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นวนิยายเรื่อง คิทเชน เปนนวนิยายซึ่งแตงโดยโยะฌิโมะโตะ
บะนะนะ นักเขียนหญิงชาวญี่ปุน เนื้อเรื่องมุงนําเสนอการคนหาความ
หมายของชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปจน
หมด เธอมีชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยว อางวางและสิ้นหวัง แตเธอสามารถ
พลิกฟนกลับมามีชีวิตใหมไดอีกครั้งดวยความรักที่ไดรับจากคนแปลก
หนา
บทความนี้มุงศึกษาความสําคัญของหองครัวที่มีความหมาย
มากกวาหองครัว โดยมองผานมุมมองเรือ่ งพืน้ ที่ เนือ่ งจากการศึกษาเรือ่ ง
พืน้ ทีใ่ นวรรณกรรมนัน้ เปนองคประกอบสําคัญทีข่ าดไมได พืน้ ทีไ่ มไดเปน
เพียงฉากในเรือ่ งเทานัน้ หากแตมคี วามสัมพันธตอ เนือ้ เรือ่ งและมีอทิ ธิพล
ตอพฤติกรรมของตัวละครทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีน่ นั้ ๆ การศึกษาเรือ่ งพืน้ ทีห่ อ งครัว
จะชวยใหเขาใจบริบทของพฤติกรรมตัวละครเอกมากขึ้น และชวยให
ผูอ า นตระหนักถึงความสําคัญของพืน้ ทีห่ อ งครัวทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมของ
ตัวละครในเรือ่ ง อีกทัง้ ยังชวยเพิม่ อรรถรสใหผอู า นไดรบั รูเ รือ่ งราวตางๆ
ไดดียิ่งขึ้น
ผลการศึกษาพบวา 1) พื้นที่หองครัวสงผลตอพฤติกรรมของ
มิกะเงะตัวละครเอกในเรือ่ ง เนือ่ งจากเปนพืน้ ทีข่ องครอบครัว พืน้ ทีแ่ หง
ความทรงจําและพื้นที่เยียวยาจิตใจ 2) พื้นที่หองครัวทําใหตัวละครได
เรียนรูเ รือ่ งชีวติ และความตาย 3) พืน้ ทีห่ อ งครัวทําใหเขาใจความสัมพันธ
ของพื้นที่กับตัวละครในเรื่องมากขึ้น
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Kitchen…. in Depth Meaning of Space in
“Kitchen”
Siriwan Preechanarit

Abstract
Kitchen, the novel written by a Japanese female
writer, Yoshimoto Banana, focuses on finding the meaning of
life of a young woman who had lost all her family members.
She lived her life with loneliness, desolation and despair.
Nevertheless, the love from the others lighted her up to
cherish the value of life and to live happily at the end.
This article aims to study the depth meaning of space
in kitchen. The study of space is an indispensable element
in literature. Space is not only the scene nor the venue in
the story, it also relates to the theme and affect the behavior
of the characters in that certain space. The study of space
in “Kitchen” will elicit a better comprehension of the context
of the protagonist’s behavior. It also helps readers realize
the importance of the kitchen area towards the behavior of
the characters. Furthermore, the readers can have a full
understanding and a clear concept of the whole story.
The findings of this study are 1) the kitchen area
affects the behavior of Mikage, the protagonist in the story.
Kitchen means the family space, nostalgia space and healing
space; 2) the kitchen area makes the characters understand
the value of life and the meaning of death; 3) the kitchen
area makes the readers understand how space and characters
are connected.
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คิทเชน….เปนมากกวาหองครัวในนวนิยายเรื่อง คิทเชน

1. บทนํา
นวนิยายเรื่อง คิทเชน ของโยะฌิโมะโตะ
บะนะนะ เปนนวนิยายขนาดสั้นที่ทําใหโยะฌิโมะโตะ
บะนะนะไดรับการยอมรับในฐานะนักเขียนมืออาชีพ
ผลงานเรื่องนี้ไดรับการตีพิมพเผยแพรในป ค.ศ. 1987
และไดรับรางวัลนักเขียนหนาใหมจากรางวัลคะอิเอ็น
ในป ค.ศ. 1987 และไดรับการแปลเปนภาษาตาง
ประเทศหลายภาษา ทําใหโยะฌิโมะโตะ บะนะนะ
กลายเปนนักเขียนที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของผูอานทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนีผ้ ลงานเรือ่ งนีย้ งั
ถูกนําไปสรางเปนภาพยนตรถงึ สองครัง้ ในป ค.ศ. 1989
และป ค.ศ. 1997 ซึ่งกลาวไดวาผลงานเปดตัวเรื่องนี้
ประสบความสําเร็จเปนอยางมากทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ นวนิยายเรื่อง คิทเชน ใหขอคิดเกี่ยว
กับการยอมรับวาในชีวิตจริงนั้นอะไรจะเกิดมันก็ตอง
เกิด เราไมสามารถควบคุมมันไดแตเราตองรูจ กั ปรับตัว
ใหเขากับสังคมภายนอก ปรับตัวใหเขากับสภาวะใหม
ของชีวิตและตระหนักถึงคุณคาของการมีชีวิตอยู
ธาริตา อินทนาม (2555, น.68) ไดอธิบาย
วา หากเรากลาวถึงพื้นที่ เราอาจนึกถึงพื้นที่ที่เปน
ลักษณะทางกายภาพ (places) นั่นคือ สถานที่หรือ
ดินแดนที่มีสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตอาศัยอยู อยางไร
ก็ตาม พืน้ ทีใ่ นทีน่ ไี้ มไดมคี วามหมายตามลักษณะทาง
กายภาพที่เปนชั้นดิน ชั้นหิน หรือวัตถุสสารที่อยูใน
พื้นที่ดังที่กลาวมาเทานั้น แตยังกินความหมายถึงชั้น
ความหมายทางวัฒนธรรม สังคม หรือการเมืองทีซ่ อ น
อยูในพื้นที่ดังกลาวดวย หรือนักวิจารณบางคนเรียก
ลั ก ษณะพื้ น ที่ แ บบนี้ ว  า “พื้ น ที่ ท างความหมาย”
(ideological spaces) ซึ่งหมายความวาพื้นที่ทาง
กายภาพหนึ่งๆ นั้นบางครั้งไมไดเปนเพียงพื้นที่วาง
เปลา แตเต็มไปดวยความหมายทางสังคมวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรซอนอยู ยกตัวอยางเชน พื้นที่
“บาน” กินความหมายของความอบอุน และการหลอ
หลอมความเปนครอบครัว พืน้ ที่ “ปา” อาจหมายถึง

ความเปนอิสระ ปลอดจากพันธนาการของกฎเกณฑ
ประเพณีทางสังคม เปนตน
พื้นที่ในวรรณกรรมนั้นเปนองคประกอบ
สําคัญทีข่ าดไมได เนือ่ งจากพืน้ ทีไ่ มไดเปนเพียงฉากใน
วรรณกรรม หากแตมคี วามสัมพันธตอ เนือ้ เรือ่ งและตัว
ละคร เพราะพื้นที่แตละแหงลวนมีความทรงจําที่แตก
ตางกันออกไป ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางพื้นที่
และตัวละครขึ้น พื้นที่ที่ปรากฏในเรื่องนั้นสามารถสง
ผลใหตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นลวนมีพื้นที่เขามาเกี่ยวของทั้งสิ้น
การศึกษาเรื่องพื้นที่จะชวยใหผูอานเกิดจินตนาการ
และความรู  สึ ก ร ว มไปกั บ ตั ว ละครที่ อ ยู  ใ นพื้ น ที่ นั้ น
ทํ า ให เข า ใจบริ บ ทของพฤติ ก รรมตั ว ละครมากขึ้ น
นอกจากนีพ้ นื้ ทีย่ งั อาจเปนสัญลักษณทผี่ เู ขียนตองการ
จะสื่อสารใหผูอานไดเขาใจเนื้อเรื่องไดลึกซึ้งมากขึ้น
ดังที่สหโรจน กิตติมหาเจริญ (2554, น.313-314)
กลาววา “การทําความเขาใจเรือ่ ง “พืน้ ที”่ นัน้ สามารถ
เชื่อมโยงไปสูปรากฏการณทางสังคมดานตางๆ ไม
เฉพาะแตวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต แตยังครอบคลุม
ไปถึงความคิดเรื่องชนชั้น เพศสถานะ อัตลักษณทาง
เพศดวย การเขาใจความหมายพื้นที่ในความหมาย
นามธรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกับประเด็นสําคัญเหลานีจ้ ะทําให
เขาใจปรากฏการณทางสังคมไดเปนอยางดี”
การศึกษาเรือ่ งพืน้ ทีใ่ นนวนิยายเรือ่ ง คิทเชน
ไมเพียงแตจะทําใหเขาใจวิถีชีวิตของคนหนุมสาวใน
ยุครวมสมัยนีผ้ า นวรรณกรรม แตยงั เปนเสมือนพืน้ ที่
เปดทางความหมายใหผูอานไดรวมตีความและใส
ประสบการณรวมของตนลงไป หากแตสิ่งสําคัญคือ
ทําใหผูอานไดตระหนักถึงคุณคาของการมีชีวิตอยู
และการยอมรั บ ในสั จ ธรรมของชี วิ ต ว า ไม มี ใ คร
หลีกหนีความตายได มนุษยเราทุกคนตองเผชิญหนา
กับการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก เราจึงตองเขมแข็ง
เพือ่ กาวขามความทุกขนนั้ และตองปรับตัวเพือ่ ดําเนิน
ชีวิตตอไป
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาความสําคัญของพืน้ ทีห่ อ งครัวทีม่ ี
ความสัมพันธตอ เนือ้ เรือ่ งและสงอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของตัวละครสําคัญในเรื่อง

3. ขอบเขตของการวิจัย
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ตั ว บทและตั ว ละคร
สําคัญทีป่ รากฏในนวนิยายเรือ่ ง คิทเชน โดยจะศึกษา
ความสํ า คั ญ ของพื้ น ที่ ห  อ งครั ว ว า มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมของตัวละครสําคัญในเรื่องอยางไร

4. สมมติฐานของการวิจัย
พื้นที่ในวรรณกรรมมีความสัมพันธกับแกน
เรื่องและมีอิทธิพลตอตัวละครในเรื่อง พื้นที่หองครัว
ทําใหตวั ละครสําคัญในเรือ่ งมีการเปลีย่ นแปลงในชีวติ
ไดเรียนรูเรื่องชีวิตและความตาย

5. ตนฉบับวรรณกรรมและระบบถอดอักษรทีใ่ ช
ตนฉบับวรรณกรรมที่ใชในบทความนี้มาจาก
เรื่อง คิทเชน（キッチン） ฉบับภาษาญี่ปุนที่ทาง
สํานักพิมพฌินโช（新潮社）ไดตีพิมพไวเมื่อป ค.ศ.
2002
ในการถอดอักษรภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทย
นั้น ผูวิจัยใชระบบที่เปนผลงานวิจัยของอาจารยสาขา
วิชาภาษาญีป่ นุ อาจารยภาควิชา และอาจารยภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6. บทวิเคราะห
6.1 โยะฌิโมะโตะ บะนะนะ กับ คิทเชน
โยะฌิโมะโตะ บะนะนะ（吉本ばなな）
(ค.ศ. 1964-ปจจุบัน) มีชื่อจริงวา โยะฌิโมะโตะ
มะโฮะโกะ（吉本真秀子）เธอเกิดที่โตเกียวและ
เปนบุตรสาวของโยะฌิโมะโตะ ทะกะอะกิ（吉本隆
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นักวิจารณและกวีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของญี่ปุน
โยะฌิ โ มะโตะ บะนะนะเติ บ โตมาในครอบครั ว ที่
เคารพสิ ท ธิ เ สรี แ ละมี ป ระชาธิ ป ไตยในครอบครั ว
ทําใหเธอไดเรียนรูชีวิตอยางมีอิสระตั้งแตวัยเยาว
โยะฌิโมะโตะ บะนะนะเปนหนึ่งในนักเขียนหญิงที่
รังสรรคผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิต
ของผูคนในสังคมยุครวมสมัยโดยเฉพาะอยางยิ่งคน
หนุ  ม สาวที่ ต  อ งใช ชี วิ ต แบบโดดเดี่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น
ตัวละครในนวนิยายของเธอจึงมีชวี ติ ทีไ่ มตา งจากชีวติ
จริงของผูคนในสังคมปจจุบันที่ลักษณะครอบครัวที่
เปนครอบครัวขยายตามแบบเกาไดเปลี่ยนแปลงไป
เปนครอบครัวเดี่ยว อัจฉรา เหมวรางคกูล (2555,
น.2) กล า วว า “ผลงานเขี ย นของโยะฌิ โ มะโตะ
บะนะนะมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับปญหาชีวิตของผูคนใน
สังคมสมัยใหม ตัวละครมักเปนคนที่ดําเนินอยูใน
สภาพแวดลอมปกติที่ไมหางไกลจากชีวิตของผูอาน
ปญหาของพวกเขามักเปนเรือ่ งเกีย่ วกับความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธระหวาง
คนรักและความสัมพันธระหวางมนุษยและโลก...ซึ่ง
อารมณความรูสึกตลอดจนความคิดของตัวละครที่
โยะฌิโมะโตะ บะนะนะถายทอดออกมาผานตัวละคร
เหลานั้นก็ไดสะกิดใจใหผูอานฉุกคิดและนํามาคิด
ทบทวน ไตรตรองกับชีวติ ของตนเองไปดวย” ผลงาน
ของเธอจึงไดรับความนิยมจากผูอานทั้งในประเทศ
ญี่ปุนและตางประเทศ
นวนิยายเรื่อง คิทเชน『キッチン』เปน
ผลงานวรรณกรรมเรื่ อ งแรกของโยะฌิ โ มะโตะ
บะนะนะทีไ่ ดสรางชือ่ เสียงใหแกเธอในฐานะนักเขียน
มืออาชีพดวยวัยเพียง 24 ป ผลงานเรือ่ งนีไ้ ดรบั รางวัล
ทางดานวรรณกรรมถึงสองรางวัล คือ รางวัลนักเขียน
หนาใหมรางวัลคะอิเอ็น ครั้งที่ 6 （第6 回 海燕新
人文学賞）ในป ค.ศ. 1987 และรางวัลศิลปนหนา
ใหม ค รั้ ง ที่ 39 โดยรั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง
明)
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ศึกษาธิการ（第39 回 芸術選奨文部大臣新人
賞）ในป ค.ศ. 1988 จากเรื่อง คิทเชน และเรื่อง
อุตะกะตะ / ซันกุชุอะริ 『キッチン』『うたか
た／サンクチュアリ』 นอกจากนี้ ยั ง ได รั บ การ
แปลเปนภาษาตางประเทศมากกวายีส่ บิ ภาษาทัว่ โลก
และยังถูกนําไปสรางเปนภาพยนตรถึงสองครั้ง
นวนิยายเรื่อง คิทเชน เปนเรื่องราวของ
มิกะเงะหญิงสาวกําพราทีส่ ญ
ู เสียสมาชิกในครอบครัว
ไปตัง้ แตเธอยังเด็ก เธออาศัยอยูก บั ยาซึง่ เปนผูม คี วาม
สัมพันธทางสายเลือดคนสุดทาย มิกะเงะชืน่ ชอบหอง
ครัวเปนชีวิตจิตใจ เมื่อเธอสูญเสียยาผูเปนญาติคน
สุดทายไป หองครัวจึงกลายเปนทีย่ ดึ เหนีย่ วเพียงแหง
เดียวที่เหลืออยูของเธอ คิทเชน เปนนวนิยายที่บอก
เล า เรื่ อ งราวการดิ้ น รนเพื่ อ ความหวั ง ในชี วิ ต ของ
มิกะเงะหญิงสาวผูโดดเดี่ยวที่ตองเผชิญโลกเพียง
ลําพังเมื่อสมาชิกในครอบครัวของเธอคอยๆ ทยอย
จากไปจนไมเหลือใคร เมื่อเธอไดรับความรักและ
มิตรไมตรีจากคนแปลกหนาที่ไมไดมีความผูกพันกัน
ทางสายเลือดแตอยางใดปฏิบัติตอเธอเสมือนวาเธอ
เปนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ทําใหความบอบชํ้า
ทางจิ ต ใจได รั บ การเยี ย วยา ในท า ยที่ สุ ด มิ ก ะเงะ
สามารถกลั บ มามี พ ลั ง ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ต อ ไป
“คิทเชน ไดรบั การกลาวขวัญจากทัว่ โลกวามีลลี าการ
ประพันธแปลกประหลาด สงบนิง่ และลึกซึง้ สวยงาม
อันเปนเอกลักษณของญี่ปุน แตเรื่องราวทันสมัยจน
กลายเปนสัญลักษณของการกาวสูว รรณกรรมยุคใหม
ของญี่ปุน” (คํานิยมในปกหลัง ฉบับแปลไทยโดย
“เพลงดาบแมนํ้ารอยสาย”)
เนื่องดวยความสําเร็จในฐานะที่เปนผลงาน
สรางชือ่ ทําใหมกี ารวิจยั ผลงานเรือ่ ง คิทเชน ในหลาก
หลายแงมุม เชน งานวิจัยของมณฑา พิมพทอง
(2547) ศึกษาเกี่ยวกับสภาพครอบครัว โดยสรุปวา
ประเด็นสําคัญทีพ่ บในนวนิยายเรือ่ งนีค้ อื วิถกี ารดํารง

