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การรับรู้เกี่ยวกับ มิชิมะ ยุกิโอะในประเทศไทย
ในทศวรรษ 1970
บทคัดย่อ
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะ ยุกโิ อะผ่านการแปลงานวรรณกรรมของ
มิชิมะในช่วง ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็นช่วงที่งานวรรณกรรมมิชิมะจ�ำนวนมากได้รับการแปลในไทย การ
ศึกษาครั้งนี้ได้ใช้มุมมองทางสังคมวิทยาจากแนวความคิดของปิแอร์ บูร์ดิเยอ จากการศึกษาพบว่า
ผู้ปฏิบัติการแปลได้ประนีประนอมความเป็นมิชิมะกับปริบทสังคมไทยโดยการไม่แปลผลงานของมิ
ชิมะที่มีเนื้อหาขัดต่อขนบสังคมไทย นอกจากนี้นิตยสารปัญญาชนต่างๆ ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมิ
ชิมะในแง่ของนักเขียนที่ฝักใฝ่อุดมการณ์เชิดชูระบบจักรพรรดิและนิยามวรรณกรรมของมิชิมะว่า
เป็นวรรณกรรมแนวอีโรติค ในทางตรงกันข้าม ผู้ปฏิบัติการแปลที่แปลและจัดพิมพ์งานวรรณกรรม
ของมิชิมะในเวลาเดียวกันกลับเน้นย�้ำความเป็นอัจริยะทางการประพันธ์และชี้น�ำให้ผู้อ่านรับรู้มิชิ
มะที่ผลงานวรรณกรรมมากกว่าที่ตัวตน

คำ�

15

สำ�คัญ

การแปลศึกษา, วรรณกรรมญี่ปุ่น, มิชิมะ ยุกิโอะ, ปิแอร์ บูร์ดิเยอร์

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 | jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3 2018

Thanabhorn Treeratsakulchai
Faculty of Humanities, Chiang Mai University

The reception of Mishima Yukio’s works
in the 1970s
Abstract
The objective of this article was to study the reception of Mishima Yukio through his
translated literary works in the 1970s when his many literary works were translated
into Thai. This study considered Pierre Bourdieu concept-based sociological
perspective. The results of this study revealed that the author writing style and
Thai context was compromised by agents through avoidance of translating Mishima
works whose content was contrary to Thai tradition. In addition, intellectual
magazines created a reception of the author as an imperialist ideology writer
and defined his works as erotic literature. In contrast, an agent who translated
and published his works emphasized on his literary intellect and directed the
audience to perceive his own identity through his works
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1. บทน�ำ
ในวรรณกรรมญีป่ นุ่ สมัยใหม่（近代文学）ทีไ่ ด้รบั
การแปลเป็นภาษาไทย ผลงานของมิชมิ ะ ยุกโิ อะ（三島
由紀夫） นับว่ามีจ�ำนวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับนัก
เขี ย นวรรณกรรมญี่ ปุ ่ น สมั ย ใหม่ ค นอื่ น แม้ ผ ลงาน
วรรณกรรมของมิชมิ ะแม้จะไม่ได้รบั การสนับสนุนการจัด
แปลก็ตาม แต่กลับเป็นทีถ่ กู กล่าวถึงในกลุม่ ปัญญาชนไทย
ในช่วง ค.ศ. 1970 มากกว่านักเขียนคนอืน่ ๆ1 ปัจจัยส�ำคัญ
ประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ปญ
ั ญาชนไทยในช่วงเวลานัน้ รูจ้ กั มิชิ
มะก็คอื ความทะเยอทะยานของเขาทีม่ งุ่ มัน่ สร้างตนเองให้
เป็นทีร่ จู้ กั ในกลุม่ ผูอ้ า่ นชาวต่างประเทศผ่านการแปลผล
งานตนเองออกเป็นภาษาอังกฤษ คุโบะตะ ยูโกะ(久保田
裕子,2002)ได้ศก
ึ ษาเอกสารชัน้ ต้นทีเ่ กีย่ วข้องกับมิชมิ ะพบ
ว่า หลังจากทีม่ ชิ มิ ะได้รบั เสียงตอบรับอย่างดีจากผูอ้ า่ น
ชาวอเมริกนั จากการแปลเรือ่ ง ชิโอะซะอิ (『潮騒』The
Sound of Waves) ในปี ค.ศ. 1954 มิชิมะก็ได้เริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานโดยค�ำนึงถึงผูอ้ า่ นชาวตะวันตกและแปล
ผลงานของตนเองให้ออกสูส่ ายตาของชาวตะวันตกให้มาก
ที่สุดโดยหวังว่าตนเองจะมีชื่อเสียงระดับโลกและได้รับ
รางวัลโนเบลสักวันหนึง่ นอกจากนีเ้ มือ่ ครัง้ ทีม่ ชิ มิ ะผิดหวัง
จากเสียงตอบรับของผู้อ่านชาวญี่ปุ่นต่อผลงานชุด โฮโจ
โนะ อุม（
ิ 『豊饒の海』The Sea of Fertility）เขาได้
ส่งจดหมายไปหา Donald Keene ผูแ้ ปลงานวรรณกรรม
ของเขาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1970 เพือ่ ขอให้แปลผล
งานชุดนีอ้ อกเป็นภาษาอังกฤษ โดยหวังว่าจะมีผอู้ า่ นชาว
ต่ า งชาติ สั ก คนที่ เ ข้ า ใจผลงานของเขา （三島由紀
夫,1998）ก่อนทีเ่ ขาจะท�ำพิธเี ซ็ปปุก（
ุ 切腹）คว้านท้อง
ฆ่าตัวตายเพือ่ ล้างความอับอายจากความล้มเหลวในการ
ปราศรัยต่อหน้ากองก�ำลังป้องกันตนเองในวันที่ 25
พฤศจิกายน ค.ศ. 1970

แม้ว่าการแปลผลงานวรรณกรรมของมิชิมะเป็นภาษา
อังกฤษได้ส่งผลให้ผลงานวรรณกรรมของมิชิมะแพร่
หลายออกเป็นภาษาอืน่ ๆ รวมทัง้ ภาษาไทยในเวลาต่อมา
ก็ตาม แต่ด้วยตัวตนของมิชิมะที่มีบทบาทในสังคมที่
หลากหลาย ทัง้ ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม
การยึดมั่นในอุดมการณ์จิตวิญญาณนักรบแบบดั้งเดิม
และรสนิ ย มทางเพศที่ ไ ม่ ชั ด เจนนั้ น ได้ ส ่ ง ผลให้
กระบวนการแปลงานวรรณกรรมของมิชิมะในหลาย
ประเทศถูกจ�ำกัดด้วยมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศนัน้ ๆ ด้วยเหตุนกี้ ารศึกษาองค์ประกอบภายนอก
การแปลวรรณกรรมของมิชมิ ะจึงสามารถสะท้อนให้เห็น
การรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในปริบทสังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมของชาติต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย
เมื่อกระบวนการผลิตงานแปลหรือการแปลของผู้
แปลนัน้ ไม่สามารถตัดขาดจากภูมหิ ลังทางสังคมได้ เพือ่
ศึกษาองค์ประกอบภายนอกตัวบทแปลผ่านมุมมองทาง
ด้านสังคมวิทยาอย่างลึกซึ้งนั้น นักวิชาการได้น�ำแนว
ความคิดของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) มาใช้
ในการอธิบายการแปลในฐานะที่เป็นปฏิบัติการทาง
สังคมประการหนึ่ง บูร์ดิเยอมองว่าในปฏิบัติการใดๆ ใน
สังคมก็ตามย่อมมีผกู้ ระท�ำการ (Agency) ซึง่ ในทีน่ หี้ มาย
ถึงผูป้ ฏิบตั กิ ารแปล ผูป้ ฏิบตั กิ ารแปล2 ได้สร้างสรรค์งาน
แปลออกมาภายใต้ฮาบิทสั (Habitus)3 ของตนเอง กล่าว
คือภายใต้กระบวนการแปลต่างๆ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั กิ ารแปลกระ
ท�ำขึ้นนั้นเกิดจากการการปฏิสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติการ
แปลในโครงสร้างสังคมที่ถูกสั่งสมมาเป็นระยะเวลาที่
ยาวนาน สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ด้ ส ร้ า งให้ ภู มิ ห ลั ง รสนิ ย มหรื อ
อุดมการณ์ ฯลฯ ของผู้ปฏิบัติการแปลแตกต่างและส่ง
อิทธิพลให้ผปู้ ฏิบตั กิ ารแปลใช้อำ� นาจในการคัดสรรตัวบท
แปล ก�ำหนดจัดวางต�ำแหน่งแห่งทีข่ องงานแปล หรือปรับ

จากการศึกษาวารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ภายใต้บรรณาธิการสุชาติ สวัสดิ์ศรี พบว่าแม้จะมีการกล่าวถึงมิชิมะ3 ครั้ง คือในฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2515 ฉบับ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2516 และฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2517 ก็ตาม แต่นอกเหนือจากชื่อของมิชิมะแล้ว มีเพียงการกล่าวถึงการฆ่าตัวตายคะวะบะตะ ยะซุนะริ
ในฐานะเจ้าของผลงานรางวัลโนเบลในฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2517 เท่านั้น
2
ผู้ปฏิบัติการแปล ในที่นี้หมายความถึง ผู้แปลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตงานแปลทั้งในแง่บุคคลและองค์กร เช่น บรรณาธิการ สำ�นักพิมพ์ ฯลฯ
3
ในเชิงสังคมวิทยา ฮาบิทัส คือโครงสร้างหนึ่งภายในหน่วยหนึ่ง (อาจหมายถึงตัวบุคคล กลุ่มสังคม หรือชนชั้นก็ได้) อันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของหน่วยนั้นกับ
โครงสร้างสังคมภายนอกผ่านการกระทำ�หรือการปฏิบัติซำ�้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จนฝั่งและสั่งสมเป็นประสบการณ์และความชำ�นาญจนกลายเป็น
“ความโน้มเอียงทางอุปนิสัย” (disposition) สิ่งนี้จะสะท้อนผ่านอากัปกิริยาของผู้คนหรือกลุ่มคนและผลิตซ้ำ�โครงสร้างสังคมและผู้คนหรือกลุ่มคนเหล่านั้น (สุนีย์
ประสงค์บัณฑิต, 2553)
1
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แต่งงานแปลให้สอดคล้องกับโครงสร้างสังคม (Liu,
2012, p.1169) ตัวอย่างเช่น Liu (2012) ศึกษาฮาบิทัส
ของ Yan Fu ผู้แปลชาวจีนที่มีบทบาทโดดเด่นในช่วงปี
ค.ศ. 1900 อันเป็นช่วงทีง่ านแปลตะวันตกเฟือ่ งฟูมากใน
สังคมจีน พบว่าการแปลของ Yan Fu มาจากฮาบิทสั ของ
เขาที่มีอุดมการณ์มุ่งฟื้นฟูจีนที่บอบช�้ำจากสงครามจีนญีป่ นุ่ ครัง้ ที่ 1 ให้พน้ จากความอ่อนแอของราชวงศ์ชงิ ผ่าน
การสร้างคนให้ตื่นรู้จากความรู้ของโลกตะวันที่ถ่ายทอด
ผ่านงานแปล
ภายในพื้นที่ทางสังคมนั้นแบ่งออกเป็นฟิลด์ (field)
ต่างๆ ในเชิงสังคมวิทยา ฟิลด์หมายถึงพืน้ ทีท่ ฮี่ าบิทสั เข้า
มาปฏิสมั พันธ์ แข่งขัน ต่อสูเ้ พือ่ ช่วงชิงทุน (Capital) ภาย
ใต้กติการ่วมกัน ในเชิงการแปลศึกษา ฟิลด์คือพื้นที่ของ
วงการวรรณกรรมแปลทีฮ่ าบิทสั ของผูป้ ฏิบตั กิ ารแปลเข้า
มาปฏิสัมพันธ์และแข่งขันกัน ไม่ว่าจะเป็นการช่วงชิง
พืน้ ทีข่ องประเภทและชนิดวรรณกรรม การแข่งขันของ
กลุ่มผู้ผลิตงานวรรณกรรมแปลต่างๆ ฯลฯ โดยฟิลด์ของ
วงการวรรณกรรมย่อมสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับฟิลด์อนื่ ๆ อีก
ด้วย Sameh Hanna (2017) ได้น�ำแนวคิดนี้ศึกษาการ
แปลบทละครเรื่อง Hamlet ในภาษาอาหรับและพบว่า
ผู้แปลได้บิดเบือนต้นฉบับ เช่น เปลี่ยนการจบแบบ
โศกนาฏกรรมให้กลายเป็นสุขนาฏกรรม ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะ
แรงกดดันทางรสนิยมการชมละครของผู้ชมในสมัยนั้นที่
ปรารถนาจะชมละครที่มีเนื้อเรื่องที่ตนเองถูกใจ ซึ่งหาก
บทละครไม่ถูกใจผู้ชม ผู้สร้างก็อาจประสบปัญหาทาง
ด้านทุนต่อไปได้ ด้วยเหตุนจี้ ะเห็นได้วา่ กระบวนการผลิต
งานแปลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนไม่สามารถท�ำความ
เข้าใจด้วยศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งหรือผ่านองค์ประกอบ
เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ ได้ การน�ำแนวความคิดของปิแอร์
บูร์ดิเยออันเป็นแนวคิดที่เน้นการท�ำความเข้าใจปฏิบัติ
การในสังคมหลากหลายมิติมาอธิบายกระบวนการผลิต
งานแปลจะท�ำให้สามารถเข้าใจกระบวนการผลิตงาน
แปลในหลากหลายแง่มุมยิ่งขึ้น

ในบทความนีจ้ ะศึกษากระบวนการแปลวรรณกรรม
ของมิชิมะ ยุกิโอะภายใต้มิติทางสังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมของประเทศไทยในช่วง ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็น
ช่วงที่งานวรรณกรรมมิชิมะเริ่มได้รับการแปลและแพร่
หลายในสังคมไทยสูงสุดผ่านแนวความคิดของปิแอร์ บูร์
ดิเยอ เพือ่ ตอบค�ำถามว่างานวรรณกรรมของมิชมิ ะถูกคัด
สรรมาแปลโดยผู้ปฏิบัติการแปลอย่างไร และภายใน
วงการการแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นช่วง ค.ศ. 1970 งาน
วรรณกรรมของมิ ชิ ม ะถู ก รั บ รู ้ ผ ่ า นกระบวนการแปล
อย่างไร โดยการศึกษาครัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่จะท�ำความเข้าใจ
ถึงการรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะ ยุกโิ อะในปริบทสังคมไทยช่วง
ค.ศ. 1970 เท่านั้น หากแต่ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นมาและการรับรู้วรรณกรรมแปลญี่ปุ่นอื่นๆ ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาจากการศึกษากระบวนการแปลผ่านมุมมอง
ทางด้านสังคมวิทยาต่อไป

