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ตัวละครเอกชายในวรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิ
กับทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิ
บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาตัวละครเอกชายในวรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิ ซึ่งประกอบ
ด้วยนวนิยายเรือ่ งยาวทัง้ หมด 3 เรือ่ ง ได้แก่ เรือ่ ง『風の歌を聴け』สดับลมขับขาน เรือ่ ง『1973
年のピンボール』พินบอล, 1973 และเรือ
่ ง『羊をめぐる冒険』แกะรอย แกะดาว และทัศนคติ
ต่อสังคมของผู้เขียน เนื่องจากทั้ง 3 เรื่อง มีตัวละครเอกชายตัวเดียวกัน ได้แก่ “ผม” 「僕」 และ
“เนะสุมิ”「鼠」และยังมีเนื้อหาบางส่วนต่อเนื่องกัน ตลอดจนตอนจบของทุกเรื่องยังเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่า ในวรรณกรรมไตรภาคเนะสุมปิ รากฏภาพชายทีม่ เี งือ่ นปมภายใน
ใจตนเอง แต่มีวิธีรับมือกับปัญหาโดยเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น เห็นได้จากตอนจบของนวนิยายทั้ง 3
เรือ่ งทีไ่ ม่ปรากฏภาพชายทีม่ ที า่ ทีตอ้ งการแก้ไขปัญหาของตนเอง หรือต้องการข้องเกีย่ วกับตัวละคร
อื่น ๆ เลย ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติต่อสังคมเรื่องดีแทชเมนท์ของผู้เขียนด้วย
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The Male Protagonists in Haruki Murakami’s
Nezumi Trilogy and His Attitude Towards
Society
Abstract
Haruki Murakami’s early literary works (in the 1970s and 1980s) represent
fundamental characteristics of his unique writing style, and significantly differ from
other Japanese novels, with the narrative trait of detachment 「デタッチメント」- a
lack of interest in the surroundings and interaction with others. Murakami’s sense
of social detachment is distinctively connected and reflected by male protagonists
in his early works since the first novel, 『風の歌を聴け』“Hear the Wind Sing”
released in 1979. Murakami followed his first book with two sequels, 『1973年の
ピンボール』 “Pinball, 1973” (1980) and 『羊をめぐる冒険』“A Wild Sheep Chase”
(1982). These three stand-alone novels are all together form “The Nezumi
Trilogy（鼠三部）” or “The Trilogy of the Rat”, also known as 初期三部作 among
readers and researchers in which commonly referred to Haruki Murakami’s initial
three novels. This article aims to examine the male protagonists in three stories of
The Nezumi Trilogy because they are obviously consisted of the same characters,
namely “I”「僕 - boku」 and “Nezumi「鼠」” or “Rat”. The three stories are also
interconnected by coherent incidents and remain unresolved conflicts till the end.
The findings indicate that The Nezumi Trilogy depicts a man who struggles with
intrapsychic conflicts and is extremely passive to free himself from the situation.
By the end of the three novels, the male protagonists neither attempt to find
solutions nor interact socially with other characters. It therefore appears to align
with Haruki Murakami’s attitude towards social detachment.
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1. บทน�ำ
มุระกะมิ ฮะรุกิ คือนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่ก�ำลังเป็น
ที่จับตามอง ผลงานทุกชิ้นของเขาได้รับความนิยมอย่าง
สูง ปัจจุบันผลงานของเขาได้รับการแปลมากกว่า 50
ภาษาทัว่ โลก มุระกะมิได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลโนเบล
สาขาวรรณกรรมหลายครั้ง ซึ่งตลอดระยะเวลาการ
ท�ำงานในฐานะนักเขียนอาชีพมากกว่า 30 ปี นับตั้งแต่
ผลงานนวนิยายเรือ่ งแรกออกสูส่ าธารณะในปี ค.ศ. 1979
จนกระทั่งปัจจุบัน มุระกะมิได้รับรางวัลด้านวรรณกรรม
ทัง้ ภายในประเทศญีป่ นุ่ เอง อาทิ รางวัลนักเขียนหน้าใหม่
กุนโส 群像新人賞 (ค.ศ. 1979) รางวัลนักเขียนหน้าใหม่
โนะมะ野間文芸新人賞 (ค.ศ. 1982) รางวัลโคะบะยาฌิ
ฮิเดะโอะ 小林秀雄賞 (ค.ศ. 1996) เป็นต้น รวมทั้ง
รางวัลภายนอกประเทศญี่ปุ่น อาทิ Franz Kafka Prize
(ค.ศ. 2006) และ Jerusalem Prize (ค.ศ. 2009) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ศึกษาบทบาทของวรรณกรรมมุระกะ
มิที่มีอิทธิพลต่อการเชื่อมวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลกด้วย
ได้แก่ Michael Emmerich (2014), คะโต โนะริฮิโระ
(2014), เซ็นโนะ ทะกุมะซะ(2014),ไชยันต์ ไชยพร
(2550) เป็นต้น ซึ่งกล่าวว่าผลงานของมุระกะมิมีความ
เป็ น สากล และสามารถก้ า วข้ า มผ่ า นพรมแดนทาง
วัฒนธรรม(Cross Culture) หรือแม้กระทั่งได้รับการ
ยกย่องให้เป็นวรรณกรรมสากล (World Literature)
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งรับรองคุณภาพผลงานของ
มุระกะมิทั้งสิ้น
วรรณกรรมไตรภาคเนะสุม（
ิ 鼠三部）ของมุระกะมิ
ฮะรุ กิ รู ้ จั ก กั น ดี ใ นชื่ อ 初期三部作 หมายถึ ง ผลงาน
นวนิยายเรื่องยาว 3 เรื่องในยุคแรก (ทศวรรษที่ 1970
-1980 ) ของมุระกะมิ ประกอบด้วย (1) เรื่อง『風の歌
を聴け』（1979）มีผู้แปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่า
สดับลมขับขาน (2) เรื่อง『1973年のピンボール』
（1980）มีผู้แปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่า พินบอล,
1

ดีแทชเมนท์ ในที่นี้หมายถึงการที่ผู้เขียนไม่มีความสนใจและไม่มีความข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆภายนอกตนเอง อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.2