ชีวิตของคนหนุมสาวที่รูสึกโดดเดี่ยวในสมัยปจจุบัน
และการเคลื่อนยายบทบาทของพอและแม สวนงาน
วิจัยของอัจฉรา เหมวรางคกูล (2555) ศึกษาและ
วิเคราะหลักษณะของตัวละครเอกหญิงวามีพื้นฐาน
ชีวติ เปนอยางไรและมีการดําเนินชีวติ อยางไรหลังจาก
ทีเ่ ผชิญกับความตายของคนในครอบครัว นอกจากนี้
ยังมีงานวิจัยอีกมากที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง
ความรูสึกโดดเดี่ยวของตัวละครเอกหญิงที่เผชิญกับ
ความตาย สภาพจิตใจและพฤติกรรมของตัวละครเอก
นิยามใหมของคําวาครอบครัว การพลิกฟนกลับมามี
ชีวิตใหมอีกครั้งของตัวละครเอก อัตลักษณทางเพศ
หรือเพศสภาวะโดยศึกษาวิเคราะหตวั ละครเอะริโกะ
คนชายขอบ เปนตน สวนบทความนีจ้ ะเปนการศึกษา
ประเด็นเรื่องพื้นที่หองครัวโดยมุงเนนความสําคัญ
ของพื้นที่หองครัวและบทบาทของหองครัวที่มีความ
สัมพันธตอเนื้อเรื่องและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
ตัวละครเอกในเรื่อง
6.2 ตัวละครสําคัญในเรื่องและหองครัว
6.2.1 ตัวละครสําคัญในเรื่อง
1. ซะกุระอิ มิกะเงะ（桜井みかげ）
ตัวละครเอกหญิงที่เปนผูดําเนินเรื่องและเปนผูเลา
เรื่อง หญิงสาววัย 24 ป เปนกําพรามาตั้งแตเด็ก เธอ
จึงอาศัยอยูก บั ปูแ ละยามาโดยตลอด เมือ่ ปูจ ากไปเธอ
จึงใชชีวิตอยูกับยาเพียงลําพังจนกระทั่งยาซึ่งเปน
ญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยูมาดวนจากไปอีกคน
มิ ก ะเงะจึ ง ต อ งเผชิ ญ ชี วิ ต เพี ย งลํ า พั ง การเป น
ผู  ป ระสบกั บ การสู ญ เสี ย บุ ค คลอั น เป น ที่ รั ก มา
ตลอดชี วิ ต ทํ า ให มิ ก ะเงะมี ค วามรู  สึ ก โดดเดี่ ย ว
อางวางและโหยหาความรักจากครอบครัว มิกะเงะ
ชอบทําอาหารและชื่นชอบหองครัวเปนอยางมาก
หองครัวจึงนับไดวามีความสําคัญตอความรูสึกของ
เธอในยามที่เธอไมเหลือใครอีกแลว
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2. ทะนะเบะ ยู อิ ชิ （ 田辺雄一）
ตัวละครเอกชาย เขาเปนผูเยียวยามิกะเงะ ตัวละคร
เอกหญิง ยูอิชิอายุนอยกวามิกะเงะหนึ่งปและเรียน
อยูม หาวิทยาลัยเดียวกับมิกะเงะ ยูอชิ ทิ าํ งานพิเศษที่
รานขายดอกไมทยี่ า ของมิกะเงะไปซือ้ เปนประจํา เขา
จึงสนิทสนมกับยาของมิกะเงะ ยูอชิ เิ ปนคนทีม่ บี คุ ลิก
สุขุม ดูเปนคนเขาถึงยาก เขามีโลกสวนตัวที่คนอื่นไม
คอยเขาใจนัก ยูอิชิกําพราแม เขาจึงใชชีวิตอยูกับ
เอะริโกะ พอที่ผาตัดแปลงเพศมาหลังจากที่แมของ
เขาจากไป
3. เอะริโกะ หรือ ทะนะเบะ ยูจิ （え
り子・田辺雄司）แมของยูอช
ิ ซิ งึ่ แทจริงแลวคือพอ
ที่ผาตัดแปลงเพศ มีชื่อเดิมวา ยูจิ เขาเปนเด็กกําพรา
ที่ครอบครัวของแมยูอิชิรับมาเลี้ยงไว เขารักแมของ
ยูอิชิมาก หลังจากที่ภรรยาของเขาจากไป เขาคิดวา
คงจะไมสามารถรักผูหญิงคนไหนไดอีกแลวจึงตัดสิน
ใจไปผาตัดแปลงเพศและเปลี่ยนชื่อเปน “เอะริโกะ”
เอะริโกะไดเปลีย่ นบทบาทจากพอมาเปนแมเพือ่ เลีย้ ง
ดูยอู ชิ ลิ กู ชายเพียงลําพัง เอะริโกะเปนตัวละครสําคัญ
ที่ทําหนาที่เยียวยามิกะเงะตัวละครเอกใหรับมือกับ
การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักและกลับมามีพลังใน
การใชชวี ิตตอไป
6.2.2 ความสําคัญของหองครัวใน
นวนิยาย
นวนิยายเรือ่ ง คิทเชน เปนนวนิยายทีม่ ี
หองครัวเปนฉากสําคัญในเรือ่ ง หองครัวเปนพืน้ ทีท่ มี่ ี
ความสําคัญตอความรูสึกของมิกะเงะตัวละครเอก
หญิงเปนอยางมาก อีกทั้งหองครัวยังเปนชื่อของ
นวนิยายอีกดวย ในนวนิยายเรือ่ ง คิทเชน โยะฌิโมะโตะ
บะนะนะไดใชคําที่หมายถึงหองครัวตางกันออกไป
สามแบบ ไดแก คําวา “ดะอิโดะโกะโระ”（台所）
“ชูโบ”（厨房）และ “คิทเชน”（キッチン）ซึ่ง
ความหมายของคําเหลานี้ในภาษาญี่ปุนจะมีความ
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แตกต า งกั น กล า วคื อ ในพจนานุ ก รมอิ ว ะนะมิ
โคะคุโกะจิเต็น (1983, น.661) ไดใหคําจํากัดความ
คําวา “ดะอิโดะโกะโระ” ไววา หมายถึง สถานที่ที่ไว
ใช ป รุ ง อาหาร พื้ น ที่ ป ระกอบอาหาร ซึ่ ง ในเรื่ อ ง
คิทเชน นี้ ผูเ ขียนจะใชคาํ วา “ดะอิโดะโกะโระ” ตัง้ แต
ตนเรือ่ งมาโดยตลอดเมือ่ กลาวถึงหองครัวไมวา จะเปน
หองครัวที่บานของมิกะเงะหรือที่อพารตเมนตของ
ครอบครัวทะนะเบะ ซึ่งคําวา ดะอิโดะโกะโระ จะให
ความรูส กึ เกา บรรยากาศอันอบอุน ในทีน่ อี้ าจตีความ
ไดวา หมายถึง “พื้นที่ของครอบครัว มีความเปน
สวนตัว” สวนคําวา “ชูโบ” และ “คิทเชน” นั้น
ผูเ ขียนนํามาใชเพียงครัง้ เดียวตลอดทัง้ เรือ่ ง โดยคําวา
“ชู โ บ” ในพจนานุ ก รมอิ ว ะนะมิ โคะคุ โ กะจิ เ ต็ น
(1983, น.709) ไดใหคาํ จํากัดความวา หมายถึง หอง
ครัว หองปรุงอาหาร คําวา “ชูโบ” ถูกกลาวถึงในฉาก
ที่มิกะเงะกลับไปทําธุระที่บานเกาหลังจากที่เธอได
ยายเขาไปอาศัยอยูกับครอบครัวทะนะเบะ ระหวาง
เดินทางกลับมิกะเงะไดรอ งไหใหกบั ความเศราโศกใน
เรื่องตางๆ ที่ผานเขามาในชีวิต แตพอเธอเงยหนาขึ้น
มาก็เห็นไอนํ้าลอยออกมาและไดยินเสียงดังมาจาก
หองครัวของบานหลังหนึ่ง เธอจึงพูดวา “หองครัว
นัน่ เอง”（厨房だ。）(p. 50) แลวจูๆ มิกะเงะก็เกิด
ความรูสึกราวกับหลุดพนจากความเศราโศก ในที่นี้
ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่มิกะเงะรูสึกคลายความ
เศราโศกนัน้ เพราะวาเธอยังมีครอบครัวทะนะเบะรอ
การกลับไปของเธออยูนั่นเอง สวนคําวา “คิทเชน”
นั้นมาจากคําวา kitchen ในภาษาอังกฤษ ผูแตงใช
คําวา “คิทเชน” ในฉากสุดทายของเรือ่ ง เมือ่ มิกะเงะ
คิ ด ว า ถ า สั ก วั น หนึ่ ง เธอจะต อ งย า ยออกจาก
อพารตเมนตของครอบครัวทะนะเบะ เธอคงจะคิดถึง
หองครัวแหงนีแ้ ละอยากจะกลับมาทีน่ อี่ กี ครัง้ เธอจึง
พู ด ว า “ห อ งครั ว ในฝ น ” （夢のキッチン。）
(p. 61) ซึ่งการใชคําที่หมายถึงหองครัวดวยการใช
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คําวา คิทเชน นัน้ จะใหความรูส กึ วา สะอาด ใหมและ
มีความทันสมัย ซึ่งผูแตงไดใชคําวา “คิทเชน” มาตั้ง
ชื่อนวนิยายอีกดวย การที่ผูแตงจงใจเลือกใชคําวา
“ดะอิโดะโกะโระ” “ชูโบ” และ “คิทเชน” นัน้ ผูว จิ ยั
มีความเห็นวาผูแตงตองการใชพื้นที่หองครัวแหงนี้
เปนสัญลักษณแสดงความเปนยุคเกาและยุคใหม
มณฑา พิมพทอง (2547, น.39) กลาววา “การที่
โยะฌิโมะโตะ บะนะนะใชชื่อเรื่องวา kitchin แทนที่
จะใชคาํ วา ดะอิโดะโกะโระซึง่ เปนคําญีป่ นุ แทๆ นาจะ
คิดไดวา เปนเพราะเธอตองการใหผอู า นเห็นภาพหอง
ครัวแบบสมัยใหมมากกวาภาพของหองครัวญี่ปุน
แบบเกา” สวนคิมะตะ ซะโตะฌิ (1999, น.47)
กลาววา “คิทเชน” เปนเรื่องราวเกี่ยวกับหองครัว
เรื่ อ งความรู  สึ ก ของมิ ก ะเงะเด็ ก กํ า พร า ที่ สู ญ เสี ย
ครอบครัวและแสวงหาครอบครัวใหม ดังนั้น การใช
คําวา คิทเชน ในตอนทายเรื่องจึงนาจะหมายถึง
รูปแบบครอบครัวใหมสําหรับมิกะเงะ ซึ่งเดือนเต็ม
กฤษดาธานนท (2557, น.74-75) กลาววา การที่
ผูเขียนจงใจใชคําวา “คิทชิน” (หรือคิทเชน)（キッ
チン）ที่เปนการเรียก “หองครัว” โดยการพูดทับ
ศัพทภาษาอังกฤษในตอนทายของเรื่องแทนคําวา
“ดะอิโดะโกะโระ”（台所）ทีเ่ ปนภาษาญีป่ นุ ทีแ่ ปล
ว า ห อ งครั ว สื่ อ ให เ ห็ น มุ ม มองของผู  เขี ย นที่ มี ต  อ
รู ป แบบและนิ ย ามของคํ า ว า “ครอบครั ว ” ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยที่เปลี่ยนไป การที่ผูเขียนใช
คําวา “ดะอิโดะโกะโระ” มาโดยตลอดตั้งแตตนเรื่อง
แตเปลี่ยนมาใชคําวา “คิทเชน” ในตอนทายเรื่องนั้น
จึงอาจกลาวไดวาผูเขียนตองการสื่อใหเห็นวานิยาม
ความเปนครอบครัวที่เปลี่ยนไป นิยามใหมของคําวา
“ครอบครัว” จึงไมไดจาํ กัดอยูเ พียงการแตงงานหรือ
การผูกพันทางสายเลือดอีกตอไป ผูวิจัยเห็นดวยวา
คําวา “คิทเชน” ในที่นี้อาจตีความไดวาหมายถึง
“การสรางครอบครัวใหม” ของมิกะเงะ เนื่องจาก

