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การศึกษาภาพหญิงชายในเรื่อง
“ทะเกะโนะกิโดะ” ของคุนิกิดะ ดปโปะ*
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาประเด็นภาพหญิงชายในเรื่อง “ทะเกะโนะกิโดะ” (1908)
くにきだどっぽ
ของคุนกิ ดิ ะ ดปโปะ (国木田独歩) (1871-1908) เมือ่ วิเคราะห์ภาพตัวละครหญิงแล้ว
จะพบว่า แม้จะมีสถานภาพที่ต่างกัน แต่ตัวละครหญิงทั้งหมดมีจุดร่วมกันคือ เอาใจใส่
ในเรือ่ งเงินทองภายในบ้าน และมีบทบาทในการแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัว
ผิดกับตัวละครชายทีเ่ ป็นหัวหน้าครอบครัว แต่มกั จะ “นิง่ เฉย” และไม่สามารถจัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้ สิ่งนี้แตกต่างไปจากภาพผู้ชายในผลงานของนักเขียน
ร่วมสมัยคนอื่นที่มักจะให้ความส�ำคัญกับตัวละครชายเป็นหลักนอกจากนี้การสร้าง
ตัวละครชายเช่นนีย้ งั แตกต่างไปจากแนวความคิดปิตาธิปไตยทีผ่ ชู้ ายมักเป็นใหญ่ทสี่ ดุ
ในบ้านอีกด้วย การสร้างภาพตัวละครชายเช่นนี้ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะที่ปรากฏ
ในงานเขียนของดปโปะ
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A Study of the Female and
Male Characters in Takenokido
by Kunikida Doppo*
Abstract
This research aims to study the female and male characters portrayed
in Takenokido (1908) by Kunikida Doppo (1871-1908). Analyzing the female
characters, despite their different status, reveal elements in common.
That is, they all concern about the living expenses and taking a leading
role in solving the problems in their families. On the other hand, the male
characters, who appear to be the head of the family, tend to neglect or
remain silent and cannot cope with the problems in their families. This
apparently differs from the male characters portrayed in works by other
writers in the same period, which mostly focus on the male characters
only. It can also be seen that the male characters in Doppo’s works are
different from the image of the patriarchal system (家父長制) during the
Meiji Period, when the men hold the authority in the family. It can be
summarized then that this creation of the male characters is unique in
Doppo’s works.
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1. บทน�ำ

1.1 เนื้อเรื่องย่อ

“ทะเกะโนะกิโดะ” ( 竹の木戸』) ตีพิมพ์ครั้ง
แรกในวารสารชู โ อโกรน ( 『 中央公論 』 ) เมื่ อ วั น ที่
1 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1908 ต่อมาได้รวบรวมอยู่
ในหนั ง สื อ 『 独歩集第一 』 เนื้ อ เรื่ อ งกล่ า วถึ ง สอง
ครอบครัวที่อาศัยอยู่ติดกันโดยมีประตูรั้วไม้ไผ่กั้น ได้แก่
ครอบครัวของโอบะ ฌินโส (大庭真蔵) ทีเ่ ป็นพนักงาน
บริษัท เป็นครอบครัวคนชั้นกลาง กับครอบครัวของ
อิโซะกิชิ (磯吉) ที่เป็นช่างสวน มีฐานะยากจนข้นแค้น
ครอบครัวของอิโซะกิชิไม่มีแม้แต่น�้ำใช้เป็นของตนเอง
จึงขอไปใช้บอ่ น�ำ้ ในบ้านของครอบครัวของฌินโส โดยขอ
ท�ำประตูไม้ไผ่ไว้เข้าออกเวลาไปตักน�ำ 
้ โอะโตะกุ (お徳)
สาวใช้ของบ้านฌินโสคัดค้านเรื่องนี้ เพราะเกรงว่าการ
ท�ำประตูจะเป็นช่องทางให้กับขโมย แต่ฌินโสผู้แสนดี
อนุญาตให้ครอบครัวของอิโซะกิชทิ ำ� ประตูได้ แต่สดุ ท้าย
สิ่งที่โอะโตะกุคาดการณ์ก็เป็นความจริง เมื่อโอะเง็น
(お源) ภรรยาของอิโซะกิชิแอบไปขโมยถ่านจากบ้าน
ของฌินโส เพื่อมาประทังความหนาว โอะโตะกุจับได้ว่า
โอะเง็นเป็นขโมย โอะเง็นซึ่งหวาดกลัวและกังวลว่า
ครอบครัวของฌินโสได้ระแคะระคายรู้ว่าตนเป็นขโมย
จึงตัดสินใจผูกคอตาย เรื่องจบลงว่าท้ายที่สุดประตูถูก
ท�ำลายลงและอิโซะกิชิได้แต่งงานและมีภรรยาใหม่
『

1.2 แนวทางการวิจัยเรื่อง “ทะเกะโนะ
กิโดะ” ที่ผ่านมาและประเด็นการวิจัย

กล่าวกันว่าผลงานเรื่องนี้ดปโปะเขียนขึ้นก่อน
จะเสียชีวิตไม่นาน และได้รับค�ำชมว่าเป็นผลงานแนว
ธรรมชาตินิยม1 เรื่องเยี่ยมของเขา ดังนั้นนักวิจารณ์
จ�ำนวนมากจึงอ่านผลงานเรื่องนี้ออกเป็นผลงานแนว

ธรรมชาตินิยม ที่ผ่านมาประเด็นที่นักวิจารณ์ให้ความ
สนใจและมักจะน�ำมาตีความก็คือ ลักษณะนิสัยของ
อิโซะกิชิ สาเหตุการผูกคอตายของโอะเง็น2 เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับความหมายของ “ประตู
ไม้ไผ่” ในเรื่องซึ่งเป็นชื่อเรื่องเองด้วย เซะกิ ฮะจิเมะ
(関, 1995, p.64) กล่าวว่าประตูไม้ไผ่ถูกใช้ในเชิง
สัญลักษณ์เป็นเส้นกั้นระหว่างความแตกต่างอันได้แก่
ความเป็นครอบครัวกับความไม่เป็นครอบครัว ความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ กั บ ความยากจนข้ น แค้ น ความเลวกั บ
ความดี ชีวิตกับความตาย เป็นต้น นอกจากนี้ประเด็น
ที่ถูกให้ความสนใจอีกอย่างคือ การศึกษาภาพตัวละคร
หญิ ง ในเรื่ อ งนี้ เ ห็ น ได้ ชั ด ว่ า ตั ว ละครหญิ ง มี บ ทบาท
อยู่มาก นะกะจิมะ เระอิโกะ (中島, 2009, p.559)
กล่ า วว่ า ผลงานเรื่ อ งนี้ พ ยายามบรรยายภาพจาก
มุ มมองทางสั ง คม โดยหยิ บยกเอาปั ญหาของผู ้ ห ญิ ง
ทั่วไปในสมัยนั้นมาพูดถึง อาทิเช่น อาชีพสาวรับใช้ การ
แต่งงาน การหย่าร้าง ผู้หญิงและการประกอบอาชีพ
เป็นต้น แน่นอนว่า “ประตูไม้ไผ่” มีความส�ำคัญในผล
งานเรื่องนี้ และนักวิจารณ์จ�ำนวนมากเห็นตรงกันว่า
ครอบครัวของอิโซะกิชิถูกสร้างขึ้นมาตรงกันข้ามกับ
ครอบครัวของฌินโส การอ่านโดยดูที่ประเด็นสภาพ
ความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นของครอบครัวอิโซะกิชิและ
จุดจบของโอะเง็นนี่เอง ที่ท�ำให้แนวทางการอ่านผลงาน
เรื่องนี้เป็นไปในทิศทางงานเขียนแนวธรรมชาตินิยม
แต่เมื่อดูจากตอนต้นของเรื่องที่มีการบรรยายภาพว่า
ครอบครั ว ของฌิ น โสเองก็ เ ป็ น ครอบครั ว ฐานะปาน
กลาง ไม่ได้ร�่ำรวยมากนัก อาจกล่าวไม่ได้เต็มปากว่า
สองครอบครัวนี้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ตรงกันข้ามกัน
มากนัก

