคุณลักษณะของผู้หญิงจะถูกรังเกียจและถูกกีดกันออกจากพื้นที่ความเป็น
ชาย การแยกส่วนดังกล่าวนี้คือมาตรฐานความเป็นชายแบบอุดมคติ
เมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ส อง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ
ระบบครอบครัว ที่ให้อ้านาจแก่พ่อซึ่งเป็นหั วหน้าครอบครัวอย่างเต็มที่ในสมัยก่อนสงครามนั้นได้
พังทลายลงภายใต้การยึดครองของสหรัฐอเมริกา ระบอบประชาธิปไตยที่อเมริกาน้าเข้ามาเผยแพร่มี
การปฏิรูปกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ห ญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ลักษณะครอบครัว เปลี่ยนจาก
รูปแบบของครอบครัวใหญ่ในสังคมเกษตรกรรมมาเป็นครอบครัวเดี่ยวในสังคมอุตสาหกรรม การเข้า
ท้างานในบริษัทและรับเงินเดือนเป็นรายเดือนมีมากขึ้น สามีหรือพ่อบ้านจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในที่
ท้างานนอกบ้ าน ภรรยาท้าหน้าที่ดูแลบ้านและการศึกษาของลูก สามีจะมอบเงินเดือนทั้งหมดให้
ภรรยา อ้านาจในการจับ จ่ายใช้ส อยในครอบครัว ตกอยู่ในมือภรรยา สถานภาพของสามีจึงตกต่้า
พ่ อ บ้ า นกลายเป็ น พ่ อ และสามี ที่ อ ยู่ ใ นวงล้ อ มของครอบครั ว ภาพลั ก ษณ์ ข องพ่ อ ที่ เ คยเข้ ม แข็ ง
เปลี่ยนแปลงไปตรงกันข้ามกับสมัยก่อนที่ครอบครัวจะอยู่ในความดูแลของพ่อบ้าน ระบบครอบครัวที่
เข้มงวดในยุคก่อนสงครามเริ่มหย่อนยานลง เช่น การที่พ่อมีอ้านาจสูงสุดและทุกคนต้องเชื่อฟังท้า
ตามค้าสั่งพ่อก็เริ่มเลือนหายไป ผู้คนเริ่มเป็นอิสระจากระบบที่เข้มงวดดังกล่าว ค่านิยมในเรื่องความ
อดกลั้นต่อความต้องการของตนเองที่แสดงออกมาในรูปแบบของความอุตสาหะพยายาม ความขยัน
ขันแข็ง ความเอาจริงเอาจังก็เริ่มเสื่อมลง
สภาพการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นโครงสร้ า งและความคิ ด ในเรื่ อ งครอบครั ว ภายหลั ง
สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งก่อให้เกิดภาวะที่สั่นคลอนความเป็นชายแบบดั้งเดิมนี้ได้ถูกน้ามาบันทึกไว้

127
ในนวนิยายของคะวะบะตะในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เนื้อหาของงานเขียนดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงสภาพครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมญี่ปุ่น ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้เกิดวิกฤตอัต
ลักษณ์ความเป็นชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตลักษณ์ความเป็นชายในฐานะพ่อซึ่งเป็นผู้น้าของครอบครัว
ดังเช่นในนวนิยายเรื่อง เสียงแห่งขุนเขา ที่น้าเสนอภาพตัวละครเอกชายฌิงโงผู้ซึ่งเป็นพ่อและหัวหน้า
ครอบครัว การที่ตัวละครแสดงความคลางแคลงใจกับบทบาทของตนในฐานะพ่อหรือความเป็นพ่อ
ของตนเองนั้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การปะทะกั บ ความคาดหวั ง ของสั ง คมที่ มี ต่ อ สถาบั น ครอบครั ว
เนื่องจากครอบครัวเป็นพื้นที่หลักของการผลิตซ้้าบรรทัดฐานและบทบาทเพศสถานะ ครอบครัวเดี่ยว
ประกอบด้วยชายหญิงที่แต่งงานกันและลูกที่ยังอยู่ในปกครอง มีการแบ่งงานกันท้าของหญิงชายที่จะ
