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ั นกุล
หนังสือ “24 แก้วตา”（『二十四の瞳』）ประพันธ์โดยสึโบะอิ ซาคาเอะ（壺井栄）แปลโดยภัทร์อร พิพฒ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ประจ�ำสาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิมพ์โดย
ส�ำนักพิมพ์เจลิตเติ้ล (JLittle) เมษายน 2564 วรรณกรรมเรื่องนี้เคยมีฉบับที่แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
โดยใช้ชื่อว่า “ยี่สิบสี่ดวงตา” โดย กิติมา อมรทัต เป็นหนังสือในมูลนิธิโครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์ประดู่ลาย ในปี พ.ศ. 2535
สึโบะอิ ซาคาเอะ (ค.ศ. 1899-1967) เป็นนักประพันธ์สตรีผมู้ ชี อื่ เสียง เคยได้รบั รางวัลรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการจากวรรณกรรมเรือ่ ง “ลูกไม่มแี ม่กบั แม่ไม่มลี กู ” (『母のない子と子のない母と』) และ “ทางชัน” (『坂道』)
ซึ่งเป็นผลงานก่อนหน้าการประพันธ์เรื่อง “24 แก้วตา” สึโบะอิมีบ้านเกิดที่เกาะโชโดะ จังหวัดคะงะวะ เป็นพื้นที่ใน
เขตทะเลเซโตะใน (Setonaikai) ซึ่งเป็นทะเลใน (Inland sea) ที่ทอดยาวต่อเนื่องระหว่างเกาะใหญ่สามเกาะของ
ญี่ปุ่น คือ ฮนชู ชิโกะกุ และคิวชู เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบตลอด 400 กิโลเมตรตั้งแต่โอซากาถึงคิตะคิวชู ประกอบ
ไปด้วยเกาะต่าง ๆ ราว 3000 เกาะ หนึ่งในนั้นคือโชโดะชิมะ ซึ่งเป็นฉากในการด�ำเนินเรื่อง “24 แก้วตา”
วรรณกรรมเรื่องนี้เดิมตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ในนิตยสาร “นิวเอจ” ซึ่งเป็นนิตยสารคริสตศาสนา ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน ค.ศ. 1952 และน�ำมารวมเล่มในเดือนธันวาคม โดยส�ำนักพิมพ์โคบุนฉะ โดยแก้ไข
ให้ มี ค วามเด่ น ชั ด ในประเด็ น การต่ อ ต้ า นสงครามและการถั ก ทอความหวั ง ในสั น ติ ภ าพไว้ มี ก ารตั ด ส�ำนวน
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บางประเภท เช่น การใช้สรรพนามต่าง ๆ ออกบ้าง เพื่อให้วรรณกรรมมีเอกภาพมากขึ้น จนกระทั่งได้รับการกล่าว
ขวัญว่าเป็นผลงานทีอ่ บอุน่ หัวใจและน่าประทับใจ จึงท�ำให้เป็นวรรณกรรมเยาวชนทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั และชาวญีป่ นุ่
นิยมอ่านอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนแนวคิดการต่อต้านสงคราม และเป็น
ที่รักของชาวญี่ปุ่น จึงมีผู้น�ำไปสร้างเป็นภาพยนตร์สองครั้ง และละครหลายครั้ง อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ในรูปของ
