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บทคัดย่อ

วรรณกรรมญี่ปุ ่นท่ีน�ำเสนอแนวคิดเรื่องดิสโทเปีย เป็นวรรณกรรมที่ได้รับควำมนิยมและถูกกล่ำวถึงมำกขึ้น 

ในปัจจุบัน นวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ โดยทะวะดะ โยโกะ เป็นนวนิยำยแนวดิสโทเปียที่เสนอภำพกรุงโตเกียวที่มี 

ควำมเสื่อมโทรม ซับซ้อน และยำกจนอันเน่ืองมำจำกภัยจำกพลังงำนปรมำณูนิวเคลียร์ ซ่ึงภำพอนำคตของ 

กรุงโตเกียวที่มีลักษณะเป็นดิสโทเปียน้ีได้รับกำรรังสรรค์ผ่ำนองค์ประกอบหลักของเรื่อง เช่น ตัวละคร ฉำก 

บทควำมวิจัยนี้มุ ่งศึกษำว่ำทะวะดะ โยโกะ ใช้คู ่ตรงข้ำมในกำรน�ำเสนอแนวคิดเรื่องดิสโทเปียอย่ำงไร และ 

แนวคิดเรื่องดิสโทเปียนั้นแสดงให้เห็นถึงปัญหำที่ด�ำรงอยู ่ในสังคมญี่ปุ ่นยุคปัจจุบันอย่ำงไร จำกกำรศึกษำ 

พบว่ำทะวะดะ โยโกะ ใช้คู่ตรงข้ำม เช่น คนชรำ-เด็กและหนุ่มสำว หญิง-ชำย เมืองศูนย์กลำง-เมืองชำยขอบ 

ประเทศก�ำลังพัฒนำ-ประเทศพัฒนำแล้ว เพื่อน�ำเสนอโลกดิสโทเปียในอนำคตของญี่ปุ่นที่มีควำมพลิกผันของ 

ขั้วอ�ำนำจและมีควำมเปลี่ยนแปลงจำกควำมสัมพันธ์ตำมแบบเดิม โดยแนวคิดเรื่องดิสโทเปียนี้แสดงให้เห็นถึง 

ประเดน็ปัญหำสงัคมปัจจบุนั คอื ประเดน็เรือ่งปัญหำสังคมสูงวยั และ ภัยอนัเกดิจำกควำมก้ำวหน้ำทำงวทิยำศำสตร์
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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.     

The Use of Binary Opposition in Novel Kentoushi
**
 

dystopia, Japanese literature, Tawada Yoko, binary opposition, Japanese social issues

** This article is a part of the research project titled "Binary Opposition in Dystopian literature written by Japanese women writers in modern times", 
granted by The Toyota Foundation.
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1. บทนำ�
นวนิยำยแนวดิสโทเปียได้รับควำมนิยมและครองพื้นที่ในวรรณกรรมญี่ปุ่นมำกขึ้นในปัจจุบัน นวนิยำยแนว 

“ดิสโทเปีย” มีควำมหมำยตรงข้ำมกับค�ำว่ำ “ยูโทเปีย” ซึ่งสื่อถึงสังคมในอุดมคติของเซอร์ ทอมัส มอร์ (Thomas 

More) ในศตวรรษท่ี 16 ระบบควำมเชื่อเรื่องยูโทเปียสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักเขียนรังสรรค์โลกในจินตนำกำรขึ้น 

ในรปูแบบท่ีแตกต่ำงกนัไป ซึง่ล้วนเป็น “ตอนจบทีส่วยงำม” ของมนษุยชำติ แต่ปัญหำส�ำคัญของยโูทเปียในวรรณกรรม

คือ สถำนที่เหล่ำนี้มักน่ำเบื่อและชวนง่วงเหงำ สิ่งที่เรียกว่ำมุมมองแบบ “ดิสโทเปีย” จึงท�ำให้อ่ำนสนุกเพลิดเพลิน

ยิง่ขึน้ (Sutherland 2561,315) วรรณกรรมแนวดสิโทเปียนัน้ จงึมกัน�ำเสนอภำพสงัคมทีเ่ลวร้ำย และโลกแห่งอนำคต

ที่เต็มไปด้วยควำมวุ่นวำย กอปรด้วยควำมทุกข์ยำกของมนุษย์ในรูปแบบต่ำงๆ เดิมทีสังคมเมืองในวรรณกรรม 

หลำยเรื่องถูกน�ำเสนอว่ำเป็นพื้นท่ีในอุดมคติและเป็นตัวแทนของควำมเป็นสมัยใหม่ แต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 

เป็นต้นมำภำพสังคมเมืองแบบดิสโทเปียได้ปรำกฏในสื่อต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นวรรณกรรม ภำพยนตร์ หรือ

กำร์ตนู  โดยเมอืงแบบดสิโทเปียมกัน�ำเสนอสงัคมทีม่คีวำมผดิปกต ิ(ปรำงและทอแสง 2561,141)  ส�ำหรบัวรรณกรรม

ญี่ปุ ่นเองก็เช่นกัน นวนิยำยสมัยใหม่และนวนิยำยร่วมสมัยยุคหลังสงครำมโลกครั้งที่สองซ่ึงได้รับอิทธิพลจำก 

ตะวนัตกโดยเฉพำะจำกสหรฐัอเมริกำ ได้น�ำเสนอนวนยิำยแนววทิยำศำสตร์ และเสนอภำพสงัคมดสิโทเปียเพือ่แสดง

ควำมกังวลของตนที่มีต่อสถำนกำรณ์กำรบ้ำนเมืองและ/หรือสังคมในขณะนั้น ในผลงำนหลำยเรื่อง เช่น คับปะ 河

童  โดย อะกุตะงะวะ รีวโนะซุเกะ 芥川龍之介』อุท์ซุกุชี โฮะฌิ しい  โดย มิฌิมะ ยุกิโอะ (三島由紀夫) 

ชเิรียวโต  โดย โอเอะ เคน็สะบโุร (大江健三郎) ฮโิซะยะกะนะ เค็ชโฌ『密やかな結晶』โดย โอะงะวะ โยโกะ 

(小川洋子) ส�ำหรับนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ น้ันเป็นนวนิยำยแนวดิสโทเปีย ที่ได้รับกำรรังสรรค์ขึ้นใน ค.ศ.2014 

ผู้เขียนได้เสนอภำพอนำคตของกรุงโตเกียวที่เต็มไปด้วยควำมเส่ือมโทรม ผู้คนต้องประสบควำมยำกล�ำบำกใน 

กำรอยู่อำศัย  โดยได้ใช้องค์ประกอบของเรื่องต่ำงๆ เช่น ตัวละคร ฉำก เพื่อน�ำเสนอแนวคิดเรื่องควำมสัมพันธ์แบบ

คู่ตรงข้ำม และเสนอภำพอนำคตของญ่ีปุ่นท่ีมีควำมพลิกผันของขั้วอ�ำนำจและมีควำมเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ 

ควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจตำมแบบเดิม โดยผู้เขียนได้รังสรรค์วรรณกรรมแนวดิสโทเปียนี้เพื่อเสนอปัญหำสังคมญี่ปุ่น

ในปัจจุบัน

2. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นวนิยำยแนวดิสโทเปียของญี่ปุ ่นนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่สองเป็นต้นมำมักเสนอแนวคิดที ่

แสดงท่ำทีกังวลของตนที่มีต่อสังคมและสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในขณะน้ัน เช่น ผลงำนของมิฌิมะ ยุกิโอะ และ 

โอเอะ เค็นสะบุโร อย่ำงไรก็ดีนวนิยำยของอะเบะ โคโบกลับประสบผลส�ำเร็จในกำรน�ำเสนอแนวคิดของตนที่มีต่อ

วิทยำศำสตร์และสังคมยูโทเปียมำกกว่ำ (Moichi 1999, 93) และในขณะที่นวนิยำยแนวดิสโทเปียช่วงแรกมักจะ 

น�ำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องทำงกำรเมืองและปรัชญำ แต่นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมำ เนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับ 

ประเด็นทำงกำรเมืองค่อยๆ จำงหำยไปและถูกแทนที่ด้วยประเด็นเรื่องควำมกังวลที่มีต่อเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้งยังให้ควำมส�ำคัญกับกลุ่มผู้อ่ำนหนุ่มสำวและให้ควำมส�ำคัญกับปรัชญำกำรเมืองน้อยลง (Horan 2018, 2)

นวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ ของทะวะดะ โยโกะ เป็นนวนิยำยที่น�ำเสนอปัญหำเรื่องควำมกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม

และสภำพสังคมเมืองของกรุงโตเกียว มหำนครเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ ่น ทำมำสเสนอว่ำแม้ควำมส�ำเร็จ 

ทำงเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 20 จะน�ำมำซึ่งควำมหวังของอนำคตที่ดีขึ้นในภำยภำคหน้ำ แต่ปัญหำเรื่องพลังงำน

ปรมำณูนิวเคลียร์กลับน�ำมำซ่ึงผลลัพธ์ที่เลวร้ำยและส่งผลกระทบให้กับคนจ�ำนวนมำก ซ่ึงทะวะดะ โยโกะ ก็เป็น 
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หนึ่งในเสียงที่วิพำกษ์วิจำรณ์นโยบำยเรื่องพลังงำนนิวเคลียร์ของรัฐบำลที่ให้ควำมส�ำคัญกับผลประโยชน์เหนือ 

ควำมปลอดภัยของประชำชนและธรรมชำติ (Tamas 2019,117) นักเขียนหลำยคน เช่น โอะงะวะ โยโกะ มุรุกะมิ 

ฮะรุก ิ(村上春樹)และทะวะดะ โยโกะได้อทุศิงำนเขยีนของตนเพือ่แสดงควำมผิดหวงัทีม่ต่ีอรฐับำลในกำรจดักำรปัญหำ

เรื่องวิกฤติกำรณ์พลังงำนปรมำณูนิวเคลียร์รั่วไหลอันเน่ืองมำจำกภัยธรรมชำติแผ่นดินไหวบนเกำะฟุกุฌิมะ ใน 

ค.ศ. 2011 โดยเรื่องสั้น “ฟุฌิ โนะ ฌิมะ” ที่รังสรรค์ใน ค.ศ.2012 เป็นผลงำนชิ้นแรกของทะวะดะ โยะโกะที่แสดง

ท่ำทีไม่เห็นด้วยต่อแผนกำรกำรรับมือกับภัยพิบัติของทำงกำร (คิมุระ 2019,103) และ นวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌ ิ

ก็เป็นนวนิยำยที่เสนอภำพโลกดิสโทเปียน้ันในรูปแบบดิสโทเปียแบบกำร์ตูน (comic dystopia) กล่ำวคือ ภำพ 

ควำมเลวร้ำยของสภำพแวดล้อมได้ถูกน�ำเสนอผ่ำนฉำกที่ดูน่ำขบขัน (Tamas 2019,123) ฮิบิ โยะฌิทะกะ 

พิจำรณำว่ำ นวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ เป็นหลักฐำนหนึ่งของงำนวิจำรณ์สิ่งแวดล้อม (Environmental criticism) 

ที่เขียนขึ้นเพ่ือ “ตอบสนอง” ต่อเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ อุบัติเหตุพลังงำนปรมำณูนิวเคลียร์ และกำร

เปลี่ยนแปลงของสังคมญี่ปุ่นหลังแผ่นดินไหว โดยฮิบิได้ศึกษำในสำมประเด็นหลัก คือ เรื่องร่ำงกำยของตัวละครที่

เปลี่ยนแปลงไปจำกผลกระทบของสำรกัมมันตภำพรังสี ภำษำที่ถูกจ�ำกัดกำรใช้จำกกำรควบคุมตรวจสอบของรัฐ 

และ แนวคิดเรื่องชำติ ทั้งยังเสนอว่ำทะวะดะ โยโกะได้ใช้พลังจินตนำกำรของแนวคิดแบบหลังมนุษย์ (ポスト・ヒュ

ーマンな想像力) ในนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ (ฮิบิ 2020,3-7) โคโนะซุวิเครำะห์ว่ำนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ ได้เสนอภำพ

ประเทศญี่ปุ่นที่สภำพแวดล้อมถูกท�ำลำยจำกกำรปนเปื้อนของสำรกัมมันตภำพรังสีซึ่งท�ำให้ตัวละครเอก “โยะฌิโร” 

(義郎)ทีม่อีำย ุ108 ปีต้องอำศยัอยูก่บัเหลน คอื “มเุมะอ”ิ(無名) ในสงัคมทีม่อีตัรำกำรเกิดต�ำ่แต่มปีระชำกรสูงวยัมำก 

(少子高齢社会) (โคโนะซุ 2014) อย่ำงไรก็ดีโทะดะพิจำรณำว่ำประเด็นเรื่องสังคมผู้สูงวัยมิใช่ประเด็นส�ำคัญเท่ำกับ

ปัญหำเรื่องผลกระทบของมนุษย์ที่ได้รับจำกสำรกัมมันตภำพรังสี (โทะดะ 2019,50-51)

ส�ำหรบัประเดน็เรือ่งแนวคดิเรือ่งคูต่รงข้ำม (Binary opposition) ทีผู่ว้จิยัจะน�ำมำใช้วเิครำะห์ตวับทนัน้ฝังอยู ่

ในควำมคดิของมนษุย์อย่ำงมวีวิฒันำกำรและเป็นระบบมำช้ำนำน แนวคดิน้ีเป็นแนวคิดในกลุม่โครงสร้ำงนยิม (Struc-

turalism) ที่เป็นพื้นฐำนของปรัชญำตะวันตกกระแสหลัก ที่ได้รับกำรพัฒนำโดยสโตรสส์ (Claude Levi-Strauss) 

และบำร์ธ (Roland Barthes) ที่เชื่อในควำมสัมพันธ์ของคู่ตรงข้ำม เช่น ชำย-หญิง เด็ก/หนุ่มสำว-คนชรำ ดี-เลว ซึ่ง

แนวคิดเร่ืองคู่ตรงข้ำมน้ีได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหำใช่ธรรมชำติของสิ่งน้ันไม่ อย่ำงไรก็ดี

แนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ำมนี้ ถูกหักล้ำงโดยทฤษฎีรื้อสร้ำง (Deconstruction) ที่ต้องกำรชี้ให้เห็นว่ำระบบหรือโครงสร้ำง

ต่ำงๆ ที่โครงสร้ำงนิยมพยำยำมจะถอดออกมำนั้นก�ำหนดขึ้นจำกอ�ำนำจในสังคมทั้งส้ินโดยสังคมแห่งอ�ำนำจได้ให้

ควำมหมำยหนึง่มอี�ำนำจเหนอือกีควำมหมำยหนึง่เสมอ (อริำวด ี2542,84-85) ผลงำนเรือ่ง เคน็โทฌ ิกเ็ช่นกนั นวนยิำย

เรื่องนี้มีองค์ประกอบของเรื่องที่ประกอบด้วยคู่ตรงข้ำม เช่น เด็ก-คนชรำ ชำย-หญิง เมืองศูนย์กลำง-เมืองชำยขอบ 

ประเทศพัฒนำแล้ว-ประเทศก�ำลังพัฒนำ ซ่ึงขั้วอ�ำนำจของควำมสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ำมท่ีเคยให้ควำมส�ำคัญกับส่ิง 

ที่อยู่ในล�ำดับแรก ( คอื เด็ก ชำย เมืองศูนย์กลำง ประเทศพัฒนำแล้ว) นั้นเปลี่ยนแปลงไป และผู้เขยีนได้รังสรรค์ภำพ

ลกัษณ์ของคูต่รงข้ำมให้เปลีย่นแปลงไปจำกโลกปัจจบุนั อย่ำงไรกด็ผู้ีวจิยัมไิด้มคีวำมประสงค์ทีจ่ะใช้ทฤษฎีวรรณกรรม

ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น ทฤษฎีควำมหลำกเลื่อน (Différance) ของดำร์ริดำ (Jacques Derrida) ซึ่งเป็นทฤษฎี