ส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่น ในกรณีที่ครอบครัวนั้นมีลูกชาย หน้าที่ส้าคัญของพ่อตามความคาดหวังของสังคม
คือการท้าหน้ าที่เป็นต้นแบบให้แก่ลูก อาจมองได้ว่าบรรทัดฐานของสังคมกระแสหลักนี้มีอิทธิพล
ครอบง้าตัวละครชายอย่างฌิงโง ความเป็นชายตามแบบแผนของสังคมที่หมายถึงความเข้มแข็งและ
อ้านาจเด็ดขาดของผู้น้าครอบครัวไม่เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ความเป็นชายแบบอื่นได้แสดงออกมา
นอกจากนี้นวนิยายยังเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกชายที่เปลี่ยนไปและทัศนคติที่แตกต่าง
กันระหว่างพ่อกับลูกชาย ฌูอิชิลูกชายตั้งค้าถามต่อครรลองของความเป็นพ่อ ท้าให้เห็นว่าสถานภาพ
ของพ่ อ ที่เ คยมีอ้ านาจสู งสุ ดเป็ น ที่เ คารพของภรรยาและลู กในยุ คก่ อนสงครามนั้ นตกต่้ าลง และ
ประเด็นที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งในเรื่อง เสียงแห่งขุนเขา นี้คือความสัมพันธ์ของชายหญิงที่เชื่อมโยง
กับการแต่งงานและการสร้างครอบครัว ท้าให้ผู้ชายต้องเผชิญหน้ากับความคาดหวังที่เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของสามีและพ่อ ผู้เขียนวางบทบาทให้ตัวละครฌูอิชิ ผู้เป็นลูกชายซึ่งแต่งงานแล้วนอกใจมี
ความสั ม พัน ธ์ที่ ห มิ่ น เหม่ ศีล ธรรมกับ แม่ ห ม้ ายสงคราม เป็ นการน้า เสนอภาพของตัว ละครชายที่
หลีกเลี่ยงการท้าหน้าที่สามีที่ดี การที่ฌูอิชิสนับสนุนให้คิขุโกะซึ่งเป็นภรรยาและคินุโกะซึ่งเป็นเมียเก็บ
ที่ตั้งท้องในเวลาไล่เลี่ยกันท้าแท้งยังแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการพยายามปฏิเสธหลีกหนีบทบาทของพ่อ
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หรือความเป็นพ่อด้วยเช่นกัน การตั้งค้าถามของฌูอิชิต่อชีวิตของพ่อในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งถือเป็นวันที่
ครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันจึงสะท้อนความสับสนขัดแย้งภายในจิตใจจากการตระหนักถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลที่มีความต้องการส่วนตนในขณะที่สังคมยังคงคาดหวังให้ผู้ชายสืบทอดความเป็นพ่อตาม
ขนบ นอกจากนี้การใช้ความรุนแรงของฌูอิชิที่กระท้าต่อผู้หญิงที่เป็นเมียลับคือคินุโกะนั้นเป็นการใช้
ความรุนแรงในการแสดงออกถึงอ้านาจเพื่อยืนยันความเป็นชาย เพื่อรักษาอ้านาจหรือสถานะของตนที่
เหนือกว่าผู้หญิง และในอีกด้านหนึ่งคือเพื่อเป็นการกดทับด้านที่สับสนอ่อนแอของตนหรือด้านที่ ไม่
เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมซึ่งก้าหนดบทบาททางเพศให้ผู้ชายเป็นเพศที่เข้มแข็งและผูกพันกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพ่อและสามี อีกนัยหนึ่งคือการใช้ความรุนแรงนี้อาจเป็นการ
แสดงออกถึงภาวะกลัวความอ่อนแอ (Weakness-phobia) ซึ่งในแง่หนึ่งประสบการณ์การเป็นทหาร
ผ่านศึกของตัว ละครชายในเรื่ องน่ าจะเป็นปัจจัยส้ าคัญที่ส่ งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจอันน้าไปสู่
