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วัตถุประสงค์ในการพิมพ์
วารสารเครือข่ายญีป่ นุ่ ศึกษา (jsn journal) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมญีป่ นุ่ ศึกษาในประเทศไทย
จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น
2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ
ในเชิงบูรณาการ
3. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายทางการศึกษาในวงกว้างและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ในแขนงญี่ปุ่นศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
jsn Journal ประกอบด้วย บทความรับเชิญ บทความวิจยั บทความวิชาการทีไ่ ม่เคยตีพมิ พ์ทใี่ ดมาก่อน
บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์ และรายงานสัมมนา โดยทุกบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ วารสารมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่แบบออนไลน์ บทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการและการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน
ด้วยระบบปกปิดชื่อ ข้อความและข้อคิดเห็นต่างๆ ในบทความเป็นของผู้เขียนบทความนั้นๆ ไม่ใช่ความเห็น
ของกองบรรณาธิการหรือของวารสาร jsn Journal
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Aim and Scope
The “jsn Journal” is an academic journal of the Japanese Studies Association of Thailand,
and is published two issues per year. The journal has following objectives:
1. To be a channel for disseminating research findings related to Japan in the humanities
and social sciences related to Japan.
2. To be a platform for scholars, practitioners and graduate students to share knowledge
and experiences, as well as utilize the journal as a source to enhance the body of knowledge
that benefits our society and nationally-integrated development.
3. To expand the network as well as strengthen academic cooperation in the area of
Japanese Studies.
The “jsn Journal” consists of invited papers, original research articles, academic articles,
review articles, book reviews and conference reports. Each paper must have an abstract
in both Thai and English. The journal is published in simultaneous print and electronic
editions. All research articles in this Journal have undergone rigorous peer review, based
on initial editor screening and double-blind peer review. Any views expressed in the articles
are the views of the authors only.
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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน
ในวารสารฉบับปีที่ 10 เล่ม 2 นี้ มีบทความทั้งสิ้น 7 เรื่อง เป็นบทความรับเชิญ 1 เรื่อง บทความวิจัย 5 เรื่อง และ
บทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง
บทความรับเชิญของ Associate Professor Dr. Tatsushi FUJIHARA อาจารย์ประจ�ำสถาบันวิจัยมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้หยิบยกเอาเรื่องไข้หวัดสเปนในเชิงประวัติศาสตร์มาสะท้อนให้ผู้บริหารบ้านเมืองได้ตระหนักถึง
ผลกระทบที่อาจจะตามมาของโควิด-19 บทความฉบับแปลเป็นภาษาไทยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร
ในชื่อเรื่อง “แนวทางการใช้ชีวิตในช่วงแพนเดมิก: ผ่านวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์” ช่วยให้เราได้รับรู้ถึงเหตุการณ์
ครั้งนี้ส่งผลกระทบทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งค�ำว่า แพนเดมิก (pandemic หมายถึง การระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อโรค)
ที่น�ำมาใช้ในชื่อเรื่องนี้ ได้รับเลือกจากคณะผู้จัดท�ำพจนานุกรม เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ของสหรัฐอเมริกา ให้เป็นค�ำศัพท์
ยอดนิยมแห่งปี พ.ศ. 2563 ด้วย
วารสารฉบับนี้ อัดแน่นด้วยสาระเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรมญี่ปุ่น ซึ่งบรรณาธิการขอเรียงล�ำดับจากยุคปัจจุบัน
ย้อนไปสู่ยุคโบราณ นับตั้งแต่ ไลท์โนเวล นิทานพื้นบ้าน นวนิยายร่วมสมัย นิยายสงครามสมัยคามาคุระ
นักฆ่าหรือเหยี่อ? เมื่ออาชญากรเกิดจากอาชญากรรม: กรณีศึกษาตัวละครนักฆ่า ในไลท์โนเวลชุด ฮากาตะ
ทงคตสึ ราเมนซุ เป็นการวิเคราะห์ไลท์โนเวลเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรจ�ำเป็น ซึ่งเกิดจากสภาพ สังคมที่เต็มไปด้วย
ความรุนแรง อันอาจส่งผลให้เกิดการผลิตซ�้ำความรุนแรงต่อไปอีก
สิ่งเหนือธรรมชาติในนิทานโทะโนะ ฉบับการ์ตูน ของมิสุกิ ชิเกะรุ เป็นเรื่องราวที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะของสิ่งเหนือธรรมชาติที่ปรากฎในนิทานโทโนะ ซึ่งเขียนโดย ยานากิตะ คุนิโอะ นักคติชนวิทยา และถูกน�ำมา
ถ่ายทอดในรูปแบบของการ์ตูนผ่านมุมมองของนักเขียนการ์ตูช่ือดังเจ้าของผลงาน อสูรน้อยคิทาโร่ บทความนี้มีความ
น่าสนใจที่มีการวิเคราะห์เรื่องพฤติกรรมของภูติผีและการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์
โรคระบาดกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ในนวนิยายเรื่อง เมะมุฌิริ โคะอุชิ เป็น ผลงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
โรคภัยในวรรณคดีญี่ปุ่น นวนิยายที่น�ำมาใช้เป็นเนื้อหาที่วิจัยเป็นผลงานของ โอเอะ เค็นสะบุโร นักเขียนนวินยายรางวัล
โนเบลปี1994 ซึ่งผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่า โรคระบาดเป็นองค์ประกอบที่สะท้อนทั้งด้านมืดและด้านสว่างของความเป็นมนุษย์
ความบาดหมางระหว่าง มินะโมะโตะ โนะ โยะฌิโตะโมะ กับ มินะโมะโตะ โนะ ทะเมะโตะโมะ ในนิยายสงคราม
เรื่อง “โฮเง็นโมะโนะงะตะริ” เป็นการวิเคราะห์เรื่องความบาดหมางระหว่างพี่น้องตระกูลนักรบ การขาดความเคารพ
ศรัทธา น�ำไปสู่ความหายนะและการเสื่อมอ�ำนาจได้
สถานการณ์ปัจจุบันของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นวัยหลังเกษียณและผลกระทบต่อการเข้ารับบริการทางการแพทย์
ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงส�ำรวจเกี่ยวกับบริการล่ามการแพทย์ของสถานพยาบาลภาคเหนือ
ของประเทศไทย
ส่งท้ายด้วยบทวิจารณ์หนังสือ “ภาพลักษณ์พอ่ แม่ลกู ญีป่ นุ่ ” ซึง่ วิเคราะห์จากบทละครโน ศิลปะการแสดงดัง้ เดิม
ของญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและความเชื่อเรื่องบุญคุณของคนญี่ปุ่นสมัยโบราณ บทวิจารณ์โดย
ศาสตราจารย์ ดร. อรรถยา สุวรรณระดา ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมโบราณของญี่ปุ่น
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dead are still few in Japan. That we have an
advanced healthcare system, and children and
young people are rarely infected. In one or two
weeks, the virus will have either spread or have
been suppressed. The critical moment will be
after those two weeks, the turning point after
three. Given a year, there should be no problem
holding the Olympics. I probably will not be
one of the four out of every 100 people... It is
not at all strange that we should want to believe
1. Level-headed thinking for all any of this. Although, hope may soon turn into
eventualities
baseless conviction before one even realizes.
Human beings are filled with all sorts of The First World War began in the summer of
theories, and have the unfortunate habit of 1914 and went on until the fall of 1918, despite
clinging to vague and distant hopes instead of the German emperor Kaiser Wilhelm II’s
perceiving an obvious crisis happening right reassurances to his people that it would all be
in front of them. Many lean towards the optimistic over by Christmas of 1914. Japan’s Imperial
view of things, brushing aside the possibilities Headquarters repeatedly told people the
that they may fall ill due to a virus, that they Second World War would end with a victory for
may die from it, that their workplaces and schools Japan. That the optimism and bravado of those
will be shuttered or that the death rates of other in charge, disseminated by mass media, was
countries could ever be possible in their own. believed even by a considerable number of
I, too, count myself amongst such people.
people who had opposed their governments is
Almost everyone reaches a limit in their a bitter fact of history.
thinking capacity when facing a very significant
The Plague; the Thirty Years’ War; the Great
crisis, and so we cling ever more tightly to Lisbon Earthquake; the Napoleonic Wars;
optimism and flee from reality by telling the Great Famine of Ireland; rampant outbreaks
ourselves that the numbers of infected and of cholera, plague, and tuberculosis; the First
* This article was first published online at the Iwanami B Side website, of Iwanami Publishing. It was uploaded as a PDF with the author’s permission.
This PDF may be freely printed and copied. Please allow as many others to read its contents as possible. (April 8, 2020)
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World War; the Spanish influenza; the Ukrainian
Famine; the Second World War; the Chernobyl
nuclear disaster; the Fukushima nuclear
disaster... History is littered with deadly crises
such as these. During a significant crisis, the
forward march of reality has always pitilessly
crushed people’s hopes underfoot. Particularly
in Japan, where people grew accustomed to
hearing the announcements of the Imperial
Headquarters, it is common knowledge that the
careless optimism, moral and spiritual theories
of the country’s leadership (for whom a retreat
could easily be described as a mere “change of
course”) was simply cheap comfort, blinding
the people and dulling their powers of reasoning.
Hopes of that sort are probably safer not held
at all.
Social scientists, who have as their tools
only imagination and words, can produce neither
a vaccine against COVID-19 nor medicines to
treat it. However, while people in this occupation
are limited in what they can do, it is not without
value. Historians, for example, avoid the general
tendency of interpreting historical materials in
ways that serve either themselves, publishers,
or the state, or of making them fit neatly into
grand narratives of hope. This has drummed into
them the skill of reading historical materials
with an open mind. Their training allows them
to dispassionately sort out the hopes that
people cling to using similar events that have
occurred in the past as a guide. This bears no
connection to scientism or moralism. Happily,
I work in the field of environmental history

studying the relationships between humans
and nature (particularly microbes). Through such
work, I hope to obtain at least some clue as
to how we might live through the present
circumstances.

2. Should we put our hopes in the state?

Let us first consider the hard facts.
COVID-19 has divided both the world and
Japan. To begin with, the fact that few people
in Japan have become infected is mainly due
to the low levels of testing and gives little cause
for celebration. Sadly, those who, until recently,
were clamoring for the Tokyo Olympics to be
held in July have created a baseless optimism
amongst Japanese society. Yet, whether or not
the Olympics will be postponed, the number
of new infections in the capital is rapidly
increasing. Globally, more and more infections
and deaths have been reported beyond the
aged and critically ill groups. Additionally,
COVID-19 has damaged not only people’s
health, but their confidence in the state, their
families, and the future. Although, perhaps
the foundations had already begun to shake
prior to the outbreak itself.
First, the state.
In times of crisis, people cling to the voices
of authority emanating from their leaders as
the ultimate source of hope. They abandon
their own thinking and entrust themselves to
leaders, be they governors or prime ministers.
If the leaders of the collectives to which
we belong, particularly state leaders, had
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released information to their constituents
wholly and without concealment, the
constituents themselves would undoubtedly
be capable of determining a course of action
based on the data. Leaders who are tolerant
of differing views also enable more creative
solutions to emerge. Organizations which do not
falsify data, or make subordinates falsify data,
take a serious view of history, and give the proper
respect owing to documents that will be left
to posterity. They may even, perhaps, prevent
avoidable deaths. Countries led by accountable
leaders are more likely to alleviate the anxiety
felt by those fighting in the front lines against
the virus, such as nurses, caregivers, childcare,
and service industry workers. If we had chosen
leaders capable of adapting to the changing
nature of a crisis, who answered journalists’
questions and who did not suppress unpopular
opinions, the people may have been able to act
with a sense of conviction. A government that
spends tax revenues on research and education
to contribute to humanity’s store of wisdom,
instead of being compelled to purchase goods
from the United States that are utterly useless
in an “emergency,” may have actually been
able to properly respond to the pandemic and
to propose scientific policies that, at the very
least, would not become a hindrance.
Sadly, the Japanese government, and
governments like it overseas, remain deaf to the
myriad criticisms we have raised and have failed
to make any effort to perform to the standard
described above. The notion that faith in such
4

a government will save us is utterly demolished
by the words written in the shaking hand of
Toshio Akagi, moments before his suicide, and
published in the March 26 Shükan Bunshun
(“In the end, subordinates get their tails cut off
What kind of a world is this?”) and by the
shockingly lax words of government politicians
in the Diet. The astounding fact that this
administration still has a 45.5% approval rating
only makes matters worse (Kyodo News Opinion
Poll, released March 28, 2020).
Moreover, in the wake of the state of
emergency declaration, the Diet gave to this
cabinet, of all things, the authority to restrict
people’s basic human rights. History records any
number of instances whereby leaders, under
the banner of protecting lives, use such
declarations for their own purposes. How foolish
must we be to take an optimistic view of the
crisis under the current government?

3. Should we put our hopes in the home?

Second, the household.
If the state cannot be relied upon, then
the household shall be burdened with decisions
of life and death. Nothing is closer, more
dependable or a source of greater comfort than
one’s family. Given that close physical contact
is unavoidable within them, families may even
be said to share a common fate. Yet, parents
who are unable to work from home are compelled
to leave their elementary school-aged children
at home and struggle with the anxiety and guilt
of doing so. Moreover, asking one’s aging parents
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staying separately to help out, and thereby
exposing them to the risk of infection on their
way is, frankly, disturbing. More people are
dismissed from their jobs due to poor economic
conditions. In the end, neither the economy nor
the conditions for bringing up children are
improving. Nor is there any guarantee that homes
are safe.
But were these homes safe for children to
begin with? I am not asking whether or not they
should be, but whether they are. In Japan, one
in seven children lives in poverty. The results
of policies that have created such an economic
divide become apparent during such times of
crisis. In School Lunch – A History (Iwanami
Shoten, 2018), I wrote that even during the
period of rapid economic growth, a large number
of children got by with the daily nutrition
afforded by their school lunch. Nowadays, it
appears that this final source of sustenance for
children is to be discontinued.
Even in homes that can provide the
minimum three meals a day, danger remains.
According to Courrier Japon (March 29 ①), “Since
the March 17 stay-at-home order there has been
a possible increase in domestic violence. A
nearly 32% rise in domestic violence was
reported in one week in the area under the
jurisdiction of the Paris police, and a 36% rise
in regions overseen by the National Gendarmerie.”
This is not just a problem for France, where
domestic violence against women was already
a social problem. In Japan as well, many families
who are unaccustomed to spending long periods

of time together under the same roof are likely
experiencing a somewhat unpleasant
atmosphere. For children who ordinarily
experience abuse, the home must be a prison
from which the urge to escape is stronger than
ever. And it is not only children; wives subjected
to their husbands’ violence and who cannot
easily leave now find their own homes akin to
prisons. It is also perfectly possible that family
members who become infected will go missing
in the future.
If households become dysfunctional,
people must then rely on the local community.
Sadly, however, the places that once may have
supported the socially vulnerable have had their
operations either restricted or halted due to
COVID-19. Amidst the fear of infection, local
community organizations, be they PTAs,
neighborhood committees or NPOs, are
struggling to render effective assistance.
Children’s canteens and school lunch services
are largely closed, leaving young stomachs and
hearts to go empty.
Moreover, in the event of a large-scale flood
or earthquake of the type that have occurred
frequently over the recent years, local emergency
shelters would undoubtedly become hotbeds
of infection. Accordingly, local governments
must immediately produce guidelines in relation
to emergency evacuation procedures.

4. Spanish influenza and COVID-19

As COVID-19 is now looking more likely to
spread than to be suppressed, the Spanish
Tatsushi Fujihara

5

influenza, much more than SARS or Ebola, is
the historical event that may help us pick out
some useful principles for action from amongst
all the wishful thinking. That pandemic occurred
100 years ago. Although the USA was the epicenter
of the disease, the Spanish influenza received
its name (unjustly, for Spaniards) from the fact
that information about it spread from Spain, a
neutral country during the war that did not
practice wartime censorship. For three years
between 1918 and 1920, the virus swept the
world in three waves. The smallest estimates
put the death toll at 48 million, while the largest
put the figure at 100 million (Taro Yamamoto,
Kansenshõ to bunmei – Kyõsei he no michi
[Infection and civilization: The path to symbiosis],
Iwanami Shoten, 2011). The Spanish influenza
plunged humanity to the furthest depths of fear.
Despite all that, this historic episode is largely
ignored by textbooks and the various historical
societies. While researching the famine in First
World War Germany (Kabura no fuyu – Dai-ichi
sekai taisen doitsu no kikin to minshũ [The turnip
winter: Famine and the masses in First World
War Germany], Jimbun Shoin, 2011) I encountered
some material on the Spanish influenza, which
tormented many private citizens, and I could
not help but notice more than a few similarities
with the current pandemic. Both were caused
by viruses, both ignored international borders,
and both became global in scale. In both cases,
people died in groups on large vessels, the initial
responses to both ended in failure, both led to
the spread of false information, both killed
6

prominent individuals and the conditions
surrounding the outbreak of both are also alike.
Nevertheless, during the Spanish influenza
pandemic, there was little technical ability to
isolate the virus, whereas we in the present
are at an advantage in relation to medical
technology. Conversely, the then world
population of 1.7 billion people would have
been an advantage compared to the current
figure of 7.5 billion. A feature of the present era
is the vast amount of information disseminated
via different forms of media other than
newspapers, including social media, though
whether this is an advantage or not I, frankly,
do not know. The WHO did not exist 100 years
ago, a fact which ideally should mean that we
now have an advantage, though as the news
suggest, this is somewhat difficult to believe.
A hundred years ago saw the era of rice
riots in Japan and the Siberian War (the Siberian
Expedition). At that time, hitherto unimaginable
movements of people occurred across Asia,
Europe, and North America. This was, after all,
right in the middle of the First World War.
Scores of young men crossed over in large ships
to Europe from America where the influenza
had already been circulating from the spring
of 1918. With their poor ventilation and crowded
conditions, infection quickly spread aboard
the ships and many young passengers, once
the very picture of health, died one after
another. In Europe, many people from Asia
were employed as laborers. Workers from
the colonies of French Indochina travelled
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to France, those from India and Burma to
England and many Chinese laborers arrived in
Europe (For an account of the Southeast Asian
experience of the First World War, see Shinzo
Hayase, Mandara kokka kara kokumin kokka
he – Tỡnan ajia-shi no naka no dai-ichi sekai
taisen [From mandala nations to nation-states:
The First World War in Southeast Asian history],
Jimbun Shoin, 2012). The infection soon spread
to Asia, with some 400,000 people believed
to have died in Japan.
Two reasons why so many soldiers
succumbed to the disease once it had spread
across the globe were the poor sanitary
conditions and lack of adequate nutrition during
the war. According to environmental historian
Alfred W. Crosby, soldiers were forced to work
in poor sanitary conditions even when unwell,
making them particularly prone to infection and
deteriorating health. Food shortages on the
home fronts, not surprisingly, also made them
highly susceptible to the virus. Moreover,
considering the fact that tooth decay was a
significant problem amongst soldiers (Ruchel
Duffett, The Stomach for Fighting: Food and
the Soldiers of the Great War, Manchester
University Press, 2012, p. 21), the poor condition
of their oral cavities, the virus’s main habitat,
must have been an additional factor.
The fact that there is no global war currently
underway does not, however, give us cause for
celebration. The incessant movement of people
during the last few years has been occurring on
a different scale altogether, the biggest indicator

of which is the recent advent of “overtourism.”
Tourists have become the new soldiers, travelling
not by ship but in airplanes, the frequency of
travel and sheer numbers of people are of an
order of magnitude higher. This is another
characteristic of our present situation.

5 Lessons from the Spanish influenza

The Spanish influenza holds lessons for us
in the present. These can be summarized along
the lines of Alfred W. Crosby’s book, America’s
Forgotten Pandemic: The Influenza of 1918
(Japanese translation by Hidekazu Nishimura,
Misuzu Shobõ, 2004).
First, infectious diseases may come in more
than one wave. The Spanish influenza had a
tendency of reappearing and came in three
waves. The first wave went around the globe
in four months, and the second was deadlier
than the first. As is the case with the coronavirus
disease, we must not let our guard down even
if the number of new infections drops. Viruses
can mutate. The suppression of a less virulent
strain may lead to the emergence of a deadlier
strain. I do not know why politicians and the
media believe this pandemic will be over in one
wave. As a cursory study of modern history
makes it clear, there is absolutely no guarantee
that the Olympic Games can be held next year.
Second, the Spanish influenza became
more rampant and more dangerous because
people refused to stop working when they felt
unwell, or they forced other people to do so.
This makes sense when we think of the sanitary
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conditions in which soldiers found themselves,
and the fact that they were unable to complain
against this problem. Japan’s workplace culture,
which has led to deaths by overwork and even
suicides, can only work against us in this regard.
Third, we must not be negligent in caring
for our health care professionals. Many of those
who survived the Spanish influenza spoke of
being saved by the dedicated care of their
doctors and nurses. It is difficult to imagine these
professionals trying to save their patients from
dying in front of them even when they themselves
are at risk. We must not forget that Japanese
nurses, despite their low wages, are putting their
own lives on the line to fight the current virus.
Not once in the world’s recent history have
nurses or other care professionals been paid
back the debt that is owed to them.
Fourth, during the Spanish influenza,
governments at war restricted the flow of
information and the mass media went along
with them. This was a significant cause of the
explosive spread of the influenza. The open
disclosure of information allows for its rapid
analysis and advances the identification of the
sources of infection.
Fifth, notwithstanding the fact that the
Spanish influenza produced more deaths than
the First World War, in the later years the virus
disappeared from many historical accounts and
from people’s memories. Historical scrutiny
of that pandemic has been insufficient as a
result. To prevent the same from occurring in
the post-COVID-19 world, we must ensure that
8

all data are well stored so that a proper historical
analysis can be done. As was very much the case
after the Spanish influenza, once this crisis is
over, some will likely seek to use their triumph
over it as a pretext for acquiring power and
profits. We now observe obnoxious events
popping up to celebrate “victory” over the virus.
But can such a victory be had so easily? Ever
since humanity began farming land, keeping
livestock, building fixed settlements and
constructing cities, we have been fated to live
alongside viruses (see James C. Scott, Against
the Grain: A Deep History of the Earliest States,
Yale University Press, 2017). If we are to begin
handing out awards, these should go to the
medical professionals and health care workers
for their dedicated service.
Sixth, the reasoning of governments and
people alike, is often clouded by emotion. An
interesting example from one hundred years
ago illustrates the point: “Such was the virulence
of anti-German fanaticism in 1918 that the
USPHS (United States Public Health Service) was
obliged, in the middle of the fall wave when it
had much more important things to do, to test
Bayer Aspirin tablets” (Crosby, 2003, p. 216). In
essence, a bizarre rumor had spread according
to which the Aspirin manufactured by Bayer,
a German company, contained the influenza
pathogen.
Even now, the suspicion of others has
awoken the prejudicial tendencies that lurk
deep inside many people. If the world had
thoroughly fought against intolerance, we would
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not see statements like “No coronavirusspreading Chinese allowed,” and the anti-Asian
discrimination occurring in Europe and the
United States may have been avoided. Or
perhaps if politicians were themselves free of
such prejudice, they might have maintained the
most basic qualities befitting human beings
despite the crisis. The loss of such qualities
frustrates the sort of international cooperation
required to suppress the pandemic.
Seventh, during the Spanish influenza,
sanitation workers in the United States contracted
the virus, garbage trucks stopped working and
rubbish piled up in the cities. This inevitably
worsened sanitary conditions in metropolitan
areas. The collapse of healthcare systems must
be avoided, but the collapse of sanitation
systems poses an even greater danger.
Eighth, as the infection spreads amongst
policymakers and bureaucrats, the functions of
government may be hindered. The then
President of the United States, Woodrow Wilson,
became infected with the Spanish influenza,
coming down with a fever of 39.4 degrees and
was admitted to a hospital in the middle of a
four-nation conference with Great Britain,
France, and Italy. During his absence, the tone
of the meeting changed considerably, and it
went on to establish the punitive measures
against Germany in the Treaty of Versailles.

6 The judgement of Clio

We cannot deem the danger to have
passed once the coronavirus disease is

suppressed. What is truly frightening is not
the virus, but the people who are frightened
of it. Unlike Japan’s Prime Minister, German
Chancellor Angela Merkel addressed in a March
18 speech about the painful and unprecedented
nature of having to restrict basic human rights.
For Merkel, who was born in East Germany,
the right to move and travel freely was hard
won (see Mikako Hayashi-Husel’s Japanese
translation of the speech ②). Nonetheless,
I greatly doubt that this will continue to be an
exception. The current pandemic will most likely
trigger a significant transformation in people’s
consciousness. As their fear of risk increases
in the face of unforeseen circumstances, nations
may take on more autocratic styles of isolated
governance via the retention and management
of big data, or may seek a more self-serving,
nationalistic model of statehood. Yuval Noah
Harari sees cautious optimism for the possibility
that the ideals of the European Union will be
renewed in the wake of the pandemic. I, on the
other hand, can envisage a rapid decline in the
value of these ideals, for the reasons stated
above (Yuval Noah Harari, “In the Battle Against
Coronavirus, Humanity Lacks Leadership,”
Time, March 15, 2020 ③ ). Harari calls on
countries not to isolate themselves but to
cooperate, which I completely agree with.
Nonetheless, the international community is
now full of countries utterly mired in nationalistic
thinking. As such, the international order and
democratic nations may be on the path to a
genuine decline, just as they appeared to be
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prior to the pandemic.
Furthermore, though this was not
mentioned by Harari, a market has emerged for
fear-suppressing products such as disinfection
services that claim to “neutralize” the novel
coronavirus. People have become even more
obsessed with the need for cleanliness, already
widespread at the best of times, and this
threatens to kill off those bacteria and viruses
that are useful to the human body, weakening
the body’s microflora and potentially exposing
their immune systems to negative effects.
Following the First World War, poison gas was
redeployed for use in consumer products as
insecticides (One such gas, Zyklon B, would
later be used in the Holocaust). That these were
used to disinfect public transport and public
buildings is probably due to the havoc wreaked
by the influenza (see Tatsushi Fujihara, Sensõ
to nõgyõ [War and agriculture], Sueisha
International Shinsho, 2017).
A useful description of the damage caused
by our culture of disinfection can be found
in Martin J. Blaser’s book Missing Microbes:
How the Overuse of Antibiotics is Fueling Our
Modern Plagues (Henry & Holt, 2014). It is
possible that, by not allowing specific viruses to
survive in the body over a long period of time,
we will lose the ability to protect ourselves
from other pathogens. Furthermore, when
the obsession with cleanliness becomes linked
with racism it becomes even more dangerous,
as we see in the case of Nazism (H.P Bleuel,
Das saubere Reich, published in Japanese as
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Nachi doitsu–Seiketsu na teikoku [Nazi Germany
– The clean empire], translated by Kaori Ojima,
Jimbun Shoin, 1983).
We can thus conceive of any number of
bad outcomes. Yet the denizens of world history
have not once, from reflecting on such crises,
produced guiding principles to avoid repeating
future crises. For those of us who hold the
blood-stained baton of history, surely now is
the time for us to search for principles that may
be useful in the future.
First, nobody should be prevented from
performing their everyday habits – mouth rinsing,
hand washing, brushing teeth, face washing,
ventilation, bathing, meals, cleaning, and sleep
– by anybody else. This might seem obvious,
yet history shows us that war and the movement
by ships and trains that war requires make it
difficult for people to perform these activities.
History likewise shows that keeping human
beings confined or imprisoned creates problems
too, something we are well aware of. Even if
we are busy at work, those in charge, in addition
to not preventing their subordinates from
carrying out these basic preventive measures
(such as brushing one’s teeth during lunchtime,
or keeping shared garbage bins and toilets clean
and tidy), should themselves also practice it.
Eating well, laughing, and sleeping well are all
essential to keep the immune system strong,
and we would do well to reconsider our focus
on work at their expense.
Second, there should be absolutely no
self-restraint, or imposed restraints, when it
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comes to escaping from or objecting to violence
or the unreasonable demands made within
organizations or in the home. Local governments
must quickly make preparations to deal with
these issues. In the twentieth century, the notion
of Burgfrieden (literally “castle peace,” the truce
amongst political parties agreed to in Germany
during the First World War) became the norm
during times of all-out war, yet the silencing of
grievances will likely be the very thing that
worsens the impact of COVID-19. In a March 16
televised address, the French President,
Emmanuel Macron, repeatedly stated that
“France is at war,” while US President Donald
Trump has no qualms calling himself a “wartime
president.” This type of language is a doubleedged sword. While it does raise the sense of
urgency, it is also extremely effective at
suppressing opposing views.
Third, whether it is a war, the Olympics, or
an international exposition, pouring the nation’s
soul into an event that cannot easily be
cancelled or postponed due to disaster and
disease is a huge waste of tax revenues and
time. All such events should be managed simply
in accordance with their fundamental spirit.
Particularly countries such as Japan, an
archipelago frequented by natural disasters,
should manage these events in a way that allows
the possibility of their cancellation.
Fourth, we must consider what the danger
of becoming infected with COVID-19 entails for
those who, in the shadows of today’s globalized
economy, have had to live as if they were

already at war. In times of crisis, we easily forget
the obvious truth that such is life for those who
live in perpetual crisis. For people living near
military bases, where a military aircraft might
come crashing down at any time, is the risk of
a nervous breakdown caused by the roar of
machinery, or of being involved in some other
accident, lower than the risk of contracting the
coronavirus disease? For those who were
exposed to radiation in the Fukushima nuclear
disaster and who are still living in emergency
accommodation, is the risk of developing a new
disease lower than the risk of COVID- 19? For
workers who are constantly harassed by their
bosses, is the risk of death by overwork, suicide
or depression lower than the risk of dying from
COVID-19? Is the possibility that homeless
people suffer illnesses less than that of their
catching COVID-19? For single mothers working
on temporary contracts, is the prospect of
working themselves into the ground and
burdening their children less frightening than
COVID-19? Is the risk that a child who struggles
at school is psychologically damaged by their
schooling less than the risk of them developing
COVID-19 symptoms? Perhaps those in power
have forgotten that every day they expose
people to such crises. If we look to recent
history, it is easy to see that COVID-19 will, above
all, have enormous long- term effects on people
who have been driven into vulnerable
circumstances.
Fifth, notwithstanding the current crisis, we
must not stop protesting against the control of
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information or its inaccurate communication.
Only those who, like Taiwan’s Minister for
Health, are both physically and intellectually
engaged, who respond honestly to any question
at any time, are capable of bearing the burdens
of government. In addition, too many online
newspaper articles require users to pay for
access even if they contain information that
might save lives. Restricting information can
result in deaths that might have otherwise been
prevented. At the very least, media companies
have a responsibility to make articles related
to the novel coronavirus freely available.
Japan, like all other countries, is being
tested by Clio, the goddess of history. Is Japan
worthy of surviving as a nation after the
pandemic is over? How will Clio make her
judgement? Scholarship and art emerging from
the crisis are valuable indicators, and great
transformations in both will likely occur in every
country. But ultimately, these will not be the
critical decider. A low death count will likewise
be left out of the final decision. Our test, as I
have discussed, will be this: Did we fight against
those who would debase and dispose of human
values? Did we defeat that savagery which,
overcome by emotion, relieves its frustrations
through witch hunts and attacks on the weak?
In her diary of life in lockdown in Wuhan
city the writer Fang records a warning:
“The standard which determines whether a
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country is civilized or not is not the number
of skyscrapers it has, whether there are cars
rushing around the streets, if it has advanced
weaponry, a strong army or advanced science
and technology. Nor is it whether the country
has rich and diverse forms of art, whether it
can hold grand events, if it has magnificent
fireworks, if it can make merry in the world with
the power of money, or whether it can get its
hands on anything in the world. It has nothing
to do with any of these. There is but one
standard: how it looks after the weak” (for
the Japanese translation, see Japan-China
Welfare Planning ④).
Precisely in this time of crisis, we need
to increase our efforts to meet the challenge
laid down by Fang, which asks how we might
improve on measures for those who will bear
the brunt of the crisis. This crisis will expose
both the baseness of human beings and
their many day-to-day crises. How prepared
are we to fight for those who have been
exposed, to an appalling extent, to threats
rivalling that of COVID-19? Are we prepared to
keep fighting for them after the pandemic?
The answers to these questions will decide
Clio’s judgement. In a post- pandemic world,
any country that boasts of “suppressing” the
virus by sacrificing the weak or by shirking its
responsibilities may just collapse under the
weight of its own shame.
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④
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ฟุจิฮะระ ทะท์ซุฌิ (เขียน)
ชมนาด ศีติสาร (แปล)

แนวทางการใช้ชีวิตในช่วงแพนเดมิก:
ผ่านวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
1. วิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างสุขุม
รอบคอบ
2. ฝากความหวังไว้กับประเทศได้หรือไม่
3. ฝากความหวังไว้กับครอบครัวได้หรือไม่
4. ไข้หวัดสเปนกับโรคโควิด-19
5. บทเรียนจากไข้หวัดสเปน
6. การพิพากษาของเทพีไคลโอ
(บทความหมายเลข 1-4 สามารถเข้าถึงได้จาก
QR Code ท้ายบทความภาษาอังกฤษ)

1. วิเคราะห์สถานการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ อย่างสุขมุ
รอบคอบ

มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่เก่งแต่ทฤษฎีมีนิสัยเสีย คือ
มั ก อยากพึ่ ง พิ ง ความหวั ง อั น เลื อ นรางที่ อ ยู ่ ไ กลลิ บ
มากกว่าอันตรายที่เห็นเด่นชัดเบื้องหน้า ดังนั้นผู้คน
จ�ำนวนมากจึงมีแนวโน้มจะมองโลกในแง่ดีว่า ตัวเอง
นัน้ คงจะไม่ตดิ เชือ้ ไวรัสแน่ ๆ หรือถึงติดก็ไม่ตาย ทีท่ ำ� งาน
และโรงเรียนจะไม่ปิด อัตราการเสียชีวิตที่สูงในประเทศ
อืน่ จะไม่มวี นั เกิดขึน้ ในประเทศของตน ข้าพเจ้าเองก็เป็น
หนึ่งในคนที่มักคิดเช่นนั้น
เมือ่ ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตอันใหญ่หลวง ความคิด
ของผู้คนแทบทุกคนจะไม่สามารถก้าวข้ามขีดจ�ำกัด นั่น
เป็นเหตุให้ผู้คนพึ่งพาการมองโลกในแง่ดีและหลีกหนี
จากความเป็นจริง...ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตน้อย,
การแพทย์ของญีป่ นุ่ เจริญก้าวหน้า, เด็กและคนหนุม่ สาว
ล้มป่วยได้ยาก, ใช้เวลาราว 1-2 สัปดาห์ก็น่าจะรู้แล้วว่า
การแพร่ระบาดจะขยายวงกว้างหรือควบคุมได้, อีก 2
สัปดาห์ต่อจากนี้จะถึงช่วงส�ำคัญที่จะชี้ชะตา, 3 สัปดาห์
ต่อจากนี้คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสถานการณ์, มีเวลา
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อีกตั้งปีจัดโอลิมปิกได้ไม่มีปัญหา, เราคงไม่เป็น 4 คน
ใน 100 หรอก...ไม่แปลกที่ผู้คนอยากจะคิดเช่นนั้น
แล้ววันหนึ่งความหวังก็จะกลายเป็นความมั่นใจอันไร้
มูลเหตุไปโดยไม่รู้ตัว สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้น
ในฤดูร้อนของค.ศ.1914 และยืดเยื้อไปถึงฤดูใบไม้ร่วง
ในปี 1918 ตอนเริ่มต้นสงคราม จักรพรรดิวิลเฮล์มที่
2 แห่งเยอรมนีสัญญากับประชาชนว่า สงครามจะยุติ
ลงก่อนถึงวันคริสต์มาส ส่วนในสงครามโลกครั้งที่สอง
กองบัญชาการใหญ่ของจักรวรรดิพร�่ำบอกประชาชนว่า
สงครามจะจบลงด้วยชัยชนะของญี่ปุ่น การมองโลกใน
แง่ ดี แ ละค� ำ คุ ย โวของผู ้ ป กครองประเทศเหล่ า นี้ ถู ก
ถ่ายทอดออกไปโดยสื่อมวลชน ท�ำให้แม้แต่คนที่ต่อต้าน
รัฐบาลมาโดยตลอดก็หลงเชื่อไปไม่น้อย นี่คือความจริง
อันโหดร้ายของประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์โลกนั้นเต็มไปด้วยวิกฤตที่คุกคาม
ชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดอย่างหนักของ
กาฬโรค, สงครามสามสิบปี, แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่
ลิสบอน, สงครามนโปเลียน, ทุพภิกขภัยครั้งใหญ่ใน
ไอร์แลนด์, การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของอหิวาตกโรค
กาฬโรคและวัณโรค, สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง, ไข้หวัด
สเปน, โฮโลโดมอร์ (มหาทุ พ ภิ ก ขภั ย ในยู เ ครน),
สงครามโลกครั้งที่สอง, อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
เชอร์โนบิลระเบิด, อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ
หมายเลขหนึ่งระเบิด ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใด เมื่อ
ภยันตรายร้ายแรงย่างกรายมาถึง การแปรเปลี่ยนไป
ทุกขณะของสภาพความเป็นจริงมักท�ำลายความหวัง
ให้พังพินาศลงอย่างเลือดเย็นมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในประเทศญี่ ปุ ่ น ที่ ผู ้ ค นถู ก ท� ำ ให้ คุ ้ น ชิ น กั บ
ประกาศของกองบัญชาการใหญ่ของจักรวรรดิ ในทาง
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ประวัตศิ าสตร์นนั้ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ลัทธิความหวังนิยม
ศีลธรรมนิยม ตลอดจนความเชื่อในจิตตานุภาพแบบ
ฉาบฉวย (เช่น กลบเกลื่อนความพ่ายแพ้ด้วยการบอกว่า
“เปลีย่ นทิศทาง” แทนทีจ่ ะบอกว่า “ถอนก�ำลังออกมา”)
ที่ผู้ปกครองบ้านเมืองส่งออกมาเพื่อมอมเมาผู้คนและ
บั่ น ทอนความสามารถในการพิ จ ารณาไตร่ ต รองนั้ น
เปรียบได้กบั แค่สรุ าราคาถูก อาจกล่าวได้วา่ ถ้าเป็นเพียง
ความหวังระดับที่ว่าก็อย่าหวังเสียจะปลอดภัยกว่า
ส�ำหรับนักวิชาการสายมนุษยศาสตร์ที่มีเครื่องมือ
เพียงความสามารถในการจินตนาการและถ้อยค�ำ ไม่
สามารถผลิตวัคซีนหรือพัฒนายารักษาโรคโควิด-19
สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ใ นสายอาชี พ เช่ น นี้ จ ะท� ำ ได้ มี ขี ด จ� ำ กั ด
แต่ก็ใช่ว่าจะน้อยนิด ยกตัวอย่างเช่น นักวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์มีความสามารถในการละทิ้งการตีความ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบให้เข้าข้างตัวเองหรือ
ส�ำนักพิมพ์หรือประเทศชาติ และสามารถหักห้ามใจทีจ่ ะ
ไม่น�ำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในเรื่องราวอันจะให้ความหวัง
อันยิ่งใหญ่แก่ผู้คน พวกเขาถูกฝึกฝนการใช้เทคนิคใน
การอ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยปราศจากอคติ
อย่างจริงจังมาโดยตลอด และการฝึกฝนดังกล่าวน่าจะมี
ส่วนท�ำให้สามารถเลือกสรรความหวังที่มนุษย์อยาก
พึง่ พาได้อย่างสุขมุ รอบคอบโดยอ้างอิงจากปรากฏการณ์
ท�ำนองเดียวกันในอดีต และทัง้ หมดนีจ้ ะกระท�ำโดยไม่ถกู
ครอบง�ำจากลัทธิวิทยาศาสตร์นิยมและศีลธรรมนิยม
โชคดีที่ข้าพเจ้าพอจะมีความรู้ในด้านประวัติศาสตร์
สิ่ ง แวดล้ อ มอั น เป็น ศาสตร์ที่ต ้องมองความเชื่อมโยง
ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ (โดยเฉพาะจุลนิ ทรีย)์ ในเชิง
ประวัตศิ าสตร์อยูบ่ า้ ง ข้าพเจ้าจึงหวังว่างานทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่
จะพอช่ ว ยให้ เ ราได้ เ บาะแสบางอย่ า งในการค้ น หา
แนวทางการใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน

2. ฝากความหวังไว้กับประเทศได้หรือไม่

ก่อนอื่นข้าพเจ้าอยากสังเกตการณ์ความเป็นจริง
ในเชิงปรวิสัย
โรคโควิด-19 ก�ำลังแบ่งโลกออกเป็นส่วน ๆ รวม

ถึงภายในประเทศญีป่ นุ่ แต่จะว่าไป การทีญ
่ ปี่ นุ่ มีผตู้ ดิ เชือ้
น้อยส่วนใหญ่เนื่องมาจากมีการตรวจหาน้อย เราจึงไม่
ควรดีใจไป เป็นโชคร้ายของญี่ปุ่นที่จนถึงเมื่อไม่มีนาน
มานี้ มีผู้กระเสือกกระสนอยากจัดการแข่งขันโตเกียว
โอลิมปิดให้ได้ในเดือนกรกฎาคม (2020-ผู้แปล) ได้น�ำ
แนวคิดมองโลกในแง่ดีอันไม่มีมูลความจริงมาสู่สังคม
ญี่ปุ่น แต่ทันทีที่มีการตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันออกไป
จ�ำนวนผู้ป่วยในเมืองหลวงก็พลันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนในภาพรวมของทัง้ โลก จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ และเสียชีวติ
ที่ไม่รวมผู้สูงอายุและผู้ป่วยหนักก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ยิ่ง
ไปกว่านั้น โรคโควิด-19 ไม่ได้แค่ท�ำลายสุขภาพ แต่ยัง
ก�ำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อประเทศชาติ ครอบครัว
ตลอดจนอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ฐานรากเริ่มโงนเงนอยู่แล้ว
ทั้งสิ้น
ล�ำดับแรก ประเทศชาติ
ในยามเผชิญหน้ากับวิกฤต ผู้คนจะพยายามยึด
ตัวผู้น�ำและ “ค�ำชี้ขาด” ของผู้น�ำเป็นความหวังสุดท้าย
หยุดความคิดของตัวเอง แล้วพยายามส่งต่อทุกสิ่งอย่าง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรัฐมนตรี หรือผู้น�ำ
ถ้าผู้น�ำขององค์กรที่เราสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้น�ำประเทศน�ำเสนอข้อมูลแก่สมาชิกอย่างเปิดเผย
ไม่ปิดบังมาโดยตลอด แน่นอนว่า สมาชิกย่อมสามารถ
เลือกวิธที จี่ ะปฏิบตั ติ นโดยใช้ขอ้ มูลเหล่านัน้ และหากเป็น
ผูน้ ำ� ทีใ่ จกว้างยอมรับความเห็นต่าง ก็นา่ จะสามารถเสนอ
วิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไปอีกได้ ถ้าเป็นองค์กร
ที่ให้ความเคารพต่อเอกสารที่ส่งมอบให้คนรุ่นต่อไป
โดยไม่มกี ารปลอมแปลงข้อมูลหรือสัง่ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
แก้ไขข้อมูล และให้ความส�ำคัญต่อประวัติศาสตร์ บางที
เราอาจช่วยชีวติ คนทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องตายได้ ถ้าเป็นประเทศ
ที่ ไ ม่ มี ผู ้ น� ำ ที่ ยั ด เยี ย ดความผิ ด ของตนให้ ลู ก น้ อ งแล้ ว
หลบหนีไปนั่งบัญชาการอยู่ที่ส่วนกลาง ก็น่าจะช่วย
ปลดเปลื้องความกังวลของผู้เป็นหน้าด่านในต่อสู้กับ
เชื้อไวรัส เช่น พยาบาล ผู้ให้การดูแล ผู้ดูแลเด็ก อาชีพ
ให้บริการลูกค้า ไปได้ในระดับสูงสุด ถ้าหากพวกเราได้
ชมนาด ศีติสาร
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เลือกผู้น�ำที่แม้ในสถานการณ์วิกฤตก็ตอบค�ำถามของ
ผู ้ สื่ อ ข่ า วได้ อ ย่ า งมี ไ หวพริ บ โดยไม่ ก� ำ จั ด ความเห็ น
ส่วนน้อย ผู้คนก็จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเข้าใจ
และยอมรับ ถ้าหากเป็นรัฐบาลที่ตระหนักมาโดยตลอด
ว่า การน�ำภาษีไปใช้เป็นงบประมาณในการศึกษาวิจัย
เพื่อขัดเกลา “ปัญญาอันลุ่มลึกของมนุษยชาติ” เป็น
ภารกิจที่ต้องท�ำมากกว่าการถูกสหรัฐอเมริกาบังคับ
ให้ซอื้ ของทีไ่ ม่เป็นประโยชน์อนั ใดใน “ยามเกิดเหตุการณ์
ที่เสี่ยงต่อความมั่นคง” ก็น่าจะสามารถเสนอนโยบาย
เชิงวิทยาศาสตร์ทอี่ ย่างน้อยก็ไม่สง่ ผลลบในสถานการณ์
แพนเดมิก (การที่โรคระบาดแพร่กระจายไปทั่วโลกผู้แปล)
แต่น่าเสียดายว่า รัฐบาลญี่ปุ่นหรืออาจรวมถึง
รัฐบาลลักษณะเดียวกันในต่างประเทศไม่สนใจรับฟัง
เสียงวิพากษ์วิจารณ์จ�ำนวนนับไม่ถ้วนเช่นที่ข้าพเจ้า
ได้กล่าวมา และละเลยความพยายามทั้งหมดในการ
ตอบสนองต่อเงื่อนไขข้างต้น ความเป็นไปได้ที่พวกเรา
จะได้รับความช่วยเหลือหากฝากความหวังไว้กับรัฐบาล
เช่นนี้ได้ถูกท�ำลายลงเป็นผุยผง จากกลุ่มตัวอักษรที่
เขี ย นด้ ว ยมื อ อั น สั่ น เทาก่ อ นปลิ ด ชี วิ ต ตั ว เองของคุ ณ
อาคางิ โทชิโอะว่า “สุดท้ายแล้วลูกน้องระดับล่างก็ถกู ตัด
หางปล่อยวัด” “นี่มันสังคมอะไรกันเนี่ย” ที่ลงในนิตย
สารชูคังบุนชุน ฉบับวันที่ 26 มีนาคม รวมถึงจากค�ำพูด
อันหละหลวมไร้ความรับผิดชอบอย่างน่าตกใจของผู้อยู่
ในศู น ย์ ก ลางอ� ำ นาจของรั ฐ บาลที่ ก ล่ า วไว้ ใ นรั ฐ สภา
ปัจจุบนั อีกทัง้ ความจริงอันเหลือเชือ่ ทีร่ ฐั บาลชุดปัจจุบนั
ยังได้รบั เสียงไว้วางใจถึง 45.5% ยิง่ ท�ำให้สถานการณ์เลว
ร้ายลงไปอีก (ผลส�ำรวจประชามติของส�ำนักข่าวเคียวโด
นิวส์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2020)
ยิ่งไปกว่านั้น รัฐสภายังได้ให้อ�ำนาจในการจ�ำกัด
สิทธิมนุษยชนแก่รัฐบาลชุดปัจจุบันใน “การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน” ประวัติศาสตร์โลกนั้นมากล้นไป
ด้ ว ยตั ว อย่ า งของการใช้ ป ระโยชน์ จ ากประกาศที่ ผู ้
ปกครองใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องตั ว เองซึ่ ง มากเกิ น กว่ า
วัตถุประสงค์ที่บอกว่าเพื่อคุ้มครองชีวิตของประชาชน
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เช่ น นี้ เราต้ อ งขาดสติ ป ั ญ ญามากเพี ย งใดในการจะ
สามารถยอมรับความจริงเรื่องวิกฤตได้อย่างมองโลกใน
แง่ดีภายใต้รัฐบาลเช่นนี้

3. ฝากความหวังไว้กับครอบครัวได้หรือไม่

ล�ำดับที่สอง ครอบครัว
ถ้าหากประเทศเป็นที่พึ่งไม่ได้ ภาระในการตัดสิน
ความเป็นความตายจะตกมาอยู่ที่ครอบครัว เพราะไม่มี
อะไรที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถพึ่งพาได้อย่างสบายใจ
เท่ากับครอบครัว หรืออาจพูดได้ด้วยซ�้ำว่า ครอบครัว
คือผู้ร่วมชะตากรรม เนื่องจากไม่อาจหลีกเลี่ยงการเป็น
“ผู้สัมผัสใกล้ชิด” ได้ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ที่ไม่สามารถ
ท�ำงานที่บ้านได้จะต้องทิ้งลูกที่ยังอยู่ช้ันประถมไว้ที่บ้าน
แน่นอนว่าพวกเขาต้องต่อสูก้ บั ความกังวลใจและรูส้ กึ ผิด
อีกทั้งการเลิกจ้างจากสภาพเศรษฐกิจตกต�่ำก็เพิ่มขึ้น
แม้การให้พ่อแม่สูงวัยที่บ้านอยู่ห่างไกลมาช่วยจะเป็น
อีกทางเลือกหนึ่ง แต่ก็จะเกิดความกังวลว่า การเดินทาง
ไกลอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ สุดท้ายแล้วทั้ง
ปั ญ หาเรื่ อ งแหล่ ง รายได้ แ ละสภาพแวดล้ อ มในการ
เลีย้ งลูกก็ไม่ได้รบั การปรับปรุงแก้ไข อีกทัง้ ไม่มอี ะไรเป็น
หลักประกันได้ว่า ครอบครัวมีความปลอดภัย
ว่ากันตามตรง ครอบครัวเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย
ส� ำ หรั บเด็ ก จริ ง หรื อ เราไม่ ไ ด้ พู ด กั น ในประเด็ น ที่ ว ่ า
ครอบครัวควรปลอดภัยหรือไม่ควร แต่พดู ในประเด็นทีว่ า่
เป็นเช่นนัน้ หรือไม่ใช่ ญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีม่ เี ด็ก 1 ใน 7 คน
อยูใ่ นสภาพขัดสน ปัญหาของนโยบายทีไ่ ด้ขยายช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจให้สงู ถึงระดับทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั จะกลับมา
ปรากฏให้เห็นในห้วงเวลาของวิกฤตเช่นนี้ ข้าพเจ้าเคย
เขียนไว้ในหนังสือเรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์ของอาหารโรงเรียน
(『 給食の歴史』岩波新書、2019)ว่าแม้ในช่วงทีป
่ ระเทศ
ญี่ปุ่นมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ก็ยังมีเด็ก
เป็นจ�ำนวนมากที่ต้องประทังชีวิตและได้รับสารอาหาร
ที่จ�ำเป็นในหนึ่งวันจากเพียงอาหารโรงเรียน จึงอาจพูด
ได้เต็มปากด้วยซ�้ำว่า เด็กๆ ในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่
เส้นชีวิตเส้นสุดท้ายขาดสะบั้นลงดอย่างแท้จริง
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แม้ในครอบครัวที่ได้กินอาหารขั้นต�่ำที่สุดที่พอ
รับได้วันละ 3 มื้อ อันตรายก็ยังมีอยู่ นิตยสาร Courrier
Japon (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม j) รายงานว่า
“นับตั้งแต่มีการห้ามออกนอกบ้านในวันที่ 17 มีนาคม
มีความเป็นไปได้ว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่ม
สูงขึ้น ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของส�ำนักงานต�ำรวจ
กรุงปารีส มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นราว
32% ส่วนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสารวัตรทหาร
เพิ่มขึ้นราว 36% ในหนึ่งสัปดาห์” เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหา
เฉพาะในประเทศฝรัง่ เศสทีก่ ารใช้ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
ภายในครอบครัวได้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
แม้ในประเทศญี่ปุ่นเอง คงมีครอบครัวไม่น้อยที่เกิด
บรรยากาศอึ ด อั ด อย่ า งบอกไม่ ถู ก จากการที่ ส มาชิ ก
ครอบครัวทีป่ กติไม่ได้ใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันเป็นเวลานานต้อง
มาอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน และส�ำหรับเด็กๆ ที่ถูกกระท�ำ
ทารุณอยูเ่ ป็นประจ�ำ ครอบครัวคงยิง่ กลายสภาพเป็นคุก
อันยากจะหลบหนี ไม่เพียงเด็กๆ คู่สมรสโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภรรยาที่ถูกสามีใช้ความรุนแรงมาโดยตลอด
สภาพในปัจจุบันที่ออกไปข้างนอกได้ยากก็คือคุกดีๆ
นี่เอง อีกทั้งถ้าจากนี้ไปเกิดมีผู้ติดเชื้อ ก็มีความเป็นไปได้
สูงว่าสมาชิกบางคนในครอบครัวอาจขาดหายไป
ถ้าหากกลไกของครอบครัวเกิดขัดข้อง ผู้คนย่อม
ต้ อ งหั น ไปพึ่ ง ชุ ม ชน แต่ โ ชคร้ า ยว่ า สถานที่ ที่ ค อย
สนับสนุนผู้มีฐานะอ่อนแอทางสังคมก็ได้รับผลกระทบ
จากโรคโควิด-19 จนท�ำให้ประสิทธิภาพลดลงหรือไม่มี
ประสิทธิภาพอีกต่อไป ทั้ง PTA คณะกรรมการชุมชน
ตลอดจน NPO ต่างก็ยนื่ มือเข้ามาช่วยเหลืออย่างแข็งขัน
ได้ยากท่ามกลางความตืน่ กลัวต่อการติดเชือ้ ผ่านการแพร่
กระจายทางอากาศ โรงอาหารส�ำหรับเด็กและอาหาร
โรงเรียนถูกระงับแทบทั้งหมด ท�ำให้ไม่มีใครดูแลท้องที่
ว่างเปล่าและหัวใจอันอ้างว้างของเด็ก ๆ
ยิ่งไปกว่านั้น หากตอนนี้เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่
เช่น อุทกภัยหรือแผ่นดินไหวที่พักหลังมานี้เกิดขึ้นถี่มาก
สถานที่หลบภัยชั่วคราวของชุมชนย่อมกลายเป็นแหล่ง
แพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้นใน

ตอนนีค้ ณะกรรมการชุมชนในส่วนภูมภิ าคทุกแห่งจึงควร
สร้ า งคู ่ มื อ ในการรั บ มื อ ต่ อ การอพยพในช่ ว งภั ย พิ บั ติ
เป็นการด่วน

4. ไข้หวัดสเปนกับโรคโควิด-19

ในปัจจุบนั ทีโ่ รคโควิด-19 ไม่ได้กำ� ลังมุง่ หน้าสูก่ าร
สงบลงแต่กลับแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้น ข้าพเจ้า
คิดว่า เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เราควรอ้างอิงเพื่อ
เลื อ กแนวทางที่ น ่ า จะพอเป็ น ความหวั ง ได้ ไ ม่ ใ ช่
โรคซาร์ส (SARS) หรือโรคไข้เลือดออกอีโบล่า แต่คือ
“ไข้หวัดสเปน” หรือ Spanish Influenza ซึ่งเป็นการ
แพร่ระบาดครั้งใหญ่เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน เหตุที่หายนะ
จากโรคไข้หวัดใหญ่อันมีต้นก�ำเนิดในสหรัฐอเมริกานี้
ได้ชื่อทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ต่างจากการใส่ร้ายป้ายสี
ส�ำหรับชาวสเปนก็เพราะ ข่าวสารเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่
ได้แพร่ออกมาจากประเทศสเปนซึง่ มีสถานภาพเป็นกลาง
ในด้านการควบคุมข้อมูลข่าวสารในช่วงสงคราม โรค
ดังกล่าวระบาดซ�้ำรวม 3 รอบในช่วงเวลา 3 ปีตั้งแต่
ค.ศ.1918 ถึง 1920 คร่าชีวิตผู้คนในโลกไปอย่างต�่ำ
ประมาณ 48 ล้านและอาจถึง 100 ล้านคนหากประมาณ
การอย่างสูง (山本太郎『感染症と文明―共生への道』岩
波新書、2011) สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงถึงขีดสุด
ให้แก่ผู้คนทั่วโลก แต่กระนั้นกลับกลายเป็นหนึ่งหน้า
ในประวั ติ ศ าสตร์ ที่ แ ทบไม่ มี ก ารหยิ บ ยกมาพู ด ถึ ง ทั้ ง
ในต� ำ ราประวั ติ ศ าสตร์ แ ละในสมาคมวิ ช าการทาง
ประวัตศิ าสตร์ทกุ แห่ง ในขณะท�ำวิจยั เรือ่ งความอดอยาก
ในประเทศเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (『カ
ブラの冬―第一次世界大戦ドイツの飢饉』人文書院、

2011) ข้าพเจ้าเคยส�ำรวจเกี่ยวกับ Spanish Influenza
ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
ประสบการณ์ ใ นครั้ ง นั้ น ท� ำ ให้ ข ้ า พเข้ า ได้ ฉุ ก คิ ด ว่ า
ไข้ ห วั ด สเปนมี จุ ด ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ แพนเดมิ ก ที่ ก� ำ ลั ง
เกิดขึน้ อยูไ่ ม่นอ้ ย ทัง้ คูเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัส ไม่เลือกประเทศ
มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างไปทัว่ ทัง้ โลก เกิดการติดเชือ้
เป็นกลุ่มก้อนในเรือขนาดใหญ่และมีผู้เสียชีวิต เกิดข่าว
ชมนาด ศีติสาร
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ลือแพร่สะพัด มีผมู้ ชี อื่ เสียงเสียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก และ
สถานการณ์ขณะเกิดการแพร่ระบาดคล้ายคลึงกัน
อย่างไรก็ตาม ในตอนนั้นเทคนิคในการคัดแยก
ไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ออกมายังไม่พัฒนาเพียงพอ หาก
มองในเชิ ง เทคนิ ค ทางการแพทย์ก็ต ้องยอมรับ ว่ายุค
ปัจจุบันได้เปรียบกว่า แต่หากมองในเชิงปริมาณยุคสมัย
ที่มีประชากรทั้งโลกเพียงประมาณ 1,700 ล้านคนก็ได้
เปรียบกว่าในปัจจุบันที่ประชากรเพิ่มขึ้นจนกลายเป็น
7,500 ล้านคน อีกทั้งการที่นอกเหนือจากหนังสือพิมพ์
แล้ ว สื่ อ จ� ำ นวนมากรวมถึ ง SNS (เครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ ) สามารถเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารได้ อ ย่ า ง
มหาศาลไม่ว่าจะจ�ำเป็นหรือไม่ก็ตาม ก็นับเป็นลักษณะ
เด่ น อี ก อย่ า งหนึ่ ง ของยุ ค ปั จ จุ บั น แต่ ว ่ า กั น ตามตรง
ข้าพเจ้าเองก็ยังไม่รู้ว่าฝ่ายไหนได้เปรียบกว่า เพราะเมื่อ
ร้อยปีกอ่ นยังไม่มี WHO ซึง่ โดยหลักการแล้วน่าจะท�ำให้
ยุคปัจจุบันได้เปรียบกว่า แต่เราก็ได้เห็นแล้วจากการ
รายงานข่าวว่า ยากที่จะมองเช่นนั้นได้
เมื่อร้อยปีก่อน ญี่ปุ่นอยู่ในช่วงที่เกิดการจลาจล
ข้าวและสงครามไซบีเรีย (การส่งทหารเข้าไปในไซบีเรีย)
ในตอนนั้นทั้งในเอเชีย ยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือได้
เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรในระดับที่ไม่เคยมีมา
ก่อนเพราะอยูใ่ นช่วงเกิดสงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ พอดี ชาย
หนุม่ จ�ำนวนมากได้โดยสารเรือขนสินค้าจากสหรัฐอเมริกา
ที่เริ่มมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ
ของค.ศ.1918 มุง่ หน้าสูย่ โุ รป ภายในเรือทีม่ รี ะบบระบาย
อากาศอันเลวร้ายทัง้ แออัดไปด้วยผูค้ นจึงเกิดการระบาด
ของโรคอย่างรวดเร็ว ชายหนุม่ ทีเ่ คยแข็งแรงทยอยล้มตาย
ดังใบไม้ร่วง นอกจากนี้ที่ยุโรปยังมีแรงงานจากเอเชีย
ท�ำงานอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ผู้คนจากอินโดจีนภายใต้
การปกครองของฝรั่งเศสขึ้นฝั่งที่ประเทศฝรั่งเศส ผู้คน
จากอินเดียและพม่าลงเรือทีอ่ งั กฤษ ส่วนแรงงานจากจีน
ได้ขนึ้ ฝัง่ ทีย่ โุ รปเป็นจ�ำนวนมาก (เกีย่ วกับสงครามโลกครัง้
ที่หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ้างอิงจาก 早瀬晋三『
マンダラ国家から国民国家へ―東南アジア史のなかの第
一 次 世 界 大 戦 』 人 文 書 院 、
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2012) ใน

ไม่ช้า การระบาดก็แพร่กระจายไปถึงเอเชีย ว่ากันว่า
ในประเทศญี่ปุ่นก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ 4 แสนคน
คาดว่าสิ่งที่น่าจะท�ำให้ไข้หวัดสเปนระบาดไปทั่ว
โลกจนมีทหารเสียชีวติ ไปเป็นจ�ำนวนมากได้แก่ สภาพสุข
อนามัยและโภชนาการในช่วงสงคราม อัลเฟรด ดับเบิลยู
ครอสบี นักประวัติศาสตร์ด้านสภาพแวดล้อมกล่าวว่า
ถึงแม้นายทหารจะรู้สึกไม่สบาย แต่พวกเขาก็ต้องฝืน
ท�ำงานต่อไปภายใต้สภาพทางสุขอนามัยที่เลวร้าย นี่จึง
เป็นเหตุให้อาการของพวกเขาแย่ลงและติดเชื้อได้ง่าย
ส่วนผู้ที่อยู่แนวหลังก็เดือดร้อนจากการมีอาหารไม่เพียง
พอ ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่เหมาะเจาะต่อการโจมตีของเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งหนึ่งที่สร้างความทุกข์
ทรมานให้แก่บรรดานายทหารได้แก่โรคฟันผุ (Ruchel
Duffett, The Stomach for Fighting: Food and the
Soldiers of the Great War, Manchester University
Press, 2012, p.21.) เรื่องนี้ท�ำให้สันนิษฐานได้ว่า
สภาพสุขอนามัยในช่องปากอันเป็นจุดส�ำคัญที่ไวรัส
อาศัยอยู่นั้นคงไม่ดีเอามาก ๆ
ถึ ง กระนั้ น เราก็ ไ ม่ ส ามารถชื่ น ชมกั บการที่ ไ ม่ มี
สงครามใหญ่ระดับโลกเกิดขึน้ ในปัจจุบนั การเคลือ่ นย้าย
ของผู้คนในช่วงสิบปีมานี้ด�ำเนินไปอย่างคับคั่งชนิดยุคที่
กล่าวถึงข้างต้นเทียบไม่ติด ปรากฏการณ์ใหญ่ที่สุดของ
การเคลือ่ นย้ายของผูค้ น ได้แก่ ภาวะนักท่องเทีย่ วล้นเมือง
(Overtourism) บรรดานายทหารในอดีตเปรียบได้กับ
นักท่องเทีย่ วในปัจจุบนั ความถีแ่ ละปริมาณการเคลือ่ นไหว
ของนักท่องเทีย่ วผ่านเครือ่ งบินซึง่ เข้ามาแทนเรือในอดีต
ต่างกันอย่างลิบลับ และทั้งหมดนี้คือลักษณะเด่นของ
การระบาดในครั้งนี้

5. บทเรียนจากไข้หวัดสเปน

ไข้หวัดสเปนในอดีตก�ำลังให้บทเรียนแก่พวกเรา
ทีใ่ ช้ชวี ติ อยูใ่ นยุคปัจจุบนั ข้าพเจ้าอยากลองสรุปบทเรียน
นี้โดยอ้างอิงจากงานเรื่อง ไข้หวัดใหญ่ที่เลวร้ายที่สุด
ในประวัติศาสตร์ แพนเดมิกที่ถูกลืม ของ ครอสบี (『史
上最悪のインフルエンザ―忘れられたパンデミック』西
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2004)
ประการแรก การที่มีความเป็นไปได้ว่าโรคระบาด
จะไม่จบในรอบเดียว เพราะกรณีของไข้หวัดสเปนนัน้ ก็มี
“การหวนกลับมา” ถึง 3 รอบ รอบแรกใช้เวลา 4 เดือน
ในการระบาดไปทั่วโลก ส่วนรอบ 2 มีอัตราการเสียชีวิต
ทีส่ งู กว่ารอบแรก ดังนัน้ แม้โรคโควิด-19 จะมีผตู้ ดิ เชือ้ น้อย
แต่ก็ประมาทไม่ได้เป็นอันขาด เนื่องจากไวรัสมีการ
กลายพันธุ์ ยิ่งหากเกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ก็มี
ความเป็นไปได้ที่ไวรัสชนิดไม่ร้ายแรงจะถูกก�ำจัดไป
ขณะที่ไวรัสที่มีพิษร้ายแรงกลับเพิ่มจ�ำนวนขึ้น ข้าพเจ้า
ไม่เข้าใจว่า ท�ำไมนักการเมืองและสือ่ มวลชนพากันคิดว่า
แพนเดมิกจะจบลงในการระบาดรอบเดียว แค่ศึกษา
ประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันเพียงเล็กน้อยก็น่าจะรู้แล้วว่า
ไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่า จะสามารถจัดโตเกียว
โอลิมปิกได้ในปีหน้า
ประการที่สอง การพยายามฝืนท�ำงานเมื่อรู้สึก
ไม่สบาย หรือสั่งให้คนอื่นที่ไม่สบายฝืนท�ำงานต่อไปคือ
สาเหตุที่ท�ำให้ไข้หวัดสเปนระบาดหนักขึ้นและมีอาการ
รุ น แรงขึ้ น หากลองนึ ก ถึ ง สภาพสุ ข อนามั ย และการ
ไม่สามารถโต้แย้งของทหารในกองทัพก็น่าจะเข้าใจได้
ในความหมายดังกล่าว ลักษณะพื้นฐานของที่ท�ำงาน
ในญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง สามารถผลั ก ดั น ให้ ค นถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต จาก
การท�ำงานหนักหรือฆ่าตัวตายจึงมีแต่จะส่งผลเสีย
ประการทีส่ าม เราต้องไม่ละเลยทีจ่ ะดูแลบุคลากร
ทางการแพทย์อย่างเต็มที่ ผู้รอดชีวิตจากไข้หวัดสเปน
จ�ำนวนมากได้เล่าถึงประสบการณ์ที่รอดมาได้เพราะ
ได้รบั การดูแลอย่างทุม่ เทจากบรรดาแพทย์และพยาบาล
เราสามารถจินตนาการได้ไม่ยากว่า ยามเมื่อเห็นผู้ป่วย
ตรงหน้าก�ำลังอยู่ในห้วงความเป็นความตาย คนเหล่านี้
มั ก จะพยายามช่ว ยอย่างเต็ม ที่แ ม้อาจเกิน ก�ำลังของ
ตัวเองไปบ้าง อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมว่า บรรดา
พยาบาลของญี่ปุ่นต่างก�ำลังต่อสู้กับเชื้อไวรัสที่ด่านหน้า
อย่างอุทศิ ตนด้วยค่าตอบแทนทีย่ งั ถูกก�ำหนดไว้ในอัตรา
อันต�่ำ ประวัติศาสตร์โลกยุคปัจจุบันยังไม่เคยตอบแทน
บุญคุณบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วย เช่น นางพยาบาล
村秀一訳、みすず書房、

แม้แต่ครั้งเดียว
ประการที่สี่ การที่รัฐบาลได้จ�ำกัดการน�ำเสนอ
ข้อมูลสูป่ ระชาคมโลกเพือ่ การท�ำสงครามและสือ่ มวลชน
ก็ปฏิบัติตาม นี่เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ไข้หวัดสเปน
ระบาดอย่ า งรุ น แรง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล จะน� ำ มาซึ่ ง
การวิ เ คราะห์ อ ย่ า งรวดเร็ ว และสามารถจ�ำ กั ด ปั จ จั ย
การติดเชื้อให้อยู่ในวงจ�ำกัดล่วงหน้าได้
ประการที่ ห ้ า การที่ ทั้ ง ที่ ไ ข้ ห วั ด สเปนท� ำ ให้ มี
ผูเ้ สียชีวติ มากกว่าสงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ แต่กลับสูญหาย
ไปจากทั้งประวัติศาสตร์ที่บันทึกในภายหลังและจาก
ความทรงจ� ำ ของผู ้ ค น ท� ำ ให้ ไ ม่ มี ก ารตรวจสอบทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ท�ำนองเดียวกันขึน้ ในโลกหลังจากทีโ่ รคโควิด-19 หายไป
จากโลกนี้ แ ล้ ว เราจึ ง ต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ไ ว้ ใ ห้
ครบถ้วนและท�ำให้สามารถตรวจสอบเชิงประวัติศาสตร์
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจ�ำพวกที่จะพยายามไขว่คว้า
อ�ำนาจและผลประโยชน์โดยอ้างความดีความชอบจาก
การผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้มาได้คงจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียว
กับเมื่อครั้งไข้หวัดสเปน ไม่ต้องสงสัยเลยว่า กิจกรรม
ฉลองชัยชนะอันน่ารังเกียจคงจะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด
แต่ “ชั ย ชนะ” ต่ อ ไวรั ส นั้ น สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า ง
ง่ายดายจริงหรือ นับตั้งแต่มนุษยชาติเริ่มท�ำการเกษตร
ปศุสัตว์ อยู่อาศัยเป็นถิ่นฐานและสร้างเมือง พวกเราก็
ตกอยูใ่ ต้ชะตากรรมของการอยูร่ ว่ มกับไวรัสอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยง (ดูได้จากหนังสือ เช่น ジェームズ・C・スコッ
ト『反穀物の人類史―国家誕生のディープヒストリー』