2. การแปลงานวรรณกรรมมิชิมะและการรับรู้
เกี่ยวกับมิชิมะในประเทศต่างๆ
งานวรรณกรรมแปลของมิชิมะนั้นเริ่มจากการแปล
ผลงานจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษในช่วงปี ค.ศ.
1960-1970 เป็นจ�ำนวนมาก แค่เฉพาะในช่วงหลังปี ค.ศ.
2000 ก็ยังคงมีงานแปลวรรณกรรมของมิชิมะเป็นภาษา
อังกฤษจ�ำนวนกว่า 19 ชิน้ ซึง่ เป็นผลมาจากความสัมพันธ์
อันดีระหว่างตัวมิชิมะกับนักแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นที่มี
ความสามารถสูง อย่าง Donald Keene, Edward
Seidensticker, John Nathan และ Ivan Morris (稲
田大貴 ,2015, p.307)จากผลงานที่ แ ปลเป็ น ภาษา
อังกฤษเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดภาพแทนประเทศ
ญี่ปุ่นออกสู่สายตาของชาวตะวันตกเท่านั้น（テレング
ト・アイトル, 2012，p．61）หากแต่ยังเป็นใบเบิก
ทางไปสูก่ ารแปลผลงานของมิชมิ ะสูภ่ าษาต่างประเทศอืน่ ๆ
ตามมาในภายหลังอีกด้วย
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คุโบะตะ ยูโกะ (久保田裕子,2002) ได้ศึกษาเกี่ยว
กับกระแสนิยมการแปลวรรณกรรมมิชมิ ะในอเมริกาช่วง
ปี ค.ศ. 1950 เดิม M. Weatherby ต้องการจะแปลเรือ่ ง
คะเม็น โนะ โคะกุฮะกุ (『仮面の告白』) ผลงาน
วรรณกรรมเชิงรักร่วมเพศของมิชิมะ แต่เมื่อปรึกษากับ
ผูเ้ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการจัดพิมพ์แล้วก็ตอ้ งชะลอการแปล
วรรณกรรมเรื่องนี้เอาไว้เนื่องจากสังคมอเมริกาในเวลา
นัน้ ยังมีอคติตอ่ แนวคิดรักร่วมเพศในทางคริสต์ศาสนาอยู่
จึงแปลเรื่อง ชิโอะซะอิ (『潮騒』)เป็นเรื่องแรกแทน
เนื่องจากว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มีความแปลกประหลาด
แตกต่าง (exotic) จากวรรณกรรมตะวันตก (久保田裕
子,2002, p.108-109)หลังจากที่ ชิโอะซะอิ ได้รับความ
นิยมอย่างสูงจากผูอ้ า่ นชาวอเมริกนั แล้ว ก็ได้ถกู แปลเป็น
ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ฯลฯ คุโบะตะสันนิษฐานว่าหลัง
จากทีผ่ ลงานเริม่ ได้รบั ความนิยมในกลุม่ ผูอ้ า่ นชาวตะวัน
ตกแล้ว มิชมิ ะก็เริม่ สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทีค่ ำ� นึง
ถึงปฏิกริ ยิ าของผูอ้ า่ นชาวตะวันตกโดยการจงใจใส่ความ
เป็นตะวันออกลงไปในงานของตนเอง ด้วยเหตุนี้ในช่วง
ปี ค.ศ. 1960 ผลงานเรื่อง คิงกะกุจิ (『金閣寺』) ของ
มิชิมะจึงได้รับความนิยมไปพร้อมกับกระแสความนิยม
พุ ท ธปรั ช ญาแบบเซนในอเมริ ก า อย่ า งไรก็ ต ามการ
สร้างสรรค์ผลงานเรือ่ งสัน้ “ยูโกะกุ”（「憂国」）ก็นบั
ว่าเป็นการสะท้อนถึงความพยายามในการนิยาม “ความ
เป็นญี่ปุ่น” แบบใหม่ที่ก้าวข้ามภาพจ�ำ (stereotype)
ของญี่ปุ่นเดิมๆ แก่ผู้อ่านชาวต่างชาติ เช่นเดียวกับงาน
วิจัยของCecchi Annie（アニー・ティッキ,1988）
ที่ศึกษาการแปลวรรณกรรมมิชิมะในประเทศฝรั่งเศสว่า
งานของมิชิมะเริ่มแปลในช่วงปี ค.ศ. 1960 โดยมี คิงกะ
กุจิ เป็นผลงานแปลเรื่องแรกเนื่องจากเป็นผลงานที่มี
ความลึกลับและความแปลกแตกต่างแบบตะวันออก
จากนัน้ งานวรรณกรรมของมิชมิ ะก็ได้รบั การแปลออกมา
เรื่อยๆ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1968 วรรณกรรมเรื่อง โกะ
โงะ โนะ เอโก（『午後の曳航』） ได้ส่งผลให้งาน
วรรณกรรมของมิชมิ ะถูกจับตามองจากผูอ้ า่ นชาวฝรัง่ เศส
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มากขึ้น นอกจากนี้การท�ำพิธีเซ็ปปุกุของมิชิมะในเวลา
ต่อมาก็ได้สร้าง “ความเป็นญีป่ นุ่ ” รูปแบบใหม่ทแี่ ตกต่าง
นักเขียนอื่น เช่น คะวะบะตะ ยะซุนะริ นักเขียนรางวัล
โนเบลคนแรกของญี่ปุ่น
ในส่วนของการรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะในสหภาพโซเวียต
นั้น มุระกะมิ ชิเอะโกะ（村上智子,2014）พบว่าเมื่อ
เทียบกับประเทศอืน่ แล้ว การเผยแพร่วรรณกรรมมิชมิ ะ
ค่อนข้างล่าช้า ทั้งนี้เนื่องมาจากมิชิมะถูกมองว่าเป็นนัก
เขียนที่ยึดมั่นอุดมการณ์ฟาสซิสต์ งานวรรณกรรมของ
มิ ชิ ม ะจึ ง ขั ด ต่ อ อุ ด มการณ์ ค อมมิ ว นิ ส ต์ ข องสหภาพ
โซเวียตและถูกมองว่าเป็น “หนังสือต้องห้าม” ในเวลา
นัน้ จนกระทัง่ เข้าสูย่ คุ เปเรสตรอยคา (ค.ศ. 1985-1991)
ที่การเซ็นเซอร์สิ่งพิมพ์เริ่มเบาบางลง ผลงานของมิชิมะ
จึงได้เผยแพร่ออกสู่สายตาผู้อ่านครั้งแรก โดยเรื่องสั้น
“ยูโกะกุ”（「憂国」）ได้ถูกแปลและตีพิมพ์ในปี ค.ศ.
1988 ภายหลังที่เรื่องสั้นเรื่องนี้เผยแพร่ออกไป ส่งผล
ให้นักอ่านที่เป็นนักโทษคนหนึ่งในโซเวียตคว้านทองฆ่า
ตัวตายตามตัวละครเอกเรื่องนี้ไปด้วย เช่นเดียวกับใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน แม้จะมีการแปลวรรณกรรม
ของมิชิมะตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1970 ก็ตาม แต่งาน
วรรณกรรมเหล่านั้นกลับถูกวิจารณ์ว่าเป็นงานของนัก
เขียนทีม่ งุ่ สร้างลัทธินยิ มจักรพรรดิและลัทธิบชู โิ ดขึน้ ใหม่
เพื่อให้ญี่ปุ่นท�ำสงครามเข้ารุกรานชาติอื่นๆ อีกครั้ง ซึ่ง
สิ่งนี้ถือว่าเป็นศัตรูต่อยุคปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 19661976) อย่างยิ่ง จนเมื่อเข้าสู่ช่วงปี ค.ศ. 1990 ผลงาน
วรรณกรรมของมิชิมะจึงได้กลับมาถูกยกย่องทางด้าน
วรรณศิลป์อีกครั้ง ในทางกลับกันเมื่อส�ำรวจการแปล
วรรณกรรมของมิชิมะในประเทศไต้หวันที่เคยตกอยู่ใต้
อาณานิคมของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ค.ศ. 1895-1945 พบ
ว่าไต้หวันรับวรรณกรรมญี่ปุ่นเสมือนดังวรรณกรรมของ
ชาติตนเองมาตัง้ แต่อดีต ด้วยเหตุนกี้ ารแปลวรรณกรรม
ของมิชิมะจึงปรากฏมาตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1960 และมีการ
รับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองทีเ่ บาบาง
กว่าประเทศอื่น ๆ (テレングト・アイトル,2010)
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จากการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมา จะเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่าการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะผ่านผลงานวรรณกรรมที่ได้รับ
การแปลออกเป็นภาษาต่างๆ นั้น ล้วนแตกต่างออกไป
ตามแต่ภูมิหลังทางสังคมและอุดมการณ์ทางการเมือง
ของแต่ละชาติ ผูอ้ า่ นชาวตะวันตกรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะผ่าน
ผลงานวรรณกรรมที่มีความแปลกแตกต่างแบบตะวัน
ออกตามแนวคิดบูรพาคดีศกึ ษา (Orientalism) เป็นหลัก
ในทางกลับกันการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในโซเวียตและ
เอเชียตะวันออกกลับให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ ในสมัยนั้น
และสัมพันธ์กบั อิทธิพลจากอุดมการณ์ทางการเมืองและ
ชีวติ ของมิชมิ ะมากกว่าตัวผลงานวรรณกรรมทีส่ ร้างสรรค์
ขึ้นตามสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุคสมัย
ในส่วนของประเทศไทย น�ำ้ ทิพย์ เมธเศรษฐ（ナムティ
ップ・メータセート,2015, p.33-34)กล่าวถึงการรับ
รู้ของผู้อ่านชาวไทยต่อวรรณกรรมของมิชิมะไว้ว่า ชื่อ
ของมิชิมะนั้นปรากฏในข้อเขียนและบลอกต่างๆ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ผูท้ เี่ ทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ไทยนัน้ ได้ให้ความสนใจต่อตัวตนของมิชมิ ะในฐานะของ
นักเขียนชาตินิยม อย่างไรก็ตามน�้ำทิพย์ได้ตั้งข้อสังเกต
ว่า การรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในไทยน่าจะเป็นเพียงการรับ
รู้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากบทความของผู้อ่านชาวตะวันตก
มากกว่าการอ่านงานวรรณกรรมของมิชิมะอย่างแท้จริง
ทั้งนี้จะเห็นได้จากข้อเขียนแนะน�ำเกี่ยวกับมิชิมะนั้นมัก
กล่าวถึงทรรศนะทางการเมือง การเทิดทูนสถาบัน ความ
นิยมในการทหาร ฯลฯ มากกว่าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตัว
บทวรรณกรรมของมิชิมะนั่นเอง อย่างไรก็ตาม นอก
เหนือจากบทความของน�้ำทิพย์แล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ยัง
ไม่มงี านวิจยั ทีศ่ กึ ษาการรับรูว้ รรณกรรมของมิชมิ ะในไทย
อย่างจริงจัง