การอ่านออกเสียงวรรณกรรม การ์ตูน และนิทานภาพ ด้วย เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นหนึ่ง
ในวรรณกรรมยอดนิยมของชาวญี่ปุ่น และมีการแปลเป็นนานาภาษาท�ำให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติด้วย
ภัทร์อร พิพฒ
ั นกุล ผูแ้ ปล “24 แก้วตา” ซึง่ มีผลงานแปลวรรณกรรมเยาวชนและผลงานวิชาการด้านวรรณกรรม
เยาวชนของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ได้พยายามเก็บรายละเอียดและถ่ายทอดอารมณ์ของเรื่องนี้ออกมาได้อย่างละเมียด
ละไม สื่ออารมณ์ได้ตรงตามต้นฉบับ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อบทที่หนึ่ง เป็นเรื่องราวของ คุณครูหินเล็ก ซึ่งอันที่จริงชื่อ
ชื่อครูท่านนี้ คือ โออิชิ ควรจะแปลว่าหินใหญ่ แต่เนื่องจากครูตัวเล็ก ผู้เขียนจึงตั้งชื่อบทว่า “ครูหินเล็ก” อีกตัวอย่าง
ก็คือ “กาลสองครั้งครึ่ง” ซึ่งมีที่มาจากการนับ “ถ้าจะนับช่วงสิบปีเป็น ‘กาลครั้งหนึ่ง’ เรื่องเล่าต่อไปนี้ก็จะเป็น
‘กาลสองครั้งครึ่ง’” ซึ่งหมายความว่า นับย้อนกลับไปราว 25 ปี ผู้ประพันธ์พยายามแฝงด้วยอารมณ์ขันจากการ
เล่นค�ำไว้ วรรณกรรมเรื่องนี้เปิดเรื่องด้วยความสดใส การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ของผู้คน การปรับตัวเพื่อให้เข้า
กันได้ระหว่างคุณครูสาวคนใหม่ที่ทันสมัย กับเด็ก ๆ ที่ซุกซน สนใจใคร่รู้เรื่องของครูคนใหม่ และชาวหมู่บ้านประมง
ปลายแหลมที่แร้นแค้นริมทะเลเซโตะใน ที่ค่อนข้างเก็บตัวและหัวโบราณ ผู้แปลสามารถถ่ายทอดอารมณ์ขัน ลีลา
การประพันธ์ของต้นฉบับได้อย่างราบรื่นและถ่ายทอดบทบรรยายความสัมพันธ์ อารมณ์ของตัวละครและผู้คน
ในเรื่องได้อย่างมีอรรถรสครบถ้วน
วรรณกรรมเรือ่ ง “24 แก้วตา” นีแ้ บ่งออกเป็น 10 บท คือ คุณครูหนิ เล็ก สะพานวิเศษ ลาจาก ภาพดอกไม้ ปูใน
คืนเดือนหงาย ติดปีกโบยบิน ดอกยามาบุกิกลีบซ้อน ครูขี้แง ในวันอากาศแจ่มใส
เวลาที่ด�ำเนินอยู่ในเรื่อง ราว 20 ปี นับจากวันแรกที่ครูโออิชิมาเป็นคุณครูคนใหม่ของหมู่บ้านเมื่อ ค.ศ. 1928
ได้พบหน้านักเรียนประถมชั้นปีที่หนึ่งของเธอ จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด ครูโออิชิใช้เวลาไม่นานใน
การสร้างความสัมพันธ์กับเด็กๆ จนเป็นที่รัก ครูดูเป็นคนทันสมัย ใส่ชุดแบบตะวันตก และขี่จักรยานมาสอน รวมทั้ง
มีบคุ ลิกแจ่มใสร่าเริง จึงเป็นทีจ่ บั ตามองของผูค้ นในหมูบ่ า้ น ครูสอนได้เพียงเทอมเดียวทัง้ ๆ ทีม่ กี �ำหนดการสอนหนึง่ ปี
เนื่องจากมีอุบัติเหตุตกหลุมที่หมู่บ้านจนขาหัก จึงไม่สามารถเดินทางมาสอนที่หมู่บ้านได้อีกต่อไป เนื่องจากปกติ