1

ฮะเซะงะวะ อิสุมิ (長谷川, 1975, p.99) จ�ำแนกผลงานของดปโปะออกเป็น 3 ช่วง โดยเรื่อง “ทะเกะโนะกิโดะ” จัดอยู่ในผลงานช่วงที่ 3
เป็นช่วงที่งานเขียนของดปโปะออกแนวธรรมชาตินิยม และกล่าวว่า เรื่อง “ทะเกะโนะกิโดะ” นี้เป็นตัวแทนชองผลงานช่วงนี้

2

โอะงุระ ฌุนโส (小倉, 1986, p.67) กล่าวถึงสาเหตุการตายของโอะเง็นไว้ 2 ประการคือ 1. ความยากจนที่เกิดจากความเกียจคร้านของสามี
2. ความสิ้นหวังเมื่อรู้ความจริงที่ว่าสามีเป็นคนร้ายที่ไปขโมยถ่าน
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ในผลงานเรื่ อ งนี้ บ รรยายภาพครอบครั ว 2
ครอบครัว โดยที่ตัวละครหลักของครอบครัวฌินโสที่
ถูกนักวิจารณ์น�ำมาศึกษาอยู่บ่อยครั้งได้แก่ ตัวฌินโส
หัวหน้าครอบครัว และโอะโตะกุสาวใช้ ส่วนครอบครัว
ของอิโซะกิชิ ตัวละครที่ถูกน�ำมาศึกษาอย่างมากคือ ตัว
ละครอิโซะกิชเิ อง และภรรยาของเขาคือ โอะเง็น ซึง่ จาก
การสังเกตเช่นนี้จึงน�ำมาสู่แนวทางการวิจัยของผู้วิจัยว่า
หากเราน�ำมุมมองเรื่องเพศภาวะมาวิเคราะห์ผลงาน
เรื่องนี้ อาจจะได้การตีความแบบใหม่ที่แตกต่างจาก
แนวทางการวิเคราะห์ผลงานเรื่องนี้ที่ผ่านมา
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยขอศึกษาแยกศึกษาเป็น 3
ประเด็นคือ 1) การศึกษาภาพตัวละครหญิง ที่ผ่านมา
นั ก วิ จ ารณ์ จ ะให้ น�้ ำ หนั ก กั บ ตั ว ละครโอะโตะกุ และ
โอะเง็น แต่ผู้วิจัยจะขอหยิบยกตัวละคร โอะกิโยะซึ่ง
เป็นน้องสาวของฌินโสขึ้นมาศึกษาด้วย 2) การศึกษา
ตัวละครชายฌินโสกับตัวละครอิโซะกิชิ เท่าที่ผ่านมา
นั ก วิ จ ารณ์ ส ่ ว นใหญ่ มั ก มองว่ า ฌิ น โสกั บ อิ โ ซะกิ ชิ มี
ลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ผู้วิจัยกลับพบว่าตัวละครชาย
สองคนนี้มีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่ 3) ผู้วิจัยขอหยิบยก
ผลงานเรื่ อ ง “ซะอิ ชู นิ ก กิ ” ( 『 酒中日記 』 ) 3 ซึ่ ง มี
การบรรยายภาพครอบครัวที่ขัดสนทางด้านการเงิน
มี “การขโมย” เกิดขึ้นในเรื่อง และยังมีโครงเรื่องที่
คล้ายคลึงกันคือ ตัวภรรยาในทั้งสองเรื่องนั้นสุดท้าย
เลือกที่จะฆ่าตัวตายเหมือนกัน ขึ้นมาศึกษาเปรียบเทียบ
ด้วย เพื่อให้การศึกษาภาพหญิงชายมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
อนึ่ ง ระบบถอดอั ก ษรที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย นี้ ใช้
ระบบของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตัวบทนิยายเรือ่ ง ทะเกะโนะกิโดะ ทัง้ หมด
อ้ า งอิ ง จาก 『 国木田独歩全集・第四巻 』 ฉบั บ
ปี ค.ศ. 1969 ของส�ำนักพิมพ์ 学習研究社

2. บทวิเคราะห์ผลการวิจัย

2.1 ภาพตัวละครหญิงที่ให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องเงินทอง

หากกล่าวถึงตัวละครหญิงในเรื่องที่นักวิจารณ์มัก
จะหยิบยกมาศึกษา คงจะหนีไม่พ้น “โอะโตะกุ” สาวใช้
ของบ้านฌินโส กับ “โอะเง็น” ภรรยาของอิโซะกิชิ ใน
เรือ่ งมีการบรรยายภาพความบาดหมางระหว่างตัวละคร
ทัง้ คูน่ อี้ ยูห่ ลายแห่ง ทัง้ สองมีอายุไล่เลีย่ กัน โอะเง็นสมรส
แล้ว ในขณะที่โอะโตะกุยังเป็นโสด และไม่มีวี่แววว่าจะ
แต่งงาน แต่โอะโตะกุกลับประกาศกร้าวว่า 「私はお
宅に一生奉公をしますといふ」 (国木田, 1969b,
p.133) (ค�ำแปล: “เธอพูดว่าอิชนั้ ตัง้ ใจจะรับใช้ครอบครัว
ท่านไปตลอดชีวิต) แม้จะเป็นสาวใช้ แต่การที่โอะโตะกุ
รู้สึกว่าตนเองอยู่เหนือกว่าโอะเง็นนั้น โทะมะท์ซุ อิซุมิ
(戸松, 1986,  pp.29-30) กล่าวไว้ว่า “โอะโตะกุยืนอยู่
ฝ่ า ยเดี ย วกั บ ครอบครั ว โอบะ จึ ง มั ก จะดู ถู ก ดู แ คลน
ครอบครัวช่างท�ำสวนทีย่ ากจน เธอพยายามทีจ่ ะเข้าเป็น
หนึ่งในสมาชิกของครอบครัวโอบะ กล่าวได้ว่าโอะโตะกุ
มีภาพลวงตาในหัวเช่นนั้น” ภรรยาของฌินโสมีสุขภาพ
ร่างกายไม่แข็งแรงนัก เรื่องราวภายในบ้านจึงตกเป็น
ธุระของโอะโตะกุ ไม่วา่ โอะโตะกุและโอะเง็นจะแตกต่าง
กันอย่างไร แต่ผู้วิจัยพบว่าตัวละครผู้หญิงสองคนนี้มี
จุดร่วมกันคือ เอาใจใส่เรื่องเงินทองและปากท้อง
ในฉากที่โอะโตะกุและโอะเง็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง
ขโมยทีเ่ กิดขึน้ บ่อยในช่วงนัน้ โอะเง็นซึง่ มีฐานะยากจนได้
กล่าวว่าหากมีขโมยเข้าบ้านตัวเองแล้ว สิ่งที่ขโมยพอจะ
เอาไปได้คงเป็นแค่ฟืนหรือถ่านซึ่งเป็นสิ่งของไม่มีค่าทั้ง
นั้น แต่โอะโตะกุกลับกล่าวว่า
「『どうだらう此頃の炭の高価いことは。一
俵八十五銭の佐倉が彼だよ』」、「『まるでお銭
を涼炉で燃して居るやうなものサ。土竈だつ
て堅炭だつて悉な去年の倍と言つても可い位

3

ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร “บุงเงกะอิ” (『文芸界』) วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1902 (ปีเมจิที่ 35) ก่อนที่ภายหลังจะพิมพ์รวมในรวม
ผลงานของดปโปะเล่มที่ 3 ที่ชื่อว่า “อุมเมะอิ” (『運命』)
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だからね』 」 (国木田, 1969b, p.135)

(ค�ำแปล : “จะว่าไปเรื่องที่ว่าช่วงนี้ถ่านแพงมาก
น่ะ อย่างถ่านซะงุระ4 นั่นไง กระสอบหนึ่งตั้ง 85 เซน
เชียวนะ” “เหมือนกับเอาเงินไปเผาในเตาเลย ทัง้ หม้อดิน
ทั้งพวกถ่านไม้ใช้เงินเรียกได้ว่าเป็นเท่าตัวกว่าปีที่แล้ว
เลยนะ”)
จากค�ำพูดดังกล่าว โอะโตะกุซึ่งพยายามจะท�ำตัว
เป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวโอบะ ได้พยายามที่
จะประหยัด และเอาใจใส่ในเรื่องเงินทองครอบครัวเจ้า
นายของตน อีกด้านหนึ่งในส่วนบทบรรยายของโอะเง็น
เอง ก็มีส่วนที่แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่เรื่องเงินทอง
เช่นเดียวกับโอะโตะกุ ระหว่างทีโ่ อะเง็นรอสามีกลับบ้าน
เธอกังวลใจว่าวันพรุ่งนี้จะมีเงินซื้อหาอาหารได้หรือไม่
ดังที่กล่าวว่า

