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วรรณกรรมญี่ปุ่นที่น�ำเสนอแนวคิดเรื่องดิสโทเปีย เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมและถูกกล่าวถึงมากขึ้น
ในปัจจุบัน นวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ โดยทะวะดะ โยโกะ เป็นนวนิยายแนวดิสโทเปียที่เสนอภาพกรุงโตเกียวที่มี
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แนวคิ ด เรื่ องดิ ส โทเปียนั้น แสดงให้เห็น ถึงปัญ หาที่ด� ำ รงอยู ่ ใ นสั ง คมญี่ ปุ่ น ยุ ค ปั จ จุ บัน อย่ า งไร จากการศึ ก ษา
พบว่าทะวะดะ โยโกะ ใช้คู่ตรงข้าม เช่น คนชรา-เด็กและหนุ่มสาว หญิง-ชาย เมืองศูนย์กลาง-เมืองชายขอบ
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ขั้วอ�ำนาจและมีความเปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธ์ตามแบบเดิม โดยแนวคิดเรื่องดิสโทเปียนี้แสดงให้เห็นถึง
ประเด็นปัญหาสังคมปัจจุบนั คือ ประเด็นเรือ่ งปัญหาสังคมสูงวัย และ ภัยอันเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
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The Use of Binary Opposition in Novel Kentoushi**
Abstract
Japanese literature that introduces the concept of dystopia has become popular and has
increasingly been mentioned nowadays. The novel Kentoushi, written by Tawada Yoko, is a
dystopian novel that portrays Tokyo as degraded, complicated and impoverished city due
to the threat of the atomic bomb. This dystopian vision of the future of Tokyo is created
through the main elements of the story such as the characters and settings. This research
aims to explore how Tawada Yoko uses binary opposition to present the concept of dystopia.
and to examine how the concept of dystopia illustrates the problems that exist in contemporary
Japanese society. From the study, it was found that Tawada Yoko uses binary opposition,
such as old people - children and young people, women - men, central city - marginal city,
developing country - developed country, to present Japan's dystopian future with a shift of
power and a shift from traditional relationships between the pairs. This concept of dystopia
illustrates the current social issues, namely the issue of aging society and the dangers of
scientific advancement.
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1. บทน�ำ

นวนิยายแนวดิสโทเปียได้รับความนิยมและครองพื้นที่ในวรรณกรรมญี่ปุ่นมากขึ้นในปัจจุบัน นวนิยายแนว
“ดิสโทเปีย” มีความหมายตรงข้ามกับค�ำว่า “ยูโทเปีย” ซึ่งสื่อถึงสังคมในอุดมคติของเซอร์ ทอมัส มอร์ (Thomas
More) ในศตวรรษที่ 16 ระบบความเชื่อเรื่องยูโทเปียสร้างแรงบันดาลใจให้นักเขียนรังสรรค์โลกในจินตนาการขึ้น
ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ ล้วนเป็น “ตอนจบทีส่ วยงาม” ของมนุษยชาติ แต่ปญ
ั หาส�ำคัญของยูโทเปียในวรรณกรรม
คือ สถานที่เหล่านี้มักน่าเบื่อและชวนง่วงเหงา สิ่งที่เรียกว่ามุมมองแบบ “ดิสโทเปีย” จึงท�ำให้อ่านสนุกเพลิดเพลิน
ยิง่ ขึน้ (Sutherland 2561,315) วรรณกรรมแนวดิสโทเปียนัน้ จึงมักน�ำเสนอภาพสังคมทีเ่ ลวร้าย และโลกแห่งอนาคต
ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย กอปรด้วยความทุกข์ยากของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ เดิมทีสังคมเมืองในวรรณกรรม
หลายเรื่องถูกน�ำเสนอว่าเป็นพื้นที่ในอุดมคติและเป็นตัวแทนของความเป็นสมัยใหม่ แต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20
เป็นต้นมาภาพสังคมเมืองแบบดิสโทเปียได้ปรากฏในสื่อต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม ภาพยนตร์ หรือ
การ์ตนู โดยเมืองแบบดิสโทเปียมักน�ำเสนอสังคมทีม่ คี วามผิดปกติ (ปรางและทอแสง 2561,141) ส�ำหรับวรรณกรรม
ญี่ปุ่นเองก็เช่นกัน นวนิยายสมัยใหม่และนวนิยายร่วมสมัยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตกโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา ได้นำ� เสนอนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ และเสนอภาพสังคมดิสโทเปียเพือ่ แสดง
ความกังวลของตนที่มีต่อสถานการณ์การบ้านเมืองและ/หรือสังคมในขณะนั้น ในผลงานหลายเรื่อง เช่น คับปะ 河
しい
โดย มิฌิมะ ยุกิโอะ (三島由紀夫)
童 โดย อะกุตะงะวะ รีวโนะซุเกะ 芥川龍之介』อุท์ซุกุชี โฮะฌิ
ชิเรียวโต
โดย โอเอะ เค็นสะบุโร (大江健三郎) ฮิโซะยะกะนะ เค็ชโฌ『密やかな結晶』โดย โอะงะวะ โยโกะ
(小川洋子) ส�ำหรับนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ นั้นเป็นนวนิยายแนวดิสโทเปีย ที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นใน ค.ศ.2014
ผู้เขียนได้เสนอภาพอนาคตของกรุงโตเกียวที่เต็มไปด้วยความเสื่อมโทรม ผู้คนต้องประสบความยากล�ำบากใน
การอยู่อาศัย โดยได้ใช้องค์ประกอบของเรื่องต่างๆ เช่น ตัวละคร ฉาก เพื่อน�ำเสนอแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์แบบ
คู่ตรงข้าม และเสนอภาพอนาคตของญี่ปุ่นที่มีความพลิกผันของขั้วอ�ำนาจและมีความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจตามแบบเดิม โดยผู้เขียนได้รังสรรค์วรรณกรรมแนวดิสโทเปียนี้เพื่อเสนอปัญหาสังคมญี่ปุ่น
ในปัจจุบัน

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นวนิยายแนวดิสโทเปียของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมามักเสนอแนวคิดที่
แสดงท่าทีกังวลของตนที่มีต่อสังคมและสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น เช่น ผลงานของมิฌิมะ ยุกิโอะ และ
โอเอะ เค็นสะบุโร อย่างไรก็ดีนวนิยายของอะเบะ โคโบกลับประสบผลส�ำเร็จในการน�ำเสนอแนวคิดของตนที่มีต่อ
วิทยาศาสตร์และสังคมยูโทเปียมากกว่า (Moichi 1999, 93) และในขณะที่นวนิยายแนวดิสโทเปียช่วงแรกมักจะ
น�ำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องทางการเมืองและปรัชญา แต่นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางการเมืองค่อยๆ จางหายไปและถูกแทนที่ด้วยประเด็นเรื่องความกังวลที่มีต่อเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้อ่านหนุ่มสาวและให้ความส�ำคัญกับปรัชญาการเมืองน้อยลง (Horan 2018, 2)
นวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ ของทะวะดะ โยโกะ เป็นนวนิยายที่น�ำเสนอปัญหาเรื่องความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม
และสภาพสังคมเมืองของกรุงโตเกียว มหานครเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ทามาสเสนอว่าแม้ความส�ำเร็จ
ทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 20 จะน�ำมาซึ่งความหวังของอนาคตที่ดีขึ้นในภายภาคหน้า แต่ปัญหาเรื่องพลังงาน
ปรมาณูนิวเคลียร์กลับน�ำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เลวร้ายและส่งผลกระทบให้กับคนจ�ำนวนมาก ซึ่งทะวะดะ โยโกะ ก็เป็น
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หนึ่งในเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐบาลที่ให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์เหนือ
ความปลอดภัยของประชาชนและธรรมชาติ (Tamas 2019,117) นักเขียนหลายคน เช่น โอะงะวะ โยโกะ มุรุกะมิ
ฮะรุกิ (村上春樹)และทะวะดะ โยโกะได้อทุ ศิ งานเขียนของตนเพือ่ แสดงความผิดหวังทีม่ ตี อ่ รัฐบาลในการจัดการปัญหา
เรื่องวิกฤติการณ์พลังงานปรมาณูนิวเคลียร์ร่ัวไหลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวบนเกาะฟุกุฌิมะ ใน
ค.ศ. 2011 โดยเรื่องสั้น “ฟุฌิ โนะ ฌิมะ” ที่รังสรรค์ใน ค.ศ.2012 เป็นผลงานชิ้นแรกของทะวะดะ โยะโกะที่แสดง
ท่าทีไม่เห็นด้วยต่อแผนการการรับมือกับภัยพิบัติของทางการ (คิมุระ 2019,103) และ นวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ
ก็เป็นนวนิยายที่เสนอภาพโลกดิสโทเปียนั้นในรูปแบบดิสโทเปียแบบการ์ตูน (comic dystopia) กล่าวคือ ภาพ
ความเลวร้ายของสภาพแวดล้อมได้ถูกน�ำเสนอผ่านฉากที่ดูน่าขบขัน (Tamas 2019,123) ฮิบิ โยะฌิทะกะ
พิจารณาว่า นวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ เป็นหลักฐานหนึ่งของงานวิจารณ์สิ่งแวดล้อม (Environmental criticism)
ที่เขียนขึ้นเพื่อ “ตอบสนอง” ต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ อุบัติเหตุพลังงานปรมาณูนิวเคลียร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมญี่ปุ่นหลังแผ่นดินไหว โดยฮิบิได้ศึกษาในสามประเด็นหลัก คือ เรื่องร่างกายของตัวละครที่
เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบของสารกัมมันตภาพรังสี ภาษาที่ถูกจ�ำกัดการใช้จากการควบคุมตรวจสอบของรัฐ
และ แนวคิดเรื่องชาติ ทั้งยังเสนอว่าทะวะดะ โยโกะได้ใช้พลังจินตนาการของแนวคิดแบบหลังมนุษย์ (ポスト・ヒュ
ーマンな想像力) ในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ (ฮิบิ 2020,3-7) โคโนะซุวิเคราะห์ว่านวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ ได้เสนอภาพ
ประเทศญี่ปุ่นที่สภาพแวดล้อมถูกท�ำลายจากการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีซึ่งท�ำให้ตัวละครเอก “โยะฌิโร”
(義郎)ทีม่ อี ายุ 108 ปีตอ้ งอาศัยอยูก่ บั เหลน คือ “มุเมะอิ”(無名) ในสังคมทีม่ อี ตั ราการเกิดต�ำ่ แต่มปี ระชากรสูงวัยมาก
(少子高齢社会) (โคโนะซุ 2014) อย่างไรก็ดีโทะดะพิจารณาว่าประเด็นเรื่องสังคมผู้สูงวัยมิใช่ประเด็นส�ำคัญเท่ากับ
ปัญหาเรื่องผลกระทบของมนุษย์ที่ได้รับจากสารกัมมันตภาพรังสี (โทะดะ 2019,50-51)
ส�ำหรับประเด็นเรือ่ งแนวคิดเรือ่ งคูต่ รงข้าม (Binary opposition) ทีผ่ วู้ จิ ยั จะน�ำมาใช้วเิ คราะห์ตวั บทนัน้ ฝังอยู่
ในความคิดของมนุษย์อย่างมีววิ ฒ
ั นาการและเป็นระบบมาช้านาน แนวคิดนีเ้ ป็นแนวคิดในกลุม่ โครงสร้างนิยม (Structuralism) ที่เป็นพื้นฐานของปรัชญาตะวันตกกระแสหลัก ที่ได้รับการพัฒนาโดยสโตรสส์ (Claude Levi-Strauss)
และบาร์ธ (Roland Barthes) ที่เชื่อในความสัมพันธ์ของคู่ตรงข้าม เช่น ชาย-หญิง เด็ก/หนุ่มสาว-คนชรา ดี-เลว ซึ่ง
แนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ามนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหาใช่ธรรมชาติของสิ่งนั้นไม่ อย่างไรก็ดี
แนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ามนี้ ถูกหักล้างโดยทฤษฎีรื้อสร้าง (Deconstruction) ที่ต้องการชี้ให้เห็นว่าระบบหรือโครงสร้าง
ต่างๆ ที่โครงสร้างนิยมพยายามจะถอดออกมานั้นก�ำหนดขึ้นจากอ�ำนาจในสังคมทั้งสิ้นโดยสังคมแห่งอ�ำนาจได้ให้
ความหมายหนึง่ มีอำ� นาจเหนืออีกความหมายหนึง่ เสมอ (อิราวดี 2542,84-85) ผลงานเรือ่ ง เค็นโทฌิ ก็เช่นกัน นวนิยาย
เรื่องนี้มีองค์ประกอบของเรื่องที่ประกอบด้วยคู่ตรงข้าม เช่น เด็ก-คนชรา ชาย-หญิง เมืองศูนย์กลาง-เมืองชายขอบ
ประเทศพัฒนาแล้ว-ประเทศก�ำลังพัฒนา ซึ่งขั้วอ�ำนาจของความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามที่เคยให้ความส�ำคัญกับสิ่ง
ที่อยู่ในล�ำดับแรก ( คือ เด็ก ชาย เมืองศูนย์กลาง ประเทศพัฒนาแล้ว) นั้นเปลี่ยนแปลงไป และผู้เขียนได้รังสรรค์ภาพ
ลักษณ์ของคูต่ รงข้ามให้เปลีย่ นแปลงไปจากโลกปัจจุบนั อย่างไรก็ดผี วู้ จิ ยั มิได้มคี วามประสงค์ทจี่ ะใช้ทฤษฎีวรรณกรรม
ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น ทฤษฎีความหลากเลื่อน (Différance) ของดาร์ริดา (Jacques Derrida) ซึ่งเป็นทฤษฎี
วรรณกรรมแนวรื้อสร้างที่มีอิทธิพลต่อชุดความคิดในยุคร่วมสมัยและเป็นทฤษฎีที่โต้กลับแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์
แบบคูต่ รงข้ามเชิงล�ำดับชัน้ เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด แต่ผวู้ จิ ยั มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรือ่ งคูต่ รงข้าม
ที่ทะวะดะ โยโกะถ่ายทอดในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ นั้น เป็นการพลิกกลับล�ำดับความสัมพันธ์ตามรูปแบบเดิมใน
สังคมปกติ อันเป็นการขับเน้นให้เห็นถึงสภาพสังคมแบบดิสโทเปียในนวนิยายเรื่องนี้
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จากการศึกษาพบว่ายังไม่มงี านวิจยั ใดทีศ่ กึ ษาการใช้คตู่ รงข้ามในนวนิยายเรือ่ ง เค็นโทฌิ และยังไม่มงี านวิจยั
ใดทีศ่ กึ ษาว่าผูเ้ ขียนได้ใช้กลวิธกี ารประพันธ์นอี้ ย่างไร และการใช้คตู่ รงข้ามนัน้ ได้นำ� เสนอแนวคิดเรือ่ งดิสโทเปียอย่างไร
ผูว้ จิ ยั จึงมุง่ ทีจ่ ะศึกษาการใช้แนวคิดเรือ่ งคูต่ รงข้ามในนวนิยายเรือ่ ง เค็นโทฌิ เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงความพลิกผันของ
ขั้วอ�ำนาจและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจตามแบบเดิม อีกทั้งยังมุ่งที่จะศึกษาว่าแนวคิด
เรื่องดิสโทเปียนั้นสะท้อนให้เห็นประเด็นปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงวัยและภัยอันเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
อย่างไร