เดินทางมาสอนแบบไปกลับโดยขี่จักรยานมาจากหมู่บ้านสนต้นเดียวของเธอ เที่ยวเดียวเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร
เด็ก ๆ คิดถึงครูมากจึงตัดสินใจเดินเท้ากันไปเพื่อไปพบครูที่บ้านของเธอ ทั้ง ๆ พวกเขาไม่รู้วิธีการไป แต่ก็ไปจนได้
พบครูในที่สุด นับเป็นการผจญภัยครั้งแรกของพวกเขา ครูเลี้ยงอาหารและชวนถ่ายรูปที่ระลึกที่มีต้นสนต้นเดียว
เป็นฉากหลัง ภาพถ่ายนีป้ รากฏในการด�ำเนินเรือ่ งต่อไปและเป็นสิง่ เชือ่ มโยงความทรงจ�ำของเด็ก ๆ และครูจนถึงฉาก
สุดท้ายของเรื่อง นอกจากภาพถ่ายแล้ว ในเรื่องมีสิ่งของที่แสดงความทรงจ�ำหลายสิ่ง ที่เชื่อมโยงเรื่องราวและ
ความสัมพันธ์ เช่น ต้นสนต้นเดียว จักรยาน กล่องข้าวที่มีภาพดอกไม้ เป็นต้น
ครอบครัวของเด็ก ๆ ที่หมู่บ้านปลายแหลมไม่ค่อยมีใครมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย ส่วนใหญ่มีความล�ำบาก
ในการด�ำรงชีวิต เด็กหลายคนจึงต้องเดินในเส้นทางที่ตัวเองไม่ปรารถนา เรื่องราวเหล่านี้ท�ำให้ครูโออิชิเศร้าสะเทือน
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ใจมาก เมื่อเด็ก ๆ ขึ้นชั้นปีที่ห้า พวกเขาต้องมาเรียนที่โรงเรียนใหญ่ในตัวหมู่บ้าน ซึ่งท�ำให้ได้พบกับครูโออิชิอีกครั้ง
ทั้งครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ และใช้เวลาร่วมกันอย่างสนิทสนมเช่นเคย รวมทั้งการไปทัศนศึกษา
ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม มีทั้งเรื่องสนุกสนานและเรื่องเศร้า ปะปนกันไป ครูลาออกตอนที่ประเทศเข้าสู่สงคราม ด้วย
ปัญหาสุขภาพและความหดหู่ ครูโออิชแิ ต่งงานกับกะลาสี มีลกู สามคน และยังอาศัยอยูก่ บั แม่ของเธอ ในช่วงสงคราม
แนวความคิดของเผด็จการทหารแทรกซึมเข้าไปจนถึงในโรงเรียนประถม มีครูผหู้ นึง่ ถูกจับเนือ่ งจากถูกสงสัยว่าฝักใฝ่
ลัทธิคอมมิวนิสต์เพราะอ่านหนังสือต้องห้าม เด็กผู้ชายถูกปลูกฝังให้ถวิลหาการไปเป็นทหารรับใช้ชาติ และเชื่อว่า
การตายในสงครามเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตและส�ำหรับวงศ์ตระกูล สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ครูโออิชิรู้สึกเจ็บปวด
เมื่อจบชั้นประถมปีที่หกพวกเด็ก ๆ ต่างมีเส้นทางที่ต่างกันไป การตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตขึ้นอยู่กับฐานะ
และวิถีคิดของครอบครัว แต่สิ่งที่ทั้งครูโออิชิและเด็ก ๆ มีชะตากรรมที่ต้องเผชิญเหมือนกันคือ วิกฤตสงคราม ทุกคน
ต่างได้รับผลกระทบและความสูญเสีย ในที่สุดพวกเขาที่เหลืออยู่ได้พบกับครูอีกครั้งในวัยผู้ใหญ่ ครูโออิชิกลับไปเป็น