ดังนัน้ หากจะมีการยกย่องคุณความดี
ก็สมควรท�ำต่อการท�ำงานอย่างทุม่ เทกายใจของบุคลากร
ทางการแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์มากกว่า
ประการที่หก การที่ทั้งรัฐบาลและประชาชนต่าง
ถูกอารมณ์ครอบง�ำจนมืดบอดกับการใช้เหตุผลไปชัว่ ขณะ
มีตัวอย่างน่าสนใจที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยปีก่อน “ทั้งที่อยู่
ในช่วงของการระบาดระลอกสองในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
และมีเรื่องส�ำคัญมากมายที่ควรต้องท�ำ กรมสาธารณสุข
ของสหรัฐอเมริกากลับสั่งให้ตรวจสอบยาเม็ดแอสไพริน
みすず書房、2019)
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ของบริษัทไบเออร์” เพราะ “ความรู้สึกต่อต้านเยอรมนี
อย่างหนักถึงขั้นไม่ลืมหูลืมตาในช่วงปีค.ศ.1918” ก่อให้
เกิดข่าวลือประหลาดแพร่สะพัดว่า มีการผสมเชื้อโรคไข้
หวัดใหญ่ลงในยาแอสไพรินทีผ่ ลิตโดยบริษทั ไบเออร์ของ
เยอรมนีและน�ำออกจ�ำหน่าย(クロスビー『前掲書』259頁)
แม้ในปัจจุบัน ความหวาดระแวงก็ได้ปลุกส�ำนึก
ของการเหยียดหยามที่จมอยู่ใต้ก้นบึ้งของจิตใจผู้คน
ขึ้นมาอีกครั้ง ถ้าโลกนี้ได้ต่อสู้กับการเหยียดหยามอย่าง
ถึงที่สุดมาโดยตลอด ในเวลาเช่นนี้ ก็น่าจะท�ำให้ค�ำพูด
เช่น “เราไม่ตอ้ นรับชาวจีนผูแ้ พร่เชือ้ โคโรน่าไวรัส” หรือ
การเหยียดชาวเอเชียในอเมริกาและยุโรปลดน้อยลงได้
หรือถ้านักการเมืองเป็นมนุษย์ผเู้ ป็นอิสระจากส�ำนึกของ
การเหยียดหยามดังกล่าว พวกเขาคงไม่สญู เสียคุณลักษณะ
ขั้ น ต�่ ำ สุ ด ในฐานะมนุ ษ ย์ แ ม้ อ ยู ่ ใ นยุ ค สมั ย แห่ ง วิ ก ฤต
การสู ญ เสี ย คุ ณ ลั ก ษณะนี้ เ องที่ เ ป็ น ตั ว การขั ด ขวาง
ความร่วมมือในระดับนานาชาติในการท�ำให้แพนเดมิก
สงบลง
ประการที่เจ็ด การที่ผู้มีอาชีพรักษาความสะอาด
ในสหรัฐอเมริกาติดไข้หวัดสเปน ท�ำให้ไม่สามารถขับรถ
ออกไปเก็บขยะจนมีขยะกองทั่วเมือง เรื่องนี้ย่อมส่งผล
ให้สภาพของสาธารณสุขในเมืองย�่ำแย่ลง แน่นอนว่า
การล่มสลายทางการแพทย์เป็นสิ่งที่เราอยากหลีกเลี่ยง
แต่การล่มสลายในการรักษาความสะอาดก็อนั ตรายเช่นกัน
ประการที่ แ ปด การที่ ผู ้ ป กครองประเทศและ
ข้าราชการติดเชื้อกันมากจนเกิดความเป็นไปได้ที่จะ
ท� ำ ให้ ขั้ น ตอนในการบริ ห ารบ้ า นเมื อ งติ ด ขั ด วู ด โรว์
วิลสันประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นก็เป็น
หนึ่งในผู้ติดเชื้อ เขาล้มป่วยลงด้วยอาการไข้สูงถึง 39.4
องศาขณะก�ำลังประชุมร่วมสีป่ ระเทศกับผูน้ ำ� ของอังกฤษ
ฝรัง่ เศสและอิตาลี ในช่วงทีเ่ ขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
แนวทางของการประชุมก็เปลี่ยนไปอย่างมาก จนสนธิ
สัญญาแวร์ซายถูกก�ำหนดทิศทางไปในเชิงลงโทษเยอรมนี

สงบลงแล้ววิกฤตจะจากไป ในความเป็นจริง สิง่ ทีน่ า่ กลัว
ไม่ใช่เชื้อไวรัส แต่เป็นมนุษย์ที่หวาดกลัวต่อเชื้อไวรัส
ต่างหาก ต่างจากนายกรัฐมนตรีของญีป่ นุ่ นายกรัฐมนตรี
แองเกลา แมร์เคิลของเยอรมนีได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้
เมื่อวันที่ 18 มีนาคมโดยเน้นย�้ำถึงความเจ็บปวดและ
ความเป็นกรณีพิเศษของการต้องจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ ส�ำหรับผู้มาจากเยอรมนีตะวันออกเช่นเธอ
เสรีภาพในการเคลื่อนที่และเดินทางเป็นสิ่งที่เพิ่งได้มา
อย่างยากล�ำบาก (ผู้แปลภาษาญี่ปุ่น Mikako HayashiHusel②) แต่ขา้ พเจ้ายังสงสัยเหลือเกินว่า เรือ่ งนีจ้ ะเป็น
กรณีพิเศษไปตลอดได้หรือไม่ แพนเดมิกครั้งนี้คงจะ
เปลี่ ย นจิ ต ส� ำ นึ ก ของผู ้ ค นไปจากเดิ ม มาก เพราะถ้ า
ความหวาดกลัวต่อความเสี่ยงต่อสถานการณ์ที่ไม่อาจ
คาดเดาได้ของผู้คนเพิ่มสูงขึ้น ประเทศอ�ำนาจนิยมแบบ
ควบคุมสอดส่องข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการครอบครอง
และประมวลผล Big Data ตลอดจนประเทศทีห่ ลงตัวเอง
แบบอัตนิยมอาจกลายเป็นต้นแบบให้เดินตาม ยูวาล โนอา
ฮารารี ไ ด้ น� ำ เสนอแนวคิ ด มองโลกในแง่ ดี ข องเขา
อย่างระมัดระวังว่า เมื่อโรคโควิด-19 ผ่านพ้นไปจะเป็น
โอกาสให้ปรัชญา EU ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง (Yuval Noah
Harari, In the Battle Against Coronavirus,
Humanity Lacks Leadership, in: Time on 15 March
2020.③) แต่ด้วยเหตุผลข้างต้น ข้าพเจ้ากลับคิดว่ามี
ความเป็นไปได้ที่คุณค่าต่างๆ จะตกต�่ำลงอย่างหนัก
นอกจากนีฮ้ ารารียงั เรียกร้องให้ทกุ ประเทศเลิกปิดกัน้ แต่
หันมาร่วมมือกันในการรับมือกับโรคโควิด-19 ซึง่ ในข้อนี้
ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยทุกประการ แต่กระนั้นสังคมโลกกลับ
เต็มไปด้วยประเทศที่ยึดติดแต่กับแนวคิดอัตนิยม สภาพ
เช่นนี้อาจท�ำให้ระเบียบแบบแผนของโลกและประเทศ
ประชาธิปไตยเสือ่ มถอยลงอย่างจริงจังก็เป็นได้ ดูเหมือน
แนวโน้มดังกล่าวได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ก่อนหน้าแพนเดมิก
ด้วยซ�้ำ
นอกจากนี้ ฮารารีอาจไม่ได้กล่าวไว้ แต่สืบเนื่อง
6. การพิพากษาของเทพีไคลโอ
จากการที่บริการฆ่าเชื้อโรคเพื่อ “ฆ่าเชื้อ” โควิด-19
ยิง่ ไปกว่านัน้ เรายังไม่อาจพูดได้วา่ ถ้าโรคโควิด-19 ได้กลายเป็นที่นิยม มูลค่าทางการตลาดของสินค้าเพื่อ
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ระงับความหวาดกลัวจะถูกสร้างขึ้น ผู้คนจะถูกครอบง�ำ
โดยแนวคิดบูชาความสะอาดทีข่ นาดยังไม่เกิดสถานการณ์
อะไรก็ลกุ ลามไปทัว่ อยูแ่ ล้วตัง้ แต่กอ่ นหน้านี้ แล้วจุลนิ ทรีย์
ที่ให้คุณแก่มนุษย์รวมถึงไวรัสก็อาจเสี่ยงต่อการสูญไป
จนหมดสิ้น จุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์จะอ่อนแอลง
ซึง่ อาจส่งผลร้ายต่อระบบภูมคิ มุ้ กัน ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมา ก๊าซพิษถูกเปลี่ยนมาใช้เพื่อสนอง
ความต้องการของภาคเอกชน ส่งผลให้สินค้าประเภท
ยาฆ่าแมลงมีมากขึ้น (หนึ่งในนั้นคือไซคลอน B ที่เคยใช้
ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุช์ าวยิว) การทีส่ งิ่ เหล่านีถ้ กู น�ำมาใช้
ฆ่าเชือ้ ในระบบขนส่งมวลชนและสถานทีส่ าธารณะน่าจะ
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทีเ่ ชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาด
อย่างหนักด้วย (藤原辰史『戦争と農業』集英社インター
ナショナル新書、2017)
เกี่ยวกับอันตรายจากวัฒนธรรมการฆ่าเชื้อนั้น
ในเบื้องต้นหนังสือเรื่อง จุลินทรีย์ในร่างกายของพวกเรา
ที่ก�ำลังจะสูญหายไป ของมาร์ติน เจ เฟรเซอร์ (山本太
郎訳、みすず書房、2015) น่าจะช่วยให้เข้าใจภาพรวม
ได้ดี กระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นอาจท�ำให้เราสูญเสีย
ความเป็นไปได้ของการท�ำให้ไวรัสบางชนิดมาอาศัยอยู่
ในร่างกายเป็นเวลานานและช่วยปกป้องเราจากเชื้อโรค
ตัวอื่น เมื่อลัทธิบูชาความสะอาดมาผนึกรวมกับลัทธิ
ชนชาติ ก็ จ ะกลายเป็ น ตั ว ปั ญ หายิ่ ง ขึ้ น เช่ น กรณี ข อง
พวกนาซี (H.P.ブロイエル『ナチ・ドイツ 清潔な帝
国』大島かおり訳、人文書院、1983)
เช่นทีก่ ล่าวมานีจ้ ะเห็นได้วา่ เราสามารถจินตนาการ
เรื่องเลวร้ายได้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ในประวัติศาสตร์โลก
ทีผ่ า่ นมา ยังไม่เคยมีใครคิดทบทวนความผิดพลาดในอดีต
และสร้างแนวทางสู่อนาคตเพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดวิกฤต
แบบเดียวกันอีก แล้วในครั้งนี้ พวกเราผู้รับมอบคทา
อันชุ่มเลือดที่หลั่งรินในประวัติศาสตร์จะไม่สามารถ
ค้นหาสิ่งที่พอจะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ในอนาคต
ได้เลยหรือ
แนวทางแรก ไม่วา่ ใครก็ตามต้องไม่พรากธรรมเนียม
ปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็น การกลั้วคอ

ล้างมือ แปรงฟัน ล้างหน้า ระบายอากาศ อาบน�ำ้ กินอาหาร
ท�ำความสะอาดและนอนหลับไปจากผู้อื่น อาจมีเสียง
ตอบกลับมาว่า นัน่ มันก็แน่อยูแ่ ล้ว แต่สงิ่ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์
บอกเราก็คือ สงครามกับการเคลื่อนย้ายคนเพื่อไปท�ำ
สงครามโดยทางเรือและทางรถไฟได้ท�ำให้ธรรมเนียม
ปฏิบตั ธิ รรมดาสามัญเหล่านีท้ ำ� ได้ยากยิง่ และเรายังรับรู้
ถึงประวัติศาสตร์ของการกวาดต้อนและกักขังผู้คนไว้ใน
สถานที่อันปราศจากสุขอนามัยที่ได้สร้างความล�ำบาก
ในการท�ำเรื่องธรรมดาๆ เหล่านี้ ดังนั้นถึงแม้งานจะยุ่ง
เพี ย งใด ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาก็ ต ้ อ งไม่ ห ้ า มให้ ลู ก น้ อ งท� ำ
การป้องกันพื้นฐานข้างต้น (เช่น การแปรงฟันแม้ในช่วง
พักกลางวัน การใช้ถังขยะและห้องน�้ำส่วนกลางอย่าง
ระมัดระวัง) ในระหว่างการท�ำงาน และผู้บังคับบัญชา
ก็ควรเป็นฝ่ายลงมือท�ำเป็นตัวอย่าง หรือถ้าพวกเราจะมา
ลองคิดทบทวนถึงการกระท�ำหลักในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ไม่วา่ จะเป็นการกินมากๆ การหัวเราะมากๆ และการหลับ
ให้สนิทดูก็ไม่เลว เพราะที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้มักถูกละเลย
ความส�ำคัญเมื่อเทียบกับงาน
แนวทางที่สอง ต้องไม่ห้ามตัวเองในการหลบเลี่ยง
หรื อ โต้ แ ย้ ง ความรุ น แรงและค� ำ สั่ ง ที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส มผล
ทัง้ ในองค์กรและครอบครัวอย่างเด็ดขาด ยิง่ ไปกว่านัน้ คือ
ต้องไม่ให้เกิดการปรามตัวเอง องค์การปกครองส่วนท้องถิน่
ต้องเตรียมการในเรือ่ งนีอ้ ย่างเร่งด่วน เป็นเรือ่ งปกติสำ� หรับ
ประวัตศิ าสตร์ของศตวรรษที่ 20 ทีจ่ ะบอกว่า เพราะเป็น
การสูร้ บทีต่ อ้ งระดมสรรพก�ำลัง เราจึงต้องยุตคิ วามขัดแย้ง
และหันมาร่วมมือกันดังเช่นสโลแกน “Burgfrieden”
(สโลแกนที่เยอรมนีใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง)
อย่างไรก็ตาม การควบคุมไม่ให้โต้แย้งต่างหากที่น่าจะยิ่ง
ท�ำให้ความเสียหายจากโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึน้
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรัง่ เศสได้กล่าวซ�ำ้
หลายครัง้ ในการปราศรัยทางโทรทัศน์เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม
ว่า “เราก�ำลังอยูใ่ นสถานการณ์สงคราม” ส่วนประธานาธิบดี
โดนัล ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาก็เรียกตัวเองอย่างไม่สนใจ
เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ “ประธานาธิบดีในภาวะสงคราม”
แต่ค�ำพูดนี้เป็นดาบสองคม เพราะนอกจากจะเป็นการ
ชมนาด ศีติสาร
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เพิ่มระดับความฉุกเฉิน ยังเป็นค�ำพูดที่มีประสิทธิภาพ
อย่างยิ่งในการปราบปรามความเห็นต่างด้วย
แนวทางทีส่ าม การทีป่ ระเทศต้องทุม่ เทจิตวิญญาณ
ให้แก่กิจกรรมที่ไม่สามารถระงับหรือเลื่อนออกไปได้
โดยง่ายเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด ไม่ว่าจะเป็น
สงครามหรือโอลิมปิกหรืองานแสดงสินค้านานาชาติ
นอกจากจะเป็นการสูญเสียเงินภาษีจำ� นวนมหาศาลแล้ว
ยังท�ำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก ดังนั้นไม่ว่ากิจกรรมใด
ก็ควรย้อนกลับไปสู่ปรัชญาพื้นฐานของตนและหันกลับ
ไปด�ำเนินการอย่างเรียบง่าย ยิง่ ในหมูเ่ กาะญีป่ นุ่ ทีม่ ภี ยั พิบตั ิ
เกิดขึน้ บ่อยครัง้ ด้วยแล้ว การด�ำเนินงานทีส่ ามารถรับมือ
กับสถานการณ์ได้อย่างยืดหยุ่นไม่ว่าจะถูกยกเลิกเมื่อใด
น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม
แนวทางทีส่ ี่ เราต้องคิดว่า อันตรายจากการติดโรค
โควิด-19 ผ่านการแพร่กระจายทางอากาศมีความหมาย
อย่างไรต่อผู้คนที่ใช้ชีวิตราวกับอยู่ในสงครามเบื้องหลัง
เศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน เพราะพวกเรามักลืม
ความจริงอันแสนจะธรรมดาว่า ค�ำว่าอันตรายส�ำหรับผูค้ น
ที่ใช้ชีวิตอย่างเสี่ยงอันตรายอยู่เสมอนั้นเป็นเรื่องปกติ
ในชีวติ ประจ�ำวันของพวกเขา ส�ำหรับผูอ้ าศัยอยูร่ อบฐานทัพ
ที่ทุกวันต้องเผชิญกับเครื่องบินรบที่ไม่รู้ว่าจะตกมาใส่
เมื่อไร ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคประสาทจากเสียงระเบิด
หรือความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนั้นต�่ำกว่าความเสี่ยงต่อการ
ติดโควิด-19 หรือ ส�ำหรับคนที่ต้องเผชิญกับกัมมันตรังสี
จากอุบัติเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดและทุกวันนี้
ยังต้องใช้ชีวิตในศูนย์อพยพ ความเสี่ยงของการเจ็บป่วย
มีนอ้ ยกว่าความเสีย่ งต่อการติดโรคโควิด-19 หรือ ส�ำหรับ
คนทีต่ อ้ งท�ำงานโดยถูกกลัน่ แกล้งจากเจ้านาย ความเสีย่ ง
ทีจ่ ะเสียชีวติ จากการท�ำงานหนักหรือการฆ่าตัวตายหรือ
การเป็นโรคซึมเศร้ามีน้อยกว่าความเสี่ยงต่อการติดโรค
โควิด-19 หรือ ความเป็นไปได้ที่คนไร้บ้านก�ำลังเจ็บป่วย
มีน้อยกว่าความเป็นไปได้ในการติดโรคโควิด-19 หรือ
ส�ำหรับคุณแม่เลีย้ งเดีย่ วทีท่ ำ� งานในฐานะลูกจ้างชัว่ คราว
ความกลัวที่จะไม่สบายจนเป็นภาระให้ลูกมีน้อยกว่า
ความกลัวต่อโรคโควิด-19 หรือ ความเสี่ยงที่เด็กผู้ไม่
22

สามารถปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนจะเกิดมีปมในใจเพราะ
สาเหตุจากโรงเรียนมีน้อยกว่าการที่เด็กเหล่านี้จะป่วย
เป็นโรคโควิด-19 หรือ เพียงแค่เราทบทวนประวัตศิ าสตร์
ของยุคปัจจุบนั ก็คาดการณ์ได้แล้วว่า มีความเป็นไปได้สงู
ที่ผู้ถูกต้อนให้ตกอยู่ในฐานะเปราะบางทางสังคมเหล่านี้
นี่แหละที่จะได้รับผลกระทบอันใหญ่หลวงและยาวนาน
จากโรคโควิด-19
แนวทางที่ห้า เราต้องไม่หยุดโต้แย้งหรือคัดค้าน
ผูค้ นทีท่ งั้ ทีอ่ ยูใ่ นฐานะต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารในยามวิกฤต
แต่กลับควบคุมหรือไม่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้อง ผู้รับผิดชอบบริหารบ้านเมืองควรมีแต่เฉพาะ
ผู้พร้อมทั้งร่างกายและสติปัญญา สามารถตอบค�ำถาม
ทุกข้อทีห่ ลัง่ ไหลเข้ามาได้อย่างจริงใจไม่วา่ นานจะกีช่ วั่ โมง
เฉกเช่นรัฐมนตรีสาธารณสุขของไต้หวัน นอกจากนี้
ถึงแม้จะเป็นข่าวที่ส�ำคัญต่อชีวิตของแต่ละคน แต่ข่าว
บนหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ อ อนไลน์ ส ่ ว นใหญ่ ต ้ อ งเสี ย เงิ น
เข้าไปอ่าน การจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลเช่นนี้บางครั้งก็
อาจท�ำให้สญ
ู เสียชีวติ ทีน่ า่ จะช่วยไว้ได้ ดังนัน้ การเผยแพร่
ข่าวสารโดยไม่คดิ เงิน อย่างน้อยในส่วนของข่าวเกีย่ วกับ
โรคโควิ ด -19 จึ ง เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
สื่อมวลชน
เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ญี่ปุ่นก�ำลังถูกทดสอบ
จากเทพีแห่งประวัตศิ าสตร์ไคลโอว่าเป็นประเทศทีค่ วรค่า
แก่การอยู่รอดต่อไปภายหลังแพนเดมิกหรือไม่ แล้วเทพี
ไคลโอจะพิพากษาจากอะไร วิทยาการและศิลปะทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงวิกฤตย่อมเป็นตัวชีว้ ดั อย่างหนึง่ ถึงแม้เราคงจะได้
เห็นพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของวิทยาการและศิลปะ
ในแต่ละประเทศ แต่นนั่ ก็ไม่ใช่ตวั ชีว้ ดั ส�ำคัญในท้ายทีส่ ดุ
การมีผู้เสียชีวิตน้อยก็เป็นปัจจัยที่จะถูกตัดออกจากการ
พิจารณาในชั้นสุดท้าย บททดสอบอันแท้จริงนั้นก็เช่นที่
ได้กล่าวมาข้างต้นว่า คือการที่จะสามารถต่อต้านขัดขืน
การลดทอนและละทิง้ คุณค่าของมนุษย์ได้หรือไม่ พูดอีก
อย่างได้วา่ เราจะสามารถเอาชนะความป่าเถือ่ นในการใช้
“การล่าแม่มด” หรือ การโจมตี “ผูอ้ อ่ นแอ” เป็นวิธคี ลาย
ความเก็บกดเมื่ออารมณ์ขุ่นมัวได้หรือไม่นั่นเอง
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ฟาง ฟาง นักเขียนชาวจีนผูเ้ ผยแพร่ “อูฮ่ นั่ ไดอารี”่
ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตในช่วงปิดเมืองอู่ฮั่นได้
แสดงความเห็นไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า “เกณฑ์ในการ
ตัดสินว่า ประเทศ ๆ หนึ่งจะเป็นประเทศที่มีอารยธรรม
หรือไม่นนั้ ไม่ได้อยูท่ กี่ ารมีตกึ สูง มีรถทีแ่ ล่นด้วยความเร็ว
มีอาวุธทีท่ นั สมัย มีกองทัพอันเกรียงไกร มีความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีศิลปะอันหลากหลาย
หรือสามารถจัดงานยิ่งใหญ่ได้ จุดพลุตระการตาได้ ใช้
อ�ำนาจเงินเทีย่ วรอบโลกอย่างหรูหราและกว้านซือ้ สินค้า
ต่าง ๆ ในโลกได้ ไม่ใช่ทุกอย่างที่กล่าวมานี้เลย เกณฑ์มี
อยูเ่ พียงหนึง่ เดียว นัน่ คือท่าทีในการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ อ่ นแอ”
(ผู ้ แ ปลภาษาญี่ ปุ ่ น 王青 Japan-China Welfare
Planning ③)
ในช่ ว งวิ ก ฤตครั้ ง นี้ นี่ แ หละที่ ค วรมี ก ารต่ อ ยอด

บดทดสอบของฟาง ฟางทีว่ า่ เราจะสามารถสร้างนโยบาย
เพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตได้หรือไม่ ในช่วงเวลา
แห่งวิกฤต เราเตรียมใจแล้วหรือไม่ทจี่ ะท�ำให้ความต�ำ่ ทราม
ของมนุษย์และอันตรายในชีวติ ประจ�ำทีถ่ กู ปกปิดมาตลอด
กระจ่างขึน้ มา เราพร้อมแค่ไหนทีจ่ ะใช้พละก�ำลังทั้งหมด
ทีม่ เี พือ่ ผูค้ นทีต่ อ้ งเผชิญกับภัยคุกคามอันร้ายแรงเทียบเท่า
กับโรคโควิด-19 ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ามาตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤต
และทุม่ เทต่อไปแม้แพนเดมิกได้ผา่ นพ้นไปแล้ว ทุกคนจะ
สามารถยับยั้งความน่ารังเกียจของการเข้าร่วมกับกลุ่ม
คนทีป่ าก้อนหินใส่ผอู้ นื่ โดนไม่หยุดคิดได้หรือไม่ นีเ่ องคือ
สิ่งที่เทพีไคลโอจะน�ำมาพิจารณา ในโลกหลังแพนเดมิก
ประเทศทีห่ ลงตัวเองว่า “ก�ำราบ” เชือ้ ไวรัสลงได้ดว้ ยการ
ยัดเยียดความรับผิดชอบให้ผู้อื่นเพื่อเอาตัวรอดคงล่ม
สลายไปจากความอับอายเหลือประมาณ
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Killers or Victims?
When Crimes Give Birth to Criminals:
A Study of Killers in Hakata Tongkotsu
Ramenzu—The Light Novels Series
Abstract
This article aims at analyzing the “crimes giving birth to criminals” phenomenon in Kizaki
Chiaki’s light novels, Hakata Tongkotsu Ramenzu. This phenomenon is one of the key
messages derived from the killer protagonists of the series. The analysis is framed by Johan
Galtung’s triangle of violence and four human needs, explaining how their past shapes the
protagonists’ violent personalities. The study reveals that the characters are victims of crimes.
Driven by four human needs—survival, well-being, freedom, and identity—the protagonists
transform into killers. The implication of the study is that a violent society tends to perpetuate
violence.
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เหล่านักฆ่าทีถ่ งึ แม้เบือ้ งหน้าประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
1. บทน�ำ:
ท�ำไมต้องมีนกั ฆ่า ? เมือ่ สังคมสร้างความชอบธรรม แต่เบื้องหลังกลับถูกสนับสนุนโดยผู้มีอิทธิพลซึ่งท�ำให้
การฆ่ามนุษย์เพื่อแลกกับเงินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกเมื่อ
ให้อาชญากร
「この世には、法的に裁けない人間がいる。
堂々と社会にのさばってる悪人が。だから警察の
連中は、俺みたいな殺し屋に殺らせるんだ。秘密
裏にな。考えられなえ話じゃなえだろ？」
( 博多豚骨ラーメンズ８』p.86)

“ในโลกนีม้ คี นทีไ่ ม่สามารถจัดการได้ดว้ ยกฎหมายอยู่
ไอ้พวกคนชั่วที่เดินไปมาในสังคมเกลื่อนไปหมดนั่นน่ะ
เพราะอย่างนั้นพวกต�ำรวจถึงได้จ้างนักฆ่าอย่างฉันให้
ไปจัดการแบบลับๆ ไงล่ะ ของแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติ
ไม่ใช่เหรอ”
(แปลจาก ฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ เล่ม 8, น. 86)
ประโยคข้ า งต้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของบทสนทนา
ระหว่างมาซาทากะผู้เป็นมือสังหารนักฆ่ารุ่นที่ 1 และ
เป็นอาจารย์ของบัมบะ ตัวละครเอกที่ประกอบอาชีพ
มือสังหารนักฆ่าในไลท์โนเวลชุดฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ
แสดงให้เห็นถึงการมีตัวตนอยู่ของอาชีพผิดกฎหมาย
เช่นนักฆ่า อีกทั้งประโยคนี้เพียงประโยคเดียวก็สามารถ
อธิบายเรื่องราวแทบทั้งหมดของไลท์โนเวลชุดนี้ได้
ฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ『 博多豚骨ラーメン
1
ズ』เป็นไลท์โนเวล ประพันธ์โดย คิซากิ จิอะกิ（木崎
ちあき）รวมพิมพ์เล่มแรกใน ค.ศ. 2014 โดยได้รับ
รางวัลชนะเลิศของรางวัลเด็งเกกิ โนเวลไพรซ์ （電撃小
説大賞）ครั้งที่ 20 ประจ�ำปี 2014 ในประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันวางจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด 9 เล่ม โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาชญากรรมในเมืองฮากาตะ จังหวัดฟุกุโอกะ
ประเทศญี่ปุ่น อาชญากรรมในไลท์โนเวลเรื่องนี้ล้วนแต่
เกี่ยวข้องกับผู้ที่ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ
1

เชื่อวัน ราวกับเป็นกิจวัตรของผู้คนในเมืองนี้ ส�ำหรับ
เนื้อหาโดยสังเขปของแต่ละเล่มมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เล่มที่ 1 เป็ น เล่ ม ปฐมบทของไลท์ โ นเวลชุ ด นี้
เนื้อหาหลักเป็นการเปิดตัวละคร 9 คน ในคดีฆาตกรรม
เล่มที่ 2 น� ำ เสนอเกี่ ย วกั บ วงการนั ก ฆ่ า และ
การล่มสลายของสมาคมคาคิวที่เป็นองค์กรค้ามนุษย์
ข้ามชาติ
เล่มที่ 3 น�ำเสนอเกีย่ วกับอดีตของหลิน หนุม่ นักฆ่า
มืออาชีพเชื้อชาติจีน และการค้ามนุษย์
เล่มที่ 4 น� ำ เสนอเกี่ ย วกั บ อดี ต ของเอโนคิ ด ะ
นักแฮกเกอร์หนุ่ม และอาชญากรรมไซเบอร์
เล่มที่ 5 น�ำเสนอเกีย่ วกับอดีตของมิซากิ เด็กหญิง
ทีถ่ กู พ่อเลีย้ งของเธอทารุณกรรม และการทารุณกรรมเด็ก
เล่มที่ 6 น� ำ เสนอเกี่ ย วกั บ อดี ต ของมาร์ ติ เ นส
นักทรมานเหยื่อ และการค้ายาเสพติด
เล่มที่ 7 และ 8 มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน น�ำเสนอ
เกี่ยวกับอดีตของบัมบะ และอาชีพมือสังหารนักฆ่า
เล่มที่ 9 มีเนือ้ หาเกีย่ วกับอดีตของยามาโตะ นักล้วง
กระเป๋า และการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์
ในไลท์ โ นเวลชุ ด ฮากาตะทงคตสึ ร าเม็ น ซุ มี
ตั ว ละครเอกที่ ป ระกอบอาชี พ นั ก ฆ่ า ทั้ ง หมดสามคน
ได้แก่ หลิน ไซโต้ และบัมบะ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า แม้
อาชญากรรมในเรื่ อ งนี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยฝี มื อ องค์ ก ร
ผิดกฎหมาย แต่ผู้ท่ีเข้ามาคลี่คลายปัญหากลับเป็นกลุ่ม
ตัวละครเอกทีป่ ระกอบอาชีพผิดกฎหมายเช่นกัน ต่างกับ
นวนิยายอาชญากรรมทั่วไปที่กลุ่มตัวเอกซึ่งเป็นฝ่าย
ธรรมะ มักประกอบอาชีพต�ำรวจ หรืออาชีพที่เป็นผู้ใช้
กฎหมายลงโทษผู้กระท�ำผิด แต่ส�ำหรับไลท์โนเวลชุดนี้
ผูแ้ ต่งกลับให้การยกย่องกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย

ไลท์ โ นเวลเป็ น นวนิ ย ายประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง ถื อ ก� ำ เนิ ด ในปลายทศวรรษที่ 1990 จากอิ ท ธิ พ ลของกระแสวั ฒ นธรรมโอตาคุ และการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมเกม
ในประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเด่นคือ เป็นนวนิยายที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้อ่านเยาวชนอายุ 13-18 ปี เนื้อหาเน้นความบันเทิงและสอดแทรกแง่คิด เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
มักมีองค์ประกอบของความเหนือธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจ ส่วนมากมีความยาวประมาณ 250-350 หน้า อีกทั้งมีปกและภาพประกอบสไตล์มังงะญี่ปุ่น และมีราคา
ถูกกว่า นวนิยายประเภทอื่น ท� ำ ให้ ดึง ดู ดกลุ ่ ม นั ก อ่ า นเยาวชนหรื อวั ย รุ ่ น ได้ เ ป็ น อย่างดี (新城, 2006, p.11-83; 榎本,2008, p.1-10; 山中,2013, p.33-50)
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ให้เป็นตัวละครเอกซึ่งเปรียบเสมือนวีรบุรุษของเรื่อง
จึงท�ำให้ดแู ปลกใหม่ และชวนให้ตงั้ ค�ำถามถึงเจตนาและ
ประเด็นที่ผู้แต่งต้องการน�ำเสนอ
จากเนือ้ หาโดยสังเขปข้างต้นชีใ้ ห้เห็นว่าไลท์โนเวล
ชุดฮากาตะทงคตสึราเม็นซุมเี นือ้ หาเกีย่ วกับอาชญากรรม
หลังจากที่ผู้วิจัยอ่านไลท์โนเวลชุดนี้ทั้ง 9 เล่มจนจบ
แล้วพบว่ามีปรากฏการณ์หนึง่ เกิดขึน้ ในไลท์โนเวลเรือ่ งนี้
คือปรากฏการณ์ “อาชญากรที่เกิดจากอาชญากรรม”
โดยผู ้ วิ จั ย น� ำ ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความรุ น แรงมาอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ดังกล่าว
บทความนี้ จึ ง เน้ น วิ เ คราะห์ ภู มิ ห ลั ง ของกลุ ่ ม
ตัวละครเอกจ�ำนวนสามคนที่ก่อตัวขึ้นจนเป็นปัจจัย
ให้พวกเขาประกอบอาชีพนักฆ่าได้แก่ หลิน บัมบะ และ
ไซโต้ การวิเคราะห์ภูมิหลังของตัวละครจะชี้ให้เห็นถึง
ประเด็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นตัวการที่คอย
สนับสนุนการก่ออาชญากรรมในไลท์โนเวลเรื่องนี้ ที่
น�ำไปสู่การตระหนักรู้ถึงความร้ายแรงของความรุนแรง
เชิงโครงสร้างอันเป็นปัญหาสังคมที่ทุกชนชาติก�ำลัง
เผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ “อาชญากรที่เกิดจาก
อาชญากรรม” ทีป่ รากฏในไลท์โนเวลชุดฮากาตะทงคตสึ
ราเม็นซุ จากภูมิหลังของตัวละคร

3. ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาภูมิหลังของตัวละครเอกที่ประกอบอาชีพ
นักฆ่า จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ หลิน บัมบะ และไซโต้

4. ต้นฉบับวรรณกรรมและการถอดอักษร

ต้นฉบับวรรณกรรมที่ใช้ในบทความนี้มาจากไลท์
โนเวลชุด ฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ『博多豚骨ラーメ
ンズ』เล่ม1-9 โดยผู้วิจัยเป็นผู้แปลตัวอย่างค�ำสนทนา
หรือเหตุการณ์ที่คัดมาจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นให้เป็น
ภาษาไทยด้วยตนเอง โดยในกรณีทตี่ อ้ งถอดอักษร ผูว้ จิ ยั

ใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาญีป่ นุ่ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ท�ำให้เข้าใจเกีย่ วกับความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ “อาชญากรที่
เกิดจากอาชญากรรม”
5.2 น�ำไปสู่การตระหนักรู้ถึงความร้ายแรงของ
อาชญากรรม
5.3 เป็ น แนวทางในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความ
รุนแรงในไลท์โนเวลในอนาคต

6. ความรุนแรงเป็นต้นตอของอาชญากรรม
และสร้างเหยือ่ : แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

โยฮัน กัลตุง (Gultung, 1969) นักสังคมวิทยา
ชาวนอร์เวย์ กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการพื้นฐาน
4 ประการ ได้แก่ การด�ำรงชีวิต (survival) การมีความ
เป็นอยู่ที่ดี (welfare) การมีเสรีภาพ (freedom) และ
การมี เ อกลั ก ษณ์ แ ละความรู ้ สึ ก มี ค วามหมายในชี วิ ต
(identity) แต่เมื่อใดที่เกิดอุปสรรค หรือภาวการณ์ที่
ขั ด ขวางที่ ท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การสนองตอบอย่ า ง
เพียงพอหรือบรรลุวัตถุประสงค์ เรียกว่า ความรุนแรง
(violence) นอกจากนี้ เขายังได้จ�ำแนกความรุนแรง
เป็น 3 ประเภท เป็นทฤษฎีสามเหลี่ยมความรุนแรง
(The Triangle of Violence) ได้แก่ ความรุนแรงทางตรง
(direct violence) อั น เป็ น ความรุ น แรงโดยบุ ค คล
ที่ ท� ำ ร้ า ยร่ า งกายผู ้ อื่ น ความรุ น แรงเชิ ง โครงสร้ า ง
(structural violence) เป็นการใช้ความรุนแรงของ
ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ลที่ ท� ำ ให้ บุ ค คลที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ โ ครงสร้ า งถู ก
ขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของชีวิต และความรุนแรง
เชิงวัฒนธรรม (cultural violence) เป็นความรุนแรงที่
เป็นรากฐานของความรุนแรงทางตรงและความรุนแรง
เชิงโครงสร้าง โดยสร้างความชอบธรรมแก่ความรุนแรง
ทั้งสองประเภทผ่านศาสนา อุดมการณ์ ความเชื่อ หรือ
ประเพณี (Gultung, 1990)
อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงอาชญากรรม เรามัก
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คิดถึงการใช้ความรุนแรงที่ผู้ก่ออาชญากรรมกระท�ำต่อ
เหยื่อที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีคือ ความรุนแรงทางตรง
เช่น การท�ำร้ายร่างกาย การปล้นชิงทรัพย์ การข่มขู่
จนไปถึ ง การฆ่ า และความรุน แรงอีก ประเภทหนึ่งที่
แฝงเร้นคอยสนับสนุนให้ความรุนแรงทางตรงด�ำเนิน
ต่อไปคือ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ที่กัลตุง ได้ให้นิยาม
เกีย่ วกับความรุนแรงเชิงโครงสร้างไว้วา่ คือการเอาเปรียบ
ทางสั ง คมของผู ้ มี อ� ำ นาจเหนื อ กว่ า ผู ้ ค นส่ ว นใหญ่ ที่
เรียกว่า “topdogs” และยังส่งผลให้สังคมมีโครงสร้าง
และสถาบั น ที่ พ ยุ ง สถานะแห่ ง ความเหนื อ กว่ า นั้ น ไว้
พร้อมทั้งปล่อยให้ผู้คนที่ถูกเอาเปรียบทุกข์ทรมานอย่าง
ไร้ทางออก (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2546, น. 49) ไม่เพียง
แต่การกอบโกยผลประโยชน์จากผู้มีอ�ำนาจน้อยกว่า
เท่านัน้ แม้แต่การปล่อยให้เกิดโรคระบาดหรือการปล่อย
ให้ขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่
ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมก็นับเป็นความรุนแรง
เชิงโครงสร้างเช่นกัน
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างอาจเกิดขึ้นในหลายรูป
แบบและต่อบุคคลโดยไม่ค�ำนึงถึงเพศและวัย เพียงผู้มี
อ�ำนาจต้องการควบคุมผู้ที่อยู่ใต้อ�ำนาจ “underdogs”
เพื่อประโยชน์ของตน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการ
บังคับ หรือการล้างสมองให้ยนิ ดีปฏิบตั ติ าม ดังเช่น กรณี
ฆาตกรเด็กที่เคยปรากฏขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1989 โดยชาร์ลส์
เทย์เลอร์ (Charles Taylor) น�ำกองก�ำลังที่เป็นเด็กๆ
ที่ได้รับการฝึกใช้ปืน AK-47 ซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุด
ในยุคนั้น ที่เรียกกลุ่มตนเองว่า National Patriotic
Front of Liberia (NPFL) เดินทางเข้ายึดครองไลบีเรีย
โดยสังหารผูค้ นทีข่ วางทางมากถึงสองแสนคน จึงได้ชอ่ื ว่า
อาวุธที่อันตรายที่สุดในโลก และเป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่า
เกิดนักรบเด็กลักษณะนี้แพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆ
ในเวลาต่อมามากถึงสามแสนคนทั่วโลก โดยนักรบเด็ก
ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 5 ปี เท่านั้น ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
หลายอย่างทั้งเป็นแรงงานให้ สอดแนมให้พวกตน เฝ้า
นักโทษ ให้บริการทางเพศ ข่มขืนศัตรู ฆ่าฝ่ายตรงข้าม
และตายในการรบ เป็นต้น เด็กเหล่านีไ้ ด้ชอื่ ว่าเป็นฆาตกร
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แต่ในขณะที่พวกเขาก็เป็นเหยื่อด้วยในเวลาเดียวกัน
(ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2546, น. 105-107)
พอล ฟาร์เมอร์ (Farmer, 1996) กล่าวว่าความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม
ล้วนท�ำให้เกิดความรุนแรงทางตรง หากแต่ความรุนแรง
เชิงโครงสร้างจะไม่ปรากฏผูก้ ระท�ำ หรือถ้าปรากฏผูก้ ระท�ำ
อาจไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดก็เป็นได้เพราะถูกขัดเกลาให้
เชื่อว่าสิ่งที่ท�ำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ในขณะที่ผู้ถูกกระท�ำ
ก็ไม่รสู้ กึ ว่าได้รบั การกระท�ำความรุนแรง โดยความรุนแรง
เชิงโครงสร้างนั้นมีรูปแบบและลักษณะที่รับรู้ได้ทั่วไป
โครงสร้างความรุนแรงท�ำให้คนกลุ่มหนึ่งมีอ�ำนาจใน
การท�ำความรุนแรง หรือเป็นโครงสร้างที่กระตุ้นให้เกิด
ความรุนแรงได้ ส่วนความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
เปลีย่ นแปลงยากทีส่ ดุ เพราะเป็นความคิดหรือความเชือ่
ทางปรัชญาในการด�ำรงชีวิตที่ผู้คนยอมรับและปฏิบัติ
ตามอย่างเต็มใจ เช่น กรณีการเหยียดสีผิวในสังคม
อเมริกัน เป็นต้น ส�ำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึง
ความรุนแรงในอาชญนิยายนั้น ผู้วิจัยพบว่างานวิจัย
ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการใช้ความรุนแรงทางตรง และ
ความรุ น แรงเชิ ง โครงสร้ า งต่ อ ผู ้ ห ญิ ง ซึ่ ง เกิ ด ในสั ง คม
ปิตาธิปไตย ดังเช่นวิทยานิพนธ์เรื่อง ตัวละครหญิงกับ
ปิตาธิปไตยในนวนิยายสืบสวนสอบสวนร่วมสมัยของ
อเมริกา ของสุทตั ตา พาหุมนั โต (2560) และ วิทยานิพนธ์
เรื่อง ผู้หญิงภายใต้ระบบทุนนิยมในอาชญนิยายญี่ปุ่น
ร่วมสมัย ของวรานันท์ วรวัฒนานนท์ (2558) ซึง่ กล่าวถึง
ความรุนแรงทีผ่ หู้ ญิงได้รบั ภายใต้สงั คมปิตาธิปไตย น�ำไปสู่
การต่อสู้ และขบถต่อกรอบสังคม ซึ่งน�ำเสนอออกมาใน
รูปแบบต่างๆ รวมทัง้ การออกมาก่ออาชญากรด้วยตนเอง
ในประเด็ น การผั น ตั ว เป็ น อาชญากรของเหยื่ อ ความ
รุนแรงที่ว่านี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของการวิจัย
ครั้งนี้ หากแต่งานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นมิได้น�ำเสนอถึง
เหตุของการเกิดปรากฏการณ์ “อาชญากรที่เกิดจาก
อาชญากรรม” มากเพียงพอ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า
หากน� ำ ทฤษฎี ส ามเหลี่ ย มความรุ น แรงและทฤษฎี
ความต้องการพื้นฐาน 4 ประการของโยฮัน กัลตุงมาใช้
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ในการอธิบายเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ “อาชญากร
ทีเ่ กิดจากอาชญากรรม” จะท�ำให้อภิปรายปรากฏการณ์
นี้ชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และ
ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด
การผลิตซ�้ำความรุนแรงทางตรง ดังเช่นอาชญากรรมที่
เกิดในฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ เล่มที่ 1 ซึง่ เกิดจากนายก
เทศมนตรีผู้มีอ�ำนาจในระดับ “topdogs” พยายามใช้
อ�ำนาจจ้างนักฆ่าเพื่อลบล้างความผิดของตนเองและ
ลูกชายโรคจิตของเขา รวมถึงชาวเมืองบางคนหรือแม้แต่
ผูถ้ อื กฎหมายในเมืองนีท้ สี่ นับสนุนธุรกิจรับจ้างฆ่า ท�ำให้
ห่วงโซ่ของความรุนแรงไม่สนิ้ สุดลงเสียที ดังตัวอย่างตอน
หนึ่งที่ชิเงมัตสึซึ่งเป็นต�ำรวจสืบสวนมาว่าจ้างบัมบะซึ่ง
เป็นมือสังหารนักฆ่าให้ช่วยสืบหาความจริงเกี่ยวกับคดี
การตายของรุ่นพี่ที่เป็นต�ำรวจสืบสวน
「悪いな馬場。いつもお前にばっかり
汚れ仕事をさせて」

ความผิด แต่การขอโทษที่ให้ท�ำงานสกปรก ย่อมอนุมาน
ได้อยู่แล้วว่าหมายถึงการฆ่าคน เมื่อพิจารณาแล้วจึงพบ
ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ก่อความรุนแรงทางตรงคือบัมบะที่จะ
ต้องลงมือสังหารผู้ที่ฆ่ารุ่นพี่ของชิเงมัตสึ และชิเงมัตสึที่
ก่อความรุนแรงผ่านการจ้างวานบัมบะด้วยความเชื่อว่า
“การต่อกรกับอาชญากรคงหนีไม่พน้ ทีจ่ ะเป็นอาชญากร
เสียเอง” ซึง่ ความเชือ่ นีถ้ อื เป็นความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม
ซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนรองรับความ
รุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางโครงสร้างก็ตาม
(ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2557, น.72) ในกรณีนี้ความเชื่อ
ดังกล่าวเป็นความเชื่อของฝ่ายตัวละครเอกที่เรียกได้ว่า
เป็นเศษเสี้ยวของวัฒนธรรมที่เกิดในไลท์โนเวลชุดฮากา
ตะทงคตสึราเม็นซุซงึ่ ท�ำหน้าทีส่ ร้างความชอบธรรมต่อการ
ก่ออาชญากรรมเพือ่ ต่อต้านอาชญากรของกลุม่ ตัวละคร
เอกภายในไลท์โนเวลชุดนี้ จึงถือเป็นความรุนแรงเชิง
วัฒนธรรมที่ค�้ำจุนให้เกิดการก่อความรุนแรงทางตรงใน
ไลท์โนเวลชุดนี้ต่อไปอย่างไม่จบสิ้น

「気にしなさんな。そういう重松さんだっ
てこの金用意するのに結構汚れたんやない」
「犯罪者と戦うには、犯罪者になるしか
ないからな」
（『博多豚骨ラーメンズ』p.47）

“โทษทีนะบัมบะ
ต้องให้นายท�ำงานสกปรกตลอดเลย”
“ไม่ตอ้ งใส่ใจหรอก คุณชิเงมัตสึเองก็เถอะ ทีเ่ ตรียม
เงิ น นี่ ม าได้ ค งท� ำ เรื่ อ งสกปรกไปพอสมควรเลย
ไม่ใช่เหรอ” “การจะต่อกรกับอาชญากรคงหนีไม่พน้
ทีจ่ ะเป็นอาชญากรเสียเองนะ”
(แปลจาก ฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ เล่ม 1, น. 47)
จากบทสนทนาข้างต้น จะเห็นได้ว่า แม้กระทั่ง
ชิเงมัตสึซึ่งเป็นต�ำรวจยังต้องจ้างวานบัมบะที่เป็นมือ
สังหารนักฆ่าให้สืบหาความจริง และจัดการคลี่คลายคดี
ถึงแม้จะไม่ได้มีส่วนไหนที่ระบุว่าให้บัมบะฆ่าผู้ที่กระท�ำ

7. ความรุนแรงในสังคมที่บิดเบี้ยว: ตัวตน
ของนักฆ่าในโลกสมมุติ

จากการวิ เ คราะห์ ภู มิ ห ลั ง ของตั ว ละครเอกที่
ประกอบอาชีพนักฆ่าทั้งหมด 3 คน ได้แก่ หลิน บัมบะ
และไซโต้ พบว่าตัวละครทั้งสามคนต่างมีอดีตที่ชักน�ำให้
ต้องเลือกเดินในเส้นทางของอาชญากรที่แตกต่างกันไป
ดังต่อไปนี้
7.1 หลิน เสี้ยนหมิง: เหยื่อของความรุนแรงใน
คราบนักฆ่าตัวละครเอกของไลท์โนเวลชุดทีมฆ่าราเม็ง
เดือดที่เป็นนักฆ่าคนส�ำคัญคนหนึ่งคือ หลิน เสี้ยนหมิง
(林憲明) เด็กหนุ่มเชื้อสายจีนวัย 19 ปีที่เดินทางมา
ท�ำงานเป็นนักฆ่าในองค์กรมาเฟียข้ามชาติชื่อสมาคม
คาคิวเพื่อใช้หนี้และหาเลี้ยงครอบครัว ครอบครัวของ
หลินประกอบด้วยแม่และน้องสาว ส่วนพ่อของหลินนั้น
หายตัวไปพร้อมกับทิง้ หนีส้ นิ จากการพนันไว้เป็นจ�ำนวน
มาก หลินในวัยเก้าขวบจึงต้องขายตัวเองเพือ่ ให้ครอบครัว
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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จากเนื้อหาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ก่อนที่หลินจะผัน
ตัวมาเป็นนักฆ่าซึ่งเป็นอาชญากร หลินได้ตกเป็นเหยื่อ
ของพ่อทีไ่ ร้ความรับผิดชอบทีท่ งิ้ หนีส้ นิ ไว้กอ่ นจะหายตัว
ไป โดยปล่อยให้แม่ของเขาเลีย้ งดูลกู ตามล�ำพังอย่างยาก
ล�ำบาก และด้วยสถานะของหลินที่เป็นผู้ชายเพียงคน
เดียวในบ้าน ท�ำให้เขาจ�ำต้องเสียสละตัวเองเพือ่ ลดภาระ
ของครอบครัว2 โดยไม่รเู้ ลยว่าชะตากรรมหลังจากนัน้ จะ
เป็นอย่างไร เรียกได้ว่าเขาตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
ทางตรง คือการถูกทอดทิ้งโดยพ่อบังเกิดเกล้า มิหน�ำซ�้ำ
การทอดทิง้ ของพ่อครัง้ นัน้ ยังส่งผลให้เกิดความอดอยาก
แร้ น แค้ น ภายในครอบครั ว ซึ่ ง เป็ น ความรุ น แรงเชิ ง
โครงสร้างที่ผลักดันให้เกิดความรุนแรงทางตรงอีกครั้ง
หนึง่ คือหลินขายตัวเองให้นายหน้าค้ามนุษย์ และนัน่ เป็น
จุดเริม่ ต้นของความรุนแรงทีต่ ามมาเป็นลูกโซ่ในช่วงชีวติ
10 ปีต่อมาของหลิน เพราะเขาถูกพาตัวเข้าไปยังค่าย
กักกันส�ำหรับฝึกฝนนักฆ่ารุ่นเยาว์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มา เส้นทางชีวิตของหลินได้ถูกจ�ำกัดให้เหลือเพียงการ
ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย และในท้ายที่สุดหลินก็
ประกอบอาชีพเป็นนักฆ่า ซึง่ อยูใ่ นวงจรของการใช้ความ
รุนแรง และสืบสานวงจรนี้ไปอย่างไม่มีทางเลือก
หลังจากที่ขายตัวเองให้นายหน้าค้ามนุษย์แล้ว
หลินถูกน�ำตัวไปทีค่ า่ ยกักกันส�ำหรับฝึกฝนนักฆ่ารุน่ เยาว์
ผู้แต่งได้เล่าถึงเหตุการณ์วันแรกที่หลินถูกพามายังค่าย
กักกันโดยแฝงนัยยะของความเลวร้ายทีเ่ ขาต้องเผชิญ คือ
การถูกพรากความเป็นมนุษย์ไป เพราะผูใ้ หญ่ทนี่ เี่ ห็นเด็ก
ที่ถูกขายมาอย่างเขาเป็นเพียงสิ่งของ ผ่านบทสนทนา
ของชายผู้พาหลินมาส่งที่หน้าค่ายกักกันไว้ตอนหนึ่งว่า
『この工場は、元々刑務所だったのを立て直して
再利用してんだ』（中略）
『工場といっても、つくられるのはお前のほうだ
がな』男は笑っていた。『ここは人間工場なんだ。まだ
試験ではあるが、今年から少年の兵器をつくることにし
2

た。お前は今日から五年間、この中で特殊な訓練を
受ける』
人間の工場、少年の兵器、特殊な訓練―理解しがたい言
葉が男の口から次々に飛び出す。
『人を殺す勉強をするのさ。立派な殺人兵器にな
って、裏の組織に買ってもらえるようにな。殺し屋にな
る奴もいれば、スパイや軍人になる奴もいる。テロリス
トになる奴もいる』
続く言葉に林はぞっとした。
『一昨日、訓練生が一人死んで、ちょうど欠員が
出たんだよ。運がよかったな、お前。でなきゃ今頃は、
切り刻まれて心臓を売られているか、金持ちのペド野郎
に売り飛ばされてたぜ』
（『博多豚骨ラーメンズ3』p.91-92）

“ที่ นี่ เ มื่ อ ก่ อ นเคยเป็ น คุ ก แล้ ว สร้ า งใหม่ เ ป็ น
โรงงาน”...
... “ถึงจะเรียกว่าโรงงาน แต่สิ่งที่ถูกแปรรูปคือ
แกนัน่ แหละนะ” ชายคนนีห้ วั เราะ “ทีน่ คี่ อื โรงงานมนุษย์
ถึงจะยังอยู่ในช่วงทดลอง แต่ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จะเริ่ม
ผลิตนักฆ่ารุ่นเยาว์ นับตั้งแต่นี้เป็นเวลาห้าปีแกจะได้
เข้าอบรมในหลักสูตรพิเศษที่นี่”
โรงงานมนุษย์ นักฆ่ารุ่นเยาว์ การอบรมหลักสูตร
พิเศษ --- ค�ำศัพท์ที่ฟังเข้าใจยากหลุดออกจากปากชาย
ผู้นี้มาเรื่อย ๆ
“แกจะได้เรียนวิธีการฆ่าคน เพื่อจะเป็นอาวุธ
ฆ่าคนที่สมบูรณ์แบบแล้วได้รับการซื้อตัวจากองค์กร
ผิดกฎหมายไงล่ะ พวกที่จบไปมีทั้งพวกที่เป็นนักฆ่า
บางคนก็ไปเป็นสายลับหรือทหาร แม้แต่ไปเป็นผู้ก่อ
การร้ายก็มี”
ประโยคทีช่ ายคนนัน้ พูดถัดมาท�ำเอาหลินเสียววาบ
ไปทั้งตัว

หากวิเคราะห์ตามบริบทของสังคมจีนแล้ว หลินซึ่งเป็นผู้ชายย่อมได้รับการปลูกฝังด้วยค่านิยมแบบปิตาธิปไตย (patriarchy)* ซึ่งผู้ชายในครอบครัวมีอ�ำนาจเหนือผู้หญิง ทั้งนี้
อ�ำนาจดังกล่าวย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบในชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกครอบครัว ในกรณีของหลินที่เป็นลูกชายคนโต และเป็นผู้ชายคนเดียวที่เหลืออยู่ จึงต้องรับ
อ�ำนาจที่พ่วงมาด้วยความรับผิดชอบนี้ต่อจากพ่อที่หายตัวไป *ปิตาธิปไตย (patriarchy) หมายถึง ลักษณะการปกครองของสังคมที่ให้อ�ำนาจกับผู้ชาย โดยสังคมที่ถือระบบชาย
เป็นใหญ่ (patriarchal principle) เรียกว่าสังคมแบบปิตาธิปไตย (patriarchal society) (อรทัย เพียยุระ, 2561, น. 63)
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“สองวันก่อนมีเด็กฝึกหัดตายหนึ่งคนเลยก�ำลัง
ขาดคนอยูพ่ อดี แกนีโ่ ชคดีจงั เลยนะ ถ้าไม่มคี นตายป่านนี้
แกคงโดนช�ำแหละเพือ่ เอาอวัยวะไปขาย หรือไม่กโ็ ดนขาย
ให้พวกเศรษฐีโรคจิตไปแล้วล่ะ”
(แปลจาก ฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ เล่ม 3, น. 91-92)

ไปค่ายกักกันส�ำหรับฝึกฝนนักฆ่ารุน่ เยาว์ เมือ่ ไม่ได้ถกู ส่ง
ไปค่ายกักกัน หลินอาจได้รับการศึกษาอย่างเด็กทั่วไป
และเติบโตมาประกอบอาชีพสุจริต ไม่ตอ้ งเป็นอาชญากร
อย่างเช่นทุกวันนี้ก็เป็นได้
หลายครั้ ง หลิ น พยายามดิ้ น รนเพื่ อ ให้ ห ลุ ด พ้ น
จากวิถีชีวิตของนักฆ่า เห็นได้จากการที่เขาเฝ้าเก็บหอม
ชายผูน้ เี้ รียกค่ายกักกันส�ำหรับฝึกฝนนักฆ่ารุน่ เยาว์ รอมริบ และขยันท�ำงานเพื่อที่จะใช้หนี้ให้หมดในเร็ววัน
แห่งนี้ว่า “โรงงาน” เป็นการแฝงนัยว่าความเป็นมนุษย์ โดยเป้าหมายหลังจากที่เขาใช้หนี้หมดแล้วคือการได้
ของหลินได้สิ้นสุดลงแล้ว ต่อจากนี้ไป เขาจะถูกน�ำตัวส่ง กลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวที่เขารัก แต่
โรงงานทีจ่ ะดัดแปลงตัวเขาไปเป็นอาวุธมีชวี ติ และเขจะ ทว่ า ความฝั น ของเขาก็ พ ลั ง ทะลายลงอย่ า งง่ า ยดาย
ถูกขายให้กับองค์กรที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆ ด้วย เมื่อพบว่าจางได้ขายน้องสาวของเขาให้กับชายหนุ่ม
สถานะที่เป็นสินค้าชิ้นหนึ่ง และถึงแม้ว่าเขาจะผ่านช่วง โรคจิตซึง่ เป็นลูกของนายยกเทศมนตรีฆา่ ข่มขืน มิหน�ำซ�ำ้
เวลาอันโหดร้ายในค่ายกักกันมาได้ หลินก็ไม่วายตกเป็น จางยังเปิดเผยความจริงอีกว่า แม่ของหลินตายไปตั้งแต่
เหยื่อของนายจ้างที่คดโกงอีกครั้ง
ห้าปีทแี่ ล้ว เงินทีเ่ ขาเฝ้าเก็บหอมรอมริบทุกเดือนจึงไม่ได้
นายจ้างของหลินชื่อจางเป็นมาเฟียสัญชาติจีน ถึงมือครอบครัวของเขาเลยแม้แต่น้อย
ที่ลอบเข้ามาท�ำธุรกิจค้ามนุษย์ในญี่ปุ่น เขาจ้างหลิน
โดยสรุป หลินตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมา
มาเป็นเวลาสองปีนับตั้งแต่หลินจบการศึกษาจากค่าย หลายครั้งหลายครา เริ่มจากการถูกพ่อทอดทิ้ง ซึ่งน�ำพา
กักกันมา เขาโขกสับและใช้งานหลินอย่างไร้ความเมตตา ความอดอยากมาให้ เมื่ออดอยากหลินผู้เป็นลูกชายคน
หลินต้องยอมอดทนทุกอย่างเพื่อยังชีวิตของแม่และ โตซึ่งได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รับผิดชอบครอบครัวตาม
น้องสาวที่ตกเป็นตัวประกันอยู่ เขาจึงไม่สามารถขัดขืน กรอบของสังคมปิตาธิปไตยจึงจ�ำต้องแสดงความรับผิด
จางได้ และเนือ่ งจากเขาลักลอบเข้ามาท�ำงานผิดกฎหมาย ชอบโดยการขายตัวเอง เมื่อขายตัวเองหลินจึงถูกพาไป
ในประเทศญี่ปุ่น สถานภาพทางสังคมของเขาจึงเรียก ที่ค่ายกักกันเพื่อฝึกฝนเป็นนักฆ่า เมื่อถูกขัดเกลามาให้
ได้ว่าเป็นเพียงประชากรชั้นสอง หากท�ำให้จางไม่พอใจ เป็นนักฆ่าก็ไม่มีทางเลือกอื่นในการหาเลี้ยงชีพนอกจาก
หลินก็จะตกงานและอดตายในที่สุด
การรับจ้างฆ่า เมื่อหลินรับจ้างฆ่าก็กลายเป็นผู้ก่อความ
ความจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวติ ทีก่ ล่าวมานีเ้ อง ได้บบี รุนแรงเสียเอง โดยไม่อาจขัดขืนนายจ้างได้อย่างเต็มที่
บังคับให้หลินเป็นผู้ก่อความรุนแรงทางตรงเรื่อยมา เมื่อ เพราะความเป็ น คนต่ า งด้ า วที่ ลั ก ลอบเข้ า มาท� ำ งาน
สืบสาวไปยังต้นเหตุของการมาเป็นนักฆ่าของหลินจะเห็น ผิดกฎหมายท�ำให้เขาไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือ
ได้ว่า ความยากจนซึ่งนับเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง จากรัฐบาลญี่ปุ่นได้ ต้องก้มหน้ายอมรับชะตาชีวิตของ
เป็นต้นตอของเหตุการณ์ทั้งหมด ยิ่งในกรณีของหลิน ตนเองด้วยความกดดัน
ที่ความยากจนเกิดจากความไร้ความรับผิดชอบของ
อี ก ประเด็ น หนึ่ ง กรณี ข องหลิ น เป็ น ตั ว อย่ า งที่
พ่อบังเกิดเกล้าด้วยแล้ว ยิง่ สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ชัดเจนของความรุนแรงเชิงโครงสร้างในอาชญากรรม
ว่าหลินเป็นผู้ถูกกระท�ำให้เป็นเหยื่อของความรุนแรง ค้ามนุษย์ กล่าวคือ การค้ามนุษย์ในไลท์โนเวลเรือ่ งฮากา
มาก่อนที่จะส่งทอดความรุนแรงไปสู่ผู้อื่น หากหลินไม่ ตะทงคตสึ ร าเม็ น ซุ เ ป็ น อาชญากรรมที่ ป ระกอบขึ้ น
เกิดมายากจน และเกิดมาในครอบครัวที่พ่อมีความ จากคนสามกลุม่ ได้แก่ นายหน้าค้ามนุษย์ เหยือ่ ค้ามนุษย์
รับผิดชอบมากกว่านี้ เขาก็ไม่ต้องขายตัวเองแล้วถูกส่ง และผู้บริโภคการค้ามนุษย์ นายหน้าค้ามนุษย์มีหน้าที่
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หาเหยื่อมาเป็นสินค้าให้แก่ผู้บริโภคการค้ามนุษย์ และ
ผู ้ บ ริ โ ภคการค้ า มนุ ษ ย์ ใ ช้ เ งิ น ซื้ อ เหยื่ อ จากนายหน้ า
ค้ามนุษย์เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในฐานะสินค้าชิ้นหนึ่ง
ซึง่ การทีร่ ะบบของการค้ามนุษย์ยอมให้นายหน้าค้ามนุษย์
และผูบ้ ริโภคการค้ามนุษย์ตคี า่ เหยือ่ ทีถ่ กู ขายมาเป็นเพียง
สินค้านั้นท�ำให้เหยื่อถูกปฏิบัติตามใจชอบเสมือนเป็น
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกของผูท้ จี่ า่ ยเงินซือ้ ซึง่ แสดงให้เห็น
ถึงลักษณะของความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่ “underdogs”
(เหยื่อการค้ามนุษย์) ตกอยู่ใต้อ�ำนาจของ “topdogs”
(นายหน้าค้ามนุษย์และผูบ้ ริโภคการค้ามนุษย์) และได้รบั
ความทุกข์ทรมานอย่างไร้ทางออก ดังเช่นในกรณีของหลิน
ที่หลังจากตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ เขาถูกส่งตัวไปยังค่าย
กักกันที่เปรียบเสมือนโรงงานที่จะแปรรูปเขาไปเป็น
“อาวุธที่มีชีวิต” ซึ่งมีความเป็นไปได้ดังตัวอย่างกรณี
นักรบเด็กในประเทศไลบีเรีย (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์,
2546, น. 105-107) ที่เยาวชนซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
ชาติ ใ นอนาคตถู ก ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสั ง หารหมู ่
ผู้บริสุทธิ์นับร้อยราย จึงกล่าวได้ว่าเยาวชนที่ถูกฝึกฝน
ให้เป็น “อาวุธที่มีชีวิต” ดังกล่าวได้ตกเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรง ก่อนจะเป็นผู้ก่อความรุนแรงต่อเหยื่อ
รายอืน่ อีกทอดหนึง่ เรียกได้วา่ เป็นปรากฏการณ์อาชญากร
เกิดจากอาชญากรรมโดยแท้
โดยสรุป ตัวตนของหลินในไลท์โนเวลเรื่องนี้ จึง
เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความทุกข์ทรมานของผู้ที่
เข้าไปพัวพันกับห่วงโซ่ของความรุนแรงได้เป็นอย่างดี
ในเล่ม 5 ของไลท์โนเวลชุดนี้ มีตอนหนึง่ ทีห่ ลินกล่าวไว้วา่
“นักฆ่าอย่างฉัน ไม่มที างมีชวี ติ ทีม่ คี วามสุขหรอกเพราะว่า
เป็นอาชญากร” (ฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ 5, น. 292)
สิ่งหนึ่งที่ผู้แต่งน�ำเสนอในไลท์โนเวลชุดนี้คือ ไม่ว่าจะ
เลือกประกอบอาชีพนักฆ่าด้วยตนเอง หรือถูกบังคับเชิง
สถานการณ์ให้เป็นนักฆ่าก็คอื อาชญากรเช่นเดียวกัน และ
อาชญากรก็ไม่มีทางมีชีวิตที่มีความสุขอย่างคนทั่วไปได้
7.2 บัมบะ เซ็นจิ: เหยื่อของความรุนแรงทางตรง
ผู้ผันตัวมาเป็นมือสังหารนักฆ่า
บั ม บะ เซ็ น จิ（ 馬場善治） เป็น นัก สืบ เอกชนที่
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เบือ้ งหลังท�ำงานเป็นมือสังหารนักฆ่าด้วยในเวลาเดียวกัน
สาเหตุที่เขาท�ำงานเป็นมือสังหารนักฆ่าเนื่องมาจาก
ตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย เขาประสบกับเรื่อง
ร้ายแรงในชีวิต คือมีชายชื่อเบ็ชโช เอทาโร่บุกเข้าท�ำร้าย
พ่อของเขาจนเสียชีวติ ในขณะทีเ่ ขาถูกท�ำร้ายจนบาดเจ็บ
สาหัส แต่รอดชีวิตมาได้เพราะได้รับการช่วยเหลือจาก
มาซาทากะผูม้ อี าชีพเป็นมือสังหารนักฆ่า ซึง่ ในเวลาต่อมา
บัมบะได้ขอเป็นลูกศิษย์เพื่อสืบทอดอาชีพมือสังหาร
นักฆ่าต่อจากมาซาทากะทีอ่ ายุมากแล้ว และเพือ่ รอวันที่
จะได้แก้แค้นเบ็ชโชที่ฆ่าพ่อของเขา ส�ำหรับเบ็ชโชนั้น
แท้ทจี่ ริงแล้วเขาได้รบั การว่าจ้างให้มาก่อเหตุโดยเจตนา
เมือ่ บัมบะพักฟืน้ ในโรงพยาบาลจนอาการเริม่ ดีขนึ้
ตามล�ำดับ ทุกวันจะมีต�ำรวจมาเยี่ยมที่ห้องพักของเขา
เพือ่ สอบปากค�ำเพิม่ เติม หนึง่ ในต�ำรวจทีม่ าเยีย่ มเขาบ่อย
ครั้งคือนายต�ำรวจที่ชื่อว่าชิเงมัตสึ วันหนึ่งบัมบะได้ถาม
ค�ำถามที่ค้างคาใจมาตลอดคือเรื่องความเป็นไปของ
เบ็ชโชทีเ่ ป็นผูท้ ำ� ร้ายเขาและพรากชีวติ ของพ่อไปจากเขา
มีใจความว่า
「犯人は、死刑になりますか？」
別所暎太郎。あの男は、これからどんな裁きを受け
ることになるのだろうか。そのことが、気がかりだ。
すると、
「・・・死刑は、難しいだろうな。初犯というこ
ともあるし」
返 っ て き た 言 葉 に 、 愕 然 と す る 。
「そんな・・・」と、馬場は呟いた。
「もみ合った末に誤って刺したと主張している
から、情状酌量されて減刑される可能性もある」
重松は気の毒そうな顔をした。
「検察は無期懲役を求刑するつもりだが、刑期は
おそらく、長くて二十年、最悪の場合、十数年ってこと
もあり得るかもしれない。模範囚なら、その分出てくる
のも早くなるだろうし」
信じられなかった。
人を殺しておいて、自分から大事な家族を奪って
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おいて、犯人は死刑にならない。その事実に、落胆す
る。理不尽だと思った。許せなかった。
（『博多豚骨ラーメンズ8』p.73-74）

“คนร้ายจะถูกประหารไหมครับ”
บัมบะได้แต่สงสัยว่า ชายคนนัน้ ทีช่ อื่ เบ็ชโช เอทาโร่
จะได้รบั โทษอย่างไรต่อไป และเมือ่ เขาถามเช่นนัน้
“...โทษประหารคงจะยากแหละนะ เพราะเป็น
การท�ำผิดครั้งแรกด้วย”
“ไม่จริงน่า...” บัมบะพึมพ�ำออกมา เขารู้สึกช็อก
กับค�ำตอบของชิเงมัตสึ
“เขาให้การว่าทะเลาะกับพ่อเธอสุดท้ายก็พลั้งมือ
แทง ก็มโี อกาสทีศ่ าลจะเห็นว่ามีเหตุสมควรลดหย่อนโทษ”
ชิเงมัตสึมีสีหน้าเศร้าสลด
“ทางต�ำรวจตั้งใจจะยื่นฟ้องให้จ�ำคุกตลอดชีวิต
นั่นแหละ แต่ไม่แน่ว่าโทษจ�ำคุกนานสุดก็อาจจะราวๆ
ยี่สิบปี ในกรณีที่แย่ที่สุดอาจเหลือแค่สิบกว่าปี และถ้า
เป็นนักโทษชั้นดีก็อาจจะพ้นโทษเร็วกว่านั้นอีกก็ได้”
ไม่อยากจะเชื่อเลย
ทัง้ ๆ ทีฆ่ า่ คนตาย ทัง้ ๆ ทีพ่ รากครอบครัวอันเป็น
ทีร่ กั ของเขาไปแท้ๆ คนร้ายกลับไม่โดนโทษประหาร บัมบะ
รู้สึกสิ้นหวังกับความจริงนี้ เขาคิดว่ามันไม่มีเหตุผลและ
ไม่น่าให้อภัย
(แปลจาก ฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ เล่ม 8, น. 73-74)

เกินที่บัมบะจะท�ำใจยอมรับผลตัดสินของศาลที่เพียงให้
เบ็ชโชจ�ำคุกโดยไม่โดนโทษประหาร ความรู้สึกโกรธใน
ความอยุติธรรมที่กล่าวมานี้เองที่ผลักดันให้บัมบะผู้เคย
เป็นเพียงเด็กมัธยมปลายธรรมดาๆ คนหนึง่ ตัง้ ปณิธานว่า
จะแก้แค้นให้พ่อไม่ว่าต้องใช้วิธีใดก็ตาม
大事な家族の命を奪った男が、のうのうと生きい
るなんて、許せない。だから、復讐する。別所を殺す。
ただそれだけのことだ。警察も法律も、誰もあの男を殺
してくれないというのなら、自分の手でやるしかない。
（『博多豚骨ラーメンズ8』p.90）

เขาไม่อาจยกโทษและยอมปล่อยให้ชายผู้ที่พราก
ชีวิตคนส�ำคัญในครอบครัวของเขาใช้ชีวิตเหมือนไม่มี
อะไรเกิดขึน้ ต่อไปได้ ดังนัน้ เขาจึงเลือกทีจ่ ะแก้แค้นเขาจะ
ฆ่าเบ็ชโช มันก็แค่นนั้ เอง ในเมือ่ ต�ำรวจและกฎหมายไม่ยอม
ฆ่าชายคนนัน้ ให้เขา ก็มแี ต่ตอ้ งลงมือฆ่าด้วยตนเองเท่านัน้
(แปลจาก ฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ เล่ม 8, น. 90)

เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างที่คัดมาข้างต้นพบว่า
บัมบะคิดว่าเบ็ชโชสมควรได้รับโทษประหาร เพราะใน
เมื่อเบ็ชโชฆ่าพ่อของเขา เบ็ชโชย่อมต้องชดใช้ด้วยชีวิต
ของเขาเช่นกันถึงจะสาสมกับสิ่งที่เขากระท�ำลงไป ซึ่ง
ความรูส้ กึ เช่นนีข้ องเหยือ่ ทีถ่ กู กระท�ำอย่างบัมบะเป็นเหตุ
ให้รัฐมีระบบลงโทษผู้กระท�ำผิดขึ้นมา บิตเนอร์และ
แพลต (Bittner and Platt) (อ้างถึงใน ธัญญรัตน์
เหตุการณ์ทกี่ ล่าวมาเป็นจุดเริม่ ต้นของการตัดสินใจ ทิวถนอม, 2553, น. 348) กล่าวว่า รัฐใช้วธิ กี ารลงโทษเพือ่
ก้าวเข้าสูว่ งการอาชญากรรมของบัมบะ ผูแ้ ต่งได้บรรยาย การกระจายผลประโยชน์ของความยุตธิ รรม โดยรัฐท�ำให้
ถึงความรู้สึกโกรธและสับสนต่อบทลงโทษทางกฎหมาย ประชาชนรูส้ กึ ว่าได้รบั ความยุตธิ รรม และการลงโทษนัน้
ที่เบ็ชโชได้รับ โดยผู้แต่งได้เล่าว่าเบ็ชโชเคยท�ำงานเป็น ยังเป็นเหมือนของขวัญ หรือการเยียวยารักษาจากรัฐ
นักฆ่าที่มีฝีมืออันดับต้นๆ สังกัดเมอร์เดอร์อิ้งค์มาก่อน ในการท�ำให้ผู้กระท�ำความผิดรู้สึกดีขึ้นเสมือนกับได้รับ
ซึง่ หมายความว่าเบ็ชโชฆ่าคนมามากมาย จึงเป็นไปไม่ได้ การไถ่บาป เรียกว่า การลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน
ว่าเขาฆ่าพ่อบัมบะเป็นคนแรกและเป็นการพลั้งมือฆ่า (Retribution) 3 แต่เมื่อโทษที่จ�ำเลยได้รับไม่สามารถ
ตามที่เขาให้การกับศาล นั่นหมายความว่าเขาให้ความ ชดเชยความรู้สึกสูญเสียของเหยื่อได้ เหตุการณ์ที่อาจ
เท็จต่อศาล จึงเป็นผลให้การตัดสินโทษของเขาได้รบั การ เกิดขึ้นคือการแก้แค้นดังเช่นในกรณีของบัมบะที่รู้สึกว่า
ผ่อนจากหนักเป็นเบากว่าความเป็นจริง ถึงแม้บัมบะจะ ตนเองไม่ ไ ด้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมจากกฎหมาย น� ำ ไปสู ่
ไม่เคยรูเ้ รือ่ งนีม้ าก่อนก็ตาม แต่ความสูญเสียครัง้ นีย้ งิ่ ใหญ่ ความรูส้ กึ ไร้ทพี่ งึ่ และหมดศรัทธาในกระบวนการยุตธิ รรม
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ของสั ง คม ซึ่ ง ความรู ้ สึ ก ดั ง กล่ า วผลั ก ดั น ให้ บั ม บะ
เกิ ด ความคิ ด ที่ จ ะแก้ แ ค้ น โดยการสั ง หารเบ็ ช โชด้ ว ย
ตนเองอันเป็นการตอบโต้ความรุนแรงโดยใช้ความรุนแรง
อีกทัง้ กรณีของบัมบะเขาถึงกับยอมเป็นอาชญากรเพือ่ ที่
จะได้แก้แค้นให้พอ่ โดยการผันตัวมาเป็นมือสังหารนักฆ่า
ท�ำให้จากตอนแรกที่เขาจะฆ่าเบ็ชโชเพียงคนเดียว เขา
กลับต้องลงมือสังหารนักฆ่าคนอื่นๆ ตามหน้าที่อีกด้วย
จากกรณีของบัมบะดังที่กล่าวมา ชี้ให้เห็นว่าการตกเป็น
เหยื่อในอาชญากรรมของเขาเพียงครั้งเดียวได้ให้ก�ำเนิด
อาชญากรรายใหม่ในรูปแบบมือสังหารนักฆ่าที่ต่อมา
ได้ พ รากชี วิ ต ผู ้ อื่ น เป็ น จ� ำ นวนมาก เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น
“ปรากฏการณ์อาชญากรที่เกิดจากอาชญากรรม” หรือ
อี ก แง่ ห นึ่ ง บั ม บะได้ ต กเป็ น เหยื่ อ ของความรุ น แรง
เชิงโครงสร้างคือ “ระบบสังคมที่ยอมรับการมีอยู่ของ
นักฆ่า” ดังจะเห็นได้จากการสร้างความชอบธรรมให้แก่
อาชี พ มื อ สั ง หารนั ก ฆ่ า ภายในท้ อ งเรื่ อ งว่ า ต� ำ รวจมี
ความจ�ำเป็นต้องจ้างมือสังหารนักฆ่าไปจัดการนักฆ่า
ด้ ว ยกั น เองเพราะกฎหมายไม่ ส ามารถเอาผิ ด นั ก ฆ่ า
เหล่านั้นได้ ซึ่งมือสังหารนักฆ่าก็คือนักฆ่าประเภทหนึ่ง
เพราะเป็นอาชีพที่พรากชีวิตของคนอื่นเช่นเดียวกัน
การยอมรั บ ให้ สั ง คมมี มื อ สั ง หารนั ก ฆ่ า จึ ง ไม่ ต ่ า งกั บ
การยอมรับการมีอยู่ของอาชีพนักฆ่า และระบบสังคม
ที่ว่านี้เอื้อให้บัมบะที่เป็นเพียงวัยรุ่นธรรมดา ๆ คนหนึ่ง
ผันตัวมาเป็นมือสังหารนักฆ่าผู้ก่อความรุนแรงทางตรง
ต่อนักฆ่าอีกที กล่าวคือ หากสังคมในเรื่องนี้ไม่สนับสนุน
การมีตัวตนอยู่ของนักฆ่าตั้งแต่แรก ชายผู้ว่าจ้างเบ็ชโช
ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบนักฆ่าที่มีอยู่ท�ำร้าย
ร่างกายบัมบะ และฆ่าพ่อของเขาได้ และหากเป็นเช่นนัน้
บัมบะก็ไม่มแี รงจูงใจใด ๆ ทีจ่ ะประกอบอาชีพมือสังหาร
นักฆ่าซึง่ เป็นการสืบทอดห่วงโซ่ของความรุนแรงในสังคม
อย่างหนึง่ ทีแ่ ม้จะดูเหมือนเป็นการแก้ปญ
ั หาอาชญากรรม

ที่ไม่สามารถปราบปรามโดยใช้กฎหมายได้ แต่ผู้แต่ง
ได้ เ น้ น ย�้ ำ หลายครั้ ง ว่ า แม้ อ าชี พ ของบั ม บะจะเป็ น
การปราบปรามอาชญากร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขา
เป็นวีรบุรษุ ผูใ้ สสะอาด ในทางตรงกันข้าม มือทัง้ สองข้าง
ของเขาได้ถูกย้อมด้วยเลือดของอาชญากรมากมาย จึง
มีสถานะเป็นฆาตกรไปโดยปริยาย
7.3 ไซโต้: เหยื่อผู้ถูกสวมหัวโขนของนักฆ่า
ไซโต้（ 斎藤） เป็น ชายหนุ ่มที่เ พิ่ งเรีย นจบจาก
มหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียวและก�ำลังหางานท�ำ แต่แม้วา่
เขาจะสมัครงานไปถึง 50แห่งแต่ไม่มีบริษัทไหนรับเขา
เข้าท�ำงานเลยแม้แต่ที่เดียว จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้
สมัครงานกับบริษัทจัดหางาน โดยไม่รู้มาก่อนว่าบริษัท
ที่ ดู แ สนจะธรรมดานี้ เ บื้ อ งหลั ง คื อ บริ ษั ท รั บ จ้ า งฆ่ า
ขนาดใหญ่ทมี่ สี าขาอยูท่ วั่ ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ มีชอื่ ในวงการ
ว่า “เมอร์เดอร์องิ ค์” ในการสอบสัมภาษณ์กรรมการถาม
ผู้เข้าสอบว่า “ถ้ามีคนที่คุณอยากฆ่าให้ได้ คุณจะท�ำ
อย่างไร” ผูเ้ ข้าสอบทุกคนตอบค�ำถามในแนวทางเดียวกัน
ว่า “การฆ่าคนเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม
ดังนั้นจึงไม่สามารถฆ่าคนได้” ไซโต้เห็นเช่นนั้นจึงคิดว่า
ควรตอบค�ำถามให้แตกต่างจากผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ เพื่อ
เพิ่มโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างมากขึ้น เขาจึงตอบไปว่า
“ผมเป็นคนไร้ความสามารถและขี้ขลาด หากต้องการ
ฆ่าใครจริง ๆ ผมจะจ้างให้คนอื่นฆ่าคนคนนั้นแทนครับ”
ซึ่งเป็นค�ำตอบที่โดนใจกรรมการเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ค�ำตอบของไซโต้แสดงให้เห็นว่าเขายอมรับการฆ่าคน
ซึ่งแตกต่างจากผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ ที่ปฏิเสธการฆ่าคน
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ด้วยเหตุท่ีเมอร์เดอร์
อิงค์เป็นบริษัทรับจ้างฆ่าไซโต้จึงสอบผ่าน แม้ว่าจะไม่มี
ทักษะในการฆ่าคน แต่บริษัทมีโปรแกรมอบรมพนักงาน
ใหม่อยู่แล้ว ความไร้ทักษะของไซโต้จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการท�ำงาน ไซโต้มีความยินดีอย่างยิ่งที่สอบผ่าน โดย

3

การลงโทษเพื่ อ การแก้ แ ค้ น ทดแทน (Retribution) เป็ น แนวคิ ด ที่ มี ก ารพั ฒ นามาจากปรั ช ญาพื้ น ฐานว่ า อาชญากรรมเป็ น การประทุ ษ ร้ า ยต่ อ ผู ้ อื่ น จึ ง สมควรที่ จ ะ
ได้รับการลงโทษ สนองตอบแก้แค้นให้สาสมอย่างรุนแรงกับอาชญากรรมที่ได้ก่อขึ้นทําให้รูปแบบของการลงโทษมีลักษณะที่รุนแรงโหดร้าย ซึ่งมีนักปรัชญาชาวเยอรมันชื่อ อิมมานู
เอล คานท์ (Immanuel Kant) ได้ให้เหตุผลสนับสนุนความคิดทฤษฎีนี้ว่า ผู้ซึ่งจงใจทําการอันไม่เป็นธรรมจะต้องถูกลงโทษที่ได้สัดส่วนพอดีทั้งสภาพและความหนักเบากับความ
ผิดของเขา ถ้าสังคมไม่ลงโทษผู้กระทําผิดก็เท่ากับสังคมยอมรับรองการกระทําของเขา และการลงโทษในทุกกรณีจะต้องเนื่องมาจากเหตุว่าบุคคลที่ถูกลงโทษได้กระทําความผิด
อาญาเท่านั้น (สมหมาย ใจซื่อ, 2560, น. 12; Andenaest, 1970, p. 649).
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หารู้ไม่ว่าตนเองได้ก้าวขาเข้าไปในวงการนักฆ่าโดยไม่รู้
ตัว และไม่สามารถถอยหลังกลับออกมาได้ เนื่องจาก
เมอร์ เ ดอร์ อิ ง ค์ มี ร ะบบรั ก ษาความลั บ ขององค์ ก รที่
ค่อนข้างเข้มงวด ท�ำให้ไซโต้ที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก
ผันตัวมาเป็นนักฆ่าด้วยความจ�ำยอม มิเช่นนั้นเขาจะ
ถู ก ฆ่ า ปิ ด ปากเพื่ อ รั ก ษาความลั บ ซึ่ ง แน่ น อนว่ า คน
ธรรมดาทีเ่ รียนจบปริญญาตรีอย่างเขาไม่มที างเป็นนักฆ่า
มือฉมังได้

อย่ามาดูถกู กันนะเว้ย ไซโต้คดิ ในใจ เรือ่ งแค่นรี้ อู้ ยู่
แล้ว ถึงจะจบจากมหาวิทยาลัยท้ายแถวแต่ก็ไม่ได้ไร้
สามัญส�ำนึกถึงขนาดไม่รู้ส�ำนวนพื้น ๆ แค่นี้
“เข้าใจครับ หมายถึงถูกเลิกจ้างใช่ไหมล่ะครับ”
“เปล่า” โลกนีม้ นั ไม่สวยงามขนาดนัน้ “ความหมาย
ตรงตามตัวอักษรนั่นแหละครับ คือเอามีดตัดคอจนหลุด
จากบ่า”
(แปลจากฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ เล่ม 1, น. 27-28)

「転勤先でも結果を残せなかったら、どうなるか
わかってますね？」
「はい」と返事をしたが、実際わからなかった。
どうなるのか、想像もつかない。
「首を切られる覚悟くらいは、しておいてくだ
さいね」
なるほど、左遷の次は解雇、無償トレードの次は
戦力外通告というわけか。 ・・・肝に銘じておきます」
「あなた、首を切るっていう意味わかってます」
馬鹿にしやがって、と思った。それくらい知っ
ている。いくら三流大学の出身とはいえ、そんな慣用句
を知らないほど常識がないわけじゃない。
「わかってます。解雇するという意味ですね」
「いいえ」そんな甘い世界ではなかった 。 「文字
通りですよ。刃物で首を切り落とす、という意味です。」
（『博多豚骨ラーメンズ』ｐ.27-28）

“คุ ณ รู ้ ตั ว ใช่ ไ หมครั บ ว่ า จะเกิ ด อะไรขึ้ น ถ้ า คุ ณ
ท�ำผลงานไม่ได้เลยในที่ท�ำงานใหม่”
“ครับ” ถึงจะตอบไปเช่นนั้น แต่ความจริงคือไม่รู้
คิดไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
“อย่างน้อยก็เตรียมใจถูกไล่ออก/เลิกจ้างด้วย
แล้วกันครับ”
อย่างนี้นี่เอง ถัดจากถูกย้ายงานก็คือโดนเลิกจ้าง
ต่อจากการให้ย้ายทีมไปฟรีๆ ก็คือการประกาศยกเลิก
สัญญาสินะ “ผมจะจ�ำไว้ให้ขึ้นใจครับ”
“นี่คุณน่ะ เข้าใจความหมายของค�ำว่าโดนตัดคอ
แน่นะ ?”

บทสนทนาข้างต้น เป็นบทสนทนาระหว่างนายจ้าง
และไซโต้ ที่เกิดขึ้นขณะที่เขาก�ำลังจะถูกส่งตัวไปประจ�ำ
การทีบ่ ริษทั สาขาในจังหวัดฟุกโุ อกะ เพราะเขาไม่สามารถ
ฆ่าคนตามทีน่ ายจ้างสัง่ ได้เลยแม้แต่คนเดียว ไซโต้ประเดิม
งานชิ้นแรกด้วยความล้มเหลวเช่นเคย วันนั้นไซโต้ได้รบั
ค�ำสัง่ ให้ไปฆ่านักศึกษาหนุม่ คนหนึง่ เขาจึงสะเดาะกลอน
ห้ อ งพั ก ของนั ก ศึ ก ษาคนนั้ น ขณะที่ เ ขาไม่ อ ยู ่ ที่ ห ้ อ ง
ระหว่างที่ไซโต้ก�ำลังซ่อนตัวในห้องพักของเหยื่อเพื่อซุ่ม
โจมตีเหยื่อนั้นเอง เขากลับถูกลักพาตัวโดยนักแก้แค้น
ที่ชื่อจิโร่ที่ได้รับการจ้างวานมาจากลูกค้าให้ไปแก้แค้น
นักศึกษาหนุ่มคนนี้เช่นกัน โดยจิโร่เข้าใจผิดว่าไซโต้คือ
นักศึกษาผูเ้ ป็นเจ้าของห้องตัวจริงคนเดียวกับทีเ่ ขาได้รบั
การจ้างวานมาจากลูกค้าให้ไปแก้แค้น โชคดีที่ไซโต้
อธิบายว่าเป็นคนละคนกันจึงรอดตัวมาได้ แต่จากนั้น
ไม่นาน ไซโต้กถ็ กู มอมยาโดยนักฆ่าสังกัดนายกเทศมนตรี
เพือ่ จัดฉากให้เขาเป็นแพะรับบาปในคดีฆา่ ข่มขืนน้องสาว
ของหลิน เขาถูกน�ำตัวไปที่ห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง
ซึ่งมีศพของน้องสาวหลินที่ถูกฆ่าตายโดยลูกชายโรคจิต
ของนายกเทศมนตรีนอนอยูบ่ นเตียงเดียวกัน พอรูส้ กึ ตัว
ก็ต้องหนีการตามล่าของต�ำรวจหัวซุกหัวซุนเพราะถูก
เข้าใจผิดว่าเป็นคนฆ่าน้องสาวของหลิน
จากเหตุการณ์ข้างต้น อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าชีวิต
ของไซโต้ปั่นป่วนวุ่นวายเพราะโชคร้ายที่เขาบังเอิญไป
สมัครงานกับบริษทั รับจ้างฆ่า แต่แท้ทจี่ ริงแล้วความโชคร้าย
ของเขาไม่ใช่ความบังเอิญ แต่มีเหตุมาจากความกดดันที่
ก�ำลังจะอดตายจากการตกงาน การทีเ่ ขาพลาดหวังจาก
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การสมัครงานไปถึง 50 แห่งนั้นเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดา
จึงไม่อาจเรียกได้วา่ เป็นเพียงความโชคร้ายซึง่ ไร้ทมี่ าทีไ่ ป
โดยหากพิจารณาจากบทสนทนาข้างต้นท�ำให้ทราบว่า
ไซโต้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่ไม่มีชื่อเสียงซึ่งผู้วิจัย
คิ ด ว่ า เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ ขาพลาดหวั ง จากการ
สมัครงานไปถึง 50 แห่ง เพราะเป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ สังคมญีป่ นุ่
เป็น “สังคมนิยมวุฒิการศึกษา” (学歴社会)4 ที่ให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ ระดั บ การศึ ก ษา และความมี ชื่ อ เสี ย งของ
สถาบันการศึกษาเป็นอย่างมาก ไซโต้ทจี่ บการศึกษาจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น ปลายแถวจึ ง ไม่ เ ป็ น ที่ ต ้ อ งการของ
นายจ้างที่มีแนวคิดว่าบุคลากรที่มีความสามารถย่อมจบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ ท�ำให้ไซโต้เคราะห์ซ�้ำ
กรรมซัดไปเจอกับเมอร์เดอร์อิงค์ในที่สุด
ส�ำหรับเมอร์เดอร์อิงค์ที่เป็นบริษัทรับจ้างฆ่าใน
ไลท์โนเวลชุดนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นถึง
ความรุ่งเรืองของธุรกิจรับจ้างฆ่าเท่านั้น แต่ยังแสดงให้
เห็นถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นในสังคมของ
ไลท์โนเวลชุดนีอ้ กี ด้วย กล่าวคือสภาพการณ์ทแี่ ม้วา่ จะมี
ผู ้ เ สี ย หายจากการตกเป็ น เหยื่ อ ของธุ ร กิ จ รั บ จ้ า งฆ่ า
จ�ำนวนมากก็ตาม แต่ธรุ กิจรับจ้างฆ่าก็ยงั สามารถด�ำรงอยู่
ได้โดยไม่มที า่ ทีวา่ จะล่มสลายแต่อย่างใด ซึง่ สภาพการณ์
เช่นนีเ้ กิดจากธุรกิจรับจ้างฆ่าในไลท์โนเวลเรือ่ งนีส้ ามารถ
ท�ำรายได้อย่างมหาศาลจากการอุดหนุนของประชากร
บางส่วน ไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจซึ่งควรเป็นฝ่าย
ปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายกลับเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจ
รับจ้างฆ่าเสียเอง ดังนัน้ สังคมในไลท์โนเวลเรือ่ งนีจ้ งึ เรียก
ได้ว่าเป็น “สังคมที่ยอมรับการมีตัวตนอยู่ของนักฆ่า”
ผู้แต่งได้ใช้ตัวละครอย่างไซโต้เป็นตัวอย่างของ
คนธรรมดาทีบ่ ังเอิญต้องเข้าไปข้องแวะกับอาชญากรรม
4

เพื่อเป็นการจ�ำลองสถานการณ์ที่คนธรรมดาๆ อย่าง
พวกเราต้องเข้าไปพัวพันกับอาชญากรรม กรณีของไซโต้
แตกต่างจากกรณีของหลินทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนให้เป็นนักฆ่า
ตั้งแต่เด็ก ขณะที่ไซโต้แทบไม่มีความสามารถในการเอา
ตัวรอดเพื่อใช้ชีวิตในวงการอาชญากรรมเลยแม้แต่น้อย
เพราะเขาไม่ได้เตรียมพร้อมส�ำหรับการใช้ชีวิตอย่าง
อาชญากรตั้งแต่แรก เขาจึงตกเป็นเหยื่อของอาชญากร
คนอื่นๆ ในไลท์โนเวลเรื่องนี้อยู่เสมอๆ ดังที่กล่าวมา
ข้ า งต้ น แล้ ว ซึ่ ง หากผู ้ ที่ อ ่ า นไลท์ โ นเวลชุ ด นี้ ไ ด้ ย ้ อ น
กลับมาทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ไซโต้ประสบในท้องเรื่อง
จะสามารถจินตนาการได้ไม่ยากว่าหากตนเองต้องตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมเข้าสักวันหนึ่งจะต้องประสบ
พบเจอกับอะไรบ้าง ซึง่ ประเด็นนีเ้ ป็นหัวใจส�ำคัญข้อหนึง่
ที่ ผู ้ แ ต่ ง ต้ อ งการน� ำ เสนอในไลท์ โ นเวลชุ ด นี้ เห็ น ได้
จากปัจฉิมลิขิตของฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ เล่มที่ 7
ใจความโดยย่อว่า “หากทุกท่านได้อ่านไลท์โนเวลชุดนี้
แล้วอยากให้ตระหนักเสมอว่าอาชญากรรมเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด” ซึ่งสอดคล้องกับการน�ำเสนอ
ตัวละครเอกที่ประกอบอาชีพเป็นนักฆ่าทั้งสามให้เป็น
เหยื่ อ อาชญากรรม เพื่ อ แสดงถึ ง ความร้ า ยแรงของ
อาชญากรรมที่ไม่เพียงสร้างเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย แต่อาจ
น�ำไปสูก่ ารเกิดอาชญากรรายใหม่ซงึ่ เป็นผูส้ บื ทอดห่วงโซ่
ของอาชญากรรมให้ด�ำเนินต่อไป ซึ่งเป็นปรากฏการณ์
อาชญากรที่เกิดจากอาชญากรรมดังเช่นที่กล่าวมาแล้ว

8. บทสรุป

จากผลการศึกษาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวละคร
เอกที่ ป ระกอบอาชี พ เป็ น นั ก ฆ่ า ในไลท์ โ นเวลชุ ด นี้
ต่างตกเป็นเหยือ่ ของความรุนแรงเชิงโครงสร้างทีผ่ ลักดัน

“สังคมนิยมวุฒิการศึกษา”(学歴社会)หมายถึง สังคมที่ให้ความส�ำคัญกับวุฒิการศึกษามากที่สุดในการก�ำหนดสถานภาพทางสังคม (渡辺,2006,p.87)ในที่นี้กล่าวถึงกรณี
การรับสมัครงานในประเทศญี่ปุ่นที่ผู้ประกอบการให้ความส�ำคัญกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครจบการศึกษามาเป็นพิเศษ ซึ่งทัศนคติเช่นนี้มีที่มาจากการให้ความส�ำคัญ
กับการศึกษาของชาวญี่ปุ่นซึ่งเกิดจากการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ในสมัยเมจิตรงกับปี ค.ศ. 1872 ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน จนเกิดเป็น
ค่านิยมของชาวญี่ปุ่นที่ให้ความส�ำคัญกับสถาบันการศึกษา และเชื่อมั่นว่าผู้ที่จบการศึกษาสูงย่อมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานตามมา กระแส
ความต้องการส่งเสียลูกหลานให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงมีมากขึ้นเป็นล�ำดับ ส่งผลให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประชาชน พร้อมๆ กับการแข่งขัน
เชิงคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยภายในประเทศ น�ำไปสู่การจัดล�ำดับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ อันท�ำให้เกิดค่านิยมการให้ความส�ำคัญกับประวัติการศึกษาของบัณฑิตในการคัดเลือก
บุคคลเข้าท�ำงานในสถานประกอบการ กล่าวคือบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำย่อมมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าท�ำงานมากกว่าบัณฑิตที่จบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงน้อยกว่า เพราะผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในสถาบันการศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตที่คุณภาพ (渡辺,2006; 中島,2018).
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ให้ พ วกเขาประกอบอาชีพนัก ฆ่าอย่างไม่มีทางเลื อ ก
ผู้วิจัยคิดว่าอาชญากรรมเปรียบเสมือนหลุมลึก ที่หาก
ใครตกลงไปในหลุมที่ว่านั้นแล้วก็ไม่อาจปีนกลับออกมา
จากปากหลุมได้ หรือหากปีนออกมาได้ส�ำเร็จ ก็เป็นไป
ไม่ได้เลยทีจ่ ะไม่เลอะดินโคลนทีอ่ ยูภ่ ายใน เปรียบเสมือน
กั บ เมื่ อ บุ ค คลหนึ่ ง เข้ า ไปพั ว พั น กั บ อาชญากรรมโดย
เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม ก็เป็นไปได้ยากที่จะหลุดพ้น
จากการข้องเกี่ยวกับอาชญากรรม หรือหากหลุดพ้น
ออกมาได้ ความทรงจ�ำครัง้ ยังอยูภ่ ายใต้เงาของอาชญากรรม
ก็ยังคงตามหลอกหลอน เหมือนดินโคลนที่ติดเสื้อผ้า
มาเมื่อเขาปีนพ้นออกจากปากหลุมแล้ว
ในกรณีของหลิน การเข้าไปข้องเกีย่ วกับอาชญากรรม
ของเขานั้น เหมือนการถูกผลักให้ตกลงไปในหลุมโดย
พ่อที่ไร้ความรับผิดชอบ หลินตกเป็นเหยื่อของการค้า
มนุษย์ เขาถูกน�ำตัวไปยังค่ายกักกันเพื่อฝึกฝนนักฆ่า
รุ ่ น เยาว์ ซึ่ ง ผู ้ แ ต่ ง ได้ เ ปรี ย บเที ย บสถานที่ แ ห่ ง นี้ ว ่ า
เป็น “โรงงาน” ส่วนหลินนัน้ เป็นวัตถุดบิ ทีจ่ ะถูกแปรรูป
ไปเป็น “อาวุธที่มีชีวิต” หลินที่ยังเด็กไม่อาจช่วยเหลือ
ตัวเองให้ปนี ออกมาจากหลุมแห่งอาชญากรรมได้ เขาจึง
จ�ำต้องมีชีวิตอยู่โดยปรับตัวให้สามารถอยู่ในหลุมแห่ง
อาชญากรรม โดยได้แต่ภาวนาว่า เมือ่ เขาเติบโตขึน้ และ
แข็งแรงมากพอจะสามารถปีนพ้นออกจากปากหลุมได้
แต่ทว่า การที่เขาได้ถูกดัดแปลงให้เปลี่ยนสภาพจาก
คนธรรมดาให้เป็น “อาวุธทีม่ ชี วี ติ ” แล้ว ย่อมไม่สามารถ
กลั บ มาใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งเดิ ม เขาจึ ง ต้ อ งมี ชี วิ ต ต่ อ ไป
ด้วยการฆ่าคน หลินจึงเปลีย่ นจากเหยือ่ ของการค้ามนุษย์
ไปเป็นนักฆ่าผู้ท�ำหน้าที่พรากชีวิตของคนอื่นตามค�ำสั่ง
ของนายจ้าง ดังนั้นการเป็นนักฆ่าของหลินจึงเกิดจาก
อาชญากรรมคือ การค้ามนุษย์ เรียกได้วา่ เป็นปรากฏการณ์
ที่อาชญากรรมสร้างอาชญากรอย่างแท้จริง
ในกรณีของไซโต้ การเข้าไปเกีย่ วข้องกับอาชญากรรม
ของเขานั้ น เหมื อ นการพลั ด ตกลงไปในหลุ ม โดย
ความบังเอิญ หากพิจารณาแล้วจะพบว่าไซโต้ตกเป็น
เหยื่อของความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมคือ “ระบบการรับ
เข้าท�ำงาน” ของประเทศญี่ปุ่น เพราะไซโต้เรียนจบจาก

มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ หางแถว ซึ่ ง เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า
สังคมญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ในการสมัครงานเป็นอย่างมาก ค่านิยมนี้เอง ท�ำให้ไซโต้
สอบเข้ า ท� ำ งานไม่ ผ ่ า นหลายที่ เป็ น เหตุ ใ ห้ เ ขาต้ อ ง
บังเอิญไปเจอกับเมอร์เดอร์อิงค์ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างฆ่า
หลั ง จากนั้ น เขาจึ ง ถู ก บี บ บั ง คั บ โดยกฎของบริ ษั ท
ไม่ ใ ห้ ล าออกจ� ำ ต้ อ งประกอบอาชี พ เป็ น นั ก ฆ่ า อย่ า ง
ไม่มีทางเลือก กล่าวได้ว่ากรณีของไซโต้นั้นเข้าข่าย
ปรากฏการณ์ อ าชญากรที่ เ กิ ด จากอาชญากรรมเช่ น
เดียวกัน
สุดท้าย ในกรณีของบัมบะ แม้จะดูเหมือนว่า
เขาตกเป็นเหยือ่ ของความรุนแรงทางตรงเพียงอย่างเดียว
แต่แท้ที่จริงแล้วเขาตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเชิง
โครงสร้างก่อนทีจ่ ะตกเป็นเหยือ่ ของความรุนแรงทางตรง
เสียด้วยซ�ำ้ กล่าวคือ การทีเ่ ขาและพ่อของเขาถูกเบ็ชโช
ท�ำร้ายร่างกายนัน้ เป็นความรุนแรงทางตรงแต่เมือ่ สืบสาว
ไปจะพบว่าเบ็ชโชเป็นนักฆ่าทีถ่ กู จ้างมาให้กอ่ เหตุอกี ทีหนึง่
ในกรณีนจี้ งึ กล่าวได้วา่ “การยอมรับให้นกั ฆ่ามีตวั ตนอยู”่
ของสังคมในไลท์โนเวลเรื่องนี้ ซึ่งเป็นความรุนแรงเชิง
โครงสร้างคือตัวการทีส่ นับสนุนให้เกิดโศกนาฏกรรมครัง้ นี้
ขึ้นมา แม้แต่ต�ำรวจซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายยังใช้นกั ฆ่า
เป็นเครือ่ งมือในการจัดการอาชญากรด้วยกัน และสาเหตุ
ของการที่ต้องใช้อาชญากรในการจัดการกับอาชญากร
ด้วยกันเองเป็นเพราะกฎหมายไม่สามารถเอาผิดอาชญากร
ที่มีอ�ำนาจเหนือกฎหมายได้ ในท้ายที่สุดจึงลงเอยที่
“ความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมทางอ�ำนาจ” ที่
ปรากฏในสังคม อันเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่
พบเห็นได้ในทุกสังคมมนุษย์คือตัวการที่แท้จริงที่ท�ำให้
เกิดโศกนาฏกรรมในครัง้ นี้ และอาชญากรรมในบางกรณี
ก็เป็นตัวการให้เกิดอาชญากร ดังเช่นกรณีของบัมบะ
ที่ตัดสินใจก้าวขาลงหลุมแห่งอาชญากรรมด้วยตนเอง
เพื่อแก้แค้นให้พ่อที่จากไป แม้ว่าการกระท�ำของเขา
ทุกครั้งจะเป็นการฆ่าเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและ
ทวงคืนความยุติธรรมให้เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย แต่การ
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พรากชีวติ ของผูอ้ นื่ ไม่วา่ คนๆ นัน้ จะเป็นคนเลวขนาดไหน
ก็ถือเป็นการก่ออาชญากรรมอยู่ดี
จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นน�ำไปสู่ข้อสรุปว่า
การก่ออาชญากรรมไม่เพียงส่งผลให้เกิดผู้เสียหายหรือ
เหยื่อของอาชญากรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นเหตุให้เกิด
อาชญากรรายใหม่ซึ่งถูกบีบบังคับด้วยความต้องการ
พืน้ ฐานของมนุษย์ 4 ประการ ตามทฤษฎีของโยฮัน กัลตุง
(Gultung, 1969; 1990) ได้แก่ การด�ำรงชีวิต การมี
ความเป็นอยู่ที่ดี การมีเสรีภาพ และการมีเอกลักษณ์
และความรู้สึกมีความหมายในชีวิต ซึ่งความต้องการ
พื้นฐานที่กล่าวมานี้สะท้อนผ่านตัวละครเอกที่ประกอบ
อาชีพนักฆ่าทั้งสามคนอย่างชัดเจน กล่าวคือ ถึงแม้ว่า
ชี วิ ต ของพวกเขาทั้ ง สามจะพลิ ก ผั น หลั ง จากตกเป็ น
เหยื่ออาชญากรรม พวกเขาย่อมต้องการที่จะมีชีวิตอยู่
ดังเช่นในกรณีของไซโต้ที่ต้องท�ำงานเป็นนักฆ่าสังกัด
เมอร์ เ ดอร์ อิ ง ค์ อ ย่ า งจ� ำ ยอมเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ถู ก ฆ่ า ปิ ด ปาก
หลินที่ต้องปรับตัวและใช้ชีวิตในฐานะฆาตกรเพื่อความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของครอบครัว และหวังว่าหากใช้หนีอ้ งค์กร
จนหมด เขาจะได้รับอิสรภาพ ส่วนในกรณีของบัมบะ
เขาสู ญ เสี ย เป้ า หมายในการด� ำ รงชี วิ ต เมื่ อ ต้ อ งตั ด ใจ
จากความฝันที่ต้องการเป็นนักกีฬาเบสบอลมืออาชีพ
เขาจึ ง ต้ อ งสร้ า งความหมายในการมี ชี วิ ต อยู ่ ขึ้ น ใหม่
ซึง่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ เศร้าทีจ่ ติ ใจอันบอบช�ำ้ จากความสูญเสีย
และความรู ้ สึ ก ไม่ ไ ด้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมจากกฎหมาย
ได้ ชั ก น� ำ ให้ เ ขาน� ำ การแก้ แ ค้ น ให้ พ ่ อ ที่ ถู ก ฆ่ า มาเป็ น
ความหมายในการมี ชี วิ ต อยู ่ ต ่ อ ไปของตนเอง ซึ่ ง อี ก
มุมหนึ่ง การใช้ความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรงเช่นนี้
มิได้ก่อโทษแก่สังคมเพียงอย่างเดียว แต่มีคุณต่อผู้ใช้
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ความรุนแรง เพราะเกือ้ หนุนให้เกิดพัฒนาการส่วนบุคคล
ของผู้ใช้ความรุนแรงที่ก�ำลังต่อสู้เพื่อเอาชนะอ�ำนาจ
กดทั บ ของชนชั้ น ปกครอง เพราะในกระบวนการนี้
ความกลัวหรือความรู้สึกด้อยกว่าจะถูกท�ำลายสิ้นไป
เช่ น กรณี ของอาณานิค มผิ วด� ำที่ ตกอยู่ ใ ต้ อ� ำ นาจของ
คนผิ ว ขาวมาเป็ น ระยะเวลานานจะลุ ก ขึ้ น ต่ อ สู ้ ด ้ ว ย
ความรุนแรงอันจะเป็นพลังขับไล่จิตส�ำนึกแห่งความ
เป็นทาสให้สนิ้ ไป (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2557, น.57-58)
ปรากฏการณ์อาชญากรที่เกิดจากอาชญากรรม
ดังที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับ พอล ฟาร์มเมอร์ (Farmer,
1996) ที่ น� ำ เสนอว่ า ความรุ น แรงเชิ ง โครงสร้ า งและ
ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมเป็นต้นเหตุให้เกิดความรุนแรง
ทางตรง ซึ่งอาชญากรรมจัดเป็นความรุนแรงทางตรง
ประเภทหนึ่ ง ปรากฏการณ์ อ าชญากรที่ เ กิ ด จาก
อาชญากรรมจึ ง เป็ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด ซึ่ ง
อาชญากรรมท�ำให้เกิดขึ้น เพราะปรากฏการณ์นี้แสดง
ให้เห็นถึงการสืบทอดอาชญากรรมจากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่
คนอีกกลุ่มหนึ่ง และเป็นหลักฐานที่ท�ำให้คาดเดาได้
ไม่ยากว่าอาชญากรรมจะยังคงอยู่ต่อไปชั่วกาลนาน
จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน�ำไปสู่ข้อสรุปว่า
ไลท์โนเวลชุด ฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ น�ำเสนอความ
เลวร้ า ยของอาชญากรรม ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ ส ร้ า งความ
เสียหายแก่ผู้ที่เป็นเหยื่อทางตรงเท่านั้น แต่ยังส่งผล
กระทบต่ อ สั ง คมโดยรวมด้ ว ย เพราะอาชญากรรม
บางกรณีเป็นตัวการสร้างอาชญากรรายใหม่ขนึ้ มาดังเช่น
กรณีของตัวละครนักฆ่าที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งการเกิด
อาชญากรรายใหม่ขึ้นมาย่อมเป็นการสืบสานปัญหา
อาชญากรรมให้ด�ำรงอยู่ต่อไป
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ภัทร์อร พิพัฒนกุล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สิ่งเหนือธรรมชาติในนิทานโทโนะ
ฉบับการ์ตูนของมิสุกิ ชิเกะรุ
บทคัดย่อ
มิสุกิ ชิเกะรุ (Mizuki Shigeru, 1922-2015) เป็นนักเขียนการ์ตูน (มังงะ) ผู้สนใจประวัติศาสตร์คนส�ำคัญของญี่ปุ่น
เจ้าของผลงาน “เกะเกะเกะ โนะ คิตาโร” (Gegege no Kitarõ) ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ค.ศ.2010 เขาได้เขียนการ์ตูน
ทีเ่ ป็นนิทานพืน้ บ้านของแถบตะวันออกเฉียงเหนือของญีป่ นุ่ ชือ่ “โทโนะโมะโนะกะตะริ” (Tõno Monogatari, 1912)
ในที่นี้ขอเรียกว่า “นิทานโทโนะ” ซึ่งเป็นงานเขียนชิ้นส�ำคัญของนักคติชนวิทยาชื่อ ยานากิตะ คุนิโอะ (Yanagita
Kunio, 1875-1962) มิสุกิวาดภาพตัวเองลงไปในฐานะนักเล่าเรื่อง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเหล่านั้น
ประสบการณ์ส่วนตัวของมิสุกิที่เคยผ่านความทุกข์ยากและความเป็นความตายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองมา
ท�ำให้เขาวาดภาพสอดแทรกแนวคิดทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเกิดและความตาย เวรกรรมและภพชาติ มิสุกิ
เรียกสิง่ เหนือธรรมชาติตามความเชือ่ ดัง้ เดิมของญีป่ นุ่ ว่า “โยไก”(Yõkai) นิทานโทโนะฉบับการ์ตนู นีส้ ะท้อนการตีความ
นิทานพื้นบ้านใหม่ในบริบทของการ์ตูนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมิสุกิ

คำ�

สำ�คัญ

โทโนะโมะโนะกะตะริ, มิสุกิ ชิเกะรุ, การ์ตูน (มังงะ), โยไก
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The Supernatural in Mizuki Shigeru’s
Tales of T no (Manga)
Abstract
Mizuki Shigeru (1922-2015) was one of the great comic writers (manga artists) and was interested
in history. His world-famous work is “Gegege no Kitar .” In 2010, he wrote the comic book
“Tales of T no (T no Monogatari),” which were folktales of north-eastern Japan, written by
Yanagita Kunio (1875-1962). Shigeru described himself as a storyteller and discussed his
thinking about the tales in this book. This demonstrated his Buddhist beliefs and also the
old beliefs about the spirits of nature. Mizuki claimed that the supernatural in Japan is called
“Yõkai.” Shigeru’s Tales of Tõno represent beliefs about life and death, and retribution and
rebirth, which came from his life enduring hardships during World War II. This literary work is
a rewriting of folktales with the new meaning of Shigeru’s style of comics.

Key words

Tales of T no (T no Monogatari), Mizuki Shigeru, comic (manga), Y kai
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1. บทน�ำ

“โทโนะโมะโนะกะตะริ” (遠野物語) ต่อไปจะ
เรียกว่า “นิทานโทโนะ” เป็นงานเขียนของนักคติชน
วิทยาชื่อยานากิตะ คุนิโอะ (柳田国男, 1875-1962)
มี รู ป แบบเป็ น หนั ง สื อ รวมนิ ท านพื้ น บ้ า นของแถบ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของญี่ ปุ ่ น ตี พิ ม พ์ ค รั้ ง แรกใน
ค.ศ.1910 ซาโต (佐藤誠輔2014;9) กล่าวว่า ในค�ำน�ำ
ของหนังสือเล่มนี้ยานากิตะระบุว่า “นิทานทุกเรือ่ งนี้ ได้
ฟังมาจากชาวโทโนะ1 ชือ่ ซะซะกิ คิเซ็น (佐々木喜善)...
(ย่อ)...เรือ่ งราวในนิทานโทโนะนีค้ อื ความจริงของปัจจุบนั
ไม่ใช่เรื่องแต่ง2”
มิอุระและอากาซากะ (三浦佑之、赤坂憲雄
2010) กล่าวถึงการเขียนนิทานโทโนะสรุปความได้ว่า
“ยานากิตะเป็นปรมาจารย์ด้านคติชนวิทยาของญี่ปุ่น
นิทานโทโนะเกิดจากการได้พบกันของยานากิตะกับคิเซ็น
ซึง่ เป็นนักเขียนชาวเมืองโทโนะ ทัง้ สองมีอายุหา่ งกัน 11 ปี
ส�ำหรับยานากิตะแล้ว เขาสนใจพืน้ ทีต่ ะวันออกเฉียงเหนือ
และสนุกกับการรับฟังเรือ่ งราวจากหนุม่ สาว คิเซ็นเดินทาง
มาพักทีบ่ า้ นของยานากิตะเพือ่ เล่านิทานโทโนะ รวม 5 ครัง้
ที่น่าสนใจคือ 3 ครั้งเป็นภายในเดือนพฤศจิกายน แสดง
ให้เห็นว่ายานากิตะสนใจเรื่องนี้และตั้งใจเขียนนิทาน
โทโนะอย่างมาก”3ประเพณีวฒ
ั นธรรมพืน้ บ้านจะสูญหาย
ไปหากไม่มกี ารบันทึกไว้ นิทานโทโนะรวมทัง้ นิทานพืน้ บ้าน
ในภูมิภาคอื่นๆ ที่นักคติชนวิทยาเขียนไว้นั้น จัดเป็น
บันทึกเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์พนื้ บ้าน ทีแ่ สดงถึงความเชือ่
และประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นผลงานที่
ทรงคุณค่าที่สานต่อไปยังคนรุ่นใหม่ในอนาคต
อิชอิ ิ (石井正巳、2014) บรรยายในรายการแนะน�ำ
วรรณกรรมทางสถานีโทรทัศน์ NHK ออกอากาศเดือน
มิถุนายน 2014 เกี่ยวกับนิทานโทโนะว่า “ที่ดินแดน
โทโนะ มีเรื่องเล่ามากมาย ไม่ใช่เพราะแถบนั้นเป็นเขต
1

ปัจจุบันคืออ�ำเภอโทโนะ จังหวัดอิวาเตะ（岩手県遠野市）

2

佐藤誠輔、『口語訳遠野物語』所版序文、河出文庫、2014. p.9

3

三浦佑之、赤坂憲雄『遠野物語へようこそ』筑摩書房、2013.

4

ป่าลึกในภูเขาเท่านั้น แต่ยังได้อิทธิพลมาจากการเป็น
เมืองในเขตรอบนอกของปราสาท เหมือนเป็นชายแดน
ระหว่างป่ากับเมือง จึงมีเรื่องเล่าที่ผสมผสานทั้งเก่าและ
ใหม่อยู่รวมกัน”4 นิทานโทโนะนี้ เล่าเรื่องเกี่ยวกับภูติผี
เรื่องประหลาดที่เล่าถ่ายทอดกันมานาน บางเรื่องยังมี
พิธีกรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีที่มาจากนิทานด้วย มีรวม
ทั้งหมด 119 เรื่อง ในค.ศ.1970 จังหวัดอิวาเตะได้
พยายามพัฒนาโดยน�ำนิทานพื้นบ้านมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีนักเล่าเรื่อง
(語り部) มาเล่านิทานให้นักท่องเที่ยวที่ล้อมวงฟังรอบ
เตาไฟกลางห้อง เมืองโทโนะและนิทานโทโนะจึงเป็น
ที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดอิวาเตะ มี
หนังสือนิทานโทโนะที่หลากหลาย ทั้งที่เขียนเป็นภาษา
โบราณส�ำหรับนักวิจัย และที่เขียนเล่าเป็นภาษาพูด
ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าใจง่าย หนังสือการ์ตนู เล่มหนึง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั
สนใจคือ “นิทานโทโนะของมิสกุ ิ ชิเกะรุ”『水木しげる
の遠野物語』พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ.2010 พิมพ์ครั้งที่ 11
ในค.ศ.2017 ส�ำนักพิมพ์โชกะกุกัง รวม 256 หน้า โดย
มิสุกิ ชิเกะรุได้น�ำต้นฉบับที่ยานากิตะ คุนิโอะเขียนไว้
ค.ศ.1910 มาเขียนเป็นการ์ตนู หลังจากนัน้ 100 ปี เขาวาด
ตัวเองไว้ในหนังสือด้วยในฐานะคนเล่าเรื่อง ถ่ายทอด
นิทานโทโนะทัง้ 119 เรือ่ ง และยังวาดภาพฉากธรรมชาติ
ของโทโนะในอดีตอย่างละเอียดและพิถพี ถิ นั มิสกุ ิ ชิเกะรุ
เป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นและยังเป็น
ผู้น�ำเรื่องราวเกี่ยวกับภูติผี (โยไก) ซึ่งเป็นความเชื่อของ
ชาวญี่ปุ่นโบราณมาเผยแพร่ในงานเขียน และเกิดความ
นิยมต่อมาจนถึงปัจจุบนั มิสกุ เิ คยให้สมั ภาษณ์และตีพมิ พ์
ในบทความพิเศษของนิตยสาร AERA (dot.asahi.com)
ว่า “ผมคิดว่าผมรอดจากสงครามมาได้ ก็เป็นเพราะ
พลังที่มองไม่เห็นช่วยไว้ ผมคิดว่าสมัยที่จิตรับรู้ได้ว่า

.

石 井 正 巳 『 古 く て 新 し い 物 語 の 世 界 へ 』 เอกสารประกอบรายการโทรทั ศ น์ “วรรณกรรมมี ชื่ อ เสี ย ง 100นาที ตอน Toono monogatari” NHK, 2014.
https://www.nhk.or.jp/meicho/famousbook/34_toono/guestcolumn.html
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มีโยไกอยู่ใกล้ตัวนี่มีความสุขกว่าปัจจุบันนะ”5
ผูว้ จิ ยั จึงน�ำหนังสือการ์ตนู “นิทานโทโนะของมิสกุ ิ
ชิเกะรุ” มาศึกษาประกอบกับต้นฉบับ “โทโนะโมะโนะ
กะตะริ” และศึกษาประวัติของมิสุกิ ชิเกะรุ เพื่อศึกษา
ความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการ
เล่าเรื่องใหม่ของมิสุกิ ชิเกะรุ

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะของสิ่ ง เหนื อ
ธรรมชาติที่ปรากฏในนิทานโทโนะ ต้นฉบับ กับนิทาน
โทโนะฉบับการ์ตูนของมิสุกิ ชิเกะรุ

3. สมมติฐาน

การน�ำเสนอแนวคิดของมิสุกิ ชิเกะรุผ่านนิทาน
โทโนะฉบับการ์ตูน มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และสะท้อนประสบการณ์ในสมรภูมิสงคราม

4. ขอบเขตและวิธีการวิจัย

ศึกษาจากวรรณกรรมสองฉบับคือ
水木しげる（2010）『水木しげるの遠野物語』 柳

田国男：原作、小学館
柳田国男(1989)『柳田国男全集4 遠野物語、山の
人生、史料としての伝説ほか』ちくま文庫

เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับประวัติและผลงานอื่นๆ
ของมิสุกิ ชิเกะรุ เพื่อศึกษาแนวคิดและลักษณะสิ่งเหนือ
ธรรมชาติในมุมมองของเขา

5. ผลการวิจัยและบทวิเคราะห์

5.1 ประวัติของมิสุกิ ชิเกะรุ (水木しげる)
มิสุกิ ชิเกะรุเป็นนักเขียนการ์ตูนที่เป็นที่รู้จักของ
ญี่ปุ่นและทั่วโลก ชื่อจริงของเขาคือ มุระ ชิเกะรุ (武良
茂) วัยเด็กเติบโตที่เมืองชนบทของจังหวัดทตโตะริ เมื่อ
5

อายุ 20 ปี เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง
มิ สุ กิ ต ้ อ งเกณฑ์ ท หาร เขาอ่ า นหนั ง สื อ หลั ก ปรั ช ญา
มากมาย ทัง้ พุทธศาสนาและพระคัมภีรข์ องศาสนาคริสต์
เมื่อสงครามมีความรุนแรงมากขึ้น มิสุกิถูกส่งไปรบใน
ราบาอูล (Rabaul) บนเกาะนิวบริเตน ในสมรภูมเิ ขาต้อง
เสีย่ งชีวติ หลายครัง้ หนีเข้าป่าและรอดตายอย่างอภินหิ าร
เขาเคยมีประสบการณ์ทั้งการป่วยเป็นมาลาเรียเกือบ
เอาชีวิตไม่รอด และการที่ต้องตัดแขนข้างซ้ายโดยไม่ใส่
ยาชา เมื่อสงครามสิ้นสุด เขาเดินทางกลับมาญี่ปุ่นเมื่อ
ค.ศ.1946 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปะเมื่ออายุ 26 ปี
เขาต้องท�ำงานไปเรียนไปเพือ่ ให้มเี งินยังชีพ แต่แล้วก็ตอ้ ง
ลาออกจากมหาวิทยาลัย เขาเดินทางไปเมืองโกเบในฐานะ
นักวาดแผ่นภาพเล่านิทาน (紙芝居) เช่าบ้านพักชื่อ
“มิสุกิโซ” และเลี้ยงชีพด้วยการวาดรูปด้วยนามปากกา
มิสุกิ ชิเกะรุ เขากลายเป็นนักเขียนการ์ตูนเต็มตัวใน
ค.ศ.1958 ด้วยผลงานการ์ตูน “ร็อคเก็ตแมน” จากนั้น
เขาใช้นามปากกาหลายชือ่ เพือ่ เขียนการ์ตนู ทีห่ ลากหลาย
มีชวี ติ ทีต่ อ้ งอดทนกับความยากจน เขาสร้างสรรค์ผลงาน
ชุด “คิตาโรแห่งสุสาน” จนกลายเป็นที่รู้จัก ในช่วงค.ศ.
1964-65 มีนิตยสารการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
มิสุกิได้รับรางวัลนักเขียนวรรณกรรมส�ำหรับเด็ก ฯลฯ
จนกลายเป็ น นั ก เขี ย นการ์ ตู น ขวั ญ ใจประชาชนเมื่ อ
อายุ 45 ปี ค.ศ.1966 เขาได้จัดตั้งบริษัทของตัวเอง
ชื่อ Mizuki Production มีนักเขียนในสังกัดเพิ่มขึ้น
เขาสร้ า งสรรค์ ตั ว การ์ ตู น ประเภทภู ติ ผี ที่ มี ค วามเป็ น
เอกลั ก ษณ์ จ ากการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ภ าพเขี ย น
“โยไก” สมัยโบราณ ค�ำว่าโยไกแต่เดิมเป็นค�ำศัพท์
เฉพาะทางคติชนวิทยา กลายเป็นค�ำแพร่หลายที่ใช้กัน
ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ เขาเคยรวบรวมโยไกที่ปรากฏ
ในวรรณคดีโบราณและภาพเขียนของญี่ปุ่นจนถึงโยไก
ในนิทานพื้นบ้าน และเขียนเป็นการ์ตูนเชิงสารคดีชุด
“สารานุกรมโยไกของมิสกุ ิ ชิเกะรุ” 『水木しげるの妖怪

水木しげる「戦争で奇跡的に助かったのも、見えない力のおかげだと思ってます。精神的には妖怪が身近にいた時代のほうが幸せだったと思うね」, 追悼・水木しげるさん「妖怪が

https://dot.asahi.com/dot/2015113000059.html?page=5

身近にいた時代のほうが幸せだったと思う」
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ตั้งแต่ค.ศ.1981-2001
ช่วงบัน้ ปลายของชีวติ มิสกุ ใิ นวัย 90 ยังผลิตผลงาน
อย่างต่อเนื่อง เขาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านบุคคล
ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในค.ศ.2010 เขาเคยค้นคว้า
เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านและวัฒนธรรมโบราณ ได้เขียน
เรือ่ ง “เมืองอิสโุ มะโบราณของมิสกุ ชิ เิ กะรุ” 『水木しげ
るの古代出雲』 ซึ่งเป็นการน�ำต�ำนานดั้งเดิมของอิสุโมะ
มาวาดเป็นการ์ตูน และเขียนเรื่องของตัวเองเป็นการ์ตูน
ด้วยชือ่ เรือ่ ง “แต่ละวันของผม”『わたしの日々』เรือ่ งราว
และผลงานของเขาถูกน�ำไปเป็นรายการโทรทัศน์และ
อนิเมชั่น ได้รับเสียงชื่นชมและรางวัลจากต่างประเทศ
ค.ศ.2013 เขาน�ำผลงานการ์ตูนในสมัยแรกๆ มารวม
เล่มใหม่ในชือ่ “รวมผลงานการ์ตนู ของมิสกุ ิ ชิเกะรุ”『水
木しげる漫画大全集』 ตีพิมพ์กับส�ำนักพิมพ์โคดันชะ
และยังวาดการ์ตนู เรือ่ งผี ซึง่ น�ำงานดัง้ เดิมของ Lafcadio
Hearn นักเขียนสมัยเอโดะมาเขียนใหม่ มิสกุ ยิ งั มีตำ� แหน่ง
ในหน่วยงานด้านคติชนวิทยาและกรรมการของสมาคม
วิจยั ทางวัฒนธรรมพืน้ บ้านต่างๆ เขาเป็นนักวิจยั ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านภูตผิ ี (โยไก) และสร้างสรรค์ผลงานต่อเนือ่ งมาตลอด
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2015 มิสุกิเสียชีวิตในขณะ
ที่อายุ 93 ปี
5.2. แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ความเชื่อในภูติผีและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการ
บูชาเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่นมีปรากฏในโบราณวัตถุและ
นิทานพืน้ บ้านของญีป่ นุ่ มาแต่โบราณ ในบทความ “ผีโยไก
ในต�ำนานผีญปี่ นุ่ ” (โฆษิต, 2016) กล่าวว่า “ความเชือ่ เรือ่ ง
ผีเป็นคติชนซึ่งมีอยู่ในทุกวัฒนธรรม โยไก ของญี่ปุ่นเป็น
พลังเหนือธรรมชาติที่มีตัวตนโดยไม่ได้มาจากวิญญาณ
ของคนตายโดยตรง และอธิบายด้วยเหตุผลได้ยาก ใน
ศิลปะของญี่ปุ่นจะปรากฏโยไกหลากหลายแบบ”6
สารานุกรมคติชนวิทยาญี่ปุ่น (大塚民俗学会編
事典』

6
7
8

นิยามค�ำศัพท์ภาษาญีป่ นุ่
เกี่ยวกับภูติผีและสิ่งเหนือธรรมชาติดังนี้
คามิ(神) ใช้เรียกสิง่ ทีส่ งู กว่าหรือหมายถึง “Super
being” เหมือนเรียกจักรพรรดิหรือผู้น�ำประเทศว่า御神
คามิ ข องญี่ ปุ ่ น คื อ เทพเจ้ า หลายองค์ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
ยาโอโรสุ (八百万(やおよろず) ที่ระบุไว้ใน “โคะจิกิ”
และ “นิฮงโชะกิ” กล่าวกันว่าเทพญี่ปุ่นมักเกิดจากภูเขา
แม่น�้ำ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ไฟ น�้ำ ลม เสียง ฟ้าร้อง
ฟ้าผ่า (สรุปจากหน้า 165-166) โยไก (妖怪) เป็นความ
เชื่ อ ของคนทั่ ว ไป ภาพลวงตาหรื อ ความรู ้ สึ ก หรื อ
จินตนาการของผู้คนสร้างภาพให้ปรากฏ มีมากที่จะอยู่
ในเรือ่ งเล่าเท่านัน้ บางครัง้ เรียกว่า “บาเกะโมะโนะ” สิง่
ที่ แ ปลกจากมนุ ษ ย์ สิ่ ง ที่ แ ปลงกายหรื อ เข้ า มาสิ ง ใน
ร่างกายของมนุษย์ได้ เป็นวิญญาณทีล่ อ่ งลอยอยูแ่ ละเป็น
เทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับพิธีบูชาภูเขา ต้นไม้ บ้านเรือน
ลักษณะพิเศษคือจะปรากฏตัวเฉพาะในสถานทีบ่ างแห่ง
ถ้ามนุษย์คดิ จะหลีกเลีย่ งก็ทำ� ได้ (สรุปจากหน้า 777-778) 7
ในบทความนี้ ผู ้ วิ จั ย ขอใช้ ค� ำ ทั บ ศั พ ท์ ภ าษาไทย
เพื่อให้อ่านง่ายดังนี้ คามิ (เทพ,เทพเจ้า) โยไก (ภูติผี)
โคะมัตสุ คะสุฮิโกะ (小松和彦、1994, pp.15-35)
กล่าวใน “แนวคิดใหม่ของการศึกษาโยไก”(「妖怪学新
考」) ว่า “ตั้งแต่ช่วงค.ศ.1980 คนญี่ปุ่นเริ่มสนใจโยไก
มากขึ้น เกิดงานวิจัยของ มิยาตะ โนโบรุ เรื่อง “คติชน
วิทยาของโยไก”8 ซึ่งเขียนโดยเคารพงานวิจัยเดิมของ
ยานากิตะ และเพิม่ เติมโยไกทีป่ รากฏในโลกปัจจุบนั ทัง้
เรื่องเล่าความเชื่อและเรื่องแต่ง จึงเป็นงานวิจัยที่ขยาย
ขอบเขตการนิยามโยไกในวงกว้างและเป็นปัจจุบนั 9 โยไก
ไม่ได้อยู่ในโลกอดีตอันยาวไกลหรือหมู่บ้านชนบทที่
รกร้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาที่คนยุคปัจจุบันต้อง
เผชิญอยู่ด้วย” โคะมัตสุกล่าวถึงค�ำว่าคามิกับโยไกว่า
“การแยกแยะคามิกับโยไกนั้นท�ำได้ยาก ผมเคยคิดว่า
日本民俗事典』、弘文堂1971)

โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์. “ผีโยไก” ในต�ำนานผีญี่ปุ่น. คอลัมน์ญี่ปุ่นมุมลึก. ส�ำนักพิมพ์มติชนออนไลน์. สืบค้นจาก https://mgronline.com/japan/detail/9590000083777
เนือ้ หาในสารานุกรมมีทมี่ าจากหนังสืออ้างอิงดังนี้ 柳田国男「妖怪談義（定本4）、井之口章次「妖怪と信仰（日本民俗学会報34、直江広治「妖怪と日本人（伝統と現代1-3）
อ้างถึง 宮田登 (1983) 『妖怪の民俗学』

9 宮田登「現実のわれわれの日常生活には、不可思議な世界が生き残っており、しかもそれが現実に機能しており、そして何かの意味を日常生活のなかにもたらしているのだ。」
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คามิคอื สิง่ เหนือธรรมชาติทผี่ คู้ นสักการะบูชาแต่โยไกคือ
สิ่งเหนือธรรมชาติที่ผู้คนไม่ได้สักการะบูชา แต่บางครั้ง
ก็เห็นการเชิญเจ้าเข้าทรง หรือใช้ภูติผีบ�ำบัดอาการ
เจ็บป่วย หรือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ระบุไม่ได้ว่า
เป็นเทพหรือภูตผิ ี จึงคิดว่าการนิยามเรือ่ งบูชาหรือไม่นนั้
ไม่ชัดเจนพอ ผมจึงขอสรุปดังนี้ “คามิ” คือการเรียก
สิง่ เหนือธรรมชาติทเี่ รียกกันมาตัง้ แต่โบราณ ภายหลังใน
สมัยใหม่ (近代) มีคำ� ว่า “โยไก” ซึง่ หมายถึงปรากฏการณ์
ประหลาด สองค�ำนีจ้ งึ ไม่ใช่คำ� ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ เปรียบเทียบ
โยไกก็จัดเป็นคามิประเภทหนึ่ง”10กล่าวกันว่าภาพของ
โยไกในสมัยใหม่มคี วามชัดเจนหลังจากทีน่ กั เขียนการ์ตนู
ชื่อ มิสุกิ ชิเกะรุสร้างสรรค์ผลงานที่รวบรวมภูติผีทั้งที่
จิ น ตนาการขึ้ น เองและที่ ไ ด้ ยิ น ได้ ฟ ั ง มาจากต� ำ นาน
พื้นบ้านต่างๆ ตั้งแต่การ์ตูนเรื่องแรกที่ตีพิมพ์เป็นชุด
ของเขาคือ “คิตาโรแห่งสุสาน”『墓場鬼太郎』 (1960)
ซึ่ ง ต่ อ มาพั ฒ นาสร้ า งเป็ น อนิ เ มชั่ น ฉายทางโทรทั ศ น์
เรือ่ ง “เกะเกะเกะ โนะ คิตาโร” 『げげげの鬼太郎』 (1965)
ค� ำ พู ด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งประโยคหนึ่ ง ของมิ สุ กิ คื อ “ทุ ก คน
ตอนเด็กก็เป็นโยไกทั้งนั้น”(「みんな子供の時は妖怪
す」) นับว่ามิสุกิท�ำให้ค�ำศัพท์ “โยไก” แพร่หลายใน
ความหมายของภูติผีใกล้ตัวมนุษย์ และเรื่องราวเกี่ยวกับ
ภูตผิ กี ก็ ลายเป็นทีน่ ยิ มในสือ่ สมัยใหม่หลายรูปแบบจนถึง
สมัยปัจจุบัน
ผลงานของมิสกุ ิ ชิเกะรุมมี ากมาย ทัง้ การ์ตนู ขนาด
สัน้ ขนาดยาว การ์ตนู แนวประสบการณ์สงคราม การ์ตนู
แนวภูติผี เรื่องเล่า วรรณกรรม รายการสารคดี บทวิจัย
นับเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ศึกษาอย่างมาก “การ์ตูนภูตผิ ี” หรือโยไกมังงะ（妖怪マ
ンガ）ของมิสุกิสร้างแรงบันดาลใจต่อนักเขียนรุ่นใหม่
และส่งอิทธิพลในสมัยต่อมา
มิสุกิมักจะกล่าวไว้ในค�ำน�ำหรือบทส่งท้ายของ
10

小松和彦『妖怪学新考―妖怪からみる日本人の心―』小学館 pp.15-35.