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาว่าทะวะดะ โยโกะ ได้เสนอภาพกรุงโตเกียวและประเทศญีป่ นุ่ ในนวนิยายเรือ่ ง เค็นโทฌิ อย่างไร
2. เพื่อศึกษาว่าทะวะดะ โยโกะได้ใช้แนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ามในการน�ำเสนอภาพสังคมดิสโทเปียในนวนิยาย
เรื่อง เค็นโทฌิ อย่างไร และ สังคมดิสโทเปียนั้นสะท้อนให้เห็นปัญหาที่ด�ำรงอยู่ในสังคมญี่ปุ่นอย่างไร
3.1 ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์นวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ『献灯使』ที่รังสรรค์โดยทะวะดะ โยโกะ โดยวิเคราะห์ตัว
บทและมุ่งเน้นศึกษาการใช้แนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ามในการน�ำเสนอภาพสังคมดิสโทเปียของนวนิยายเรื่องนี้ โดยผู้วิจัย
จะศึกษาว่าผู้ประพันธ์ได้ใช้แนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดสังคมแบบดิสโทเปียเพื่อสื่อถึงประเด็นปัญหา
ทางสังคมอย่างไร พร้อมทั้งผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่ออ้างอิง และวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป
3.2 สมมติฐานของการวิจัย
1. ทะวะดะ โยโกะ ได้เสนอภาพกรุงโตเกียวและประเทศญีป่ นุ่ ในอนาคตทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในทางลบ และ
		 เป็นสังคมแบบดิสโทเปียที่มนุษย์ถูกกักขังและถูกควบคุมภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและ
		 เสื่อมโทรม
2. ทะวะดะ โยโกะได้ใช้แนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ามในการน�ำเสนอภาพสังคมดิสโทเปียในวรรณกรรม
		 เรือ่ ง เค็นโทฌิ โดยทะวะดะ โยโกะ ใช้แนวคิดเรือ่ งคูต่ รงข้าม เช่น คนชรา-เด็กและหนุม่ สาว หญิง-ชาย
		 เมืองชายขอบ-เมืองศูนย์กลาง ประเทศก�ำลังพัฒนา-ประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อน�ำเสนอโลกดิสโทเปีย
		 ในอนาคตของญี่ปุ่นที่มีความพลิกผันของขั้วอ�ำนาจและมีความเปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธ์
		 ตามแบบเดิม โดยแนวคิดเรื่องดิสโทเปียนี้แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาสังคมปัจจุบัน คือ ประเด็น
		 เรื่องปัญหาสังคมสูงวัย และ ภัยอันเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
3.3 ระบบถอดเสียง
ในการถอดอักษรภาษาญีป่ นุ่ เป็นภาษาไทยนัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้ระบบทีเ่ ป็นผลงานวิจยั ของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สชุ าดา สัตยพงศ์ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุรยิ ะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบนั คือ ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล) อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร
ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ช�ำนิโรคศานต์ ส�ำหรับค�ำบางค�ำ
ที่นิยมใช้แพร่หลายแล้วยังคงใช้ตามความนิยมเดิม เช่น เกาะฮอนชู คิวชู
เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ | Duantem Kritsadathanon
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3.4 ข้อตกลง
ผู้วิจัยจะใช้ตัวอักษรเอนส�ำหรับผลงานประเภทหนังสือหรือนวนิยายขนาดยาว เช่น นวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ
และใช้ตวั อักษรในเครือ่ งหมายอัญประกาศส�ำหรับผลงานประเภทบทความหรือเรือ่ งสัน้ เช่น เรือ่ งสัน้ “ฟุฌิ โนะ ฌิมะ”

4. บทวิเคราะห์

ทะวะดะ โยโกะ (1960-ปัจจุบัน) เป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่น เกิดที่กรุงโตเกียวใน ค.ศ.1960 ส�ำเร็จการศึกษา
สาขาวิชาวรรณคดีรัสเซียจากมหาวิทยาลัยวะเซะดะ (早稲田大学) ใน ค.ศ.1982 และย้ายไปอาศัยอยู่ในประเทศ
เยอรมนีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทะวะดะ โยโกะส�ำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีเยอรมันจาก
มหาวิทยาลัยซูริค (University of Zurich) ใน ค.ศ.2000 ทะวะดะ โยโกะเป็นนักเขียนที่รังสรรค์ผลงานประเภท
นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน และโคลง โดยได้รับรางวัลอะกุตะงะวะ (芥川賞) ใน ค.ศ.1993 จากนวนิยายเรื่อง
อินุ มุกุอิร『
ิ 犬婿入り』ทั้งยังทดลองเขียนนวนิยายเรื่อง Das nackte Auge แบบสองภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่นและ
ภาษาเยอรมัน ใน ค.ศ.2004 กล่าวได้ว่าทะวะดะ โยะโกะมีชื่อเสียงจากความสามารถในการรังสรรค์ผลงานด้วย
ภาษาทีไ่ ม่ใช่ภาษาแม่ของตน และมักถ่ายทอดประสบการณ์สว่ นตัวจากการเดินทางข้ามผ่านประเทศและวัฒนธรรม
ลงในงานประพันธ์ของตน ประเด็นเรือ่ งประสบการณ์ดา้ นการใช้คำ� ภาษาและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ แนวคิด
เรือ่ งภาษาญีป่ นุ่ กับความเป็นชาติญปี่ นุ่ สังคมเมืองแบบดิสโทเปีย ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะเด่นทีท่ ำ� ให้ทะวะดะ โยโกะ
กลายเป็นนักเขียนหญิงชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน
ส�ำหรับนวนิยายเรือ่ ง เค็นโทฌิ ซึง่ ได้รบั การรังสรรค์ขน้ึ ใน ค.ศ.2014 และได้รบั รางวัลหนังสือดีเด่นระดับชาติ
ประเภทวรรณกรรมแปล (National Book Award for Translated Literature) ของสหรัฐอเมริกาในชื่อ The
Emissary เมื่อ ค.ศ.2018 นั้น3 เป็นเรื่องราวของโลกญี่ปุ่นในอนาคตที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ พื้นที่ทั้ง 23 เขต
ของมหานครโตเกียวได้ถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่อันตรายเนื่องจากมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความอันตรายซับซ้อน
ผู้คนต่างพากันหลบหนีออกจากพื้นที่อันตรายและอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราวโดยไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกอย่างที่เคยเป็นมา ตัวละครเอกในเรื่องเป็นชายชราวัย 108 ปีที่ชื่อ “โยะฌิโร” (義郎) มีเหลนที่
ชื่อ “มุเมะอิ” (無名) ซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องอีกตัวละครหนึ่ง เหล่าชายชราในเรื่องล้วนแต่มีสุขภาพแข็งแรงและ
มีสภาพการด�ำรงอยูป่ ระหนึง่ ว่าเป็นชีวติ ทีป่ ราศจากความตาย แต่ในทางตรงกันข้ามเด็กและหนุม่ สาวต่างก็มรี า่ งกาย
ที่อ่อนแอและเสียชีวิตกันตั้งแต่อยู่ในวัยเยาว์ ผู้เขียนสร้างให้ตัวละครเด็กและหนุ่มสาวเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งพาคน
ชราและอุปกรณ์ดแู ลเพือ่ ความอยูร่ อดของพวกเขา เนือ่ งจากร่างกายนัน้ ทรุดโทรม รับประทานอาหารไม่ได้ตามปกติ
นอกจากนีเ้ พศโดยก�ำเนิดนัน้ มิได้อยูค่ งทีถ่ าวร คนทีม่ อี ายุนอ้ ยต่างก็มกี ารเปลีย่ นเพศราวหนึง่ ถึงสองครัง้ ในช่วงอายุขยั
ที่สั้นนั้น ผู้เขียนได้สร้างสภาพแวดล้อมและฉากของเรื่องให้ประเทศญี่ปุ่นมีการก�ำหนดนโยบายปิดประเทศ ทั้งยัง
จ�ำกัดการย้ายถิ่นฐานและการเคลื่อนไหวภายในประเทศ มีการห้ามใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งค�ำยืม (外来語) ทั้งหมด
เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เช่น รถยนต์ อินเตอร์เน็ตล้วนสูญหายไปจนหมดสิ้น
1. ลักษณะดิสโทเปียในนวนิยาย เรื่อง เค็นโทฌิ
ปรากาชกล่าวว่าจินตนาการดิสโทเปียจับวางเราไว้ในโลกที่น่าสะพรึงกลัวเพื่อเตือนให้เราเห็นถึงอันตราย
3

นวนิยายเรื่องนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยในชื่อว่า ผู้อัญเชิญไฟ โดย มุทิตา พานิช จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์ก�ำมะหยี่ ใน พ.ศ.2562 แต่ผู้วิจัยจะขอใช้บทแปลของตนเองในส่วนการ
แปลบทอ้างอิงจากนวนิยายเรื่องนี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์บทความวิจัย
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ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากเราไม่ตระหนักถึงอาการของโรคในปัจจุบัน และด้วยเหตุนี้ความปรารถนาโลกยูโทเปีย
จึงเป็นแรงกระตุน้ ให้เกิดวรรณกรรมดิสโทเปีย (Prakash 2010,2) นวนิยายเรือ่ ง เค็นโทฌิ ก็เช่นกัน ทะวะดะ โยโกะ
ได้ถ่ายทอดจินตนาการที่น่าหวาดกลัวของโลกอนาคตเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงภยันตรายที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
ในภายภาคหน้า โดยได้สอดแทรกความหวนร�ำลึกถึงโลกแบบเก่าที่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่
ก้าวหน้า ซึง่ องค์ประกอบส�ำคัญของวรรณกรรมทีเ่ รียกว่าเป็นแนว “ดิสโทเปีย” ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ
คือ การควบคุมโดยรัฐ การท�ำลายหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การควบคุมทางเทคโนโลยี การเอา
ชีวิตรอด และการสูญเสียความเป็นปัจเจกชน (แอทวูด 2021) ทะวะดะ โยโกะได้สร้างองค์ประกอบส�ำคัญที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเป็นสังคมแบบดิสโทเปียในผลงานชิ้นนี้ครบทุกองค์ประกอบ กล่าวคือ เป็นสังคมที่ถูกตัดขาดจาก
โลกภายนอกและปกครองโดยระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ มีองค์ประกอบของฉากที่จ�ำลองภาพมหานครโตเกียว
ที่มีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติเสื่อมโทรม เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์ ตัวละครในเรื่องถูกควบคุมเรื่องการ
สื่อสารและเทคโนโลยี และต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด อีกทั้งตัวละครในเรื่องยังสูญเสียเอกลักษณ์และความเป็น
ปัจเจกชนไป ดังนี้
1.1 การควบคุมโดยรัฐ
ผู้ประพันธ์ได้จ�ำลองภาพประเทศญี่ปุ่นในอนาคตซึ่งไม่อาจระบุว่าเป็นเมื่อใดโดยได้สร้างฉากหลักของ
เรื่องเป็นกรุงโตเกียวที่อดีตเคยมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถึงขีดสุด แต่เหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องกลับเป็น
เมืองที่เสื่อมโทรม ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ประเทศญี่ปุ่นเองถูกตัดขาดจากต่างประเทศ อีกทั้งการเดินทางและ
การย้ายถิน่ ฐานภายในประเทศก็เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก เกาะฮอนชูเป็นดินแดนทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาและคนจ�ำนวน
มากพยายามย้ายออกจากเกาะฮอนชูที่เดิมมีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพื่อไปอาศัยอยู่ในดินแดน
ทางใต้ คือ เกาะคิวชู และ โอะกินะวะ แต่ก็เป็นไปได้โดยยากเนื่องจากการด�ำเนินชีวิตทุกอย่างถูกควบคุมโดยรัฐ
ทะวะดะ โยโกะได้จ�ำลองภาพของตัวละครที่ถูกควบคุมการด�ำเนินชีวิตในทุกด้าน เช่น โรงเรียนซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐ
ได้ออกค�ำแนะน�ำทุกอย่างให้ผปู้ กครองปฏิบตั ติ าม แม้แต่เรือ่ งการวัดไข้ซงึ่ สมควรจะเป็นเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์
ในการรักษาและเฝ้าระวังสุขภาพบุตรหลานของตน โรงเรียนก็มีค�ำสั่งไม่ให้ท�ำการวัดไข้เนื่องจากเด็กทุกคน
รวมถึงตัวละครมุเมะอิล้วนแล้วแต่เป็นเด็กที่มีอาการป่วยและมีไข้ต�่ำอยู่ตลอดเวลา ไม่เพียงเท่านั้นประชาชนยังถูก
ควบคุมในการด�ำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานทุกประการโดยตัวละครในเรื่องต่างต้องอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราวที่รัฐ
จัดหาให้ รัฐควบคุมการใช้ภาษาและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยจะเห็นได้จากการที่ตัวละครเอกโยะฌิโรจ�ำต้องฝังผลงาน
เขียนของตนเนื่องจากขัดต่อนโยบายของรัฐ ดังนี้
どの人にも個人的な理由で燃やせるゴミと燃やせないゴミがある。 遣唐使」という題名の歴史小説で、義郎にとっては最
初で最後の歴史小説の試みだったが、大分書き進んでから外国の地名をあまりにもたくさん使ってしまったことに気がついた。地
名は作品内に血管のように細かく枝を張り、地名だけ消すのは不可能だった。身の安全のためには捨てるしかなく、燃やすのがつ