2
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1973 (3) เรือ่ ง『羊をめぐる冒険』（1982）มีผแู้ ปล
เป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่า แกะรอย แกะดาว สิ่งที่น่า
สนใจคือ นวนิยายทั้ง 3 เรื่องมีตัวละครเอกชายตัว
เดียวกัน ได้แก่ “ผม” 「僕」 และ “เนะสุมิ”「鼠」
และยังมีเนื้อหาบางส่วนต่อเนื่องกัน ตลอดจนตอนจบ
ของทุกเรื่องยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ไม่
ปรากฏภาพชายที่มีท่าทีต้องการแก้ไขเงื่อนปมในใจของ
ตนเอง หรือต้องการข้องเกีย่ วกับตัวละครอืน่ ๆเลย ดังนัน้
สิ่งที่น่าสนใจน�ำมาศึกษาคือ ภาพตัวละครเอกชายที่
ปรากฏในวรรณกรรมไตรภาคเนะสุมิซึ่งเป็นผลงานยุค
แรกนี้ มีความสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็นทัศนคติต่อ
สังคมของผู้เขียนที่มีลักษณะดีแทชเมนท์1 อย่างไร
มีงานวิจัยหลายชิ้นที่หยิบยกเอาวรรณกรรมไตร
ภาคเนะสุมมิ าศึกษา ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานวิจยั ทีม่ ี
ประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างเรื่อง การวิเคราะห์ตัวละคร
สัญลักษณ์ และโลกคู่ขนานที่ปรากฏอยู่ในตัวบท ส่วน
งานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ
แบบดีแทชเมนท์ดังกล่าวพบว่ายังมีจ�ำนวนไม่มาก และ
เพิ่งมีการศึกษาในยุคหลัง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่พบ
เช่น ฮิงุชิ โทะโมะโกะ (2008) กล่าวว่า ตั้งแต่ผลงาน
นวนิยายเรือ่ งแรกคือเรือ่ งสดับลมขับขาน จนกระทัง่ เรือ่ ง
ที่ 5 คือเรื่องด้วยรัก ความตาย และหัวใจสลายนั้น ตัว
ละครเอก“ผม”ที่ปรากฏในวรรณกรรมทุกตัวน่าจะเป็น
คนคนเดียวกัน หรืออาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกัน
และกัน โดยได้ศกึ ษาผ่านความสัมพันธ์ชาย-หญิง เห็นได้
จากพฤติ ก รรมที่ ตั ว ละครเอกชายมี ร ่ ว มกั น ซึ่ ง แสดง
ลักษณะดีแทชเมนท์ตอ่ ตัวละครหญิงในเรือ่ ง2 ในทางกลับ
กัน A.K. Byron(2017) ศึกษาปฏิกริ ยิ าตอบโต้วกิ ฤตการณ์
ของตัวละครเอก ได้แก่ การถกเถียงเรื่องการเดินขบวน
ประท้วงของนักศึกษา และหัวข้อในการสนทนาในชีวิต
ประจ�ำวัน เป็นต้น ไบรอนพบว่าเมื่อพิจารณาจากสิง่ ข้าง
ต้น มุระกะมิไม่ได้มดี แี ทชเมนท์ตอ่ สังคมเสียทีเดียว หาก
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แต่มีท่าทีสนใจต่อปัญหาการเมืองและการตระหนักรู้
เรื่องประวัติศาสตร์แฝงอยู่3 ดังนั้น จากการทบทวน
เอกสารการวิจัยที่มีมาก่อนจึงพบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับ
ประเด็นทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิแบบดีแทชเมนท์
ในวรรณกรรมไตรภาคเนะสุมิมีจ�ำนวนน้อย และเพิ่งมี
การศึกษากันในยุคหลังปีค.ศ. 2000 ซึ่งมุระกะมิเริ่ม
รังสรรค์ผลงานทีแ่ สดงถึงคอมมิทเมนท์4ในผลงานของเขา
แล้ว อีกทัง้ พบว่า ยังไม่มผี ใู้ ดศึกษาลักษณะดีแทชเมนท์
ผ่านวิธีการรับมือกับเงื่อนปมในใจของตัวละครเอกชาย
มาก่อน ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังไม่มผี ใู้ ดน�ำภาพชายทีไ่ ด้ดงั กล่าว
มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของมุระกะมิ ฮะรุกิ
อย่างจริงจังมาก่อนอีกด้วย

2. ปริทัศน์วรรณกรรม
2.1 ศึกษาวิเคราะห์ตัวละครเอกชายที่ปรากฏใน
วรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิของมุระกะมิ ฮะรุกิ โดย
มุง่ เน้นศึกษาวิธรี บั มือกับปัญหาเพือ่ ก้าวข้ามผ่านเงือ่ นปม
ในใจของตัวละคร
2.2 ศึกษาทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิ
โดยผ่านภาพตัวละครเอกชายในวรรณกรรมชุดไตรภาค
เนะสุมิ

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ตัวละครเอกชายในวรรณกรรมชุดไตรภาคเนะ
สุมขิ องมุระกะมิ ฮะรุกิ ปรากฏภาพชายทีม่ เี งือ่ นปมในใจ
แต่มีวิธีรับมือกับปัญหาโดยเป็นฝ่ายตั้งรับ
3.2 ภาพตัวละครเอกชายที่ปรากฏในวรรณกรรม
ชุดไตรภาคเนะสุมิ มีความสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็น

ทัศนคติตอ่ สังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิ ในยุคแรก (ทศวรรษ
ที่ 1970 -1980) กล่าวคือ ผูเ้ ขียนมีทศั นคติตอ่ สังคมแบบ
ดีแทชเมนท์ คือไม่มีความสนใจและไม่มีความข้องเกี่ยว
กับสิ่งอื่น ๆ ภายนอก

4. ขอบเขตและวิธีวิจัย
ศึกษาทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิในยุค
แรก (ทศวรรษที่ 1970 - 1980) และศึกษาวรรณกรรม
ชุดไตรภาคเนะสุมิของมุระกะมิ ฮะรุกิ โดยมุ่งหาภาพ
เฉพาะของตัวละครเอกชาย ผ่านวิธีรับมือกับเงื่อนปมใน
ใจตนเองที่สะท้อนให้เห็นทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ
ฮะรุกใิ นยุคแรก ส�ำหรับต้นฉบับวรรณกรรมทีใ่ ช้ศกึ ษาน�ำ
มาจากหนังสือชุด “มุระกะมิ ฮะรุกิ เส็นซะกุฮิง 1979 1989 ①”『村上春樹全作品1979-1989①』และ “มุ
ระกะมิ ฮะรุกิ เส็นซะกุฮิง 1979 - 1989 ②”『村上春
樹全作品1979-1989②』 ส�ำนักพิมพ์โคดันฌะ ตีพม
ิ พ์
ไว้ในปีค.ศ. 2014
วรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมิ ประกอบด้วยผล
งานนวนิยายเรื่องยาว 3 เรื่อง ได้แก่
(1) เรือ่ ง『風の歌を聴け』(1979) สดับลมขับขาน
(2) เรื่อง『1973年のピンボール』（1980）
		 พิ นบอล, 1973
(3) เรื่อง 『 羊をめぐる冒険』（1982）
		 แกะรอย แกะดาว
ในบทความวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจะใช้ชื่อเรื่องเป็น
ภาษาไทยตามความคุ้นชินของผู้อ่านชาวไทย เพื่อให้
เข้าใจได้ง่ายและเป็นวงกว้าง

A.K.Byron. Rethinking the Rat Trilogy : Detachment,Commitment and Haruki Murakami’s Politics of Subjectivity, New Voices in Japanese
Studies Vol.9, 2017 p. 48-70
4
คอมมิทเมนท์ หมายถึงการที่ผู้เขียนมีความสนใจ และข้องเกี่ยว ทุ่มเทให้กับสิ่งอื่นภายนอก อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.2
3
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ตารางที่ 1 : ตารางสรุปการวิเคราะห์ตัวละครเอกชายและเหตุการณ์ส�ำคัญ สรุปโดยผู้วิจัย แสดงดังต่อไปนี้
ตัวละคร
เอกชาย
ผม

（僕）

(1) สดับลมขับขาน

เงื่อนปมในใจตัวละคร

อยู่ภายใต้กรอบอ�ำนาจของพ่อ หลังจากมีความสัมพันธ์ฉันคนรักกับ “สาวผู้ไม่มีนิ้วก้อย”
แล้ว ก็เริ่มกล้าที่จะออกจากกรอบอ�ำนาจของพ่อ แต่สุดท้าย
ฝ่ายหญิงก็หายตัวไป ส่วน “ผม” ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ

“เนะสุมิ” หลีกเลี่ยงการพูดถึงพ่อ และ
（俺）
ปฏิเสธอ�ำนาจของพ่อ
ผม

（僕）

(2) พินบอล, 1973

โหยหาตู้พินบอลที่เคยเล่น
ตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อน คือ
ปี ค.ศ. 1970

“เนะสุมิ” โหยหาคนรัก แต่ก็เจ็บปวด
（俺）
จากความรักนั้น
ผม

（僕）

(3) แกะรอย
แกะดาว

การคลี่คลายเงื่อนปมในใจตัวละคร และตอนจบเรื่อง

ถูกขอร้องแกมบังคับ ให้ไป
ตามหาแกะที่มีรอยปื้นรูปดาว

“เนะสุมิ” หายตัวไป โดยทิ้งหญิงคนรักไปเอง
แยกจากตู้พินบอลที่เปรียบเสมือนคนรักเก่าที่โหยหามานาน
พร้อมๆกับแยกจากหญิงแฝดคนรักที่อาศัยอยู่ด้วยกัน อย่าง
หัวใจได้รับการเติมเต็ม สุดท้ายก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ
จะออกจากเมือง หนีจากคนรักและเหลือเพียงความกลวง
เปล่าในจิตใจ สุดท้ายท�ำพฤติกรรมคล้ายว่าจะฆ่าตัวตาย5
หลังจากมีความสัมพันธ์กับ “สาวหูมหัศจรรย์”แล้วก็กล้าที่จะ
ออกไปผจญภัย โดยการตามหาแกะ แต่สุดท้ายฝ่ายหญิงก็
หายตัวไป ส่วน “ผม” ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ

ตามค้นหาตัวตนของตนเอง
เกือบจะประสบความส�ำเร็จในชีวิต ตามที่กรอบสังคมก�ำหนด
จนได้
ก
ลายร่
า
งเป็
น
มนุ
ษ
ย์
แ
กะ
ไว้ แต่จะต้องสูญเสียความเป็นตัวเอง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ “เนะสุมิ”
“เนะสุมิ”
（俺）
ต้องการ สุดท้ายจึงจัดฉากเพื่อฆ่าตัวตายอีกครั้งในฐานะ
มนุษย์แกะ

5. ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์

5.1 ภาพตัวละครเอกชายทีป่ รากฏในวรรณกรรม
		 ชุดไตรภาคเนะสุมิ : ภาพชายทีม่ เี งือ่ นปมในใจ
		 5.1.1 สดับลมขับขาน : เงือ่ นปมในใจด้าน
				 ปิตาธิปไตย
ในเรือ่ งสดับลมขับขานปรากฏบทบาทของ “พ่อ”ผ่าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผม” กับ “พ่อ” และ “เนะสุม”ิ กับ
“พ่อ” แม้ตวั ละคร “พ่อ” จะไม่ได้ปรากฏการกระท�ำใดทีม่ ี
ผลต่อการด�ำเนินเรือ่ งโดยตรง แต่มคี วามส�ำคัญมากต่อการ
วิเคราะห์แนวคิดปิตาธิปไตยในตัวบทวรรณกรรม เนือ่ งจาก
“พ่อ”ถือเป็นตัวแทนอ�ำนาจในสังคมระบบปิตาธิปไตย ซึง่
เป็นระบบทีก่ ำ� หนดให้เพศชายเป็นใหญ่เหนือเพศหญิง การ
ศึกษาปิตาธิปไตยในเชิงโครงสร้างสังคมจึงใช้เพือ่ อธิบาย
ลักษณะครอบครัวทีถ่ อื เอาฝ่ายชายเป็นผูน้ ำ� โดยมีการแบ่ง

หน้าทีก่ ารดูแลภาระในบ้านและการเลีย้ งดูบตุ รให้เป็นหน้าที่
ของแม่ ส่วนพ่อจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นเพียงเจ้านายหรือผูแ้ สดง
อ�ำนาจในบ้าน6 ตามที่ ฌัก ลากอง Jacques Lacan กล่าว
ว่าสังคมมนุษย์ดำ� รงอยูบ่ นพืน้ ฐานของระบบสัญลักษณ์ทมี่ ี
กฎเกณฑ์ควบคุมบังคับ และกฎเกณฑ์ทวี่ า่ นีล้ ากองเรียกว่า
“กฎเกณฑ์ของพ่อ” (Law of the Father)7 ซึง่ ในเรือ่ งนี้
ตัวละครเอก “ผม” มีภาพของการอยูภ่ ายใต้กรอบอ�ำนาจ
ของพ่อ หมายถึงการตกอยู่ภายใต้กรอบสังคมระบบ
ปิตาธิปไตย เนือ่ งจากมีพฤติกรรมทีย่ อมท�ำตามกฎของพ่อ
ตลอดทัง้ เรือ่ ง ดังจะเห็นได้จากตอนต่อไปนี้
「すっぽかしたりはしないよ。用事があっ
て少し遅れたんだ」「どんな用事？」「靴さ。靴
を磨いてたんだ」「そのバスケットボール・シュ
ーズのこと？」「まさか。親父の靴さ。家訓なん

อ้างอิงจากบทความของ加藤典洋、『村上春樹 イエローページ』、講談社、1997年 第12刷発行 p.48
กำ�จร หลุยยะพงศ์ อ้างถึงใน ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์, ปิตาธิปไตย : ภาพสะท้อนแห่งความไม่เสมอภาคระหว่างชายหญิงในสังคมเอเชีย, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2, 2555 หน้า 31
7
ยศ สันตสมบัติ, ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม,สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 พิมพ์ครั้งที่ 4 หน้า 139
5
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だよ。子供はすべからく父親の靴を磨くべしって
ね」「何故？」「さあね。きっと靴が何かの象徴
だと思ってるのさ。とにかくね、父親は毎晩判で
押したみたいに８時に家に帰ってくる。僕は靴を
磨いて、それからいつもビールを飲みに飛んで出
8
るんだ」

“ผมไม่ปล่อยให้รอเก้อหรอก พอดีมีธุระก็เลยมา
ช้านิดหน่อยน่ะ” “ธุระแบบไหน”
“รองเท้าน่ะ ผมต้องขัดรองเท้า” “รองเท้าบาส
เก็ตบอลเนี่ยนะ”
“ไม่ใช่หรอก รองเท้าของพ่อน่ะ เป็นค�ำสอนที่
สื บ ทอดจากตระกู ล ที่ ว ่ า ลู ก ควรขั ด รองเท้ า ให้ พ ่ อ ”
“ท�ำไมล่ะ”
“ไม่รสู้ ิ คิดว่ารองเท้าน่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรแน่ ๆ
ยังไงก็ตาม พ่อจะกลับบ้านมาตอนสองทุ่มทุกคืนราวกับ
เป็นวิถีปฏิบัติ ผมก็เอารองเท้ามาขัด หลังจากนั้นก็รีบ
ออกจากบ้านมาหาเบียร์ดื่มเสมอแหละ”
ตอนที่ยกมานี้เป็นตอนที่ “สาวผู้ไม่มีนิ้วก้อย”
โทรศัพท์นดั ให้ “ผม” ออกมาเจอกันเป็นครัง้ แรก ทัง้ สอง
คุยกันเรื่องที่ “ผม” มาสาย “ผม” จึงกล่าวถึงพ่อเป็น
ครั้งแรก ซึ่งการกล่าวถึงพฤติกรรมการขัดรองเท้าให้พ่อ
ทุกคืนตอนสองทุม่ โดยทีไ่ ม่รวู้ า่ ท�ำไมจึงต้องท�ำ รูเ้ พียงว่า
ถูกสั่งสอนและท�ำตาม ๆ กันมาตั้งแต่เด็ก แสดงให้เห็น
ว่า “ผม” ไม่ได้ขัดรองเท้าเพราะว่าต้องการแสดงความ
เคารพหรือซาบซึง้ ในบุญคุณของพ่อ หากแต่เป็นการยอม
ท�ำตามกฎที่พ่อซึ่งเป็นผู้น�ำครอบครัวได้ก�ำหนดไว้และ
ยึดถือปฏิบัติกันต่อ ๆ มา ดังนั้นฉากนี้จึงสะท้อนให้เห็น
ระบบปิตาธิปไตยทีม่ รุ ะกะมิตอ้ งการจะสือ่ ผ่านทางระบบ
ครอบครั ว ของตั ว ละครเอก“ผม”ได้ อ ย่ า งชั ด เจน
เนื่องจากในระบบปิตาธิปไตยนั้น การท�ำตามกฎทั้งที่ไม่
เข้าใจแต่ก็ไม่สามารถโต้แย้งผู้มีอ�ำนาจได้ เปรียบได้กับ