(ค�ำแปล: แค่ 2 เยนเองจะไปพออะไรกัน ไหน ๆ ก็
จะขอยืมเงินล่วงหน้าอยูแ่ ล้ว น่าจะขอยืมมาสัก 5 เยนนะ)
จากบทบรรยายข้างต้น เราจะพบได้วา่ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับอิโซะกิชิที่ดูท่าทางไม่ยี่หระกับสภาพครอบครัว
แล้ว โอะเง็นดูจะเดือดร้อนและคอยป็นกังวลเกี่ยวกับ
เรื่องเงินทอง และพยายามหาวิธีต่าง ๆ เพื่อประคับ
ประคองให้ครอบครัวสามารถด�ำรงชีวติ ต่อไปได้ และเมือ่
พิจารณาประกอบกับบทบรรยายอีกแห่งทีโ่ อะเง็นตัดพ้อ
สามีตัวเองว่า
「だからお前さんが最少し精出してお呉
れなら此節のやうに計量炭もろくに買ないや

い。然し今日若か前借して来て呉れないと今

……。」 （国木田,  1969b,  p.150）
(ค�ำแปล: เพราะอย่างนั้นถ้าแกขยันตั้งใจท�ำงาน
มากขึ้นกว่านี้อีกหน่อย คงไม่น่าเวทนาถึงขนาดซื้อพวก
ถ่านชั่งแบบนี้ไม่ได้หรอก)
หรือในอีกตอนหนึ่งที่บรรยายว่า

夜も明日も火なしだ。火ぐらひ木葉を拾つて

「昨夜磯吉が飛出した後でお源は色々

来ても間に合ふが、明日食ふお米が有りや仕

に思ひ難んだ末が、亭主に精出せと勧める

ない」 と今度は舌鼓の代に力のない嘆息を洩

以上、自分も気を腐らして寝て居ちや何も

した。」 （国木田,  1969b,  p.137）

ならない、又たお隣へも顔を出さんと却て疑

(ค�ำแปล : ถ้ากลับมาตอนที่น�้ำก�ำลังร้อนอยู่ก็
คงจะดีอยู่หรอก วันนี้เกิดขอยืมเงินล่วงหน้ามาไม่ได้
คืนนี้กับพรุ่งนี้คงไม่มีไฟใช้กันพอดี พวกฟืนไฟยังพอจะ
เก็บกิ่งไม้ใบไม้มาถูไถไปได้ก่อน แต่คงไม่มีเงินพอจะซื้อ
ข้าวกินวันพรุ่งนี้” เธอถอนหายใจอย่างหมดแรงแทนที่
จะท�ำเสียงจุ๊ในปาก)
เมื่ออิโซะกิชิกลับถึงบ้าน โอะเง็นได้สอบถามเกี่ยว
กับเรื่องยืมเงิน โอะเง็นได้ขอร้องให้อิโซะกิชิขอยืมเงิน
มา 5 เยน แต่อิโซะกิชิยืมมาได้เพียงแค่ 2 เยน เมื่อทราบ
ดังนั้นโอะเง็นจึงกล่าวว่า

がはれると斯う考へたのである。」 ( 国木田 ,

「お湯の熱い中に早く帰つて来れば可

「二円ばかし仕方が無いじやアないか。ど
うせ前借するんだもの五円も借りて来れば可い
のに。 」 （国木田, 1969b,  p.138）
4

うな情ない

1969b, p.151)
(ค�ำแปล : เมื่อคืนหลังจากที่อิโซะกิชิหุนหันพลัน
แล่นออกไปแล้ว โอะเง็นได้ครุ่นคิดอะไรหลายเรื่อง จน
ได้ข้อสรุปที่ว่า เท่าที่ตนเองได้แนะน�ำให้สามีมุมานะ
ท�ำงานมากขึน้ ตัวเองจะมารูส้ กึ ย�ำ่ แย่นอนซมเช่นนีค้ งจะ
ไม่ได้การ ยิง่ กว่านัน้ ยังคิดว่าถ้าไม่โผล่หน้าไปให้ขา้ งบ้าน
เห็นแล้ว อาจจะถูกสงสัยได้)
จากตัวอย่างทีย่ กมาดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมด แสดง
ให้เห็นว่าโอะเง็นให้ความส�ำคัญกับเรื่องเงินทองเฉกเช่น
เดียวกับโอะโตะกุ โอะเง็นคาดหวังในตัวสามี อยากให้
เขาท�ำงานมากขึ้น เมื่อมองตามสภาพความเป็นจริงแล้ว
โอะเง็นถึงจะมีฐานะยากจน แต่เมื่อเทียบกับโอะโตะกุ

เป็นถ่านคุณภาพชั้นดีผลิตที่แถบซะงุระ ในจังหวัดชิบะ ผลิตใช้กันมากในช่วงต้นศ.ที่ 19 มักใช้ในการหุงหาอาหาร
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ที่เป็นสาวใช้แล้ว อาจกล่าวได้ว่าสถานภาพทางสังคม
ของหญิงสาวทั้งคู่ไม่ต่างกันมากนัก แต่การที่โอะโตะกุ
พยายามท�ำตัวเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว
โอบะนัน้ ท�ำให้โอะโตะกุรสู้ กึ ว่าตนเหนือกว่าโอะเง็น และ
ทางฝั่งโอะเง็นเองก็สัมผัสถึงการดูถูกดูแคลน และความ
ด้อยกว่าของตนเองเช่นกัน ดังนั้นการที่คาดหวังให้สามี
ท�ำงานมากขึ้น ประการหนึ่งก็เพื่อหลุดพ้นจากชีวิตอัน
ยากจนแร้นแค้น และในทางเดียวกันการมีชวี ติ ความเป็น
อยูท่ ดี่ ขี นึ้ นัน้ ก็จะท�ำให้ตนหลุดพ้นจากสภาพ “ด้อยกว่า”
เมื่อเปรียบเทียบกับโอะโตะกุนั่นเอง
นอกจากโอะโตะกุและโอะเง็นทีเ่ ห็นได้ชดั ว่าเอาใจ
ใส่ในเรื่องเงินทองของครอบครัวแล้ว ยังมีโอะกิโยะซึ่ง
เป็นน้องสาวของภรรยาของฌินโสทีเ่ อาใจใส่เรือ่ งเงินทอง
เช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับตัวละครโอะโตะกุและ
โอะเง็นแล้ว ในงานวิจัยที่ผ่านมานักวิจัยส่วนใหญ่แทบ
จะไม่ให้ความส�ำคัญกับตัวละครโอะกิโยะสักเท่าไร เช่น
นะกะจิมะ เระอิโกะ (中島,  2009,  p.557) กล่าวแต่
เพียงว่า “ในผลงานเรื่องนี้ กล่าวถึงเรื่องการแต่งงาน
– ฐานะทางครอบครัวที่ขึ้นอยู่กับว่าคู่สมรสจะเป็นคน
ขยันหมัน่ เพียรหรือเป็นคนเกียจคร้าน (ภรรยาของฌินโส
และโอะเง็น) การหย่าร้าง – หญิงสาวที่ไม่สามารถยืน
หยัดได้ด้วยล�ำแข้งตัวเอง ไม่มีอาชีพ หลังจากหย่าร้างก็
กลับมายังบ้านของตนเอง และท�ำได้แต่เพียงใช้ชีวิตอยู่
โดยพึ่งพาครอบครัวเก่าของตนเอง (โอะกิโยะ)” หรือ
อย่างที่ เอะโนะโมะโตะ ทะกะฌิ (榎本,  1991,  p.133)
กล่าวว่า “ตัวละครโอบะ ฌินโส รวมถึงมารดาและ
ภรรยา และโอะกิโยะน้องสาว ในที่สุดก็เป็นแค่เพียงตัว
ละครประกอบเท่านัน้ ” จากข้างต้นจะเห็นได้วา่ ตัวละคร
โอะกิโยะไม่ได้ถกู ให้ความส�ำคัญ บทบาทของเธอสรุปถูก
สรุปแค่ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่หย่าแล้วเท่านั้น
โอะกิโยะนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับโอะโตะกุและ
โอะเง็นก็คือ ให้ความส�ำคัญและใส่ใจในเรื่องของเงิน
ทองเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากฉากทีค่ รอบครัวโอบะเข้าไป
ในเมืองเพื่อจับจ่ายซื้อของกัน เหลือแต่เพียงฌินโสกับ
26