(ทะวะดะ 2017,45)
ไม่ว่าใครก็ล้วนมีขยะที่สามารถเผาได้และขยะที่ไม่สามารถเผาได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคน นวนิยาย
ประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่า เค็นโทฌิ เป็นความพยายามในการเขียนนวนิยายประวัติศาสตร์ครั้งแรก และครั้งสุดท้ายของ
โยะฌิโร แต่เขานึกขึ้นมาได้หลังจากเขียนนวนิยายไปมากพอสมควรแล้วว่าตนใช้ชื่อสถานที่ต่างประเทศมากเกินไป
ชื่อสถานที่นั้นขยายกิ่งก้านสาขาเหมือนเส้นเลือดอยู่ในงานเขียน และเป็นไปไม่ได้ท่ีจะลบเพียงชื่อสถานที่เท่านั้น
らいので埋めたのだった。

เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ | Duantem Kritsadathanon
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เพื่อความปลอดภัยของตนเอง โยะฌิโรจึงต้องทิ้งมัน แต่การจะเผาก็เจ็บปวดใจเกินไปเขาจึงฝังมันไว้แทน

ด้วยนโยบายปิดประเทศและควบคุมไม่ให้มีการติดต่อกับต่างชาติของรัฐ ท�ำให้ตัวละครเอกจ�ำใจต้องฝัง
นวนิยายประวัติศาสตร์เรื่อง เค็นโทฌิ ของตนเนื่องจากมี “ชื่อเมืองต่างประเทศ” ปรากฏมากจนเกินไป ค�ำว่า “เค็น
โทฌิ” 遣唐使」 ซึ่งเป็นชื่อนวนิยายประวัติศาสตร์ของตัวละครโยะฌิโรนั้น มีเสียงพ้องกับชื่อนวนิยายเรื่องนี้
คือ “เค็นโทฌิ” 献灯使」แต่ตวั อักษร “โท” นัน้ ต่างกัน (唐/灯) โดยชือ่ ตัวอักษรคันจิทเี่ ป็นชือ่ นวนิยายประวัตศิ าสตร์
ของตัวละครเอกนัน้ สือ่ ถึง ทูตจากประเทศญีป่ นุ่ ทีถ่ กู ส่งไปเชือ่ มสัมพันธไมตรีกบั ราชวงศ์ถงั แห่งประเทศจีนในระหว่าง
ค.ศ.630 และ 894 ด้วยวัตถุประสงค์ทจี่ ะรับอารยธรรมจีนในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ บทกวี การแพทย์และยา ศาสนา
พุทธ เครื่องดนตรี ต�ำราอาหาร การละเล่น งานเทศกาล (Tamas 2019,122) ในขณะที่ตัวอักษรคันจิที่เป็นชื่อของ
นวนิยายเรื่องนี้นั้น มีความหมายว่า “ผู้ถือโคมไฟปฏิญาณเพื่อน�ำไปบวงสรวงเทพ” จะเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์ได้จงใจที่
จะเล่นกับค�ำว่า “เค็นโทฌิ” ทีห่ มายถึงผูน้ ำ� สารทีจ่ ะเดินทางไปรับอารยธรรมต่างประเทศเพือ่ เข้ามาเผยแพร่ในประเทศ
ของตน แต่ในความเป็นจริงกลับไม่สามารถเผยแพร่นวนิยายเล่มนีไ้ ด้เนือ่ งจากนโยบายปิดกัน้ ประเทศจากโลกภายนอก
แม้จะยังไม่มกี ฎหมายการห้ามพูดชือ่ เมืองในต่างประเทศ เช่น นิวยอร์คแต่ผคู้ นต่างก็พากันหวาดกลัวเวลาพูดชือ่ เมือง
ในต่างประเทศ (ทะวะดะ 2017,36) ประชาชนได้รับอนุญาตให้เรียนภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้
บ้าง เช่น เช่น ภาษาสวาฮิลี ภาษาเยอรมัน แต่ก็เป็นการยากที่จะหาครูสอน ห้ามการร้องเพลงภาษาต่างชาติในที่
สาธารณะเกิน 40 วินาที และนวนิยายแปลก็ไม่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้อีกต่อไป (ทะวะดะ 2017,59) การควบคุม
ของรัฐโดยการจ�ำกัดเสรีภาพและปิดกัน้ ประชาชนออกจากโลกภายนอกในเรือ่ งนีจ้ งึ ชีใ้ ห้เห็นถึงลักษณะการเป็นสังคม
ดิสโทเปียในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ
1.2 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟ (環太平洋火山帯) ซึ่งต้องเผชิญกับภัยพิบัตินานัปการ เช่น
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ.2011 สร้างความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่
ให้กบั ประเทศญีป่ นุ่ และในระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 มีนาคม ค.ศ.2011 ได้เกิดเหตุการณ์เตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์รั่วไหล เนื่องจากคลื่นท์ซุนะมิได้ซัดถล่มแนวป้องกันและเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จนท�ำให้เกิดความเสียหาย
ครั้งใหญ่ ประชาชนมากกว่า 150,000 คนได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลและถูกบังคับให้ย้ายออกจากที่พักอาศัย
ทางการได้ก�ำหนดเขตหวงห้ามไม่ให้มีคนเข้าออกในพื้นที่ และจ�ำเป็นต้องขยายพื้นที่กักกันนั้นออกไปเรื่อยๆ ตาม
ระดับการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี (บีบีซี 2021) ทะวะดะ โยโกะเป็นนักเขียนที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์
ภัยพิบัตินี้และจ�ำลองภาพประเทศญี่ปุ่นหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล โดยเหตุการณ์
ในเรือ่ งกรุงโตเกียวและบริเวณเกาะฮอนชูกลายเป็นดินแดนปนเปือ้ นและกลายเป็นดินแดนทีไ่ ม่เหมาะแก่การอยูอ่ าศัย
เด็กรุ่นหลังเช่นมุเมะอิมีร่างกายผิดปกติเสื่อมโทรม แม้เนื้อเรื่องจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าภัยพิบัตินั้นเกิดจากสาเหตุใด
แต่เราสามารถอนุมานได้จากฉากและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในบทสนทนาในเรื่องว่า ดินปนเปื้อนและทะเล
เต็มไปด้วยสารพิษนั้นเกิดจากอานุภาพของสารกัมมันตภาพรังสี
そうか、それじゃ君は子牛ではなくて、ひな鳥だな。子牛はお母さん牛のお乳を飲んで育つが、鳥の雛は親鳥がとって
きてくれたミミズを食べて育つ。でもミミズは土の中に住んでいるから、土が汚染されていた場合、汚染度は高いよ。最近の鳥が
あまりミミズを食べないのはそういうわけだ
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(ทะวะดะ 2017,30)
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“งัน้ เหรอ ถ้าอย่างนัน้ เธอไม่ใช่ลกู วัว แต่เป็นลูกนกสินะ ลูกวัวน่ะเติบโตด้วยการดืม่ นมของแม่ววั ในขณะทีล่ กู นก
จะเติบโตโดยการกินไส้เดือนที่พ่อนกแม่นกเอามาป้อน แต่ไส้เดือนมันอาศัยอยู่ในดิน ดังนั้นในกรณีที่ดินปนเปื้อน ก็จะมี
ระดับพิษปนเปื้อนสูง นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมนกในปัจจุบันไม่ค่อยกินไส้เดือนยังไงล่ะ”

เหตุการณ์นี้เป็นฉากตอนที่โยะฌิโรพามุเมะอิไปหาทันตแพทย์เนื่องจากฟันน�้ำนมของมุเมะอิอ่อนแอจน
ร่วงหลุดหมดปากก่อนเวลาอันควร ทันตแพทย์แนะน�ำให้มุเมะอิดื่มนมแต่เมื่อมุเมะอิบอกว่าไม่ชอบนมวัวแต่ชอบ
ไส้เดือนมากกว่า ทันตแพทย์จึงกล่าวตอบด้วยประโยคสนทนาข้างต้น จะเห็นได้ว่าดินที่มีระดับการปนเปื้อนสูง และ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติท�ำให้ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะกรุงโตเกียวและเกาะฮอนชูกลายเป็นพื้นที่
อันตราย และในโลกที่เด็กที่เหมาะสมกับค�ำว่ามีสุขภาพดีไม่มีอยู่ จึงท�ำให้กุมารแพทย์ต้องเพิ่มเวลาท�ำงานมากขึ้น
(ทะวะดะ 2017,29) ผลผลิตทางการเกษตรแทบปลูกไม่ได้ในเขตกรุงโตเกียวและเกาะฮอนชู สภาพแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบตั ซิ งึ่ ท�ำให้เด็กทีเ่ กิดใหม่มอี ายุขยั สัน้ และมีชวี ติ อย่างยากล�ำบากสะท้อนให้เห็นถึงภาพสังคมเมือง
แบบดิสโทเปียที่ผู้ประพันธ์ถ่ายทอดให้เห็นถึงความน่าหวาดกลัวในอนาคต
1.3 การควบคุมทางการสื่อสารและเทคโนโลยี
ผู้ประพันธ์ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงการควบคุมการสื่อสารและการเทคโนโลยีต่าง ๆ ในประเทศ ไม่มีการใช้
โทรศัพท์เหมือนในอดีต ข้อมูลเกีย่ วกับสุขภาพของเด็กในประเทศถูกส่งไปเก็บไว้ทศี่ นู ย์วจิ ยั ด้วยการเขียนลายมือโดย
ไม่มีผู้อื่นสามารถขโมยข้อมูลออกมาได้ อีกทั้งการส่งจดหมายและไปรษณียบัตรก็ถูกสอดส่องควบคุม โดยสามารถ
เห็นได้จากฉากที่ตัวละครเอกโยะฌิโรเอ่ยถึงไปรษณียบัตรที่ได้รับจากอะมะนะ (天南) บุตรสาวของตนซึ่งส่งมาจาก
โอะกินะวะว่า
(ทะวะดะ 2017,70)
“ไปรษณียบัตรภาพที่อะมะโนะส่งมานั้น มีส่วนที่เขียนด้วยหมึกล่องหนอยู่มากทีเดียว”

「天南が送ってくる絵はがきはね、あぶりだし手法を使ったものが多いんです。」

ประโยคนี้ชี้ให้เห็นว่าอะมะนะซึ่งย้ายถิ่นฐานไปใช้แรงงานในสวนผลไม้บนเกาะโอะกินะวะไม่กล้าที่จะส่ง
จดหมายเล่าถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตของตนบนเกาะโอะกินะวะได้ จึงใช้วิธีเขียนด้วยหมึกล่องหนเพื่อเล่าเรื่องราวให้
โยะฌิโรผู้เป็นพ่อฟัง และโยะฌิโรรู้สึกว่าส่วนหนึ่งของจดหมายนั้นถูกฝ่ามือที่มองไม่เห็นปิดเอาไว้จึงไม่สามารถ
อ่านได้ (ทะวะดะ 2017,73) แม้วา่ อะมะนะจะได้ยา้ ยถิน่ ฐานไปอาศัยบนเกาะโอะกินะวะซึง่ เป็นดินแดนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
สามารถปลูกผัก ผลไม้และพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ประพันธ์ได้บรรยายความรู้สึกของโยะฌิโร
ที่ว่า สวนผลไม้ที่อะมะโนะไปท�ำงานนั้นก็เป็นเหมือนกับโรงงานผลไม้ และการใช้ชีวิตการท�ำงานโดยต้องถูกกักขัง
อยู่ในนั้นก็น่าจะยากล�ำบากมิใช่หรือ (ทะวะดะ 2017,72) และการใช้ชีวิตในเมืองอย่างโตเกียวแม้จะยากล�ำบากแต่
ก็อาจดีกว่าเมื่อเทียบกับการไร้อิสรภาพเช่นนั้น บทบรรยายนี้สะท้อนให้เห็นว่าการควบคุมและจ�ำกัดอิสรภาพของ
ประชาชนในเรื่องเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นแม้กระทั่งในเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์และไม่ได้เกิดภัยปนเปื้อนทาง
สิ่งแวดล้อมอย่างในกรุงโตเกียว และตอกย�้ำภาพเมืองดิสโทเปียในนวนิยายเรื่องนี้
1.4 การเอาชีวิตรอด
ตัวละครในเรื่องต่างพากันเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ กัน ตัวละครอะมะโนะ
บุตรสาวของโยะฌิโรย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เกาะโอะกินะวะ ตัวละครโทะโมะ (飛藻) หลานของโยะฌิโรผู้เป็นพ่อของ
มุเมะอิก็หนีหายไปโดยให้เหตุผลว่าต้องเข้าสถานบ�ำบัดผู้ติดเกมส์ ตัวละครเอกโยะฌิโรแม้จะไม่ได้พยายามเอาชีวิต
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ตนเองรอดเนื่องจากเหตุผลที่ว่าเขาเป็นคนชราที่ “แม้จะปรารถนาความตายแต่ก็ไม่อาจตายได้” แต่โยะฌิโรดิ้นรน
ทุกวิถที างทีจ่ ะท�ำให้มเุ มะอิเหลนของเขารอดชีวติ และมีอายุยนื ยาวทีส่ ดุ โดยการแสวงหาอาหารทีจ่ ะช่วยท�ำให้สขุ ภาพ
ของมุเมะอิดีขึ้น ส�ำหรับมุเมะอิเอง แม้จะยอมรับในชะตากรรมแต่เมื่อได้รับทราบว่าตนได้รับโอกาสในการเป็น
“เค็นโทฌิ” หรือผู้เชิญโคมเพลิง มุเมะอิก็พร้อมที่จะเสี่ยงดังในบทบรรยายต่อไปนี้
「献灯使」として選ばれた自分は、これからインドのマドラスをめざして密航するのだ。そこには国際医学研究所があり、
無名の到着を待ちかまえている。無名の健康状態に関するデータは、医学研究を通して世界中の人々の役に立つだろうし、ひっとし