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงดังกล่าว
ในนวนิยายเรื่อง นิทราเทวี น้าเสนอภาพตัวละครเอกชายที่เป็นชายชรา มีลักษณะของคนแก่
ที่ใกล้หมดสมรรถภาพทางเพศและแสวงหาความสุขด้วยการนอนหลับเคียงข้างโสเภณีนิทราที่เป็นสาว
พรหมจรรย์ ในเรื่องนี้ความเป็นชายจึงถูกลดทอนจนเสมือนไร้ความสามารถ โดยทั่วไปการมอง
ผู้หญิงแบบแยกออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนคือผู้หญิงดีและผู้หญิงเลวอาจกล่าวได้ว่าเป็นมุมมองของ
ผู้ชายในสังคมที่ชายเป็นใหญ่ แต่ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ถูกน้าเสนอในเรื่องเป็นเด็กสาวที่มีลักษณะ
แบบคู่ตรงข้าม นั่นคือเป็นทั้งโสเภณีและสาวบริสุทธิ์ กล่าวคือเป็นความงามที่มีมลทิน ภาพลักษณ์
ของผู้หญิงที่มีลักษณะเฉพาะเช่นนี้ถูกน้าเสนอในงานวรรณกรรมของคะวะบะตะ อย่างไรก็ดีการที่ตัว
ละครเอกชายให้ความส้าคัญกับพรหมจรรย์ของหญิ งสาวในบ้านลับแห่งนี้นั้นแสดงให้เห็นถึงมุมมอง
ของผู้ชายที่ว่าผู้หญิงควรรักษาพรหมจรรย์อันเป็นสิ่งที่ผู้ชายต้องทะนุถนอมและไม่กล้าท้าให้แปดเปื้อน
และผู้ หญิงจะหมดค่าลงทันทีเมื่อผู้ชายได้ครอบครองเธอด้ว ยการมีความสั มพันธ์ทางเพศ แต่สิ่งที่
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ส้าคัญกว่านั้นคือพรหมจรรย์ของหญิงสาวในบ้านลับแห่งนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับความทรงจ้าเกี่ยวกับ
เรื่องของลูกสาวที่สูญเสียพรหมจรรย์ ดังนั้นความรู้สึกผิดบาปต่อลูกสาวของตัวละครชายชราในเรื่อง
นี้จึงผูกโยงกับชุดความคิดของความเป็นชายตามแบบฉบับที่ให้คุณค่ากับพรหมจรรย์ของผู้หญิงรวมถึง
ความรู้สึกล้มเหลวในฐานะพ่อ กฎต้องห้ามในบ้านลับแห่งนี้ท้าหน้าที่ประหนึ่งบรรทัดฐานทางสังคม
แต่เป็นบรรทัดฐานที่สามารถฝ่าฝืนละเมิดได้ทุกเมื่อ บ้านลับแห่งนี้ถูกน้าเสนอในสภาวะแบบปิดและ
ไร้ทางออก ในแง่หนึ่งบ้านลับแห่งนี้กลายเป็นอุปลักษณ์ของโครงสร้างทางสังคมที่มีอ้านาจกดทับเพศ
ชายอยู่และพยายามดิ้นรนเพื่อให้พ้นจากสภาพเช่นนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพจิตใจที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งของตัวละครชายในฐานะพ่อซึ่งเผยให้เห็นความบิดเบี้ยวของ
สังคมญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน
วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายในฐานะปัจเจกบุคคลน้าเสนอผ่านภาพความโดดเดี่ยวแปลก
แยกของตัวละครเอกชายในสังคมเมือง ดังปรากฏในนวนิยายขนาดสั้น เรื่อง แขนข้างเดียว จาก
การศึก ษาพบว่ า ความโดดเดี่ ย วของตั ว ละครเอกชายสื่ อ ถึ ง ความรู้ สึ กแปลกแยกที่ เ กิ ดจากความ
ยากล้ าบากในการสร้ า งความสั ม พั นธ์ กั บ ผู้ อื่น โดยเฉพาะความสั ม พั น ธ์ ช ายหญิ ง ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ กล่าวคือ ตัวละครชายในเรื่องไม่ใช่ผู้ชายแบบที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของ
การสร้างความสัมพันธ์ทางเพศที่ต้องตอบสนองการสร้างครอบครัวหรือการมีเพศสัมพันธ์ของผู้ชายที่