8

村上春樹、『村上春樹全作品1979～1989①』、講談社、2014年

การทีต่ วั ละครเอก “ผม” ต้องขัดรองเท้า ทัง้ ทีไ่ ม่สามารถ
หาเหตุผลได้ว่าเหตุใดจึงจะต้องเป็น“รองเท้าของพ่อ”
เหตุใดจึงไม่จำ� เป็นต้องขัดรองเท้าของแม่หรือของตนเอง
เป็นต้น รวมทัง้ เหตุใดจึงจะต้องเป็น “สองทุม่ ” และเนือ่ ง
ด้วยถูกถ่ายทอดสั่งสอนจากค�ำสอนประจ�ำตระกูลที่
ก�ำหนดขึ้นโดยผู้มีอ�ำนาจของบ้าน ซึ่งในที่นี้หมายถึง
“พ่อ” หรือ “พ่อของพ่อ” เรียงล�ำดับขึน้ ไป ดังนัน้ “ผม”
จึงไม่สามารถโต้แย้งกฎดังกล่าวของครอบครัวได้ ฉากนี้
จึงถือว่าเป็นฉากที่แสดงให้เห็นเงื่อนปมด้านปิตาธิปไตย
ในใจตัวละคร “ผม” อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ “ผม” ได้
เริม่ มีความสัมพันธ์ฉนั คนรักกับ “สาวผูไ้ ม่มนี วิ้ ก้อย” แล้ว
ความคิดทีม่ ตี อ่ พ่อจึงเปลีย่ นไป กล่าวคือ “ผม” ไม่ยดึ กฎ
เกณฑ์ที่พ่อก�ำหนดไว้ตามเดิมแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นในตอน
ท้ายเรื่อง ปรากฏภาพ “ผม” ที่มีท่าทีต่อกฎเกณฑ์ของ
พ่อทีเ่ ปลีย่ นไปโดยสิน้ เชิง คือการไม่กลับไปขัดรองเท้าให้
พ่อแล้ว แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของตัวละครทีส่ ามารถ
ออกจากระบบของพ่อซึ่งก�ำหนดกรอบการด�ำเนินชีวิต
บางอย่างได้ กล่าวคือ “ผม” ก�ำลังก้าวออกจากระบบ
ปิตาธิปไตยทีก่ ดทับตนเองอยู่ ซึง่ ก่อนหน้านัน้ ไม่สามารถ
ท�ำได้และไม่ได้คิดจะท�ำมาก่อน ประเด็นที่น่าสนใจคือ
ทัง้ ๆ ทีต่ วั ละครหญิงมีบทบาทเป็นผูก้ ระตุน้ ให้ “ผม” น่า
จะสามารถก้าวข้ามผ่านเงื่อนปมในใจตนเองดังกล่าวได้
แล้ว แต่ในตอนจบของเรือ่ งมุระกะมิกลับประพันธ์ให้เธอ
หายตัวไป ส่วน “ผม” ก็ไม่ได้มีท่าทีต้องการออกไปตาม
หาตัวคนรักจนสุดท้ายก็ไม่ได้พบกันอีกเลยนับแต่นั้น
แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้เขียนจงใจยุติความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
ระหว่างสองคนนี้ ตลอดจนท่าทีของ “ผม” ที่เลือกวิธี
รับมือกับการจากไปของคนรักโดยเป็นฝ่ายตั้งรับ คือไม่
คิดจะออกไปตามหาตัวเธอ เผยให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างภาพตัวละครเอกชายดังกล่าวกับทัศนคติต่อ
สังคมแบบดีแทชเมนท์ของผู้เขียนอย่างชัดเจน
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ส�ำหรับเงื่อนปมในใจด้านการตกอยู่ภายใต้กรอบ
ปิตาธิปไตยของตัวละครเอกอีกตัวหนึ่งคือ “เนะสุมิ” ใน
เรื่องสดับลมขับขาน ก็ปรากฏให้เห็นผ่านความสัมพันธ์
ระหว่าง “เนะสุมิ” กับ “พ่อ” เช่นเดียวกัน ซึ่งจากการ
ศึกษาของคะโต โนะริฮโิ ระ (1997) และฮิงชุ ิ โทะโมะโกะ
(2008) กล่าวว่าตัวละครเอกทั้งสองตัวน่าจะเป็นคนคน
เดียวกัน9 และคะโตพบว่าผูเ้ ขียนแบ่งภาคให้ตวั ละครทัง้
สองเป็นตัวแทนของคนทีอ่ ยูค่ นละขัว้ กัน10 ดังนัน้ “เนะสุม”ิ
จึงสะท้อนภาพชายทีม่ เี งือ่ นปมในใจด้านการอยูใ่ นกรอบ
ปิตาธิปไตย ในฐานะผู้ตั้งค�ำถามต่อระบบมากกว่าที่จะ
ยอมรับในระบบเช่นตัวละครเอก“ผม” อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาตัวบท พบว่า“เนะสุมิ” ท�ำเพียงแค่ตั้ง
ค�ำถาม แต่ไม่ได้มีท่าทีต้องการแก้ไขเงื่อนปมในใจดัง
กล่าวในใจตนเองอย่างจริงจังเลย อันสะท้อนให้เห็นภาพ
ของชายที่มีวิธีรับมือกับปัญหาโดยเป็นฝ่ายตั้งรับเช่น
เดียวกับ “ผม” ดังที่จะวิเคราะห์ต่อไปนี้
ในเรื่องสดับลมขับขาน ไม่มีฉากที่ “เนะสุมิ”
กล่าวถึงพ่อของตนเองเลย ทัง้ ๆ ทีก่ ล่าวถึงครอบครัวและ
วิพากษ์วจิ ารณ์ฐานะทีบ่ า้ นซึง่ มีสถานภาพเป็นคนรวยใน
ทางทีไ่ ม่ดหี ลายครัง้ จึงมีนยั ยะส�ำคัญให้เห็นว่า “เนะสุมิ”
น่าจะจงใจเลีย่ งทีจ่ ะพูดถึงตัวบุคคลคือ “พ่อ” โดยจะเห็น
ได้ชดั เจนในตอนที่ “ผม” กล่าวถึงพ่อของ “เนะสุม”ิ ขึน้
เป็นครั้งแรกของเรื่อง ดังนี้

จากตอนทีย่ กมานีจ้ ะเห็นว่าการที“่ เนะสุม”ิ ตัดบท
ไม่ตอ้ งการพูดถึงพ่อของตนเอง จึงตอบ “ผม” ไปเช่นนัน้
เอง ว่าพ่อเป็นคนผู้ชายที่อายุมากกว่า ซึ่งถือเป็นข้อมูล
สามัญเท่านัน้ ดังนัน้ ฉากนีจ้ งึ ชีใ้ ห้เห็นว่า “เนะสุม”ิ ไม่ได้
มี ค วามรู ้ สึ ก เคารพหรื อ ยกย่ อ งชื่ น ชมพ่ อ หากแต่
พฤติกรรมการจงใจไม่พูดถึงพ่อนั้น หมายความถึงการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับในอ�ำนาจของพ่อนั่นเอง ซึ่งนอกจาก
“เนะสุม”ิ จะจงใจหลีกเลีย่ งการพูดถึงพ่ออันแสดงถึงการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับอ�ำนาจของพ่อแล้ว ยังมีตอนที่ “เนะสุ
มิ” ได้ไปเข้าร่วมการประท้วงทางการเมือง โดยร่วมต่อสู้
กับนายทุนไปพร้อมๆกับคนอืน่ ๆทีเ่ ป็นชนชัน้ แรงงาน ซึง่
พฤติกรรมการต่อต้านพ่อของตนเองซึง่ เป็นชนชัน้ นายทุน
นี้ แสดงให้เห็นการท้าทายต่ออ�ำนาจของ“พ่อ” โดยกล่าว
ได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นการท้าทายอ�ำนาจปิตาธิปไตยที่มี
“พ่อ” เป็นตัวแทนทางสัญลักษณ์นนั่ เอง ดังนัน้ “เนะสุม”ิ
จึงเป็นตัวแทนชายที่มีเงื่อนปมในใจด้านการอยู่ในกรอบ
ปิตาธิปไตยในฐานะผู้ตั้งค�ำถามต่อระบบมากกว่าที่จะ
ยอมรับในระบบเช่นตัวละครเอก “ผม” อย่างไรก็ตาม ผู้
วิจัยเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นเพียงท่าทีตั้งค�ำถาม
ต่อระบบ แต่ไม่ใช่ทา่ ทีตอ้ งการแก้ไขเงือ่ นปมในใจนีอ้ ย่าง
จริงจังเป็นรูปธรรม
		 5.1.2 พินบอล, 1973 : เงื่อนปมในใจด้าน
				 การโหยหาคนรัก
		 เรือ่ งพินบอล, 1973 ปรากฏภาพชายทีม่ เี งือ่ น
ปมในใจตนเองด้านการโหยหาคนรักอย่างชัดเจน โดยจะ
เห็นว่าในตัวบทเนือ้ เรือ่ งจะไม่ได้กล่าวถึงการด�ำเนินชีวติ
ทีเ่ ป็นแก่นสารของตัวละครเอก “ผม” สักเท่าใดนัก หาก
แต่ “ผม” เกิดมีภารกิจส�ำคัญเพียงอย่างเดียวขึ้นในตอน
กลางเรื่อง คือการตามหาตู้พินบอลที่หายไปอย่างไร้ร่อง
รอย ซึ่งเป็นตู้ที่เขาเคยเล่นด้วยกันกับ “เนะสุมิ” ที่บ้าน
เกิดเมื่อ 3 ปีก่อน ที่เปรียบเสมือนคนรักเก่าที่เขาโหยหา