โอะกิโยะอยูท่ บี่ า้ นแต่เพียง 2 คน ฌินโสเข้าไปเห็นโอะกิโยะ
เย็บเสื้อคลุมให้กับบุตรสาวของตนเองอยู่ ทั้งสองได้
สนทนากันว่า
「未だ手が凍結るほどでもありませんよ。
それに此節は御倹約といふことに決定たの
ですから」 ／ 「何の御倹約だらう 」 ／ 「炭で
す」 ／ 「炭は成程高価なつたに違ないが宅
で急に其を節約するほどのことはなからう」 真
蔵は衣食台所元のことなど一切関係しないか
ら何も知らないのである。／ 「如何して兄様、
十一月でさへ一月の炭の代がお米の代よりか
余程上なんですもの。これから十二、一、二と
先づ三月が炭の要る盛ですから倹約出来る
だけ仕ないと大変ですよ。お徳が朝から晩ま
で炭が要る炭が高価いて泣言ばかり言ふの
も無理はありませんわ 」 ／ 「だつて炭を倹約
して風邪でも引ちや何もなりや仕ない」 ／ 「ま
さか其様ことは有りませんわ」 （国木田, 1969b,

pp.141-142）
(ค�ำแปล: (โอะกิโยะ) “ยังไม่ถงึ ขนาดมือเย็นจนแข็ง
หรอกค่ะ แต่ยังไงช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะ”/
(ฌินโส) “ประหยัดอะไรกันหรือ”/ “ถ่านค่ะ” / “อัน
ที่จริงถ่านมันก็แพงขึ้นอยู่หรอกนะแต่บ้านเราคงไม่ต้อง
ประหยัดถึงขนาดนั้นหรือเปล่า” ฌินโสไม่รับรู้อะไรเลย
เพราะว่าเขาไม่เคยต้องข้องเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็น
อยู่ หรือเรื่องในครัวใด ๆ เลย / “แต่คุณพี่คะ ขนาดแค่
เดือน 11 ค่าถ่านเดือนเดียวแพงกว่าค่าข้าวไปแล้ว แล้ว
ต่อจากนี้เดือน 12 เดือน 1 เดือน 2 สามเดือนนี้เป็นช่วง
ที่คนใช้ถ่านมากที่สุด ถ้าไม่ช่วยกันประหยัดตอนนี้จะ
ล�ำบากกันใหญ่นะคะ โอะโตะกุเองก็บน่ เช้ายันเย็นว่าถ่าน
แพงเอา ๆ ไม่ใช่เรื่องเกินไปเลยค่ะ” / “แต่ถ้าประหยัด
แล้วท�ำให้ป่วยเป็นหวัด ก็ไร้ประโยชน์เหมือนกันนะ” /
“แหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ”)
เมื่อดูจากบทสนทนาข้างต้น อาจสรุปได้ว่าจาก
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ตัวละครโอะกิโยะเอง ก็แสดงให้เห็นถึงภาพผู้หญิงที่
ใส่ใจในเรื่องเงินทอง และการใช้จ่ายของครอบครัว ใน
ทางตรงกันข้าม เราก็ได้เห็นภาพผู้ชายที่ไม่ได้ให้ความ
สนใจในเรือ่ งเงินทองเท่ากับผูห้ ญิง แต่กลับมองว่าเรือ่ งที่
โอะกิโยะพูดเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดไม่ได้สลักส�ำคัญ
มากนัก นอกจากนี้จากการที่โอะกิโยะอ้างว่าโอะโตะกุ
เองก็พร�่ำบ่นด้วยเช่นกัน แสดงว่าโอะกิโยะเห็นด้วยไป
ในทางเดียวกันกับโอะโตะกุ สิ่งนี้ยิ่งย�้ำเน้นว่าตัวละคร
หญิ ง ที่ ป รากฏออกมาในผลงานเรื่ อ งนี้ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น
ผู้หญิงที่ยังไม่สมรส สมรสแล้วหรือผ่านการหย่าร้างมา
แล้วก็ตาม จะให้ความส�ำคัญในเรื่องเดียวกัน นั่นก็คือ
เรื่องเงินทอง

2.2 ภาพตัวละครชายที่ “นิ่งเฉย”

ตัวละครชายในเรื่องที่ถูกหยิบยกมาวิเคราะห์ใน
ผลงานเรื่องนี้ คงจะหนีไม่พ้นฌินโสกับอิโซะกิชิ จากการ
ที่ชื่อเรื่อง “ทะเกะโนะกิโดะ” ที่แปลว่า “ประตูไม้ไผ่”
นั้น เปรียบเสมือนเป็นเส้นแบ่งเขตแดนครอบครัว 2
ครอบครัว ระหว่างครอบครัวโอบะที่มีฐานะปานกลาง
กับครอบครัวของอิโซะกิชิที่มีฐานะยากจน จากสถานะ
ทางครอบครัวท�ำให้นกั วิจยั มักมองว่า ตัวละครฌินโสกับ
ตัวละครอิโซะกิชิมีลักษณะตรงข้ามกัน ดังที่นะกะจิมะ
เระอิโกะ (中島,  2009,  p.557) กล่าวว่า “ฌินโสซึ่ง
เป็นหัวหน้าครอบครัวโอบะและอิโซะกิชิที่เป็นหัวหน้า
ครอบครัวช่างสวนนั้น ในฝั่งตัวละครฝ่ายชายเรียกได้ว่า
มีความแตกต่างกันในทุกเรื่อง ราวกับว่าถูกสร้างมาให้
อยู่กันคนละขั้ว” ส�ำหรับตัวละครฌินโสนั้น ในตอนต้น
เรื่องมีการบรรยายไว้ว่า

(ค�ำแปล : พนักงานบริษัทที่ชื่อว่า โอบะ ฌินโส
อาศั ย อยู ่ ช านเมื อ งโตเกี ย ว เขาเดิ น ทางไปท� ำ งานที่
ส�ำนักงานแถบเคียวบาชิ แม้ว่าสถานีรถไฟจะห่างออก
ไปมากกว่าครึ่งลี้ แต่ฌินโสจะเดินไปทุกเช้าไม่มีหยุด เขา
บอกว่าเหมาะแก่การออกก�ำลังกายเป็นอย่างดี เพราะมี
นิสัยสุภาพเรียบร้อยนี่เอง เขาจึงเป็นที่ชื่นชอบของคน
ในบริษัท) หรือตรงที่โอะเง็นมองฌินโสว่า
「元来性質の良い邪推などの無い旦那だ
から多分気が附かなかつただらうと信じた。」

(国木田, 1969b,  p.147)
(ค�ำแปล : เดิมทีนายผูช้ ายเป็นคนนิสยั ดี ไม่เคยคิด
ระแวงสงสัยใด ๆ เชื่อว่านายผู้ชายคงยังไม่เอะใจ)
ในทางตรงกันข้ามอิโซะกิชิกลับถูกบรรยายไว้ว่า
「其所へのつそり帰つて来たのが亭主の磯吉
である。」 (国木田, 1969b, p. 137)

(ค�ำแปล : ในขณะนั้นเองอิโซะกิชิสามีก็กลับมา
ด้วยท่าทางเชื่องช้า) หรือตอนที่ว่า
「三日も四日も仕事を休む、どうかすると
十日も休む、けれどサアとなれば人三倍も働
くのが宅の磯様だと心得ている、だからサアと
なれば困りや仕ないと信じて居る。」 (国木田,