ต้องเป็นไปตามอุดมการณ์ครอบครัว ตัวละครชายมีความปรารถนาและโหยหาความสัมพั นธ์กับผู้อื่น
ในแบบที่ ต่ า งออกไป แต่ ใ นขณะที่ ตั ว ละครชายโหยหาความสั ม พั น ธ์ กั บ เพศตรงข้ า มก็ ป ฏิ เ สธ
ความสัมพันธ์กับผู้หญิงในรูปแบบปกติและมองว่าผู้หญิงเป็นสิ่งแปลกปลอม ตัวละครเอกชายในเรื่อง
จึงเป็นเสมือนตัวแทนของชนกลุ่มน้อย )Minority) ในสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ภายในของ
ผู้ชายที่มีปมด้อย มีความขัดแย้งสับสนภายในจิตใจต่อความไม่เป็นชายของตน ดังเช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวละครเอกชายและแขนของหญิงสาวใน แขนข้างเดียว นั้นมีบทบาทในการกระตุ้นความทรง
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จ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้หญิงในอดีตของตัวละครเอกชายและน้าพาตัวละครสู่การตระหนักรู้ถึง
ความโดดเดี่ยวของตนเอง ตัวละครตระหนักรู้วิกฤตความเป็นชายนี้ด้วยการรับ รู้ตัวตนภายในที่ถูกกด
ทับไว้ผ่านแขนของหญิงสาวซึ่งท้าหน้าที่เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้บุคคลได้เห็นตนเอง การ
น้าเสนอภาพตัวละครชายที่ปรากฏใน แขนข้างเดียว จึงมีลักษณะที่แตกต่างจากการน้าเสนอความเป็น
ชายแบบอุดมคติ ความเป็นชายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้มายาคติว่าผู้ชายหรือเพศชายเป็นเพศที่แข็งแรงและ
ต้องแสดงอ้านาจเหนือกว่าผู้หญิงหรือเพศหญิง แม้ว่าภาพของหญิงสาวในเรื่องจะถูกลดทอนลงเป็น
แขนข้างเดียวและถูกน้าเสนอในลักษณะของวัตถุแห่งการจ้องมองของตัวละครชาย แต่หากพิจารณา
ในระดับลึกการน้าเสนอภาพแขนของหญิงสาวไม่ได้เป็นเพียงวัตถุแห่งความปรารถนาที่ท้าให้ตัวละคร
ชายได้ช ดเชยความปรารถนาทางเพศที่ขาดหายไป หากแต่เป็นกระจกสะท้อนความเป็นชายที่มี
ลักษณะไม่สมบูรณ์ หากพิจารณาจากบริบททางสังคมในยุคสมัยดังกล่าวด้วยแล้วอาจตีความได้ว่า
ความเป็นชายของ “ฉัน”ที่น้าเสนอใน แขนข้างเดียว นี้เป็นภาพสะท้อนวิกฤตความเป็นชายแบบหนึ่ง
ในสังคมที่ก้าหนดบทบาททางเพศและคาดหวังให้เพศชายมีหน้าที่เป็นเพศที่มีอ้านาจเหนือกว่า รวมถึง
จิตส้านึกที่ว่าผู้ชายย่อมเป็นผู้น้าในการสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามและเป็นผู้หาเลี้ยงนั้นอัน
หมายถึงความรับผิดชอบที่ตามมา ดังเช่นที่ “ฉัน” กล่าวไว้ว่าการยืมแขนหญิงสาวมานั้นเป็นเรื่อง
จริงจังไม่ใช่ “เรื่องเล่นๆ” จิตส้านึกดังกล่าวคือความเป็นชายตามแบบแผนที่ผูกพันกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบนี้เป็นสาเหตุส้าคัญประการหนึ่งที่อธิบายสภาพปัญหาของเพศชายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะในเรื่อง
ความรัก การแต่งงาน การฆ่าตัวตาย และการตายด้วยการท้างานหนักเกินไป
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายของตัวละครชายสะท้อนให้เห็นปมปัญหา
ที่มีลั กษณะร่ ว มกั น คือ พื้น ที่ในสั งคมมี ข้อจ้ ากัด หรื อไม่ เอื้อ ให้ ตัว ละครชายแสดงความเป็ นชายได้
กล่าวคือตัวละครชายอาจเคยผิดหวังจากความรักหรือถูกผู้หญิงปฏิเสธที่จะสร้างความสัมพันธ์ด้วย