11

水木しげる (1994)『幽霊画談』岩波書店 pp.223-224

12

13

ผลงานรวมเล่มทีเ่ กีย่ วกับภูตผิ ขี องเขาเสมอว่า เขามักจะ
ได้ฟังเรื่องผีๆ มาตั้งแต่เด็กและสนใจมาก “เมื่อยังเด็ก
เติบโตมาในชนบทมืดสลัว บรรยากาศบ้านนอกนัน้ เหมาะ
กั บ การปรากฏตั ว ของภู ติ ผี สมั ย เด็ ก จนถึ ง ช่ ว งก่ อ น
สงครามผมชอบใช้ ชี วิ ต เรื่ อ ยเปื ่ อ ยไม่ ก ระตื อ รื อ ร้ น
มักคอยสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว รู้สึกว่ามีโยไก
คอยแอบมองมนุษย์อยู่ อาจจะกลัวบ้างแต่กม็ อี ารมณ์ขนั
พอชินแล้วก็จะรูส้ กึ เหมือนทีบ่ า้ นมีสตั ว์เลีย้ งตัวใหม่ รูส้ กึ
เป็นกันเองและสนุกกับการมีมันอยู่ พวกผีก็คือโยไก
ที่เรียกกันในอดีตนั่นแหละ”11“ผมผ่านประสบการณ์
แปลกๆในสนามรบในสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง หลังสงคราม
ก็ได้อา่ นงานวิจยั ด้านโยไกของยานากิตะ คุนโิ อะ ก็มนั่ ใจ
ว่ า เรื่ อ งแบบนั้ น มี จ ริ ง ในโลก แต่ ที่ น ่ า ตกใจที่ สุ ด คื อ
การได้ พ บกั บ ภาพเขี ย นสมั ย เอโดะของโทะริ ย ะมะ
เซะกิเอ็น12 ผมมองภาพโยไกกว่า 200 ชิ้นของเขาแล้ว
รูส้ กึ เหมือนพวกมันมีอยูจ่ ริง คนสมัยโบราณคงคิดแบบนี้
เหมือนกัน จากนั้นผมก็เริ่มวาดรูปโยไก ผมเองอยากเจอ
โยไกและสะสมเป็นคอลเล็คชั่นของตัวเอง เมื่อผมเริ่ม
คิดว่า โยไกอาจไม่ มี อ ยู ่ จ ริ ง แล้ ว ผมก็ รู ้ สึ ก ว่ า ตั ว เอง
หมดพลัง แต่เมื่อผมได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับภูติผีจาก
คนพื้นเมืองนิวกีนีแล้วรู้สึกเหมือนมีโยไกอยู่ในป่ามาให้
สัมผัสได้ ผมก็เริ่มเชื่อมั่นว่าโยไกมีอยูจ่ ริง ทีว่ า่ “มีอยู”่
นัน้ มันอาจมีได้หลายลักษณะ แนวคิดการเกิดและตายเป็น
เรือ่ งเดียวกัน ตอนทีจ่ ะตายเราอาจกลายเป็น “วิญญาณ”
หรือ “โยไก” ก็ได้ จะเห็นหรือสัมผัสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
คนแต่ละคน”13“โลกหลังความตาย (死後の世界) จะเรียก
ว่าไม่มีเลยก็คงไม่ได้ หรือถ้ามีจริงก็ไม่มีใครจะก�ำหนดได้
เชื่อไปก็ท�ำให้กังวลเท่านั้น โลกหลังความตายจะเป็น
อย่างไรนะ จะมีรถไฟแบบไหนมารับนะ...” “เรื่องเล่า
โยไกนั้ น จะท� ำ ให้ ทุ ก คนสั ม ผั ส ได้ ว ่ า โลกเรามี แ บบนี้
เหมือนกัน แล้วจะรู้สึกสนุกกับชีวิตมากขึ้น ผมอยากให้

อ้างถึง 鳥山石燕（とりやま せきえん、1712-1788）จิตรตรกร Ukiyoe มักเขียนภาพเกีย่ วกับภูตผิ ี ผลงานชิน้ ส�ำคัญคือ画図百鬼夜行全画集 วาดภาพภูตผิ มี ลี กั ษณะกึง่ มนุษย์ มิสกุ ิ
ชิเกะรุมกั ให้สมั ภาษณ์วา่ การ์ตนู ภูตผิ ขี องเขาเกิดจากแรงบันดาลใจเมือ่ เห็นภาพเหล่านัน้
水木しげる（1994,2006）『図説日本妖怪大全』講談社 p.497
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เป็นยุคสมัยที่ทุกคนพูดกันถึงเรื่องของอีกโลกหนึ่งด้วย
ความรูส้ กึ สดใส เพราะเมือ่ ก่อนโลกหลังความตายนัน้ เป็น
เรือ่ งของปรัชญาและมีแต่ความมืดหม่น”14 จากงานเขียน
ต่ างๆ ของมิ สุกินี้ แสดงให้เห็น ความรู้สึก ที่เขามี ต ่ อ
สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ ร วมทั้ ง เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ โลกหลั ง
ความตาย ว่าเป็นสิ่งใกล้ตัว เขามองสิ่งต่างๆ ในแง่บวก
อยู่เสมอ ความร่าเริงของเขาส่งผ่านลายเส้นของการ์ตูน
ไปพร้ อ มกั บ การถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวอุ ป สรรคของชี วิ ต
บางครั้งยังเล่าเสียดสีสังคม สะท้อนความเห็นแก่ตัว
ของมนุษย์ เขาสนุกกับการวาดภาพโยไกและเชื่อว่ามัน

เรื่อง

14

ชื่อเรียก

3

山女（やまおん
な）

29

天狗（てんぐ）

62

天狗

水木しげる（1993）『カラー版

อยู่ใกล้ตัวเขาเสมอ
5.3. สิ่งเหนือธรรมชาติที่ปรากฏในนิทานโทโนะ
ผู้วิจัยขอเปรียบเทียบภาพของสิ่งเหนือธรรมชาติ
ที่ปรากฏในต้นฉบับกับหนังสือการ์ตูน โดยยกตัวอย่าง
บางส่ ว นและแบ่ ง ประเภทจากลั ก ษณะของสิ่ ง เหนื อ
ธรรมชาติแต่ละแบบ คือ (1) ผู้สถิตอยู่ในภูเขา (2) สัตว์
ต่างๆ (3) ขับปะ (4) เทพเจ้าท้องถิ่น (5) วิญญาณมนุษย์
ดังตารางต่อไปนี้ (เนือ่ งจากเนือ้ ทีใ่ นการน�ำเสนอบทความ
มีจ�ำกัด จึงขอยกตัวอย่างภาพประกอบเพียงบางส่วน
เท่านั้น)
5.3.1 ผู้สถิตอยู่ในภูเขา
ต้นฉบับ

การ์ตนู 水木しげるのマンガ

ซาซากิคาเฮ เดินทางเข้าป่าเจอหญิง หญิงสาวสวย ผมดำ�ยาว
สาวสวย ผมดำ�ยาวใบหน้ า ขาวใส เปลือยอก สูง
นั่งบนหิน เขาคว้าปืนออกมายิงโดน
ผู้หญิงคนนั้น เมื่อไปดูที่ศพก็เห็นว่า
ผูห้ ญิงตัวสูงมาก เขาตัดผมของเธอเก็บ
จากนัน้ ก็นงั่ พักทีพ่ มุ่ ไม้ สักพักก็มชี าย
ตัวสูงใหญ่คนหนึ่งเข้ามาใกล้ ยื่นมือ
ออกมาคว้าผมดำ�นั้นแล้วเดินหายไป
คาเฮรู้สึกเหมือนตื่นจากฝัน “นั่นคง
เป็นยามะโอะโตะโกะแน่”
กล่ า วกั น ว่ า หมู่ บ้ า นเชิ ง เขาเป็ น ที่ เทงกุ ตัวใหญ่ ตาโกรธ แต่ปากยิม้
อยู่ของเทงกุ ชายคนหนึ่งพนันกับ
เพื่อนแล้วเดินทางไปที่นั่น พบผู้ชาย
ตัวใหญ่ 3 คน สายตาน่ากลัว เบือ้ งหน้า
เป็นกองทองคำ� เขาจึงพูดออกไปว่า
หลงทาง ชายร่างใหญ่ไปส่งลงเขา
แล้วหายตัวไป
เทงกุ ใส่กิโมโนสีแดง กระพือปีก
เหมือนนก คาเฮพยายามยิง
แต่ไม่สำ�เร็จ

続

เทงกุ ใส่กิโมโนสีแดง คาเฮ
พยายามยิงแต่ไม่สำ�เร็จ เทงกุ
เหาะหนีไปได้

妖怪画談』岩波新書（pp.36,244）

ภัทร์อร พิพัฒนกุล | Pat-on Phipattanakul
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เรื่อง

ชื่อเรียก

ต้นฉบับ

89

山の神

ภูเขาอะตะโกะ ที่เชิงเขามีศาลพระภูมิ ตัวสูงใหญ่ หน้าแดง ตาเป็น
ตัง้ อยู่ จะไปไหว้ตอ้ งเดินผ่านป่า ตรงทาง ประกาย สีหน้าตกใจ
เข้ามีอักษรเขียนไว้ว่า ยามะคามิ เชื่อ
กันว่ามีเทพภูเขาอยู่ที่นั่น เย็นวันหนึ่ง
ชายคนหนึ่งเห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่ หน้า
แดงมากตาเป็นประกาย เขามองมา
แล้วตกใจ ชายหนุ่มก็ตกใจรีบวิ่งลง
จากภูเขา

91

山の神

โทริโกะเซ็นเดินทางเข้าไปในป่า เห็น หญิงชาย สีหน้าตกใจ
หญิงชายอยู่หลังก้อนหินใหญ่ ผู้ชาย
ตัวแดง เห็นเขาเข้าไปใกล้ก็ยกมือทำ�
ท่ า ห้ า ม โทริ โ กะเซ็ น ชั ก มี ด ออกมา
ชายตัวใหญ่จะยกเท้าเตะ โทริโกะเซ็น
ก็หมดสติไป หลังจากกลับมาที่บ้านได้
3 วันก็ตาย คนในบ้านไปถามพระธุดงค์
ก็ได้ความว่า คนตายไปรบกวนขณะที่
เทพแห่งภูเขากำ�ลังมีความสุขกันจึง
ถูกลงโทษ

108

山の神

หญิงสาวได้พบกับเทพภูเขาแล้วมี
ความสามารถทางการดูดวงชะตา

หญิงสาวได้พบกับเทพภูเขา ซึ่ง
เป็นผู้ชาย ให้พรให้ดูดวงชะตาได้

116

ヤマハハ

ยามะฮะฮะ หญิงแก่ตัวใหญ่
มาหาหญิงสาว สุดท้ายหญิงสาว
มีคนช่วย ออกอุบายให้เข้าไป
ในหีบ แล้วเทนํ้าร้อนลวกตาย

ยามะฮะฮะ หญิงแก่ตัวใหญ่กินจุ
กิ น ด้ ว ยตะเกี ย บและชามข้ า ว
เหมือนมนุษย์หาทางไล่จบั หญิงสาว
สุดท้ายตายเพราะถูกนาํ้ ร้อนลวก

ในนิทานโทโนะเล่าถึงเทพ(คามิ) แห่งภูเขาใน
รูปลักษณ์ต่างๆ มีทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เทงกุ หญิงแก่ มิสุกิ
ได้วาดลักษณะนั้นเป็นการ์ตูนที่ตรงกับค�ำบรรยายใน
ต้นฉบับ แต่มีสิ่งที่เขาวาดเสริมขึ้นด้วยที่เห็นได้ชัดคือ
การสร้างตัวละครเหล่านั้นให้มีอารมณ์ความรู้สึก เช่น
ฉากเด็ ก ทารกร้ อ งไห้ แ ละท� ำ หน้ า ตาหยอกล้ อ คนอื่ น
ในเรื่องที่ 4 เขายังวาดภาพที่บ่งชี้เรื่องเพศ เช่น วาด
15
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หญิ ง เปลื อ ยอกในเรื่ อ งที่ 3 หญิ ง ชายที่ พ ลอดรั ก กั น
หลังก้อนหินใหญ่ในเรือ่ งที่ 91 ส่วนในเรือ่ งทีต่ น้ ฉบับระบุ
ชื่อเรียกไว้ชัดเจนว่า “เทงกุ”15 มิสุกิก็วาดภาพของเทงกุ
ตามลั ก ษณะพิ เ ศษที่ ป รากฏในภาพเขี ย นโบราณคื อ
มีจมูกยาว หน้าแดง ในเรือ่ งที่ 116 ทีเ่ ล่าเกีย่ วกับหญิงแก่
ตัวใหญ่ มิสกุ วิ าดฉากการกินข้าวทีใ่ ส่ถว้ ยและใช้ตะเกียบ
แบบคน ในเรื่องที่ 89 ที่เล่าเกี่ยวกับการที่ชายหนุ่ม

Tengu (天狗) สิ่งเหนือธรรมชาติตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นโบราณ บางครั้งกล่าวว่าเป็นเทพที่อยู่ตามภูเขา ภาพเขียนสมัยเอโดะ
จงอยปากเหมือนนก และมีปีก

48
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วาดเป็นภาพที่มี

ขึ้นเขาแล้วเจอเทพภูเขานั้น มิสุกิวาดตัวเองเดินขึ้นเขา
และยังบรรยายว่า “อายุจะ 90 นีข่ นึ้ เนินล�ำบากแล้ว เฮ้อ..”
เมือ่ พบกับเทพภูเขาซึง่ มีลกั ษณะเป็นชายร่างใหญ่ผมยาว
ขนดก เขาก็วงิ่ หนีพร้อมกับพูดว่า “เทพภูเขามีอยูจ่ ริงๆ”
การ์ตูนตอนนี้แสดงอารมณ์ขันของมิสุกิและยังเป็นการ
ย�้ ำ กั บ ผู ้ อ ่ านด้ วยว่าเขาเคยพบกับ สิ่งเหนือธรรมชาติ
ในภูเขา เมือ่ วิเคราะห์จากประสบการณ์การเอาชีวติ รอด

กลางป่าในสมัยสงครามและการทีเ่ ขาได้รบั ความช่วยเหลือ
จากคนพื้นเมืองแล้ว ผู้วิจัยเชื่อว่าจินตนาการของมิสุกิมี
บางส่วนที่เกิดจากประสบการณ์จริงของเขา เขาเชื่อว่า
ตนเองมีชีวิตได้ทั้งๆ ที่แทบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้ง
อาจเพราะอภินหิ ารบางอย่างในธรรมชาติ และเขาสัมผัส
ได้ถึงเทพหรือภูติผีในภูเขา

5.3.2 สัตว์ต่างๆ
เรื่อง

ชื่อเรียก

ต้นฉบับ 遠野物語

การ์ตนู 水木しげるのマンガ

20

大蛇（おろち）

งูตัวใหญ่ เมื่อตายแล้ว
มีงูเล็กจำ�นวนมากออกมา

งูตัวใหญ่ เมื่อตายแล้วมีงูเล็กจำ�นวนมาก
ออกมา งูเล็กเจ็บปวดเมื่อถูกฆ่า

42

狼（おおかみ）

หมาป่า พ่อแม่ลูก แม่ถูกฆ่าตาย
เพราะตามล่าคนฆ่าลูก

แม่หมาป่าตามล่าคนทีฆ่ า่ ลูกของตนสุดท้าย
ก็ตอ้ งตายจมกองเลือด เพราะถูกมนุษย์ฆา่

44

狼（おおかみ）

ลิง รูปร่างเหมือนคน ชอบลักพา ลิง ยืนแบบคน มีอวัยวะเพศชาย เล่ากันว่า
ตัวผู้หญิง
จะมีลิงที่ชอบคนผู้หญิงแล้วมาลักพาตัว
สาวๆ ในหมู่บ้านไปเสมอ

51

オット鳥

หญิงสาวกลายเป็นนก

นกเค้าแมว มีตาเป็นประกายเพราะนํา้ ตา

53

時鳥（ほととぎ
す）

น้องสาวกับพี่สาวผิดใจกัน เรื่อง
ของกิ น น้ อ งเผลอเอามี ด แทงพี่
พี่ ต ายกลายเป็ น นก น้ อ งเสี ย ใจ
กลายเป็ น นกไปด้ ว ยทั้ ง สองร้ อ ง
“โฮโจคาเคะ” (โฮโจแปลว่ามีด)

น้องคิดว่าพี่แบ่งส่วนที่ไม่ดีให้ตัวเอง แต่
ตัวพี่อยากกินแต่ส่วนดี จึงคว้ามีดมาแทง
พี่ เมื่อพี่สาวกลายเป็นนกบินไปพลางร้อง
ว่า “โฮโจคาเคะ” น้องสำ�นึกผิดว่าที่จริง
พี่ตั้งใจให้ส่วนที่ดีกับตน จึงกลายเป็นนก
ตามพี่ไป

101

狐

หญิ ง ชราตายไปแล้ ว แต่ ลุ ก ได้ หมาจิ้งจอกมุดหัวเข้าไปในร่องกำ�แพง
เพราะหมาจิง้ จอกแกล้งนักเดินทาง แต่ถูกนักเดินทางลากออกมาฆ่า
จึงฆ่าตาย
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สัตว์ตา่ งๆ ทีป่ รากฏในนิทานโทโนะ มีลกั ษณะของ
การแปลงกายเป็นมนุษย์หรือท�ำร้ายมนุษย์ มิสกุ วิ าดภาพ
สัตว์เหล่านัน้ ตามทีป่ รากฏในต้นฉบับ แต่ใส่อารมณ์ของ
สัตว์ลงไป เช่น สีหน้าของงูตัวเล็กๆ หลายตัวที่ออกมา
จากซากศพของงูใหญ่นั้นเศร้าโศก เหมือนอารมณ์ของ
ลูกที่สูญเสียแม่ไป หรือเรื่องของหมาป่าพ่อแม่ลูก ที่ใน
ทีส่ ดุ แม่หมาป่าพยายามแก้แค้นมนุษย์ทเี่ อาลูกไป แต่กลับ
โดนมนุษย์ฆา่ ตาย หมาจิง้ จอกทีแ่ ปลงกายเป็นหญิงกลับ
ถูกสามีฆา่ ตาย ภาพความตายของสัตว์ตา่ งๆ เหล่านีท้ ำ� ให้

เรื่อง

ชื่อเรียก

ต้นฉบับ 遠野物語

การ์ตนู 水木しげるのマンガ

56

河童（かっぱ）

ขับปะ ตัวแดงทั้งตัว ปากกว้าง

ขับปะ ร้องเสียงเด็กทารก คนออกลูก
เป็นขับปะแล้วเอาไปทิ้ง

58

河童（かっぱ）

ขับปะ ดึงม้าลงนํ้า โดนม้าลาก
เข้าไปในหมู่บ้าน สัญญาว่าจะ
ไม่แกล้งอีก

ขับปะ พูดโต้ตอบกับคนได้ มีสีหน้า
สำ�นึกผิด จากไปอยู่แม่นํ้าตามเดิมเหงาๆ

59

赤い河童

ขับปะตัวสีแดง

ขับปะตัวสีแดง ตัวใหญ่ ชูมอื ชูขาได้

ขับปะจัดเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของ
เมืองโทโนะ เดิมมีความเชื่อว่าเป็นภูติผีที่อยู่ในแม่น�้ำ
นิทานโทโนะเล่าว่าขับปะมีสแี ดง ปัจจุบนั ของทีร่ ะลึกใน
แหล่งท่องเทีย่ วเมืองโทโนะยังมีตกุ๊ ตาขับปะสีแดง ซึง่ เป็น
ความภูมิใจของคนในท้องถิ่นว่ามีเรื่องเล่าสืบทอดมาแต่
โบราณ มิสกุ วิ าดขับปะทีม่ ลี กั ษณะคล้ายมนุษย์ มีอารมณ์
ดีใจ เสียใจ เหงา ตกใจ และยังมีบทพูดด้วย มิสุกิเคยมี

50

ผู้อ่านรู้สึกสงสารสัตว์ ที่น่าสนใจคือในเรื่องที่ 44 นิทาน
ที่เกี่ยวกับลิงที่รูปร่างเหมือนคน ลักพาตัวผู้หญิงไปจาก
หมู่บ้าน มิสุกิวาดรูปลิงให้ยืนสองขา มีอวัยวะเพศชาย
ชัดเจน เป็นการสื่อถึงสิ่งที่ท�ำร้ายผู้หญิงก็คือผู้ชาย สัตว์
ต่างๆ ในนิทานโทโนะของมิสุกินั้น แม้จะมีรูปลักษณ์
ภายนอกที่ยังเป็นสัตว์ แต่แฝงอารมณ์แบบมนุษย์ ภาพ
การท�ำร้ายสัตว์ท�ำให้เห็นว่ามนุษย์นั้นมีความโหดร้าย
ทารุณ และยังแฝงการให้เหตุผลของการกระท�ำของสัตว์
ว่าเป็นเพราะมนุษย์ไปก่อกวนท�ำร้ายสัตว์ก่อน
5.3.3 ขับปะ

ผลงานในสมัยที่เขียนการ์ตูนใหม่ๆ เรื่อง “ขับปะซัมเป”
『河童の三平』 (1961-62) เล่ า เรื่ อ งของเด็ ก หนุ ่ ม ชื่ อ
ซัมเปมีเพือ่ นเป็นขับปะและสัตว์ตา่ งๆ ในป่า ผลงานชุดนี้
มีเป็นซีรีส์ออกมาอย่างต่อเนื่องต่อมา ทั้งหนังสือการ์ตูน
ละครทางโทรทัศน์และอนิเมชั่น กล่าวได้ว่าขับปะเป็น
สิ่งที่มิสุกิรู้สึกคุ้นเคยและผูกพัน เขาวาดขับปะในนิทาน
โทโนะด้วยรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับผลงานอื่นที่ผ่านมา
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5.3.4 เทพเจ้าท้องถิ่น
เรื่อง

ชื่อเรียก

ต้นฉบับ 遠野物語

การ์ตนู 水木しげるのマンガ

14

オクナイサマ

เทพที่มีลักษณะเป็นไม้แกะสลัก ไม้แกะสลักใบหน้าใหญ่ ตาโต ปากกว้าง
เป็ น หน้ า พั น ผ้ า สี่ เ หลี่ ย มเจาะ แกล้งคนที่นอนในห้อง
กลางเป็นเสื้อคนที่นอนในห้องนี้
จะมีเคราะห์

16

コンセサマ、オコ
マサマ

ไม้หรือหิน แกะสลักเป็นรูปผู้ชาย ไม้หรือหิน แกะสลักเป็นอวัยวะเพศชาย

18

ザシキワラシ

เด็กหญิงสองคน ผมดำ� ใส่กิโมโน เด็กหญิงสองคน ผมดำ� ใส่กโิ มโน ตากลมโต
สีแดงเหมือนกัน ตากลมโต น่ารัก น่ารัก มิสุกิพูดคุยทักทายด้วย

63

オシラサマ

หญิงสาวมีสามีเป็นม้าพ่อตัดคอม้า หญิงสาวมีเพศสัมพันธ์กับม้า เกาะคอม้า
หญิงขี่คอม้าขึ้นสวรรค์ กลายเป็น ลอยขึน้ ฟ้า กลายเป็นเทพที่เรียกว่า
เทพที่เรียกว่าโอชิระซะมะ
โอชิระซะมะ

110

ゴンゲサマ

รูปปัน้ แกะสลักไม้คล้ายหัวสิงโตที่ รูปปั้นแกะสลักไม้คล้ายหัวสิงโตที่ใส่เชิด
ใส่เชิด ช่วยกินไฟเพือ่ ไม่ให้ไฟไหม้ ช่วยกินไฟเพื่อไม่ให้ไฟไหม้บ้าน ถ้าให้
บ้าน ถ้าให้กดั หัวเด็กทีป่ ว่ ยจะดีขน้ึ กัดหัวเด็กที่ป่วยจะดีขึ้น
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เทพเจ้าที่ชาวโทโนะสักการะบูชานั้น มีเรื่องเล่า
เป็นต�ำนานมาแต่โบราณ มิสุกิวาดรูปเทพเหล่านี้ด้วย
การศึกษาในพื้นที่จริงเป็นอย่างดี เช่นหน้าตาของสิงโต
เหมือนหุ่นเชิดสิงโตที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมซึ่งยังมี
อยูใ่ นปัจจุบนั มิสกุ วิ าดรูปฉากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับม้า โดยให้ผหู้ ญิงทีเ่ ป็นภรรยาเปลือยกายและร้อง
บอกรักสามี เพื่อสื่อให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์
ของหนุ่มสาวที่เป็นมนุษย์ เรื่องราวของพวกเขาที่ม้าถูก
พ่อของผู้หญิงฆ่าตาย ในที่สุดหญิงสาวก็เกาะคอม้าลอย
เรื่อง
111

ชื่อเรียก
ダンノハナと蓮台
野（れんだいの）

ต้นฉบับ 遠野物語

ขึ้ น สวรรค์ อาจสื่ อ ถึ ง การแต่ ง งานที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตาม
ประเพณี การแต่งงานกับคนต่างถิ่น ท�ำให้ไม่สามารถอยู่
ในบ้านเกิดต่อไปได้ มิสุกิยังวาดตัวเขาเองพูดคุยกับ สะ
ชิกิวะระชิ ซึ่งเป็นโยไกรูปลักษณ์เป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ตาม
บ้านเรือน แสดงให้เห็นว่าทั้งเทพเจ้าและโยไกมีความ
เป็นมนุษย์ พูดคุยสื่อสารกันได้เหมือนมนุษย์ บางครั้ง
ก็น�ำโชคลาภสิ่งดีมาให้มนุษย์ แต่บางครั้งหากมนุษย์ไป
ก่อกวนสิ่งเหล่านั้นก่อน ก็อาจจะน�ำความล�ำบากเดือด
ร้อนมาให้
5.3.5 วิญญาณมนุษย์
การ์ตนู 水木しげるのマンガ

คนแก่อายุมากกว่า 60 จะถูกพา ที่กระท่อมทิ้งคนแก่
มาทิ้งที่เรนไดโนะ ตอนกลางวัน มีวญ
ิ ญาณผุดออกมาจากพื้น
ต้องมาช่วยทำ�นา
ร้องว่าหนาวและหิว

มีนิทานหลายเรื่องที่เล่าถึงตัวละครที่เป็นมนุษย์
ในทีน่ ผี้ วู้ จิ ยั ขอกล่าวถึงเรือ่ งที่ 111 เป็นเรือ่ งหมูบ่ า้ นหนึง่
ที่ผู้คนจะพาคนแก่มาทิ้งไว้เพื่อรอความตาย กระนั้น
ในเวลากลางวันคนแก่เหล่านัน้ ต้องลงเขามาช่วยชาวบ้าน
ท�ำนาด้วย มิสกุ วิ าดภาพตัวเขาเองไปเยือนหมูบ่ า้ น เมือ่
เข้าไปในบ้านก็เห็นวิญญาณผุดขึ้นมาร้องอ้อนวอนว่า
หนาวและหิว ภาพของวิญญาณเหล่านัน้ ดูนา่ สงสาร มิสกุ ิ
วาดตัวเองที่เห็นแขนเสื้อข้างที่แขนของเขาขาดไปปลิว
ตามลมพร้อมกล่าวว่าค�ำพูดเหล่านัน้ ฟังแล้วเศร้าเหลือเกิน
ฉากนี้แสดงให้เห็นการถ่ายทอดประสบการณ์การเป็น
ทหารในสมรภูมขิ องมิสกุ ิ ทีเ่ ห็นความตาย ความหนาวและ

หิวโหยอยู่ตรงหน้า เขาพูดเสมอว่าชีวิตช่วงนั้นของเขา
เหมือนอยู่ในนรก16 ฉากนี้สะท้อนตัวตนของมิสุกิที่ตั้ง
ค�ำถามถึงสิ่งที่มนุษย์ท�ำร้ายมนุษย์ด้วยกันเอง
จากการเปรี ย บเที ย บงานเขี ย นนิ ท านโทโนะ
สองชิน้ นี้ พบว่า “นิทานโทโนะของมิสกุ ิ ชิเกะรุ” อธิบาย
ลักษณะของสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆ ที่ปรากฏในนิทาน
โทโนะต้นฉบับได้อย่างมีรายละเอียดครบถ้วน แต่ได้ใช้
ภาพการ์ตูนแสดงอารมณ์ความรู้สึกแบบเดียวกับมนุษย์
ลายเส้นของมิสุกิ ชิเกะรุที่มีรายละเอียดของพื้นหลัง
โดยเฉพาะในฉากทิวทัศน์และธรรมชาติ จ�ำลองออกมา
อย่างสมจริง ตัวละครทั้งชายและหญิงแต่งกายด้วยชุด

16 จากสารคดีสม
ั ภาษณ์ประสบการณ์ของมิสกุ ิ ชิเกะรุ ในสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง บันทึกโดยสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค「NHK戦争証言アーカイブス」https://www2.nhk.or.jp/archives/

shogenarchives/shogen/movie.cgi?das_id=D0001130006_00000
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กิโมโนแบบชาวบ้าน ทั้งที่ต้นฉบับไม่ได้กล่าวถึงเครื่อง
แต่งกายนัก นอกจากนัน้ มิสกุ ยิ งั ใช้ตวั เองเป็นตัวละครหนึง่
ในการ์ตูน เล่าเรื่องและแสดงความคิดเห็นไว้ด้วยหาก
วิเคราะห์เนือ้ หาของฉบับการ์ตนู ตามประเภทแล้ว สรุปได้
ดังนี้ (1) ผู้สถิตอยู่ในภูเขา เทงกุหรือเทพภูเขาที่ต้นฉบับ
ระบุไว้ เมื่อมิสุกิน�ำมาวาด เขาถ่ายทอดเป็นภาพและ
ลักษณะที่แตกต่างกันไปตามเนื้อเรื่อง เช่น เทงกุมีจมูก
เป็ น จงอยงุ ้ ม ซึ่งได้รับ อิทธิพลมาจากภาพเขียนของ
โทะริยะมะ เซะกิเอ็น แต่ในเรือ่ งทีเ่ ทงกุดแู ลสมบัตอิ ยูน่ นั้
มีลักษณะอ้วนท้วนและดุร้าย ซึ่งอาจจะท�ำให้นึกถึง
ภาพมนุษย์ทมี่ คี วามโลภ (2) สัตว์ตา่ งๆ มิสกุ วิ าดภาพของ
สัตว์ที่น่าสงสารจากการกระท�ำของมนุษย์ สัตว์เหล่านั้น
มีอารมณ์ความรูส้ กึ เหมือนมนุษย์ สัตว์ทแี่ ปลงกายได้เช่น
หมาจิ้งจอก มีลักษณะตามความเชื่อดั้งเดิม (3) ขับปะ
มิ สุ กิ น� ำ ภาพของตั ว ละครในการ์ ตู น ชื่ อ ดั ง ของเขามา
วาดใหม่ เป็นขับปะที่มีเอกลักษณ์ สีหน้าท่าทางเหมือน
มนุษย์ (4) เทพเจ้าท้องถิ่น มิสุกิใช้วิธีเล่านิทานถึงเทพ
เหล่านัน้ และใช้สงิ่ บูชาในท้องถิน่ เป็นต้นแบบวาดการ์ตนู
ท�ำให้เกิดความเชื่อมโยงว่าเทพเจ้าท้องถิ่นเป็นสิ่งเหนือ
ธรรมชาติที่มีลักษณะไม่ต่างจาก “โยไก” (5) วิญญาณ
มนุษย์ มิสุกิสื่อถึงชีวิตที่น่าสงสารของมนุษย์ผู้ถูกกระท�ำ
โดยสะท้ อ นภาพของสงครามที่ เ ขามี ป ระสบการณ์ ท่ี
ร้ายแรงมาก่อน
5.4. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติที่ปรากฏในนิทานโทโนะ
ขอยกตัวอย่างบางส่วนจากหนังสือการ์ตูนนิทาน
โทโนะ ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ กับสิ่ง
เหนือธรรมชาติในความคิดของมิสุกิ ชิเกะรุ
บทบรรยาย – เข้าใจได้ว่า “หญิงภูเขา” เดิมคือ
ลูกสาวของมนุษย์ (น.20)
มิ สุ กิ – หลั ง จากเขี ย นเรื่ อ งนี้ คุ ณ ยานากิ ต ะ
จัดประเภท สะชิกิวะระชิ เป็นโยไกแต่ในนิทาน
โทโนะยังถือเป็น คามิอยู่ (น.54)
มิสกุ ิ – ตัวเราตอนทีไ่ ปรบในสงคราม ก็เคยมีความ
รู้สึกนี้ เคยคิดว่าตัวเองก�ำลังจะกลายเป็นต้นไม้

ไปเสียแล้ว เสียงของปีศาจร้ายในป่าของดินแดน
ทางใต้ ที่ เ คยได้ ยิ น ถ้ า เป็ น ที่ โ ทโนะคงเรี ย กว่ า
“เทงกุนะเมะชิ”ละมัง ดูเหมือนว่าภูเขาจะมีพลัง
ลึกลับแบบนั้นแฝงอยู่ (น.90)
มิสกุ ิ – คงเป็นผลกรรมจากการทีเ่ ขาไปรบกวนเทพ
แห่งภูเขาขณะที่เที่ยวเล่น (น.191)
มิ สุ กิ – ที่ ห มู ่ บ ้ า นสุ จิ บุ จิ มี ก ระท่ อ มทิ้ ง ยายแก่
อยู่ด้านในค่อนข้างหนาว ในฤดูหนาวต้องล�ำบาก
แน่ รู้สึกเหมือนตายไปแล้วครึ่งหนึ่ง (น.239)
จะเห็นได้ว่ามิสุกิมีค�ำอธิบายให้เหตุการณ์โยไก
ท�ำร้ายมนุษย์ที่เกิดขึ้นเสมอ ว่าเกิดจากผลกรรมที่มนุษย์
ไปรังควานสิง่ เหนือธรรมชาติกอ่ น หรือเกิดจากความโลภมาก
ของมนุษย์ เขารู้สึกว่าเหล่าโยไกเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเป็น
เพือ่ นของมนุษย์ อยูใ่ นจินตนาการของมนุษย์ หรืออาจจะ
เป็นตัวมนุษย์เอง จากตอนที่เล่าว่า “หญิงภูเขาเคยเป็น
มนุษย์มาก่อน” นิทานหลายเรือ่ งทีแ่ สดงถึงความเชือ่ มโยง
ของมนุษย์กับโยไกในภูเขา เช่นยักษ์จับตัวคนไป คนนั้น
จึงสิงอยูท่ ภี่ เู ขา หมาจิง้ จอกหรือขับปะทีเ่ ดินทางมาอยูก่ บั
คนทีห่ มูบ่ า้ น ฯลฯ เขาสอดแทรกประสบการณ์ในสงคราม
เข้าไว้ในค�ำพูดของการ์ตนู ทีว่ าดตัวเองว่า “ตัวเองก�ำลังจะ
กลายเป็นต้นไม้” หรือ “ภูเขามีพลังลึกลับ” หรือแค่เข้ามา
ในกระท่อมที่มีวิญญาณคนตายก็รู้สึกเหมือนตัวเองตาย
ไปครึ่งหนึ่ง ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า เขาเคยรู้สึกว่าธรรมชาติ
หรือพลังลึกลับทีเ่ ขาวาดภาพให้เป็นโยไกนัน้ เป็นส่วนหนึง่
หรือเกีย่ วข้องกับชีวติ ตัวเอง โดยเฉพาะเมือ่ เขาต้องเผชิญ
กับความตายมากมายในสมัยสงคราม
ฉากการสนทนาระหว่างมิสกุ ิ ชิเกะรุ กับยานากิตะ คุนโิ อะ
(น.252-253)
ยานากิตะ – ที่เคยหวังไว้คือ อยากเล่าเรื่องผีให้
คนท้องถิ่นข้างล่างกลัวตัวสั่นกัน
มิสุกิ – อย่างนี้นี่เอง... นิทานที่มีภูติผีออกมามี
เยอะมาก ใน“โทโนะโมะโนะกะตะริ” ไม่คอ่ ยมีชอื่
ของโยไกออกมาเท่าไร แต่ทกุ ตัวในนิทานมันก็เป็น
โยไกหมดเลยนี่นา!
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ยานากิตะ – อุ๊บส์
มิสุกิ – คุณยานากิตะเองก็เขียน “รวมเรื่องภูติผี”
『妖怪談義』 “ชื่อเรียกภูติผี”『妖怪名彙』และ
อื่นๆ ที่เป็นงานเกี่ยวกับโยไกไว้ตั้งเยอะนี่ครับ
ยานากิตะ – ก็ใช่นะ เผื่อคนรุ่นหลังจะได้เอาไว้
อ้างอิง
มิสุกิ – ผมเองก็ได้ใช้อ้างอิงมามากทีเดียวครับ
เมือ่ ก่อนมีโยไกอยูเ่ ยอะเลยนะครับ ตอนนีไ้ ม่คอ่ ย
รู้สึกถึงโยไกเท่าไร... ในสมัยของ “โทโนะโมะโนะ
กะตะริ” มีโยไกแบบต่างๆ ออกมา สนุกจริงๆ ครับ
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
การใส่บทสนทนานี้เข้ามาในหนังสือ ท�ำให้เห็นว่า
มิสุกิให้ความเคารพในยานากิตะผู้เขียนต้นฉบับนิทาน
โทโนะ ในขณะเดียวกันยังพยายามนิยามเทพเจ้าหรือ
ภูติผีที่ปรากฏในเรื่องว่าเป็น “โยไก”วัตถุประสงค์ของ
ยานากิ ต ะคื อ เพื่ อเผยแพร่เรื่องราวความเชื่อของคน
บนภูเขาให้คนในที่ราบได้รู้จัก มิสุกิได้ระบุเพิ่มเติมว่า
สิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านั้น เขาเรียกว่า “โยไก” พวกมัน
อยู่ใกล้ตัวคนเสมอ เป็นการเผยแพร่นิทานเรื่องเดิมใน
ยุคสมัยใหม่ ที่คนในโลกปัจจุบันเริ่มไม่รู้สึกถึงการมีอยู่
ของความเชื่อเหล่านั้น
บทบรรยายในฉากสุดท้ายของหนังสือการ์ตนู (น.256)
อ่ านๆ ไปแล้ว รู้สึก เหมือนกับ ว่า คุณมิสุกิเมื่อ
ชาติที่แล้วเคยอยู่ในโทโนะมาก่อนเลยนะ
ไม่รู้หรอกว่า มนุษย์เรานี้ตายแล้วเกิดใหม่อยู่
เรื่ อ ยๆหรื อ เปล่ า ... สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า จิ ต ใจของเรามั น คง
ล่องลอยแล้วเข้าไปจุติในร่างกายละมัง
วิ ญ ญาณของเราในชาติ ที่ แ ล้ ว ไม่ เ หมื อ นกั บ
สายโลหิต (ร่างกาย) มันอาจจะมาจากทีอ่ นื่ ก็ได้... มาด้วย
วิธีการที่เราคงจินตนาการไปได้ไม่ถึงหรอก...
ไม่หรอก เมือ่ ชาติทแี่ ล้วเราคงเคยอยูท่ โี่ ทโนะจริงๆ
นั่นแหละ
จากบทบรรยายดังกล่าว แสดงให้เห็นความผูกพัน
ที่มิสุกิ ชิเกะรุรู้สึกต่อดินแดนโทโนะ นิทานโทโนะนั้นแม้
จะมีชื่อเรียกภูติผีตามภาษาถิ่น แต่ก็มีลักษณะเป็นโยไก
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และส�ำหรับมิสุกินั้น โยไกก็เป็นเหมือนมนุษย์ อาศัยอยู่
ร่วมกับมนุษย์ เขายังมีคำ� พูดทีแ่ สดงว่ามนุษย์มกี ารตายและ
เกิดใหม่ซึ่งแสดงถึงแนวคิดในหลักของศาสนาพุทธด้วย
ไม่ว่าสิ่งเหนือธรรมชาติในนิทานโทโนะจะเคยถูกเรียก
เป็นคามิ หรืออะไรก็ตาม ในหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ มิสุกิ
แสดงให้เห็นว่ามนุษย์อยู่ร่วมโลกกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
การกระท�ำของมนุษย์เองจะส่งผลต่อตัวมนุษย์ต่อไป
6. บทสรุป
ในหนังสือการ์ตนู “นิทานโทโนะของมิสกุ ิ ชิเกะรุ”
เขาได้นำ� พฤติกรรมของภูตผิ มี าตีแผ่วา่ มีความเป็นมนุษย์
เพียงใด นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกจะคล้ายคลึงกับ
มนุษย์ ยังมีบทพูด หรือแสดงความรู้สึกด้วย บางครั้งยัง
แสดงให้เห็นความโหดร้ายทีม่ นุษย์ทำ� ต่อกัน ท�ำให้อกี ฝ่าย
ต้องกลายเป็นโยไกไปอย่างน่าสงสาร สิ่งเหนือธรรมชาติ
ในสายตาของมิสุกิ มีการแต่งกาย การกินอาหาร การมี
เพศสัมพันธ์ การมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึ ง ความเหมื อ นมนุ ษ ย์ มิ สุ กิ ม องชี วิ ต ว่ า วิ ญ ญาณกั บ
เนือ้ หนังแยกจากกัน ความตายและการเกิดใหม่เป็นไปได้
ตลอดเวลา ซึง่ แนวคิดนีน้ า่ จะมาจากประสบการณ์อนั เลว
ร้ายที่เขาเคยได้เห็นในสมัยที่ร่วมรบในสงครามโลกครั้ง
ที่สอง ผู้วิจัยเห็นว่านิทานโทโนะฉบับการ์ตูนนี้ สะท้อน
แนวคิ ด ของมิ สุ กิ ชิ เ กะรุ ในฐานะนั ก เขี ย นการ์ ตู น
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นโยไกและมี ป ระสบการณ์ ใ นสมรภู มิ
สงคราม ที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อทางศาสนาพุทธ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์และโยไก และตีแผ่พฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
ของมนุษย์ โดยน�ำนิทานพื้นบ้านดั้งเดิมซึ่งน�ำเสนอเรื่อง
ราวเกี่ยวกับภูติผีในท้องถิ่นอยู่แล้ว มาวาดเป็นภาพที่ท�ำ
ให้ผู้อ่านรับรู้ได้ชัดเจนมากขึ้น การใส่ตัวเองเข้าไปเป็น
ผู้เล่าเรื่องยิ่งเน้นให้เห็นว่านิทานโทโนะฉบับนี้ แสดง
ตัวตนของมิสุกิ ซึ่งให้ความส�ำคัญกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ที่เขาเชื่อว่าอยู่ร่วมโลกเดียวกับมนุษย์ไม่ว่าจะเรียกว่า
คามิหรือโยไก
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เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรคระบาดกับคุณค่าความเป็นมนุษย์
ในนวนิยายเรื่อง เมะมุฌิริ โคะอุชิ1, 2
บทคัดย่อ
ความป่วยไข้และโรคภัยเป็นประเด็นที่ถูกน�ำเสนอในวรรณกรรมชาติต่างๆ มาเป็นเวลานาน นอกจากเอกสาร
ทางวิชาการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆแล้ว เรายังสามารถเรียนรู้และรับทราบถึงความเป็นไปในอดีต
เกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วย ความเจ็บไข้ โรคภัยและโรคระบาดต่างๆ ผ่านวรรณกรรม การเล่าเรื่องโรคภัยต่างๆ
ผ่านวรรณกรรมนี้ไม่เพียงเป็นการเอื้อให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการถึงสภาพความเป็นไปของสังคมในขณะที่
เกิดโรคภัยต่างๆเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของผู้เขียนที่มีต่อประเด็นปัญหาสังคมอื่นๆ บางประการ
ที่ด�ำรงอยู่ในขณะนั้น ส�ำหรับนวนิยายร่วมสมัยของญี่ปุ่นเรื่อง เมะมุฌิริ โคะอุชิ『芽むしり仔撃ち』ที่รังสรรค์ขึ้น
โดยโอเอะ เค็นสะบุโรในค.ศ.1958 ก็เช่นกัน ผู้เขียนได้ใช้ “โรคระบาด”(疫病)ที่มีลักษณะอาการคล้ายโรคห่า
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการน�ำเสนอประเด็นปัญหาต่างๆในสังคมญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ในบทความวิจยั ชิน้ นีผ้ วู้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะศึกษาว่าผูเ้ ขียนได้ใช้ “โรคระบาด” ในฐานะทีเ่ ป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ในนวนิยายเรือ่ ง เมะมุฌริ ิ โคะอุชิ อย่างไร อีกทัง้ การใช้โรคระบาด ในฐานะทีเ่ ป็นองค์ประกอบส�ำคัญในเรือ่ ง ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาสังคมหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องและแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับมนุษย์ในสังคมร่วมสมัยอย่างไร จากการศึกษา
พบว่า ผู้เขียนได้ใช้องค์ประกอบส�ำคัญคือ “โรคระบาด” ในการสร้างกระบวนการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์
ของกลุ่มตัวละครเอก และถ่ายทอดปัญหาเรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์ เช่น ความเหลื่อมล�้ำในสังคมและปัญหา
การถูกกดทับทางอ�ำนาจในสังคมญีป่ นุ่ ในช่วงเวลาดังกล่าว อันเป็นภาพสะท้อนของมนุษย์ในแง่ลบ แต่ในขณะเดียวกัน
“โรคระบาด” เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของเรื่องในการน�ำเสนอประเด็นเรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์ในแง่บวก เช่น
ความมีอสิ รภาพเป็นเอกเทศของมนุษย์ มิตรภาพระหว่างเพือ่ นมนุษย์ ซึง่ ตอกย�ำ้ แนวคิดเรือ่ งความเป็นสองนัย(両義性)
ของสรรพสิง่ ที่โอเอะ เค็นสะบุโรยึดถือ

คำ�

สำ�คัญ

วรรณกรรมร่วมสมัยของญี่ปุ่น, โอเอะ เค็นสะบุโร, โรคระบาด, คุณค่าความเป็นมนุษย์,
ความเป็นสองนัย

นวนิยายเรือ่ งนีไ้ ด้รบั การแปลเป็นภาษาไทยในชือ่ ว่า ฆ่ามันซะ อย่าให้มนั โต โดยเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์นานมีบคุ๊ ส์ ใน พ.ศ. 2547 แต่ในบทความนีจ้ ะเรียก
ชือ่ นวนิยายโดยถอดเสียงอ่านภาษาญีป่ นุ่ ว่า เมะมุฌริ ิ โคะอุชิ ตลอดทัง้ บทความ
2
บทความชิน้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง “โรคภัยในวรรณคดีญปี่ นุ่ ” และได้รบั การสนับสนุนจากทุนโตโยต้า
1
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Plague and Human Value
in Memushiri Kouchi 2
Abstract
The topics of sickness and disease have long been presented in the literature of many nations.
In addition to academic documents and historical evidence, we can learn about illness, sickness,
disease, and pandemics prevalent in the past through literature. Not only does storytelling about
disease through literature provide readers with the opportunity to imagine the state of society
at the time that the disease was prevalent, but it also reflects the authors’ view on other social
issues that existed at that time. Like many contemporary Japanese novels, Memuchiri Kouchi『芽
むしり仔撃ち』, written by Oe Kenzaburo in 1958, presents the idea of a “plague” (疫病)as a key
element of the story. The author uses a plague with cholera-like symptoms in the novel in order
to present various problems in Japanese society after World War II. In this article, the researcher
aims to study how the notion of a “plague” is used as a key element in the novel, how “plague”
as a key element of the story reflects the problems existing in postwar Japanese society, and
how it reflects the concept of human beings in the contemporary society of that time. From the
study, it is found that the author uses the key element of “plague” to deprive the main characters
of human values and to convey problems related to human values, such as social inequality and
the oppression of power in Japanese society at that time, both of which are negative reflections
of human beings. At the same time, “plague” is also used as a key element of the story to present
positive human values, such as independence and friendship. This reinforces the concept of the
duality (両義性) of things, to which Oe Kenzaburo adheres.

Key words

contemporary Japanese literature, Oe Kenzaburo, plague, human value, duality

2

This paper is part of the research project "Sickness and disease in Japanese Literature" granted by Toyota Foundation
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In the literature of pestilence,
the greatest threat isn’t the loss of human life but the loss of what makes us human
Jill Lepore3 March 23, 2020
ในวรรณกรรมที่กล่าวถึงโรคระบาด สิ่งที่คุกคามเราที่สุดหาใช่ความสูญเสียด้านชีวิตมนุษย์
แต่เป็นความสูญสิ้นของสิ่งที่ทำ�ให้เราเป็นมนุษย์ต่างหาก
จิลล์ เลอพัวร์ 23 มีนาคม 2020

1. บทน�ำ
ท่ามกลางวิกฤติไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบาด
ครั้งสำ�คัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติยุคปัจจุบัน
ผู้คนต่างหันมาตื่นตระหนกกับโรคภัยและโรคระบาด
ต่ า งๆ ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ในอดี ต ทั้ ง ยั ง หั น มาสนใจศึ ก ษา
และอ่านผลงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรือ่ ง
โรคระบาดต่างๆ เช่น กาฬโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ
เป็นต้น สุนันทาเสนอว่าเหตุผลที่ยอดขายหนังสือที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับโรคระบาดพุ่งสูงขึ้นและมีผู้สนใจอ่าน
เป็นประวัตกิ ารณ์หลังจากทีอ่ งค์การอนามัยโลกประกาศ
ว่าโควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกอาจเป็นเพราะ
ประสบการณ์รว่ มของผูอ้ า่ นทำ�ให้เข้าใจและสนใจหนังสือ
เหล่านี้ยิ่งขึ้น หรือผู้อ่านอาจต้องการ “หนี” จากโลก
แห่งความเป็นจริงเข้าสู่โลกที่แต่งขึ้นจากจินตนาการ
ด้วยหวังว่าหนังสืออาจมอบ “ทางออก” หรือข้อสรุป
บางประการต่อปัญหาที่กำ�ลังเผชิญอยู่จริง (สุนันทา
2563) มีนวนิยายชิ้นสำ�คัญที่นำ�เสนอเรื่องโรคระบาด
ในวรรณกรรม เช่น นวนิยายเรือ่ ง La Peste (The Plague)
ของอัลแบรต์การมูส4์ (Albert Camus) ที่ได้รับการแปล
เป็นภาษาไทยในชือ่ ว่า กาฬวิบตั ิ นวนิยายเรือ่ ง El amor

en los tiempos del cólera (Love in the Time of
Cholera) ของ กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ5 (Gabriel García
Márquez) ทีไ่ ด้รบั การแปลเป็นภาษาไทยว่า รักเมือ่ คราว
ห่าลง เป็นต้น โรคภัยไข้เจ็บที่ถูกนำ�เสนอในวรรณกรรม
ต่างถูกนำ�มาใช้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป
เช่น “โรคห่า” หรือ อหิวาตกโรคได้ถกู นำ�มาเปรียบเทียบ
กับความรักในนวนิยายเรื่อง El amor en los tiempos
del cólera เนื่องจากอาการของคนที่ตกหลุมรักนั้น
ไม่ต่างจากคนที่เป็นโรคห่า นั่นคือ มีไข้ เพ้อไม่ได้สติ
และอาจจะเกิดขึน้ ได้กบั คนทุกเพศทุกวัย (สุรเดช, 2556,
442) “กาฬโรค” ถูกนำ�มาใช้ในบริบทหลักของนวนิยาย
เรือ่ ง La Peste โดยผูเ้ ขียนได้สร้างทัศนคติทหี่ ลากหลาย
ของมนุษย์ที่มีต่อโรคระบาดและบีบคั้นอารมณ์ด้วยการ
สังเกตสถานการณ์นั้นอย่างใกล้ชิด ผู้เขียนได้แยกตัว
ละครในเรื่องออกจากชีวิตส่วนตัวและผลักดันตัวละคร
เหล่านัน้ ให้เข้าสูส่ ถานการณ์สาธารณะ (Spender, 1948)
สำ�หรับในวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่และร่วมสมัยก็มี
การนำ�เสนอประเด็นเรื่องโรคระบาดในวรรณกรรมเช่น
กัน นวนิยายเรือ่ ง เมะมุฌริ ิ โคะอุชิ เป็นผลงานวรรณกรรม

3

จิลล์ เลอพัวร์ (Jill Lepore) ศาสตราจารย์ดา้ นประวัตศิ าสตร์อเมริกนั แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จิลล์ได้เขียนค�ำโปรยนีเ้ ริม่ ต้นในบทความเรือ่ ง “What Our Contagion Fables
Are Really About”ใน The New Yorker (Annals of Culture ฉบับวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ.2020)
https://www.newyorker.com/magazine/2020/03/30/what-our-contagion-fables-are-really-aboutเข้าถึงเมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
4 อัลแบรต์ การมูส์ (Albert Camus) (7 พฤศจิกายน ค.ศ.1913 - 4 มกราคม ค.ศ.1960) นักเขียนและนักปรัชญาชาวฝรัง่ เศส ผลงานเขียนชิน
้ ส�ำคัญเช่น นวนิยายเรือ่ ง L'Étranger
(The Stranger)ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ใน ค.ศ. 1942 และได้รบั การแปลเป็นฉบับภาษาไทยเรือ่ ง คนนอก นวนิยายเรือ่ ง La Peste (The Plague)ได้รบั การตีพมิ พ์ใน ค.ศ.1947 หรือที่
ได้รบั การแปลในฉบับภาษาไทยว่า กาฬวิบตั ิ เขาได้รบั รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมใน ค.ศ.1957 จากนวนิยายเรือ่ ง L'Étranger
5 กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ (Gabriel García Márquez) (6 มีนาคม ค.ศ.1927 – 17 เมษายน ค.ศ.2014) นักเขียนนวนิยาย นักเขียนเรื่องสั้น นักประพันธ์บทภาพยนตร์
และนักหนังสือพิมพ์ชาวโคลอมเบียผลงานทีส่ ำ� คัญของเขาคือ นวนิยายเรือ่ ง Cien años de soledad (One Hundred Years of Solitude) ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ใน ค.ศ.1967 และ
ได้รบั การแปลในฉบับภาษาไทยว่า หนึง่ ร้อยปีแห่งความโดดเดีย่ ว นวนิยายเรือ่ ง El amor en los tiempos del cólera (Love in theTime of Cholera) ใน ค.ศ. 1985 หรือ
ทีไ่ ด้รบั การแปลในฉบับภาษาไทยว่า รักเมือ่ คราวห่าลง เขาได้รบั รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมใน ค.ศ.1982
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ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ซึ่งนำ�เสนอประเด็นเรื่องโรค
ระบาด และโอเอะ เค็นสะบุโรผูเ้ ขียนได้ใช้ “โรคระบาด”
เป็ น องค์ ป ระกอบสำ�คั ญ ของเรื่ อ งในการถ่ า ยทอด
แนวคิดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์
ในวรรณกรรม

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาเรื่องความเจ็บไข้ โรคภัยต่างๆ และโรค
ระบาดถู ก นำ�เสนอในผลงานวรรณกรรมญี่ ปุ่ น เพื่ อ
ถ่ายทอดแนวคิดในรูปแบบต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับโรคระบาดในวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ ที่อาจกล่าว
ได้ว่าถูกหยิบยกมานำ�เสนอมากที่สุด คือ “วัณโรค”
โรคระบาดชนิ ด นี้ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ นั ก เขี ย น
ญี่ปุ่นจำ�นวนมาก ทั้งในกรณีที่นักเขียนเป็นผู้ป่วยจาก
วัณโรคนีเ้ อง เช่น ฮิงชุ ิ อิชโิ ย(樋口一葉)6 ทะกะยะมะ โชะกิว
7
8
(高山樗牛) โฮะริ ทะท์สโุ อะ (堀辰雄) โมะริ โองะอิ (森
9
鴎外 ) โดยที่ นั ก เขี ย นเหล่ า นี้ ก ล่ า วถึ ง โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ
ในวรรณกรรมของตน พวกเขาต่างต้องทนทุกข์ทรมาน
กั บ โรคร้ า ยนี้ จ นเสี ย ชี วิ ต ในที่ สุ ด นั ก เขี ย นบางคนใน
กลุ่ม เช่น โมะริ โอะงะอิ อาจเขียนถึงวัณโรคเพียงเล็ก
น้ อ ยเพราะต้ อ งการหลี ก เลี่ ย งการเอ่ ย ถึ ง อาการป่ ว ย
ของตน (Johnston, 2020, 124-125) และมีทั้งในกรณี
ที่นักเขียนสมัยใหม่ของญี่ปุ่นบางคนได้นำ�วัณโรคมาเป็น
องค์ประกอบหลักของเรือ่ งในนวนิยายต่างๆ เช่น ฟุโจะกิ
『不如帰』ทีร
่ งั สรรค์โดย โทะกุโตะมิ โรกะ10 (徳富蘆花)
นวนิยายเรือ่ ง เบียวโจ โระกุฌะกุ『病状六尺』ทีร่ งั สรรค์โดย
มะซะโอะกะ ฌิกิ (正岡子規)11 เป็นต้น อย่างไรก็ดี “วัณโรค”
ได้ถูกนำ�เสนอในวรรณกรรมด้วยรูปแบบหรือกลวิธีที่

แตกต่างกัน เช่น วัณโรคในนวนิยายเรือ่ ง ฟุโจะกิถกู ใช้เป็น
อุปลักษณ์ (メタフォア) ในเรือ่ งโดยตัวละครเอก “นะมิโกะ”
(浪子)ค่อยๆ ล้มเจ็บลงด้วยอาการของวัณโรคอย่างงดงาม
ซึ่งเป็นกลวิธีที่เหมือนกับในผลงานเขียนของตะวันตก
ที่ใช้ภาพลักษณ์ของ “วัณโรค” ในการสร้างให้ใบหน้า
ของคนป่วยวัณโรคเป็นแบบจำ�ลองของลักษณ์ความเป็น
ชนชั้นสูงแบบใหม่ ในขณะที่วรรณกรรมเรื่องเบียวโจ
โระกุฌะกุ นัน้ “วัณโรค” ถูกนำ�เสนอในฐานะที่เป็นเพียง
โรคภัยที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับตัวละครในเรื่อง
มิได้เป็นภาพแทนในแบบจินตนิยมแต่อย่างใด (อิเกะดะ
2002, 3-4) การศึกษาประเด็นเรือ่ งโรคภัยในวรรณกรรม
สมัยใหม่และร่วมสมัยของญี่ปุ่นนี้ยังรวมไปถึงการศึกษา
เรื่อง “โรคเรื้อน” ในผลงานประพันธ์ของนักเขียนทั้งใน
ลักษณะทีใ่ ช้ “โรคเรือ้ น” เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของเรือ่ ง
หรือในลักษณะที่ศึกษางานประพันธ์ของผู้เขียนที่เป็น
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ นเอง เช่น ใน ค.ศ. 2002 สำ�นักพิมพ์โคเซะอิฌะ
(皓星社)ได้ตีพิมพ์ผลงานรวมเล่มวรรณกรรมโรคเรื้อน
『 ハ ン セ ン 病 文 学 全 集 』 ซึ่ ง สะท้ อ นประเด็ น ปั ญ หา
“กฎหมายการควบคุมโรคเรือ้ น”(癩予防法)ทีป่ ระกาศใช้
ใน ค.ศ.1931 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กักกันผู้ป่วยโรคเรื้อน
ตลอดชีวิต (Burns, 2004, 191)
สำ�หรับนวนิยายเรื่อง เมะมุฌิริ โคะอุชิ ผู้วิจัย
ส่วนใหญ่ศึกษาผลงานเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นนวนิยาย
ขนาดยาวเรือ่ งแรกของ โอเอะ เค็นสะบุโร นักเขียนรางวัล
โนเบลคนที่สองของญี่ปุ่นโดยงานวิจัยที่ผ่านมาผู้วิจัย
ได้ศึกษาพฤติกรรมของตัวละครเอก “ผม” (僕) ที่มี
ความกล้าหาญ ซึ่งในขณะที่นักวิจารณ์วรรณกรรมและ
ผู้ศึกษาวิจัยโดยส่วนใหญ่จะกล่าวว่าตัวละครเอกคือ

6

ฮิงชุ ิ อิชโิ ย (樋口一葉) (2พฤษภาคม ค.ศ. 1872-23 พฤศจิกายน ค.ศ.1896) นักเขียนหญิงยุคเมจิทมี่ บี ทบาทส�ำคัญต่อวงการวรรณกรรมญีป่ นุ่ สมัยใหม่
ทะกะยะมะ โชะกิว(高山樗牛 )(28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1871-24 ธันวาคม ค.ศ.1902)นักเขียน นักวิจารณ์วรรณกรรม นักปรัชญาแห่งยุคเมจิ ผลงานของเขาทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎี
และวรรณกรรมวิจารณ์มอี ทิ ธิพลต่อวงการวรรณกรรมญีป่ นุ่ ในยุคปลายเมจิเป็นอย่างสูง
8 โฮะริ ทะท์สโุ อะ (堀辰雄) (28 ธันวาคม ค.ศ.1904-28 พฤษภาคม ค.ศ.1953) นักเขียน นักแปลและกวี ทีม
่ บี ทบาทส�ำคัญในวงการวรรณกรรมสมัยใหม่ของญีป่ นุ่ ผลงานส�ำคัญ
ของเขารังสรรค์ขนึ้ ในยุคโฌวะ และเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� การเคลือ่ นไหวทางวรรณกรรมชนชัน้ กรรมาชีพ
9 โมะริ โองะอิ (森鴎外) (17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1862-9 กรกฎาคมคม ค.ศ.1922) นักเขียน นักแปล และกวีทม
ี่ ชี อื่ เสียงและมีอทิ ธิพลต่อวงการวรรณกรรมสมัยใหม่ของญีป่ นุ่ มากทีส่ ดุ
คนหนึง่ เขาได้รบั การยกย่องว่าเป็นนักเขียนและนักแปลคนแรกทีส่ ามารถถ่ายทอดความงามและวรรณศิลป์แห่งกวีนพิ นธ์ตะวันตกเป็นภาษาญีป่ นุ่ ได้อย่างงดงาม
10 โทะกุโตะมิ โรกะ (徳富蘆花) ( 8 ธันวาคมค.ศ.1868 - 18 กันยายนค.ศ.1927) นักเขียนและนักปรัชญาคนส�ำคัญในยุคสมัยใหม่ของญีป
่ นุ่
11 มะซะโอะกะ ฌิกิ (正岡子規) (14 ตุลาคม ค.ศ.1867-19 กันยายน ค.ศ.1902) นักเขียน นักวิจารณ์วรรณกรรม นักหนังสือพิมพ์ และกวีคนส�ำคัญในยุคเมจิทม
ี่ บี ทบาทในการพัฒนา
บทกวีไฮกุของญีป่ นุ่ ให้มคี วามเป็นสมัยใหม่
7
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“ผู้ต่อต้านที่กล้าหาญ” (英雄的抵抗者) อิวะตะได้เสนอ
อีกว่าโอเอะสร้างให้ตัวละครเอก “ผม” เป็นตัวแทน
ของโอเอะที่ก้าวกระโจนออกจากโลกในวัยเด็กสู่โลก
แห่งความจริง เช่นเดียวกับทีป่ รากฏให้เห็นในวรรณกรรม
เรื่องต่อๆมา (อิวะตะ, 1989, 51) โอเอะใช้ประสบการณ์
ที่เผชิญกับสงครามในวัยเด็กมาเป็นฉากและภูมิหลัง
สำ�คัญในนวนิยายเรื่อง เมะมุฌิริ โคะอุชิ โดยโอเอะ
ได้ ใช้ ค วามเปรี ย บในการนำ�เสนอสภาพสั ง คมญี่ ปุ่ น
ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง (ทะกะโอะ, 1997, 19-29)
เดือนเต็มเสนอว่าในขณะที่ผลงานรวมเรื่องสั้น ฌิฌะ
โนะ โอะโงะริ หรือ ความหรูหราของผู้ตาย『死者の奢
り』 ของโอเอะ เค็ น สะบุ โรเป็ น การถ่ า ยทอดแนวคิ ด
ด้านลบและแนวคิดทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ของมนุษย์ผู้ “มีชวี ติ อยู่
ในกำ�แพงที่ปิดกั้น” นวนิยายเรื่องนี้กลับสะท้อนให้เห็น
แนวคิดด้านบวกของโอเอะ ทีน่ ำ�เสนอเรือ่ ง“ความผูกพัน
อย่างแน่นแฟ้น” ของผูท้ มี่ ชี วี ติ อยูใ่ นกำ�แพงทีป่ ดิ กัน้ และ
เป็นมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็น “เด็กเหลือขอ” ซึ่งนับเป็น
คนนอกของสังคมอย่างสิ้นเชิง (เดือนเต็ม, 2549,74)
ทั้งยังเสนอว่าฉากสงครามในเรื่องเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ได้
แบ่งแยก “พวกเรา” (กลุม่ ตัวละครเอก) และ “พวกเขา”
(กลุ่มชาวบ้าน) ออกจากกัน (เดือนเต็ม, 2547) งานวิจัย
ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาประเด็นเรื่องการใช้ “โรค
ระบาด” ในเรื่ อ งว่ า องค์ ป ระกอบนี้ มี บ ทบาทสำ�คั ญ
อย่างไรในเรื่อง ทั้งยังสะท้อนให้เห็นประเด็นปัญหาที่
สำ�คัญเรื่องใด ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาโรคระบาด(疫病)
ในฐานะที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบสำ�คั ญ ของเรื่ อ งที่ ผู้ เขี ย น
เจตนาใช้องค์ประกอบนี้เพิ่มเข้าไปในฉากหลังอันได้แก่
สงครามเพื่อขับเน้นให้เห็นปัญหาที่สำ�คัญในยุคสมัยนั้น
คือ ประเด็นเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และจะ
ศึกษาว่าโรคระบาดสะท้อนให้เห็นประเด็นเรื่องคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ในแง่บวกหรือแง่ลบอย่างไร

3. วิธีวิจัย

3.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาว่าโอเอะ เค็นสะบุโรได้ใช้ประเด็น

เรื่ อ งโรคระบาด ในฐานะที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบสำ�คั ญ
ในนวนิยายเรื่อง เมะมุฌิริ โคะอุชิ อย่างไร
2) เพื่อศึกษาว่าการใช้โรคระบาด ในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบสำ�คัญในเรื่อง ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
สังคมหลังสงครามโลกครั้งที่สองและแนวคิดที่เกี่ยวกับ
มนุษย์ในสังคมร่วมสมัยของช่วงเวลานั้นอย่างไร
3.2 ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์นวนิยายเรื่อง เมะมุฌิริ
โคะอุช『
ิ 芽むしり仔撃ち』 ที่รังสรรค์โดยโอเอะ เค็นสะ
บุโร โดยวิเคราะห์ตัวบทและมุ่งเน้นศึกษาการใช้ “โรค
ระบาด” ในฐานะทีเ่ ป็นองค์ประกอบสำ�คัญของนวนิยาย
เรือ่ งนีว้ า่ ผูแ้ ต่งได้ใช้ “โรคระบาด”ในการถ่ายทอดประเด็น
ปั ญหาทางสั ง คมอย่ า งไร พร้ อ มทั้ ง ผู้ วิจั ย จะใช้ ข้อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องเพื่ออ้างอิง และวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป
3.3 สมมติฐานของการวิจัย
1. โอเอะ เค็นสะบุโรได้กำ�หนดให้ประเด็นเรื่อง
โรคระบาดเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างฉากและ
ภูมิหลังในนวนิยายเรื่อง เมะมุฌิริ โคะอุชิ โดยโอเอะ ได้
สร้างให้องค์ประกอบนี้เป็นสิ่งที่ขับเน้นปัญหาทางสังคม
ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
2. โอเอะ เค็นสะบุโร ได้ใช้โรคระบาด ในฐานะที่
เป็นองค์ประกอบสำ�คัญในเรื่อง ในการสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาสังคมต่างๆหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อันได้แก่
ปัญหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ปัญหาความเหลือ่ มลาํ้ ทาง
สังคม และปัญหาการถูกกดทับทางอำ�นาจของเยาวชนใน
ยุคนัน้ อันเป็นภาพสะท้อนของมนุษย์ในแง่ลบ แต่ในขณะ
เดียวกัน “โรคระบาด” เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของเรือ่ ง
ในการนำ�เสนอประเด็นเรือ่ งคุณค่าความเป็นมนุษย์ในแง่
บวก เช่น ความมีอิสรภาพและเป็นเอกเทศของมนุษย์
มิตรภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์ ซึ่งตอกยํ้าแนวคิดเรื่อง
ความเป็นสองนัยของสรรพสิง่ ทีโ่ อเอะ เค็นสะบุโร ยึดถือ
3.4 ระบบถอดเสียง
ในการถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยนั้น
ผู้ วิ จั ย ใช้ ร ะบบที่ เ ป็ น ผลงานวิ จั ย ของคณาจารย์ ค ณะ
อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แก่อาจารย์
เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ | Duantem Krisdathanont
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สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ คือ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี
สีตสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สัตยพงศ์ และ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เสาวลั ก ษณ์ สุ ริ ย ะวงศ์ ไ พศาล
(ปั จ จุ บั น คื อ ศาสตราจารย์ กิ ต ติ คุ ณ ดร.สิ ริ ม นพร
สุริยะวงศ์ไพศาล) อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวินและอาจารย์
ภาควิ ช าภาษาไทยคื อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดุ ษ ฎี พ ร
ชำ�นิโรคศานต์ สำ�หรับคำ�บางคำ�ที่นิยมใช้แพร่หลายแล้ว
ยังคงใช้ตามความนิยมเดิม เช่น เกียวโต ซามูไรเมจิ
เป็นต้น
3.5 ข้อตกลงเบื้องต้น
ผู้วิจัยจะใช้ตัวอักษรเอนสำ�หรับผลงานประเภท
หนังสือหรือนวนิยายขนาดยาว เช่น นวนิยายเรื่อง เมะ
มุฌริ ิ โคะอุชิ และใช้ตวั อักษรในเครือ่ งหมายอัญประกาศ
สำ�หรับผลงานประเภทบทความหรือเรือ่ งสัน้ เช่น เรือ่ งสัน้
“ซะเกะบิ โงะเอะ”

4. บทวิเคราะห์

นวนิยายเรื่อง เมะมุฌิริ โคะอุชิ เริ่มต้นเรื่องเมื่อ
“พวกผมที่เป็นเด็กในสถานดัดสันดาน” (感化院の少
年たちである僕ら) ต้องอพยพไปอยู่ที่หมู่บ้านป่ากลาง
หุบเขาแห่งหนึง่ เนือ่ งจากสถานการณ์สงคราม เด็กกลุม่ นี้
ต้ อ งย้ า ยสถานที่ กั ก กั น จากหมู่ บ้ า นหนึ่ ง ไปยั ง อี ก
หมูบ่ า้ นหนึง่ เรือ่ ยๆ จนมาลงเอยทีห่ มูบ่ า้ นป่ากลางหุบเขา
(谷間の村) ที่ เ ป็ น ฉากสำ�คั ญ ของเรื่ อ งแห่ ง นี้ โอเอะ
รังสรรค์นวนิยายเรื่องนี้โดยสร้างให้ตัวละครเอก “ผม”
เป็นผู้บรรยายโดยใช้ทรรศนะจำ�กัดขอบเขต และดำ�เนิน
เรือ่ งราวโดยมีฉากหลักเป็นหมูบ่ า้ นกลางหุบเขา ตัวละคร
สำ�คัญในเรือ่ งอืน่ ๆ ประกอบด้วย ตัวละคร “น้องชาย” (弟)
ของผม ซึ่งถูกพ่อนำ�มาทิ้งไว้ที่สถานดัดสันดานทั้งๆ ที่
ไม่เคยกระทำ�ความผิดใด ตัวละคร “มินามิ”(南)เด็กชาย
ในสถานดัดสันดานผู้พรํ่าเพ้อถึงดินแดนทางใต้และมี
พฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศ ตัวละคร“เด็กหญิง”(少女)ที่
ถูกทิ้งไว้ในหมู่บ้านเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น ตัวละคร “ลี”
( 李) เด็ ก ชายชาวเกาหลี ใ นชุ ม ชนเกาหลี ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ
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หมูบ่ า้ นกลางป่า ตัวละคร “ทหาร”(兵士) หนีทพั ตัวละคร
“เด็ ก ในสถานดั ด สั น ดาน” คนอื่ น ๆ และตั ว ละคร
“ชาวบ้าน” (村人) โอเอะ เค็นสะบุโรสร้างให้ตัวละคร
เหล่ า นี้ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ โรคระบาดประหลาดที่ แ พร่ อ ยู่
ในหมู่ บ้ า นกลางหุ บ เขานั้ น จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ช าวบ้ า น
พากั น หลบหนี แ ละทอดทิ้ ง เด็ ก ในสถานดั ด สั น ดาน
อยู่ ใ นหมู่ บ้ า น ทั้ ง ยั ง กั ก ขั ง ไม่ ใ ห้ ก ลุ่ ม เด็ ก ออกมาจาก
หมู่บ้านในขณะที่สันนิษฐานว่ายังมีการแพร่กระจาย
ของโรคระบาดอยู่ ผู้วิจัยจะศึกษาการใช้ “โรคระบาด”
ในวรรณกรรมเรือ่ ง เมะมุฌริ ิ โคะอุชิ ในสองประเด็นหลัก
ที่นำ�เสนอภาพของมนุษย์ทั้งด้านลบและด้านบวก คือ
โรคระบาดกับการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ และ
โรคระบาดกับการสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ ดังนี้
4.1 โรคระบาดกับการลดทอนคุณค่าความเป็น
มนุษย์
กลุม่ ตัวละครเด็กในสถานดัดสันดานได้รบั การตอบ
รับให้อพยพไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งในป่ากลางหุบเขา แต่
เมื่อพวกเขาไปถึงก็พบว่ามีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้น
ในหมู่บ้านแห่งนั้น และพวกเขาถูกบังคับให้ทำ�หน้าที่
เป็นคนนำ�สัตว์ที่ตายจากโรคระบาดไปขุดหลุมฝัง ชาว
บ้านต่างก็หวาดเกรงโรคระบาดประหลาดนี้และปฏิเสธ
ที่ จ ะให้ ค นในหมู่ บ้า นสั มผั ส สั ต ว์ เ ลี้ ย งที่ พ ากั น ล้ มตาย
จากโรคระบาด แต่กลับบังคับให้เด็กจากสถานดัดสันดาน
ทำ�หน้าที่นั้นแทน ในประเด็นเรื่องโรคระบาดกับความ
เหลื่ อ มลํ้ า ทางสั ง คมนี้ ผู้ วิ จั ย จะขอแบ่ ง หั ว ข้ อ ในการ
วิเคราะห์ออกเป็น 3 หัวข้อคือ โรคระบาดกับมนุษย์
ในสภาวะที่ถูกกักขัง โรคระบาดกับการแบ่งแยกมนุษย์
ออกจากกัน และ โรคระบาดกับการกดขี่มนุษย์ ดังนี้
4.1.1 โรคระบาดกับมนุษย์ในสภาวะที่ถูกกักขัง
โอเอะกล่าวในคำ�ลงท้ายของหนังสือชุด ฌิฌะ
โนะ โอะโงะริ 『死者の奢り』ว่าตนเขียนผลงานเหล่านี้
ส่วนใหญ่ในช่วงหลัง ค.ศ.1957 ผลงานเหล่านี้มีแก่น
เรื่ อ งของตั ว ละครที่ อ ยู่ ใ นสภาวะถู ก กั ก ขั ง (監禁され
た状態) และจำ�ต้ อ งใช้ ชี วิ ต อยู่ ภ ายในกำ�แพงที่ ปิ ด ล้ อ ม
(โอเอะ, 1958) ในการนี ้ โ อเอะได้ ส ร้ า งให้ ต ั ว ละคร
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“พวกผม” (僕ら) เป็นตัวแทนของเยาวชนญี่ปุ่นที่ตกอยู่
ในสภาวะที่ถูกกักขัง และถูกกดทับทางอำ�นาจโอเอะ
ได้ ใช้ ก ลวิ ธี อุ ป มานิ ทั ศ น์ (Allegory) ในการจำ�ลอง
ความพยายามดิ้นรนต่อสู้ของเยาวชนชาวญี่ปุ่นในช่วง
หลังสงคราม ผ่านสภาวะทีก่ ลุม่ ตัวละครเอกถูกทิง้ ให้ตอ้ ง
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านป่ากลางหุบเขาที่ถูกปิดล้อม โอเอะ
ได้สร้างฉากหมู่บ้านป่ากลางหุบเขาเพื่อจำ�ลองสภาวะ
การถูกบีบคั้นนั้น ทั้งยังใช้องค์ประกอบของเนื้อหาที่
สำ�คัญในด้านเวลาและสถานที่ (time and space) คือ
หมูบ่ า้ นป่ากลางหุบเขาในช่วง “สงคราม” ทีค่ าดเดาได้วา่
เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ตัวละครเอกตกอยู่
ในสภาวะแวดล้ อ มที ่ ม ี “โรคระบาด” ระบาดอยู ่ ซ ึ ่ ง
องค์ ป ระกอบทั้ ง สองประการนี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด สภาวะที่
ถูกกักขังของตัวละครเอก โอเอะได้บรรยายถึงฉากหลัง
ของเรื่องราวดังนี้
人殺しの時代だった。永い洪水のように戦争が集
団の狂気を、人間の情念の襞ひだ、躰のあらゆる隅ず
み、森、街路、空に氾濫させていた。僕らの収容されて
いた古めかしい煉瓦造りの建物、その中庭をさえ、突然
空から降りてきた兵隊、飛行機の半透明な胴体のなかで
猥雑な形に尻をつき出した若い金髪の兵隊があわてふた
めいた機銃掃射をしたり、朝早く作業のために整列して
門を出ようとすると、悪意にみちた有剌鉄線のからむ門
の外側に餓死したばかりの女がよりかかっていて、たち