鼠の父親については僕は殆ど何も知らな
い。会ったこともない。どんな人なのかと僕が訊
ねてると、僕よりずっと年上で、しかも男だ、と
11

鼠はきっぱりと言った。

ผมเกือบจะไม่รอู้ ะไรเกีย่ วกับพ่อของ“เนะสุม”ิ เลย
ไม่เคยเจอด้วย พอถามว่าเขาเป็นคนแบบไหน “เนะสุม”ิ ก็จะ
ตอบอย่างชัดเจนว่าก็เป็นคนที่แก่กว่าผมเยอะและแถม
เป็นผู้ชายด้วย
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และคิดถึงมาตลอด แต่สดุ ท้ายเมือ่ หาเจอแล้วก็เลือกทีจ่ ะ
ไม่ไปพบตูพ้ นิ บอลนัน้ อีก ส่วน“เนะสุม”ิ จะมีเงือ่ นปมต่อ
คนรักที่เป็นตัวบุคคลจริง ๆ ซึ่งน่าจะเป็นตัวละครหญิง
ตัวเดียวกันกับเรือ่ งสดับลมขับขาน เนือ่ งจากฉากในเนือ้
เรือ่ งทีก่ ล่าวถึง “เนะสุม”ิ ทุกฉากในเรือ่ งพินบอล, 1973
จะเป็นเมืองติดทะเลเมืองเดิมที่เป็นฉากบ้านเกิด12 ของ
“ผม” ในเรื่องสดับลมขับขาน นั่นเอง13 “เนะสุมิ” มี
ความรู้สึกเป็นทุกข์จากความรักนั้น สุดท้ายจึงเลือกจะ
ตัดความสัมพันธ์กับเธอไปเอง ประเด็นที่น่าสนใจคือ
“ผม” เปรียบตู้พินบอลตู้นี้คล้ายกับเป็นหญิงคนรัก เขา
จะเรียกตูว้ า่ “เธอ” และบรรยายความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
ทางใจที่ทั้งสองมีต่อกันคล้ายคนรักที่รู้อกรู้ใจกันและกัน
เป็นอย่างดี ในทีส่ ดุ ตอนท้ายเรือ่ ง“ผม”ได้พบกับตูพ้ นิ บอลนี้
อีกครั้ง เมื่อได้พบ “ผม” มีความรู้สึกรับรู้ได้ว่าเธอเองก็
เฝ้ารอ “ผม” มานานแล้วเช่นกัน โดยบรรยายว่า「森の
奥で平たい石に座って僕を待っていたようだっ
14

た。」

“เหมือนว่าเธอนั่งรอผมอยู่บนแผ่นหินกลางป่า

ลึก” แต่แล้วเมื่อพวกเขาได้ทักทายพูดคุย แลกเปลี่ยน

ความคิดถึงกันแล้ว “ผม” กลับเลือกทีจ่ ะเดินจากไปอย่าง
ง่ายดาย โดยไม่คิดจะสานสัมพันธ์ต่อไปทั้งที่ก็สามารถ
ท�ำได้ ดังตอนต่อไปนี้
会いに来てくれてありがとう、と彼女は言
った。もう会えないかもしれないけど元気でね。
ありがとう、と僕は言う。さようなら。僕はピン
ボールの列を抜けて階段を上がり、レバー・スイ
ッチを切った。まるで空気が抜けるようにピンボ
ールの電気が消え、完全な沈黙と眠りが辺りを破
った。再び倉庫を横切り、階段を上がり、電灯の
スイッチを切って扉を後手に閉めるまでの長い時
間、僕は後を振り向かなかった。一度も振り向か

ขอบคุณที่มาพบ เธอกล่าว อาจจะไม่ได้เจอกันอีก
แล้ว รักษาตัวด้วยนะ ขอบคุณครับ ผมกล่าว ลาก่อน ผม
เดินผ่านแถวของตูพ้ นิ บอล เดินขึน้ บันได ปิดสวิตช์ไฟ ไฟ
ตู้พินบอลดับหายไปราวกับปล่อยอากาศออก ห้วงนิทรา
รมณ์เงียบสงัดหวนคืน ผมเดินข้ามห้องโถงอีกรอบ ขึ้น
บันได ปิดสวิตช์ไฟใหญ่ ระยะเวลายาวนานจนกระทัง่ งับ
ประตู ผมไม่ได้หันหลังกลับไปมอง ไม่หันกลับไปเลยแม้
สักครั้ง
จากฉากที่ยกมาข้างต้นเห็นได้ว่าการที่ “ผม” ลา
จากตู้พินบอลที่โหยหาคิดถึงตั้งแต่ตอนต้นเรื่อง และใช้
ความพยายามตามหามาตลอดทั้งเรื่องอย่างง่ายดายนั้น
ไม่สอดคล้องกัน อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมที่
“ผม” เลือกที่จะไม่ท�ำในตอนสุดท้าย คือการไม่หันหลัง
กลับไปมองอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว สื่อถึงการตัดความ
สัมพันธ์เด็ดขาด ซึ่งผู้วิจัยมองว่า หาก “ผม” ต้องการจะ
ด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างเขากับตู้พินบอลต่อไปก็น่า
จะสามารถท�ำได้ เนื่องจากตู้นั้นไม่ได้มีเจ้าของ หากแต่
ถูกวางทิ้งไว้ในห้องโถงของโกดังร้าง ดังนั้น ตอนจบนี้ก็
เป็นอีกฉากหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีช่ ใี้ ห้เห็นทัศนคติตอ่ สังคมแบบ
ดีแทชเมนท์ของมุระกะมิที่เลือกจะให้ตัวละครเป็นฝ่าย
ตั้งรับและเลือกตัดขาดความสัมพันธ์ เพราะไม่ต้องการ
ข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่น
ส่วนตัวละครเอกชายอีกตัวในเรือ่ งพินบอล, 1973
นี้ ผูเ้ ขียนให้ภาพ“เนะสุม”ิ ทีม่ คี วามเปลีย่ วเหงาหรือร้อน
รุ ่ ม ทุ ก ข์ ท รมานด้ ว ยความรั ก และโหยหาหญิ ง คนรั ก
ปรากฏอยู่หลายฉาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเขาจะรักและ
โหยหาเธอมากแค่ไหน แต่เขาก็เลือกที่จะหลีกหนีออก
จากหญิงคนรักไปเอง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าฉากที่หยิบยก
มานีเ้ ป็นฉากทีเ่ น้นการยุตคิ วามสัมพันธ์ในตอนท้ายเรือ่ ง
ที่มีนัยส�ำคัญ ดังนี้
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なかった。
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鼠はもう女とは会わなかった。彼女の部屋
の灯を眺めるのもやめた。窓際に近寄ることさえ
やめた。まるで蠟燭を吹き消した後に立ちのぼる
一筋の白い煙のように、彼の心の中の何かが闇を
しばらくの間漂いそして消えた。それから暗い沈
黙がやってきた。沈黙。一枚一枚と外皮を剥ぎ取
った後にいったい何が残るのか、鼠にもわからな
い。誇り？・・・・・彼はベッドの上で何度も自
分の両手を眺める。恐らく誇りなしに人は生きて
いけないだろう。でもそれだけでは暗すぎる。あ
16