3. การแปลวรรณกรรมของมิชิมะในช่วง ค.ศ.
1970
จากการศึกษาวรรณกรรมแปลของมิชมิ ะทีไ่ ด้รบั การ
แปลเป็นภาษาไทยพบว่าในช่วงปี ค.ศ. 1970 นี้มีทั้งงาน
ประเภทนวนิยายขนาดยาวและเรื่องสั้น ผลงานเกือบ
ทั้งหมดเป็นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
(ยกเว้ น คื น ฝั ่ ง ที่ แ ปลจากภาษาฝรั่ ง เศส) ผลงาน
วรรณกรรมของมิชมิ ะได้รบั การแปลอย่างต่อเนือ่ งในช่วง
ปี ค.ศ. 1970 ทว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงปี ค.ศ. 1980 กลับไม่มี
ผลงานใหม่ๆ ที่ถูกแปลออกมาเลย จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่
ช่วงปี ค.ศ. 1990 มีเพียง วิหารทอง: มายาแห่งสัจจะ
(2534) และ วิถีแห่งชามูไร (2538) เท่านั้นที่ได้รับการ
แปลเพิ่มเติมและไม่มีการแปลผลงานใหม่ๆ ออกมาใน
ช่วงปี ค.ศ. 2000 อย่างไรก็ตามสิง่ ทีน่ า่ สนใจจากการแปล
วรรณกรรมของมิชิมะก็คือ ผลงานแปลวรรณกรรมของ
มิชิมะก็ถูกแปลซ�้ำในหลากหลายส�ำนวนแปลและถูกตี
พิมพ์ซ�้ำมาเรื่อยๆ เช่น เลือดรักชาติ และ เสียงคลื่นที่
รื่นรมย์ใจ มีการแปลซ�้ำถึง 3 ส�ำนวนแปล เป็นต้น
เมื่อมองในแง่ของผู้สนับสนุนการแปลแล้ว แม้ว่า
กระแสวรรณกรรมของมิชิมะในช่วง ค.ศ. 1970 จะโดด
เด่นก็ตาม แต่กลับไม่มีผลงานเรื่องใดเลยที่ได้รับการ
สนับสนุนการแปลจากองค์กรญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลงานของมิชิมะไม่เคยถูกคัดเลือกมาบรรจุในรวมเรื่อง
สั้ น ของนั ก เขี ย นที่ มี ชื่ อ เสี ย งของญี่ ปุ ่ น ที่ จั ด แปลโดย
คณาจารย์และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย4 แม้แต่ครั้งเดียว ในบทน�ำของ เรื่องสั้น
ญีป่ นุ่ 3 ศาสตราจารย์เค็นสุเกะ ทะมะอิ5 กล่าวว่า “เรือ่ ง
สัน้ ทีแ่ ปลและรวมพิมพ์ไว้ในหนังสือเรือ่ งสัน้ ญีป่ นุ่ ทัง้ สาม
เล่มนี้ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เป็นตัวแทนของวรรณคดีญี่ปุ่น
สมัยใหม่ทั้งสิ้น” (Kensuke Tamai, 2522, น. ฌ) การ

ผลงานแปลรวมเรื่องสั้นญี่ปุ่นของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนการแปลจาก The Japan Foundation
และองค์ญี่ปุ่นอื่นๆ หนังสือรวมเรื่องสั้นญี่ปุ่นมีทั้งหมด 6 เล่ม เรื่องสั้นญี่ปุ่น 1-3 (2520, 2522, 2522) เป็นการรวมผลงานของนักเขียนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงหลายท่าน
เรื่องสั้นญี่ปุ่น 4 (2533) เป็นการรวมผลงานเรื่องสั้นของอะกุตะงะวะ รีวโนะซุเกะ เรื่องสั้นญี่ปุ่น 5 (2537) เป็นการรวมผลงานเรื่องสั้นของดะซะอิ โอซะมุ และ เรื่อง
สั้นญี่ปุ่น 6 (2543) เป็นการรวมผลงานเรื่องสั้นของมิยะซะวะ เค็นจิ
5
ศาสตราจารย์อาคันตุกะของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวลานั้น
4
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ที่ผลงานของมิชิมะไม่ถูกคัดเลือกมาแปลภายใต้ชื่อของ
สถาบันการศึกษาและไม่ถูกสนับสนุนการตีพิมพ์จาก
องค์ ก รญี่ ปุ ่ น เลยนั้ น อาจประกอบด้ ว ยปั จ จั ย หลาย
ประการ แต่ปจั จัยประการหนึง่ นัน้ ผลงานของมิชมิ ะอาจ
ไม่เหมาะสมที่จะ “เป็นตัวแทนของวรรณคดีญี่ปุ่น”
ส�ำหรับวงการวิชาการหรือส�ำหรับองค์กรญีป่ นุ่ ทีจ่ ะเข้าไป
สนั บ สนุ น การจั ด พิ ม พ์ ใ นเวลานั้ น ทั้ ง นี้ Telengut
Aitor（テレングト・アイトル,2010,p.164）กล่าว
ว่าในสายตาของผู้อ่านชาวญี่ปุ่นแล้ว มิชิมะคือ “ความ
สับสน”（カオス）รูปแบบหนึง่ ในสังคมญีป่ นุ่ เนือ่ งจาก
ภาพลักษณ์ของมิชิมะ ทั้งในแง่ของบทบาททางด้าน
การเมือง อัจฉริยะทางด้านการวรรณศิลป์ ความผิดปกติ
ทางจิต ความบ้าคลั่ง ฯลฯ ได้ผสมปนเปกันจนแยกไม่
ออกจึงท�ำให้ผลงานวรรณกรรมของมิชมิ ะมีสถานะทีแ่ ตก
ต่างจากวรรณกรรมของนักเขียนชาวญี่ปุ่นคนอื่น

4. การรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะของปัญญาชนฝ่ายซ้าย
การแปลงานวรรณกรรมของมิชิมะปรากฏขึ้นครั้ง
แรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1974 โดยการแปลครั้งนั้น
เป็นการแปลวรรณกรรมเรื่องสั้น “เลือดรักชาติ” ลงตี
พิมพ์ในวารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับภัยเหลือง 2
วารสาร สังคมศาสตร์ปริทศั น์ นัน้ เป็นวารสารทีส่ ร้างฐาน
เครือข่ายของปัญญาชนไทยในช่วง ค.ศ. 1970 ตัววารสาร
ได้เริ่มเผยแพร่สู่ผู้อ่านตั้งแต่ ค.ศ. 1963 ในฐานะของ
วารสารวิ ชาการและยุติก ารเผยแพร่ใน ค.ศ. 1976
วารสารสามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุคตามบรรณาธิการ ยุค
แรกคือ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ค.ศ.1963 -1968) และยุคที่
2 คือสุชาติ สวัสดิศ์ รี (ค.ศ. 1969-1976) ในช่วงทีเ่ ปลีย่ น
บรรณาธิการเป็นสุชาติ สวัสดิ์ศรีนั้นวารสารได้ลดความ
เป็นวิชาการลงและน�ำวรรณกรรมไทยและวรรณกรรม
แปลจากต่ า งประเทศเข้ า มาน� ำ เสนอมากขึ้ น แนว
วรรณกรรมทีว่ ารสาร สังคมศาสตร์ปริทศั น์ นิยมน�ำมาลง
พิมพ์มกั มีเนือ้ หาสะท้อนความอยุตธิ รรมในสังคมและการ
วิพากษ์วิจารณ์การเมืองในช่วงเวลานั้น เช่น เรื่องสั้นที่
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สะท้อนการถูกกดขี่ของชนชั้นแรงงานเรื่อง “กรรมกร
รถไฟ” (“Switchman”) ของ Alexander Serafimovich
เป็นต้น (ทนพร ตรีรตั น์สกุลชัย, 2561) โดยบรรณาธิการ
สุชาติกล่าวไว้วา่ แนววรรณกรรมนัน้ มาจาก “อารมณ์รว่ ม
ที่มาจากการอ่านหนังสือต่างประเทศยุคนั้น คืออารมณ์
ร่วมในการต่อต้านสงคราม โดยเฉพาะสงครามเวียดนาม
อารมณ์ร่วมของอุดมการณ์สังคมนิยม...ที่มีอารมณ์ร่วม
ไปเช่นนัน้ (...) น่าจะเป็นเพราะเขาเป็นคนชัน้ กลางระดับ
ล่างดังนัน้ จึงมีความรูส้ กึ ร่วมกับความทุกข์ยากของชนชัน้
ผู้ยากไร้ ซึ่งจากตรงนี้เองที่เขารู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อ
“ระบบอยุติธรรมทุกประเภท” ในโลก” (สัมพันธ์ ก้อง
สมุทร, 2548, น. 167-168)
ก่อนทีเ่ รือ่ งสัน้ “เลือดรักชาติ” จะปรากฏในวารสาร
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับภัยเหลือง 2 มิชิมะถูกกล่าว
ถึงมาก่อนหน้านั้นว่าเป็น “นักเขียนชาวญี่ปุ่นซึ่งยอมฆ่า
ตัวตายเพื่อคุณค่าเก่าๆ ของคนญี่ปุ่นเมื่อสามปีก่อน”
(ผู้สื่อข่าววรรณกรรม, 2515b, น. 118) “ฆ่าตัวตาย
เพราะเหตุ ผ ลอยากดั ง ทางการเมื อ ง” (ผู ้ สื่ อ ข่ า ว
วรรณกรรม, 2515a, หน้า 115) และเพื่อ “เรียกร้อง
การกลั บ ไปสู ่ ร ะบบฟาสซิ ส ม์ โ ดยมี จั ก รพรรดิ เ ป็ น
ศูนย์กลาง” (ผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่น, 2516, น. 5) ข้อความ
เหล่ า นี้ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า วารสาร สั ง คมศาสตร์
ปริทัศน์ ได้น�ำเสนอเกี่ยวกับมิชิมะในฐานะนักเขียนทียึด
มัน่ ในอุดมการณ์ชาตินยิ มแบบเทิดทูนจักรพรรดิอยูก่ อ่ น
แล้ว ด้วยเหตุนกี้ ารน�ำผลงานเขียนเรือ่ ง “เลือดรักชาติ”
ทีม่ เี นือ้ หาสะท้อนถึงอุดมการณ์ของมิชมิ ะทีฝ่ กั ใฝ่สถาบัน
จักรพรรดิและทหารมาบรรจุในวารสาร สังคมศาสตร์
ปริทศั น์ ทีม่ อี ดุ มการณ์ซา้ ยใหม่มงุ่ ตีแผ่ถงึ ความอยุตธิ รรม
ของชนชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉบับภัยเหลือง 2 ฉบับ
ทีม่ งุ่ วิพากษ์วจิ ารณ์ญปี่ นุ่ เช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงการจงใจ
น�ำภาพของมิชิมะและเนื้อหาจากวรรณกรรมเรื่องสั้น
เรือ่ งนีม้ าตอกย�ำ้ ความคลัง่ ชาติของคนญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาสร้าง
อิทธิพลทางเศรษฐกิจในสังคมไทยช่วงปี ค.ศ. 1970
นั่นเอง
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หลังจากทีว่ ารสาร สังคมศาสตร์ปริทศั น์ ปิดตัวลงใน
พ.ศ. 2519 สุชาติ สวัสดิ์ศรีได้มาเป็นบรรณาธิการให้แก่
นิตยสาร โลกหนังสือ นิตยสารวรรณกรรมที่ส�ำคัญอีก
ฉบับหนึง่ ของไทยในช่วง ค.ศ. 1970-1980 นิตยสาร โลก
หนังสือ ก�ำเนิดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 ภายใต้
การบริหารงานของส�ำนักพิมพ์ดวงกมลและได้สร้างความ
คึกคักให้แก่วงการวรรณกรรมไทยอีกครั้งภายหลังการ
นิ ร โทษกรรมนั ก โทษคดี 6 ตุลาคม 2519 ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 (ภิญโญ กองทอง, 2541, น.
150) พิเชฐ แสงทอง (2559, น. 81) กล่าวว่า นิตยสาร
โลกหนังสือ มีบทบาทส�ำคัญในการ “เป็นสนามแห่งการ
วิวาทะทางศิลปะและวรรณกรรมครัง้ ส�ำคัญๆ และกลาย
เป็นพื้นที่ให้กับการก�ำเนิดใหม่ของวรรณกรรมสะท้อน
สังคม ทีห่ ลายคนในยุคนัน้ ก็ยงั เรียกว่าเป็น “วรรณกรรม
เพือ่ ชีวติ ” แต่เป็น “เพือ่ ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตัวเองแล้ว””
นอกเหนื อ จากการน� ำ เสนอเรื่ อ งราวของแวดวง
วรรณกรรมไทยและผลงานเรื่องสั้นที่น่าสนใจของนัก
เขียนไทยในช่วงเวลานั้นแล้ว นิตยสาร โลกหนังสือ ยัง
ได้นำ� เสนอวรรณกรรมต่างประเทศ เช่น วรรณกรรมญีป่ นุ่
ทีส่ ะท้อนชีวติ ของผูค้ นทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมในสังคม
ตามอุดมการณ์ของตัวนิตยสาร แม้ว่าในนิตยสาร โลก
หนังสือ ไม่มีการน�ำเสนองานวรรณกรรมของมิชิมะเลย
ก็ตาม แต่กม็ กี ารน�ำงานวรรณกรรมของมิชมิ ะทีไ่ ด้รบั การ
แปลเป็นภาษาไทยมาวิจารณ์ในคอลัมน์ใครใคร่อา่ น-อ่าน
ไทย ซึ่งเป็นคอลัมน์แนะน�ำหนังสือประจ�ำนิตยสาร
ในคอลัมน์ใครใคร่อ่าน-อ่าน ไทย บทความเรื่อง
“เสียงคลืน่ โหยหายระคนความปรารถนาทางกาย” (กอง
บรรณาธิ ก าร, 2520a, น.134) กล่ า วถึ ง มิ ชิ ม ะว่ า
“นวนิยายหลายเรื่องของเขาจัดเป็นผลงานทาง Erotic
Literature ชั้นดีที่สร้างความหวั่นไหวให้ผู้อ่าน” โดย
เฉพาะเรือ่ ง เสียงคลืน่ (2520) ได้แสดงถึง “เพศสัมพันธ์
ที่ปรากฏกลิ่นกรุ่นให้ผู้อ่านรู้สึกได้ทั่วไปจากนวนิยาย
หลายต่อหลายเรือ่ งของเขา” ซึง่ สาเหตุทแี่ นววรรณกรรม
ของมิชิมะเป็นเช่นนี้เนื่องจากเขา “มีแนวโน้มทางด้าน