เนื่องจากตัวละครชายไม่มีคุณสมบัติความเป็นชายตามที่ผู้หญิงต้องการ เช่นไม่มี อาชีพหรือสถานะที่
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มั่นคงในสังคมและไม่มีความสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองผู้หญิงได้ ตัวละครชายจึงมีปมด้อยและรู้สึก
ว่าตัวเองไร้ความสามารถ ด้วยเหตุนี้สังคมกระแสหลักจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ท้าให้ตัวละครชายไร้ตัวตน
การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในรูปแบบที่ต่างจากบรรทัดฐานของสังคมจึงเป็นหนทาง
หนึ่งในการต่อรองยืนยันความเป็นชายของตนเอง การน้าเสนอภาพตัวละครชายวัยกลางคนดังกล่าว
จึงเผยให้เห็นความวิตกกังวลของตัวละครชายในความไม่มั่นคงในความเป็นชายที่ถูกกดทับอยู่ในสังคม
ภาวะโดดเดี่ยวแปลกแยกนี้ น้าเสนอให้เห็นความสั บสนในความเป็นชายของตนเองเนื่องจากต้อง
เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและอาจเกิดค้าถามว่าบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้ชายและในฐานะ
ปัจเจกบุคคลคืออะไร
ในเรื่ อง ดอกแดนดิไลออน ซึ่งเป็นงานเขียนชิ้นสุดท้ายของคะวะบะตะบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกน้าส่งโรงพยาบาลจิตเวชเนื่องจากป่วยด้วยโรคประหลาดที่มีชื่อเรียกว่า
“ภาวะมองไม่เห็นร่างกายคน” （人体欠視症) อาการป่วยของหญิงสาวดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับ การตายของพ่อที่เป็ นทหาร หญิงสาวได้เห็นอุบัติเหตุที่พ่อตกหน้าผาเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา
ขณะที่พ่อนั่งอยู่บนหลังม้า เรื่องด้าเนินไปด้วยบทสนทนาระหว่างตัวละครสองตัวคือแม่และชายคนรัก
ของหญิงสาว วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายในเรื่องเกิดจากความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่ถูกมองว่า
วิกลจริต ลักษณะเด่นที่ปรากฏคือเรื่องราวของหญิงสาวถูกเล่าผ่านมุมมองของแม่และคนรัก เสียง
ของหญิงสาวจึงหายไปเปรียบเสมือนผู้ไร้เสียงที่ เป็นผลจากการที่ถูกท้าให้เสียงของตนเองหายไปจาก
ความเข้าใจของคนทั่วไปในสังคม ซึ่งสภาวะการไร้เสียงนี้หมายถึงการไร้ซึ่งสถานะและตัวตน หรือ
อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นสภาวะไร้ซึ่งอ้านาจ ผู้เขียนต้องการน้าเสนอตัวละครชายที่ไม่อาจแสดง
อ้านาจในฐานะผู้ชายที่มีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองหรือควบคุมผู้หญิงได้ผ่านความสัมพันธ์กับหญิง
สาวที่มีความผิดปกตินี้ หากพิจารณาจากบริบทที่มีโรงพยาบาลจิตเวชเป็นฉากของเรื่อง ผู้เขียนอาจ
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พยายามตั้งค้าถามต่อพรมแดนที่ท้าหน้าที่สร้างเส้นแบ่งแยกระหว่างความปกติและความผิดปกติของ
สังคมโดยผูกโยงความเป็ น ชายเข้ากับชุดความคิดเหล่ านี้ ค้าพูดของคนบ้าเป็นสิ่ งที่คนในสั งคมไม่
สามารถรับรู้และเข้าใจได้เพราะค้าพูดของคนบ้าไร้สาระและไร้ความหมายส้าหรับคนในสังคมที่เรียก