มิกะเงะไดเขาไปอาศัยอยูก บั ครอบครัวทะนะเบะและ
ไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีเสมือนเปนสมาชิก
คนหนึ่ ง ในครอบครั ว ทํ า ให เ ธอไม รู  สึ ก โดดเดี่ ย ว
อางวางอีกตอไป ซึ่งหมายความวามิกะเงะไดสราง
ครอบครั ว ใหม กั บ คนแปลกหน า ที่ ไ ม ไ ด มี ค วาม
เกี่ยวของกันทางสายเลือดแตอยางใด
6.3 บทบาทของหองครัวในนวนิยายเรือ่ ง
คิทเชน
หากเรากลาวถึงหองครัว โดยทั่วไปเราจะ
หมายถึงสถานที่ที่ใชประกอบอาหาร อยางไรก็ตาม
พืน้ ทีห่ อ งครัวในนวนิยายเรือ่ ง คิทเชน นีม้ คี วามหมาย
มากกวาหองครัว ดังทีไ่ ดกลาวมาแลวในขอ 6.2.2 วา
การที่ผูเขียนเลือกใชคําที่หมายถึงหองครัวทั้งสาม
แบบไดแก “ดะอิโดะโกะโระ”（台所）“ชูโบ”（厨
房）และ “คิทเชน”（キッチン）นั้น ทําใหผูอาน
เห็นความสําคัญของพื้นที่หองครัวในนวนิยายเรื่องนี้
ว า มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมของตั ว ละครสํ า คั ญ และ
เหตุการณในเรื่องอยางไร คิทเชนเปนทั้งชื่อของ
นวนิยายและเปนฉากสําคัญในเรื่อง หองครัวในเรื่อง
นี้จึงไมไดเปนเพียงฉากในนวนิยายเทานั้น หากแต
เปนสัญลักษณหลักของนวนิยาย เนื่องจากพื้นที่หอง
ครัวมีความสัมพันธกับภาวะของจิตใจและอารมณ
ความรูสึกตางๆ ของมิกะเงะตัวละครเอกหญิง หอง
ครัวเปนพื้นที่ที่มีความหมายเปนอยางมากสําหรับ
มิกะเงะ กลาวคือ หองครัวเปนพื้นที่ของครอบครัว
พื้นที่แหงความทรงจํา พื้นที่เยียวยาจิตใจและพื้นที่
แหงความหลากหลาย
6.3.1 หองครัว...พื้นที่ของครอบครัว
หองครัวเปนพื้นที่ที่เปนตัวแทนของ
พื้นที่ครอบครัว หองครัวเปนพื้นที่ที่ทําใหมิกะเงะ
ตัวละครเอกรูสึกปลอดภัยและอุนใจ หองครัวจึงมี
ความสําคัญเปนอยางมากในนวนิยายเรื่องนี้
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โยะฌิโมะโตะ บะนะนะเปดเรื่องดวย คําพูดของเธอวา “หองครัว” เปนสถานที่ที่เธอชื่น
การบรรยายความชื่นชอบหองครัวของมิกะเงะจาก ชอบมากที่สุด
私がこの世でいちばん好きな場所は台所だと思う。
どこのでも、どんなのでも、それが台所であれば食事を作る場所であれば私はつ
らくない。できれば機能的でよく使い込んであるといいと思う。乾いた清潔なふ
きんが何枚もあって白いタイルがぴかぴか輝く。
ものすごく汚い台所だって、たまらなく好きだ。
床に野菜くずが散らかっていてスリッパの裏が真っ黒になるくらい汚いそこは、
異様に広いといい。ひと寒い軽く越せるような食料が並ぶ巨大な冷蔵庫がそびえ
立ち、その銀の扉に私はもたれかかる。油が飛び散ったガス台や、さびのついた
包丁からふと目を上げると、窓の外には淋しく星が光る。(p.9)

ฉันคิดวา สถานที่ที่ฉันชื่นชอบที่สุดบนโลกใบนี้ คือ หองครัว ไมวาจะเปนหองครัวที่ไหนหรือ
หองครัวแบบไหนก็ตาม ถาเปนหองครัวทีใ่ ชทาํ อาหารฉันชอบทัง้ นัน้ ถาเปนไปไดละ ก็ หองครัว
ที่มีอุปกรณที่ใชงานไดดี มีผาเช็ดจานสะอาดแหงสนิทอยูหลายผืน กระเบื้องปูพื้นสีขาวที่สอง
แสงเปนมันวาว ฉันชืน่ ชอบมากแมกระทัง่ หองครัวทีส่ กปรกเหลือเกิน บนพืน้ เต็มไปดวยเศษผัก
กระจัดกระจายอยูทั่ว จนทําใหพื้นรองเทาแตะกลายเปนสีดํา ซึ่งก็แปลกดีนะ ยิ่งเปนหองครัว
กวางๆ ก็ยิ่งดี เมื่อเขาไปในนั้นฉันจะเอนตัวพิงประตูสีเงินสูงตระหงานของตูเย็นใบใหญที่เก็บ
อาหารไวสําหรับหนาหนาว พอฉันเงยหนาขึ้นจากเตาแกสที่เลอะคราบนํ้ามันและมีดทําครัวที่
เปนสนิมก็เห็นดวงดาวดานนอกหนาตางสองแสงอยูอยางเดียวดาย
หองครัวไมเปนเพียงสถานที่ที่มิกะเงะ
ชื่นชอบมากที่สุดเพราะเธอรักการทําอาหารเทานั้น
จากตัวบททีย่ กมา มิกะเงะกลาววา ถึงแมวา หองครัว
นัน้ จะสกปรกเหลือเกินเธอก็ยงั ชืน่ ชอบ ซึง่ ขอความที่
ขีดเสนใตแสดงใหเห็นวาพื้นที่หองครัวมีความสําคัญ
เปนอยางมากสําหรับมิกะเงะ พื้นที่หองครัวที่บาน
ของมิกะเงะเปนพืน้ ทีแ่ หงความผูกพันระหวางยาและ
หลาน หองครัวแหงนีเ้ ปนพืน้ ทีข่ องครอบครัว มิกะเงะ
ใชชีวิตอยูกับยามาโดยตลอด ยามักจะเขาครัวทํา
อาหารอยูเ ปนประจําตอนทีท่ า นยังมีชวี ติ อยู หองครัว
แหงนีจ้ งึ เปนพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหมายมากสําหรับมิกะเงะ
หลังจากยาจากไปพื้นที่แหงนี้เปลี่ยนเปนพื้นที่แหง
ความโศกเศรา บรรยากาศภายนอกที่เธอเห็นจาก
หนาตางหองครัว ดวงดาวที่สองแสงอยางเดียวดาย
กลับทําใหมกิ ะเงะรูส กึ อางวางโดดเดีย่ ว รูส กึ วาตัวเอง
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ไมเหลือใครอีกแลว จากนี้ไปเธอจะตองใชชีวิตเพียง
ลําพังเหมือนดวงดาวที่กระพริบอยางเดียวดาย ซึ่ง
มณฑา พิมพทอง (2547, น.43) ไดกลาวถึงความรูส กึ
ของมิกะเงะหลังจากที่ยาจากไปวา มิกะเงะรูสึกโดด
เดี่ยวเพราะสิ่งที่เรียกวาครอบครัวไดสูญหายไปทีละ
คนจนเหลือเธอเพียงคนเดียว สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ไมนา เชือ่
จนนาตกใจ ผูวิจัยเห็นดวยกับคํากลาวของมณฑา
พิมพทอง เนื่องจากผูเขียนเปดเรื่องดวยการบรรยาย
ลักษณะของหองครัวที่มิกะเงะหลงรัก ทําใหผูอาน
เห็นวาพืน้ ทีห่ อ งครัวมีอทิ ธิพลตอตัวละครเอกอยางไร
หองครัวเปนพื้นที่ที่เปนสัญลักษณของชีวิตสวนตัว
ของครอบครั ว เมื่ อ ย า มาจากไปอย า งกะทั น หั น
มิกะเงะจึงรูสึกอางวาง เดียวดาย ไมเหลือใคร เธอไม
สามารถทําใจยอมรับไดแมวาจะอยูในพื้นที่ที่เธอชื่น
ชอบก็ตาม