ครูอีกครั้ง ที่หมู่บ้านปลายแหลม ที่เธอเคยมาท�ำงานครั้งแรกเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน ครูโออิชิอยู่กับลูกชายที่เหลืออยู่
สองคนซึ่งอยู่ในวัยประถม ซึ่งถูกสภาพแวดล้อมหล่อหลอมให้เชิดชูสงคราม เธอต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการ
ปรับความเข้าใจกับลูก จนเข้าใจซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ลูกชายคนโตดูแลครูโออิชิเท่าที่เขาจะสามารถท�ำได้และ
เข้าใจแม่มากขึ้น ท้ายที่สุดครูโออิชิได้รับสมญานามใหม่จากลูกศิษย์รุ่นใหม่ว่า ครูขี้แง เธอกลายเป็นครูขี้แง อารมณ์
อ่อนไหวง่าย เพราะความทรงจ�ำถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนือ่ งเมือ่ กลับไปเป็นครูทหี่ มูบ่ า้ นปลายแหลม ฉากสุดท้ายของ
วรรณกรรมคือ งานเลี้ยงที่ลูกศิษย์ที่หลงเหลืออยู่จัดให้ครู พวกเขาซึ่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วพยายามเดินทาง
มาร่วมงานแม้ผา่ นเรือ่ งราวชีวติ ทีท่ กุ ข์ตรม เมือ่ ได้มาพบกันความสัมพันธ์ของครูและศิษย์ยงั แนบแน่น อบอุน่ แม้ผา่ น
กาลเวลาและช่วงเวลาอันยากล�ำบากจากสงคราม
ในวรรณกรรมมีการบรรยายต่อต้านสงครามปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ผ่านการเล่า และผ่านค�ำพูดของครู
โออิชิ ขอยกตัวอย่างมา ณ ที่นี้โดยสังเขป
“ ไม่ต้องบอกก็คงรู้ ว่าผู้หญิงคนนี้คือครูโออิชิหลังจากครั้งสุดท้ายที่เราได้รู้เรื่องเธอได้แปดปี ตลอดเวลาแปดปี
ทีเ่ ธอเป็นภรรยาของกะลาสีเรือ บ้านเมืองเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวง เทียบกับสมัยทีเ่ ธอหุนหันลาออกจากการเป็น
ครูไม่ได้เลย ประเทศญีป่ นุ่ เกิดเหตุขดั แย้งกับประเทศจีน การลงนามในกติกาสัญญาต่อต้านโคมินเทิรน์ ระหว่างญีป่ นุ่
เยอรมนี และอิตาลี มีการรณรงค์ ‘ปลุกใจให้คนรักชาติ’ ซึ่งท�ำให้รู้สึกเหมือนว่าแม้แต่ตอนนอนหลับยังละเมอออก
มาเป็นเรื่องการเมือง สอนให้มองแต่สงคราม เชื่อแต่สงคราม ทุ่มเท ทั้งอุทิศชีวิตและจิตใจให้กับสงคราม บีบบังคับ
ให้ประชาชนท�ำตาม ผู้คนต้องเก็บซ่อนความไม่พอใจในความอยุติธรรมไว้ส่วนลึกในใจ ตีสีหน้าไม่รับรู้อะไรเพื่อให้มี
ชีวิตในสังคมได้” (น. 180)
“ผูค้ นใช้ชวี ติ โดยยอมละทิง้ ความเป็นคน บ้างก็ตายจากไป ดวงตาทีไ่ ด้เห็นความสะพรึงไม่อาจจะหลับลงได้งา่ ย
ถึงจะหลับตาลงก็จะมีน�้ำตาไหลออกจากหางตา ชีวิตที่เหมือนต้องหนีบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลานั้นซ�้ำซากอยู่
ทุกวัน ยิ่งกว่านั้นมนุษย์เริ่มคุ้นชินกับมัน ลืมหยุดยืนและคิดทบทวน กลายเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจหยาบช้า เพราะถ้าไม่