(pp.13-14)12
ยุคนั้นเป็นยุคแห่งการเข่นฆ่า สงครามได้พัดพา
กลุ่มก้อนอุทกภัยแห่งความบ้าคลั่งไปสู่ความรู้สึกของ
มนุษย์ทุกซอกทุกมุม ไปยังลำ�ไส้ทุกขดในร่างกายไปยัง
ป่า เมือง และบนท้องฟ้า บ้างก็มีทหารซึ่งจู่ๆ ก็ลงมาจาก
ฟากฟ้า และทหารหนุ่มผมทองที่ยื่นบั้นท้ายอย่างลามก
อยูใ่ นส่วนกลางลำ�เครือ่ งบินทีโ่ ปร่งแสงเร่งกราดยิงลงมา
まち引率の教官の鼻先へ倒れてきたりした。
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ทีต่ กึ เก่าๆ ทีส่ ร้างด้วยอิฐทีพ่ วกเราถูกกักกันอยูแ่ ละแม้แต่
ที่ลานบ้าน บ้างก็ในตอนเช้าตรู่ที่พวกเราตั้งแถวจะออก
จากประตูเพื่อไปปฏิบัติงานก็พบศพหญิงที่เพิ่งเสียชีวิต
จากการขาดอาหารพิงอยู่นอกประตูขดลวดหนามที่เต็ม
ไปด้วยอันตราย และศพนั้นล้มลงตรงจมูกของผู้คุมพอ
ดิบพอดี (หน้า 17)13
แม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งสงครามเช่นนี้ก็ตามแต่
มี ก ารกล่ า วบรรยายว่ า ช่ ว งเวลานั้ น กลั บ “มี ค วาม
กระตือรือร้นแรงกล้าอันแปลกประหลาด ที่จะคุมขัง
พวกคนที่มีผิวหนังเนียนเรียบทั่วร่าง หรือที่มีขนอ่อน
ส่องประกายสีเกาลัดเพียงเล็กน้อย” (โอเอะ, 2547,17)
ข้อความบรรยาย “คนที่มีผิวหนังเนียนเรียบทั่วร่าง หรือ
ที่มีขนอ่อนส่องประกายสีเกาลัดเพียงเล็กน้อย” ที่สื่อ
ถึงเยาวชนคนหนุ่มสาวนี้สะท้อนให้เห็นว่าโอเอะได้สร้าง
ให้ตัวละครพวกผมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน ตกอยู่ในสภาวะ
ของการถู ก คุ ม ขั ง ในช่ ว งเวลาแห่ ง ความบ้ า คลั่ ง แห่ ง
สงครามนี้ ทั้งพวกผมยังตระหนักว่าในช่วงที่ย้ายจาก
หมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งนั้น “ตนเองถูกล้อม
รอบด้วยกำ�แพงใหญ่มหึมา” (โอเอะ, 2547,15)ทั้งผู้คุม
ก็ยงั กล่าวว่า “ฉันพบวิธดี ที สี่ ดุ ทีจ่ ะขังพวกแกได้แล้ว บาง
ครัง้ สงครามก็มปี ระโยชน์เหมือนกัน” (โอเอะ, 2547,15)
สรุปได้ว่าสงครามถูกสร้างให้เป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ของการสร้างสภาวะที่ถูกกักขังของตัวละครเอกในเรื่อง
นอกจาก “สงคราม” แล้ว “โรคระบาด” ยังถูกใช้
เป็นองค์ประกอบสำ�คัญอีกประการหนึ่งที่สร้างสภาวะ
ของการ “อยู่ในกำ�แพงที่ปิดล้อม” ของกลุ่มตัวละคร
เอก เมื่อกลุ่มตัวละครเอกซึ่งเป็นเด็กในสถานดัดสันดาน
ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านป่ากลางหุบเขาที่เป็นฉากสำ�คัญ
ของเรื่องแล้ว ก็พบว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีโรคระบาดเกิด
ขึ้น เมื่อเริ่มมีสัตว์เลี้ยงตายเป็นจำ�นวนมาก และผู้คนใน
หมู่บ้าน รวมถึงสมาชิกของกลุ่มเด็กในสถานดัดสันดาน
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ทีท่ ำ� ให้บทแปลบางจุดมีความคลาดเคลือ่ น ผูว้ จิ ยั จึงขอแก้ไขบทแปลทีอ่ า้ งอิงมาบางส่วนให้ถกู ต้องตามตัวบทเนือ่ งจากมีความส�ำคัญต่อการวิเคราะห์วรรณกรรมโดยรวม ทัง้ นีบ้ ทแปล
ทีผ่ วู้ จิ ยั ปรับแก้ผวู้ จิ ยั จะท�ำสัญลักษณ์โดยใช้ตวั อักษรเอียงในส่วนทีม่ กี ารปรับจากในนวนิยายเรือ่ ง ฆ่ามันซะ อย่าให้มนั โต

13 ตัวบทฉบับแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดในบทความชิ้นนี้อ้างอิงจากนวนิยายเรื่อง
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คนหนึ่ ง เริ่ ม ล้ ม ตายลง ชาวบ้ า นก็ พ ากั น ทอดทิ้ ง กลุ่ ม
เด็กในสถานดัดสันดานไป แต่การทอดทิ้งมิได้จบอยู่
เพียงเท่านั้น ชาวบ้านได้สร้างสิ่งกีดขวางป้องกันมิให้
เด็กจากสถานดัดสันดานหนีออกมาจากหมู่บ้านได้โดย
มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาด
ดังบทบรรยายต่อไปนี้

การเข่นฆ่านั้น และกำ�แพงชั้นที่สามก็คือโรคระบาด
ที่ ปิ ด กั้ น ให้ ก ลุ่ ม ตั ว ละครเอกไม่ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั บ
ชาวบ้ า นได้ แ ละโรคระบาดนี้ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ช าวบ้ า นนั้ น
ปิดกั้นกลุ่มพวกผมออกจากสังคมภายนอก
นอกจากนี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สภาพสั ง คมในช่ ว ง
เวลาที่โอเอะรังสรรค์นวนิยายชิ้นนี้จะพบว่า เป็นช่วง
谷を渡るトロッコの軌道の、向うの側の山肌に近
เวลาในทศวรรษที่ 1950 ซึ่งโอเอะและคนหนุ่มสาวของ
い部分に、木の根株や板、枕木、それに岩などで、悪意
ญีป่ นุ่ ต้องตกอยูใ่ นสภาวะของผูท้ ถี่ กู บีบคัน้ อยูใ่ นสภาวะ
にみちた一種のバリケードが造られてい、僕らを遮断し
ของผู้ที่ถูกกำ�แพงปิดล้อมไม่อาจมีเสรีภาพอย่างแท้จริง
ているのだ(中略)そのバリケードは実に頑丈な壁のよう
และถูกกดทับในระดับหลายชัน้ ทัง้ จากกฎเกณฑ์ทบี่ บี คัน้
に立ちはだかり、しかも危険な脆弱さをはらむ罠として
ในสังคมญีป่ นุ่ เอง และจากการปกครองของสหรัฐอเมริกา
そこにあった。(pp.73-74)
ในช่วงหลังสงคราม กล่าวคือ ประเทศญี่ปุ่นต้องตกอยู่
ส่ ว นหนึ่ ง ของรางรถลากที่ ตั ด ข้ า มหุ บ เขาซึ่ ง ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานควบคุมการยึดครอง
ใกล้กับพื้นผิวภูเขาทางฝั่งกระโน้นมีสิ่งกีดขวางประเภท ญี่ปุ่น คือ กองบัญชาการทหารสูงสุดสำ�หรับมหาอำ�นาจ
หนึ่งเต็มไปด้วยความมุ่งร้าย ที่สร้างขึ้นจากตอไม้ ไม้ พันธมิตร หรือที่รู้จักกันทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นว่า GHQ
กระดาน ไม้หมอน และหินเป็นต้น สิ่งกีดขวางนี้ได้ ตั้งแต่ ค.ศ.1945-1952 ประเทศญี่ปุ่นเองจึงตกอยู่ใน
ตัดขาดเส้นทางของพวกผม.......ขวางกั้นพวกผมราวกับ สภาพเดียวกับกลุ่มตัวละครเอกที่ต้องดำ�รงชีวิตอยู่ใน
เป็นกำ�แพงแข็งแกร่ง ยิ่งกว่านั้น มันตั้งอยู่ตรงนั้นราวกับ สภาวะทีถ่ กู บีบบังคับและถูกจำ�กัดควบคุม อย่างไรก็ตาม
เป็นกับดักที่เต็มไปด้วยความเปราะบางอันเป็นอันตราย เนื่องจากสหรัฐอเมริกาให้เสรีภาพในการแสดงความคิด
อีกด้วย (น. 68)
เห็นทางการเมืองในช่วงแรกของการยึดครองญี่ปุ่น จึง
โรคระบาด คือ ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ชาวบ้านหนี ทำ�ให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์เริ่ม
ออกจากหมู่บ้านและกีดกันกักขังให้กลุ่มตัวละครเอก ลุกขึ้นดำ�เนินกิจกรรมเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ มากขึ้น
ต้องอยู่ในสภาวะที่ปิดล้อม ในประเด็นนี้อาจวิเคราะห์ เช่น เหตุการณ์การนัดหยุดงานนิอิชิ (二・一ゼネスト)
ได้ ว่ า โอเอะได้ ส ร้ า งกำ�แพงปิ ด ล้ อ มกลุ่ ม ตั ว ละครเอก ทีก่ ลุม่ ข้าราชการต้องการต่อสูเ้ รียกร้องให้รฐั บาลจ่ายเงิน
ในหลายชั้นหลายระดับ เริ่มต้นจากกำ�แพงชั้นแรกคือ เดือนให้ข้าราชการเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของ
การต้องตกอยู่ในหมู่บ้านป่าที่มีหุบเขาล้อมรอบซึ่งเป็น นายโยะฌิดะ14 แต่เมื่อนายพลแมคอาเธอร์15 ได้ทราบ
สถานที่ กั ก กั น ชั่ ว คราว ทั้ ง ยั ง มี กำ�แพงชั้ น ที่ ส องคื อ ข้อมูลเกีย่ วกับแผนการประท้วงนี้ เขากลับออกคำ�สัง่ ห้าม
สภาพแวดล้อมในช่วงเวลาแห่งสงครามซึ่งทุกคนย่อม ไม่ให้ประชาชนนัดหยุดงาน โดยอ้างว่าเพื่อความมั่นคง
ต้องถูกกดดันและปิดล้อมด้วยสภาพสังคมที่เต็มไปด้วย ของประเทศ แต่เหตุผลทีแ่ ท้จริงนัน้ เนือ่ งจากในขณะนัน้
14 โยะฌิดะ ฌิเงะรุ (吉田茂)

(22 กันยายน ค.ศ.1878-20 ตุลาคม ค.ศ.1967) นักการทูตและนักการเมืองชาวญีป่ นุ่ เขาด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีในระหว่าง ค.ศ.1946-1947 และ
ค.ศ.1948-1954 นับเป็นนายกรัฐมนตรีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งยาวนานทีส่ ดุ คนหนึง่ ในยุคหลังการปกครองของสหรัฐอเมริกา
15 ดักลาส แมคอาเธอร์ (Douglas MacArthur) (26 มกราคม ค.ศ. 1880- 5 เมษายน ค.ศ.1964) นายพลแมคอาเธอร์เป็นผูบ
้ ญ
ั ชาการในเหตุการณ์สำ� คัญครัง้ ทีญ
่ ปี่ นุ่ ลงนามยอมรับ
การพ่ายแพ้ตอ่ ฝ่ายสัมพันธมิตรบนเรือประจัญบานยูเอสเอสมิสซูรี และเป็นผูท้ ปี่ รากฏบนภาพถ่ายประวัตศิ าสตร์ระหว่างเขากับจักรพรรดิฮโิ ระฮิโตะ ในวันทีเ่ สด็จเข้าพบเป็นครัง้ แรก
หลังประเทศญีป่ นุ่ พ่ายแพ้สงครามโลกครัง้ ที่ 2 นายพลดักลาส แมคอาเธอร์ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ ญ
ั ชาการสูงสุดของ GHQ ระหว่าง ค.ศ. 1945-1952 ทัง้ ยังด�ำรง
ต�ำแหน่งผูบ้ ญ
ั ชาการสูงสุดของกองก�ำลังสัมพันธมิตรในแปซิฟกิ จนถูกประธานาธิบดีแฮรี่ เอส ทรูแมนปลดออกจากต�ำแหน่ง ในวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1951 เนือ่ งจากแสดงท่าที
ต่อต้านต่อค�ำสัง่ ของประธานาธิบดีทรูแมนทีต่ อ้ งการใช้นโยบายเจรจายุตสิ งครามเกาหลี และประธานาธิบดีทรูแมนไม่เห็นด้วยกับการทิง้ ระเบิดปรมาณูในเขตดินแดนประเทศจีนซึง่
เป็นผูส้ นับสนุนเกาหลีเหนือในช่วงเวลาสงครามดังกล่าว
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การต่อสูท้ างอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างกลุม่ เสรีนยิ ม
กับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กำ�ลังทวีความรุนแรงการดำ�เนิน
การของ GHQ ในลักษณะนี้ทำ�ให้กลุ่มผู้มีความคิดเห็น
ขั ด แย้ ง กั บ รั ฐ บาลต้ อ งถู ก จำ�กั ด บทบาทลงอี ก ครั้ ง ใน
ขณะเดียวกันก็ทำ�ให้กลุม่ นิยมขวา และฝ่ายประชาธิปไตย
หัวปานกลางกลายเป็นกลุ่มที่มีบทบาทเป็นอย่างมากใน
สังคม (นรีนชุ , 2562, 105) การจำ�กัดเสรีภาพอันเนือ่ งมาจาก
ความเกรงกลัวในลัทธิคอมมิวนิสต์ยอ่ มส่งผลต่ออิสรภาพ
ของชาวญี่ ปุ่ น โดยเฉพาะคนหนุ่ ม สาวที่ มี อุ ด มการณ์
ทางการเมืองที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกาและรัฐบาล
ญีป่ นุ่ ในกรณีของโอเอะ เค็นสะบุโรในวัยหนุม่ เองก็เช่นกัน
เขามีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบกลุ่มฝ่ายซ้าย(左翼)
การถูกจำ�กัดเสรีภาพในระดับหลายชัน้ คือ การทีป่ ระเทศ
และรัฐบาลญี่ปุ่นตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ GHQ
ประชาชนชาวญีป่ นุ่ ตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมของรัฐบาล
คนหนุม่ สาวของญีป่ นุ่ อยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลและการควบคุม
ของประชาชนที่มีอำ�นาจเหนือกว่า จึงย่อมต้องสร้าง
ความกดดั น ให้ แ ก่ โ อเอะและคนหนุ่ ม สาวร่ ว มสมั ย
ในช่วงเวลานั้น อาจสรุปได้ว่าบริบททางสังคมเช่นนี้
นำ�ไปสู่การรังสรรค์วรรณกรรมเรื่อง เมะมุฌิริ โคะอุชิ
ที่ถ่ายทอดให้เห็นสภาวะของคนหนุ่มสาวที่ต้องตกอยู่
ภายใต้การควบคุมในระดับหลายชัน้ ตัวละครเอกในเรือ่ ง
ซึ่งเป็นเด็กในสถานดัดสันดานถูกสร้างให้เป็นตัวแทน
ของคนหนุ่มสาวที่ถูกจำ�กัดสิทธิเสรีภาพโดยชาวบ้านที่
เป็นผู้ที่มีอำ�นาจเหนือกว่า และในขณะเดียวกันชาวบ้าน
ก็ตกอยู่ภายใต้อำ�นาจของทางการหรือรัฐในอีกชั้นหนึ่ง
การจัดลำ�ดับโครงสร้างทางอำ�นาจในเรือ่ งให้ทางการหรือ
รั ฐ ตกอยู่ ภ ายใต้ ส ภาวะที่ ถู ก จำ�กั ด เนื่ อ งจากสงคราม
ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นป่ากลางหุบเขาอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของทางการหรือรัฐ เด็กในสถานดัดสันดานอยู่ภายใต้
การควบคุมของชาวบ้าน จึงเป็นการจำ�ลองสภาพสังคม
และสภาวะการถูกกดทับทางเสรีภาพของคนหนุ่มสาว
ร่วมสมัยในยุคนั้นได้อย่างชัดแจ้ง
ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่ ศึกษาบริบททางสังคมในขณะนัน้
จะพบว่าได้ปรากฏการก่อตัวของกลุ่มผู้ต่อต้านสหรัฐ

อเมริกาขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1950 อันสืบเนื่องมาจาก
สาเหตุ ห ลายประการที่ ทำ�ให้ ช าวญี่ ปุ่ น ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด
ความกังวลว่าสหรัฐอเมริกาจะนำ�พาญี่ปุ่นเข้าสู่สงคราม
(ซึ่งในช่วงเวลานั้นหมายถึงสงครามเกาหลีที่สืบเนื่อง
มาจากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
ระหว่างฝ่ายเสรีนิยมและฝ่ายคอมมิวนิสต์) มากกว่า
จะช่วยให้ประเทศเกิดความสงบสุขอย่างแท้จริงดังนี้
แล้ ว ก็ เริ่ ม มี ผู้ ศึ ก ษาประเด็ น เรื่ อ งการยึ ด ครองญี่ ปุ่ น
ของ GHQ ในหลายด้าน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า GHQ
ได้เข้าตรวจสอบควบคุมสือ่ และการสือ่ สาร ทัง้ ยังควบคุม
กิจวัตร กิจกรรมและการนำ�เสนอวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆของคนญี่ปุ่นอย่างจริงจัง เนื่องจาก GHQ มองว่า
วัฒนธรรมและประเพณีหลายอย่าง มีความเชื่อมโยง
กับระบบศักดินา ลัทธิทหารนิยม และจักรพรรดินิยม
ด้วยเหตุนี้ GHQ จึงเข้าควบคุมการเผยแพร่หรือนำ�เสนอ
วรรณกรรม ภาพยนตร์ ละครเวที ละครย้อนยุค รวมถึง
การห้ามดำ�เนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ GHQ
ตี ค วามว่ า มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ท ธิ ท หารนิ ย มและ
ศักดินา (นรีนชุ , 2562, 116-119) แม้โอเอะ เค็นสะบุโรจะ
มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่อต้านสงคราม ไม่เห็นด้วย
กับแนวคิดแบบระบบศักดินา ทหารนิยม และจักรพรรดิ
นิยม แต่ความจริงที่ว่า GHQ ได้จำ�กัดสิทธิเสรีภาพ
ควบคุมการเผยแพร่สื่อหรือการนำ�เสนอวรรณกรรม
ย่ อ มส่ ง ผลสะท้ อ นให้ ค นหนุ่ ม สาวและคนในแวดวง
วรรณกรรมชาวญี่ปุ่นเกิดความรู้สึกกดดันและถูกกดทับ
ทางอำ�นาจ ซึ่ ง อาจวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า ความรู้ สึ ก ของ
คนหนุ่มสาวที่ถูกกดทับทางอำ�นาจและต้องใช้ชีวิตอยู่ใน
กำ�แพงที่ปิดล้อมไร้ซึ่งอิสรภาพนั้น ได้รับการถ่ายทอดใน
วรรณกรรมร่วมสมัยของยุคนัน้ หลายชิน้ รวมถึง เมะมุฌริ ิ
โคะอุชิ, สรุปได้ว่าบริบททางสังคมช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองเช่นนี้ได้ส่งอิทธิพลต่อการจำ�ลองสถานการณ์
ดังกล่าว ผ่านภาพ ฉาก และกระบวนการการถูกกักขัง
ของกลุม่ ตัวละครเอก อีกทัง้ การต่อต้านขัดขืนต่ออำ�นาจ
ชาวบ้านของกลุ่มตัวละครเอก ก็เป็นการจำ�ลองภาพ
การต่อสูข้ องคนหนุม่ สาวและกลุม่ ผูต้ อ่ ต้านอำ�นาจทีม่ ตี อ่
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ทั้งทางการหรือรัฐแห่งประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
ไปด้วยในขณะเดียวกัน
4.1.2 โรคระบาดกับการแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน
นอกจาก “โรคระบาด” จะถูกใช้ให้เป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญในการสร้างสภาวะที่ถูกปิดล้อมของกลุ่มตัวละคร
เอกซึ่งเป็นภาพจำ�ลองของเยาวชนชาวญี่ปุ่นที่ถูกกดทับ
ด้วยอำ�นาจแล้ว โรคระบาดยังถูกใช้ให้เป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญในการแบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นกลุม่ เป็นพวก กล่าว
คือ โรคระบาดได้แบ่งแยกกลุ่มพวกผมซึ่งเป็นเด็กจาก
สถานดัดสันดานออกจากกลุ่มชาวบ้าน
「 閉じこめとくためさ」と南がどなった。「め
そめそするな。俺たちを閉じこめたがっているんだ、
わかったか」（中略）
「お前も俺も、疫病にかかっているからさ」と南
がいった。「俺たちが黴菌をまきちらすのを、あいつ
らは恐がってるんだ。それで俺たちを閉じこめて、俺
たちが犬や地鼠みたいに死ぬのを見張っているのさ」

(pp.75-76)
“ก็จะได้ขังพวกเราไง” มินามิตะโกน “เลิกครวญ
ครางได้แล้วพวกมันต้องการขังพวกเราเข้าใจหรือยัง
วะ”...
“ก็เพราะทัง้ แกทัง้ ฉันต่างก็ตดิ โรคอยูน่ ะ่ สิ” มินามิ
พูด “พวกมันกลัวพวกเราจะกระจายเชือ้ โรคไปทัว่ พวกมัน
ก็เลยล้อมขังพวกเราและคอยดูพวกเราตายอย่างหมา
หรือพวกหนูดินไง” (น.70)
เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ โรคระบาดและชาวบ้ า นได้
ทอดทิ้งและกักขังกลุ่มพวกผมไว้ในหมู่บ้าน เนื่องจาก
คาดเดาว่ า กลุ่ ม ตั ว ละครเอกที่ ถู ก บั ง คั บ ให้ ทำ�หน้ า ที่
ฝังศพสัตว์เลี้ยงที่ติดโรคระบาดอาจจะติดโรค หมู่บ้าน
จึ ง กลายสภาพเป็ น เหมื อ นสถานกั ก กั น ของรั ฐ ที่ ถู ก
จัดตั้งขึ้นโดยผู้มีอำ�นาจ หากแต่เพียงสถานกักกันนั้น
ไม่ ไ ด้ อำ�นวยปั จ จั ย ขั้ น พื้ น ฐานในการดำ�รงชี วิ ต ให้ กั บ
ผู้ถูกกักกันแม้แต่น้อย แม้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า“สงคราม”
เป็นปัจจัยสำ�คัญทีไ่ ด้แบ่งแยก “พวกเรา” และ “พวกเขา”
ออกจากกัน (เดือนเต็ม, 2547) แต่โรคระบาดได้ขับเน้น
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การแบ่งแยกกลุ่ม “พวกเรา” และ “พวกเขา” ให้เป็น
รูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น แม้ว่าเดิมทีกลุ่มพวกผมซึ่ง
เป็นเด็กในสถานดัดสันดานจะไม่ได้รบั การยอมรับให้เข้า
กลุ่มชาวบ้านตัง้ แต่ตน้ และยังถูกพิจารณาว่าเป็น “สิง่ ที่
มีตัวตนอยู่เพื่อถูกจ้องมอง หรือในสถานะของสัตว์ป่า
ทีถ่ กู ขังกรง” (โอเอะ, 2547, 13) แต่เมือ่ พิจารณาแล้วจะ
พบว่าองค์ประกอบทีส่ ำ�คัญคือ “โรคระบาด” ได้ถกู สร้าง
ให้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการขี ด เส้ น แบ่ ง เขตแดนแยก
“พวกเรา” และ “พวกเขา” ออกจากกัน อาจวิเคราะห์ได้วา่
โอเอะได้ใช้กลวิธีอุปมานิทัศน์การแบ่งแยกพวกเราและ
พวกเขานี้ เพื่อจำ�ลองสภาพสังคมที่แท้จริงของญี่ปุ่น
ในขณะนั้นที่แบ่งแยกระหว่างผู้มีอำ�นาจไม่ว่าจะเป็น
สหรัฐอเมริกาหรือรัฐบาลและผู้มีอำ�นาจในสังคมญี่ปุ่น
กับหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้อยู่ใต้อำ�นาจ
4.1.3 โรคระบาดกับการกดขี่มนุษย์
โรคระบาดไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของเส้นแบ่ง
ระหว่ า งพวกเราและพวกเขาเท่ า นั้ น แต่ ยั ง เป็ น องค์
ประกอบสำ�คัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการกดขี่มนุษย์ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมลํ้าในสังคม ในตอนที่กลุ่ม
พวกผมได้รับมอบหมายให้นำ�สัตว์ที่ตายจากโรคระบาด
ไปฝังตัวละครเอก “ผม” ก็ตระหนักถึงความเหลื่อมลํ้า
ระหว่างสถานะของชาวบ้านและสถานะของตนตัง้ แต่ตน้
わかってるよ」と僕は感情を害していった。 鼠
の死んだのを村の子供たちがさわったら黴菌がうつる。
俺たちがさわるのはさしつかえない。そういうことだろ

(p.49)
“ผมทราบดีครับ” ผมพูดอย่างปวดร้าว “ถ้าเด็กๆ
ในหมู่บ้านแตะต้องหนูตาย พวกเขาก็จะติดเชื้อโรค แต่
ถ้าพวกผมจับมันละก็ไม่เป็นไร อย่างนั้นใช่ไหมครับ”
(น.46-47)
นอกจากกลุ่ม “พวกผม” แล้ว ตัวละครที่สำ�คัญ
อีกตัวหนึ่งคือ “เด็กหญิง” ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มชาวบ้าน
แต่กลับถูกทอดทิ้งไว้กับกลุ่มพวกผมที่เป็นเด็กในสถาน
ดัดสันดานเนื่องจากแม่ของเธอเสียชีวิตจากโรคระบาด
และถูกทอดทิ้งไม่ได้อพยพออกไปพร้อมกลุ่มชาวบ้าน
う？」

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2563 | jsn Journal Vol. 10 No. 2 December 2020

ตั ว ละครเอก “ผม”ได้ พ ยายามหลบหนี อ อกไปจาก
หมู่ บ้ านป่ ากลางหุบ เขาที่ถูก ปิด ล้อมเพื่อตามให้ห มอ
ซึ่งเป็นผู้ที่เขาเคยพบมาก่อนหน้านี้ มาช่วยรับเด็กหญิง
ออกไป แต่หมอกลับปฏิเสธและเอ่ยถามว่า “พวกแก
ติดโรคกันกีค่ นแล้ว แล้วยังเหลือรอดอยูอ่ กี กีค่ น” (โอเอะ,
2547,108) ตัวละครเอก “ผม” และหมอได้โต้เถียงกัน
ดังนี้
「あんた医者だろ、病気かどうか診るのが仕事だ
ろ？」「生意気なことをいうな」と急に怒りをあらわに
して医者はいった。「帰ってしまえ、二度とこちら側へ

(p.124)
“คุณเป็นหมอใช่ไหม หน้าทีข่ องหมอคือต้องตรวจ
ว่าคนเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคใช่ไหม”
“อย่ามาอวดดีกับฉันนะ” หมอโกรธขึ้นมาทันใด
“กลั บ ไปซะแล้ ว อย่ า กลั บ มาฝั่ ง นี้ อี ก เป็ น อั น ขาด”
(หน้า 108)
จากฉากนี้จะเห็นได้ว่าโอเอะได้ใช้องค์ประกอบ
ของเรื่องคือ “โรคระบาด” ในการเสียดสีผู้มีอำ�นาจ
และผู้ที่สมควรจะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือและรักษาคน
ผ่านตัวละคร “หมอ” กล่าวคือ ในขณะที่ “ผม”ซึ่งเป็น
เพี ย งเด็ ก ในสถานดั ด สั น ดานที่ มี ภ าพด้ า นลบสมควร
จะเป็ น คนชั่ ว ช้ า กลั บ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก หญิ ง โดยหานํ้ า
และอาหารไปให้เด็กหญิงประทังชีวิต ทั้งยังพยายาม
ช่ ว ยเหลื อ ให้ เ ด็ ก หญิ ง ได้ อ อกจากหมู่ บ้ า นที่ บั ด นี้
กลายเป็นสถานกักกันโรค แต่ตัวละคร “หมอ” ซึ่งมี
ภาพด้านบวก สมควรจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กลับ
ทอดทิ้งและผลักไสไม่ยอมให้เด็กหญิงซึ่งเป็นสมาชิก
ในกลุ่ ม ของตนอพยพออกมาจากจุ ด ที่ มี โรคระบาด
เนื่ อ งจากเกรงกลั ว ว่ า โรคระบาดนั้ น จะแพร่ ก ระจาย
ออกมาจากเขตกักกันโรค กล่าวได้ว่าตัวละครเด็กหญิง
ที่ เ ดิ ม ที ส มควรจะเป็ น สมาชิ ก ในกลุ่ ม “พวกเขา”
(=ชาวบ้ า น) กลั บ ถู ก ผลั ก ไสให้ ก ลายมาเป็ น สมาชิ ก
ของกลุ่ม “พวกเรา” (=เด็กในสถานดัดสันดาน) โอเอะ
จงใจสร้ า งให้ ตั ว ละครที่ ถู ก ผลั ก ไสออกจากกลุ่ ม และ
ถูกปิดล้อมอยู่ในกำ�แพงที่ปิดกั้นเป็นตัวละครเยาวชน
出て来るな」

หนุ่ ม สาวเท่ า นั้ น อั น เป็ น การสะท้ อ นสภาวะการถู ก
บีบคั้นของหนุ่มสาวในสังคมร่วมสมัย ณ ช่วงเวลาที่
โอเอะรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้
ในประเด็นนี้อาจวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมว่า โอเอะ
ได้สร้างตัวละครโดยใช้กลวิธีการเสียดสีตลอดทั้งเรื่อง
เพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาด้ า นมายาคติ บาร์ ต ส์ อ ธิ บ าย
ว่ า “มายาคติ ” เป็ น การสื่ อ ความด้ ว ยคติ ค วามเชื่ อ
ทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่า
เป็นธรรมชาติหรือเป็นกระบวนการทำ�ให้หลงอย่างหนึ่ง
อันเป็นสิ่งประกอบสร้างทางวัฒนธรรม (บาร์ตส์, 2547,
4) ด้วยเหตุนี้คนทั่วไปจึงมักจะมีภาพจำ�ของคน อาชีพ
หรื อ สิ่ ง ต่ า งๆตามแบบที่ ส อดคล้ อ งกั บ คติ ค วามเชื่ อ
ทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น สำ�หรับในนวนิยายเรื่อง
เมะมุฌิริ โคะอุชิ นี้ โอเอะได้สร้างให้ตัวละครเด็กใน
สถานดั ด สั น ดานที่ มี ภ าพมายาคติ ว่ า เป็ น คนเลว แต่
ในเรื่องกลับเป็นตัวละครผู้มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อน
มนุษย์ ในขณะที่พวกชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงหมอ
ซึ่ ง มี ภ าพมายาคติ ข องความดี ง าม สมควรเป็ น ผู้ ที่
ช่วยเหลือผู้ท่ีอ่อนแอกว่า แต่กลับกลายเป็นกลุ่มคนที่
เจ้าเล่ห์หลอกลวงและเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าตน
นอกจากนี้ยังมีตัวละครในเรื่องตัวอื่นๆ เช่น ตัวละคร
ทหารซึ่งปกติแล้วย่อมมีภาพลักษณ์แห่งความเข้มแข็ง
กล้าหาญ แต่กลับถูกสร้างให้เป็นตัวละคร “ทหารหนีทพั ”
ที่หวาดกลัว ตัวละคร “ทหารหนีทัพ” นี้หลบหนีเข้ามา
อยู่ ใ นชุ ม ชนเกาหลี ข้ า งหมู่ บ้ า นช่ ว งที่ เ กิ ด โรคระบาด
ด้วยเชื่อว่าจะไม่มีใครเข้ามาค้นตัวพบ เขาเป็นชายที่
“ไร้ประกายรุ่งโรจน์สง่างามของทหารฝึกหัด เขาไร้ซึ่ง
บั้ น ท้ า ยเล็ ก เนื้ อ หนั่ น ในชุ ด เครื่ อ งแบบที่ เร้ า อารมณ์
และไร้ซึ่งช่วงคอแข็งแรง” (โอเอะ, 2547,96) จะเห็น
ได้ ว่ า ตั ว ละครทุ ก ตั ว ต่ า งมี ลั ก ษณะที่ ผิ ด ไปจากภาพ
ที่คนทั่วไปรับรู้และการสร้างตัวละครในลักษณะเสียดสี
กับภาพมายาคติที่มีต่อตัวละครแต่ละตัวนั้นสามารถ
วิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า เป็ น ความพยายามของผู้ เขี ย นที่ จ ะ
เสนอภาพความจริงของมนุษย์และสังคมที่ไม่ได้เป็น
ไปตามรูปแบบที่ยึดถือหรือจดจำ�กันมาในอดีต ทั้งยัง
เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ | Duantem Krisdathanont
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เป็ น การสะท้ อ นภาพความบิ ด เบี้ ย วของสั ง คมญี่ ปุ่ น
ในช่วงเวลานั้น
กลวิ ธี ก ารเสี ย ดสี ที่ โ อเอะใช้ ใ นเรื่ อ งยั ง หมาย
รวมถึงการสร้างตัวละครเด็กชายชาวเกาหลีที่ชื่อ “ลี”
ซึ่ ง อาศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนชาวเกาหลี ติ ด กั บ หมู่ บ้ า นที่ เ ป็ น
ที่ อ าศั ย ของชาวบ้ า นชาวญี่ ปุ่ น โอเอะจงใจใช้ คำ�ว่ า
“โชเซ็นจิน 14 บุระกุ”(朝鮮人部落) หรือ “ชุมชนชาวเกาหลี”
เพื่ อ แสดงนั ย ยะของการกดขี่ และถ่ า ยทอดปั ญ หา
ของการดำ�รงอยู่ของชาวเกาหลี หรือ “สะอินิชิ” (在日)
ทีโ่ อเอะเรียกว่า “โชเซ็นจิน” ในผลงานหลายต่อหลายเรือ่ ง
ของตน เช่น นวนิยายเรือ่ ง เมะมุฌริ ิ โคะอุชิ ใน ค.ศ.1958
วะเระระ โนะ จิดะอิ『われらの時代』ใน ค.ศ.1959
เรื่องสั้น “ซะเกะบิ โงะเอะ”『叫び声』ในค.ศ.1962
นวนิยายเรือ่ ง มันเอ็น งันเน็น โนะ ฟุตโตะโบรุ『万延元年の
フットボール』ใน ค.ศ.1967 เป็นต้น ตัวละคร “ลี” เด็กชาย
ชาวเกาหลี ห รื อ โชเซ็ น จิ น ที่ ป รากฏในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
เมะมุ ฌิ ริ โคะอุ ชิ นี้ เ ป็ น เด็ ก หนุ่ ม ที่ สู ญ เสี ย พ่ อ ไป
เพราะโรคระบาดและภูมิหลังครอบครัวมีความยากจน
ข้ น แค้ น กล่ า วได้ ว่ า ชี วิ ต ของตั ว ละครลี มี ค วามยาก
ลำ�บากและอดมื้ อ กิ น มื้ อ แม้ เ มื่ อ ก่ อ นจะมี โรคระบาด
และถู ก ทอดทิ้ ง ให้ อ ยู่ ใ นชุ ม ชนชาวเกาหลี ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ
หมู่บ้านป่ากลางหุบเขาเพียงลำ�พังหลังจากที่ชาวบ้าน
และคนเกาหลีในชุมชนชาวเกาหลีต่างก็พากันอพยพ
หนีไปคิมกล่าวว่า ตัวละครลีเป็นตัวละครที่อาศัยอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ต้อยตํ่าและแบ่งแยกห่างออกจาก
พื้นที่อาศัยของชาวญี่ปุ่น (คิม, 2006,74) ซึ่งลักษณะ
ตัวละครลีและสภาพแวดล้อมที่ลีอาศัยอยู่ซึ่งถ่ายทอด
ในวรรณกรรมนัน้ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเหลือ่ มลํา้
ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับชาวเกาหลีที่ดำ�รงอยู่ตั้งแต่ก่อน
สิ้ น สุ ด สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องเรื่ อ ยมาจนถึ ง สมั ย หลั ง
สงคราม
เมื่อพิจารณาถึงบริบททางสังคมในประเด็นเรื่อง

ชาวเกาหลีที่โอเอะนำ�เสนอในนวนิยายเรื่อง เมะมุฌิริ
โคะอุชิ นี้จะพบว่า ปัญหากลุ่มคนที่เรียกว่า “สะอินิชิ”
หรือ ชาวเกาหลี ซึง่ ในภาษาญีป่ นุ่ ตามตัวอักษรหมายถึง
คนที่ดำ�รงอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้น หมายถึงประชากร
ชาวเกาหลี ที่ ห ลงเหลื อ อยู่ ใ นประเทศญี่ ปุ่ น ภายหลั ง
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมีข้อมูลอ้างว่ามีชาว
เกาหลีที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นช่วงก่อนสงครามโลก
ครั้งที่สองสิ้นสุดลงถึงเกือบ 2,000,000 คน ส่วนใหญ่
แล้ ว เป็ น กลุ่ ม คนที่ ถู ก นำ�ตั ว มายั ง ประเทศญี่ ปุ่ น ใน
ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อมาช่วยบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
กับสงคราม แต่ก็มีชาวเกาหลีจำ�นวนหนึ่งที่อาศัยใน
ประเทศญีป่ นุ่ อยูแ่ ล้วก่อนเกิดสงคราม ชาวเกาหลีเหล่านี้
ถูกส่งตัวกลับประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด
ในทันทีเป็นจำ�นวนมาก และเมือ่ ถึง ค.ศ.1954 ประชากร
ชาวเกาหลี หรือ กลุ่มสะอินิชินี้ลดลงเหลือประมาณ
556,000คน (Ryang, 2014,520) สถานะของกลุ่ม
สะอินิชิที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 600,000 คนนี้ กลาย
เป็นปัญหาสังคมญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
กล่ า วคื อ ประเทศญี่ ปุ่ น ปั ด ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ
ชาวเกาหลีและบุคคลใต้ปกครองในช่วงอาณานิคมที่ยัง
มีคนกลุ่มนี้หลงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่นในสนธิสัญญา
ซานฟรานซิสโกใน ค.ศ.1952 ซึ่งทำ�ให้กลุ่มคนเหล่านี้
มี ส ถานภาพทางกฎหมายที่ เ ปราะบางเป็ น อย่ า งยิ่ ง
ความเชื่ อ มโยงทางกฎหมายของบุ ค คลเหล่ า นี้ กั บ รั ฐ
แห่งประเทศญีป่ นุ่ ได้ถกู ปฏิเสธอย่างดือ้ ๆจากการลงนาม
ในสนธิสัญญานี้ (Ryang, 2014, 532) กล่าวได้ว่า กลุ่ม
สะอินิชิมิได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามที่ควร
ได้รบั ตามหลักมนุษยธรรม ทัง้ ยังถูกเลือกปฏิบตั ิ มีสถานะ
ที่ไม่เท่าเทียมกับคนญี่ปุ่นแม้แต่น้อยทั้งๆ ที่กลุ่มสะอินิ
ชินี้ควรได้รับการชดเชยในฐานะที่เป็นเหยื่อหรือผู้ได้รับ
ความเสียหายจากสงครามที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ก่อขึ้น

16 ค�ำว่าโชเซ็นจิน (朝鮮人) มีความซับซ้อนและเป็นค�ำทีม
่ คี วามหมายแง่ลบเนือ่ งจากค�ำนีเ้ ป็นค�ำทีค่ นญีป่ นุ่ ใช้เรียกชาวเกาหลีในยุคทีเ่ กาหลีตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของมหาจักรวรรดิ

ญีป่ นุ่ (ค.ศ. 1910-1945)จนถึงช่วงหลังสงครามโลก ซึง่ คนญีป่ นุ่ ใช้คำ� เรียกชาวเกาหลีวา่ “โชเซ็นจิน” นีใ้ นสถานการณ์หรือสภาวการณ์หลากหลายทีก่ อ่ ให้เกิดความรูส้ กึ ต่อค�ำนี้
ว่าเป็นค�ำทีแ่ สดงให้เห็นถึงทัศนคติของชาวญีป่ นุ่ ทีก่ ดขีแ่ ละมีความเหลือ่ มล�ำ้ ต่อคนเกาหลี (ทะนิโมะริและคิม, 2002, 113)
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ในช่วงก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง
โอเอะเองยังได้กล่าวถึงประเด็นเรือ่ งคนเกาหลีหรือ
โชเซ็นจินในนวนิยายของตน โดยยกตัวอย่างคดีฆาตกรรม
โรงเรียนมัธยมปลายโคะมะท์ซุงะวะ(小松川高校事件)17
ว่าในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีคนหนุ่มสาวเกาหลี (若い朝
鮮人) ที่ ต้ อ งแบกรั บ ความโชคร้ า ยของการมี ใ บหน้ า ที่
หม่นหมองของคนเกาหลีแบบฆาตกรในคดีนี้อาศัยอยู่
ซึ่ ง ปั ญ หาระหว่ า งชาวญี่ ปุ่ น กั บ ชาวเกาหลี นี้ ย่ อ มเป็ น
ปั ญ หาสำ�คั ญ ที่ สุ ด ของคนหนุ่ ม สาวในญี่ ปุ่ น (โอเอะ,
1962, 154) และคิมเสนอว่าเหตุการณ์คดีฆาตกรรม
โรงเรี ย นมั ธ ยมปลายโคะมะท์ ซุ ง ะวะนี้ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ
โอเอะเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือโอเอะผู้ซึ่งมีความสนใจ
อย่างลึกซึ้งต่อสภาวะของชาวเกาหลีได้สร้างตัวละคร
“ผม”และเฝ้ า มองหนุ่ ม สาวสะอิ นิ ชิ ผ่ า นสายตาของ
ผูบ้ รรยายซึง่ ก็คอื ตัวละครเอก “ผม” ในเรือ่ งสัน้ “ซะเกะ
บิ โงะเอะ” (คิม, 2006, 75) สำ�หรับตัวละครลีในนวนิยาย
เรือ่ ง เมะมุฌริ ิ โคะอุชิ นีก้ เ็ ช่นกัน ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าแม้
ตัวละครลีจะไม่ได้ถกู สร้างให้มลี กั ษณะเหมือนคนเกาหลี
ในเรื่องสั้น “ซะเกะบิ โงะเอะ” ซึ่งมีต้นแบบคือ ลีชิงยู
(李少年)ฆาตกรจากคดีฆาตกรรมโรงเรียนมัธยมปลาย
โคะมะท์ซุงะวะนี้ แต่ตัวละครเอก “ผม” ในผลงานทั้ง
นวนิยายเรื่อง เมะมุฌิริ โคะอุชแิ ละ เรื่องสั้น “ซะเกะบิ
โงะเอะ”ต่ า งก็ มี ภู มิ ห ลั ง ของการเป็ น คนเกาหลี ห รื อ
โชเซ็นจินที่มาจากชุมชนชาวเกาหลีที่ยากจนข้นแค้น
เช่นเดียวกัน ตัวละครทั้งสองเป็นตัวแทนของโชเซ็นจิน
ที่มีภูมิหลังที่ยากลำ�บากและมีสถานะที่ตํ่าต้อยกว่าคน
ญี่ ปุ่ น ในช่ ว งเวลาสงครามที่ แ นวคิ ด ชาติ นิ ย ม (国家主
義) เฟื่องฟูและแนวคิดนี้ยังดำ�รงอยู่แม้เข้าสู่ยุคหลังสิ้น
สุดสงครามโลกในขณะที่โอเอะรังสรรค์นวนิยายชิ้นนี้
ในค.ศ.1958 ความทรงจำ�ในวัยเด็กของโอเอะที่มีต่อ
คนเกาหลีหรือโชเซ็นจินทีถ่ กู กดขีจ่ ากคนญีป่ นุ่ นัน้ สะท้อน

อยู่ในนวนิยายเรื่อง เมะมุฌิริ โคะอุชิ ตามที่ปรากฏใน
เรื่องดังนี้
「俺とお袋とは毎月、あの土間に長い時間坐っ
て草鞋を編むんだ。それは夫役だ」と李は駆けながら
いった。「怠けると縁の上から御隠居が俺とお袋に唾
をかける」
李は彼自身、乱暴に唾を吐いた。彼は、村長の
家に土足で踏みこんだことで感情を昂ぶりきらせ、そ
の声は震えていた。
「俺たちはあの家のどこに何があるか、すっかり
知ってるぜ、親父が子供の時から、あの家の奴らは俺の
一家を使って何もかもやらせたんだ。俺は肥溜めの塗り
かえの時なんか、一日中糞だらけでその中を這いまわる

(pp.160-161)
“ทุกๆเดือน ฉันกับแม่จะต้องนั่งสานรองเท้าฟาง
อยู่บนพื้นโดะมะ18 เป็นชั่วโมงๆ มันบังคับใช้แรงงาน
เรา” ลีวิ่งไปพูดไปด้วย “ถ้าพวกเราขี้เกียจละก็ ไอ้เจ้า
นายแก่หง่อมคนนั้นก็จะถ่มนํ้าลายลงมาจากบนระเบียง
ใส่ฉันกับแม่”
ว่าแล้วลีกถ็ ม่ นาํ้ ลายออกมาแรงๆ เขาตืน่ เต้นยิง่ นัก
ที่ ไ ด้ บุ ก รุ ก เข้ า ไปในบ้ า นของผู้ ใ หญ่ บ้ า นทั้ ง ๆ ที่ ยั ง
สวมรองเท้า เสียงของเขาสั่นพร่า
“เรารู้ว่าของในบ้านอยู่ที่ไหนกันบ้าง ตั้งแต่สมัย
พ่อฉันยังเป็นเด็กแล้ว ไอ้พวกคนในบ้านก็ใช้ครอบครัว
ของเราทำ�อะไรๆ ให้ทุกอย่าง อย่างตอนที่ฉันต้องทาสี
ถังขี้ใหม่ ฉันต้องคลานไปรอบถังที่เต็มไปด้วยขี้ทั้งวัน”
(น.136)
เหตุการณ์นี้เป็นตอนที่ตัวละครลีพาตัวละครเอก
“ผม” พังเข้าไปในบ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อหาถุงประคบนํ้า
แข็งมาบรรเทาอาการไข้ของตัวละครเด็กหญิงซึ่งกำ�ลัง
ป่วยหนักและสันนิษฐานได้ว่าติดโรคระบาด ในฉากนี้
んだ」

17 คดีฆาตกรรมโรงเรียนมัธยมปลายโคะมะท์ซงุ ะวะ

(小松川高校事件) เป็นคดีฆาตกรรมทีเ่ ด็กหนุม
่ ชาวเกาหลี (หรือทีเ่ รียกว่าโชเซ็นจิน) สังหารนักเรียนสาวชาวญีป่ นุ่ เหตุการณ์นี้
เกิดขึน้ ในช่วงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1958 ได้รบั ความสนใจจากสือ่ มวลชนและคนญีป่ นุ่ ทัง้ ประเทศ ทัง้ ยังเป็นเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดภาพมายาคติทมี่ ตี อ่ คนเกาหลีทวี่ า่ คนเกาหลีคอื
ปิศาจและฆาตกรทีน่ า่ กลัว (Centeno, 2011, 132)
18 ส่วนทีเ่ ป็นพืน
้ ดินในบ้านญีป่ นุ่ แบบโบราณ
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โรคระบาดเป็ น สาเหตุ สำ�คั ญ ที่ ทำ�ให้ ตั ว ละครลี แ ละ
ตั ว ละครเอกบุ ก เข้ า ไปในบ้ า นของผู้ ใ หญ่ บ้ า น และ
ทำ�ให้ตัวละครลีเอ่ยถึงความทรงจำ�ที่ตนและครอบครัว
(=คนเกาหลี) ถูกกดขี่จากผู้ใหญ่บ้านและครอบครัว
(=คนญีป่ นุ่ ) แม้ตวั ละครลีจะเป็นตัวละครทีอ่ ยูใ่ นสถานะที่
ตํ่าต้อยและถูกกดขี่ทางชาติพันธุ์มาแต่กำ�เนิด แต่เมื่อ
เกิดโรคระบาดอันเป็นเหตุการณ์วิกฤติเขากลับเป็นผู้ที่
ช่วยเหลือเด็กหญิงชาวญี่ปุ่นและมีความเอื้ออาทรต่อ
เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ต่ า งจากตั ว ละครผู้ ใ หญ่ บ้ า นที่ แ ม้ จ ะมี
สถานะทีส่ งู กว่าในสังคมและเป็นผูท้ สี่ มควรจะช่วยเหลือ
ผู้ที่อ่อนแอกว่า กลับทอดทิ้งเด็กในสถานดัดสันดานและ
ตัวละครลี รวมถึงทอดทิ้งตัวละครเด็กหญิงในหมู่บ้าน
ของตน ทั้งยังมีความโหดร้ายต่อผู้ที่มีความอ่อนแอกว่า
ดังจะเห็นได้ในช่วงท้ายสุดของเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านได้ใช้
“อำ�นาจ” ขับไล่ตัวละครเอกออกจากหมู่บ้านและเป็น
ผู้สั่งการให้ช่างตีเหล็กพยายามฆ่าตัวละครเอก จะเห็น
ได้ว่าโอเอะได้ใช้กลวิธีเสียดสีในการสร้างตัวละครต่างๆ
รวมถึงตัวละครลีและตัวละครผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสะท้อน
ปัญหาคนเกาหลีหรือโชเซ็นจิน ในฐานะมนุษย์ในสังคม
ที่มีความเหลื่อมลํ้าและเป็นปัญหาที่ดำ�รงอยู่ตั้งแต่ช่วง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องเรือ่ ยมา ทัง้ ยังสะท้อนปัญหาการใช้
“อำ�นาจ” กดขี่ผู้ที่อ่อนแอและมีสถานะตํ่ากว่า ดังที่จะ
เห็นได้ชัดจากพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อตัวละคร
ลีและตัวละครเอก กล่าวได้ว่าการลงนามในสนธิสัญญา
ซานฟรานซิสโกที่ประกาศว่าญี่ปุ่นปฏิเสธความเชื่อม
โยงทางกฎหมายระหว่างรัฐกับคนเกาหลี (กลุ่มสะอินิชิ)
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการใช้อำ�นาจของผู้มีอำ�นาจ
เหนื อ กว่ า ในรั ฐ ในการกดขี่ ผู้ ที่ อ่ อ นแอไร้ ซึ่ ง อำ�นาจ
ทั้ ง ยั ง สะท้ อ นปั ญ หาความเหลื่ อ มลํ้ า ทางสถานภาพ
ทางสั ง คม และทางกฎหมายของกลุ่ ม สะอิ นิ ชิ ที่ เ ป็ น
ผู้ที่มีสถานะด้อยกว่าในสังคมญี่ปุ่น และปัญหาเหล่านี้
ได้ถกู จำ�ลองให้เห็นผ่านการสร้างตัวละครลีและตัวละคร
ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผ่านพฤติกรรมและความสัมพันธ์
ของตัวละครทั้งสองที่มีต่อตัวละครเอกและตัวละครอื่น
ในเรื่อง โดยองค์ประกอบสำ�คัญที่ขับเน้นการกดขี่และ
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ความเหลื่อมลํ้านี้ก็คือ “โรคระบาด” นั่นเอง
จากการวิเคราะห์ข้างต้นสรุปได้ว่า โรคระบาด
คือองค์ประกอบสำ�คัญของเรื่องที่สะท้อนให้เห็นปัญหา
ในสังคมญี่ปุ่นที่ดำ�รงอยู่ในขณะนั้น กล่าวคือ โรคระบาด
คื อ องค์ ป ระกอบสำ�คั ญ ของเรื่ อ งที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
สภาวะการถูกบีบคั้นและถูกกักขังของคนหนุ่มสาวชาว
ญี่ปุ่นในทศวรรษที่ 1950 ทั้งยังเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ที่สะท้อนให้เห็นปัญหาความเป็นอื่น (otherness) ซึ่งก็
คือการแบ่งแยก “พวกเรา” และ “พวกเขา” ออกจาก
กัน ทั้งยังเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่สะท้อนปัญหาการ
กดขีม่ นุษย์ของผูท้ มี่ อี ำ�นาจและสถานะเหนือกว่า ปัญหา
สะอิชิในสังคมญี่ปุ่น ซึ่งล้วนเป็นปัญหาความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคมของมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น
4.2 โรคระบาดกับการสร้างคุณค่าความเป็น
มนุษย์
แม้ว่า “โรคระบาด” จะเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ในเรื่องที่ทำ�ให้เห็นภาพด้านลบของมนุษย์และสะท้อน
ปัญหาที่ดำ�รงอยู่ในสังคมญี่ปุ่น แต่ในขณะเดียวกันโรค
ระบาดก็เป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ทำ�ให้เห็นภาพด้าน
บวกของมนุษย์ กล่าวคือโรคระบาดได้สร้างให้เกิดโอกาส
แห่งการมีอสิ ระและเป็นเอกเทศของกลุม่ ตัวละครเอก ทัง้
ยังสร้างมิตรภาพระหว่างเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันอันเป็นการ
สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ในลักษณะหนึ่ง
4.2.1 โรคระบาดกับอิสรภาพของมนุษย์
แม้ ว่ า โรคระบาดจะเป็ น องค์ ป ระกอบสำ�คั ญ
ในนวนิยายเรื่อง เมะมุฌิริ โคะอุชทิ ี่ขับเน้นให้เห็นปัญหา
การถู ก กดทั บ ทางอำ�นาจของเยาวชน ปั ญ หาความ
เหลื่อมลํ้าและการกดขี่ของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกัน
โรคระบาดก็เป็นปัจจัยสำ�คัญที่สร้างโอกาสให้ตัวละคร
ในเรื่องได้ไถ่ถอนความเป็นมนุษย์คืน และได้รับโอกาส
แห่งความเป็นมนุษย์ที่อิสระ แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ
ก็ตาม กล่าวคือ นับตัง้ แต่ตน้ เรือ่ งกลุม่ ตัวละครเอกมีชวี ติ
ทีถ่ กู กักขัง ตัวละครเอก “ผม” กล่าวว่า “จากประสบการณ์
ที่พวกผมล้มเหลวในการหนีครั้งแล้วครั้งเล่า ในช่วง
ที่ย้ายจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนั้น พวกผม
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ก็ตระหนักว่าตนเองถูกล้อมรอบด้วยกำ�แพงใหญ่มหึมา”
(โอเอะ, 2547,15) ต่อมาเมื่อกลุ่มชาวบ้านหนีออกจาก
หมู่บ้านด้วยเหตุแห่งโรคระบาดและกักขังกลุ่มตัวละคร
เอก “ผม” ไว้ในหมู่บ้านนั้น แม้ในตอนแรกกลุ่มตัวละคร
เอกจะรู้สึกหวาดกลัวที่ถูกทิ้งไว้เพียงลำ�พัง แต่ในขณะ
เดียวกันพวกเขากลับรู้สึกถึงความเป็นอิสระที่แท้จริง
เป็ น ครั้ ง แรก ตลอดการเดิ น ทางกลุ่ ม ตั ว ละครเอก
“ผม” ซึ่งเป็นเด็กในสถานดัดสันดานได้รับประทาน
อาหารที่เป็นเพียงมันฝรั่งแห้งๆ หรือสตูว์ผักเละๆ ที่เป็น
“อาหารเลวๆ” (โอเอะ, 2547, 38) เท่านัน้ แต่เมือ่ ถูกกักขัง
ด้วยต้นเหตุจากโรคระบาด กลุม่ ตัวละครเอก “ผม” กลับ
ได้รบั โอกาสในการทำ�อาหารเอง ซึง่ เป็นอาหารร้อนทีป่ รุง
ขึ้นใหม่ทั้งยังมีปริมาณเหลือเฟือเป็นครั้งแรก กล่าวได้ว่า
อาจเป็นครั้งแรกที่กลุ่มตัวละครเหล่านี้ได้รับสิ่งที่เป็น
ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ตามสมควร ในคืนแรกที่เด็กใน
สถานดัดสันดานถูกทิง้ และกักขังไว้ ตัวละครเอกกล่าวว่า
夜だった、村の中で僕らは自由だった。したがっ
て僕らは自分の意志で眠らなければならなかった。僕の
弟は眼をつむり、汗を脂の臭う毛布のごわごわしたかさ

...(pp.86-87)
เป็ น คื น ที่ . ..พวกผมได้ เ ป็ น อิ ส ระอยู่ ใ นหมู่ บ้ า น
ด้ ว ยเหตุ นี้ พ วกผมต้ อ งนอนหลั บ ให้ ส นิ ท ด้ ว ยความ
ประสงค์ของตนเอง น้องชายผมหลับตาลง ดึงผ้าห่ม
เนื้อหยาบที่มีกลิ่นเหงื่อและไขมันขึ้นมาถึงคาง หายใจ
อย่างสงบ… (น.78)
ตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องตัวละครเด็กในสถานดัดสันดาน
ทั้ ง หมดต่ า งก็ อ ยู่ ใ นภาวะถู ก กั ก ขั ง และถู ก กดขี่ ไร้ ซึ่ ง
อิสรภาพ แต่เมื่อเกิดโรคระบาด กลุ่มตัวละครเหล่านี้
กลับได้รับโอกาสในการเป็นอิสระและสร้างความเป็น
เอกเทศของตนอั น เป็ น สิ่ ง สำ�คั ญ พื้ น ฐานของความ
เป็นมนุษย์ ตัวละครเอกสามารถที่จะเลือกทำ�สิ่งต่างๆ
ได้ดว้ ย“ความประสงค์ของตนเอง” ซึง่ เป็นอิสรภาพทีก่ ลุม่
ตัวละครเอกไม่เคยได้รับก่อนที่จะถูกชาวบ้านทอดทิ้งไป
ด้วยโรคระบาด อะเบะกล่าวว่าทรรศนะเกีย่ วกับธรรมชาติ
ของญี่ปุ่นตั้งแต่ดั้งเดิมมาเป็นทรรศนะที่เกี่ยวข้องกับ
ばりを顎まで引きあげ静かな呼吸をした

วิญญาณนิยม (アニミズム)กล่าวคือมนุษย์น้นั เป็นส่วน
หนึง่ ของเทพเจ้าซึ่งก็คือธรรมชาติ ที่การตายมีค่าเท่ากับ
การเกิดใหม่หมุนเวียนซา้ํ ไปมา (死＝再生) และวรรณกรรม
ญีป่ นุ่ ร่วมสมัยก็สบื ทอดแนวคิดนีเ้ ช่นกัน (อะเบะ, 2002,
148) อะเบะอธิ บ ายว่ า พื้ น ที่ (空間) ของหมู่ บ้ า นป่ า
กลางหุ บ เขานั้ น มี โ ครงสร้ า งศู น ย์ ก ลางที่ ห่ า งจากป่ า
ซึ่งประกอบด้วย หมู่บ้าน (集落) ริมนํ้า(河原)กับชุมชน
ชาวเกาหลี (朝鮮人部落)หมูบ่ า้ นก็คอื อาณาเขตทีช่ าวบ้าน
ใช้ชวี ติ ประจำ�วัน（村人の日常生活の領域）ส่วนป่าก็คอื
อาณาเขตธรรมชาติ（自然の領域）ตรงกลางระหว่าง
หมู่ บ้ า นและป่ า ก็ คื อ อาณาเขตที่ มี ค วามเป็ น สองนั ย
(両義性)อย่างริมนํ้ากับชุมชนเกาหลี ต่อมาเมื่อกลุ่มเด็ก
ในสถานดัดสันดานซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ ภี าวะความเป็นสองนัย
กล่าวคือเป็นเยาวชนชาวญีป่ นุ่ ทีย่ งั เยาว์วยั มีความบริสทุ ธิ์
แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเยาวชนที่มีมลทินเนื่องจาก
ถูกรัฐพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเกเรต่อต้านกับ
กฎเกณฑ์บรรทัดฐานของรัฐ ทัง้ ยังเป็นเยาวชนชาวญีป่ นุ่
ที่สมควรจะมีสถานะที่เท่าเทียมกับชาวบ้านแต่ในขณะ
เดียวกันก็เป็นเด็กในสถานดัดสันดานที่ถูกพิจารณาว่า
มีความด้อยกว่าหรือมีสถานะตํ่ากว่าชาวบ้านก้าวเข้ามา
ในหมู่บ้าน ชาวบ้านก็พยายามใช้กลุ่มเด็กจากสถาน
ดัดสันดานเป็นกำ�แพงกันคลื่นแห่งความเกรี้ยวกราด
ของธรรมชาติ (ซึง่ ก็คอื โรคระบาด) แต่ตอ่ มาคนในชุมชน
เกาหลีก็เสียชีวิตลง สมาชิกกลุ่มเด็กในสถานดัดสันดาน
ก็เสียชีวติ ลง ชาวบ้านจึงตระหนักว่าธรรมชาติ (โรคระบาด)
ได้ บุ ก เข้ า มาในหมู่ บ้ า นแล้ ว และทิ้ ง เด็ ก ในสถานดั ด
สันดานไว้เมื่อเป็นเช่นนี้หมู่บ้านป่ากลางหุบเขาจึงกลาย
เป็นโลกของเด็กสถานดัดสันดาน และกลายเป็นอาณาเขต
แห่งธรรมชาติ (โรคระบาด) นั่นเอง (อะเบะ, 2002, 145
-146)
ผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า แนวคิ ด เรื่ อ งหมู่ บ้ า นป่ า
กลางหุ บ เขาที่ ก ลายเป็ น อาณาเขตแห่ ง ธรรมชาติ นี้
ผูกพันกับประเด็นเรือ่ ง “ความตาย เท่ากับ การเกิดใหม่”
เป็นอย่างมาก ตลอดเวลาที่ผ่านมา ความเป็นอิสระและ
ตัวตนของกลุม่ ตัวละครเอกทีเ่ ป็นเด็กในสถานดัดสันดาน
เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ | Duantem Krisdathanont

71

นั้นได้ “ตาย” ไปเป็นเวลาเนิ่นนานและในตอนแรกที่
กลุ่มตัวละครเอกถูกกักขังนั้น “ภาพ ‘ความตาย’ ที่คอย
มาเยือนผมในยามคํ่าคืน” (โอเอะ, 2547, 92) ก็สร้างให้
ตั ว ละครเอกรู้ สึ ก หวาดกลั ว ศพเพื่ อ นของตนและศพ
คนที่ติดโรคระบาดเสียชีวิต แต่กระนั้นการได้อาศัยอยู่
ในหมู่ บ้ านที่ ถู ก กั กขังเนื่องจากการแพร่ก ระจายของ
โรคระบาดนี้ ก็กลับเป็นครั้งแรกที่ตัวละครเอกได้รับ
โอกาสแห่งความรู้สึกอันเป็นอิสระและเป็นเอกเทศซึ่ง
เปรียบเสมือนการ “เกิดใหม่” ในรูปแบบหนึง่ และในวันที่
หิมะ (=ธรรมชาติ) พรั่งพรูตกลงมา ตัวละครน้องชาย
กล่ า วกั บ ตั ว ละครเอก“ผม”ว่ า “พวกเราอยู่ ที่ นี่ กั น ไป
ตลอดเถอะนะอยู่แบบนี้ไปนานๆ เลย” (โอเอะ, 2547,
115) อีกทั้งเมื่อตอนที่เด็กในสถานดัดสันดานพากัน
จัดงานเฉลิมฉลองที่ตัวละครน้องชายจับไก่ป่าได้ “ลี”
ตัวละครชาวเกาหลีกร็ อ้ งเพลงสำ�หรับงานศพ ซึง่ ตัวละคร
เอก “ผม”ประกาศว่านัน่ คือ “เพลงแห่งการเฉลิมฉลอง”
「これが祭りの歌か？」と僕はみんなの歌声に負
けないようにどなった。
「ちがう、葬式の歌だ」と李がびくびく動く舌を
あらわにして笑いながらどなり返した。
「親父が死んだから習ったんだ」
「祭りの歌さ」と僕は満足して言った。「何でも

(pp.154-155)
“นีเ่ ป็นเพลงของงานฉลองหรือ” ผมตะโกนแข่งกับ
เสียงร้องเพลงของคนอื่นๆ
“เปล่า เป็นเพลงสำ�หรับงานศพ” ลีตะโกนกลับมา
พร้อมกับหัวเราะเผยให้เห็นลิ้นสั่นรัว
“พ่อฉันตายก็เลยเรียนรูเ้ พลงนี้มา”
“มันเป็นเพลงงานฉลอง” ผมประกาศอย่างพึงพอใจ
“อะไรๆก็เป็นเพลงงานฉลองได้ทั้งนั้น” (น.131)
จะเห็นว่าโรคระบาด (=ธรรมชาติ) เป็นต้นเหตุ
แห่งความตายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้
กลุ่มตัวละครเด็กสถานดัดสันดานได้เกิดใหม่ สรุปได้ว่า
โอเอะได้สร้างองค์ประกอบของเรื่องคือโรคระบาด ให้
เป็นปัจจัยในการก่อให้เกิดความตายและการเกิดใหม่
祭りの歌さ」
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ซึ่ ง การเกิ ด ใหม่ นี้ ก็ คื อ การเกิ ด ใหม่ ข องตั ว ละครเด็ ก
ในสถานดัดสันดานที่มีความเป็นอิสระและเป็นเอกเทศ
นั่นเอง
จะเห็นได้ว่าในตอนท้ายเรื่องที่กลุ่มชาวบ้านเดิน
ทางกลับมายังหมูบ่ า้ นเนือ่ งจากโรคระบาดซาลง ชาวบ้าน
ก็ ไ ด้ ก ลั บ มายึ ด อาณาเขตแห่ ง ความเป็ น ธรรมชาติ
นั้นคืน และกลุ่มตัวละครเอก “ผม”ก็กลับไปถูกจองจำ�
ไร้ อิ ส รภาพอี ก ครั้ ง จึ ง วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ได้ ว่ า โรค
ระบาดนั้นเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่สร้างโอกาสให้กลุ่ม
ตัวละครเอกได้รับความเป็นอิสระและเอกเทศไม่ต้อง
พึ่งพาหรืออยู่ใต้อำ�นาจผู้ใด แม้เป็นเพียงเวลาชั่วคราว
แต่ ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วนี้ ก็ เ ป็ น ช่ ว งเวลาที่ ก ลุ่ ม ตั ว ละคร
เอกได้รับอิสรภาพที่ถูกแย่งไปคืนมาและได้สร้างตัวตน
ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
4.2.2 โรคระบาดกับมิตรภาพของมนุษย์
โรคระบาดเป็ น องค์ ป ระกอบสำ�คั ญ ของเรื่ อ งที่
ทำ�ให้ตัวละครต่างๆร่วมมือร่วมในจนเป็นหนึ่งเดียวกัน
สร้างความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นของคนในกลุ่ม และ
ทำ�ให้ เ กิ ด มิ ต รภาพระหว่ า งเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ด้ ว ยกั น นั บ
ตั้งแต่ต้นเรื่อง กลุ่มตัวละครเอก “ผม” ที่เป็นเด็กใน
สถานดัดสันดานเองก็มคี วามขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งกัน
แต่โรคระบาดเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้กลุ่มตัวละครเอกต้อง
ร่ ว มมื อ กั น ในการรั บ มื อ กั บ การถู ก ทอดทิ้ ง กั ก ขั ง ใน
หมูบ่ า้ นป่ากลางหุบเขา โรคระบาดได้สร้างภาวะความเป็น
กลุม่ ก้อนและความเป็น “พวกเรา” ในแง่บวก ฉากต่อไปนี้
เป็นฉากที่ตัวละครเอก “ผม”กล่าวกับมินามิดังนี้
「俺たちの村か？」と南が脣を歪めていった。
え？俺たちは捨てられたんだぜ」
「俺たちの村さ」と僕は南を睨みつけていった。
「俺は誰からも捨てられた訳じゃない」
「まあいいや」と南が狡い微笑をうかべていっ

(p.151)
“หมู่บ้านของเรางั้นหรือ” มินามิพูด ทำ�ปากบิด
เบี้ยว “อะไรกัน พวกเราถูกทิ้งนะโว้ย”
“หมู่บ้านของพวกเรา” ผมจ้องเขม็งไปยังมินามิ
た。「俺だってお祭りは好きさ」
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“ฉันไม่ได้ถูกใครที่ไหนทิ้ง”
“งั้นก็ได้” มินามิพูดยิ้มๆอย่างเจ้าเล่ห์ “ไอ้ฉันมัน
ชอบการฉลองอยู่แล้ว” (น.128)
จากฉากข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัว
ละครเอกเด็ ก ในสถานดั ด สั น ดานได้ ส ร้ า งโลกใบใหม่
ของพวกเขาขึ้นมาหลังจากถูกทิ้งเนื่องจากโรคระบาด
และสร้างความเป็นกลุ่มก้อนที่เหนียวแน่นคือ “หมู่บ้าน
ของพวกเรา” ขึน้ มาเป็นครัง้ แรก ประโยคดังกล่าวไม่เพียง
ตอกยํ้ า ถึ ง การเกิ ด ใหม่ ข องจิ ต วิ ญ ญาณที่ มี อิ ส รเสรี
ของกลุ่มตัวละครเอกเท่านั้น แต่ยังเป็นการสื่อโดยนัยถึง
มิตรภาพที่ก่อขึ้นอย่างเหนียวแน่นของกลุ่มตัวละครเด็ก
ในสถานดัดสันดาน
นอกจากนี้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครลี
เด็กชายชาวเกาหลีและกลุม่ ตัวละครเอก“ผม”ก็กอ่ เกิดขึน้
เนื่องมาจากโรคระบาดเป็นเหตุปัจจัยหลัก ในคราวแรก
ทีต่ วั ละครเอก “ผม” และตัวละครลี ซึง่ ต่างก็ถกู ชาวบ้าน
และคนในชุมชนเกาหลีทง้ิ ไว้เบือ้ งหลังเหมือนกัน ได้พบกัน
เป็นครัง้ แรก ทัง้ สองต่างพากันชกต่อยตัวละครเอก “ผม”
พิจารณาว่าลีคือศัตรูดังปรากฏในข้อความว่า “ผมมุ่ง
หน้าไปอย่างช้าๆตาจ้องมองศัตรู (โอเอะ, 2547, น.73)
ในประเด็นเรื่องของเด็กชายชาวเกาหลีนั้น อาจ
วิเคราะห์ได้ว่า โอเอะจงใจใช้กลวิธีเสียดสีในประเด็น
เรือ่ งความเป็นศัตรูทางชาติพนั ธุร์ ะหว่างญีป่ นุ่ และเกาหลี
ตัวละครเอก “ผม” เมื่อพบตัวละครลีเป็นครั้งแรกก็เกิด
ความรูส้ กึ ต่อฝ่ายตรงข้ามในฐานะศัตรู แต่ตอ่ มาตัวละคร
เอก “ผม”กลับคิดคำ�นึงถึงเด็กชายชาวเกาหลีดังนี้
あいつが火を焚いている、と僕は友情のような
小さく熱い感情を躰の底に芽のように感じながら考え
た。全身の軽い打撲傷、鼻孔の痛みが小さな快楽のよ
うに帰ってきた。あいつはほんとうに強かったな、朝
鮮人にはなかなか強い奴がいるから喧嘩の時は長びい

p.88)
ไอ้ ห มอนั่ น จุ ด ไฟ...ผมคิ ด และความรู้ สึ ก ที่ ร้ อ น
เล็กๆ ราวกับมิตรภาพกำ�ลังแตกหน่อที่ส่วนลึกในกาย
รอยฟกชํา้ ดำ�เขียวบางๆ ทัว่ ร่างและความเจ็บในช่องจมูก
てしまう(