まりに暗すぎる。

เนะสุมิไม่ไปพบกับเธออีกแล้ว เลิกจับจ้องแสงไฟ
จากห้องเธอด้วย แม้แต่การยืนใกล้ ๆ ริมหน้าต่างก็เลิก
แล้ว ความมืดมิดทีล่ อยคว้างอยูภ่ ายในจิตใจของเขาหาย
ไปสิน้ ราวกับกลุม่ ควันสีขาวทีล่ อ่ งลอยอยูห่ ลังจากดับไฟ
จากแสงเทียนอย่างไรอย่างนัน้ หลังจากนัน้ ความเงียบงัน
ก็เข้ามา ความเงียบงัน หลังจากลอกเปลือกด้านนอกออก
ทีละชั้น ทีละชั้น แล้วหลงเหลืออะไรเล่า “เนะสุมิ” เอง
ก็ไม่รู้ ศักดิ์ศรีหรือ ......เขาจ้องมองมือทั้งคู่หลายหนอยู่
บนเตียง น่ากลัวว่าถ้าหากไม่มีศักดิ์ศรีแล้วมนุษย์คงจะมี
ชีวติ อยูต่ อ่ ไปไม่ได้ แต่หากมีเพียงแค่นนั้ ชีวติ ก็มดื มนเกิน
ไป มืดมนเกินไปจริง ๆ
ฉากที่ยกมานี้เป็นตอนท้ายเรื่อง ซึ่งเป็นตอนจบ
ของ“เนะสุม”ิ ก่อนทีเ่ ขาจะไปบอกลา“เจ”เจ้าของบาร์เหล้า
ทีท่ งั้ “ผม” และ “เนะสุม”ิ ไปเยือนเป็นประจ�ำว่าจะออก
จากเมือง จากนัน้ จึงบรรยายว่าตนเองหลับลึกอยูใ่ นทะเล
ทีอ่ บอุน่ และสุขสงบ ซึง่ คะโต โนะริฮโิ ระ(1997) วิเคราะห์
ว่าฉากดังกล่าวหมายถึงการที่ “เนะสุม”ิ เลือกที่จะฆ่าตัว
ตายในตอนจบ17 ดังนั้นฉากนี้จึงเป็นฉากที่แสดงให้เห็น
ว่า “เนะสุมิ” เป็นฝ่ายเลือกที่จะไม่สานต่อความสัมพันธ์
กับเธอ กล่าวคือการฆ่าตัวตายท�ำให้เขาหลีกหนีออกจาก
ผู ้ ห ญิ ง ได้ ส� ำ เร็ จ อย่ า งไรก็ ต าม เห็ น ได้ ว ่ า ในท้ า ย
ที่สุด“เนะสุมิ”พบว่า การหลีกหนีจากหญิงคนรักครั้งนี้
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ท�ำไปเพียงเพื่อให้เหลือความกลวงเปล่าในจิตใจเขา
เท่านั้น ดังนั้น การที่มุระกะมิเลือกที่จะให้ตัวละครเอก
ชายตัดขาดความสัมพันธ์ไปเองอย่างสิ้นเชิง โดยมีจดุ จบ
อย่างทุกข์ใจและเปลีย่ วเหงา แทนทีจ่ ะเลือกให้ “เนะสุม”ิ
มีความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับตัวละครหญิงที่ดูเหมือนจะ
เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนี้ เผยให้เห็นทัศนคติต่อสังคม
แบบดีแทชเมนท์ของผู้เขียนอย่างชัดเจน
		 5.1.3 แกะรอย แกะดาว: เงือ่ นปมในใจด้าน
				 การตามหาแกะ
		 เรื่องแกะรอย แกะดาว เป็นเล่มบทสรุปของ
ไตรภาคเนะสุมิ ปรากฏภาพชายที่มีเงื่อนปมในใจด้าน
การตามหาแกะ และชายที่กีดกันให้ผู้หญิงเป็น “อื่น”
โดยแสดงพฤติ ก รรมที่ กี ด กั น ไม่ ใ ห้ ผู ้ ห ญิ ง เข้ า ร่ ว มท� ำ
กิจกรรมทีส่ ำ� คัญในเนือ้ เรือ่ ง ซึง่ ก็คอื ภารกิจการออกตาม
หาแกะที่มีรอยปื้นรูปดาวที่ “ผม”ถูกชายนิรนามขอร้อง
แกมบังคับให้ท�ำ โดยมีตัวละครหญิง “สาวหูมหัศจรรย์”
ช่วยท�ำหน้าที่กระตุ้นให้ “ผม” กล้าออกจากการด�ำเนิน
ชี วิ ต เดิ ม ๆ อั น ไร้ สี สั น ไปสู ่ ก ารผจญภั ย ดั ง กล่ า วได้
ประเด็นส�ำคัญคือ ตัวละคร “เนะสุมิ” มีบทบาทที่เป็นผู้
ท�ำให้กจิ กรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุม่ ของผูช้ าย
ด้วยกันเองเท่านัน้ ดังจะเห็นได้จากตอนท้ายเรือ่ ง ซึง่ เป็น
ตอนทีเ่ งือ่ นปมในใจทีด่ ำ� เนินมาตลอดทัง้ เรือ่ งได้คลีค่ ลาย
ออกมาบ้าง โดย “ผม” ได้ค้นพบความจริงว่ามนุษย์แกะ
ทีเ่ ขาเจอระหว่างท�ำภารกิจตามหาแกะดาวก็คอื “เนะสุม”ิ
เพือ่ นรักเก่าทีห่ ายตัวไปนัน่ เอง ดูเหมือนว่าเงือ่ นปมในใจ
จะหมดไป แต่สิ่งที่ “ผม” ไม่เข้าใจคือ เมื่อ “ผม” ได้พบ
กั บ “เนะสุ มิ ” แล้ ว เหตุ ใ ดตั ว ละครหญิ ง “สาวหู
มหัศจรรย์”จึงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ดังนี้
彼女のことについてはできれば話したくな
かったんだ。彼女は計算外のファクターだったか
らね」「計算外？」
「うん。俺としては内輪だけのパーティー
のつもりだったんだ。そこにあの子が入り込んで
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きた。俺たちはあの子を巻き込むべきじゃなかっ
たんだ。君も知っているようにあの子は素晴らし
い能力を持っている。いろんなものを引き寄せる
能力さ。でもここには来るべきじゃなかった。こ
18

こは彼女の能力を遥かに超えた場所なんだ」

“ถ้าเป็นไปได้ ข้าไม่อยากพูดถึงเธอเลย เธอเป็น
ตัวแปรที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้น่ะ” “ไม่ได้คาดการณ์ไว้
หรือ”
“อื้อ ข้าตั้งใจจะให้เป็นงานปาร์ตี้ส�ำหรับคนวงใน
เท่านั้น แล้วเธอก็โผล่พรวดพราดเข้ามา พวกเราไม่ควร
เอาเด็กคนนัน้ เข้ามาเกีย่ วข้องด้วยนะ นายก็รนู้ วี่ า่ เด็กคน
นั้นมีพลังวิเศษ พลังที่สามารถดึงดูดเอาสิ่งต่างๆเข้ามา
ใกล้ แต่เธอไม่ควรมาที่แห่งนี้ ที่นี่เป็นสถานที่ที่เฮี้ยนกว่า
พลังของเธอหลายเท่านัก”
จากฉากทีย่ กมานีจ้ ะเห็นว่า ค�ำตอบทีว่ า่ “เนะสุม”ิ
เป็นผูท้ ที่ ำ� ให้เธอหายตัวไป หมายความว่า “เนะสุม”ิ เห็น
ว่าตัวละครหญิงดังกล่าวเป็นคนอื่นที่อยู่วงนอก สุดท้าย
ก็กีดกันให้เธอเป็น “อื่น” ไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดัง
กล่าว ดังนัน้ ภาพชายทีเ่ ป็นฝ่ายตัง้ รับทีเ่ ห็นได้จากการที่
“ผม” กลับไปใช้ชีวิตปกติที่โตเกียว ทั้งที่รับรู้ว่า “สาวหู
มหัศจรรย์” หายตัวไปด้วยฝีมอื ของมนุษย์แกะ “เนะสุมิ”
แล้ว จึงกล่าวได้ว่า ฉากนี้จึงเป็นฉากหนึ่งที่เน้นย�้ำว่ามุ
ระกะมิเลือกทีจ่ ะให้ตอนจบของเรือ่ งเป็นไปโดยการทีต่ วั
ละครเอกชายต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ขอ้ งเกีย่ วกับตัวละคร
หญิงต่อไป สอดคล้องกับทัศนคติแบบดีแทชเมนท์ของผู้
เขียน
5.2 ทัศนคติต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิในยุค
			 แรก (ทศวรรษที่ 1970 -1980) : ดีแทชเมนท์
วรรณกรรมในยุคแรก (ทศวรรษที่ 1970 -1980 )
ของมุระกะมิมรี ปู แบบการประพันธ์ทเี่ ป็นลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง แตกต่างไปจากนวนิยายเรื่องอื่นของญี่ปุ่น
เป็นช่วงที่มีรูปแบบการประพันธ์แบบดีแทชเมนท์ デタ
ッチメント โดยมุระกะมิให้ความหมายของค�ำนีร้ ว
่ มกับ
18
19
20