หยาบกระด้างแล้วก็ไม่อาจจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ ความวุ่นวายยังเหลือค้างมาจนถึงวันนี้แม้สงครามจะยุติลงแล้ว
และคงต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วย มีหลายเรื่องที่ยังท�ำให้รู้สึกว่าสงครามยังไม่จบสิ้น” (น. 204)
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ส่วนที่วรรณกรรมแสดงความปรารถนาของ ไดคิจิ ลูกชายคนโตของครูโออิชิ ที่อยากไปเป็นนักบินยุวชนทหาร
มีการบรรยายไว้ว่า
“....ถ้าเป็นนักบินยุวชนทหาร ก็จะได้กินถั่วแดงต้มน�้ำตาลร้อนได้ไม่อั้น น่าสงสารว่ามีเด็กหนุ่มยังเยาว์ที่บ้าน
ยากจนถูกชักจูงด้วยถัว่ แดงต้มน�ำ้ ตาลซึง่ จะได้กนิ จนอิม่ ท้อง แล้วมุง่ มัน่ จะเป็นนักบินยุวชนทหาร เพียงแค่นนั้ พวกเขา
ก็ได้เป็นวีรบุรษุ แล้ว ในช่วงเวลานัน้ อยูใ่ นกระแสว่าจะเป็นคนยากดีมจี น สังคมพร้อมจะตราหน้าคนทีไ่ ม่ยอมเอนเอียง
เดินไปตามเส้นทางนัน้ เป็นคนชังชาติ ยิง่ นักศึกษาทีถ่ กู เกณฑ์ไปเป็นกองก�ำลังส�ำรองอาสาเป็นยุวชนทหารโดยไม่บอก
พ่อแม่ และถ้ายิ่งเป็นลูกชายคนเดียวด้วยแล้ว คุณค่าของวีรบุรุษยิ่งทวีค่าสูงขึ้นอีก โรงเรียนมัธยมในเมืองมีเด็กหนุ่ม
ซึ่งยื่นความจ�ำนงขอเป็นยุวชนทหารโดยไม่บอกพ่อแม่ และยังเป็นลูกชายคนเดียวถึงสามคน โรงเรียนนั้นก็กลายเป็น
โรงเรียนอันทรงเกียรติ ท�ำให้เหล่าพ่อแม่หนาวๆร้อนๆไปตามกัน ไดคิจซิ งึ่ อายุยงั น้อย บ่นน้อยใจกับความเป็นเด็กของ
ตัวเองว่า “เฮ้อ อยากเป็นนักเรียนมัธยมเร็ว ๆ จัง” แล้วเขาก็ร้องเพลง กระดุมเจ็ดเม็ด สลักลายดอกซากุระ....
เป็นการเปรียบเทียบชีวิตคนเป็นเหมือนดอกซากุระ เป้าหมายอันส�ำคัญของคนหนุ่มสาวคือการร่วงโรยไปคือ
ตายไปเพื่อชาติ เด็ก ๆ ถูกสอนและท�ำให้เชื่อว่ามันเป็นเกียรติยศ แนวทางการศึกษาปลูกฝังแนวคิดซึ่งท�ำให้เด็กชาย
ทั่วประเทศญี่ปุ่นเชื่อเช่นนั้น แม้กระทั่งรูปปั้นนิโนะมิยะ คินจิโร อ่านหนังสือที่เคยตั้งอยู่บริเวณสนามหญ้าในโรงเรียน
ก็ถกู ยกออกไป และถูกท�ำลายหลอมเป็นเศษโลหะเพือ่ น�ำไปท�ำอาวุธสงครามท่ามกลางเสียงโห่รอ้ งยินดีของผูค้ น ระฆัง
ในวัดซึง่ เคยใช้ตบี อกเวลาเช้าเย็นและส่งสัญญาณเตือนมาหลายร้อยปียงั ถูกปลดลงมาใช้ในสงคราม สภาพเช่นนีค้ งไม่
แปลกใจทีไ่ ดคิจแิ ละเด็กคนอืน่ ๆจะใฝ่ฝนั ถึงการเป็นวีรบุรษุ โดยไม่กลัวตาย แต่แม่ของไดคิจไิ ม่เคยเห็นด้วยเลยสักครัง้ ”
(น. 207-208)
นอกจากนี้ยังมีฉากที่สามารถถ่ายทอดความขัดแย้งด้านความคิดเห็นของคนภายในครอบครัว ปรัชญาในการ
ด�ำเนินชีวิตของครูโออิชิปะทะกับความคิดของเด็กชายผู้เป็นลูกซึ่งถูกล้างสมองด้วยค่านิยมในสมัยสงคราม เด็ก ๆ