กลับเป็นความสุขใจน้อยๆทีค่ นื กลับมาหาผม ไอ้หมอนัน่
มันแกร่งจริงๆมีคนเกาหลีที่แข็งแกร่งอยู่มาก เวลาสู้กัน
จึงกินเวลานาน (หน้า 80)
ต่อมาตัวละครเอก “ผม”ได้พบว่าลีกำ�ลังพยายาม
ขุ ด หลุ ม ฝั ง ร่ า งพ่ อ ของตนที่ เ สี ย ชี วิ ต จากโรคระบาด
ตัวละครเอก “ผม” ก็เข้าไปช่วยลีฝังศพ และมิตรภาพ
ระหว่ า งเด็ ก ชายชาวญี่ ปุ่ น และเด็ ก ชายชาวเกาหลี ก็
กำ�เนิดขึน้ ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ โรคระบาดคือปัจจัยสำ�คัญที่
ทำ�ให้ตวั ละครทัง้ สองได้เกิดมิตรภาพในฐานะเพือ่ นมนุษย์
ในฉากนีอ้ าจวิเคราะห์ได้วา่ “สงคราม” ทีม่ นุษย์เป็นผูส้ ร้าง
ขึน้ ได้กอ่ ให้เกิดภาวะความเป็นศัตรูระหว่างตัวละครเอก
“ผม” และตัวละครลี ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น
และประเทศเกาหลี แต่โรคระบาดทีม่ าจากธรรมชาติกลับ
ประสานความสัมพันธ์และก่อให้เกิดมิตรภาพระหว่าง
เด็กชายชาวญี่ปุ่นและเด็กชายชาวเกาหลี โรคระบาด
จึงมีสถานะเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดภาพด้านบวก
ของความเป็ น มนุ ษ ย์ จ ากความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว ละคร
ทั้งสองนี้
เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอก
“ผม” และตัวละครเด็กหญิง เดิมทีเด็กหญิงเป็นสมาชิก
ของกลุม่ ชาวบ้าน ซึง่ ถูกพิจารณาว่าเป็น “พวกเขา” สำ�หรับ
ตัวละครเอก “ผม” แต่เมื่อเกิดโรคระบาดและเด็กหญิง
ถูกทิง้ ไว้เบือ้ งหลังตัวละครเอก “ผม” และตัวละครเด็กหญิง
ก็ได้พฒ
ั นาความรูส้ กึ ทีป่ ระหนึง่ เหมือนความรัก สรุปได้วา่
โรคระบาดเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดมิตรภาพ
ระหว่างตัวละครต่างๆ อันเป็นการสร้างคุณค่าความเป็น
มนุ ษ ย์ ใ ห้ กั บ ตั ว ละครเหล่ า นี้ องค์ ป ระกอบของเรื่ อ ง
คือ “โรคระบาด” ได้ทำ�หน้าที่สำ�คัญในการสร้างคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ โดยโรคระบาดเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้กลุ่ม
ตัวละครเอกได้รบั อิสรภาพหลังจากถูกกดทับมาเป็นเวลา
นานเป็นครั้งแรก ทั้งยังเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดมิตรภาพ
ทีแ่ น่นแฟ้นระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน กล่าวได้วา่ โรคระบาด
เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของเรือ่ งทีส่ ะท้อนภาพด้านบวก
ของมนุษย์ด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ต่อมาในตอนท้ายเรื่อง โรคระบาด
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ได้ แ ปรสภาพเปลี่ ย นไปเป็ น พลั ง แห่ ง ความตาย “ที่
สามารถเอาชนะและมีอำ�นาจเหนือพวกเราผู้เป็นเด็ก
ทีถ่ กู ทอดทิง้ ได้” (โอเอะ, 2547, 146) และทำ�ให้เด็กหญิง
เสียชีวติ ลง ในช่วงเวลาเดียวกันกลุม่ ชาวบ้านได้ยอ้ นกลับ
เข้ามาในหมู่บ้านในตอนนั้น ขณะที่กลุ่มชาวบ้านกลับ
เข้ามากลุ่มตัวละครเอกพิจารณาว่า “พวกผมเริ่มเชื่อมั่น
อย่างจริงจังทีละน้อยว่าโรคห่าทำ�ได้เพียงคร่าชีวติ เด็กหญิง
ไปจากพวกเราราวกับดอกไม้ดอกสุดท้ายแล้วก็ล่าถอย
กลับไปอย่างรวดเร็ว” (โอเอะ, 2547, 151) ซึ่งในฉากนี้
อาจวิเคราะห์ได้วา่ โอเอะได้ใช้ “การกลับมาของชาวบ้าน
(=มนุษย์ )”และ “การล่าถอยของโรคระบาด (=ธรรมชาติ)”
เป็นสัญลักษณ์ของการทำ�ลายคุณค่าความเป็นมนุษย์
ด้วยนํา้ มือของมนุษย์ดว้ ยกันเองลงอีกครัง้ หาใช่โรคระบาด
ซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมชาติไม่ ในตอนท้ายของเรื่อง
มนุษย์ทมี่ สี ถานะเป็นผูม้ อี ำ�นาจเหนือได้รกุ ลํา้ กลับเข้ามา
ในหมู่บ้านและใช้อำ�นาจนั้นลดทอนคุณค่าแห่งความ
เป็นมนุษย์ของเด็กในสถานดัดสันดานเป็นครั้งสุดท้าย
ดังฉากต่อไปนี้

ใช้ชวี ติ เด็กๆกันตามลำ�พัง มันคือข้าวปัน้ ทีป่ นั้ ด้วยมือของ
ผู้หญิงชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่อย่างอิสระในทุ่งหญ้า ไร่นา
และท้องถนน และซุปซึ่งถูกลิ้มรสโดยลิ้นของแม่บ้าน
สามั ญ ธรรมดา ไม่ ใช่ อ าหารเย็ น เฉี ย บที่ ถู ก ปรุ ง ด้ ว ย
กระบวนการซึ่งตัดเอาความรักและความเป็นชีวิตปกติ
ออกไป (น.172)
อาหารที่ “เป็นอาหารมือ้ ทีส่ มบูรณ์สำ�หรับความเป็น
มนุษย์” ซึง่ ถูกจัดเตรียมโดยชาวบ้านมือ้ นี้ แท้จริงแล้วก็คอื
หลุมพรางที่หลอกลวงให้กลุ่มเด็กในสถานดัดสันดาน
ทีเ่ ป็นกลุม่ เพือ่ นทีเ่ หนียวแน่น ยอมทรยศต่อตัวละครเอก
“ผม” เนือ่ งจากในรุง่ เช้าครูผคู้ มุ โรงเรียนสถานดัดสันดาน
จะนำ�นักเรียนส่วนที่เหลือมาที่หมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมชาวบ้านเกรงกลัวว่าพวกตนจะถูกทางการลงโทษ
ฐานความผิ ด ที่ บั ง คั บ ให้ เ ด็ ก ในสถานดั ด สั น ดานเป็ น
ผูข้ ดุ หลุมฝังสัตว์ทตี่ ายจากโรคระบาด ซํา้ ยังทิง้ และกักขัง
พวกเขาไว้ในหมู่บ้านให้เผชิญกับโรคระบาดตามลำ�พัง
ตัวละครเด็กในสถานดัดสันดานต่างกลัวเกรงต่อคำ�ขู่
ของผู้ใหญ่บ้านที่จะทำ�ร้ายพวกตน และมีเพียงตัวละคร
僕はむっと黙っていた。僕へ村の人間たちの数か
เอก “ผม”เท่านั้นที่ยืนหยัดและปฏิเสธที่จะพูดปดและ
ずの眼がおそいかかった。村の女たちが大きい皿に盛っ
บิดเบือนความจริง ชาวบ้านจึงนำ�อาหารที่“เป็นอาหาร
た握り飯と鉄鍋に汁を運びこんできた。そして僕の仲間
มื้อที่สมบูรณ์สำ�หรับความเป็นมนุษย์” มาหลอกล่อตัว
たちが握り飯と木椀の熱い汁を配られ食べ始めた。それ
ละครเอก “ผม”เป็นครัง้ สุดท้าย ตัวละครเอก “ผม”รูส้ กึ ว่า
は確かに本物の食事、僕らが長い感化院の生活、疎開の
ตนนั้น “ละอายต่อตนเองที่มีนํ้าลายสออยู่เต็มปาก มี
旅行、子供らだけの暮らしにおいて得ることのできなか
กระเพาะที่หดบีบและความหิวทำ�ให้เลือดของผมทั่ว
った、人間的で豊かな食事だった。愛や日常生活から遮
ทุกซอกทุกมุมของร่างกายเหือดแห้ง” (โอเอะ, 2547,172)
断された冷たく機械的な食事ではなく、野や畑、街路
เมือ่ ตัวละครเอก “ผม”ยังยืนหยัดปฏิเสธ ผูใ้ หญ่บา้ นจึงให้
を自由に暮らしている女たちの掌で握られた飯、日常
ตัวละครเอกหนีไปและห้ามนำ�ความจริงเรื่องการถูก
的な主婦の舌で味見された汁がそこにあった。(p.205)
ทอดทิง้ ไปแจ้งตำ�รวจ ในตอนท้ายสุดของเรือ่ งช่างตีเหล็ก
ผมบึ้ ง ตึ ง เงี ย บงั น ดวงตาหลายต่ อ หลายคู่ ข อง แสร้งทำ�เป็นเนรเทศและนำ�ตัวละครเอก “ผม”ไปปล่อย
ชาวบ้านเพ่งมาที่ผม พวกผู้หญิงชาวบ้านแบกข้าวปั้น ในป่าแต่แท้จริงแล้วกลับไล่ล่าพยายามฆ่าตัวละครเอก
ที่วางซ้อนกันบนจานใหญ่และซุปในหม้อเหล็กมา แล้ว “ผม”ที่พยายามเอาชีวิตรอด สรุปได้ว่าสิ่งที่โหดร้าย
เพือ่ นพ้องของผมก็ได้เริม่ กินข้าวปัน้ กับซุปร้อนๆ เต็มถ้วย และพรากชีวติ มนุษย์ดว้ ยกันไปอย่างทารุณทีส่ ดุ อาจมิใช่
เป็นอาหารมือ้ จริงเสียที เป็นอาหารมือ้ ทีส่ มบูรณ์สำ�หรับ “โรคระบาด” ซึง่ เป็นตัวแทนของ “ธรรมชาติ” แต่กลับเป็น
ความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ พ วกผมไม่ เ คยได้ รั บ ตอนอยู่ ส ถาน “ชาวบ้าน” ซึ่งเป็นตัวแทนของ“มนุษย์”ด้วยกันนั่นเอง
กักกัน ในระหว่างการเคลือ่ นย้ายถิน่ ฐาน และในช่วงเวลาที่
จากการที่โ อเอะได้ ส ร้ า งองค์ ป ระกอบ “โรค
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ระบาด” ให้เป็นปัจจัยที่ส่งผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อ
ประเด็นปัญหาเรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์ในผลงาน
เรือ่ งนี้ สามารถวิเคราะห์ถงึ แนวคิดเรือ่ ง “ความเป็นสองนัย
(両義性)ทีโ่ อเอะ เค็นสะบุโรมักนำ�เสนอในผลงานของเขาได้
เช่นกัน เมือ่ ครัง้ ทีโ่ อเอะรับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมนัน้
เขาได้กล่าวสุนทรพจน์เรือ่ ง “ข้าพเจ้าชาวญีป่ นุ่ ผูก้ ำ�กวม”
และแปลคำ�ว่า “อะอิมะอิ”(あいまい) ว่า “ambiguous”
ทีม่ คี วามหมายว่า “กำ�กวม” และในบางทีก่ แ็ ปลว่า “ความ
มีสองนัย” หรือ “ความเป็นสองนัย”ซึ่งโอเอะต้องการ
สื่อว่าทุกสิ่งในโลกล้วนมีความกำ�กวมและมีสองนัยเช่น
เดียวกับเหรียญสองด้าน (เดือนเต็ม, 2549, 289) การที่
โรคระบาดเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นด้านมืดของความ
เป็นมนุษย์นั่นคือ ความเหลื่อมลํ้าในสังคม การแบ่งแยก
พวกพ้อง และการกดขีข่ ม่ เหงระหว่างเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน
แต่ในขณะเดียวกันก็กลับเป็นปัจจัยทีส่ ะท้อนให้เห็นด้าน
สว่างของมนุษย์ทมี่ คี วามเป็นอิสระเอกเทศและเอือ้ อาทร
เป็นมิตรต่อกัน ทั้งยังเป็นสิ่งที่นำ�มาซึ่งความตายแต่ใน
ขณะเดียวกันก็หยิบยื่นอิสรภาพให้กับกลุ่มตัวละครเอก
สิง่ นีย้ อ่ มตอกยา้ํ ให้เห็นว่าแนวคิดเรือ่ งความเป็นสองนัยนี้
เป็นแนวคิดหลักทีโ่ อเอะยึดถือมาโดยตลอดตัง้ แต่แรกเริม่
และเป็นแนวคิดสำ�คัญที่เป็นสากลซึ่งสะท้อนปัญหาของ
มนุษยชาติได้อย่างแท้จริง

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า “โรคระบาด” ได้
ถูกใช้ในฐานะทีเ่ ป็นองค์ประกอบสำ�คัญของเรือ่ ง ทีท่ ำ�ให้
เกิดการดำ�เนินเรือ่ งและสือ่ ความหมายถึงประเด็นสำ�คัญ

คือ “คุณค่าความเป็นมนุษย์” โรคระบาดได้ขับเน้นให้
เห็นถึงประเด็นปัญหาเรื่อง มนุษย์ในสภาวะที่ถูกกักขัง
การแบ่งแยกมนุษย์ และการกดขี่มนุษย์ อันสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาสำ�คั ญ เรื่ อ งความเหลื่ อ มลํ้า
ทางสังคมของมนุษย์ อันเป็นการลดทอนคุณค่าความ
เป็นมนุษย์และสะท้อนภาพด้านลบของมนุษย์ แต่ใน
ขณะเดียวกันโรคระบาดก็กลับเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ ใ นกลุ่ ม
ตัวละครเอก กล่าวคือ โรคระบาดเป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ ำ�ให้
เกิดอิสรภาพและความเป็นเอกเทศของมนุษย์ ทัง้ ยังเป็น
ปัจจัยที่สร้างให้เกิดมิตรภาพอันเหนียวแน่นระหว่าง
มนุษย์ดว้ ยกัน ซึง่ นับเป็นการเพิม่ คุณค่าความเป็นมนุษย์
และสะท้อนให้เห็นภาพด้านบวก อาจวิเคราะห์ได้วา่ โอเอะ
เค็นสะบุโรซึ่งเชื่อมั่นในความเป็นสองนัย (両義性)ของ
สรรพสิง่ ได้สร้าง “โรคระบาด” ในฐานะทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญของเรื่องในการสื่อประเด็นเรื่องความเป็นสองนัย
ของสรรพสิ่งที่มีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ในบทความชิ้นนี้
ผู้วิจัยศึกษาประเด็นเรื่องโรคระบาดในผลงานชิ้นสำ�คัญ
ของโอเอะ เค็นสะบุโรผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนนักเขียน
ร่วมสมัยของญี่ปุ่น ผู้วิจัยจึงหวังว่าบทความชิ้นนี้จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ทศี่ กึ ษาวรรณกรรมของโอเอะ เค็นสะบุโร
รวมถึงวรรณกรรมสมัยใหม่หรือร่วมสมัยชิ้นอื่นๆ และ
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในประเด็นเรื่องโรคระบาด
ในวรรณกรรมญี่ปุ่นต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยเองก็มุ่งที่จะศึกษา
ประเด็นเรือ่ งโรคระบาดนีใ้ นผลงานวรรณกรรมสมัยใหม่
และร่วมสมัยของญี่ปุ่นต่อไป
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กณภัทร รื่นภิรมย์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความบาดหมาง ระหว่าง
มินะโมะโตะ โนะ โยะฌิโตะโมะ กับ มินะโมะโตะ โนะ ทะเมะโตะโมะ
ในนิยายสงครามเรือ่ ง “โฮเง็นโมะโนะงะตะริ”
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการน�ำเสนอความบาดหมางระหว่าง นักรบพี่น้องนามว่า มินะโมะโตะ โนะ
โยะฌิโตะโมะ กับ มินะโมะโตะ โนะ ทะเมะโตะโมะ ในนิยายสงครามเรือ่ ง “โฮเง็นโมะโนะงะตะริ” จากการศึกษาพบว่า
การขาดศรัทธาทีม่ ตี อ่ สถานภาพบุตรผูส้ บื ทอดตระกูล เป็นชนวนเหตุทนี่ ำ� ไปสูค่ วามบาดหมางระหว่างพีน่ อ้ ง ในฉาก
เผชิญหน้ากันในสงคราม โยะฌิโตะโมะพยายามแสดงอ�ำนาจในฐานะพี่ชายและบุตรผู้สืบทอดตระกูล ในขณะที่
ทะเมะโตะโมะแม้จะตระหนักถึงสถานภาพของพี่ชายที่อาวุโสกว่าตน ทว่ากลับแสดงท่าทีไม่เคารพย�ำเกรงพี่ชาย
ในฐานะบุตรผู้สืบทอดตระกูล นอกจากนี้จากการพิจารณาเรื่องราวของนักรบพี่น้องตระกูลโอบะที่ถูกน�ำเสนอ
ต่อเนื่องจากฉากการเผชิญหน้าของทั้งคู่ ยังท�ำให้มองเห็นได้ว่า การตระหนักถึงบทบาทซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้อง
ตลอดจนช่วยเหลือเกือ้ กูลกันเป็นสิง่ ส�ำคัญกว่าการมุง่ สร้างชือ่ เสียง จากประเด็นนีส้ ะท้อนให้เห็นว่า สาเหตุทโี่ ยะฌิโตะโมะ
ไม่ได้รบั ความเคารพในฐานะบุตรผูส้ บื ทอดตระกูลเป็นผลมาจากการทีเ่ ขาทิง้ ชีวติ ของพวกพ้องในตระกูลเพือ่ แลกกับ
ความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ การกระท�ำดังกล่าวไม่เพียงสร้างความบาดหมางในตระกูล หากแต่ยังอาจท�ำให้
นักรบที่เคยสวามิภักดิ์ขาดความศรัทธา จนตระกูลมินะโมะโตะต้องเสื่อมอ�ำนาจลงในที่สุด
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Dissension between Minamoto no
Yoshitomo and Minamoto no Tametomo
Depicted in “The Tale of H gen”
Abstract
This article aims to study the dissension between brother warriors Minamoto no Yoshitomo and
Minamoto no Tametomo in “The Tale of H̅ogen.” The study found that unbelief in a successor of
the Minamoto clan led to dissension between the brothers. When they confronted each other in a
war, Yoshitomo attempted to show his power, as he was an elder brother and was the heir of the
Minamoto clan. Meanwhile, though Tametomo realized that Yoshitomo was elder, he disrespected
his brother as the heir to the Minamoto clan. Furthermore, the story of the ba brothers after their
confrontation also reflects that being aware of and fulfilling their roles as brothers in supporting
each other are more important than building a reputation. This issue points out that the reason
why Yoshitomo was not respected in the role of successor to the Minamoto clan was that he
left his brotherhood to pursue his own aspirations. This resulted not only in bringing dissension
to the clan, but it also led to incredulity among the loyal warriors. Consequently, the power of
the Minamoto clan deteriorated finally.

Key words

Tale of H gen, brother, Minamoto, Yoshitomo, Tametomo
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1. บทน�ำ

นิยายสงครามเรือ่ ง“โฮเง็นโมะโนะงะตะริ”（『保
元 物 語 』 ） สั น นิ ษ ฐานว่ า เขี ย นขึ้ น สมั ย คะมะกุ ร ะ
หลังค.ศ.1223 ผู้แต่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เนื้อหา
กล่าวถึง สงครามการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่างอดีตจักร
พรรดิซุโตะกุ（崇徳院) พระเชษฐากับจักรพรรดิโกะฌิ
ระกะวะ（後白河天皇）พระอนุชา ที่เกิดขึ้นในเดือน
กรกฎาคม ปีโฮเง็นที่ 1(ค.ศ.1156) ซึ่งตรงกับช่วงปลาย
สมัยเฮอัน ความขัดแย้งนีย้ งั สร้างความแตกแยกขึน้ ในหมู่
ขุนนางและนักรบที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขในตระกูลเดียวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักรบตระกูลมินะโมะโตะที่ต้อง
เข่นฆ่าบิดาและพี่น้องด้วยกันเอง ที่มาของเหตุการณ์
ความขัดแย้งสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
อดีตจักรพรรดิซุโตะกุทรงเป็นพระโอรสของอดีต
จั ก รพรรดิ โ ทะบะ （鳥羽院） ทว่ า พระองค์ ไ ม่ เ ป็ น ที่
โปรดปรานของพระบิดา จึงถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์
ให้แก่จักรพรรดิโคะโนะเอะ（近衛天皇）พระอนุชาต่าง
มารดาทีม่ วี ยั เพียง 3 ขวบ เหตุการณ์ดงั กล่าวได้สร้างความ
น้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจให้กบั พระองค์เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
ภายหลังจากจักรพรรดิโคะโนะเอะสวรรคต พระองค์ก็
กลับมามีความหวังอีกครัง้ หนึง่ ว่า พระโอรสของพระองค์
จะได้ขึ้นครองราชย์ ทว่าพระบิดากลับยกราชบัลลังก์
ให้แก่จกั รพรรดิโกะฌิระกะวะ พระอนุชาอีกองค์หนึง่ ขึน้
ครองราชย์ อดีตจักรพรรดิซโุ ตะกุได้แต่เก็บความคับแค้น
พระทัยจนกระทัง่ พระบิดาสวรรคต จึงได้กอ่ การกบฏขึน้
ทัง้ นีน้ กั รบตระกูลมินะโมะโตะทีส่ นับสนุนฝ่ายจักรพรรดิ
โกะฌิระกะวะ คือ มินะโมะโตะ โนะ โยะฌิโตะโมะ
(源義朝) ในขณะที่ มินะโมะโตะ โนะ ทะเมะโยะฌิะ
(源為義) ผูเ้ ป็นบิดา และ มินะโมะโตะ โนะ ทะเมะโตะโมะ
(源為朝） น้ อ งชาย รวมทั้ ง น้ อ งชายคนอื่ น ๆ ต่ า งก็
สนับสนุนฝ่ายอดีตจักรพรรดิซุโตะกุ ผลของการต่อสู้
ครั้ ง นั้ น อดี ต จั ก รพรรดิ ซุ โ ตะกุ ต กเป็ น ฝ่ า ยพ่ า ยแพ้
1

พระองค์จงึ ถูกเนรเทศไปทีเ่ มืองซะนุกิ（讃岐国）ทะเมะ
โยะฌิ และบุตรชายถูกตามล่ามาประหารชีวิต ส่วน
ทะเมะโตะโมะแม้จะรอดพ้นจากโทษประหาร แต่ก็ถูก
ตอกลิ่มบริเวณแขนไม่ให้สามารถยิงธนูหรือขี่ม้าได้อีก
จากนั้นก็โดนเนรเทศไปที่เกาะอิสุ （伊豆大島）
คุซะกะ ท์ซุโตะมุ(日下力,1978, p.43) ชี้ว่าหนึ่ง
ในแก่นเรื่องที่ส�ำคัญของเรื่อง “โฮเง็นโมะโนะงะตะริ”
ก็คือ สงครามการแย่งชิงราชบัลลังก์ที่เป็นชนวนเหตุ
ให้เกิดการฆ่าฟันกันในตระกูล(骨肉相克)1 โศกนาฏกรรม
จากการฆ่าฟันกันในตระกูลยังปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฉากที่เหล่านักรบตระกูลเดียวกัน
ต้องเผชิญหน้ากันในสนามรบ เกี่ยวกับประเด็นนี้ ผู้วิจัย
ตั้งข้อสังเกตว่า ในฉากที่ตัวละครนักรบตระกูลเดียวกัน
ต้ อ งประชั น ฝี มื อ กั น ผู ้ เ ขี ย นน� ำ เสนอเพี ย งการต่ อ สู ้
ระหว่ า งโยะฌิ โ ตะโมะนั ก รบผู ้ พ่ี กั บ ทะเมะโตะโมะ
นักรบผู้น้องเท่านั้น ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้เขียนต้องการเน้นความบาดหมางที่เกิดขึ้นระหว่าง
พี่น้องตระกูลมินะโมะโตะ นอกจากนี้ การน�ำเสนอให้
โยะฌิโตะโมะในฐานะบุตรผู้สืบทอดตระกูล และทะเมะ
โตะโมะน้องล�ำดับทีแ่ ปดพูดปะทะคารมกันก่อนเข้าต่อสู้
ยังนับเป็นประเด็นทีน่ า่ ขบคิดว่า ผูเ้ ขียนน�ำเสนอท่าทีของ
ทั้งคู่ที่มีต่อสถานภาพและบทบาทในตระกูลไว้อย่างไร
และพฤติ ก รรมดั ง กล่ า วมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเสือ่ มอ�ำนาจลงของตระกูลมินะโมะโตะในเวลาต่อมา
หรือไม่อย่างไร

2. ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
มินะโมะโตะ โนะ โยะฌิโตะโมะ กับ มินะโมะโตะ โนะ
ทะเมะโตะโมะ ในเรื่อง “โฮเง็นโมะโนะงะตะริ” พบว่า
งานวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ เ น้ น ไปที่ ก ารพิ จ ารณาบทบรรยาย
รูปลักษณ์ภายนอก ความสามารถ รวมทัง้ การพูดโต้เถียง

คุซะกะ ท์ซโุ ตะมุ วิเคราะห์แก่นเรือ่ งไว้ 3 ประเด็นดังนี้ ประเด็นทีห่ นึง่ คือความขัดแย้งในราชวงศ์ทเี่ ป็นต้นเหตุนำ� ไปสูส่ งครามการต่อสูท้ งั้ ในระดับขุนนางและนักรบ ประเด็นทีส่ อง
คือโศกนาฏกรรมอันเกิดจากการฆ่าฟันผูเ้ ป็นเลือดเนือ้ เชือ้ ไขในตระกูล ประเด็นทีส่ าม คือการเล่าความกล้าหาญและความสามารถทางการรบของทะเมะโตะโมะ
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ระหว่างการเผชิญหน้ากันในสงคราม เช่น คุซะกะ ท์ซโุ ตะมุ
(日下力,1997, pp.281-286) ชี้ว่าการน�ำเสนอเรื่องราว
ต�ำนานวีรบุรุษของทะเมะโตะโมะเป็นหนึ่งในแก่นเรื่อง
ดังจะเห็นได้จากการเน้นให้ภาพลักษณ์ของทะเมะโตะโมะ
มีความโดดเด่นเหนือกว่าตัวละครอื่น เช่น ลักษณะ
ภายนอกของทะเมะโตะโมะทีม่ รี า่ งสูงใหญ่ การใช้คำ� กล่าว
ของตัวละครอื่นเพื่อชี้ถึงความสามารถในการรบ ด้าน
ลักษณะนิสัย นอกจากจะเป็นผู้มีความกตัญญูต่อบิดา
มีไหวพริบทางการรบแล้ว ในฉากต่อสูก้ บั พีช่ ายยังสะท้อน
ให้เห็นถึงจิตใจที่มีความอ่อนโยน และมีความคิดสุขุม
คิซะกะ ซะกิ (城坂早紀, 2016, pp.54-67) เปรียบเทียบ
ภาพลักษณ์ของโยะฌิโตะโมะ และทะเมะโตะโมะ ในฉบับ
นะกะระอิ(半井本)ซึ่งเป็นฉบับดั้งเดิม และฉบับโคะโตะ
ฮิระ(金刀比羅本)ซึง่ บันทึกขึน้ ภายหลังว่า ภาพลักษณ์ของ
โยะฌิโตะโมะ ในฉบับนะกะระอิ ถูกน�ำเสนอให้ขาดความ
เป็นผูน้ ำ� ทีด่ ี แต่ในฉบับโคะโตะฮิระ ถูกน�ำเสนอให้มคี วาม
กล้าหาญ ฉลาดสุขมุ ในขณะทีภ่ าพลักษณ์ของทะเมะโตะ
โมะ ในฉบับนะกะระอิ ถูกน�ำเสนอให้เป็นนักรบทีม่ คี วาม
สุขุม ไม่ฆ่าศัตรูโดยไม่จ�ำเป็น มีความกตัญญูต่อบิดาและ
พี่ชาย ในขณะที่ ผู้เขียนฉบับโคะโตะฮิระ น�ำเสนอในแง่
มุมของนักรบที่มีความมุทะลุ
ผู ้ วิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย
ข้างต้นในบางประเด็น อาทิเช่น การมุง่ น�ำเสนอภาพลักษณ์
ของทะเมะโตะโมะให้มคี วามโดดเด่น อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั
ตัง้ ข้อสังเกตว่า ผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอสถานภาพและบทบาท
ของโยะฌิโตะโมะ และทะเมะโตะโมะที่มีต่อตระกูล
ในฉากก่อนสงคราม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฉากทีท่ งั้ คู่
เผชิญหน้ากันในสงคราม ผูเ้ ขียนยังได้นำ� เสนอความขัดแย้ง
โดยสะท้ อ นผ่ า นท่ า ที ที่ มี ต ่ อ สถานภาพอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง
การพิจารณาการน�ำเสนอท่าทีของทัง้ คูโ่ ดยผ่านสถานภาพ
และบทบาท จึ ง อาจเป็ น สิ่ ง ที่ ช ่ ว ยสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
มุมมองความคิดของโยะฌิโตะโมะและทะเมะโตะโมะ
ทีน่ ำ� ไปสูค่ วามบาดหมางได้ดว้ ยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังเป็น
ที่น่าสังเกตว่า ถัดจากฉากการเผชิญหน้าของโยะฌิโตะ
โมะและ ทะเมะโตะโมะ ผูเ้ ขียนฉบับโคะโตะฮิระน�ำเสนอ

ฉากที่นักรบพี่น้องนามว่าโอบะ คะเงะโยะฌิ(大庭景能)
และ โอบะ คะเงะชิกะ (大庭景親) เปิดเผยความบาดหมาง
ในอดี ต และคลี่ ค ลายความขั ด แย้ ง กั น ในเวลาต่ อ มา
ต่างจากฉบับนะกะระอิ ทีก่ ล่าวถึงเพียงการช่วยเหลือกัน
ในสนามรบของทัง้ คูเ่ ท่านัน้ ลักษณะการน�ำเสนอดังกล่าว
นับเป็นประเด็นที่น่าขบคิดว่า ผู้เขียนฉบับโคะโตะฮิระ
น�ำเสนอเรือ่ งราวการคลีค่ ลายความบาดหมางของนักรบ
ตระกูลโอบะเพือ่ ชีน้ ยั ยะบางประการต่อกรณีความขัดแย้ง
ระหว่างโยะฌิโตะโมะ กับทะเมะโตะโมะหรือไม่อย่างไร

3. วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาการน�ำเสนอความบาดหมางระหว่าง
มินะโมะโตะ โนะ โยะฌิโตะโมะ กับ มินะโมะโตะ โนะ ทะ
เมะโตะโมะ ในนิยายสงครามเรือ่ ง “โฮเง็นโมะโนะงะตะริ”
การศึกษานี้จะท�ำให้เข้าใจมุมมองที่มีต่อสถานภาพและ
บทบาทของนักรบพีน่ อ้ งในตระกูล รวมไปถึง ปัจจัยทีจ่ ะ
ช่วยด�ำรงรักษาตระกูลให้ยงั่ ยืน นอกจากนี้ ผลการศึกษา
ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของนักรบในช่วงสงคราม
โฮเง็น รวมไปถึงเหตุปจั จัยทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเสือ่ มอ�ำนาจของ
ตระกูลมินะโมะโตะ

4. สมมติฐานการวิจัย

ผูเ้ ขียนเรือ่ ง “โฮเง็นโมะโนะงะตะริ” น�ำเสนอภาพ
ลักษณ์ของโยะฌิโตะโมะในฐานะพี่ชายคนโต และบุตร
ผู ้ สื บทอดตระกู ล ที่ มุ่ ง หวั ง จะสร้ า งเกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย ง
โดยไม่คำ� นึงถึงพีน่ อ้ งร่วมตระกูล ในขณะทีท่ ะเมะโตะโมะ
ผู้เป็นน้องล�ำดับที่แปด ถูกน�ำเสนอให้มีพฤติกรรมที่
ตระหนักถึงสถานภาพของโยะฌิโตะโมะในฐานะพี่ชาย
อีกทั้งยังพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อพี่ชายไว้
อย่ า งไรก็ ต าม ส� ำ หรั บสถานภาพของพี่ ช ายในฐานะ
ผู้สืบทอดตระกูลแล้วนั้น ทะเมะโตะโมะกลับแสดงท่าที
ไม่เคารพย�ำเกรงพี่ชายแต่อย่างใด นอกจากนี้ จากการ
พิจารณาเปรียบเทียบการน�ำเสนอเรื่องราวของนักรบ
พี่น้องตระกูลโอบะ ยังท�ำให้มองเห็นได้ว่า การตระหนัก
ถึงบทบาทซึง่ กันและกันระหว่างพีน่ อ้ ง ตลอดจนช่วยเหลือ
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เกือ้ กูลกันเป็นสิง่ ส�ำคัญกว่าการมุง่ สร้างชือ่ เสียงเกียรติยศ
จากประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่า ปมเหตุที่โยะฌิโตะโมะ
ไม่ได้รบั ความเคารพในฐานะบุตรผูส้ บื ทอดตระกูลเป็นผล
มาจากการที่เขาทิ้งชีวิตของพวกพ้องในตระกูลเพื่อแลก
กับความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ การกระท�ำของเขา
ไม่เพียงสร้างความบาดหมางในตระกูล หากแต่ยังอาจ
ท�ำให้นกั รบทีเ่ คยสวามิภกั ดิข์ าดความศรัทธา จนตระกูล
มินะโมะโตะต้องเสื่อมอ�ำนาจลงในที่สุด ผลการศึกษานี้
ยังอาจสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในช่วงสงครามโฮเง็น
ที่นักรบมุ่งผูกสัมพันธ์กับราชส�ำนักเพื่อแสวงหาความ
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า หากแต่มองข้ามความส�ำคัญของ
พวกพ้องในตระกูล จนท�ำให้อำ� นาจทีส่ ร้างขึน้ มานัน้ ไม่จรี งั
ยั่งยืน

ทะเมะโตะโมะ โดยผ่านค�ำพูดของมินะโมะโตะ โนะ ทะ
เมะโยะฌิ ผูเ้ ป็นบิดา ดังจะเห็นได้จากฉากทีอ่ ดีตจักรพรรดิ
ซุโตะกุมพี ระราชประสงค์ทจี่ ะแต่งตัง้ ทะเมะโยะฌิให้เป็น
แม่ทัพ แต่เขาปฏิเสธและกล่าวถึงบุตรที่มีฝีมือกว่าตนว่า
【ア】嫡子にて候義朝こそ、坂東そだちのものに
て、武勇のみちにもたけて候へ。それは故院の御遺誡に
て候とて、内裏へ参り候。又其外の子共あまた候へ共、
一方の大将軍をもおほせつけらるべき奴原も候はず。
はるかの末子為朝冠者こそ、鎮西にてそたちたるものに
て候が、弓矢をとりてもおそらくは父祖にもこえ、うち
ものとつてもたつしゃに候。合戦のみちも能々心得たる
奴にて候。きやつら参候はや

โยะฌิโตะโมะ บุตรผูส้ บื ทอดตระกูล เติบโตทีเ่ มือง
แถบเมืองทางตะวันออก อีกทั้งยังเป็นนักรบผู้กล้าและ
5. ขอบเขตและวิธีการวิจัย
ช�ำ่ ชองในการรบ ทว่าบุตรคนนัน้ ไปเข้ากับฝ่ายจักรพรรดิ
ศึกษาการน�ำเสนอความบาดหมางระหว่างมินะ ตามพระด�ำรัสของอดีตจักรพรรดิโทะบะที่ทรงฝากฝังไว้
โมะโตะ โนะ โยะฌิโตะโมะ กับ มินะโมะโตะ โนะ ทะเมะ เมื่อครั้งยังทรงมีพระชนม์ชีพ นอกจากบุตรคนนี้แล้ว ข้า
โตะโมะ ในเรือ่ ง “โฮเง็นโมะโนะงะตะริ” (『保元物語』) พระองค์ยังมีบุตรอีกหลายคน แต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าเจ้า
ฉบับโคะโตะฮิระ (金刀比羅本) โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะวิเคราะห์ คนไหนที่พอจะให้เป็นแม่ทัพได้ มีเพียงทะเมะโตะโมะ
การน�ำเสนอสถานภาพและบทบาททีม่ ตี อ่ ตระกูล รวมทัง้ บุตรคนท้ายๆ ที่เกิดในแถบคิวชู ฝีมือยิงธนูก็คงจะเหนือ
นั ย ยะจากการน� ำ เสนอเรื่องราวความบาดหมางของ กว่าผู้เป็นพ่อหรือบรรพบุรุษคนใดเป็นแน่ การใช้ดาบก็
นักรบพี่น้องตระกูลโอบะ นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์ ถือว่ามีฝีมือฉกาจฉกรรจ์ กลยุทธ์ในการรบก็รอบรู้เป็น
ผูว้ จิ ยั ยังได้ยกเนือ้ หาบางฉากทีป่ รากฏในฉบับนะกะระอิ อย่างดี ข้าพระองค์จึงอยากให้เจ้าบุตรคนนี้เข้ามารับ
(半井本)ขึ้นมาเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง หน้าที่นี้ (น. 76)
ของลักษณะการน�ำเสนอได้ชัดเจนขึ้น2
จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนได้มอบบทบาทให้บิดาเป็น
ผู้บอกเล่าสถานภาพ และฝีมือความสามารถอันโดดเด่น
6. บทวิเคราะห์
ของทั้งโยะฌิโตะโมะ และทะเมะโตะโมะไปพร้อมๆ กัน
6.1 การน�ำเสนอสถานภาพก่อนการต่อสู้ใน ในด้ า นฝี มื อ นั้ น บิ ด าชื่ น ชมความสามารถของทั้ ง คู ่
สงคราม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเมะโตะโมะที่มีฝีมือไม่เป็นรอง
ก่อนสงครามจะเริม่ ต้นขึน้ ผูเ้ ขียนเน้นการน�ำเสนอ ผู้ใด จนบิดาเสนอให้ทะเมะโตะโมะเป็นผู้รับต�ำแหน่ง
สถานภาพของมินะโมะโตะ โนะ โยะฌิโตะโมะ และ แม่ทพั ประเด็นเรือ่ งฝีมอื ความสามารถยังปรากฏในฉาก
2

ทะจิมะ เคะอิโกะ (田島けい子, 1982, pp.21-22) ชีว้ า่ ฉบับนะกะระอิซงึ่ เป็นฉบับดัง้ เดิม มีลกั ษณะเด่นทีก่ ารน�ำเสนอให้จกั รพรรดิโกะฌิระกะวะเป็นต้นเหตุนำ� ไปสูส่ งคราม ส่วน
ข้าราชบริพารเป็นเพียงผูป้ ฏิบตั ติ ามพระกระแสรับสัง่ นอกจากนีย้ งั เน้นการบรรยายฉากต่อสูข้ องเหล่านักรบทีแ่ ม้จะไม่ได้เป็นผูม้ ชี อื่ เสียงก็ตาม ในขณะทีฉ่ บับโคะโตะฮิระซึง่ เป็นฉบับ
ทีถ่ กู คัดลอกขึน้ มาภายหลัง มีลกั ษณะเด่นทีก่ ารเล่าเรือ่ งโดยแสดงความเห็นใจอดีตจักรพรรดิซโุ ตะกุในฐานะผูม้ สี ทิ ธิอนั ชอบธรรมในการสืบราชบัลลังก์ รวมไปถึงโศกนาฏกรรมของ
เหล่านักรบทีร่ บั ใช้พระองค์ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึงแนวคิดในการท�ำให้ผแู้ พ้ไปสูส่ คุ ติ ในขณะเดียวกันผูเ้ ขียนก็นำ� เสนอการกระท�ำของข้าราชบริพารฝ่ายจักรพรรดิโกะฌิระกะวะในเชิงต�ำหนิ
ทีเ่ ป็นแรงกระตุน้ ให้เกิดสงครามขึน้
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ต่อสู้ในสงคราม ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
ส�ำหรับโยะฌิโตะโมะบุตรชายคนโตของเขานั้น
ประเด็นทีบ่ ิดากล่าวถึงเป็นล�ำดับแรกก็คอื สถานภาพใน
ฐานะ“บุตรผูส้ บื ทอดตระกูล”「嫡子3 ซึง่ เติบโตทีแ่ ถบเมือง
ทางตะวันออก เกีย่ วกับประเด็นดังกล่าว คิกอุ เิ กะ ฌินอิชิ
(菊池紳一, 2007,p.42)วิเคราะห์ว่า การที่บิดาส่งโยะฌิ
โตะโมะไปอยู่ที่แถบเมืองทางตะวันออกตั้งแต่เด็กนั้น
มีจุดประสงค์เพื่อให้เขาสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะ
นายบ่าวกับเหล่านักรบในแถบเมืองทางตะวันออกให้
มั่นคงและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
บทบาทของโยะฌิ โ ตะโมะในการสร้ า งความ
สัมพันธ์ในลักษณะนายบ่าวในแถบเมืองทางตะวันออก
ยังปรากฏผ่านค�ำพูดของ ฮะตะโนะ จิโร (波多野次郎)
นักรบรับใช้ตระกูลมินะโมะโตะว่า「東国の輩多く付奉と
云も、又入道殿の御譲ぞかし」“ทีเ่ หล่านักรบจ�ำนวนมาก
ในแถบเมื อ งทางตะวั น ออก ยอมสวามิ ภั ก ดิ์ รั บ ใช้
(โยะฌิโตะโมะ) เป็นเพราะท่านนิวโด (ทะเมะโยะฌิ)
ถ่ายโอนอ�ำนาจหน้าที่ให้” (น.145) จะเห็นได้ว่า โยะฌิ
โตะโมะถู ก วางบทบาทให้ เ ป็ น บุ ต รผู ้ สื บ ทอดตระกู ล
พร้อมทัง้ ได้รบั ถ่ายโอนหน้าทีใ่ นการรวมอ�ำนาจแถบเมือง
ทางตะวันออกจากบิดา
ทั้งนี้บทบาทของตระกูลมินะโมะโตะในแถบเมือง
ทางตะวันออกนัน้ เห็นได้อย่างชัดเจนตัง้ แต่ในสมัยทีม่ นิ ะ
โมะโตะ โนะ โยะริโนะบุ(源頼信)ก�ำราบกบฏทะอิระ โนะ
ทะดะท์ซุเนะ(平忠常)ให้ยอมศิโรราบได้โดยไม่ต้องใช้
ก�ำลังต่อสู้ ในสมัยต่อมา มินะโมะโตะ โนะ โยะริโยะฌิ
(源頼義)และ โยะฌิอเิ อะ (源義家) ยังได้ปราบกบฏอะเบะ
(安倍氏)ทีเ่ มืองมุทซ
์ (ุ 陸奥国) ในสงครามเส็งกุเน็นโนะเอะกิ
(前九年の役) และโดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากโยะฌิอเิ อะ
3

4

5

เข้าไปคลีค่ ลายสงครามความขัดแย้งในตระกูลคิโยะฮะระ
(清原氏) ในสงครามโกะสันเน็นโนะเอะกิ (後三年の役)
ได้สำ� เร็จ และแบ่งทีด่ นิ ของตนเองให้เป็นบ�ำเหน็จรางวัล
แก่เหล่านักรบ ตระกูลมินะโมะโตะก็ยิ่งทวีอ�ำนาจและ
บทบาทมากขึน้ ในแถบเมืองทางตะวันออก ด้วยเหตุนเี้ อง
การที่โยะฌิโตะโมะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รวมอ�ำนาจ
เหล่านักรบในแถบเมืองทางตะวันออก จึงนับเป็นบทบาท
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง บทบาทของโยะฌิ โ ตะโมะ
ในฐานะผู้สืบทอดตระกูลยังสะท้อนในฉากต่อไปนี้
【イ】下野守本陣に帰、物具ひし〳〵とかたむ。
家に伝る八龍と云鎧をぞきたりける。抑此鎧を八龍と申
は、祖父八幡太郎義家、後三年の戦の時、八幡大菩薩の
使者の神、八陣守護の為に、八大龍王の形を金を以てう
ちのべて、甲のまつかう、鎧の胸板、をしつけに付たる
間、八龍とぞ名付たる。八領の鎧の中に殊秘蔵の重宝
也。然間嫡々たるにより是を相伝す。

เมื่อผู้ว่าการเมืองฌิโมะท์ซุเกะ (โยะฌิโตะโมะ)
กลับมาถึงฐานทัพ ก็เอาชุดเกราะมาสวมอย่างแน่นหนา
เสื้อเกราะที่ว่านี้มีชื่อว่า “แปดมังกร” สืบทอดต่อกันมา
ในตระกูล แต่เดิมทีชอื่ “ชุดเกราะแปดมังกร” มีทมี่ าจาก
เมื่อครั้งที่ ฮะชิมันทะโร โยะฌิอิเอะ ผู้เป็นปู่เข้าร่วม
สงครามโกะซันเน็น ได้เอาโลหะทองไปตีเป็นลายเทพ
พญามังกรทั้งแปด4 และน�ำไปประดับตามส่วนต่างๆ
ของชุดเกราะ เช่น ด้านหน้าหมวก แผงหน้าอก แผงหลัง
และตัง้ ชือ่ ว่า “แปดมังกร” เพือ่ ให้เทวทูตแห่งพระโพธิสตั ว์
ฮะชิมันทรงปกปักคุ้มครองการตั้งทัพทั้งแปด5 ในบรรดา
เกราะ 8 ชุดทีม่ อี ยู่ เกราะชุดนีน้ บั เป็นสมบัตชิ นิ้ เอกอันทรง
คุณค่า ส่งผ่านผู้สืบทอดตระกูลจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
(น. 93)

ค�ำว่า 「嫡子」พจนานุกรมบุรติ ะนิกะโกะกุซะอิดะอิเฮียกะจิเต็น（『ブリタニカ国際大百科事典』） ให้คำ� จ�ำกัดความไว้ 3 ประการ 1. ผูส้ บื ทอดตระกูล 2.บุตรชายคนโตทีเ่ กิดจาก
ภรรยาเอก 3.บุตรชายของภรรยาเอก นอกจากนี้ ในพจนานุกรมยะมะกะวะนิฮนฌิโฌจิเต็น (『山川日本史小辞典』)ได้ระบุความหมายว่า ผูส้ บื ทอดตระกูล โดยทัว่ ไปหมายถึง
บุตรชายคนโตของภรรยาเอก นอกจากนีย้ งั อธิบายเพิม่ เติมว่า ในช่วงสมัยคะมะกุระ ต�ำแหน่งนีอ้ าจไม่ได้จำ� กัดเฉพาะบุตรชายคนโตของภรรยาเอก แต่อาจก�ำหนดจากความสามารถ
ของบุตรในตระกูล ทัง้ นีใ้ นบทความนีผ้ วู้ จิ ยั แปล ค�ำว่า 「嫡子」ว่า “บุตรผูส้ บื ทอดตระกูล” โดยพิจารณาจากบริบทในการน�ำเสนอบทบาทของโยะฌิโตะโมะ
พญามังกรทัง้ 8（八大龍王）เป็นเทพผูอ้ ารักขาพระธรรม ได้แก่ 1. นันดะ（難陀、บาลี: nanda）2. บะท์ซนุ นั ดะ（跋難陀、บาลี: Upananda） 3. ฌะกะท์ซรุ ะ（娑竭羅、บาลี:
S gara）4. วะฌุกทิ ซ์ （
ุ 和修吉、บาลี: Vāsuki）5. โทะกุฌะกะ（徳叉迦、บาลี: Taksaka）6. อะนะบะดะท์ซตุ ะ（阿那婆達多、บาลี: Anavatapta）7. มะนะฌิ（摩那斯、บาลี:
Manasvin）8. อุฮะท์ซรุ ะ（優鉢羅、บาลี: Utpalaka）
การตัง้ ทัพ 8 แบบ ได้แก่ แบบเกล็ดปลา แบบปีกนกกระเรียน แบบลูกศร แบบวงกลม แบบนกห่านป่าบิน แบบพระจันทร์ขา้ งแรม แถวยาวแบบงู แบบแถวคูต่ งั้ เหลือ่ มกัน
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จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนบรรยายถึงที่มาของชุดเกราะ
ฮะชิริว หรือ ชุดเกราะแปดมังกร ที่สืบทอดมาจาก
ฮะชิมันทะโร โยะฌิอิเอะ(八幡太郎義家) ดังที่กล่าวข้าง
ต้ น ว่ า โยะฌิ อิ เ อะเป็ น ที่ รู ้ จั ก ในฐานะนั ก รบผู ้ มี ฝ ี มื อ
เป็นเลิศ ผ่านศึกสงครามทั้งสงครามเส็งกุเน็นโนะเอะกิ
และสงครามโกะซันเน็นโนะเอะกิ อีกทั้งยังเป็นที่เคารพ
นับถือในหมู่นักรบในแถบเมืองทางตะวันออกจนได้รับ
ฉายาว่า “วีรบุรุษนักรบผู้กล้าแห่งแผ่นดิน”「天下第一
武勇之士」 โยะฌิอิเอะถวายงานต่อราชส�ำนัก จนเมื่อ
อายุได้ 60 ปี เขาก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าห้อง
เท็นโจโนะมะ (殿上の間) ในต�ำหนักขององค์จักรพรรดิ6
ฉะนั้นการที่ผู้เขียนบรรยายให้โยะฌิโตะโมะใส่ชุดเกราะ
แปดมังกรที่สืบทอดมาจากโยะฌิอิเอะนั้น นอกจากจะชี้
ให้เห็นถึงเกียรติยศอันสูงส่งทีโ่ ยะฌิโตะโมะได้รบั ในฐานะ
บุตรผูส้ บื ทอดตระกูลแล้ว ในขณะเดียวกันยังอาจสะท้อน
ให้เห็นถึงการได้รบั บทบาทในการสร้างชือ่ เสียงเกียรติยศ
ให้เหมือนดังเช่นที่ในอดีตโยะฌิอิเอะเคยสั่งสมมา
สถานภาพและบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้สืบทอด
ตระกูลที่โยะฌิโตะโมะได้รับจากบรรพบุรุษดังกล่าวนี้
ยังอาจเป็นแรงกระตุน้ ให้โยะฌิโตะโมะพยายามหาลูท่ าง
ให้ตนเองมีความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ ดังจะเห็นได้
จากฉากต่อไปนี้
ในขณะที่โยะฌิโตะโมะเข้าเฝ้าจักรพรรดิโกะฌิ
ระกะวะ ฌิ น เสะอิ ( 信 西 ) ขุ น นางคนสนิ ท ขององค์
จักรพรรดิได้ถา่ ยทอดพระประสงค์วา่ หากโยะฌิโตะโมะ
ถวายงานจนผลงานเป็นที่ประจักษ์ จะได้รับพระบรม
ราชานุญาตให้เข้าห้องเท็นโจโนะมะ

所望達ぬと存るならば、少いさむ心も候べし。所望を達
せずして二となき命をすてん事、且は妄念ともなり、且
は無念にも候べし」とて

の庭に出で、死は案の内の事、生は存の外のこと也。

โยะฌิ โ ตะโมะ กล่ า วตอบอย่ า งนอบน้ อ มว่ า
“ตระกูลของข้าพระองค์สอนกันมาว่า “ยามใดที่เข้าสู่
สนามรบ ความตายเป็นเรื่องธรรมดา การมีชีวิตรอดนั้น
ไซร้ไม่พงึ ระลึกถึง” (ละข้อความ) หากมีชวี ติ รอดกลับมา
ก็อาจรุง่ เรืองมีเกียรติยศชือ่ เสียง ทว่าชีวติ ของข้าพระองค์
นอกจากโชคชะตาแล้ว คงไม่อาจพึ่งพาสิ่งใดได้ หาก
องค์จักรพรรดิจะทรงมีพระบรมราชานุญาตลงมาใน
วันหลัง ข้าพเจ้าอยากจะทูลขอให้พระองค์ได้ทรงโปรด
มีพระบรมราชโองการเสียเลยตัง้ แต่ตอนนี้ ทีก่ ราบทูลขอ
เช่นนัน้ เป็นเพราะ หากสิง่ ทีข่ า้ พระองค์มงุ่ มาดปรารถนา
มานานวันส�ำเร็จดังใจหมาย ข้าพระองค์คงจะมีขวัญ
ก�ำลังใจมากขึ้นกว่าเดิม ทว่าหากข้าต้องพลีชีพซึ่งมี
เพียงหนึ่งเดียวนี้ โดยที่ความปรารถนาไม่ส�ำเร็จเป็นจริง
ใจหนึ่งคงมีแต่ความยึดติด อีกใจหนึ่งก็คงมีแต่ความรู้สึก
เสียดายเป็นแน่” (น. 91)
จะเห็นได้ว่า การได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้า
ห้องเท็นโจโนะมะในต�ำหนักขององค์จักรพรรดิเป็นสิ่งที่
โยะฌิโตะโมะมุ่งหวังมานาน ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อเขาได้ฟัง
พระประสงค์จากจักรพรรดิ จึงพยายามต่อรองเพื่อให้
ความปรารถนานั้นเป็นจริงเร็วขึ้น การพยายามเร่งรัด
พระบัญชาจากจักรพรรดิสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ของโยะฌิโตะโมะได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ความยินดีของโยะฌิโตะโมะภายหลัง
ได้ รั บ พระบรมราชานุ ญ าตยั ง ปรากฏในฉากต่ อ ไปนี้
ก่อนออกรบ โยะฌิโตะโมะเอาแส้มาติดไว้กับรถเทียมวัว
พลางกล่าวกับนักรบรับใช้ว่า

(中略)生て再ひ帰参べき事にこそ後栄をも期候はめ、天

【エ】下野守義朝は日来の昇殿ゆるされたるぞ。

運に任せんずるより外は頼すくなき命也。後日に勅許有

陣頭にかばねをさらさむこと只今也。されば誰かはかゝ

べくは、只今宣旨を下さるべしと覚候。其故は、年来の

ることあるとも披露すべき。若子共の中にいきのこる者

【ウ】義朝畏て申けるは、「家に伝る事候。合戦

6

ห้องเท็นโจโนะมะเป็นห้องทีอ่ ยูท่ างทิศใต้ของต�ำหนักเซะอิเรียวเด็น（清涼殿） ห้องนีใ้ ช้เป็นสถานทีเ่ ข้าเฝ้าจักรพรรดิ ประชุมปรึกษาหารือในการบริหารราชการ ผูท้ จี่ ะเข้าห้องนีต้ อ้ ง
ได้รบั พระบรมราชานุญาตจากจักรพรรดิ รวมทัง้ ต้องเป็นผูท้ มี่ ตี ำ� แหน่งระดับ 5 ขึน้ ไป หรือ มีตำ� แหน่งคุโรโดะ（蔵人）ระดับ 6
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ผูส้ บื ทอดตระกูล(嫡子)กับบุตรคนรอง(次男)เป็นผูม้ สี ทิ ธิ
思、わすれがたみにこそ」と語ければ、
ครอบครองสมบัติ รวมทั้งจัดการแก้ปัญหาในตระกูล
ข้าโยะฌิโตะโมะ ผู้ว่าการเมืองฌิโมะท์ซุเกะได้รับ ร่วมกัน7 ฉะนั้นส�ำหรับทะเมะโตะโมะซึ่งเป็นบุตรชาย
พระราชานุญาตให้เข้าห้องเท็นโจโนะมะดังที่เคยมุ่งหวัง ล�ำดับที่แปดแล้ว เขาย่อมมีสิทธิอ�ำนาจในตระกูลน้อย
มานาน โอกาสที่ข้าจะได้พลีร่างยามออกน�ำทัพมีเพียง กว่าบุตรผู้สืบทอดตระกูล บุตรคนรอง รวมทั้ง พี่คนอื่นๆ
ตอนนีเ้ ท่านัน้ แหละ ถ้าเป็นอย่างนัน้ แล้ว จะมีใครบอกเล่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นเรือ่ งผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอพฤติกรรม
เรื่องนี้ให้คนอื่นได้รับรู้ หากลูกคนไหนมีชีวิตรอดจะได้ ของทะโมะโตะโมะทีไ่ ม่ให้ความเคารพต่อพีช่ าย โดยผ่าน
เอาแส้นเี้ ป็นของดูตา่ งหน้าและระลึกถึงว่า “ดูนสี่ ิ พ่อของ ค�ำบอกเล่าของบิดาไว้ดังนี้
ข้าได้รบั พระราชานุญาตให้เข้าห้องเท็นโจโนะมะด้วยนะ”
【オ】凡此為朝幼少より以外のあらものにて、あ
(น. 93)
に共をも事ともせず、我一人世にあらんとしける間、判
จะเห็นได้ว่า โยะฌิโตะโมะหวังว่า การที่ตนได้รับ 官もてあつかひて、きやつを都に置ては一定ひがことし
พระบรมราชานุญาตให้เข้าห้องเท็นโจโนะมะจะสร้าง いだしてんずとて、鎮西へ追下す。
ความภาคภูมิใจให้แก่ลูกหลาน ทั้งนี้หากพิจารณาย้อน
ตั้งแต่เยาว์วัย ทะเมะโตะโมะเป็นคนนิสัยก้าวร้าว
ไปทีฉ่ าก【イ】ทีโ่ ยะฌิโตะโมะได้รบั ชุดเกราะซึง่ สืบทอด ท�ำอะไรตามอ�ำเภอใจ แม้แต่กบั พีช่ ายก็ไม่เห็นหัว จนโฮงัน
จากโยะฌิอเิ อะ ก็ยงั อาจวิเคราะห์ได้อกี ว่า ความรูส้ กึ ยินดี (ทะเมะโยะฌิ) ก็เอาไม่อยู่ เลยคิดว่า “หากเอาเจ้านี่ไว้ที่
นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความปรารถนาที่เคยมุ่งหวัง เมืองหลวง ต้องก่อเรื่องเป็นแน่” จึงไล่ให้ไปอยู่แถบ
มานานส�ำเร็จเป็นจริง หากแต่การได้รับพระบรมราชานุ ชินเสะอิ (แถบคิวชู) (น. 86)
ญาตให้เข้าห้องเท็นโจโนะมะนั้นยังเป็นเสมือนบันได
จากค�ำบอกเล่าของบิดาชี้ให้เห็นว่า เดิมทีทะเมะ
ก้าวหนึ่งที่ชี้ว่า โยะฌิโตะโมะสามารถสร้างความรุ่งเรือง โตะโมะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว กระท�ำการใดๆ โดยไม่ได้
ให้แก่ตระกูลเหมือนดังเช่นที่ครั้งหนึ่งโยะฌิอิเอะเคย ให้ความเคารพต่อผู้เป็นพี่ จนถูกบิดาลงโทษให้ไปอยู่
ได้รับต�ำแหน่งนี้เช่นเดียวกัน
ในที่ ห ่ า งไกลจากเมื อ งหลวง ทว่ า เป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า
ส�ำหรับสถานภาพของทะเมะโตะโมะนั้น ในฉาก หลังจากที่ทะเมะโตะโมะตัดสินใจร่วมรบกับบิดาและ
ア】 ที่ บิ ด าเสนอให้ เ ขาเป็ น แม่ ทั พ ฝ่ า ยอดี ต จั ก รพรรดิ
พี่น้องในสงครามโฮเง็น พฤติกรรมของทะเมะโตะโมะ
ซุโตะกุ มีเพียงค�ำกล่าวว่า ทะเมะโตะโมะเป็นบุตรคนท้ายๆ ก็มที า่ ทีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ดังจะสังเกตได้จากค�ำกล่าวของ
遥かの末子」 ทั้ ง นี้ ห ากพิ จ ารณาตามชาติ ก� ำ เนิ ด ใน
ทะเมะโตะโมะ เมื่อเห็นพี่น้องแย่งชิงกันเป็นทัพหน้าว่า
ตระกูล ก็จะเห็นได้ว่า ทะเมะโตะโมะเป็นบุตรที่เกิดจาก
【カ】何事を御論候やらん。合戦の庭には兄弟と
นางโลมในย่านเอะงุจ(ิ 江口)และเป็นบุตรทีไ่ ม่ได้เกิดจาก いふ差別候まじ。たゞ器量により候。まつさきして見参
ภรรยาเอก(庶子) นอกจากนี้ หากพิจารณาจากรูปแบบ に入度候得共、さらぬだに兄をも兄とせぬ悪者といふさ
การสืบทอดสมบัตโิ ดยแบ่งให้บตุ รชายสองคน(二頭体制) た候なれば、論じ申ても無益なり。但敵の強く候はん所
ในช่วงสมัยคะมะกุระถึงสมัยราชวงศ์เหนือใต้ก็จะเห็น をば、何度も為朝に任て御覧候へ。
ได้ว่า ในตระกูลนักรบผู้เป็นบิดาจะมอบหมายให้บุตร
นี่แย่งชิงอะไรกัน ในสนามรบไม่มีการแบ่งแยกพี่
あらば、『我父は早昇殿許されける。是みよかし』と

7

การให้บตุ รผูส้ บื ทอดตระกูลและบุตรคนรองมีสทิ ธิในการสืบทอดสมบัติ เกิดในช่วงเปลีย่ นผ่านจากรูปแบบการสืบทอดสมบัตโิ ดยแบ่งสัดส่วนอย่างเท่าเทียมกันทัง้ ทายาทฝ่ายชาย
และหญิง （分割相続）เป็นการสืบทอดโดยมอบให้บตุ รชายผูส้ บื ทอดเพียงคนเดียว（単独相続）โอตะนิ อะอิ (大谷愛, 1997, p.21) ชีว้ า่ โดยทัว่ ไปแม้วา่ บุตรคนรองจะมีสถานะ
ไม่สงู เทียบเท่ากับบุตรผูส้ บื ทอดตระกูลโดยสมบูรณ์ แต่กน็ บั ว่ามีความใกล้เคียงกันและเหนือกว่าบุตรคนอืน่ ๆ อย่างชัดเจน นอกจากสิทธิในการครอบครองมรดกแล้ว บุตรผูส้ บื ทอด
ตระกูลกับบุตรคนรองยังมีบทบาทในการดูแลจัดการปัญหาในตระกูลร่วมกัน
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หรือน้อง มันขึน้ อยูก่ บั ฝีมอื แค่นนั้ แหละ ข้าเองก็อยากให้
ฝ่ายนัน้ ได้เห็นข้าก่อนใครอืน่ เพียงแต่กลัวว่าจะโดนติฉนิ
นินทาว่าเป็นคนชั่วร้าย ไม่เห็นหัวพี่ชาย ข้าเลยไม่อยาก
จะมาโต้เถียงให้เปล่าประโยชน์ ทว่าหากเจอศัตรูฝีมือ
ฉกาจ ก็ยกให้เป็นหน้าทีข่ า้ จัดการก็แล้วกัน ” (น. 98-99)
ฉากข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ทะเมะโตะโมะมัน่ ใจ
ว่าฝีมือของตนเองเหนือกว่าบรรดาพี่น้อง และต้องการ
บุกเข้าต่อสู้กับศัตรูก่อนใครอื่น ทว่าสาเหตุที่เขาล้มเลิก
ความตัง้ ใจนัน้ เป็นเพราะทะเมะโตะโมะไม่อยากโดนต�ำหนิ
ว่า เป็นคนชัว่ ร้าย “ไม่เห็นหัวพีช่ าย”「兄をも兄とせぬ」
จะสังเกตได้วา่ ค�ำกล่าวนีม้ คี วามใกล้เคียงกับค�ำกล่าวของ
บิดาก่อนหน้านี้ว่า “แม้แต่กับพี่ชายก็ไม่เห็นหัว”「あに
共をも事ともせず」 จึ ง อาจสั น นิ ษ ฐานได้ ว ่ า ผู ้ เ ขี ย น
ต้องการน�ำเสนอพฤติกรรมของทะเมะโตะโมะที่หันมา
ตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้ที่เป็นน้อง ท่าทีดังกล่าว
ยังปรากฏอย่างเด่นชัดในฉากต่อสูก้ บั โยะฌิโตะโมะ ซึง่ จะ
ขอกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
โดยสรุป จะเห็นได้วา่ ในฉากก่อนสงครามจะเริม่ ขึน้
ผู้เขียนมอบบทบาทให้บิดาเป็นผู้น�ำเสนอสถานภาพ
ของโยะฌิโตะโมะและทะเมะโตะโมะขึ้นมาพร้อมกัน
และแม้ว่าทั้งคู่จะมีสถานภาพในตระกูลที่แตกต่างกัน
แต่ผู้เขียนก็น�ำเสนอให้ทั้งคู่ตระหนักถึงบทบาทที่มีต่อ
สถานภาพของตนเอง ดังจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนชี้ให้เห็นถึง
สถานภาพและบทบาทหน้าที่ของโยะฌิโตะโมะในฐานะ
บุตรผู้สืบทอดตระกูล โดยน�ำเสนอชุดเกราะที่ได้รับจาก
โยะฌิอิเอะให้เป็นแรงผลักดันในการสร้างชื่อเสียงให้แก่
ตระกู ล ดั ง เช่ น ที่ โ ยะฌิ อิ เ อะเคยปฏิ บั ติ ม า ในขณะที่
ทะเมะโตะโมะผู้เป็นน้องชายล�ำดับที่แปด แม้ในอดีต
จะมีพฤติกรรมที่ไม่ให้ความเคารพต่อพี่ชาย ทว่าใน
สงครามครั้งนี้ ผู้เขียนน�ำเสนอให้ทะเมะโตะโมะมีท่าที
ที่ หั น มาตระหนั ก ถึ ง สถานภาพและบทบาทในฐานะ
ผู้เป็นน้อง จะเห็นได้ว่า ก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้น ผู้เขียน
พยายามชี้ให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของทั้งผู้เป็นพี่และ
น้ อ งสอดคล้ อ งตามสถานภาพที่ แ ต่ ล ะคนได้ รั บ ซึ่ ง
ประเด็นดังกล่าวนีเ้ องได้ถกู เชือ่ มโยงไปสูป่ มความขัดแย้ง
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ในฉากที่ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากันในสงคราม
6.2 การน�ำเสนอความบาดหมางระหว่างพี่น้อง
ผูเ้ ขียนบรรยายฉากการต่อสูโ้ ดยให้ทะเมะโตะโมะ
เป็นผู้คุ้มกันประตูวังฝั่งทิศตะวันตก จากนั้นก็ให้นักรบ
ฝ่ า ยตรงข้ า มยกทั พ เข้ า มาโจมตี ซึ่ ง หนึ่ ง ในนั้ น ก็ คื อ
ทัพของโยะฌิโตะโมะผู้เป็นพี่ชาย ฉากการเผชิญหน้า
ของทั้งคู่ถูกน�ำเสนอไว้ดังนี้
โยะฌิโตะโมะควบม้าเข้ามาประชิดประตูทที่ ะเมะ
โตะโมะคุ้มกันอยู่ ก่อนการต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้น ทั้งคู่ได้
โต้เถียงกันดังความว่า
【キ】義朝、「こはいかに。宣旨によつて向たり
といはゞ、急引退候へかし。争か勅命といひ、兄に向て
弓を引、冥加のつきむずるはいかに。」八郎あざ笑て、
「為朝が兄に向て弓を引が冥加尽て候はゝ、いかに殿は
現在の父に向て弓をひかれ候ぞ。殿は宣旨に随て向たり
とおほせられ候。為朝は院宣をうけ給て候。院宣と宣旨
といづれ甲乙か候。」といふ。

โยะฌิโตะโมะเอ่ยขึ้นว่า “อะไรกัน ในเมื่อเจ้ารู้ว่า
ข้ามาตามพระบรมราชโองการขององค์จักรพรรดิ ก็ควร
รีบหลีกทางไปเสีย บอกว่าเป็นพระบัญชา แล้วจะยังกล้า
มาง้างธนูต่อกรกับพี่อีกหรือ บารมีแห่งองค์ทวยเทพ
ที่เคยคุ้มครองเจ้าคงจะสูญสิ้นไปหมดแล้ว เจ้าจะว่า
อย่างไร” ฮะชิโรเปล่งเสียงหัวเราะเยาะ พลางตอบกลับ
ไปว่า “หากข้าทะเมะโตะโมะง้างธนูต่อกรกับพี่ แล้ว
บารมีแห่งองค์ทวยเทพจะสูญสิ้นไปล่ะก็ แล้วทีท่าน
ง้างธนูต่อกรกับผู้เป็นบิดาอยู่ตอนนี้ล่ะ จะว่าอย่างไร
ท่ า นบอกว่ า มาที่ แ ห่ ง นี้ ต ามพระบรมราชโองการ
ขององค์จักรพรรดิ ข้าก็รับพระบรมราชโองการของ
องค์ อ ดี ต จั ก รพรรดิ ม าเหมื อ นกั น ระหว่ า งพระบรม
ราชโองการขององค์จักรพรรดิ กับพระบรมราชโองการ
ขององค์อดีตจักรพรรดิ อะไรจะเหนือกว่ากัน”
(น. 108-109)
จากฉากข้างต้นจะเห็นได้วา่ ประเด็นทีโ่ ยะฌิโตะโมะ
กับทะเมะโตะโมะโต้เถียงกันแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น
คื อ ประเด็ น เรื่ อ งความชอบธรรมระหว่ า งพระบรม

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2563 | jsn Journal Vol. 10 No. 2 December 2020

ราชโองการขององค์จักรพรรดิกับองค์อดีตจักรพรรดิ
และประเด็นเรื่องการที่บุตรเข้าต่อสู้กับบิดากับการที่
น้องเข้าต่อสู้กับพี่ชาย ทั้งนี้ ในฉบับนะกะระอิซึ่งเป็น
ฉบับดั้งเดิม ผู้เขียนน�ำเสนอเฉพาะประเด็นเรื่องการที่
บุตรเข้าต่อสูก้ บั บิดากับการทีน่ อ้ งเข้าต่อสูก้ บั พีช่ าย และ
ปิดท้ายฉากว่า “เนื่องจากสิ่งนี้เป็นไปตามหลักครรลอง
(โยะฌิโตะโมะ) จึงไม่ปริปากตอบโต้ใดๆ อีก”「道理ナレ
バ、音モセズ เพือ
่ ชีใ้ ห้เห็นถึงอากัปกิรยิ าของโยะฌิโตโมะ
ที่ยอมจ�ำนนกับค�ำต่อว่าของน้องชาย
คิซะกะ ซะกิ (城坂早紀, 2016,p.59)วิเคราะห์ว่า
ผูเ้ ขียนฉบับนะกะระอิ ต้องการน�ำเสนอให้ทะเมะโตะโมะ
เป็นฝ่ายชนะการโต้เถียง ในขณะที่ฉบับโคะโตะฮิระ
ผู้เขียนปิดท้ายฉากโดยให้ทะเมะโตะโมะยกพระบรม
ราชโองการขององค์อดีตจักรพรรดิขึ้นมาตอบโต้ เพื่อ
ให้ เ ห็ น ว่ า สงครามครั้ ง นี้ ไ ม่ ส ามารถตั ด สิ น ว่ า ฝ่ า ยใด
เหนือกว่าได้ ด้วยเหตุนี้ คิซะกะจึงวิเคราะห์ว่า ผลของ
การทุ่มเถียงของทั้งคู่ถือว่าเสมอกัน
จากบทวิเคราะห์ของคิซะกะจะเห็นได้วา่ การต่อสู้
ของทัง้ โยะฌิโตะโมะและทะเมะโตะโมะไม่สามารถตัดสิน
ว่าฝ่ายใดเหนือกว่าได้ เนื่องจากทั้งคู่ต่างก็ปฏิบัติหน้าที่
ตามโองการจากราชส�ำนัก การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายจึงมี
ความชอบธรรมเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึง่
หากพิจารณาประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว
จากการที่บุตรเข้าต่อสู้กับบิดา กับการที่น้องเข้าต่อสู้
กับพี่ชายก็จะเห็นได้ว่า ทั้งคู่ต่างก็กระท�ำผิดทั้งในแง่
หลักครรลองของขงจื้อ ในด้านความกตัญญู(孝)และ
ด้านการเชือ่ ฟังผูเ้ ป็นพี่ (悌)รวมทัง้ หลักปฏิบตั ขิ องนักรบ
ในการให้ความส�ำคัญกับพวกพ้องของตนเอง ฉะนั้น
จึ ง ถื อ ว่ า ทั้ ง คู ่ ต ่ า งก็ มี ค วามผิ ด เสมอกั น ด้ ว ยเช่ น กั น
นอกจากนี้หากพิจารณาการน�ำเสนอให้ทั้งคู่โต้เถียงกัน
เรือ่ งสิทธิอำ� นาจอันชอบธรรมจากโองการของราชส�ำนัก
และเรือ่ งการกระท�ำผิดต่อคนในตระกูลก็ยงั อาจวิเคราะห์
ได้ว่า ผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่าง
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ราชส�ำนักกับบทบาทหน้าทีใ่ นตระกูล
ดังจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ต่อราชส�ำนักส่งผล