อารมณ์ “รักร่วมเพศ”” อีกทัง้ ยังกล่าวถึงมิชมิ ะว่า “เป็น
นักเขียนทีม่ คี วามคิดรุนแรง ทีอ่ อกจะประหลาดอยูห่ ลาย
อย่าง” (กองบรรณาธิการ, 2520b, น.141) และใน
คอลัมน์ข่าวหนังสือ-ข่าวนักเขียน ไทย บทความเรื่อง
“นั ก เขี ย นอาฟโฟร-เอเชี่ ย นแห่ ง ญี่ ปุ ่ น มาเยี่ ย มสลั ม
คลองเตย” ได้นำ� เสนอทัศนคติของนักเขียนญีป่ นุ่ ต่องาน
วรรณกรรมของมิชิมะและคะวะบะตะไว้ว่า “เราไม่
สนับสนุนงานประเภทนี้ ถือว่านักเขียนอย่างมิชิมาและ
คาวาบาตะไม่ได้เขียนเพือ่ ประชาชน (...) งานแบบนี้ ช่วย
ให้ พ วกเขาสามารถควบคุ ม ความเคลื่ อ นไหว ทาง
วัฒนธรรมประชาชน ให้เป็นไปในทางที่เขาต้องการได้
อย่างเหมาะเจาะ..” (กองบรรณาธิการ, 2520c, น. 11)
จะเห็นได้ว่าจากบทความต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ท้ัง
2 ฉบับนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะที่
สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับฮาบิทัสของบรรณาธิการที่
สนใจในวรรณกรรมสะท้อนสังคมและมีอุดมการณ์เอียง
ซ้าย ฮาบิทัสของบรรณาธิการได้มีบทบาทส�ำคัญต่อการ
ก�ำหนดแนวเนื้อหาและการน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ ของ
สิง่ พิมพ์ทงั้ 2 ฉบับ ในเวลาเดียวกัน ผูอ้ า่ นอันได้แก่ปญ
ั ญา
ชนหัวก้าวหน้าที่ฝักใฝ่ในอุดมการณ์เดียวกันกับสื่อสิ่ง
พิมพ์เหล่านีก้ ไ็ ด้รบั รูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะเฉพาะด้านทีส่ อื่ เหล่า
นี้น�ำเสนอ กล่าวคือ ส�ำหรับปัญญาชนหัวก้าวหน้าแล้ว
มิชิมะคือนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่คลั่งชาติและเชิดชูระบบ
จักรพรรดิอนั เป็นอุดมการณ์ทตี่ รงข้ามกับอุดมการณ์ซา้ ย
ใหม่ของปัญญาชนไทยในเวลานัน้ อีกทัง้ งานวรรณกรรม
ของมิชิมาแม้จะถูกยกย่องในแง่วรรณศิลป์ แต่ก็ถูกเน้น
ย�้ำว่าเป็นเพียงวรรณกรรมอีโรติค ไม่ใช่วรรณกรรม
สะท้อนสังคมตามอย่างที่ปัญญาชนซ้ายใหม่ในเวลานั้น
นิยม โดยเฉพาะอย่างยิง่ สุชาติ สวัสดิศ์ รีได้มองการแปล
งานวรรณกรรมของมิชิมะ (รวมทั้งคะวะบะตะ) ในเวลา
นั้นไว้ว่าเป็นเพียงการผูกขาดทางวรรณกรรมญี่ปุ่นรูป
แบบหนึ่ง (กองบรรณาธิการ, 2520c, น. 11) และได้
พยายามน�ำเสนอวรรณกรรมญี่ปุ่นอื่นๆ ที่สะท้อนสังคม
ให้แก่ผู้อ่านอีกด้วย
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5. อีกมุมหนึง่ ของการรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะ
ในปีเดียวกันกับที่เรื่องสั้น “เลือดรักชาติ” ปรากฏ
ตัวขึ้นในวารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ นวนิยาย เสียง
คลืน่ ทีร่ นื่ รมย์ใจ (2517) ของมิชมิ ะก็ปรากฏสูส่ ายตาของ
ผู้อ่านโดยส�ำนวนแปลของ ฉุน ประภาภิวัฒน ในเวลา
นั้นฉุนด�ำรงต�ำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยและได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม The First
International Conference on Japanese Studies
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 17-25 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1972 ในการประชุ ม ครั้ ง นั้ น ฉุ น ได้ รู ้ จั ก งาน
วรรณกรรมญี่ปุ่นที่น่าสนใจหลายเรื่อง จึงได้ “ท�ำหน้าที่
บรรณารักษ์ในการเลือกหนังสือดีๆ มีคุณค่า (...) โดยที่
ท่านผูอ้ า่ นมิจำ� ต้องเสียเวลาตระเวนไปเทีย่ วเลือกสรรหา
หนังสือดีๆ มีคุณค่ามาอ่านด้วยตนเอง” (ฉุน ประภา
วิวัฒน, 2517, ก) และคัดสรร เสียงคลื่นที่รื่นรมย์ใจ มา
จัดแปล
ในค�ำน�ำ เสียงคลืน่ ทีร่ นื่ รมย์ใจ ทีเ่ ขียนขึน้ โดยฉุนนัน้
ได้แนะน�ำเรื่องราวของนวนิยายเรื่องนี้และลักษณะเด่น
ทางการประพันธ์และความสามารถทางวรรณศิลป์ของมิ
ชิ ม ะ “ที่ ท� ำ ให้ จั บ ใจผู ้ อ ่ า นยิ่ ง นั ก โดยใช้ ภ าษาง่ า ยๆ
ละเมียดละไม มีความไพเราะคล้ายกาพย์กลอนอ่อนๆ”
(ฉุน ประภาวิวัฒน, 2517, ค) ในค�ำน�ำนี้ยังกล่าวถึง
รางวัลทางวรรณกรรมต่างๆ ทีม่ ชิ มิ ะได้รบั และเสียงตอบ
รับผลงานของมิชมิ ะในต่างประเทศ เป็นต้นว่า “มีผเู้ ทียบ
เขาเท่าเทียมกับกามูส์ของฝรั่งเศสและขนานนามเขาว่า
เป็นกิ๊ดและเฮมมิงเวย์ตะวันออก โดยสรุปก็ใคร่ยกย่อง
เขาว่าเป็นนักประพันธ์ผยู้ งิ่ ใหญ่คนหนึง่ ของยุคปรัตยุบนั ”
(ฉุน ประภาวิวฒ
ั น, 2517, ช) นอกจากนี้ ฉุนยังได้แนะน�ำ
ประวัติของมิชิมะโดยละเอียด (แต่เลี่ยงที่จะกล่าวถึง

ความเป็ น รั ก ร่ ว มเพศของมิ ชิ ม ะ) แม้ ฉุ น จะกล่ า วถึ ง
อุดมการณ์ทางการเมืองของมิชมิ ะ เช่น การก่อตัง้ สมาคม
ทะเตะ โนะ คะอิ（楯の會）เพื่อเคลื่อนไหวทางด้าน
การเมืองในการส่งเสริมระบบจักรพรรดิ การบุกเข้าไป
ในกองบัญชาการของหน่วยก�ำลังป้องกันประเทศญี่ปุ่น
เพื่อ “ให้โอวาทแก่ก�ำลังทหารจ�ำนวนหนึ่งพันคน” (ฉุน
ประภาวิวัฒน, 2517, ซ) และท�ำพิธีคว้านท้องฆ่าตัวตาย
ในเวลาต่อมา แต่ฉุนกลับทิ้งท้ายค�ำน�ำไว้ว่า “เรากัน
ชีวประวัติของมิชิม่าในด้านอื่นไว้ต่างหาก แต่เราจงมา
พากันซาบซึ้งในอัจริยภาพในทางวรรณคดีของมิชิม่า”
(ฉุน ประภาวิวัฒน, 2517, ค�ำน�ำ)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้วา่ ค�ำน�ำของฉุนได้
พยายามชักจูงให้ผอู้ า่ นหันมาให้ความส�ำคัญกับความงาม
ทางวรรณศิลป์ในงานวรรณกรรมของมิชิมะที่ได้รับการ
การั น ตี จ ากรางวั ล ทางวรรณกรรมมากมายและค� ำ
สรรเสริญจากผู้อ่านชาวตะวันตกมากกว่าที่จะให้ความ
สนใจกับอุดมการณ์การเมืองของเขา ความนิยมของเรือ่ ง
เสียงคลื่นที่รื่นรมย์ใจ ในประเทศไทยเห็นได้ชัดจากการ
ทีน่ วนิยายเรือ่ งนีไ้ ด้ถกู แปลน�ำมาแปลซ�ำ้ อีกในอีก 3 ปีตอ่
มาในชื่อว่า เสียงคลื่น (2520)6 และในปีเดียวกันนั้น
นวนิยายเรือ่ ง คืนฝัง่ (2520) ของมิชมิ ะทีไ่ ด้รบั ความนิยม
ในโลกตะวันอย่างสูงก็ได้รบั การแปลเป็นภาษาไทย7 จาก
ปรากฏการณ์นี้จึงอาจกล่าวได้ว่าการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะ
ในช่วงกลางปี ค.ศ. 1970 นั้น นอกเหนือจากการการรับ
รู้เกี่ยวกับตัวตนของมิชิมะที่ “ผิดปกติ” แล้ว ยังมีการ
สร้างการรับรู้มิชิมะที่คุณค่าผลงานวรรณกรรมของเขา
ด้วยเช่นกัน
ในปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
“ก�ำลังสนใจศึกษาศิลปะการละครของญี่ปุ่น โดยอาศัย