ค�ำว่าคอมมิทเมนท์ コミットメントในหนังสือรวมบท
สนทนาระหว่างตัวเขาและคะวะอิ ฮะยะโอะ19 เรือ่ ง『村
上春樹、河合隼雄に会いに行く』มีผแ
ู้ ปลเป็นภาษา
ไทยโดยใช้ชื่อเรื่องว่าฮารูกิ มูราคามิ ไปพบ ฮายาโอะ
คาวาอิ ข้อความว่า
それとコミットメント（関わり）ということ
について最近よく考えているんです。例えば、小説
を書くときでも、コミットメントということが
ぼくにとってはすごく大事になってきた。以前は
デタッチメント（関わりのなさ）というのがぼく
にとっては大事なことだったんですが。（省略）
それがいつごろからかなあ、少しずつ変わってくるん
ですね。それは外国に出たことが大きいんじゃない
かなという気がしています。でも、その場合
のいちばん大きな問題はいったい何にコミット
20

するかということなんですね。

และช่วงนี้ผมคิดถึงเรื่องคอมมิทเมนท์ (การข้อง
เกี่ยวกับสิ่งอื่นภายนอก) อยู่บ่อย ๆ เช่น แม้แต่เวลาที่
เขียนนวนิยาย คอมมิทเมนท์กลายเป็นเรื่องส�ำคัญมาก
ส�ำหรับผม ทั้งที่เมื่อก่อนดีแทชเมนท์ (การไม่มีความ
สนใจและไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่น) เคยเป็นเรื่องส�ำคัญ
ส�ำหรับผม (ละไว้) ไม่รตู้ งั้ แต่เมือ่ ไหร่กนั นะทีต่ วั ผมค่อย ๆ
เปลี่ยนไป ผมคิดว่าการออกไปต่างประเทศมีผลต่อเรื่อง
นี้มาก แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือจะคอมมิทให้กับอะไร
ดีน่ะสิครับ
จะเห็นได้วา่ มุระกะมิให้ความหมายของค�ำว่า “ดีแทช
เมนท์” ว่า 関わりのなさ คือไม่มีความสนใจและไม่มี
ความข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่น ๆ ภายนอก ในทางตรงกันข้าม
ค�ำว่า “คอมมิทเมนท์” มุระกะมิใช้คำ� ว่า 関わりซึง่ หมาย
ถึงการมีความสนใจ และข้องเกี่ยวทุ่มเทให้กับสิ่งอื่น
ภายนอก โดยข้อความข้างต้นทีย่ กมานี้ มุระกะมิกล่าวว่า
“เมื่อก่อนดีแทชเมนท์ (การไม่มีความสนใจและไม่ข้อง
เกี่ยวกับสิ่งอื่น) เคยเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับผม” ซึ่งค�ำว่า
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“เมื่อก่อน” หมายถึง ทัศนคติต่อสังคมของเขาในเวลา
ก่อนหน้าที่หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.
1999 ยิ่งไปกว่านั้น จากข้อความด้านบนมุระกะมิยัง
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประพันธ์ของตนเอง
ด้วยว่า “ตัวผมค่อย ๆ เปลี่ยนไป” โดยได้กล่าวถึงช่วง
เวลาที่เริ่มเปลี่ยนแปลงว่า “ผมคิดว่าการออกไปต่าง
ประเทศมีผลต่อเรือ่ งนีม้ าก” ซึง่ เขาได้ขยายความค�ำว่าดี
แทชเมนท์ในเชิงรูปแบบการประพันธ์ผลงานในยุคแรก
ของเขา ที่ชี้ให้เห็นความส�ำคัญของการประพันธ์แบบดี
แทชเมนท์อย่างแท้จริง ดังนี้

คอมมิทเมนท์” ในบริบทของ “การไม่มีการสื่อสาร” คิด
ว่าน่าจะตั้งใจท�ำจุดยืนของตนเองในตอนนั้นให้กระจ่าง
โดยปัดทิ้งการให้คุณค่าจากภายนอก (ซึ่งโดยทั่วไปส่วน
ใหญ่แล้วจะคิดว่าเป็น“คุณค่าเชิงนวนิยาย”ด้วย) โดยการ
แสวงหาแง่มุมของดีแทชเมนท์เชิงปัจเจกไปเรื่อย ๆ
(ละไว้) แต่พอเขียนไปเรือ่ ยๆ ไม่รวู้ า่ ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ ภายใน
ตัวผมก็คอ่ ยๆ เปลีย่ นแปลงไป อีกทัง้ คิดว่าการออกไปใช้
ชีวติ ทีต่ า่ งประเทศก็นา่ จะมีสว่ นอยูม่ าก ซึง่ ไม่ใช่วา่ ดีหรือ
ไม่ดี แต่ความหมายของประสบการณ์ที่ถูกกดดันให้
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารมองสิง่ ต่าง ๆ ให้ถอ่ งแท้นนั้ ไม่ใช่เรือ่ ง
僕が小説家になって最初のうち、デタッチ เล็กน้อยเลย แน่นอนว่าคงมีเรื่องที่ผมอายุมากขึ้นจนถึง
メント的なものに主に目を向けていたのは、単純 วัยอันควร ภายในตัวผมมีหลายเรื่องเกิดขึ้น และได้รับ
に「コミュニケーションの不在」みたいな文脈での การเยียวยาอย่างเป็นธรรมชาติด้วย
「コミットメント不在」を描こうとしていたので
จากข้อความข้างต้นทีย่ กมา มุระกะมิเน้นย�ำ้ ว่าผล
はなくて、個人的なデタッチメントの側面をどん งานในยุ ค แรกของเขารั ง สรรค์ ขึ้ น ด้ ว ยทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ
どん追及してしていくことによって、いろんな外部 สังคมในรูปแบบดีแทชเมนท์ โดยอธิบายความหมายค�ำ
的価値（それは多くの部分で一般的に「小説 ว่าดีแทชเมนท์ให้ชัดเจนขึ้นว่าไม่ได้หมายถึง “การไม่มี
的価値」と考えられているものあったわけだけ การสื่อสาร” แต่เขาต้องการ “แสวงหาแง่มุมของดีแทช
れど）を取り払って、それで今自分の立っている場所 เมนท์เชิงปัจเจก” จึงให้คณ
ุ ค่าเพียงสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในตนเอง
を、僕なりに明確にしていこうというようなつもり และตัดการให้คุณค่าต่อสิ่งภายนอกทิ้งไป ดังนั้นจึงเห็น
があったのだという気がします。（省略）でも書き ได้วา่ ตัวละครเอกทีป
่ รากฏในผลงานยุคแรกจะมีลกั ษณะ
続けているうちに、それがいつ頃からか、少し ที่ มี ค วามรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของตนเองเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ
ずつ僕の中で変わってくる。それからやはり、かなり ด�ำเนินเรื่อง กล่าวคือ การกระท�ำที่ส�ำคัญในเรื่อง มักจะ
長い期間にわたった外国に出て暮らしたという มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากเงื่อนปมในใจตัวละคร มากกว่า
ことも大きいだろうと思います。それが良い悪い ที่จะท�ำไปเพื่อตัวละครอื่น หรือเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
というのではなく、日々に現実の生活の中で、
ยิง่ ไปกว่านัน้ มุระกะมิยงั แสดงทัศนคติตอ่ สังคมแบ
切実にものの見方の転換を追られるという体験の บดีแทชเมนท์ในหนังสือความเรียงเชิงชีวประวัติเรื่อง
意味は決して小さくはなかったと思います。もちろん 『職業としての小説家』ซึง่ มีผแ
ู้ ปลเป็นภาษาไทยโดย
しかるべく年をとって、自分の中でいろんな ใช้ชื่อเรื่องว่านักเขียนนวนิยายเป็นอาชีพเกี่ยวกับการ
ものが自然にこなされて、癒されてきたという เขียนนวนิยาย 3 เรื่องแรกที่ถือว่าเขียนขึ้นในฐานะนัก
21
こともあるのだろうけれど。
เขี ย นนวนิ ย ายด้ ว ย เมื่ อ มี ค� ำ ถามว่ า มุ ร ะกะมิ เ ขี ย น
ยุคแรกที่ผมเป็นนักเขียน ผมสนใจสิ่งที่เป็นดีแทช นวนิยายให้ใครอ่าน เขาตอบว่าเขาเขียนนวนิยายเพื่อ
เมนท์เป็นหลัก ไม่ใช่เพราะว่าต้องการเขียน “การไม่มี ตนเอง โดยตั้งใจเขียนเฉพาะสิ่งที่ตนเองรู้สึกดี รู้สึกพึง
21
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พอใจ โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงความรู้สึกร่วมของผู้อ่านหรือ
เนื้ อ หาเชิ งวรรณกรรมเลย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มุ ร ะกะมิ
ประพันธ์ผลงานในยุคแรก โดยเฉพาะผลงานนวนิยาย
เรื่องแรกคือเรื่องสดับลมขับขาน ไปตามความรู้สึกพึง
พอใจของตนเพียงผูเ้ ดียว โดยปราศจากการข้องเกีย่ วกับ
สังคมรอบข้าง จึงสามารถพิจารณาได้วา่ มุระกะมิรงั สรรค์
ผลงานในยุคแรกด้วยทัศนคติต่อสังคมแบบดีแทชเมนท์
ซึง่ มีความสัมพันธ์และสะท้อนผ่านภาพตัวละครเอกชายทีม่ ี
ลักษณะดีแทชเมนท์ต่อเงื่อนปมในใจตนเอง รวมทั้งต่อ
ผู้คนรอบข้างด้วย