ให้ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นตระกู ล เกิ ด รอยร้ า วอย่ า งไม่ อ าจ
หลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงคราวที่โยะฌิโตะโมะ
กับทะเมะโตะโมะต้องประมือกัน ผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอท่าที
ของทั้งคู่ไว้แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากฉากต่อไปนี้
【ク】（為朝：執筆者注）例のさきぼそをうちつ
がひ、うちあげひかんとしけるが、「まて、しばし。軍
も未をはらざるに、大将軍を只一矢に射おとさむこと、
無下に情なかるべし。就中主上・上皇も御兄弟にてまし
ます。関白殿と左大臣殿又兄弟、判官殿と下野殿と内々
いひあはせて、『汝は内裏へまいれ。我は院へまいらむ
ずる。主上軍に勝給はゞ、汝をたのみて我はまいらん。
院軍にかち給はば、我を頼て汝はまいれ』と、約束なん
どをし給ひつらむをもしらず。又敵も敵にこそよ。我身
はいや〳〵の弟也。あへなく射おとしたてまつらば、若
後悔する事もや。」とて、はげたる矢をさしはづし、又
表矢の鏑をはげかへて、「首藤九郎是みよ。家季、中差
にて下野殿を射落奉らんと思へども、旁存る旨あれば、
疵はつけ申さじ。矢風計をひかせ奉りて、肝をつぶさせ
申さん。」とて（後略）。

(ทะเมะโตะโมะ)เอาลูกธนูหัวเรียวแบบที่ใช้ต่อสู้
เมือ่ ครูข่ นึ้ มาทาบ ขณะก�ำลังยกคันธนูขนึ้ เตรียมยิงนัน้ เอง
เขาก็นกึ ขึน้ มาว่า “รอสักพักดีกว่า สงครามยังไม่สนิ้ สุดลง
หากใช้ธนูเพียงดอกเดียวยิงปลิดชีพผู้เป็นแม่ทัพ ก็ดู
จะไร้ ซึ่ ง มนุ ษ ยธรรมจนเกิ น ไป โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
องค์จักรพรรดิกับองค์อดีตจักรพรรดิเป็นพระเชษฐา
และพระอนุชา ท่านคัมปะกุ (ฟุจิวะระ โนะ ทะดะมิชิ)
กับท่านเสนาบดีฝา่ ยซ้าย (ฟุจวิ ะระ โนะ โยะรินะงะ) ก็เป็น
พี่น้องเฉกเช่นเดียวกัน หรือว่า ท่านโฮงัน (ทะเมะโยะฌิ)
กับท่านผูว้ า่ การเมืองฌิโมะท์ซเุ กะ (โยะฌิโตะโมะ) อาจจะ
แอบตกลงกันว่า “ตัวเจ้าไปอยูฝ่ า่ ยองค์จกั รพรรดิ ส่วนตัวข้า
จะอยู่ฝ่ายองค์อดีตจักรพรรดิ หากว่าองค์จักรพรรดิเป็น
ฝ่ายมีชัย ข้าจะไปพึ่งเจ้า แต่หากฝ่ายองค์อดีตจักรพรรดิ
เป็นผู้ชนะ เจ้าก็มาพึ่งข้า” เป็นไปได้ว่าตัวข้าอาจไม่รู้ข้อ
ตกลงอะไรพวกนัน้ นอกจากนีแ้ ล้ว ยังขึน้ อยูก่ บั ว่าฝ่ายศัตรู
เป็นผู้ใดด้วย ตัวข้าเป็นน้องอายุห่างกันไม่ใช่น้อย หาก
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ยิงพี่จนชีวิตดับสูญไปล่ะก็ อาจต้องมาเสียใจภายหลัง”
เมือ่ คิดได้ดงั นัน้ ทะเมะโตะโมะก็เอาลูกธนูทที่ าบออกจาก
คันศร จากนัน้ ก็เปลีย่ นเอาลูกธนูคะบุระซึง่ เป็นลูกธนูแบบ
อุวะ8 ขึน้ มาทาบ พลางเอ่ยว่า “ซุโด คุโร ดูนไี่ ว้นะ อิเอะซุเอะ
(ชือ่ ของซุโด คุโร) ข้าคิดไว้วา่ จะใช้ลกู ธนูแบบ นะกะสะฌิ 9
ยิงท่านฌิโมะท์ซุเกะให้ดับสูญ ทว่าพอดีมีบางเรื่องที่นึก
ขึ้นมาได้ ข้าเลยจะไม่ยิงให้พี่ได้รับบาดเจ็บละ เอาแค่
กระแสลมจากลูกดอกให้ขวัญหนีดีฝ่อก็พอ” (น. 109)
จะเห็นได้ว่า ทะเมะโตะโมะเปลี่ยนลูกธนูหัวเรียว
แบบนะกะสะฌิ ซึ่ ง มั ก ใช้ ใ นยามเผด็ จ ศึ ก เป็ น ลู ก ธนู
คะบุระเพื่อข่มขวัญโยะฌิโตะโมะ เนื่องจากมี “บางเรื่อง
ที่นึกขึ้นมาได้” ซึ่งค�ำดังกล่าวสามารถตีความได้เป็น
3 ประการ ประการแรกคือ ธรรมเนียมในการต่อสูท้ ไี่ ม่ควร
ยิ ง แม่ ทั พ ขณะที่ ก ารรบยั ง ไม่ ด� ำ เนิ น ไปถึ ง จุ ด สิ้ น สุ ด
ประการที่สองคือ การคาดคะเนถึงแผนการรบที่อาจมี
ข้อตกลงในการประนีประนอมแฝงอยูเ่ บือ้ งหลัง ประการ
ที่สามคือ การตระหนักถึงสถานภาพของผู้ที่เป็นศัตรู
ซึ่งเป็นพี่ชาย ในขณะที่ตนเองเป็นน้องชายที่อายุห่าง
กันมาก กล่าวคือ ทั้งคู่มีอายุห่างกันราว 16 ปี10
ในฉบับนะกะระอิ ผูเ้ ขียนน�ำเสนอให้ทะเมะโตะโมะ
เปลี่ ย นใจไม่ ยิ ง เอาชี วิ ต พี่ ช าย เช่ น เดี ย วกั บ ฉบั บ
โคะโตะฮิ ร ะ ทว่ า เหตุ ผ ลที่ เ ป็ น แรงจู ง ใจนั้ น มี ค วาม
แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้เขียนกล่าวถึงแผนข้อตกลงที่
อาจอยู่เบื้องหลังของทั้งสองฝ่าย โดยไม่ได้ยกเหตุผล
เรือ่ งธรรมเนียมในการต่อสู้ นอกจากนีป้ ระเด็นทีน่ บั ได้วา่
แตกต่างอย่างชัดเจนที่สุดก็คือ เหตุผลเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ของพี่น้องดังความว่า
【ケ】為朝ヲ幼少ヨリ「兄弟皆打失イテ、我一
人、世ニアラントセンズルエセ者也」トテ悪レテ、久ク
不孝ノ身ニテ有ガ、マレニ許リテ上テ、親ノ免シモ無兄

ヲアヘナク射殺テ、重テ不孝セラレテハ、如何アラン」
(後略)

ทะเมะโตะโมะ ตั้งแต่วัยเด็ก เคยถูกพ่อต�ำหนิว่า
“ข้าเป็นคนชั่วช้า คิดจะฆ่าพี่น้องให้สิ้นซาก เพื่อที่ตัวเอง
เท่านั้นจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค” ที่ผ่านมา ตัวข้าเป็น
ลู ก ที่ อ กตั ญ ญู ม านานนั ก แต่ สุ ด ท้ า ยพ่ อ ก็ ใ ห้ อ ภั ย จน
ได้กลับเข้ามาในเมืองหลวง หากตัวข้ายิงพีช่ ายจนสิน้ ชีพ
อย่างเอน็จอนาถ โดยที่พ่อไม่ยินยอมล่ะก็ ข้าจะยิ่งดู
อกตัญญูขนาดไหนนะ” (น. 58)
คิซะกะ ซะกิ (城坂早紀, 2016,p.59) วิเคราะห์
การใช้คำ� ว่า “อกตัญญู” (不孝) ว่า ผูเ้ ขียนฉบับนะกะระอิ
ต้องการชี้ให้เห็นถึงท่าทีของทะเมะโตะโมะที่ไม่ต้องการ
แย่งชิงเป็นทัพหน้าหรือปลิดชีพพี่ชาย เพราะต้องการ
หลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองถูกมองเป็นลูกอกตัญญูดังเช่น
ทีผ่ า่ นมา จากงานวิจยั จะเห็นได้วา่ ฉบับนะกะระอินำ� เสนอ
ให้ทะเมะโตะโมะเลือกที่จะไม่ปลิดชีพพี่ชาย เพราะ
ตระหนักถึงความสัมพันธ์กับบิดาตามหลักครรลองของ
ขงจื้อในด้านความกตัญญู
ในขณะที่ ฉบับโคะโตะฮิระ ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์กับบิดา ทว่าเน้นไปที่การน�ำเสนอความ
แตกต่ า งของอายุ ร ะหว่ า งพี่ น ้ อ ง เกี่ ย วกั บ ประเด็ น นี้
ทะนะกะ เอะอิอิชิโร (田中栄一郎,2005,p.130) ชี้ว่า
พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของ
ทะเมะโตะโมะทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับตระกูลได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ผู้วิจัยยังตั้งข้อสังเกตว่า การที่ผู้เขียนฉบับโคะโตะฮิ
ระน�ำเสนอท่าทีที่ตระหนักถึงความแตกต่างของอายุ
ของตนเองกับพี่ชาย แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญ
กับผู้เป็นพี่สอดคล้องกับฉาก【カ】ที่ทะเมะโตะโมะไม่
เข้าแย่งชิงต�ำแหน่งทัพหน้ากับพี่ชาย เพราะไม่ต้องการ
โดนต�ำหนิวา่ “ไม่เห็นหัวพีช่ าย”「兄をも兄とせぬ」จาก

ลูกธนูแบบอุวะ (表矢、上矢) หรือ ลูกธนูแบบอุวะสะฌิ(上差の矢)หมายถึง ลูกธนูทใ่ี ช้เป็นอาวุธเสริมลูกธนูแบบนะกะสะฌิ(中差の矢)โดยทัว่ ไปจะเป็นลูกธนูทใี่ ช้ในการล่าสัตว์
เช่น ลูกธนูคะบุระ(鏑矢) กล่าวคือ ลูกธนูทตี่ รงโคนติดปล้องลักษณะวงรีซงึ่ ท�ำจากไม้หรือเขาสัตว์ บนปล้องมีรเู จาะไว้ ด้วยเหตุนี้ เวลาทีย่ งิ ลูกธนูคะบุระออกไป อากาศจะแล่น
ผ่านรูท�ำให้มีเสียงดัง โดยทั่วไปส่วนหัวธนูจะท�ำจากเหล็ก และแยกเป็นสองแฉกแบบลูกธนูคะริมะตะ(狩俣、雁股)ในสงครามนักรบจะใช้ธนูคะบุระยิงเพื่อเป็นสัญญาณในการ
เปิดศึก และเนือ่ งจากลูกธนูคะบุระจะมีเสียงดังเวลายิงออกไป นักรบจึงใช้เพือ่ ข่มขวัญคูต่ อ่ สูด้ ว้ ยเช่นกัน นอกจากนีล้ กู ธนูคะบุระยังถูกใช้ในการฝึกซ้อม การล่าสัตว์ และการแข่งขัน
ยิงธนูยะบุซะเมะ
9
ลูกธนูแบบนะกะสะฌิ (中差の矢) หมายถึง ลูกธนูทมี่ หี วั ธนูเรียวยาว เช่น ธนูโซะยะ(征矢) มักใช้ในเวลาทีต่ อ้ งการเผด็จศึกฝ่ายศัตรู
10
โยะฌิโตะโมะ เกิดในค.ศ.1123 ขณะท�ำสงครามโฮเง็น อายุ 33 ปี ส่วนทะเมะโตะโมะ เกิดในค.ศ.1139 ขณะท�ำสงครามอายุ 17 ปี
8
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รูปแบบการน�ำเสนอดังกล่าว ท�ำให้ผู้อ่านมองเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า ทะเมะโตะโมะพยายามรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างพี่น้องไว้ และไม่ต้องการให้ความขัดแย้งอันเกิด
จากหน้าทีท่ มี่ ตี อ่ ราชส�ำนักส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
พี่น้องในภายภาคหน้า
เมื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของทะเมะโตะโมะ
ของทั้งสองฉบับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทั้งสองฉบับ
ต่างน�ำเสนอภาพลักษณ์ของทะเมะโตะโมะที่มีสติยั้งคิด
ไว้เช่นเดียวกัน ทว่าผู้เขียนฉบับโคะโตะฮิระจะเน้นการ
น�ำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง และคุณลักษณะ
ของทะเมะโตะโมะที่ให้ความส�ำคัญกับผู้ที่มีความอาวุโส
มากกว่า ต่างจากฉบับนะกะระอิที่ต้องการเน้นความ
กตัญญูต่อบิดา จากการน�ำเสนอพฤติกรรมของทะเมะ
โตะโมะที่เลือกที่จะไม่กระท�ำผิดต่อพี่ชาย แม้ตนเองจะ
มีความชอบธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อองค์อดีต
จักรพรรดิ ท�ำให้ภาพลักษณ์ของทะเมะโตะโมะมีลกั ษณะ
ในเชิงบวก การน�ำเสนอมุมมองของทะเมะโตะโมะทีม่ ตี อ่
พี่ชายยังปรากฏให้เห็นในฉากต่อไป
หลังจากทะเมะโตะโมะตัดสินใจยิงธนูเพือ่ ข่มขวัญ
ผลปรากฏว่าลูกธนูได้พงุ่ เฉีย่ วหมวกเกราะของโยะฌิโตะ
โมะ และปักเข้าไปในประตูบานหนาจนจมหายไปครึง่ ก้าน
ปฏิกิริยาของโยะฌิโตะโมะกับท่าทีของทะเมะโตะโมะ
ถูกบรรยายไว้ดังนี้
【コ】下野守目もくれ、心もみだれて、既馬より
落ぬべかりけるを、鞍の前輪をつよくをさへ、弓杖にす
がり、鐙ふみしづめて、うち甲をさぐりまはす。血も流
れず疵もなし。心少し案堵して、さりげなくもてなし、
「八郎は聞しに似ず手こそあばらなれ。さすがに義朝ほ
どの敵をばかうは誰か射んや。こゝにて八龍にうらかゝ
せむ事はよもかなはじ。」と打咲ば、為朝、「さん候。
一の矢におゐて、旁存ずる旨候て、わざとしきだひ申
候。又御鎧をば八龍とはみて候。何にても候へ、二の矢
におゐては申うけむずるに候。矢つぼをさして、承候は
む。まつかう、頸の骨はおそれも候。弦切、弦走、障子
の板、脇立の上、こゝを射よと鞭のさきにて打叩て、御

前の雑人をのけられ候へ。」（後略）

ผูว้ า่ การเมืองฌิโมะท์ซเุ กะ(โยะฌิโตะโมะ) ตกอยูใ่ น
อาการตาพร่ามัว ใจเต้นระส�่ำจนแทบจะตกจากหลังม้า
จึงต้องเอามือจับหน้าอานม้าไว้แน่น อีกมือหนึ่งก็เอา
คันธนูช่วยค�้ำยันไว้ เท้าเหยียบโกลนจนสุดแรง และ
เมือ่ เขาลองเอามือลูบเข้าไปหมวกเกราะ จึงได้รวู้ า่ ตนเอง
ไม่มีเลือดไหล หรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เมื่อพอจะ
สงบจิตสงบใจลงได้ โยะฌิโตะโมะก็ทำ� ทีเหมือนไม่มอี ะไร
เกิดขึน้ พลางเอ่ยขึน้ ว่า “ฮะชิโร ฝีมอื เจ้าไม่เห็นจะแม่นย�ำ
เหมือนอย่างค�ำร�่ำลือ จะมีใครมายิงศัตรูอย่างโยะฌิโตะ
โมะได้ล่ะ ยิ่งข้าอยู่ในชุดแบบนี้ เจ้าไม่มีทางยิงทะลุ
ชุดเกราะแปดมังกรไปได้หรอก” โยะฌิโตะโมะพูดพลาง
เปล่งเสียงหัวเราะเยาะ ทะเมะโตะโมะจึงตอบกลับไปว่า
“ถูกต้องแล้วท่าน พอดีข้ามีบางเรื่องที่นึกขึ้นมาได้ ธนู
ดอกแรกจึงถือเป็นสิ่งที่แทนค�ำทักทายของข้า ชุดเกราะ
แปดมังกรที่ท่านว่าน่ะ ข้าก็เห็นอยู่แล้ว จะอย่างไรก็ตาม
ธนูดอกทีส่ องนี้ ข้าจะขอให้ทา่ นช่วยบอกหน่อยว่า ข้าควร
เล็งไปตรงไหนดี จะให้ยิงเข้ากระบังหน้าหมวกเกราะ
หรือกระดูกคอ ข้าก็รู้สึกไม่อาจเอื้อม หรือจะให้ยิงตรง
เชือกผูกเอว แผงล�ำตัว แผงห้อยตรงบ่า หรือเกราะตรง
สีข้าง ถ้าท่านจะให้ยิงตรงไหน ก็สะบัดแส้ชี้มาได้เลย
แล้วข้าจะไว้ชวี ติ พวกลิว่ ล้อของท่าน” (ละข้อความส่วนท้าย)
(น. 110)
จะเห็นได้วา่ โยะฌิโตะโมะตกอยูใ่ นอาการหวาดกลัว
และตื่นตระหนก แต่ก็พยายามปกปิดความรู้สึกของ
ตนเองโดยกล่าวอ้างชุดเกราะแปดมังกรขึ้นมา ทั้งนี้
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ผูเ้ ขียนฉบับนะกะระอิบรรยายปฏิกริ ยิ า
ของโยะฌิโตะไว้ใกล้เคียงกัน หากแต่ไม่ปรากฏค�ำกล่าว
อ้ า งถึ ง ชุ ด เกราะแปดมั ง กรดั ง เช่ น ฉบั บ โคะโตะฮิ ร ะ
แน่นอนว่าการที่โยะฌิโตะโมะกล่าวอ้างถึงชุดเกราะ
แปดมั ง กรขึ้ น มานั้ น เป็ น ไปเพื่ อ ชี้ ถึ ง ความแข็ ง แกร่ ง
ของชุดเกราะที่ไม่มีผู้ใดสามารถท�ำอันตรายผู้สวมใส่
ชุดนีไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาย้อนไปถึงฉาก【イ】
ทีโ่ ยะฌิโตะโมะสวมชุดเกราะแปดมังกรก่อนออกรบก็จะ
เห็นได้ว่า ผู้เขียนกล่าวถึงที่มาของชุดเกราะแปดมังกร
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ที่สืบทอดมาจากโยะฌิอิเอะ บรรพบุรุษผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่า
มีฝีมือแกร่งกล้า และผู้ที่จะได้ใส่ชุดเกราะนี้ต้องเป็น
ผู ้ สื บ ทอดตระกู ล เท่ า นั้ น ฉะนั้ น การที่ โ ยะฌิ โ ตะโมะ
กล่าวอ้างถึงชื่อชุดเกราะแปดมังกรขึ้นมา จึงยังอาจ
ตี ค วามได้ ว ่ า โยะฌิ โ ตะโมะต้ อ งการชี้ ว ่ า สถานภาพ
ของตนในฐานะบุ ต รผู ้ สื บ ทอดตระกู ล อยู ่ เ หนื อ กว่ า
ฝ่ายทะเมะโตะโมะผูเ้ ป็นน้อง อาจกล่าวได้วา่ การน�ำเสนอ
ท่าทีของโยะฌิโตะโมะที่พยายามแสดงให้เห็นว่าตน
มีสถานภาพที่เหนือกว่า โดยกล่าวอ้างชุดเกราะแปด
มังกรเพื่อปกปิดความขลาดกลัวของตนเองนั้น ท�ำให้
ภาพลักษณ์ของโยะฌิโตะโมะมีลักษณะในเชิงลบ อีกทั้ง
ยังท�ำให้ผอู้ า่ นมองเห็นได้วา่ โยะฌิโตะโมะไม่ใช่ผสู้ บื ทอด
ตระกูลที่เหมาะสม
ในอีกด้านหนึ่ง ผู้เขียนน�ำเสนอให้ทะเมะโตะโมะ
แสดงท่าทีมนั่ ใจว่า ความสามารถของตนเองอยูเ่ หนือกว่า
ความแข็งแกร่งของชุดเกราะแปดมังกร ทั้งนี้ในส่วน
ถ้อยค�ำทีท่ ะเมะโตะโมะโต้เถียง มีประเด็นทีส่ นใจตรงค�ำ
กล่าวว่า “ชุดเกราะแปดมังกรที่ท่านว่าน่ะ ข้าก็เห็นอยู่
แล้ว” ค�ำกล่าวนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ทะเมะโตะโมะ
สั ง เกตเห็ น ชุ ด เกราะแปดมั ง กรตั้ ง แต่ ก ่ อ นที่ พี่ ช าย
จะกล่าวอ้างขึ้นมา นอกจากนี้การกล่าวถึงชื่อชุดเกราะ
แปดมังกรขึ้นมายังอาจชี้นัยยะว่า ทะเมะโตะโมะรู้ถึง
ความส� ำ คั ญ ของชุ ด เกราะที่ เ ป็ น เสมื อ นเครื่ อ งแสดง
อ�ำนาจของบุตรผู้สืบทอดตระกูล อย่างไรก็ตาม ทะเมะ
โตะโมะก็ไม่ได้แสดงท่าทีหวั่นเกรง หรือแม้แต่จะใช้เป็น
เหตุผลให้ตัดสินใจไม่ยิงธนูเอาชีวิตพี่ชาย ยิ่งไปกว่านั้น
เขายังกล่าวข่มขวัญว่า จะยิงธนูดอกทีส่ องเข้าทีส่ ว่ นต่างๆ
ของชุดเกราะจนท�ำให้โยะฌิโตะโมะต้องถอยกลับไป ท่าที
ของทะเมะโตะโมะสะท้อนให้เห็นว่า แม้ทะเมะโตะโมะ
จะพยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง และให้
ความเคารพโยะฌิโตะโมะในฐานะพี่ที่มีความอาวุโส
มากกว่า ทว่าหากมองจากฐานะบุตรผูส้ บื ทอดตระกูลแล้ว
โยะฌิโตะโมะไม่ใช่ผู้ที่น่าย�ำเกรงแต่อย่างใด
ทัง้ นีร้ ปู แบบการน�ำเสนอชุดเกราะ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนในตระกูล ปรากฏให้เห็นตั้งแต่
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ก่อนสงครามจะเริม่ ขึน้ ในฉากทีท่ ะเมะโยะฌิบดิ าของเขา
ฝันถึงชุดเกราะของตระกูลทั้ง 8 ชุด ว่า
【サ】「此程世にこゝろえざる夢をみたる事候。
重代相伝の薄金・膝丸・月数・日数・楯無・面高・七
龍・八龍など申候鎧共、風にふかれて四方へちると見て
候あひだ、心もとなくおぼえて、いづかたへもさしいで
じとこそ存候へ。」

“ไม่นานมานี้ ข้าฝันถึงเรือ่ งทีไ่ ม่อาจท�ำความเข้าใจ
ได้ ในฝั น ข้ า เห็ น ชุ ด เกราะซึ่ ง เป็ น สมบั ติ ที่ สื บ ทอด
จากบรรพบุรุษ เช่น อุท์ซุงะเนะ ฮิสะมะรุ ท์ซุกิกะสุ ฮิกะ
สุ ทะเตะนะฌิ โอะโมะดะกะ ฌิชิริว ฮะชิริว (แปดมังกร)
ถูกลมพัด จนปลิวกระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง
ข้ารู้สึกหวั่นใจ จึงคิดว่าจะไม่เข้าร่วมสงคราม ไม่ว่า
กับฝ่ายใดก็ตาม” (น. 77)
ใน “หนังสือฌิมเป็นนิฮงโกะเต็นบุงงะกุเส็นฌู 41
โฌมงกิ มุทซ์ วุ ะกิ โฮเง็นโมะโนะงะตะริ เฮะอิจโิ มะโนะงะ
ตะริ”(『新編日本古典文学全集 41 将門記 陸奥話記
保元物語 平治物語 ) แทรกบทวิเคราะห์ไว้วา
่ ชุดเกราะ
ที่กระจัดกระจายเป็นลางบอกถึงความแตกแยกของ
คนในตระกูลมินะโมะโตะ ฉะนั้นจึงอาจสันนิษฐานได้ว่า
การที่ผู้เขียนฉบับโคะโตะฮิระน�ำเสนอชุดเกราะแปด
มังกรในฉากนี้ โดยสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพของบุตร
ผูส้ บื ทอดตระกูลทีไ่ ม่ได้รบั การเคารพย�ำเกรง ยังอาจเป็น
ไปเพือ่ เชือ่ มโยงกับความแตกแยกภายในตระกูลหลังจาก
สงครามสิ้นสุดลง
โดยสรุป ในฉากการเผชิญหน้าระหว่างโยะฌิโตะ
โมะกับทะเมะโตะโมะ ตอนต้นฉากผู้เขียนชี้ให้เห็นถึง
ความชอบธรรมของทั้งคู่ จากการที่ต่างฝ่ายต่างได้รับ
โองการจากอดีตจักรพรรดิและจักรพรรดิ และในขณะ
เดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามค�ำสั่งของ
ราชส�ำนักที่ท�ำให้บทบาทในตระกูลเกิดความขัดแย้งกัน
ทั้งในฐานะบุตรที่มีต่อบิดาและน้องที่มีต่อพี่ ทว่าเมื่อ
การต่อสู้เปิดฉากขึ้น ผู้เขียนได้มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์
ระหว่างพี่น้อง โดยน�ำเสนอภาพลักษณ์ในเชิงลบของ
โยะฌิโตะโมะที่พยายามใช้ความแข็งแกร่งของชุดเกราะ
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แปดมังกร สัญลักษณ์แสดงสถานภาพบุตรผู้สืบทอด
ตระกูล เพือ่ ปกปิดความขลาดกลัวของตนเองและเอาชนะ
ผู้เป็นน้อง ในขณะที่ภาพลักษณ์ของทะเมะโตะโมะถูก
น�ำเสนอในเชิงบวกให้เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสัมพันธ์
ทีม่ ตี อ่ พีช่ ายซึง่ มีความอาวุโสมากกว่าและพยายามรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้
น�ำเสนอท่าทีท่ีเพิกเฉยต่อชุดเกราะแปดมังกร ซึ่งอาจ
สะท้อนให้เห็นถึงการไม่เคารพพีช่ ายในฐานะบุตรผูส้ บื ทอด
ตระกูล การน�ำเสนอท่าทีของทั้งคู่ที่มีต่อชุดเกราะนี้เอง
ท� ำ ให้ ผู ้ อ ่ า นมองเห็ น ได้ ถึ ง ชนวนเหตุ ที่ น� ำ ไปสู ่ ค วาม
แตกแยกในตระกูล อันเกิดจากตัวของโยะฌิโตะโมะ
ที่ขาดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตระกูลที่เหมาะสม ใน
ขณะทีท่ ะเมะโตะโมะก็ไม่ได้ให้ความเคารพย�ำเกรงผูเ้ ป็น
พี่ในฐานะบุตรผู้สืบทอดตระกูล
6.3 การน�ำเสนอเรือ่ งราวของพีน่ อ้ งตระกูลโอบะ
ถัดจากฉากการเผชิญหน้าระหว่างโยะฌิโตะโมะ
กับทะเมะโตะโมะ ผู้เขียนน�ำเสนอให้นักรบฝ่ายโยะฌิ
โตะโมะ ได้แก่ โอบะ คะเงะโยะฌิ (大庭景能) บุตรชาย
คนโตของตระกูล กับ โอบะ คะเงะชิกะ(大庭景親)นักรบ
ผู้น้อง11 เข้าต่อสู้กับทะเมะโตะโมะ ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะ
พิจารณาการน�ำเสนอเรื่องราวของนักรบพี่น้องตระกูล
โอบะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแทรกเรือ่ งราวความบาดหมาง
ว่า มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่าง
โยะฌิโตะโมะกับทะเมะโตะโมะอย่างไร
ภายหลังจากคะเงะโยะฌินักรบผู้พี่ กับคะเงะชิกะ
นักรบผู้น้องปรากฏตัวขึ้นในสนามรบ ทะเมะโตะโมะ
ก็ยกธนูขึ้นเล็งไปที่คะเงะโยะฌิ ทว่าจู่ๆ ม้าของพี่น้อง
ตระกูลโอบะกลับถอนร่นออกไป ท�ำให้ทะเมะโตะโมะ
เสียจังหวะ ธนูที่ยิงออกไปจึงพุ่งไปโดนหัวเข่าขวาของ
คะเงะโยะฌิ และทันทีที่เขาเสียหลักตกจากหลังม้า
คะเงะชิ ก ะก็ รี บ วิ่ ง เข้ า ไปช่ ว ยพยุ ง พี่ ช ายหนี อ อกจาก
11

สนามรบในทันใด เรือ่ งราวของนักรบพีน่ อ้ งตระกูลโอบะ
ไม่ได้จบลงเพียงแค่การต่อสู้กับทะเมะโตะโมะ หากแต่
ผู ้ เ ขี ย นยั ง ได้ แ ทรกเรื่ อ งราวความสั ม พั น ธ์ ข องพี่ น ้ อ ง
ไว้ ห ลั ง ฉากการต่ อ สู ้ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากฉากภายหลั ง
คะเงะชิกะพาพี่ชายหนีออกจากสนามรบดังนี้
【シ】景親は景能ををかんとて、あたりの小家を
たゝけ共、あけず、音もせず。力なくして、爰にや捨まし
としけれ共、「たすけば能助よ。」といふあひだ、河
原まで出て、とある小屋に押入てをろしをき、我身は又
軍にあはむとて出けるを、景能、景親が鎧の袖をひかへ
ていふやうは、「や、との、こゝは軍の庭なれば、只今
兵ども馳来て、降人ありやとて引いだされむ時、足がた
ゝばこそ手向をもせめ、いひ甲斐なき奴原に、をさへて
頸をとられん事の口惜さよ。且は家の名をうしなひ、且
は弓矢の疵にても有ぞかし。我らが振舞つるやうをば、
下野殿も親み給ひつれば、臆病にてさし出ぬとはよもお
ぼしめされじ。能々助給へ。」といひければ、景親、「
此程も兄弟の中不快なりける間、今こそおちあふところ
よと思ひければ、①「殿は景親をばさせる咎あやまりも
なけれども、不思議の者ぞとてつねは不審し給へ共、ま
ことの時は、景親こそかゝるせんどにもあひたてまつ
れ、他人は誰か助たてまつるべき。明くれ小目をみせ給
ひつる事はいかに。こり給はぬや。」といひければ、景
能おめ〳〵となりて、「よしや、殿、日来はともあれか
くもあれ、自今以後は、殿に過たる奉公の人やはあるべ
き。何事なりといふ共、の給はんにこそしたがはめ。」
と怠状をしければ、さらばとて、又かき屓てぞ出ける。
そも京中におかんとおもへども、落人かとてうちやころ
さむずらん、白河にやをかましとおもへども、物具にめ
をかけてぬす人やうちふせずらんとも思ひ、又兄が鎧も
重代なり、我きたるも相伝の鎧なり、命にかへてもおし

ตามหลักฐานในหนังสือรวมผังตระกูล “ซมปิบมุ เมียะกุ”(『尊卑文脈』) คะเงะโยะฌิเป็นบุตรชายคนโต ส่วนคะเงะชิกะเป็นบุตรชายคนที่ 3 ของโอบะ คะเงะตะดะ(大庭景忠)
มีฐานอ�ำนาจในเมืองซะงะมิ (相模国) ในสงครามโฮเง็นทั้งคู่อยู่ฝ่ายตระกูลมินะโมะโตะ ทว่าต่อมาคะเงะชิกะผู้เป็นน้องหันไปรับใช้ฝ่ายตระกูลทะอิระ จนกระทั่งแพ้ในสงคราม
ทีฟ่ จุ งิ ะวะ และถูกฝ่ายตระกูลมินะโมะโตะประหารชีวติ ในเวลาต่อมา ส่วนคะเงะโยะฌิรบั ใช้ตระกูลมินะโมะโตะเรือ่ ยมาจนถึงสมัยที่ มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะก่อตัง้ รัฐบาล
ทหารทีเ่ มืองคะมะกุระ
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く思ひ、 ②兄にぬげといはんも心もとなくて、兄も弟
も、鎧きながら大炊御門より山科まで行けるに、木幡山
にてたゞ二所ぞやすみける。さうなく行つきてある者の
もとに預をき、即走帰て其夜の軍にあひけるを、ほめぬ
者こそなかりけれ。

คะเงะชิกะตัง้ ใจจะปล่อยคะเงะโยะฌิไว้ จึงไปเคาะ
กระท่อมหลังหนึง่ บริเวณนัน้ ทว่ากลับไม่มผี ใู้ ดเปิดออกมา
หรือแม้แต่จะส่งเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาแม้แต่น้อย
คะเงะชิกะไม่รู้จะท�ำอย่างไรดี จึงคิดจะทิ้งพี่ชายไว้ตรงนี้
ทว่าคะเงะโยะฌิเอ่ยขึน้ มาว่า “ไหนๆจะช่วย ก็ชว่ ยให้ตลอด
รอดฝัง่ ด้วยเถอะ” ด้วยเหตุนี้ คะเงะชิกะจึงเดินออกไปยัง
ริมแม่น�้ำและบุกเข้าไปในกระท่อม หลังจากพยุงพี่ชาย
ลงนัง่ เสร็จ คะเงะชิกะก็พดู ขึน้ มาว่า “ข้าตัง้ ใจจะกลับไปสู้
ในสงครามอีกครัง้ ” ขณะจะเดินออกไป คะเงะโยะฌิกค็ ว้า
แขนเสือ้ เกราะของคะเงะชิกะไว้ พลางพูดว่า “นี่ ท่านน้อง
ที่นี่เป็นสนามรบ เดี๋ยวอาจจะมีพวกนักรบบุกเข้ามา
ตามล่าหาคนแพ้สงคราม ตอนที่จะถูกพาตัวไป หากขา
ยังลุกยืนไหว พี่ก็ยังพอจะรับมือได้อยู่หรอก แต่ถ้าดัน
ไปเจอไอ้พวกนักรบชั้นเลวแล้วโดนจับฟันคอไปล่ะก็คง
เป็นเรือ่ งน่าเสียดายยิง่ นัก นอกจากจะเสียชือ่ ตระกูลแล้ว
ยังถูกหยามเกียรติแห่งนักรบ การกระท�ำของเราทั้งคู่
ท่านฌิโมะท์ซุเกะ (โยะฌิโตะโมะ) ย่อมประจักษ์แก่
สายตาอยู่แล้ว ท่านคงไม่นึกว่าเราขี้ขลาด หนีออกจาก
สนามรบหรอก ช่วยพี่ให้รอดปลอดภัยด้วยเถอะนะ”
คะเงะชิกะคิดขึ้นมาได้ว่า “ก่อนหน้านี้เราพี่น้องเคย
ผิ ด ใจกั น ตอนนี้ แ หละเป็ น โอกาสดี ที่ จ ะได้ ก ลั บ มา
คืนดีกนั ” จึงเอ่ยขึน้ มาว่า “ท่านพี่ ตัวข้าคะเงะชิกะ ทัง้ ๆ
ที่ไม่ได้ท�ำอะไรผิด แต่ท่านพี่กลับมาสงสัยว่า ข้าเป็น
ผู้ผิดแปลกอยู่ร�่ำไป แล้วพอถึงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวาน
แบบนี้ มีแต่คะเงะชิกะเท่านั้นแหละที่หาวิธีแบบนี้ได้
คนอืน่ จะมีใครกันมาช่วย ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา ท่านท�ำให้
ข้าต้องล�ำบากใจท�ำไมกัน ท่านพี่เข็ดหรือยังล่ะทีนี้”
①

12

คะเงะโยะฌิ จึ ง กล่ า วขอโทษด้ ว ยท่ า ที ย อมจ� ำ นนว่ า
“เอาน่า ท่านน้อง ที่ผ่านมาจะอะไรยังไงก็ช่างมันเถอะ
ตอนนีข้ า้ เข้าใจแล้วว่า จะมีใครมาทุม่ เทรับใช้เหนือไปกว่า
เจ้าได้อกี ข้าจะยอมท�ำทุกอย่างตามทีเ่ จ้าบอกก็แล้วกัน”
เมื่ อ คะเงะโยะฌิ ย อมขอโทษ คะเงะชิ ก ะจึ ง ตอบว่ า
“ถ้าอย่างนั้นล่ะก็” พลางแบกพี่ชายขึ้นหลังและพาออก
จากกระท่อมไป คะเงะชิกะครุ่นคิดว่า “หากปล่อยพี่ไว้
ในเมืองหลวง ก็อาจโดนฆ่าเพราะนึกว่าเป็นพวกแพ้
สงคราม หรือจะไปไว้ท่ีแถวแม่น�้ำฌิระกะวะ แต่เกิด
พวกโจรมาเห็นอาวุธชุดเกราะเข้า ก็อาจจะโดนท�ำร้าย
เอาได้ ชุดเกราะของพีเ่ ป็นสมบัตสิ บื ทอดมาแต่บรรพบุรษุ
ชุดเกราะที่ข้าใส่ก็ได้รับสืบทอดมาหลายรุ่น ชุดเกราะ
ของเรานับเป็นสิ่งมีค่ายิ่งชีวิต จะให้พี่ถอดทิ้งก็รู้สึก
หวัน่ ใจ” ด้วยเหตุนเี้ อง พีน่ อ้ งทัง้ คูจ่ งึ หนีไปทัง้ ทีใ่ ส่ชดุ เกราะ
ระหว่างทางหลบหนีจากโออิโนะมิกะโดะไปยังยะมะฌินะ
มีหยุดพักแค่ 2 แห่งที่ภูเขาโคะฮะตะ และเมื่อมาถึง
จุดหมายได้อย่างปลอดภัย คะงะชิกะก็ฝากฝังพี่ชายไว้
กับคนๆหนึ่ง จากนั้นก็รีบวิ่งกลับไปท�ำสงครามในค�่ำคืน
นั้ น เอง ผู ้ ค นต่ า งพากั น ชื่ น ชมการกระท� ำ ของเขา”
(น. 112-113)
ผู ้ เ ขี ย นน� ำ เสนอให้ ค ะเงะชิ ก ะมี บ ทบาทเป็ น ผู ้
ช่ ว ยเหลื อ คะเงะโยะฌิ ดั ง จะเห็ น ได้ ว ่ า ในระหว่ า ง
การต่อสูค้ ะเงะชิกะเข้าช่วยเหลือพีช่ ายทันที หลังจากโดน
ยิงธนูและตกจากหลังม้า ซึง่ สาเหตุนนั้ เป็นไปเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้พชี่ ายถูกฝ่ายศัตรูปลิดชีพและตัดศีรษะไปได้นนั่ เอง
บทบาทของนักรบพี่น้องในการเข้าปกป้องชีวิต รวมทั้ง
เกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย งของอี ก ฝ่ า ย ทั้ ง ในยามมี ชี วิ ต และ
เสียชีวติ เป็นสิง่ ทีป่ รากฏให้เห็นอยูบ่ อ่ ยครัง้ ในฉากการรบ12
นอกจากนีภ้ ายหลังออกจากสนามรบ เนือ่ งจากคะเงะชิกะ
ตั้ ง ใจจะกลั บ ไปต่ อ สู ้ อี ก ครั้ ง จึ ง คิ ด จะทิ้ ง พี่ ช ายไว้ ใ ห้
อยู่เพียงล�ำพัง ทว่าคะเงะโยะฌิเหนี่ยวรั้งผู้เป็นน้องไว้
พลางเผยความรู้สึกหวาดหวั่นว่า ตนอาจจะโดนศัตรู
②

ในเรือ่ งโฮเง็นโมะโนะงะตะริ ผูเ้ ขียนน�ำเสนอฉากทีน่ กั รบถูกปลิดชีพ จากนัน้ ผูท้ เี่ ป็นพีน่ อ้ งก็รบี มาตัดศีรษะของผูเ้ สียชีวติ เพือ่ ไม่ให้ถกู ฝ่ายศัตรูนำ� ศีรษะไปเสียบประจาน
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เสียชีวิตและตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง เช่น ในฉากการต่อสู้ระหว่างนักรบพี่น้องตระกูลอิโต(伊藤氏)กับทะเมะโตะโมะ นักรบผู้เป็นน้องถูกทะเมะโตะโมะ
ยิงจนเสียชีวติ และจังหวะทีร่ า่ งตกจากหลังม้า พีช่ ายก็รบี เข้าไปตัดศีรษะของน้องชายได้ทนั เวลาก่อนทีฝ่ า่ ยศัตรูจะเข้ามา
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โดยเฉพาะนั ก รบระดั บ ล่ า งตามมาปลิ ด ชี พ จนท� ำ ให้
เสียเกียรติ นอกจากนีค้ ะเงะโยะฌิยงั เชือ่ ว่า การทีต่ นเอง
และน้ อ งชายเข้ า ประจั น หน้ า กั บ ทะเมะโตะโมะเป็ น
เหตุ ผ ลเพี ย งพอที่ จ ะท� ำ ให้ โ ยะฌิ โ ตะโมะผู ้ เ ป็ น นาย
ไม่ต�ำหนิการกระท�ำของทั้งคู่ว่า “ขี้ขลาด” ให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง จากค�ำกล่าวอ้างของคะเงะโยะฌิชี้ให้เห็นถึง
การให้ความส�ำคัญกับชื่อเสียงของนักรบ ทว่าในขณะ
เดียวกันการที่เขายกข้ออ้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ผู้เป็นน้อง
ทิ้งตนเองไว้กลางทาง ย่อมส่งผลให้คะเงะโยะฌิมีภาพ
ลักษณ์ของนักรบที่ขี้ขลาดอย่างไม่อาจปฏิเสธได้
ในฉากนี้มีประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ก็คือ
ฉบับนะกะระอิใช้คำ� กล่าวอ้างของพีช่ ายเป็นแรงผลักดัน
ให้คะเงะชิกะหันกลับมาช่วยพีช่ าย ทว่าฉบับโคะโตะฮิระ
นอกจากค�ำกล่าวอ้างของคะเงะโยะฌิแล้ว ผู้เขียนยังน�ำ
เสนอเรื่องราวความบาดหมางในอดีตระหว่างพี่น้องเป็น
แรงจูงใจให้คะเงะชิกะคิดจะใช้โอกาสนี้พิสูจน์ความ
จริงใจของตนเอง
เกีย่ วกับการน�ำเสนอความบาดหมางระหว่างพีน่ อ้ ง
ในฉบับโคะโตะฮิระนัน้ โอฌิมะ ทะท์ซฮุ โิ กะ (大島 龍彦,
1987,p.102) ยกฉากที่คะเงะชิกะตั้งใจจะทิ้งให้พี่ชาย
อยู ่ เ พี ย งล� ำ พั ง โดยพิ จ ารณาการใช้ ค� ำ ที่ แ ตกต่ า งกั น
ระหว่างฉบับโคะโตะฮิระกับฉบับนะกะระอิว่า ในฉาก
ข้ างต้ น ผู ้เ ขี ย นฉบับ โคะโตะฮิระใช้ค�ำว่า「置く」 ที่มี
ความหมายว่า “ปล่อย(ทิ้ง)ไว้” หรือค�ำว่า「捨てまし」
ที่แปลว่า “ทิ้ง” ดังจะเห็นได้จากส่วน ในขณะที่ฉบับ
นะกะระอิ ผูเ้ ขียนใช้คำ� ว่า 「宿サン」ทีแ่ ปลว่า “พักแรม”
การใช้คำ� ทีแ่ ตกต่างกันชีใ้ ห้เห็นว่า ผูเ้ ขียนฉบับโคะโตะฮิระ
ใช้ค�ำดังกล่าวเพื่อให้ผู้อ่านสังเกตได้ถึงความบาดหมาง
ระหว่างพี่น้อง รวมทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่การคลี่คลาย
ความบาดหมางในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัย
ไม่ได้วเิ คราะห์วา่ ความบาดหมางดังกล่าวเกิดจากเหตุใด
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสาเหตุของความขัดแย้งนั้น
ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามหาก
พิ จ ารณาจากถ้ อ ยค� ำ ที่ ค ะเงะชิ ก ะตั ด พ้ อ พี่ ช ายว่ า
① “ท่านพี่ ตัวข้าคะเงะชิกะ ทั้งๆที่ไม่ได้ท�ำอะไรผิด

แต่ท่านพี่กลับมาสงสัยว่า ข้าเป็นผู้ผิดแปลกอยู่ร�่ำไป”
ก็จะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งเกิดจากการที่คะเงะโยะฌิ
ไม่ไว้ใจน้องชาย และมองว่าคะเงะชิกะเป็น “ผูผ้ ดิ แปลก”
「不思議の者」 ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ค�ำว่า “ผิด
แปลก”「不思議」ปรากฏในส่วนท้ายเรือ่ งฉบับโคะโตะฮิระ
ดังความว่า
【シ】「父子兄弟両方に分れ、皇居・仙洞に軍陣
を張、王城を戦場として、宮門に血を流事、先蹤是まれ
なり。然ば智将各力を尽し、士卒多死破す。逆徒悉退散
し、王臣身をあはす。希代不思議の義兵也」

“พ่อลูก พี่น้องแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่าย มีการใช้
พระราชวังขององค์จักรพรรดิ และองค์อดีตจักรพรรดิ
ปักหลักเป็นฐานทัพ พระราชวังกลายสภาพเป็นสนามรบ
เลือดหลั่งไหลเนืองนองประตูวัง เหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็น
เรื่องแปลกแทบไม่เคยปรากฏมีมาก่อนในอดีต ด้วยเหตุ
นี้ เหล่าแม่ทัพผู้เจนจัดในการยุทธ์จึงต่างทุ่มเทแรงกาย
เหล่าทหารหาญจ�ำนวนมากต่างล้มตาย เมื่อกบฏหนี
แตกพ่ายจนสิ้น จักรพรรดิและข้าราขบริพารก็กลับมา
กลมเกลียว ช่างเป็นนักรบผู้ผดุงคุณธรรมที่แปลกหาได้
ยากยิ่ง ” (น.184)
ทะจิมะ เคะอิโกะ (田島けい子, 1982,p.21) ชี้ว่า
ในสมัยกลางค�ำว่า「不思議」 ถูกใช้ในความหมายว่า
“แปลกต่างจากปกติ”「奇妙 และวิเคราะห์ค�ำกล่าวถึง
「希代不思議の義兵也」“นักรบผูผ
้ ดุงคุณธรรมทีแ่ ปลก
หาได้ยากยิ่ง” ว่า “นักรบดังกล่าวเกิดจากการแบ่งฝัก
แบ่ ง ฝ่ า ยระหว่ า งพ่ อ ลู ก พี่ น ้ อ ง รวมทั้ ง ยั ง ใช้ วั ง เป็ น
สนามรบจนเลือดนองหลั่งไหลประตูวังอย่างที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อนในอดีต ค�ำว่า “นักรบผู้ผดุงคุณธรรม
ที่แปลกหาได้ยากยิ่ง” จึงท�ำให้นึกไปถึงโยะฌิโตะโมะ
ทะจิ ม ะยั ง ได้ วิ เ คราะห์ นั ย ยะของประโยคข้ า งต้ น ว่ า
“นักรบผูผ้ ดุงคุณธรรม” แม้จะเป็นผูน้ ำ� ความสงบกลับคืน
มาให้ราชส�ำนัก ทว่าค�ำสั่งจากราชส�ำนักกลับท�ำให้เขา
ต้องยอมทิง้ ครอบครัวไป ซึง่ สิง่ นีเ้ องถือเป็น “เรือ่ งแปลก
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต”
หากอ้ า งอิ ง นั ย ยะความหมายของการใช้ ค� ำ ว่ า
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“ผิ ด แปลก” ในเรื่ อ ง “โฮเง็ น โมะโนะงะตะริ ” ที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยละทิ้งครอบครัว
ดังที่ทะจิมะวิเคราะห์ไว้ข้างต้น ก็อาจสันนิษฐานได้ว่า
“ผู ้ ผิ ด แปลก” มี นั ย ยะชี้ ถึ ง ผู ้ ที่ ป ระพฤติ ตั ว ผิ ด แปลก
จากสิ่งที่นักรบทั่วไปกระท�ำ ซึ่งในที่นี้อาจตีความได้ถึง
การไม่ให้ความส�ำคัญกับพวกพ้องในตระกูล นอกจากนี้
เมือ่ พิจารณาประกอบค�ำตัดพ้อทีต่ ามมาว่า “พอถึงเวลา
หน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้ มีแต่คะเงะชิกะเท่านั้นแหละ
ที่หาวิธีแบบนี้ได้ คนอื่นจะมีใครกันมาช่วย” รวมทั้ง
ถ้อยค�ำของพี่ชายว่า “ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่า จะมีใคร
มาทุ่มเทรับใช้เหนือไปกว่าเจ้าได้อีก” ก็อาจตีความได้ว่า
ความบาดหมางนี้เกิดจากความหวาดระแวงของพี่ชาย
ทีม่ องว่า คะเงะชิกะไม่เป็นทีพ่ งึ่ พาให้พวกพ้องในตระกูล
ด้ ว ยเหตุ นี้ เ องคะเงะชิ ก ะจึ ง ใช้ โ อกาสนี้ พิ สู จ น์ ตั ว เอง
ให้พชี่ ายเห็นว่า แท้จริงแล้วตนเองเป็นผูท้ ใี่ ห้ความส�ำคัญ
กับคนในตระกูล โดยการตัดสินใจพาพี่ชายหนีต่อไป
จนสามารถฝากฝังให้คนที่รู้จักช่วยดูแลแทนได้
นอกจากนี้ พฤติกรรมของคะเงะชิกะที่ให้ความ
ส�ำคัญกับตระกูล รวมถึงบทบาทของพีช่ ายทีม่ ตี อ่ ตระกูล
ยังอาจสังเกตได้จากฉากระหว่างทางหลบหนี คะเงะชิกะ
กังวลว่า พีช่ ายอาจถูกท�ำร้าย อีกทัง้ ยังร�ำพึงว่า ②“ชุดเกราะ
ของพี่เป็นสมบัติสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ ชุดเกราะที่
ข้าใส่กไ็ ด้รบั สืบทอดมาหลายรุน่ ชุดเกราะของเรานับเป็น
สิง่ มีคา่ ยิง่ ชีวติ จะให้พถี่ อดทิง้ ก็รสู้ กึ หวัน่ ใจ” แม้คำ� กล่าวนี้
จะดูเหมือนเป็นการบรรยายความรู้สึกหวาดหวั่นภัย
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับพี่ชาย อย่างไรก็ตามการกล่าวถึง
ชุดเกราะว่า “สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ” หรือ “สืบทอด
มาหลายรุ่น” จึง“มีค่ายิ่งชีวิต” ย่อมชี้ให้เห็นถึงการ
ตระหนักถึงการรักษาสิ่งที่ตระกูลสร้างมาให้คงอยู่ต่อไป
13

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า “จะให้พี่ถอดทิ้งก็รู้สึกหวั่นใจ”
เป็ น ค� ำ ที่ ไ ม่ ป รากฏในฉบั บ นะกะระอิ สิ่ ง นี้ ส ะท้ อ น
ให้เห็นว่า ผู้เขียนฉบับโคะโตะฮิระอาจต้องการชี้นัยยะ
บางประการจากส�ำนวนนี้ ซึ่งประเด็นแรกที่ผู้วิจัยตั้งข้อ
สังเกตก็คือ การใช้ค�ำว่า “รู้สึกหวั่นใจ”「心もとなく」
ทีจ่ ะให้พชี่ ายทิง้ ชุดเกราะมีความสอดคล้องกับฉาก【サ】
ที่ทะเมะโยะฌิฝันเห็นชุดเกราะปลิวกระจัดกระจายและ
ผู้เขียนใช้ค�ำว่า “รู้สึกหวั่นใจ”「心もとなくおぼえて」
เพื่อแสดงความรู้สึกหวาดหวั่นใจว่าคนในตระกูลจะเกิด
ความแตกแยกกัน จะเห็นได้วา่ การใช้คำ� ว่า “รูส้ กึ หวัน่ ใจ”
มีนยั ยะเกีย่ วข้องกับความเป็นไปของตระกูล นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบการน�ำเสนอให้นักรบ
ถอดชุดเกราะทิง้ ยังมีนยั ยะเกีย่ วข้องกับความเป็นไปของ
ตระกูลเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากเรื่อง “เฮะอิจิโมะ
โนะงะตะริ”(『平治物語』)13 ฉบับโคะโตะฮิระ(金刀比
羅本) ผู้เขียนได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งโยะฌิโตะโมะ
ตกเป็นฝ่ายแพ้ในสงครามเฮะอิจิ（平治の乱）ระหว่าง
ทางหลบหนี เขาพร้อมทัง้ บุตรชายตัดสินใจถอดชุดเกราะ
ทิง้ ไป ดังปรากฏในบทบรรยายว่า「雪は次第にふかくな
る、物具してもかなはねば、左馬頭の楯なし、悪源太の
八龍、太夫進のおもだか、兵衛佐のうぶきぬをはしめて
ひさうの鎧ども、雪の中にぞぬきすてられける。」

“หิมะก่อตัวหนาขึ้นเรื่อยๆ แม้จะใส่ชุดเกราะแต่ความ
ปรารถนาก็คงไม่เป็นผล เจ้ากรมม้าฝ่ายซ้าย (มินะโมะ
โตะ โนะ โยะฌิโตะโมะ) จึงปลดชุดเกราะออก ชุดเกราะ
แปดมังกรของอะกุเก็นตะ (มินะโมะโตะ โนะ โยะฌิฮิระ)
หรือ ชุดเกราะโอะโมะดะกะ ของทะอิฟุโนะฌิน (มินะ
โมะโตะ โนะ โทะโมะนะงะ) หรือ ชุดเกราะอุบุกินุ
ของเฮียวเอะโนะซุเกะ (มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ)

นิยายสงครามช่วงต้นสมัยคะมะกุระ ปีท่ีเขียนและผู้แต่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด อย่างไรก็ตาม มีข้อสันนิษฐานว่าอาจเขียนขึ้นหลังนิยายสงครามเรื่อง“โฮเง็นโมะโนะงะตะริ”
หรือช่วงราวค.ศ.1230 เนื้อหากล่าวถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโฮเง็นสิ้นสุดลง เมื่อโยะฌิโตะโมะไม่พอใจที่ตนได้รับปูนบ�ำเหน็จเพียงต�ำแหน่งเจ้ากรมม้าฝ่ายซ้าย
(左馬頭) ในขณะที่ทะอิระ โนะ คิโยะโมะริ (平清盛) ที่ร่วมรบในสงครามโฮเง็นได้เลื่อนต�ำแหน่งเป็นถึงเจ้าเมืองส�ำคัญอย่างเมืองฮะริมะ (播磨守) โยะฌิโตะโมะจึงร่วมมือกับ
ฝ่ายฟุจิวะระ โนะ โนะบุโยะริ (藤原信頼) ก่อสงครามเฮะอิจิขึ้นในค.ศ.1159 อย่างไรก็ตาม โยะฌิโตะโมะตกเป็นฝ่ายแพ้จนต้องหนีออกจากเมืองหลวง ระหว่างทางหลบหนีโยะฌิ
โตะโมะและบุตรต้องเผชิญกับความยากล�ำบาก ทั้งจากเหล่าข้าศึกที่ซุ่มโจมตี และหิมะที่ตกหนัก จึงตัดสินใจถอดชุดเกราะทิ้ง นอกจากนี้ โทะโมะนะงะบุตรคนรองยังได้รับบาด
เจ็บจนขอร้องให้บิดาปลิดชีพของตน และในท้ายที่สุด โยะฌิโตะโมะก็ถูกโอะซะดะ ทะดะมุเนะ (長田忠致) นักรบที่เป็นพวกพ้องลวงไปสังหาร ที่เมืองโอะวะริ (尾張国) ซึ่งเป็น
ดินแดนในอาณัติของโยะฌิโตะโมะเอง การถูกลอบสังหารจากพวกพ้องและเกิดขึ้นในดินแดนที่เป็นอาณัติของตน ชี้ให้เห็นว่าอ�ำนาจของโยะฌิโตะโมะไม่ได้มั่นคงดังเช่น
ในอดีต ในตอนท้ายเรื่อง ผู้เขียนยังได้น�ำเสนอโศกนาฏกรรมของบุตรชายของโยะฌิโตะโมะ เพื่อชี้ให้เห็นถึงการเสื่อมอ�ำนาจของตระกูลมินะโมะโตะ อาทิเช่น โยะฌิฮิระบุตรชาย
ผู้สืบทอดตระกูลซึ่งเคยได้รับชุดเกราะแปดมังกรจากบิดาถูกจับตัวมาประหารชีวิต ส่วนโยะริโตะโมะถูกเนรเทศไปยังเมืองอิสุ (伊豆国)
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ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น ชุ ด เกราะที่ มี คุ ณ ค่ า สื บ ทอดมาแต่
บรรพบุรุษ ทว่าตอนนี้ถูกถอดทิ้งไว้ท่ามกลางหิมะ”
(น.251) ผูเ้ ขียนบรรยายถึงความยากล�ำบากระหว่างทาง
หลบหนี จนท�ำให้พวกโยะฌิโตะโมะและบุตรชายจ�ำต้อง
ทิง้ ชุดเกราะทีส่ บื ทอดมาแต่บรรพบุรษุ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ชุดเกราะแปดมังกรที่เป็นเสมือนเครื่องแสดงถึงสถานะ
ของบุตรผูส้ บื ทอดตระกูล หลังจากนัน้ ผูเ้ ขียนก็ได้นำ� เสนอ
โศกนาฏกรรมของโยะฌิโตะโมะที่ต้องถูกลอบสังหาร
บุตรชายโดนจับตัวไปประหารชีวิต บ้างถูกเนรเทศไปยัง
ดินแดนทีห่ า่ งไกล หากพิจารณาจากล�ำดับเนือ้ เรือ่ งก็จะ
เห็นได้ว่า การทิ้งชุดเกราะที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ
ถู ก น� ำ เสนอให้ มี นั ย ยะเชื่ อ มโยงกั บ การล่ ม สลายของ
ตระกูลในตอนท้ายเรื่อง ด้วยเหตุนี้การน�ำเสนอความ
“รู้สึกหวั่นใจ” ของคะเงะชิกะ หากจะให้พี่ชายถอดชุด
เกราะทิ้ง จึงอาจตีความได้ถึงพฤติกรรมของคะเงะชิกะ
ที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความเป็ น ไปของตระกู ล ที่ ไ ม่ อ าจขาด
บทบาทของคะเงะโยะฌิ ผู้เป็นพี่ชายซึ่งเป็นบุตรชาย
คนโต อีกทัง้ ยังอาจตีความได้ถงึ สถานภาพบุตรผูส้ บื ทอด
ตระกูลด้วยเช่นกัน ฉะนัน้ แล้วการกระท�ำของคะเงะชิกะ
ที่ “ผูค้ นต่างพากันชืน่ ชม” จึงไม่ได้ชเี้ พียงความกล้าหาญ
ของคะเงะชิกะที่คิดจะกลับไปต่อสู้ในสนามรบ หากแต่
ยังกินความไปถึงการให้ความส�ำคัญกับพวกพ้องมากกว่า
การสร้ างเกี ย รติยศชื่อเสียงให้ต นเอง รวมไปถึงการ
ตระหนักถึงบทบาทของพีช่ ายในการปกป้องรักษาตระกูล
แม้ว่าเรื่องราวความขัดแย้งของสองพี่น้องตระกูล
โอบะ กับ โยะฌิโตะโมะและทะเมะโตะโมะ จะมีรายละเอียด
ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น พี่น้องตระกูลโอบะอยู่ฝ่ายโยะฌิ
โตะโมะเช่นเดียวกัน หรือความบาดหมางที่เกิดขึ้นของ
สองพี่น้องตระกูลโอบะเกิดจากการผิดใจกัน ต่างจาก
กรณี ข องโยะฌิ โ ตะโมะและทะเมะโตะโมะที่ มี เ รื่ อ ง
ความขัดแย้งของราชส�ำนักเข้ามาเกีย่ วข้อง อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาเรื่องราวความขัดแย้งของนักรบพี่น้อง
ตระกูลโอบะ ที่ถูกน�ำเสนอต่อเนื่องจากการปะทะคารม
ระหว่างโยะฌิโตะโมะกับทะเมะโตะโมะ ผูอ้ ่านจะสังเกต
เห็นได้ถึงการน�ำเสนอความสัมพันธ์ของนักรบพี่น้อง

ที่คล้ายคลึงกันในบางประการ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น
3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก ผู้เขียนน�ำเสนอให้นักรบทั้งสองคู่
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท�ำให้บทบาทในฐานะพี่น้อง
มีความขัดแย้งกัน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ค�ำสั่งของผู้เป็นนายดังจะเห็นได้ว่า โยะฌิโตะโมะกับ
ทะเมะโตะโมะต้องเข้าต่อสูก้ นั ตามโองการของจักรพรรดิ
และอดี ต จั ก รพรรดิ ในขณะที่ ค ะเงะชิ ก ะปรารถนา
จะกลับไปท�ำสงครามให้โยะฌิโตะโมะผูเ้ ป็นนาย ทว่าหาก
ท�ำเช่นนั้น คะเงะชิกะก็ต้องทิ้งพี่ชายไว้กลางทาง ซึ่ง
อาจส่งผลให้ความบาดหมางที่มีมาแต่เดิมนั้นรุนแรงขึ้น
แม้ว่าการที่นักรบเข้าต่อสู้ตามค�ำสั่งของราชส�ำนักหรือผู้
เป็นนายจะถือได้วา่ เป็นหน้าทีอ่ นั พึงปฏิบตั ิ ทว่าเป็นทีน่ า่
สังเกตว่า ผู้เขียนได้ชี้ว่านักรบที่มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่าง
จงรักภักดี ทว่ากลับละทิง้ พวกพ้องในตระกูลนัน้ เป็น “ผู้
ที่ผิดแปลก” ดังที่ผู้เขียนใช้คำ� ว่า“นักรบผู้ผดุงคุณธรรม
ทีแ่ ปลก”「不思議の義兵」 ชีถ้ งึ พฤติกรรมของโยะฌิโตะ
โมะที่ฆ่าฟันผู้คนในตระกูล และใช้ค�ำว่า “ผู้ที่ผิดแปลก”
不思議の者」ชีพ
้ ฤติกรรมของคะเงะชิกะตอนทีถ่ กู พีช่ าย
เคลือบแคลงสงสัยว่า ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลพวกพ้อง
ประเด็นที่สอง ผู้เขียนน�ำเสนอให้พี่ชายมีภาพ
ลักษณ์ของความอ่อนแอ ดังจะเห็นได้ว่า โยะฌิโตะโมะ
พยายามแสดงอ�ำนาจว่าตนอยู่เหนือกว่าผู้เป็นน้อง โดย
กล่าวอ้างความแข็งแกร่งของชุดเกราะแปดมังกรเพื่อ
ปกปิดความขลาดกลัวของตนเอง ในขณะที่คะเงะโยะฌิ
กล่ า วอ้ า งเหตุ ผ ลต่ า งๆเพื่ อ ให้ น ้ อ งช่ ว ยเหลื อ ตนเอง
ให้ปลอดภัย รวมทั้งยังแสดงท่าทียอมจ�ำนน เมื่อผู้เป็น
น้องกล่าวต่อว่าถึงความบาดหมางในอดีต จะเห็นได้ว่า
แม้นักรบผู้เป็นพี่จะแสดงท่าทีในลักษณะข่มผู้เป็นน้อง
หรือยอมศิโรราบให้แก่ผเู้ ป็นน้องก็ตาม ทว่าแท้ทจี่ ริงแล้ว
ผู้เป็นพี่กลับเก็บซ่อนความรู้สึกขลาดกลัวไว้เช่นเดียวกัน
จากการน�ำเสนอสภาพจิตใจดังกล่าวท�ำให้ทั้งโยะฌิโตะ
โมะและคะเงะโยะฌิ มีภ าพลั ก ษณ์ ข องความอ่ อ นแอ
อย่างไม่อาจปฏิเสธได้
ประเด็นที่สาม ผู้เขียนน�ำเสนอภาพลักษณ์ของ
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ผู้เป็นน้องให้มีจิตใจที่กล้าหาญ อีกทั้งยังตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ที่มีต่อพี่ชาย และพยายามคลี่คลายความ
บาดหมางไว้เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่า คะเงะชิกะ
พยายามลบล้างค�ำครหาว่าตนเป็น“ผูผ้ ดิ แปลก” โดยเลือก
ที่จะช่วยเหลือพี่ชายก่อนกลับไปท�ำสงคราม เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าพวกพ้องมีความส�ำคัญเหนือกว่าการสร้าง
ชื่อเสียงของตนเอง ในขณะที่ทะเมะโตะโมะหลีกเลี่ยงที่
จะไม่ยิงธนูคร่าชีวิตพี่ชาย เพราะตระหนักถึงสถานภาพ
พี่น้องที่มีวัยแตกต่างกัน อีกทั้งยังคาดคะเนว่า ฝ่ายบิดา
และพีช่ ายอาจตกลงประนีประนอมกันในภายหลัง จะเห็น
ได้ ว ่ า นอกจากผู ้ เ ป็ น น้ อ งจะแสดงท่ า ที ต ระหนั ก ถึ ง
ความสัมพันธ์ตอ่ พีช่ ายแล้ว ยังคาดหวังว่าความบาดหมาง
จะคลี่คลายลงในที่สุด
อย่างไรก็ตาม บทบาทของผู้เป็นน้องที่มีต่อพี่ชาย
ก็มปี ระเด็นทีแ่ ตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากการแสดงท่าที
ของผู้เป็นน้องที่มีต่อชุดเกราะของพี่ชาย คะเงะชิกะได้
กล่าวถึงคุณค่าของชุดเกราะของพี่ชายที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ รวมทั้งยังเผย “ความรู้สึกหวั่นใจ” หากต้อง
ให้พี่ชายถอดชุดเกราะทิ้งไป สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงท่าที
ของคะเงะชิกะทีต่ ระหนักว่า ในการปกป้องรักษาตระกูล
ให้คงอยู่ต่อไปได้นั้น ไม่อาจขาดบทบาทของผู้เป็นพี่ชาย
ไปได้ ในขณะทีท่ ะเมะโตะโมะแม้จะสังเกตเห็นชุดเกราะ
แปดมังกรก่อนทีพ่ ชี่ ายจะกล่าวอ้างขึน้ มา ทว่าทะเมะโตะ
โมะไม่เพียงแสดงท่าทีเพิกเฉย แต่ยังขู่พ่ีชายว่าจะยิงธนู
ดอกที่ ส องใส่ ชุ ด เกราะ ข้ อ แตกต่ า งจากท่ า ที ที่ มี ต ่ อ
ชุดเกราะของพี่ชายดังกล่าวนี้เองท�ำให้มองเห็นได้ว่า
ความบาดหมางของพี่น้องตระกูลโอบะได้คลี่คลายลง
เพราะผู้เป็นน้องตระหนักถึงบทบาทของพี่ชายที่มีต่อ
ตระกูล ในขณะที่ความบาดหมางระหว่างโยะฌิโตะโมะ
กับทะเมะโตะโมะนอกจากจะไม่ดำ� เนินไปสูก่ ารคลีค่ ลาย
แล้ว ยังเผยให้เห็นถึงปมความขัดแย้งอันเกิดจากการที่
ผู้เป็นน้องขาดความเคารพนับถือต่อสถานภาพ รวมไป
ถึ ง บทบาทของพี่ ช ายในฐานะบุ ต รผู ้ สื บ ทอดตระกู ล
ส�ำหรับสาเหตุที่ท�ำให้ทะเมะโตะโมะมีมุมมองเช่นนั้น
หากพิจารณาเปรียบเทียบจากการกระท�ำของคะเงะชิกะ
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ที่ได้รับค�ำชื่นชม ก็อาจสันนิษฐานได้ว่า เป็นเพราะโยะฌิ
โตะโมะซึง่ อยูใ่ นฐานะบุตรผูส้ บื ทอดตระกูล หากแต่กลับ
ให้ความส�ำคัญกับความก้าวหน้าของตนเองเหนือกว่า
ชีวิตของพวกพ้อง การกระท�ำที่มองข้ามความสัมพันธ์
ระหว่ า งพี่ น ้ อ งดั ง กล่ า วนี้ เ องได้ ส ่ ง ผลให้ ส ถานภาพ
ผูส้ บื ทอดตระกูลของโยะฌิโตะโมะไม่เป็นทีเ่ คารพศรัทธา
จากการที่ผู้เขียนฉบับโคะโตะฮิระน�ำเสนอเรื่อง
ราวการคลีค่ ลายความบาดหมางของพีน่ อ้ งตระกูลโอบะ
เป็นฉากต่อเนือ่ งจากการเผชิญหน้าระหว่างโยะฌิโตะโมะ
และทะเมะโตะโมะ ท�ำให้ผู้อ่านมองเห็นว่า การปฏิบัติ
หน้าที่ตามค�ำสั่งผู้เป็นนายแม้จะเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
นักรบ ทว่าการตระหนักถึงบทบาทซึง่ กันและกันระหว่าง
พีน่ อ้ ง ตลอดจนช่วยเหลือเกือ้ กูลกันเพือ่ ตระกูลเป็นสิง่ ที่
ไม่อาจมองข้ามไปได้ ฉะนั้นการที่โยะฌิโตะโมะมุ่งสร้าง
เกียรติยศชือ่ เสียงของตน โดยไม่ตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างพี่น้องหรือการช่วยเหลือพวกพ้อง จึงส่งผลให้
โยะฌิโตะโมะขาดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตระกูล อาจ
กล่าวได้วา่ สิง่ นีเ้ องเป็นปมเหตุทสี่ ง่ ผลให้พนี่ อ้ งในตระกูล
เสื่อมศรัทธาจนน�ำไปสู่ความบาดหมาง และด้วยเหตุนี้
ความรุ ่ ง เรื อ งที่ โ ยะฌิ โ ตะโมะพยายามสร้ า งขึ้ น มาจึ ง
ไม่จีรังยั่งยืน ดังค�ำกล่าวของโอะโตะวะกะมะรุ(乙若丸)
ทีพ่ ดู ท�ำนายอนาคตของโยะฌิโตะโมะผูเ้ ป็นพีช่ ายไว้กอ่ น
จะถูกประหารชีวติ ว่า 「(義朝：執筆者注)昔も今も例な
き現在の父の頸を切、兄弟を失ひ終て、身一つに成て只
今平氏にすべられ、終には、我身も亡び失て、源氏の種
の絶ん事こそ口惜けれ。其時乙若は少けれ共能云けりと
思合せ給はんずるぞ。遠は七年、近は三年の中をば過し