1969b, p.139)
(ค�ำแปล : บางทีก็หยุดงาน 3-4 วัน บางครั้งก็หยุด
งานเป็น 10 วัน แต่ทว่าถ้าถึงยามคับขันจริง ๆ ก็รวู้ า่ อิโซะ
เองก็จะท�ำงานเพิ่มขึ้นกว่าคนธรรมดาท�ำ  3 เท่า เธอ
(โอะเง็น) ยังคงเชื่อว่าถ้าถึงยามคับขันเข้าจริง ก็คงจะไม่
เดือดร้อน) และตรงที่ว่า
「実際磯吉は所謂る 「解らん男」で、大

「大庭真蔵といふ会社員は東京郊外に

庭の女連は何となく薄気味悪く思つて居た。」

住んで京橋区辺の事務所に通つて居たが、電

(国木田, 1969b, p.139)
(ค� ำ แปล : ที่ จ ริ ง แล้ ว อิ โ ซะกิ ชิ เ ป็ น ประเภท
“ผู้ชายยากแก่การเข้าใจ” พวกผู้หญิงในบ้านโอบะรู้สึก
ขยะแขยงอย่างบอกไม่ถูก)
เมื่อพิจารณาจากแนวทางของงานวิจัยที่ผ่านมา

車の停留所 まで半里以上もあるのを、毎朝欠
かさずテクへ歩いて運動には恰度可いと言つ
て居た。温厚しい 性質だから会社でも受が可
かった。」 (国木田, 1969b, p.133)
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ประกอบกับบทบรรยายตัวละครชายทั้งคู่แล้ว อาจท�ำ
ให้เรามองว่าตัวละครทั้งสองมีความแตกต่างกันจริง ๆ
แต่เมือ่ ศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดแล้ว เราจะพบความ
คล้ายคลึงกันของตัวละครทั้งสองคน
เมื่อครอบครัวของอิโซะกิชิมาขอแบ่งปันน�้ำจาก
ครอบครัวของโอบะ รวมถึงขอให้เปิดประตูรั้วเพื่อให้
สามารถเดินข้ามถึงกันได้นั้น โอะโตะกุได้กล่าวเตือน
ฌินโสว่า จะเป็นทางผ่านของขโมยได้ แต่ฌินโส “ผู้มี
จิ ต ใจดี อ ยู ่ เ สมอ” （平常の優しい心） ไม่ ฟ ั ง เสี ย ง
ทัดทานของโอะโตะกุ กลับอนุญาตให้ท�ำประตูไม้ไผ่ไว้
เพือ่ ให้ครอบครัวของอิโซะกิชเิ ข้ามาตักน�ำ้ ได้ หรือในฉาก
ทีฌ
่ นิ โสเผลอไปเห็นโอะเง็นหยิบเอาถ่านซะงุระของบ้าน
ตนเองนั้น เขามีความคิดว่า
「お源は炭を盗んで居る所であつたとは
先づ最初に来る判断だけれど、真蔵は其を
其儘確信することが出来ないのである。実際
たゞ炭を見て居たのかも知れない」、「まして自
分が見たのだから狼狽へたのかも知れない。」

(国木田, 1969b, pp.142-143)
(ค�ำแปล : ในแวบแรกเขาคิดว่าโอะเง็นก�ำลังจะ
พยายามขโมยถ่าน แต่เขาก็ไม่มนั่ ใจทัง้ หมด อันทีจ่ ริงแล้ว
โอะเง็นอาจแค่กำ� ลังดูถา่ นอยูก่ เ็ ป็นได้) (ยิง่ ไปกว่านัน้ อาจ
จะลนลานเพราะเขาเองมาเห็นก็เป็นได้)
เมื่ อสรุ ป ความคิด ได้ดังนี้ ฌิน โสจึงตัด สิน ใจว่า

นีแ้ ล้ว และสิง่ ทีโ่ อะโตะกุได้เคยเตือนก็กำ� ลังจะเกิดขึน้ จริง
เมื่อเปรียบเทียบว่าโอะโตะกุซึ่งเป็นสาวใช้ กับฌินโสซึ่ง
เป็นเจ้าของบ้านนัน้ โอะโตะกุกลับมีความรอบคอบ และ
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของครอบครัวโอบะมากกว่า การ
เล่าเรื่องที่ตนเองสงสัยว่าโอะเง็นจะเป็นขโมยให้ผู้อื่นฟัง
นั้น ในแง่หนึ่งก็จะท�ำให้ตนเองเสียหน้าในฐานะหัวหน้า
ครอบครัวด้วย เพราะการตัดสินใจพลาดพลั้งท�ำให้เกิด
ปัญหาตามมา ตรงส่วนนี้ยังเห็นได้ว่าโอะโตะกุซึ่งเป็น
สาวใช้กลับมีความเด็ดขาดมากกว่าฌินโสซึง่ เป็นหัวหน้า
ครอบครัวอีกด้วย
เกี่ ย วกั บ ตั ว ละครฌิ น โสนี้ โทะมะท์ ซุ อิ ซุ มิ
(戸松, 1986, p.28) อธิบายไว้ว่า “สุดท้ายแล้ว ฌินโส
เป็นพวกปิดกั้นตัวเองและหลีกหนีความยุ่งยาก ในแง่มุม
หนึ่งเขามีความคิดที่คอยจะป้องกันตัวเองตลอดเวลา”
“เขาจะไม่แสดงความปราณีกับผู้อื่น หากสิ่งนั้นท�ำให้
ความมั่นคงของเขาต้องสั่นคลอน” ส�ำหรับผู้วิจัยคิด
ว่าการที่เขาพยายามหลีกหนีปัญหา ไม่พยายามที่จะแก้
ปัญหาทั้ง ๆ ที่ตนเองเป็นสาเหตุนั้น ไม่ใช่เป็นเพราะ
กลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนเท่านั้น อันที่จริงแล้วฌินโส
เองก็ มี ค วามลั ง เลและไม่ ก ล้ า ตั ด สิ น ใจอย่ า งเด็ ด ขาด
ตามบทบาทของหัวหน้าครอบครัวที่พึงจะเป็น ซึ่งบท
บรรยายที่แสดงถึงความลังเลใจของเขาปรากฏให้เห็น
อยู่หลายแห่ง เช่น
「しかし万一若し盗んで居たとすると放下

「遂にそう心で決定て兎も角何人にも此事は言

つて置いては後が悪からうとも思つたが、一度

はんこと 」 (国木田, 1969b, p.143)

見られたら、とても悪事を続行ることは得為す

(ค�ำแปล : สุดท้ายแล้วเขาจึงตัดสินใจว่าจะไม่
ปริปากเรื่องนี้ให้ใครรู้)
จากบทบรรยายข้างต้นอาจตีความได้วา่ นอกเหนือ
ไปจากการที่ฌินโสเป็น “คนดี” แล้วนั้น การที่เขาตัดสิน
ใจไม่แพร่งพรายเรือ่ งนีใ้ ห้ใครทราบ อาจจะเป็นเพราะว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องมาจากการคิดไม่รอบคอบของ
เขาเองทีป่ ล่อยให้ครอบครัวของอิโซะกิชสิ ามารถเข้าออก
บ้านตนเองได้ ซึง่ สิง่ นีโ้ อะโตะกุได้เคยทัดทานมาก่อนหน้า

まいと考へたから尚ほ更ら此事は口外しない
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方が本当だ と信じた。」 (国木田, 1969b, p.143)

(ค�ำแปล : แต่ทว่าเกิดเธอขโมยจริง ๆ คิดว่าปล่อย
ทิง้ เอาไว้ตอ่ ไปคงจะไม่เป็นการดี แต่เอาเถอะมีคนมาเห็น
หนหนึ่งแล้ว คิดว่าเธอคงจะไม่กล้าท�ำผิดอีก ฌินโสเชื่อ
ว่าการทีเ่ ขาไม่ปริปากพูดถึงเรือ่ งนีน้ า่ จะเป็นสิง่ ทีส่ มควร
แล้ว) หรือในตอนที่พวกผู้หญิงในบ้านโอบะกลับจากไป
ซือ้ ของ โอะโตะกุเอะใจว่าถ่านจะถูกขโมยไป ในขณะนัน้
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「真蔵は偖は愈々と思つたが今日見た事
を打明けるだけは矢張見合はした。」 (国木田,