วรรณกรรมแนวรื้อสร้ำงท่ีมีอิทธิพลต่อชุดควำมคิดในยุคร่วมสมัยและเป็นทฤษฎีที่โต้กลับแนวคิดเรื่องควำมสัมพันธ์

แบบคูต่รงข้ำมเชงิล�ำดบัชัน้เป็นกำรเฉพำะแต่อย่ำงใด แต่ผูว้จิยัมจีดุมุง่หมำยทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่ำแนวคิดเรือ่งคู่ตรงข้ำม

ที่ทะวะดะ โยโกะถ่ำยทอดในนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ นั้น เป็นกำรพลิกกลับล�ำดับควำมสัมพันธ์ตำมรูปแบบเดิมใน

สังคมปกติ อันเป็นกำรขับเน้นให้เห็นถึงสภำพสังคมแบบดิสโทเปียในนวนิยำยเรื่องนี้
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จำกกำรศกึษำพบว่ำยงัไม่มงีำนวจิยัใดทีศ่กึษำกำรใช้คูต่รงข้ำมในนวนยิำยเรือ่ง เคน็โทฌ ิและยงัไม่มงีำนวจิยั

ใดทีศ่กึษำว่ำผูเ้ขียนได้ใช้กลวธิกีำรประพนัธ์นีอ้ย่ำงไร และกำรใช้คูต่รงข้ำมนัน้ได้น�ำเสนอแนวคดิเร่ืองดิสโทเปียอย่ำงไร 

ผูว้จิยัจงึมุง่ท่ีจะศกึษำกำรใช้แนวคิดเรือ่งคูต่รงข้ำมในนวนยิำยเรือ่ง เคน็โทฌ ิเพือ่สะท้อนให้เหน็ถึงควำมพลกิผนัของ

ขั้วอ�ำนำจและกำรเปล่ียนแปลงของรูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจตำมแบบเดิม อีกทั้งยังมุ่งท่ีจะศึกษำว่ำแนวคิด

เรื่องดิสโทเปียนั้นสะท้อนให้เห็นประเด็นปัญหำเรื่องสังคมผู้สูงวัยและภัยอันเกิดจำกควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์

อย่ำงไร

3. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
1. เพือ่ศกึษำว่ำทะวะดะ โยโกะ ได้เสนอภำพกรงุโตเกยีวและประเทศญ่ีปุน่ในนวนยิำยเรือ่ง เคน็โทฌ ิอย่ำงไร

2. เพื่อศึกษำว่ำทะวะดะ โยโกะได้ใช้แนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ำมในกำรน�ำเสนอภำพสังคมดิสโทเปียในนวนิยำย 

เรื่อง เค็นโทฌิ อย่ำงไร และ สังคมดิสโทเปียนั้นสะท้อนให้เห็นปัญหำที่ด�ำรงอยู่ในสังคมญี่ปุ่นอย่ำงไร

3.1 ขอบเขตของก�รวิจัย

ผู้วิจัยศึกษำและวิเครำะห์นวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ『献灯使』ที่รังสรรค์โดยทะวะดะ โยโกะ โดยวิเครำะห์ตัว

บทและมุ่งเน้นศึกษำกำรใช้แนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ำมในกำรน�ำเสนอภำพสังคมดิสโทเปียของนวนิยำยเรื่องนี้ โดยผู้วิจัย

จะศึกษำว่ำผู้ประพันธ์ได้ใช้แนวคิดเร่ืองคู่ตรงข้ำมในกำรถ่ำยทอดสังคมแบบดิสโทเปียเพื่อสื่อถึงประเด็นปัญหำ 

ทำงสังคมอย่ำงไร พร้อมทั้งผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่ออ้ำงอิง และวิเครำะห์เพื่อหำข้อสรุป

3.2 สมมติฐ�นของก�รวิจัย

 1.  ทะวะดะ โยโกะ ได้เสนอภำพกรงุโตเกยีวและประเทศญ่ีปุ่นในอนำคตทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทำงลบ และ 

  เป็นสังคมแบบดิสโทเปียที่มนุษย์ถูกกักขังและถูกควบคุมภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เลวร้ำยและ 

  เสื่อมโทรม

 2. ทะวะดะ โยโกะได้ใช้แนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ำมในกำรน�ำเสนอภำพสังคมดิสโทเปียในวรรณกรรม 

  เรือ่ง เคน็โทฌ ิโดยทะวะดะ โยโกะ ใช้แนวคดิเรือ่งคูต่รงข้ำม เช่น คนชรำ-เดก็และหนุม่สำว หญงิ-ชำย  

  เมืองชำยขอบ-เมืองศูนย์กลำง ประเทศก�ำลังพัฒนำ-ประเทศพัฒนำแล้ว เพื่อน�ำเสนอโลกดิสโทเปีย 

  ในอนำคตของญี่ปุ ่นท่ีมีควำมพลิกผันของขั้วอ�ำนำจและมีควำมเปลี่ยนแปลงจำกควำมสัมพันธ์ 

  ตำมแบบเดิม โดยแนวคิดเรื่องดิสโทเปียนี้แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหำสังคมปัจจุบัน คือ ประเด็น 

  เรื่องปัญหำสังคมสูงวัย และ ภัยอันเกิดจำกควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์

3.3 ระบบถอดเสียง

ในกำรถอดอักษรภำษำญีปุ่น่เป็นภำษำไทยนัน้ ผูว้จิยัใช้ระบบทีเ่ป็นผลงำนวจิยัของคณำจำรย์คณะอกัษรศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้แก่อำจำรย์สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่นคือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กัลยำณี  สีตสุวรรณ 

ผูช่้วยศำสตรำจำรย์สชุำดำ  สตัยพงศ์ และผูช่้วยศำสตรำจำรย์เสำวลักษณ์  สุรยิะวงศ์ไพศำล (ปัจจบุนัคือ ศำสตรำจำรย์

กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศำล) อำจำรย์ภำควิชำภำษำศำสตร์ คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำพร 

ลักษณียนำวิน และอำจำรย์ภำควิชำภำษำไทย คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎีพร ช�ำนิโรคศำนต์ ส�ำหรับค�ำบำงค�ำ 

ที่นิยมใช้แพร่หลำยแล้วยังคงใช้ตำมควำมนิยมเดิม เช่น เกำะฮอนชู คิวชู
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3.4 ข้อตกลง

ผู้วิจัยจะใช้ตัวอักษรเอนส�ำหรับผลงำนประเภทหนังสือหรือนวนิยำยขนำดยำว เช่น นวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ 

และใช้ตวัอกัษรในเคร่ืองหมำยอญัประกำศส�ำหรบัผลงำนประเภทบทควำมหรือเรือ่งส้ัน เช่น เรือ่งสัน้ “ฟฌุ ิโนะ ฌมิะ”

4. บทวิเคร�ะห์
 ทะวะดะ โยโกะ (1960-ปัจจุบัน) เป็นนักเขียนชำวญี่ปุ่น เกิดที่กรุงโตเกียวใน ค.ศ.1960 ส�ำเร็จกำรศึกษำ

สำขำวิชำวรรณคดีรัสเซียจำกมหำวิทยำลัยวะเซะดะ (早稲田大学) ใน ค.ศ.1982 และย้ำยไปอำศัยอยู่ในประเทศ

เยอรมนีต้ังแต่นั้นเป็นต้นมำ ทะวะดะ โยโกะส�ำเร็จกำรศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำวรรณคดีเยอรมันจำก

มหำวิทยำลัยซูริค (University of Zurich) ใน ค.ศ.2000 ทะวะดะ โยโกะเป็นนักเขียนที่รังสรรค์ผลงำนประเภท

นวนิยำย วรรณกรรมเยำวชน และโคลง โดยได้รับรำงวัลอะกุตะงะวะ (芥川賞) ใน ค.ศ.1993 จำกนวนิยำยเรื่อง 

อินุ มุกุอิร『ิ犬婿入り』ทั้งยังทดลองเขียนนวนิยำยเรื่อง Das nackte Auge แบบสองภำษำ คือ ภำษำญี่ปุ่นและ

ภำษำเยอรมัน ใน ค.ศ.2004 กล่ำวได้ว่ำทะวะดะ โยะโกะมีช่ือเสียงจำกควำมสำมำรถในกำรรังสรรค์ผลงำนด้วย 

ภำษำทีไ่ม่ใช่ภำษำแม่ของตน และมกัถ่ำยทอดประสบกำรณ์ส่วนตัวจำกกำรเดนิทำงข้ำมผ่ำนประเทศและวฒันธรรม

ลงในงำนประพันธ์ของตน ประเดน็เรือ่งประสบกำรณ์ด้ำนกำรใช้ค�ำ ภำษำและวฒันธรรมทีแ่ตกต่ำงกัน รวมทัง้แนวคดิ

เรือ่งภำษำญีปุ่น่กบัควำมเป็นชำตญิีปุ่น่ สงัคมเมอืงแบบดสิโทเปีย ล้วนแล้วแต่เป็นลกัษณะเด่นทีท่�ำให้ทะวะดะ โยโกะ

กลำยเป็นนักเขียนหญิงชำวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน

ส�ำหรบันวนยิำยเรือ่ง เคน็โทฌ ิซึง่ได้รบักำรรงัสรรค์ขึน้ใน ค.ศ.2014 และได้รับรำงวลัหนงัสอืดเีด่นระดบัชำติ

ประเภทวรรณกรรมแปล (National Book Award for Translated Literature) ของสหรัฐอเมริกำในช่ือ The 

Emissary เมื่อ ค.ศ.2018 นั้น3 เป็นเรื่องรำวของโลกญี่ปุ่นในอนำคตที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ พื้นที่ทั้ง 23 เขต

ของมหำนครโตเกียวได้ถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่อันตรำยเน่ืองจำกมลภำวะต่อส่ิงแวดล้อมที่มีควำมอันตรำยซับซ้อน 

ผู้คนต่ำงพำกันหลบหนีออกจำกพื้นที่อันตรำยและอำศัยอยู่ในบ้ำนพักช่ัวครำวโดยไม่มีเครื่องมือเคร่ืองใช้เพื่อ 

อ�ำนวยควำมสะดวกอย่ำงที่เคยเป็นมำ ตัวละครเอกในเรื่องเป็นชำยชรำวัย 108 ปีที่ชื่อ “โยะฌิโร” (義郎) มีเหลนที่

ชื่อ “มุเมะอิ” (無名) ซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องอีกตัวละครหนึ่ง เหล่ำชำยชรำในเรื่องล้วนแต่มีสุขภำพแข็งแรงและ

มสีภำพกำรด�ำรงอยูป่ระหนึง่ว่ำเป็นชวีติทีป่รำศจำกควำมตำย แต่ในทำงตรงกนัข้ำมเดก็และหนุม่สำวต่ำงกม็ร่ีำงกำย

ที่อ่อนแอและเสียชีวิตกันตั้งแต่อยู่ในวัยเยำว์ ผู้เขียนสร้ำงให้ตัวละครเด็กและหนุ่มสำวเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งพำคน

ชรำและอปุกรณ์ดแูลเพือ่ควำมอยูร่อดของพวกเขำ เนือ่งจำกร่ำงกำยนัน้ทรดุโทรม รับประทำนอำหำรไม่ได้ตำมปกติ 

นอกจำกนีเ้พศโดยก�ำเนดินัน้มไิด้อยูค่งทีถ่ำวร คนทีม่อีำยนุ้อยต่ำงกม็กีำรเปลีย่นเพศรำวหนึง่ถงึสองครัง้ในช่วงอำยขุยั

ที่สั้นนั้น ผู้เขียนได้สร้ำงสภำพแวดล้อมและฉำกของเรื่องให้ประเทศญี่ปุ่นมีกำรก�ำหนดนโยบำยปิดประเทศ ทั้งยัง

จ�ำกัดกำรย้ำยถิ่นฐำนและกำรเคลื่อนไหวภำยในประเทศ มีกำรห้ำมใช้ภำษำอังกฤษ รวมทั้งค�ำยืม (外来語) ทั้งหมด 

เทคโนโลยีและควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ เช่น รถยนต์ อินเตอร์เน็ตล้วนสูญหำยไปจนหมดสิ้น

1. ลักษณะดิสโทเปียในนวนิย�ย เรื่อง เค็นโทฌิ

ปรำกำชกล่ำวว่ำจินตนำกำรดิสโทเปียจับวำงเรำไว้ในโลกที่น่ำสะพรึงกลัวเพื่อเตือนให้เรำเห็นถึงอันตรำย 

3 นวนิยำยเรื่องนี้ได้รับกำรแปลเป็นภำษำไทยในชื่อว่ำ ผู้อัญเชิญไฟ โดย มุทิตำ พำนิช จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์ก�ำมะหยี่ ใน พ.ศ.2562 แต่ผู้วิจัยจะขอใช้บทแปลของตนเองในส่วนกำร
แปลบทอ้ำงอิงจำกนวนิยำยเรื่องนี้เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์บทควำมวิจัย
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ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตหำกเรำไม่ตระหนักถึงอำกำรของโรคในปัจจุบัน และด้วยเหตุนี้ควำมปรำรถนำโลกยูโทเปีย 

จงึเป็นแรงกระตุน้ให้เกดิวรรณกรรมดสิโทเปีย (Prakash 2010,2) นวนยิำยเรือ่ง เคน็โทฌ ิกเ็ช่นกนั ทะวะดะ โยโกะ

ได้ถ่ำยทอดจินตนำกำรท่ีน่ำหวำดกลัวของโลกอนำคตเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่ำนตระหนักถึงภยันตรำยที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น 

ในภำยภำคหน้ำ โดยได้สอดแทรกควำมหวนร�ำลึกถึงโลกแบบเก่ำที่กำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยียังไม่

ก้ำวหน้ำ ซึง่องค์ประกอบส�ำคัญของวรรณกรรมทีเ่รยีกว่ำเป็นแนว “ดสิโทเปีย” ประกอบด้วยคุณลกัษณะ 5 ประกำร 

คือ กำรควบคุมโดยรัฐ กำรท�ำลำยหรือภัยพิบัติทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมทำงเทคโนโลยี กำรเอำ 

ชีวิตรอด และกำรสูญเสียควำมเป็นปัจเจกชน (แอทวูด 2021) ทะวะดะ โยโกะได้สร้ำงองค์ประกอบส�ำคัญที่สะท้อน

ให้เห็นถึงควำมเป็นสังคมแบบดิสโทเปียในผลงำนช้ินนี้ครบทุกองค์ประกอบ กล่ำวคือ เป็นสังคมที่ถูกตัดขำดจำก 

โลกภำยนอกและปกครองโดยระบบเผด็จกำรเบ็ดเสร็จ มีองค์ประกอบของฉำกที่จ�ำลองภำพมหำนครโตเกียว 

ที่มีสภำพแวดล้อมและธรรมชำติเส่ือมโทรม เป็นภัยคุกคำมต่อชีวิตมนุษย์ ตัวละครในเรื่องถูกควบคุมเรื่องกำร 

สื่อสำรและเทคโนโลยี และต้องดิ้นรนเพื่อเอำชีวิตรอด อีกทั้งตัวละครในเรื่องยังสูญเสียเอกลักษณ์และควำมเป็น

ปัจเจกชนไป ดังนี้
 

 1.1  กำรควบคุมโดยรัฐ

 ผู้ประพันธ์ได้จ�ำลองภำพประเทศญี่ปุ่นในอนำคตซึ่งไม่อำจระบุว่ำเป็นเมื่อใดโดยได้สร้ำงฉำกหลักของ 

เรื่องเป็นกรุงโตเกียวที่อดีตเคยมีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีถึงขีดสุด แต่เหตุกำรณ์ปัจจุบันในเรื่องกลับเป็น

เมืองที่เสื่อมโทรม ถูกตัดขำดจำกโลกภำยนอก ประเทศญี่ปุ่นเองถูกตัดขำดจำกต่ำงประเทศ อีกทั้งกำรเดินทำงและ 