“(โยะฌิ โ ตะโมะ) ตั ด คอบิ ด า ฆ่ า พี่ ฆ ่ า น้ อ ง
แบบทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนทัง้ อดีตหรือปัจจุบนั เมือ่ ต้องเหลือ
ตัวคนเดียว ในขณะที่ตระกูลทะอิระกุมอ�ำนาจอยู่ตอนนี้
ในที่สุดแล้วตัวเองก็จะโดนฆ่า น่าเสียดายที่ตระกูลมินะ
โมะโตะต้องมาสิน้ ตระกูล ถึงเวลานัน้ ท่านพีก่ ค็ งจะนึกว่า
“โอะโตะวะกะแม้จะยังเด็ก แต่กพ็ ดู ถูกต้อง” เรือ่ งทีว่ า่ นี้
จะเกิดอย่างช้า 7 ปี อย่างเร็วไม่เกิน 3 ปี” (น.156) จะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า ผูเ้ ขียนใช้คำ� กล่าวของโอะโตะวะกะมะ
給はじ」
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รุเพือ่ ชีว้ า่ การเข่นฆ่าผูค้ นในตระกูลจะส่งผลให้ในอนาคต
โยะฌิโตะโมะต้องตกอยูใ่ นสภาพโดดเดีย่ วไร้ทพี่ งึ่ พา และ
ในที่สุดตระกูลมินะโมะโตะก็จะเสื่อมอ�ำนาจลง
ดังทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น เดิมทีนกั รบตระกูลมินะโมะโตะ
แม้จะเป็นนักรบผู้มีเชื้อสายจักรพรรดิ ก�ำเนิดเติบโต
ในเมืองหลวง(軍事貴族)หากแต่ต่อมาได้ไปสร้างฐาน
อ�ำนาจไว้ในท้องถิ่นแถบตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสมัยที่โยะริโยะฌิและโยะฌิอิเอะใช้กองก�ำลังนักรบ
ท้องถิ่นในการปราบกบฏ จนท�ำให้ทั้งคู่มีสถานะเป็น
หัวหน้ากลุ่มนักรบ(棟梁)อยู่เหนือตระกูลอื่นๆ ในแถบ
เมืองทางตะวันออก ในสมัยต่อมาทะเมะโยะฌิยังให้
บุตรชายแต่ละคนไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอ�ำนาจ
ในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โยะฌิโตะโมะบุตรชาย
ผูส้ บื ทอดตระกูลซึง่ ได้ไปผูกสัมพันธ์กบั คหบดีในเมืองคะ
สุซะ(上総国) จนสามารถรวมอ�ำนาจกลุ่มนักรบแถบ
เมืองคะมะกุระ และขยายอ�ำนาจจากพื้นที่ทางใต้ของ
แถบคันโต(関東)ไปยังแถบโทกะอิโด(東海道)ได้สำ� เร็จ14
จะเห็นได้วา่ อ�ำนาจของตระกูลมินะโมะโตะได้ฝงั รากลึก
ในแถบเมืองทางตะวันออก และขยายไปยังภูมิภาคอื่น
ด้วยเช่นกัน ทว่าต่อมาโยะฌิโตะโมะได้เข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้รักษาการณ์ในเมืองหลวง ซึ่งในช่วงเวลานั้น
อดีตจักรพรรดิทรงพยายามลดทอนอ�ำนาจขุนนาง โดย
อาศัยอ�ำนาจของเหล่านักรบมาสนับสนุน ด้วยเหตุนี้
เหล่ า นั ก รบซึ่ ง รวมไปถึ ง โยะฌิ โ ตะโมะจึ ง ต่ า งทุ ่ ม เท
ถวายงาน โดยหวั ง ยกระดั บ ต� ำ แหน่ ง ของตนเองให้
ทัดเทียมขุนนาง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการน�ำเสนอ
ความบาดหมางระหว่ า งพี่ น ้ อ งตระกู ล มิ น ะโมะโตะ
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การที่ โ ยะฌิ โ ตะโมะเร่ ง แสวงหา
ความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ โดยยอมแลกกับชีวิต
ของบิดาและพีน่ อ้ ง ไม่เพียงท�ำให้ความสัมพันธ์ในตระกูล
เกิดความแตกแยก แต่ในที่สุดแล้วยังอาจท�ำให้พวกพ้อง
ซึ่งหมายรวมถึงเหล่านักรบในท้องถิ่นที่เป็นฐานอ�ำนาจ
มาแต่เดิมเสื่อมศรัทธา จนท�ำให้โยะฌิโตะโมะต้องตกอยู่
14

ในสภาพไร้ที่พึ่ง ขาดผู้สนับสนุนเพียงพอที่จะต้านทาน
อ�ำนาจของนักรบตระกูลทะอิระ และในท้ายที่สุด เมื่อ
ตระกูล มินะโมะโตะตกเป็นฝ่ายแพ้ในสงครามเฮะอิจิ แม้
โยะฌิโตะโมะจะพยายามหาทางกลับมากอบกู้ตระกูล
แต่ทว่ากลับถูกนักรบซึ่งเป็นพวกพ้องของตนหักหลัง
และโดนปลิดชีพในทีส่ ดุ อาจกล่าวได้วา่ ส�ำหรับนักรบซึง่
อยู่ในฐานะผู้สืบทอดตระกูลแล้ว การให้ความส�ำคัญ
กับคนในตระกูลนับเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งในการที่จะ
สร้างศรัทธาให้เกิดในหมู่นักรบที่เป็นพวกพ้อง รวมทั้ง
การรักษาอ�ำนาจในตระกูลให้มั่นคงไว้ได้

7. บทสรุป

ในเรื่อง “โฮเง็นโมะโนะงะตะริ” ฉบับโคะโตะฮิระ
ผูเ้ ขียนชีใ้ ห้เห็นว่า ความบาดหมางระหว่างโยะฌิโตะโมะ
กับ ทะเมะโตะโมะไม่เพียงเกิดจากบทบาทหน้าที่ที่มีต่อ
ราชส�ำนัก หากแต่ยงั มีชนวนเหตุเกิดจากการขาดศรัทธา
ที่มีต่อสถานภาพบุตรผู้สืบทอดตระกูล ก่อนการเผชิญ
หน้าของทัง้ คู่ ผูเ้ ขียนน�ำเสนอสถานภาพของโยะฌิโตะโมะ
ทั้ ง ในฐานะพี่ ช ายคนโต และบุ ต รผู ้ สื บ ทอดตระกู ล
พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ตระกูลดังเช่นบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตาม เมื่อโยะฌิ
โตะโมะต้องเผชิญหน้ากับผู้เป็นน้องชาย โยะฌิโตะโมะ
กลับไม่มีท่าทีที่แสดงถึงการตระหนักถึงความสัมพันธ์
ภายในตระกูล อีกทั้งยังกล่าวอ้างถึงชุดเกราะแปดมังกร
เพื่อแสดงอ�ำนาจในฐานะบุตรผู้สืบทอดตระกูล และ
ปกปิดความขลาดกลัวของตนเอง การน�ำเสนอดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของโยะฌิโตะโมะ อีกทั้ง
ยังท�ำให้เห็นว่าโยะฌิโตะโมะขาดคุณสมบัตขิ องผูส้ บื ทอด
ตระกูลที่เหมาะสม ในขณะที่ทะเมะโตะโมะถูกน�ำเสนอ
ให้ มี พ ฤติ ก รรมที่ หั น มาตระหนั ก ถึ ง สถานภาพและ
บทบาทของตนเองในฐานะผู้เป็นน้อง และวางท่าที
ประนีประนอมต่อความขัดแย้งกับพี่ชาย อย่างไรก็ตาม
แม้ทะเมะโตะโมะจะนับถือผู้เป็นพี่ในแง่ความอาวุโส

พื้นที่ทางใต้ของแถบคันโต ได้แก่ เมืองมุซะฌิ (武蔵国) เมืองซะงะมิ（相模国）เป็นต้น ส่วนแถบโทกะอิโด คือ เมืองทางตะวันออกที่เรียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก มีทั้งหมด
15 เมือง เช่น เมืองอิเสะ (伊勢国) เมืองโอะวะริ(尾張国)เป็นต้น
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แต่สำ� หรับสถานภาพของพีช่ ายในฐานะผูส้ บื ทอดตระกูล
แล้วนั้น ทะเมะโตะโมะกลับแสดงท่าทีไม่ให้ความเคารพ
ย�ำเกรงแต่อย่างใด นอกจากนี้ จากการพิจารณาเรือ่ งราว
ของนักรบพี่น้องตระกูลโอบะที่ถูกน�ำเสนอต่อเนื่องจาก
ฉากการเผชิญหน้าของโยะฌิโตะโมะและทะเมะโตะโมะ
ยังพบว่า ปัจจัยส�ำคัญในการรักษาให้ตระกูลด�ำรงอยู่
ต่อไปได้นั้น ไม่ใช่การมุ่งสร้างชื่อเสียง หากแต่คือการที่
พี่น้องตระหนักถึงสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของกัน
และกัน รวมไปถึงการช่วยเหลือเกือ้ กูลไม่ทอดทิง้ พวกพ้อง
จากประเด็นนี้เองท�ำให้ผู้อ่านมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ปมเหตุทที่ ำ� ให้สถานภาพของโยะฌิโตะโมะในฐานะบุตร
ผูส้ บื ทอดตระกูลไม่เป็นทีน่ า่ เคารพนับถือ เป็นผลจากการ
มุ่งสร้างชื่อเสียงโดยขาดการตระหนักถึงความสัมพันธ์
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ระหว่างพี่น้อง ลักษณะการน�ำเสนอดังกล่าวยังสะท้อน
ให้เห็นถึงมุมมองของผู้เขียนที่มีต่อนักรบในช่วงสงคราม
โฮเง็นว่า ท่ามกลางสังคมที่นักรบต่างพยายามยกระดับ
ตนเองให้ ทั ด เที ย มขุ น นาง การจะสร้ า งชื่ อ เสี ย งเพื่ อ
ตระกูลนั้นแม้ต้องอาศัยแรงผลักดันจากราชส�ำนัก ทว่า
สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
และความเคารพศรัทธาจากพวกพ้องในตระกูล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส�ำหรับนักรบที่มีสถานภาพเป็นบุตรผู้สืบทอด
ตระกู ล หากพี่ น ้ อ งและเหล่ า นั ก รบที่ ส วามิ ภั ก ดิ์ ข าด
ศรัทธา ย่อมท�ำให้ชื่อเสียงและความรุ่งเรืองที่สร้างมา
ไม่จีรังยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น ยังอาจส่งผลให้ตระกูลต้อง
สิ้นอ�ำนาจลงในที่สุด
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สถานการณ์ปัจจุบันของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
วัยหลังเกษียณและผลกระทบต่อการเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
1

บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นวัยหลังเกษียณและผลกระทบ
ที่มีต่อการเข้ารับบริการทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย 19 ราย ประกอบด้วยผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นวัยหลังเกษียณ
ตัวแทนจากสมาคมหรือองค์กรที่สนับสนุนการด�ำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นในเชียงใหม่ และตัวแทนจากโรงพยาบาล
ที่คนญี่ปุ่นนิยมเข้ารับบริการ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่มีบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น
และบริการรวดเร็ว แต่ภาระค่าใช้จา่ ยสูง เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ส่วนโรงพยาบาลภาครัฐยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น และประสบปัญหา
เรื่องผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนก็ตาม อีกทั้ง
เนื่องจากมีผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะจบชีวิตที่โรงพยาบาลภาครัฐจึงท�ำให้โรงพยาบาลภาครัฐจ�ำเป็นต้อง
หาแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ แก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ผลงานวิจยั นีย้ งั ชีใ้ ห้เห็นว่าสัดส่วนผูส้ งู อายุชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ารับบริการ
ในสถานพยาบาลทีเ่ ชียงใหม่ตอ่ จ�ำนวนผูข้ อเข้าใช้บริการทัง้ หมดต�ำ่ กว่าร้อยละ 1 ซึง่ เป็นจ�ำนวนทีน่ อ้ ยมาก แต่สามารถ
สะท้อนปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มที่เข้ารับบริการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการปรับปรุงการบริการทาง
การแพทย์ของสถานพยาบาล และทบทวนแนวทางการส่งเสริมการพ�ำนักระยะยาวของชาวต่างชาติในประเทศไทย

คำ�
1

สำ�คัญ

ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นวัยหลังเกษียณ, ผลกระทบ, บริการทางการแพทย์, จังหวัดเชียงใหม่

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรือ่ ง “ผลกระทบของชาวญีป่ นุ่ ผูช้ ราภาพทีพ่ ำ� นักระยะยาวต่อการบริการด้านการดูแลสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่” ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยพายัพ
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Abstract
This study aimed at investigating the current situation of aging Japanese retirees and their impacts
on medical services in Chiang Mai Province, Thailand. Data were gathered from in-depth interviews
with 19 participants comprising of Japanese retirees, representatives of Japanese associations,
support organizations, and medical facilities where this group is known for seeking medical
assistance. The results revealed that private hospitals in Chiang Mai have interpreters and offer
quick service. However, medical fees are expensive, and they might not be well-equipped for
complex and specialized treatment, which restricts the provision of services. At public hospitals,
the lack of interpreters, unpaid medical bills by Japanese retirees who lack financial resources,
and Japanese retirees who are near death and brought in to pass away are an extra burden to
the system. Cases of Japanese retirees at hospitals in Chiang Mai were revealed to be lower
than 1% of the total cases. However, they reflect the problems and issues faced by this group.
Therefore, recommendations for improving medical services and reconsidering the long-stay
program are presented.

Key words

aging Japanese retirees, impacts, medical services, Chiang Mai
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1. Introduction

patients (Leng, 2007, p.18-19). ‘Medical tourism’
The registration data of overseas residents was developed to promote Thailand as a
indicates that there are currently 75,647 medical hub of Asia and boost the economy.
Japanese expatriates in Thailand, making it the In this context, Japanese retirees were seen as
fourth country in the world with the highest possible clients.
Japanese expatriate population after the
The first group of Japanese retirees,
United States, China and Australia (Ministry popularly known as “rongu suteiyaa” (long-term
of Foreign Affairs of Japan, 2018). The majority stayers), came to Chiang Mai in the late 90s
are concentrated in Bangkok and metropolitan (Chamchan & Soparat, 2012, p.18). Since then,
areas with Chiang Mai ranking third as the most businesses in different sectors prospered.
popular province (Nishikito, 2018, p.43). It is In the health care sector, private and semione of the preferred destinations among private hospitals 3 started to offer interpretation
Japanese retirees, who come to Thailand services for the Japanese clientele. Currently,
through the long-stay program, defined as six hospitals offer Japanese language interpreting
living for a relatively long time in a place service: Bangkok Hospital Chiang Mai, Chiangmai
within Japan or abroad to learn the local Ram Hospital, Lanna Hospital, McCormick
culture and interact with the locals, while Hospital, Rajavej Hospital and Sriphat Special
maintaining the source of income in Japan Medical Center, affiliated to the Faculty of
(Long Stay Foundation, 2018).
Medicine, Chiang Mai University.
Japanese long-stay tourism evolved in
However, after two decades since the
the 90s, in a context where aging, low birthrate influx of the first newcomers, the rising cost of
and shrinking labor force anticipated that the living and their aging brought up new issues.
Japanese pension and social welfare systems First, there has been a slight increase in the
would eventually become unsustainable. number of Japanese who go to public hospitals
It was seen as an option to provide elders with instead of private ones (Miyashita et al., 2017,
medical care abroad (Ono, 2008, p.151-152). p.6,10; Nishikito, 2018, p.65). Second, reports of
In the same period, in Thailand, the 1997 Asian the Japanese consulate in Chiang Mai (SCC News,
Financial Crisis had greatly affected the health 2016) reveal an increase in admission to
care sector, especially private hospitals, who hospitals, difficulties in paying high hospital
struggled to deal with decreased profits. This costs and death. Therefore, this study proposes
situation urged them to cooperate with the to investigate the current situation of Japanese
government to set strategies and attract foreign retirees and how their aging has impacted or
3

semi-private: refers to hospitals that have both private and public sections. Private and public services are offered separately, in different floors or
buildings of the same hospital.
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affected medical services in Chiang Mai.
Table 1, showing the number of Japanese
living long-term in Chiang Mai, reveals the aging
of this population.
Studies regarding Japanese retirees have
shed light on several aspects of their life. Earlier
studies focused on the infra-structure and
provision of information for this group
(Hongsranagon, 2005, 2006). Others analyzed
their motivations and factors influencing their

choice for migrating to Thailand (Thang et al.,
2012; Chamchan & Sorapat, 2012). Recent
studies have examined their adjustment process
to the host country (Hongsranagon et al., 2015;
Duangkaew, 2016), as well as long-stay businesses
(Chanchalor, 2017). There are only a couple of
studies that have focused on this group’s
relations with health care. (Fukahori et al., 2011;
Miyashita et al., 2017). It is expected that the
results of this study will complement their work.

Table 1: Japanese long-term residents in Chiang Mai by age
Age

Residents under 60 years old
Residents over 60 years old
Residents in their 60s
Residents in their 70s
Residents in their 80s
Residents in their 90s
Total

Number

Percentage

1,690
1,440
692
635
98
15
3,130

54 %
46 %
22 %
20 %
3%
0.5 %
100 %

(Source: Yamagishi, 2019, p.17)

2. Materials and Method

This is a qualitative research. It is based on
documentary research and primary data was
gathered using in-depth interviews with relevant
parties related to Japanese retirees and medical
services. It has been approved by the Ethics
Review Committee on Human Research, Institute
of Research and Development, Chiang Mai
Rajabhat University (EC 62/005).
2.1. Data Collection
Data were collected from September to

November 2019. Sample groups were chosen
for having some connection with medical
services and include:
- Japanese retirees who are members of
Japanese associations, hold a retirement visa,
have lived in Chiang Mai for more than three
years and have received care at medical facilities
in Chiang Mai;
- Japanese associations that offer
information and promote activities regarding
wellness and health care. Those that organize
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activities other than health care were excluded
from this study;
- Support organizations that provide
assistance for Japanese retirees in need of
medical care. There are only two of such
organizations in Chiang Mai;

- Hospitals where Japanese retirees
mostly use medical services.
Japanese participants were interviewed in
Japanese, while Thai participants were
interviewed in Thai. Details regarding the
interviews are shown in table 2.

Table 2: Sample Groups
Sample
Groups

Participant
(Female)
(Male)
(Female)
(Male)
(Female)
(Male)
(Female)*
(Male)
(Female)*

Nationality

Age

Duration of
the interviews

Japanese
Japanese
Japanese
Japanese
Japanese
Japanese
Thai
Japanese
Thai

64
70
65
72
71
72
40s
68
50s

17 min.
12 min.
27 min.
17 min.
14 min.
42 min.
33 min.
37 min.
17 min.

Japanese retirees

JP 1
JP 2
JP 3
JP 4
JP 5
JP 6
JP 7
JP 8
JP 9

Representatives of
Japanese
Associations

JA 1 (Male)
JA 2 (Male)
JA 3 (Male)

Japanese
Japanese
Japanese

70
66
82

16 min.
40 min.
35 min.

Representatives of
Support
Organizations
Health Care
Providers**

JO 1 (Female)
JO 2 (Male)

Japanese
Japanese

57
66

30 min.
31 min.

HP 1
HP 2
HP 3
HP 4
HP 5

Japanese
Thai
Japanese
Japanese
Thai

53
30
46
23
50

47 min.
10 min.
27 min.
15 min.
32 min.

(Male)
(Female)
(Male)
(Male)
(Male)

(Source: summarized by Elisa Nishikito)

* JP 7 and JP 9 were the Thai wives of Japanese retirees speaking on behalf of their husbands who,
after receiving medical assistance, passed away due to serious health conditions.
** One limitation of this survey was that health care providers did not reveal details of medical fees
and treatment expenses.
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2.2. Content of the Interviews
(1) Questions for Japanese retirees: The
interview was structured in two parts. In part one,
Japanese retirees were asked about their
background, such as their purpose of coming to
Thailand, their financial status and health related
issues, such as health insurance and places
where they receive care. In part two, they were
asked about their experience in using medical
services in Chiang Mai.
(2) Questions for Japanese Associations
and Organizations: In part one, representatives
of Japanese self-help clubs and organizations
were asked about their groups’ background and
the type of activities they carry out. In part two,
they were asked about how their organization
provides support for Japanese retirees in need
of medical assistance.

(3) Questions for Hospitals: Part one
focused on some personal information of the
participant. Part two focused on some
demographics about Japanese patients, common
diseases, the departments where they often
seek assistance, and how providing care for this
clientele affects their work and institution.
2.3. Validity of the Interview Content
Three specialists evaluated the content of
the interviews to verify the suitability to the
objectives of this research.
2.4. Data Analysis
Content analysis was the method used in
this study. All voice-recorded interviews were
transcribed verbatim. Data were categorized
according to themes in each sample group and
a cross-analysis was carried out from an
ethnographic approach. Results are presented
in a descriptive way.

3. Basic Demographics and Background of Japanese Retirees in Chiang Mai
There are three groups of Japanese retirees with the following characteristics.
Table 3: Types of Japanese retirees in Chiang Mai
Group 1 (JP 1 to JP 5)
Have Japanese spouses
Have kept the residential
registration in Japan

Group 2 (JP 6 to JP 9)
Household member
Have Thai wives/partners
Residential
Three out of four have not
registration in Japan
kept the residential
registration in Japan.
Health insurance
Except for JP 4, all have Three out of four do not
health insurance.
have health insurance.
Use of medical services Use private and semiUse private, semi-private
private hospitals.
and public hospitals.
Monthly income
Have a monthly income which Did not reveal their income
varies from less than 40,000 (except for JP 7 who earned
to more than 60,000 baht. 45,000 baht per month).
Period of stay in
3 to 11 years. Return to
6 to 20 years. Rarely (or
Japan once or twice a year. never) go back to Japan
Chiang Mai

Group 3
According to JO
1, JO 2, JA 3, and
HP 1, there is a
group of Japanese
retirees who live
mostly alone. In
case of serious
health problems,
Japanese
associations and/or
organizations offer
support and take
them to hospitals
or nursing homes.

(Source: interviewed and summarized by Elisa Nishikito)
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3.1. Groups of Japanese Retirees
As described previously, the current
number of Japanese over 60 years old residing
in Chiang Mai is at a figure of 1,440. However,
there are no accurate statistics about how they
are dispersed across the three groups presented
above. A study conducted by Miyashita et al.
(2017, p.5-7) may provide some insight. They
investigated the use of health care services by
Japanese retirees in Bangkok, Chiang Mai, Chiang
Rai, and Phuket through a survey with 237
participants, among which 144 of them were
from Chiang Mai. In regards to their marital
status, it was found that 49.3% of Japanese
retirees in Chiang Mai were married to non-Thais
(mostly Japanese, according to Japanese
associations); 27.1% were married to Thais and
22.2% were single, divorced or widowed.
In the same study, it was found that 45.8%
and 22% of Japanese retirees in Chiang Mai used
travel insurance and the Japanese public health
insurance, respectively, to pay for medical costs.
Japanese retirees in group 1 who have travel
insurance and/or the Japanese public health
insurance match with this group.
In addition, it was found that 31 participants
(29.2%) out of 106 who had seen a doctor in
Thailand, paid their medical costs out-of-pocket
(Miyashita et al, 2017, p.6). Japanese retirees in
group 2 can be considered part of this group.
Living for many years in Thailand and rarely
going back to Japan limit their chances of
keeping both the Japanese national health
insurance, which is provided for those who keep
a residential registration in Japan, and the travel
106

insurance, which is duration specific.
Japanese retirees in group 3 are somewhat
unique. It mostly comprises of Japanese men
(JA 3, JO 1, JO 2). Many leave Japan due to
conflictual and problematic family relationships,
come to Chiang Mai with some savings to start
a new life, but aging, illness, and/or troubled
relationships with local women pave the way
to financial constraints, and death. It can be
assumed that when they first came to Thailand,
they probably had some kind of health
insurance. However, residing for a long time and
with little prospects of returning to Japan, their
situation becomes similar to Japanese retirees
in group 2.
3.2 Issues Regarding Health Insurance
Japanese retirees are usually covered by
the Japanese National Health Insurance (JP 1,
JP 2, JP 3, JP 5, JP 9) and/or Travel Insurance
(JP 2, JP 3, JP 5). It should be noted, however,
that there are some difficulties in using both.
The former is a residence-based insurance. It
offers coverage for people under 75 years of
age who have resided in Japan for 3 months or
more. Retirees who receive medical care abroad
need to make the full payment of the medical
costs out-of-pocket and claim for the refund
after they return to Japan. However, during
the claiming process, if it is found that the
insured person was living long-term abroad, the
claims may be considered invalid even though
the insured person has paid the resident’s
tax and contributed to the national health
insurance (HP 1, JA 3, JO 1). For those who are
over 75 years old, there is the mandatory health
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insurance for the elderly that is deducted from
their pensions, but this insurance is not
applicable abroad (JA 3). As for the travel
insurance, strict conditions such as coverage
period, age limit, and countless documents
required to file a claim hinder the retirees in
fully using it (HP 1, JA 2).
3.3. Hospital Fees
One reason that explains the popularity
of Chiang Mai as a long-stay destination is the
cost of living. Consumer prices in Chiang Mai are
56.66% lower than in Tokyo while in Bangkok,
consumer prices are 41.04% lower than in Tokyo.

For example, a meal for two people in a midrange restaurant costs around 600 baht in Chiang
Mai, 800 baht in Bangkok and 5,000 yen or 1,444
baht in Tokyo (as cited in Numbeo, 2020).
Regarding medical costs, out-patient care in
Chiang Mai is cheaper than in Japan or Bangkok.
However, in case of in-patient care, for those
who do not have a health insurance, returning
to Japan for treatment might be more
advantageous because the Japanese National
Health Insurance covers about 70% to 80% of
the total costs (Health and Global Health
Institute, 2015).

Table 4: Medical Costs in Japan, Bangkok and Chiang Mai
Topic

First consultation

Average fees at
hospitals in Japan *

Average fees at
private hospitals in
Bangkok *

Average fees at
Chiangmai Ram
Hospital

2,820 yen
(818 baht)

3,000-4,500 yen
(870–1,305 baht)

500-700 baht

Room rate per night

1) Private room:
30,000-100,000 yen
(8,700–29,000 baht)
2) ICU
80,000-100,000 yen
(23,200-29,000 baht)

1) Private room:
1) Private room:
33,500-40,100yen
3,120-5,460 baht
(9,715-11,629 baht) 2) ICU:
2) ICU:
6,000 baht
55,400 yen
(16,066 baht)

Appendicitis surgery

600,000 yen/ 4 days
(174,000 baht/4 days)

480,000 yen/ 3 days
(139,200 baht/ 3 days)

80,000-120,000
(1 day) **

* As cited in Kakaku.com Insurance Inc., n.d.
** As cited in Medical Departures, 2020
(Source: summarized by Elisa Nishikito)

Elisa Nishikito 107

are:

Some observations about the table above

- Fees originally presented in Japanese
yen for hospitals in Japan and Bangkok were
converted to Thai baht (1 JPY=0.29, Bank of
Thailand, September 30, 2020);
- Hospital fees in Thailand vary
considerably across hospitals. Therefore, the
numbers should be taken as a general estimate.

Official websites of international hospitals in
Bangkok revealed that room rates can actually
range from 9,000 to 25,000 baht per night. In
Chiang Mai room rates can range from 2,200 to
12,600 baht per night.
3.4. Health Issues of Japanese Retirees
Some statistical data about the use of
medical services at hospitals by Japanese
retirees are shown next.

Table 5: Cases of Japanese patients at hospitals in Chiang Mai
Health Care Provider

Average number of
cases per month

Average cases of Jap. Average cases of Jap.
patients per month retirees per month

HP 1 (private hospital)

24,286 (100%)

340 (1.4%)

204 (0.84%)

HP 2 (private hospital)

15,000 (100%)

30 (0.2%)

12 (0.08%)

HP 3 (semi-private)

68,889 (100%)

62 (0.09%)

27 (0.04%)

HP 4 (semi-private)

29,412 (100%)

100 (0.34%)

90 (0.31%)

HP 5 (public hospital)
Emergency Dept.

3,500 (100%)

2 (0.06%)

1.8 (0.05%)

(Source: interviewed and summarized by Elisa Nishikito)

The number of Japanese patients varies
considerably between hospitals. This seems to
be related to the Japanese language interpreting
service offered. Hospitals that have provided
language interpreting services for more than 10
years such as HP 1 and HP 4 have a higher
number of Japanese patients than hospitals
with less experience in providing this service.
As for the numbers provided by HP 5, they refer
to the emergency department only because
the use of medical services by Japanese patients
at different departments of public hospitals is
still limited. Data from the different hospitals
108

reveal that cases of Japanese retirees is below
1% of the total number of cases per month,
ranging from 0.04% to 0.84%.
Japanese retirees mostly use the internal
medicine (HP 1, HP 2, HP 3, HP 4) and surgery
departments (HP 2, HP 4). They generally seek
care for minor conditions such as colds,
respiratory tract infections, gastrointestinal
disorders, and chronic diseases of the elderly
(high blood pressure, cholesterol, diabetes, and
musculoskeletal disorders). Health issues at the
emergency department are mainly related to
hypertension, heart and brain problems (HP 5).
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4. Results and Discussions

The results can be summarized as follows:
Table 6: Aging Japanese retirees and their impacts on medical services in Chiang Mai
Themes that emerged from the interviews

Impacts on medical services

Private and semi-private hospitals

(1) Japanese retirees seek care for minor
conditions.
(2) Interpreters are necessary to provide
proper treatment.
(3) Hospitals might not be well-equipped
for complex treatments and service
fees are expensive.

➠ Hospitals have not completely benefited
from the long-stay program.
➠ Hospitals hire interpreters out of necessity
rather than profit.
Hospitals refer patients to public hospitals.
➠
Public hospitals

(1) There are no interpreting services.
(2) Japanese retirees may have financial
restrictions in paying high medical costs.
(3) Some Japanese retirees are taken to ‘die
at hospitals.

➠ The lack of interpreters affects the provision
of services.
➠ Hospitals have to deal with unpaid medical
bills.
Hospitals have the extra burden of dealing
➠ with Japanese who are near death and taken
to their establishments.

Other medical facilities

Community health centers, health clinics and
drugstores have become alternative options
to hospitals.

Small businesses may benefit from the
➠ increase in Japanese clientele.

(Source: summarized by Elisa Nishikito)

4.1. Japanese Retirees and Their Impacts
on Private and Semi-Private Hospitals
(1) Japanese retirees seek care for minor
conditions
Japanese retirees tend to seek care at
private and semi-private hospitals because of
the interpreting services. However, Japanese in
group 1 (who have insurance and can afford
treatment at private hospitals) prefer to go back

to Japan in case of serious illnesses because of
the Japanese national health insurance (JP 1 to
JP 5), trust towards the quality of care and the
medical technology (JP 1, JP 2), as well as the
convenience of communicating in Japanese (JP
3, JP 4, JP 5). This preference was also confirmed
by JA 1, JA 2, JA 3, and JO 1.
“I prefer Japan. First, because of the
financial aspect, I can use the insurance.
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Second, because of the language” (JP 5)
“If I have a serious disease like the internal
organs, I think I will go back to Japan. How can
I put it? I think that the medicine in Japan,
the medical technology in Japan is more
advanced” (JP1)
A couple of Japanese retirees expressed
concern about preventive (JP 2, JP 4) and
emergency care (JP 2, JP 3) during their stay in
Chiang Mai.
“Regarding health care, I’d like them to
improve the emergency care (omission). In
addition, we’d like to know how to prevent
diseases other than cancer (omission) It would
be nice if we could have the cooperation of
hospitals to hold a series of seminars.” (JP2)
In regards to emergency situations,
Japanese retirees are concerned about what to
do if something happens to them late at night,
such as a sudden fall or stroke. As for preventive
care, Nishikito (2018, p.56-58), in her work about
medical interpreters at private hospitals in
Chiang Mai, mentions the Japanese retirees’
preference for a preventive and naturalistic
approach to treatment. She identifies these
characteristics as cultural traits that make
Japanese retirees prefer receiving care in Japan.
Impact: Hospitals have not completely
benefited from the long-stay program
Japanese retirees have generally been
perceived as potential resourceful clients.
However, they mainly seek care at private and
4

semi-private hospitals for minor conditions
which suggests missed opportunities by the Thai
private health care industry. Miyashita et al.
(2017, p.13) also observed that Japanese retirees
prefer to return to Japan in case of screenings,
treatment of chronic illnesses and serious
diseases. The results of this study helped clarify
the reasons behind this group’s preference for
going back to Japan: the convenience in
communicating in Japanese, health insurance
coverage, trust towards the Japanese care
services and medical technology, and preference
for a preventive approach to health care.
(2) Interpreters are necessary to provide
proper treatment
Considering that the number of Japanese
retirees at private and semi-private hospitals is
limited, the significance and the need of
Japanese language interpreters was questioned.
HP 1, HP 3, and HP 4 explained that interpreters
are necessary to overcome language barriers
and provide proper treatment because according
to the Thai law, hospitals cannot refuse a patient
who seeks assistance4.
“There are many Japanese people living
in the area near the hospital, so it is probably
convenient for them to come to this hospital.
If there are no interpreters, it’s not possible to
treat them. Interpreters are necessary…
regardless of profit. I think interpreters are
necessary because according to the law, we
can’t refuse a patient. If the patient comes, he/

According to the Medical Licensing Committee of Thailand, every patient has the lawful right to receive basic medical care “regardless of race, nationality,
religion, social status, sex, age, political beliefs, and her/his disease or sickness” (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 2018.
Retrieved from https://med.mahidol.ac.th/en/patient/patient_right)

110

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2563 | jsn Journal Vol. 10 No. 2 December 2020

she must receive treatment” (HP 4)
Impact: Hospitals hire interpreters out
of necessity rather than profit
Interpreters certainly attract Japanese
retirees and could be used as a tool by private
hospitals to benefit from the long-stay program.
However, the results revealed that interpreters
are a ‘necessity’ rather than a means for
generating profit.
(3) Hospitals might not be well-equipped
for complex treatments and service fees are
expensive
Service fees at private and semi-private
hospitals are expensive (JP 7, HP 1). In addition,
hospitals may not be able to provide specialized
treatment (JP 6, JP 7, JP 9, HP 2). In this case,
Japanese retirees might be referred to public
hospitals. Retirees in groups 2 and 3 are
especially faced with this situation for lacking
health insurance.
“In some cases, there is no specialized
department at private hospitals, so we send
the patient to a public hospital like hospital D,
which is well-equipped” (HP 2)
“He got severely ill when he fell. He had brain
surgery because of hemorrhagic stroke (omission).
He had to be hospitalized at hospital D (public
hospital) because his condition was too severe.
We had gone to H (semi-private hospital), but
they couldn’t take him in because the equipment
was not enough, so we went there” (JP 9)
“One person was being treated at hospital
G (private). He had Parkinson’s, diabetes, and
was hypoglycemic. It was an emergency, so he
had to be admitted, but in 10 days, the bills

reached 800,000 baht. At that pace, he would
run out of money, so we transferred him to a
nursing home, and when his condition improved,
we took him back to Fukuoka” (JO 1)
Impact: Hospitals refer patients to
public hospitals
In case of hospitalization, private and semiprivate hospitals may face limitations in offering
specialized treatment. In addition, Japanese
retirees may lack financial resources to pay high
medical costs. In these situations, they refer
these patients to other less expensive hospitals
(mainly public), for proper treatment and to
avoid financial losses.
4.2.Japanese Retirees and Their Impacts
on Public Hospitals
(1) There are no interpreting services
One obstacle faced by both Japanese
patients and health care providers refers to the
difficulties in communication because public
hospitals in Chiang Mai do not have interpreters.
“We have communication problems. If we
can have help, things would be easier, but
sometimes the process takes time. For example,
suppose I have to do a blood test, then wait
for the results, send to the x-ray, and wait for
the results. It takes time. Sometimes the
interpreter (borrowed from a private hospital)
can stay for a short while (omission) and I have
to use mobile applications that help with
translation, but they are not so accurate.
Another option is to ask nurses who received
scholarships from Japan and went to do an
internship there. There are some nurses who
can speak some Japanese” (HP 5)
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Impact: The lack of interpreters affects
the provision of services
Public hospitals in Chiang Mai lack
interpreting services. Therefore, in order to treat
Japanese patients who cannot communicate in
either Thai or English, they must use whatever
resources available such as “borrowing”
interpreters from private hospitals, relying on
any medical personnel such as a nurse who can
speak some Japanese, and if there is no option
left, use mobile applications for translation.
Difficulties in communication become an
obstacle for efficient and correct diagnosis and
treatment, not to mention the duration of each
consultation, which takes much longer when
two sides cannot speak the same language. This
affects the overall workflow of health care
providers.
(2) Japanese retirees may have restrictions
in paying high medical costs
In case of complex treatments and long
hospitalizations, medical costs may become a
major hurdle, and patients may need financial
assistance (JP 7, JP 9).
“Very expensive…we spent one million
baht. We had to ask them for some assistance
because it was too much for us. He spent a
long time in the ICU, months, so it was
expensive…It was really bad because we didn’t
have reserves” (JP 9)
JO 1 and HP 5 also mentioned about ways
to help patients who need some sort of financial
assistance.
“If people who really don’t have money
are taken by an ambulance and it isn’t possible
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to contact families or they have absolutely
no money, we have no choice but to ask for
assistance from hospital charities (omission).
This charity is originally meant for underprivileged
Thais, but we are forced to ask for their support”
(JO1)
“Actually, here we have some welfare
services. If the patient really doesn’t have
money, we have to provide care anyway; then
the patient receives the medicine after signing
a contract with a department in the hospital
saying that the payment is still pending” (HP 5)
Impact: Hospitals have to deal with
unpaid medical bills
When Japanese retirees cannot pay high
medical costs, there are a few options to help
ease their burden. They can sign a contract with
hospitals to pay the medical bills in installments,
or they can be transferred to senior care facilities
that are more affordable. In extreme cases,
hospital charities help cover unpaid medical
bills. When there is no option left, the Japanese
Consulate in Chiang Mai is sought for assistance.
It has been reported that the Embassy of Japan
in Thailand has provided financial aid to more
than 1,000 Japanese people since 2001 (Senshu,
2015, p.718) and Chiang Mai ranks as the top in
the world for receiving the Embassy’s relief (SCC
News, 2016). Cases of unpaid medical costs are
not limited to Japanese nationals. In 2018, there
were 3.42 million medical visits by foreigners at
state hospitals with 680,000 unpaid medical
bills, causing a debt of 305 million baht. Among
this number, 80,950 patients were retirement
visa holders (Saengpassa, 2019).
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(3) Some patients are taken to‘die’at
hospitals
When the Japanese are near death, there
seems to be a tacit understanding in the
Japanese community that they should ‘die’ in
a hospital (JP 7, JP 9, JO 1) to avoid any legal
problems. In these situations, they are usually
taken to public hospitals.
“A friend who is a nurse told me to take
him to a hospital if he got worse because things
get very complicated if a foreigner dies at home.
A doctor and the police have to come to prove
that we didn’t harm him. We went to hospital
E (public hospital) in the evening, then at 21:00
we ran out of oxygen and everything else, and
he died at 1:00 in the morning” (JP 7)
“The final moments should be in a
hospital, so we have to take them somewhere
nearby (omission) because private hospitals don’t
take them in, it’s like ‘don’t bring them here’.
This kind of situation has increased.” (JO 1)
Impact: Hospitals have the extra
burden of dealing with Japanese who are
near death and taken to their establishments
Japanese retirees who are close to passing
away are taken to public hospitals because
private hospitals are not quite receptive to these
situations. According to reports by the ConsulateGeneral of Japan in Chiang Mai (2017, p.2), in
the year 2017 there were 21 deaths of Japanese
in northern Thailand, with about half of them
being in Chiang Mai. 18 out of 21 were aged 60
years or older and among this number, 2 were
lonely deaths. The problems involving lonely
deaths are complex. Decisions regarding life-

sustaining treatment, unpaid medical costs,
inheritance affairs, authorization for cremation
upon death, mortuary fees, funeral rituals, death
registration with related authorities, etc. may
cause one case to take months to be solved.
During that time, the corpses are stored in the
mortuary refrigerators of hospitals incurring
additional expenses.
4.3. Japanese Retirees and Their Impacts
on Other Medical Facilities
Recently, the use of medical services by
Japanese retirees is not limited to private and
public hospitals. It extends to a broad spectrum
of medical facilities that include private health
clinics, dental clinics, community health centers
(anamai sathanasuk) and drugstores (JP 1, JP
2, JP 4, JP 6, JP 8, HP 4, JA 3)
“Right now, I live in the countryside, in
Maetang, in Chiang Mai, but there are small
clinics on every corner. This is really convenient”
(JP 6)
“(Public hospitals) are really cheap. So,
you need to choose which one you will go to,
accordingly. There are other state-run hospitals.
As for hospital F, it is a provincial hospital, right?
There are also military hospitals. I’ve been to
even smaller places” (JP 8)
“In an ordinary case, if they (the patients)
don’t have money, I tell them that there are
other cheaper hospitals before they start
treatment. What do you call them? Those
public community health centers that are near
the area where they live” (HP 4)
“I had an international travel insurance,
so I used to go to hospital G (private hospital)
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even for minor symptoms. But now I basically
buy medicines and go to hospitals that are
cheap” (JA 3)
The examples above show that Japanese
retirees have started to use medical services
that respond to their affordability and
convenience.
Impact: Small businesses may benefit
from the increase in Japanese clientele
One positive impact on local, small
businesses may be the increase in the number
of Japanese retirees who live and act as locals
by going to health clinics, community health

The use of medical services by
Japanese retirees is limited
The provision of interpreting
services is limited

5. Conclusion

5.1.Recommendations for the Long-Stay
Program
Based on the discussions, a summary of
the main issues surrounding Japanese retirees
as well as some recommendations for the longstay program are presented.

Recommendations

Issue
The payment of high medical
costs is a problem

centers or even buying medicines directly from
drugstores instead of going to hospitals. This
may be an opportunity for them to increase
their clientele and consequently, their income.

●

●

●

Allow the use of the Japanese public health
insurance in combination with Thai health insurances
Offer preventive and alternative care
Collaborate with volunteer and support organizations
to overcome language barriers

Figure 1: Current issues and recommenendations for improving the long-stay program
(Source: summarized by Elisa Nishikito)

(1) The payment of high medical costs
is a problem
• Issue: Unpaid medical bills by foreign
retirees led the Thai government to announce
amendments in new visa applications or
renewals that include mandatory health
insurance (CLL Newsletter 2019). The insured
amount required is 40,000 baht for outpatient
114

treatment and 400,000 baht for inpatient
treatment. To meet the demands of this new
requirement, thirteen Thai insurance providers
started to offer insurance policies for retirees
(Thai Property Group, 2020). However, there are
issues that need consideration: it is unclear how
each insurance company deals with pre-existing
medical conditions; treatment procedures may
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far exceed the coverage amount of 400,000 baht;
and the maximum age to qualify is 75 which
excludes Japanese retirees who are in their 80s,
and 90s.
• Recommendation: Allow Japanese
retirees to use the Japanese national health
insurance in combination with insurance policies
offered by Thai private insurance providers.
Adjustments may be necessary such as
establishing the maximum amount of coverage
or the percentage of coverage under each
insurance scheme. Nonetheless, if retirees can
rely on insurances of both countries it would
ease the burden of extra costs.
(2) The use of medical services by
Japanese retirees is limited
• Issue: Japanese retirees (especially
those in group 1) do not yet fully use medical
services in Chiang Mai. This indicates that
hospitals, especially private ones, have not
taken full advantage of the long-stay program.
• Recommendation: Provide preventive
and alternative care which Japanese retirees are
receptive to. Private hospitals have just started
to modify their business model by offering
services at community, specialized or small
clinics, as well as offering both modern and
alternative medicines (Ninkitsaranont, 2019). This
is an opportunity for hospitals to increase this
clientele and gain their trust.

(3) The provision of interpreting services
is limited
• Issue: There are not 24-hour interpreting
services at private hospitals, and public hospitals
have no interpreters.
• Recommendation: hospitals should
collaborate with support and volunteer
organizations that can mediate the first contact
between the Japanese in need of medical
assistance and the hospital, especially in
emergency situations.
5.2. Limitations and Further Considerations
Some limitations of this study are:
- This was a qualitative study. Quantitative
data could complement and add new insights;
- The results in this study presents a
scenario that is specific for Japanese retirees in
Chiang Mai and cannot be generalized to other
parts of Thailand.
Some further suggestions are:
- A comparative study with retirees of
other nationalities who face similar problems
could provide a better understanding of
international retirement migration as a whole;
- Investigating factors such as the
possible change in retirement age to 70 or 75
(Kajimoto, 2019) and the Covid-19 outbreak may
help predict future trends of Japanese long stay.
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หนังสือ ภาพลักษณ์พ่อแม่ลูกญี่ปุ่น เป็นผลงานเขียนร่วมระหว่างศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิริมนพร
สุริยะวงศ์ไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีญี่ปุ่นโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านละครโนซึ่งกล่าวได้ว่าอาจารย์
เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งด้านละครโนในประเทศไทย และยังเป็นผู้แปลหนังสือ ฟูฌิกะเด็นทฤษฎีการละครญี่ปุ่น
ของเสะอะมิ ด้วย และผู้เขียนร่วมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย จามรสุริยา อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ซึ่งก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านละครโนและมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับละครโนมากมาย ผู้เขียนใช้
ข้อมูลจากงานวิจัย 3 เรื่องคือ “ภาพลักษณ์พ่อแม่ลูกในบทละครโน” “ภาพลักษณ์พ่อแม่ลูกในบทละครโนต่างสมัย”
และ “ค�ำกล่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกในบทละครโน” เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปใช้ศึกษาความคิดความเชื่อเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแม่กับลูกชาวญี่ปุ่นและการแสดงความกตัญญูของชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณที่ปรากฏในบทละครโน ส�ำหรับ
งานวิจยั เรือ่ ง “ค�ำกล่าวเกีย่ วกับพ่อแม่ลกู ในบทละครโน” นัน้ ได้รบั รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�ำปีพ.ศ.2556 เป็นการรับประกันคุณภาพเนือ้ หาหนังสือเล่มนีใ้ นด้านวิชาการ แต่ผอู้ า่ น
ทัว่ ไปก็สามารถอ่านเข้าใจได้เนือ่ งจากผูเ้ ขียนน�ำเนือ้ หามาเรียบเรียงใหม่แบบย่อๆ ให้อา่ นง่าย โดยผูอ้ า่ นไม่จำ� เป็นต้อง
มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือวรรณคดีญี่ปุ่น
หนังสือเล่มนีป้ ระกอบด้วยเนือ้ หา 4 บท บทแรกเป็นบทน�ำ เริม่ จากการแนะน�ำละครโนว่าเป็นศิลปะการแสดง
โบราณของญี่ปุ่น มีรูปแบบการแสดงที่สืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยมุโระมะชิหรือราว 600 ปี องค์ประกอบของ
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การแสดงมี 4 ประการ ได้แก่ การขับร้อง การร่ายร�ำ การบรรเลงดนตรี และการแสดงเรือ่ งราว ผูเ้ ขียนอธิบายเกีย่ วกับ
นักแสดงหรือตัวละครที่สวมบทบาทการแสดงต่างๆ โดยตัวละครเอกส่วนใหญ่มักสวมหน้ากาก เครื่องดนตรี
จะมี 4 ชิ้นประกอบด้วยกลอง 3 ชนิดและขลุ่ย ซึ่งผู้วิจารณ์เห็นว่าการที่ละครโนมีเครี่องดนตรีประเภทเครื่องตี
เป็นจ�ำนวนมากกว่าเช่นนี้ก็น่าจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าละครโนเน้นจังหวะมากกว่าท�ำนอง ส่วนเวทีละครโน
ก็มีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจหลายประการ เช่น มีต้นสนเรียงกัน 3 ต้นบริเวณทางเดินที่ออกไปยังเวทีใหญ่โดยเรียง
ตามความสูงจากต้นเตี้ยสุดด้านซ้ายไปยังต้นสูงสุดด้านขวาเพื่อให้เกิดมิติในการมองโดยต้นเตี้ยสุดจะดูเหมือน
อยู่ไกลออกไป ผนังด้านหลังเวทีที่ช่วยเพิ่มการสะท้อนเสียงขับร้องให้ดังเนื่องจากการแสดงในอดีตไม่มีอุปกรณ์
ขยายเสียงโดยจะวาดฉากเป็นรูปต้นสนขนาดใหญ่ 1 ต้นเสมอเนือ่ งจากเชือ่ กันว่าต้นสนเป็นไม้มงคลและเป็นสัญลักษณ์
แทนเทพเจ้า มีกรวดสีขาวโรยไว้ทพี่ นื้ ด้านล่างหน้าเวทีเพือ่ เพิม่ ความสว่างแก่เวทีดว้ ยแสงทีส่ ะท้อนจากกรวด ส�ำหรับ
เครื่องแต่งกายของตัวละครนั้นจะดูภูมิฐานโอ่อ่าโดยไม่ต้องสมจริงตามบทบาท เช่น เสื้อผ้าของตัวละครกลับอยู่ใน
สภาพใหม่สง่างามไม่ซอมซ่อทั้งๆ ที่เป็นฉากที่ตัวละครก�ำลังเดินทางรอนแรมอยู่ ซึ่งในจุดนี้ก็คล้ายกับละครเวที
อื่นๆ เช่นกัน ส่วนในด้านอุปกรณ์ประกอบการแสดงจะมีน้อยชิ้นและสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ อาจมีเพียงพัดที่ตัวละคร
พกไว้โดยใช้พัดแทนถ้วยเหล้า หรือแทนขลุ่ย หรือน�ำเสา 4 ต้นที่มีหลังคาเล็กๆ ขนาดคนเข้าไปได้หนึ่งคนใช้แทนวัด
หรือวัง พออ่านมาถึงจุดนี้ท�ำให้ผู้อ่านพอจะเห็นภาพของละครโนได้ว่าเป็นละครที่มีการใช้สัญลักษณ์ในการแสดง
โดยผู้ชมต้องใช้จินตนาการคิดตามไปด้วยจึงจะเข้าใจในสิ่งที่นักแสดงต้องการสื่อความหมายบอกแก่ผู้ชม
ในตอนท้ายของบทน�ำ ผู้เขียนยังกล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับบทละครโนสมัยหลังมุโระมะชิด้วยว่ามี
บางเรื่องที่คล้ายกับบทละครโนสมัยมุโระมะชิ (ค.ศ.1336-1573) แต่วิธีการเล่าเรื่องและมุมมองไม่เหมือนกัน โดย
ผูเ้ ขียนได้เล่าเรือ่ งย่อของบทละครโนหลายเรือ่ งประกอบการอธิบาย เป็นการแนะน�ำให้ผอู้ า่ นได้รจู้ กั ละครโนหลายเรือ่ ง
ไปในตัว ตัวละครพ่อแม่ในบทละครโนจ�ำนวนหนึ่งมีอาการวิกลจริตเนื่องจากพลัดพรากจากลูก แต่ไม่ได้มีอาการ
คลุม้ คลัง่ แต่กลับร่ายร�ำได้อย่างงดงามขณะมีอาการวิกลจริตคิดถึงลูก ซึง่ เป็นจุดทีฟ่ งั ดูแปลกและน่าสนใจอีกจุดหนึง่
บทที่ 2 กล่าวถึงภาพลักษณ์ของพ่อและแม่ในบทละครโน ซึ่งมีทั้งภาพลักษณ์ด้านบวกเช่น เสียสละชีวิต
เพื่อลูก ปกป้องลูก ตามหาลูก และภาพลักษณ์ด้านลบเช่น เป็นเหตุให้ลูกเสียชีวิต ทอดทิ้งลูก ตัดสัมพันธ์กับลูก
เมื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของพ่อกับแม่แล้ว แม่จะมีภาพลักษณ์ดีกว่าพ่อ โดยในบทละครโนที่แสดงภาพลักษณ์
ด้านลบของแม่จะเป็นการแสดงพฤติกรรมร่วมกันกับพ่อ ในขณะที่เรื่องที่มีภาพลักษณ์ด้านลบของพ่อนั้นส่วนใหญ่
แม่ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย นอกจากนี้ ในเรื่องที่มีการตามหาลูก ส่วนใหญ่ผู้เดินทางตามหาลูกจะเป็นแม่ ซึ่งเป็นจุดที่
น่าสนใจเนื่องจากละครโนได้ชื่อว่าเป็นละครของผู้ชาย ผู้แต่งบทละคร นักแสดง และนักดนตรีล้วนเป็นชาย ละครโน
สร้างขึน้ ท่ามกลางโลกทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง ซึง่ อาจเป็นการสะท้อนแนวคิดเรือ่ งความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศชายและหญิงในส�ำนักปรัชญาขงจื่อและพุทธศาสนา แต่ทว่าละครโนกลับไม่ได้น�ำเสนอภาพลักษณ์ของ
พ่อให้ดีเหนือกว่าแม่ แต่น�ำเสนอภาพลักษณ์ของแม่ตามอุดมคติซึ่งอาจขัดแย้งกับธรรมชาติมนุษย์ที่โดยปรกติแล้ว
ไม่ว่าพ่อหรือแม่ก็น่าจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่แม่ในละครโนมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าพ่อมาก แตกต่างจากวรรณกรรม
สมัยใหม่ของญี่ปุ่นที่บางเรื่องน�ำเสนอภาพลักษณ์ด้านลบของผู้หญิงเช่นทอดทิ้งสามีและไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กับชายอืน่ ผูแ้ ต่งวรรณกรรมสมัยใหม่ของญีป่ นุ่ จงใจน�ำเสนอข้อบกพร่องของความเป็นหญิงหรือความเป็นแม่มากกว่า
ผู้แต่งบทละครโน ในตอนท้ายบทที่ 2 ผู้เขียนยังกล่าวถึงละครโนบางเรื่องที่แสดงความรักของพ่อแม่ที่เป็นสัตว์ต่อ
ลูกด้วยเช่น พ่อแม่นกยูงย้อนกลับเข้าไปที่รังเพื่อช่วยลูกโดยไม่ห่วงตนเองขณะที่เกิดเพลิงไหม้ หรือนกกระเรียน

120

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2563 | jsn Journal Vol. 10 No. 2 December 2020

ใช้ปีกเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ลูกในค�่ำคืนอันหนาวเย็น เป็นต้น ซึ่งให้แง่คิดเตือนใจว่าแม้แต่สัตว์ที่มนุษย์เห็นว่ามี
พัฒนาการน้อยกว่าตนก็ยงั มีความรักความผูกพันต่อกันอย่างแน่นแฟ้น มนุษย์จงึ ควรให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์
พ่อแม่ลูกมากกว่าสัตว์
เนื้อหาบทที่ 3 เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของลูกในบทละครโน ซึ่งก็มีทั้งภาพลักษณ์ด้านบวกเช่น เสียสละชีวิต
เพื่อพ่อแม่ ดูแลและเชื่อฟังพ่อแม่ กตัญญูต่อพ่อแม่ซึ่งในบางเรื่องลูกถึงกับขายตัวเองเพื่อให้พ่อแม่มีความเป็นอยู่
ที่สุขสบายขึ้นหรือรับความทุกข์ทรมานแทนพ่อแม่ และภาพลักษณ์ด้านลบเช่น ไม่เชื่อฟัง ไม่ตั้งใจเรียน โดยผู้เขียน
ได้ชี้ให้เห็นข้อสังเกตว่าผู้แสดงภาพลักษณ์เหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นลูกชายมากกว่าลูกสาว ซึ่งอาจเป็นเพราะบทละคร
โนปรากฏเรื่องราวของลูกชายมากกว่าลูกสาว ส่วนผู้รับผลจากพฤติกรรมของลูกนั้น พ่อเป็นผู้รับผลมากกว่าแม่ ซึ่ง
ในจุดนีก้ เ็ ป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญกับผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิงอีกเช่นกัน ในบทนีผ้ เู้ ขียนได้ยกตัวอย่าง
ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพลักษณ์ทั้ง 2 ด้านคือทั้งด้านบวกและด้านลบของลูกที่ปรากฏในบทละครโน แต่ผู้วิจารณ์เห็นว่า
หากมีการกล่าวทิ้งท้ายบทโดยหยิบยกเรื่องจ�ำนวนภาพลักษณ์ด้านบวกของลูกที่มีมากกว่าจ�ำนวนภาพลักษณ์
ด้านลบอยู่มาก ก็น่าจะเป็นการช่วยเชื่อมโยงเนื้อหาต่อไปยังบทถัดไปซึ่งผู้เขียนกล่าวถึงบทบาทของละครโนที่มีส่วน
ช่วยชีน้ ำ� หรือปลูกฝังให้คนในสังคมน�ำไปปฏิบตั ิ โดยการทีล่ ะครโนปรากฏภาพลักษณ์ดา้ นบวกของลูกเป็นจ�ำนวนมาก
เช่นนี้ ก็น่าจะเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ชมได้เห็นถึงความกตัญญูของลูกที่มีต่อพ่อแม่และน�ำไปปฏิบัติตาม หากหยิบยก
จุดนี้มากล่าวทิ้งท้ายก็จะช่วยเชื่อมโยงเนื้อหาให้ต่อเนื่องกับบทถัดไปได้ดียิ่งขึ้น
บทที่ 4 กล่าวถึงบทละครโนกับสังคม ผู้เขียนกล่าวถึงบทละครโนว่ามีส่วนชี้น�ำหรือใช้เป็นเครื่องมือปลูกฝัง
ให้คนในสังคมน�ำไปปฏิบัติ เช่น การส�ำนึกในบุญคุณหรือการแสดงความกตัญญูของลูกต่อพ่อแม่ ประเด็นที่น่าสนใจ
คือบทละครโนสมัยหลังมุโระมะชิมักจะมีการน�ำเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ค่อนข้างมาก
ซึ่งอาจเป็นการสะท้อนความเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่แพร่หลายในสังคมสมัยนั้นผ่านละครโน หรืออาจเพื่อ
โน้มน้าวจิตใจคนในสังคมสมัยนั้นที่เริ่มห่างเหินจากศาสนาให้กลับมาให้ความส�ำคัญและศรัทธาในศาสนามากขึ้น
ตัวอย่างเนื้อเรื่องที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มาเกี่ยวข้องเช่น ลูกกตัญญูได้รับการประทานสมบัติจากเทพเจ้าเป็นการ
ตอบแทนความกตัญญู หรืออิทธิฤทธิป์ าฏิหาริยท์ ำ� ให้ตวั ละครได้กลับมาพบกันอีกครัง้ หรือฟืน้ คืนชีวติ ใหม่ การทีผ่ แู้ ต่ง
บทละครโนน�ำเอาความร�ำ่ รวยมาเป็นผลตอบแทนความกตัญญูนนั้ สะท้อนมุมมองของผูแ้ ต่งว่าความร�ำ่ รวยย่อมเป็น
ความปรารถนาทางโลกประการหนึ่ง นอกจากนี้ในบางเรื่อง ลูกสาวซึ่งมีความกตัญญูได้รับพรให้มีความงามเป็น
สิง่ ตอบแทนความกตัญญู ในจุดนีก้ ส็ ะท้อนมุมมองของผูแ้ ต่งบทละครโนซึง่ เป็นผูช้ ายว่าความงดงามเป็นความปรารถนา
ประการหนึ่งของผู้หญิง บทละครโนบางเรื่องน�ำเสนอเรื่องความอกตัญญูและผลเสียที่ได้รับด้วย แต่ผู้เขียนก็ชี้ให้
เห็นว่าบทละครโนที่มีเนื้อเรื่องแสดงให้เห็นผลของความอกตัญญูนั้นมีจ�ำนวนน้อยกว่าเรื่องที่แสดงให้เห็นผลของ
ความกตัญญูอย่างมีนัยยะส�ำคัญ แสดงให้เห็นว่าผู้แต่งบทละครโนเป็นผู้มองโลกในแง่ดี พยายามน�ำเสนอเรื่องราว
ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ในตอนท้ายบทที่ 4 กล่าวถึงเรื่องบุญคุณ ธรรมชาติมนุษย์กับหน้าที่ โดยผู้เขียนได้หยิบยก
บทละครโนบางเรื่องที่กล่าวถึงเรื่องบุญคุณ โดยบางเรื่องกล่าวว่าบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบุญคุณของพ่อแม่ แต่ก็
มีบางเรื่องที่กล่าวว่าบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบุญคุณของจักรพรรดิ นอกจากนี้ ยังมีบทละครโนบางเรื่องที่แสดง
ความขัดแย้งระหว่างธรรมชาติของมนุษย์กับหน้าที่ โดยบางเรื่องตัวละครเลือกท�ำตามหน้าที่เช่นฆ่าลูกชายตัวเอง
เพื่อรักษาชีวิตลูกเจ้านาย แต่บางเรื่องก็เลือกละทิ้งหน้าที่เช่นตัวละครซามูไรที่ยอมแพ้ศัตรูเพื่อรักษาชีวิตลูกตัวเอง
เมื่อผู้อ่านได้อ่านมาถึงจุดนี้แล้ว ก็คงจะอดขบคิดไม่ได้ว่า หากตนเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับตัวละคร
นั้นๆ แล้ว ควรจะเลือกหนทางเช่นใดดี
อรรถยา สุวรรณระดา | Attaya Suwanrada
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หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหากระชับเข้าใจง่าย มีเรื่องย่อของบทละครโนหลายเรื่องแทรกอยู่ในแต่ละบท เป็นการ
แนะน�ำละครโนให้ผู้อ่านได้รู้จัก เนื้อหาหนังสือมีหลายจุดที่น่าสนใจ ท�ำให้อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน แต่ในตอนท้าย
ของแต่ละบทหรือแต่ละหัวข้อ ผู้เขียนมักจะตัดจบไปโดยไม่ได้สรุปหรือกล่าวทิ้งท้ายอะไรไว้ ท�ำให้มีบางครั้งอ่านแล้ว
รู้สึกสะดุดอยู่บ้าง หากมีการสรุปเนื้อหาในตอนท้ายของแต่ละบทหรือแต่ละหัวข้อ และมีบทสรุปแยกเป็นอีกบท
ต่างหากท้ายเล่ม ก็น่าจะท�ำให้เนื้อหาหนังสือดูต่อเนื่องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น บทละครโนเรื่องต่างๆ ที่ผู้เขียนหยิบยกมา
ต่างก็สะท้อนภาพความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกชาวญี่ปุ่นและแนวคิดความเชื่อของชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อทั้งนักวิชาการและคนทั่วไป เนื้อหาบางส่วนเช่นการส�ำนึกในบุญคุณพ่อแม่หรือการแสดงความกตัญญูของลูก
ก็สามารถน�ำไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติได้ นับเป็นหนังสือน่าอ่านอีกเล่มหนึ่งส�ำหรับผู้สนใจวรรณกรรมและการละคร
ของญี่ปุ่น รวมทั้งผู้สนใจเกี่ยวกับครอบครัวและสังคมญี่ปุ่นทั่วไป
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ค�ำแนะน�ำในการเตรียมต้นฉบับ
วารสารเครือข่ายญีป่ นุ่ ศึกษาเป็นวารสารวิชาการ จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยสมาคมญีป่ นุ่ ศึกษาแห่งประเทศไทย
ปีละ 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเผยแพร่ความรู้และแนวคิด
ด้านญี่ปุ่นศึกษาในแขนงต่าง ๆ
1. การเตรียมต้นฉบับ
1.1 การพิมพ์ จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word กระดาษขนาด A4 ระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน
ขนาด 1 นิ้ว จัดรูปแบบเนื้อหาเป็น 1 คอลัมน์ พร้อมระบุหมายเลขหน้าในต�ำแหน่งมุมขวาล่าง ความยาวไม่เกิน 20
หน้ากระดาษ
1.2 ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New
    1.2.1 ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 point แบบหนา
    1.2.2 บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
    1.2.3 หัวข้อใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบหนา
    1.2.4 เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
    1.2.5 เอกสารอ้างอิง (APA Style) ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
    1.2.6 อักษรภาษาญี่ปุ่นใช้ Ms Mincho ขนาด 10 point
1.3 การเว้นวรรค
    1.3.1 การเว้นวรรคให้เคาะแป้นเว้นวรรค (Space bar) เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
    1.3.2 การย่อหน้าหรือการเว้นวรรคทีร่ ะยะห่างกว่าปกติให้ใช้การตัง้ ระยะวรรคด้วยขนาดแท็บ (Tab)
    1.3.3 การพิมพ์ข้อความภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น และตัวอักษรกับตัวเลขให้
		  เว้นวรรค 1 ครั้ง
2. องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสาร ดูรายละเอียดในเว็บไซต์สมาคมฯ jsat.or.th
3. การส่งต้นฉบับ
ส่งบทความผ่านระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online: ThaiJO)
ได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsn
4. ค่าใช้จ่าย
ค่าดำ�เนินการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน จำ�นวนเงิน 3,000 บาท ชำ�ระ
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 114-220077-4
หมายเหตุ กรณีทผี่ ทู้ รงคุณวุฒปิ ระเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการมีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการนัน้
ไม่สมควรตีพิมพ์ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ทางกองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ “ไม่คืนค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด”
5. การส่งหลักฐานการช�ำระเงิน
ส่งส�ำเนาหลักฐานการช�ำระเงินค่าด�ำเนินการ มายังอีเมล jsn.jsat@gmail.com ภายในไม่เกิน 14 วัน
นับจากวันที่ส่งบทความ
6. การตอบแทนผู้เขียน
กองบรรณาธิการจะจัดส่งวารสารฉบับทีผ่ ลงานของผูเ้ ขียนได้รบั การตีพมิ พ์ จ�ำนวน 2 ฉบับ กรณีทมี่ ผี เู้ ขียนร่วม
กองบรรณาธิการขออนุญาตจัดส่งให้แก่ชื่อผู้เขียนท่านแรก
ติดต่อสอบถาม
กองบรรณาธิการวารสาร jsn Journal ทางอีเมล: jsn.jsat@gmail.com

123

Manuscript Preparation and Submission Guidelines
The Japanese Studies Network Journal, jsn Journal, is a biannual academic journal
published and disseminated by the Japan Studies Association of Thailand. It aims to encourage
academics, the faculty, as well as the general public to share and disseminate knowledge on
Japanese studies that accommodates multi-disciplinary perspectives.
1. Preparation of a manuscript
1.1 Page format The manuscript shall be prepared in a one-column Microsoft Word file,
and fit into no more than 20-page A4, with one-inch margin left on each of the four sides and
page number being shown in the lower right corner.
1.2 Fonts The following font styles and sizes using TH Sarabun PSK or TH Sarabun New
are preferred:
    1.2.1 article title, bold 18-point;
    1.2.2 abstract, both in Thai and English, regular 14-point;
    1.2.3 section title, bold 14-point;
    1.2.4 manuscript text, regular 14-point;
    1.2.5 references (APA style), regular 14-point;
    1.2.6 Japanese characters, Ms Mincho -10point.
1.3 Spacing:
    1.3.1 Use single spacing (tap the space bar only once);
    1.3.2 Use a pre-determined tab for indenting or irregular spacing;
    1.3.3 Leave one single spacing before typing a different language or switching back
		
and forth between characters and numbers.
2. Elements and format of a manuscript See more detail in URL: jsat.or.th
3. Submission of a manuscript
A manuscript can be submitted online via our journal management system, Thai Journals
Online (ThaiJO), at https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsn
4. Processing fees
The author shall make a transfer payment of 3,000 baht into Siam Commercial Bank
savings account, Tha Prachan branch, account number 114-220077-4, in compensation for a
peer-review procedure conducted by a panel of two experts.
Note: In the event that a final judgment is made to not recommend the submitted
manuscript for publication on quality assessment grounds, the editorial board reserves
the right “to withhold the processing fees” in this regard.
5. Sending proof of payment
The author shall send a copy of payment of the processing fees to jsn.jsat@gmail.com
within 14 days following the submission.
6. Sending proof of publication
The editors shall send two copies of the Journal’s issue on which the manuscript is
accepted for publication to the corresponding author, or the first author in the case of multiple authors.
Contact:
The jsn Journal Editorial Board via e-mail: jsn.jsat@gmail.com
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มาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
1. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียน
1.1 ผลงานทางวิชาการทีส่ ง่ เพือ่ พิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารเครือข่ายญีป่ นุ่ ศึกษา ต้องเป็นผลงานทีย่ งั ไม่เคยตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่ทใี่ ดมาก่อน และต้องไม่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการอืน่
ทั้งนี้ไม่รวมบทความรับเชิญ
1.2 ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาจะต้องไม่มีส่วนใดที่ปรากฏ
ให้เห็นว่าเป็นการลอกเลียนผลงานทางวิชาการทั้งของตนเองและของผู้อื่น รวมทั้งจะต้องมีการอ้างอิงที่
ครบถ้วน และถูกต้องตามข้อก�ำหนดของวารสาร
1.3 ผู้เขียนจะต้องไม่บิดเบือนข้อมูล หรือสร้างข้อมูลที่เป็นเท็จในการรายงานผลการวิจัย
1.4 ผูท้ มี่ ชี อื่ ปรากฏเป็นผูเ้ ขียนบทความทุกคนจะต้องมีสว่ นร่วมในการท�ำวิจยั โดยแท้จริง และต้องระบุชอื่ ผูเ้ ขียน
ทุกคนตั้งแต่ต้น
1.5 ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการท�ำวิจัย รวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการวารสาร
2.1 บรรณาธิการจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมิน
2.2 บรรณาธิการมีการตรวจสอบบทความอย่างจริงจังในด้านการลอกเลียนผลงานทางวิชาการด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่เชื่อถือได้
2.3 บรรณาธิการมีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติสว่ นบุคคล โดยคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมในสาขานั้น ๆ จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 2 คน
2.4 ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเนื้อหาของบทความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนและผู้ประเมินบทความนั้น
2.5 กรณีที่ผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คนไม่สอดคล้องกัน จะต้องสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิรายที่ 3 เพื่อให้ได้
ข้อสรุป
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมิน
3.1 ประเมินคุณภาพบทความอย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติ ตามก�ำหนดเวลา
3.2 ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเนื้อหาของบทความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณภาพ
3.3 ผู้ประเมินจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ หากพบการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ เช่น การบิดเบือนผลการ
วิจัย สร้างข้อมูลเท็จในการรายงานผลการวิจัย หรือคัดลอกผลงานทางวิชาการในงานที่ประเมิน
3.4 ผูป้ ระเมินต้องไม่ชกั จูงหรือเสนอแนะให้ผเู้ ขียนอ้างอิงผลงานวิชาการใด ๆ เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนการอ้างอิงผลงาน
ของตนหรือพวกพ้อง
3.5 ผู้ประเมินบทความจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ กรณีที่ผู้ประเมินมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน
บทความ
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The jsn Journal Publishing Ethics Guidelines
1. On part of the author(s):
1.1 	 Any manuscript submitted for review and publication in the jsn Journal must never be
published before, and must not be under consideration for publication in any journal or
other academic publication. Invited articles, however, are excluded.
1.2 Plagiarism and/or duplication, in whole or part, including self-plagiarism, shall not be
tolerated. Accurate and thorough referencing shall be duly made in accordance with the
Journal’s strict referencing guidelines.
1.3 	 The author(s) shall not be involved in manipulation and/or falsification with respect to
the presentation of his/her research findings.
1.4 	 The author list, which shall be submitted along with the manuscript, shall reflect the
individuals’ genuine contributions to the work.
1.5 	 The author shall specify any source(s) of research funding, and shall declare any potential
conflicts of interest.
2. On part of Journal editors:
2.1 The editors must not possess any conflicts of interest with the author(s) and reviewers.
2.2 The editors shall reserve the right to put all submissions through rigorous and reliable
plagiarism checking tools and methods.
2.3 The editors shall ensure a fair review procedure that is free from personal prejudice by
subjecting every submitted manuscript to a peer-review procedure conducted by a
panel of no less than two qualified experts from related field(s).
2.4 The editors shall not disclose any information or content of the manuscript under review,
including any information about the author(s) and the reviewers thereof.
2.5 In the case that the review conducted by two experts produces an inconclusive result,
the editors shall resort to the expertise of a third reviewer in an effort to find a common
ground.
3. On part of reviewers:
3.1 The reviewers shall provide an objective review that is free from prejudice and bound by
an appropriate time frame.
3.2 The reviewers shall not disclose any information or content of the manuscript under review.
3.3 The reviewers shall notify the editors of any unethical behavior encountered over the
course of review process, such as manipulation or falsification of research findings, or
plagiarism, etc.
3.4 The reviewers shall not exert influence on the author(s) in a way that results in the
solicitation of citations of the reviewers’ works or the works of people in their circle.
3.5 The reviewers shall notify the editors of any potential conflicts of interest they may share
with the author(s).
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