จะมีความภาคภูมิใจที่บ้านของตนได้รับป้ายแขวนแสดงว่าบ้านนี้มีผู้พลีชีพในสงคราม และทุกคนจะน�ำมาแขวนไว้ที่
ประตูบ้านให้คนเห็น สิ่งนี้ท�ำให้ครูโออิชิโกรธมาก เมื่อบ้านของเธอได้รับป้ายประกาศพร้อมตะปู เธอเก็บเข้าในซอง
ใส่ไว้ในลิ้นชักแล้วกล่าวว่า “ของแบบนี้ จะตอกไว้ตรงหน้าประตูบ้านไปท�ำไม ไม่ได้จะช่วยปัดเป่าโชคร้ายอะไรได้
บ้าบอคอแตก” (น. 211)
การบรรยายทีก่ ล่าวมาข้างต้น แสดงการต่อต้านและสะเทือนใจทีส่ งครามก้าวเข้ามาในวงการการศึกษา ศาสนา
ฉกฉวยความไร้เดียงสาและอิสรภาพทางความคิดของเยาวชน ปลุกเร้าความคิดคลั่งชาติและพลีชีพเพื่อชาติ กระทั่ง
รูปปัน้ นิโนะมิยะ คินจิโร ทีเ่ คยเป็นตัวแทนของการให้ความส�ำคัญของการศึกษาหาความรู้ ระฆังในวัดซึง่ เคยท�ำหน้าที่
เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน ยังพ่ายแพ้ต่อความอุดมการณ์สงคราม วรรณกรรมเรื่อง“24 แก้วตา” นี้ ผู้เขียนวิพากษ์
วิจารณ์สงครามและเผด็จการทหารอย่างตรงไปตรงมา ผ่านสายตาของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งท�ำหน้าที่ครูและแม่
บทบรรยายต่อต้านสงครามทีบ่ รรจุอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งและเด่นชัดตลอดตัวบทวรรณกรรมเรือ่ งนี้ ท�ำให้กล่าวได้วา่ ผูเ้ ขียน
ตัง้ ใจให้เป็นวรรณกรรมต่อต้านสงครามดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นของบทความนีว้ า่ มีการปรับแก้ให้เข้มข้นส�ำหรับประเด็น
นี้เมื่อมีการรวมเล่ม การวิพากษ์วิจารณ์ที่แสดงออกอย่างชัดเจนนี้สามารถท�ำได้เพราะเขียนขึ้นหลังสงครามยุติ
เป็นเวลานาน คือในปีค.ศ. 1952 ซึ่งผู้คนล้วนได้รับบาดแผลจากสงครามและความคิดชาตินิยมแบบสุดโต่งได้ถูก
ปราบปรามลงโดยกองบัญชาการใหญ่กองก�ำลังสัมพันธมิตร (General Headquarters) ที่มีความพยายามที่จะ
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กวาดล้างการศึกษาและค่านิยมแบบเก่าของญี่ปุ่นที่เป็นเบ้าหลอมอุดมการณ์คลั่งชาติ จึงนับได้ว่าวรรณกรรมเรื่อง
“24 แก้วตา” เหมาะสมกับช่วงเวลาตามบริบทสังคม
จากการด�ำเนินเรื่องและเนื้อเรื่องที่สะเทือนอารมณ์สุขทุกข์และการสื่อสารต่อต้านสงคราม ที่เป็นดังเรื่องราว
ทีผ่ อู้ า่ นได้มองผ่านดวงตา 24 ดวงของนักเรียนของครูโออิชิ ทีท่ งั้ เปล่งประกายด้วยความหวังและความเศร้าโศก ตลอด
ระยะเวลา 20 กว่าปีในชีวิตของพวกเขา  ตลอดจนการพรรณนาทิวทัศน์ชนบท ชีวิตผู้คนในหมู่บ้านชายทะเล และ
การสอดประสานเพลงเด็กต่าง ๆ ในเนือ้ เรือ่ งอย่างช�ำนาญ ท�ำให้วรรณกรรมเรือ่ ง “24 แก้วตา” ของสึโบะอิ ซาคาเอะ