คิทเชน….เปนมากกวาหองครัวในนวนิยายเรื่อง คิทเชน

6.3.2 หองครัว...พืน้ ทีแ่ หงความทรงจํา
สหโรจน กิ ต ติ ม หาเจริ ญ (2554,
น.320) กลาววา “การศึกษาประเด็นเรื่องของพื้นที่
ประเด็นหนึ่งที่สําคัญและคงจะละเลยไมพูดถึงไปไม
ไดกค็ อื การสรางความทรงจําจากพืน้ ทีท่ ตี่ วั ละครเคย
มีประสบการณหรือมีความทรงจํารวมกัน ความทรง
จํานีน้ บั วามีบทบาทสําคัญตอตัวละครเพราะนอกจาก
จะเปนการรื้อฟนความรูสึกแลวยังเปนการรื้อฟน
ความโหยหาเหตุการณในอดีตที่มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินชีวิตของตัวละคร เพื่อไมใหกลับไปสูพื้นที่เดิม
ตรงนัน้ หรือเปนพลังเกือ้ หนุนการมีชวี ติ ทีด่ ตี อ ไปก็ได”
ในนวนิยายเรื่อง คิทเชน นี้มีการใชหองครัวเปนพื้นที่
แหงความทรงจําทีม่ คี วามสําคัญกับตัวละครเอกหญิง

เปนอยางมาก
หองครัวที่บานของมิกะเงะเปนพื้นที่ที่
มีความสําคัญและมีอทิ ธิพลตอมิกะเงะ เธอใชชวี ติ อยู
กับยาที่บานแหงนี้มาโดยตลอดนับตั้งแตพอและแม
ของเธอจากไปตั้งแตเธอยังเด็ก มิกะเงะจึงมีความ
ผูกพันกับยาเปนอยางมาก พื้นที่หองครัวแหงนี้เปน
เสมือนพื้นที่ของยา เมื่อยามาจากไปอยางกะทันหัน
อีกคน เธอจึงรูสึกโดดเดี่ยว อางวางที่จะตองเผชิญ
ชี วิ ต เพี ย งลํ า พั ง ความรู  สึ ก ผู ก พั น ที่ มี ต  อ ย า ทํ า ให
มิกะเงะหวนระลึกถึงความหลัง เรือ่ งราวตางๆ ในอดีต
และภาพความทรงจําเกีย่ วกับยาตอนทีท่ า นยังมีชวี ติ
อยูจึงปรากฏใหเห็นในพื้นที่แหงนี้

私が帰宅すると、ＴＶのある和室から祖母が出て来て、おかえりと言う。遅い時
はいつもケーキを買って帰った。外泊でもなんでも、言えば怒らない大らかな祖
母だった。時にはコーヒーで、時には日本茶で、私たちはＴＶを観ながらケーキ
を食べて、寝る前のひと時を過ごした。 (pp.30-31)

พอฉันกลับถึงบาน ยาจะออกมาจากหองดูทีวีซึ่งตกแตงตามแบบบานญี่ปุน และพูดทักทายวา
“กลับมาแลวหรือ” ตอนที่ฉันกลับบานดึกฉันมักจะซื้อขนมเคกติดมือกลับมาดวย หรือถาฉัน
จะออกไปคางคืนนอกบาน ฉันจะบอกยากอน ยาก็ไมวา อะไร เราจะใชเวลาเล็กๆ นอยๆ อยูด ว ย
กันกอนเขานอน ดื่มกาแฟบาง ดื่มชาญี่ปุนบาง ดูทีวีและทานขนมเคกไปดวย
อัจฉรา เหมวรางคกูล (2555, น.291)
กลาววา “หองครัวเปนสิง่ ทีแ่ ทนภาพของยา กลาวคือ
ตอนทีย่ า ยังมีชวี ติ อยู ยามักเขาครัวทําอาหารอยูเ สมอ
อีกทั้งมิกะเงะเองก็มักจะใชเวลารับประทานอาหาร
ดื่มชา กาแฟกับยาอยูบอยๆ ประกอบกับหองครัวก็
เปรี ย บเหมื อ นสถานที่ ที่ ดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย
เนื่องจากทุกคนตองรับประทานอาหารเพื่อดํารงชีพ
ซึ่ ง ห อ งครั ว ก็ เ ป น สถานที่ ที่ ใช ป ระกอบอาหารให

สมาชิกในครอบครัวไดรับประทาน” ผูวิจัยเห็นดวย
วาหองครัวไมเปนเพียงสถานที่ที่ใชประกอบอาหาร
เทานั้นแตพื้นที่แหงนี้เปนพื้นที่พิเศษที่มีความหมาย
มากสําหรับมิกะเงะ เธอใชชีวิตอยูกับยาในพื้นที่แหง
นี้ หองครัวจึงเปนเสมือนตัวแทนของยา ตอนที่ยายัง
มีชีวิตอยู หองครัวก็จะดูมีชีวิตชีวาเพราะยาจะซื้อ
ดอกไมมาเปลี่ยนอยูเสมอ

…切り花が好きだった祖母は、いつも台所に花を絶やさなかったので、週に二回
くらいは花屋に通っていた。 (p.14)

ยาชอบจัดดอกไม ดังนั้นดอกไมในหองครัวจึงไมเคยเหี่ยวเฉา ยามักจะแวะไปรานขายดอกไม
สัปดาหละสองครั้ง
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เมื่อมิกะเงะตองใชชีวิตเพียงลําพังใน
พื้นที่แหงนี้หลังจากที่ยาเสียชีวิตไป หองครัวที่เคยมี
ชีวิตชีวาก็ดูหมนหมองลง ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตของ
มิกะเงะดูจะมืดมนตามไปดวย หลังจากทีม่ กิ ะเงะยาย
ไปอาศัยอยูกับครอบครัวทะนะเบะ เธอกลับมาเก็บ

ขาวของที่บานเกาอีกครั้ง การกลับมาในครั้งนี้ทําให
มิกะเงะรูส กึ วาบานหลังนีเ้ หมือนไมใชพนื้ ทีแ่ หงเดิมที่
เธอเคยอาศัยอยู มันเหมือนเปนการกลับไปยังบาน
ของคนแปลกหนาทีเ่ ธอจะตองขออนุญาตกอนจะเขา
บาน ซึ่งผูเขียนไดบรรยายความรูสึกของมิกะเงะวา

祖母が死んで、この家の時間も死んだ。
私はリアルにそう感じた。もう、私にはなにもできない。(p.33)

พอยาจากไป วันเวลาในบานหลังนี้ก็ตายไปดวยเชนกัน
ฉันรูสึกถึงความจริงนั้น ฉันไมสามารถทําอะไรไดเลย
เมื่ออยูในพื้นที่แหงนี้ มิกะเงะจะหวน
ระลึกถึงความหลังทีเ่ กีย่ วของกับพืน้ ทีห่ อ งครัวแหงนี้
เธอไมสามารถหลุดไปจากความโหยหาในเรือ่ งอดีตไป
ได ดังที่สหโรจน กิตติมหาเจริญ (2554, น.324) ได
สรุปไววา พฤติกรรมของตัวละครสวนหนึง่ มาจากการ
ยึดโยงอยูก บั ความทรงจําการโหยหาอดีตทีไ่ มวนั กลับ
คืนมาโดยผานพื้นที่ดานตางๆ นั่นเอง ผูวิจัยมีความ
เห็นวาการทีม่ กิ ะเงะไมสามารถทําใจยอมรับความจริง
ทีว่ า ยาไดจากเธอไปแลวนัน้ เพราะเธอมีความผูกพัน
กับยามากนั่นเอง เนื่องจากมิกะเงะเปนกําพรามา
ตั้งแตเด็ก ยาเลี้ยงดูเธอมาตลอด ยาจึงเปนบุคคล
เพียงคนเดียวทีเ่ ธอรูส กึ รักและผูกพันมาก เธอมีความ
สุขที่ไดอยูกับทาน เธอจึงไมเคยเตรียมใจไวเลยวาสัก
วันหนึง่ ทานจะตองจากเธอไปเพราะยาเองก็อายุมาก
แลว พืน้ ทีห่ อ งครัวแหงนีจ้ งึ เปนพืน้ ทีท่ มี่ กิ ะเงะมีความ