(ทะวะดะ 2017,151)

たら無名自身の命を引き延ばすこともできるかもしれない。

ตนในฐานะทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็น “ผูเ้ ชิญโคมเพลิง” จากนีไ้ ปก็จะต้องลอบลงเรือเพือ่ มุง่ หน้าไปยังเมืองมัทราส 4
ประเทศอินเดีย ทีน่ นั่ มีสถาบันการแพทย์นานาชาติทกี่ �ำลังรอการมาถึงของมุเมะอิอยู่ ข้อมูลเกีย่ วกับสุขภาพของ
มุเมะอิคงจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูค้ นทัว่ โลกผ่านการวิจยั ทางการแพทย์ และบางทีอาจถึงขัน้ ยืดอายุให้กบั มุเมะอิดว้ ย
แม้ว่าการเป็นผู้เชิญโคมเพลิงจะไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอาชญากรรมแต่อย่างใด
มุเมะอิจึงพร้อมที่จะลักลอบลงเรือไปยังประเทศอินเดียซึ่งมีศูนย์วิจัยทางการแพทย์นานาชาติที่อาจจะช่วยยืดชีวิต
ของตนให้ยืนยาวต่อไปได้ และแม้จะต้องพลัดพรากจากโยะฌิโรผู้เป็นทวด แต่มุเมะอิก็พร้อมที่จะท�ำเพื่อความหวัง
ในการมีชีวิตรอด ชี้ให้เห็นความพยายามของตัวละครในการเอาชีวิตรอดในเมืองดิสโทเปียนี้
1.5 การสูญเสียความเป็นปัจเจกชน
ลักษณะความเป็นดิสโทเปียในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ อีกประการหนึ่งคือการที่ผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละคร
ยอมจ�ำนนต่อการควบคุมของรัฐ ตัวละครเอกโยะฌิโรสูญเสียเสรีภาพในการแสดงออกทางการเขียนจากการทีเ่ ขาต้อง
ฝังนวนิยายแนวประวัตศิ าสตร์เรือ่ ง เค็นโทฌิ ของตน อีกทัง้ ยังสูญเสียเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนในสังคมแบบดิสโทเปีย
ที่ผู้คนต่างต้องอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราวและมีวิถีชีวิตที่ถูกก�ำหนดและถูกควบคุมด้วยกันทั้งสิ้น
今はもう趣味を煉瓦として使って、個性という名の一軒家を建てようとは思わない。どんな靴をはくかは重要な問題だが、

(ทะวะดะ 2017,10)

自分を演出するために靴を選ぶことはなくなった。

เดีย๋ วนีโ้ ยะฌิโรไม่ตอ้ งการใช้งานอดิเรกเพือ่ เป็นอิฐในการก่อสร้างบ้านทีเ่ รียกว่าบุคลิกลักษณะเฉพาะอีกต่อไป
การทีจ่ ะใส่รองเท้าประเภทไหนนัน้ เป็นปัญหาส�ำคัญ แต่โยะฌิโรไม่ได้เลือกรองเท้าเพือ่ แสดงออกถึงตัวตนอีกต่อไป
จากฉากนี้จะเห็นได้ว่าตัวละครเอกโยะฌิโรสูญเสียความปรารถนาที่จะสร้างเอกลักษณ์หรือบุคลิกลักษณะ
เฉพาะของตน แม้วา่ ในอดีตจะเคยมัน่ ใจในรสนิยมของตน แต่ในปัจจุบนั นีเ้ ขาไม่รสู้ กึ ปรารถนาทีจ่ ะสร้างบุคลิกลักษณะ
ความเป็นตัวตนของตนเองอีกต่อไป สภาพแวดล้อมทีท่ ำ� ให้ตวั ละครเอกสูญเสียเสรีภาพทางการแสดงออกทัง้ การพูด
การเขียน และความเป็นตัวตนเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสังคมแบบดิสโทเปียอย่างแท้จริง
2. การใช้ความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามในนวนิยาย เรื่อง เค็นโทฌิ
กลวิธีการสร้างความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามในนวนิยายเรื่องนี้มีส่วนส�ำคัญในการขับเน้นความเป็นดิสโทเปีย
ของตัวบท ในบทความวิจัยนี้ผู้วิจัยจะแบ่งประเด็นการใช้คู่ตรงข้ามในการสร้างองค์ประกอบของเรื่องออกเป็น
สองประเด็นหลัก คือ องค์ประกอบของเรื่องด้านตัวละคร อันได้แก่ คู่ตรงข้ามของตัวละครคนชรา-เด็ก หนุ่มสาว
ตัวละครหญิง-ชาย และ องค์ประกอบของเรือ่ งด้านฉาก อันได้แก่ เมืองชายขอบ-เมืองใหญ่ สังคมเทคโนโลยี-สังคมเกษตร
4
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ความสัมพันธ์แบบคูต่ รงข้ามนีเ้ ป็นไปในลักษณะทีแ่ ตกต่างจากสังคมยุคปัจจุบนั ทีม่ กั ท�ำให้มนุษย์เกิดทัศนคติหรือภาพ
เหมารวมต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ และพิจารณาว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีคณ
ุ ลักษณะบางประการทีพ่ เิ ศษกว่าอีกฝ่ายหนึง่ เช่น เด็ก
มีความแข็งแรงกว่าคนชรา ชายเป็นฝ่ายท�ำงานนอกบ้านหญิงเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร แต่ในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ ผู้เขียน
ได้สร้างองค์ประกอบของเรื่องด้านตัวละครและฉากให้มีลักษณะเป็นคู่ตรงข้ามที่แตกต่างจากภาพของตัวละครและ
ฉากโดยทั่วไปในโลกและสังคมปัจจุบันดังนี้
2.1 ตัวละคร
ตัวละครเอกของเรื่องประกอบด้วยชายชรา “โยะฌิโร”และตัวละครเหลนซึ่งเป็นเด็กที่ชื่อ “มุเมะอิ” เรื่อง
ราวถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองแบบทัศนะจ�ำกัดขอบเขตของบุคคลทีส่ าม อย่างไรก็ดผี ปู้ ระพันธ์ได้ถา่ ยทอดเรือ่ งราวผ่าน
มุมมองของตัวละครหลักสามตัว คือ ตัวละครเอกโยะฌิโร ตัวละครภรรยาของโยะฌิโร “มะริกะ” (鞠華) และตัวละคร
มุเมะอิ โดยเรือ่ งราวถูกถ่ายทอดผ่านสายตาของตัวละครเอกโยะฌิโรเป็นหลัก คูต่ รงข้ามในความสัมพันธ์ประเด็นแรก
ที่จะอภิปรายนึ้คือคู่ตรงข้ามในองค์ประกอบด้านตัวละคร โดยจะกล่าวถึงคู่ตรงข้ามที่เป็นตัวละครหลักของเรื่อง คือ
คนชรา-เด็กและหนุ่มสาว และหญิง-ชาย
2.1.1 คนชรา-เด็กและหนุ่มสาว
คูค่ วามสัมพันธ์ชดุ แรกทีจ่ ะกล่าวถึงคือคูต่ รงข้ามระหว่างคนชรากับเด็กและหนุม่ สาว งานวิจยั จ�ำนวนมาก
ได้ชี้ให้เห็นว่าส�ำหรับคนหนุ่มสาวแล้วผู้สูงอายุมักมีภาพลักษณ์ในเชิงลบ เช่น ป่วยง่าย ร่างกายเสื่อมโทรม อ่อนแอ
ไร้ประโยชน์ (โอะทะนิ และ มะท์ซุกิ 1995,25) โดยตัวแทนของคนชรา คือ ตัวละครเอกโยะฌิโร ส่วนตัวละครเด็ก
คือ ตัวละครมุเมะอิ โดยผู้ประพันธ์ได้สร้างให้ตัวละครเอกโยะฌิโรเป็นชายชราอายุ 108 ปี ซึ่งคนชราในเรื่องนั้น
จะประกอบด้วย “คนชราวัยเยาว์” (若い老人）เช่น ตัวละครคนท�ำขนมปัง ซึง่ มีอายุราว 70 กว่าปี “คนชราวัยกลางคน”
(中年の老人) ซึง่ เป็นคนชราทีอ่ ายุกา้ วเข้าสูช่ ว่ งวัย 90 ปี (ทะวะดะ 2017,17) ส่วนโยะฌิโรนัน้ ถูกเรียกว่าเป็น “คนชรา”
ไม่มีค�ำคุณศัพท์ขยายเนื่องจากเข้าสู่วัยเกิน 100 ปี คนชราในเรื่องนั้นถูกสร้างให้เป็นตัวละครที่มีสุขภาพแข็งแรง
ยิ่งแก่ชราเท่าใดก็ดูเหมือนจะยิ่งมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นแรงงานหลักในสังคม นอกจากนี้ตัวละครคนชราอื่น เช่น
มะริกะ ผู้เป็นทวดหญิงของมุเมะอิก็มีสุขภาพแข็งแรงและท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยการสถาบันเด็กบ้านอีกหลัง” (他家
の子学院) เช่นเดียวกับตัวละครคนชราอื่นๆ ในเรื่อง
ในทางกลับกันเด็กและหนุม่ สาวถูกสร้างให้เป็นตัวละครทีม่ คี วามอ่อนแอ ตัวละครมุเมะอิเป็นตัวแทนของ
เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับปัญหาสุขภาพด้วยกันทุกคน อาการทางร่างกายที่ปรากฏนั้น เช่น ฟันน�้ำนมของมุเมะอิ
ร่วงหลุดหมดปากก่อนเวลาอันสมควร (ทะวะดะ 2017,22) เมื่อดื่มนมก็จะมีอาการท้องเสียอย่างหนัก (ทะวะดะ
2017,25) ไม่เพียงแต่การรับประทานเท่านั้น การดื่มก็เป็นเรื่องที่ท�ำได้อย่างยากล�ำบาก (ทะวะดะ 2017,42) เด็กทุก
คนล้วนเกิดมาพร้อมกระดูกที่อ่อนแอและประสบกับความทรมานทางกายอยู่เสมอ
จะเห็นได้ว่าภาพของตัวละครที่มีความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามนั้นถูกสร้างให้กลับตาลปัตรและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากคู่ความสัมพันธ์แบบเดิม คนชราซึ่งปกติแล้วต้องมีร่างกายอ่อนแอและสุขภาพเสื่อมโทรมไปตาม
กาลเวลา กลับแข็งแรงและปราศจากความตาย เด็กซึง่ ปกติแล้วต้องมีสขุ ภาพดีรา่ งกายแข็งแรง กลับเจ็บป่วยและเสีย
ชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งสิ้น ผู้ประพันธ์ได้บรรยายในเรื่องถึงคู่ตรงข้ามในความสัมพันธ์ที่กลับหัวกลับหางดังนี้
今の子供には体力的に難しいだろう。近い将来、若い人はみな事務の仕事につき、身体を使う仕事は老人たちが引き
続き行うことになるのかもしれない。

(ทะวะดะ 2017,28)
เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ | Duantem Kritsadathanon
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มันคงเป็นเรือ่ งยากในทางกายภาพส�ำหรับเด็กสมัยนี้ ในอนาคตอันใกล้หนุม่ สาวทุกคนคงจะท�ำงานธุรการ
และคนชราก็คงสืบทอดการท�ำงานที่ต้องใช้ร่างกายแทน
ในสังคมปกติทวั่ ไปคนหนุม่ สาวย่อมท�ำหน้าทีเ่ ป็นแรงงานหลักในสังคม ส่วนคนชราหากไม่เกษียณก็จะท�ำหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการที่ไม่ต้องใช้แรงกายหนัก แต่เนื่องจากตัวละครคนชรา-เด็กและหนุ่มสาวในสังคมดิสโทเปีย
ของนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ ถูกสร้างให้มีลักษณะกลับตาลปัตรกันเช่นนี้ คนชราจึงต้องกลายเป็นผู้รับภาระในการ
เลีย้ งดูเด็กและเป็นแรงงานหลักให้กบั สังคม คนชราซึง่ เดิมเป็นผูท้ ตี่ อ้ งพึง่ พาอาศัยเด็กและหนุม่ สาว กลับกลายมาเป็น
ผู้ที่ท�ำหน้าที่อุปถัมภ์เด็กและหนุ่มสาว ตัวอย่างบทบรรยายอีกบทหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงภาพของคู่ตรงข้ามที่สลับสับ
เปลี่ยนจากสังคมปกติปรากฏให้เห็นในตัวอย่างต่อไปนี้
丸いテーブルを時計の目盛りのように囲んだ親戚一同は、年が若ければ若いほど猫背で髪が薄く、顔があおざめていて、
箸の動かし方も遅かった。自分たちがしっかりしていなかったから子孫がこうなってしまったのだと思うと、老人たちの自責の念

(ทะวะดะ 2017,108)
บรรดาญาติพี่น้องที่อายุน้อยกว่าซึ่งนั่งล้อมรอบโต๊ะกลมราวกับขีดหน้าปัดนาฬิกานั้น ยิ่งอายุน้อยก็ยิ่งหลังงุ้ม
ผมบาง หน้าซีด และคีบตะเกียบอย่างเชื่องช้า เมื่อคิดว่าเพราะพวกตนไม่หนักแน่นเข้มแข็งพอลูกหลานจึงกลายเป็น
เช่นนี้ ความรู้สึกส�ำนึกรับผิดชอบของเหล่าคนชราจึงท�ำให้บรรยากาศของงานเลี้ยงนั้นหนักอึ้ง