ตัวเองว่า “ปกติ” คนบ้าจึงไม่สามารถพูดได้หรือไม่อาจถูกรับฟังได้ การไม่มีโอกาสพูดและการถูก
น้าเสนอผ่านการสนทนาโดยผู้อื่นท้าให้หญิงสาวในเรื่องถูกปฏิบัติราวกับว่าเป็นวัตถุที่ไร้ความสามารถ
ในการแสดงความเห็นหรือความต้องการของตนเอง ในแง่หนึ่ง “ภาวะมองไม่เห็นร่างกายคน” ของ
หญิงสาวเชื่อมโยงกับสภาวะการไร้เสียงสภาวะไร้ซึ่งตัวตนหรืออ้านาจ สภาวะการไร้เสียงเช่นนี้จึงขับ
เน้นความเป็นชายในมิติของอ้านาจ การครอบง้าและความเหลื่อมล้้าระหว่างเพศที่เหนือกว่าและความ
พยายามที่จะควบคุมอัตลักษณ์ความเป็นชายให้เกิดความคงที่และมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันก็เผย
ให้เห็นความวิตกกังวลต่อความไม่มั่นคงในความเป็นชายของตัวละครชายด้วยเช่นกัน
จากการศึกษาพบว่าวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายในวรรณกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ของคะวะบะตะพยายามน้ าเสนอวิกฤตอัตลั กษณ์ความเป็นชายผ่ านตัว ละครชายที่บกพร่องและ
ล้มเหลวเพราะไม่สามารถสวมบทบาทความเป็นพ่อ ไม่สามารถเป็นผู้น้าครอบครัวหรือแสดงความเป็น
ชายให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ความบกพร่องของตัวละครเอกชายดังกล่าวแสดงถึงความอัปลักษณ์
ของตัวตนหรือความเป็นชายที่ก้าลังประสบภาวะวิกฤตซึ่งท้าให้พวกเขาไม่สามารถแสดงออกถึงอัต
ลักษณ์ความเป็นชายของตนได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อมีพื้นที่ให้แสดงออกถึงความเป็นชายน้อยลงเรื่อยๆ
ตัวละครเอกชายในเรื่องจึงต้องเผชิญหน้ากับปัญหาด้านอัตลักษณ์เมื่อไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ความคาดหวังของสังคม พวกเขาจึงต้องเลือกแสดงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤต
ดังกล่าว มีวิธีการต่อรองความเป็นชายแบบเดิมเพื่อยืนยันความมีตัวตนซึ่งบางครั้งสะท้อนผ่านความ
ปรารถนาในรูปที่บิ ดเบี้ยวหรือแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมที่ผิดปกติ ความปรารถนาในรูปที่บิด
เบี้ยวถูกน้าเสนอผ่านความปรารถนาในความสัมพันธ์ที่มีลักษณะต้องห้ามที่ถูกกดทับไว้ในระดับจิตไร้
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ส้านึกและน้ามาซึ่งภาวะความขัดแย้งในตัวเองของตัวละครเอกชาย ความบกพร่องหรือความขาด
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนบาดแผลทางจิตใจของตัวละครด้วยเช่นกัน
ลั ก ษณะความเป็ น ชายที่ ป รากฏในวรรณกรรมของคะวะบะตะ โดยเฉพาะในยุ ค หลั ง
สงครามโลกครั้งที่สองนั้นไม่ได้มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ใช้เพื่อยืนยันความมีตัวตนในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งซึ่งต่างจากอุดมคติความเป็นชายแบบเดิมที่เป็นแบบอ้านาจน้าหรือเป็นเครื่องยืนยัน
อ้านาจแบบปิตาธิปไตย ลักษณะความเป็นชายที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของความเป็นชายแบบอุดมคติ แต่
สะท้ อนความบกพร่ องหรื อ ความเปราะบางของความเป็น ชาย ซึ่งน้ าไปสู่ ก ารตั้งค้ าถามเกี่ย วกั บ
ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจที่ผู้ชายมีต่อคนอื่นๆ ซึ่งไม่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และน้าไปสู่ความ
เข้าใจเรื่องการมองความเป็นชายที่หลากหลาย การทบทวนความหมายของความเป็นชายและการ
ตระหนั กรู้ ถึงความเป็ น ชาย และอาจมองเห็ นการเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ในการมองความเป็นชาย
ดังกล่าวปรากฏผ่านวรรณกรรมของคะวะบะตะ

5.2 ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากผู้วิจัย จ้ากัดขอบเขตการศึกษาตัวบทเฉพาะในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง หาก
ขยายช่วงเวลาในการศึกษาอาจท้าให้ เห็นพัฒนาการวิกฤตอัตลั กษณ์ความเป็นชายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากการศึกษาตัวบทวรรณกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สองของคะวะบะตะ ยะซุนะริข้างต้นแล้ว
การศึกษาตัวบทที่เขียนขึ้นโดยนักเขียนชายญี่ปุ่นคนอื่นๆ อาจท้าให้เห็นวิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชาย
ในอีกรูปแบบหนึ่ง
นอกจากการใช้กรอบแนวคิดเรื่องความเป็นชายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยที่สนใจศึกษา
วรรณกรรมของคะวะบะตะยังสามารถใช้กระบวนทัศน์อื่นๆ ในการศึกษาวิจัยได้อีก เช่น แนวคิด
ทฤษฎีเควียร์ (Queer Theories) ที่ท้าให้เกิดการทบทวนและการท้าทายวิธีคิดที่แบ่งแยกขั้ว เช่น การ
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แบ่งแยกระหว่างรักต่างเพศกับรักเพศเดียวกัน เควียร์พยายามเสนอว่าการคิดแบบแบ่งแยกนี้ท้าให้เกิด
การยึดมั่นความจริงแบบตายตัว หรือท้าให้คิดว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่คงที่และมีเอกภาพ แนวคิดเควียร์
ต้องการให้เกิดการอธิบายใหม่เกี่ยวกับเพศโดยผูกโยงเข้ากับความหลากหลาย และชี้ให้เห็นว่าการ
อธิบายตัวตนทางเพศ อัตลักษณ์ พฤติกรรม และการปฏิบัติทางเพศไม่สามารถใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
ได้ เพราะเรื่องเพศเป็นพรมแดนที่มีการต่อรองของอ้านาจต่างๆ ดังนั้น การอธิบายเรื่องเพศแบบเค
วียร์จึงเป็นการอธิบายบริบทของการต่อสู้ ต่อรอง ท้าทายและไกล่เกลี่ยความหมายของคนกลุ่มต่างๆ
(Jackson,2003: 72 อ้างถึงใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2015: ออนไลน์) การน้ากระบวนทัศน์ดังกล่าวมา
ใช้ในการศึกษาตัวบทและการตีความตัวบทวรรณกรรมท้าให้เกิดมุมมองใหม่ที่น่าสนใจและมีความลุ่ม
ลึกมากขึ้น
อย่างไรก็ดี แม้ว่าการศึกษาวรรณกรรมในการวิจัยครั้งนี้จะจ้ากัดพื้นที่ตัวบทเฉพาะนักเขียน
ชายเพียงคนเดียว แต่ก็นับว่าเป็นการเปิดพื้นที่ต่อการศึกษาเรียนรู้วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายใน
สังคมญี่ปุ่น อาทิ การตระหนักรู้และการต่อรองกับอ้านาจที่กดทับเพศชาย การยอมรับและให้คุณค่า
กับความเป็นชายที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้วรรณกรรมเป็นพื้นที่ให้กับนักเขียนและนักอ่าน
ในการประกอบสร้างตนเองในอนาคตต่อไป
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