ทรงจํารวมกับยามาโดยตลอด เธอมีความผูกพันกับ
ยาและหองครัวแหงนี้มาก
6.3.3 หองครัว...พื้นที่เยียวยาจิตใจ
พื้นที่หองครัวที่บานของมิกะเงะเปน
พื้นที่ “ผูกพัน” ความสัมพันธของยาและหลาน การ
ลมสลายของครอบครัวทําใหมิกะเงะมีชีวิตอยูอยาง
โดดเดี่ยว อางวาง เมื่อยาผูมีความสัมพันธทางสาย
เลือดคนสุดทายจากไป มิกะเงะรูสึกเสียศูนย ไรที่
พึ่งพิง เมื่อเธอตองใชชีวิตเพียงลําพังในบานหลังเดิม
สิง่ เดียวทีเ่ ธอสามารถทําไดกค็ อื การเขาไปอยูใ นหอง
ครัวพื้นที่ที่เธอชื่นชอบที่สุด เพราะพื้นที่แหงนี้ทําให
เธอรูสึกวาปลอดภัยแมจะตองอยูเพียงลําพังก็ตาม
มิกะเงะไดใชหอ งครัวเปนพืน้ ทีเ่ ยียวยาจิตใจ เพือ่ ชวย
บรรเทาความเหงาและความเศรา

田辺家に拾われる前は、毎日台所で眠っていた。
どこにいてもなんだか寝苦しいので、部屋からどんどん楽なほうへと流れていっ
たら、冷蔵庫のわきがいちばんよく眠れることに、ある夜明け気づいた。(p.10)

กอนทีค่ รอบครัวทะนะเบะจะรับตัวฉันไป ฉันนอนอยูใ นหองครัวทุกคืน เพราะไมวา ทีไ่ หนๆ ฉันก็
นอนไมหลับ ฉันรูสึกตัวตอนรุงสางในวันหนึ่งวาตัวเองไดคอยๆ กลิ้งตัวออกจากหองไปยังที่ที่
รูสึกสบาย นั่นคือ ตรงขางๆ ตูเย็นที่ซึ่งฉันสามารถนอนหลับไดดีที่สุด
จากขอความขางตนจะเห็นไดวา หลัง เกาะกุมจิตใจของ มิกะเงะ ทําใหเธอไมสามารถนอน
จากที่สูญเสียยาไป ความรูสึกโดดเดี่ยว อางวางเขา หลับในหองนอนได เธอจึงลากฟูกเขาไปนอนในหอง
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ครัวแทน เนือ่ งจากหองครัวเปนสถานทีท่ เี่ ธอชืน่ ชอบ
มากทีส่ ดุ และเปนพืน้ ทีท่ ยี่ า มักจะเขาครัวมาทําอาหาร
อยูเ สมอตอนทีท่ า นยังมีชวี ติ อยู การทีม่ กิ ะเงะเลือกที่
จะนอนขางๆ ตูเ ย็นนัน้ ก็เพราะวาเสียงของตูเ ย็นทีด่ งั

ออกมานัน้ ชวยทําใหมกิ ะเงะรูส กึ ราวกับวามีคนอาศัย
อยูด ว ย เธอไมไดอยูบ า นหลังนีเ้ พียงลําพัง ทําใหความ
รูส กึ โดดเดีย่ วคอยบรรเทาลง มิกะเงะจึงสามารถนอน
หลับสนิทในพื้นที่แหงนี้

私と台所が残る。自分しかいないと思っているよりは、ほんの少しましな思想だ
と思う。 本当に疲れ果てた時、私はよくうっとりと思う。いつか死ぬ時がきた
ら、台所で息絶えたい。ひとり寒いところでも、誰かがいてあたたかいところで
も、私はおびえずにちゃんと見つめたい。台所なら、いいなと思う。(pp.9-10)

มีฉนั กับหองครัวเทานัน้ ทีเ่ หลืออยู ซึง่ ฉันคิดวาอยางนอยก็ยงั ดีกวาตองอยูต วั คนเดียว ยามเหนือ่ ย
ลาฉันมักตกอยูในหวงแหงความเพอฝน มักจะคิดวาถาหากถึงเวลาตองตายแลวละก็ ฉันอยาก
จะหมดลมหายใจที่หองครัว ไมวาในหองครัวนั้นจะหนาวเหน็บหรือจะอบอุนและมีใครสักคน
อยูดวย ฉันก็อยากจะจองมองความตายโดยไมหวาดกลัว ถาไดอยูในหองครัวแลวละก็ ฉันคิด
วามันชางดีแท
เซะกิอิ มิทซ โุ อะ (2006, น.129) กลาว ของครอบครัว เปนพืน้ ทีท่ ที่ าํ ใหรสู กึ สบายใจ” ดังนัน้
วา “สําหรับมิกะเงะแลว “หองรับประทานอาหาร มิกะเงะจึงรูสึกสบายใจที่ไดอยูในหองครัว หองครัว
หรือ หองครัว” เปนพื้นที่ประกอบอาหาร เปนพื้นที่ เปนพื้นที่ที่ทําใหมิกะเงะสามารถนอนหลับได
涙があんまり出ない飽和した悲しみにともなう、柔らかな眠けをそっとひきずっ
ていって、しんと光る台所にふとんを敷いた。ライナスのように毛布にくるまっ
て眠る。冷蔵庫のぶーんという音が、私を孤独な思考から守った。そこでは、結
構安らかに長い夜が行き、朝が来てくれた。(p.10)

ความเศราโศกที่มากมายทําใหฉันไมสามารถรองไหออกมาได ความงวงคอยๆ คืบคลานเขามา
อยางเงียบๆ ฉันลากที่นอนเขามาปูในหองครัวที่มีแสงสลัว เอาผาหมหอตัวเหมือนดักแดแลว
หลับไป เสียงตูเย็นที่ดังหึ่งๆ ชวยปกปองฉันจากความรูสึกโดดเดี่ยว ในหองครัวนั้น คํ่าคืนอัน
ยาวนานผานไปอยางเงียบสงบ และแลวยามเชาก็มาถึง
จากตั ว บทที่ ย กมาแสดงให เ ห็ น ว า
สํ า หรั บ มิ ก ะเงะแล ว ห อ งครั ว เป น เครื่ อ งปลอบ
ประโลมใจ ชวยใหความรูสึกโดดเดี่ยว อางวางของ
เธอลดลงไปไดบาง มณฑา พิมพทอง (2547, น.4344) กลาววา “สิ่งที่ชวยปลอบประโลมให มิกะเงะ
คลายจากความเศราโศกและความเหงาทีต่ อ งสูญเสีย
ครอบครัวไปก็คือ ครัวและเสียงตูเย็น เมื่อมิกะเงะ
เขาไปนอนในครัว ไดฟงเสียงตูเย็นก็สามารถหลับ
อยางเปนสุขไดตลอดคืน ครัวเปนทีท่ ปี่ ระกอบอาหาร

และตู  เ ย็ น เป น ที่ เ ก็ บ อาหารสํ า หรั บ สมาชิ ก ใน
ครอบครัว จึงนาจะถือวาเปนสัญลักษณอยางหนึง่ ของ
ครอบครัวได ดังนัน้ มิกะเงะซึง่ กําลังเหงาจึงรูส กึ อบอุน
ขึ้นเมื่อไดอยูในครัวและไดยินเสียงตูเย็น” ผูวิจัยมี
ความเห็นเพิม่ เติมวา ในยามทีค่ นเราตกอยูใ นอารมณ
เศราสรอยและตองอยูเพียงลําพัง ถาเราอยูในสถาน
ที่เงียบๆ ก็ยิ่งทําใหรูสึกจิตใจหดหู เราจะจมอยูกับ
ความเศราโศกนั้นมากขึ้น แตถาไดยินเสียงอะไรบาง
อยางก็จะทําใหไมรูสึกวาเราอยูตัวคนเดียว ดวยเหตุ
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นีก้ ารทีม่ กิ ะเงะตองอยูใ นบานนีเ้ พียงลําพัง การไดยนิ
เสียงของตูเย็นนั้นจึงชวยปลอบประโลมใจเธอได
ทําใหมิกะเงะรูสึกวาเธอไมไดอยูเพียงลําพังในบาน
หลังนี้
นอกจากพื้ น ที่ ห  อ งครั ว ที่ บ  า นของมิ
กะเงะแลว หองครัวที่อพารตเมนตของครอบครัว
ทะนะเบะนัน้ อาจกลาวไดวา เปนพืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัยทีส่ ดุ

สําหรับมิกะเงะ หลังงานศพของยา ยูอชิ ไิ ดชกั ชวนให
มิกะเงะไปพักอยูก บั ครอบครัวของเขา เมือ่ มิกะเงะได
เห็นหองครัวของครอบครัวทะนะเบะ เธอเกิดความ
ประทับใจและรูสึกหลงรักหองครัวแหงนี้ตั้งแตแรก
เห็น มิกะเงะจึงตัดสินใจที่จะมาอาศัยอยูรวมบานกับ
ครอบครัวทะนะเบะ