が祝いの席の空気を重くした。

ประโยคที่บรรยายว่า “ยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่หลังก็ยิ่งงุ้มและผมก็ยิ่งบาง หน้าซีด” สะท้อนให้เห็นพัฒนาการที่
ถดถอยของคนรุ่นใหม่ ส�ำหรับโยะฌิโรแล้วคนรุ่นชราเป็นผู้ที่มีส่วนส�ำคัญในการเป็นต้นเหตุให้ลูกหลานต้องเกิดมามี
สภาพเช่นนี้ และคนชรานัน้ ไม่จำ� เป็นต้องเฉลิมฉลองวันเกิดกับการมีอายุยนื ยาว หากแต่คนวัยเด็กอย่างมุเมะอิมากกว่า
ที่สมควรจะฉลองวันเกิดเนื่องจากเป็นวันที่เป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงส�ำนึกรับผิดชอบของ
คนรุ่นก่อนที่มีต่อคนรุ่นหลัง
ความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้าม “คนชรา-เด็กและหนุ่มสาว” ที่ถูกสร้างอย่างกลับตาลปัตรนั้นไม่ได้จ�ำกัดเพียง
ประเด็นเรือ่ งของความแข็งแรงทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงประเด็นเรือ่ งของจิตใจและความเข้าใจโลกในขณะที่
โยะฌิโรมีความกังวลต่อปัญหาสุขภาพของเหลน และมีความทุกข์ทรมานใจกับสภาพแวดล้อมทีย่ ากล�ำบาก แต่มเุ มอิ
กลับถูกสร้างให้เป็นตัวละครทีม่ องโลกในแง่ดี เข้าใจและยอมรับในชะตากรรมของตน การทีม่ เุ มะอิซงึ่ เป็นเด็กแต่กลับมี
ลักษณะนิสัยที่คิดถึงผู้อื่น ไม่คิดถึงแต่ตนเอง และรู้จักยั้งคิด (ทะวะดะ 2017,25) สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างตัวละคร
ทีม่ ลี กั ษณะตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ตามปกติ กล่าวคือ โยะฌิโรซึง่ เป็นตัวแทนของคนชรากลับกลายเป็นผูท้ มี่ รี า่ งกาย
แข็งแรงแต่จิตใจอ่อนไหว ในทางตรงกันข้ามมุเมะอิซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กกลับมีร่างกายอ่อนแอแต่จิตใจเข้มแข็ง
และเข้าใจโลก สรุปได้วา่ คูต่ รงข้ามระหว่างตัวละครคนชราและเด็กในเรือ่ งมีภาพลักษณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปจากภาพจ�ำ
ตามแบบเดิม คนชราซึ่งเดิมมีภาพลักษณ์ว่าอ่อนแอ เป็นภาระของสังคมและมีความด้อยกว่าในเชิงอ�ำนาจเมื่อเทียบ
กับเด็กและหนุ่มสาวซึ่งเดิมทีมีภาพลักษณ์ว่าแข็งแรง เป็นแรงงานหลักในการค�้ำจุนสังคม ได้ถูกสร้างให้กลายเป็น
ตัวละครที่มีความเหนือกว่าในเชิงอ�ำนาจและมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์
แบบคู่ตรงข้ามในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกแห่งสังคมดิสโทเปียในนวนิยายเรื่องนี้ ทั้งยังชี้ให้เห็นว่าผู้ประพันธ์
ต้องการชี้ให้เห็นถึงส�ำนึกรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลังที่มนุษย์ควรมี
อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งว่า ผู้ประพันธ์สร้างให้ตัวละครเด็กอย่างมุเมะอิมีความเป็นผู้ใหญ่
สุขมุ และเข้าใจโลก ผิดไปจากตัวละครอืน่ ตัวละครคนชราอย่างโยะฌิโรทีส่ มควรจะยอมรับในชะตากรรมและเข้าใจโลก
กลับมีอารมณ์ที่อ่อนไหว ต่างจากตัวละครเด็กอย่างมุเมะอิที่เข้มแข็งและยอมรับในชะตากรรม อีกทั้งมุเมะอิยังมี
28
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ลักษณะนิสยั ทีแ่ ตกต่างจากตัวละครโทะโมะผูเ้ ป็นพ่อของเขาทีเ่ ป็นตัวแทนของคนหนุม่ สาว ซึง่ ผูป้ ระพันธ์สร้างให้เป็น
คนไร้ความรับผิดชอบและมักท�ำอะไรตามอ�ำเภอใจของตน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างภาพลักษณ์ตัวละครให้
ต่างไปจากภาพจ�ำเดิมในสังคมปกติ อีกทั้งในตอนท้ายเรื่องมุเมะอิยังกลายเป็นความหวังของการเยียวยามนุษยชาติ
จากการทีเ่ ขาได้รบั เลือกให้เป็น “ผูเ้ ชิญโคมไฟ” การสร้างตัวละครในลักษณะนีเ้ ป็นการสร้างคูต่ รงข้ามคนชรากับเด็กและ
หนุม่ สาวทีม่ ภี าพลักษณ์ทงั้ ในเชิงกายภาพและจิตใจทีต่ า่ งไปจากเดิม สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของผูป้ ระพันธ์ทจ่ี ำ� ลอง
ภาพสังคมดิสโทเปียเชิงวิพากษ์ โดยรังสรรค์วรรณกรรมขึ้นมิใช่เพียงเพื่อโต้กลับแนวคิดเรื่องสังคมยูโทเปีย แต่เป็น
ความพยายามในการจ�ำลองภาพอนาคตที่มนุษย์ซึ่งอ่อนแอในสังคมตามแบบปกติ กลับกลายเป็นผู้มีความส�ำคัญ
และมีพลังการต่อรองในเชิงอ�ำนาจ อันแสดงให้เห็นถึงความหวังของการที่มนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นผู้อ่อนแอ
หรือถูกกดทับทางอ�ำนาจในเชิงโครงสร้างตามปกติ พลิกกลับมากลายเป็นผูม้ อี ำ� นาจทัง้ ยังกลายเป็นความหวังในการ
กอบกู้โลกจากความเป็นสังคมดิสโทเปียที่น่าหวาดหวั่นในอนาคต
2.1.2 หญิง-ชาย
คู่ความสัมพันธ์ชุดที่ 2 ที่จะอภิปรายคือคู่ตรงข้ามหญิง-ชาย โดยประเด็นนี้อาจใช้แนวคิดเรื่องบทบาท
ทางเพศแบบดั้งเดิม(Traditional gender roles) ของคู่ตรงข้ามความสัมพันธ์แบบหญิง-ชายแบบดั้งเดิมมาใช้ใน
การวิเคราะห์ กล่าวคือ แนวคิดนี้เชื่อว่าหญิงและชายมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน และเชื่อว่าบทบาทหญิงชาย
ถูกก�ำหนดเนือ่ งจากความแตกต่างทางเพศด้านชีววิทยา ซึง่ แนวคิดนีน้ ำ� มาซึง่ ความคาดหวังและการแบ่งแยกบทบาท
หน้าทีข่ องหญิงและชายในสังคม เช่น ผูห้ ญิงมีหน้าทีด่ แู ลครอบครัวและงานบ้าน ผูช้ ายเป็นผูท้ ำ� งานนอกบ้านหาเลีย้ ง
ครอบครัว ผู้หญิงมีพละก�ำลังน้อยกว่าผู้ชาย (Hurlock 1978,463) อย่างไรก็ดีผู้ประพันธ์ในนวนิยายเรื่องนี้สร้างตัว
ละครหญิงและชายให้มีภาพที่แตกต่างจากรูปแบบความสัมพันธ์ตามแบบเดิม ซึ่งตัวละครส�ำคัญที่เป็นตัวแทนของ
เพศหญิงในเรือ่ ง คือ ตัวละครมะริกะ และตัวละครอะมะโนะ ส่วนตัวละครทีเ่ ป็นตัวแทนของเพศชายคือตัวละครเอก
โยะฌิโร ดังจะเห็นได้ว่าตัวละครมะริกะ และอะมะโนะ ถูกสร้างให้เป็นตัวละครที่ปฏิเสธบทบาทหน้าที่ที่ถูกคาดหวัง
ตามแนวคิดบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม แม้ว่าแม่ของมุเมะอิจะเสียชีวิตหลังคลอดมุเมะอิและพ่อของเขาก็อยู่สถาน
บ�ำบัด แต่มะริกะซึง่ เป็นทวดหญิงของมุเมะอิกป็ ฏิเสธทีจ่ ะเป็นผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ลีย้ งดูมเุ มะอิ และ “เลือก” ทีจ่ ะท�ำงานเพือ่
สร้างบทบาทหน้าที่ของตนต่อไปในฐานะผู้อ�ำนวยการ “สถาบันบ้านอีกหลัง” ซึ่งก็คือสถานเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
ส่วนตัวละครอะมะโนะผูเ้ ป็นย่าของมุเมะอิกป็ ฏิเสธทีจ่ ะเดินทางกลับมาจากโอะกินะวะเพือ่ ดูแลมุเมะอิ ในทางกลับกัน
โยะฌิโร “เลือก” ที่จะอยู่กับบ้านและท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูโยะฌิโร
「おばあちゃん」という言葉には馴染みがないし、天南のことを無理に思い出そうとしても、せいぜい前回送られてきた
絵はがきのあぶりだしが思い浮かぶくらいだった。「おじいちゃん」という言葉を口にした記憶もない。無名は「曾」を「おじい
ちゃん」から切り離して考えてみたことがない。昔の子供にとっての「ママ」が無名にとっては「曾おじいちゃん」で、それ以外

(ทะวะดะ 2017,74)
มุเมะอิไม่คุ้นเคยกับค�ำว่า "คุณย่า" และถึงแม้จะพยายามฝืนนึกถึงอะมะโนะ มุเมะอิก็นึกออกเพียงหมึกล่องหน
ในไปรษณียบัตรภาพทีส่ ง่ มาครัง้ ล่าสุด ไม่มคี วามทรงจ�ำว่าเคยเรียกค�ำว่า "ปู"่ มุเมะอิไม่เคยลองนึกแยกค�ำว่า ทวด" จาก
"ปู"่ เลย "แม่" ส�ำหรับเด็กสมัยก่อนก็คอื "ปูท่ วด" ของมุเมะอิ และเท่ากับว่าไม่มสี มาชิกคนอืน่ ในครอบครัวส�ำหรับมุเมะอิ
อีกแล้ว “ปู่ทวด” คือคนมอบทุกสิ่งที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตให้ทั้งหมด
の家族はいないに等しいのだ。生きるのに必要なものはすべて「曾おじいちゃん」が与えてくれる。

จะเห็นได้ว่าโยะฌิโรซึ่งเป็นตัวละครชายกลับถูกสร้างให้มีภาพลักษณ์ของความเป็นแม่ โดยตัวละครเอก
เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ | Duantem Kritsadathanon

29

โยะฌิโรมิได้ยดึ ติดกับบทบาทหน้าทีแ่ บบดัง้ เดิม โยะฌิโรรับหน้าทีเ่ ลีย้ งดูตงั้ แต่มเุ มะอิถอื ก�ำเนิดและเป็นผูจ้ ดั หาทุกสิง่
ที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตให้กับมุเมะอิ สรุปได้ว่าบทบาทหน้าที่ของคู่ตรงข้ามหญิง-ชายในเรื่องถูกสลับบทบาท และ
ภาพลักษณ์ของคู่ตรงข้ามหญิง-ชายในเรื่องกลับพลิกผันมิได้เป็นไปตามแนวคิดเรื่องบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม
ตามที่สังคมคาดหวัง
ประเด็นเรื่องเพศหญิง-ชายนี้มีข้อสังเกตที่ควรอภิปรายเพิ่มเติม กล่าวคือผู้ประพันธ์ได้บรรยายว่าเด็กในยุค
โลกดิสโทเปียนั้นล้วนแล้วแต่ก็ต้องประสบกับการเปลี่ยนเพศหนึ่งถึงสองครั้งในชีวิต แนวคิดเรื่องเพศที่สามารถ
สับเปลี่ยนได้ นับเป็นการโต้กลับในเรื่องความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามเชิงอ�ำนาจที่มักเชิดชูเพศชายว่ามีสถานะ
เหนือกว่า หรือมีคณ
ุ ค่ากว่า กล่าวคือ ชายและหญิง เป็นความสัมพันธ์แบบคูต่ รงข้ามนับตัง้ แต่สงั คมปิตาธิปไตยก่อร่าง
สร้างขึน้ ซึง่ คูต่ รงข้ามนีถ้ กู ตัง้ ค�ำถามโดยทฤษฎีและการเมืองแนวสตรีนยิ มอยูบ่ อ่ ยครัง้ อีกทัง้ คูต่ รงข้ามเชิงเพศสภาวะ
นี้ยังจ�ำกัดเสรีภาพของสตรีอีกด้วย (Napier 2006,1-2) การสร้างให้ชายหญิงในเรื่องต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
เพศสรีระเด็กที่เกิดเป็นหญิงอาจกลายเป็นชาย เด็กที่เกิดเป็นชายอาจกลายเป็นหญิงนับเป็นการสร้างวาทกรรม
โต้กลับเชิงอ�ำนาจที่สั่นคลอนแนวคิดเรื่องความเหนือกว่าของเพศชาย ดังปรากฏในบทบรรยายต่อไปนี้
お腹の子が女の子だとわかると中絶してしまうような文化圏では、バランスを壊された自然が怒り狂って いろいろなトリ
ックを使い始めた。生まれた時の性が持続することはなく、誰でも人生のうち必ず一度か二度は性の転換が起こるようになったの

(ทะวะดะ 2017,107)
ในเขตวัฒนธรรมที่การท�ำแท้งเกิดขึ้นเมื่อทราบว่าบุตรในครรภ์เป็นหญิง ธรรมชาติที่ถูกท�ำลายความสมดุล
จึงโกรธและเริม่ ใช้กลอุบายต่างๆ เป็นกลวิธที างธรรมชาติอย่างหนึง่ ทีเ่ พศในตอนแรกเกิดไม่ด�ำรงคงอยู่ และไม่วา่ ใครก็จะ
มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศครั้งหรือสองครั้งในชีวิต