กำรย้ำยถิน่ฐำนภำยในประเทศก็เป็นไปด้วยควำมยำกล�ำบำก เกำะฮอนชเูป็นดนิแดนทีไ่ม่พงึปรำรถนำและคนจ�ำนวน

มำกพยำยำมย้ำยออกจำกเกำะฮอนชูที่เดิมมีควำมส�ำคัญทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพื่อไปอำศัยอยู่ในดินแดน 

ทำงใต้ คือ เกำะคิวชู และ โอะกินะวะ แต่ก็เป็นไปได้โดยยำกเนื่องจำกกำรด�ำเนินชีวิตทุกอย่ำงถูกควบคุมโดยรัฐ 

ทะวะดะ โยโกะได้จ�ำลองภำพของตัวละครที่ถูกควบคุมกำรด�ำเนินชีวิตในทุกด้ำน เช่น โรงเรียนซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐ

ได้ออกค�ำแนะน�ำทกุอย่ำงให้ผูป้กครองปฏบิตัติำม แม้แต่เรือ่งกำรวดัไข้ซึง่สมควรจะเป็นเสรภีำพขัน้พืน้ฐำนของมนษุย์

ในกำรรักษำและเฝ้ำระวังสุขภำพบุตรหลำนของตน โรงเรียนก็มีค�ำส่ังไม่ให้ท�ำกำรวัดไข้เน่ืองจำกเด็กทุกคน 

รวมถึงตัวละครมุเมะอิล้วนแล้วแต่เป็นเด็กท่ีมีอำกำรป่วยและมีไข้ต�่ำอยู่ตลอดเวลำ ไม่เพียงเท่ำนั้นประชำชนยังถูก

ควบคุมในกำรด�ำเนินชีวิตขั้นพื้นฐำนทุกประกำรโดยตัวละครในเรื่องต่ำงต้องอำศัยอยู่ในบ้ำนพักชั่วครำวที่รัฐ 

จัดหำให้ รัฐควบคุมกำรใช้ภำษำและสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โดยจะเห็นได้จำกกำรที่ตัวละครเอกโยะฌิโรจ�ำต้องฝังผลงำน

เขียนของตนเนื่องจำกขัดต่อนโยบำยของรัฐ 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

らいので埋めたのだった。(ทะวะดะ 2017,45)

ไม่ว่�ใครก็ล้วนมีขยะที่ส�ม�รถเผ�ได้และขยะที่ไม่ส�ม�รถเผ�ได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคน นวนิย�ย

ประวัติศ�สตร์ที่มีชื่อว่� เค็นโทฌิ เป็นคว�มพย�ย�มในก�รเขียนนวนิย�ยประวัติศ�สตร์ครั้งแรก และครั้งสุดท้�ยของ

โยะฌิโร แต่เข�นึกข้ึนม�ได้หลังจ�กเขียนนวนิย�ยไปม�กพอสมควรแล้วว่�ตนใช้ชื่อสถ�นที่ต่�งประเทศม�กเกินไป 

ชื่อสถ�นท่ีนั้นขย�ยกิ่งก้�นส�ข�เหมือนเส้นเลือดอยู่ในง�นเขียน และเป็นไปไม่ได้ที่จะลบเพียงชื่อสถ�นท่ีเท่�นั้น 
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เพื่อคว�มปลอดภัยของตนเอง โยะฌิโรจึงต้องทิ้งมัน แต่ก�รจะเผ�ก็เจ็บปวดใจเกินไปเข�จึงฝังมันไว้แทน

ด้วยนโยบำยปิดประเทศและควบคุมไม่ให้มีกำรติดต่อกับต่ำงชำติของรัฐ ท�ำให้ตัวละครเอกจ�ำใจต้องฝัง

นวนิยำยประวัติศำสตร์เรื่อง  เค็นโทฌิ ของตนเนื่องจำกมี “ชื่อเมืองต่ำงประเทศ” ปรำกฏมำกจนเกินไป ค�ำว่ำ “เค็น

โทฌิ” 遣唐使」ซึ่งเป็นช่ือนวนิยำยประวัติศำสตร์ของตัวละครโยะฌิโรนั้น มีเสียงพ้องกับชื่อนวนิยำยเรื่องนี้ 

คอื “เคน็โทฌ”ิ 献灯使」แต่ตวัอกัษร “โท” นัน้ต่ำงกนั (唐/灯)  โดยช่ือตวัอกัษรคันจทิีเ่ป็นช่ือนวนยิำยประวตัศิำสตร์

ของตวัละครเอกนัน้สือ่ถึง ทตูจำกประเทศญีปุ่น่ทีถู่กส่งไปเชือ่มสมัพนัธไมตรกัีบรำชวงศ์ถงัแห่งประเทศจนีในระหว่ำง 

ค.ศ.630 และ 894 ด้วยวตัถปุระสงค์ทีจ่ะรบัอำรยธรรมจนีในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู ้บทกว ีกำรแพทย์และยำ ศำสนำ

พุทธ เครื่องดนตรี ต�ำรำอำหำร กำรละเล่น งำนเทศกำล (Tamas 2019,122) ในขณะที่ตัวอักษรคันจิที่เป็นชื่อของ

นวนิยำยเรื่องนี้นั้น มีควำมหมำยว่ำ “ผู้ถือโคมไฟปฏิญำณเพื่อน�ำไปบวงสรวงเทพ” จะเห็นได้ว่ำผู้ประพันธ์ได้จงใจที่ 

จะเล่นกบัค�ำว่ำ “เคน็โทฌ”ิ ทีห่มำยถงึผูน้�ำสำรทีจ่ะเดนิทำงไปรบัอำรยธรรมต่ำงประเทศเพือ่เข้ำมำเผยแพร่ในประเทศ

ของตน แต่ในควำมเป็นจรงิกลบัไม่สำมำรถเผยแพร่นวนยิำยเล่มนีไ้ด้เนือ่งจำกนโยบำยปิดกัน้ประเทศจำกโลกภำยนอก 

แม้จะยงัไม่มกีฎหมำยกำรห้ำมพดูชือ่เมอืงในต่ำงประเทศ เช่น นวิยอร์คแต่ผูค้นต่ำงก็พำกนัหวำดกลัวเวลำพดูชือ่เมอืง

ในต่ำงประเทศ (ทะวะดะ 2017,36) ประชำชนได้รับอนุญำตให้เรียนภำษำต่ำงประเทศอื่นนอกจำกภำษำอังกฤษได้

บ้ำง เช่น เช่น ภำษำสวำฮิลี ภำษำเยอรมัน แต่ก็เป็นกำรยำกที่จะหำครูสอน ห้ำมกำรร้องเพลงภำษำต่ำงชำติในที่

สำธำรณะเกิน 40 วินำที และนวนิยำยแปลก็ไม่สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ได้อีกต่อไป (ทะวะดะ 2017,59) กำรควบคุม

ของรฐัโดยกำรจ�ำกดัเสรภีำพและปิดกัน้ประชำชนออกจำกโลกภำยนอกในเรือ่งนีจ้งึชีใ้ห้เหน็ถงึลกัษณะกำรเป็นสงัคม 

ดิสโทเปียในนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ

1.2 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟ (環太平洋火山帯) ซ่ึงต้องเผชิญกับภัยพิบัตินำนัปกำร เช่น 

แผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด ซึ่งเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 11 มีนำคม ค.ศ.2011 สร้ำงควำมเสียหำยครั้งยิ่งใหญ่

ให้กบัประเทศญีปุ่น่ และในระหว่ำงวนัที ่12 ถงึ 14 มนีำคม ค.ศ.2011 ได้เกดิเหตกุำรณ์เตำปฏกิรณ์โรงไฟฟ้ำพลงังำน

นิวเคลียร์รั่วไหล เนื่องจำกคลื่นท์ซุนะมิได้ซัดถล่มแนวป้องกันและเตำปฏิกรณ์นิวเคลียร์จนท�ำให้เกิดควำมเสียหำย

ครั้งใหญ่ ประชำชนมำกกว่ำ 150,000 คนได้รับผลกระทบอย่ำงมหำศำลและถูกบังคับให้ย้ำยออกจำกที่พักอำศัย 

ทำงกำรได้ก�ำหนดเขตหวงห้ำมไม่ให้มีคนเข้ำออกในพื้นท่ี และจ�ำเป็นต้องขยำยพื้นที่กักกันนั้นออกไปเร่ือยๆ ตำม

ระดับกำรร่ัวไหลของสำรกัมมันตภำพรังสี (บีบีซี 2021) ทะวะดะ โยโกะเป็นนักเขียนที่ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ 

ภัยพิบัตินี้และจ�ำลองภำพประเทศญี่ปุ่นหลังเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวและสำรกัมมันตภำพรังสีรั่วไหล โดยเหตุกำรณ์ 

ในเรือ่งกรุงโตเกยีวและบริเวณเกำะฮอนชกูลำยเป็นดนิแดนปนเป้ือนและกลำยเป็นดนิแดนทีไ่ม่เหมำะแก่กำรอยูอ่ำศัย 

เด็กรุ่นหลังเช่นมุเมะอิมีร่ำงกำยผิดปกติเสื่อมโทรม แม้เน้ือเรื่องจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่ำภัยพิบัตินั้นเกิดจำกสำเหตุใด 

แต่เรำสำมำรถอนุมำนได้จำกฉำกและสภำพสิ่งแวดล้อมที่ปรำกฏในบทสนทนำในเรื่องว่ำ ดินปนเปื้อนและทะเล 

เต็มไปด้วยสำรพิษนั้นเกิดจำกอำนุภำพของสำรกัมมันตภำพรังสี

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   (ทะวะดะ 2017,30) 
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“งัน้เหรอ ถ้�อย่�งนัน้เธอไม่ใช่ลกูววั แต่เป็นลกูนกสนิะ ลูกววัน่ะเตบิโตด้วยก�รดืม่นมของแม่ววั ในขณะทีล่กูนก 

จะเติบโตโดยก�รกินไส้เดือนที่พ่อนกแม่นกเอ�ม�ป้อน แต่ไส้เดือนมันอ�ศัยอยู่ในดิน ดังนั้นในกรณีที่ดินปนเปื้อน ก็จะมี

ระดับพิษปนเปื้อนสูง นั่นจึงเป็นเหตุผลว่�ทำ�ไมนกในปัจจุบันไม่ค่อยกินไส้เดือนยังไงล่ะ”

เหตุกำรณ์นี้เป็นฉำกตอนท่ีโยะฌิโรพำมุเมะอิไปหำทันตแพทย์เนื่องจำกฟันน�้ำนมของมุเมะอิอ่อนแอจน 

ร่วงหลุดหมดปำกก่อนเวลำอันควร ทันตแพทย์แนะน�ำให้มุเมะอิดื่มนมแต่เมื่อมุเมะอิบอกว่ำไม่ชอบนมวัวแต่ชอบ

ไส้เดือนมำกกว่ำ ทันตแพทย์จึงกล่ำวตอบด้วยประโยคสนทนำข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำดินที่มีระดับกำรปนเปื้อนสูง และ

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติท�ำให้ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพำะกรุงโตเกียวและเกำะฮอนชูกลำยเป็นพื้นที่

อันตรำย และในโลกที่เด็กที่เหมำะสมกับค�ำว่ำมีสุขภำพดีไม่มีอยู่ จึงท�ำให้กุมำรแพทย์ต้องเพิ่มเวลำท�ำงำนมำกขึ้น 

(ทะวะดะ 2017,29) ผลผลิตทำงกำรเกษตรแทบปลูกไม่ได้ในเขตกรุงโตเกียวและเกำะฮอนชู สภำพแวดล้อมที่ได้รับ

ผลกระทบจำกภยัพบิตัซิึง่ท�ำให้เดก็ทีเ่กดิใหม่มอีำยขุยัสัน้และมชีวีติอย่ำงยำกล�ำบำกสะท้อนให้เหน็ถงึภำพสงัคมเมอืง

แบบดิสโทเปียที่ผู้ประพันธ์ถ่ำยทอดให้เห็นถึงควำมน่ำหวำดกลัวในอนำคต

1.3 กำรควบคุมทำงกำรสื่อสำรและเทคโนโลยี

ผู้ประพันธ์ได้ถ่ำยทอดให้เห็นถึงกำรควบคุมกำรสื่อสำรและกำรเทคโนโลยีต่ำง ๆ ในประเทศ ไม่มีกำรใช้

โทรศพัท์เหมอืนในอดตี ข้อมลูเกีย่วกบัสขุภำพของเดก็ในประเทศถกูส่งไปเกบ็ไว้ทีศ่นูย์วจิยัด้วยกำรเขยีนลำยมอืโดย

ไม่มีผู้อื่นสำมำรถขโมยข้อมูลออกมำได้ อีกทั้งกำรส่งจดหมำยและไปรษณียบัตรก็ถูกสอดส่องควบคุม โดยสำมำรถ

เห็นได้จำกฉำกท่ีตัวละครเอกโยะฌิโรเอ่ยถึงไปรษณียบัตรที่ได้รับจำกอะมะนะ (天南) บุตรสำวของตนซ่ึงส่งมำจำก

โอะกินะวะว่ำ

「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。」(ทะวะดะ 2017,70)

“ไปรษณียบัตรภ�พที่อะมะโนะส่งม�นั้น มีส่วนที่เขียนด้วยหมึกล่องหนอยู่ม�กทีเดียว”

ประโยคนี้ชี้ให้เห็นว่ำอะมะนะซึ่งย้ำยถิ่นฐำนไปใช้แรงงำนในสวนผลไม้บนเกำะโอะกินะวะไม่กล้ำที่จะส่ง

จดหมำยเล่ำถึงเรื่องรำวกำรใช้ชีวิตของตนบนเกำะโอะกินะวะได้ จึงใช้วิธีเขียนด้วยหมึกล่องหนเพื่อเล่ำเรื่องรำวให้

โยะฌิโรผู้เป็นพ่อฟัง และโยะฌิโรรู้สึกว่ำส่วนหนึ่งของจดหมำยน้ันถูกฝ่ำมือท่ีมองไม่เห็นปิดเอำไว้จึงไม่สำมำรถ 

อ่ำนได้ (ทะวะดะ 2017,73) แม้ว่ำอะมะนะจะได้ย้ำยถิน่ฐำนไปอำศยับนเกำะโอะกนิะวะซึง่เป็นดนิแดนทีอ่ดุมสมบรูณ์ 

สำมำรถปลูกผัก ผลไม้และพืชพันธุ์ธัญญำหำรได้ แต่เป็นที่น่ำสังเกตว่ำผู้ประพันธ์ได้บรรยำยควำมรู้สึกของโยะฌิโร 

ที่ว่ำ สวนผลไม้ที่อะมะโนะไปท�ำงำนนั้นก็เป็นเหมือนกับโรงงำนผลไม้ และกำรใช้ชีวิตกำรท�ำงำนโดยต้องถูกกักขัง 

อยู่ในนั้นก็น่ำจะยำกล�ำบำกมิใช่หรือ (ทะวะดะ 2017,72) และกำรใช้ชีวิตในเมืองอย่ำงโตเกียวแม้จะยำกล�ำบำกแต่

ก็อำจดีกว่ำเม่ือเทียบกับกำรไร้อิสรภำพเช่นนั้น บทบรรยำยนี้สะท้อนให้เห็นว่ำกำรควบคุมและจ�ำกัดอิสรภำพของ

ประชำชนในเรื่องเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นแม้กระทั่งในเขตที่มีควำมอุดมสมบูรณ์และไม่ได้เกิดภัยปนเปื้อนทำง 

สิ่งแวดล้อมอย่ำงในกรุงโตเกียว และตอกย�้ำภำพเมืองดิสโทเปียในนวนิยำยเรื่องนี้

1.4 กำรเอำชีวิตรอด

ตัวละครในเรื่องต่ำงพำกันเอำชีวิตรอดจำกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเรื่องในรูปแบบต่ำง ๆ กัน ตัวละครอะมะโนะ 