うんうんうなずきながら、見てまわった。いい台所だった。私は、この台所をひ
と目でとても愛した。(p.17)

ฉันมองไปรอบๆ พลางพยักหนาเออออ ชางเปนหองครัวที่ดีทีเดียว ฉันหลงรักหองครัวแหงนี้
ตั้งแตแรกเห็น
ในวั น แรกที่ มิ ก ะเงะย า ยมาอยู  กั บ เอะริโกะซึ่งเปนคนแปลกหนาไดหรือไม แตเธอกลับ
ครอบครัวของยูอชิ ิ เธอไมแนใจวาเธอจะไวใจยูอชิ แิ ละ ไวใจหองครัวของพวกเขา เธอจึงขอนอนขางหองครัว
私は毛布にくるまって、今夜も台所のそばで眠ることがおかしくて笑った。しか
し、孤独がなかった。私は待っていたのかもしれない。今までのことも、これか
らのこともしばらくだけの間、忘れられる寝床だけを待ち望んでいたのかもしれ
ない。となりに人がいては淋しいさが増すからいけない。でも、台所があり、植
物がいて、同じ屋根の下には人がいて、静かで…ベストだった。ここは、ベスト
だ。安心して私は眠った。(pp.25-26)

ฉันเอาผาหมพันตัว นาขําที่คืนนี้ฉันก็นอนอยูขางหองครัว แตฉันไมรูสึกโดดเดี่ยว ฉันอาจจะรอ
คอยอยู ฉันอาจจะเฝารอคอยที่นอนที่จะทําใหฉันลืมสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงเดี๋ยวนี้และกําลังจะเกิด
ขึน้ แมเพียงชัว่ ครูก ต็ าม ถามีคนมาอยูข า งๆ ก็ยงิ่ ทําใหฉนั เศราใจมากขึน้ แตถา มีหอ งครัว มีตน ไม
มีใครบางคนอยูใ ตชายคาเดียวกัน เงียบสงบ...นีค่ อื สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ทีน่ คี่ อื สถานที.่ ..ทีด่ ที สี่ ดุ แลวฉัน
ก็หลับไดอยางสบายใจ
ขอความขางตนบรรยายความรูสึกใน
คื น แรกที่ มิ ก ะเงะย า ยมาอาศั ย อยู  กั บ ครอบครั ว
ทะนะเบะ มิกะเงะยังรูสึกไมไววางใจใครเมื่อเธอตอง
มาอยูในบานคนแปลกหนา พื้นที่แหงนี้เปนพื้นที่
แปลกใหมสําหรับเธอ แตเธอก็รูสึกวาอุนใจและ
ปลอดภัยที่ไดนอนขางๆ หองครัวและมีคนอาศัยอยู
ดวยในบานหลังนี้
ฮะระ อะยุมิ (2013, น.65) กลาววา
สิ่งที่ชวยฟนฟูสภาพจิตใจของมิกะเงะที่จมอยูกับ
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สภาพวิตกกังวลคือ การสรางครอบครัวขึน้ ใหมกบั เอะ
ริโกะและยูอิชิ ครอบครัวทะนะเบะที่มิกะเงะไดไป
อาศัยอยูดวย มีหองครัวที่เธอชื่นชอบ มีการจัดหา
ที่นอนที่ดีที่สุดให มีคนอยูรวมชายคาเดียวกันและ
จากคําพูดของเอะริโกะที่บอกใหเธอ “ทําตัวตาม
สบาย” ดังนั้นในฉากสุดทายของเรื่อง มิกะเงะจึงได
พูดวา “หองครัวในฝน” ซึ่งคําวา “หองครัวในฝน”
นัน้ อาจกลาวไดวา หมายถึง “สถานทีท่ อี่ าศัยอยู” แหง
นี้ ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ผูเขียนเลือกใชคําวา
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“คิทเชน”（キッチン）เมือ่ พูดถึง “หองครัวในฝน”
（夢のキッチン。）(p. 61) นัน
้ เปนการสือ่ ใหเห็น
วานิยามความเปนครอบครัวไดเปลี่ยนไป นิยามใหม
ของคําวา “ครอบครัว” จึงไมไดจํากัดอยูเพียงการ
แต ง งานหรื อ การผู ก พั น ทางสายเลื อ ดอี ก ต อ ไป
มิ ก ะเงะได ส ร า งครอบครั ว ใหม ขึ้ น กั บ ครอบครั ว
ทะนะเบะ ทําใหเธอไมรสู กึ โดดเดีย่ ว อางวางอีกตอไป
สวนซะอิโต คินจิ (1990, น.24) กลาว
เสริมวา “สําหรับมิกะเงะ แลว “คิทเชน” ในทีน่ ไี้ มใช
พื้นที่สําหรับ “ประกอบ” อาหาร หองครัวเปนพื้นที่
ที่พบปะผูคนและพัฒนาความสัมพันธกับบุคคลอื่น”
ดังนัน้ ในตอนทายเรือ่ งมิกะเงะคิดวาถาสักวันหนึง่ เธอ
จะต อ งย า ยออกจากอพาร ต เมนต ข องครอบครั ว

ทะนะเบะ เธอจึงพูดวา “ในทุกๆ ทีท่ ฉี่ นั อยู ฉันคิดวา
ฉันคงจะไดพบกับพวกเจาอีกมากมาย” (p. 61) หอง
ครัวในทีน่ จี้ งึ หมายถึงพืน้ ทีห่ อ งครัวทีม่ กิ ะเงะจะไดพบ
เจอตอไปในอนาคตนั่นเอง
นอกจากนี้พื้นที่หองครัวยังมีอิทธิพล
ตอจิตใจของมิกะเงะ ทําใหเธอรูสึกมีชีวิตชีวา ดังจะ
เห็นไดจากฉากที่ มิกะเงะกลับไปทําธุระที่บานเกา
ระหวางเดินทางกลับเธอไดรองไหใหกับความเศรา
โศกในเรือ่ งตางๆ ทีผ่ า นเขามาในชีวติ พอเธอเงยหนา
ขึ้นมาก็เห็นไอนํ้าลอยออกมาและไดยินเสียงดังมา
จากหองครัวของบานหลังหนึ่ง มิกะเงะก็เกิดความ
รูส กึ ราวกับวาความเศราโศก สิน้ หวังทัง้ หลายไดหลุด
ออกไป

―厨房だ。
私はどうしようもなく暗く、そして明るい気持ちになってしまって、頭を抱えて
少し笑った。 (p.50)

หองครัวนั่นเอง ฉันยิ้มออกมาเล็กนอยพลางกุมหัวที่ไมรูเปนอะไร แลวก็หลุดจากความมืดมน
เศราหมองและรูสึกสดชื่นขึ้นมา
ขอความที่ยกมาขางตนแสดงใหเห็น
วาพื้นที่หองครัวมีผลตอสภาพจิตใจของตัวละครเอก
พืน้ ทีห่ อ งครัวเปนเครือ่ งปลอบประโลมใจ ชวยใหรสู กึ
เบิกบานใจและชวยบรรเทาความเหงาและความเศรา
การทีม่ กิ ะเงะรูส กึ คลายความเศราโศกนัน้ เปนเพราะ
วาเธอนึกไดวาเธอยังมีครอบครัวทะนะเบะรอคอย
การกลับไปของเธออยูนั่นเอง เธอไมไดโดดเดี่ยว
อางวางอีกตอไป
ดังที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา
หองครัวเปนพื้นที่เยียวยาจิตใจ มิกะเงะรูสึกวางใจ
และสามารถนอนหลับไดสนิทเมือ่ อยูใ นพืน้ ทีห่ อ งครัว
ไมวา จะเปนหองครัวทีบ่ า นของเธอเองหรือหองครัวที่
อพารตเมนตของครอบครัวทะนะเบะก็ตาม หองครัว
จึงอาจกลาวไดวาเปนพื้นที่ที่มีบทบาทสําคัญมาก
สําหรับมิกะเงะ