も自然の策略の一つだろう。

จากบทบรรยายทีว่ า่ “ในเขตวัฒนธรรมทีเ่ มือ่ ทราบว่าบุตรในครรภ์เป็นหญิงก็จะท�ำแท้ง” นัน้ ชีใ้ ห้เห็นถึงค่านิยม
แบบเก่าในบางวัฒนธรรมที่สังคมปิตาธิปไตยมีบทบาทควบคุมความคิดความเชื่อ โดยเฉพาะแนวคิดที่ว่าเพศชายนั้น
เหนือกว่าและดีกว่า การสร้างให้เด็กในเรือ่ ง “ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งมีการเปลีย่ นเพศหนึง่ ถึงสองครัง้ ในชีวติ ” นับเป็นการปะทะ
และสั่นคลอนความเชื่อเรื่องความเหนือกว่าของเพศชายโดยตรง นอกจากนี้การสร้างให้ตัวละครหญิงมีบทบาทและ
ภาพลักษณ์สลับกับตัวละครชายดังที่ได้อภิปรายในตอนต้น ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเพศภาวะหรือ
เพศสภาพมีความลื่นไหล ความเป็นเพศหญิงหรือเพศชายไม่อาจก�ำหนดได้ตามเพศสรีระที่เป็นในตอนถือก�ำเนิด
นับเป็นท่าทีทที่ า้ ทายเชิงสนับสนุนแนวคิดเพศทางเลือก อาจกล่าวได้วา่ ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการน�ำเสนอแนวคิดทีจ่ ะทลาย
กรอบก�ำแพงเรือ่ งเพศมิให้ยดึ ติดอยูก่ บั ความเชือ่ ประเพณี และค่านิยมตามแบบเดิม ด้วยเหตุนกี้ ารใช้คตู่ รงข้ามแบบ
หญิง-ชายทีส่ ลับบทบาทภาพลักษณ์โดยไม่ยดึ ตามกรอบแนวคิดเดิมในเรือ่ งจึงไม่เป็นเพียงการสะท้อนและจ�ำลองภาพ
ให้เห็นโลกดิสโทเปียในอนาคต แต่ยงั เป็นการแสดงท่าทีทที่ า้ ทายต่ออ�ำนาจทีเ่ หนือกว่า ทัง้ ยังท้าทายค่านิยม ประเพณี
ความเชื่อและกรอบแนวคิดตามแบบเดิม
2.2 ฉาก
องค์ประกอบด้านฉากเป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีข่ บั เน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบคูต่ รงข้ามทีเ่ ปลีย่ นไป
จากรูปแบบดั้งเดิม ผู้ประพันธ์ได้สร้างฉากหลัก คือ กรุงโตเกียวซึ่งตามความเป็นจริงในโลกปัจจุบันคือมหานคร
เมืองหลวงทีม่ เี ทคโนโลยีทที่ นั สมัย เศรษฐกิจรุง่ เรือง ให้กลายเป็นเมืองยากจนเงียบเหงาในโลกดิสโทเปียของนวนิยาย
เรื่องนี้ และในขณะที่กรุงโตเกียวและเกาะฮอนชูคือเขตอันตรายเต็มไปด้วยสารพิษปนเปื้อนและแทบไม่อาจท�ำการ
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เกษตรได้ เมืองชายขอบอย่างฮอกไกโด คิวชู และโอะกินะวะกลับกลายเป็นเมืองส�ำคัญที่ผู้คนต่างปรารถนาที่จะได้
ย้ายถิน่ ฐานไปอาศัย อีกทัง้ ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาและมีความก้าวหน้าน้อยกว่าอย่างอินเดียและแอฟริกาใต้กลับกลาย
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการแพทย์แทนประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
2.2.1 เมืองศูนย์กลางและเมืองชายขอบ
ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะกรุงโตเกียวถูกสร้างให้เป็นเมืองดิสโทเปียที่ผู้คนต่างปรารถนาที่จะหนีออกไป บท
บรรยายในเรื่องสะท้อนให้เห็นสภาพบ้านเมืองที่ทรุดโทรมถูกทิ้งร้างและไร้ผู้คน ดังนี้
もう何年も足を踏み入れたことのない新宿の町は今どうなっているのだろう。廃墟というには賑やかすぎる看板たち、自
動車など一台も走っていないのに律儀に赤くなったり青くなったりしている信号機、社員のいない会社の入れ口の自動ドアが開い

(ทะวะดะ 2017,34)
เมืองชินจูกุที่ไม่ได้ไปเหยียบย่างมาหลายปีแล้วป่านนี้จะเป็นอย่างไรหนอ ป้ายที่ดูมีชีวิตชีวาเกินกว่าจะ
เป็นซากปรักหักพัง สัญญาณไฟจราจรที่เป็นสีแดงหรือสีน�้ำเงินอย่างถูกต้องตามกฎจราจรทั้งๆ ที่ไม่มีรถวิ่ง ประตู
อั ต โนมั ติ ที่ ท างเข้ า ของบริ ษั ท ที่ ไ ม่ มี พ นั ก งานนั้ น เปิ ด ๆ ปิ ด ๆ เพราะกิ่ ง ก้ า นของต้ น ไม้ ริ ม ทางที่ พั ด ตามแรงลม
อย่างนั้นหรือ

たり閉まったりするのは風で街路樹の大枝がしなうからか。

จากการบรรยายจะพบว่าถนนหนทางของกรุงโตเกียวซึง่ เดิมเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจแห่งหนึง่ ของ
ญี่ปุ่นกลับถูกทิ้งร้าง บริษัทห้างร้านไร้ซึ่งพนักงาน เศรษฐกิจตกต�่ำและแทบไม่มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ สะท้อน
ให้เห็นถึงภาพอนาคตอันน่าหวาดหวั่นของกรุงโตเกียวที่กลายสภาพเป็นเมืองที่ถูกทิ้งร้าง บริเวณเขตทั้ง 23 เขต
ในกรุงโตเกียวที่เดิมเคยเป็นท�ำเลทองที่มีมูลค่ามหาศาล กลับถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายหากอยู่อาศัย
เป็นเวลานาน กรุงโตเกียวกลายเป็นดินแดนที่ผู้คนต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานออกไป
本州から沖縄へたくさんの男女が移住した。農業が栄えている土地と言えば沖縄の他に北海道が挙げられるが、沖縄と違

(ทะวะดะ 2017,57)
ชายหญิงจ�ำนวนมากอพยพจากเกาะฮอนชูไปยังโอะกินะวะ ถ้าพูดถึงดินแดนที่เกษตรกรรมมั่งคั่งนอกจาก
โอะกินะวะแล้วก็มีฮอกไกโด แต่ฮอกไกโดต่างจากโอะกินะวะตรงที่ว่ามีนโยบายไม่รับผู้อพยพ
って北海道は移民を受け入れない政策をとっている。