บุตรสำวของโยะฌิโรย้ำยถิ่นฐำนไปอยู่ที่เกำะโอะกินะวะ ตัวละครโทะโมะ (飛藻) หลำนของโยะฌิโรผู้เป็นพ่อของ 

มุเมะอิก็หนีหำยไปโดยให้เหตุผลว่ำต้องเข้ำสถำนบ�ำบัดผู้ติดเกมส์ ตัวละครเอกโยะฌิโรแม้จะไม่ได้พยำยำมเอำชีวิต
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ตนเองรอดเนื่องจำกเหตุผลท่ีว่ำเขำเป็นคนชรำท่ี “แม้จะปรำรถนำควำมตำยแต่ก็ไม่อำจตำยได้” แต่โยะฌิโรด้ินรน

ทกุวถิทีำงทีจ่ะท�ำให้มเุมะอเิหลนของเขำรอดชวีติและมอีำยยุนืยำวทีส่ดุโดยกำรแสวงหำอำหำรท่ีจะช่วยท�ำให้สขุภำพ

ของมุเมะอิดีขึ้น ส�ำหรับมุเมะอิเอง แม้จะยอมรับในชะตำกรรมแต่เม่ือได้รับทรำบว่ำตนได้รับโอกำสในกำรเป็น 

“เค็นโทฌิ” หรือผู้เชิญโคมเพลิง มุเมะอิก็พร้อมที่จะเสี่ยงดังในบทบรรยำยต่อไปนี้

「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

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。(ทะวะดะ 2017,151)

ตนในฐ�นะทีไ่ด้รับเลือกให้เป็น “ผูเ้ชญิโคมเพลงิ” จ�กนีไ้ปกจ็ะต้องลอบลงเรอืเพือ่มุง่หน้�ไปยงัเมอืงมทัร�ส 4 

ประเทศอนิเดยี ทีน่ัน่มสีถ�บนัก�รแพทย์น�น�ช�ตทิีก่ำ�ลงัรอก�รม�ถงึของมเุมะออิยู ่ข้อมลูเกีย่วกบัสขุภ�พของ

มุเมะอคิงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทัว่โลกผ่�นก�รวจัิยท�งก�รแพทย์ และบ�งทอี�จถงึขัน้ยดือ�ยใุห้กบัมเุมะอด้ิวย

แม้ว่ำกำรเป็นผู้เชิญโคมเพลิงจะไม่สำมำรถเปิดเผยต่อสำธำรณะได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอำชญำกรรมแต่อย่ำงใด 

มุเมะอิจึงพร้อมที่จะลักลอบลงเรือไปยังประเทศอินเดียซึ่งมีศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์นำนำชำติที่อำจจะช่วยยืดชีวิต

ของตนให้ยืนยำวต่อไปได้ และแม้จะต้องพลัดพรำกจำกโยะฌิโรผู้เป็นทวด แต่มุเมะอิก็พร้อมที่จะท�ำเพื่อควำมหวัง

ในกำรมีชีวิตรอด ชี้ให้เห็นควำมพยำยำมของตัวละครในกำรเอำชีวิตรอดในเมืองดิสโทเปียนี้

1.5 กำรสูญเสียควำมเป็นปัจเจกชน

ลักษณะควำมเป็นดิสโทเปียในนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ อีกประกำรหนึ่งคือกำรที่ผู้ประพันธ์สร้ำงให้ตัวละคร

ยอมจ�ำนนต่อกำรควบคมุของรฐั ตวัละครเอกโยะฌิโรสญูเสยีเสรภีำพในกำรแสดงออกทำงกำรเขยีนจำกกำรทีเ่ขำต้อง

ฝังนวนยิำยแนวประวัตศิำสตร์เรือ่ง เคน็โทฌ ิของตน อีกทัง้ยงัสญูเสยีเอกลักษณ์ควำมเป็นตวัตนในสงัคมแบบดสิโทเปีย

ที่ผู้คนต่ำงต้องอำศัยอยู่ในบ้ำนพักชั่วครำวและมีวิถีชีวิตที่ถูกก�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、

自分を演出するために靴を選ぶことはなくなった。(ทะวะดะ 2017,10) 

เดีย๋วนีโ้ยะฌโิรไม่ต้องก�รใช้ง�นอดเิรกเพือ่เป็นอิฐในก�รก่อสร้�งบ้�นทีเ่รยีกว่�บคุลกิลกัษณะเฉพ�ะอกีต่อไป 

ก�รท่ีจะใส่รองเท้�ประเภทไหนนัน้เป็นปัญห�สำ�คญั แต่โยะฌโิรไม่ได้เลอืกรองเท้�เพ่ือแสดงออกถงึตวัตนอกีต่อไป

จำกฉำกนี้จะเห็นได้ว่ำตัวละครเอกโยะฌิโรสูญเสียควำมปรำรถนำที่จะสร้ำงเอกลักษณ์หรือบุคลิกลักษณะ

เฉพำะของตน แม้ว่ำในอดตีจะเคยมัน่ใจในรสนยิมของตน แต่ในปัจจบุนันีเ้ขำไม่รูสึ้กปรำรถนำท่ีจะสร้ำงบคุลิกลักษณะ

ควำมเป็นตวัตนของตนเองอกีต่อไป สภำพแวดล้อมทีท่�ำให้ตวัละครเอกสญูเสียเสรภีำพทำงกำรแสดงออกทัง้กำรพดู 

กำรเขียน และควำมเป็นตัวตนเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสังคมแบบดิสโทเปียอย่ำงแท้จริง

2. ก�รใช้คว�มสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้�มในนวนิย�ย เรื่อง เค็นโทฌิ

กลวิธีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ำมในนวนิยำยเรื่องนี้มีส่วนส�ำคัญในกำรขับเน้นควำมเป็นดิสโทเปีย

ของตัวบท ในบทควำมวิจัยนี้ผู้วิจัยจะแบ่งประเด็นกำรใช้คู่ตรงข้ำมในกำรสร้ำงองค์ประกอบของเรื่องออกเป็น 

สองประเด็นหลัก คือ องค์ประกอบของเรื่องด้ำนตัวละคร อันได้แก่ คู่ตรงข้ำมของตัวละครคนชรำ-เด็ก หนุ่มสำว 

ตวัละครหญงิ-ชำย และ องค์ประกอบของเรือ่งด้ำนฉำก อนัได้แก่ เมอืงชำยขอบ-เมอืงใหญ่ สงัคมเทคโนโลย-ีสงัคมเกษตร 

4 เมืองมัทรำส (Madras) ปัจจุบันคือเมืองเจนไน (Chennai)



27เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ | Duantem Kritsadathanon

ควำมสมัพนัธ์แบบคูต่รงข้ำมนีเ้ป็นไปในลกัษณะทีแ่ตกต่ำงจำกสังคมยคุปัจจบุนัทีม่กัท�ำให้มนษุย์เกดิทศันคตหิรอืภำพ

เหมำรวมต่อสิง่ใดสิง่หนึง่ และพจิำรณำว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่มคีณุลกัษณะบำงประกำรทีพ่เิศษกว่ำอกีฝ่ำยหนึง่ เช่น เดก็

มีควำมแข็งแรงกว่ำคนชรำ ชำยเป็นฝ่ำยท�ำงำนนอกบ้ำนหญิงเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร แต่ในนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ ผู้เขียน

ได้สร้ำงองค์ประกอบของเรื่องด้ำนตัวละครและฉำกให้มีลักษณะเป็นคู่ตรงข้ำมที่แตกต่ำงจำกภำพของตัวละครและ

ฉำกโดยทั่วไปในโลกและสังคมปัจจุบันดังนี้

2.1 ตัวละคร

ตัวละครเอกของเรื่องประกอบด้วยชำยชรำ “โยะฌิโร”และตัวละครเหลนซ่ึงเป็นเด็กที่ช่ือ “มุเมะอิ” เรื่อง

รำวถกูถ่ำยทอดผ่ำนมมุมองแบบทศันะจ�ำกดัขอบเขตของบคุคลทีส่ำม อย่ำงไรกด็ผู้ีประพนัธ์ได้ถ่ำยทอดเรือ่งรำวผ่ำน

มมุมองของตวัละครหลกัสำมตวั คอื ตวัละครเอกโยะฌโิร ตวัละครภรรยำของโยะฌโิร “มะรกิะ” (鞠華) และตวัละคร

มเุมะอ ิโดยเรือ่งรำวถกูถ่ำยทอดผ่ำนสำยตำของตวัละครเอกโยะฌโิรเป็นหลัก คู่ตรงข้ำมในควำมสัมพนัธ์ประเดน็แรก

ที่จะอภิปรำยนึ้คือคู่ตรงข้ำมในองค์ประกอบด้ำนตัวละคร โดยจะกล่ำวถึงคู่ตรงข้ำมที่เป็นตัวละครหลักของเรื่อง คือ 

คนชรำ-เด็กและหนุ่มสำว และหญิง-ชำย
 

 2.1.1 คนชรำ-เด็กและหนุ่มสำว

 คูค่วำมสมัพนัธ์ชดุแรกทีจ่ะกล่ำวถงึคอืคูต่รงข้ำมระหว่ำงคนชรำกับเดก็และหนุม่สำว งำนวจิยัจ�ำนวนมำก

ได้ชี้ให้เห็นว่ำส�ำหรับคนหนุ่มสำวแล้วผู้สูงอำยุมักมีภำพลักษณ์ในเชิงลบ เช่น ป่วยง่ำย ร่ำงกำยเสื่อมโทรม อ่อนแอ 

ไร้ประโยชน์ (โอะทะนิ และ มะท์ซุกิ 1995,25) โดยตัวแทนของคนชรำ คือ ตัวละครเอกโยะฌิโร ส่วนตัวละครเด็ก 

คือ ตัวละครมุเมะอิ โดยผู้ประพันธ์ได้สร้ำงให้ตัวละครเอกโยะฌิโรเป็นชำยชรำอำยุ 108 ปี ซึ่งคนชรำในเรื่องนั้น 

จะประกอบด้วย “คนชรำวัยเยำว์” (若い老人）เช่น ตวัละครคนท�ำขนมปัง ซึง่มอีำยรุำว 70 กว่ำปี “คนชรำวยักลำงคน” 

(中年の老人) ซึง่เป็นคนชรำทีอ่ำยกุ้ำวเข้ำสูช่่วงวัย 90 ปี (ทะวะดะ 2017,17) ส่วนโยะฌโิรนัน้ถูกเรยีกว่ำเป็น “คนชรำ” 

ไม่มีค�ำคุณศัพท์ขยำยเน่ืองจำกเข้ำสู่วัยเกิน 100 ปี คนชรำในเรื่องนั้นถูกสร้ำงให้เป็นตัวละครที่มีสุขภำพแข็งแรง 

ยิ่งแก่ชรำเท่ำใดก็ดูเหมือนจะย่ิงมีสุขภำพแข็งแรงและเป็นแรงงำนหลักในสังคม นอกจำกนี้ตัวละครคนชรำอื่น เช่น 

มะริกะ ผู้เป็นทวดหญิงของมุเมะอิก็มีสุขภำพแข็งแรงและท�ำหน้ำที่เป็นผู้อ�ำนวยกำรสถำบันเด็กบ้ำนอีกหลัง” (他家

の子学院) เช่นเดียวกับตัวละครคนชรำอื่นๆ ในเรื่อง

 ในทำงกลบักนัเดก็และหนุม่สำวถูกสร้ำงให้เป็นตวัละครทีม่คีวำมอ่อนแอ ตัวละครมเุมะอเิป็นตวัแทนของ

เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมำพร้อมกับปัญหำสุขภำพด้วยกันทุกคน อำกำรทำงร่ำงกำยที่ปรำกฏนั้น เช่น ฟันน�้ำนมของมุเมะอิ

ร่วงหลุดหมดปำกก่อนเวลำอันสมควร (ทะวะดะ 2017,22)  เมื่อดื่มนมก็จะมีอำกำรท้องเสียอย่ำงหนัก (ทะวะดะ 

2017,25) ไม่เพียงแต่กำรรับประทำนเท่ำนั้น กำรดื่มก็เป็นเรื่องที่ท�ำได้อย่ำงยำกล�ำบำก (ทะวะดะ 2017,42) เด็กทุก

คนล้วนเกิดมำพร้อมกระดูกที่อ่อนแอและประสบกับควำมทรมำนทำงกำยอยู่เสมอ 

 จะเห็นได้ว่ำภำพของตัวละครที่มีควำมสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ำมน้ันถูกสร้ำงให้กลับตำลปัตรและมีกำร

เปลี่ยนแปลงไปจำกคู่ควำมสัมพันธ์แบบเดิม คนชรำซึ่งปกติแล้วต้องมีร่ำงกำยอ่อนแอและสุขภำพเสื่อมโทรมไปตำม

กำลเวลำ กลบัแขง็แรงและปรำศจำกควำมตำย เดก็ซึง่ปกตแิล้วต้องมสีขุภำพดร่ีำงกำยแขง็แรง กลับเจบ็ป่วยและเสีย

ชีวิตตั้งแต่อำยุยังน้อยทั้งสิ้น ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยในเรื่องถึงคู่ตรงข้ำมในควำมสัมพันธ์ที่กลับหัวกลับหำงดังนี้

   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)
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มนัคงเป็นเรือ่งย�กในท�งก�ยภ�พสำ�หรบัเด็กสมยันี ้ในอน�คตอนัใกล้หนุม่ส�วทกุคนคงจะทำ�ง�นธุรก�ร 

และคนชร�ก็คงสืบทอดก�รทำ�ง�นที่ต้องใช้ร่�งก�ยแทน

ในสังคมปกตทิัว่ไปคนหนุม่สำวย่อมท�ำหน้ำทีเ่ป็นแรงงำนหลักในสังคม ส่วนคนชรำหำกไม่เกษยีณกจ็ะท�ำหน้ำที่

ที่เกี่ยวข้องกับงำนธุรกำรที่ไม่ต้องใช้แรงกำยหนัก แต่เนื่องจำกตัวละครคนชรำ-เด็กและหนุ่มสำวในสังคมดิสโทเปีย

ของนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ ถูกสร้ำงให้มีลักษณะกลับตำลปัตรกันเช่นนี้ คนชรำจึงต้องกลำยเป็นผู้รับภำระในกำร

เลีย้งดเูด็กและเป็นแรงงำนหลกัให้กับสงัคม คนชรำซึง่เดมิเป็นผู้ทีต้่องพึง่พำอำศัยเดก็และหนุม่สำว กลับกลำยมำเป็น

ผู้ที่ท�ำหน้ำที่อุปถัมภ์เด็กและหนุ่มสำว ตัวอย่ำงบทบรรยำยอีกบทหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงภำพของคู่ตรงข้ำมที่สลับสับ

เปลี่ยนจำกสังคมปกติปรำกฏให้เห็นในตัวอย่ำงต่อไปนี้

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

が祝いの席の空気を重くした。(ทะวะดะ 2017,108) 

บรรด�ญ�ติพี่น้องที่อ�ยุน้อยกว่�ซึ่งนั่งล้อมรอบโต๊ะกลมร�วกับขีดหน้�ปัดน�ฬิก�นั้น ยิ่งอ�ยุน้อยก็ยิ่งหลังงุ้ม 

ผมบ�ง หน้�ซีด และคีบตะเกียบอย่�งเชื่องช้� เม่ือคิดว่�เพร�ะพวกตนไม่หนักแน่นเข้มแข็งพอลูกหล�นจึงกล�ยเป็น 

เช่นนี้ คว�มรู้สึกสำ�นึกรับผิดชอบของเหล่�คนชร�จึงทำ�ให้บรรย�ก�ศของง�นเลี้ยงนั้นหนักอึ้ง 

ประโยคที่บรรยำยว่ำ “ยิ่งอำยุน้อยเท่ำไหร่หลังก็ยิ่งงุ้มและผมก็ยิ่งบำง หน้ำซีด” สะท้อนให้เห็นพัฒนำกำรที่