1969b, p.144)
(ค�ำแปล : ฌินโสคิดว่าในที่สุดเรื่องก็แดงขึ้นมาจน
ได้ เขาชัง่ ใจว่าจะเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ ขาเห็นในวันนีด้ หี รือไม่)
ภาพของฌิ น โสที่ อ ่ อ นแอไม่ เ ด็ ด ขาด และไม่
สามารถจัดการกับปัญหาได้นั้น ถูกย�้ำให้เห็นเด่นชัดจาก
ค�ำพูดของมารดาของภรรยาเขา เมื่อครอบครัวโอบะ
ระแคะระคายว่าถ่านอาจถูกขโมยไป พวกผู้หญิงใน
บ้านต่างช่วยกันหาทางออกเพื่อไม่ให้ถ่านถูกขโมยไปอีก
ในฉากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าฌินโสได้แต่เพียงนั่งฟังบท
สนทนาของผู้หญิงในครอบครัวของเขาที่ช่วยกันขบคิด
หาวิธีแก้ปัญหา และเมื่อได้ข้อสรุปว่าจะน�ำถ่านไปเก็บ
ในตู้ห้องของโอะโตะกุแล้ว ในฉากนี้มารดาของภรรยา
ฌินโสได้ส�ำทับว่า
「それじや先あ左様決定るとして、全体物
置を早く作れといふのに真蔵がぐずへして居
るから斯ふいふことになるのです。物置さへあ
れば何のこともないのに」と老母が漸と口を利
たと思つたら物置の愚痴。真蔵は頭を掻いて
笑つた。」 (国木田, 1969b, pp.145-146)

(ค�ำแปล : “ถ้าอย่างงั้นเอาเป็นแบบนั้นแล้วกัน
บอกให้ฌินโสรีบท�ำที่เก็บของตั้งนานแล้ว มัวแต่ชักช้า
ยืดยาดจนเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ ถ้ามีที่เก็บของเสียตั้งแต่
แรก คงจะไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ” นึกว่าคุณแม่จะพูดอะไรดี ๆ
ออกมาเสียอีก กลับเป็นบ่นเรือ่ งทีเ่ ก็บของ ฌินโสหัวเราะ
พลางเกาศีรษะ)
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นชัดว่าฌินโสปล่อย
ให้การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของพวก
ผู้หญิงในบ้านของเขา เดิมทีครอบครัวของฌินโสมีเขา
คนเดียวทีเ่ ป็นผูช้ าย การทีบ่ รรยายภาพลักษณะเช่นนีย้ งิ่
ท�ำให้บทบาทของฌินโสในฐานะหัวหน้าครอบครัวแทบ
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จะไม่ได้รบั ความส�ำคัญ นอกจากนีย้ งั มีอกี ประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั
ให้ความสนใจคือ การใช้ค�ำบรรยายลักษณะนิสัยของตัว
ละครฌินโสกับอิโซะกิชิ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(บทบรรยายตัวละครอิโซะกิชิ) 「其所へのつ
そり帰つて来たのが亭主の磯吉である。」 (国
木田, 1969b, p.137)
(บทบรรยายตัวละครฌินโส) 「全体物置を早く
作れといふのに真蔵がぐずへして居るから斯ふ
いふこ とになるのです。」 (国木田, 1969b, p.145)

และค�ำว่า 「ぐずへ 」
（愚図愚図） เมื่อสืบค้นดูพจนานุกรม5 ดูแล้ว พบว่า
จัดอยู่ในหมวดค�ำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน โดยที่
「のつそり」 มีความหมายว่า “สภาพของคนรูปร่างสูง
ใหญ่หรือสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าหรือยืดยาด”
ส่วน 愚図愚図 มีความหมายว่า “สภาพที่ไม่สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด แสดงออกถึงการกระท�ำอัน
เชื่องช้า ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างกระฉับกระเฉง
จากการใช้ค�ำศัพท์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นนี้ อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการบอกเป็นนัยยะว่าตัวละครชายหนุ่ม
ทั้งสองคนนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันก็เป็นได้
ในอีกด้านหนึง่ ตัวละครอิโซะกิชนิ นั้ เราจะพบฉาก
ที่แสดงให้เห็นถึง “การนิ่งเฉย” ในสถานการณ์ที่ส�ำคัญ
เช่นเดียวกัน เมื่อโอะเง็นถามไถ่ว่าอิโซะกิชิสามารถ
ยืมเงิน 5 เยนจากหัวหน้างานมาได้หรือไม่ เขาตอบว่า
ยืมมาได้แค่เพียง 2 เยน โอะเง็นผู้เป็นห่วงถึงเรื่องปาก
ท้องของครอบครัว ตัดพ้อว่าเงิน 2 เยนอาจจะไม่พอ
ซื้อข้าวกิน และพูดท�ำนองว่า อิโซะกิชิควรพยายาม
ขอร้องให้หัวหน้าใจอ่อนให้ยืมเงิน 5 เยนมากกว่านี้นั้น
ค�ำว่า

「のつそり」

「磯は黙つて煙草をふかして居たが、煙
管をポンと強く打いて、膳を引寄せ手盛で飯
を食ひ初め た。」 (国木田, 1969b, p.138)

(ค�ำแปล : อิโซะเงียบเฉยและจุดบุหรี่ เขาเคาะ

ในพจนานุ ก รม 「のつそり และค� ำ ว่ า 「愚図愚図」 ปรากฏความหมายดั ง นี้ 「のっそり」：（大柄な）人または動物の動作が緩
慢で、より大柄な体が目立つ様子。「愚図愚図」：思い切りが悪かったり、動作がにぶかったりして、てきぱき行動することが
できない様子。
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ไปป์หนัก ๆ ดังโป๊ก แล้วก็ดึงถาดอาหารเข้ามา ตักข้าว
ใส่ชามพร้อมกับเริ่มลงมือรับประทาน)
ในขณะที่โอะเง็นก�ำลังเป็นห่วงเรื่องปากท้องอยู่
นั้น อิโซะกิชิกลับนิ่งเฉยและไม่แสดงท่าทีเดือดร้อนแต่
เพียงอย่างใด หรือในอีกฉากหนึ่งที่โอะเง็นพรรณาว่า
เกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ อิโซะกิชิก็ยังไม่แสดงที่
ท่าอะไรออกมา เช่น

แต่กลับไม่คอ่ ยมีบทบาท กับบรรดาผูห้ ญิงทีเ่ ข้มแข็งและ
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของครอบครัว

2.3 การเปรียบเทียบกับเรือ่ ง “ซะอิชนู กิ กิ”
( 酒中日記』 )
『

เมื่อลองศึกษาผลงานของดปโปะแล้ว เราจะ
พบว่ามีผลงานอีกเรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงครอบครัวที่ไม่ได้
「 『 お前さんと同棲になつてから三年に ร�่ำรวยมากนัก และมีการ “ขโมย” เกิดขึ้นในเรื่อง และ
なるが、其間真実に食ふや食はずで今日はと การ “ขโมย” นัน
้ ส่งผลต่อโชคชะตาของตัวละคร ผลงาน
思つた日は一日だつて有りやしないよ。私だ เรื่องนั้นได้แก่เรื่อง “ซะอิชูนิกกิ” รูปแบบงานเขียนเรื่อง
つて何も楽を仕様とは思はんけれど、これじ นี้เป็นการบันทึกเล่าเรื่องย้อนหลัง เนื้อเรื่องนี้มีอยู่ว่า
や余りだと思ふわ。お前さんこれじや乞食も同 โอกาวะ อิมะโส (大河今蔵 ) เป็นครูใหญ่โรงเรียน
然じや無いか。お前さん左様は思はないの？』 ประถม ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นที่นับหน้าถือตาของคนใน
／磯は黙つて居る。」 (国木田, 1969b,  p.149)
โรงเรียน ช่วงนั้นมีการซ่อมแซมโรงเรียน และเขาได้น�ำ
(ค�ำแปล : “ตัง้ แต่อยูก่ นิ กับแกนีก่ ป็ าเข้าไป 3 ปีแล้ว เงินบริจาค 100 เยนไปเก็บไว้ทบี่ า้ น แต่ปรากฏว่ามารดา
ช่วงทีผ่ า่ นมามีกนิ บ้างไม่มกี นิ บ้าง ไม่มแี ม้แต่วนั เดียวเลย ของเขาที่ใช้ชีวิตอย่างเสเพลมาพบเงินเข้าโดยบังเอิญ
ทีจ่ ะรูส้ กึ ว่าวันนีเ้ รารอดแล้ว ตัวข้าเองก็ไม่คดิ ว่าจะสบาย และแอบขโมยเงินไป เมื่อเขาได้ไปทวงเงินจากมารดา
หรอกนะ แต่นี่มันไม่เกินไปหน่อยเหรอ นี่แกตอนนี้มัน คืนมารดากลับต่อว่าเขา และอ้างว่าตนไม่ได้ขโมยเงิน
ไม่ต่างกับขอทานเลยนะ แกไม่คิดอย่างนั้นบ้างเหรอ” ภายหลังอิมะโสเก็บกระเป๋าที่คนท�ำตกได้ เขาเอาเงินใน
อิโซะได้แต่นิ่งเงียบ)
กระเป๋านั้นมาใช้ สุดท้ายเมื่อโอะมะซะ (お政) ภรรยา
โอะเง็นยังกล่าวต่อไปว่าท�ำไมอิโซะกิชจิ งึ ต้องหยุด ของเขาทราบเรื่อง ก็ได้ฆ่าตัวตายพร้อมลูกของตัวเอง
งานถึง 10 วันในหนึง่ เดือนทัง้ ๆ ทีอ่ โิ ซะกิชไิ ม่ดมื่ เหล้า ไม่ อิมะโสเสียใจและอดสูกับการกระท�ำของตัวเอง เขาจึง
เทีย่ วเตร่ แต่ฐานะทางครอบครัวก็ยงั ยากจนอยูด่ ี ในฉาก ลาออก และใช้ชวี ติ พเนจรไปเรือ่ ย ๆ ในท้ายสุดแม้วา่ เขา
นี้ก็บรรยายเช่นกันว่า 「磯は火鉢の灰を見つめて จะมีภรรยาใหม่แต่ตัวเองก็ต้องใช้ชีวิตอย่างขมขื่นและ
黙つて居る。」 (国木田, 1969b, p.150)
อดสู จนฆ่าตัวตายในที่สุด
(ค�ำแปล : อิโซะเพ่งมองเถ้าถ่านในเตาผิงและ
นะกะจิ มะ เระอิ โ กะ (中島 , 2009, p.558)
นิ่ ง เงี ย บ) จากการเปรี ย บเที ย บตั ว ละครฌิ น โสและ ได้เปรียบเทียบเรื่อง “ทะเกะโนะกิโดะ” กับเรื่อง “ซะอิอิ โ ซะกิ ชิ สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า ตั ว ละครทั้ ง สองมี ค วาม ชูนิกกิ” ไว้ว่า “ในเรื่อง “ซะอิชูนิกกิ” ตัวละครยังได้รับ
คล้ า ยคลึ ง กั น คื อ เป็ น หั ว หน้ า ครอบครั ว แต่ เ มื่ อ ถึ ง การช่วยเหลือหลุดพ้นไปได้ แต่ใน “ทะเกะโนะกิโดะ” นัน้
สถานการณ์ขบั คัน จะไม่แสดงบทบาทหัวหน้าครอบครัว ไม่ว่าจะยึดภาพลวงตานั้นไว้สักเพียงไหน ความจริงที่ไม่
อย่างเต็มที่ ไม่สามารถแก้ปัญหาในบ้านได้ แต่กลับ สามารถปฏิเสธไปได้กย็ งั คงอยู่ กล่าวได้วา่ ผูเ้ ขียนบรรยาย
เลือกที่จะ “นิ่งเฉย” และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิง ภาพให้เห็นว่า คู่สามีภรรยาอิโซะกิชิในเรื่อง “ทะเกะในบ้าน อาจกล่าวได้ว่าในเรื่อง “ทะเกะโนะกิโดะ” นี้ โนะกิโดะ” มีด้านที่ยากแก่การช่วยเหลือ มันเป็นชีวิต
แสดงให้เห็นภาพครอบครัวที่ถึงผู้ชายจะเป็นเจ้าบ้าน สมรสที่ปราศจากความรู้สึกเยี่ยงมนุษย์หลงเหลืออยู่”
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นะกะจิมะ เระอิโกะได้ศึกษาในประเด็นของสตรีกับ
เรื่องการแต่งงาน แต่ผู้วิจัยจะขอวิเคราะห์ในด้านของ
บทบาทของตัวละครชายคือ อิมะโส กับภรรยาของเขา
คือ โอะมะซะ  
ดังที่กล่าวไปตอนต้นว่าอิมะโส เดิมทีที่เคยเป็น
ที่นับหน้าถือตาของผู้คนนั้น มีการบรรยายถึงนิสัยของ
เขาไว้ว่า เขาไม่ใช่คนเด็ดขาด ไม่กล้าที่จะไปต่อล้อต่อ
เถึยงกับผู้อื่น
จากส่วนนี้เห็นได้ว่าในผลงานเรื่อง “ซะอิชูนิกกิ”
ก็มีการสร้างตัวละครหัวหน้าครอบครัวที่มีความอ่อนแอ
ซึ่ง สิ่งนี้จะน�ำไปสู่การเกิดโศกนาฏกรรมในเรื่อง เมื่อ
มารดาของอิมะโสมาขอยืมเงินจ�ำนวน 5 เยนแต่เขาไม่มี
ให้นั้น โอะมะซะได้เสนอตัวว่าจะเป็นคนจัดการหาเงิน
มาให้เอง โดยเธอตัดสินใจน�ำโอะบิเพียงชิ้นเดียวของ
ตัวเองไปจ�ำน�ำ  ทั้ง ๆ ที่อิมะโสก็รู้อยู่แก่ใจดี แต่ก็ปล่อย
ให้ภรรยาท�ำไปตามที่เธอต้องการ ดังบทบรรยายที่ว่า
「自分は朝起きて、日曜日のことゆえ朝
食も急がず、小児を抱て庭に出で、其処らを
ぶらぶら散歩しながら考へた、帯の事を自分
から言い出して止めようかと。然し止めてみた
所で別に金の工面の出来るでもなし、さりとて
断然母に謝絶することは妻の断て止める所で
もあるし。つまり自分は知らぬ顔をして居て妻
の為すがまゝに任かすことに思ひ定めた。」
国木田, 1969a, p.36)

(

จากบทบรรยายข้างต้นเราจะเห็นภาพภรรยาที่
พยายามท�ำทุกวิถีทาง เพื่อที่จะให้ครอบครัวอยู่รอด กับ
ภาพสามีที่นิ่งเฉยที่ไม่สามารถจัดการอะไรได้ แต่ปล่อย
ให้เป็นหน้าที่ของภรรยาเป็นผู้แก้ไขปัญหาเช่นเดียวกัน
ภายหลังเมื่อแม่ของอิมะโสขโมยเงิน 100 เยนไป
และอิมะโสได้ไปทวงเงินคืนนั้น มารดาของเขาตีสีหน้า
แกล้งไม่รับรู้และไม่คืนเงินให้ ระหว่างเดินทางกลับเขา
ได้เก็บกระเป๋าเงินได้โดยบังเอิญ และน�ำเงินนั้นไปใช้
โดยโกหกภรรยาว่ามารดาได้คืนเงินมาแล้ว โอะมะซะ
รู้สึกเคลือบแคลงใจ และอยากจะสอบถามให้แน่ชัดมาก
ขึ้น ปรากฏว่า
「妻は猶ほ其様子まで詳しく聴きたかつ
たらしいが自分の進まぬ風を見て、別に深く
も訊ねず 」 (国木田, 1969a, p.58)

(ค�ำแปล : ท่าทางเมียของข้าพเจ้าอยากจะสืบถาม
ให้ละเอียดมากกว่านั้น แต่เมื่อเห็นทีท่าว่าข้าพเจ้าไม่พูด
ต่อ เธอจึงไม่ถามอะไรไปมากกว่านั้น)
จากตัวอย่างข้างต้นเช่นเดียวกับในเรื่อง “ทะเกะ
โนะกิโดะ” ในผลงานเรื่องนี้ อิมะโสเลือกที่จะนิ่งเงียบ
ในสถานการณ์ที่ส�ำคัญ หากในตอนนี้อิมะโสเลือกที่จะ
อธิบายความจริงทั้งหมดให้โอะมะซะฟัง ในตอนท้ายคง
ไม่ต้องผิดใจกับภรรยาตนเอง จนท�ำให้โอะมะซะต้อง
ฆ่าตัวตายพร้อมลูก นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตเช่นกันว่า
ในผลงานเรื่องนี้มีการใช้ค�ำว่า 「愚図愚図」 บรรยาย
ลักษณะนิสัยของอิมะโสเช่นกัน ตรงที่มารดาเคยถาก
ถางอิมะโสว่า