ในขณะที่กรุงโตเกียวกลายเป็นเมืองที่ผู้คนไม่ปรารถนาจะอาศัยอยู่ แต่ฮอกไกโดและโอะกินะวะ กลับกลาย
เป็นเมืองที่หนุ่มสาวต่างพากันย้ายถิ่นฐานไปท�ำงานและอยู่อาศัย จะเห็นได้ว่ากรุงโตเกียวที่เดิมเป็นเมืองศูนย์กลาง
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองกลับถูกลดความส�ำคัญและเมืองชายขอบอย่างฮอกไกโดและโอะกินะวะกลายเป็น
เมืองที่มีความส�ำคัญเนื่องจากเป็นดินแดนแห่งความหวังในการมีชีวิตรอดของผู้คนในเรื่อง
ท์ซทุ ซ์ อุ วิ เิ คราะห์วา่ แม้ประเทศญีป่ นุ่ จะมีประวัตศิ าสตร์ทมี่ คี วามเฉพาะตัวในประเด็นเรือ่ งของความเจ็บปวด
จากระเบิดนิวเคลียร์ช่วงสงครามโลก แต่การพังทลายของกรุงโตเกียวก็มักจะถูกน�ำเสนอในฐานะเป็นภาพแทน
ของการล่มสลายของประเทศญี่ปุ่นโดยรวมเนื่องจากกรุงโตเกียวเป็นสัญลักษณ์ของอ�ำนาจรัฐ (Tsutsui 2010,122)
การที่ฉากของกรุงโตเกียวซึ่งเดิมเป็นศูนย์กลางของอ�ำนาจถูกสร้างให้เมืองที่ถูกท�ำลายและผู้คนต่างพากันหลีก
หนีออก สะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องดิสโทเปียและความกังวลต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติและความกังวลที่ผู้ประพันธ์มีต่อ
ประเทศญี่ปุ่นโดยรวม การใช้คู่ตรงข้ามกรุงโตเกียวที่เดิมเป็นเมืองศูนย์กลางกับฮอกไกโดและโอะกินะวะซึ่งเดิมเป็น
เมืองชายขอบ โดยเปลีย่ นผลัดศูนย์กลางอ�ำนาจให้ฮอกไกโดและโอะกินะวะเป็นเมืองศูนย์กลางส�ำคัญและกรุงโตเกียว
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กลายเป็นประหนึ่งเมืองชายขอบ สะท้อนให้เห็นถึงกลวิธีการสร้างคู่ตรงข้ามในความสัมพันธ์ให้มีอ�ำนาจและ
ภาพลักษณ์ที่ต่างไปจากความคิด ความเชื่อ และการรับรู้ตามแบบเดิม
2.2.2 ประเทศก�ำลังพัฒนา-ประเทศพัฒนาแล้ว
ประเด็นเรื่องเมืองชายขอบและศูนย์กลางนี้ยังมีตัวอย่างให้เห็นในเรื่องจากการที่ผู้ประพันธ์สร้างให้ประเทศ
อินเดียและแอฟริกาใต้กลายเป็นศูนย์กลางความเจริญ และประเทศทั้งสองต่างก็มีเศรษฐกิจร�่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆ
ต่างจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากทั้งสองประเทศต่างก็เปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจจากการส่งออกทรัพยากรใต้ดิน
มาเป็นการส่งออกภาษาในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีภาษาที่ส่งออกได้ (ทะวะดะ 2017,111-112) อีกทั้งประเทศ
อินเดียยังกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่เป็นสถานที่แห่งความหวังของเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมร่างกาย
ที่อ่อนแออย่างมุเมะอิ ผู้ประพันธ์ได้สร้างความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามในแบบที่แตกต่างไปจากภาพในปัจจุบัน กล่าว
คือ ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ มีภาพลักษณ์เป็นประเทศศูนย์กลางของทวีปเอเชียทัง้ ในด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ กลับกลาย
เป็นประเทศที่ไร้ความส�ำคัญ ในขณะที่ประเทศอินเดียซึ่งมีเทคโนโลยีและฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าประเทศญี่ปุ่น
กลับกลายเป็นประเทศศูนย์กลางทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมถึงวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ การสร้าง
ลักษณะคู่ตรงข้ามในความสัมพันธ์ที่มีความพลิกผันเชิงอ�ำนาจนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีของผู้ประพันธ์
ที่พิจารณาว่าเมืองและประเทศที่เดิมเป็นชายขอบอาจกลับกลายเป็นเมืองและประเทศที่มีบทบาทส�ำคัญในอนาคต
ทัง้ ยังเป็นการเสนอแนวคิดทีว่ า่ ประเทศทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้าอย่างประเทศญีป่ นุ่ เองควรทีจ่ ะให้ความส�ำคัญกับเมือง
และประเทศชายขอบทั้งยังควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาในด้านอื่นเช่นภาษาและวัฒนธรรม มิใช่จ�ำกัดอยู่เพียง
การพัฒนาทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น อาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้ประพันธ์ได้เสนอแนวคิด
เรื่องความสัมพันธ์ในแบบคู่ตรงข้ามที่ไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้องเป็นการขัดแย้งและช่วงชิงอ�ำนาจกัน แต่ควรที่จะเป็น
คู่ตรงข้ามที่มีความสัมพันธ์ในเชิงสนับสนุน โดยการสลับและเปลี่ยนผลัดกันในเชิงอ�ำนาจจนสามารถประสานเป็น
การพึ่งพาอาศัยกันได้
สรุปได้ว่ากลวิธีการสร้างคู่ตรงข้ามโดยสลับบทบาทและภาพลักษณ์ของคู่ตรงข้ามในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ
ของทะวะดะ โยโกะ ได้ขับเน้นให้เห็นถึงโลกดิสโทเปียที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านรูปธรรม (เมืองเสื่อมโทรม) และ
นามธรรม (การจัดล�ำดับอ�ำนาจในสังคม และความคิดความเชื่อแบบใหม่) กลวิธีการสร้างคู่ตรงข้ามนี้จึงมิได้เป็น
เพียงการท้าทายต่ออ�ำนาจตามค่านิยมและความเชือ่ ตามแบบเดิม แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของสองสิง่
ที่ต้องคงอยู่คู่กัน เช่น คนชราคู่กับเด็กและหนุ่มสาว ชายคู่กับหญิง เมืองชายขอบคู่กับเมืองศูนย์กลาง ประเทศก�ำลัง
พัฒนาคู่กับประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากคู่ตรงข้ามนั้นแม้จะมีความแตกต่างกันและมีภาพลักษณ์ที่ดูขัดแย้งกัน แต่
ในความเป็นจริงแล้วคู่ตรงข้ามในความสัมพันธ์นั้นต่างก็ต้องพึ่งพาคู่ตรงข้ามของตนในการยืนยันอัตลักษณ์ บทบาท
ของตน และยังมีบทบาทเกือ้ หนุนคูต่ รงข้ามให้อยูร่ อดได้ในโลกแห่งสังคมดิสโทเปียในเรือ่ ง การประสานความสัมพันธ์
ของคู่ตรงข้ามนั้นจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการด�ำรงอยู่ของมนุษยชาติและความสมดุลของธรรมชาติและสังคม
3. ปัญหาสังคมญี่ปุ่นที่สะท้อนจากนวนิยาย เรื่อง เค็นโทฌิ
ผู้ประพันธ์ได้จ�ำลองภาพของสังคมดิสโทเปียโดยการสร้างคู่ตรงข้ามในความสัมพันธ์แบบกลับข้างดังที่ได้
อภิปรายมาแล้วข้างต้นเพื่อขับเน้นให้เห็นประเด็นปัญหาทางสังคมของญี่ปุ่น คือ ปัญหาเรื่องสังคมสูงวัย และ ปัญหา
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
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3.1 ปัญหาสังคมผู้สูงวัย
จากเรือ่ งจะเห็นได้วา่ ตัวละครผูส้ งู วัยกลายเป็นตัวละครหลักและถูกสร้างให้มบี ทบาทส�ำคัญต่อการมีชวี ติ รอด
ของตัวละครหนุ่มสาวและเด็ก แรงงานหลักในสังคมดิสโทเปียของนวนิยายเรื่องนี้คือคนชรา อีกทั้งผู้ท�ำหน้าที่เลี้ยงดู
เด็กในเรื่องโดยส่วนใหญ่ก็คือคนชราซึ่งเป็นปู่ย่าหรือทวดของเด็กๆ เหล่านั้น การสร้างตัวละครคนชราให้มีสุขภาพ
แข็งแรงแต่ตวั ละครเด็กมีสขุ ภาพอ่อนแอเช่นนีเ้ ป็นการจ�ำลองภาพอนาคตของสังคมสูงวัยทีม่ อี ตั ราการเกิดต�ำ่ ซึง่ เป็น
ปัญหาส�ำคัญทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ต้องเผชิญในปัจจุบนั เมือ่ พิจารณาจากข้อมูลประชากรศาสตร์จะพบว่าจ�ำนวนประชากร
ใน ค.ศ.2010 ทีเ่ ดิมมีจำ� นวน 35.62 ล้านคน จะลดลงเหลือ 32.31 ล้านคนใน ค.ศ.2040 และอัตราผูส้ งู วัยจะเพิม่ ขึน้
จาก 20.5% ใน ค.ศ. 2010 เป็น 34.6 % ในค.ศ.2040 โดยมีการคาดการณ์ว่าแม้จ�ำนวนประชากรที่ลดลงและสังคม
ผู้สูงวัยจะเกิดขึ้นก่อนในพื้นที่ชนบท แต่ปัญหาจ�ำนวนประชากรที่ลดลงและสังคมผู้สูงวัยจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ในเขตมหานคร โดยเฉพาะในเขตกรุงโตเกียวซึง่ มีประชากรกระจุกตัวหนาแน่น และอาจน�ำไปสูส่ ถานการณ์ทผี่ สู้ งู อายุ
จ�ำนวนมากมีรายได้และทรัพย์สิน แต่กลับไม่สามารถรับการรักษาพยาบาลได้ (Cabinet Office 2021) ปัญหาสังคม
ญีป่ นุ่ ทีม่ อี ตั ราการเกิดต�ำ่ แต่มจี ำ� นวนประชากรผูส้ งู วัยเป็นจ�ำนวนมากส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบ
สวัสดิการสังคม ตลอดจนความยัง่ ยืนของงบประมาณแผ่นดินของญีป่ นุ่ ทัง้ ยังส่งผลให้ธรุ กิจการศึกษาภายในประเทศ
มีความจ�ำเป็นต้องปิดตัวลง และคุณภาพของบัณฑิตก็ลดถอยตามไปด้วยเช่นกัน (นรีนุช 2562,360) ผู้ประพันธ์ได้
ใช้กลวิธีการประพันธ์แบบเสียดสี (satire) เพื่อน�ำเสนอปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาเรื่องการศึกษาในสังคมสูงวัยของ
เมืองดิสโทเปียในนวนิยายเรือ่ ง เค็นโทฌิ เช่น ในฉากทีบ่ รรยายว่าเมือ่ ระบบเศรษฐกิจล่มสลายท�ำให้ธนาคารต่างก็ตอ้ ง
ล้มละลายและปิดตัวลง มีเพียงชายสวมชุดสูทยืนเรียงแถวหน้าธนาคารคอยก้มศีรษะขอโทษลูกค้าธนาคารทีโ่ กรธเกรีย้ ว
เนือ่ งจากต้องสูญเสียเงินฝากของตนไปทัง้ หมด (ทะวะดะ 2017,49-50) ผูป้ ระพันธ์ได้บรรยายเหตุการณ์นดี้ ว้ ยกลวิธี
เสียดสีและสร้างฉากให้ดูน่าขบขัน กล่าวคือ ชายสวมชุดสูทที่น่าจะเป็นพนักงานธนาคารนั้น แท้จริงแล้วกลับเป็น
“ชายขอโทษ” ที่ได้รับการว่าจ้างมาเพื่อท�ำงาน “ขอโทษ” โดยเฉพาะ มิใช่เป็นการขอโทษที่กระท�ำโดยความจริงใจ
จากธนาคารแต่อย่างใด ฉากนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจและการกระท�ำที่เอารัดเอาเปรียบและไร้ซึ่งการตระหนัก
ในความรับผิดชอบของกลุ่มธนาคารที่เป็นตัวแทนของผู้ถืออ�ำนาจและมีบทบาทส�ำคัญในทางเศรษฐกิจ ซึ่งแม้แต่
การขอโทษก็เป็นการกระท�ำที่เป็นเพียงภาพลวงตา อีกทั้งคุณภาพของระบบการศึกษาก็เสื่อมถอยเนื่องจากการ
โรงเรียนต่างก็เอารัดเอาเปรียบโดยการหาประโยชน์จากพ่อแม่และเด็กทีเ่ พียงปรารถนาจะจ่ายค่าเล่าเรียน เนือ่ งจาก
ยิง่ จ่ายแพงก็ยงิ่ รูส้ กึ ว่าตนเองมีคา่ (ทะวะดะ 2017,50) ทัง้ ทีว่ ฒ
ุ กิ ารศึกษานัน้ อาจไม่ชว่ ยให้เกิดรายได้ในอนาคตก็ตาม
ปัญหาต่างๆ ที่ปรากฏในบทบรรยายข้างต้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมญี่ปุ่นที่มีอัตราการเกิดต�่ำแต่มีจ�ำนวน
ประชากรผู้สูงวัยเป็นจ�ำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสวัสดิการสังคมและระบบ
การศึกษาของญี่ปุ่น โดยผู้ประพันธ์ได้ขับเน้นปัญหานี้โดยใช้กลวิธีการประพันธ์แบบเสียดสีเพื่อจ�ำลองสภาพสังคม
ผู้สูงอายุในเมืองดิสโทเปียแห่งนี้
อย่างไรก็ดีปัญหาสังคมผู้สูงอายุในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ นี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปว่า
ผู้ประพันธ์ไม่ได้น�ำเสนอปัญหาสังคมผู้สูงอายุอย่างตรงไปตรงมา แต่ใช้กลวิธีการสร้างความสัมพันธ์คู่ตรงข้ามแบบ
กลับด้าน ดังที่ได้อภิปรายมาแล้วในข้างต้นว่าตัวละครคนชราในเรื่องมิได้มีภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุที่อ่อนแอและ
สร้างปัญหาให้สังคมแต่กลับเป็นผู้ที่ท�ำประโยชน์และเป็นก�ำลังหลักให้กับสังคม ในทางตรงกันข้ามตัวละครเด็กกลับ
เป็นตัวละครที่มีภาพลักษณ์ของผู้ที่อ่อนแอและสร้างปัญหาในสังคมเนื่องจากต้องพึ่งพาผู้สูงอายุในการด�ำเนินชีวิต
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ทุกอย่าง โทะดะจึงเสนอว่าประเด็นเรือ่ งสังคมผูส้ งู วัยอาจมิใช่ประเด็นส�ำคัญเท่ากับปัญหาเรือ่ งผลกระทบของมนุษย์
ที่ได้รับจากสารกัมมันตภาพรังสี (โทะดะ 2019,50-51) อย่างไรก็ดีผู้วิจัยมีความเห็นว่าเราอาจวิเคราะห์เพิ่มเติม
ในประเด็นปัญหาเรือ่ งสังคมผูส้ งู วัยได้วา่ การทีผ่ ปู้ ระพันธ์จงใจทีจ่ ะสร้างตัวละครคนชราให้มบี ทบาทส�ำคัญในเรือ่ งนัน้
นอกจากจะเป็นการขับเน้นให้เห็นถึงสังคมแบบดิสโทเปียและจ�ำลองให้เห็นภาพอนาคตของประเทศญีป่ นุ่ ทีก่ ลายเป็น
สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์แล้ว ยังอาจเป็นความพยายามของผู้ประพันธ์ที่ต้องการจะชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ
ที่มักถูกพิจารณาตามภาพเหมารวมว่าเป็นภาระของสังคม
เนื่องจากนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ เป็นผลงานที่แสดงออกถึงท่าทีตอบสนองของผู้ประพันธ์ที่มีต่อเหตุการณ์
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเขตโทโฮะกุ ใน ค.ศ.2011 มุระมะท์ซุและอะกิยะมะเสนอว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน ค.ศ.2011
ได้ย�้ำเตือนชาวญี่ปุ่นให้ตระหนักถึงจุดแข็งทางสังคมดั้งเดิม กล่าวคือจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตโทโฮคุครั้งนั้น
ผู้สูงอายุได้ใช้ภูมิปัญญาและความรู้ดั้งเดิมในการช่วยชีวิตผู้คนไว้มากมาย โดยผู้สูงอายุได้เตือนให้ชาวบ้านวิ่งขึ้นไป
ยังที่สูงทันทีหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เพื่อหนีจากคลื่นท์ซุนะมิที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเกิด อีกทั้งความสามารถ
ในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่ได้เคยประสบภัยธรรมชาติและผ่านประสบการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มาก่อน
ได้สร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก โดยสื่อได้เผยแพร่ภาพผู้สูงอายุที่ยัง
เคลือ่ นไหวอย่างแคล่วคล่องในการท�ำเกษตรกรรมและประมงซึง่ เดิมคืออุตสาหกรรมหลักของประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ สะท้อน
ให้เห็นถึงประเพณีที่ให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานและชี้ให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงาน
ผู้สูงอายุเป็นตัวเลขที่สูงโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ อีกทั้งภัยพิบัติในครั้งนี้เปรียบเสมือนเสียงเตือนคนเมือง
ในชุมชนโดยเฉพาะในเขตมหานครโตเกียวว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในอนาคตอันใกล้ และมี
ความเปราะบางของชุมชนเมือง ดังนัน้ การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกับผูส้ งู อายุทโี่ ดดเดีย่ ว และการให้กำ� ลังใจ
ในการมีสว่ นร่วมของแรงงานผูส้ งู อายุนบั เป็นความท้าทายส�ำคัญส�ำหรับชุมชนเมืองทีเ่ กิดความชราภาพอย่างรวดเร็ว
(Muramatsu and Akiyama 2011,430-431) การเสนอภาพผูส้ งู อายุในเรือ่ งให้เป็นผูม้ สี ขุ ภาพแข็งแรงและมีบทบาท
ส�ำคัญในการค�ำ้ จุนครอบครัวและเลีย้ งดูเด็กและหนุม่ สาวทีอ่ อ่ นแอจึงอาจเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีความพยายาม
ในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุและการประนีประนอมกับปัญหาดังกล่าวโดยการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่า
ของผู้สูงอายุในสังคมญี่ปุ่น
3.2 ปัญหาความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประเด็นปัญหาส�ำคัญประการหนึ่งที่ปรากฏในนวนิยาย
แนวดิสโทเปีย บิวแชมป์อภิปรายว่านวนิยายดิสโทเปียได้หลอมรวมความกลัวสองสิง่ คือ ความกลัวโลกยูโทเปียทีเ่ ป็น
สังคมแบบคงทีไ่ ม่มกี ารเปลีย่ นแปลงและมีการควบคุมทางทหารหรือมีการจัดระเบียบทัง้ หมด กับความกลัวเทคโนโลยี
เข้าด้วยกัน (Beauchamp 1986,53) ในขณะทีน่ วนิยายร่วมสมัยบางเรือ่ ง เช่น ดะอิยน คัมเปียวกิ ของ อะเบะ โคโบ
เสนอภาพโลกอนาคตที่เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีบทบาทส�ำคัญต่อชีวิตมนุษย์จนตัวละคร
กลายเป็นเหมือนเครื่องจักรเพื่อน�ำเสนอแนวคิดเรื่องโลกดิสโทเปียที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ นวนิยายเรื่อง
เค็นโทฌิ น�ำเสนอโลกดิสโทเปียทีม่ คี วามดัง้ เดิมทางเทคโนโลยี (technologically primitive) เพือ่ สะท้อนให้เห็นปัญหา
ความหวาดกลัวโลกอนาคตที่วิทยาศาสตร์ย้อนกลับมาท�ำลายมนุษย์ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าทะวะดะ โยโกะ
รังสรรค์นวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ อุบัติเหตุเรื่องนิวเคลียร์ และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมญี่ปุ่นหลังแผ่นดินไหว ซึ่ง"การตอบสนอง" ในที่นี้หมายถึงนวนิยายของทะวะดะ โยโกะ
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มิได้พรรณนาเกีย่ วกับผูค้ นและสังคมยุคหลังแผ่นดินไหวเท่านัน้ แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ทดี่ นิ้ รน
เพือ่ ตอบสนองต่อพลังอันท่วมท้นของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวและความพยายามในการเอาชีวติ รอด ความพยายาม
ในการฟื้นฟูเมือง ความพยายามในการปกป้องตัวเอง ปกป้องสิ่งแวดล้อม และความพยายามในการกู้คืนสิ่งที่ได้เคย
สูญเสีย ทั้งยังพยายามจดจ�ำสิ่งที่ตนได้สูญเสียหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัตินั้น (ฮิบิ 2020,2) ซึ่งการตอบสนองที่ฮิบิ
เสนอนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความหวาดกลัวเรื่องอุบัติภัยที่เกิดจากเหตุการณ์เตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์รวั่ ไหลหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลืน่ ท์ซนุ ะมิถล่มใน ค.ศ.2011 อย่างไรก็ดผี วู้ จิ ยั มีความเห็นว่านวนิยาย
เรื่องนี้มิได้เป็นผลงานที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์อุบัติภัยนิวเคลียร์ร่ัวไหลบนเกาะฟุกุฌิมะเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับ
ความกังวลของผูป้ ระพันธ์ทมี่ ตี อ่ ปัญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
โดยเมื่อย้อนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก็จะพบว่าปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นพิษที่เกิดจากความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเริ่มปรากฏชัดเจนในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 ซึ่งเป็น
ช่วงมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น (อาทิตย์ 2523,6) โรคร้ายต่าง ๆ เช่น โรคมินะมะตะ (水俣病) โรคอิตะอิอิตะอิ
(イタイイタイ病) ล้วนแล้วแต่เป็นความเจ็บป่วยทีเ่ กิดจากความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
ของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเร่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ มิยะจิมะเสนอว่าโรคมินะมะตะเป็นชื่อ
ของความเจ็บป่วยที่ท�ำให้ดินแดนมินะมะตะมีภาพลักษณ์ของโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเชื่อมโยงถึงสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติทั้งหมดของมินะมะตะ และยังแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่าน
กิจกรรมอาหาร ด้วยเหตุนกี้ ารปกป้องสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติจงึ ถือเป็นการปกป้องมนุษย์ (มิยะจิมะ 2013,71) และ
แม้ว่าเหตุการณ์ที่มินะมะตะและที่ฟุกุฌิมะจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยของคนในท้องถิ่นเหมือนๆ กัน
แต่อย่างไรก็ตามโรคมินะมะตะมีความเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องการส่งเสริมความทันสมัยและอุตสาหกรรม
ของประเทศญีป่ นุ่ ในช่วงเวลาทีโ่ ลกยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทว่าในช่วง ค.ศ.2011 ทีเ่ กิดเหตุการณ์
เตาปฏิกรณ์นวิ เคลียร์รวั่ ไหลทีฟ่ กุ ฌ
ุ มิ ะนัน้ โลกได้เปลีย่ นไป (มิยะจิมะ 2013,74) ซึง่ หมายความว่าเหตุการณ์การรัว่ ไหล
ของสารกัมมันตภาพรังสีบนเกาะฟุกุฌิมะนั้น แม้อาจเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อยกว่าเหตุการณ์
มินะมะตะ แต่กม็ คี วามเชือ่ มโยงกับความกังวลเรือ่ งวิทยาศาสตร์กบั สิง่ แวดล้อมอย่างหลีกเลีย่ งมิได้ ด้วยเหตุนจี้ งึ อาจ
วิเคราะห์ได้ว่าการรังสรรค์นวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ ของผู้ประพันธ์มิได้หมายรวม เพียงความหวาดกลัวในประเด็น
เรื่องเหตุการณ์การรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี ใน ค.ศ.2011 เท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงความหวาดกลัวที่มีต่อ
ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยรวมที่ด�ำเนินมาตั้งแต่ทศวรรษที่1970
จากการศึกษาแนวคิดข้างต้นพร้อมวิเคราะห์ตวั บทจะพบว่าผูป้ ระพันธ์ได้เชือ่ มโยงประเด็นเรือ่ งการปนเปือ้ น
ของสารพิษในอาหารและสภาพแวดล้อมโดยตลอดเรือ่ ง เช่น แม้โยะฌิโรจะอยากใช้ผกั ทะเดะในการปรุงอาหารคูก่ บั
ปลาอะยุให้กับมุเมะอิ แต่เนื่องจากปลาอะยุมีสารบนเปื้อนสูงจึงหลีกเลี่ยงที่จะให้มุเมะอิกินปลานั้น (ทะวะดะ
2017,65) หรือในตอนทีโ่ ยะฌิโรและมะริกะรับประทานนะเบะหม้อดินร่วมกับมุเมะอิกจ็ ะสลัดความทรงจ�ำทีเ่ ป็นลาง
ร้ายเกี่ยวกับการปนเปื้อนออกไปและใช้แห กวาดความทรงจ�ำที่สนุกสนานเข้ามาแทน (ทะวะดะ 2017,99) การใช้
ความเชือ่ มโยงในประเด็นเรือ่ งอาหารการกินกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ลวร้ายจากการพัฒนาทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนั้น จึงเป็นการตอกย�้ำให้เห็นว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านกิจกรรม
อาหาร และการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจึงถือเป็นการปกป้องมนุษย์ ดังนั้นกลวิธีการสร้างคู่ตรงข้ามใน
ความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในประเด็นเรือ่ งเมืองชายขอบ-เมืองศูนย์กลาง จึงไม่เป็นเพียงการจ�ำลองภาพเมืองดิสโทเปีย
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ในอนาคตเท่านั้น แต่ยังเป็นการตั้งค�ำถามต่อการจัดการของรัฐบาลและท่าทีของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนย้อนกลับมาท�ำลายมนุษย์ จะเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์ได้สร้างให้เมืองชายขอบอย่าง
คิวชู ฮอกไกโก โอะกินะวะกลายเป็นศูนย์กลางและมีบทบาทในการผลิตอาหารให้กับมหานครโตเกียวรวมถึง
เกาะฮอนชูซึ่งไม่สามารถท�ำการเกษตรด้วยตนเองได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมถูกท�ำลายลงจากความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ การสร้างคู่ตรงข้ามในลักษณะนี้จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลต่ออนาคตของประเทศญี่ปุ่น
รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงท่าทีทผี่ ปู้ ระพันธ์ให้ความส�ำคัญกับเมืองชายขอบทีม่ คี วามเป็นสังคมเกษตรมากกว่าเมือง
ศูนย์กลางที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเชื่อว่าเมืองชายขอบที่ยังคงรักษาธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนั้นจะกลายเป็นที่พึ่งพิงส�ำคัญให้กับมนุษย์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ช่วยค�้ำจุนมหานครโตเกียว
และเกาะฮอนชูที่กลายเป็นเมืองดิสโทเปียอันเป็นสถานที่ที่ไม่พึงปรารถนาในอนาคต
การเชื่อมโยงประเด็นเรื่องความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับประเด็นปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงวัย เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นส่วนส�ำคัญ
ประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ประเทศญีป่ นุ่ มีอตั ราส่วนของผูส้ งู อายุในสังคมเป็นจ�ำนวนมาก ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นี้
จึงเปรียบเสมือนเป็นดาบสองคม เนื่องจากในขณะที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้มนุษย์
มีชีวิตยืนยาว แต่ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์นี้กลับท�ำลายวัฏจักรของความเป็นมนุษย์ ดังที่ผู้
ประพันธ์ได้บรรยายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องความก้าวหน้าทางการแพทย์ดังนี้
医学の最終目的は決して死なない永遠の身体をつくることだと子供の頃は思い込んでいたが、死ねないことの苦痛につい