เป็นวรรณกรรมเยาวชนต่อต้านสงครามที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นหนึ่งในหนังสือในดวงใจของนักอ่าน
จ�ำนวนมากทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
“24 แก้วตา” ฉบับแปลโดยภัทร์อร พิพัฒนกุลนี้ในส่วนแรกของหนังสือชี้แจงว่า เพื่ออุทิศเป็นคุรุบูชาแด่
อาจารย์ผสุ ดี นาวาวิจติ ผูเ้ ป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการแปลญีป่ นุ่ ในประเทศไทย ท้ายเล่มมีเชิงอรรถแยกตามบท แสดง
ค�ำอธิบายโดยละเอียด ท�ำให้เกิดความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ปรากฏในเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เกีย่ วกับประเทศญีป่ นุ่ ในภาวะสงคราม และมีประวัตผิ เู้ ขียน ผูแ้ ปล ตามรอยสถานทีใ่ น “24 แก้วตา” ทีก่ ล่าว
ถึง เกาะโชโดะ หมู่บ้านภาพยนตร์ 24 แก้วตา (Twenty-Four Eyes Movie Studio) และพิพิธภัณฑ์งานเขียน
สึโบะอิ ซาคาเอะ (Sakae Tsuboi Memorial Museum) หากผู้อ่านชาวไทยได้มีโอกาสไปญี่ปุ่น อาจพิจารณา
ไปเยือนหมู่บ้านภาพยนตร์ และพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว
ปัจจุบันงานแสดงศิลปะที่เซโตะในก�ำลังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ
มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากเดินทางไปชมงานศิลปะตามหมู่เกาะต่าง ๆ อนึ่ง ในปีค.ศ. 2013 นิพันธ์ โอฬารนิเวศ
ศิลปินชาวไทย เคยแสดงผลงานชื่อ “Memory could bring them back” บนเกาะโชโดะ เป็นศิลปะจัดวางโดยใช้
ห้องเรียนชัน้ ประถมหนึง่ ของโรงเรียน Fukuda Elementary School ซึง่ ปิดลงด้วยจ�ำนวนเด็กทีล่ ดน้อยลงในหมูบ่ า้ น
งานแสดงศิลปะนีเ้ ป็นหนึง่ ใน “Setouchi Triennale” ในส่วนของ Fukutake Art Platform  แรงบันดาลใจทีน่ พิ นั ธ์
น�ำมาสร้างผลงานชิ้นนี้คือเรื่อง “24 แก้วตา” ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.artsnetworkasia.org/content/
travelgrants/Final%20Report_Nipan%20Oranniwesna_Memory%20could%20bring%20them%20
back.pdf หากอ่านวรรณกรรม “24 แก้วตา” แล้วมีโอกาสเดินทางไปที่เกาะโชโดะตามที่แนะน�ำไว้ในหนังสือ จะได้
มีโอกาสตามรอย “24 แก้วตา” อย่างมีอรรถรสและได้ท�ำความเข้าใจการเชื่อมโยงวรรณกรรม ศิลปะ ให้เข้ามาสู่
โลกปัจจุบันและการท่องเที่ยวแบบญี่ปุ่นมากขึ้น
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หมายเหตุ : การถ่ายถอดเสียงเป็นภาษาไทยในบทความนี้ยึดตามต้นฉบับ
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