6. บทสรุป

ตัวละครเอกชายที่ปรากฏในวรรณกรรมชุดไตร
ภาคเนะสุมมิ ภี าพของชายทีม่ เี งือ่ นปมในใจ แต่มวี ธิ รี บั มือ
กับปัญหาโดยเป็นฝ่ายตั้งรับ ซึ่งภาพดังกล่าวมีความ
สัมพันธ์และสะท้อนให้เห็นทัศนคติต่อสังคมของมุระกะ
มิ ฮะรุกิ ในยุคแรก(ทศวรรษที่ 1970 -1980) ที่ผู้เขียนมี
ทัศนคติตอ่ สังคมแบบดีแทชเมนท์ คือไม่มคี วามสนใจและ
ไม่มีความข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่น ๆ ภายนอก ดังนี้
เรื่องสดับลมขับขาน ทั้งตัวละครเอก“ผม”และ
“เนะสุม”ิ สะท้อนภาพชายทีม่ เี งือ่ นปมในใจด้านปิตาธิปไตย
ทัง้ คู่ โดย “ผม” เป็นตัวแทนชายทีอ่ ยูใ่ นกรอบปิตาธิปไตย
ทีไ่ ม่มคี วามคิดตัง้ ค�ำถามหรือคัดง้างต่อระบบปิตาธิปไตย
มาก่อน จนกระทั่งตอนท้ายเรื่อง “ผม” มีความสัมพันธ์
ฉันคนรักกับตัวละคร “สาวผู้ไม่มีนิ้วก้อย” แล้ว จึงเริ่มมี
พฤติกรรมที่จะออกจากกรอบดังกล่าวที่กดทับอยู่ ท�ำให้
คิดได้ว่าหากความสัมพันธ์นี้ต่อเนื่องไป “ผม” น่าจะ
สามารถก้าวข้ามผ่านเงือ่ นปมในใจนีไ้ ด้ แต่สดุ ท้ายมุระกะ
มิกลับเลือกประพันธ์ให้ “ผม” ต้องยุติความสัมพันธ์กบั
ตัวละครดังกล่าว และให้แสดงท่าทีเป็นเพียงฝ่ายตั้งรับ
ส่วน “เนะสุมิ” ให้ภาพชายที่จงใจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ
การอยูใ่ นกรอบปิตาธิปไตย แต่อยูเ่ พียงระดับผูต้ งั้ ค�ำถาม
ต่อระบบ โดยยังไม่พบภาพการต่อต้านหรือแสดงท่าที
ต้องการแก้ไขเงื่อนปมในใจนี้อย่างจริงจัง ดังนั้นจึงให้
ภาพเพียงเป็นฝ่ายตั้งรับเช่นเดียวกัน

เรือ่ งพินบอล, 1973 ปรากฏภาพชายทีม่ เี งือ่ นปม
ในใจตนเองด้านการโหยหาคนรัก เห็นได้จากการที่ “ผม”
ออกตามหาตู้พินบอลที่เปรียบเสมือนหญิงคนรักอย่าง
ยากล�ำบาก แต่แล้วเมือ่ ได้พบกันอีกครัง้ “ผม” กลับเลือก
ที่ลาจากเธอโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยแม้แต่ครั้ง
เดียว สื่อถึงการตัดความสัมพันธ์เด็ดขาด ซึ่งสะท้อน
ทัศนคติต่อสังคมแบบดีแทชเมนท์ของมุระกะมิ ที่เลือก
จะให้ ตั ว ละครเป็ น ฝ่ า ยตั้ ง รั บ และเลื อ กตั ด ขาดความ
สัมพันธ์ เพราะไม่ตอ้ งการข้องเกีย่ วกับสิง่ อืน่ ส่วน “เนะสุม”ิ
ให้ภาพชายที่มีเงื่อนปมในใจคือความเปลี่ยวเหงาหรือ
ร้อนรุ่มทุกข์ทรมานด้วยความรักและโหยหาหญิงคนรัก
อย่างไรก็ตาม เขาก็เลือกที่จะไม่สานความสัมพันธ์ให้ลึก
ซึ้งเช่นเดียวกัน
เรือ่ งแกะรอย แกะดาว “ผม” มีเงือ่ นปมในใจด้าน
การตามหาแกะ ส่วน “เนะสุมิ” ให้ภาพชายที่กีดกันให้
ผูห้ ญิงเป็น“อืน่ ” โดยแสดงพฤติกรรมทีก่ ดี กันไม่ให้ผหู้ ญิง
เข้าร่วมท�ำกิจกรรมที่ส�ำคัญคือภารกิจการออกตามหา
แกะทีม่ รี อยปืน้ รูปดาว คือการก�ำจัด “สาวหูมหัศจรรย์” ออก
ไป ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากการที่ “ผม” กลับไปใช้ชีวิต
ปกติทโี่ ตเกียวในตอนจบ ทัง้ ทีร่ บั รูว้ า่ “สาวหูมหัศจรรย์”
หายตัวไปด้วยฝีมอื ของมนุษย์แกะ “เนะสุม”ิ แล้ว จึงกล่าว
ได้ว่า “ผม” มีวิธีรับมือกับเงื่อนปมนี้โดยเป็นฝ่ายตั้งรับ
ดังนั้น การที่มุระกะมิเลือกที่จะให้ตอนจบของเรื่องเป็น
ไปโดยการที่ตัวละครเอกชายต้องไม่มีความสัมพันธ์ข้อง
เกี่ยวกับตัวละครหญิงต่อไป จึงสอดคล้องกับทัศนคติแบ
บดีแทชเมนท์ของผู้เขียน
บทความวิจยั นี้ ศึกษาวิเคราะห์ตวั ละครเอกชายที่
ปรากฏในวรรณกรรมชุดไตรภาคเนะสุมขิ องมุระกะมิ ฮะรุกิ
โดยมุง่ เน้นศึกษาวิธรี บั มือกับปัญหาเพือ่ ก้าวข้ามผ่านเงือ่ นปม
ในใจของตัวละคร เพือ่ แสดงความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนทัศนคติ
ต่อสังคมของมุระกะมิ ฮะรุกิ โดยผ่านภาพตัวละครเอกชาย
นัน้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั หวังว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำความเข้าใจ
และเข้าถึงอรรถรสในผลงานวรรณกรรมของมุระกะมิ ฮะรุกิ
ในภาพรวมได้ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและ
สนใจวรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยได้ต่อไป
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