(ทะวะดะ 2017,66)
เมือ่ ตอนยังเป็นเด็ก โยะฌิโรคิดว่าเป้าหมายสูงสุดของการแพทย์คอื การสร้างร่างกายทีเ่ ป็นนิรนั ดร์ไม่มวี นั ตาย แต่
เขากลับไม่เคยลองคิดเกี่ยวกับความเจ็บปวดของการไม่สามารถตายได้

ては考えてみたことがなかった。

ความก้าวหน้าทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันปรารถนานั้นไม่เพียงส่งผลกระทบ
อย่างใหญ่หลวงต่อวัฏจักรของชีวิตและความสมดุลของประชากรในสังคมเท่านั้น แต่การพัฒนาอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยไม่คำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อมยังส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อคนรุน่ หลังทีต่ อ้ งประสบกับปัญหา
ความเจ็บป่วยดังที่สะท้อนให้เห็นในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ ด้วยเหตุนี้แม้ผู้ประพันธ์จะจ�ำลองภาพเมืองดิสโทเปีย
ที่มีความล้าหลังและถดถอยทางเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากภัยพิบัติและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แต่น�้ำเสียงของ
ผู้ประพันธ์นั้นเจือปนความรู้สึกหวนค�ำนึง (nostalgia) ถึงโลกยุคเก่าที่แม้จะไร้ความทันสมัยและเทคโนโลยีถดถอย
และกลายเป็นเมืองดิสโทเปียที่มีความดั้งเดิมทางเทคโนโลยี (technologically primitive) แต่กลับสร้างความรู้สึก
อิสระและผ่อนคลายให้กับตัวละครเอกโดยเฉพาะในกรณีเรื่องเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ ดังที่โยะฌิโรหวนร�ำลึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และ คิดว่าตนนึกขอบคุณที่เครื่องดูดฝุ่น
หายไป บ้านพักชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ ก็ท�ำให้การปัดกวาดเช็ดถูเป็นไปได้อย่างสะดวก และเมื่อไร้ซึ่ง
เครื่องซักผ้า จึงต้องกลับมาซักผ้าด้วยมือ อีกทั้งบางอาชีพที่หายไปเช่นร้านคลีนนิ่ง ก็กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง
(ทะวะดะ 2017,61-62) หรือ ฉากที่ตัวละครเอกโยะฌิโรพิจารณาว่าการที่โทรศัพท์หายไปเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจาก
ในอดีตไม่ว่าคุยโทรศัพท์กับอะมะโนะบุตรสาวเมื่อไหร่เป็นต้องทะเลาะกันทุกที (ทะวะดะ 2017,73) แต่ในตอนนี้
เมือ่ ต้องติดต่อกันด้วยไปรษณียบัตรก็ทำ� ให้ไม่มกี ารทะเลาะเนือ่ งจากไม่สามารถตอบโต้กลับได้ทนั ที ท�ำให้ความโกรธ
เจือจางลง สรุปได้ว่าปัญหาสังคมเรื่องความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ผู้ประพันธ์
ถ่ายทอดผ่านโลกดิสโทเปียในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ นั้นมิได้มีส�ำเนียงของการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาแต่เพียง
36
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อย่างเดียว แต่ยงั เจือส�ำเนียงของการหวนร�ำลึกถึงอดีตทีส่ งั คมญีป่ นุ่ ยังไม่มกี ารพัฒนาทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพสังคมจนยากเกินจะเยียวยาเช่นนี้ การสร้างคู่ตรงข้ามเมือง
ชายขอบ-เมืองศูนย์กลางในลักษณะเช่นนี้จึงเป็นการตั้งค�ำถามต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่มิได้ค�ำนึงถึงสภาพ
แวดล้อมของมนุษยชาติ ทัง้ ยังเป็นการแสดงความหวนร�ำลึกถึงเมืองในยุคอดีตทีแ่ ม้จะไม่สะดวกสบายเท่าปัจจุบนั แต่
ก็มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งมีความส�ำคัญต่อการมีชีวิตรอดของมนุษย์มากเสียยิ่งกว่าเมืองที่เต็มไปด้วย
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั สรุปได้วา่ ทะวะดะ โยโกะได้ใช้แนวคิดเรือ่ งคูต่ รงข้ามในนวนิยายเรือ่ ง เค็นโทฌิ เพือ่ เสนอภาพ
เมืองดิสโทเปียทีเ่ ลวร้าย โดยคูต่ รงข้ามนีม้ ลี กั ษณะความสัมพันธ์ในเชิงอ�ำนาจทีแ่ ตกต่างไปจากสังคมปกติ ผูป้ ระพันธ์
ได้ใช้แนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ามที่มีความสัมพันธ์แบบกลับด้านเพื่อโต้กลับแนวคิด ค่านิยม ประเพณีและความเชื่อเดิม
โดยลดความส�ำคัญของขั้วตรงข้ามที่มีความเหนือกว่าในเชิงอ�ำนาจตามแบบเก่าและเชิดชูขั้วตรงข้ามที่มีความด้อย
กว่าแทน โดยคู่ตรงข้ามที่ได้รับการสร้างสรรค์ในนวนิยายเรื่องนี้ประกอบด้วยคู่ตรงข้ามหลักที่เป็นองค์ประกอบของ
เรื่องด้านตัวละคร คือ คนชรา-เด็กและหนุ่มสาว หญิง-ชาย รวมถึงคู่ตรงข้ามที่เป็นองค์ประกอบของเรื่องด้านฉาก
คือ เมืองชายขอบ-เมืองศูนย์กลาง ประเทศก�ำลังพัฒนา-ประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพเมืองดิสโทเปีย
ที่มีการสลับสับเปลี่ยนขั้วอ�ำนาจของคู่ตรงข้ามตามความสัมพันธ์แบบเดิม แนวคิดเรื่องดิสโทเปียและกลวิธีการ
ประพันธ์เช่นนีไ้ ด้นำ� เสนอประเด็นปัญหาส�ำคัญทีด่ ำ� รงอยูใ่ นสังคมร่วมสมัยสองประการ คือ ปัญหาเรือ่ งสังคมผูส้ งู อายุ
และ ปัญหาเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประพันธ์เชื่อว่า
คู่ตรงข้ามนั้นแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ก็ต้องอยู่ร่วมกันและมีบทบาทเกื้อหนุนกันและกัน เช่นเดียวกับมนุษย์
และธรรมชาติที่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติและโลกใบนี้ ในบทความชิ้นนี้
ผู้วิจัยศึกษาประเด็นเรื่องคู่ตรงข้ามในผลงานแนวดิสโทเปียของทะวะดะ โยโกะ ผู้วิจัยจึงหวังว่าบทความชิ้นนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาวรรณกรรมสมัยใหม่ วรรณกรรมร่วมสมัยและวรรณกรรมยุคปัจจุบันชิ้นอื่นๆ และจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในประเด็นเรื่องดิสโทเปียในวรรณกรรมญี่ปุ่นต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยเองก็มุ่งที่จะศึกษาประเด็น
เรื่องวรรณกรรมแนวดิสโทเปียในผลงานวรรณกรรมญี่ปุ่นเรื่องอื่นๆ ต่อไป
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