6.3.4 ห อ งครั ว ...พื้ น ที่ แ ห ง ความ
หลากหลาย
หองครัวในนวนิยายเรือ่ ง คิทเชน นีเ้ ปน
พื้นที่แหงความหลากหลาย เปนพื้นที่ของความรัก
ความผูกพันยาหลาน เปนพืน้ ทีแ่ หงความแตกตางทาง
สถานะทางสังคมซึ่งในตัวบทจะบรรยายใหเห็นวา
หองครัวทีบ่ า นของมิกะเงะจะเปนหองครัวแบบญีป่ นุ
สวนหองครัวที่อพารตเมนตของครอบครัวทะนะเบะ
จะเปนหองครัวแบบสมัยใหม มีอปุ กรณเครือ่ งใชทที่ นั
สมัยจากตางประเทศและตั้งอยูในบริเวณใกลสวน
สาธารณะ ซึ่งทําใหผูอานรูวาผูอยูอาศัยมีฐานะดี
มีรสนิยมดี
พื้ น ที่ ห  อ งครั ว ที่ อ พาร ต เมนต ข อง
ครอบครัวทะนะเบะอาจกลาวไดวาเปนพื้นที่ของ
“ครอบครัวใหม” สําหรับ มิกะเงะ หลังจากงานศพ
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ของยาผานพนไป มิกะเงะไดตดั สินใจยายเขาไปอาศัย
อยูกับครอบครัวทะนะเบะตามคําชวนของยูอิชิทันที
ทั้ ง ๆ ที่ เ ธอไม ไ ด รู  จั ก สนิ ท สนมกั บ ยู อิ ชิ ม าก อ น
การกระทํ า ของมิ ก ะเงะแสดงให เ ห็ น ว า เธอโหย
หาความอบอุน จากครอบครัว ตองการทีพ่ งึ่ พิง ในฉาก
ทีม่ กิ ะเงะมาทีอ่ พารตเมนตของยูอชิ เิ ปนครัง้ แรก เธอ
มองตรงเขาไปยังหองครัวกอน และเมือ่ ยูอชิ จิ ะพาชม
บานเธอจึงขอสํารวจหองครัวกอนเปนอันดับแรก
มิกะเงะรูสึกหลงรักหองครัวของยูอิชิตั้งแตแรกเห็น
เธอจึ ง ตั ด สิ น ใจมาอยู  กั บ ครอบครั ว ทะนะเบะ
พฤติกรรมของมิกะเงะแสดงใหเห็นวาหองครัวเปน
พื้นที่ที่มีความสําคัญสําหรับเธอเปนอยางมาก ทําให
เธอตัดสินใจทีจ่ ะไปอยูร ว มบานกับคนแปลกหนาเพียง
เพราะไดเห็นหองครัวเทานัน้ เมือ่ มิกะเงะไดเขามาอยู
กับครอบครัวทะนะเบะแลว เธอไดรับการตอนรับ

อยางอบอุน จากยูอชิ แิ ละเอะริโกะเสมือนเปนหนึง่ ใน
สมาชิกของครอบครัว ทําใหมิกะเงะมีชีวิตชีวาขึ้น
มิ ก ะเงะจึ ง ได เ สนอตั ว ทํ า อาหารให เ พื่ อ ตอบแทน
เอะริโกะและยูอชิ ทิ ใี่ หทพี่ กั พิงแกเธอโดยไมหวังสิง่ ใด
พื้นที่หองครัวจึงนับวามีบทบาทสําคัญอีกครั้ง พื้นที่
หองครัวที่อพารตเมนตของครอบครัวทะนะเบะเปน
พื้นที่ที่ทําใหมิกะเงะกับยูอิชิและเอะริโกะมีความ
ผูกพันกันมากขึ้น เมื่อมิกะเงะเริ่มหัดทําอาหารดวย
ตนเอง พวกเขามักจะใชเวลาอยูดวยกันในหองครัว
และมีเวลารับประทานอาหารรวมกันบอยๆ ดังที่
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ (2550, น.217) กลาววา
“อาหารชวยเชือ่ มความสัมพันธระหวางผูใ หและผูร บั
อาหารกอใหเกิดความสุขและความเบิกบานใจ และ
อาหารชวยสานมิตรภาพและกอใหเกิดมิตรแท”

今思えば、そのせいで三人がよく一緒に食事をした、いい夏だった。(p.80)

พอมาคิดดู เปนเพราะการหัดทําอาหารของฉันนัน่ เองทีท่ าํ ใหเราทัง้ สามคนไดรบั ประทานอาหาร
รวมกันบอยๆ มันชางเปนฤดูรอนที่ดีจริงๆ
การทํ า อาหารของมิ ก ะเงะนั้ น อาจ
กลาวไดวาเปนการสงผานความรักของเธอไปให
เอะริโกะและยูอิชิ เพราะเธอตั้งใจทํามันดวยความ
เต็มใจ เธอมีความสุขที่ไดอยูในหองครัวที่เธอรักและ
ทําอาหารใหคนที่เธอรัก อาหารเปนสิ่งที่สรางความ
สัมพันธ ทําใหพวกเขาทัง้ สามคนไดใชเวลาอยูร ว มกัน

จึงอาจกลาวไดวาเปนการสรางครอบครัวใหมของ
มิกะเงะ
นอกจากนี้ เอะริ โ กะยั ง ได ใ ห ข  อ คิ ด
เกี่ยวกับชีวิตทําใหมิกะเงะไดคิดทบทวนและคนพบ
ความหมายที่แทจริงของการดําเนินชีวิต

「まあね、でも人生は本当にいっぺん絶望しないと、そこで本当に捨てらんない
のは自分のどこなのかをわかんないと、本当に楽しいことがなにかわかんないう
ちに大っきくなっちゃうと思うの。あたしは、よかったわ。」(pp.59-60)

“ก็ใชนะ แตฉันคิดวาถาชีวิตคนเราไมเคยพบกับความสิ้นหวังที่แทจริงแลวละก็ เราก็จะมีชีวิต
อยูโดยที่ไมรูอะไรเกี่ยวกับตัวเอง เมื่อเติบโตขึ้นเราก็จะไมสามารถรูถึงความสุขที่แทจริงวาเปน
อยางไร สําหรับฉันแลว ฉันดีใจนะที่ไดเรียนรูมัน”
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เมื่ อ ได ฟ  ง ปรั ช ญาชี วิ ต จากเอะริ โ กะ
มิกะเงะรูสึกวาเธอจะตองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
เธอสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและเริ่ม
ตนชีวิตใหมไดอีกครั้ง การไดมาอยูรวมกับครอบครัว
ทะนะเบะจึงเปรียบเสมือนการสรางครอบครัวใหม
สําหรับมิกะเงะ มณฑา พิมพทอง (2547, น.45) กลาว

วา จิตใจที่หวงหาครอบครัวของมิกะเงะคอยๆ ไดรับ
การเยียวยาจากครอบครัวทะนะเบะทีเ่ ธอเขาไปอาศัย
อยูดวย...ถึงแมจะเปนการไปอยูเพียงชั่วคราว แตก็
เหมือนการเริม่ ตนความสัมพันธใหมสาํ หรับคนทีไ่ มมี
ครอบครัวเชนมิกะเงะ ในตอนหนึง่ ผูเ ขียนไดบรรยาย
ความรูสึกของ มิกะเงะวา

その台所と同じくらいに、田辺家のソファーを私は愛した。そこでは眠りが味わ
えた。草花の呼吸を聞いて、カーテンの向こうの夜景を感じながら、いつもすっ
と眠れた。
それよりほしいものは、今、思いつかないので私は幸福だっ
た。(p.32)

ฉันรักโซฟาของครอบครัวทะนะเบะพอๆ กับที่รักหองครัวของพวกเขา ฉันนอนหลับไดสนิทที่
โซฟาตัวนี้ พรอมๆ กับไดยินเสียงดอกไมใบหญา ชื่นชมทิวทัศนยามคํ่าคืนผานผามาน ฉันนอน
หลับไดสนิทแลว ไมมีสิ่งใดที่ฉันตองการมากไปกวานี้ ตอนนีฉ้ ันมีความสุขดี
จะเห็นไดวา พืน้ ทีห่ อ งครัวมีอทิ ธิพลตอ
ความรูสึกของมิกะเงะเปนอยางมาก มิกะเงะรูสึก
ประทับใจหองครัวของครอบครัวทะนะเบะตัง้ แตแรก
เห็ น เมื่ อ ได ม าใช ชี วิ ต อยู  ร  ว มชายคาเดี ย วกั น กั บ
ครอบครัวทะนะเบะ ความรูสึกของมิกะเงะคอยๆ
เปลี่ยนไป เธอรูสึกไวใจและมีความสุขกับครอบครัว
ใหม ในที่สุดเธอก็สามารถลุกขึ้นมามีชีวิตใหมไดอีก
ครั้ง

นวนิยายและเปนฉากสําคัญในเรื่องแลว หองครัวยัง
เปนพื้นที่แหงความหลากหลาย หองครัวเปนพื้นที่
ของครอบครัว เปนพืน้ ทีท่ บี่ รรจุความทรงจําอันลํา้ คา
เปนพื้นที่ที่ทําใหตัวละครเอกรูสึกปลอดภัยและเปน
พืน้ ทีเ่ ยียวยาจิตใจตัวละคร พืน้ ทีห่ อ งครัวสงผลใหตวั
ละครเอกมีการเปลีย่ นแปลงในชีวติ กลาวคือ มิกะเงะ
ไดสรางครอบครัวใหมขึ้นกับคนแปลกหนาที่ไมไดมี
ความผูกพันกันทางสายเลือดแตอยางไร ความรักและ
มิตรไมตรีที่ไดรับทําใหมิกะเงะไดตระหนักถึงคุณคา
7. บทสรุป
ของการมีชีวิตและมีพลังในการใชชีวิตตอไป ผูวิจัย
จากทั้ ง หมดนี้ ส รุ ป ได ว  า ห อ งครั ว มี ค วาม หวังวาขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษานีจ้ ะเปนประโยชนใน
หมายมากกวาพื้นที่ประกอบอาหาร หองครัวเปน การศึกษาเรื่องพื้นที่ในวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ตอไป
พื้นที่ที่มีความสําคัญนอกเหนือจากเปนชื่อเรื่องของ
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