(ค�ำแปล : ข้าพเจ้าตื่นมาในตอนเช้า เนื่องจากเป็น
「 『 学校の先生なんテ、私は大嫌いサ、
วันอาทิตย์จึงทานอาหารเช้าอย่างไม่เร่งรีบ ต่อจากนั้นก็
อุ้มลูกลงไปที่สวน เดินทอดน่องไปเรื่อย ๆ แล้วก็ครุ่นคิด ぐず へ して眼ばかりパチつかして居る所は
ว่า ตัวเองควรจะออกปากห้ามปรามเรื่องโอะบิดีหรือไม่ 蚊を捕へ損なつた疣蛙みたようだ』 とは曾て
แต่อย่างนั้นก็เถอะถึงจะห้ามไป ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเงินมา 自分を罵しつた言葉。」 (国木田, 1969a, p.42)
(ค�ำแปล : “ไอ้พวกคุณครูตามโรงเรียนก็เหมือน
ได้จากที่ไหน แต่อย่างนั้นก็เถอะการจะปฏิเสธแม่อย่าง
เด็ดขาดก็เป็นการห้ามปรามภรรยาตัวเองด้วย กล่าวคือ กัน ข้าน่ะเกลียดนัก ไอ้ที่มัวแต่งุ่มง่ามอืดอาด ท�ำตา
ข้าพเจ้าตัดสินใจว่าจะตีหน้าไม่รเู้ รือ่ งแล้วปล่อยให้ภรรยา ปริบ ๆ น่ะเหมือนกับพวกกบที่จับยุงไม่ได้เลย” ค�ำพูด
ทุกอย่างเป็นค�ำก่นด่าข้าพเจ้าทั้งสิ้น)
ท�ำตามที่เธอต้องการ)
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จากข้างต้นที่ได้ศึกษามาสามารถสรุปได้ว่า แม้ว่า
เรือ่ ง “ซะอิจนู กิ กิ” จะตีพมิ พ์กอ่ นเรือ่ ง “ทะเกะโนะกิโดะ”
ก็ตาม แต่เราจะพบประเด็นทีเ่ หมือนกันหลายประการใน
งานเขียนสองเรือ่ งนี้ กล่าวคือตัวละครผูช้ ายทีเ่ ป็นหัวหน้า
ครอบครัว จะนิ่งเฉยในสถานการณ์ส�ำคัญ ไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ แต่กลับปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของผู้หญิงในครอบครัวเป็นผู้แก้ปัญหา ซึ่งสุดท้ายแล้ว
จากผลของการกระท�ำของตัวละครชายเหล่านี้ ท�ำให้เกิด
โศกนาฏกรรมในครอบครัว
จากการศึกษาภาพตัวละครหญิงชายตามทีก่ ล่าวมา
ข้างต้น เมือ่ ดูเทียบกับในสมัยเมจิทแี่ นวคิด 「良妻賢母」
(ภรรยาที่ดีและมารดาที่ฉลาดนั้น) ถูกให้ความส�ำคัญ
อยู่นั้น ทะชิบะนะกิ โทะฌิอะกิ (橘木, 2016, p.31)
กล่าวว่า
“แนวความคิดที่ว่าภรรยาที่ดีและมารดาที่ฉลาด
นั้น เป็นเบื้องหลังของระบบปิตาธิปไตย (家父長制)
เป็นแนวความคิดอุดมคติว่าผู้ชายจะออกไปหาเงินนอก
บ้าน ส่วนผู้หญิงจะเป็นภรรยาและมารดาที่ดีในบ้าน”
อาจกล่าวได้ว่าตัวละครหญิงไม่ว่าจะเป็นโอะเง็นหรือ
โอะมะซะต่างท�ำหน้าที่ “ภรรยาที่ดีและมารดาที่ฉลาด”
อย่างสุดความสามารถ แต่ผู้วิจัยคิดว่าประเด็นที่ควรให้
ความส�ำคัญก็คือ ภาพของโอะโตะกุที่เป็นสาวใช้ ที่ยังไม่
ได้สมรส และยังไม่อาจกล่าวได้วา่ โอะโตะกุเป็น “ภรรยา
ที่ดีและมารดาที่ฉลาด” ได้ แต่โอะโตะกุกลับดูมีบทบาท
เหนือฌินโสซึง่ เป็นหัวหน้าครอบครัว กับอีกประเด็นหนึง่
คือ การที่ผู้เขียนเขียนให้ตัวละครฝ่ายชายมีบทบาทที่
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ด้อยกว่าผู้หญิงในบ้าน ซึ่งต่างไปจากงานเขียนร่วมสมัย
ของนักเขียนคนอื่นๆ6 อาจกล่าวได้ว่าภาพหญิงชายใน
ลักษณะเช่นนี้เป็นจุดเด่นเฉพาะในงานเขียนของดปโปะ
ก็เป็นได้

3. บทสรุป
จากการศึกษาภาพหญิงชายในเรื่อง “ทะเกะโนะ
กิโดะ” จะพบว่าตัวละครหญิงทัง้ สามคือ โอะโตะกุ โอะเง็น
และโอะกิโยะ ที่ไม่ว่าจะมีสถานภาพต่างกันเช่นไรก็ตาม
แต่ทั้งสามต่างให้ความส�ำคัญกับเรื่องปากท้องและเรื่อง
การใช้เงินภายในบ้าน เมื่อเกิดปัญหาในบ้าน พวกผู้หญิง
ในบ้านทั้งสองครอบครัวต่างพยายามช่วยหาทางแก้ไข
ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ ซึ่งต่างกับตัวละครชายในเรื่อง ที่ถึง
แม้จะเป็นหัวหน้าครอบครัว แต่เลือกที่จะ “นิ่งเฉย” ไม่
สามารถแก้ปญ
ั หาใด ๆ ได้ และปล่อยให้ฝา่ ยผูห้ ญิงเป็นผู้
จัดการเรื่องราวต่าง ๆ ภาพหญิงชายเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏ
ในผลงานเรื่องนี้แต่เพียงเรื่องเดียว เมื่อเราศึกษาเรื่อง
“ซะอิชูนิกกิ” เราก็จะพบลักษณะดังกล่าวในครอบครัว
ของอิมะโสด้วย และเป็นที่น่าสังเกตว่าดปโปะเลือกที่จะ
ใช้ค�ำว่า 「愚図愚図」ในการบรรยายตัวละครชายทั้ง
สามของเขา ซึง่ เมือ่ พิจารณาถึงแนวความคิดปิตาธิปไตย
ที่ยังมีอิทธิพลในสมัยนั้นแล้ว อาจกล่าวได้ว่าหัวหน้า
ครอบครัวทัง้ สามไม่สามารถแสดงบทบาทได้สมกับหน้าที่
ของตนเอง ซึ่งลักษณะการสร้างตัวละครเช่นนี้นับว่า
ต่างไปจากนักเขียนร่วมสมัย ซึ่งมักจะให้ความส�ำคัญกับ
ตัวละครผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

ซะเอะกิ จุงโกะ (佐伯, 2016,p.24)  ได้ยกตัวอย่างงานเขียนของ 夏目漱石 ว่าตัวละครหญิงในเรื่องมักจะถูกละเลยหรือไม่มี “เสียง” “อย่างเช่น
เรื่อง 『坊っちゃん』 มันเป็นโลกเหมือนกับว่า พวกผู้หญิงเงียบไปเลยนะ ในเรื่องมาดอนน่าถูกสร้างให้เป็นตัวละครเอก ภาพลักษณ์โดย
ทั่วไปถูกสร้างว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมาก แต่ทว่าในเรื่องเรากลับไม่พบสิทธิ์ในการพูดของเธอเลย ในฉากที่โบ๊ตชังเห็นมาดอนน่าตอนแรก เหมือน
กับเป็นสัญลักษณ์ว่า “เธอเป็นคนสวยมาก” แต่เรากลับไม่ได้ยิน “เสียง” ของเธอเลย”
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