ถดถอยของคนรุ่นใหม่ ส�ำหรับโยะฌิโรแล้วคนรุ่นชรำเป็นผู้ที่มีส่วนส�ำคัญในกำรเป็นต้นเหตุให้ลูกหลำนต้องเกิดมำมี

สภำพเช่นนี ้และคนชรำนัน้ไม่จ�ำเป็นต้องเฉลมิฉลองวนัเกดิกบักำรมอีำยยุนืยำว หำกแต่คนวยัเดก็อย่ำงมเุมะอมิำกกว่ำ

ที่สมควรจะฉลองวันเกิดเน่ืองจำกเป็นวันท่ีเป็นสัญลักษณ์ของกำรมีชีวิตอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงส�ำนึกรับผิดชอบของ 

คนรุ่นก่อนที่มีต่อคนรุ่นหลัง

ควำมสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ำม “คนชรำ-เด็กและหนุ่มสำว” ที่ถูกสร้ำงอย่ำงกลับตำลปัตรนั้นไม่ได้จ�ำกัดเพียง 

ประเดน็เรือ่งของควำมแขง็แรงทำงกำยภำพเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถงึประเดน็เรือ่งของจติใจและควำมเข้ำใจโลกในขณะที ่

โยะฌโิรมคีวำมกังวลต่อปัญหำสขุภำพของเหลน และมคีวำมทกุข์ทรมำนใจกับสภำพแวดล้อมทีย่ำกล�ำบำก แต่มเุมอิ 

กลับถกูสร้ำงให้เป็นตวัละครทีม่องโลกในแง่ด ีเข้ำใจและยอมรับในชะตำกรรมของตน กำรท่ีมเุมะอซิึง่เป็นเดก็แต่กลบัม ี

ลักษณะนิสัยที่คิดถึงผู้อื่น ไม่คิดถึงแต่ตนเอง และรู้จักยั้งคิด (ทะวะดะ 2017,25) สะท้อนให้เห็นถึงกำรสร้ำงตัวละคร

ทีม่ลีกัษณะตรงกนัข้ำมกบัภำพลกัษณ์ตำมปกต ิกล่ำวคอื โยะฌโิรซึง่เป็นตวัแทนของคนชรำกลบักลำยเป็นผูที้ม่ร่ีำงกำย

แข็งแรงแต่จิตใจอ่อนไหว ในทำงตรงกันข้ำมมุเมะอิซ่ึงเป็นตัวแทนของเด็กกลับมีร่ำงกำยอ่อนแอแต่จิตใจเข้มแข็ง 

และเข้ำใจโลก สรปุได้ว่ำคูต่รงข้ำมระหว่ำงตวัละครคนชรำและเดก็ในเรือ่งมภีำพลกัษณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไปจำกภำพจ�ำ

ตำมแบบเดิม คนชรำซึ่งเดิมมีภำพลักษณ์ว่ำอ่อนแอ เป็นภำระของสังคมและมีควำมด้อยกว่ำในเชิงอ�ำนำจเมื่อเทียบ

กับเด็กและหนุ่มสำวซึ่งเดิมทีมีภำพลักษณ์ว่ำแข็งแรง เป็นแรงงำนหลักในกำรค�้ำจุนสังคม ได้ถูกสร้ำงให้กลำยเป็น 

ตัวละครที่มีควำมเหนือกว่ำในเชิงอ�ำนำจและมีบทบำทในกำรขับเคลื่อนสังคม ชี้ให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ควำมสัมพันธ์

แบบคู่ตรงข้ำมในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกแห่งสังคมดิสโทเปียในนวนิยำยเรื่องนี้ ทั้งยังชี้ให้เห็นว่ำผู้ประพันธ์

ต้องกำรชี้ให้เห็นถึงส�ำนึกรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลังที่มนุษย์ควรมี

อย่ำงไรก็ดีเป็นท่ีน่ำสังเกตอีกประกำรหน่ึงว่ำ ผู้ประพันธ์สร้ำงให้ตัวละครเด็กอย่ำงมุเมะอิมีควำมเป็นผู้ใหญ่ 

สขุมุและเข้ำใจโลก ผิดไปจำกตวัละครอืน่ ตวัละครคนชรำอย่ำงโยะฌโิรท่ีสมควรจะยอมรบัในชะตำกรรมและเข้ำใจโลก

กลับมีอำรมณ์ที่อ่อนไหว ต่ำงจำกตัวละครเด็กอย่ำงมุเมะอิที่เข้มแข็งและยอมรับในชะตำกรรม อีกทั้งมุเมะอิยังมี
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ลกัษณะนสิยัท่ีแตกต่ำงจำกตวัละครโทะโมะผูเ้ป็นพ่อของเขำทีเ่ป็นตวัแทนของคนหนุม่สำว ซึง่ผู้ประพันธ์สร้ำงให้เป็น

คนไร้ควำมรับผิดชอบและมักท�ำอะไรตำมอ�ำเภอใจของตน ส่ิงน้ีสะท้อนให้เห็นถึงกำรสร้ำงภำพลักษณ์ตัวละครให้ 

ต่ำงไปจำกภำพจ�ำเดิมในสังคมปกติ อีกทั้งในตอนท้ำยเรื่องมุเมะอิยังกลำยเป็นควำมหวังของกำรเยียวยำมนุษยชำติ

จำกกำรทีเ่ขำได้รับเลอืกให้เป็น “ผูเ้ชญิโคมไฟ” กำรสร้ำงตัวละครในลกัษณะนีเ้ป็นกำรสร้ำงคูต่รงข้ำมคนชรำกบัเด็กและ 

หนุม่สำวทีม่ภีำพลกัษณ์ทัง้ในเชิงกำยภำพและจติใจทีต่่ำงไปจำกเดมิ สะท้อนให้เห็นถงึทศันคตขิองผูป้ระพันธ์ทีจ่�ำลอง

ภำพสังคมดิสโทเปียเชิงวิพำกษ์ โดยรังสรรค์วรรณกรรมขึ้นมิใช่เพียงเพ่ือโต้กลับแนวคิดเรื่องสังคมยูโทเปีย แต่เป็น 

ควำมพยำยำมในกำรจ�ำลองภำพอนำคตท่ีมนุษย์ซ่ึงอ่อนแอในสังคมตำมแบบปกติ กลับกลำยเป็นผู้มีควำมส�ำคัญ 

และมีพลังกำรต่อรองในเชิงอ�ำนำจ อันแสดงให้เห็นถึงควำมหวังของกำรที่มนุษย์โดยเฉพำะกลุ่มคนที่เป็นผู้อ่อนแอ

หรอืถกูกดทบัทำงอ�ำนำจในเชงิโครงสร้ำงตำมปกต ิพลกิกลบัมำกลำยเป็นผูม้อี�ำนำจทัง้ยงักลำยเป็นควำมหวงัในกำร 

กอบกู้โลกจำกควำมเป็นสังคมดิสโทเปียที่น่ำหวำดหวั่นในอนำคต

 2.1.2 หญิง-ชำย

 คู่ควำมสัมพันธ์ชุดที่ 2 ที่จะอภิปรำยคือคู่ตรงข้ำมหญิง-ชำย โดยประเด็นน้ีอำจใช้แนวคิดเรื่องบทบำท

ทำงเพศแบบด้ังเดิม(Traditional gender roles) ของคู่ตรงข้ำมควำมสัมพันธ์แบบหญิง-ชำยแบบด้ังเดิมมำใช้ใน 

กำรวิเครำะห์ กล่ำวคือ แนวคิดน้ีเชื่อว่ำหญิงและชำยมีบทบำทหน้ำที่ที่แตกต่ำงกัน และเชื่อว่ำบทบำทหญิงชำย 

ถกูก�ำหนดเนือ่งจำกควำมแตกต่ำงทำงเพศด้ำนชวีวทิยำ ซึง่แนวคิดนีน้�ำมำซึง่ควำมคำดหวงัและกำรแบ่งแยกบทบำท

หน้ำทีข่องหญิงและชำยในสงัคม เช่น ผูห้ญงิมีหน้ำทีด่แูลครอบครวัและงำนบ้ำน ผูช้ำยเป็นผู้ท�ำงำนนอกบ้ำนหำเลีย้ง

ครอบครัว ผู้หญิงมีพละก�ำลังน้อยกว่ำผู้ชำย (Hurlock 1978,463) อย่ำงไรก็ดีผู้ประพันธ์ในนวนิยำยเรื่องนี้สร้ำงตัว 

ละครหญิงและชำยให้มีภำพที่แตกต่ำงจำกรูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมแบบเดิม ซึ่งตัวละครส�ำคัญที่เป็นตัวแทนของ

เพศหญงิในเรือ่ง คอื ตวัละครมะรกิะ และตวัละครอะมะโนะ ส่วนตวัละครทีเ่ป็นตวัแทนของเพศชำยคอืตวัละครเอก

โยะฌิโร ดังจะเห็นได้ว่ำตัวละครมะริกะ และอะมะโนะ ถูกสร้ำงให้เป็นตัวละครที่ปฏิเสธบทบำทหน้ำที่ที่ถูกคำดหวัง

ตำมแนวคิดบทบำททำงเพศแบบดั้งเดิม แม้ว่ำแม่ของมุเมะอิจะเสียชีวิตหลังคลอดมุเมะอิและพ่อของเขำก็อยู่สถำน

บ�ำบดั แต่มะรกิะซึง่เป็นทวดหญงิของมเุมะอกิป็ฏเิสธทีจ่ะเป็นผูท้�ำหน้ำทีเ่ลีย้งดมูเุมะอ ิและ “เลอืก” ทีจ่ะท�ำงำนเพือ่

สร้ำงบทบำทหน้ำที่ของตนต่อไปในฐำนะผู้อ�ำนวยกำร “สถำบันบ้ำนอีกหลัง” ซ่ึงก็คือสถำนเล้ียงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้ง 

ส่วนตวัละครอะมะโนะผู้เป็นย่ำของมเุมะอิกป็ฏเิสธทีจ่ะเดินทำงกลับมำจำกโอะกนิะวะเพ่ือดแูลมเุมะอิ ในทำงกลับกนั

โยะฌิโร “เลือก” ที่จะอยู่กับบ้ำนและท�ำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูโยะฌิโร

「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

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。(ทะวะดะ 2017,74) 

มุเมะอิไม่คุ้นเคยกับคำ�ว่� "คุณย่�"  และถึงแม้จะพย�ย�มฝืนนึกถึงอะมะโนะ มุเมะอิก็นึกออกเพียงหมึกล่องหน

ในไปรษณยีบตัรภ�พทีส่่งม�ครัง้ล่�สดุ ไม่มีคว�มทรงจำ�ว่�เคยเรยีกคำ�ว่� "ปู"่  มเุมะอไิม่เคยลองนกึแยกคำ�ว่� ทวด" จ�ก 

"ปู"่ เลย "แม่" สำ�หรบัเดก็สมยัก่อนกค็อื "ปูท่วด" ของมเุมะอ ิและเท่�กับว่�ไม่มสีม�ชกิคนอืน่ในครอบครวัสำ�หรบัมเุมะอิ 

อีกแล้ว “ปู่ทวด” คือคนมอบทุกสิ่งที่จำ�เป็นในก�รดำ�รงชีวิตให้ทั้งหมด

จะเห็นได้ว่ำโยะฌิโรซึ่งเป็นตัวละครชำยกลับถูกสร้ำงให้มีภำพลักษณ์ของควำมเป็นแม่ โดยตัวละครเอก 
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โยะฌโิรมไิด้ยดึตดิกบับทบำทหน้ำทีแ่บบดัง้เดมิ โยะฌโิรรบัหน้ำทีเ่ล้ียงดูตัง้แต่มเุมะอถิอืก�ำเนดิและเป็นผู้จดัหำทกุส่ิง

ที่จ�ำเป็นในกำรด�ำรงชีวิตให้กับมุเมะอิ สรุปได้ว่ำบทบำทหน้ำที่ของคู่ตรงข้ำมหญิง-ชำยในเรื่องถูกสลับบทบำท และ

ภำพลักษณ์ของคู่ตรงข้ำมหญิง-ชำยในเรื่องกลับพลิกผันมิได้เป็นไปตำมแนวคิดเรื่องบทบำททำงเพศแบบดั้งเดิม 

ตำมที่สังคมคำดหวัง

ประเด็นเรื่องเพศหญิง-ชำยนี้มีข้อสังเกตที่ควรอภิปรำยเพิ่มเติม กล่ำวคือผู้ประพันธ์ได้บรรยำยว่ำเด็กในยุค

โลกดิสโทเปียน้ันล้วนแล้วแต่ก็ต้องประสบกับกำรเปลี่ยนเพศหน่ึงถึงสองครั้งในชีวิต แนวคิดเรื่องเพศที่สำมำรถ 

สับเปลี่ยนได้ นับเป็นกำรโต้กลับในเร่ืองควำมสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ำมเชิงอ�ำนำจที่มักเชิดชูเพศชำยว่ำมีสถำนะ 

เหนอืกว่ำ หรือมคีณุค่ำกว่ำ กล่ำวคอื ชำยและหญงิ เป็นควำมสมัพนัธ์แบบคูต่รงข้ำมนบัตัง้แต่สงัคมปิตำธปิไตยก่อร่ำง

สร้ำงข้ึน ซึง่คูต่รงข้ำมนีถ้กูตัง้ค�ำถำมโดยทฤษฎแีละกำรเมอืงแนวสตรนียิมอยูบ่่อยครัง้ อกีทัง้คู่ตรงข้ำมเชงิเพศสภำวะ

นี้ยังจ�ำกัดเสรีภำพของสตรีอีกด้วย (Napier 2006,1-2) กำรสร้ำงให้ชำยหญิงในเรื่องต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน 

เพศสรีระเด็กที่เกิดเป็นหญิงอำจกลำยเป็นชำย เด็กที่เกิดเป็นชำยอำจกลำยเป็นหญิงนับเป็นกำรสร้ำงวำทกรรม 

โต้กลับเชิงอ�ำนำจที่สั่นคลอนแนวคิดเรื่องควำมเหนือกว่ำของเพศชำย ดังปรำกฏในบทบรรยำยต่อไปนี้

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

も自然の策略の一つだろう。(ทะวะดะ 2017,107) 

ในเขตวัฒนธรรมที่ก�รทำ�แท้งเกิดข้ึนเม่ือทร�บว่�บุตรในครรภ์เป็นหญิง ธรรมช�ติที่ถูกทำ�ล�ยคว�มสมดุล 

จงึโกรธและเริม่ใช้กลอบุ�ยต่�งๆ เป็นกลวธิที�งธรรมช�ตอิย่�งหนึง่ทีเ่พศในตอนแรกเกดิไม่ดำ�รงคงอยู ่และไม่ว่�ใครก็จะ

มีก�รเปลี่ยนแปลงท�งเพศครั้งหรือสองครั้งในชีวิต

จำกบทบรรยำยทีว่่ำ “ในเขตวฒันธรรมท่ีเมือ่ทรำบว่ำบตุรในครรภ์เป็นหญงิกจ็ะท�ำแท้ง” นัน้ช้ีให้เหน็ถงึค่ำนยิม

แบบเก่ำในบำงวัฒนธรรมที่สังคมปิตำธิปไตยมีบทบำทควบคุมควำมคิดควำมเชื่อ โดยเฉพำะแนวคิดที่ว่ำเพศชำยนั้น

เหนอืกว่ำและดกีว่ำ กำรสร้ำงให้เดก็ในเรือ่ง “ไม่ว่ำใครกต้็องมกีำรเปล่ียนเพศหนึง่ถึงสองครัง้ในชีวติ” นบัเป็นกำรปะทะ

และสั่นคลอนควำมเชื่อเรื่องควำมเหนือกว่ำของเพศชำยโดยตรง นอกจำกนี้กำรสร้ำงให้ตัวละครหญิงมีบทบำทและ 