ในสำ�นวนแปลของจิตราภรณ์ ศิริพูล อาจารย์สอนประวัติศาสตร์จีน-ญี่ปุ่น ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้จะมีการแนะนำ�ชีวประวัติของผู้เขียน
ก็ตาม แต่ก็ไม่มีข้อความที่กล่าวถึงอุดมการณ์ทางเมืองของมิชิมะอย่างไรก็ตามในนิตยสาร โลกหนังสือ ฉบับปฐมฤกษ์ คอลัมน์ “ใครใคร่อ่าน-อ่าน” ได้แนะนำ�เกี่ยว
กับมิชิมะผ่านผลงานชิ้นนี้ไว้ว่า “นวนิยายหลายเรื่องของเขาจัดเป็นผลงาน Erotic Literature ชั้นดีที่สร้างความหวั่นไหวให้ผู้อ่านได้โดยไม่ต้องใช้ “อักษรสี่ตัว” เข้า
ช่วยแต่ประการใด อีกประการหนึ่ง ความรู้สึกโหยหาระคนความปรารถนาต่อทะเล เพศสัมพันธ์ที่ปรากฏกลิ่นกรุ่นให้ผู้อ่านรู้สึกได้ทั่วไปจากนวนิยายหลายต่อหลาย
เรื่องของเขานั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลทางด้านจิตวิทยาสิบเนื่องมาจากการที่เขาว่ายน้ำ�ไม่เป็นมาตลอดชีวิต และมีแนวโน้มด้านอารมณ์ “รักร่วมเพศ”” (บรรณาธิการ,
2520, หน้า 134)
7
นิดา นักแปลที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร โลกหนังสือ ไว้ว่า “ดิฉันไม่ค่อยได้อ่านมากค่ะ อ่านแต่เรื่องที่แปล (...) นวนิยายแปลปี ๒๐ ที่ฉันชอบ
ที่สุดคือ คืนฝั่ง ของยูกิโอะ มิชิมะที่ ช.ชาลี แปลนั่นแหละค่ะ” (กองบรรณาธิการ, 2521, หน้า150)
6
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บทละครของมิ ชิ ม ะส่ ว นหนึ่ ง ” จึ ง ได้ คั ด สรรงาน
วรรณกรรมญี่ปุ่นจากหลากหลายผู้เขียนมาแปล “เพื่อที่
ผู้อ่านจะได้รู้จักและเข้าถึงวรรณกรรมญี่ปุ่น” เนื่องจาก
เห็นว่า “มิชิมะเป็นนักเขียนร่วมสมัยที่ผสานแนวคิด
ตะวันตกและตะวันออกเข้าหากันอย่างกลมกลืน (...) มี
ความสามารถในเชิงวรรณศิลป์อย่างสูง” (รื่นฤทัย สัจจ
พันธุ์, 2558a, น. 11) และ “เป็นนักเขียนญี่ปุ่นที่คนไทย
รู้จักดี” (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2558b, น. 11) พิบูลศักดิ์
ละครพล บรรณาธิการจัดพิมพ์ในครั้งนั้นจึงได้คัดเลือก
ผลงานบทละครและเรื่องสั้นของมิชิมะมาแปลแล้วรวม
เล่มจัดพิมพ์ในชื่อหนังสือว่า รวมเรื่องสั้นและบทละคร
ญีป่ นุ่ ซากุระร่วงในฤดูใบไม้ผลิ (2522) ผลปรากฏว่าหลัง
จากตีพิมพ์ได้มีเสียงตอบรับจากผู้อ่าน เป็นต้นว่า ““เอา
มิชิมะเสียอีกเล่มสิ...”” ในขณะเดียวกันก็มีเสียงจากผู้
อ่านทีว่ า่ ““มิชมิ ะนัน้ ตะแกเป็นเกย์...”” เข้ามาด้วยเช่น
กัน ซึง่ พิบลู ศักดิไ์ ด้วพิ ากษ์ไว้ในค�ำน�ำบรรณาธิการในการ
จัดพิมพ์ เลือดรักชาติ รวมเรื่องสั้นของยูคิโอะ มิชิมะ
(2522) ว่า “นักอ่านบางท่านยึดติดที่ตัวคนเขียน บาง
ท่านไม่สนใจในวิถีชีวิตส่วนตัว” (พิบูลศักดิ์ ละครพล,
2558b, น. 14-15)
ด้วยเหตุนจี้ ะเห็นได้วา่ แม้ผอู้ า่ นชาวไทยจะรับรูเ้ กีย่ ว
กับมิชิมะผ่านการรับรู้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากบทความ
ของผู้อ่านชาวตะวันตกและบทแปลฉบับภาษาอังกฤษ
ตามที่น�้ำทิพย์ได้กล่าวไว้ก็ตาม แต่ด้วยสถานการณ์ทาง
สังคมและการเมืองในช่วง ค.ศ. 1970 ก็ได้สร้างลักษณะ
การรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะของชาวไทยที่แตกต่างจากชาว
ตะวันตก กล่าวคือ ในขณะทีช่ าวตะวันตกรับรูม้ ชิ มิ ะและ
ผลงานในลักษณะของความแปลกใหม่แบบตะวันออก
แต่การแปลวรรณกรรมของมิชมิ ะในสังคมไทยนัน้ ได้ชว่ ง
ชิง ต่อสู้ สร้างความหมายและการรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะใน
รูปแบบที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ ด้วยฮาบิทัสของ
บรรณาธิการ วารสาร สังคมศาสตร์ปริทศั น์ และนิตยสาร
โลกหนังสือ ที่ปฏิบัติการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองและ

ปัญหาสังคมไทยอย่างเสรีมาตั้งแต่แรก จนกลายเป็นสิ่ง
พิมพ์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของปัญญาชนไทยอย่างสูง
ในสมัยนั้น การน�ำเสนอเกี่ยวกับมิชิมะและผลงานของ
เขาจึงไม่สามารถหลีกเลีย่ งจากบริบททางการเมืองได้เช่น
เดียวกับการรับรูเ้ กีย่ วกับมิชมิ ะทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศเอเซีย
ตะวันออกอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติการแปลอีก
ส่วนหนึ่ง เช่น ฉุนได้พยายามสร้างการรับรู้ผลงานของมิ
ชิมะที่สะท้อนถึงอัจฉริยะทางด้านการประพันธ์ของผู้
เขียนมากกว่าการรับรูเ้ กีย่ วกับชีวประวัตขิ องมิชมิ ะทัง้ ใน
แง่ของอุดมการณ์ทางการเมืองและรสนิยมทางเพศโดย
การเน้นย�ำ้ ถึงคุณค่าของวรรณกรรม รางวัลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั
เช่นเดียวกับรื่นฤทัยและพิบูลศักดิ์ที่แม้จะน�ำเรื่องสั้น
“เลือดรักชาติ” มาแปลใหม่ก็ตาม แต่ก็ได้พยายามก้าว
ข้ามการครอบง�ำทางวาทกรรมมิชิมะผู้คลั่งชาติที่สุชาติ
สวัสดิ์ศรีได้ผลิตไว้ โดยได้ปรับเปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับ
“ความรักชาติ” ของมิชิมะให้เป็นการแสดงออกอย่าง
จริงใจของผู้เขียน (พิบูลศักดิ์ ละครพล, 2522, ปกหลัง)
เมื่องานวรรณกรรมของมิชิมะไม่ใช่งานที่ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวรรณกรรมญี่ปุ่นใน
ไทยดังที่กล่าวไปในข้างต้น วรรณกรรมของมิชิมะที่
ปรากฏในสังคมไทยช่วงปี ค.ศ. 1970 จึงเป็นการแปล
จากฉบับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย สิ่งที่น่าสนใจ
จากการตรวจสอบต้นฉบับแปลภาษาอังกฤษก็คอื รายชือ่
เรื่องสั้นที่ถูกน�ำมาแปลเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่ตรงกับ
รายชื่อเรื่องสั้นของมิชิมะที่ถูกบรรจุในหนังสือรวมเรื่อง
สั้น Death in Midsummer, and Other Stories
(1960) โดยจะเห็นได้ว่าเรื่องสั้นอย่าง “Patriotism”（
「憂国」）และ “Swaddling Clothes”（「新聞
紙」）ถูกน�ำมาแปลซ�้ำ ในขณะที่เรื่องสั้น “The Priest
of Shiga Temple and his love”（「志賀寺上人の
恋」）และ “Onnagata”（「女方」）กลับไม่ถูกคัด
เลือกมาแปลเลยแม้เพียงแต่ครั้งเดียวจนถึงปัจจุบัน
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เมือ่ พิจารณาจากเนือ้ เรือ่ งของเรือ่ งสัน้ “The Priest
of Shiga Temple and his love”8 และเรื่องสั้น
“Onnagata”9 แล้ว ประเด็นพระสงฆ์กับสตรีเพศเป็น
ประเด็นต้องห้ามในสังคมไทยที่มองว่าศาสนาพุทธเป็น
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ การแปลเรื่อง “The Priest of Shiga
Temple and his love” จึงอาจเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมใน
สังคมไทย ในขณะเดียวกันประเด็นความสัมพันธ์แบบ
ชายรักชายในช่วง ค.ศ. 1970 สังคมไทยยังมองว่าเป็น
ความวิปริต ความป่วยไข้ (เทอดศักดิ์ ร่มจ�ำปา, 2546)
การน�ำเสนอเรื่อง “Onnagata” จึงสวนทางกับขนบ
ดัง้ เดิมของสังคมไทยในช่วง ค.ศ. 1970 ด้วยเหตุนจี้ งึ เห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า แม้วา่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารแปลอีกฝ่ายหนึง่ จะ
มุ่งน�ำเสนอความแปลกใหม่ที่ไม่มีในงานวรรณกรรมฝั่ง
ตะวันตกและหยิบยกความงามทางวรรณศิลป์และความ
จริงใจของมิชิมะมาสร้างการรับรู้แก่ผู้อ่านในอีกรูปแบบ
ก็ตาม แต่การปฏิบตั กิ ารแปลวรรณกรรมมิชมิ ะกลับยอม
อยูภ่ ายใต้การควบคุมของขนบสังคมไทย ความย้อนแย้ง
ที่ ป รากฏขึ้ น ของผู ้ป ฏิบัติก ารแปลฝ่ายนี้นั้น นอกจาก
สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดในการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะใน
สังคมไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นๆ ยังแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามประนีประนอมความเป็นมิชิมะกับปริบท
สังคมไทยเพือ่ รักษาต�ำแหน่งแห่งทีข่ องงานวรรณกรรมมิ
ชิมะให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป

6. บทสรุป
การศึ ก ษาการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ มิ ชิ ม ะผ่ า นผลงาน
วรรณกรรมแปลนัน้ สัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่างตัวตน
ของมิชมิ ะกับภูมหิ ลังทางสังคมของวัฒนธรรมปลายทาง

บทความนีไ้ ด้นำ� มุมมองทางสังคมวิทยาจากแนวความคิด
ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ มาวิเคราะห์การรับรู้ผ่านการแปล
วรรณกรรมของมิ ชิ ม ะ ยุ กิ โ อะภายใต้ มิ ติ ท างสั ง คม
การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศไทยในช่วง ค.ศ.
1970 ซึ่งเป็นช่วงที่งานวรรณกรรมมิชิมะเริ่มได้รับการ
แปลและแพร่หลายในสังคมไทยสูงสุด
จากการศึกษาพบว่า การแปลงานวรรณกรรมของมิ
ชิมะและการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในสังคมไทย
ช่วง ค.ศ. 1970 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกมา
จากฮาบิทัสของสุชาติ สวัสดิ์ศรี ที่ส่งอิทธิพลต่อสิ่งพิมพ์
หลักทีเ่ กีย่ วข้องกับวรรณกรรมของปัญญาชนหัวก้าวหน้า
ในเวลานั้น สิ่งพิมพ์เหล่านี้ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมิชิ
มะในฐานะของนักเขียนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ชาตินิยม
แบบเทิดทูนจักรพรรดิ และจัดวางต�ำแหน่งให้ผลงาน
วรรณกรรมมิชิมะเป็นวรรณกรรมอีโรติค การรับรู้เกี่ยว
กับมิชมิ ะในสายตาของปัญญาชนฝ่ายซ้ายจึงตีตรามิชมิ ะ
เป็นนักเขียนผิดปกติทมี่ อี ดุ มการณ์ตรงข้ามกับตนและไม่
ได้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมสะท้อนสังคม ในขณะ
เดียวกัน ผูป้ ฏิบตั กิ ารแปลอีกกลุม่ ก็ได้พยายามช่วงชิงการ
สร้างความหมายเกี่ยวกับมิชิมะในอีกลักษณะหนึ่ง โดย
พยายามเสนอให้ผู้อ่านแยกตัวตนของมิชิมะออกจากผล
งานวรรณกรรม ชี้ให้ผู้อ่านเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะ
ทางการประพันธ์ของมิชิมะ ตลอดจนปรับเปลี่ยนการ
ตีความเกี่ยวกับอุดมการณ์ของมิชิมะในเชิงการเมืองที่
สะท้อนผ่านงานวรรณกรรมให้กลายเป็น “ความจริงใจ”
ทีม่ ตี อ่ งานวรรณกรรมแทน อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ผูป้ ฏิบตั ิ
การแปลกลุ่มนี้จะพยายามท�ำลายก�ำแพงการรับรู้เกี่ยว
กั บ ตั ว ตนของมิ ชิ ม ะ แต่ ก็ เ ลี่ ย งที่ จ ะน� ำ เสนอผลงาน

เป็นเรื่องราวของพระเถระชรารูปหนึ่งแห่งวัดชิกะที่มุ่งปฏิบัติมาอย่างยาวนานเพื่อเข้าสู่ดินแดนสุขาวดี วันหนึ่งขณะที่พระรูปนี้กำ�ลังชื่นชมความงามของทะเลสาบ
อยู่นั้นก็เหลือบไปเห็นเจ้าจอมนางหนึ่งที่ประทับราชรถมาที่ทะเลสาบแห่งนั้น ด้วยความงามของเจ้าจอมนางนั้นทำ�ให้พระเถระรูปนี้รู้สึกคลั่งใคล้อย่างยิ่ง จนตัดสิน
ใจที่บุกเข้าไปหาเจ้าจอมและยืนเฝ้ามองเจ้าจอมจากสวนในที่ประทับ ท้ายที่สุดเจ้าจอมตัดสินใจสั่งให้สาวใช้นำ�ตัวพระเถระมาเข้าพบและยื่นมือให้พระเถระได้สัมผัส
หลังจากที่พระเถระได้กลับไป อีก 2-3 วันถัดมาก็มีข่าวลือว่าพระรูปนั้นได้มรณภาพไปแล้ว
9
เรื่องราวของมะสึยะมะ เด็กหนุ่มที่หลงใหลในละครคาบูกิ (ละครที่ใช้นักแสดงชายทั้งหมด) และการแสดงของมังกิกุ นักแสดงละครคาบูกิชายที่สวมบทบาทเป็น
ตัวละครหญิง มะสึยะมะเข้ามาทำ�งานในคณะละครเพื่อจะได้สัมผัสชีวิตหลังเวทีของมังกิกุอย่างใกล้ชิด สิ่งที่ทำ�ให้มะสึยะมะประหลาดใจก็คือมังกิกุนั้นแม้จะเป็นชาย
ก็ตาม แต่ในชีวิตจริงก็ยังคงลักษณะกิริยาท่าทางของความเป็นผู้หญิงไว้เช่นเดียวกับตอนที่แสดงบนเวที วันหนึ่งคะวะซะกิ ผู้กำ�กับละครเวทีคนใหม่ปรากฏตัวขึ้น
มังกิกุแอบชอบคะวะซะกิจึงตั้งใจแสดงตามที่คะวะซะกิกำ�กับตลอดมา จนเมื่อสิ้นสุดการแสดงรอบสุดท้ายมังกิกุได้ขอให้มะสึยะมะนัดคะวะซะกิให้ตนเองเพื่อที่จะ
ได้ไปทานอาหารเย็นด้วยกัน และในวันนั้นมะสึยะมะก็รู้สึกว่าตนเองหึงหวงมังกิกุ
8
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วรรณกรรมของมิชมิ ะทีม่ ปี ระเด็นเนือ้ หาขัดต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ด้วยเหตุน้ี เมือ่ เปรียบเทียบการรับรูเ้ กีย่ ว
กับมิชมิ ะในประเทศอืน่ ๆ แล้ว จะเห็นได้วา่ ความน่าสนใจ
ของการรับรู้เกี่ยวกับมิชิมะในสังคมไทยนั้นซ้อนทับกับ

กระแสความนิยมในวงการวรรณกรรมไทยที่เกิดขึ้นช่วง
เวลานัน้ ทีม่ กี ารต่อสูช้ ว่ งชิงพืน้ ทีร่ ะหว่างกระแสของการ
สนั บ สนุ น วรรณกรรมเพื่ อ ชี วิ ต และกระแสของการ
สนับสนุนวรรณกรรมเพื่อศิลปะนั่นเอง
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