ภำพลักษณ์สลับกับตัวละครชำยดังท่ีได้อภิปรำยในตอนต้น ยังเป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำแท้จริงแล้วเพศภำวะหรือ 

เพศสภำพมีควำมลื่นไหล ควำมเป็นเพศหญิงหรือเพศชำยไม่อำจก�ำหนดได้ตำมเพศสรีระที่เป็นในตอนถือก�ำเนิด 

นบัเป็นท่ำททีีท้่ำทำยเชงิสนบัสนนุแนวคดิเพศทำงเลอืก อำจกล่ำวได้ว่ำผูป้ระพนัธ์ต้องกำรน�ำเสนอแนวคดิทีจ่ะทลำย 

กรอบก�ำแพงเรือ่งเพศมใิห้ยดึตดิอยูก่บัควำมเชือ่ ประเพณ ีและค่ำนยิมตำมแบบเดมิ ด้วยเหตนุีก้ำรใช้คูต่รงข้ำมแบบ 

หญงิ-ชำยทีส่ลบับทบำทภำพลกัษณ์โดยไม่ยดึตำมกรอบแนวคดิเดมิในเรือ่งจงึไม่เป็นเพียงกำรสะท้อนและจ�ำลองภำพ

ให้เหน็โลกดสิโทเปียในอนำคต แต่ยงัเป็นกำรแสดงท่ำททีีท้่ำทำยต่ออ�ำนำจทีเ่หนือกว่ำ ทัง้ยงัท้ำทำยค่ำนยิม ประเพณี 

ควำมเชื่อและกรอบแนวคิดตำมแบบเดิม

 2.2  ฉำก

 องค์ประกอบด้ำนฉำกเป็นองค์ประกอบส�ำคญัทีข่บัเน้นให้เหน็ถงึควำมสัมพนัธ์แบบคู่ตรงข้ำมทีเ่ปล่ียนไป

จำกรูปแบบดั้งเดิม ผู้ประพันธ์ได้สร้ำงฉำกหลัก คือ กรุงโตเกียวซึ่งตำมควำมเป็นจริงในโลกปัจจุบันคือมหำนคร 

เมอืงหลวงทีมี่เทคโนโลยทีีท่นัสมยั เศรษฐกิจรุง่เรือง ให้กลำยเป็นเมอืงยำกจนเงยีบเหงำในโลกดสิโทเปียของนวนยิำย

เรื่องนี้ และในขณะที่กรุงโตเกียวและเกำะฮอนชูคือเขตอันตรำยเต็มไปด้วยสำรพิษปนเปื้อนและแทบไม่อำจท�ำกำร
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เกษตรได้  เมืองชำยขอบอย่ำงฮอกไกโด คิวชู และโอะกินะวะกลับกลำยเป็นเมืองส�ำคัญที่ผู้คนต่ำงปรำรถนำที่จะได้

ย้ำยถิน่ฐำนไปอำศยั อกีทัง้ประเทศทีก่�ำลงัพฒันำและมคีวำมก้ำวหน้ำน้อยกว่ำอย่ำงอนิเดยีและแอฟรกิำใต้กลบักลำย

เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและกำรแพทย์แทนประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศพัฒนำแล้ว

2.2.1 เมืองศูนย์กลำงและเมืองชำยขอบ

ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพำะกรุงโตเกียวถูกสร้ำงให้เป็นเมืองดิสโทเปียที่ผู้คนต่ำงปรำรถนำที่จะหนีออกไป บท

บรรยำยในเรื่องสะท้อนให้เห็นสภำพบ้ำนเมืองที่ทรุดโทรมถูกทิ้งร้ำงและไร้ผู้คน 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

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。(ทะวะดะ 2017,34) 

เมืองชินจูกุที่ไม่ได้ไปเหยียบย่�งม�หล�ยปีแล้วป่�นนี้จะเป็นอย่�งไรหนอ ป้�ยที่ดูมีชีวิตชีว�เกินกว่�จะ 

เป็นซ�กปรักหักพัง สัญญ�ณไฟจร�จรที่เป็นสีแดงหรือสีนำ้�เงินอย่�งถูกต้องต�มกฎจร�จรทั้งๆ ที่ไม่มีรถวิ่ง ประตู 

อัตโนมัติที่ท�งเข้�ของบริษัทที่ไม่มีพนักง�นนั้นเปิดๆ ปิดๆ เพร�ะกิ่งก้�นของต้นไม้ริมท�งที่พัดต�มแรงลม 

อย่�งนั้นหรือ 

จำกกำรบรรยำยจะพบว่ำถนนหนทำงของกรงุโตเกยีวซึง่เดมิเป็นศนูย์กลำงกำรค้ำและเศรษฐกจิแห่งหนึง่ของ

ญี่ปุ่นกลับถูกทิ้งร้ำง บริษัทห้ำงร้ำนไร้ซึ่งพนักงำน เศรษฐกิจตกต�่ำและแทบไม่มีกำรหมุนเวียนทำงเศรษฐกิจ สะท้อน

ให้เห็นถึงภำพอนำคตอันน่ำหวำดหวั่นของกรุงโตเกียวที่กลำยสภำพเป็นเมืองที่ถูกทิ้งร้ำง บริเวณเขตทั้ง 23 เขต 

ในกรุงโตเกียวที่เดิมเคยเป็นท�ำเลทองท่ีมีมูลค่ำมหำศำล กลับถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่เส่ียงอันตรำยหำกอยู่อำศัย 

เป็นเวลำนำน กรุงโตเกียวกลำยเป็นดินแดนที่ผู้คนต้องกำรที่จะย้ำยถิ่นฐำนออกไป

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

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

ช�ยหญิงจำ�นวนม�กอพยพจ�กเก�ะฮอนชูไปยังโอะกินะวะ ถ้�พูดถึงดินแดนที่เกษตรกรรมมั่งค่ังนอกจ�ก 

โอะกินะวะแล้วก็มีฮอกไกโด  แต่ฮอกไกโดต่�งจ�กโอะกินะวะตรงที่ว่�มีนโยบ�ยไม่รับผู้อพยพ

ในขณะที่กรุงโตเกียวกลำยเป็นเมืองที่ผู้คนไม่ปรำรถนำจะอำศัยอยู่ แต่ฮอกไกโดและโอะกินะวะ กลับกลำย

เป็นเมืองที่หนุ่มสำวต่ำงพำกันย้ำยถ่ินฐำนไปท�ำงำนและอยู่อำศัย จะเห็นได้ว่ำกรุงโตเกียวที่เดิมเป็นเมืองศูนย์กลำง

ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและกำรเมืองกลับถูกลดควำมส�ำคัญและเมืองชำยขอบอย่ำงฮอกไกโดและโอะกินะวะกลำยเป็น

เมืองที่มีควำมส�ำคัญเนื่องจำกเป็นดินแดนแห่งควำมหวังในกำรมีชีวิตรอดของผู้คนในเรื่อง

ท์ซท์ุซอุวิเิครำะห์ว่ำแม้ประเทศญีปุ่น่จะมปีระวตัศิำสตร์ทีม่คีวำมเฉพำะตวัในประเดน็เรือ่งของควำมเจบ็ปวด

จำกระเบิดนิวเคลียร์ช่วงสงครำมโลก แต่กำรพังทลำยของกรุงโตเกียวก็มักจะถูกน�ำเสนอในฐำนะเป็นภำพแทน 

ของกำรล่มสลำยของประเทศญี่ปุ่นโดยรวมเนื่องจำกกรุงโตเกียวเป็นสัญลักษณ์ของอ�ำนำจรัฐ (Tsutsui 2010,122) 

กำรที่ฉำกของกรุงโตเกียวซ่ึงเดิมเป็นศูนย์กลำงของอ�ำนำจถูกสร้ำงให้เมืองที่ถูกท�ำลำยและผู้คนต่ำงพำกันหลีก 

หนีออก สะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องดิสโทเปียและควำมกังวลต่อเหตุกำรณ์ภัยพิบัติและควำมกังวลที่ผู้ประพันธ์มีต่อ

ประเทศญี่ปุ่นโดยรวม กำรใช้คู่ตรงข้ำมกรุงโตเกียวที่เดิมเป็นเมืองศูนย์กลำงกับฮอกไกโดและโอะกินะวะซึ่งเดิมเป็น

เมอืงชำยขอบ โดยเปลีย่นผลดัศนูย์กลำงอ�ำนำจให้ฮอกไกโดและโอะกนิะวะเป็นเมอืงศนูย์กลำงส�ำคญัและกรงุโตเกยีว
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กลำยเป็นประหนึ่งเมืองชำยขอบ สะท้อนให้เห็นถึงกลวิธีกำรสร้ำงคู่ตรงข้ำมในควำมสัมพันธ์ให้มีอ�ำนำจและ 

ภำพลักษณ์ที่ต่ำงไปจำกควำมคิด ควำมเชื่อ และกำรรับรู้ตำมแบบเดิม 

2.2.2 ประเทศก�ำลังพัฒนำ-ประเทศพัฒนำแล้ว

ประเด็นเรื่องเมืองชำยขอบและศูนย์กลำงน้ียังมีตัวอย่ำงให้เห็นในเรื่องจำกกำรที่ผู้ประพันธ์สร้ำงให้ประเทศ

อินเดียและแอฟริกำใต้กลำยเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญ และประเทศทั้งสองต่ำงก็มีเศรษฐกิจร�่ำรวยมำกขึ้นเร่ือยๆ 

ต่ำงจำกประเทศญี่ปุ่น เนื่องจำกทั้งสองประเทศต่ำงก็เปลี่ยนนโยบำยทำงเศรษฐกิจจำกกำรส่งออกทรัพยำกรใต้ดิน

มำเป็นกำรส่งออกภำษำในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีภำษำที่ส่งออกได้ (ทะวะดะ 2017,111-112) อีกทั้งประเทศ

อินเดียยังกลำยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ท่ีเป็นสถำนที่แห่งควำมหวังของเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมำพร้อมร่ำงกำย 

ที่อ่อนแออย่ำงมุเมะอิ ผู้ประพันธ์ได้สร้ำงควำมสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ำมในแบบที่แตกต่ำงไปจำกภำพในปัจจุบัน กล่ำว

คอื ประเทศญีปุ่น่ซึง่มภีำพลกัษณ์เป็นประเทศศนูย์กลำงของทวปีเอเชยีทัง้ในด้ำนเทคโนโลยแีละเศรษฐกจิ กลบักลำย

เป็นประเทศที่ไร้ควำมส�ำคัญ ในขณะที่ประเทศอินเดียซึ่งมีเทคโนโลยีและฐำนะทำงเศรษฐกิจด้อยกว่ำประเทศญี่ปุ่น

กลับกลำยเป็นประเทศศูนย์กลำงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมถึงวิทยำศำสตร์ด้ำนกำรแพทย์ กำรสร้ำง

ลักษณะคู่ตรงข้ำมในควำมสัมพันธ์ท่ีมีควำมพลิกผันเชิงอ�ำนำจนี้เป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงท่ำทีของผู้ประพันธ ์

ที่พิจำรณำว่ำเมืองและประเทศที่เดิมเป็นชำยขอบอำจกลับกลำยเป็นเมืองและประเทศที่มีบทบำทส�ำคัญในอนำคต 

ทัง้ยงัเป็นกำรเสนอแนวคิดทีว่่ำประเทศทีม่คีวำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงประเทศญีปุ่น่เองควรทีจ่ะให้ควำมส�ำคญักบัเมอืง

และประเทศชำยขอบทั้งยังควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำในด้ำนอื่นเช่นภำษำและวัฒนธรรม มิใช่จ�ำกัดอยู่เพียง

กำรพัฒนำทำงอุตสำหกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเท่ำน้ัน อำจวิเครำะห์ได้ว่ำผู้ประพันธ์ได้เสนอแนวคิด 

เรื่องควำมสัมพันธ์ในแบบคู่ตรงข้ำมที่ไม่มีควำมจ�ำเป็นที่ต้องเป็นกำรขัดแย้งและช่วงชิงอ�ำนำจกัน แต่ควรที่จะเป็น 

คู่ตรงข้ำมที่มีควำมสัมพันธ์ในเชิงสนับสนุน โดยกำรสลับและเปล่ียนผลัดกันในเชิงอ�ำนำจจนสำมำรถประสำนเป็น 

กำรพึ่งพำอำศัยกันได้

สรุปได้ว่ำกลวิธีกำรสร้ำงคู่ตรงข้ำมโดยสลับบทบำทและภำพลักษณ์ของคู่ตรงข้ำมในนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ 

ของทะวะดะ โยโกะ ได้ขับเน้นให้เห็นถึงโลกดิสโทเปียที่มีควำมเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนรูปธรรม (เมืองเสื่อมโทรม) และ

นำมธรรม (กำรจัดล�ำดับอ�ำนำจในสังคม และควำมคิดควำมเชื่อแบบใหม่) กลวิธีกำรสร้ำงคู่ตรงข้ำมนี้จึงมิได้เป็น 

เพยีงกำรท้ำทำยต่ออ�ำนำจตำมค่ำนยิมและควำมเช่ือตำมแบบเดมิ แต่เป็นกำรแสดงให้เหน็ถงึควำมส�ำคญัของสองสิง่

ที่ต้องคงอยู่คู่กัน เช่น คนชรำคู่กับเด็กและหนุ่มสำว ชำยคู่กับหญิง เมืองชำยขอบคู่กับเมืองศูนย์กลำง ประเทศก�ำลัง

พัฒนำคู่กับประเทศพัฒนำแล้ว เนื่องจำกคู่ตรงข้ำมนั้นแม้จะมีควำมแตกต่ำงกันและมีภำพลักษณ์ที่ดูขัดแย้งกัน แต่

ในควำมเป็นจริงแล้วคู่ตรงข้ำมในควำมสัมพันธ์นั้นต่ำงก็ต้องพึ่งพำคู่ตรงข้ำมของตนในกำรยืนยันอัตลักษณ์ บทบำท

ของตน และยงัมบีทบำทเกือ้หนนุคูต่รงข้ำมให้อยูร่อดได้ในโลกแห่งสังคมดสิโทเปียในเรือ่ง กำรประสำนควำมสัมพนัธ์

ของคู่ตรงข้ำมนั้นจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในกำรด�ำรงอยู่ของมนุษยชำติและควำมสมดุลของธรรมชำติและสังคม      

3. ปัญห�สังคมญี่ปุ่นที่สะท้อนจ�กนวนิย�ย เรื่อง เค็นโทฌิ

ผู้ประพันธ์ได้จ�ำลองภำพของสังคมดิสโทเปียโดยกำรสร้ำงคู่ตรงข้ำมในควำมสัมพันธ์แบบกลับข้ำงดังที่ได้

อภิปรำยมำแล้วข้ำงต้นเพื่อขับเน้นให้เห็นประเด็นปัญหำทำงสังคมของญี่ปุ่น คือ ปัญหำเรื่องสังคมสูงวัย และ ปัญหำ

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ ดังนี้
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3.1 ปัญหำสังคมผู้สูงวัย

จำกเร่ืองจะเหน็ได้ว่ำตวัละครผูส้งูวยักลำยเป็นตวัละครหลักและถกูสร้ำงให้มบีทบำทส�ำคัญต่อกำรมชีวีติรอด

ของตัวละครหนุ่มสำวและเด็ก แรงงำนหลักในสังคมดิสโทเปียของนวนิยำยเรื่องนี้คือคนชรำ อีกทั้งผู้ท�ำหน้ำที่เลี้ยงดู

เด็กในเรื่องโดยส่วนใหญ่ก็คือคนชรำซ่ึงเป็นปู่ย่ำหรือทวดของเด็กๆ เหล่ำนั้น กำรสร้ำงตัวละครคนชรำให้มีสุขภำพ

แขง็แรงแต่ตวัละครเดก็มสีขุภำพอ่อนแอเช่นน้ีเป็นกำรจ�ำลองภำพอนำคตของสงัคมสงูวัยทีม่อีตัรำกำรเกดิต�ำ่ซึง่เป็น

ปัญหำส�ำคญัทีป่ระเทศญีปุ่น่ต้องเผชญิในปัจจบุนั เมือ่พิจำรณำจำกข้อมลูประชำกรศำสตร์จะพบว่ำจ�ำนวนประชำกร

ใน ค.ศ.2010 ทีเ่ดมิมจี�ำนวน 35.62 ล้ำนคน จะลดลงเหลอื 32.31 ล้ำนคนใน ค.ศ.2040 และอตัรำผูส้งูวยัจะเพิม่ขึน้

จำก 20.5% ใน ค.ศ. 2010 เป็น 34.6 % ในค.ศ.2040 โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำแม้จ�ำนวนประชำกรที่ลดลงและสังคม

ผู้สูงวัยจะเกิดขึ้นก่อนในพื้นที่ชนบท แต่ปัญหำจ�ำนวนประชำกรที่ลดลงและสังคมผู้สูงวัยจะก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว 

ในเขตมหำนคร โดยเฉพำะในเขตกรงุโตเกยีวซึง่มปีระชำกรกระจกุตวัหนำแน่น และอำจน�ำไปสูส่ถำนกำรณ์ทีผู่ส้งูอำยุ

จ�ำนวนมำกมีรำยได้และทรัพย์สิน แต่กลับไม่สำมำรถรับกำรรักษำพยำบำลได้ (Cabinet Office 2021) ปัญหำสังคม

ญีปุ่น่ทีม่อีตัรำกำรเกดิต�ำ่แต่มจี�ำนวนประชำกรผูส้งูวยัเป็นจ�ำนวนมำกส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกจิ ระบบ

สวสัดกิำรสงัคม ตลอดจนควำมยัง่ยืนของงบประมำณแผ่นดนิของญีปุ่น่ ท้ังยงัส่งผลให้ธุรกิจกำรศกึษำภำยในประเทศ

มีควำมจ�ำเป็นต้องปิดตัวลง และคุณภำพของบัณฑิตก็ลดถอยตำมไปด้วยเช่นกัน (นรีนุช 2562,360) ผู้ประพันธ์ได ้

ใช้กลวิธีกำรประพันธ์แบบเสียดสี (satire) เพื่อน�ำเสนอปัญหำเศรษฐกิจและปัญหำเรื่องกำรศึกษำในสังคมสูงวัยของ

เมอืงดสิโทเปียในนวนยิำยเรือ่ง เคน็โทฌ ิเช่น ในฉำกทีบ่รรยำยว่ำเมือ่ระบบเศรษฐกิจล่มสลำยท�ำให้ธนำคำรต่ำงกต้็อง

ล้มละลำยและปิดตวัลง มเีพยีงชำยสวมชดุสทูยนืเรยีงแถวหน้ำธนำคำรคอยก้มศีรษะขอโทษลูกค้ำธนำคำรทีโ่กรธเกรีย้ว

เนือ่งจำกต้องสญูเสยีเงนิฝำกของตนไปทัง้หมด (ทะวะดะ 2017,49-50)  ผูป้ระพนัธ์ได้บรรยำยเหตกุำรณ์นีด้้วยกลวธิี

เสียดสีและสร้ำงฉำกให้ดูน่ำขบขัน กล่ำวคือ ชำยสวมชุดสูทที่น่ำจะเป็นพนักงำนธนำคำรนั้น แท้จริงแล้วกลับเป็น 

“ชำยขอโทษ” ที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงมำเพื่อท�ำงำน “ขอโทษ” โดยเฉพำะ มิใช่เป็นกำรขอโทษที่กระท�ำโดยควำมจริงใจ

จำกธนำคำรแต่อย่ำงใด ฉำกนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหำเศรษฐกิจและกำรกระท�ำที่เอำรัดเอำเปรียบและไร้ซ่ึงกำรตระหนัก

ในควำมรับผิดชอบของกลุ่มธนำคำรท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถืออ�ำนำจและมีบทบำทส�ำคัญในทำงเศรษฐกิจ ซึ่งแม้แต ่

กำรขอโทษก็เป็นกำรกระท�ำท่ีเป็นเพียงภำพลวงตำ อีกทั้งคุณภำพของระบบกำรศึกษำก็เสื่อมถอยเนื่องจำกกำร

โรงเรยีนต่ำงกเ็อำรดัเอำเปรยีบโดยกำรหำประโยชน์จำกพ่อแม่และเดก็ทีเ่พยีงปรำรถนำจะจ่ำยค่ำเล่ำเรยีน เนือ่งจำก

ยิง่จ่ำยแพงกย็ิง่รูส้กึว่ำตนเองมค่ีำ (ทะวะดะ 2017,50)  ทัง้ทีว่ฒุกิำรศกึษำนัน้อำจไม่ช่วยให้เกดิรำยได้ในอนำคตก็ตำม 

ปัญหำต่ำงๆ ที่ปรำกฏในบทบรรยำยข้ำงต้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำสังคมญี่ปุ่นที่มีอัตรำกำรเกิดต�่ำแต่มีจ�ำนวน

ประชำกรผู้สูงวัยเป็นจ�ำนวนมำกซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสวัสดิกำรสังคมและระบบ 

กำรศึกษำของญี่ปุ่น โดยผู้ประพันธ์ได้ขับเน้นปัญหำนี้โดยใช้กลวิธีกำรประพันธ์แบบเสียดสีเพื่อจ�ำลองสภำพสังคม 

ผู้สูงอำยุในเมืองดิสโทเปียแห่งนี้

อย่ำงไรก็ดีปัญหำสังคมผู้สูงอำยุในนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ นี้มีประเด็นที่ต้องพิจำรณำเพ่ิมเติมต่อไปว่ำ 

ผู้ประพันธ์ไม่ได้น�ำเสนอปัญหำสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงตรงไปตรงมำ แต่ใช้กลวิธีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์คู่ตรงข้ำมแบบ

กลับด้ำน ดังท่ีได้อภิปรำยมำแล้วในข้ำงต้นว่ำตัวละครคนชรำในเรื่องมิได้มีภำพลักษณ์ของผู้สูงอำยุที่อ่อนแอและ 

สร้ำงปัญหำให้สังคมแต่กลับเป็นผู้ที่ท�ำประโยชน์และเป็นก�ำลังหลักให้กับสังคม ในทำงตรงกันข้ำมตัวละครเด็กกลับ

เป็นตัวละครที่มีภำพลักษณ์ของผู้ท่ีอ่อนแอและสร้ำงปัญหำในสังคมเนื่องจำกต้องพึ่งพำผู้สูงอำยุในกำรด�ำเนินชีวิต 
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ทกุอย่ำง โทะดะจงึเสนอว่ำประเดน็เรือ่งสงัคมผูส้งูวยัอำจมใิช่ประเดน็ส�ำคญัเท่ำกบัปัญหำเรือ่งผลกระทบของมนษุย์

ที่ได้รับจำกสำรกัมมันตภำพรังสี (โทะดะ 2019,50-51) อย่ำงไรก็ดีผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำเรำอำจวิเครำะห์เพิ่มเติม 

ในประเดน็ปัญหำเรือ่งสงัคมผูส้งูวยัได้ว่ำ กำรทีผู่ป้ระพนัธ์จงใจทีจ่ะสร้ำงตวัละครคนชรำให้มบีทบำทส�ำคญัในเรือ่งนัน้ 

นอกจำกจะเป็นกำรขบัเน้นให้เหน็ถงึสงัคมแบบดสิโทเปียและจ�ำลองให้เหน็ภำพอนำคตของประเทศญีปุ่น่ทีก่ลำยเป็น

สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์แล้ว ยังอำจเป็นควำมพยำยำมของผู้ประพันธ์ที่ต้องกำรจะชี้ให้เห็นถึงคุณค่ำของผู้สูงอำยุ 

ที่มักถูกพิจำรณำตำมภำพเหมำรวมว่ำเป็นภำระของสังคม

เนื่องจำกนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ เป็นผลงำนท่ีแสดงออกถึงท่ำทีตอบสนองของผู้ประพันธ์ที่มีต่อเหตุกำรณ์

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเขตโทโฮะกุ ใน ค.ศ.2011 มุระมะท์ซุและอะกิยะมะเสนอว่ำเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวใน ค.ศ.2011 

ได้ย�้ำเตือนชำวญี่ปุ่นให้ตระหนักถึงจุดแข็งทำงสังคมดั้งเดิม กล่ำวคือจำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวในเขตโทโฮคุครั้งนั้น 

ผู้สูงอำยุได้ใช้ภูมิปัญญำและควำมรู้ดั้งเดิมในกำรช่วยชีวิตผู้คนไว้มำกมำย โดยผู้สูงอำยุได้เตือนให้ชำวบ้ำนวิ่งข้ึนไป 

ยังที่สูงทันทีหลังจำกเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เพื่อหนีจำกคลื่นท์ซุนะมิที่คำดกำรณ์ไว้ว่ำจะเกิด อีกทั้งควำมสำมำรถ

ในกำรปรับตัวของผู้สูงอำยุที่ได้เคยประสบภัยธรรมชำติและผ่ำนประสบกำรณ์ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง มำก่อน

ได้สร้ำงควำมประทับใจและเป็นแรงบันดำลใจท่ัวประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก โดยส่ือได้เผยแพร่ภำพผู้สูงอำยุที่ยัง

เคลือ่นไหวอย่ำงแคล่วคล่องในกำรท�ำเกษตรกรรมและประมงซึง่เดมิคอือตุสำหกรรมหลกัของประเทศญีปุ่น่ ซึง่สะท้อน

ให้เห็นถึงประเพณีที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำงำนและชี้ให้เห็นว่ำประเทศญี่ปุ่นมีอัตรำกำรมีส่วนร่วมของแรงงำน 

ผู้สูงอำยุเป็นตัวเลขที่สูงโดยเฉพำะผู้ประกอบอำชีพอิสระ อีกทั้งภัยพิบัติในครั้งนี้เปรียบเสมือนเสียงเตือนคนเมือง 

ในชุมชนโดยเฉพำะในเขตมหำนครโตเกียวว่ำ มีควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในอนำคตอันใกล้ และมี 

ควำมเปรำะบำงของชมุชนเมอืง ดงันัน้กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมร่วมกบัผู้สงูอำยทีุโ่ดดเดีย่ว และกำรให้ก�ำลงัใจ 

ในกำรมส่ีวนร่วมของแรงงำนผูส้งูอำยนุบัเป็นควำมท้ำทำยส�ำคัญส�ำหรบัชุมชนเมืองทีเ่กิดควำมชรำภำพอย่ำงรวดเรว็ 

(Muramatsu and Akiyama 2011,430-431) กำรเสนอภำพผูส้งูอำยใุนเรือ่งให้เป็นผูม้สีขุภำพแขง็แรงและมบีทบำท

ส�ำคญัในกำรค�ำ้จนุครอบครวัและเลีย้งดเูดก็และหนุม่สำวท่ีอ่อนแอจงึอำจเป็นกำรสะท้อนให้เหน็ถงึท่ำทคีวำมพยำยำม

ในกำรรับมือกับสังคมผู้สูงอำยุและกำรประนีประนอมกับปัญหำดังกล่ำวโดยกำรส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่ำ

ของผู้สูงอำยุในสังคมญี่ปุ่น

3.2 ปัญหำควำมก้ำวหน้ำทำงอุตสำหกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นประเด็นปัญหำส�ำคัญประกำรหน่ึงที่ปรำกฏในนวนิยำย

แนวดสิโทเปีย บวิแชมป์อภปิรำยว่ำนวนยิำยดสิโทเปียได้หลอมรวมควำมกลัวสองส่ิง คือ ควำมกลัวโลกยโูทเปียทีเ่ป็น

สงัคมแบบคงทีไ่ม่มกีำรเปลีย่นแปลงและมกีำรควบคมุทำงทหำรหรอืมกีำรจัดระเบยีบทัง้หมด กบัควำมกลัวเทคโนโลยี

เข้ำด้วยกนั (Beauchamp 1986,53) ในขณะทีน่วนยิำยร่วมสมยับำงเรือ่ง เช่น ดะอยิน คมัเปียวก ิของ อะเบะ โคโบ 

เสนอภำพโลกอนำคตที่เทคโนโลยีและควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์มีบทบำทส�ำคัญต่อชีวิตมนุษย์จนตัวละคร 

กลำยเป็นเหมือนเครื่องจักรเพื่อน�ำเสนอแนวคิดเร่ืองโลกดิสโทเปียที่ลดทอนคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ นวนิยำยเรื่อง 

เคน็โทฌ ิน�ำเสนอโลกดสิโทเปียทีม่คีวำมดัง้เดมิทำงเทคโนโลย ี(technologically primitive) เพือ่สะท้อนให้เหน็ปัญหำ

ควำมหวำดกลัวโลกอนำคตท่ีวิทยำศำสตร์ย้อนกลับมำท�ำลำยมนุษย์ ดังที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นว่ำทะวะดะ โยโกะ 

รังสรรค์นวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ ข้ึนเพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ อุบัติเหตุเรื่องนิวเคลียร์ และ 

กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมญ่ีปุ่นหลังแผ่นดินไหว ซ่ึง"กำรตอบสนอง" ในที่นี้หมำยถึงนวนิยำยของทะวะดะ โยโกะ 
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มไิด้พรรณนำเก่ียวกบัผู้คนและสงัคมยคุหลงัแผ่นดนิไหวเท่ำนัน้ แต่ได้แสดงให้เห็นถงึควำมพยำยำมของมนษุย์ทีด่ิน้รน

เพือ่ตอบสนองต่อพลงัอนัท่วมท้นของกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวและควำมพยำยำมในกำรเอำชวีติรอด ควำมพยำยำม

ในกำรฟื้นฟูเมือง ควำมพยำยำมในกำรปกป้องตัวเอง ปกป้องสิ่งแวดล้อม และควำมพยำยำมในกำรกู้คืนสิ่งที่ได้เคย

สูญเสีย ทั้งยังพยำยำมจดจ�ำสิ่งที่ตนได้สูญเสียหลังเกิดเหตุกำรณ์ภัยพิบัติน้ัน (ฮิบิ 2020,2) ซึ่งกำรตอบสนองที่ฮิบิ

เสนอนั้นมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมหวำดกลัวเร่ืองอุบัติภัยที่เกิดจำกเหตุกำรณ์เตำปฏิกรณ์โรงไฟฟ้ำพลังงำน

นวิเคลยีร์ร่ัวไหลหลงัเหตกุำรณ์แผ่นดนิไหว และคลืน่ท์ซนุะมิถล่มใน ค.ศ.2011 อย่ำงไรก็ดผีูวิ้จยัมคีวำมเหน็ว่ำนวนยิำย

เรื่องนี้มิได้เป็นผลงำนท่ีตอบสนองต่อเหตุกำรณ์อุบัติภัยนิวเคลียร์รั่วไหลบนเกำะฟุกุฌิมะเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับ

ควำมกงัวลของผูป้ระพนัธ์ทีม่ต่ีอปัญหำสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจำกกำรพฒันำทำงเทคโนโลย ีอตุสำหกรรมและวทิยำศำสตร์ 

โดยเม่ือย้อนเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ก็จะพบว่ำปัญหำเรื่องสภำพแวดล้อมเป็นพิษที่เกิดจำกควำมก้ำวหน้ำ 

ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเริ่มปรำกฏชัดเจนในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 ซึ่งเป็น

ช่วงมหัศจรรย์ทำงเศรษฐกิจของญี่ปุ่น (อำทิตย์ 2523,6) โรคร้ำยต่ำง ๆ  เช่น โรคมินะมะตะ (水俣病) โรคอิตะอิอิตะอิ 

(イタイイタイ病) ล้วนแล้วแต่เป็นควำมเจบ็ป่วยทีเ่กดิจำกควำมก้ำวหน้ำทำงอตุสำหกรรม เทคโนโลยแีละวทิยำศำสตร์

ของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วเพื่อเร่งกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของประเทศ มิยะจิมะเสนอว่ำโรคมินะมะตะเป็นชื่อ 

ของควำมเจ็บป่วยท่ีท�ำให้ดินแดนมินะมะตะมีภำพลักษณ์ของโรคภัยไข้เจ็บ ซ่ึงเชื่อมโยงถึงสภำพแวดล้อมทำง 

ธรรมชำติทั้งหมดของมินะมะตะ และยังแสดงให้เห็นว่ำมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติผ่ำน 

กจิกรรมอำหำร ด้วยเหตนุีก้ำรปกป้องสิง่แวดล้อมทำงธรรมชำตจิงึถอืเป็นกำรปกป้องมนษุย์ (มยิะจิมะ 2013,71) และ 

แม้ว่ำเหตุกำรณ์ที่มินะมะตะและที่ฟุกุฌิมะจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้ำนที่อยู่อำศัยของคนในท้องถิ่นเหมือนๆ กัน                             

แต่อย่ำงไรก็ตำมโรคมินะมะตะมีควำมเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องกำรส่งเสริมควำมทันสมัยและอุตสำหกรรม 

ของประเทศญีปุ่น่ในช่วงเวลำทีโ่ลกยงัอดุมไปด้วยทรพัยำกรธรรมชำตมิำกมำย ทว่ำในช่วง ค.ศ.2011 ทีเ่กดิเหตกุำรณ์ 

เตำปฏกิรณ์นวิเคลยีร์รัว่ไหลทีฟ่กุุฌมิะนัน้โลกได้เปลีย่นไป (มยิะจมิะ 2013,74) ซึง่หมำยควำมว่ำเหตกุำรณ์กำรร่ัวไหล

ของสำรกัมมันตภำพรังสีบนเกำะฟุกุฌิมะน้ัน แม้อำจเชื่อมโยงกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้น้อยกว่ำเหตุกำรณ์ 

มนิะมะตะ แต่กม็คีวำมเช่ือมโยงกับควำมกงัวลเรือ่งวทิยำศำสตร์กบัสิง่แวดล้อมอย่ำงหลกีเลีย่งมิได้ ด้วยเหตนุีจ้งึอำจ

วิเครำะห์ได้ว่ำกำรรังสรรค์นวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ ของผู้ประพันธ์มิได้หมำยรวม เพียงควำมหวำดกลัวในประเด็น 

เรื่องเหตุกำรณ์กำรรั่วไหลของสำรกัมมันตภำพรังสี ใน ค.ศ.2011 เท่ำนั้นแต่ยังหมำยรวมถึงควำมหวำดกลัวที่มีต่อ 

ควำมกำ้วหน้ำทำงอุตสำหกรรม เทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์โดยรวมที่ด�ำเนินมำตั้งแต่ทศวรรษที่1970                                                                                                                                        

จำกกำรศกึษำแนวคดิข้ำงต้นพร้อมวเิครำะห์ตัวบทจะพบว่ำผูป้ระพนัธ์ได้เชือ่มโยงประเดน็เรือ่งกำรปนเป้ือน

ของสำรพษิในอำหำรและสภำพแวดล้อมโดยตลอดเรือ่ง เช่น แม้โยะฌโิรจะอยำกใช้ผกัทะเดะในกำรปรงุอำหำรคูก่บั

ปลำอะยุให้กับมุเมะอิ แต่เน่ืองจำกปลำอะยุมีสำรบนเปื้อนสูงจึงหลีกเล่ียงท่ีจะให้มุเมะอิกินปลำนั้น (ทะวะดะ 

2017,65) หรอืในตอนทีโ่ยะฌโิรและมะรกิะรบัประทำนนะเบะหม้อดนิร่วมกบัมเุมะอกิจ็ะสลัดควำมทรงจ�ำทีเ่ป็นลำง

ร้ำยเกี่ยวกับกำรปนเปื้อนออกไปและใช้แห กวำดควำมทรงจ�ำที่สนุกสนำนเข้ำมำแทน (ทะวะดะ 2017,99) กำรใช้

ควำมเชือ่มโยงในประเดน็เรือ่งอำหำรกำรกนิกบัสภำพแวดล้อมทีเ่ลวร้ำยจำกกำรพัฒนำทำงอตุสำหกรรม วทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยีนั้น จึงเป็นกำรตอกย�้ำให้เห็นว่ำมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติผ่ำนกิจกรรม

อำหำร และกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติจึงถือเป็นกำรปกป้องมนุษย์ ดังนั้นกลวิธีกำรสร้ำงคู่ตรงข้ำมใน 

ควำมสมัพนัธ์ โดยเฉพำะในประเดน็เรือ่งเมอืงชำยขอบ-เมอืงศูนย์กลำง จงึไม่เป็นเพยีงกำรจ�ำลองภำพเมอืงดสิโทเปีย
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ในอนำคตเท่ำนั้น แต่ยังเป็นกำรตั้งค�ำถำมต่อกำรจัดกำรของรัฐบำลและท่ำทีของชำวญ่ีปุ่นที่มีต่อกำรพัฒนำ 

ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจนย้อนกลับมำท�ำลำยมนุษย์ จะเห็นได้ว่ำผู้ประพันธ์ได้สร้ำงให้เมืองชำยขอบอย่ำง

คิวชู ฮอกไกโก โอะกินะวะกลำยเป็นศูนย์กลำงและมีบทบำทในกำรผลิตอำหำรให้กับมหำนครโตเกียวรวมถึง 

เกำะฮอนชูซึ่งไม่สำมำรถท�ำกำรเกษตรด้วยตนเองได้เน่ืองจำกสภำพแวดล้อมถูกท�ำลำยลงจำกควำมก้ำวหน้ำทำง

วิทยำศำสตร์ กำรสร้ำงคู่ตรงข้ำมในลักษณะนี้จึงเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงควำมกังวลต่ออนำคตของประเทศญี่ปุ่น

รวมถงึเป็นกำรแสดงออกถงึท่ำททีีผู่ป้ระพนัธ์ให้ควำมส�ำคญักบัเมอืงชำยขอบทีม่คีวำมเป็นสังคมเกษตรมำกกว่ำเมอืง

ศูนย์กลำงที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเชื่อว่ำเมืองชำยขอบที่ยังคงรักษำธรรมชำติและ 

สภำพแวดล้อมได้เป็นอย่ำงดีนั้นจะกลำยเป็นที่พึ่งพิงส�ำคัญให้กับมนุษย์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ช่วยค�้ำจุนมหำนครโตเกียว

และเกำะฮอนชูที่กลำยเป็นเมืองดิสโทเปียอันเป็นสถำนที่ที่ไม่พึงปรำรถนำในอนำคต

กำรเชื่อมโยงประเด็นเรื่องควำมก้ำวหน้ำทำงอุตสำหกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยียังมีควำมเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับประเด็นปัญหำเรื่องสังคมผู้สูงวัย เนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นส่วนส�ำคัญ

ประกำรหนึง่ทีท่�ำให้ประเทศญีปุ่น่มอีตัรำส่วนของผูส้งูอำยใุนสงัคมเป็นจ�ำนวนมำก ควำมก้ำวหน้ำทำงวทิยำศำสตร์นี้

จึงเปรียบเสมือนเป็นดำบสองคม เน่ืองจำกในขณะท่ีควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้มนุษย ์

มีชีวิตยืนยำว แต่ในทำงตรงกันข้ำมกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์นี้กลับท�ำลำยวัฏจักรของควำมเป็นมนุษย์ ดังที่ผู้

ประพันธ์ได้บรรยำยเกี่ยวกับประเด็นปัญหำเรื่องควำมก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์ดังนี้

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

ては考えてみたことがなかった。(ทะวะดะ 2017,66)

เมือ่ตอนยงัเป็นเดก็ โยะฌโิรคดิว่�เป้�หม�ยสงูสดุของก�รแพทย์คอืก�รสร้�งร่�งก�ยท่ีเป็นนรินัดร์ไม่มวีนัต�ย แต่

เข�กลับไม่เคยลองคิดเกี่ยวกับคว�มเจ็บปวดของก�รไม่ส�ม�รถต�ยได้

ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์ที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันปรำรถนำนั้นไม่เพียงส่งผลกระทบ 

อย่ำงใหญ่หลวงต่อวัฏจักรของชีวิตและควำมสมดุลของประชำกรในสังคมเท่ำนั้น แต่กำรพัฒนำอุตสำหกรรม 

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยโีดยไม่ค�ำนงึถงึสิง่แวดล้อมยงัส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อคนรุ่นหลังทีต้่องประสบกบัปัญหำ

ควำมเจ็บป่วยดังที่สะท้อนให้เห็นในนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ ด้วยเหตุนี้แม้ผู้ประพันธ์จะจ�ำลองภำพเมืองดิสโทเปีย 

ที่มีควำมล้ำหลังและถดถอยทำงเทคโนโลยีอันเนื่องมำจำกภัยพิบัติและผลกระทบทำงส่ิงแวดล้อม แต่น�้ำเสียงของ 

ผู้ประพันธ์นั้นเจือปนควำมรู้สึกหวนค�ำนึง (nostalgia) ถึงโลกยุคเก่ำที่แม้จะไร้ควำมทันสมัยและเทคโนโลยีถดถอย

และกลำยเป็นเมืองดิสโทเปียที่มีควำมดั้งเดิมทำงเทคโนโลยี (technologically primitive) แต่กลับสร้ำงควำมรู้สึก

อิสระและผ่อนคลำยให้กับตัวละครเอกโดยเฉพำะในกรณีเรื่องเคร่ืองอ�ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน เช่น 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ โทรศัพท์ ดังที่โยะฌิโรหวนร�ำลึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ และ คิดว่ำตนนึกขอบคุณที่เครื่องดูดฝุ่น 

หำยไป บ้ำนพักชั่วครำวที่ถูกสร้ำงขึ้นอย่ำงง่ำยๆ ก็ท�ำให้กำรปัดกวำดเช็ดถูเป็นไปได้อย่ำงสะดวก และเม่ือไร้ซ่ึง 

เครื่องซักผ้ำ จึงต้องกลับมำซักผ้ำด้วยมือ อีกทั้งบำงอำชีพที่หำยไปเช่นร้ำนคลีนน่ิง ก็กลับมำเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง 

(ทะวะดะ 2017,61-62) หรือ ฉำกท่ีตัวละครเอกโยะฌิโรพิจำรณำว่ำกำรที่โทรศัพท์หำยไปเป็นเรื่องที่ดี เน่ืองจำก 

ในอดีตไม่ว่ำคุยโทรศัพท์กับอะมะโนะบุตรสำวเมื่อไหร่เป็นต้องทะเลำะกันทุกที (ทะวะดะ 2017,73) แต่ในตอนนี ้

เมือ่ต้องตดิต่อกนัด้วยไปรษณียบตัรกท็�ำให้ไม่มกีำรทะเลำะเนือ่งจำกไม่สำมำรถตอบโต้กลบัได้ทนัท ีท�ำให้ควำมโกรธ

เจือจำงลง สรุปได้ว่ำปัญหำสังคมเรื่องควำมก้ำวหน้ำทำงอุตสำหกรรม วิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยีที่ผู้ประพันธ์

ถ่ำยทอดผ่ำนโลกดิสโทเปียในนวนิยำยเรื่อง เค็นโทฌิ นั้นมิได้มีส�ำเนียงของกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ปัญหำแต่เพียง 
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อย่ำงเดยีว แต่ยงัเจอืส�ำเนยีงของกำรหวนร�ำลกึถงึอดตีทีส่งัคมญีปุ่น่ยงัไม่มกีำรพฒันำทำงอตุสำหกรรม วทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยีจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภำพสังคมจนยำกเกินจะเยียวยำเช่นนี้ กำรสร้ำงคู่ตรงข้ำมเมือง

ชำยขอบ-เมืองศูนย์กลำงในลักษณะเช่นนี้จึงเป็นกำรต้ังค�ำถำมต่อกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ที่มิได้ค�ำนึงถึงสภำพ

แวดล้อมของมนษุยชำต ิทัง้ยงัเป็นกำรแสดงควำมหวนร�ำลกึถงึเมอืงในยคุอดตีทีแ่ม้จะไม่สะดวกสบำยเท่ำปัจจบุนัแต่

ก็มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติซึ่งมีควำมส�ำคัญต่อกำรมีชีวิตรอดของมนุษย์มำกเสียยิ่งกว่ำเมืองที่เต็มไปด้วย

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรวิจยัสรปุได้ว่ำทะวะดะ โยโกะได้ใช้แนวคิดเรือ่งคู่ตรงข้ำมในนวนยิำยเรือ่ง เค็นโทฌ ิเพือ่เสนอภำพ

เมอืงดสิโทเปียทีเ่ลวร้ำย โดยคู่ตรงข้ำมนีม้ลีกัษณะควำมสัมพนัธ์ในเชงิอ�ำนำจทีแ่ตกต่ำงไปจำกสงัคมปกต ิผูป้ระพนัธ์

ได้ใช้แนวคิดเรื่องคู่ตรงข้ำมที่มีควำมสัมพันธ์แบบกลับด้ำนเพื่อโต้กลับแนวคิด ค่ำนิยม ประเพณีและควำมเชื่อเดิม 

โดยลดควำมส�ำคัญของข้ัวตรงข้ำมท่ีมีควำมเหนือกว่ำในเชิงอ�ำนำจตำมแบบเก่ำและเชิดชูขั้วตรงข้ำมที่มีควำมด้อย

กว่ำแทน โดยคู่ตรงข้ำมที่ได้รับกำรสร้ำงสรรค์ในนวนิยำยเรื่องนี้ประกอบด้วยคู่ตรงข้ำมหลักที่เป็นองค์ประกอบของ

เรื่องด้ำนตัวละคร คือ คนชรำ-เด็กและหนุ่มสำว หญิง-ชำย รวมถึงคู่ตรงข้ำมที่เป็นองค์ประกอบของเรื่องด้ำนฉำก 

คือ เมืองชำยขอบ-เมืองศูนย์กลำง ประเทศก�ำลังพัฒนำ-ประเทศพัฒนำแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงภำพเมืองดิสโทเปีย

ที่มีกำรสลับสับเปลี่ยนขั้วอ�ำนำจของคู่ตรงข้ำมตำมควำมสัมพันธ์แบบเดิม แนวคิดเรื่องดิสโทเปียและกลวิธีกำร

ประพันธ์เช่นนีไ้ด้น�ำเสนอประเด็นปัญหำส�ำคญัท่ีด�ำรงอยูใ่นสงัคมร่วมสมยัสองประกำร คอื ปัญหำเรือ่งสงัคมผู้สูงอำยุ 

และ ปัญหำเรื่องควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประพันธ์เชื่อว่ำ 

คู่ตรงข้ำมนั้นแม้จะมีควำมแตกต่ำงกัน แต่ก็ต้องอยู่ร่วมกันและมีบทบำทเกื้อหนุนกันและกัน เช่นเดียวกับมนุษย ์

และธรรมชำติที่จ�ำเป็นต้องพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน เพื่อควำมอยู่รอดของมนุษยชำติและโลกใบนี้ ในบทควำมชิ้นนี้ 

ผู้วิจัยศึกษำประเด็นเรื่องคู่ตรงข้ำมในผลงำนแนวดิสโทเปียของทะวะดะ โยโกะ ผู้วิจัยจึงหวังว่ำบทควำมชิ้นนี้จะ 

เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษำวรรณกรรมสมัยใหม่ วรรณกรรมร่วมสมัยและวรรณกรรมยุคปัจจุบันช้ินอื่นๆ และจะ 

เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในประเด็นเรื่องดิสโทเปียในวรรณกรรมญี่ปุ่นต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยเองก็มุ่งที่จะศึกษำประเด็น

เรื่องวรรณกรรมแนวดิสโทเปียในผลงำนวรรณกรรมญี่ปุ่นเรื่องอื่นๆ ต่อไป   
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